
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 
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72). 5 

ΤΗΕ 

ΕΙΟΙῪ ΒΙΒΙΕΕ... 
ΑΟΟΟΚΌΙΝΩ ΤΟ ΤΗΕ ΑΥΤΗΟΚΙΖΕῸ ΝΈΚΘΙΟΝ (Δ.}. 1611) 

ΜΊΤΗ ΑΝ ΕΧΡΙΑΝΑΤΟΕΚΥ ΑΝῸ (ΚΙΤΙΟΑΙ, 

Δ οπιπιεπίατῃ 

ΑΝῸ 

Ἃ ευϊρῖσπ οἵ {ππ Φταιλσπ 

ΒΥ ΒΙΒΉΟΡΟ ΑΝ ΟἸΉῊΕΚΝ ΟἸΕΚΟΥ 

ΟΕ ΤΗΕ ΑΝΟΙΙΓΑΝ ΓΗΌΚΟΗ 

ἙἘ.ΙΤΕῈΡ 

ΒΥ Ε-.ςΓ. (ΟΟΚ, ΜΑ.Α., νον ΟΕ ΕΧΕΤΕᾺ 

ΓΑΤΕῈ ΡΕΕΑΘΗΕΕ ΑΤ ΓΠΙΝΟΟΙΝ᾿ 5 ΪΝΝ, (ΗΠΑΡΙΑΙΝ ΙΝ ΟΚΌΙΝΑΕΒΕΥ ΤῸ ΤΗῈ ΟΙΕΕΝ 

ΝΕΝ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ 

Μοι,.. {Π|. 

ΚΟΜΑΝΟ5 τὸ ΡΗΑΖΓΕΜΟΝ 

ΝΕ ΥΟΚΚ 

(ςΗΔΕΙΕ5 ΞΘΟΚΙΒΝΕΕΚΘ 50Ν95 

432 ΑΝῸ 745 ΒΚΟΛΌΝΑΥ 

1881] 





ΟΟΝΤΕΝΤΟ ΟΕ ΝΟΙῚ, 1{Π|]. 

ΕΟΜΑΝΘ. 

[ΝΤΒΟΌΌΘΤΙΟΝ, ΠΟΜΜΕΝΤΑΚΥ, ΑΝῸ ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΒ5. ΒΥ ΤΗΣ ΚΕνΝ. 

ΠῈ,. Ἡ. ΟἸΙΕΕΟΚΡ, ἢ.Ὁ., ΒΕΟΤΟΚ ΟΕ ΜΌῦΌςΠΗ ΗΑΡΗΑΛΜ, ΕΧΑΜΙΝΙΝΟ 

ΘΟΗΑΡΙΑΙ͂Ν ΤΟ ΤΗΕ ΒΙΒΗΟΡ ΟΕ ΤΟΝΌΟΝ. 

δ 1. ΑΥΤΗΟΒΒΗΙΡ : 

ὃ 2. ΤΙΜΕ ΑΝῸ ΡΚΑΟΕ ΟΕ ΝΈΙΤΙΝΟ 

Ι. Νιοίες 9. Τίνι απά Ῥίαεε ἱπ 
χῦ., χύὶ. . . 

11. Ἱπάϊεαίίοη. οΥΓ ΤΙσιο ἐπ Κορ. 
2. 10-1}2 ᾿ 

8. Πὰνόῦάοε.. 

δ... [ΪΕΥ̓́5ῚῚΝ ΕΟΜΕ 

ἢ ς. ΟἩΒΙΒΤΙΑΝΒ ΙΝ ΚΟΜΕ 

ἢ 6. ΟΟΟΑΒΙΟΝ ΟΕ ΨΝΆΙΤΙΝΟ 

ὃ 7. ΤῊΕ ΡΌΚΒΡΟΒΕ ΟΕ ΤΗΕ ΕΡΙΒΤΙΕ 

ΑΡΡΙΤΙΟΝΑΙ͂, ΝΟΤΕΒ : 

Οη οἢδρΡ. ἱ. 1, 4) 8, 12, 13,15) 17, 20, 

1νῖ,) 24, 12 ὃ : : 

Οη οἶΔΡ. 11. 8, 16. : : 

Οη ςὮΔΡ. 111. 9, 25 

ΟἽ ΤἾΔΡ. ἵν. 1, 2,) 25 

Οπ ΤΡ. Υ. 1, 6, 7, 8), 11, 12 

Οη ΤἾΔΡ. νἱ. ς, 6, 13, 17, Δ1 

Οἡ ΤΟἾΔΡ. ΥἹἱῖ. 1, 5) 6, 21, 25. - ᾿ 

ΡΡ. 1-8. 

ΡΑΟΚ 

Ι 

Ι 

108 

133 
144 

δ 8. ἹΝΤΕΟΒΙΤῪ ΟΕ ΤῊΕ ΕΡΙΒΤΙΕ. 

Ι. Τευηιοην οΚ δε ἐαγίγ Ἑαῤῥεγ: 

1. Τεεείηιοηγ ΟΓ ἐχίετπς ἤἥσπε- 

“εγρς. 

Π|. πίογπαὶ Εσυίάεηοξ 

(α) Τθε Ποκοίοσγ 

(ὁ) ὥραρίεν: χύ., χοὶ. 

89. ΑΥὙΤΗΟΚΒΙΤΙΕΒ ΕΟΚ ΤῊΕ ΤΈΧΤ 

ὃ το. ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΟΕ ΤῊΗΕ ΕΡΙ5ΤΙΚΕ,. 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ.-- ΤῊΕ [μανν, “ΤΠΗΕ 

ΕΚΕΒΗ ἢ". 

ΑΌΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ: 

Οἡ οεἶᾶρ. υἱῖϊ. 2, 3, 9, 11, 28, 29, 

325. ὲ ᾿ ᾿ : 

Οη ἘΒδΡ. ἰχ. 5, 6, 8, 15, 17, 19, 31 

Οη σἤ8Ρ. Χ. 4, 15, 17 

Οἡ οδδΡ. ΧΙ. 7, 9, 12, 13,) 32 

Οπ ΤΒδρΡ. χιϊ τ : 

Οη οἶδρ. χὶν. τα. ᾿ ᾿ ὃ 

Οη οδἢδΡ. χνΐ. 7, 25 ᾿ : . 

Ῥαὺδ 

20 

20 

284 

245 

25 

26 

10 

12 

41 

164 

178 

190 

203 

21ς 

221 

118 



φΦ 

ἷν ΓΟΝΤΕΝΤΟΘ. 

Ι. (ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘ. 

ΙΝΤΕΟΣΙΓΟΤΙΟΝ, ΟΟΜΜΕΝΤΆΑΞΚΥΎΥ, ΑΝῸ ΟἈΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΞ. ΒΥ ΤΗᾺἙ 

ἈΕΝ. ΟΑΝΟΝ ΕΝΑΝ5, ΡΕΟΡΕΒΘΟΚΒ ΟΕ ΟΚΕΕΚΊΙΝ ΤΗΒΕ ὈΝΙΝΕΒΘΙΤΥ 

ΟΡ ὈΘΚΗΑ,ΑΜ. 

ΡΡ. 239--376. 

ῬαΑαοξκ 

ΑΡΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ: 

Οη οδδΔΡ. 1. 2 : : : . 283 
Οη ςἢδΡ. τἱ. 2 ; ς : . 184 

Οη οδδρ. υἱῖ. 9, 21 ; : . 294 

ΑΡΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ: 
Οη Τσἤ4Ρ. 111. 1, 2.) 5 
Οη ΤΒδΡ. χί. 4, 28 
Οη οδΔΡ. χΥ. 3, 29 

11. (ΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘ. 

ΙΝΤΕΟΏΓΠΟΤΙΟΝ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΆΒΥ, ΑΝῸ ΟΘΒΙΤΙΘΑΙ, ΝΟΤΕΒ5. ΒΥ ΤΗΕ 
ΚΕΝ. ΙΟΞΕΡΗ ΨΜΑΙΤΕ. 

ῬΡ. 377-481. 

ΡΑΘΟΒΕ 

ΑΡΘΙΤΊΙΟΝΑΙ, ΝΌΤΕΒ: ΑΡΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ: 

Οη οἾΔΡ. 1. 3 ᾿ : : . 398 Οη ἙἢδΡ. Υἱ. τό 
Οη ςΒδρ. 1]. ς ῖ ; ᾿ . 404 Οἡ οἢδρ. χὶ. 8 
Οη Ἐς}. ν. 3 : ᾿ ᾿ . 424 Οη Τἢδ8Ρ. χὶ!. τ, 7. 

ἙΘΑΙΑΙΤΙΑ ΝΘ. 

ΙΝΤΕΟΌΟΤΙΟΝ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ, ΑΝΌ ΟἈΑΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤ ΕΚ. 

ΝΕΔΥ ΚΕΝ. 1.5. ΗΟΥΘΟΝ, ΕΑΝ ΟΕ ΟΗΒΒΤΕΆΒ. 

ΡΡ. 483-536. 

δ τ, ἢ αἰε απά Οεεαείοη 9 ἐδὶς Ἐρεΐε 
ἃ 2. Ηϊδίον ἀπά Οραγαςεγ οὔ δὲ Οαίαϊίαμε. 
δ 32. (ηΐεπι: ἀπε ])οεἰγίπε 27, ἐρὶς Ἐῤιαε ε 

ΑὨΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ: ΡΑΘΕ 
Οη εοἰδρ.}. τὸ. : " . δ50οὸ 
ΟἿ ΤἢΔΡ. 1!.. ἷ . ; . 510 

ΑΡΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ: 

Οη οἢδΡ. ἱν. 

Οη ον. νυ... . 

Ῥαοξκ 

299 

329 

371 

ῬΑΟΚ 

432 
466 

474 

ΒΥ ΤῊΝ 

ΡΑΘΟΒ 



ΓΟΝΤΕΝΤΘ. 

ἘΡΗΕΘΙΑΝΘ. 

ἹΝΤΚΑΟΌΟΘΟΤΙΟΝ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ, ΑΝῸ ΟΚΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΈΒ. ΒΥ ΤῊΣ 

ΒΕΡΝ. Ε. ΜΕΥΆΙΟΚ, ΡΕΕΒΕΝΌΑΚΥ, ἘΧΑΜΙΝΙΝΟ ΟΗΑΡΙΚΑΙΝ ΤΟ ΤΗΣ 

ΒΙΘΒΗΟΡ ΟΕ ΠΙΝΟΟΙΙΝ, ΚΕΟΤΟΚ ΟΕ ΒΙΘΟΚΕΙΝΟ. 

ὈΡ. 537-578. 

ΡΑΟΞΒ ῬΑΟΕ 

ξ΄. δὲ. ἔαὼω αἱ Ἐρῤῥειω. 517 2. [ηἴογηδὶ Εν! άδηςα 518 

5. 11. δι. αμῖ. Ἐρίνεἶοι ἤονι Εονιε 5.18 3" (ογτοθογαῖίνε Ενίάεηςε 539 

β ΠΙ. Τὸ «δον ἐδε Ἐρίεεΐε ἰο ἐδς Ερδε- ΤΥ  ΟΥΓΘΕΠΣΕἸΡΕΡΑΤ ΕΟΡ ἐε ἙΝΗ ΒύΘΕΗ,. "510 
, Υ, 1Δ. βέγροις απά «μόγεεὶ ς40 

“ἰάπε αυᾶς αἀΔάγεςεά 538 ς ΥἹ, Δπαίγεὶν οὗ“ εομδεπίς 542 
ι. Ἐχίογηδὶ Εν άθηςθ 538 8. ΥΙΙ. σεπιώπεηπξις οὐ ἐῤεὲ Εριστΐο 543 

ἈΑΡΒΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ: 
Οη οδδΡ. 1. 22, 23 ᾿ ὶ : - ; 548 

ΙΝΤΚΕΟΘΠΟΤΙΟΝ, ΟΟΜΜΕΝΤΆΑΚΥ, ΑΝῸ ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕῈ5. ΒΥ ΤΗΣ 

ΨΕΚΥ ΚΕΝ. 1. ΟΥΝΥΝΝ, ΕΑΝ ΟΥΡ ΚΑΡΗΟΕ. 

ΡΡ. 579-641. 

ῬΑΟΞΒΞ Ῥαοκ 

1. Οεεαείον, ἀπά Οβαγαείον ΟἹ Ἐρ μος. 9790 ΙΝ΄. Οοηίεηπί: , 58ς 
1. δι ρῥὲ απά “4 Οδωγορ 588ρ Ν΄. Οερμίηοηφι, αηδ [πιο τὴ 589 

Π1. ῥίαεε απμά Τίριε 97 γι της 581 ΥἹ. “1παἰγε 691 

ἈΑΘΌΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ: ΔΡΌΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ: 
Οα οἢδᾶρ.}.1, 8,9.) 13)16,17,18,22,223 ὄὅος Οῃ ΤἢδΡ. "||. 2, 8, 20, 21 ό2ῳ 

Οη οἸΔΡ. ἰ:. ό, 30 617 Οη ἘοδρΡ. ἱν. 3, το. ό4ι. 

ἹΝΤΕΟΠΓΟΤΙΟΝ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ, ΑΝῺ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕ5. ΒΥ ΤῊΗΕΚ 

ΓΟΚῺ ΒΙΘΞΗΟΡ ΟΕ ὈΕΚΆΕΥ. 

ῬΡ. 64ᾳ41-68ς. 

1. ΡΑΟΕ 
ῬΑΟΚ (4) Τῤε“" βδνγχίαη ῥεγδιν 644 

:. Οὐἷοσε . “ Ἶ: 643 (δ) ΤΡε εα“ε 977 Οπευίγ ό44 
2 δι. ῥαμῖ" γεϊαίίοπ ἰο ἐΐ «υαι, βγνοδ- » : ᾿ , 

αὐΐν, ποῖ ἀϊγεειίν ρεγιοπαὶ.. 6,4: 4: δι. ταν 4 σαῤέ υγ ποῦ ΠΠΓΟΜΙ ΕΙΣ 

3. Ογεωμγαέαποε: «αυδίορ εαιμεά ῥίγει 10 εὐ Ἱγεεάορι ὁ εχίεγπαὶ κο»ρ- 
«υγῶε . 644 ῬΜΜΟΩ͂ΣΙΟΣ . : ᾿ . ό44 



νἱ ΓΟΝΤΕΝΤΟ. 

Π. ῬΑΟΚ ΡΑΟΒ 
- ' 4. 9 “ἐγίε ἰαγροὶγ ἱπῆμεποο ὧγ {δὲ 

᾿ς Ὠεσογίρηοη ον Οοίοιτε ἀπά ἐϊξ “(ΈΜῈῚ7 645 εραγαείεν οἰ ῥεϊπείραί “μδἧεο!. 648 

1. Ῥργοῤαδίες ἰοεαὶ ἀπά ἱορηρῥογαγ αἰΐμ- Ἤεπεε ἐῤγεε οὐῤεοίίΐοπς 10 δε ἀπ- 

σἰοπς ἱπ δε Ἐριαηο, ᾿ . 647 ἐῤεπί οι! φῇ ἐδε ΡΟΣ αγὸ γέ- 
μιά. . ό49 

Π “Ἢ “Ἵπαἰνεἰς 97 δὲ Ἐρὶεεἶς ἰο ἐδε Οὐΐον- 
, ΄΄παὸὖὔἷ΄. Σ : . ὅόξο 

Τ2ε Ερίσεε εἰ ; : . 648 

τ. : πιαὶπ γεαίμγε: ἀείεγηπίηοα ὁγ ἐδοιό ΙΝ. 

οὔίῥε “ Ῥῤγγρίαη ῥέγε ἢ. . 648 Ἐχίογηαὶ Το ΙΟ . ὃ . ὅξι 

ΑΡΌΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ: ΑΡΡΙΤΊΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ: 
Οπ ΟἾΔΡ. ἱ. 2, 6, 13, 15-|9, 20,24. ὅὄόι Οη ΤἤΔΡ. 1. 7, 11, 1ό, 19 , . ὄ6ϑ8ο 

Οἡ ΓοἤδΡ. ἰϊ. 8, 11, 14, 15,. 16. 18 , ὄγο Οη ςΒδΡ. ἵν. 17 . . ᾿ . 684 

Οεηοσγαὶ Νοῖθ οὐ 1]. 8. “44. . . 672 Οπ οΒδρ. ἱ. 15: ἵν. 17 . Ξ . δϑς 

Ι. ΤΗΕΘΘΑΤΙΟΟΝΤΙΑΝΘ. 

ΙΝΤΕΟΌΠΟΤΙΟΝ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ, ΑΝῸ ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕ5. ΒΥ ΤῊΣ 

.ΟΆὮ ΒΙΒΗ͂ΟΡ ΟΕ ὈΕΒΚΕΑΥ 

ΡΡ. 687-711. 

ΙΪ ῬΑΟΒ »αοξκ 

ΤΡε Εἰγαὶ οΥΚἹ 8ι. αι: οχίσπί 
ι. 8:. Ῥαμῖ: οἱσὲ! ἰο ΤΡεσταἰοπιζα . 687 Ἐρίεείος αϑομπαῖ ἐνὶ ἀΐνγθοῖ ῬΓαγε. 

2. Τρευ“αἱονέςα---(οπίεχέμγε οΥ7 εἰγεμρη- ο Ορῤνῖ --- δὲ. βαμῖ, ἱεαερ- 

“απο 10 «υδίερ 1δὲ Ερίδες αὐας ἐπ ἃ γεῤγοάμοιοπ ΟΓΓ 8ι. 816- 

αάάνγεεα , ἰῷ : . 688 2ῥεπ᾽: : ; : . ὅὄφ9ο 

᾿ Β. διεν ὁ, Οδνις ΜΟΥΚ 12 δὶ 
εαγ ϊοσΐ α»ηος 85|. Ραμ, ρίας ὅρι 

Οοπίεμις οί ίδε Ἐρίείε. - . ὅδο 2, Εϑοδαζοϊορίοδὶ εἰγριθηὶ πὶ δὲ Ἐρλσεΐες 

ι. Πογτηδαῖϊς εἰρη. : 689 ἐο ἐδε Τρεσαἰοπίαπι. ὲ 693 

Ἰριρογίαπεο ὁ ἐδις ἴηι ἐδὲ Πτοὲ ὰ 5ι. ΤΡρε “μῤῥοσεα ἜΥΤῸΡ ΟΥ δι. βαμί, ἢ 

αι, Ἐρίσες ε ς . 689 9 δὲ Ννεαυ Τοίαριεπὶ φεπεγαίῥ, 

}ίκαν «υῤίεῤ ἐς ἑαξεη τη δ ὶ . 689 4: ἰο οἱν 1ιογα᾽. εογπ . . 693 

“. ΟΥ ὡνειει. 4. Μοχαὶ «μά ϑοςίδὶ οἰεηιεπίς Ὶ . οφό 

Β. ΟΥ Ἠμΐ ἤφογά. (α) ϑ8έγο:.: ἑαἰά μροπ ἱπάμείγν. . 697 

Α(. Ρίεαυ οὗ Οργι. : : . ὅϑ89 (6) Τριρογίαπεε οΚΓ᾽ ἰδὲ εαγίὶγ γεζοσ- 

(4) σεις ἐς Ἰιοτὰ , , . 689 πἰδίοπ 97 ἱπώμσίγίαὶ υὐγίμ , 698 

ἔογοε ογίῤίς. . . . ὅδ. 5. Εροϊοδίαβεϊοδὶ οἰερριοπὶ ἐπ ἐδίς Ἐρίσεε. δο8 
(ὁ) σαι ᾿ς ψοτϑῃρρεὰ Ε . ὄφο Ἐκχισίοπεο, ἐχργεσσίν γογοσπιχεά, ΟΓ 

Εογεε οὔ. . ν . όφο ὁγ ἐριρἠεαίοη, ο,.--- 



ΓΟΝΤΕΝΤΘ. 

ῬΑοξ 

(α) “ ὥδιγχεῦ΄ . . ᾿ 6. ϑοετζίρζιγαὶ εἰεριεηί. 

(ὁ) Βαῤίξε»η ᾿ ὃ . (α) Ἀφίεγεπεες ἰο ἐδὸ οἰά ΡΝ : 

(ὦ Ηοίγν Οονν»νωρίοθ . .. 698--7γοο (ὁ) Ἀείξγεπεος ἰο οὐγ Τογα: ἑεαεδίης 702 

(4) Ῥωῤίε Ἀεαάέπς ; Ξ Π|. 

(2) ϑιαιεά ΜΙπΙῖ ᾿ ὶ “πα ες 9. δὲ ΕἸγε Ἐπ 0 {δὲ 

. Τρε-αἱομδαη : 702 

ς. Τ 002] εἰεριοπὶ . ἐ : . 700 Ἢ 

(6) «ΑΠ μείοπ το ἀμῳ φ' Ἴδεμα- Μιεδοπείοῖιν αΓ 1δε Ερίεΐε . Ὁ. . 703 
ἰοπίοα ᾿ : τ 769 (4) Βαιγ᾽.: οὐ εείἑοπ : . 703 

(6) Οδαγαείεν οΥΓ ΤΟ . γο1 (ὁ) Εχίεγμαὶ φυΐέηδα. ὃ . 703 

ΑΘΡΙΤΊΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ: ΑΣΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ: 

Οὐ «δΔΡ. 11. 7,3ϑ 190. - Ξ . 714 Οη οὮΔΡ. ἱν. 8, 16. ᾿ . 725 

Οα οδΔΡ. ἰἰϊ. 2, 3 . ᾿ ᾿ . γ18 Οη οἰδρ. γΥ. 2 - ΐ ὲ . 731 

ἹΝΤΚΟΡΘΌΟΤΙΟΝ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ, ΑΝῸ ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕ5. ΒΥ ΤΗΣ 

ΓΟΚῸ ΒΙΘΒΗΟΡ ΟΕ ΡΕΚΑΥ. 

ΡΡ. 704, 732-748. 

Ῥασε 

Ι. πα. . . : . . . . . : ὃ . . 704 
1. ΑἸμδεη ο 7 " Ἶ ὲ ᾿ ᾿ ᾿ ὰ Ἶ ᾿ ᾿ 8 . 704 

111. Οεμεγαὶ Οομπείμεϊο: . ὲ Ξ : ὲ ᾿ : ὁ ὲ 5 . 7ος 

ΑΡΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ: ρασα ΔΡΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ: 
Οπ οἤδρΡ. ,. 8), 12 . 2 ᾿ . 734 Οἡ οἶΔΡ. 11. 2,6, 11. ᾿ . 746 
Οη ΟἾΔ}. ἰ!. 3 ᾿ . 739 Ου οἢ8Ρ. ἷ. 9 : : ὲ . 747 

Οἱ ἴδμε Μδῃ οἵ 812, 11. ᾿ ΡΝ . 740 

ΤΙΜΟΤΗΥ. ἂνν ΤΙΤ 5, 

ΤΗΕ ΡΑΘΤΟΚΑΙ, ἘΕΡΙΘΤΙΕ5. 

ΙΝΤΒΟΟΟΠΟΤΙΟΝ. ΒΥ ΤῊΗΕ ἘἈΕΥ. Ἡ. ΨΑΟΕ, Μ.Α., ΡΑΕΑΘΟΗΒΕᾺ ΟΥ̓ 

ΠΙΝΟΟΙΙΝ ΙΝΝ, ΡΕΟΕΈΒΒΘΟΚ ΟΡ ΕΟΓΙΕΒΙΑΘΤΙΟΑΙ, ΗΙΘΤΟΑΥ ΙΝ ΚΙΝΟΘ 

ΠΟΙ ΕΘΕ, ΚΟΝΌΟΝ. 



ν ΓΟΝΤΕΝΤΘ. 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΚῪ ΑΝῸ (ΑἈΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕῈ5. ΒΥ ΤΗΕ ΙΟΚῸ ΒΙΘΗΟΡ 
ΟΕ ΤΟΝΏΟΝ. 

ῬΡ. 76ο-ϑ8:8. 

ΙΪ. ΤΙΜΟΤΗΥ. 1. ΤΙΜΟΤΗΥ. 

ΑΡΌΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ: τας ΑΡΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ: ΟΣ 

Οἡ ςδᾶρ. ἰϊ. 26 ᾿ς : : . 799 
Οη οΒδρ. 1. : : ᾿ ᾿ ο 

ΒΤ 7 ΤΙΤυβ. 

Οη ΤὮΔΡ. 111. 1,8, 16. “π . 779 Οὐ οδδρ. 1.1. ᾿ . 814 

ΡΗΠΠΙΕΜΟΝ. 

ἹΝΤΕΚΟΏΣΠΟΤΙΟΝ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΞΚΥ ΑΝῸ ΑΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕ5. ΒΥ ΤΗῊΗΞΕ, 

ΠΟΚῸ ΒΙΘΗΟΡ ΟΕ ΡΕΚΑΕΥ. 

ῬΡ. 819-844. 

ΡΑΟΘΞ ΡῬαὺκ 
8 1, 1. Οεεαοίορ Οὗ ἐῤὸ ἰείίεσ, . 8ϑῖ1. 81Π. 1.9. εοηπεοΐίοη αὐ Κοριαη 

2. “παϊγεηὶνς ΟΣ 15. εοπίεπίς . 820 σἰαυε . : ᾿ . 822 
811. Τὸνε γῤείογίς οΥΓ δε Ἐρμεἶς ἰο ΙΝ. Εχίεγπαὶ Τοείωριον 096 {δὲ 

ῥδιέεγιοη. : . . 82ο Ἐριίσηε ᾿ ὦ ὗ . 829 

ΑΡΌΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ: 

Οἡ γνϑυύβϑ65 2, 9, 1.,»ΧἍ16 . ᾿ . . . . Α . . . . 842 



ΚΟΜ ΑΝ 5. 

ΙΝΤΚΟΏΟΠΟΤΙΟΝ. 
Ριοκ ῬΑΟΒ 

δι. ΑΥΤΗΘΆΞΗΙΡ ; Ι δ 8. ΪΝΤΕΟΕΙΤῪ ΟΥ̓ ΤΗ͂Ε ΕΡΙΒΥΙΕ. 20 
ξ 2. ΤΙΜΕῈ ΑΝῸ ΡΚΑΟΘΕ ΟΡ ὙΝΆΙΤΙΝΟ Ι. Τοηριοηγ οὔ δε εαγίν σέο 120 

Ι. Νοῖες 9 ΤΙίνιες αϑπά βίας ἱπ ΠΠ|. Τεηρνιοη ὁ ἐπι ἐπῷ αρμ- 
χυ., χΌΙ. 2 σεγίρς. . . 22 

1. Ζηάίοαείομα ο Ζίνιε ἱπ ονπ. ΠῚ. ἱαορπαὶ Ευϊάεπεε 25 
ἡ. τος 2 (α) {2ε Ποχοίοσ . 25 

84. ΤΙανούασε.. 1 (δὴ) Οβαρίεν: χυ., χυὶ. 26 
δ... [Ϊεἶἷ]8 ΙΝ ΟΜΕ . 3 89. ΑΥΤΗΟΒΙΤΙΕΒ ΕΟΒ ΤῊΗΕ ΤΈΧΤ 30 
ξ ς. (ἨΒΙΒΤΙΑΝΒ ΙΝ ΟΜΕ. . 4 δ το. ΟΟΝΤΕΝΤΥΒ ΟΕ ΤΗΕ ἘΡΙΒΤΒΕ. 12 
δὃ 6. ΟΟΟΑΒΙΟΝ ΟΕ ΝΝΕΙΤΙΝΟ 8 ΑΡΡΕΝΩΙΧ.-- ΤῊΣ ἴὰν,7 “ΤῊΕ 
ξ.. ΤΗΕ ΡΟΆΡΟΒΕ ΟΕ ΤΗΕ ΕΡΙΒΤΙΕ 9 ἘΜΕΒΗ ".. 41 

δ΄. ΑΥΤΗΟΒΒΗΙΡ. 

ΗΒ (6 οὗὐ τῆς Ἐρίδι]α ἴῃ τῆς 
οΪἀδϑὶ τηδηυϑοτρῖβ 15 5 ΠΡΙῪ πρὸς 

Ῥωμαίους, “Το [ῃ6 Βοπιαηβ : ὑεῖ τῃ6 
ἢγοὶ ψοσζὰ οἵ ἴῃς ΕΡΙ511|6 1156] Ὡδιη65 51. 
Ῥδυΐ ἃς 115 δυῖπου, δηά 1 ἢα5 Ὀδδθὴ υἡϊ- 
ΨΟΙΘΑΪΥ δοοορίθδα ἴῃ 84}}] ἂρθ8 85 ἢϊβ 
δεοηυϊης ποτκ. 

115 αυοῖϊοα νΟΥῪ ΘατΪν, ἱπουρῇ ποῖ, ἃ5. 
ΒΟ 6 ἤλνα ΘΌΡΡΟΞΕα, ἴῃ ἴη6 Νὲν Ταϑία- 
τηθηΐ ᾿ἴ56 Ὁ 

Τῆυ5 ἰῇ 2 Ῥεῖ, 11}. 15 ἴθ 15. δὴ 
δἰυβίοι ἴο δ8ῖ, Ῥδυ]᾽)5 (ϑδοῃίης, νι οἢ Ἰὴ 
σοῃϑδοαυδησα οὗ ἃ 5]||5ῃϊ τϑϑε δ ησα ἴῃ 
ἴῃς ἰδηρσυᾶρσα ἢΔ5 Ὀδθη (Ποιυρῃϊ ἴο Γοΐοσ 
Θϑορθο δῖ γ ἴο οι. 1]. 4; Ὀυΐϊ 51. Ῥεῖογ, 
8ἃ5 ἴῆ6 σοηΐοχι οἰ ΑΙ 5ἤονν8, 15 Γεθ τ 
ἴο ἴῆ6 τηοταὶ δἊχῃοσγίδίοι ἰουηᾶ ἴῃ 8]} 
δῖ. Ῥαυ}}5 ἘΡ 51165, θαβϑα δ5 1ἴ σοτῃ τ ὩΪ 
ἰ5 οα τῆς δχροοϊδίοη οὗ (σι β᾽ 5 βεσοῃμά 
σοτηϊηρ. 

Τῆς ϑβυρροβθά δ᾽] υβίοη ἴῃ ϑῖ, [π|65 
(11. 14) ἴο 51, Ῥα}}5 Ἰϑδοῃϊηρ Ἰ ἴη6 ΕΡ 5116 
ἴο ἴῃς Ἀοχηδηϑβ 15 ἰησοῃϑίϑίδηϊς ψ ἢ τῆς 
{τ ΠαΪγ αηὰ σοηδήδημαὶ! Ἰηϊδγοουγϑα οὗ 
ἴπ656 ἵνὸ Αροϑβίίε5 (Αοῖβ χν. 4, 25; (αἱ. 
11. 9), δηὰ νῖῖῃ τῃ6 δαγοῦ ἀδῖα δ ΠΟ Οἢ 
ϑῖ. ]άτὴθς πηοϑῖ ΡῬγΟΌΔΟΪΙ ντοῖθ. Οἡ 
1η15 ρΡοϊηῖ, πονανοσ, ἴῃ6 τοδάθσ τηυβῖ 
ΤοίοΓ τὸ ἴμ6 (}] ἀϊδουδδίοη ἴῃ ἴἢ6 (οτὰ- 
ΤΠΘΏΙΑΤΥ ΟἹ δῖ. [11 68. 

Βυΐϊ τῇς ἘρΊβ1]16 ἰδ σθγίδίηγ αυοϊςά 
Με 7ώ:|.---- οἱ, 11]. 

Ὀείοσα τῆς δηὰ οὗ [6 1:ϑῖ σθηΐυγν ὈΥ͂ 
ΟἸεπιθηῖ οὐ Ἐοπὶα ἴῃ ἃ ρᾶβϑαρα ὑῃϊοὴ 
ψ1}} Ὀ6 ἑουπά ἴῃ ἴπ6 Αἀάππηοηαὶ Νοῖς οἡ 
'. 422: ἰὴ ἴπ6 2η6 σεδηζυγυ ᾿ἴ 15 αυοίοα 
ὉγΥ Ιρῃαϊ5, Ῥοίγοαγρ, [πη ΜΑΓΙΙΥΤΙ, 
δηὰ [ἰτϑηϑοὺβ: [ἢ6 ἰαϑί-πδιηθα ΕδιΠοΥ 
τοροαιθαϊγ δηᾶ Ἐχρυαβϑὶυ γοίθσϑ ἴο 1 85 
16 ψοτκ οὗ 51. Ῥαὺὰὶ! ([11. χνὶ. 3, 9). 
Τα ἰηΐογηαὶ δνϊάθῃςς οὗ 115 ρεηυ] ΘΠ 655 
Ὧδ5 οαττοα σοηνιοτίοη ἴο ἴῃ6 τηϊηάβ οὗ 
(86 τποβὲ οδυῦους δπὰ τῆς πιοϑβῖ βεθρίςδὶ 
οἵ ογῖῖοβ. Εὔνεσυ σμαρῖοσ, 'ῃ ἔδοῖ, ὈθΑΓ5 
τῆς ἱπιργθ85 οὐ [Π6 βϑάὴθς πη ἔτοπὶ 
ὙΏΙΟἢ ἴῃ6 Ερίβι]ες ἴο ἴτῇ6 Ομυτοῦοβ. οἵ 
Οοτμῖῃ δηὰ Οαϊαῖία υπηάουθίθαϊγ ῥτο- 
οεδάδα; δῃά ὄνθὴ Βδὺγ δηά τἢ6 οὐτοβ 
οὗ δὶς βϑεῇοοϊὶ, γῇο πηᾶῖα ὄνεῖγ εἤοτί ἴο 
γτονβ ἴῃ ἵνο ἰαϑῖ οῃαρίθιβ βρυ Ποι5, ἃτὰ 
ΟὈ] ρα ἴο δάτῃις ἴπδΐ ἴῃ6 τοϑῖ οἵ [τῃς 
ἘΡΊ51:16 15 [6 ρεθυηθ ψοτκ οὗ δῖ, Ρδυὶ]. 

ὃ 2. ΤΙΜΕ ΑΝῸ Ρ͵ΊΑΟΕ ΟΕ ΚΙΤΙΝΟ. 

Τῆς ραβϑϑᾶρθθ ὙΏΙΟἢ σοηίδϊῃ ἀςβηϊίε 
᾿ἰβίοποδὶ βἰδιθιθηῖβ ἰηἀϊοσδίιης ἴῃ 6 ἢ π16 
ΔῃὴΔὰ ρίδοα δ ψῃϊοὰ [ῃ6 Ερίϑιὶθ Υ͵85 
ττϊ 6 ἀσὰ 411 σοηϊδιηδα 1η (ἢ ἰαϑῖ ἴνο 
ΟὨδρίοζϑ, χν. 25--2} ; ΧΝ] 1, 2, 21) 23. 

Βυϊῖ τῃ6 της δηὰ ρἷαςθ οὗ ττίτης σδΏ 
αἶθο Ὀ6 ἰηίειτοεὰ πὶ στεαῖ ργορΑ ὈΙΠΥ 
ἔτοτα ἱμάϊγοος δνϊάθηοα σοῃίδιηςα ἴῃ 1. 
ΙΟ, 11, 13. 
ΤῊ Ϊ5 ἰατῖοσ ρσοοῦ 15 αυἱἴς ἱμἀδρεηάοσηϊ 

Α 



2 ΙΝΤΕΟΘΌΟΚΤΙΟΝ. 

οὗ [6 (ΟΥ̓ΠΊΘΙ, δηα ψῆδη σομιηθα ἢ 
1 ἰογτὴβ δὴ ππηάοβιριθα σοἰϊποϊάδησς Ὀ6- 
ἔνθ ἴῃς ἢχοὶ δηὰ ἰαϑὶ σμαρίθγϑ οἵ [ἢ 8 
ἘΡΙ5116, πὰ 4 νδῖυδῦ]α σομπβτιηδίοη οὗ 
1η6 ραηυϊηθηθβ5 οὗ ομδρίειβ χν. δηὰ 
χνὶ., ΨΠΙΟΝ οὗ ἰαῖθ γεασθ ὯΔ5 ὈδΘη πη ἢ 
ἀιϊδρυϊεά, 

Ι. Λοίες οὗ 7Ζῆσις αγρια Ῥίσες ἐπ αῦ., χυΐ. 

Αἱ (ἰῇ. ὕπης οὗ νψητὴρ [ἢ15 ἘΡΙ5116 
5... Ῥδι] ννὰβ σοὶηρ ἴο ΟΔΙΓΥ ἴο ἴῃ ῬΟΟΥΓ 
βαϊηἷβ αἵ Του ϑα θη ἃ σοι Πυ το. τηδὰς 
(οσ μετὰ ἴῃ Μαοβάοηϊα δηά Ασςῆβία (χν. 
25, 26), αἀηὰ δὲ Ὠορεὰ «αἰϊειννασάβ ἴο 
νιϑὶῖ Εοιῃς Οἵ 15 ψἂῪ ἴο ϑρδίῃ (χν. 28). 
{ν͵θ σογηρᾶγα ἴἤθ56 ρδϑβᾶρθβ ΨΠ Αςῖς 
ΧΙΧ. 21 8ηἀ χΧχ, 2, 1ἴ 15 οεασ ἴπαΐῖ ἴῃ 6 
ἘΡΙ5116 τουδὶ αν Ὀδθη νττίθη δίζοσ (ἢ 6 
ΑΡοϑι16᾽ 5 αὐτῖνδ] ἴὴ ὅτεεσς οἱ ἢϊ5 τηϊγά 
ΤΩ Ι55ΙΟΠΔΙΣΥ ᾿ΟΌΓΗΘΥ, ἤδη ἢς 5ρεηΐ (χα 6 
τηοη 5 ἴῃ (ΟΥΠΙΗ. 

ΤῊΘ βᾶτὴδ σοηο] βίο [Ο]]ονν5 ἰτγουὴ 
σΟΙΏΡαΙΙη» ἘοπΊδη5 χν. 25-.28 ἢ 1 
Οογ. χνὶ. 1-ῦ, ἀηα 2 (ΟΥ̓ ν|}}. 1--4, ΙΧ. 
1, 2. ἴῃ ρσέβθῆςα οὗ [ἢ Ὠοβῇ]α οτ- 
αἰδῶ ὙνΊΟἢ 15 ἀϊγεοϊεά δραϊηϑὶ [ῃ6 ἢ]5- 
τοσῖοαὶ ναΐας οὗ ἴῃ6 Αοἴβ, 11 15 ψοσῇ 
ποίϊος τπαὲ τἢ]5 βεοοηἀ ρτοοῦ 15 ἰηδ6- 
Ῥεηάεηϊ οὗ 81. Γυκε᾽ 5. Πατγγδίνα. 

Αϑβυμηρ, ΠΟΎΘΝΕΣ, 845 νὰ 105} 7 ΤΩΔΥ, 
τ[6 Δδυτῃθητο ἡ δηὰ δοουσαογ οἵ 9ϑι. 
Τυκεῖς ΠΙβίοτυ, νὰ οδῃ ἂχ δἰτηοβὶ ψΊ 1 η 
α ΜΕΟΚ ἴμε ἀαΐθ αἱ σῇ οἢ οὐὖ ἘρΙ5118 
ν»ὰ5 ἀδϑραιοῃαα, 

ΕῸΥ νὰ ἰδασῃ ἴοῃηῃ Αοἰς χχ. 4 ἴδαῖ, 
8ἃ5 δῖ. Ῥα}] νὰ5 αδουΐ ἴο 541] ἤόσῃ 
Οοτατι ἰηϊο ϑγγία, ἴῃ6 ον ἰδ] νψγαῖὶ 
ἔοσ ἢϊ, δηᾶ οὐ (ἢ15 δοσουηΐ π6 σῆδηροά 
ἢϊς. τουῖθ αἵ ἴ[Π6 ἰδϑί τηοπηθηΐ δηά ἀδίετ- 
ΤΩ] Πη6α ἴο τοΐαγη [ἤσουρῇ Μασθάοηϊδ. 

Τῆς Ἐριβῆς, 1 νητίδση δἤοσ ἴῆεβα 
Ἰποιήςηΐϊβ, νου] δἰπιοδί σογίδ  ΙΥῪ ἤᾶνο 
σοηίϊαϊηοαἃ βδοῖηθ τοίογοηοθ ἴο ἴπαδια, δηὰ 
ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ἴο [η6 ρῥἱοῖ οὗ {Π6 7ενν5, Ὡς ἢ 
τς. ΑΡροβῖὶα οσουἹἱὰ ποῖ ἤᾶνε [α]θα ἴο 
ΠΟΙΟ6 ἴῃ δἰ πάϊηρ ἴο (ἢὩ6 ΘδημλὙ οὗἁὨ ἢ15 
σΟΌΠΙΓΥΠΊΘη ἴῃ οἢ. χν. 31. ἮἥνῈ τῇδυ, 
τλοτείοτα, σο βάθη γ ̓ ηΐου [μαὶ τῆς ἸΘΙΓΕΙ 
γνὰ8 ἀδϑραϊςεα Ὀείοτε 51, Ῥαμ] δοίμπα!ν 
Ιοῖ Δολιαῖα, μὴ γαῖ ποῖ Ἰοὴρ Ὀείοτα 
(χν. 25). 

ΤῊΣ ΠΟΙ νγὰ5 δ δὴ ἐπα δηά ἢδνὶ- 
ραϊίζοη δὰ τεσοχητηθηςεδα, ἴοτ “ἀξ τῦᾶς 
σύμ ὁ «αἱ ἱπ|ίο δγγίᾳ" (Αςἰβ χχ. 3). 

ει ἴῃ6 βρπηρ Ναὰ5 ποῖ (4 δανδηῃςεΩ͂, 
ἴοσ. δίτοσ {γὰνϑ]]!ηρ του Μαοεάομῃϊᾷ 
ἴο Μ|εῖυβ (Αςἰς χχ. 16) ἢ6 51}}}} Ὠορεᾶ 
ἴο τος [6γυβαϊθηλ Ὀγ Ῥεμίθοοθί. 
γε οδὰ ἢχ ἴῃ ϑεάϑοῆ ὄδνθῇ τΏΟΤΘ 

ΘΧΔΟΙΪΥ : ἴου 81. Ῥαὺ] αῃὰ 15 σΟΙΏΡΔΗΥ͂ 
βρεηῖ “216 ὅαγ)ε οὗΓἨ πρρεαυοηοά ὀγεαα " αἱ 
ῬΆΠΙΡΡΙ (Αςῖς χχ. 6), δῃᾷ πχυϑὶ ἱΠΘΓΘίοσα 
δανς Ἰεῖς (οσίμι ἢ δος {π|ὸ Ὀείοσο ἴΠ 6 
ῬΑΒΞΟΥΘΓ. 

ΤῊς ρζοοῦ [πδϊ [πε ἘΡιβ:]6 ννᾶ5 νυ τς6 ἢ 
ἔτοη (οηηῖῃ 15 Ψγ}6}} 5ἰαϊθσά Ὁγ Τῆθο- 
ἄοτεοι : “ΕἸτβῖ, ἢθ σοιηπηθηβ ἴο [δηλ 
ῬΏΟΘΌΘ, οδ]ὴρ ΠΕΥ ἃ ἀδδοοῇθββ οὗ [ῃ6 
Ομυτοὴῦ δἱ Οδηοῆγεβ (χν.. 1); δηά 
ΟΘμΟἾχοῷ 15 ἃ ροτί οἱ ἴῃς (ΟΣ ]4η5. 
Απῃᾷ (ἤδη ἢδ αἷβο βρεῖκβ [ἢ : “ Οασίμς 
"ἵης ἀοεί ταλίοίδ γοι᾽ (χνὶ. 22). Νονν 
[αὶ (σαϊυ8 νὰβ οἵ (ουηῖῇ 15 ΘᾶϑῪ ἴο 
Ιδᾶτῃ ἴτοτα ἴῃς ΕἸγοὶ ΕΡΙ5]6 τὸ ἴῃς 
ΟοπηιΔη5, ἴοσ ἢ6 ν᾿ τῖθ5 ἴο (ἢ6πὶ ἴῃ : 
7 ἑλαμῶ μι) Οοαά ἐλαῤ 7 δαῤἠηεηϊ ποη δ 
97 γομ, τανε Ογίφρμς σπά Οσαΐμς᾽ (τι (ογ. 
', 14). 

Τὸ ἴἴδ8ε διρυτηθηίβ οὗ Τπεοάοτεῖ να 
ΤΏΔΥ δαά {μαὶ ἔουγ οὗ ἴῃ6 βενθὴ μβεΕΊΘΟῚ5 
ῃαιηθὰ ἢ Εοιῃ. χυὶ]. 21--23 --- ΤΙΠΊΟ- 
ἴΠ6υ.5, ϑοϑβιρδῖεγ, [45οὴ, διὰ (ὐαὶι5---οδὰ 
Ὀ6 5ῆονῃ ΝΠ ρτεαῖ ργο Δ 1 ἴο ἢᾶνα 
Ὀδοη νι 51:. Ῥδὺὶ] ἀυτίηρ ἢ15 βεσοηά 
δοάς δ (ογιηῖῃ. ὙὍηδ σοΠΟ] 510 ΤῸΠῚ 
[ῃ6568 ναποι5 Ρῥτοοίβ 15 ἴηι ἴῃς ἘΡρ!5116 
ἴο ἴ6 οχλδῃβ νγὰ5 σι τς6η ἴτοτῃ ( οσιητῇ 
ΒΠΟΓΕΥ Ὀείοσε Ἐαϑδίοσ Α.}. 58. 

1. 7μηεαΐοης οὗ 7 ριε ἐπ ἡ. το--1. 

ὟῈ τοαὰ ἴἢ [Πἰ5 ραβϑαρ ἰπαὶ [6 
ὙΠ ΟΥ ὯΔ5 ποί γαῖ Ὀδδθη δὲ Κοπιθ, Ὀυϊ 15 
Ἰοηρίηρ ἴο νὶδιῖ [6 Ὀ6]ΊΘνοῖβ ἴπογο, ἀηὰ 
Ὧδ5 “ ὁγίερι ρος ῥηρβοσεα " τὸ σοη]ςῈ πηΐο 
ἴ6πὰ, Ὀὰϊ 45 ὑδδη “ ἀήμπαςγε ἀἐέλεγίο." 
ΤῊ5 Ρυτροβα οὗ ν᾽ϑιεηρ Ἀοτῃς 851. Ῥαυ] 
2 μόείν ἀεεαγεαά ἀατὶπρ ἴῃς Ἰατίου ρατὶ οὗ 
᾿ὶς δροάς δἱ Ερῆδϑιβ: “ἡπ33ὦὦ ἴλσρς λίπος 
τ0εγ6 “πύοὶ δαμέ φηρῥοσεά τπ 106 “ίγιέ, 
τυλόρ ἦε απ ῥαςεεα “Δ ρομσὰ 7 αεοιίοη 
απ Αελαία, 10 σὸ ἐσ γεγμδαορι, δα), 
Αγ 7 ἀκσυε δεέεμ ἔλεγε, 4 πιμδύ αἦδο 56ξ 
ΚΟ» ᾽" (Ασείξ χῖχ. 21). 

Ὗνε ἄο ποῖ Κῆον μον ἰοηρ ἴπ6 ΑΡροϑῖῖα 
δά δηιοτίδιη δὶ [η6 ρυτροβα Πέτα [ου {116 
ἤτϑὶ Ππ|Ὲὲ τοςογάδα ; [ἢδγα 15. 0 ἱπάϊοδ- 
[ἸΟΩ ΠΟΙ ρῥσο α ὈΜΠΠΥ τῃαϊ 11 φηϊεταα Ἰπἴο 
(ῃ6 ρῥἷδ οἵ ἢϊ5 ἔσθ Ἰουσηθυ ἴο Ευτορα 
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(Δεῖς κνὶ. 9--χν!. 18). Βυὶ ψε ΤΑΥ͂ 
«οη͵δοΐατε νυ βοπὴθ Ὀγο Δ ὈΠ ΠΥ (ἢδί 
(6 ἀσϑὶγα ἴο νίϑῖῖ Ἐοτης πδὰ Ὀδεθὴ ἤγϑί 
Κιπάϊοά Ὁγ 81. Ῥαυ]5 ἱπίδσοουσθοας ψῈΠ 
Αια δηὰ Ρσίβοι α ἤθη ἴον Πιαά 
ἰαϊεὶγ σοπὶὲ ἔτομι [ταν ἴο (ογπίῃ (Αςίβ5 
χνι[. 1), Δηα ἰοβιεγεα Ὀγ οοηϑδίδηϊ 4550- 
οἰαῖίίοη νι (ποτὰ ἀυτηρ (Π6 ἸΟΟΓΉΟΥ 
ἔσο (ογπῖῃ ἰο Ερμδϑιβ (Αςἴβ χνῆ!. 26 ; 
ΧΙΧΟ Σ, ΤΟΙΣ Οὐχ. χνυὶ. 1:90). Τῆς ἀ]5- 
της ρύτροςς τποτγείοτγα οὗ νυἱβίρ Ἀοπια 
εουἱὰ ΒΑταΪΥ πᾶνε Ὀδθὴ ἰοστηθα δεζογέ 
5:. Ῥαυϊ αὐοάς δἱ Ἐρἤδϑιιβ, μοσ οουϊὰ 
1π6 σἰδίομηθηΐς ἴῃ Ἐοχη. 1. 10-ὉὉ 2 Πᾶνα 
Ὀδθη τηδάς ὀξύογε ἴῃς ἰδίῖοσ ρατὶ οὗ [ἢ δὶ 
ΡεΠοά, 4 αοηδίἀδγα]α ἰαρϑα οὗ {ἰὴ6 
Ὀεϊηρ ᾿Ἰπηρ]6α ἴῃ ἴῃ6 ψογάβ “δ ἬΝ ς 
7 ρωγῥοφε ἰσ ἐθγις ὠπίσ γοι, δωξ τὐαᾶς ἐξέ 
ἀδιίλδεγίο." 

Αραδ, ὈΥ σοπηρατίϑοη ἢ ἴῃ6 σοη- 
(6πῖ5 οἵ ἴῃς (ουπιῃίδῃ ΕΡΙ51165. 11 πᾶν 
ὯὍ6 οἰεαιγ ρτονθα ἴπαΐ ἴῃς ἘΡΙ 516 ἴο ἴῃς 
Ἐσοπλληβ πηιδῖ ἤᾶανε Ὀδοὴ νυττθη αεγ 
2 (τ ΠΔη5 (56ε6ε Βρ. ]ρῃιίοοίῖ, “ (ΔΪ4- 
Ὀδλη5, Ρ. 48): [ῃαϊ 15 ἴο 5άγ, αγεῦ ἴῃ 6 
Ἰλῖίεσ ρατί οὗ τῇς γεὰγ σὴ. Τῆυβ νὰ δῖα 
Ὀτοιρἢξ νΘΓῪ οἷοβε ἴο ἴῃς ἔπ|6 ἱπαϊσαῖοα 
'π Ἀοπ. χν., χν]., δῃὰ ἢανε ἰουμα δὴ 
Ἰηἀδροπάρῃϊξ φῥτοοῖ οὗ ἴῃς οοττεοίῃαβς οὗ 
ἴῃς ἀαῖες ρίνθῃ 1η ἴπο56 σῃδρίοϑβ. 

δ. 34. Τιανούαάοε. 

Θαϊγογοῦ (ῬτΟΪΘορ. [. 25) Ξξυρροβϑα (ἢ 6 
Ἐρι51]6 ἴο πᾶνε Ὀδθη ΟΥΡΊΠΔΙΪΥ οοτη- 
Ροβϑά ἰὴ 1,δίϊη, Ὀδοδιιβα 1 ννὰ8 δα ἀγεβϑεὰ 
ἴο [,411Π5, 'ντς6 ἢ ὈΥ 8Δῃ διηδῃυθη5ι5 ΨὯΟ 
Ὅοτα ἃ ]1,αἰἱῆ πᾶτης, Τογί5, ἀπα ἀΪο- 
ἰλϊεδ Ὀν δῃ Αροβίία το πλιβῖ ἤᾶνα 
Κπονῃ [1,Αἴϊη, 45 δανιὴρ ἴῃς ρῇ οὗ 
τοηριιθ58. Οὐτηοίυ5 ἃ ἀρὰς ἀϊδουδ5θ65 
(ἢ18 ἰδῆς] ποζίοη, δηά τηοάϊῆος τ ὮΥ 
δι ρροβίηρ (Πα 81, Ῥαι]ς Οτθοκ δυῖο- 
δταρῇ νὰ ἰτδηϑίαίϊθά 'ῃηἴοὸ [Δ] ὈΥ 
Τοεπυ5 δὰ τῆς {γα ϑἰδίοη βοηΐ ἴο ΒοπΊΘ. 
ΤἼδ ΟΥΤΟΙ ΔΓΟ56 ΠοΌτΩ ἱρηόοσάηςθ οὗ ἴῃ6 
Δεῖ, ΠΟῪ Ψν 6 }}] δϑίδὈ 5 ηθα, πὶ ἴοστ ἃ 
ΠΟ, 5: ἀογαδὶθ ρατὶ οὗ ἴῃς ἤτγϑι ἴἤχθα σθη- 
ἴυ116 5 “τῆα (μυχοῦ οὗ Εομπιο, δημὰ τηοϑί 
Ἧ ποῖ 4}1] (ἢ6 Οῃυσοῆα5 οὐ ἴῃ6 λΥδεῖ, 
ὍΕΙΟ, 1 ͵Ὸ ΓΠΔΥῪ 50 5Ρ0εακ, ατεεῖ τε- 
Ἰιρίου5 σοϊοηϊθ5. ΤἬΕΘΙΓ ἰδησυαρε 85 
Οτεοκ, {ΠΟῚΓ οτραηϊδαίοη Οτεεὶς, (ΠΘΙΓ 
Ὑτιΐοτς Οτδαϊο, {ΠΕΣ ΒΟΥρῦιγος ατεοκ᾽ 
(Μιηΐηδῃ, " 1και ΟὨγΙΘ λαμ Υ,᾿ 1. 1.). 

Αςοοσαηρὶγ, ἢ ἴη6 ΕΡίϑεῖς ἱῖβ οὶ ν᾿ 6 
βπάὰ ὅ8ι. Ῥὶὶ οἷδϑϑιγιηρ τδηκιηὰ 85 
“Οτεοῖκβ δηα Βασθασιδὴβ" (1. 14) ΟΣ 
“7ὲν5 δῃὰ Οσϑοκϑ" (1. τό; 11. 9, το; 
1}. 9; Χ. 12); δῃᾷ ἴὴ ἴῃς 54] υΔ 0] 05 1η 
ςἢ. χΥ). [ῆ6 πδπιὸ5 Ὀοζῃ οὗ [εν ]ϑἢ δηὰ 
Οεητ]α σοηνογῖβ ἀγα Ὡθσὶν 41}1] Οτεεκ. 

8.4. ΤΕΝΘ ΙΝ ΕΟΜΕ. 

Πδη νὰ ρᾶ55 ἴσο ἴῃς δυῖῃοσ ἴο ἢϊς 
τοδάθιβ, οὐγ [πουρῃϊα ἴυγῃ ἢγοί ἴο τῃ6 
ΟΤΙΡΊΏ οὗ ἴῃς εν ϑἢ σΟΙΟαΥ [ἢ Ἐοτηα. 
ΤῊς ἢγϑρί δ ΑΒΘΥ δθηΐ ἰτοῖη [6154] 6 1 
ἴο Ἀοπηθ ὈΥ [υἀᾶ5 Μδοςσδῦδειι5, Β.Ο. τόσ, 
οδίαϊπθα ἔτοπι ἴῃ6ς ϑδοῃδαῖε ἃ {γεϑῖγ οὗ 
ταυΐϊυ8] ἀσίθμος δηᾶ ἐπΠθηάϑῃιρ, ψὩ ἢ 
ψγὰ5 Τα ννοα ϑιισσοβϑινοὶν ὈΥ ΠοΟηδίηδῃ, 
ΒΟ, 144, ὈΥ ϑιπΊοῦ, Β.Ο. 141, ἀπὰ Ὀγ 
7οπ Ἡγτγοδῆυϑ, Β.Ο. 129 : 886 1: Μᾶδςς. 
111. 17, ΧΙ σ, χὶν. 24; δηὰ Το βερῆιδ, 
“Απιᾳ ΧΙΙ,. τ. 

Οἱ τε εν ὴοῸ οσδηα ἰο Ἐοιηξ ἴῃ 
1ῃ6 ἰταΐη οὗ [π656 ἰτεασυθηϊ δι θᾶ 55165 
βδοὴθ ψοια σΟΥΔΙΏΪΥ 56.116 (ΠΘΓΘ, ΓῸΓΣ 
[ἢ6 σογητηοτο 4] δαἀνδηΐαρος οὗ τοϑ ἄθῆσβ 
ἴῃ ἴΠ6 ρτϑαΐ σδρὶῖαὶ ψουἹὰ ποῖ Ὀ6 ἠδ- 
Ιεοῖϊοὰ ὉγΥ τῆς ΘὨ(οΥρ βαρ τὰᾶοθ ΜΏΟἢ 
γγὰ5 ΓΑΡΙΟΪΥ ϑρτοδάϊηρ ονοσ 411} ἴῃς αἰν]- 
᾿ισθὰ ννου]ά. 

ΤΠς ἤἄτδι ποῖϊοε ἰὴ 1,401 ᾿Οτδῖισα οὗ 
(ἢς 7ενν5 ἢ ἘΟΠΊΘ 56οτὴ5 ἰο Ὀ6 [Π6 ννγ6}}- 
Κονῃ ῥρᾶβϑαρε ἴῃ (Ἰςοσοβ ἀδίδηος οὗ 
Ι,, γαϊοσιυβ ΕἸδοουβ (ς. 28), νἤοσε ν 8 
Ιδασῃ ἰηδαὶ (ἢ6 76ννα ψογα δοοιβιομηδα 
ἴο 56η4 ροϊΪά ΘΝΕΓΥ γϑασ ἴσοι [(Δ]}ΚῪ ἴο 
76 βάθη, δια ἔογηθα ἴῃ ἘσοπΊα 1ἴ56][ 8 
[λοι] οΏ 50 ΔυπΊθτουῦ 5 δηᾶ ἰοσηλ 4 Ὁ]6 {Πδὶ 
(6 ρτοαῖ οὐαΐοῦ ῥΡοϊηΐβδ ἴο ἰῃεπῚ 85 
[Ὠγοηρὶηρ δἱ τπδὲὶ τηοτηθηΐῖ [ῃ6 βίερβ οὗ 
τῆς Αὐτοὶδη {Πρυμαὶ, δηὰ Ἰονο ς. 15 
ψΟΙς6 ἴῃ Ὀγαίεπαβα [ΕΥΤΟΥ ἰδϑὶ ΤΠ γ 5ῃου]ὰ 
ΟΥ̓ΘΙΠΘΑΣ ἢ15 νοστᾶβ. ὙΠο56 ψνϑα ἢν δηά 
ΠΗ ηΠ14] 7εὺν5 τηυδῖ μάνα Ὀδδη 5ει]δὰ 
ἴῃ οπια ἰοηρ Ὀεσίοια ἴΠ6 σαρίνε5 ΟΠ 
ῬΟΠΡΟΥ ὕὑτγουρῃξ ποῖ 6πιϑαϊθπὶ ἴο 
δάογη ἢϊ5 {ΠΡ ΟἾΪΥ ἴνγὸ γοᾶῦβ Ὀδίογε 
{πε ἀδἴο οὗ (ἸσΘγο 5 ογδίίοῃ, Β.0. 59. 

Βυΐ Ῥοπηρου 5 σαρῖϊνοϑ Ψ6Γ6 ἸΏ ΟΟΌΣΘΘ 
οἴ τ|π|6 56εῖ ἔτεα ὈΥ ἴῃοβϑ ννῆο ἢδὰ Ὀουρδὶ 
τδηὶ ίοσ δἷανεβ (Ρμῖϊο, [π4. " ἀς Τεραῖ᾿ 
ς. 23), δηά τῆς εν ]5ἢ ΠΟΙΏΣ ΠΥ [ἢ 
Ἐοπλα ννὰ5 (15 ριον Ἰμογοαβθά. [{1ι5 
Οξϑαγ ἰτραϊοα {δῖ ΜῈ βιηρσυαῦ ανουτὺ 
Δα ΘΧΡΓΙΘΘΒΙΥ βδησιοηθα {ΠΕῚΓ ΨΟΣΒΏΡ 
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ἴη (Ποῖ βγῃαρόοριιο5 (105. “Απία.᾽ χίὶν. 
ς. 1ο, 8), ἀρὰ ἴῃς 586 ργν]ερεθ ΘΓ 
σοηῃτηυεὰ ὉΥ Αὐυρυβῖυ5 δῃηὰ ΤΙῦοηι5 
(ΡΏ1]ο, 10... “ὙὍδὲ ρτοαὶ αϊνϊϑίοη οἵ 
Ἐοτης Ὑῃϊοἢ 15 οἡ (ῃς οἴου 5ἰάβ οὗ {ΠῸ 
ΤΙθοΣ νγν5 οσσυριεὰ ὃγ (6 [Θνν8" (ΡΏ110), 
δηὰ 50 υχιοῖουῦβ ψογα ἴΠογ, ἰῃαῖ ΠΕ 
Ατομεῖαυβ σαης ἴο οϊης (4.0. 2) ἴο 
Β6ουΓα ἴη6 5υσοαβδβίοη οἱ ἴπε ἀδαϊῃ οὗ 
Ἡδοτοά, ϑοοο οὗ ἴμεῈ εν ἀνε] ]!ηρ ἴῃ 
Ἐοπὶα ἴοοϊῖς ρῥᾶσγί δραϊηϑθὶ πὶ (05. 
.Β, 7. ἡ. 6; “Απεα,᾽ χνι!, 6. 11, 1). 

Τῆς ἔδνουγ οὗ ἴῃῇ6 Οξβϑαῖβ νγᾶϑ [ἢ 
πιατκεὰ σομίταδὶ ἴο τῇς σοηίοτηρίὶ δηά 
Βαϊγθὰ ψῃ ἢ Ὠ]Οἢ 1[η6 ἘοΙΏΔη5 ἴῃ ροηθγαὶ 
Ἰοοκεὰ ὕροῦ ἴῃς Ϊενβ. (ΟἸσθτο 6Δ]]5 
16 πὶ ἃ ὩΔΙΊΟΩ “ ὈΟΙΏ (ῸΥ 5]ἀνεῦγ " ( 6 
Ῥτον.᾿ ς. 10), δῃὰ {Πεὶγ σα ρίου ἃ ὈδΓ- 
Ῥάαγζου8 ϑυρογϑδιτοη, ΔΌΠοισοηῖ ἴο [ἢ6 
ΔΗΟΘΒΓΑΙ ἸησυΠΟἢ98 οὗ Εοιηθ δηά ἴο 
ἴῃς ρίοτυ οὗ 1ἴ5 διρῖγα (( Ῥῖὸ ΕἼδοσο;, α. 
28). ἩΗδοτδοβ τείθσ ἴο ἴΠ6ῚΣ ῥτοβε]γ- 
τἰϑιηρ 264] (1 ́ 8αῖ,᾽ ἵν. 143), [Π6ῚΓ ΒΘ] 
ογθ Ὁ} ΠΥ (ν. 100), δμὰ {Π6 τπιϊηρ]οα σοη- 
τοιηρί δηὰ ἔδασ ἢ νν] ἢ {ΠΕ6ῚΓ το] ]ρΊου5 
τὶῖα5. θ γα τορατά θα (χ. 69--72). ΤΟ5Ἔρἢι5 
(' Διηιᾳ. χνιϊ. 2, 5) [6115 ΠΟῪ ἴῃ6 ἰγαυά 
ὙΠΙΟἢ ἴουτ [ονγϑἢ ἱπηροϑίουθ ὑγδοιιϑεα 
ΟἹ ΟὨδ οἵ {πε ὶγ ἰδηλα]α σοηνεγίβ τηονθά 
Τιθοσῖας ἴο ἐχροὶ 4}1 [εἰν ἔτοῖλ Ἐοπηα 
δηὰ βοῃά δ4δοοο οἱ ἴδ ἴο ϑθδῖνθ ἃ5 
5016 16γ5. ἴῃ ϑαγάϊηια. Βιξ ποι ΘΧΙΪΘ 
ΠΟΥ Ρετβθοιίοη, Πουρῇ ταρεδίθα υηάογ 
βισσοϑοῖνα Επροτοῦθ, οουϊὰ ἄἀῆνο ἴμα 
7θν5 ῬεγΔηΘΉΠΥ ἴοση οπθ. ΤΠοΥ 
5000 ΓΟίασηθα, δηά ΠΕ ΡΟΝΘΙ 50 1ῃ- 
ογθαβδα τῃδῖ, ἴῃ ϑεηθοδ᾽5 ψοσάβ (Αὐρυβῖ. 
.ἀς (ὶν. Ὠ.᾽ νὶ. 11), “τὴς σοηαπεγαα στᾶσα 
ὕᾶνςε ἰανν8 ἴο 115 ΠΟΠα  ΘΓΟΣΒ." 

δ 5. (ΗΕΙΒΤΙΑΝΒ ΙΝ ἘΟΜΕ. 

ΠῚ νὰ αϑὶς δ ναι {πὸ δηὰ ΌὈΥ ΠΟΤῚ 
(ῃς Οοβρεὶ νγγὰ5 ἢχβί ργεδοῃθα δὶ Ἐοῃηθ, 
ἍῈ Πᾶνα ἴο σΟΠΒΙΟΘΓ ΒΌΠΟΓΥ ΔΏΒΥΨΟΓΘ Γ6- 
βϑηϊοα ὈΥ Θοο]Θϑἰαϑβίῖοαὶ (γδαϊ οι. 

, Εἰτοῖ νὰ δῖα τοἱά ἴῃ τῆς ΟἸδ ΕΠ 6 
Ἡοτ]165 ἰμαξ ἴῃ ἴἢ6 τοῖρη οἱ ΤΊΡΘΣΙι5 
τἰἀϊηρ8 σᾶτὴθ ἴο Εοπια ““τπαΐῖ ἃ οδγίδι ἢ 
ΟοἿδ ἴῃ τά, Ὀδρίηηϊηρ ἰπ (6 βρτηρ 
Β6Ά500, Μὰ5 Ὀγθδοῃίηρ ἴο ἴΠ6 76 )5 ἴῃ 6 
Κιηράογῃ οὗ ἴῃ6 :Ὠν]510]5 Οσοα;" πὰ 
ΟΥΚΙΩΡ ΠΥ ΜΟπάδγίῃ} ταϊγᾶς]6 5 δηὰ 
ϑσῃβ (Ηομι. 1. ς. 6). 

“61 [6 581:η6 γὙϑᾶγ ἴῃ ἴπε δυϊιπλη 568- 

800 ἃ ΟΕΓΔΙΏ ΟἿΘ 5ἰδησιηρ 1 ἃ ρμυδ]ς 
Ῥίδοθ οπθα δηὰ ϑςαἱά, “" Μβὴ οὗ Ἐοπιο, 
πδάσκεη. Τῆς ὅοῃ οὗ Οοα 15 οοϊης ἴῃ 
Τιάφα, ΡῬτγοςϊδιγαης εἴέσγηδὶ 16 τὸ α]} 
ὙγῆΟ Ὑ}], 1 ΤΟΥ 5.41} ᾿νε δεςοτσζαϊηρ ἴὸ 
ἴῃς σουηδεὶ οὗ ἴὴ6 Εδίῃεῖ, νῇο δίῃ 
βϑηΐ Η π᾿" (ς. 7). 

ΤἼδθε ϑἰδίειηθηῖβ οὔ [τἢ6 Ῥϑειάο- 
ΟἸομθοϊ ἅγὰ οἱ σουτβα ρυγοὶν δοιτουϑ. 

ΑΠΟΙΠΘΥ τηαγνε]]οῦ 8 βδἴουγ 15 σοσογάθα 
Όγ Τεγ ]]14η (Αροϊορεξοιι5,᾽ ς. 5) : “ Τι- 
Ὀογα5, Δοσογαϊηρν, ἴὰ ἤοθῈ ἀᾶγδ [Π6 
ΟΠ τϑιίδῃ Ὥδῖηθ τηδᾶς 115 ΘΏΓΥ ἰηἴο ἴῃ 6 
γγοσ]ά, μανὶὴρ τη β 6]  χοοθινθαὰ 1η16]}1- 
δεοῆσς ἔτοιῃ Ῥαϊθϑδης οὗ δνϑηῖβ ψ ἢ ]οὶ 
ἢδα οἸθαυγ βῆονγῃ ἴῃς πιῇ οὐ (ὮΙ 515 
ἀϊν]ηϊῖγ, Ὀτουρῃῖ [ῃ6 τηδίζοσ Ὀείοτε τῃς 
ϑοηδῖθ, ψ] ἢ ἢ15 οὐ ἀδοϊςίοη 1 λνοῦΓ 
οἵ σῇσι. Τῆς ϑεηδῖο, Ὀδοδιβα τ δὰ 
ποῖ ρίνοη ἴῃε ἀρρσζοναὶ 1:ἰ56]0, σο)θοϊεά 
Ὦ]5 ΡΓΟΡΟΘΒΔ4Ϊ,᾿" 
ΤΠ [416 Ὀδαθ ΟἹ [118 ἴαςθ δἱὶ [ἴῃς 

Τρ ΓΚΒ οὗ υπίπἢ (Ν᾿ αδηάσδγ, Ομυτοῦ Ηἰς- 
ἴΟΥΥ,᾿ 1. 128), δορὰ Τογί] δ ῃ, γοῸ νγᾶ5 πὸ 
οτος, δὰ Ῥσυο δ ὈΥ Ὀδθη ἀεςεινθοα ὉΥ 
5016 οἵ [6 ΙΩΔΩΥ͂ ϑρυγοιβ “ Αςῖς. οὗ 
ΡηΑῖς.᾽ 

Ἦνε οοπῖβ πεχῖ ἴο ἔνῸ ἰγδαϊ ἘΠ] ἢ 5, Ῥ6Γ- 
(δον ἀἰϊδϑιίίηοι ἴῃ {ΠΕ6ῚῚ οτρίη, νῃϊοῇ 
δϑοσιῦς (ἢ6 ἰουπάαίοη οὗ (λ6 σὨτοῆ αἵ 
Κοπιδ ἴο 81. Ῥείοσ. 

Α. Τῆς ἰοσμμοσ οὗ ἰἤδβθ τὐδα! το η5, 
ΨΠΙΟἢ ταρσεϑοηῖβ δῖ, Ῥδίευ ἃ5 Ῥγεδοῆϊηρ 
αἱ Ἐοπιδ ἰὴ ἴῃ6 τεῖρῃι οὗ (Ἰδυάϊι5, δΙοβ6 
83 [Ο]]Ο8 :-- 

(1) 1υϑη Ματίγτ ἴῃ ἢ15 ἄγοι Αροΐορυ, 
δααγοββοά ἰοὸ Αηϊοηϊηι5 Ρι5, ἩΓΕΠῸΘ 
ἴῆ.5 (ς. 26) : “ ὙΠΕΙΕ τνᾶς οη6 ΘΙτΠΟΉ, ἃ 
ϑαχηδγίδη, οἵ ἴῃ6 ν]αρα Τοα]]6α Αἰίοῃ, 
ὙΠΟ 10 ἴῃς ταῖρῃ οὗ (Ἰδυάϊι8 Οϑοϑασ, δηὰ 
ἴῃ ΥΟῸΓ τουδὶ οἰγ οὐ Εοχηθ, ἀϊὰ τῖρῃν 
εαϊβ οὗ πιᾶρῖς ὈῪ ἰῃθ τί οἵ ἀξ ῃποη5 
ΜΟΓΚΙηρ ἴῃ ἢ. Ηδ νὰ σοῃβιἠθγοα ἃ 
δοά, δῃὰ ἃ5 ἃ ροὰ νἂβ Ποῃοιυτϊεὰ δμοὴν 
γου ὙΠῸ 4 ϑβίδίυθ, Ώ] ἢ βιδῖαθ ννὰ5 δεῖ 
ὋΡ ἴθ τὴῆ6 Τνο ΤΙΌΘΥ Ὀείνθοη {πε ἵνο 
Ὀτιάραβ, δὰ Ὀδθαᾶσβ τῇ5 βου ριοη ἴῃ 
Τ,4τη : 

“ὁ διηοηὶ δο ϑαποῖο ;" 

ΨὨΙΟὮ 15, 
“Το ϑίπιοη ἴῃς Βοὶγ Οοά.᾽ " 

ΤΣ 5ιυδβίδῃςς οὗ [ἢ]15 βἴοσυ 15 τερϑαϊϑά 
Ὀγ Ιγχϑηϑὺβ (΄ δὰν. Ηφτ 1. χχῆ. 1), δηὰ 
Όγ Του] Δη (ς ΑΡο].᾿ α. 13), Ψῆο τὸ- 



ἹΝΤΚΟΡΌΟΌΤΙΟΝ. Ρ 

Ῥτοδοῦῆος [ἴῇ6 Ἐογηδῃβ (ὉΟΓὈἈὈἜ1051Δ]ΠΠη}6 
διπιοη Μαρυβ ἴῃ ἴπεῖγ Ῥδῃίῆθοῃ, δπά 
εἰνιησ Ὠϊπ ἃ βίδτιια δηά [ἢ6 [1|6 “ ΗοΪγ 
σοα." 

Ιὴ αὉ. 1574 ἃ ἴοῃε, σῇ ἢαδὰ 
ἰοττηδα ἴῃς ὕ456 οὗ ἃ 5ἰδίιιθ, νὰ5 ἀρ ἃ 
Οὐ ἴδε εἴ6 ἀδϑοιρθεὰ Ὁγ 7υ5[1η, (ἢ 6 
ἸϑδΪαπά 1ηὴ τῃε ΤΊΌΘΙ, ὈδΑσΙ ΩΡ 8 ᾿Ώ5ΟΠΡ- 
ἴοη : κ᾿ ΘΕΙΏΟΩΙ ϑδῆσο Ὠδο ἘΕἸάϊο 84- 
σΓυπλ," ἄς. Ἡδηςα 1ἴ ἢᾶ5 Ὀδδη βιρροβεα 
[δῖ Γ᾿ υδττη πϊϑῖοοῖκ ἃ βἰδίαθ οἵ ἴῃ6 ΒΔ Ὁ1Π6 
Οοά, “ϑοηῆο ϑδηςι5," ἴογ οἠδ οὗ ϑιπιοὴ 
Μάαρι5. ὅ8:ε6 (ἢ6 ηοίο65 ἴῃ Οἰΐο᾽5 Γυδί1η 
Ματγῖγτ δηΐ ϑίιοσθη 5 [γρη 08. 

Οἡ ἴῃς οἴπεῦ μβαπά ΤΊ]ελοηὶ (’ Μέ- 
ΤΏΟΙΓΟΝ, ἴ. 11, Ρ. 482) πηδϊηϊδὶη5 ἰῃαΐ 
Τυ 51! ἸΏ δη ΑΡοϊορυ δάαγθϑθεά ἴο [ῃ6 
ΘΙΏΊΡΟΙΟΙ δηὰ τι ἰῃ Ἐομῃς [ἴ56] 
σΔπηοῖ ΓΟΑΘΟΏΔΌΪΝ Ὀ6 δι ρροββά ἴο να 
[Δ]|δὰ Ἰηἴο 850 πιδηϊίδϑϊ Δἢ ΕἸΤΟΥ. 

ΝΥ Ϊο σνοσ νίεν νὰ ἴακα οἵ Τυ 5 8 
ΔΟΟυΓΔΟΥ͂ σοποογηϊηρ ἴΠ 6 Ἰηϑοσιριοη δηὰ 
(6 5ἰαῖαθ, [Πότὰ 15 Ὡοιῃηρ ἸπρΓΟΌ 4 ]6 
ἴη ἢϊς βἰαϊδπηθηῖ ἴδ ϑιιηοη Μαριϑ νὰ 5 
αἴ Ἐοπης ἴῃ (Π6 τοῖσῃ οὗ (Ἰδυάϊι5. ΟἿ]γ 
ὍΔ ΠπΠλι5ῖ Οὔδεῖνα (δὶ Τυ5Ὸ) δα 5 ἠοΐ 
οὔθ νοζά δδουϊ .52 2 είεγὶς αἰϊερεὰ νιϑςὶί 
ἴο οπιε δηὰ [15 δηοουηῖεσ ψ] ἢ ΘιπλΟῺ 
ΜᾶρσυΞ. 

(2.) Ῥαρίαβ, “ἃ τῇδ οὗ νϑσὺ 5124]]} 
τη " (Ευ56Ὀ. “ Εσο]. Η!5 ΕἾ 11... 29) 5 γ8 
ἴῃδὶ τῆς ῬΙοΘΌγιοΙ ΤΟ υδεὰ ἴο 547 
ἴηλιτ Μαγκ, “τῇς τηϊεγρτεῖοσ οἵ Ῥεῖεγ," 
τεσοταδα ἢῚ5 ἰεδοῃίηρ' δοσυγδίαὶ γ. 

Ἡδτα {Πδτα 15 20 τῃηθηϊοη οὗ «δέφιορ 
ἤἬἥαρως, τοῦ οὗ ἴῃς φύγε δηῃὰ φέσες οὗ 8ι. 
Ῥροίετ 5 ὑγοδοῃίην. 

(3.) ΟἸσπιθὶ οὗ ΑἸεχαηάσγια (ας. α. Ὁ. 
200), φυοϊεά Ὀν ΕΘ Ὀ1ι5 (ἡ Ε. Η.᾽ ν]. 14), 
τερθαῖβ “ἃ ἰγδάϊποη ἔσο ἴῃ6 οἰ ἄεσς οὗ 
(ΟΥΠΊΘΙ {1π|65,7 (αὶ “ΔῇἴοΥ Ῥεῖοσ δὰ 
ῬΟΤΙΟΙΥ ῥγοδοῃςά τἢς ψοσγὰ ἴηὴ Ἐοπις," 
Ματῖ αἱ ἴῃς τεαιδϑῖ οἵ ἴῃς ἤδάγοσς ντοῖβ 
αὶ ἢς δά 5]α, δηά 50 σοπηροβοα ἢϊς 
δοΞρεὶ. 

Ηετο ἀρδὶῃ πὸ “ἔρις οἵ Ῥεϊοτ᾽5 ργοδοῆ- 
Ἰηρ' αἱ Εοπιδ 15 ποῖ τηθηςοηδά, 

Βείογαε ψὰ ρᾶ85 ΟἹ 1ΐ 15 πηοϑί ᾿σηροτί- 
δῃΐ ἴο οὔβοσνα [ἢαϊ ἴπ656 {ΓΔ ΠΟ Π 5 ὈΓΕ- 
βεῖνθ Ὁγ Ραρίδς δηᾶ (Ἰ]διηθηὶ ἢᾶνα ποῖ 
τε 51ρῃϊδϑῖ σοπμποχίοῃ οὗ 2εγρορς, ΖἰριΖ, 
ΟΥ ῥέαζε, νὴ 7υδῖ Μαγιγτβ βίουγν οὗ 
δου Μδσϑ. 

(4.) Εὐδεῦῖυ5 ἰὼ ἢ]5 “ Εσο]Θϑαβεςσαὶ 
ἩιΙβίοσγ᾽ (ας. Α.Ὁ. 325), αυοίε5 [5110 

Ματσγίγύς 5ἴο δῦουϊ ϑιπίοῦ Μαριιϑ 
( Ε. Η. 1... ο. 13), δῃὰ ἤδη, ψπουΐϊ τα- 
[δ ΠΊΩΣ ἴο ΔΩΥ δυϊῃοτ νυ, σοθ5 οἡ ἴο δϑβεσΐ 
(ες. 14) ταὶ “᾿ητ]θαϊδίοὶΥ ἴῃ (ἢ 6 5ΔΠ}6 
ΤΕΙΡῚ οὗ (Ἰ]αυάϊας5 αἰνίης Ῥτονιἄθηςς δά 
Ῥεῖοσ τῆς Οτοαΐ Αροϑίϊς ἰο Ἐοχῃης ἴο 
ἐμΟΟυ ΟΣ [ἢ]5 στεαῖ ἀθοίσογοσ οἵ Πἰἴς," 
Δηα ταὶ Πα ἴῃι5 Ὀτουρῃς ἴῃς Ἰσῃς οὗ 
ἴῃς Οαοβροὶ ἔἴτοῖὴ ἴῃς Ἑδϑί ἴο ἴῃοβα ἴῃ 
[Ὡς εκ. 

Α5 τῆς ἀδῖε οἵ (Π15 νἱδὶϊ ἴο Βοηια 
ἘλιΘΘΌιι5 ᾿η τ 6΄ (ΣΟΙ ΊΓΟΙ ᾿ ρῖναϑ Α.Ὁ. 42, 
δηά βαγξ ἴῃαὶ Ῥείθυ σοηλδιηθδα δὲ Ἐοτὴς 
τνΘΏΪΥ γοᾶτα (566 δποη (ΟΟΪΚ᾽ 5 Δ, Ο]ς 
ΦῬΡΕΙογ" ἴῃ ἴῃ “ὈΙΟΠΟΏΔΙΥ οἵ ἴπΠ6 ΒΙΌΪ6᾽}. 

ΤῊΝ ΔΥΟΙΤΑΥΥ δα ΘΙΤΟΠΘΟΙ 5 ΠΟΠΊὈ]- 
ὩΔΌΟΩ οὗ ἰγδάιτοη5, νος ἢ ἢδα Π0 οτἹρΊηδὶ 
σοΟΠΠδχίοῃ, ΤΏΔΥ ῬΟΘ510]ν μάν Ὀδθη 5ιρ- 
δεκίεά ἴο Ἐυβοῦϊι5 ὈΥ ἴῃ Ὠδίο δ] σοη- 
πδχίοη Ὀεΐνοοη δου Μᾶρις δηά 8ι. 
Ῥεδίοσ ἴῃ Αοἰβ ν1]]., ΟΥ ΠΊΟΥΘ ῬγΟΌΔΟΙΪΥ ἢΘ 
ΤΏΔΥ ἢᾶνα Ὀοιτονεα 1 ἔτοῖῃ (ῃ6 5βἴγδηρε 
δείοης οὔ Π6 “ (Ἰεθηἴπης Ἐδοορη ΠΟΙ Θ᾽ 
δηά " Ηοπλ 65, δηὰ “ ΑΡροβίο!ς (οηϑείι- 
τἰοη5.. (ες “’ ἈδοορηιΠοηΚ5,᾽ 1]. 62-6ς ; 
“Ἡσοι 65, 1. χν. ἵν. ; “Ἐρίβεα οἵ 
ΟἸοτηεηΐ ἴο [8 π|65,᾿ ς. ..; “Αροϑβὲ (οῃϑς 
ν]., ΜΠ]... 1Χ.) 

Τμδὶ ὅι. Ῥοϑίοσ νγὰβ ποῖ δῖ Ἐοπῃ, δηὰ 
ἢδά ποῖ ῥτενι ου 5 Υ θδθη ποτα, ἤθη 81, 
Ῥδὺ] τοῖα ἢ ΕΡίϑι]α ἴο ἴπ6 Ἐογηλῃϑβ, 
ΤΩΔΥ ὃς 5δίεϊγ ἰηΐεγσγεα ἰσγοπὶ 115 5: θῆσς 
σοησογηϊηρ δῖτα, δηά ἔγοτῃ ἴῃς δοεϊ τῃδῖ 
ἴπετα 15 ποῖ ἃ ρᾶχίίοϊς οὗἨ τγυβυνογῃΥ 
εν ἄδησο ἴῃ ἔανουσ οὗ ΔῊΥ δαυ]Υ ν]5]1, 

Β, ὙΠς οἴδεσ ἰτδάϊτοη, γῃ] ἢ ΤΕΡΓο- 
δϑηΐίβ ([ἢες Ἐομαη (μυχοῦ ἴο μανα Ὀδθὴ 
ἰουπάεα Ὀγ 81. Ρεῖεσ δηὰ 8... δ] Ἰο  ΠΕΪγ, 
Τοϑίβ Οἡ ἴπ6 (ον Ἱὴρ δας ΤΙ 165. 

(1.) ἰτθῆδιις 111. σ.ὄϑ τ: “ Μαίίπον 
ΡΟ Π5ηθα 4 ψττθη (ὐσοθροὶ διηοηρ [ἢ 6 
Ἡοῦσγονβ ἴῃ ἰπεῖγ οὐ ἰδησιαρο, δῖ (ἢ 6 
πη ἤδη Ῥεῖοσ δη1 Ῥαιυὶ ψγετα ργεαςῇ- 
ἴῃς ἴῃς Οσοβρεὶ ἂδἱ οῃιε δηά ἰουπάϊης 
[6 σηυτγοῆ. Βυΐ δῇδσ (Π6ῚΥ ἀδρασίαγα 
(οΥ δοοοτήϊηρ ἴο ἃ νᾶζίοιιβ τοδάϊηρ, αἰΐευ 
Μαιμον᾿β ΡῬυὈ] οί ο ἢ) Ματὶς α]50 (ἢς 
ἀϊδοῖρὶε δηά ᾿πῖετργεῖογ οὗ Ῥεῖοσ ῃδηάθα 
ἄονη ἴο 5 ἴὴ νυτης νῃαϊ νγὰ5 ργοαο δά 
Ὁγ Ρεῖοσ." Ἐβ θλιι5. (' Εςοϊος, Η!βῖ.᾽ ν. 
8) οἰΐα5 115 Ῥαβδᾶρε ψιπους ποίοϊηρ 
(Πδῖ 1 15 Ἰησοῃδιβδῖθηϊ ΜΠ ἢ. Οὐ 5ἴαϊα- 
ΙΏΘηΪβ ἢ 1ἰ. 15. ΠΟ ΟΘΥΠΙΩΡ [6 ΘΆΤΠ ΕΓ 
ἰουπμάδθοη οὗ ἴπ6 Ἐοτηδη ΟΠυτγοῦ Ὀγ 51. 
Ῥρῖοσ, ᾿πδϑλυ ἢ 845 ἃ ΘΧΡΥΘΘΘΙΥ θοῦ 8 5 
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τε ἰουπάδϊζίιοπ (θεμελιούντων) οἵ 1ῃαΐ 
σμυτοῖῦ ἴο ἴΠ6 βυθοῦ β ρσγαδοῆὶῃρ οὗ 
[16 ἴννο Αροϑβίῖες, γνῆϊο ἢ σδημοῖ ρΡΟΘΒὈΪΥῪ 
Ὀ6 ϑοοιρῃθεαὰ ἴο ἴῆαιϊ θαυ! θοῦ ἀδῖα ἴὰ [ἢς 
τοῖρῃ οἱ (Ἰ]δυά!ι8. 

(2.) ᾿Ιτερϑῦβ [Π1. ο. 11, 2: “Τῇα 
ρτεαϊοδὶ δηά τλοϑὶ δῃοϊεηΐῖ δηα υηϊνοῖϑ- 
ΑἸΪγ Κποόοννη μυχοῖς, ἰουμάεα δηὰ δϑίδ- 
ὈΠ5ηΘα ᾿ῃ οπια ὑγ ἴῃ 6 ἴνγο τηοβῖ ρίοσίοι 8 
ΑΡροϑβιί!εβ Ρεῖεσ δηὰ Ῥαμ)]," 

ΙΔ. ΠῚ]. ς. μ|. 3. “Ἡδνίηρ ἰπεγεΐοτγα 
[ουηήθα δηᾶ 01 ὺρ ἴᾷ6 ΟΒυγοῦ (Πα 
Ὁ] 55: ἃ Δροϑβίῖθς δηἰσυβίθα 115 δρίϑοορδὶ 
ταϊηϊϑίσαοὴ ἴο ἴῃς ἢδηαϑ οὗ [1η05.7 

(3.) Ἐυδβοῦ. “ Εκο!. Η!51, 11. 25 : “Ῥδὺ] 
15 σοϊαῖϊεὶ ἴοὸ αν Ῥδθὴ Ὀεῃεοαάδα [1!ἢ 
Ἐοχηθ 1561 δηα Ῥοίθσ ᾿ἰἰκϑιν 56 ἴοὸ Ὦανα 
Ὀφδθὴ οτυοϊβεὰ ἴῃ ἢϊ5 (Νεῖο 8) ταα. 
Αηά [ἢεξ 5[οΥΥ 15 δοοσεαιοα Ὦγ [6 δρρεϊ- 
Ἰλϊίοη οἱ Ῥεῖθσ δηὰ Ῥαὺ πανί ῥτε- 
νδιϊεσὰ ὑὉΡ ἴο 1Π6 ῥγϑβθηΐ τἰπ|ὸ οἢ ἴῃς 
τοτὴῦ5 ἴΠεσα (κοιμητηρίων)." 

(4.) 1υ14. οηγδῖι5. οὐὗὁἨ Οοσιητ ντ- 
ὕπρ ἰἴο ἴῃ6Ὲ Βοιϊηδῃβ οδ]}]5 Ὀοτῃ [ΠΘῚΣ 
ΟἸνυγοῦ δηά ταὶ οὗ (οπηίῇ ἃ Ἰοιϊηῖ 
Ὀἰδηϊαίοη οἵ Ῥεῖεσ δπὰ Ῥδιυὶ, αηά δα ά5 
παῖ “ Βανίηρ ξοῆθα ἴο [{]|Ὑ δῃηὰ ἰδυσῃΐ 
ἰοροῖμεῦ ποτα ΤΟΥ αἰδα 45 πλλγίυτ5 δῖ 
ἴῃς ϑαϊὴδ {1η16.᾿ 

Τῆς ττδάϊοη ο οηϊδα ἴῃ ἴΠ 656 Ρ45- 
51ρΡ65 ΟἸΘΑΙΥ τείθγϑ ἴο [ἢ ττὴ6 οὗ Νοῖο᾽ 8 
ῬΕΙΘΘΟυΠΟΏ, 51Χ ΟΥ ΒΥ ἢ γὙϑαῦῖϑ ἰδῖεσ [ἤΔἢ 
τῆς ΕΡΙ5116 ἰο ἴπ6 Βοχηδῃβ, δῃη!α τἤγου 8 
ὯΟ ᾿σῆϊ Ὁροὶ [Π6 οὐρίῃ δηὰ βαι]δϑῖ οὐ- 
δαῃιβαϊοη οὗ ἴῃς οιηδῃ (Πυτγοῇ. 

ΤῊς ΕΡΙ5116 1ἴ561{| σοτηραγθα ἢ [ἢ 6 
ὨΑΤγδίϊνα ἴῃ Αοίβ, 15 [ῃ6 ΟἿΪΥῪ {Γβ ΟΥὮΥ 
5Β0Ό τος οὗ ᾿Ἰπἰοπηδ(οη ΟἹ ἴπ 656 ροϊηΐϑ. 

Ετοπὶ ἰ. 8-12 δηά χν. 22 Ιἴ 15 σογίδ ἢ 
ἴ[πᾶὶ (Πετα μαὰ Ὀεδδὴ (οσ “" γπαπμν γέεαγς" Ἰὴ 
Εοιηδ ἃ Ἑσοῃϑδιάοσαθ]ς Ὀοάγ οὗ (τ βδῃς 
γο ϑῖ, Ῥαὺ] δὰ ἃ ριεαὶ ἀδθϑίγε ἴο 
Υἱδὶῖ ἴῃ Ρεβου, θυῖ μαὰ Ὠιῃποτίο Ὀδθῃ 
διημάετγεά. 

ΤὮΙϊς ἀθϑίσγα ἴο νἱϑιὶ Ποῖ, δηα ἴο ἢᾶνδ 
ΒΟΙΏ6 ἔπι ἀιηοὴΐ ἴπασὴ (1. 1.3), σοπιθιηδα 
ΜῈ ἢ15 ἀφδοϊαγαὰ ὑην}}]ΏρΡΉ 685 ἴο 0114 
ΟἿ ΔΏΟΙΠΕΟΙ τηδΔη᾽ 5 ἰουηάδίίου (χν. 18--24), 
δΔηα νι ἢϊ5 ὈοΙ]άμ6585 ἴὰ δα) Π 5 Πϊηρ᾽ 
ἴδηι (χν. 15) Ὀγ νας οὗ ἢϊ5 Αροβίοϊιο 
ΔΌΙΒοΥΥ, ἰοσ ] 5 8 ἴο ΒΌΡΡΟΞΚΒΕ ἴπδὶ (ἢ 6 
Ἐοχιδῃ Ομυτγο δα Ὀδοὴ ἰουμ θα Ὀγ 
ΔῺΥ ΟἴοΥ ΑΡροϑβιίϊὶα. 

ἮΥε πᾶν ἤονενοῦ ἀϑϑιπλθ, ἰτηοϑί ἢ 
οογδηΐγ, ἴμδὶ ἴῃὴ6 τί56 οἱ ἴῃ πο (Δ 

ἴ0 [επιβαΐετ, αηὰ (ἣς στοαὶ δνθηὶβ ὉΥῪ 
ὙΏΙΘῊ Χἴ δα ὈδΘ6η υυϑῇῆεγδα 1η, τηιϑὶ μαννα 
θεθὴ αὐοκὶγ Κρον ἴῃ Εοιηθ. Ὑδοϊῖι5 
ἸΏ ίαοϊ ἘχρστΈβϑὶν δϑθεῦῖϑ [Π|5 ἴῃ ἢ]5 
δοοουηῖ οὗ Νοιοβ ρβεγβθουοη5 οἵ [δέ 
ΟΠ γιβεδηβ, Ἀθη 4 ]5᾽ χν. 44: “ ΤῆΘ δπὶδ 
νὰ5 ἀεηνοα ἴτομὶ (Πἢπηβδί, νο ἴὰ [ἰδ 
Τειρὴ οὗ ΤΊΡε 5 συβεγεα ἀπά οσ ῬΟΏΙΙ5 
Ρηαῖο, [ῃὴ6 Ρῥτοοσυγαῖοσ οἵ [υἀ8ὰ. ΒΥ 
ταὶ ὄνθηϊ τῆς 5εςὶ οὗ ψῃοἢ ἢς ᾿νὰ5 ἴῃ 6 
ἰουηάοσ τεοεινεὰ ἃ ὑἷονν ψῃ]οἢ ίοσ ἃ 
16 σἢεοκοα [6 στον οὗ ἃ ἀδηρετγοι9 
ΒΌΡΟΙΒΙΠΟΩ ; Ὀὰὲ 1ὑ τενινεὰ σοολμ Ων, 
δηα σρσεδὰ ψ ἢ τϑοτυϊοαὰ νροῦῦγ ποῖ 
ΟἿΪΥ ἴῃ Τπάδθοα ἴῃ6 501] ψῃΟἢ ράᾶνα ἱ 
τ, Ὀυϊ ἀνεδη ἴῃ ἴῃ οἰἵγ οὗ οχῃα, ἴῃς 
ΠΟΙΩΠΊΟΩ 51η|ς ἰῃϊο ΜΉΘ. δνοιγίπιηνς 
Ιηίατηου8 δῃα δροιηῖηδ ες ἤἥοννα κα ἃ 
ἰοστεηΐ ἔγοτ 4]1] ψιατίοσϑ οἵ τὴς πννου]ά." 

ΤΠοῖς νγὰ5 σοηδβίδηϊ Ἰηΐοσσοιτθα ὃ6- 
ἔνθεοι ἴῃς ἴνο ρτεαΐῖ οἰ[165, ἀμ “ βοῖηὴ8 
ψῇο δα ροῃε ἰοσίἢ ἰτοσὰ ἘοπΊα 45 [6ν8 
ΙΏΔΥ ΨΜΜ67]1] πᾶνε τεϊυσηθα τ} 1ΠῈῚ 85 
ΓΟ γιβίδης " (ΕΠίζϑο μα). [ἃ 15 ποῖ ἰπι- 
ῬτοῦΌΔὈΪ6 τῃαΐ βοῖὴμς οὗ δε “σἡγαπρος οὗ 
ΑΚ ονδ," 1. 6. Ἐοπλδῃβ τεϑιάδηϊς 1 [6τι- 
8416, ὙΠῸ τ 6556 [ἢ6 ψνοηάρις οὗ 
ἴὴ6 ἀαν οὗ Ῥεηϊεοοβὶ (ἀςῖβ 1]. 10) τᾶν 
πᾶνε Ὀδθη διηοηρ ἴῃς ἔχοι ἴο ὑπηρ Ὀδοῖκ 
τῆς σοοά τιἀϊηρε ἰο ἴῃ 6 ᾿δρ1α], 

Μ. Οοάει (' [πιχτοἀυσιίοη,᾿ Ρ. 63) 15 
Ὁ ΠἸηρ το δάμις [ἢ15 δχρίδηδίίοη οὗ 
τη6. οτρίη οὗ ἴῃς Ομυτοῖὶ οὗ Εομια, 45 
βϑαοιηϊηρ ἴο Ῥζόονε ἴῃαῖ ἴῃ6 Οοβροὶ ννᾶϑ 
Βργοδα 1ἢ ἴῃ6 ΟὟ ὈΥ πιδεᾶὴς οἵ (6 
ϑγηάροριθ. Βιυῖ τἴῃ6 οἰθαῦ δηὰ ροϑινα 
βἰδίθοιηθης οὗ Ταοϊία5, (ᾶῖ ΟΠ σΙ ΔΉ Υ 
“οοῦ αὐἤεγ ἴλῈ ἀφαῖῃ οἵ 115 ΕουμάοΥ βργελά 
Ἔνθῃ ἴο (ἢ6 οΥ̓ οὗ Εοχῃδ, σαπηοῖ ὃς 56ῖ 
8.514 6 [ῸΓ δα οὗ ΔῺῪ ἰηίδσθησαϑ ἰῃαϊ ΙΏΔΥ 
Ὀ6 ἀτανν ἔγοσα 11. 

ΝοΙ ἄοδβ 1ἴ ΌΥ ΔΏΥ Τγ6805 (οἸΐον ἰῃαϊ 
[Ὡς ϑγῃᾶροψιια τηιϑί ἤᾶνα ὈδΘὴ ἴῃ 50]6 
ΟΥ οἢιεῖ σἤδηησὶ τὨτουρἢ ννὨ]Οἢ ἃ Κηονν- 
Ἰεᾶρε οἵ τῆς Οοβρεὶ νδς ἀαιδυκποιὶ 1Ὼ 
Ἐοπιθ. [Ι{ (ἰῃς ἢτβί Ὀδί νου ετς ενν5 
Δηἃ Ῥχοβείγιθβ, ἴο ἴμεδε ἴπεγε νου]ὰ 
βΒδοοη ὃὈς δαήφὰ Οδοηῦ]ς ΟΠ σβιδηβ, νῆο 
Ὀδίηρ οἰἴἢθτ ρσονιηςῖδ]5 ἢδα Ὀτουκῃϊ [Πεὶσ 
ὯΘΔΝ (Δ ἴο Βοτηξ, οσ θεϊῃῦ Ἐομῃδηβ 
Πδὰ Ἰεασηεὰ 1 ἴθ [16 Ῥγονιησοβ; ἤοθτα ἃ 
(Δ 1Π{Ὁ} σοηζυτίοη, δηὰ ἴἤθτα ἃ ἀδνους 
Β0 ἰοὺ οὗ ἴῃς [τ4]1]4ἢ σοδοτῖ, ννου]ά ὕθαγ 
ΨΥ] 655 δὶ οτης οὗ ἴἢ6 [Πϊηρ5 γῇ] ἢ ἢδ 
Βα 566ὴ δηά Ὠδασγά ἴῃ 76 5] 6). 
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ΤὮδ Ὠυαδογ οὗ Ὀο]ανεῖς ου]ά στὰρ]αΪγ 
ἸηοΥδαθα : ἃς ἴἢ6 διδοῖ ἰοδοῆσῖβ οὗ 16 
Οοβρεὶ ψόγε ἄσγίνθῃ ἔοι ὈΥ ρεγϑθοιοη, 
ΟΥ Ὀγ ΠΟΙΓ ΟΥ̓ ΤΩ 55 ΟΏΔΙῪ ΖΘΔ], Ὀογοηά 
ἴῃς Ὀουπάδβ οὗ Ῥαϊδβίης (Αοῖβ ν]}]. τσ, 4; 
ΧΙ]. ΣΟ; ΧΙΙ. 17; ΧΙ], 3), ΘΥΘΟΤῪ ῬΓΟΝΊΏςσα 
παῖ ννὰ5 ἱτανεῖβεαὰ ὈΥ δὴ ἀροϑίϊἷθ, δβνεῦΥ 
εἰν ἴῃ ψῃϊοῆ 4 ΟὨΠβίδη σλυγοῦ νγὰ5 
ἰουπάσά, νουϊά ΠΕΡ ἴο 5ν"6}} ἴῃ 6 Ὠυ ΘΓ 
οἵ (γιβάδηβ ἀγανῃ τορεῖμοσ 1 ἘοΙὴθ 
ἔτοηι 4}1} ρατίβ οὗ [ῃ6 Θ.ΊΡΙΓα. 

Βυϊ Ὀεϊιενετῖ, ἔειν ΟΥ̓ ἸΏΔΠΥ, βοδίζεγοα 
ΟΥ̓́Τ ἃ ρ»τόαΐ οἱ ἀο ποῖ σοηϑιίαϊς ἃ 
ΟΠ υτσοῇ δυο 5 ἴοϑ6 νοῦ [πΠ6 ΑΡΟΒ1165 
ἰουμπάε, Ἀιὰ βιοὰ 4Α ΟΒυσοῦ, ἀυϊγ οἵ- 
ϑδηϊδεὰ, εχίϑδῖ ἰη Βοης ἤθη 51. Ῥδυὶ] 
Ὑτοίο (ἢ15 Ερίβϑιῖο  Νὸ ἴτᾶςς οὗ 5υςὴ 
ΟΥΡΔΏΙβΔ ΓΟ 18 ἰοιηὰ οἰἴΠΟΓ 1 (ἢδ 
Ερίϑε!α 15εἰ ζ, οὐ ἴῃ [ἴῃς πασταῖϊνε οὗ δῖ. 
Ῥαυ]ς. δι οοαυδης τγοϑίάθηος δ Ἐοπς 
(Δοῖβ χχν]!].). 
{πὰ ρυῖ αϑἰάθ της οἰγουϊαγ Ἰοιξογβ, 

“ ἘΡἢδϑίαγ 5 ̓ δηὰ “(ο]ἹοΞςϑβίδῃβ, νὰ Βηὰ 
ἴῆδι ἴῃ 411 ὅ:. Ραυϊ 5 Ερίϑιϊες. δἀ ἀγοββϑεὰ 
ἴο ΟἸυυτομθ5 ὙΠ ἢ ἅτ ΚΏΟΜῺ ἴο ἢανα 
Ὀέδη ΠΥ οτρδηϊβοα [Π6Γ6 15 506 6 Ὡ- 
τἰοὴ οὗ “τῇς Οδυτοῦ" (1. 1. ΤΏΘ585., 
1. 11. Οοτ., (8].), οὐ οὗ “τῆς Βιβϑῆορβ δηὰ 
Βεδςοοηβ᾽" (ΡὨ]]. 1. τ). Βαϊ “ Εοιηδηβ" 
ΠΕΙΘ 15 ποίῃϊηρ οὗ ἴμ6 Κιηά, δ ΘΓ ἴῃ 
[6 δαάγεββ, οὐ ἰῇ {π6 ὈΟαΥῪ οὗἉἨ [πες ἰοξῖογ, 
ΟΓ ἴῃ ἴῃς ἤπαὶ 54]τἰ|4 110}. 

Τῆς ΟΩΪγ ““ ΟὨυτοῦ " πιοπηοηδα 15 ἴῃ 6 
1π||6 Ἀ5ΘΘΙΌΪΥ ἴῃ ἴῃ6 πουδα οὗ Α4υ}4 
δὰ Ῥηβςο}}1α (χν]. 5) : ([Π6 ΟἠἱΪγ σείδγεηςα 
ἴο ΘοςοΙ οἰ ϑῦςδὶ ΤΊ ]δίθγβ, ΤΟδΟἤΘΥ5, ΟΥ 
ΤΌΪΟΙς 15 ἸῺ ΧἸ],, 4-3, ἃ 5ἰδίοιηεηϊ οὗ ἴῃ6 
δδηθΓαὶ ρτϊηςρΙ65 οἵ ΟΠυτσοῇ ογάσθγ, νῃ ἢ 
ρτονδϑ ἴῃς πεϑα σδίμοῦ ἴδῃ {06 Εχὶϑἴθησθ 
οὗ διιοἢ δῇ ογρδῃ βαίοη ἰὼ [6 (γι βίδη 
ΠΟΙΏΓΏΠΙΏΠῪΥ ἂδἱ Κοηθς ἃ5 ψοῦα βθουγα 
τἰῆς νν 6] -ταρσυϊαίεα ἀχογοῖθα οὗ ᾿μαϊνιάια) 
ριῇς. 

Τῆς ψνῇο]6 ἴοηα οἵ (6 Ἔχῃοσίδιοἢ5 ἴῃ 
σΠαρίθγϑ ΧΙ!., χῖν., δηα δϑρϑοία!ν ἴῃ χίϊ. 
10, β8661Ὼ58 ἴο ἱΠΡΙΥ ἃ σΟΠΏΠΠΜΠΥ οὗ 
Ομηϑείδη Ὀτγοίῆγθη, ἢ ἢ ἤοὴ6 Βαΐ 
γεῖ Παϑὴ ἱῃνοοῖθα ψ ἢ ΘΌΡΘΙΟΥΙ δὺ- 
(που γ. 

ὙΠῈ ἀνιάδησς (ἢ ς χη ῃθαὰ ὈΥ (π6 
Εριίβ:16 1056] 5 ἴοο βϑίγσοηρ ἴο Ὀ6 5Ξεἴ δϑι 6 
Ὀγ πόσα σοη͵]δοῖαγο. ᾽α σδῃηοῖ ἄρτθα 
ἢ ΜογθΙβ ΟΡ πιο (Ὁ. 20, Ε᾿. τ.) [μα 
τῆς οχιϑίθδησα οὔ “ἃ (ῃυγοῦ ἰοσηα]}Ὺ 
ςοῃϑδετυϊοα τηᾶΥ Ὀδ6 ραίπετθα ἔτοπὶ ἴῃ 6 

ΒΟΏΘΙΑΙ ΔΏΔΙΟΡΥ οἱ οἴποσ (ῃυτοῆθ5 (ἢδὲ 
Πδὰ αἰτεδαγ Ὀδθῃ Ἰοὴρ ἴῃ δχίδίθησα :᾿ 
ΤΩῸΓὮ 655 τ] Ὧ15 ΓΓΠΕΥ ΔϑϑυὩΡΌΟη, 
--- ἘΞΡΘΟΙΑΙΥ τᾶῪ ἴῃ6 αχἰδίθησς οὗ ἃ 
Ὀοάγ οὐ Ῥχεβυγίογϑ, ν 1 ἢ ννᾶς 6556 [14] 
ἴο ΟΒυζγοὴ οτρδῃϊβαϊοη (ςῖβ χὶν. 23), Ὀ6 
Τορατάθα 85 ἃ τηδίζεσ οἱ σουγϑα." 

ΤὨΘ ἰοστηδ] οτρδηϊβαίοη οὗ ἃ (ῃυτγοῇ, 
δηᾶὰ (τἢς οχίβίθηςο οὗ 4 ὑὈοαγν οἵ Ῥχσθϑ- 
Ὀγίοτϑ, σῇ Ὀδ ᾿ηΓοΙσγεα ἔσο ἴΠ6 ΔηΔΙΟΡῪ 
οὗ οἴδοῦ σμυτοῇθβ, ΟὨΪΥ Ἰἢ ἃ σᾶ86 ΠΥ 
1: 15 Κπονῃ [ῃαἰ ΑΡοβίο!!ς δυϊῃοτιν ἢα5 
Ὀδθη δχαοιβοα, Μαγεῦ ΠΙπη5 6] τῆι5 
ὙΥΓΙ65 (Ρ. 22) σοῃσοτηη» ἴΠ6 ἘοπΊλη 
ΠΟΙΊΓΩΠΠΙΠΥ δἱ 8ῃ ΘΑΥ]ΠΟΥ ΡΘΓΙΟά : “ [η6]- 
νἱάυλ] σῃηςδης ψοτα ἴΠ6γο, δηᾶ τοῖς 
141} 4150 (τ ϑιδῃ (6! ]οννβῃ!ρ, ὈὰΓ 51}}} 
ΠΟ οὐραηϊθεα σῆυτοῃ. Το ρίδπε δυοῖ ἃ 
ΟΒυγοῦ [Ποῖ6 ψγἃ5 πδεαρα, 845 15 ρίαϊη 
ἴσο ἴπ6 δηδίορυ οὗ 8]] οἴμεγ Ἵδϑθϑ οὗ 
(ἢ6 ἰουπάϊηρ οὗ Ομυγοῆας ἢ ΠΟ] 
ψῈ ἃΓ6 δοσαιυδιηϊθα, οδβακέ αοορ αὶ τῃ6 
Ρᾶτὶ οὗ τοδοῆογα ὁρμαριυεα ἐἰγεεΐν ΟΣ» 1η:- 
ἕἰγεζν τοὴϊὰ “42σείοίε αμίλογείν." 

Μόογοῦ ον θην ἀτριιθ5 ἴῃ ἃ οἰτοῖθ: 
“ΟΥδογ ΟΠΌγομεβ, ἢδηλοὶν το56 ΒΙΟΒ 

Πδὰ ὑδθῃ ἰουπάεά ὈὉΥ ΑΡοβιί]65, "6 τΘ 
ΟΥΤΏΔΙΪΥ ΟἸρδη56α : 

Ἵ οτγοίοστε ψῈ ἰηΐοσ, ὈῪ δηδίορσυ, ἰῃδὶ 
Ἐοηιδ ννᾶβ ἐὈσῃλδ!}}ν ΟΥΡΔὨ ΒΘ : 

ΤΠοτγοίοσα Εοιὴδ τηυβῖ ἤᾶνα Ὀθθη Αροϑ- 
το ἸΟῪ ἐουπάήδα. 

ϑοίξηρ αϑιάς δυο ρτδοδιίουβ 1ηΐοτ- 
Θῆσθ95 "ΤΟΙ 82ὴ ὑπρτοόνθα δηδίορσυ, γγῈ 
σαῖμοσ ἤοπὶ ἴῃ 6 ΕΡΙ5116 1156}{ ἰῃδὶ [ἢ 6 
ΟΠ τιϑδηβ αἱ οΙηθ νοΓῈ ποῖ 845 γαῖ ἃ 
Ομυσοῦ ΠΥ δη6 ἰουτηλ!]γ οὐρδηϊθεά, 
Εδίμοσ {ΠῸΥῚ σετα ἃ ἰαῦρα δηὰ “τχϑὰ 
σου 1 οὗ [ἐν δηὰ (ἀδη}]6 σοηνοτίβ," 
ΜῈ }} ἀοϑογι δὰ Ὀγ ΒΙΒΒΟΡ ΤΙ ρμιίοοι (( ΡΒ]. 
Ῥ. 13) 85 “ἃ δείοσοζθηθου 1455, ψἹΓἢ 
ἀἴνετβο (δα! ηρ5 δηα ϑγιιραίῃ!θ5, ἢ ὯῸ 
νο]-ἀοῆησδὰ οΥγρδηϊδαϊίίοη, ἢ ὯῸ ΟἸΠΘΓ 
Ὀοπὰ οὗ υπϊοη ἴμδη ἴῃς Ὀδ6] 16 ἴῃ ἃ σοιη- 
ΤΟ. Μαββίδῃ ; ραϊῃοτίησ, ΨὙ6 ΤΏΔΥ 50}}- 
ΡΟΒ6, ἴὉΓ Ρυγροβεβ οἵ ψΟσΒἢΡ 1ῃ 5Π1|2]} 
Κηοῖβ Ποῖα δηά ἴπεῖα, 45 οἷοβϑα πεϊρῇ- 
Ῥουτῃοοά οΟΥ σομηπίοη Πδ[ΙΟηΔΙ ΠΥ ΟΥ 
ΒΥΓΩΡΔΙΠΥ οὐ δοοϊαδῃῖ ἄγον ἴἤδτῃ τορεῖῃογ; 
Ὀαϊ, 49 ἃ Ὀοάγ, ἰοβὶ ἴῃ {Πὸ ναϑῖ πηᾶ5565 οἵ 
(Π6 Ποαΐμθη ρορυϊαίίοη, ἀηα ΟὨΪΥ [ΔΉ ἘΚ 
ἀϊδοοσηεά οὐ σοπιοπιρίιοιβιν ἱσποῖεα 
ἄνθη ὉΥ ἴῃε Ιαγρεὲ σοπιηαη τ οὗ [ον 5]. 
τοϑιἀθηῖβ. ἢ 
ὟΣ ΏΔΥ μαΐμεσ ἔγοπὶ ἴῃ6 ΕΡΙ5ι]ς (παῖ 
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ϑί, Ῥὺϊ παὰ Ῥείογε ἢ18 τηϊμὰ 4}1 τῇς 
οδι εἴ οδἰθηθηῖβ οὗ [15 τηϊχοα ΘΟΤΩΣΤΩΠ ΠΥ 
οὗ ΟΠ βιδης, ἃ5 Μ6]1 45 ἴηὴ6 πποοηνοτιοά 
76εν»)}8 δῃὰ μεδίμθηβ δπιοὴρ ἡ μοσὴ [Π6Ὺ 
Ἰινεή. . 

ὝΠοτα ψοτα οὴγ5 οὗ (6 ϑυπάροριςε 
ἴο ἤοση ἴῃ6 (σοβροὶ πδὰ ποῖ γεῖ Ὀδδη 
Ῥγοδοηθα, οὐἠἡ ΌΥ βοτὰ ἰἃ πδὰ Ὀδθῃ 
Ἰοῃρ βἴῃοβ τα͵θοϊεα, δπὰ ψῆο ἄρρθᾶγ 
ἴηγεθ γοδῖβ ἰδῖεσ ἴο αν ὈὉδθῃ 51}} 
ὙΙδρροα ὕρ ἴῃ σοπίειηρίμοιβ ᾿ἰσΏΟΣΑΠΟΘ 
οὗ “115. 5εοῖ;" ψ θοῦ “18 ΘνΟΥΥ ΠΘΤΟ 
ΒΡΟΚΘῺ ἀραϊηϑι" (Αοἰβ χχν, 22). ΑΚ 
ἴῃ 81. Τυκοῖβ παχγαῖῖνα 1ῃ6 ΑΡοβεϊε,5 
ἢγοὶ σάγα ΠῺ ἴχοθ ἀαγβ δίϊογ ἢΪβ5 
ΔΙΤΓΊνΑ] 'ῃ Ἐοπια ἰβ ἴο Ο4]] “τῇς σἢϊοΐ οὗ 
ἴῃς Τον5 ἱορείῃοσ," δῃά ἴο ὀδχρουηὰ υηΐο 
ἴθι “16 Κιηράοτῃ οἵ αοά, ρεοτϑιδαϊηρ 
[6 πὶ σοῃσοσηϊηρ 6505: 850 ἴῃ (ἢς 
ἘΡΙ51]|6 ἢ6 ὙΠῖῈ5 (1. 16), “1 81: ποῖ 
Δϑῃδχηθά οὗ ἴῃς Οοβρεὶ οὗ (ῃσϑβῖ: ίοσ ἰἴ 
Ϊῖ56 ἴῃς ροόονεσ οὗ σοά υπῃίο 5αϊἰνδίίοῃ ἴο 
ΕΥΘΙΥ Οὔα ἴμας ὑδ]ονοῖῃ ; Ὁ. τε ἡεὺυ 
“γε, διὰ α5ο ἴο τς Οστεοκ." 

Αραὶὴ ἤδη ἢ6 ψτῖθ5, “ ΟΠΘΠΠ ΤΏ 65 
1 ρυγροβρά ἴο οοὴξ υπῖο γου, τῃδϊ 1 
τῆς ἤᾶνα δοτὴς ἔγαϊς διηοηρ γοῦ 4150, 
ἔνε ἃ διηοῃρ ΟἴΠΟΙ Οδη]65: 1 σὴ 
ἀθρῖοσῦ Ὀοΐϊῃ ἴο ἴΠ6 Οτϑθκβ δηὰ ἴο [ῃς 
ΒαΑΥ ΔΓ Δῃ 5" (1. 12,14), 11 15. οἶδασ (δι ἢ6 
ἤορΘ5 ἴο ὑσεδοῦ ἴδ ὅοϑρεὶ ἴο ὐσθῃι]65 
δῖ Ἐοπη ΨΏΟ δά ποῖ γεῖ Ὠδαγά 1ἴ. 
πὴ τῈ ΟΠ βάδῃ οοιαμιυη} 1156} 

ἸΠΘΓΘ ΜΕΓΘ ΤΏΔΏΥ ΥΔΙΙΟῚΒ ΒΕ ΟΠ 5: [65 
οἱ Ῥαϊδϑίηθ, δοὴθ οὗ ψἤοπι, Κα Απάτο- 
ΠΙσ5 δηά Τ0η145, Ῥδὺ} 5 Κιηδηθη δηὰ 
[6]]ον- ΡΥ ΒΟΉ ΘΙΒ, ΕτῈ οὗ ὩοΐΘ διλοης ἴῃς 
ΑΡοϑ1165 1 ΓΘ βα] θη, δηὰ οΥῈ 4150 ἰῇ 
ΟὨσϑῖ Ὀείοσε Ῥδὺ] Ὠϊηι5ε} (χν!. 7): [65 
οἵ τῇς Πιβρεσβίοη, πκ Ααυ]α οὗ Ῥοῃῖι8 
Δα ἢ]5 νἱς Ῥτίβο ἶα, Ῥαυ} 5 σἤοβθῃ α15- 
ΟἸΡΙ65 δῃὰ ἀδνοίεα πεπαϑ : ῥτοϑβεϊγίαβ οὗ 
ἘἈοηθ, ἢὩον ἰὑτησὰ ἴἰο ΟἸγχισῖ : δμι]α 
ΓΟ τιβιίδης, οὗ νῆοπι βοπιο, ᾿κὸ [6 τ 6]]- 
Ῥεϊονθὰ Ἐρϑπεῖυβ ἴῃς Πγϑι-τ]ῖ5 οὗ Αϑία 
υηῖο (Πχβὶ (χν]. 5) δὰ Ὀδθη 8ι. Ῥδιυ}᾽5 
ΟΥ̓ ΤοΟηνοσίβ ; οἴμοι, 'κ ΑΠΊΡ]145, 
υ͵τῦδῃ, δίδοῆγϑβ, ἢ15 μοίρα ἴῃ ΓΟ σιϑῖ ΟΣ 
(ΠΠ6πη65 Ὀεϊονθά ἴῃ [πε 1 οτὰ ; οΟἴἤοσβ ἀραΐῃ 
ὈΠΚΉΟΜΏ ὉΥ ἴασα, ἡ Ποπὶ γεῖ ἢδ 5αϊυἴαβ 
ΌΥ ὨΔΠῚ6 ἃ5 “σβοβθῃ ἰὴ ἴῃ6 1 ογά," οΥ 
“ δρρτονεὰ 1ὴ (ῃγβι," ν ἢ1]6 οὗ ἴῃς στϑαῖ 
ἸΔΊΟΙΣ ἢΘ ΟἿΪν Κηον ἴῃαΐ πεῖς (Δ ἢ 
ν5 δροόκθϑιι οὗ πτουρμουῖΐ τῇς ψδοὶς 
φοσ]α, 

ᾧ 6. ΟΟΟΘΑΒΙΟΝ ΟΥ ἾΝΆΙΤΙΝΟ. 

Πθδῃ ΑἸΐοσα ἢδ5 5} 7 οὐβεσνϑὰ (ῃδὶ 
ΪῺ δηβννεπηρ ἴἢ6 αυδδίίοη, ἢ ψγηδῖ 
οὐ]εοῖ νὰ5 ἴῃς ΕΡΙ56 νυτῖθη ἢ σΠΕςς 
ἢανα ῃοΐ 50 ΠΟ] ἜΘ ΓΠῪ Ὀοσηθ ἸῺ πη τῃδῖ 
“ἐφ οεὐαξίογ ΟὗὨ τον ζέρρ δὴ ἘΡΊ5116 15. ΟὩ 6 
(ΠὨϊηρ,--έεέ ργέαξ οὐγεξ οἵ τῇς ἘΡΙ51|6 
11561{, Δποίῃοσ." 

Τῆς ἀἰβθμοου 15 ἴῃ πε Ῥσαβϑεηΐ οα86 
Ιηοϑῖ Δρρσζορχίδίθ, ἔοσ ψΠ116 (ἢ6 ἀείοτ- 
Τα δίίοη οὗ [6 για οὐκί οἵ ἴῃς ἘΡΙ5116 
15 Οοη6 οὗ [ες πιοβῖ ἀϊβρυϊοΩ ὑσοῦ]θη5 οὗ 
τιοάθσγῃ οὔ οῖσῖη, ἴῃ 6 ἱπιτηφάϊαῖς σαας107 
Οὗ τορὴδρρ᾽ 15 οἸοδτὶν βἰαῖθα ὃγ ἴπ6 Αροϑίϊα 
Ὠίπλβεῖ Ηδ παά πεαζά τῃε (αι οὗ ἴῃς 
Ἐοχγλδη ΓΟ τ ϑδηβ Ἔνοσυ ἤ τα Βρόκθη οὗ 
(.. 8), διὰ [οΥΓ ΔΩ γδδῖα δα [εἰϊ ἃ 
Ἰοηρίῃρ ἀδβίσα ἴο νἱϑδὶῖ ἴἤδτῃ (1. 11 ; χν. 
23): Ὧδς Πδά οἴδῃ ἀεδηϊεῖὶγ ρυχροβοά 
ἴο ἀο 50 (1. 13), αηά Παὰ Ῥεδθὴ 85 οἴϊβη 
(τὰ πολλά, χν. 22) ὨΙμάεταάα. 
Α γραγ Ὀείοτε, ἤθη δὲ Ερῆθδϑιϑβ, 6 

δὰ ρΡυτροβαὰ ἴῃ ἴΠ6 ϑρι: τ ο ρὸ τπσουρῇ 
Μδοβδάομα δηὰ ΑἼῆδια, δηὰ ἴμποηςς ἴο 
76 ιβαϊεῖὰ (Αςῖβ χῖχ. 21), “ σαγέηρ, 71 
7 ἦἄανε τόρ ἑζεγε, 7 γέ αὐδο τές Ὄονις.᾽" 
δ μαὰά οσοπιρίοϊεα τπαὶ ρογίοῃ οἵ ἢ15 
ἸουτοΥ ψοἢ Ὀτουρῆς Πίπὶ Ὡρασζεϑῖ ἴο 
Εομῃς, δηὰ νγὰβ ον {ΓΆΡ ὈΔΟΚ ΤΌΣΩ 
Οοπμῇ ἴο ἴπ6 ἔᾶσ Ἐδϑῖ, σοϊηρ Ὀθοιυπὰ ἴῃ 
[)6 ϑρίπι ἴο [τυ βαίθια, πα Ὡἰγεδαγ ἴογε- 
βδαὶὴρ πὶ ἀδηροσ αναϊϊθαὰ Ὠϊωὶ [Π6Γς 
ἔτοτι ἴῃς υῃθο θνὶηρ [ον5 (χν. 31). 

Ηδ 511} Ιοῃρβ δῃᾷὰ ἤορϑϑ ἴο 58ε6 Ἀοπὶα 
(1. 10), Ὀυϊ αἰγεδαγ ἢδ 15 Ἰοοκίηὴρ Ὀεγοῃὰ 
1 ἴο ἴη6 ἀιοίαηϊ ἮΥοσὶ : ἘΟΠΘ 15 ἴο Ὁ6, 
ἃ5 ἢ6 ἤΟΡΘ5, ἃ σοϑιηρ- δος (ΟΥ̓ ὑτχιεῖ 
50] ΟὝΤΩ ΟἿ ἢ15 ΨΑΥ ἴο ϑραίῃ (χν. 24, 28). 

ΤὨ6 οδυ56 οὗ [ἢ]5 ΟσὨδηρθ οἵ δχίθῃβιοῃ 
οἵ Ὦ]5 ΡΪδῃ 15 ποῖ βἰδίε, Ὀυϊ 1ἴ ῥγοῦδῦΥ 
Βρτδὴρ ἴσο (ἢ6 ρτεαΐ ςοπῆϊοϊς οἵ (6 
Ῥαδὶ γεᾶσ ραϊηβὶ εν δηᾶὰ [υἀαϊΖζιηνσ 
ΟΠ γιβδῃβ, [μ6 στϑοοσαὰβ οἵ νν ΟΣ ΓΘ ἢῚ5 
ἘΡΊβι165 ἴο (ἢ6 (οτιπίῃ!δης δηά ὉαΪ]α- 
[ἰΔ5. Ἡποτίο ἢ6 δὰ ρτοδοηδὰ (μ6 
ἀοβϑρεὶ ἐνεῖγνῆετα ἴο [Π6 [6 νν5 δτϑί, Ὀυι 
1Π61Ὁ σϑηθγαὶ σο)θοῖοη οὗ ᾿ἴ 5 ΠΟΥ͂ Δἢ 
6512 Ὁ 15ῃη6Ἁ {4εϊ (Χ. 1; χ. 3), ΟΥϑὰ ψὨ]ς ἢ 
Ὧδ6 πιουτηθα, Ὀυΐϊ ἴῃ ψηϊοῆ ἢδ 54 8ῃ 
Ἰμτηδοη οἵ Οοαβ ν}}} τῃδι 6 5ῃου]ὰ 
ΠΟ ἀενοῖς ὨΓα56] Γ τοσα δχοϊ βίνεὶυ ἴὸ 
ἢϊ5 οΥγῇ 5ρπεῖς οἵ Αροϑβίοϊις ἰαῦουτ, διὰ 
ἔο ἴαι οδ υηῖο ἴΠ6 (ἀθῃιι 65 
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Η!ς5 ν]ϑὶῖ ἴο [επιβαίοτα ἢ [ἢ6 4] Π5 
οὗ τῇς Οεμίϊες τϊρῆς Ὀ6 ρετμᾶρ5 1ἢ- 
ἰοηἀεα 845 ἃ ίδσενθὶῖ τοκθῃ οὗ ἢ15 ἰονὸ 
(( αὶ. 11. το). Α σομβιάθσδαθὶς ἴτη6 ταδὶ 
αἰαρϑα Ὀδίοσε ἢ6 οουϊὰ τεδοῦ Ἐοπιο, δὰ 
6} 5 514 Υ τπηιδὶ Ὀ6 5ῃποτῖ: δὴ Ερίβιϊς 
ψοι]ὰ θεὲ υδοί] ἕο [ῃ6 ῥρσεβϑθηΐ πεεαβ οὗ 
[86 Ὀτχοίῃγθη ἴἤογο, δηα ΟΥ̓ ρσερασίηρ (ἢ 6 
ἍΔΥ ΤΟΥ 5 ῬΘΙΒΟΏΔΙὶ τη ϑσαϊίου ψγου α 
ΤΟΏΘΕΣ ἢ15 5ῃοσί βδο͵ουσῃ πΊοΟσα ὑτοδίδ Ὁ ]6. 

ῬΏΘΡΘ, ἃ δεσνδηῖ οὔ ἀδδοοῇθβ5 οὗ ἴῃ 6 
ΟὨυσοῦ ἴῃ Οδησῆχθθ, ἤδαὰ 05:0. 655 ἴο 
ἰταηϑαςῖ ἴῃ οτης (χνὶ. 1), δῃηὰ ἴο ΠΟΙ 
εὔδιρε ἴῃ6 Εριβίῖϊα ψουἹὰ πδίυγα!ν Ὀ6 
οπαιοιοά,, 

δ. ΤῊΕ ῬΌΚΡΟΘΒΕῈ ΟΕ ΤῊΕ ἘΡΙΞΤΙΕῈ. 

ἴπ σοραπης ἴῃς ΕΡΙ5[[5 ἴο [ἢς 
Ἐοπλδῃ5 Μὰ τῆς ἘΡΙ51165 δα ἀγεβϑϑθα ὈΥ 
σὲ. Ρδὺ] ἴο οἴμοσῦ (βυτοῦθβ, ΜῈ ρεγοαῖνα 
δῖ οὔςθ δαὶ 1ἴ 15 αἰβεηρυ 5ηθα ἔτομη 
{61 411 δἃ5 σοῃίδιηρ ἃ ΤΟΤα ρΘΏΘΓ͵ΑΙ 
Δηα ϑυβίθαδῃς ϑαἰδίθεηθηϊ οὗ (ἢ βίδα 
ἀοοσίπηθ. [Ιἴ 15 αὐ πδίυγχαὶ [μδὲὶ [ἢ]5 
τηοβδί βδίπΚιηρ ΡΘΟυΪ ΔΓ δῃουὰ ἤᾶνε 
Ὀδδθῶ [η6 ἢγϑοιὶ οὔ])εϑοῖ οὗ αἰϊδηῃτίοη ἴο ΔῪ 
ὙΠῸ ΨΟΙΟ βθεκίῃρ ἴο ἀἸδοονοσ ἴῃς οὨϊοΐ 
ΔΤ δηα ρυτροβςα οἵ ἴῃς νυτηρ, 

ἴῃ τῆ6 Μυτγδίογιδῃ ΕἸαρτηθηῖ, ΜΠΙΟΝ 
σομῖδιη5 ἴῃ6 δασ]θϑὶ Ἔχίδηϊς οδίδίορσις οὗ 
(8 Ὀοοκβ οὗ ἴ 6 Ναὸν Ταοβίασηθηϊ, 
τ ςᾺ6 ἀρουΐ 170 Α.Ὁ., ἴῇς διυΐμπου τυ 
ἀδϑοθῦες ἴῃ6 (ΟΣ ρτοαῖεσ ἘΡιβι]65. οὗ 
δῖ. Ραυὶ: “Εἰτοῖ οἵ 4}} ἢς ψτοῖθ ἴο [6 
ΟοΠπΙΔη5 ἰογ! ἀἀἸηρ᾽ ρΑΓῪ 5οιϑιη, πθχί 
ἴο ἴῃς Οφἰδίδηϑ ἐογθι ἀϊῃρ' οἰγουτηο!βίοη ; 
Ὀμΐ ἴο ἰῇῆς Βοϊῃδῃβ8 δδ ψτοῖθ δἱ ρτιθαῖοεσ 
Ἰεησίῃ σομοοσηηρ [86 ροΐἴδῃ οὗ [δα 
ϑοηρίυγοβ, ϑπονηρ δ (Π6 846 {{πῚὴ6 
παῖ {μεῖς ἰουηάαδίοῃ 5 (τι. (56εε 
ἨΠροη 6], “ ΕἸηϊοϊταηρ ἴῃ ἃ. Ν, Τ. 
ῬΡ. 88--1ο7 ; ουίζῃ,  Ἐ6]1. ϑδοσ. 1. 294 
5644. ; δηὰ Ννδϑίοοίξ οὐ τἢς ὕδῃοῃ οἵ 
ἴῃς Νεὲν Τεβίδιηθηῖ, ἢ. 241.) 

Ὗνε οὔϑεστνα ἰδαΐ [18 θδυϊδθὶ οὗ 
Οπῦσς, ψ ἢ1}]6 δϑϑισηρ ἴοὸ (6 (οπῇ- 
[Δ δηαᾶ (ὐα] ἴδῃ Ἰεϊ6Υ5 5ρες 8] τηοῖνο5 
ΔΥΪΘῺρΡ οὖῇδ οὐ ἴῃε Ρδγίσαϊασ οἰτουση- 
δίδῃοος οὗ ἴῇοβε ΟΒυτοῆθα, δι πὈιῖο8 
ρος δεῖ 4 Ῥογίεο ιν σοηθσαὶ αϊάδςςις 
ῬύΓΡΟΞΚΘ ἴο ἴλ6 Ερί5:|6 ἴο (ῃ6 Ἐοπιδηβ. 

Ονίροι, ἴθ ἴὴ6 ῥσχείδος ἴο ἢ15 Οοτω- 
ΤηΘΐΑΤΥ, ποίϊσε5 ἴῃ6 αἰ ἤου]Ὑ οὗ [πε 
ΕρΡΙ5]ς, 115 ἱηαϊοδοηβ οὐ δῖ, Ῥϑυ} 8 

Ῥίορτθθβ ἴονασάβ ΟὨγιβῦδῃ ροσίδοιϊίοη, 
δηὰ [ὴ6 Ὀπηδ δηὰ ρἷδος οὗ νητηρ ; θυϊ 
»οΐ ἐδέ ῥμ2οςε. 

Ολγγοοείουε ΟὈβογνεβ ἴπαὶτ δῖ, αι] 
ψτοίς ἴο αἰδεσθς Οῃυτοπας ἔοσ ἀἱ- 
ετεῶΐ τηοῖϊνεβ δῃὰ οὐ ἀϊβεγθηῖ 50] οῖϑ, 
δῃὰ διηάς (ες τοῖν οὗ [15 ΕΡΊ5116 ἴῃ 
Ὦ15 ἀδϑῖσα ἴο διῦγασς ἴἢ6 ψνῇο]ς νου] ἴῃ 
Ὧ15 ΠΙᾺ ἸΒΙΓΥ δηα ἴο ᾿ηβίστιςϊ (ἢ6 ἘΟΙΏΔΏΒ, 
“ ὀεαδέ βαϊῖῃ ἢθ, ΟΥ̓ 2 εξ ργαζ ἑἠαέ ἐς 
φίνερ 19 νις ὀΐ ἀοά, τηδϊ 1 5Βῃοιϊα Ὀ6 τῆς 
ΤΩΙ βου οἵ 6505 ΟΠ Π5. ἢ (χν. 15). 

Ζ7Ζἠεοαογοΐ 84γ8 ἰῃαΐϊ “τὴ6 ἰηϑφριτοὰ 
ΑΡοβι|6 οἵδιβ ἴῃ (ἢ15 Ἰεϊίεσ γασιθὰ ἀοο- 
126 οὗ 811 Κιμά 5." 

(ξαεριρρζδ, αἴτεον ποιοηρ [6 Ῥοσβοηδὶ 
ἰηιτοὐπο!οη (1. 1-15)}, δᾶγ85 ““ἴὉΓ τῆς 
τοδί ἢ6 πλᾶῖκοα ἢ15 ΕΡι5Έ16 ἀϊάδοι)ς." 

δε ἠε 5Ὰγ5 ἴῃ ὯϊΒ Ῥτείδες ἴο [ἢς 
Ἐρίδ5116, πὶ 1 ““ σοηϊδίῃηβ ἴῃ ἰἴ56]Γ τῇ6 
Ῥίδῃ οἵ ἴῃ 6 μοὶ δοηρίυτα, δημὰ 15 ἃ 
τοδί Ἴοιηρίοίς δριίοης οὐ ἴῃε Νεν 
Τεβίδιηθηῖ οὐ ἀοβροὶ, νῃϊοἢ Οοβρεὶ 1ἴ 
ΘΧὮὨΣΡΙΪ5 ἴῃ ἰῃ6 ὑσχιείεβὶ δηάὰ οἰξασαϑῖ 
ΙΩΔΏΠΕΟΙ." 

(αένὲρ ᾿τῖΘ5: “ΤῊΘ ἡ Πο]ς Ἐρ 516 
15 80 βυϑίεπηδίϊς, [παῖ Ἔνθ [ἢ 6 Ἔχοσζαϊυπὶ 
1[56]{15 σοιηροβδῆ δοοογαϊηρ ἴο ἴῃ 6 τας 
οὗ ατὶ." Ἣν (δὴ ρῖνεβ δὴ οὐϊ]ὴς οὗ {Π 6 
σοπίθηΐβ, ἴῃ ]Οἢ ἢ6 τερασγας “ )υ58- 
οδίοη ὈΥ ΔἸ ἢ 45 ἴπ6 ῬΧΙΠΟΙΡΑὶ απδϑίοη 
οὗ (ὴ68 πος ΕἸΡΙ5116," δηὰ (6 ἀδβίηγ 
οἵ Ιβγδθὶ (1Χ.---χὶ ) 25 ἃ ϑιδοσαϊημδαῖε 
50]6οῖ. 
ΤῊ Ἐρίβι]ῖ8Β 15 ἀδβοιρεὰ ἰὼ {κε 

ΤΩΔΌΏΠΕΟΥ ὃν “72εἰαπελέλονι ἃ5. ἃ “ σοΙηρΘῃ- 
ἀἴυμα οὗ ΟΕ γβίίδη ἀοοίπης," δηὰ ᾿γ 
Ογολες 845 “δα άγεβϑθα βρβοιδ!ν ἴὸ τῃ6 
Ἐοπῆδῃ5, θαϊ σοηίδιηηρ 4}} [ῃ6 αἀδίδηοαβ 
(ταυϊπεηΐ4) οἵ [ῃ6 ΟΠ τιβιαη σε ρίοη, τῇ 
βςἢ Ψγ|56 ἴῃαϊ ιἴ ννε}]}] ἀδδεγνθα ἰἢδΐ 
ΟΟΡΙ65 5ῃου]ὰ Ὀ6 βεηΐϊ ἴο οἴμδσ Βα το 65." 

Κείοἦε Ἰὰ 15 (ΟΠ ΠΙΘΠΪΔΙΥ Οἡ ἴα 
Ἐριβῖῖθ, Ρ. 84, αϑιάδς “ Ὁγ τῇς νον ἴῃμαΐὶ 
τῆς Ἐρίδε]ῖας ἴο. ἴ[ὴς Βοϊηδῃβ 15 ἴο Ὀ6 
τορατάοα δοοογζάϊηρ ἴο 15 γηαίογίαί αἰηὲ 
ἃ5 ἃ υῃϊνοῦϑαὶ, ῬΟΡΌΪΑΙΓ ΤΕΡΙΘΞΘὨ(ΔΊΟΣ, 
δααρίεα ἰο 16 ἰἰης, οἵ [6 πδοδββιῖγ, 
δίοιγ, δηὰ αἰνιηθ Ἂχοθι]θηοα οὗ (ῃς 
Ομηβδη τηρῖμῃοὰ οἵ αϊναίίοη, νι 
τοίθσθηος (ο τηδηϊοϊὰ οΟὈ])δοϊΊΟοη 5 65ρ6- 
ΟἸΔΙγῪ οὗ (ες οἱά Τμοοοσγασύ, σου ηεδά 
ψΠ 4 ὑποῖ δχῃιθιιοη οὗὐ ρσοηυϊηα 
ΟΒηβῦδῃ ἔδεϊηρ δηα σοηάποῖ; ὑὰῖ τμαΐ 
115 μογνιαί αἷπι ταυδῖ Ὀ6 ποιὰ ἴο δ6 



ΙοΟ 

εείαῤίλνιοι ἐπ Οὐγίσπαη 2αἷὰ αμά 
Οὐγίφαη υἱγέμε." 

7Ζἠοίμοξ αἶϑο, ἴὰ ἢῚ5 ΘαΥΠ ΠΟΥ δα! ΟῊ5, 
τογατὰς ἴῃς ἀδϑοῖρῃ οὗ ἴ86 Ερίβ! ας. 85 
“ πηϊνεῖϑαὶ δηα μοῦ γομραεα ον ἐς ψερζαῦ 
εἰγεησίαπε οὐ ἦε Κογπαη Ολμγολ." 

ϑ:. Ραμ], 6 {π|ηΚ5, υηαογίακοα δὴ 
δχροβιίοῃ οὗ ἴὸ δηῦγα βοθεσηβ ΡΓῸ- 
Ἰδοιεὰ ὉγΥ ἴῃῇα ἢ)ινίπα Βειίηρ ἴοσ (ῃ6 
βδἰ νδίίοη οὗ τηδηκὶηα δοσοσάϊηρ 45 ἰΐ ἰδ 
Τανθαϊθαὰ ἴὸ ᾽.5 ἴῃ ἴῃς (σοβρΡεῖ ; δῃηά δίϊεσ- 
νγαγάβ, ας απ αδῥεπάασρε ἴο ἴῃ 15, Ὑ ΏΙΟὮ 15 
[ὴ)6 ἰαγροσ ρογίοῃ οὗ ἴῃ6 ἰεϊξεσ, ὑρτοςθθὰβ 
ἴο [6 φδουΐ δῦ οαἰτουτηβίδησοα οἱ ἴῃ6 
ΟΒυτοῇ, 50 ἴὰσ δ5 ἴἤδΥ ᾿οσα Κπονῃ ἴο 
ἈΙ 1. 

ϑοὴθ οὗ (ἢε86 ἰδίθιηθηΐϊβ δἃ.6 δν]- 
ἀδηοὶΐγ οχαρροζαῖθα ; θὰ μὰ τηυδὲ ποῖ 
οὐ ἰπδὶ δοσοουηΐῖ το͵θοῖ {πΠ6 πιῇ ΏΙΟἢ 
ἴπΠ6γ οοηίδίη. Τῆς Ἐρίϑια ἄοαθβ ἠοῖ 
“ ροηϊδὶη ἴῃ [56] ἃ ρίδη οἵ ἴῃ6 ψ 0 ]ς 
ΘΟΠΡΌΟΥΘ, ἡ ΏΟΓ 15 1ἴ “ἃ σοιηρίεῖα δριοϊης 
οὗ ἴῃς ἀοβροὶ"; ἴογ ἴμεσθ τὸ ψῇῃΟΪΆ 
Ῥτονίηςθ5 οὗ τανθαϊθα ἔτ οὐ ΜὨΙΟΝ 
1 δοδσοοὶν ἰουοῆθβ. Τὴ6 τηρα οἵ 1ἴ5 
ἀορπιαῖϊς τεδοϊηρ 15 ΤΠΙΡΏΓΥ ᾿παϊσαιθα ἴῃ 
ΜεΙδηοΠΟἢ 5 αι οϑῃοῦ : 15 1ἴ ηοΐ 1 
ΤΟΙ οὐ τῃ6 [,ἂνν, οὐ 80, δηὰ ἢ 
Οταςθ, ταὶ (ἢ6 Κηαονίοαρε οὐ (ΟὨτὶβί 
ἀδρεπάς»" Απὰ ψῆδθη ὙΠοΟΪυοΚ ψηΐες 
{παῖ 81. Ραὰ] “ ψϑηθ6α ἴο ὅῃονν ον ἴῃ6 
Οο5ρ6], δῃὰ ἴῃς (Ἃὐοβροὶ δἱοπμε, {π}}Ὺ 
ΔΏΒΜΘΙΒ ἴο ἴῃ6 5ου]} 5. πδϑὰ οἵ ϑαϊνδίὶοῃ, 
ἃ πορᾶ ψῃϊοῦ ΠΘΙΏΘΙ Ῥαρδηϊβθη ΠΟΥ 
Τυάαίδηι οου]ὰ 5δ[5ΐγ," Ψψ οδὴ δοοθρῖ 
[ἢ15 ταργαβϑθηϊαϊοη ἃ5 ἴΠ|6 1 1156]{, Ὀυΐ 
ποῖ 8ἃ5 ἃ οοχῃρίοῖα οσ βυβηοϊεηϊ δοσουης 
οὗ τῆς. ψῇοϊα ρυσροβα οὗ ἴῃς Εριβι]ῖ6. [ϊ 
58, ἃ5 41} τιδῖ δάμη, τόσο ἀϊάδοίϊς, 
τηοιῃοάϊολὶ, δηα πηϊνοῦϑαὶ 1ῃ 115 ἰδ οηρ 
ἴπδῃ ταοϑὶ οἵ δῖ, Ῥαι}}5 ΕΡ 5165; δῃά ἢ0 
βἰαϊειηθηΐ οὗ 115 ρυγροβα οδὴ Ὅδ 54[15- 
δοῖουυ ψὨΙοἢ ἀο65 ποῖ ρῖνε [}]} ᾿Ἰτιροτῖ- 
ΔΏοΘ ἴο [Π]|85 οδμαγαοίεσιϑῖὶς [δαίυγα, 
Βαυγ ιηβεὶ τορατὰβ ἴῃς ΕΡΙ5:] 6 “48 
ἃ ϑγϑιειηδίις ψ ουκ, ἀθα]ηρ ἸΠ ἃ τη ϑϑῖνα 
Ὀοαγν οὗ τ[πουρῃς,᾽ δηα σοπίταβίς 1 ἢ 
τῆς. ΕρΙ511|6 ἴο ἴῃς. Οαϊδίίδη5, “(ἢ6 οὔθ 
Ὀεὶηρ ἴῃ ἢγϑθι βδκείοῃ οἵ 4 Ὀοϊὰ δπά 
ΡῬιοίουπαά 5γϑβίθδιῃ 8Ἃ5 Ἴοῃοαὶνθα 1 115 
οἰαγδοιουϑς δηᾶὰ Θϑβθητ 4] δδῦισος, [ἢ 6 
οἴου τῆς σοτῃρ οιεαὰ βγϑβίθμι, ἀδνεϊοροά 
ΟἹ 8]1] 51465, δῃὰ ριον ἀεὰ ψ ἢ 4]]} 
ΠΟΟΘΘΒΑΙΥ διρυτηθηίβ δηα 1105 ΣΔ Π  ΟὨ8.᾽ 
(' Ραυ], 1, 309). 

ΙΪΝΤΕΟΘΌΚςΚΤΙΟΝ. 

Βυϊ [ῃ]ς ἀορτηδίίς 5γϑ'επὶ 15. ποῖ [116 
ΟὨΪΥ εἰοιηθηΐ ἴῃδὶ τηυδὶ δ ἴακοη ἰηῖο 
σοπϑιἀεσγαϊίοη. ἮἮμαϊ [165 Ὀδίογα τι5 15 
Ὠοῖ ἃ τηδηι4] οἵ (τ κίίδη ἀἰοοί πη 6. ΠΟΥ 
ἃ τμοοϊορίοδὶ ἰσοαῖδα, ὑὰῖ 4 Ἰείζοῦ ; αμιὶ 
11 15. οὗ [ῃ6 νΘΙῪ Θϑβθηςς οὗ ἃ ἰεῖῖοσ ἰΠαΐ 
1ῖ 41865 ουὖἍΪ͵ οὗ Ξρ6οΐαὶ σγοϊατοη5 ὑδίν θθη 
[ὴ6 ὙΠΙΘΙ δηα ἢ18 τεδήδγϑ, ὈῪ ὑν] ἢ 115 
ΡΌΓΡΟΞΒΘ 5 ἴῃ ρτεαῖ τηδαάβυσα (δἰ 116 (.. 
ἴῃ τερασζα ἴο [ῃϊ5 Ερι5116 1 5 Ὀδθη ἴοο 
ΠΡΏΕΥ δϑϑυπηθα ἴΠαϊ ἃ 5ρΡ6ς1]4] πηοῖϊνα 15 
ἱποοηϑιδῖθης ἢ 4 ροῆσταὶ ἀϊήδοι!α 
ῬυΓροβα6. 
“ΤῊ αυδϑίοη," ψηῖος Μ, Οοάεῖ, 

“ φΔηάβ 38 [ζ ννὰ Δϑ5:σὴ ἃ 50 66ιαἱ 
Ρτδοίίοαὶ διὰ ἴο τῇς ΕΡρ 5116, νὰ γιῖΐ 
Οὐγϑοῖνοθ, 45 ἰἴ 5661Ὼ85, 1 σοΟΠΙΓΔΟ Ἰς ΓΙ Οἢ 
ἴο ἴῃ 6 νΕΤῪ ρϑησταὶ δηἋ α1451-ϑγϑίθπηαί!ς 
σἤαιδοίοσ οὗ 115 σοηϊθηῖθβ. 1 οἡ ἴϊ6 
ΠΟΠΙΓΑΙΥ ὙΔ6 450 ῦδ ἴο 1ἴ ἃ ἠϊάδοϊς δηά 
ὙΥΠΟΝΥ ρΘΠΘΓΑ] αἷπὶ, 1 αἰ ους ΠΟΥΘΌΥ 
ἔτοπῃ τῇ6 οἴΠΟΥ Ἰοιίοτα οὗ δῖ. Ρδυ!, 4]] 
οἵ ὙΏΙΟΝ ΒΡΩρΡ ΠΌΤ, 580ΠῚ6 ῬΑΓΓΟΙΪΑΓ 
οσοδβίοη, ἀπά ἤδνα ἃ αδβηϊθ διμη.᾿" 
(.. Ρ. 8ο). 

ἮΥε σδῃηοὶ ταρασζὰ [ἢ15 ἃ5 ἃ Ἴούσϑοϊ 
βἰδίειηθηῖ οὗ τῃ6 οᾶ56: ἴἢ6 ϑιρροβοά 
ἀἸ]δγητηδ 15. ῬΌΓΕΪΥ δουῦουθΒ. ΤΏΘΙΘ 15 
ΠΟ ὨΘΟΘΘΘΔΙΎ ΟΥ πδίιτα] ΟΡΡρΟΒΙΠΟη 
Ὀεΐνθθη ἃ ΠΟΘ ρΈΠΟΙΑΙ δηά ἃ ΠΊΟΓΘ 
506 6141] ῬΌΓΡΟΘΕ: ἴῃ6 ἴννο Ὀδοοηβ Ορ- 
ΡῬοβϑά οἷν ψῇΘΩ 11 15 ΓΙ ΓΓΑΤΙΪΥ δϑϑαπηθά 
τα ΘΙ Π6Υ οὗ τῆδτα 15 ἴπ6 σοηλρ]εῖα δηα 
Ἔχοϊυσῖνα ῬΌΓΡΟΚΘΕ ; δηᾶ ἴο ϑβιρρεϑδὶ δῇ 
ΟΡροβιοῃ ἡ ῇϊοἢ ἢὰ5 ὯῸ ταὶ Ὄχἰβίθῃςθ 
5 ΟΠΪΥ ἴο ογἵδδαΐα δῇ ἱπηαρΊΠΑΥΥ αἰ Ποῦ] Υ 
ἴογ ἴῃ6 5616 οὗ τεξυτησ 11. 

Τη6 τοὰὶ ἀἰβίσυν [1165 ποῖ ἴῃ τς 
ςο-Οχιδίδησς οὗ ἃ ρθη6͵αὶ δηα ἃ 5ρ6014] 
Ῥύυτζροβο, ὃυὰῖϊ ἴῃ ἀεϊοιτηιηηρ ἴπΠῈ Θχδοῖ 
Ὠδίισχα οὐἨ ἁ Φδϑᾶσῃ, [Π6ῚΓ ταϑρθοῖνα [1Π|115 
Δη4 τηυίια] τοὶ το 5. 
γε ρᾶ55 οὐ ἴδῃ ἴο σοῃϑβίαδγ ἴῃ νι 5 

οὗ οἴμεσ. ἱπίεσγργεοϊοιθ ἼῸ πᾶνε 6η- 
ἀεανουγοὰ ἴο ἀἰδοονοῦ ἴπ6 5ῦθοϊδὶ οἱτ- 
Οουτηβίδησοβ  ῃ]Οἢ Ἰηβυδηςσεα τῇ 6 ΑΡΟοΞΚΞ]6 
ἴῃ Πρ [15 ΕΡ 5116, ἰὴ οἴποσ ψογάβ ἴὸ 
ἀοῖογηηθ 115 ἢιϑίοτιοα] οτὶσὶῃ δηά 
ΡῬυΓροβο. ᾽Ὺὲεὲ ἢᾶνε 566 δ᾽γεδαυ ἴῃ 
ὃ ς τῆαϊ ἴὴ6 ΟΠχιβιδηβ αἵ Ἐοπα τηυϑῖ 
αν ἰοιτηθά ἃ σοχωσην οἵ αἰνοῦβα 
ΘἸεπγηδηῖβ ἀγαννῃ ἔγοση νϑχίου 5 δι οἢ 5 δια 
οὐθθάβ, ἴῇ ΠΟ ἢ 6 ΠΊΑΥ νν6}} ὈδΠονα 
[παἴ ΘΟΥΟΣῪ νατοεῖγ οὐ Οῃηβασῃ ἰποιρῃϊ 
δηὰ ἐδοϊϊηρ. ἰουπὰ ἃ ρῥίαςσθ. δα ᾶνβ 



ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

αἶδο 566 τῃδὶ 1 σοιραπθοη Ὑ10 9ῖ, 
. αι} 5 οἴμοσ ἰεϊῖοσϑ “ (ἢ6 ρτεαῖ οἰαγαοίοῦ 

οὔ τῇς Ἐριδιῖς 15 18 υμίνοιβα  γ "ἢ 
(Βιϑῆορ ννογαϑξνοσίῃ). 

Βυῖ 1[Π15 νΟΥῪ σῃδγδοῖοσ οὗ ΠἸνθσβα υ, 
Ὀοίἢ ἴῃ τὰς Ἰεῖῖοσ δῃά τὼ ἴῃ6 (οι ΠΥ 
ἴο ΨὨΙΟ. ἢ 15 Δα ἀγθ5566, τηδῖζοϑ 1ἴ Τροτα 
[Δ υδυλ}}γ ἀϊβίσυϊς ἴο ἀείετταίῃς ἢ 6 
τηυΐυδ] το! !οη5 οὗ (Π6 ἀιβεγθης ο145565 
οὗ (μηβίίδη5 αἵ οιης, δηὰ ἴῃς βρεςῖδὶ 
τηοῖϊνα ἀηὰ ρυΓροβα οἵ ἴῃς Ἰεἴζοσ. 

Αδοίθοσ αἰσουμηδίδησε ὑνῃ]οἢ δαάβ ἴο 
[15 ΟἸ σα 15 ἴμ4ἴ 81:. Ῥδὺὰὶ μαὰ ποί 
γεῖ Ὀδδη δ Κοῃλθ, Δηα σοῃβθα ΘΉΥ 'νν6 
ἢᾶνα ποῇς οὗ ἴμοβε [6 -Κὰ ρῥιοΐυτος δηά 
δτΑρὮϊς βἴσοκεθ ΜὨΏΙΟἢ 56ῖ 80. νυν] 
Ὀαίοτε οὐῦ δγϑβ ἴῃ6 ἱππεῖ [6 οἱ (ἤοϑ86 
Ομυσοῆθς ἴο ΜΏΙΟἢ [15 ΘΑΓΘΥ ΕΡΙ511685 
616 δα ήγοβϑοά, Τ ἢ βϑδίοηῖσα, (ὐοσιητἢ, 
δηά Οαϊδιιδ. 

ΙῺ ϑυσοῇ αἰτουμλδίδηοεα βρεουϊαίίοη 
5 ἴσχεας ὅςορθ, δμά τἤδοσίθθ Δ’Ὸ ΤΏΟΥΘ 
ΘΑβιὶγ ἰοσμχθὰ ἤδη τστοϑιϊεὰ, ἘΒγ εχᾶρ- 
ξεοταϊηρσ δοίης ἰδαίυγεβ δῃὰ αἰϊἰβγαρασά- 
ἴῃ ΟἸΒΕΙβ, 1 15. ΘᾶϑγῪ ἴὸ ζῖνθ δὴ δῦ οὗ 
ΡἰδαβιὈ}} γ ἴο νοτγ αἰογεηΐϊ νιον οἱ (ἢ 6 
ῬΓΘνΔΠ ὴρ ἰομάεηςϊθ5 οὗ τπουρῃϊ δηά 
ΡΙδοῖσα ἰὼ τῆς (Ομ σιϑῦδῃ (ΟΠ ΠΥ 
αἱ Ἐοιῃθ, δηὴ οἵ Ἃῖἢ6 σοΥϑρομαϊην 
Ῥύυγροβα οὗ ἴῃς Ερί5116. 

ΤΠ ΙΟΥΕ 15 Πού ανοσ ΟἿδ ἢἰβίοσιοδὶ οἰσ- 
Εὐτηϑίδηςα ἴο νῃΙΟἢ ἃ ΡΓΙΙΊΔΓΥ ᾿ΡΟΙΔΠΟΘ 
15 διηοβδῖ ὉΠ Ίν σϑα ]γ σοησεάθδα, Τῆς 
δτεδῖ τοϊ σίους αἸΠΠοΌΪγ οἵ ἴἢ6 {ἰπι6 ννὰ8 
ὈΡΠυΘΞ ΟΠ ΔΌΪΥ “16 τα]διοη οὗ [πἀ4 151 
δηὰ Ηροδιῃοηϊδῃ ἴο δάοῇ οἴδογ, δά οὗ 
Ὀοίῃ ἴο ΟΠ τιβιιδμιγ " (Βάυσ, ὁ Ῥδυϊιβ᾽ 1, 
216), ἀῃὰ τόσα δβρεοια ] ν (ἢ6 ἔαςϊ (ἢδϊ 
ΠΟΠΙΓΔΓΥ, 85 1ἴ σδεοηηδα, (ο (ὐοα᾿ 5 ῬΡγοχη 568, 
ΗΙ5 εἰιοβθῶ ρδορῖὶς ψοσε βδιυροιβεάβα Ὁ 
Οθρι]65 (ρ. 217). Νὸ οὔς οδῃ γοδά [ἢ6 
ΘΘΟΙΟΠ9 1. 18---ἰν. δηὰ Ιχ.--χὶ., ψιῖουξ 
Ῥετοδινηρ ἴπδὶ (ΠΟΥ ἤᾶνα ἴΠ15 ἃ5 ἴΠΕῚΓ 
οοτηπιοῦ 50] 6οῖ, ἰγεαῖϑα ἴη αἰ εγεηϊνναγϑ8. 

ΟἸβῆδυβδθη, οὗ ψῃοπὶ ΒΑΓ 5ρ06αΚϑ 
85 δχῃι θὴρ “ἰδ οχίσεμηα ῥροϊῃϊ οὗ 
(ἢ6 ΡυΓΕΪΥ ἀορτηδίὶς νον " (ρ. 312) 
δηάδ ἴῃ ἴῃ6 ΕΡΙδ116 ἴο ἴῃς ἘἈοιηδῃβ ἃ 
ΡῬυΓαὶν οὐ͵δοῖνεα πἰδίεμηδηϊ οὗ [πῃ 6 πδίιγα 
οὗ τ1ῃ6 Οοβροὶ, “ργοωπάεξα ομἦν ορ ἐδέ 

αὐ οῤῥοΥίποιε δείυέεθ ες αμά 
οι ίες, ἀρὰ οῖΐ ΟἹ 4 ποῖα β8ρ6οϊδὶ 
ορροϑίοι ἴῃ ἴλ6 Ομυτοῇ 1ἴ561{ Ὀείνεθη 
ΤυάαϊΖζιηρ ἀηὰ ποη- υἀδιΖζης ΟΠ Γ 9405 ἢ 
(Ἢ Οοτασηθηίασυ, Ρ. 47). 

ΙΙ 

ΤΠΙ5 νἱονν, ἩΏΙΟΝ 15 ὙΘΙΥ͂ 5101}, ἴο 
Ὧς γειίο᾽ 5, δεθὴβ ἴο ΕἸ ἰῇ 1ῃ51511Πὴ}0 
ἴ[ῃδὶ ἴ[ῃ6 σεμοεσδὶ χυθϑίοῃ οὗ ἴῃ 6 ΤΟρροϑιῖβ 
τοϊδιίουβ οὗ 6 δμὰ (θητ]ς ἴο, [ἴῃς 
Οὐδροὶ 156 ἴτῇ6 ομέν Ὠἰϊδίοποδὶ ρτουπά 
οἵ ἴῇ6 Εριβιῖδ, αῃηὰ 1 δον ηῦ ὄνθῃ ἴο 
115 ἴοο 06 ᾿ἰρἤυδξησοθ Ὁροὴ 115 τηδὶῃ 
ΡυΓΡοΞβα. 

Βαυγ, ὈΥ νγῇοτῃ ὑπ 6 ῖγ νονν5 Δ’ ΚΕΘΏΪΥ 
οΠοϊδεά, ρΡυῖ5 ἰοσνασαὰ δὲ ΘΠΌΓΣΟΙΥ αἰ 
εσεηϊ [ΠΘΟΙΥ, ἴῃ Βυρροτὶ οὗ ψῃΟἢ ἢς [8 
ΟὈΪρεὰ ““ἴτὸ δάνδῃοβ ἃ νιον οὗ [ἢξς 
θαασίοε δὰ ῥωρζξοσέ οὗ στὴ (ἢς 
Ἐρί5118, νυ Οἢ 15 τδά!ςδιὶν ἀϊδσγθηὶ ἰστοσα 
τὰς σοτασοῃ ομ6" (( Ρδυϊ], 1. 310). 

ΑἸΠουρἢ Βαυχ5 [ΠΘΟΥῪ ἢᾶ5 ποῖ Ὀδδῃ 
δοσορῖθα δυο ὈΥ ἢϊ5 ον ἰο ον 8 
πουϊ στεαΐ δηὰ δϑβϑϑηῖαὶ πιοα!βοδ- 
[ἰοῊ 5, 1 48 ἰοσιηδα ἴῃς 5βἰδσγίίηρ ροϊηΐ οὗ 
ὩΘΑΙΪΥ 4}} συ ρδεαυςηῖϊ ἰτοδίτχθηΐῖ οἱ ἴῃς 
50] 6οῖ, ἀπα πγιϑὶ ἰμεσείοσε ὃς δἱ ᾿ἰβαϑὶ 
ὈΠΕΗ͂Υ ἜΘχαιηϊηθά, 

(τ) Τῇ ἴἤχεθ σμαρίοθιϑβ ᾿Χ.---χὶ, ἀγα “(ἢ 6 
δεῖ μὰ οδηΐσγε οὗ [6 ψγῃο]6, ἴτοπὶ 
ὙΠΟἢ (ἢς ΟἾΠΕΟΙ ῥᾶγὶβ βρύδῃρ; δῃὰ νῈ 
Βῃοι ἃ κα ΟἿΣ 5ἰαδπα οἡ ἰθϑε [ἢγ66 
σΟμδρίοιθ ἴῃ ΟΥΔΘΙ ἴο δπηῖθσ ἰηΐο ἴῃ6 
ΑΡοϑβι16᾽5 οὐ ρίῃδὶ οοηοδρίίοῃ, ἴτοπὶ νν Ὠ]Οἢ 
[ἢ6 ψνῇοϊα οτραηίβηι οὗ 16 ΕΡρΊ5115 νγ88 
ἀδνοιοροα, 85 πᾶνε ' ΘϑρεΘΟΙΔΠ}Ὺ 
ἴῃ ἰῃὩ6 βτϑὲ εἰρῃϊ ομαρίοτθ. ΕῸΣ [Π]15 
Ρύτροβα νὰ ᾶάνα ἢτϑὶ ἴο δχαπηης (ἢ8 
οοηϊδηϊβ οὗ Ομδρίθυϑ ᾿χ.----χὶ. ἢ 

ΤῊΝ ἀϑϑυτηρίοη 15 ὈΥ ὯῸ πΊ685 56}- 
ονιάθηῖ, Αἱ ἢτδὶ ἱδρῶ ᾿ξ νου] ἀρρθαῦ 
αἱ ἰδαϑδέ τῦοτα ρσγοῦδοϊα ταὶ ἴο ἴτᾶσα ουΐἷ 
τὴ6 ΑΡοϑβιϊε5 ᾿'ὴ6 οὗ τῃουρινς σογτγθοιὶν 
Μ6 5ῃου]ὰ (οἸονν [μ6 οτάδγ ἴῃ ψΠοἢ ἢΘ 
Ὧ45 Πἰτη5 6] Γ ργεβθηί(θ 1 ; δῃὰ γ[, Ἰὴ οσγάεῦ 
ἴο αηἀοτοίδηά ἢ15 ἀἰβοιβϑίοι [ἢ 1. 17 ----ν}]]. 
39, ΔΠΥ ἱηάἀϊοδίίοη οὗ ἴμε οσοαβίοη δηά 
Ρυγροβα οὗ ἢἰβδ ὙΠΠΩΡ 15 ὨΘΟΘββασΥ, ἰΐ 
δῖ ΟΟΙΔΙηἶγν Ὀ6 τρῆϊ ἴο 566 Κκ {παῖ 
ῬΙΘΙΣΠΠΙΠΔΙΥῪ ᾿παϊσαίίοη ἴῃ 1. 8--16, ταῖμεσ 
[δὴ ἴῃ ἰχ.---χὶ, 

115 οὑνϊουβ 4150 {πδξ Ὀγ 1015 πτοάς οὗ 
Ἰητοσρσείδιοη Βδισ, ἴῃ6 ῥτοίθβϑθα οἤδτα- 
Ρίοῃ οὗ διἰβίογιοδὶ τς θη), Π845. 7050} 
Ἰηουττοὰ τῇ6 οὔδσρα ὑτουρῇϊ δραϊηϑβί 
Ὠΐηι ὈΥ ϑοδμοῖῖ (ρ. 4), [ματ ἢῈ ἢδ5 ΘΏΓΙΓΕΙΥ 
Ἱσηοτϑὰ (6 Ὠϊβίοσιοδὶ πιεῖ μοά, δηὰ ἼἿοη- 
βίγυοιοα τῃ6 Ὠιδίοσγ οὐὔΐ οὗ ἢϊ5 ον ῃ ἀορ- 
τηδῖϊς 1ἸηἰοΥργο Δ ῃ. 

(2) Τπεοοηϊοηῖβ οἵ 1Χ.----χὶ. μανιηρ Ὀέεη 
ὈΠΘὴΗ͂γ δὰ (αἰτγ 5ἰαϊθά, Βαὰγ ΤΙ ΠΥ 
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σοηοϊυάθα δὶ τ 6 5υδήεος ἰτεαϊθαὰ Ὀγ 
ἴτὴ6 ΑΡοβίῖὶα “15 Ὀοῖΐὰ [6 τεϊδοῃ οὗ 
Τυάαιθῃὰ «μὰ ἢθδιῃθηϊθη ἴο δδοὴ 
οἴμοσ, δηὰ τῆς σχεϊαϊΐοη οὗ δοῖῃ ἴο 
ΟΠ σι ϑιϊδηϊγ ἢ (ρ. 316. Ης δ(άς, 
Ὁ σΟΥΔΙΏΪΥ ΔρΡΡΘατς τἢδὶ ἢδ6 σαπηοῖ 
Ὦανε ἀονοιοά 50 ἴασρ 4 ρατΐ οἵ ἢ]5 
Ἐριβιὶα ἴο δηϑύνογιηρ [ἢ15 αυδϑίίοη ]ἢ- 
ουξϊ 5δοηῖε “φεαζ ομίσαγα γέαδολ Ὁτοτηρί- 
ἰὴρ Ὠϊπι ἴθ ἀο 50, 5: ἢ 85 ΙΩΔΥ ἤανα 
ΑΥΒοη οὐἵ οὗ ἴῃς αἰτουμπηδίδηοος οὗ ἴῃς 
ΟΒυτοὴ αΖ Ἄοηις." 

Τῆς νψογάβ νὨΙΟἢ 6 μάνα ΘΙ ρὨδϑιζοὰ 
τηᾶτκ, ἃ5 ψγὰ Ὀ6]1ονο, (ἢ6 ῥγτη6 (|| γ οἵ 
Βδυτ᾽β ἴπθοῖγ. Ηδ σοηΐη565 ἴΠ6 ὀσίαςον 
οὗ τ Ἰεῖῖοσ ἢ 115 »παίπ οὐγεζ: Ἦδ 
5665 ἃ σφεα ἀπὰ δρεαὶ ἐαμδε, ΜὮΘΩ ἃ 
φέπεγαί οτδ ἷ5 πδοαδα : ἢς [4115 ἴο ἀΪ5- 
ΌὈΗΡΊΠ5ἢ ἃ τοδϑοη ἴοσ σϊγεςείμρ ἦς ἐκίϊεν 
ο Αονισ, ἴτοτη ἴπε στϑάβοῃ ἔοσ Πρ ἃ 
[11] ἀηα ϑγϑβίθτηδις ἀἸβοιβϑίοη οὗ ἃ ρτδαΐ 
συεσῦοῃ ὉΥ ΜΠοὴ ἦς τυλοίς Οὐγίδίαη 
Ολαγῶδ τας αὐ ἐλαΐξ ἥἔρις ἀριαζε, ἀπὰ 
ὙΠΙΟῚ ψγὰς δὴ δνοὺ πυδὲ ὃς οὗ (Π6 
ἀεοραϑβί ᾿ηϊογοϑῖ τὸ 4}} Ὁ ΘΔ ῃ 5 Α}1Κα, 

(3) ΤἼΘ ΕἸΤΟΥ ἴῃ ῥΠΠΟΙΡΙΘ, Ὠϊςἢ νγα 
Ὦδνο ι5ῖ ποςεά, ἰεαάς ἴο δὴ "1 -:Ἰουηάἀ δὰ 
δηὰ, ἃ5 ψ θεῖτονθ, τ ϊβίδ θη νιον οὗ (ἢ 6 
δοιαὶ! σοπάϊ!οη δηα αἰτοιπηβίδηςεβ οὗ 
[Ὡς (μη ςίαη (ΟΠ ΠΥ δἱ οιηδ. 

ΦἽ (ὨιηκΚ," 6 ψΠῖ65 (1. 321), κ 6 416 
δη]οα ἴο ἴακο ἰἴ ἴοσ ρτδηϊοα {παῖ [ῃς 
βδαεσῦοη οὗ ἴη6 οτηδῃ ΟΠυτγοῦ ἴο ψΠΙΟἢ 
της Ἐρί5116 15 δά άἀγεϑβεῦ πηυϑῖ ἤανα ὈδΘΘῺ 
ἴπ6 Ργεροπάδσζαϊϊῃρ εἰεπθεηῖς ἢ [πῸ 
ΟΒυτγοῆ ; δηὰ ᾿ἢ τῆ15. Ὧδ 50, [ἤθη [ῃΠ6 
ΟὨυτοῦ οσοηϑίβιθά σηδιηἶΐγ οὔ εν 8ἢ 
ΟὨτιβ δ 5.᾽ 

ΤῊῖς Ὀεϊῃρ ἃ ρΡοϊηῖ οἴ ομϊοί ροχίδποθ 
ποῖ ΟὨΪΥ ἰῇ δϑιπηδίϊηρ Βαυτ᾿5 ἴἤθοτγ, δυῖ 
ἴῃ ἰοσπηηρ ΔῺΥ ΟοΙζθοῖ Υἱὸν οὐ (ἢ6 
Ῥυγροβε οὗ ἴδ6 ΕΡΊ5:16, γα σηιδὶ ὈΓΙΘΗ͂Υ 
Ἔχαῖηϊηθ ἴῃς δνιάδηοθ ΨΏΙΟ ὈθδῚβ 
ὍΡΟΣ 11 

Ιὴ 1. 2, 3 Βαὺγ []}Κς τπδὶ “ ΟἹά Τε5- 
ἰατηθηὶ ᾿ἄθας ἀγα βία ἀϊουϑὶν ᾿πισοάυςοά, 
ὙΠΙΓἢ 5ηον [ἢδὶ ἴῃ6 Αροϑβίὶε ἢδα [Θυν]5ἢ- 
ΟΠ σιβδη τοδάθυβ ἴῃ ἢ15 γα ἤδη ἢ 
δαάτοββϑεά ΒιτηςοΓ ἴο [6 σοτηροϑιοη οὗ 
1ῃς ἘΡΊ5116.᾿" 

Τῃαῖ 4 ροτίίοη οὗ δῖ. Ῥδὺυ}}5 τεδάθυβ 
ΨΕΙΘ εν 58 ΟΠ. ΙΔ 58 15 δαται οἀ ὈΥ 
411] οὐ το ϑΌΓΕΓ αδνϊάθησα [Δ 15 
σοπίαϊηοα ἴῃ [686 νοῖβθβ: Ὀυΐ [ (ἢς 
Ἰδιτοαυσθοῃ οἱ ΟἹ Ταρίασηθηϊ ἰάξας 15 

ΒΌΡΡοβεα ἴῖο ροναὲ ἰδαΐ (ἢ εν ϑἢ 
Ομπϑίίδης ΨΟΓΟ 
αἰετηθπῖ, ᾿ξ τηϊρῃς 45 ψ6}1] θ6 ἀτραθά, οἡ 
τῆς. ϑδὴθ ρτουηά, (Παἴ ἴῆ6 Οῃυτοῆ 65 οὗ 
Οοτητῃ δηά (αϊ]δία τηιϑὲ ἤᾶνὸ σοῃϑιϑιθα 
ΓΩΔΊΏΪΥ οὗ ΓονΊ5 8}. ΟΣ ΞΔ}. 

ΤῆΘ πιοδηϊηρ οὗ ἴῃ ραβϑδαρα ἰ, σ, 6 
(ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, ἐν οἷς ἐστε καὶ 
ὑμεῖς κλητοὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ) 15 ΚΟΘΩΪΥ 
ἀἰδβουβ56α, 

11 15 οἰαϊπμηεά οὐ ἴῃς οἠβ 5ἰάθ ἂἃ5 
Ῥτονίηρ ἀεοϊϑίνεὶν ἴπαὶ (ἢ6 τηα]οτν οὗ 
ἴὴ6 τοδάθιβ δάάγεβθοεὰ ψεσὸ [εν ]5ἢ 
ΟΞ δΔΏ5. 
“Τὴ σοϑρεςοῖ οτῃε [εν] ἢ (τ βιίδηςβ, ἢ 6 

ΒΌΘΑΚΞΚ οὗ [Π6 υῃ]νοῦβα γ οὗ Ὠϊ5 ΠΑ] ηρ ; 
1 ἐχιθηάθά ἴο 411 παϊϊοης αἰϊκθ, απὰ τῆς 
Του 158} ΟΠ γιϑιδηβ οὗ Βοιης νψεῖὰ ῃοΐ 
Ὀδγοηα 15 50οραῈ. [Ι͂ὼ οσάξσ ἰὸ πηδϑῖ 
(ῃ6 οδ]δεαῖίίοη [μ4ὶ ἢ6 ννὰβ δῃ Αροβίὶβ οὗ 
τλ6 (σης ]δς δηὰ δα ποϊμιησ ἴο ἦο νι 
ον Ομ κι δηβ, ἢ6 σρθακϑ οἵ ([ἢ6 [ενν5 
ἃ5 ΟἿΘ ῬΘΟΡΪΘ ὑπάδσ ἴῃ6 ραησγαὶ ἰθστῃ οὗ 
ἴῃς ἔθνη (1Π6 παίίοῃ8). ΗἜὀ 5ῆονβ ἢϊ5 
σγοάἀθηθαϊς τ τομασγὰ ἴο ἴῃς θιν 5 ἢ 
ΟἸὨτιϑίδπβ, ἴο ᾿υπν τὴς Εριϑιῖς ψ ΒΊΟΝ 
6 5 βοϊηρ ἴο Ψηῖε" (Βδυτ, “Ραι], 

1. Ῥ. 333). 
Ψψοϊκπιασ (΄ Ῥαιΐυ Ἐιμουρτι θ᾽ ρ. 

141) ΒΞ ρρουῖβ ἴΠ6 546 νὶενν : 
ἘΣ πΙ4. 1 56ϑ Ἰηπἀδαά ἴο θὲ πηϑγεῖὶγ 

ἃ Οδμ]ο- Αροβιῖθ, Ὀυϊ (ἄσοῦρῃ [6 
ΓΟ γιδί μᾶνα 1 Ῥδθη οδ]] δα ἰο Ὀσηρ Ποη- 
(οηῖ!ς ΟΠ 5ιδηὴς (Μεβϑίδηθυ) 4150 ἴο 
ἴῃς τεϊρίοι5 ονδάϊδησς νης ἢ σοηδβίϑίβ 
1 (Δ ἴῃ ΟὨγιβῖ, μα {που Όγ ἴὸ Βεῖρ 
τοννατὰ 5 ἴῃ6 6ϑ: Δ Ὁ] 15 τηθηΐ οὗ ρθᾶος ὄνθὴ 
ἴηὴ ἃ (μυτοῦ ψϊοῦ 15 ἃ 5.ΓΔΏΡΟΙ ἴο 
ΡῬεδοα." 
ΤῊ νίονν, σπθ Δ 0 ]6 85 1 το λ}]}νῪ 15, ἢΔ5 

υηΐοτταλαίοὶν Ὀδθη δἰίδοκεα οἡ [(ἢς 
ῬΙΟῺΡ ΡΟΪηΐ5. 
ΤῊ τοράοπηρ “ αριορρ αὐ παΐΐορς," 

ΏΙΟΙ 15 ἰῃαϊ οὗ οἵγ ΑΟΝ΄., 15. ποῖ ΟὨΪΥ 
Δα 5510 16, Ὀὰϊ ἰῃὰ [Π1|5 οοηϊεχί ὄνθη 
ῬΙΓΘέογα Ὁ] 6 ἴο (παὶ ψὨιοἢ 15 Ρὑγοροβεά 
Ιηϑίοδα οὔἹῖ,----  ἀιηοὴρ 411 τ[η6 (ὐδητ16 5." 
566. ἴἢ6 ηοΐθΘ ΟἹ ἴῃ6 ρᾶϑδϑθαρθ. Τῇῆοβε 
νν ῃο, Κα Μ. Οσοάειῖ, νοιἹὰ δῇῆχ ἴο (ἢ6 
ψοτας “4 ἀδἤμιίε, τεϑι Ποϊθα, απ αυδϑ5ι1- 
[ΘοἢηϊσΑ] 5656, ἦέ παΐϊΐοης ἴθ Ορροβιοη 
ζο δε εἤοβθῃ 2εορδς," 56 δὶ ἴο ἰογρεῖ τῃαῖ 
{ΠΥ {πο ηλβοῖνεβ δοκηονίεάρε τῆαϊ {Πότ 
ἍΓΙΟ βοῖὰς Γον 8 (ἢ γϑιΔἢ 5 ἀπηοησ ἴῃ 6 
Σοδάοιβ δα ἀγεβϑοα, ὙΥ̓ΠΙοἢ πχδδηϊηρ τ ἢ 

1ῃὴ6 γτεροπάογδξηρ ᾿ 



ἹΝΤΕΑΟΘΌΟΤΙΟΝ, 

οὗ ἴῃς νογὰ ““μαΐίορ᾽" 15 τηοβῖ ϑυ τ} ]6 
ἴο ἴῃε ορδϑηϊηρ δάάγεθθ, ἴπΠ6 ῃδίυγαὶ 
ταδληϊηρ νν Ὠοἢ Ιου α65 41} [6 τεδάθσβ 
ψους αἰδισοη, ΟΥ Ά τῆς (δομηῖςδὶ 
τηοδηϊησ ΠΟ ΡοΪηίοαΪγ οδχοϊθάθβ ἃ 
Ῥοσίοη οἵ [Πδτὴ ὃ 

Αἢ ἱπιρᾶγῖαὶ βιἰθάθδηῖ, γῦῇο ἢὰ5 0 
ἃ φγιογί 1ἌΘΟΙΥ ἴο ϑιρροτί, 1} Ὁ6 
ἀϊβροξεὰ ἴο δάπιηξ (δῖ, ἴῃ 4 ἰοἰῖου δά- 
ἀτγϑϑβϑα ἴο ἃ τηϊχεα σοτη τ ΠΥ οἱ [ον 15} 
δὰ Οδηῖ]ς ΟὨἢγϑιίδηβ, 8... Ῥδὺ] οουϊὰ 
Ὡοῖ ῬΟΒΒΙΌΟΪ πηθᾶη ἴο δχοίαἀθ ΔΩ ΟΥ̓ 
ννοτὰς ψῃ] ἢ τλϊσῃϊ θ6 580 υπαογϑίοοά 85 
ἴο ᾿ηο]υἀς (ἢ 6η 4]]. 

ΤῊΙ5 σΟΙΏΡΙΘἤδηϑῖινα 56 η8586 οὗ [ἴπ6 
νοχὰς “ σγιοησ αὐ παΐοης" 156 σοπᾶσηρα 
ὉΥ ἴπ6 {τπ|6 τηθδηὶηρ οὗ τσ. 6, “ Αγπολ 
φυάονε αγὸ γὲ αίδυ [2λ6] εαἰζκά οΥΓὙ έξιες 
Οἀγι νι" ΝΕΙΙΟΙ ΒΔῸΣΓ ΠΟΥ ἢΪ5 ΟΥΏΟ85 
Ὦανα 56 ἴῃ6 {πιὸ σοῃποχίοη Ὀοίνθ ῃ 
{Π15 δηἀ [με ῥτοοθάϊηρ νεῖθθ. ΕῸΓ 816 
ἴ νουἱά θὲ ϑβυρετῆυσουβ ἴο ἱἰηίοττῃ 
Οδηῖε5 ας σμοὰ τῃδῖ (ΠΥ γ σα πο δά 
“ΔΙ ΟΠρ 411 ἴῃ6 (σα .1165" ((οάσι), δηά 
Θαυά}ν συροτῆυουθ ἴο ἰπίοσῃιλ [6] 5ἢ 
ΟΠ ϑιδηβ ἴπαῖ ΠΟΥ ὧς γετῦς ΜαγῈ ἰη- 
οἰυά δα “ διμοῦρ 81}} (6 πδιϊοηβ᾽ (Β4υ1), 
1 15 ὩΘΙΏΘΙ ϑυροτἤυοιιθ ΠΟΥ Ἱττοϊανδηϊ 
ἴο τευ Ὀοΐῃ Τεγιϑὴ δηὰ Οσεηθ]ς 
ΓΟ τιβιίδης ἴῃ τἢεἰγ θοῖηρ αδἰγεδαγν “αὐ 
ΟΥ̓́Κ’ Οἀγίσί" 5 δὰ αὐμαζ Ῥτοοῦ [Πδῖ 
{Π6Υ ἂτὲ ἰηοϊμ δα ἴῃ τ[λ6 σοτϊαμϊβϑῖοι οὗ 
οὔθ ΨψΠῃΠῸ Παὰ τεροϊνοα τῆσουρῃ 65115 
ΘΟ σγῖϑιὶ ΗἸπιβεὶ “ σγαί ἀπά αροσίζελτῥ 70» 
οδειϊίεριες 19 ἐἠέ γα ἐὰ ἀνιορρ αὐ παζίο)ι5.᾽" 

ΤΠΘ στοαὶ τηδϑ85 οὗ ἰῃ6 (σεηῖ!]α νου] 
γγ85 ποῖ ἃ5 γεῖ 50 οδ δὰ : ἴῃ στεαῖ τ855 
οὗ ιἰῇς εν Παά το)θοῖϊεαὰ ἴἢ6 σὶρ. 
ΤῊυ5 ἴῃῇ6 ΑΡοβί]6α ρυδοθία ἷγ δοίκηον- 
Ἰεάρες. (ἢ6 ΡῬοβιίίοη οὗ ρῥσχίνιεσε ψῃϊοῇ 
ἢϊ5 τϑδίύίθις δα δἰγεδαγ διϊδιηθά, δῃά 
ἴὔΓΠ5 ἃ ἰπῖο ἃ ῥτζοοῖ οὗ δϊ5 τιρὰϊ ἴο 
δαάγοϑβ [Π6η]. 

ΤῊΝ τη θδηϊηρ οὗ ὕ. 615 6 }] Ἔχργϑϑβεά 
ὉΥ Μ. ευβ5: “οἴ νοῦβ δυ 5581, νοῦβ 
νοῦβ ἴσοιινθζ ἀδῇϑ οδ ὩΟΤΌΤΟ ΟΟΠΏ6 
ΔρΡεϊέβ ἐς [έϑιι5- 51." 

Αποῖμεῦ τσ ἀϊδρυϊεὰ ρᾶβϑθασθ ἰ5 
1. 13,14, “7λαξ 7 νερήξ ἦσνε φονις “7 
αΦΡΜΟΗΡ γος αὐτο, ευοὲ ας αριορρ οἵδε 
σοι ες," ἤθτα τῆς Ἰαϑὲ ννογάς ἀγὸ Ὀδιῖοσ 
τοηάοτοα “ἂς αγιοηρ 6 ΣΘδί οὗ [80 
Οσερπ ες." 

Ηδτα 4150 Βαὺσ δηὰ ψοϊκιηδγ (ρ. 73) 
δϑϑυῦσηθ (ῃδΐ ἔθνεσιν ΤΙηρΔῺ8 5]Ρ]Ὺ 
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“ ὩΔΌΏΟΏ5," δηᾶ ἄγαν [ῃ6 σοποϊαϑίοη {παῖ 
ϑῖ, Ῥδὺὶ “βρεὰκβ οὗ (ῃὴ6 [ἐν 8ἃ8 ΟἿδ 
ῬΕΟρΡΪῈ υπάδὲ ἴῃ6 ρϑῆθσαὶ ἴθ πὴ ἔθνη." 
Βαϊ να πᾶν ποῖ ἤθσε [ἢ6 βᾶ1ῶ6 δι ρ ἢ Δ[1Ο 
ὈΠΊνΘΓΒΔ ΠΥ ἩΏΙΟΝ ἴῃ Ὁ.  ἀειηδηῖβ {16 
σΟΙΏΡΓΘ ἤδη ϑῖνα 56η56 “ σἤ γηα710715." 

Ενθῃ ἰἔ νὰ δάτῃηϊ ἱπμαὶ ἤδγε 4]50 
ἔθνη ΤΑΔΥῪ ΤΩΘΔῺ 5, ΠΊΡΪΥ “ ὨΔΙΙΟΏ 5" ν1{}}- 
ουἱ τοίθγθησα ἴο ἴπΠ6 αϊδιϊηοτίοη Ὀεῖν 6 ἢ 
716 ν δῃὰ Οσδϑῃί]θ, 6 ἃτ6 51}}} ἔδγ τοὶ 
ἴ1ῃ6 σοπῃο]υδίοη ἴμᾶΐ ἴπ6 Αγροϑῖϊς ἠδ5 
ΔῺΥ τῃουρῃϊ 1ῃ ἢΪ5 τοὶ οὗ τῆς [68 ἃ5 
ἃ Ὠλίϊοη, ΟΥἩ οὗ (τ οΔης αἵ Εοπὶα 88 
7εν 9 ΟὨσισῦδηβ. ΕῸΓ [ῃὴ6 δηΠ 6515 
Ιυδῖ (6 ἤᾶνα δοθῇ ““Δηοηρ γοῖι 
(196 5), 85 διηοηρ {116 τεϑῖ οὗ [ἢ6 παϊΠοῃβ᾽ : 
ὙΏΘΙΘΑΒ ΔΟΥ ἰΐ 15 Οἰδαυγ [[15---- δηοης 
γου (Κοπι8}5), 85 διῃοηρ ἴῃ τεϑί οἱ τῃ6 
ὩΔΙΙΟΙ 5. ἘΕνθη ἢ [Ὠ15 56 η86 οἵ ἔθνη 
τηοτοίοσγο, ἰῃ6 σοδάθιβ ἅτ τεραγαθα ηοὶ 
8ἃ5. ον 9 ΟΣ 5405, ὑὰϊ 50 ΪΥ 88 
ἘοὨιΙΔΏ5. 

Ἡονένοσ, γα οδηηοῖ ὑὰὶ ἀρτοθ ψ τῇ 
[η6 στοδῖ τῃδ)οσι ιν οὗ Ὁοἢ δησίθηῖ δηὰ 
ταοάδγῃ ἱπίοσρσγεῖοσβ (που πρὶ δηλοηρ 
[6 ἰαδἴῖοσ Μδεγοσ, δθυββ, Ῥ βιΖζβᾶοκοσ, 
Οσοάεῖ, ΠανἸάθοῃ) ἴπ8ῖ {15 ράβϑαρθ, ζ'. 
13, (ἸἰδιηοῪ ρσονεβ ἴἢ6 ΟΠγχι βίη (οτη- 
ΤῊ ΠΥ δὲ Ἐομια ἴο ἢᾶνα σοῃϑιβίσα τηλιηἷν 
οἵ δῖ ε5. 866 ποῖδ οὐ ἴῃς νϑῦϑβ6. 

ἴῃ σομηῃθδχίοι ψὮ {Π656 ἴγὸ ράϑϑθᾶμθϑ 
δῃά [ῃς ἱπιτοάιοσίοη οἵὗὁἨ ψὨϊοἢ {Π6Υ ἰοτηι 
Ῥατΐ (1. 1-15}, ὅἷὲὰ τηιδῖ Ποίίο6 ΔηΟΙΠΕΣ 
Τη]ϑίακα ἰπῖο ὙΠΟ ΤΏΔΩΥ ἩΠΙΟΘΙ5 πᾶνα 
(4116 ἴᾷὰ ἴη6 δαρογηθβ5 οὗ [ΠΕ6ῚΓ ΟΡΡΟΒΙ- 
το ἴο Βαδὺγ δηὰ 5 βοῆοοὶ. Ασοοσζάϊηρ 
ἴο ἴπε56 Ἰαϊῖοτσ, 51. Ῥδιὶ ν15 065 “το πηδεῖ 
ἴῃς οὐ)θοῦοη (δὶ ἢ6 45 8ῃ Αροϑβίὶα οὗ 
[6 Οδηίϊος δὰ μδὰ ῃοίμιηρ ἴο ἀο 
ἢ ον 5 ἢ ΟὨ τ βΔη5" (Βαυγ, “Ῥδὺυ 

Ρ. 333). 
ὉῬαὰὶ ἴὩ6 Αροβίῖα οὗ ἴῃς Μεβϑιδῇ 

765805 ἩΠ5068 ὕτάσθ δηὰ ρέᾶδοθ ἴο ἴῃς 
ΟΒυτοῦ οὗ αοα ᾿ἴπ ἴπ6 σἂρὶῖαὶ οἵ τῃ6 
Ὑγοτίὰ 1 1 βϑεῖὰ ἱπάβθα ἴο γοι ἴο Ὀ6 
ΙΏΘΓΤΟΙΥ Δ Αροϑβίὶα οἵ ἴῃς Οστεεϊβ, Ὁ 1 
δἂηὶ οδἰδσὰ ὉΥῪ ἀοὰἀ Ηἰϊπιβο ἰὨτουρῇ 
76515 Ογϑῖ, ἴο ὑσθδοῇ [ἴῃἢ6 Οοβρεὶ οὗ 
(οὐ ὅοὴῃ ἰὴ ἴπῸ ϑριγῖ ἴο αὐ παῖ ἢ, 
δνθῇ Νοῃ- δ θηθθ, ἃ5 γε Μοβαὶς [0]- 
Ἰονγοῖβ οὗ Μϑβϑβίδῃ (οσγ (ἢ πιοβί ρασί δῖε " 
(νοΙκηηασ, Ρ. ΩΣ ; σοιῃρᾶγα Ῥ. 141). 

“ Μοσδονοσ ἢ6 ὈὉΠηρ5 ἰοσινατα ἴῃ ὩΘν 
ἰοστβ οὗ βρθεοῇ (Π6 πη Ί]νογβα Ὑ οὗὨ ἢ]8 
οἶος 85 δῃ Αροϑβίὶε ἔοσ [ῃ6 ορβαάϊθησθ οὗ 
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[αι διλοηρ 411} πα οηΘ. ΕῸΓ 6, Ψῆο δἵ 
ἢτοῖ ἢδὰ ρστουηαδα ἢϊ5 Αροβίοϊ]ις οἱἷδίτη 
ὉΡοη τε ἴδλοϊ [μα ἣἢς νγγὰβ σδ δὰ Ὁγ σοά 
ἴο ὑ6 ἴμ6 Αροβίίΐα οὗ τὴ6 σδηθ]δϑ, 5 
Ῥεῖίοσ ἴο Ὀ6 ἴῃῆ6 Αροβῖϊα οὗ ἴῃς [65 
(Ὁ Δ]. 11. 7), σου] ἣον νη ἴῃ6 πρῆϊ ἴο 
βαηδ ἃ ἰεϊίεγ οἵ Αροϑβίο!ϊις ὑγοδοῆϊηρ ἴο 
τὴς Τον ϑῃ ΓΟ τϑιίδης αἵ οτηθ ΟἿΪΥ ἴῃ 
50 ἢ 4 ἴοτπῃη ὈΥ ὈΥΠΡΊΏΡ ΡῥΧΟΠΆΪΠΘΏΛΥ 
ἰοτνατὰ τῃ6 υηϊνουβα! ΠΥ οἵ 8. Τσοτη- 
Ὠλϑϑίοη " (Ηοϊβίβη, “ὲσῦ σδαάδηκοηρδηῃς 
ἀδ5 Βὐπιογῦσιθίβ, τὰ τῆς “ [Δητούσμοσ ΠῚΣ 
Ῥτοϊεβίδηςβοῃς ΤὨθοϊορίο, 1879, ΝΟ. Ι, 
Ῥ. 101). 

ΤῊϊβ. ταργαβθηϊδιίοη οὐ 8:. Ῥδὺὶ! 85 
Βανηρ Ὀδδὴ Ὠἰϊπογτῖο δχοϊ ιν 8η 
ΑΡροϑβιὶς οὗ ἴῃ σθηῦ]ος ἢὰ5 Ὀδθη ἴοο 
ΠΡ δοσοριοα Ὁγ ἴΠο86 ψνῆο βεαὶς (ο 
ἄτανν ἴτοτη 1 δὴ ὄχον Τρροϑιῖθ Ἷο- 
οἰυδίοη. [Ι{ Μ}}}} Ὀ6 βυβιοϊοηΐ ἴο χιοία 85 
Δ Θχατρίε οὗ [ἢ15 νίαν ἴἢ6 νογάς οὗ 
ννεϊζβᾶςκεῦ ἰἴἢ ἢϊ5 δχοθι]θηϊ 8710] 6 
“ὉὍροη [πα δαγ]δϑῖ ΟὨτϑίίδη ΟΠυγΟ, δὲ 
Ἐοπηθ᾽" ἴῃ ἴῃς “ 7 τ ον Ππὶς ἀδυϊδοῇς 
ΤΠΘοΙορίο, 18γ6, Ῥαγίὶ 1], ἢ. 250: “ΒΗδζὸ 
115 ποῖ ἃ ααπδϑβίίοη οἱ (ἢ 6 Ἰηϊογργείδτοη οὗ 
τε νοτὰ (ἔθνη) ἴῃ 1561 τηθγεὶν.. Ηδ 
ΔΡμθαὶς ἴο ἢϊ5 ΟΜῺ ΡῬΙΌΡΕΙ ΑΡοβίοϊιο 
τ ϊϑϑίοη, σοηβοαπθηι το ἢ15 (σοηῖ]ς 
ΑΡροβι[δϑῖῆρ. Βγ ἴδῃαΐ δοῃξ ἴῃ τηϑαῃίηρ 
5 ἃ οπςα ἀδοιάἀδά Ὀεγοηπά αυδϑίίοη, 81. 
Ῥδὶ] σουἹὰ ποῖ ροββιῦΥ ὄεχργθθθ ἢ τη56] ἢ 
ἃ5 ἢδ ἦοαϑβ ἴῃ (15 ᾿πιγοάποιοη ἴο ἰῃς 
ΕρΡΊ5116. 1 τὴς. Οῃτϑίίδηβ δ Ἀοπθ ΜΟΓΟ 
ἀνθ Ὁυῖ ἴοτ ἴῇ6 τῇοσο ραῖῖ ἃ ον] 5ἢ 
ΟΒγιβύδη σῆυτοῃ. ὙΠΟΥῪ ὈδΙοηρ ἴο Ὠ]ΠῚ 
Ὀδοαυςα ἢε 1584 σφε ἡ οεί. Αἷς τμοὶ 
ἀξ ας ποί ἐο (ο τοῖΐὰ {δε αἰγαεπισϊ σοί ἃ5 κ5 
5ϑῇῆοψῃ ὈΥ ἢὶ5 σοηνογβαίίοη ἢ Ῥεῖοσ, 
6]. ᾿|.. 7, 8." 
γε τᾶν σοηδάδητ σαν ἴῃδὶ 581, Ῥδὺ] 

ὭΘΥΟΙ ἴοοκ 580 ἰἰπηϊτοὰ δηὰ δῖον ἃ 
νίονν οἵ ἢϊ5 Αροβί ϑῃ!ρ 45. 15 11 0}16ἀ ἴῃ 
1η6 ψοτάβ νηοῦ νὰ αν ῥγιηϊοδα τῇ 
ἴΠ|ο5. με 6 βᾶγ8 ἴπαϊ {πγοιρῇὴ 
7ε5ὺ5 ΟΠγιδὲ 6 ““τϑοθινθα ρσταος δηά 
ΔΡΟΒΓ 65 ΠΡ ἴοσ ορεάϊθηςε ἴο ἴῃς ἰδῇ 
δηϊοηρ 411 παι οηϑ " (Ὁ. 5), 6 15 σθυίΔΊη}Ὺ 
ποῖ τπιπκίηρ οὗ [6 διτδηροηθηΐ τηδᾶς 
αὶ 81. Ρεῖογ (Ὁ αἱ], ιἱ. 7-9), Ὀὰῖ οὗ τῇαϊ 
ΑΡοβΊ 5 Ρ ννῆϊοἢ ψὰ5 “μοί Οὗ ῬΗΦΊ, 
μεθ ὧν γιαρ, δι ὧν μος Οὐγίσέ, σπᾶ 
Οοή ἦε } α.εν, τοἦο γαϊδεη ἀέγι γον 1} 
εαα" (( 4]. 1. 1), οὗ τμαῖ νοῖοβ ψῃ]ο ἢ 
Παά 5414 ἴο Απδηϊδ8, “ ὅσο ἐὰν ταν. “Ὁ 

ΙἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ἄς ἰς ὦ ελοφοη ὑεοφεῖ τε10 γῖξ, 10 δεν 71} 
μας δοζογε ζζε Οἰερίίος, πα ζίγπος, αἡ ἢ 
ἐλε εὐ ἐέγοι οΥ ἡεγαεί" (Αςίβ ἴχ. 15), δῃὰ 
οὗ (ἢ6 νοτζάς οὗ Αμδηϊαβ ὨΙη5 6 Γ "" Ζζομ 
σἠαίξ δὲ λὲς τοίέμεες ρΐο αὐ νεῦσε 977 τυλαΐ 
ζλοιε ἀσεί Ξε: απ ἀεαγα ᾽" (Αςῖς χχὶὶ, 15). 

{15 ἴπ|6 ἴῃαϊ δδοῃ Αροϑβίία Ἵσοβα (ὺσ 
Ἦ]5 ΠῚ 55] ΟΠΑΤΥ ἰΔΡΟΙΓΒ ἃ 5Ρ6Ο14] 614, ομα 
βοϊηρ μηΐο ἐς ἀεαΐδερι, Δ ΟἾΠΟΓ φρο {ἠέ 
αἰγωρρεῖςῖον ((α]. 11. 9); Ὀυΐϊ δἂ5. Αροβείδϑβ 
ΠΟΥ 411} ἀδαὶξ ἢ 411 Το 5 οὗ τῃ6 
ΟΒυσο 65, ἱττοοροοῖνα οἵ {Πε]γ στᾶσα, 
Κπονηρ ταὶ “ 2π Οἀγίεέ εες ἰδέ ἴς 
με λον Ἴεῖὸ ποῦ σης" (( 4]. π|. 28). 

Το ἱπιᾶρῖηθ δῖ, Ῥδὺϊ τρί γίησ τΠδϊ 
Ὀδοδυςς ἢ νγὰ5 8 Αροϑβίῖίε οὗ [ῆ6 ἀδη- 
{|65 ἢ6 Παά δἂ5 βοἢ ποίῃϊηρ ἴο ἀο νιῆ 
1η6 [6ν8, 15 ἴο ρυΐϊς ἴο ἢϊπλ ἃ [Πουρῆς 
οὗ ψῃϊο ἢ6 νγὰ8 ᾿πσαρδΌ]α, δηὰ οἠθ 
ὙΠΟ 15 ἀγα Εν ΟΡΡΟοβϑα ἴο ἢϊ5 ονῃ δίδίθ- 
τη θηῖ5 ἴῃ νάΓΟυ 5 ραβϑαρθϑ οὗ [ἢϊς ΕΡΙ 5116, 
ΒῈΟὮ 845. 1. 16, 1]. 9, 1. 19ς. ΤΏ ΟΥΤΟΓ 
[5 ἴῃ ίδςοΐῖ ἀγίβεη ἔγοπὶ [Π6 νἜΥῪ σεηογαὶ 
ΤῊ ΟΥρτοίδτοη οὐ Ὦ15 νοσάβ ᾿ἢ Χὶ, 12. 
ΜΉΙΠΟἢ αἰβίησγ Ἱἱπιρὶν πὶ ἢ6 νὰ μοῦ 
Δῃ ΑΡοβίϊα οἵ ἴη6. (δηι]δ5 οπῖν, θὰ τΠαΐ 
[15 ννὰβ 96 ῥαγῇ (μέν), τῃουρῇ ἀουθι 655 
[ῃς οπϊοί ρατγί, οὗ ἢ18 οβῖίσβ : 566 οἱἱζ ποῖβ 
ΟἹ ἴῃς ραββθᾶσεα, δῃηά [ηϊτοάυοίοη ἴο 
1 Ῥείου, ὃ 2, ποίδ 3. 
ΤῊ βαὴθ ρᾶϑϑαρθ Χὶ. 132. 15 Τ1]51η- 

ἰογργοῖθα 1η δῃοῖῃου σοϑροοῖ ὈΥ̓͂ ΒΑΓ, 
. 222. 
“ἼΠΘ6 νοῦ ἔαςϊ ἴπΠαἴ ἤδη ἴ[ἢ6 ΑΡοβίϊς 

ἴση (ο τῇῆ6 Οοηῖϊα (Ὠγιβίίδηβ, ἢδ 
ΤΏΔΚΟς 1 ἀΡΡΘΑΓ ἴμαὶ ἢ6 ἄοδς 50, δηΐ 
δάάγοβθαβ Ποῖ 5ΡρΘΟΙΑΠΪγ (χὶ. 13--24)} 
ΒῆοννΒ ἴμαῖ 1η τῆς ταδὶ οὗ τῆς ΕΡίϑις 
ἢθ6 αά [Θννϑἢ τις ἢ τῆοτα ἴπαπ θη} 6 
ΟΠ τ ϑιίδη5 Ὀδίοσα ἢϊς τηϊηῦ, Τὴ πγΔ]ἢ 
δτρυηθης εῖηβ ςΠομοϊυάεα, [ΠΦΥ ἃ.α 
5] ρ]θα οὐἵ αἃ5. ἃ ρατί οὗ ἴῃς σοτηπλ 
ἴΠῸΥ ἃῖὲ δαάγοϑοθα βρέςι αν (ὑμῖν γὰρ 
λέγω τοῖς ἔθνεσιν, χὶ. 13), ἀπ [Π15 ΔΡΡΘΑΓ 
ἃ5 5 οταάϊηαία (ο ἴἢ6 ραηθσαὶ Ὀοάγ, ἴῃ 
δα γαϑϑίηρ ΠΟ ἢ ΠΟ 5Ρρ6614] ἀδϑὶρῃδίοη 
15 τααυϊγοα." 

ΤῊΙΪ5 ὈοΪά ςἴγοκα οὗ Ἰηςευρσγοίδθοη 
Ὑν}}} ποῖ ὈΘΑΣ ΘΧΑΙΊΪ Δ 1}ΊΟΏ. 

Ι͂Ὼ τ6 ἢτβί ρίασς ἴμεστα ἴα η0 τὐγηΐηρ 
ἴτοπη ἃ βεηθγαὶ Ὀοαγ οἱ τεδάθιβ ἴο ἃ 
ῬΟΓΙΟΩ 5ΡρΘο ΑΙ δἰηρίεα οὐ ΤῆΘ 
νγογας ὑμῖν τοῖς ἔθνεσιν ἀο ποῖ ΤηδΊΩ, 
ἃ5 ΒΔῸΣ ΒΌΡΡΟΒ65 “ γοι ἴῃς (οηῖ|}6 γατί 
Οὗ ΤΥ τοδάθυϑ," ὑυυὰϊ “γοι ΓῺ τοδάρθσϑο 
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ΨἼΟ ἅτ θη 168": 566 ΟἿΥ Ὡοῖδ Οἵ 
186 ρᾳββᾶσε, μὰ σογρᾶσο στεδη, ὁ σταιι- 
ΤῊ οὗ ἴῃς Ν, Τ. Πιαίθοῖ, Ρ. 199. 

ἹΒτουρδουῦῖ [ἢ 6 ᾿νΠΟ]ς σθοίοη, ἰΧ.----Χ],, 
τπουρὰ 50 ἀξ ρΙν ἰμιοσγοϑηρσ ἴο δν ΙΥ 
76ἐν, ἴῃεσα 15 ποῖ ἴῃς 5]]|ρῃϊ65ὲ ᾿παἀϊοδί οι 
ἴῃαιὶ 81. Ῥαὺ] “παὰ 7Θν]ϑἢ τοτγο [ἤδη 
Οοηῖϊα Ομτβιίδης Ὀείοσε ἢ15 τη," 85 
Βδιγ 4555. ΟἿΪΥ οὔσθ Ὀείογα ἴῃ (ἢ]15 
φοοίίοη ἃ ἴῃ6 τϑδάθσβ ἀδϑοθοά, δηὰ 
[πὴ 5: ΠΡΙΥ, 85 “ Ὀγεῖησεη " (χ. 1.): ἴὯγ ΠΛ 
816 ἀἰϊσαηριυ σηῃθεα τὨσουρῆουΐϊ το ἰἢ 6 
7ενν5, οἵ νοῦ ἢξ βρεᾶκβ “859 [ηϊσὰ 
ῬεΙβοβ᾽" (Μεγεῦ) Ηδ ς8}15 ἴῃθηὶ ““ 1} 
Ὀτοιῆγοη, σι} Κιῃδίηθη δοοοσάϊηρ ἴο [ῃ6 
Πἤσς ἢ," ηοὶ “ σμ Ὀτεῖσθῃ, μ᾽ Κἰ 5 πΊθη,᾽" 
45 νου ὕ6 παιυγαὶ 1 ἢἰ8 σοδάθυβ γα γα 
ἐγ (ἢ6 τηοϑβὶ ρατί [6 8. 

Βαυγ Ὠϊβεὶῖ ψτῖθβ: “ὙΠ6 ψο]6 
δοοίίοη ΨΏΙΟΝ σοποϊαάθϑ [ἢ15 ρατὶ οἵ (ἢ 6 
Ερίβεὶς, χὶ. 13-26, 15 οοτγίδιηἷν ἀδνοϊεὰ 
το ἴῃε σεηῖ]ςε ΟΠ βεδῃϑ : [Π15 15. βῆ ΝῺ 
ΌΥ τῃ6 τερεαϊςα ὑμεῖς 1 φῦ. 28, 10, 
241, δὰ ὈΥ ἰἢ6 ἀπ οἵ [86 ρδβϑαρε 
φῦ. 1τ5-29, ΜΏδΩ σΟΙΤΘΟΙΥ υπάεοτγβίοοά. 
Βυΐῖ τὴι5 ΒΘΟΟΩ 15 οὗ ἴῃ6 παίυγα οὗ ἃ 
ἀϊρτοβϑίοη, δηὰ (ἃς διρυγηθηΐς ἤθη 
Τοΐυγης ἴο 15 ΡτόροΥ οὐ͵]εςοῖ" (0. 333). 
ΤῊΙ5 ΠΟΠΟΘΒ5ΙΟῺ 15 ἔδ[8] : ἔοσ 0 οὔθ ψῇο 
Ἦδ5 ἱπηραγία! βιυαϊοα τῇ ταὶ οὗ 
τπουρῆϊ 1ῃ ΙΧ.-πχὶ. δηᾶ τῃ6 οἷοβε Ἵοη- 
ποχίοη ὑὈδίνοοη οἢ. χὶ, δηᾶ χὶϊ 1, Ψ}1}} Ὀ6 
Θαϑιϊν ρεσβυδαά θα ἰῃδὲ χιὶ, 1.2--.16 15 ἃ τη 6 τα 
Αἰ τοβϑίοη ΟΥ ῪΎδΔηγΤ Πρ [685 (ἤδη [Πς 
δταθα σοροϊυβιοη οὗ ἴῃ6 ΏΟΪα δριπΊοηΐ 
Ὁροὴ ἴΠ6 ἀσθίηγν οἵ ᾿ϑγδαὶ, ποσ ν"]}]} 
Ὀε ονα τἰαῖ [Π6 τοδάθιβ δα ἀσγοϑβθὰ ἴῃ ἴῃς 
Τεροαϊεα ὑμεῖς ἴῇ ὕζ. 28, 30, 31 8Γ6 
ΟἿΪΥ ἃ 51:14}} θη} 16 ἰγασΐίοη οἔὔπ6 ψῃοὶς 
Ὀοὰγ ἴο Ψηοιι ἴἢ6 ΑΡροϑβί]8 84γ8 ἴῃ ΧΟ, 
“7 ὀκεφεοκδ γοι ζἠεγεζογε, ὀγελγεη, ὃν ἐξ 
»ιόγοῖές οὐ Οοιἱ" : 866 ἴῃς ποῖδϑ ἴΠ6τα. 

Ἡδνίησ πονν Θχαπληθα 8}} ἴῃς ραϑϑᾶρεϑ 
ΘΡΘΟΙΑΠΥ «αἰϊερεὰ ὉΥ ΒΑῚΓ 845 ῥῬγον]η 
ἴμδιὶ [6 τϑδήθιβ νγοῦα ἰοῦ [6 τηοϑὶ ραᾶτῖ 
7ον ϑῃ Ομ γι βιίδηβ, να τασδὶ ὩΟΐΟ6. ΠΊΟΓΟ 
ὈτιοΗ͂Υ 4 (εν ΟἴΠΟΥ ραϑϑᾶβοθ ΨΏΙΟΙ ΤΏΔΥ 
Ὀ6 βυρροβεὰ ἴο ϑιρροτί [ἢ 6 581π16 ν]εῖν. 

Ι͂Ὼ 1]. 17--29 1 15 ἴοο οὈνϊουβ ἴο ἡδεὰ 
ΙΏΟΤΕ ἴδῃ ἃ ρᾶϑϑίῃς τοπγαῦκ ἰπδὶ ἰἢς 
76νν 80 5.6Υ}Υ δηἋ βαγοδϑίι δῦ δα ἀγοβϑϑθα 
σδηηοῖ μ}Ο551}0ΚΥ Ὀς 1πουσῆϊ οὗ 45 οης οὗ 
16 ΤοΔάθΥβ ; ΠΟΙ ἰ5 ἴπ6Ὶ6 δὴν πθεά ἴο 
ἀν 6 }} οἡ Ν᾽ οϊ Κιιδυ Β βίσαηρε ποίϊϊοη [ἢδὶ 
(Ὡς ρδϑϑαρθ 11]. 1:-ὃ “15 ἃ αἰαϊορις 

15 

δεύνοοῃ ἴῃ 7ον ἐπ τ(ἢς ον ϑῃ ΟΠ βεῖδη 
δῃὰ ἴῃς τὴ ψνῆο 15 βἰδηάογεὰ 85 νγιϑῇ- 
ἴῃ ἴο ΟνΘΓΓΏΓΤΟΥ ἴῃ6 1ν7΄ὸ ἴα τὨτουρῇ 
[Π158 ον} ροοά τδυ σοτῃα.᾽" 

ΙἴῺ ἵν᾿ 1, ΑὈγαῆδπὶ ἰς “δ᾽ εὰ “17 
7) αζάεν," οὐ “ οωνγ ἰογοία 0Γ." Ἀοα5 ἴῃς 
ῬΙΟ ΟυῺ “ ΟΜ" ἸΩΡΙΥ, 85 ἰ5 Δ] ερεά, τ 6 
7εν ϑἢ οπρίη οἵ (6 (τιβίδηβ οἵ Κοχηδ ὃ 
Ὑ8ς, τερ]1ο5 Μ. Οσοάεῖ, “1 τῆς. (τδη9- 
“Π ἍΟΙΕ: ΟἹ 7α2λεν σοογπρ 10 {ἦς 
ος ἢ» 

Μ. Οσοάεῖ Δοςοταϊηρῆγ ἢδ45 σϑοοιγβα ἴο 
ἴῆς ἰοσοεὰ δηὰ υπϑυϊδῦϊα σοπηθχίοῃ, 
“ἽΝ 541} νὰ βὰν ταῖς ΑὈγαματη ἤδίῃ 
ἰουπμα δοοοσάϊηρ ἴο ἴῃς δῇ Ῥ"---ὠἀηά 
δῖνε5 ἴο προπάτορα ἴῃ6 56η56 οὗὨἁ “ 5Ρ1Γ1)- 
ἴα] ἰοσοίμεσ." ὙΠεῖα 56 ΠΟΜΘΥΟΓ 
ποίη ἴὰ ἴῃ6 ἐγιγισαϊϊαίς σουπίοχὶ ἴο 
5 δυο δὴ δῃμοϊραϊίοη οὗ [6 
“γέγιίμαί Δι οτῃοοά οἵ Αὐταίιαπι, νυν] ἢ 
ἢτοὶ σογθ5 ἰπῖο ῃοίϊοα ἰῇ Φ. 1ἱἱ ; δηά 
που δι ἢ δηοραϊίοη τῃ6 βιρροβθα 
αἰ Ποῦ 15 ποῖ τοτηονθα Ὀγ ἴῃ6 οἤὔδηρα 
οὗ σοῃϑδίπιοίοῃ. 

ΤῊΘ νΟΥῪ δἰ πρ]6 ἘΧΡΙ Δηδιοη 5 τῃδὶ 
ἴῃς αυδβϑίίοη 15 πδίυγα ἢν ρυΐ τοπὶ [Π6 
βία πάϊηρ-ῬΡοιης οὗ ἃ εν, Ὑῃοῖθοσ ὅ, 
Ῥδὺ] ΠΙπΊθο]Γ ΟΥ ΔῺ ἱπΔρΡΊΠΑΥΥ ΟὈ]ΘοίοΥ 
15 οὗ 0 σοηβϑεάθεηοα. ᾿ῃαΐ εἶδα (ἤδη 
οουά Ὧδ 54Υ 1 “οὩ7᾽" [οτείδι μεσ 
ΘΡδακΚίηρ ἴο (σεηῖ 68 σοησοτηϊηρ ἰἢ6 
76 ν5 ἴῃ φϑῆθσαὶ, ἃ ]ενν νου] 5αΥ, 85 81. 
Ῥδὺϊ ϑᾶγβ ἰῃ 1χ. 3, “»Ὦ} Ὀταίῆγθη, 2} 
ΚΙηϑΏΘη δοοοσάϊῃρ ἴο (6 65} "; δυϊ 1η 
βρθακιὴρ οἵ Αὐτδἢδπι, ΟἹ οὗ 548ς, ἃ5 ἴῃ 
Ιχ, τό, ἢ. οὔβ Τοῦ οσουϊὰ 5δρατγαῖδ 
ὨΣπ56 1 Γ ἴτοπὶ ἢῚ5 ὩΔοη δηα 88. “7 
ἱογοίδίῃθσ Αὔσαμδιι," ΟΥ̓“ [ι[ο΄Υν [ΔΊΠῸΣ 
153δδε.᾿" 

νει ζϑᾶσκοσ (ὁ. Ὁ. 259) ΡυΐϊβΒ (ἢς 
αυδϑίιοῃ τρητγ: “ἸῺ 1 (οτ. χα. τ Ραὰ] 
Βρθᾶ 5 οὗ τῇς 5γδϑ 65 ἴῃ τῇ 6 νη] άειπι6 58, 
δηά (ἤδτα ο4]}5 [ἤδπὶ αυϊς ἴῃ ἴῃ6 54Π)6 
ΨΑΥ “αὐ ομγ Μαίλέγς.᾽ Βυϊ νῆο ψου]ῆ 
ἴθης 6 νυ ἢ ἴο σοῃοϊαάδ, ἴῃ βρὶῖς οἵ 4]} 
δνιάδησα ἴο [Π6 σοηίχατν, (αὶ τῆς (οτ- 
ἱΠδῃ ΟΠυτοῦ τνᾶβ δὴ ϑρθοὶα!ν [ἐν ]15ἢ 
Ομηβάδη ομς δ᾽ 866 οὔτ ἰοοῖ-ποῖε δηᾷ 
δΔαάποη8] μοῖς ΟἹ ἵν. 1. 

ἴῃ νι). « ἴ[ὴ6 Αροβῖῖϊα νῆτες “ Αγιοῖυ 
7ε ποί, ὀγείλγεσι, (9ς0»γ 7 «ῥεαξ ἴο ἐάν “λα 
ἔπμοτο 2.ε ἦατο) ὥ 2." ἀπιὰ ἴῃ6 ράτϑηςηδϑεὶϑ 
ἷβΒ ΞῈρΡοΞβεα ίο ροϊηΐϊ ἴο [65 σοδ 618. 
Βυὶ Μογοῦβ ΔΏΞΝΟΣ 15 ΠΟΙ ρ]Θ6ῖα : “ ΠμοοΚ- 
ἱῃρ'  ἴο τῇῆ6 οἷοβα σοΏΠΕχίοη 51:05, 5 01 
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Ὀδύνεεη ἴῃς εν] ϑἢ δηα (δη  6- (σι Δῃ 
ῬΡογίίοηβ οὗ τῇ Ομυτοῖῦ, ἴο ἴῃ6 ομ5- 
τοῦ Ὀογγονοαὰ ἰσοηπὶ ἴῃ6 ϑγῃηάσορσας οἵ 
τελάϊηρ ἔἴϊοπιὶ ἴῃἢ6 ΟΪά Ταερίδιηθηῖϊ [ἢ 
ΡΌ]1ς, δηά ἴο ἴῃ 6 ὨΘΟΘΒΘΑΤΥ δηα Θβϑθη 14] 
το ατοη5. ΏΟἢ Ἐνδηρθ]οαὶ ἰπϑιγα 0 ἢ 
δηᾶ ργϑδοῆίης ϑυβίαϊησαά τὸ τῇς Ο. Τὶ, 
80 (παῖ τῆς ]Ἰαἰῖο ψὰ8 ἴπ6 ὕ 4515 ἔγοτὴ 
ΨΏΙΟ. [ΠΟΥ 5ἰατίοα, (ἢ6 ΑΡοβίία πιὶρῇΐ 
ἀεϑιρηδῖα ἀξ γεαιΐφγς ρεμεγαίζ ἃ5 γινώ- 
σκοντες [τὸν] νόμον, διὰ ῥτααϊςαῖε οἵ [ΠΘ τὰ 
8η δοαυδιηΐδησα ψιῆ (ἢς ἀν." ὙΤῊΙ5 
βίγοηρ δσρυπχθηΐῖ Ὀδοοιηθ5 Ἔνθ ΒΙΤΟΏΡΟΙ, 
ΠΘη ἴογ ἴῃς Α, Ν. νὰ βϑυϊδϑιτυίς [ῃ6 
ΤΆΟΓΟ σοΥγθοῖ σομαθπηρ τοαυϊγοα ὈΥ ἴἢ6 
αῦϑεηος οὗ ἴῃῇ6 Αὐΐοὶς Ὀεέοσα γινώ- 
σκουσιν Δηἀ νόμον : 566 ἰοοἴ-ηοῖς οἡ [Πδ 
γΟΓ56. 

ΝΥε πιὰν δάὰ τῃδλϊ ἴῃ ἴῃ 6 σαβ6 οὗ Ὀοσῃ 
71ενγ5 ἃ Κηον]θάρε οὗ ἴῃς 184 ννου]ὰ 
αν Ῥθθῃ ἴοο τῃὰοἢ ἃ τηδίζεσ οὗ σοῦγβδα 
ἴο Ταῦτα [15 5ρ6οῖδὶ τηθηίοῃ, ἡ ]ἹΟἢ 15 
οὐ ἴδε οΟἴδοσ πδηὰ Ῥβογίθοι Υ πδίυγαὶ [ἢ 
1ῆὩ6 οαε6 οὗ Οσδηῦϊε σοηνεγῖς γῆ. ἢδα 
ποῖ αἷναγβ Κπονῃ ἴῃ6 ἴα. Τἢυ5 ἢ 
(δ᾽ δίδῃς ἵν. 21, ϑῖ. Ρδὺ] 45}κ5, “"" 76 γιό, 
7)6 λα  ἡεείγε 19 ὁε παρ ἑὰς ἔστυ, 40 γέ 
γηοΐ ἀεαν {ἀξ ἔστυ ἢ" ὙεῖνΝῆο ψνου]ά 1ηΐἴεσ 
(τοπὶ [ἢ15 ἴῃαξ τ1ῃ6 (ὐα]αῖίδη ΟΠυγοῇ 65 
οσα οὗἉ [615 ΟΠΡΊΩ ἡ 

ψοϊκηαΣ ἱμάθοά νϑηΐυσοθ ἴο ΑΥ̓͂ 
(Ρ. χὶ.) τα τὴ Βοηι. νι]. τ“ θόσῃ ΗἩδῦτονν5 
816 αἀἴγθοῖν δα άγοβϑοά, 5 ἴῃ τοοῖ-ϑἴθσω 
οὗ τὴ6 ΟἸυσ ἢ " : Ὀυϊ να τηδν σοη Βά ΠΥ 
τορὶγ, ψι ἢ Ὑ ειζβᾶσκοσ (ρ. 250) [μαῖ 
““Ἡ δηγοῦθ ΜΗ] ΙΔΥῪ ϑίγθθβθ ὉΡΟῺ [ἢ]5 
ΕΧΡΙΓΘΘϑΙοη, ἰἴ ϑ0θδκΚ τῇ Οἢ ἸΏΟΙΓΘ [ἢ 
ἔνουγσ οὗ θη] τη οὗ ΓΘ ]15} σοδάθτς.᾽" 

ΤὮδ ράᾶβϑαρα χν, 14-1|6 15 υ504}}ν δῃὰ 
7αβιὶν τεραγάθα 85 ἃ οἰδασ ριοοῦ [μαὶ ἴῃ6 
τοδήεσϑ δἀάγθβθθα ψ τα ἰου ἴῃ 6 πχοϑῖ ραχί 
Οθριε5. τ, αν άβοη ἀο065 ἠοῖ δατὶῖ 
(15 ( Ιποάἀυσίοι τὸ Ν. ὙῸ’ 1. 125): 
“Ἡρτ6 Ῥδὺὶ δηηῃοιῆσοθ Ὠϊτηβοὶῦ (ἢ 
Τηϊ πίθου οὗ [ἐϑὺς Οησιϑὲ ἴὸ [86 (φηᾷ!ας, 
ἴτπατ (ῃ6 οἥεπης οὗ ἴῃ6 (ΘΟ 165. τῖρῃϊ 
6 δοσδρίαϊ!ε ἴο σοά. Βιῖΐ {μῈ οσοπίοχε 
ἄοθς ποῖ ποθ ββαγ ν ἰἰπλϊς ([η6 ογεγίμρ 
ΟΓ 1.6 σεμής ἴο ἴμαῖ οὗ ἴἢ6 Δογιαη 
Ολνγίςίαμς, ἃ5 16 δϑϑυπιοά." ὙΤἢ15 οὐ- 
Ἰδειϊου 15 αυϊα Ὀαϑιάθ [ῃ6 τηᾶσκ : 1 18 
ποῖ Αϑϑουσηθα δἵ 4}} {πὶ ἰῃ6 οἤδσίηρ 15 
Ἰτηϊτοὰ το ἄἔφμαπ ΟΠ ΒΌΔΩΒ : δυῖ 1ἴ 15 
τηληϊδοι ἴηδὶ 8: Ῥδὺὶ 5} ἢ 65 Ὠϊτηβοὶ 
ἴον Ὑτὴρ ὈΟΪΩΪΥ ἴο ἴῃ6 Εοτηδὴβ οἢ 

ΙἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ἴῃς στουπά [ἢΠδἱ Ὠ6 ὶΞς5 ἃ τηϊηϊβίοσ οὗ (ηγϑῖ 
ἴο ἴῃ6 (ἀφηίϊοεβ. ΤῺ σοπηοϊυβίοη. [15 
ἸηΘν 4016, (Πα [6 τοδά ει ἴῃ Δα ἀτεςβοά 
ψ6γα σηᾷ]6ς, 
ΤῊ ῥαββθᾶρε 15 ἰτοαϊθα ἴῃ ἃ ἀἰϊβεγεηῖ 

ΑΥ ὉΥ (6 ΤυὈνίησοη οΠΟς, ννῆο τα- 
ῬΓοβοηΐ ἰἴἴ 45 δὴ δαάϊίοη τδάθ Ὀζ οὴς 
οὗ ([Π6 Ῥαυ]Πη6 ΡῬΑΙ αἵ ἃ ἰαῖθσ ρεποά ἴο 
ΓΟΙΊΟΥ͂Θ ΟΥ βοΐΐδη “τῆς δὰ ἱτηρταβϑιοη ἢ 
ΙηΔ4β ὈΥ̓ ἴη6 ρεμυῖηθ ΕΡΊ 5118 ὑροὴ 8 
7ον ἢ ΟΠ δη ὉΠυτΟῦ ΠΟ νγᾶβ 
ΔΙτεδ αν ρΑΙΠ ΠΡ ῬΓΘ- ΘΙ ΏΘΏΟ6 ΟΥ̓Ι ΟἿΠΟΓ 
ΟὨυτΟ 65, πὰ ο]αἰπληρ δηοῖμοσ Αροϑβίϊα, 
δῖ, Ῥεΐοσ, 88 115 ἰοιημάδθσ, 66 Βα, 
“Ῥδυϊυς,, ΡΡ. 355, 265. Αρασί, ἢον- 
ΘΝΟΙ, ἔσγοπι [ἢ15 ραβϑᾶρε ψὲ ἢανα ἰουπά 
αὐρυπάδηϊ ονάδηςοε ἴῃ πὶ ρογίοη οἵ τῃ8 
ἘΡΙβ8116 οὗ νοῦ (ἢ6 ρομυ!πθηθ58 ἢδ5 
ῃοῖ Ὀδδη αιαδϑιοπθά, ἴο ρον ἐμαὶ ἴῃ 6 
ΓΔ] τ οὗ ἴῃς ΟΠ γιβίλης δ Ἐοηγθ, ἤθη 
ϑὲ. Ρδὺ] ντοῖβ ἴο {λθτὰ, νγεγα ποῖ οὗ [ νυ 15 ἢ 
Ὁυϊ οὗ σε! 6 οΠρΊη : δ Ὠεσαν τ! να 
άᾶνα σοτηονϑα [ῃ6 σοτγηεγ-σἴοης οὗ Βαυτ᾿β 
ΟΥ̓ ΏΘΟΙΥ 8Δη6 ΤΙΏΔΗΥ συ ϑοαιδηΐϊ τηοα!- 
δολίου οἵ ἴΌ, 
υμουΣ ἀννοὶ!ηρ οὐ [Π656 νϑγῖοι 

ἴπθοπε9, νὰ ρσοςθοα (ὁ ἽἼοηβϑιθσ τἢ6 
ΘΘΥΟΙΆΙ Ὠβίοσιοδὶ οἰσουμηθίδησθο, ψὩ]Οἢ 
τεηα το ἴγον ρἢϊ οὐ ἴμ6 ρυγροβα οὗ ἴῃ 6 
ἘΡΊ5116. 

ΙῺ ἀοϊηρ [15 ψε σδηποῖ Ἰπλϊϊ ΟΥΓ 
νίενν, ἃ5 Βδῖγ 85 ἀοηα (Ρ. 210), ἴο ἴῃ6 
ΒΌΘοΙΔὶ αἰγοιπηδίδμσθς δηὶ αἀοοίπηδὶ 
ἰδηάθησῖεβ οὐ ἴῃ6 τοδάδτβ δάάγϑϑβεα, 
γε τηιϑῖ ἰοοῖκ αἷςο ἴο ἴῃ 6 ροϑβιοη οὗ 5[. 
Ῥδι] Ὠιγηβοὶ Γ αἵ [119 ὕσηθ. ἴῃ σοῖο ἴὸ 
Εοιης, ἴο 7ογυβαίθη, ἴο ἴῃῇ6 (Οδηῖα 
ΟΒυτοπος, ἴο [6 ψΠοΪα οουγθο οὗ ἢ]5 
ΑΡοβίο!ις ψόοῦκ, δὰ ἴο ἰῇἢς ρτοδαῖ 
αυσϑους ψΏΙΟἢ Ὑ Ια δὲ [Πδΐ {τὴς πιοϑί 
ἸλΕἰπηχαῖοὶν σοηηοοϊθδα ἢ τῆς τα οὗ 
[η6 Οοβροὶ ΠΟ Ἀ6 ῥγεδοῆαά, 

(4). [ἴ 185. υῃΐϊνογβα!]ν δάατηϊτοα (ἢδϊ 
ἴπετα σεῦ ὈοΐΪῃ ον δηὰ Οοϑηῖ!]α 
ΟὨΠϑΔη5 ἰὰ ἴἢ6 Ἐομήδη (ΟΠ ΠΥ. 
Ἑτοτὰ δνιάθησος ἐγ δηθὰ Ὁγ 6 ἘΡιβτὶς 
γα πᾶνε οσοποϊυάεα μᾶς ἴπ6 76ν18ἢ 
εἰοσωθηὶ ψὰθ Ὡοΐ ρχϑάοιηϊηδηῖ, ΒΡ. 
Ιλρῃοοῖ, ῆο αἵ οὔα τὸ δάπμηεα 
“ἐ(ἢς οχίβίθηςε οὗ ἃ ἰασρθ, ροῦῆδρβ Γ6- 
ροπάοσδηϊ, [ον ]ϑἢ δοθηΐ ἴῃ ἴη6 ΟΠυτγοῆ 
οὗ τὴς Μείτορο ῖα Ὀείοστε ὅι. αι] 5 
ΔΙΤΙν αὶ " (ς ΡΏΠΙΡΡΙΔἢ5᾽ Ρ. 17), 56θῖὴ5 ἴο 
ψάτανν [Π18 ΟΡ ἴθ ἴῃ ἃ βυὐνδοαυξαῖϊ 
Θ55ΑΥ 1 ἴῃς “ουγηᾶὶ οὗ ΡΠ. ]οίορσγ, 1869, 



ἹΙΝΤΕΚΟΘΌΣΤΙΟΝ. 

Νο. 4, Ρ. 228: “81. ῬΑ], 1Ε1 ταϊϑίακα 
ποῖ, οἰατίβ ίτοπι [6 ἕδος [ῃδΐ ἴῃς Βογηδῃ 
ΟΒυτοὴ δἰοοα οὐ θη] σχουμά, δηὰ 
[αἴ νΟΙῪ ἰαγρα δῃηα ρεσῆδρβ ργεροηάδγα- 
Ὀπρ Πυθοῖ οὐ 115 ΙὩΘηΊῦΕΓ8 ΜΟΓΘ 
Οθηῖ 65. ΤΏΙ 15 ἰδ 5} ΠΟΔ.ΊΟΩ [ῸΓ 
ὙΠΌῸΩΡ ἴο 6 π), 45 ἴΠ6 Αροϑβίε οὗ ἴῃ6 
Οερτ 5. [Ιτ ὨΘΥΘΥ ΟὔΟ6 ΟΟΟυΓΒ ἴο ΠΤ 
(ῃ4ῖ 6 15 ἰηίτυαϊηρ οἡ ἴῃ6 ῥσγονίῃηςοα οὗ 
οἰδοτϑ." 

1{ τῇς πλδ]οτΥ οἱ ἴἢ6 Κοιηδη Οχϑί- 
1δὴ8 ΨΟΙΘ, ἃ5. Ψψὰ Ὀοῖῖονα, οὐ Οδηδ!α 
ΟΠΡΊΏ, ᾿ἴ ΤῊΔῪ 51}}} ΡῈ τῃουρῇϊ τῃδι {Π6Ὺ 
Πδὰ Ὀδδὴ ϑυθ)]οςῖ ἔογ ἴῃ6 πηοϑςῖ ρατί ἴο 
Τυαδιζίησ ᾿ηδδηςσαδβ, δηα ὑγοα ΒΘ. ΓΟΏΡΙΥ 
ΡῬΓο) αϊοθα ἀρδιηθϑὶ δῖ, Ραμ]. «“Μ. 
Εδηδη Ἰηϑϑὶ5 ἰῃαϊ ἴῃ6 Βοχηδη Ὀτοίῃοῖ- 
μοοά τηυδῖ μάνα θδθη ἰουπαεδα δηᾶ Ὀ8}1} 
ἹΡ ὈΥ ΕἸΏ 554 7165 ἴτοπὶ Ῥαϊθδίίηθ. Βιυΐ 
ΨΥ 3Πο 1 ἃ ἴῃς ΟΠ δη οὗ Ἐοχηα 
6 ἀυς ἴο Γετυ 5] τ 50] 6] γ, δηά ἠοῖ 4150 
ἴο Απιίοο δηὰ Οογίηϊῃ δηὰ Ἐρδδϑιϑ, 
ἢ ΙΓ ἢ οἱτ65 σοχηπηλιηϊοδίοη ταδί 
μαναὰ Ὀδθη ὄνθῃ τοῦ ἰτεαυθηῖ  ὙΥῊΥ αἵ 
Εοπια δομε δου α ἴῃς [πάϊς αἰδπγθηῖ 
Ὀὲ 4]1-ρονοσία! δηὰ ἴδ6 Ῥϑυ]ηθ 1π5]ρ- 
πἰδοδηῖ" (Βρ. Πὶρδιίοοῖ, “7 ουτηδὶ οὗ 
ῬΒΙοΪορΎ,᾽ Ρ. 289.) 

ἼΠΒΕΓα 15 ἴῃ ἴῃς ψῇο]ς ΕΡΙ5116 ΟὨΪΥ οἣἜ 
ΒΠοσίὶ τγαίθσσθησα ἴο ἴδ]56Ὲ ἴθδοῆογθ (χνῖ. 
17--20), δῃηά 1ῃ [ἢ15, τ΄ ἴ[ῇ6 Ῥϑυβοῃβ τηϑδηΐ 
ΘΓ, 85 15 ἀϑϑιηθα δηᾶ [ῃδὲ ἢ ρτοδῖ 
σον, Τυἀαϊζίηρ δάνδσβαγιθα οἵ 
οἵ. Ῥδυ], γα μάνα ἃ ἀἰϊβίιηςϊ ρῥτοοί, ἰῃδῖ 
[86 τεδοπίηρσ Ὠιϊστῖο ρῥγανδίθηῖϊ 1 τῃ6 
ΠΟΤΏΠΔΙΠΠ Υ ψγὰ8 ποῖ ]Τυἀαϊδῦς Ὀὰς [ἢ6 
σΟὨΙΤΑΤΥ, ’ῃ ἴῃ6 νογάβ “»ιαγ ἑάενι τυΊῆεΛ 
ἐαμδέ αἰἰυίσίοης απ οὔέσιοες κομ747}) 10 
ἐἄε ἀργίγίπό τὐλῖοὰ γε ἄανε αγπεα," ἴῃ 
ΟΣ Ὡοΐθ5 οὐ ἴῃ6 ράᾶϑϑᾶρα νὰ ἰο ον [ἢ 6 
5.4] ΘῸρΡΡοΟΒιΏοη ἴὨδΐ 1ἴ ννᾶ5 ψττίδῃ, Κ6 
ἴῃς τοϑί οὗ τῆς Εριβεὶθ, δεζογε δι. Φαμδε 
ἐνιῤγέσοηρει αὐ Αογπδ. Ὀὰϊ 566 ἴῃ σοη- 
οἸυδηρσ ραγαρτδρῇς οἵ ὃ 8. 

ΒΙΘοΚ [45 ἰγεαϊθά [ἢ15 ροϊηΐ ψι ἢ στοαῖ 
οἴδασγηθθς δῃηα τῃοαδσδιίοη ἴῃ ἢΪ5 " Ιηἴτο- 
ἀυςῦομ ἴο ἴῃῇῆ6 Ν. Τι, 1. 442: “Το 
Ῥτορα Ὑ 15 ται ἴὲ (ΟΠ βΠ Δ η11}} ννὰ5 
ποί σοπναγεα {πο Υ ΟΥ̓ ΔΩΥ 5ρ6018] ΟΥΓὁὨ 
Ῥτοπληθηῖ ἰθδΟ ΠΟΥ. ΟΥ̓Π]]5ΘΙ ΟΏΔΙ65 56 ῃϊ 
ἴίοτ ἴῃῆ6 ρυγροβα, δυΐϊ τῃαϊ τεϑιάθηῖς ἰὴ 
[Ὡς οἰΐγ, εν δὴὰ Ἃθηι]θθ, Ὀδοδηλδ 
δοσυδίηῖοα ἢ 1 δπὰ ψοσα σοηνοχῖθά 
Εἰβανβοσα, δηὰ προὴ {Π6]γ τοΐυτη τηδάδ 
σοηνετῖβ διλοης ΠΕ} Πομάς, ΤῊ18 ΠΊΔΥ 

Λίσεν 7:::.----Ν οι... 11]. 
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αν Ῥδθο [τῖἢ6 οᾶ586 δβρθοδ!] ΜΙᾺ 
ΤΩΔΩΥ [65 ΏΟ ΟἸΓΠΟΙ  γ6 ἀσνθῃ ἔγοτῃ 
Ἐοπλα ὈΥ (1ἢ6 εὐαϊοὶ οὗ ΟἸδυάϊας5, δηά 
ΜΠΘὴ (ἢ15 εαϊοῖ γγὰ5 ἰοτροίίθῃ οὐ τανοῖθα, 
ταϊασηθα ἃραΐη, ΟΓΥὁ ΨΘηΐ ἴο τεϑιάθ [Π6Ὶ6 
ίου ἴῃ6 τοὶ 6. ΤἬΉΘΥ ΤΊΔΥ ἤᾶνα ὈδΘη 
σοηνοχίθα ἴο ΟΠ βεδηγ 2αγν ὉΥ 51. 
Ῥδυ] 5 ῥσγθϑοῃίηρ, οὐ ὉΥ ἴῃαϊ οὗ Ὠ15 σοτλ- 
ῬΔΏΪΟΩΒ ΟΥ ἴῃ δοῖὴς οὗ ἴῃς Ομυγοῇαϑς 
Ρἰδηῖϊθα ὈΥ Ἀΐπὶ, ἀπὰ 4αγίζν ἴῃ ΟἿΠΟΓ 
Ὀΐδοαβ, Ζ. σι ἴῃ Γογυϑαίθγῃ 1156]. 
γε Κῆον Ὀαγοηά ἀοιὃϊ [ματα ]ἘΕ ΓΘ (68 

οὗ θε]οῖ δηὰ ργδςοίςα Ἐχιβίθα ἢ Βοιηδ 85 
ἴῃ οἴμογ Ὁῃυτοῦθθ. Οἠδ οἶ455 ψου]ά ποῖ 
ὁδί ἤδβἢ ΠΟΥ ἀγηκ ψΜ]Π6 (Χιν. 2, 21) 6 ϑῖ 
ἴΠ6γ βῃουϊὰ θὲ ἀδβ]βα (νυ. 14), ἂἀπᾶὰ 4150 
ΟὈϑογνεα σογίαϊη ἀλΥ5 845 ΠΟΤῈ ΠΟΪΥ ἴλη 
Οἴθεῖβ (Ὁ. 5); ΜΏ16 δΔηΟΙΏΘΙ οἷα55 σα- 
βατάβα ἃ}1 Κιηᾶς οὗ ἰοοά, δηά 4}} ἀδυϑ8, 
αἰκο. ΤΏθθ6 νοῦς ᾿ηο]Πη6 4 ἴο ἀδβρί56 
[Π6 ἔΟΓΠΊΘΓ ἃ5 5 ρουϑ οι 5, ἴΠ6 ἔουτηοθῦ ἴο 
σοπάδιλη ἴδ πὶ 845 ὑτοίδῃς (ὕῦ. 3, 10). 
Βρ. ΠΙρμοοις τπιηκ5 ἴπαὶ [Π6 Δϑοθιοἰϑηὶ 
δῖα ἀδβοπ θα ΠΔῪ ΡΟΘΒΙΌΪΥ Ὀς6 ἀπε ἴο 
Ἐβ56ὴ6 ἰηδυδηςαβ (΄ (Ο]οβ5:4η5, Ὁ. 169), 
ΜΠ116 ΒΑῸΓ 4556 γ5 [αἴ [ῃ6 ΟΠΑΥΔΟΙΘΙΓΙ5ΓΟ5 
“ΓΘ 5ΌΟὮ 845 ἅτε ἔουηαὰ ΠΟ ΠΘΓΕ 6Ϊ56 Ὀυϊ 
ἢ τὴς ΕΘΙοηΙ65." ὍΤῇδ τισι οὔβο- 
νδῆςα οὗ ἴῃ6 Θαῦραιἢ δοά οἴμεσ ΠοΙγῪ 
ἄαγϑ, δηὰ δχίσοιηθ 51Π10}1ςγ ἴῃ δδίηρ 
δηΠἢ αἀτηκιηρ, οῖΘ σοπηηοῃ ἴὼ δοίῃ 
Ἐλβθὴθδβ δηὰ ΕἸθοηϊῖθ5. Βδὺγ σοηῃΐδββος 
[αὶ [ἤδγα 15 ὩῸ Ἔχρζθβδ ϑἰδίειηθηΐ [ῃδῖ 
(ἢ6 ΕἸὈϊοηΙ 65 δρϑίδιηδα ἔγοῦλ ψΊη6. 

ΟΥ̓ ἴῃ6 Εδϑθῆθβ [οβαρῇι8 (’ ΒΕΙ]. Τ1υἀ. 
11, 8, 5) ἴῇυς ψτιῖαβ: “Δ ΏΘη (ΠΕΥ ἤανα 
[ΚΘ [Π6ῚΓ 56αῖ5 αυϊθῖγ, [η6 ὈΔΚΟΥ 5οῖβ 
Ιοανος Ὀδίοσαε {ἤδῖ 1η ΟΥ̓Ω͂ΘΙ, δηᾶὰ τῃ6 
σοοΚ 565 οπδ αἰδῇ οὗ οὔβ Κὶηα οὗ ἰοοὰ 
Ὀεΐοτε δας." Τῆε ποτὰ “ ἰοοὐ " (ἔδεσμα, 
“ Ῥυϊπχοηῖαμι} ἀοαβ ποῖ εἊχοϊαάς ἤδβϑῃ 
(ΡΙΑἴο, " Τιμηθθυβ, 73, 4), δῃὰ {Πθγὰ 15 
ΠΟ τηδητοη οὗ δὺϑπηθησα ἰτοπὶ ΨΊΠ6 
ΘΙΠΟΓ ΠοΥο, ΟΥ 85  Ὀδθνα ἴῃ ΔΩΥ͂ 
οὗ [ῃ6 οἴΠΘΓ ποίϊοθβ οὗ ἴῆ6 Εβϑθηθδβ ὈΥ͂ 
7οβαρμυβ (᾽ για, 2; Αηϊ.᾿ ΧΙ]. 5, 9, 
ΧΡ. 1, 5), ΟΓΥ ὈΥ Ρῃϊο [πάδοι5 (ς Ουοά 
ΟἸΏ15 ῬτΤΟΌι 5. ̓ ΙὈ ΘΓ, ΧἸ]., ΧΙ], ; Ετάρτη. 
δρυὰ Επι5θῦ. “Ῥγδερασ, Ενδῃρ. νι]. 8). 

ΤΠΟΓΕ ἰ5 Ποινθνεσ ἃ ἀδϑοπρῦοῃ οὗ ἴΠ6 
Τμετγαρευῖΐδο, ἃ [ον ἢ βεοῖ νῃοπὶ ῬΉ]Ο 
ἀϊφεηρυϊθηθβ ἔσγοαι ἴΠ6 Εββθῃθβ (Ἢ τᾶ 
Οοπίεπιρ].᾽ 1ν.), νι ἢ σοτμὈ]η65 41} [ἢ 6 
σΠματδοίοσϑιϊς 5ΟΓῚΡ]65 πιδηϊτοηθα Ογ 51. 
Ραιυὶ : “ἼΤἸΒΕΥ εοἂΐ ποϊῃίηρ οὐ ἃ ΟΟΒΕ 
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σἤμδτγδοῖοσ, Ὀυϊ ρα Ὀσγεδαὰ δηά ἃ βεδβοῦ- 
ἴῃ οἵ 5411, ΏΙΟΝ [Π6 τῆοσϑ᾿ ᾿χυγοῦβ 
οἵ ἴθ ἄο ἔυσίῃοσ βθεαβοῦ ] ὮΥΞΒΟΡ : 
δὰ {ῃεὶγ ἀπηκ 156 ναῖοσ ἰτοῦ [ῖῃ6 

᾿ ΒΡΌΠΏρΡ.ἢ" 
ἴῃ δῃοίθοῦ ραββᾶρα (0. 1χ.)} ἢ6 84γ5, 

ἴῃ ἀσϑορίηρ [Πδῖγ ἰδαβῖβ, “6 15 ποῖ 
Ἰηἰτοάυςδά, Ὀκῖ ΟὨἹΥ ἴῃ6 οἰθαγθοί νναΐοσ ; 
οο]ὰ νναῖθσ (οὺ ἴῃ6 ρεηθσαγ, δηά ἢοίΐ 
γναῖοσ ἰοσ ἴῆοβα οἷά τῆθῃ ΨῆΟ δῖα δοῦοιι8- 
ἰοιηδὰ ἴὸ ἃ ἰυχυποιβ 6. Αμὰ τῃ6 
4016 ἴοο ὈδαΥύβ ποίῃιηρ ἡ ὨΙ ἢ μ45 Ὀ]οοά, 
Ὀυΐϊ πεῖς 15 ρἰδοεα προῇ τ Ὀγεδα ἴοσ 
ἰοοὰ δηὰ 841: ἴοῦ βεαβδοπιηρ, ἴο ΨὨΙΟἢ 
4150 ὮγΞΒΟΡ 15 5οιῃ) Π πη65 δα ἀδα 85 δῆ 
Οχίσα 584 (6 οΓ ἴῃ6 5416 οὗ ἴῃοϑα ψγῇῆο δῖε 
ἀδ]ιοαία ἴῃ {Π6ὶγ δαιηρ." 

ΤΏΘθεα Τπεγαρθιῖδα ΕΥΘ ὨΠΠΊΘΓΟΙΒ Ἰἢ 
Ἐργρῖ, Ὀυΐ τνεσα 450 τηδὶ ψ ἢ ἢ νᾶ οι 5 
Ρΐδοσβ, 'ὰ ὅτεθοα δηὰ ἰὴ ἴῃ6 σουῃίγυ οὗ 
τῆς Βαγρδγίδη5 (ὁ. 11}.}. 

1 15 ἴῃ5 αὐ οἰεαῦ το σοῃίειη- 
ῬΟΙΔΙῪ ανιάθδηςα ἴπδΐ 4ϑοθῖϊο Ῥγδοίίοθϑ, 
ΒΌΟἢ δ5 δῖ. Ρδι] ἀδϑοσὶῦθϑ, ΘΙ 1ῃ ἢῚ5 
τἰπη6 σοῃητη οι ἃπηοηρ ἴη6 Γαϊρίουϑ [6 5, 
αηὰ ποῖ πη} ΚΟ ὶγ το θα δἀορίεα ὑγ 76 ]5ἢ 
ΟΠ τιβάδηβ : ἡ ἢ1|6 ἔτοσῃ ἴῃ 6 ἴοη6 ἴῃ ΨΏΙΟἢ 
5:. Ῥδὺ] βρθᾶκβ οὗ ἴἢ656 Ὀτγθίῆσε εκ 
ἴῃ Δ! ἢ, 6 ΤΔΥ 5406] γ ̓ηΐεγ ἴμδῖ ἴΠ6ΥῪ, 
ἴ. 6. ἴῆς εν 5 ΟΠ ΠΙΒΌΔΏ5, ες ἃ πη]ἢ- 
ΟΥ̓ Ὀοὰ ἴῃ ὨυΕΥ5 δηὰ Ἰηδιδηςθ, 
ΜΨΏΟΒΘ σΟΙΒΟΙΘΏΓΟΥ5 ΒΟΓΌΡ]65. σῃουα Ὀς 
(τεαϊοὰ νι Κιηάηθθ5. δηά [ογθθαγδηςθ. 
ΤΠΕΥ αἰά ποῖ ρυΐ {παιβοῖνος [ογινασά 
“ἢ 8ῃ ἀρρτιεβδβῖνε δηϊ]- Ῥαυ] της δἰπααα : 
Π6Υ ΕΓ τῆθῃ ποῖ οὗ ἤοβί]θ, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ͂ 
οὗ ρῥτο)υάιοθα ταϊηβ, ἤοσα ΤΩΟΓΆΪ σΟἢ- 
ΒΟΙΟΙ5Βη655 ἰδοκαά (6 νροῦγ ἴο τερᾶσὰ 
ἃ ῬθουΠαΣ ΔϑΟΘ.ΟΙβη] 35 ὈΠ6ΘΘΘΏ[1Δ] "ἢ 
(Μεγεῦ). 

Ιῃ 116 ἄἀδϑίῖγα ἴο δραῖδ ἴΠ6 ἀἸββθηβίοη Ὀ6- 
ἔνθοη [ἢ 656 ὕχο οΪ45565,})ἷ|ἄλ 566 ἃ 5ΠΠσϊεηΐ 
Ιηοῖϊνα [ῸΣ οὔδ Ῥογίίοη οἵ ἴῃς ἘΡί5{16 
(χιν.---χν. 13}, Ὀὰϊ 0 ϑυβῆοϊοηξ στοιηα 
ἴοΣ [ῃ)6 ρστϑαῖ ἡοοίτ 8] ἀυραπιδηΐ νΏΟ ἢ 
Ῥτδςοδάε68 (1. 18 --- ΧΙ). [ἡ οἴ 6Γ ψοσχάβ “ἦε 
»ιαίγι 2ω72056 οἵ ἴῃ6 ΕΡΊΒΈ]Ι6 15 ποῖῖΠοσ ἃ 
Ῥοϊδιηὶς δραϊηϑὶ [εν] ΟΠ γβ 45 ὩΟΥ 
8ὴ δίίθπηρὶ ἴο τϑοοῦο! ας ον] δηά 
Οδμι]ε θε θνοσβ, οσσαβιοηθα Ὀγ [6 ἸοςΔ] 
αἸσουπμηδίδηςσοϑ Δηα 5ρ6οῖαὶ [μα θηςῖο5 οὗ 
[η6 ΟΠ γιβύδη (Οοιπλιηγ δὲ Εοιηδ. 

(ὁ.) ΑΠοΟΙΠΟΥ Ἱπηροτίδης Ῥοιϊηΐ ἴῃ τα- 
ἔοσθησς ἴο [Π6 τηοῦνα οὗ ἴῃς Ἐρίϑβι]6 15 
ϑι, Ραυ] 5 ΟὟ ῬΟΒΙ ΠΟΙ δὲ [15 {ἰπ|6 ]Ὲ 

ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

τορατὰ ἴο Βοπῆα δηὰ οἴπεῦ (Οδης δ 
ΟΠυτΟ 65. 

ΗΙΪβ εαγῃοϑδῖ ἀδδῖτε ἴο νἱϑῖὶ ἘοπΘ 
(1. 1Ιο-τπ, χν. 22--24) ἰοττηδα ρατί οὗ ἃ 
στοαὶ ρἴδη οὗ σδισγίηρ ἴῃ6 Οοβρεὶ ἱπῖο 
ἴῃς ἀϊδίδηϊ τορίοηβ οὗ {π6 εβί. [τ 19 
δοκηον]εαρεα ἀνθ ΟΥ̓ ἴποδό ῆο ἀουδὲ 
1η6 δυιϊῃθητ ον οὗ. Εομῃ. χν. (ῃμαΐὶ [6 
ἀεβῖσῃι ἤδγα ΤΠ ΠΟηΘα ΤΩΔΥ ψὰὲ}}] ἤδᾶνα 
Ὀδοη οδηϊοτίαιίηθα ὈὉγῚ τῃῆ6 Αροϑβίϊθ, δηὰ 
τμαῖ τῆ6 τρθηίοη οὗ ἢ 15 ἴῃ ἰδοϊ δῇ 
ΔΙσρυϊήδηΐ Ὁ ἴἷἴῃ6 ρου! ποηθο5 οὗ [6 
Ρᾶβϑαᾶρθ. Τῇοτγα 15 ΠΟ Πιβίοσιοδὶ Ἔνι άθῃσα 
(1655 1 ΡῈ πε τοῦτο ἀϊδρυϊεα δηὰ 
ἀοιυθιμι} ρῆταβθ. ἐπὶ τὸ τέρμα τῆς δύσεως 
ἐλθών ἴὰΏ πε ΕΡίβϑι]ῖα οἵ ΟἸδιποηὶ οὗ 
Ἐοπηθ, “Οοτ,.᾽ ν.) ἰδὲ δ8ῖ:. Ῥδὺὰ] δνδσ 
γιϑιῖθα ϑραιῃ : δηὰ τπουρῇ ἰὲ 15 ἠοῖ 
αὶ 411 ᾿πρτγοῦδῦϊα τὶ Ὧδ6 τῇδῪ δᾶνθ 
δπίοτγίαιηθα ἃ ρυῦροθα ψῇ]ο ἢδ νγᾶβ 
ὭΘνΟΓ δὺϊΪα ἴο δοσοιῃρ 5ῆ, 1 ἰ5 ἰὴ ἴῃ6 
ιρῆεβδι ἄερταθ Ἱἱπουθά!]6 ἴῃαὶ ἃ ἔοσρογ 
5ῆου ἃ {πϊὴκ οὗ ἐηυερηρ ἴοστ Ὠ ἃ 
ἀδοῖρῃ 1 ἢ ἀἰὰ ποῖ σοϊτεϑροηὰ πππ 
ΔῺΥ Κηονῃ ἀνθηΐ ἴῃ ἢΪ5 ἴδ. (ΟοΙΏρασα 
Βαυγ (΄ Ῥαυϊαβ,, Ρ. 18ο), Πυςῆϊ (Ρ. 192) 
ΗΠΠρεπίο! ἃ (Ρ. 486). 

Ιῃ τῇ15 ἀδϑῖρη ἴδ νὰ δηα ομδ οδιοῖ 
οδυ86 οὗ ἴπΠ6 Αροβίϊθς ραύηθϑδί ἀθϑίγα 
ἴο νἱϑὶ: Κοηῆθ. Ηἰς ννοῦκ ἴὴ [6 Ἐλϑῖ, 
80 [ΔΓ 85 ᾿ἴ τεαυϊγοα ἢ15 ρΡοΥβο δὶ ργθβθῆςθ, 
ΨΜ85 ΔΟΟΟΙΏΡ Ι5Π6α : ἢ6 δά ρῥχϑδοῃϑά {ΠῸ 
οβρεὶ “τοῦ εγιβαϊοη δηὰ τουηὰ 
δῦουϊ υηἴο ΠΠἭΙἈτισιπ)." 76τυβαΐθτη 1156], 
Παμλάβςοι5, ὕδοβαγθα, ΓΑγβι5, “ [ἢ 6 ΤΟΡΊΟΩ 5 
οὗ ϑγτία δηῃὰ Ο"]]οῖα " (Αςῖβ ἰχ. 19-20 ; 
( 4]. 1. 21; 11. ΟΘὃϑὗὕὖ7χ 2) δῖα 4]} ῃδίυσγα! ν 
Ἱποϊυάδα ἴῃ [6 ρϑῆθσγαὶ ρῆταβε ψνῃ] ἢ 
ἀδβοσῖθαβ ἴῃς οχίθηϊ οὗ ἢ]5 δατὶγ ἰδίου τα 
ἴῃ ἴῃς Εαβί, “ μγμδαίοη αρα γομρα αὐῤοιζ," 
Ουϊζε τΤοοδητΥ ἢς δα ραϊὰ ἃ ϑβεοοηά 
νι ἴο Μαοσβάήοηϊα δηᾶ “ ἀαά ρομέ οὐδ 
ἦλθε ῥαγς" (Αςἰβ χχ. 2), ῬΡαββίῃρσ 50 [ὩΣ 
ἴο ἴῃς. Υεϑί 85 ἴο σγϑδοῦ Π|γτίσυτα, ΠΟ ἢ 
Ὀοτάοτϑ ὑροὴ Μοδάοηϊὰα (Ῥα]θγ᾽ 5" Ηογας 
Ῥαυϊίηας, (ΓΒ. 11. Νο. 4). 
Ννογ Ὀδίοσα μδά ἢθ Ὀδθὴ 80 ΠϑΑσ ἴο 

Ἐοπια, δηα πον ἰπαΐξ ἢ15 τη νγὰ5 ἢ1]] 
οὗ τὴς ρτεαῖ ἀδβϑισ οὗ σαπγηρ [ἢ6 
οβροὶ Ὀεγοηά Ἐοχὰς 156} 1ηἴο ἴῃ ο86 
ἴατ τορίοηβ οἱ νγεβίοτῃ Ευσορο, ἤΕΙα 
ΟὨπβῖ ψὰϑ8 ποῖ γεῖ μδιηθα (χνυ. 20; 2 
(οτΥ. χ. 15, 16), ἢ6 πὰ [ες βξἰτοηρδβὶ 
ἸηΟῦνο5 [ῸΓ ἰΟΥΠΏΙΏΡ ΠΊΟΣΘ ἰηςπχαῖα ΤΘ- 
Ἰαϊουβ ψι ἢ τῆς ΟΠ βιίδῃ5 δὲ Ἐοιησ, 



ἹΝΤΚΟΘΟΟΤΙΟΝ. 

Πλοῖϊνα5 χαϊῖα ἰηδερεπάθηϊ οὔ [6 ᾿ηἴθγη δ] 
ςοηαπίοη οὗ {πεῖ Οομητλιηϊγ. Ηἱ5 
Κοδῃ ογα οουἱὰ ποῖ Ραΐ ἀϊβοθσγη ἴΠ6 ναϑί 
Ἰηρογίδηοα οὗ δεου Πὴρ ἃ ὕά5ε οἵ οΟροῖα- 
ΠΟὴ5 ἴῃ ἴῆ6 (Οδριῖαὶ οὗ τῆς Υεϑίδγσι 
νοῦ, ἨἩδησο ἰὴ ραγῖ 15 οσνθηΐ ἀδβιτα 
ἴο νἱϑδιῖὶ Ἐοτησ, ἤθησδ 4150 ἃ τηοίϊνο ἴου 
ΜΠΠΌΩΡ 1015 ΕΡΙ5116 ἸῺ ΟΥΘΥ ἴο 5θοῦγα δ 
ΟὨσΟΘ ἴπ6 ϑυγραῖῃΥ πα ἢεὶρ οἵ ἢϊ5 
Ὀγοίῆτσεα ἴἤετο. α δ  δάτηϊξ ψι ἢ 
ΒΙ δεῖς (Ρ. 445) ἴαῖ 81. Ῥδὺϊ] “ ἀϊξεογηδά 
(ἢ6 ρτεαῖ ἱπιροτίδηςς οὗ {πὸ Ὁῃυτοῇ ἴἢ 
ΒΟ ἃ σοδηΐγο, δηᾶ οἵ 16 ἰδηάθης!θ5 
Μ ΠΏ 1 δάἀορίεα, ἃ5 ἱπβυθηοὶηρ ἴῃς 
ΟΒυσγοῆ οὗ Οἤγχιθε αὖ ἴαῖρθ, δῃαὰ ον 
ἀδϑισα 8 1 τναβ ἴπαϊ ἴη6 (ῃΠϑβίδης 6 γα 
δῃουϊιὶ ποῖ Ὀ6 ἀϊδιι γε α δηὰ ταηΐ ἀϑυιηάδγ 
Ὀγ ἰηΐογηδὶ ἀἰθραῖαα δηα ραΥῪ 5ιΠς65." 
11 νγὰ8 παῖυγαὶ ταὶ ἴ[ῃ6 Αροβίϊβ, Ὀεὶπρ 
ὉΠΔΌΪΘ δὶ οποα ἴο νἱϑὶῖ Εοιηθ, 5σπου]ά 
ΒΔ ΪΥ ἴα δὴ ΟρροσίαΥ οὗ βεμαϊηρ ὈΥ 
Ῥῃοῦὺς “4 Ἰοτίοσ σοηϊδϊηϊηρ ἢϊ5 Αροϑβίοϊις 
Ἰλϑῖτι ΠΟ 5 δηα δχῃοτίδτοῃϑβ" (ΒΙ66Κ). 
ΤῊΣ ταῖν οὗ (Πὶ5 πιοῦναε οδπηοΐ Ὀ6 
ἀουδιοά, του ρἢ 115 ἱπ)ρογίδηοθ ΤΏΔΥ͂ 
Ὅς εχασρογαίθα: 1 δοσουηΐβ ἔοσ 51. ῬδῈ}}5 
Πρ ἴο Ἐοπια, τπουρῃ ποῖ [οὺγ ἢῚ5 
ὙΠΠΡ 50 ταιηδσκαῦϊε δὴ ἘΡΙϑι|6: Μ᾽ 6 
οδηηοῖ, ψ ἢ ϑομοεῖ, πα Ἰιετα ἴῃ 6 ΚΟΥ 
ἴο υη]οοκ (ἢ 6 ΠΟ] 6 τηεαηϊηρ δηα ρυΓροςα 
οὗ τῆς ΕΡΙ5116. 

(4) Αποῖμεσ Πιβίοτοδὶ αἰγουπηβίδηςσα 
Τηδητοη δα ἰη ἴῃ ἘΡιβῖ]Ὲ 15 81. Ραυ]β 
Ἰῃϊοηἀεα ἸΟΙΓΠΟΥ͂ ἴο [65 416 πὶ: ΨΏΘΩ 
(Π15 ᾿πἰθηῖ!οὴ ἰ5 ἄγε δηηουποθαὰ δῖ 
ΕΡΒδϑυς (Αοῖβ ΧΙΧχ. 21) ἴἴ ἰ5. σοῃηεοίοα 
ψῃ τῃ6 ἀεβῖταε ἴο Υἱδὶὶ οηθ. δαί 
16 νγ»ὰϑ ἴῃ6 τηοῦνο ψῃ οὶ. ἀτροὰ τῆ6 
ἈΡοβιῖ]ῖ6, ἴῃ ϑρὶῖϊα οὔ ὑατηηρθ δπά 
ῬΙΟΡἤΘοΙΘ5 δηᾶ ἢ15 ονὴ ἰοστθοάϊηρς οὗ 
ἀλησοῦ (Αςῖβ Χχ. 22, 23, 28; ΧΧΙ. 4, 
11--14), ἴο Ῥογϑιϑί ἴῃ ἢ]5 γαϑοϊ το ἴο ρῸ 
ὉΡ ἴο Τετυβαίοα ὃ [1 τνὰ5 ον] θη ΠΥ [ἢ 6 
ἄσϑιγα ἴο υἱηαϊοαῖθ ἢἰτηβοὶῇ ἀραϊηϑὶ [ἢ 6 
ΟΔΙ ΤῈ ς οὗ (ἢ6 Τυάαϊζίηρ, δανογβατιθϑ 
ΜῃῸ Πα 950. τηλ] οὶ ΟΞ Υ ϑϑα θα ἢ]5 
σδαγδοῖου, ἀδηϊεα ἢ15 Αροβίοϊ]ις δι ποτ γ, 
δηἋ Πιηάδογοα ἢ]5 ψγοτκ ἴῃ ἴῃς ΟΠυσΟἢ 65 
οὗ Οογιητῃ δηα Οαδϊαλϊα, ὙΤῆδβα δάνεο- 
ΒΑΤΊ65 ΕΤΟ ποί ΓΘ 5} ΟΠ τισι Δη5 οὗ ἴῃ 6 
ΟΤΥΙΠΑΣΥ ἴγρθ, τοἢ 1655 ΕΓῈ ΠΟΥ [ἢ 6 
δ  οτσοα ἀρϑηΐϑ οὔ 6 οΤΊσ] 4] ΑΡοβί65: 
{6 νετα ἴἢ6 βάτηθ Ὀϊροῖθα ἀπ πησοῦ-ὀ κμ 
ῬΙοσηβιηρ ρασγίβδης οἵ ἴΠ6 ΟἸΤΟυ ΠΟΙ 5] Ο0η, 
οἵ ψῃοπὶ ΜῈ τοαδα δὲ 8ὴ δϑυ] ῈΥ ροτοά 

4) 

(Αοἰβ᾽ χί. 2, 3) ἴατ {Π6γ σοηίεηάεοά τῇ 
Ῥεῖεσ, “ “αγίπο, 7Ζἄοις τυφρίεεί ἐπὶ 10. γῶν 
ὡπγαρμοί κα, απα ἠδέ καξ τοὴϊὰ {λορι.Ἶ 
Απὰ νὰς ἴποσε ἢοΐ οδι56 Τ0Υ δῖ. Ρδι] ἴο 
ἴξασ ἰμαΐ ἴπ656 ὈΠΙΘΓ Ἔπϑιηῖϊε5 νου ἃ 50Γ 
ὋΡ 5ιπίας ἴῃΏ Βογὴθ δηὰ [ ἴο {πιβίγαϊθ 
ἢὮ]9 ἰαδοὺγ ἱπιῖῃς δϑί, δ5 (ΠΥ δά 
ΔΙγεδὰγ ἴῃ ἴῃΠ6 Ἐαϑε ΤᾺ] ἴδασ ψουἹὰ Ὀ6 
τηοϑῖ ἡδίισα ν βιρραοϑιθα Ὀγ ἴΠ6 ΑΡροϑβεϊο 
ὙΟΙΥ͂ τοοθηῖϊ δχαρεθηοθ δ (ὐοσιηίῃ. 
ΤὭερτε ἢεὲ μαά νοὴ ἃ δαγὰά νἱσΐοσυ ονδῦ 
ἴποβε ““ ονεγρυθαὶ Δροβίὶβϑβ" (2 (οσ. χὶ. 
δ; ΧΙ]. 11) 0 γγεῦα ποίῃϊηρ εἷἶβα ἴδῃ 
“7{αὖδὲ “412οεέες, ἀφίει τυογᾷεγς, ἐγαμο- 
,")ονριΐηρ ἐλερισείνες ἐμέο (46) “42οείες οὗ 
Ολγίρι" (2 ΟἼΟΥ. χὶ. 12}: [Π6ῚΓ 5] Δ ῃη ο 5 
Παᾶὰ τοδοῃθα [6 δαῖβ οὔ [ἢ8 ΠΊΔΩΥ 
{πουξαπας οὗ [ἐν 5} Ὀ6] νοῦς ἢ [6Π|- 
βϑίθτη : [Π6Ὺ Ἰηἰσῃϊ ἄνθη ταϊβα ἃ ὑγο) 166 
ραϊηϑδί ἢϊπὶ ἴῃ (ῃ6 τηϊηᾶς οὗ ἴπ6 {π|ι6 
ἈΑΡοβί!δ5, δῃᾷ οὗ [πθς δηᾶ [6 οἱ δῖ οὗ 
ἴηε ΟΒυτοῆ,. ΗἰἸ5 ΡοΓβΟθΔ] ργθϑθηςα δηά 
τεροῦξ οὔ νῆδὶ “ Οοα ἀσαῖ τυγοιρἠξ 
αγιορρ {δε Οολῆέος ὃν ἀξ νεϊμὶςν}," 
Βρροτίθα ὉΥ ἴπ6 ἰθϑ ΠΟΥ οὗ [(ἢ6 
[αι] Ὀτείσγθη ἢῸ δοςοιῃρδηϊθα 1], 
δηά ὃὉγ [δ 5 πίῃς] Ῥτοοῦ Ψῃ]οἢ ΠΟΥ 
οδττιεὰ στ τπδῖὰ οἵ ἴῃ6 ροοάψη)ν οὗ 
(ἢς σδηῦ!ς Ομυτγοῆδς ἰονγαγας (Π6 ῬοΟΓ 
ϑαϊηῖβ δ Γγιβαϊεη, σου τοῖον [ἢ 6 
ὉΠ].δὲ ΒυΒΡΊοοἢ5 οὗ 7Θν 5} σοηνοτίβ 
Δ55ΕΤὈ]6α ἔτομι 41} Ῥασίβ ἴοσ ἴῃς δαϑβί δί 
7Τοτιβα σι, δηα νὴ γοϑῇ σοηπάσδηςα δά 
ΒΥΙΏΡΔΙΏΥ ἴογ ἴπε6 Αροϑβίῖϊδ Ὠϊμηβοὶῦ ἴὴ 
ΘΟ ΠΩΣ ροὴ ἢὶβ ΠΕ 5ΡΠΕ͵Ε οὗ πλ]5- 
ΒΙΟΠΑΤΥ ψγοῦκ ἴῃ Ἰγεβίθσσῃ Επτορο. [ 
βΒῃςἢ ψεῖαῈ [ῃἢ6 ΑΡροβίϊθα πηοΐϊνεβ [ῸΣ 
πη ογίακίηρ ἴῃῇ6 Ρουθ ἸΟΌΓΩΘΥ ἴο 
76 πιβαίθτη, ἃ σαη Παγάϊγ Ὀ6 ἀοιδῖοα [Πδΐ 
115 Ερίβίϊα, τη δ ἴῃς βδηὶθ {ΠΠ|6, 
ψγὰ5 ἄπ6, ἴῃ ρΡατὶ αἱ ᾿θδαϑῖ, ἴο [Πῃ6 58Π16 
ἄσσιτα το τερεὶ [Π6 α͵5ε δοουβαί!οη5 οὗ 
Τυάαϊζιηρ ορροηθηΐβ, ἴο σοῃο δῖα 186 
δοοάνμ}}} οὗ εν ΟΠ ΠΙΒΌΔΠ5 1 σΘΠΘΤΙΑΙ, 
δῃά ἴο ρῥτοπηοῖδ 'ἰθ Ἐοπὶα δηά οεοἶβο- 
ΏΘΙΟ 4 Οἴοϑοῦ υαὐἱοὴ Ὀεῖναθη [6 ]5ἢ 
δα σοῖς Ια νεῖϑ. 

(4) Βυῖϊ δ η νὰ δχασηΐηθ [6 τοοοτὰ 
οἔὗ 81. Ῥαυ]ς 16 δὲ τῃ15 ρετιοά, να ἢπά 
ται πὶ τηοϑὲ ἀδηρθσοιβ δηὰ ἀθδαὶγ 
Θπθμλϊο5 αγα ποῖ Γ ενιϑῇ ΟΠ ϑ[Δη5, ΔΟΥ 
Ἔνθ Τπάαϊζίησ τελοῆοτβ, Ὀυϊ τρδοίϊευΐῃ 
εἴο:. 
Ιη 1ἴῃ6 τουτῦ ] 6 οδίδίορσιθ οὗ Ξυβογρ8 

τι ςᾺ6 ἢ ἃ ἔδνν τηοητῇ5 Ὀείοτα ἢΪ5 ΕρΙ51]}6 
Β 2 
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ἰο ἴῇς οπΊδῃϑ, 6 [6115 οὗ Ρ6.}]5 δ) ἀές 
φηση οὐ Ὑη671,) ἃ5 1611] ἃ5 Ὁ Ἡφδίπεη 
δηά ἔαϊςα Ὀγείῆτθη ; ἢ6 [6]}ς αἰδὸ ον οὐ 
21. μτὺυς ἔνε τἰπὲ5 6 δὰ τεοεινοὰ 
[ΟΠ 5Πρ65 βδᾶνεὲ οὴς (2 (οσ. χὶὰ). 
{ν͵ὸ ἴὰτὰ ἴο 81. κε 5 μαιταῖνα γγ6 
δηά [ῃ6 Αροβίὶε ἴὴὼ Ερῃδϑυβ ϑρατη ὨῸ 
εἴοτί, βῃπηκίηρ ἴτοη ἢὸὺ ἀδηροι, ἴῃ 
Ρτοδομιὴρς ἴο ἀξ ὀγείδγεέπ ἀουγΩ 10 
τε βεσὰ δλὰ “ρεγβϑυδαϊηρ ἴῃ6 {πη ρ8 
σΟμοοσηης (Π6 ΚιηράοθΒ οὗ Οοά." 
Ὀχινθῃ δῇου [ἢτθθ τηοῃῖῃ8 ἰγοπὶ ἴῃς 
ΘΥμΔρορια ἴῃ ΜΏΙΟΝ, 85 τσ. Βατγατ ἰη- 
σΘηϊουϑὶΥ σοη͵]οίαΓδβ, Βοπη6 οὗ ἴῃοβε ἧνα 
ΒΟΟΌΓΡΊΩΡ5 Πμδα Ὀδοη ῬΑΓΘΏΓΠΥ δηάυζαά, 
ἢ6 51}}} σομηυδα Ὀγ τἴΠ6 8ρᾶος οὗ ἴνο 
γδδγ5 ργοδοῆϊηρ δοίλ “το Ἴεῖυς σπα Ογέεᾷς 
1π6 νψοσὰ οὗ ἴῃς 1 οτὰ [ε5ὰ5 (Δ οῖθ Χίχ. 
8--10). 

Αραῖη, ψιῆ ἃ εν Μεθ κ5 δίϊου 
ΜΓηΡ ἴο ἴῃς Ἐοϊηδῆςβ, ἢ6 τσειηϊηάς ἴῃ 6 
ἘΡδδϑιδῃ εἰάοτβ δ Μιϊοίυ5. οἵ ἰεπιρία- 
[ἰοη5 ΨΠΙΟ,, 45 τΠῈῪ Κηθιν, δα Ὀοία!ΙΘῃ 
μὰ “ὁ») 2)εὲ δνίηρ ἐρι τοαίξ οΥ ἐἦε “εῖυς." 
Ιῃ 7εγυβαϊθη 1561 ἴῃἢ6 “δομαῖς αγα 
σηιοΐίοης" ἈὨΙΘῃ ἀνγαϊϊοὰ ΐ (Χχ. 23) 
σΔίηθ, ἃ5 δα Ὀδ6ὴ ἴογθβδθδῃ, ποῖ τοῖα 
Τυἀαϊζίηρ ΟΠπβιδη5. Ὀὰϊ ἴτοὰ ἰδηαίὶο 
“γεὺς τυλἧολ τοσσε οὐ “4Σἰα" (χΧὶ. τι, 27). 

11 15. δνιάδης τἴῃαὶ ἀἸ5ϑεηϑίοηβ. ΨΠΠΙῺ 
τῇ6 Ομυτοῆος Ὀδίνεθη [εν 5 δηά 
Οοηι]α ΟἨ τι ϑιίδηβ νοσο Ὀὰΐ ἃ ἔδιϊπὶ τα- 
βεοϊίοη οὗὐ (6 ὈΠΙΟΙ δῃᾶὰ υποραϑβίησ 
ΘΏΠΊ ΠΥ ὙΠ πνοῇ 51. Ῥδὰ] γγὰβ5 ρυτϑιεά 
ὉΥ ἴῃς υῃθο]ενίηρ [οἦνγ5 : δηὰ (15 1ἴ 15 
ἴῃ ἴῃ6 ρτεδῖ σοηῆιοὶ Ὀεΐνγεθη “ 2. 7εῖο»᾽ 
γοίρίοη " διὰ ἴῃς αοβρεὶ οἱ (Ὠγχιβῖ, τῃδὶ 
ψνῸ δηά τ{π6 ἴτιθ σαι56 δηα ρυγροβα οὗ 
τπδξ ρστεαὶ ἀοοίπηδὶ ἰγεδίϊδα (1. 18----Χ].), 
ΠΟ Ὦ ἰοτπηβ 16 τηδιὴ βιῦ)]θος οὗ [6 
ἘΡΙ5116, νγ6}} ἀθϑοσι θα ὈΥ Βαυ 85 “τῆς 
τοϊαϊοη οἵ 7ιἀδῖσ δπὰ Ηλι οη ϑηὶ 
ἴο δαοῇ οἴμοι, δῃὰ οὔ δοῖῃ ἴο (ἢ τγιβί- 
ἰδ λγ." 

1{ ξ τ ὴ νγὸ ΣΟΙ ΘΙ ΌΘΥ ἴῃ6 ἀϊοιηςοη, 
ἔουτηο ὶγ ποίίσρα Ὀεοΐνεθη ἰἢ6 δώείορ 
οἵ νυιτηρ, ἀπ τῃ6 πλδῖη ῥυγῥοῦε οἵ τὴς 
ἘΡί511|6, ἴῃ 6 ἰΌΤΙΏΘΙ ἴῇΔῪ ὃὉς τείεσγεα 
ἴο ἴῃ6 ΡεΊβοδὶ οἰγουπηχϑδίδησοβ οἵ [Π6 
ΑΡοβί16, δῃὰ [15 σϑδίου ἴο 16 (γιϑῖ- 
Ϊδὴ Οὐοἴμηην «αἱ Ἐοηια; 116 1η 
(ῃἢ6 Ιοςδ]ὶ οἰτουπηιδίδησαε δηὰ 5ρδοϊαὶ 
ἰομάθηςιθ5 οὗ παῖ σου ΠΥ νγα ΠΊΑΥ͂ 
ἀἸβοονοσ Ὀοιῇ τῆς φεααςίον δὰ δυγροσέ οἵ 
οατΐδίη δυθογάϊηαίε ροτγίϊοῃς οὗ [Π16 ἰδ ο 

ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

(ἰ. 1--τό, ΧΙ!.--ταν :) Ὀὰΐ ἃ5 [6 γπαΐγ 3:7- 
2046 ο7 ἐᾷε τυλοίς Εῤίτεσ νν 6 σὰπ δοκηον- 
Ιδᾶρε ποίῃιηρ 1655 σογαργεῆδηβινα (ΠΔἢ 
ῃ6 ἀδϑῖτα οὔτῃς Αροβίϊβ, δἵ ἃ τηοπηθηΐοιιϑ 
ΟΥ515 1 ΠΙ5. ον [Π{πἰ νου Κ δηα ἴῃ ἴῃς 
δἰβίοστυ οὗ ἴπ6 ψῇοϊα Ομυτοὴ οὗ (Ππϑβί, 
ἴο 5εῖ ἰοσίῃ 4 δ1}1] δηα ϑγϑίθσμδις βἰδίθ- 
τηεηῖϊ οἵ ἴποβ6 διημάἀδγηθηΐαὶ ῥγΏςΟΙρ165 οὗ 
[ῃ6 Οοθρεὶ, νης ἢ ταμάσγ 1 ἴ6 ος {Π|6 
Το]Πρίοη ἴοσ 411] ἴῃς δι οης οὗ ἴπ6 δαγίῃ, 
Δηα τηδαῖ δϑρθοῖδιν ἴῇο56 ἀδαρεϑὶ νδηΐβ 
οὐ υπηδῃ παΐυγα, ῃοἢ Τπάδιθγα σου]ὰ 
ποῖ 5αιϑίγ, Πρ σου βῆ 655 ἴῃ [6 κἰρῃϊ οἵ 
Οοά, δηά ἀεϊινεσγαθος ἰγοπὶ 6 ρονγεῖ 
οἵ 51η δηὰᾶ ἀβαίῇ. 

Ιῃ σμαρίουϑ 1Χ.--τχὶ. γα ἤᾶνθ ὯΟ ΠΊΘΓΕ 
ὨΙβίογιοαὶ ἈΡΡΘ,ΟΙΧ οὐ σοτο] ]ατγ, Ὀυϊ ἃ 
ἸΓΘΏΒΘΙΥ δαγηδδῖ δηα ῥσγδοῖϊοδὶ δρρ]οά- 
οὴ οὗ τῇ6 ῬηηΟΙρΡΙε5. Ρτανίοιϑὶγ αἴ5- 
ουϑοθα ἴο ἴῃ6 στοαῖ τα]ιρίοιβ αἰ σα} Ὑ οὗ 
[Ὧ6 6, ἴπΠ6 ταο]δοϊοη οὗ ἴπ6 (σοβρεὶ Ὁγ 
1[η6 τὴαβ5 οὗ ἴῃς εν] παίίοῃ, δηά ἰῃ 6 
δεοςερίδηςε οἵ ἴῃ6 ρηι165 ἴῃ [εἰσ ρἷαοα 
ἃ5 ἴῃ6 σἤοββθη ρβορὶδ οὗ σοά. 

ᾧ 8. ἹΪΝΤΕΟΚΙΤῪ ΟΕ ΤΗῈ ΕΡΙΒΤΙΕ. 

Τὐμμάοσ [ῃ15 μεδὰ ψ μάνα ἴο ἽἿοῆ- 
5 ἀ6Υ ἴγὸ αμυδϑίίοηθ ΜΏΙΟ. ἀδρεπά Ἰῃ 
Ῥατῖ οἡ [ῖἢς 54π|6 δνιάθηοα: [5 (Π6 
ἀοχοίορυ (χνὶ. 25--27) ρεηυμοῦ Ὁο 
ομαρίοιβ χν. δηά χν}. ὑδοηρ ὙΏΟΪΪΥ, 
ΟΥ ἴῃ Ρδσζί, ΟυΓ[ οΐ δἵ 4]Ϊ ἴο [ἢ15 Εριβι]6 ὺ 

ΤΩ6 οτριῃ ἂηᾷὰ ηδίυτα οἵ [656 
αιδϑίιοηβ ΜΠ} 6 Ὀεβὶ Ἐχρ]δϊηθά, 1 να 
Ὀερίη νι της ἰΘϑ ΔΟΩΥ οὗ {πΠ6 ΘΔΙΥ 
λῖῃοτϑ. 

Ι. ΤΕΚΤΠΠΙΑΝ, ΓΌΠΡ Α.Ὁ. 207--210 
ἀραϊηβϑῖ Μαγοίοη᾿β ““μέάσες," οὐ (οη- 
(λα σΠοἢ5 Ὀδνεθη τῆς ΟἹά δῃὰ Νεν 
Ταοκίαιηθηῖβ, 5ὰγ8 (σύν. 7αγεο. ν. 13}: 
ἐὙ͵ἢδῖ ρτοαῖ ρὰρ5 Ματζοίοῃ σηδθ δϑρϑοὶ- 
ΑἸΪγ ἴῃ τϊς ΕΡίβ11]6 (1ο ἴλε Ἐοτχῃδῃ8) ὈΥ 
Ἔχρυηρίηρ ψνηδΐανοσ ἢ6 μου], νν}}} Ὁ6 
οἶεασ ἔἴτοτλ [6 υπησγηυἰαῖοα τοχὶ οὗ οὐὖὗ 
ΟὟ ΟΟΡΥ. ϑοῖῃξ ρᾶβδϑαρε ΠΟΜΈΡΟΓ, 
ΠΟ οὐρξ δοςσογάϊηρ ἴο ἢϊς ρῥἴδῃ ἴο 
πάνθ ὕδθη δχρυηρεά, ἢθ ονετὶοοκοᾶ : 
Δηὰ 1 15 ΘΠΟΙΡἢ ἴῸΓ ΤᾺ Ῥυγροβα ἴο 
δοσοαρὶ ἴπ656 848 ἰηϑίδῃοεβ οὗ ἢϊς Ὡ6ρ]}- 
θδθηςα δηά ὈΠηἀη655." 

Ιὴ 18 ϑβιρβεαιδηΐ αὔριο Τοῖ- 
{130 αυοίθ5 Ὡ0 ρᾶβϑαμα ἔγοιη σπαρίετβ 
ΧΝ.----ΧΥ]., δηά σϑίθιϑ ἴὸ χΧΙν, 10--13. Δ8 
Ὀδιης αἱ ἴπ6 οἷοβα οὗ τῇς Ερίβεὶς ((Ἰπ 



ἹΝΤΕΟΘΌςΤΙΟΝ. 

οἶδυβυϊλ."}): Ὁυϊ 25 ἢ6 τ1.5685 ΟὨΪΥ 500 ἢ 
Ῥᾶβϑᾶροβ ἃ5 Ματγοίοῃ ἢδα τεϊαϊηδά, [15 
ΟἿΪΥ ἰοηᾶς ἴο ῥτονθ [Παΐ της ἰαϑβί οΠρίοτϑ 
Ὅ6Ις ΨΔΠΌΠΏΡ, ἢοΐ ἴῃ 5 ΟῺ ΠΟΡΥ͂, Ὀαΐ 

ἽἼη Μδτοϊου 5. 
Ιῃ ἴῃς ἰτϑαῖίβα ου Βδρίβῃ, οἢ. χνἹ]., 

Το ]ΠἸΔῃ τοίεσς ἴο ἴἢ6 “Αςἰβ οἵ δ] 
δηά ΤἬροϊα᾽᾽ : πον ἴῃ (πὶ δοίίοη {Π6ΓΘ 
ἰ5 τοηιθηΐῖ τηθηϊίοη οὗ ἃ οεογίαίῃ Τγ- 
Ρἤδϑῃα, ψῆο τπουρἢ ᾿ἰνηρ δ Απιοσῇ ἴῃ 
ϑγτία 15 Ἔν: ἀθη τ} σοπηδοίςα 11 ΒοΙΏΘ, 
Ὀεϊηρ οΔ]1εἀ τὰ6 Κιηθνογηδῃ οὗ (33βαγσ. 
ΤΠοτα οἂδη ὃ6 {ππ| ἀουδὲ [Πδῖ [ἢ15 Πᾶτη6 
Τύρμάθπα μᾶ5 Ὀδεῃ ἴδε, κε οἵπεσ 
ὩΔΙ65 ἴῃ ἴῃ6 54π|6 ψΟΥΚ, ΟΠ ΘΙ ρἤΟΓΙ5, 
ΠὨδηιδ5, Δηα Η ει ορΘΏ 685, ότι σϑί. Ρ4}}}5 
Ἐρίϑιῖϊε5. Ηδηςς ἰξ ἰο]])ονν5 ἴῃαὶ Ἀοηι. 
χνὶ. ψὰ5 Κηονη, ἢ ποῖ ἴο Τογίυ πα 
ὨΙπιβοὶ, αἱ δας ἴο δὴ ΘΑΓ ΟΥ ΓΠῸΥ 
σἤοῦλ ἢ6 αυοῖδ5. 

11 τοῦβὲ ῃονανοῦ Ὀ6 δατηϊδα τπαϊ ἴῃ 
Του] ΠΔη5 ΟμΕΙ ψοσκα ὯῸ οαἶδασ Τόὸ- 
ἔδιθποα ἴο {π6586 ομαρίοι ἢᾶα5 ὈδΘη 
ἰουηά, (πουρῇ 411 [ῃ6 οἴἾΠΕΙ οΠαρίθγϑ ἀγὰ 
[τοαυθηγ αυοίεά, 

ΤῊς οᾶδ8 15 ἴῃς βαπθ ψ] ΙΒΕΝ πὺ5 
ΔΠ4 ΟὙΡΕΙΑΝ, ἐχοερί ἴπας ΟὙρηδῃ (415 
αἶξο ἴο φυοῖα το Ἐοηι. ἱν. 

Βυΐ 1ῃ15 ατγρυπιθηῖ οσὶ 5ιΐθποθ 15 
ΨΟΓΏΙ655, 85 ΤῊΔΥ Ὅς ΘΑΞΥ 5ΠΟΏ ἴτγοπὶ 
[6 Ῥατδ] οὶ οα86 οὖ1 (ου. χνὶ. 

Ογρῆδη σπυοῖθα ἴολ ΘΥΟΤΥ ΟΙΠΟΓ 
ΟὨΔΡΙοσ, ἀθουϊ ΙΟἹ {ἰπ|65 ἸῺ 4]] ; ̓ Γϑηδθι5 
΄υοῖες ὄν ΟΕ οἤδρίο ὄχοθρὶ 
χὶν, δὔοιϊΐ ϑδανθηίγιδανθη ὮπηῈ5 [ἢ 
411: γαῖ ΘΟ Ιγρῆϑθι5 ΠΟΙ ΟΥγρτίδη 
ΔΌΡΘΔΙΚ ἴο μάνα Ἔνεσ αυοϊδα τ (ου. Χυὶ. 
Τογ 4, ἴῃ ἢ15 οΥκ ἀραϊηςὶ Μδτοίοῃ, 
αυποῖος ΘΥΕΥΥ ΟἴΠΘΥ ΟΠαρίοσ οὗ ἡ (ὐογ,, 
120 {ΠΠ165 ἴῃ Δ]], γεῖ ΠΕνΘΥ γαίουϑ ἴο Ὁ. 
ΧΥ]. : ἴῃ 15 ΟἸἾΠΘΙ ΜΟΥΚ5 [Π6͵ΓῸ ΓΘ ΙὩΟΤΘ 
1ἢΔἢ 200 αυοίδοῃβ σοῦ ἴῃ6 ΕΡΙ5116, 
Ἰηο] ἀὴρ, Ἔν ΣῪ σπαρίοσ Ἔχοθρῖ χυῖ., ΤΌΤΩ 
ΨΠΙΟΏ [Πδτα 15 ῬΟΒΒΙΌΪΥ οὔθ ααοίδίοῃ, 
τπουρἢ νὰ μάνα [4116 ἴο νϑυν ΤΊβοῃΘη- 
ἀοτῖϑ τείεγοηςα ὁ Ῥυα!]ο 4, 14. 

ὙγΏδη τπεγείοτα Τὰς ῆξ σομοϊά65 ἔσοτὴ 
(ἢ15 5ιἰθηοες ἴπᾶὶ 1 15 2οεεῖδίε τῃδὶ 
Τογ Δ, Ογρσίδη, δηα ἰσεηθυβ ἢδα ηῸ 
Κηονίεάρε οὗ οι. χν., χνὶ., νγὙὰ ΠΊΔΥ 
ΤΕΡΙγ, [0 5 δαυαὶν 2οροίδίφ δὰ ποθι ΘΓ 
ΙΏΟΙΘ ΠΟΙ ἰ655 2γοῤαδίε, ἃ5 (ΔΥ ἃ5 11}}5 
5: οῆσο 15 Τοποροτηθρή,. (αὶ τῃ6 5841ὴ6 
ἔλῖίμοτς ἢδά πὸ Κηον]εάρθα οὗ στ (οσ. χνὶ. 
Α ποσὰ 2γοῤαδίς Ἔχρὶδηδίίοη 15 τῃαϊ 
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Ισϑῆδοιι5 δηὰ Ογργίδῃ, υϑηρ ΟὨΪΥ 5 οἢ 
Ῥᾶβϑᾶρος ἃ5 ϑδυυτεαὰ ΤΠ6ῚΓ οὐ ἱπητηθάϊαϊα 
Ρυσροβο, κὸ Τεγ]ΠΔη ἴῃ ἢϊ5. ἰγδαίῖβ6 
δραϊηϑῖ Μδγοίοῃ, ἰουμα πὸ οσοαβίοη ἴο 
τοίου ἴο οι. χν., χυνὶ. [Ι͂ὺ ἕδος 1Π656 
σπαρίειβ, ᾿Κ6 σ᾿ Οοσ, ΧΥΪ,, 416 ἴῃ ρσταδί 
ΤΘΑΘΌΓΟ τηΔάθ ὉΡ οὗ ῬδΙβοηδὶ τηδίϊουβ 
Ἰπ[οΓΟϑηρ ΟὨΙΘΗΥ τὸ ἴῃ6 Αροβίὶα δηπὰ 
ἢ15 Ππηπγχοά!ϊδῖα σοτγεβροηαθηϊς αἴ ΒΟΠΊΘ. 

ΟἸΕΜΕΝΤ ΟΕ ΑΙΕΧΑΝΌΕΒΙΑ σμποῖδϑβ 
Ῥᾶβϑᾶρθϑ ἔγοτη Ὀοίῃ σῃμαρίοσα ἐγ αι  Ή]Υ, 
δηά ἀ6ϑογῦθς δ 85 ὈδΘΙοηρίηρ ἴο (Π6 
ἘΡΙ511|6 ἴο ἴῃς Ἐοπιδηβ, ψιπουΐ τΠ6 ᾿εαϑβῖ 
Δρρδζθηΐ σοῃβοϊοιιϑῆθ85 πὶ [ἢ15 οου]ά 
Ροϑβϑιῦϊγν Ὀ6 ἀοιρίθοα, 

ΟΕΙΟΕΝ. Α τροβῖ παρογίδηξς {πουρῇ 
ΤῸ ἢ ἀἰδρυῖθα Γοϑυ ΠΟ ΩΥ ἴο ἴΠ6 ροηιίηθ- 
Π665 οἱ (ἢδ56 οἤαρίειβ 15 ἰουῃα ἴῃ 
ΟΥρομ 5 (Ομ ΠΔΥΥ ὩΡΟῚ ἴἢ6 ἘΡΙ5116 
(. Ορεγα, ἴοπι. νἱ!. ". 453, 1οτησηδίζβεοῇ ; 
ἴοτῃ. ἱν. Ρ. 687, εἀ. Βεη.). Αἰεσ χυοίην 
[ῃ6 ΤϑοΧΟΙΪΟΘῪ (χν!. 25-27) ἴῃ 15 514] 
Ῥίαςδ δὲ ἴῃς δπά οἵ ἴδε Ερ 5:16, Οὔρθῃ 
Ῥτοςβαάξβ: 

“ Ματζοίοῃ, ψῇο ἰατηρεσοὰ ἢ τ 
Πρ οὐ (ἢ6 Ἐνδηρο δῖα δηᾶ 
ΑΡοβίῖθϑ, Ἔσο ἴοοῖς ΔΔΥ 1ἢ15 Ὀδ͵άᾶ- 
ΒτΑΡὮ ; ἀπά ποῖ 1[ῃ15. οηΐγ, Ὀὰϊ 4150 ἔγοπι 
(Παϊ Ρίδοε Μ ΏΘΙΓΘ 1ἴ 15 υτίθη, λαΐτο- 
ἐυεῦ" ἱς γηιοΐ 97 γα ὰ ἐς σἷμ (χῖν. 23), τιρῆῖ 
Οοἡ ἴο ἰἢ6 δηά, ἢδ ουξ« 4}} ἀνα (οποία 
ἀϊσοθου). Βα τη οΟἴθεσ σορὶοβ, ἴῃ δὲ 15, 
1ῃ ἴῇοβα ΨΏΟΣ πᾶνα ἢοΐ Ὀδδὴ οοττυρίεά 
Ὁγ Ματσοίοῃ, νὰ δηά [Π15 νϑσν ρᾶταρταρῇ 
αἰ Πδγθητ]γ ρ᾽αοεα, ἘῸΓΪ τῇ 5οπλ6 τηδηυ- 
βεΠρίϑ Δίου [ῃ6 ραβϑβϑᾶρε ἀῦονε τῃϑητοηδά, 
»λαίδοενεγ ἐς γπηοΐ οὗ ,αἰτὰ ἐς εἶπ, [ΆΘ τα 
ἔΟΠΠ]οΥν5 ἴῃ ᾿πητηδαϊαῖα σΟΠ ΠΟΘ ΧΊΟ. (514 {1ΠῈ 
σοἤσθη5), δον τρΐο ἀξἔρηε “σέ ἐς οὗ 
2οτυεῦ το τἰαῤῥδα γομς Ὀμὰΐϊ ΟἴΠΘΥ τηδηι- 
βου ρῖβ ἤᾶνα ἃ αἱ ἴῇ6 δηΐ, δ5 1ἴ 15. ΠΟΝ 
Ῥἰαςδα." 

ΤῊΙ5 ρᾶβϑϑαρε ἴσοση Οσίρθῃ ἤοθϑ ποῖ 
Ῥῖονθ, 8ἃ5 ϑοῦθβ ἤανα ἰηΐξειτε, ἰῃδΐ 
Μασγοίοῃ τορβασάθα τῃ6 ΠΟΧΟΙΟΡῪ 1 
Ῥαγίϊου τ 845 ΘΡΌΓΟΙΙΒ, ΠΟΥ ἴπαὶ ἢ6 Δρ- 
Ροδϊθὰ ἴο δα θοῦ Μ55. ἃ95. οὔτὴρ 1ἴ, 
ὯοΥ τη4ἰ Οηρδη ἰουπα [Ὁ οηγεξζΖε ἴῃ ΔῸΥ 
οἴδοσ Μ95. Ὀεδϑῖίάες (ἢοϑα ψῇ]οἢ Πδὰ 
ὈδΘη πγυ]αῖοα Ὁγ Ματζοιοῃ. 

1. ἄοεβς. ρσονα [δὶ Οτίροῃ Κηεν οὗ 
σορὶθς οοτυρίοα ὈγΥ Μαγοίοῃ, ψ πῃ] οἢ 
οπτοα 4]} ἴα ἴῃς Ἰαβδί νεῦβε οἵ οἷ. χὶν. 

1 ᾿Π20}165 ἰῃαῖ, ας ,α7 ας Ογίρφι ἔρισιυ, 
(Ἰλιςῃῖ, Ρ. 39) πο οὐδεν Μ55. ο»ιζεα τὰ 6 
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Ποχοΐοργ, Ὀαΐ βοὴ ρἰδοθα 1 Ὀεῦγεθῃ 
χὶν. δῃηὰ χνυ. 
Τῆι νὰ ἤᾶνα δνιάθηςς οὗ ἃ δἔνενσίν 

ΟΓ 2οείμοι Ὀεδίοστα Οτιροη 5 τἰπη6, δηά 
ταρατάθα ὃν δίῃ δἃ5 ᾿πάθροηάθηΐ οὗ 
ΜΜδυςιοηβ παῖδα οοριθ8. Βυϊ ψα 
Ὦανα ὯῸ δνιάθηςς οὐ ογηΐφοῖοη Ὀδίογα 
Μα,γοίοῃ, ὯοΟ νγὰβ8 δἱ οιῃηβ ρῥτοραρδῖηρ 
ὮΙ5 νον δῦοιζ ΑἹῦ. 1ἵ28-140.6. Ἠς 
2γοῤαῤίν ἀϊδικεά 8ῖ, Ῥαυ]5 βἰδϊεπιθηῖβ 
ΠΟΠΘΘΙΠΙῺΡ [6 0856 οὗ τὴς ΟἹ Τοϑβίατηδηϊ 
ἴῃ χν. 4, 8, δῃὰ 2οεείδέν τοῦ ἢᾶνε ἰουηὰ 
ΔῊ ΘΧΙΒΏ ΩΡ αἴνεγεῖίν οΥὙ όσον τὸ δῇοτα 
ἃ Ῥτείεχί [ΟΥ̓ ἢ15 ϑηεΐ σέο οὗ χν., ΧΥ]. 

Ὗς ΤὯΔΥ ΠΟΙ οὔϑετνα (ΠΑ γΠΘΩ 
Μαχοίοῃ 15 βαϊά ἴο ἢανεὲ ὄχριυηροα δηᾶ 
οὐϊ αὐ (΄ δϑίυ, “ ἀἰδβεου )}) [(ἢ6 
ὕνο οσμαρίοτ δηὰ ἴῃ6 ΠΟ ΟΧΟΪΟΡΎ, 1 15 
Οἰθαυν ἰτρ] θα τπᾶὶ ἴἢ656 ψοτα σειυηθ 
Ῥοχίίοης οἱ 81. Ῥαδυ}}5 Εριβιὶς ογι ζεῖ γε 
ὁγ αγασει. 

ΤΠδιὶ [15 ννγὰ58 ἴῃ6 ορίῃϊοι οὗ Οτίρθη 
πη 56] 7, ποῖ ΤῊΘΓΕΪν οὗ ἢῚ5 ἰγδηβίδῖοσ 
Ἐυδηυ5, 15 δαάγηπιθα δηὰ ρτονθα ὉΥ 
Τασπΐ Πἰπηβεῖ Γ (ρ. 36) δηὰ Οπρεῃ 5 
Ἰυάρτηδηϊ τᾶ Μ6}} Ὀ6 ρῥτγείοιτεα ἴο 
Το 5 Ὀάβεῖθθς σοπ)εοΐαγε (δαορίεά 
ἴτο Βαῦυσ, “Ῥδιυϊι5, ἢ. 350) [δαϊ 
Μαγοίοῃ πᾶν ἤἢᾶνε οἰηϊ6ἀ [6 ἴνο 
ομδρίοτα Ὀδοδῦδο ΤΟΥ νοῦ ποὶ τ 6 
Ὁγ 81. Ραυὺ], δυῖϊ δἀάθά ὉγΥ ἃ ἰογρεγ 
(μος ἢϊ, Ρ. 41). 

11. Ετοπὶ (Π6 ἰοβηΟΩΥ οὐ [6 δα Ϊγ 
(Δ ΠοΙ5 6 Ρᾶ855 ἴο ἴπαϊ οὗ ἴῃ οχ βίην 
Μϑ5, 

(α) ΟΠαρίοτς χν., χνὶ. ἅτε ποῖ οτμττδὰ . 
ἴῃ Δὴγ Κπονῃ Μϑ. 

(ὁ) Τα ἸδοχοϊορῪ (χνὶ. 25--27) 15 
νΔ ΟΊ 5}γ ρ͵αςοά, τερϑαϊθά, οὐ οταστεα, 

(1) [{ 15 ρἰδοβά δἵ (ῃε ἐπα οἵ χνὶ., δηὰ 
ΟἾΪΥ ἴῇθγο, ἢ δὲ, Β, (, Ὁ, Εὶ, ξ Νυΐϊρ., 
σγΎΠας (ϑοῃδαί), Μειηρῆ., Αδῖῃ., δηὰ της 
1,Αἴη ἔδίμοτθ. ΤῊδ συγοῖνα Μ5. 66 αἴζεσ 
ἴπΠ6 ἀμήν οὗ τ. 24 Ῥυϊ5 τέλος, ἴο τηᾶτκ 
[ῃ6 επὰ οὗ ἴῃ6 Ἐριβιῖα, Ὀὰϊ ἴθ δας 
ἴῃς Ποχοΐορυ, δῃὰ 85 ἴῃ ἴῃ πἸΔΙΟΊη 
{15 ποῖδ : “Ἶὴ [ῃ6 δῃμοϊεηξ σορίθϑ ἴῃῈ 
εῃὰά οὗ [6 ἘΡΙΒ[16 15 δῖε (ἷ, Ζ. δίϊοσ 
ἴῃς Αροβίοϊ!μς δεηδαϊοῖοη, ψ. 24), θυ ἢ 6 
ταδὶ (2. 4. [ὴε Ποχο]οργ) 15 ἰουηά δὶ [ῃς 
δ: οὗ ἴῃ6 141 ομαρίοσ." 

(2) 11 15 ἰουῃά αἱ [ῃξ ἐεπά οὗ χὶν., δπὰ 
(Ποτθ ΟὨΪγ, ἴῃ 1,, τοδί συγβῖνθβ, ἴῃ 6 
Οτροκ Ἰδο οδη65, ὅγτ. (Ηδτοίϊθδη), δπὰ 
Οτοοὶς (τητηδηίδίοῦβ, αχοορὶ Οτρϑῃ. 

ἹΝΤΚΟΘΌΟΟΤΙΟΝ. 

(3) [{ 15 Ἰουῃά ἴῃ Ῥοιἢ ρῥ͵δςαβ 1 Α, Ρ, 
17, ΑὙΤᾺ. 

(4) 1 15 οὔ τεὰ ἴῃ Ὀοΐῇ ρῥΐδαςθβ ἴῃ 
Ε, α; Ὀαῖ ἴῃ Εκὰ ὈΪΔῺΚ 5ρᾶοδ 15 Ἰο ἰὴ ἴῃ 6 
Οτεαῖκ δίϊτεσ χνυὶ. 24, Δηα ἴῃ σοιτεβροηά- 
ἸΏ 5ρᾶς6 ἴῃ ἴΠ6 1,411η (Ὁ 15 οοσσυρὶςα ᾿Ὀγ 
ἴῇῆς οχοϊοργυ ; ψὮ]Ὲ ἴῃ (ἃ ἃ Ὀδϊδηκ 
ΒΡ406 15 Ἰείξ ἴῃ [ῃ6 Οτεεῖς, δῃὰ οοηϑ6- 
αΌΘΠΕΙΥ 1ἢ [6 ἸΠΙΘΙ ΠΥ ]1,Δἤη, θοίν θα 
χὶν. δηὰ χν. 

(2) [ἢ τΔῊΥ τηδηυϑοσιρίβ οὗ {πῸ 1, Ὲ}ἢ 
ΒΙΌΪῈ, Θϑρθοῖ ν σοάεχ Απλδίίηϊ5, δηά 
Εὐ]άΘη 515, Ὀοῖῃ οὗ ἴῃς 61 σεπίυτσγ, ἴΠ6 6 
15. ἃ αἰνβϑίοη ἱπίο βθοί 5 (οδριτυ]4110) 
ΤηαΥκαα ΟΥ̓ ΠΙΠΏΕΙΒ ἴῃ [ἢ6 ἰδχῖ, δῃὰ ἃ 
Ρτιεῆχϑα ἴδ0]Ὲ οἱ Ἵσοηΐθηϊθ νη οοττο- 
ΒΡΟΠΘΙῺρ ΠῸΠΊΌΘΓ5, ἰὰ ΠΟ ἢ [ἢ6 δυθ]θοῖ 
οὗ βοῇ βεσίοη 15 ὈΠΕΗ͂Υ ἀδοοτγι θα. 

Τῆς σοίϊῇ βεοϊίοη ἴῃ [η6 (οάθχ Ατηΐϊδ- 
[5 “Ὅλ τῃ6 Ρ6Π] οὗ οὔθ ψῆο ρῆδνοβ 
Ὧ15 ὑγοῖμεσ ὈΥ ἢἰ5 τηθαῖ," σουσχοβροηᾶϑβ 
ἢ χὶν, 115-22: Βυῖ τῃς ποχῖ δηά ἰαδϑβῖ 
ϑϑοίίοι, “Οη [δε τηγείετυ οἵ (Π6 1,οτά 
Κερὶ βθοζεῖ Ὀείοσε ΗἸς ρδϑβϑίοῃ, Ὀυΐ δου 
ΗΙ5 ραββϑίοη τστϑνεαΐθ," δηϑννεῖθ ἴο 
ΠοΙΠίηρ εἶ56 ἴῃ [ἢ σευλδιηοσ οὗ τῃ6 
ΕΡΙ5ΙῈ δχοαρὲ τὴ6 θοχοίοργ. [{ [15 
{Ππογείοσα ἃ Ἀδΐσγαὶ σοποϊυϑίοη ἴπαϊ (ἢ]15 
σΔρΙ τυ] οη τνᾶ5 ἤτοι δἀαρίοά ἴο 4 1, δἰ 
Μ5. ἴῃ Ψψῃσἢ τῃ6 Τ͵οχοϊορυ νας ρἰδοθά 
᾿τητη αϊδίεὶν δου χὶν. 22 δηὰ χν., χνὶ. 
οἵη, Οπ [686 σδριυ]διοη 5 566 Βρ. 
1ιαμιοοῖ, “ Τουτὶ οὗ ῬὨΠοϊοργυ, 1871, 
Νο. ό, ῥ᾽. 196--203. 

(ἢ) 1 οτς Μϑ. (6) 8]}] τηεηοῃ οὗ 
Βοτηα ἴῃ ἴῃ6 ἘΡ 5116 15 νδητηρ. 

Ιῃ 1. 7 ἴοσ τοῖς οὖσιν ἐν Ρώμῃ ἀγαπη- 
τοῖς Θεοῦ, 6 ἢη6 ἰη ΟΟ, τοῖς οὖσιν ἐν ἀγάπῃ 
Θεοῦ, ἴῃς 1, Δἴ (5) σουτεϑρομαϊηρ. 

ΙῺ 1. 15 ἴῃ6 ψοχὰβ τοῖς ἐν Ρώμῃ 816 
οτηϊεα ἴῃ (ὁ δηᾶ ρ. 

Οτς οὐτδῖνα στηδηυβορὶ (47) πᾶ8 ἃ 
ΤΩΔΙΡΊΠΔΙ] ποῖα ἴμδῖ βοὴ ΟΘ, ΔρΡΡΑσ ΒΥ 
8ὴ ΔησΙδηΐ σοΙτηθηϊδίου, “πα Κ65 0 
τηοηθοη οὗ ἴῃς νοσάβ ἐν Ῥώμῃ ΕἸ[Π6Γ ἴῃ 
[6 Ἰρτοτγρτγεϊδιοη οὐ 1ῃ ἴῃς ἰδχί.᾽" 

ΪῺ τῃ15 δνιάθησε ““ἴη6 5ἰδίθηγεηΐ οἱ 
Οπρεη τεβρεοηρ Ματζοίοη (οοηδιτηρὰ 
ὈΥ ἴῃς ἱποιάδηϊαὶ ὄχρσαϑϑῖοη οἵ Τοῖ- 
1}114}, 16 αὔβθηος οἵ αυοϊδίοηβ. ἴῃ 
Β6ν σὰ] ΘΑΙΪΥ ἴδῖῃοιβ, δηὰ ἴπ6 σαριτυ]α- 
ΟῚ (ΟΥ σδρ τυ]. 10ὴ5) οὗ (86 ]1,Διη 
ΒΙΌ]65," Βρ. Πιρμιίοοι νυ τιῖθβ, “6 ἤᾶνα 
[65 ΕΠ ΠΣΟΠΥ νᾶτίοιβ, οὐχ αἰϊνα, δΔηα (45 11 
56 615 ἴο 116) ᾿ΓΓΟΒΙΒΕ016, ἴο ἴῃς οχιβίθηςβ 
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οἵ 5ῃοσίευ Ἷσορὶθβ οὗ ἴῃς Ἐρίβι16, σοηίδιη- 
ἰὴ ΟὨΪγ ἑουτγίδαῃ σΠαρίουβ ἢ οὐ που 
1ῆ6 ἀοΟΧΟΪΟΡΎ, 1Πῃ ΘΑΤΪΥ {1π165.᾿ 

“Τῆς ψάε07), ὈὉΥ ΨὨΙο. 1 βουρῃξ ἴο 
σοθιὴθ ἂῃα δχρίδῖη ἴῃ656 ἴδοϊβ, τν85 
[}15; ἴῃαἱ 51. Ῥαὺ] δἱ ἃ ἰδίεσ ρετγιοάα οὗ 
Ὧϊ5 16 τε-ἰϑϑυςα (Π6 ἘΡΊ5116 ἴῃ ἃ ϑἤῃουζεσ 
[ογπὶ ὙΠ ἃ νιθὺν ἴο σϑῆσγαὶ οἰσου]αίοῃ, 
οτοτηρ ἴῃ6 ἰαδῖ ἴνο σμαρίεσϑ, ΟὈ] 6 Γὰ- 
ρ ἴ[ῃ6 τροηῦοῃ οἵ βοτης ἴἢ ἴῃς ἤγϑίὶ 
οΒαρίοσ, δηα δαάϊηρ ἴῃ Ποχοίοργυ, ΜΏϊΟΝ 
Ὑγἃβ Ὧ0 ραᾶτΐ οὗ 1πΠ6 οὔρίηδὶ ΕΡΊ 5116 " 
(Ἢ Ἰουγηαὶ οὗ Ῥἢ.᾽ 1871, Νο. 6. Ρ. 203). 
ΤΕ ΤΠΘΟΙῪ 85 5] οἰδα ἴο ἃ ἔπ ΠΟΪῪ 

δυῖ Κεοὴ δηα βϑαιοῃϊηρ σπ οΙδ Ὁ Ρτο- 
ἔεϑβου Ηοτῖ (᾿ Ἰουτηαὶ οὗ Ρἢ.᾽ 1870, Νο. 5), 
δῃηὰ ἀείεμαδα ἴῃ [ἢ6 [ΟΠ] ον] Ὡρ ΠΌΤΩΌΘΓ 
ὈΥ Βρ. ΓΙρΙοοί. 

71 15 δἰπιοϑδὲ Ὡθϑά 685 ἴο 84Υ ἰῃδί (ἢς 
νίον5 οὗ Ὀο(ῃ ΨΥ ΤΕΙΘ ἅττα δεῖ ἔοσῖῃ ψ]ὴ 
ΠοΟηβιτησηδῖα 5Κ1}}, ἀμὰ 16 ΓΕΘ ΡΑΡΘΓΒ 
416 οὗ ρτοαῖ δηὰ ρδυπηδηθηΐ νϑ]}6 ἴο Ἔν ΕΤῪ 
βίυἀεδηϊ οὗ [ῃ6 ΕΡΙ5116. 

Ῥτοίεβθϑοσ ΗἩοτί ἴΠ65 ἴο ὕσόύθ, Ὀυϊ 85 
6 νϑηΐυσα ἴο 1Π1ΠΚ ὈΠϑυ σσ βία Πγ, ἰδ 
Μδζοῖοῃ (45 ταργεβθηϊεα ὉγῪ Οπρθῃ ἰῇ 
ἴπηΠ6 οΠρίηδ] τοδαϊηρ οὗ ἢ15 σοπηηδηῖ) 
οὐῖεα οἠἷγ ἴπη6 Ποχοίοργυ, δηὰ ἠοῖ [ἢ 6 
ἴνο ψηοΪῈ σμαρίθγθ : ἢς δἰΐδοῃθβ ὯοῸ 
δτεαὶ πηροτγίδῃος ἴο [6 δῦβθηςς οὗ αυο- 
1 Οη5 ἴὰ Το] Δη, [Ιτϑρϑοιι8, δηά 
Ογρσιδῃ : δηά ἘΠ] Κ8 1μαῖ τῃ6 ὨΟΧΟΙΟΣΎ 
ΤΊΔΥ Ὦανα Ὀδδη ἰγαηϑίοιτεα ἔσο [6 δπα 
οἵ ἴπ6 Ερίϑιε ἴο (Π6 ροϑβιοη ΨΏΟἢ αἱ 
ΠΟῪ Ποῖα 5 1 βδοΐηθ τὰκ Μϑς,, δήοσ 
χὶν. 23, Ὀδοδυδ6 ΟΠαρίειβ χν., χνἹ. ΨΘΙΘ 
Ὡοῖ το ἢ υϑ6α 1η ἴὰ6 Ομυγοῇ 6 55008, 
“Δῃη6 γεῖ Ξοπια (υτγοῇ, ἴοσ Ἰηδίδηςθ [δαὶ 
οἵ ΑἸδχαηάσια, πὰ ἤᾶνε Ὀδθη ρἰδα ἴο 
ΤΈΒΟΙ6 ἴπΠ6 βίγ Κὶηρ ΠΟΧΟΪΟΡΎ δὲ ἴῃ6 δπά 
ἴοσ σοηρτοραίοῃαὶ τι56 ΌΥ δάαϊηρ τ ἴο 
ΒΟΠΊΘ ΠΘΙΡ ὩΡΟΌΠΗΡ ἰΘ5500.. .. .Π065 δο- 
ουδιοπ)θα ἴο ἤραγ 1ἴ ἴῃ ἴἢδξ σοπηθδχίοῃ 
ἴῃ 186 ῥα] ς Ἰεθϑοῃβ νου] ΠΑ] τη ἢ δηίὶ- 
ΟΔΙΪγ ᾿πισοάποθ τ Ἰηΐο ἴπΠ6 ἰοχῖ οἵ 8ὅι. 
Ραυὶ (ὦ. 4. δίϊεσ χὶν. 23). .. ΤὭβη ἴῃ τῇς 
οσουτδα οὗ ἴππὴ6 1ἴ ψου]α Ὀ6 56θη πὶ 81. 
Ῥαὺ] ννὰβ ποῖ ᾿κοὶν ἴο ανα ψπίίθη (ἢ 6 
Βθ͵οΧΟΪΟΡΎ ἔνῖςθ ον [ἢ [ἢ6 541η6 δρ 5116, 
δῃὰ 1ἴ νου] ὕὈ6 βίπιοκ ουΐ ἴῃ οἠς ῥΪδεα 
ΟΥ ἴη6 οἴπετ᾽ (Ρ. 72). 

ΤῊΝ αἰϊοτηδῖννα προΐῃ 6515 15 τε) δοίβα 
Όγ Βρ. Τιρῃιίοοις 845 “ ἀδνοιὰ δἱϊκε οὗ 
ενϊάθῃοθ δηᾶὰ ρῥγοῦδθ!]γ." Ηδ πηαίη- 
1Δ1ὴ5 ἴῃαἱ ἴῃς σδριτυ]αῖίοη οὗἩ ἰῃ6 οοάσδχ 
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Αὐλδτηυ5 ἢ45 Ὧ0 (τάς6 οὗ Ὀαϊηρ ἰηϊοηἀοά 
ΟΣ ἸΘΟΙΟΏΔΙΥ 056 (Ρ. 202), ἴῃ 1ἴ νγὰ5 
[τα πλθα ΟΥΡΊΏΔΙΪΥ ἴοτ ἃ 5Ποτῖ σορΥ οὗ [8 
ΟΙὰ 1,4, γεῖ τηδϊηϊαϊηδα 115 στουηά 85 
ἃ σοιημλοη πιοας οἵ αἰναϊηρ (Π6 ἘρίΞι|6, 
ὉὙΠ1} 1 ννὰ5 αἱ ἰδηρίῃ ϑυρετβοάθα Ὁγ 1ῃ68 
ΡΓθδθηΐ αἰν 5] ἰηΐ0 βἰχίδβεη σῃδρίθυβ ἴῃ 
ἴῃς ἰαίῖογ μα] οὗ 186 «21 σδηϊυχγ." 

Βρ. Ιὰρμιίοοῖ ὑρμοϊάς [15 [ΠΘΟΙῪ 
ΒΙΓΏΡΙΥ 85. “1ῆ6 τηοϑὲ ριοῦδθ]ς Ἔχρ δῃδ- 
[οὴ οὗ [ἴῃς ἔλεῖβ, 0η1}} ἃ Ὀείζεγ 15 βιρ- 
βεβῖθα "ἢ (Ὁ. 194): διηᾶ [τ 15 Τουίδ η]}Υ 
ἰε55 απο ἴο φυρροβθα παῖ δι. Ῥδυὶ 
ἈΙ56] [ δὶ 4 ἰαΐεσ ρογιοὰ οἵ ἢ15 [|| 
δααρίδα τς ἰδίου 1ῃ ἃ βῃοσίθηδα ἰοιτη 
ἴο φαηθσαὶ οἸγου δῖοι (Ρ. 214), ἴδῃ ἴο 
δοςεμῖ Μ. Ἀδηδη 5 σοϊῃρ]οαῖθα ΓΠΘΟΥΥ 
οἵ ἰουγ οὐ ἔνε οΠρΊηΔ] δα! Ποη5 δα ἀγεϑϑθα 
ἴο ἀϊπογοαῖ (Βυτοἢ 65, 8}} ἂὲ ἰαδὲ Ὀτουρῆῖ 
ἰορεῖθθγ δηὰ οομῃρουμάδα ἰηΐο οὐκ 
ῬΓόβθηϊ ΒΡΙ 5116. 

Βυϊ ἐνεϑη [115 Πγροίμεϑιβ οὗ ἃ βϑῃοσίου 
ΤΟΟΘΏΒΙΟΙ ἰδϑιδα Ὀγ 1πΠ6 ΑΡροβίϊα ἢ] ηγ56] , 
Ρυϊ οι αἱ ἤσδὶ Ὀγ Εὔοκογὶ δηα ποθ 
50 ΔὺϊΪγ Δανοσαίδα Ὀγ Βρ. Πιρῃιίοοῖ, 566 ἢ}5 
ἴο ἰῆνοϊνε βοῃλα βοσίουβ αἰ Ποῦ [165. 

(1) Τα σδρι τ ]δί] ἢ 5 ἃτα δυρροβθά ἴο 
ἢανα Ὀδεδὴ ἐογηϊδα οΥρΡΊΏΔΙΪΥ ἔτοὴϊ ἃ 1.010 
ΠΟΡΥ οἱ ἴῃς ΕΡΙ5]6 δραϊηρ 1 οἢ. χὶν. 
γεῖ πο οἴμοι ἴτᾶςβ Μη δίενεσ οὗ βοῇ δῃ 
ΔὈυτανιαῖδα 1,Δτπ σοςαχ ον Ἔχ δῖϑ. 

(2) 1{ τῃς δυῦγονιδῖθα γθοθηϑιοῃ ΨΚ ΘΓΘ 
τδὰς ΌὉΥ 5ῖ. Ῥαὺὶ] Ππιηβεϊ, ἀηά (ἢς6 
Ἰοχοϊορυ δααδα ἴο ἴἴ, δηὰ {115 αἵ ἘΟΓΊΘ, 
8ἃ5 ΒΡ. Πρ οοῖ βυρροϑῖβ (Ρ. 214), 1ξ 15 
ϑἴταηρε δηά δἰπιοϑδῖ ππδοσουηίδῦ]α ἰῃδὶ 
ΠΟ ΓΟΡΥ οὗ (Π1|5 σεηυϊηθ ἀὈυγενιαῖθα ζὸ- 
σΘΏΒΙοα ἢδ5 ὈδΘη ρῥσεβοῖνεα, δηα τῃδῇ ΠῸ 
Κηον [ἴῃ σοαθδχ σοηΐδ!η8 ἴΠ6 55 ῃϊ651 
ἴτας οὗ [6 ροβιοῃ οὗ ἴῃ ΠοχοϊορΥ 
Δίιϊου χῖν. 22. Τῆς ὈΪΔῺΚ 5ρᾶςα 1ὴ ἴῃς 
1,ἴίη, σοτιγεϑρομάϊηρ ἴο παῖ ἴῇ ἴῃ6 
ατδοκ οὗ Ο ρήονβϑβ ποίῃίηρ, 85 ἴῃς [ΔῈ η 
15 ἸὨΓΘΥΠΏΘΆΤ, 

(3) ΤῊς δϑϑιυπιρίοη ἴ[Πδἴ [Π6 οΧοΟΪΟΡΎ 
γγᾺ5 ΟἹ ΡΊΠΔΙΪΥ ρῥἰαςδα δἰζοσ οἢ. χιῖν., ἀπά 
1Πδηςος6 ἰταηδίεσσεα ἴο ἴῃ6 ὁῃὰ οὗ τῃ6 
ἘΡΙ5116, 15 ορροβϑά ἴο ἴῃ6 δνιάθηοα οὗ 
ἴῃη6 ῬΓΙΏΔΓΥ [ἰπηο]4]5, ἃ, Β, Ὁ, οἵ 
ΟΥρθη 5 δχργθ88 ϑἰαϊδηθηΐ σΟΠΟΘΓΠΙΩΡ 
Ματζοιοῃ, οὐ 4]} 1,δϊη Μ595., δηὰ οἵ τῃ6 
1,ΔΌΠ ἰαίῃοτϑ ; [656 4]1 ἄρτεα 1ὴ ρδεοϊηρ 
[ῃ6 ἸοΧοΟΪοΡΎ δὲ ἴῃς δῃα οὗ ἴῃς Ἐριβίϊ!ο, 
δηα [Π6γ6 ΟὨΪγ. 

(4) μδῃ δὲ Ῥϑὺὶ 15 σεργεβϑθηϊθα 5 
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οοηνοτίίηρ Πὶ5 οΟὔρῖπμαὶ ἘΡίβι]ὶα ἴο ἃ 
ὨΘ ΡυΓΡΟΘα Ὀγ “ οτρηρ ἴῃς ᾿ἰαδῖ ἵν Ὸ 
σμαρίοτβ, οὐ] αγαϊηρ τ 6΄ τηδπίοη οὗ 
Ἐοπια ἰῃ ἴῃς ἤτγβι ομδρίου, δηά δααϊὴρ 
[6 Ποχοϊορυ," [16 ῥγόσθϑβ 56 65 ὨΔΤαΪγῪ 
ἴῃ Κεορίὴρ νὰ της τὐὰτι1] 51 ΠΊΡ]1Ο 
οὗ τῆς Δροβί]ε 5 Ἅσμασαοῖεσ. ΤΏΘΙΘ 15 
{ΠῚ ἴῃ νμαῖ ΜΕΥΘῚ βαγϑ Οἡ ἴΠ15 ροϊηΐ: 
“ ἘΠοΚοτῖῖ 5 οοπ]εοίυτα, [δῖ Ῥδὺ] μη 56} 
ΤΩΔΥ Ὠᾶνε οδυιϑεα σΟρ]65 Μιποαυΐ (ἢ 6 Ἰοοδὶ 
δαἀάτοος ἴο Ὀ6 5βοηΐ ἴο οἵποσ Ὁμυτοῆθ5, 
Δ55Π165 ἃ ΘΟ ΔηΪΟΔ] διγαπρεηιθηΐ 1ἢ 
Αροϑίοϊις δυϊπουβῃιρ, οὐ νὨΙοἢ ἴμαγα 15 
Οἰςονῆοιο ἢῸ ἴτας, δῃηὰ νη ]οὴ 5 Θθὴ5 
δνθῇ ορροβϑά Ὀγ (οἱ. ἵν. τό." 

(5) ΒΡ. Τιρϊίοος ϑυρρεδῖθ (Ρ. 213) 
ἴματ Ματγοίοῦ, Ψψῇο 15 Κῆονῃ ἴο ἢᾶνα 
ΤΟϑιἀδαὰ [ῸΓ ΤΏΔΩΥ ΥΘΔΙ5 ἢ ἘΟΙΏΘ, ΤΏΔΥ 
ἢᾶνα [Δ] ]θὴ ἴῃ ἢ ἃ ΠΘΟΡΥῪ οὗ ἴῃς 5]ιοτῖ 
Ἐδοδηβίου, πα νγεϊσοιμθα 1ἴ ρἰδαϊγ. 
θη ψὰ ἰακε ἰῃηἴϊο σοῃϑιἀθγδίοῃ 

Οπρθη᾿ 5 Οχργθ55 βίαϊειηθηΐ [δὶ 76»γεἼο)ι 
ἀίνιδε ἐχῤιρρεα ἀραὶ ἐμ στσαγ {Δε ἐαεΐ 
ἀῦο ἐἰλαρίεζε, ἃ βθεθῶβ τσ ἢ ΣΊΟΙΘ 
ῬτοῦΌΔὈ]6 ἰῃδῖ [Π6 Ἰποοτϊαρ]εῖα ἀοουπηθηῖ5, 
το νδιοῦ ἴῃΠ6 (ἰριτυ]αῖίοη5 νγεῦγα 
[τατηθὰ, εγα ποῖμιηρ οἶσε ἴδῃ σΟρ᾿Θ5 
οἵ Μασγοϊοπμβ οὐνῃῇ ται αϊοα τοχῖ, ἢ 
τὴ6 Τοχοίοσν δὐάφβα, Α τημαϊαιεα 
Ἐδοδηβίοη, Κπονῃ ἴο ὃς ἴῃς νοτῖκς οὗ δὴ 
Διο μ-ογεῖῖς, ννὰβ πσσῇ τῆοτα ᾿Κεὶγ ἴο 
αν αἰδαρροαγεὰ δϊορείμοσ, ἴδῃ δῇ 
δυὺχονιαῖεα Ἐδοδηβίοη Κηον 8ἃ5 ἴἢ6 
δεηυίης ἡγοτκ οὗ 581. Ῥδὺϊ Ὠιπ βοῇ, 

(6) 1, 85 Οτίρθβη ίδῖθβ,ρ, Μαζοίοῃ 
του ]αῖϊεὰ της Ἐριβῖῖα ὈΥ οὐτηρ οἵ 
οΠδρῖοτβ χν., ΧΥ]. ΘΏΓΟΙγ, μῈ νου μαννα 
ἃ Τηοῖϊϊνα [ῸΓ τειρονίὴρ ἐν Ῥώμῃ «50 ἴῃ 
Ἰ. 7, 15: ἴῸΓ ἃ ἰείϊεσ. δα άγθϑθεα Ὁγ δῖ. 
ῬΡαὺὰϊ ἴο [6 ΟὨγβδη5 αἵ ἘἈοιηθ, ἴῇ 
ΜΠΟΠΊ Ὦς ὰ5 50 ἀ6ΕΡΪΥ ἰηἰοσγοϑιεά, σου]Ἱά 
ὩΟΐ ῬΟΒΒΙΌΪΝ δηὰ 890 ΔΌΓΟΡΕΥ 845 δἵ 
χὶν. 23, ΜΙ Ποὰϊ ἃ 510 016 Δ] 5] ἴο ἢῚ5 
ΟΥ̓ ΡῬΘΙΒΟΏΔΙ] κἴδίθ οὐ 1Π6|γ5, ψπουΐ ἃ 
β'ηρ]6 ρτεοῦηρ, νου ἀνθ Ὠϊ5 518] 
ἈΡροβίοϊις Βρηβάαϊοίίΐοῃ. Μαζοίοη [Π6.6- 
ἴογε 15 τοιοἢ τοῖς ᾿καὶγ τὴ 81. Ραὺ] 
ἴο πᾶνε οὐ] ογαϊδα [6 τηδηζο οὗ Κοπια 
ἴηὴ [Π6 τϑὶ σμδρίθτγ, 

ΑΠΟΙΠΕΙ Ῥοββιῦ]α δχρδηδίίοῃ 15 ϑὺρ- 
δεβῖθα Ὁγ Μεγεϑσ, ἰμαὶ “ρεῦῆαρς βοιὴβ 
Ομυτοῖ, ψ οἢ ταοεϊνεὰ ἃ ΘΟΡΥ οὗ ἴῃ6 
ἘΡΙ5116 ἔτοῃ ἴῃ6 Ἀοϊωδῃβ ίοσ ρυ]1ς 
ΤΟΔαϊηρ, πᾶν 20,Υ7, ἐλεοῖγ οτυρ ῥαγηομέαῦ 
Οἰωγεά-δέ ἔαὰνα ἀε]εῖεα [ῃ6 εχίγαῃθοιβ 

ἹΝΤΚΟΒΘΌΟΤΙΟΝ. 

ἀεϑισηῃδίοῃ οἵ ρίαςο, δπὰ ἴπιι5 1ηἀιϊν!ά 4] 
σοάϊοοβ τηΔΥ ἢᾶνα ρῬαϑϑεα [πἴο οἰγου ΔΈ! 0 
ψ που 11. ΨΜΟΪΚΙΏΔΙ δαορίβ 8 ϑι τ αῦ 
Εχρδηδίιοῃ (ρ. 74). 

Βυΐ οἡ [Π15 5ιρροβιιοη μὰ 5ῃμου] ἢ 
Ἔχρθοὶ ἴο ἢμπα βοπὶῈ οὗ ἴῃς 1 ΘΟ. ΟΏΔΙ65 
οὐλὴ ἴῃ6 νογάβ, νῆἤθσγεαθ [ΏΘΥ 4]}, 
ΔΡΡΑΓΘΏΙΥ, σομίδιη ΠΘηλ. 

Οη τπ6 νῆοὶα γα σδηηοί Ὀμὰΐ δάτγηῖ 
1ῃὴ6 ίοτοθ οὗ 1μιοἢτ5 σοπο]βϑίοη (ρΡ. 
ὅς, () (ῃας 1 τὴς Ὀοχοϊορυ νγὰ5 τ θη 
ὉΥ δι. Ῥδὺὶ Ὠϊηβο6], 115. οΥὔρΊηδ] ῥἷδοα 
τηυδῖ ἤᾶανα Ὀδθὴ δῖ ἴ6ς επηά οἱ [τῃς 
ἘΡΙ5116, δῃά ποῖ δέϊοσ χὶν. 232. 

() πα Βεηδαϊοϊίοηβ. Ασδοοτάϊηρ ἴο 
τὴς τεοεϊνεα Τεχὶ ἴλθτα ἀγα ἴἤγες οοῆ- 
οἰυάϊηρ ἔοστηυ]δ, ([η6 Αροβίοϊις Βεηθδαϊο- 
[ἰο δἱ χνὶ. 20 (ἡ χάρις κ. τ. λ.), [η6 54Π16 
Βαοηδάϊοοι τερεαῖβα δἵ χνὶ. 24, δηα (ἢ6 
Βοοχοϊοργ. 

ΤΗς Βεηράϊιοϊοη δὲ χνὶ. 20 ἰ5 υἢ- 
ἀουδιοάϊγ σεηυηθ, Ὀεῃρ Οπγτθαὰ ΟἿΪΥ 
ἴῃ ἴοϑ6 Μ55. (Ὁ Εὶ 6) νῇῆϊο ἢ αἷϑοὸ οπιῖξ 
τῆς. ὨΟΧΟΪΟΡΎ δἱ ἴμ6 εηάᾶ, δηὰ ἰεανε [δ 
Βοηδάϊοϊοη δὲ χυὶ. 24 ἃ5 ἴῃ 6 σοπο] 5] 0 ἢ 
οὗ τῇς Ἐριβι16, τὴς τηοῖϊνε οἵ [1686 
σἤδηρας δνι θην Ὀεὶηρ ἴο τράμπος [ῃς 
ἘρΊ5116 ἴο [Π6 δοσυβίομηβα ἰοσηι. 

ΤῊΣ Βεηδάϊοκίοη δἱ χνὶ. 24 15 οὔηἰτοὰ 
ἴπ [6 σὨϊοΥ ἀηοῖα]ς ( Α Β (Ο), ἰῇ Ατηϊδί, 
Εὐ]α, δηθὰ οἵμοσ Μ55. οὗ ἴπε Νυϊραῖθ, ἴῃ 
186 (ορίϊς δηὰ Αειμίορὶς Ν᾽ ευβιοηβ, δὰ 
ἴῃ Οηρθρηῃ. 

115 ἰουμά τη {Πϊς ρίδος 'η Ὁ, Ε, 6,1, 
47, 47, ἴῃς Νυϊραῖς (εῃηα. Το]. δπὰ 
ΟἴΠΕΥ ςοαϊο65), ἴ[η6 ϑγγίδο (ΗδτοϊἊδῃ), 
ἃηῃὰ (ἢ6 Οοίδις, δηά ἴῃ τοοβὶ οὗ [6 
Οτεεὶς (ὐοτητηθηίδίουβ. [{ 15 ρυϊ δἴϊου ἰῃ6 
Ποχοΐοργ ἴῃ Ῥ, χ7, ϑγγίας (ϑ.ῆδδι), ΑΥτΏ. 
Αειῇ. 

ὕροῃ 1ἢ15 ενιάθηςς ἴῃς Βεπθαϊοῖοῃ 
δὶ Χνὶ]. 24 ἰ5 Ταϊεοῖϊεα ὈΥ 1, ΔΟΠΙΏΔΏΗ, 
ΤτΕρ. 1165, δηα ἴῃ ἢ15 ἰαϑὲ δὐϊοῃ (8) ὈῪ 
Τιβοποπμάοσί, ΒΡ. Ἰμἱρῃιίοοῖ, ἀδα Ῥτο- 
ίεββϑου Ηοτί σα͵εοῖ ᾿ἴ, Ὀυϊ 11 15 τοῖα πϑὰ 
ὉγΥ Μεγεοσ, Ἐτιῖζβοῆο, δηρθ, Ἡοίπηδηῃ, 
Ταςδς (ρ. 82), ΗΙΠἸρεηίε]ὰ (' ΕἸη]εῖς.᾿ Ρ. 
426), Ἀδιβ5, ΟΙΚΠΊΑΣΙ, ἃ5 ΜῈ} δἃ5. ὈΥ 
ΟΙΩ6γ ᾿πίογργείου ροθγα γ. Τῆς α0695- 
το {ποτείοσε οὗ 115 ρθη ηθῆεϑ5 τηυϑὲ Ὀ6 
ΤΕραγαδα 45 511} ὉΠ 6. αἰ] βο 5510 Ὲ. 

Ουτ οὐ Ὀα]ϊοῇ 15 ἴῃαι ἴῃς Βεμεάαϊοῦοη 
15 βορυΐηα ἴῃ Ὀοϊἢ ρῥίδοαβ, δπὰ ἰμδῖ ἴῃ 
Ψ. 20 ἰἴ ἰοσγῃ5 ἴπ6 σομοϊ βοὴ οὗ ἃ ἰδίεγ 
Ἰείϊοσ ἴο ([Π6 ΟἸυσοἢ δὲ Ἀοηα, οὗ ψῃϊο ἢ 



ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΌΟςΤΙΟΝ. 

ἴῃς ἑταρτηθηὶ τ. 3--20 Ὀδοδῖηθ ἸΏσοσρο- 
ταϊθα ψῇ Βομπλαηβ. δὲ [8 δοσουῃῖ 
δὶ Ος6 ἴοσ ἴῃ6 βϑϑηγληρ ταρει! οη οὗ (ἢ6 
Βοηδάϊοσοη δὲ ψ. 24, δῃηὰ δἰ5οὸ 866 ἃ 
Τ ον (ΟΥ̓ 115 ΟἸἸϑϑίοῃ ἴμ 6 γα 1ἢ 850 ΠΔΗΥ͂ 
Βοοὰ Μ39, ποτα θείης ὯῸ ΟἾΠΘΙ ΘΧδΙΏΡ]6 
οὗ 5ξυοἢ τερε το. 

111. ΝΤΕΆΝΑΙ, ΕΝΙΡΈΝΟΕ. 

(4) 7.4 “οχοίοργυ. ΟὈ] δε οη5. ἴο 
[86 ροῃυηθηθθ5 οὗ ἴῃ6 ΠὨΟΧΟΪΟΡΎ ἀτγαννῃ 
ἤτοστα ἴθ 5ρθςῖδὶ σμδτγασίθσ ἂὲ αϊγθοϊεα 
ΟΙΙΠΟΥ ἀραϊηβῖ ἰἴ5 ἔοστλ, 1ῖ8 ΡΗΓΣΑΒΘΟΪΟΡΎ, 
ΟΓΥ 115 14685. 

(τὴ 7 ει βοννε, Τὰ 15 δἰ]ερεὰ ἴμδἰ [ῃς Ρε- 
διμηϊηρ δηά [ἢς ἐπα (τῴ δὲ δυναμένῳ ὑ ὑμᾶς 
στηρίξαι... .. μόνῳ σοφῷ Θεῷ διὰ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα κ. τ. λ) 5ῆον [(ἢδὶ 
ἴΠ6ῖο 15 ἃ τϊχίυσα οἵ ἴνο αἰ δγθηΐ ἐὈΥΤ5 
οὗ θοχοΐοργ. Τῆς ψῇο]α αἰ ΠΠσ.]Υ 1169 
ἴὰ ἴῃς ϑυροτγῆυοις Βοϊαῖῖνε (ᾧ), ἀπά 115 
Ροϑβιίίοη. ΤῊϊ5 τοὶδῦνα 15 οτηϊθα [ἰῃ 
ἴὴῆς Μαϊίζςδῃ Οοάδχ δῃρά ἱνῸ οὐγοῖνοβ 
(33, 72), ἴὰ ᾧ, τὴς 1,Δῦη οὗ Ἐ,, ἴῃ ϑοῃααῦϑ 
ϑγτίδο, δηά ὌΥ Οπρδῃ (οΥΣΓ Ἐυβημ6) Ϊῃ 
Ὦϊ5 ΠΟΙ ΘὨΪΔΙΥ ΟἹ [ἴἢ6 ρᾶββδαρθ. ἈὉῚσ. 
Ἡοτὶ (' 7ουτηΑ] οὗ ῬΠΠ]Ο].᾿ ΝΟ. 5, Ρ. 57) 
ἐπι} Κ8 {ιᾶΐ “΄ ᾧ 15 ῬΡΓΟΌΔΌΪΥ Δῃ Ἰηϊτυβίοη, 
ἈΠ ΡΙΟΥ ὝΛΗΝ ἜΣ τ1ὴ6 Ργδβϑιρῦοη ἰῃ 
ίανοιυσ οὔ δὴ ἱγγεριϊαῦ σοηϑίσγυσίοη." 
ἀοάει (ηκ5 τπαῖ ψῃεὰ 851. δὰ] θαρδῃ 
[6 δοῃΐδηςο, ἢ6 αἸά ποῖ πιδδὴ 1 ἴο οηά 
1ῃ.5-- το πὰ Ὀ6 ρίοιγ "---υς νη 
50Π16 5υοἢ [Ππουρἢϊ 45--- ἴο Ὦ]Π) 1 σοτη- 
τηθηὰ γουῦ ᾿" (συνίστημι ὑμᾶς, ΟἸΟΟΚΙΕΥ). 

Ης δὰ 98 “γε ρῖνε ρίογυ ἴο ἢϊτὴ 00 
ἦας ομε τ6 ννοτκ ; Ὀὰϊ ἴῃ τορατὰ ἴο ὨϊτῺ 
0 ἐς σόίξ ἴο ἀο [ἴ, να Ιοοκ ἴο ἢϊπὶ ἴο ἀο 
1, γα οἷαὶπὶ ἢ15 Παρ, ΜῈ δχρῖθδθ ΟἿΓ 
σοημβαάδῃςσες ἴῃ Πτὰ δηὰ ἰῇ ἢϊ5 Ροόῦνετ." 
Βιυϊ [Π15 τραβοηϊηρ ἰ8 δὲ οῇὔςσε τγοίαϊεὰ Ὀγ 
ἃ ρίδηοθ δ Ερῆῇῃ. 1]. 2ο, τῷ δὲ δυναμένῳ 
.ν ν΄. αὐτῷ ἡ δόξα κ. τ. λ. 

ΜοΥΘΥ οἸ]η5 διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ΜῈ 
σοφῷ, “οἀ Ψψῆο τπτουρὴ [65ὺ5 ΟΠπϑβί 
ἢδ5 σἤοννῃ ἢιπηβοὶΓ τῆ6 ΟὨΪΥ νν 156," [ἢς 
Οὐ]εςῖ οἵ 115 ΠΑυβῇ σοῃμποχίοῃ Ὀεϊηρ ἴο 
δνοϊά ἴῃς Ξυ ρροβεα πθοθϑϑυ οὗ σείθγπηρ 
ᾧ ἴο [ἴῃ6 ρεΐβδοὴ ἰδϑῖΐ παιηθά, 6515 
ΟὨτβῖ, δῃά 50 δϑδοηθιηρ ἴῃ6 ρβΊΟΥΥ ἴο 
Ηϊη.. ΤΠ15 ὨΘΟΘΘΒΙΥ 15 ΠΕΊΘΟΥ ΤΏΟΓΟ 
ΠΟΥ 1655 [ΠΔη ἰὴ ΗΘΌ. ΧΙ. 21 ; 1 Ῥοῖ, ἵν. 
11, ὮΏΘΓΟ 566 [6 ποῖθδ5. 
Εν! ὰ ἰγαῃϑδίθϑ 845 1 (ῃ6 ογάθ εξ 
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ᾧ διὰ Ἷ. Χ, ἡ δόξα, ἀπά Ξιρροβαβ [ἢ18 
Ὠδίυγαὶ ογάθῦ ἴο ἤανα θδεὴ Ἵπδηραὰ [ῸΥ 
ἴῃ6 56Κ6 οὗ [Ὠσονίηρ Δ Πρ 4515 οὔ 
“τῆτουρῃ [6515 ΟΠ σγιβι." 
νε οδὴ δοςοδρὶ ἢὶβ {τδηβ) Δ οη 85 

ΠΩ ΤΥ Ἔχργαβϑίηρ ναὶ δῖ, Ῥδὺ] τηθδῃϊ, 
δὰϊ ηοΐ ἢϊ5 Ἔχρίδηπδίίοῃ οὗ τῃ6 υπιιβι8] 
οτάθσ, νης ἢ 15 ἴῃς στηδίη αἰ βησου γ. 

ὕροῃ ἴῃς ψῇοϊς νὰ αἵὲ ἀϊβροββά ἴο 
ἄστεα ἢ τ. Ηοσὶ ἰδὲ ““ ᾧ 15 ῬΡΧΙΟΌΔΟΪΥ 
ΔΏ Ἰηϊπιβίοη," τπουρῇ οὗ ἃ ὙΕΙῪ ΘασΪν 
ἀαῖθ, γα τωυβί δάμη [μὲ 1 50 ρστϑαΐῖ 
ἃ Ῥτδρομάδσγδῃσα οἵ Ὄχίεσῃδὶ δυϊποσιν ᾧ 
ΟΡ ἴο 6 τεϊαιηδα 1π ἴῃ6 ἰοχὶ ΠΟΥ͂Ν, 
Δίου ΤῺΔΥῪ πᾶνε ὈδΘὴ [15 ΟΥΡΊΏ. 
Βυΐ οὨ ἴπ6 οἴμοι μη τῇς δι Που 165 
ἴοσ ἴῃ6 Οὐὔλιϑϑίοη ἅτ ναιιεὰ δῃηά οἵ 
σοῃϑιἀθγαῦ]α νι: ψ Ώ1|6 [6 ΙηΓΓ δ οἢ 
ΤΑΙ ἢ νΕΙῪ ΘΑΒΪΥ ἤᾶνα Ὀδθῃ οδιιδεὰ ἈΥ̓ 
[ἢ6 Ῥγεβϑῃσα οὗ ᾧ ἴῃ ἴδε ραγα] δὶ ραβϑϑαρθϑ 
(αὶ. 1. κα; 2 Τίῃ. ἵν. 18, ἨδΌ. ΧΙ. 21 ; 
1 Ρεῖ. ἵν. 11. Εἰοκοτὶ τοὐεοῖς. ᾧ, δηά 
Κοῖςῇο, ἴῃ 5 ΟΠ 04] (ὐοτητη ηΐασυ, σοη- 
οἰυάδς ἴα ἴῃς νψπῖοῦ οὗ ἴπΠῈ ΠΟ ΧΟΪΟΡΥ 
Ὀοττγονϑα 1 το Ἡ 6Ὁ. ΧΙ]. 21 οΥἹἩ [υἀ6 25. 

ΤῊΘ οὐ]δοῦοηῃ ἴῃδὲ 81. Ραιὶ ἀοόβ ποῖ 
ἐπα] Ἦϊ5 ἘΡΙ51165 ἢ 4 ΠΟΧΟΙΪΟΡΎ ΤΟΙ 68 
ΜΠ Π1Π|6 ἔοσοθ ἴοσῃ ἴἢοβ6 ψῆο, κ6 
ΒαυΓ δηὰ 1 υςἢϊ, σουηΐ ΟἿΪΥ [(Ἃἢχθ6 
ἘΡΊ 5.165, θεϑιάες Ἐοιηδῃβ, ἴο Ὀ6 σϑηυῃδ. 

Τηδί ἴἢ6 ἰαϑῖ οἶδιιδα οὗ {π6 ΠοΧΟΪΟΡΥ͂ 
15 σμαγδοίογιβες οἵ 51. Ῥδὺ] 15 5δεξῆ ἴῃ 15 
οἷοβθα σϑβε ἰδησς ἴο χὶ. 2ςό ; (δὶ. 1. καὶ ; 
δΔηά [5 αἸἤδγθησα ἴτοσῃ ἵ Ροῖ. ἵν. 1ὰ ; 
Ὑ. 11. 
βοὴ Τὰς ὑτρὲβ ἴηδὶ ΤοΧοΟΙΪορΊΘ5 

ἰοστηϊηρ ἰοὴρ δπᾶὰ ὄοιρὶεῖε βθηΐθῃοθϑβ 
816 ποῖ ἰουῃά τη 51, Ῥδιυ}5 ΕΡρί51165, θυΐϊ 
ΟἿΪΥ ἴθ ΕΡἢ. 11}. 20, 21; ΡὨ1). ἵν. 20; 
1 Τί, 1. 17; 2 Ρεῖ, ||. 18 ; [υαθ 24, 
25. ; ΜῈ σδῇ ΟὨΪΥ ΤΟΡΙΥ (μαὶ ἴΠ6 [ἢχεθ 
ἘΡΙβΕ165 ἢσβί μαιηεα ἂῖὸ ὥ ως 81. Ῥδιυ}}5, 
ΔΑ 85 δ ἢ (ΠΟΥ ΠΕΡ ΌΥ ἴΠΕῚΓ ΤΔΗΥ 
ῬοϊΪηῖς οὗ Ταβει Ϊᾶποα ἴο ἴτε ΠΟΧΟΪΟΡῪ 
1Ἰῃ Ἐοπιδῃ5 ἴο σοηῆχῃ 115 ρε πα] 6 ῃ 655. 

ΟΙΠοΥ οὈ]θοϊοη5 ἴο ἴπ6 Ἰεηρίῃ οἵ 1ῃ6 
ΠΟ ΟΧΟΪΟΡΎ, ἴο 115 ὩυϊΏΘΓΟυ 5 ἸηςοΙτθαϊδία 
οἶδιι565, δηὰ ἴο {Π6 ταϊχίυγο οὗ βίγοηρ δλο- 
ὕοη [ἢ ῥτοίουπηα ἀοσίγη8] δἰαιεπηθηΐβ, 
816 ταβυϊθα ὉΥ ἃ ἀπ ἀρργβοϊδίοηῃ οὗ [6 
ῬΘΟΌΪΔΓ σμαγαςίοσ οἵ ἴλ6 Εριςῖ]ῖ6. “Τῇ 
Π0]6 ΕΡΙ5116 οουὰ ΠαγαΪϊγ πᾶν ἃ δίζεσ 
αἷοδα ἴῃδπ ἃ Ποχοϊορυ ετηδοάγιηρ ἰῃς 
ἴα! ἴτοη ψῃϊο ἢ 115 σϑηῖγαὶ σΠδρίοσβ 
Ρτοοδθά " (Ηοσῖὶ, Ρ. 56). 
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“Τῆς ᾿οδαϊηρ Ἰήθδα5 σοηϊαϊηδα 1η ἴῃς 
ὙΠ0]6 Ερίβι]α, 28 ἴποῪ δὰ δτοδαῦ 
ἰουπὰ ἴῃ ἴῃ6 Ιμἰτοάυςίοη (ἴ. 1--7) [ΠΕΙΓ 
Ρταϊ ἀὴρ Κογ-ποῖθ, δηα ἀραΐϊῃ 1ἢ χὶ. 33 
Π, {6 ῚΓ ΓΘ ΠΑ σΎ ἀοχοϊορὶοδὶ ἜΧΡΓΘϑ8- 
βίοῃ, ὩοΥν τ δτ στοοαῖνα, ᾿θ τῃ6 [1651 
πηϊδοὴ οὗ ᾿Ἰηϑριγοὰ ριθίγ, τῆθῖγ σοησθῃ- 
ἰταϊδὰ ουὐἱθυγοὶ ἔοσ ἴΠ6 {τς ἤπαὶ σοηβα- 
οτδτοῃ οὗ [6 ψῇο]α " (Μεγοῦ). 

(2) “κίον. Ἰςμὶ δοκηον θάρος [δὶ 
ΘΥΘΙΥ 5ἰηρὶα Ἔχρτθϑβίοῃ ἴῃ ἴ1ὴ6 ΠΟΧΟΙΟΡΎ 
(εχεερί σεσιγημένον) ΙΗΔΥ ὃς ἰουπα [ἴῃ 
δῖ, Ῥδυ]5 ρεθυϊηθ ΕρΊ51165, ὈὉγῪ νῃϊοἢ Πα 
τῆθΔὴ5 Βοϊηδῃϑ, (ΟΥςΠΔη5, δηὰ Οαϊα- 
δη5. 

ΤῊς Ῥαβϑῖνα σιγᾶσθαι 15 ἰουηδ πο- 
οτος οἶσε ἴῃ ἴῆ6 Ν, Τ. οὐ ΤΧΧ: Ὀυῖ 
δῖ, Ῥα0}}5 56 οὗ σεσιγημένον 15 (}} 
υβξβεά ὈΥ 5υοῦῇ ρᾶβϑαρθβ ἃ5 ΕὙΠΡ. 
“ἸρΡμιρεηΐα ἴῃ Τδυτὶθ, 1ο76, πάντα σιγη- 
θήσεται, ῬΙπάδτ, ΟἹ. ἰχ. 156, σεσιγαμένον 
οὐ σκαιότερον χρῆμ᾽ ἕκαστον, δ ΤΩΔῺΥ 
οἴθεῖϑ. 

Τῆς οδ)]εοϊοη [μαὶ [6 βανϑσῦαὶ ννοτὰς 
8Δηα ρἤγαβος οἵ [6 ϑοχοϊορυ, τουρἢ 
[ουηά ἴῃ ἴἢ6 ἔοιυγ στοαὶ ἘΡ 51165, γα ἴΠπ61 
56 ΟἿΪΥ ἴῃ ΟΙΠΕΙ τη ΔΏ]ηρθ ΟΥ (Οη- 
ΠΘΧΊΟΏ5, 11 ἰοσ τος σοδάθυ Ὀ6 5υΒἔ- 
ΟἸΘΠΠΥ δηβννεσεα ὉΥ Ἰμοῆ 5 ΠΟΙ 
οὈ]εδοΐοη, μας [6 ΠΟ ΧΟΙΪΟΡΎ ἰη 4}} ἴἢ6 56 
ῬΟΪΠῖα ἄρτῖθοβ ΜΠ ἡνῆαΐ ἢ6 (4}15 ηοη- 
Ῥαυ]ηθ πτηρο, ἴἢ6 ΕΡΙ51165 ἴο ἴῃ6 
ΕΡδοβίδηθ, (οἰοββϑίδηθ, Τιηοίηγ, δηά 
Τιυβ. 

ΤΠε56 ροϊηῖ οὗ δρτθοιηδηΐ τὰ ἰη6]- 
οαἰδὰ ἴῃ οὐἵ ἰοοί-Ποΐθ5 : δηᾶ 11 15 ΟὨΪΥ 
ΠΘΟΟΘΘΑΓῪ ἴο δαὰ δὶ ἴῃ6 δχρσγθϑϑίοῃ 
“ νου] αϑιηρ Οοα᾽ (αἰώνιος Θεός), ἴο 
σῇϊο Τυσῃς οΟὈ]οοῖβ, ῖι5 ΠΥ )υ5θαά 
ὈγΥ ἴὰ6 ἀϑαρα οὗ ἴ[ἢ6 ΤΧΧ ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ 
7οὉ χχχὶ!. 12, αἰώνιος γάρ ἐστιν ὁ ἐπάνω 
βροτῶν, Ὀυὰϊ «αἰδο ἴῃ [ἢ6 νϑῖῦ βἰπκίηρ 
Ρᾶββδᾶρε Οδῃ. χχὶ. 23, ἐπεκαλέσατο ἐπὶ 
τὸ ὄνομα Κυρίον, Θεὸς αἰώνιος. ἨἩδτα 
““ Τεῃονδῇ 15 σδ]ἱθὰ (ἢς δνεηδθῦηρ Οοά 
85 ἴῃ6 Εἴθτηδ]ν ἵπιθ, ἢ τοϑροοῖ ἴο ἴῃ 6 
Θἴθσγηαὶ οονθηδηΐ ΨηΟἢ Ηδ δΘςιδ ὉΠ 1564 
ἢ ΑΡτάμδτὰ χνὶ. 7" (ΚΕ ἃ Ὠε- 
1256). 980 τειράγκαῦϊθ ἃ {π|6 ταυδί ἤᾶνα 
ὈδΘη 1Δπ}1}[|4γ ἴο ὅιῖ. δὶ, δηὰ 115 156 ἤοτα 
ἴῺ. τοίθγθηςσα ἴο [ἴΠ6 541η6 οἴδεγηδὶ σονοηδηΐ 
1ῖ5 850 ΔρΡριόρηδαία ἴμαις ἴἢ6 ϑιρροβδά 
ΟὈ]Θοϊίοη 15 ΤΟΑΙΪῪ ἃ ϑἴσοηρ διρυϊηθηΐ 
ἴοτ δῖ. Ῥδι}᾿ 5 δ ΠΟΥΒἢΙΡ. 

(3). 4“ 4ε65.---ἰ ο 5 δἰζοηρί ἴο ῥσονς 

ΙΪΝΤΑΟΘΟΌΟΤΙΟΝ. 

ἴὩλι τὴς Ὠοχοϊορυ δὰ ἃ Οπορίϊς (.η- 
ἀθῃοΥ, δηά τηιβὲ (Ὠδσείοσε Ὀὲ οἵ ἃ ροϑβῖ- 
Αροβίοϊις ἀδίε, 15 τρθγ ἀἰδγαιθεθα ὉΥ 
Μαγοσ 85 Ὀαϑθα ΟὨΪΥ ὕροη τ ]ϑ] ἰοσρτεῖδ- 
το δηα ἃ ῥγδ-ϑαρροβιοη (ἢδὲ 4}} σχοθρῖ 
ἴῃς ἴουγ ρτοαΐθσ ΕΡ 51165 οὗ 81, Ῥδὺ] δῖα 
ΒΡΌΓΣΙΟΙΒ. 

(0.) Οὐλαῤέεγς ου., χυὶ, ΤὮδ οὐ] ΘΟ Οἢ 5 
Ὀτουσῆς ὈῪ Βαυγ, δῃά ἴῃς δχίσεμηθ ρϑῖ- 
ιἰϑαη5 οἵ 5 ϑοῇῃοοὶ, δραϊηϑί [ῃ6 σθηυηθ- 
Ὧ655 οὗ ἴπΠ656 ἴνγο ΨηΟ]6 οἤδρίοτβ σδῃ 
μαννα {|| ννεῖρῃϊ Ἄχοθρὶ ἔου ἴἢοβα 0 
δΔοσερῖ ΠῚ5 ΚΘ ΏΘΓΑΙ [ΠΘΟΙΥ οὗ [Π6 Ῥυγροβα 
οὗ τῃ6 ἘΡΙ5116, ψ ῃ ἢ γα ἢᾶνα δἰγεδαν 
ΘΧΔΙΩΪΏΘα ἰῃ ὃ 7 δῃηά ἰουηά πηϊθηδΌ!]6, 
Αϑϑυμληρ ἰῃ6 Ρῥγαροηάοσαπμοα δὲ Ἐοπια 
οὗ ἃ ΤΠ υἀδ:Ζηρ ρατίγ ἴο νῇοπλ {Π6 ΘΑΥΠ ΟΥ 
ρογίοῃ οὗ ἴῃς Εριβῖ]Ὲ ψουἹὰ μᾶνα θη 
ἀἰϊπίαϑίοία!, ΒΔῸΣ 5665 ἴῃ (ἢ6 ἰαφςί ἔψο 
ΟΠδρίοιβ (ἢ6 νοῦ οὗ ἃ ἰδίθυ “" Ῥιυ]η δῖ 
ΜΠΌΩΡ 1 της ορὶπὶ οὗ ἴῃ6 Αοῖβ οὗ τῆς 
ἈΡοϑβ1[65, βεδκιηρ ἴο βοοίῃε (Π6 [πἀα]βί5, 
δῃά ἴο Ῥσοπηοῖα [ἢ6 οσαιβα οὗ υηϊῖν, δηά 
τῃπογαίοσο ἰδ ροπηρ ἴΠ6 Καδη δηϊ:- Δ ]15)ὶ 
οὗ Ῥδὺὶ ψιἢ ἃ τ] ἀοὺ δηα πόσο σΟΟ]}]}- 
ΔΙΟΤΙΥ σΟΠΟ] 5] 0 ἴο ἢ15 ΕΡ 5116" (΄ Ῥαι]ὺ5,᾽ 
,. Ρ. 26ς. 

Γςἢϊ, 1655 ὈοΙα τΠ4η Βαιτ, ἄοθς ποὶ 
νϑηΐυατα ἰο ἰτοαῖ ἰἴῇ6 ἴνο ομαρίευβ 8ἃ5 
ΠΟΙ βρυποιβ: δαϊηϊηρ ἴπᾶτ τς 
οΠρΊΩΑΙ] ΕΡΙ5116 σουἹὰ ποῖ αν εηάδδά δἱ 
χῖν. 232, ἢ6 {πΠ|ηΚ58 [Πδὶ μοχζ[ίοῃβ οὗ [ῃ6 
δδηιϊηα σΟΠΟΪ 5] ΟῺ ἀγα 51}}}} ἴο Ὀ6 ἰουπὰ 
ΪῈ ΟΠαρίειβ χν. δηά χν]. Ηϊς [ΠΘΟΙΥ 
15 [πὶ ἴῃ6 Ἐοιηδῃ ΟἸΘΓΡΎ, ἔδαπησ ἰ6ϑῖ 
οἤδξηςε τρῶς θῈ ρίνθη Ὁγ [6 ΑΡροϑιὶοθ᾿β 
{τεδῖτηθης οὗ δβοδεῖῖς βογιρ]ε8 ἃ5 “Ζἠξ 
ἐγ ες 97 ἐδσ τὐεαῖ " (χν. 1.), ν Π 6] 4 
(Ὧ6 σοποϊυδίοη οὗ ἴπ6 Ἰδῖϊεσ ἔσγοπι ρα ΌΪ]ΙΟ 
1.56, δΔηά Ἰαϊὰ 11 ἃρ ἴῃ {Π6ΙΓ ἀυοηϊνθβ ἴο- 
Βεῖμοσ ἢ 4 Ἰείῖογ τὸ ἴῃ6 ΕΡ 6513} 8 
ΠΟ ὈΥ τλϊδῖακα ἢδα Ὀδδη Ὀγουρῆϊ το 
Εοπιδ;; δῃα [δι ἴπ656 ρεηυϊης δα] π6 
πιαΐοτιαὶς ΕΙΣ ΟΥΚΟα ὑὉρ ΌΥ ἃ ἰαῖεσ 
ὙΠΙΟΓ Ἰηἴο ἴῃ6 ῥγχδϑεηΐϊ ἔοσηὶ οἱ τἢς Ἰαϑβὶ 
ἴνο σῃδρίοτϑβ. 

Αςοοτάϊηρ ἴο ΨΟΪΚΙΩΔΓ (ΡΡ. 129-122) 
[Π6 Ἰατίοσ ρατῦ οὗ ἴῃ6 ραηυϊης Ἰειῖοσ ννὰβ5 
ΟΙΠΘΙ ἰοδῖ ΟΥ ῬΌΓΡΟΒΟΙΥ ϑυρρΓΘσβθα, δηά 
ἴῃ τῆς 2ηα (δητΟΥ ἴνγο δἰϊετηρίθ ΜΈΙΘ 
ΙηΔάς ἴο ΒΌΡΡΙΥ 4 διεηρ σομοϊβϑίοη ἴο 
χὶν, 22: ἴ΄ὼ [6 Ἑαβίοση (Πυσοῦ [ἢ6 
Τ͵οχοϊορυ ννὰ58 δα ἀβά (χν!. 25--27}, ἢ (6 
νβίθση Ομυσοῦ τῃ6 ργδαῖοσ ρατὶ οὗ [Π6 
Ιαϑὲ {)ἴ2|ὸ͵Άᾶ. σΠαρίουβ, μα ΕἰνῪ χν. 1--32, ΧΥ], 



ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

4-16, αἀηὰ 17--2.ς. ΑΠἰεγναγαὰς Ὀοιἢ δά- 
ἀϊοηβ σα σου θη α ἴὰ νάπος ΜΑΥΘ, 
δηά υπᾶσσ [ἢϊ5 “ (δίμοϊις σοῃροτηδσγαῖς ἢ 
οὗ σοῃοΙ ΠἸΔΙΟΥΥ τηδίῖοῦ ἴα ἴῃ6 φοηυης 
ΘΟΒΟΙυβιίοη ἰοηρ πιάση, γεῖ δοουγαΐεὶν 
Ρτεβογνοα ἴῃ ΝΟ ρᾶβϑϑᾶρθϑ ΧΥ. 33---ΧΥ]. 2, 
δΔηα χνὶ. 21--24. 

Το 4}1 ἴλεβθ δι} γα ὨγΥροίμοδαβ 6 
ΤΏΔΥ ΔΡΡΪ ἴῃ6 τοηδῖκ οὐ ΗΠροηί(οὰ 
(΄ Εἰπ]διταηρ,᾿ Ρ. 322): “δῖ 15. ἤθῖα 
τερατάθα δ5 ὕῃ- δῦ] πη ΟἿΪΥ 5ῃθ 5, δο- 
σοτάϊηρ ἴο Τῇ σοηῃνιοίίοη, τἴῃδὶ 5ἴποα 
Μαζοϊοη β (πὲ [θα 85 Ὀδθη ἃ οπα- 
βἰά6α ρΡἱοΐυσε οὗ ϑῖ, Ῥαυὶ, ἴο ῃ]οἢ βουὴ 
5801} ἀδοῖτα ἴο τῇαϊκε (ἴῃς ἴτιθ Ῥδὺ] σοτ- 
τοβροῃά." (ουῖραζα ἴῃ [Π|5 (ΟΣ ΘὨἴΑΣΥ 
[ῃς Ιηϊἰτοἀδυοσοῃ ἴο τ Ῥεῖευ, ὃ 23. 

Α5 τορατὰς ἴῃς χνίῃ (μαρῖθι να ΠΊΑΥ 
ΠΟΙΒΔΕΠΠΥ 54Υ [παῖ [6 τεϑι]ῖ οὗ τηοάθτῃ 
ΟΠΌΟΙθπὶ ἢᾶὰ5 Ὀδθὴ ἴο ρῥῖονεὲ Ὀεγοῃὰ 
ΤΕΔΘΟ ΔὉΪῈ ἀουῦδὶ (δὲ ἴἴ 15. Ὀοτῃ [ῃ6 
δεπιης ψοτκ οὗ 51. Ῥαὺ] δηὰ δὴ οσὶρίηαὶ 
Ροπίοη οἵ (ἢ6 Βοιηδῃὴ ΕΡΊ511|56. “1ἰ 15 
ὑπ άἀθηϊδ0]6 τῆδι χν. 1--Ὁὲ 2 Ὀδοηρϑ ἴο χὶν, 
δ πα [Πδὲ χν. 14--23 ἔοττηβ ἴῃ6 σοποϊ βοῇ 
οὗ ἴῃς Ἐριβῖῖε " (ες γνεῖῖε, " Κυτγζα Ετ- 
ΚΙάγυηρ, Ρ. 204). Ῥβεϊάετεσ (ς Ῥαυηἰβηα, 
1. 41, ποῖε) δχργϑϑϑὶυ τηδιηΐδιη5 ΜΠ 
ἩΠρεηίοἸά, “1 5ριῖ6 οὗ Βαυτ, 1υοἢϊ, ἀπά 
1λρϑιυβ," τῃαῖ τῃ6 Τσμαρῖοσ 15 ρεηυΐηθ. 
ὙΠ6 Τρροϑβιῖα ορίπίοῃ πᾶ5 ΠΟ εν δὲ- 
νοσδῖθ5 Ἔνθ ἰῇ (οτηδηγ. 

Ιῃ τερατὰ ἴο Ὁμαρίθσ χν]. ἴῃ οᾶβθθ 15 
ταῖμου ἀϊἥδσεηῖ, Ασοοταϊηρ ἴο ἴῃ6 σοη- 
Ἰεοῖατε οὗ ὅοδυϊΖζ, δάορίεά ὃγῪ Εν να]ά, 
Ἐδηδη, Ἐθιι55, ΕΔΙΓΑΥ δηα οἴπεοιβ, (ἢς 
ρτοδῖου ρατί οὗ ἴῃς σμαρίοσ Ὀεϊοηρεά ἴο 
8 ρεηυίης ἰειῖον οὗ ὅ::. Ῥδὺϊ δαάγεςςεά, 
ποῖ ἴο Ἀοπιε, θυ ἴο ΕΡΠΘΚυ5. 

Ϊὴ οοπδιάθτηρ [(ἢ15 ΤΠδοΥγῪ 1 ψ}}}} Ὀς 
σοηνεηϊθηΐῖ ἴο χα δδοὴ ροχίοῃ οὗ 
[Π6 οπαρῖοσ βορδσζαῖοὶγ. 

ῦ. 1,2. 72: Οο»ι»εηάαίο» οΥ Ῥδαδε. 

11 15 οὐ]εδοιοὰ δαὶ 51. Ῥαὺὶ σουϊὰ ποῖ 
μᾶνὸ ψττδη ([ἢ15 σοτηιηθηἀδίου οὗ ΡΟ ῦς 
ἴο 4 ἀιεῖδλης ΟὨυτοῆ, Ὀοοδυβα ἢς ἢδὰ 
ΒΏΟΓΕΥ Ὀαδίοστε Ἔχρύεβϑοα ἃ ἀἰβρασαρίηρ 
ΟΡῬΙηΐοη οὗ σοτηπιδηἀδίοιγ ἰοἴζεγβ (2 (Οχ. 
1}. 1)ὲ. Βαῖ Γτδὲ Αροϑβίΐα ἴῃ ν᾽ παϊοδίηρ 
Ἦ15 Δ ΠΟΥ δϑϑοσίβ ἴηαἴ ἢ6 85 πο πδεὰ 
οὗ “ ερίείες 977 ἐονιν»ιεπά αηομ," τὰ ὉΥ πὸ 
Τ ΘΔ ἰοἰΐονν5 ἴῃδΐ ἢδ ἰπουρῃΐ δὰ υἢ- 
ὨΘΟΘΘΘΆΤΥ ἰοῦ 41} Ῥεῖβοῦβϑ. Αἃ ΨΟΠΊΔη 
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ὉΠΟΟΣΔΚΙΠσ 84 ἸΟΌΓΠΘΥ ἴο 84 ἀϊξίδηξ οἱὉΥ 
ΤΩΡ ψ6}} Ὡδοὰ ἴο 6 σοτηπηεη θα τὸ 
(ῆ6 οᾶτα οὗ ἴ6 (Ομ ϑδη σοΟΙΩΤΊ ΠΥ, 
ΘΒΡΘΟΙΑΙΪ 1 506 νψὰβ (45 15 βΘΏΘΓΙΑΙΙ. 
ΒΌρΡΡοΞβϑα) 1ἢ6 ὈδΑΓΟΥ οὗ ἴῃ6. Αροβιὶε 5 
ον ἘΡ 5116 : σοτηρᾶζα [6 σοι ἀϑῖ]ο 
οὗ ΤΙ μλοΙὮΥ ἰῃ 1 ΟοΥ. Χχν]. 1ο, 11. 

ΑΔ ῖθεσ οὐ]θοϊίοη 15 Ὀσουρῃς ἀραϊηβῖ 
τῇς ἀεδεπρίίοη οὗ Ῥῆοοῦε 45 Ὀδίηρ “ὦ 
φεγυαηέ (διάκονος) οΥ ἐάε εὐωγοὰ τυλίελ ἐς 
αέ Οφιολγεας," οὐ ἴἢ6 στουπᾶ [ῃᾶῖ τῃ6 
οῇϊςοκ οὗ ““ἀξαςοῃ 655" νγἃ5 οἱ ἰαῖθσ ΟΠΡΊΩ. 
Τῆς οὐ]εδοϊοη νουϊὰ αν ἢδα ϑογὴθ 
ἔοσοβ ἢ τῆε {6 (διακόνισσα), νὨϊοἢ ννᾶ5 
οὗ Ἰαίθσ οτίσιη, δὰ ὕθθη υϑεα. γε τεδὰ 
ἴδ 1 Οοσ. Χν]. 15 ἴπαῖ ἴῃ6. Πουβθῃο]α οὗ 
Θϑιθρηδηδβ Πδα ἀδνοϊεα {Ππαγηβοῖναοβ ἴο 16 
ΤΩΙ ΠΙΞΊΤΥ οὗ (ἢ κβαϊηΐβ (ἔταξαν ἑαυτοὺς εἰς 
διακονίαν τοῖς ἁγίοις) : δηα 510ἢ 56]Ἐα6α1- 
σδίίοη ἴο ἃ 5ρεοϊδὶ ψόοσκ, ᾿πουρὴ ας 
οοῃϑἰδίθηξ ἢ ἃ ἔογπαὶ ἀδϑιρηδίοη ἴο 
[Π6 οΠῆςο, νουϊὰ ὄνθὴ ψιθουῦς 1 ἢᾶνα 
Ὀδδη βυβηοϊθης ἴο ᾿υ5ἡν ἴῃ ΔΡΡΙΙοδῖοα 
οὗ (8 σεηοτζαὶ ἰεσπ διάκονος ἃ5 ἀΘϑοτρτνα 
οἵ Ῥῃοῦθα ἴθ ΠΟΥ ΜΟΥΚ δἱ (θῃσῆγοβδα. 
566 ΟἿΓ ποίε ΟἹ ἴῃς ρᾶ558ρ6. 

ΙῺ ν]ιδίθνοσ νὰὺ ΡΏοοδα Ὠαὰ Ὀδθῃ “8 
ΒΟΘΟΌΓΟΙ (προστάτις) οὗ τηδηγ," δηᾷ οἵ 
δῖ, Ῥ}] ΠΙΠ]56] δ]5ο, ἱπετο 15 μοῖῃηρ ἢ 
ΒΌΟἢ 5θύνιοθ ἱποοηβίδίθης ἢ [15 [{6- 
αυξηῖ Δϑϑεσῦοηβ ἴῃπαἴ ἢ6 ῃδἀ ποῖ δοςερίβα 
ΔῺν Τηδἰηϊοηδησς Το ἴῃ6 ΟΠυτοἢ 65 οὗ 
Αοδαΐα, ἴοσ ἴἢ656 Δϑϑθυ! ]οη5 816 4}}] οὗ 
ΔῊ δδι θοῦ ἀδία (1 (οζ. ἴχ. 15--|8 ; 2 (οΥ. 
ΧΙ. 7-12; ΧΙ, 132-18). 

Εογ ἴῃ ορὶπίοη (Πδὲ [15 σοτητη θη ἀδ οἢ 
νὰ5 δα ἀγοϑϑαὰ ἴο [λ6 Ὁῃυτοὴ οὗ ΕΠ 5.5, 
ποῖ ἴο Εοπηθ, 6 οδῇ ΠἸΒΟΟΥΘΥ ὯΟ ΓΘΆΒΟῺ 
δὲ Δ}}: τῇς ϑυρρεδίίοη ἰματ ἴοῖ (δη- 
οἴγεδθ δῇς νουϊὰ Ἀδὰ 5411|1ρ ἰονγαγαϑ 
ΕΡἤδβϑυβ δῃηά αννὺ ἴτοηὶ οιῃβ 15 5}. 
ΒοΙΘμΕΥ δηϑνεγεὰ ὈΥ βαγίηρ ἴῃ δΐ 5ῃ6 ΠΙΑΥ͂ 
ἢᾶνα Ὀδδὴ 5411 η}65 ποῖ ἔτοτση (φησ γθδα, 
Ῥυΐ ἴοτῃ 1 ,ϑοῆδθυμη, ἴπ6 Ῥοτῖ οὐ [68 
Οοππηιῃίδη Ου]ΐ, μὰ τη ἴμδΐ ο456 ψου]ά 
Ρᾶ55 [Ὡστουρῇ Ομ οἡ ΘΙ Ψψαγ. [1,6ρα] 
Ὀυδβὶηθο5 ψουὰ Ὀ6 τοῖο [Κα ὶγ ἴο ἰδϊκα 
Ποσ ἴο Ἐοιηβ [δῇ ἴο Δ} γ ΟἴΠΟΙ ΑἸ. 

υν. ,--.. ϑαμίαϊοη σορΐ 9 ἀφωΐα απ 
να. 

Ὗς ἰεατὶ ἴσχοτῃ Αοῖβ χνὶ. τ, 2 παῖ 
[656 Ῥδβθοὴβ Ὀεῖηρ [68 οἵ Ῥοηίυβ 
νοΓα ἀνθ ποτὰ Εοιαα ὈΥ πα εαϊοῖ οὗ 
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ΟἸδυάτι5 (Α.Ὁ. 52); 186. ψοζα )οϊμδά ὮὉῪ 
ϑι. Ραμ] αἱ (οσιηΐῃ, δηα ἰἤδθηςς ςδι]ϑά 
ψ ἢ δαὶ ἴο ΕΡΠΘβυ5 ἴῃ [Π6 βρτὴρ οὗ [6 
ΥΘΔΙ 54, θτα ἴῃ6Υ τοτηδίηθα (Αοῖς χνη!. 
19), δηα εἐϑιδὈ]Πϑηοα “ὦ εὐἀωγολ ἐπ ἑλεῖν 
ἄομσθ" (1 (οἵ. χνὶ. 19). Ετοτῃ ἘΡἢθϑαβ 
{ΠΕΥ 5θηΐ ἃ βαϊαϊαϊοη ἴο (οσίητῃ τῇ 8ί. 
Ῥαυβ 1ϑῖ Εριβῖ]ῖα δῦουϊ ΑΡΓΠ] Α.Ὁ. 57. 
ΤΘη ΟΥὙὉ νεῖν πποηςῇῃς ἰάῖογ 581, Ῥδὺ], δο- 
σογάϊηρ ἴο Εοπι. χν]. 3, ϑδϑμ ας ἃ βαϊαΐα- 
τ[ἰἴοὴ ἴο ἴπ6πὶ “ σπα το {δε εἀμγεά ἐλαΐ ἧς 
ἐπ ἐλεὶγ ἀομδε᾽" αἱ Ἀοῖηθ. [Ι͂ἢ δῆξ υ ἴο 
Μ. Ἀδηδη 5 οὐ]εοίίοη ἴμαις (5 νου]Ἱὰ 
Α55]ρὴ ἴο ἴδ ““ἴοο ποπιδάϊος ἃ [{{6,᾿ 
Βρ. λρμιίοοι 4515 ψἱἢ ροοά χεᾶβοη, 
“1ς {Π6γ6 ΔηΥ σϑαὶ]ὶ αι βησα Υ ἴῃ συ ρροβίηρ 
(παϊ 16} τείυτηδα ἴο Ἐοιμμδ ἴῃ [ἢ15 ἴῃ- 
ἴεγναὶ οὗ ἃ γὙθϑγ ΠΊΟΤΘ ΟΥ 1655, δπὰ (αὶ 
ϑῖ, Ῥαὺ] 5ῃοιϊὰ ᾶανα Ὀθδδθ πηδάβ δο0- 
υδϊηϊοά νι {Πεὶγ σοίυση, βϑεὶηρ ἰδαῖ 
ἢϊ5 ΟὟ ἴτανοὶθ πηδδην 116 δά [ἰαϊῃ 
ΤΩΔΙΏΪΥ οὐ ἴῃ6 τουῖϊς Ὀεΐνεεη ΕΡἢ 6515 
δηά Κοηιθ᾽ (] ουγηαὶ οἵ ΡΒΙΠοΙοσγ, 1869, 
Ῥ. 276). ἴῃ δηϑννεῦ ἴο ἴῇ6 υγῃεσ οὔ- 
Ἰδοῖίοη ἴπμαὶ Ααυ}αὰ δηα Ῥυ5.11}1α ἀρρϑαῦ 
ραὶη δὶ Ερἢδϑιιβ (2 Τίτη. ἵν. 1:9) ἴδε 
ΒΙΘΠΟΡ 85Κ5 ψ| Θαμα}}ν ροοα τράβοῃ, 
“Ἰς 1τἴ αἵ 411} ἱπιρσοῦδῦϊα ἴηι δῇδσ δὴ 
Ἰηἴεγνδὶ οἵ ΠΥ ἴθ (εἰρῃϊ }) γεαγβ [Π6Ὺ 
5ῃου ]α ἀραὶ ΤΕΥ]518 [15 Ἰτηροτίδηϊ ΟἿ ἢ 
ΤΟΥ ναὸ ΑΠΠΘΓΟΙ5. ποῖ ΟὨΪΥ ὉΥ τῆς 
Θχίρθηοιθβ οὗ 1Πεὶγ ἰγὯἀς, Ὀὰΐ αἰ5οὸ Ὀγ [6 
ΟὈΠΙρΡΔΟη5. οὐ [Π6ῚΓ ΓΩΙ ΘΒ ΟΠΔΤΥ τνοσκ ᾿ 
(1). οἵ ῬΠ11.᾽ Ρ. 277). 

50 [ΔΓ 85 ἴῃ6 ἰηΐθγηδὶ σἤδγαοίου οὗ τῃ6 
Ῥᾶβϑᾶρθ 15 σοῃοετγηθδα 1ἴ τηῖρῃς παν Ὀδρὴ 
αήὐάτεββαα εἰἴῃεσ ἴο ἴπ6 ΓΟ ῃυσοῦ οἵ Ερ 655 
οΟΥἮ ἴο Βοῃηδ: ἰῃ ἴανουσ οἵ (ἢ6 ἰδίζεσ 
ἀεοιηδίο ἃ 2γύμα γαξῖςξ ρτεϑυτηρίοη 
15 ΤΑΙ56 6 Όγ 15 Δρρθάσγδησα ἰῃ [1ἢ6 Ερ 5116 
ἴο [6 Ἐοηϊαη5. [{ σοῃΐδϊη8 πο ἰηά]οᾶ- 
Ποη οὗ ἐἀειέπις αὶ Μ ὨΙΟἢ 11 ννὰ5 τ πτίδη. 

Ψ. 5 Ὁ. [τ ἀοδβ ποῖ ἰοϊον ἔἴοηι (ἢ 6 
ἀδϑδοτρίίοη οὗ Ἐραδθηρίιιβ δἂ5 “2 ἤγεξ 
γ,δ οΥΓ Αεἰα μπίο Οὐγίοῦ" τῃᾶῖ τἢ]5 
Ρτοδιηρ ννὰ5 βδδηΐ ἴὸ Πίτὰ ἰὴ Αϑβῖδ, 1.6. ἴἢ 
ἘρΡῆθβιβ. Βεῖηρ μαϊηδα ἰὴ ἱπηπιθάϊαϊο 
σοππῃοδχίοη ἢ Ααι}]α ἀηὰ ῬΊ50111α ἱἰ 15 
ΥΘΥΥ͂ ΡτοῦδὈ]ς [πδΐ ἢδ, Κα Αρο]]οσβ, μαά 
Ὀδθῃ Ἰηβίσυοσϊεα ὈΥ τπϑ δηὰ πδά αἱ- 
ἰδο δα Ὠϊπλβο] ἴο {Π6ΘΙΓ σοπΊρδ Ωγ, νεῖ ΠοΣ 
Αἴ ΕρΡἤδϑυβ ΟΣ δῖ Ἐοπα. 

ΟΥ̓ ἢ 22 οΟἴΠΟΓ Ρϑύβοηβ πϑιηθδά ἰὴ ὑ7. 
6-1ἰςξ ἢοῖ Οομ6 οδῃ δ βῆδνῃ ἴο αν Ὀδθῃ 
δῖ Ερῃδϑυβ, Ὀὰς 11 15 ἀϑϑιγηθα τμδΐ ΟὨΪΥ 

ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ. 

αἱ Ερδαδβϑὺβ οουἹὰ 5.. Ῥαὺ] αν δά 580 
ΤΊΔΗΥ [ΠΘηἀδβ ἃ5 ἅγα ἤθῖα βαϊυϊτε, Αραϊηϑὶ 
(15 ἀϑϑυπρΡῦοΟυ ΜῈ ἤᾶνε ἴο 5εῖ βδνεσδὶ 
ὉΠαΑ.ΘΘΠΟΏΔΌΪΕ ἴδοι, 

(1) “ὕτῦαημυς, Ἀκυΐμ5, Απλρ]ϊδξις, 
7} 14 δηαὰ Πππηὶὰ ἀγα βρεοιβοδὶν Βοιηδη 
ὨδΙη65 " (Το ξ, Ρ. 137). 

(2) Βεβιάθϑ [ῃς ἢγϑι ἰουγ οὗ [658 ὨΔηλ65 
ἴδῃ οἴμοῖβ, ϑίδογϑ, Αρ6] 165, ΤΎγρμδθηᾶ, 
Τύγρῃοβα, ἤσδπῃες, Ηδττηδϑ, ΡΑισοθᾶβ (ΟΣ 
Ῥαιγοῦ5), ῬὨΙ]οίοριϑ, [ὰ1|16, Νετουϑ, 416 
[ουηὰ ἴῃ [Π6 βαρ οῆταὶ ᾿ηϑοπρίοη5. Οἢ 
ἴηε Αρρίδῃ ννΑΥΓ ἃ5 [6 πδῃγ65 οἵὗἨ ρΘΊβΟἢ 5 
σοομηθδοϊεα ψ ἢ “ (δοϑατβ δου ϑθῃο]α " 
(ΡὮ]}. ἴν. 22) δῃὰ σοῃιεπιροσαγυ 1 51. 
Ῥαὰ. Βρ. 1 Ἰρμιίοοϊς ἴῃ 15 τγοϑὲ Ἰῃϊοι- 
Θ5ΓΠΏΡ οϑϑαῦ ΟἹ ἴῃ ραϑβᾶρε [|ὰ5 ροϊηϊδά 
ουξ (παῖ 116 βοῖμθ οὗ ἴῃ6 56 ὨδΔΠΊ65 ΔΙῸ 
ἴοο σοτητηοῃ ἴο δῇἤοτζα Δὴγ 5αΐδ6 ρτοιηά ἰοῦ 
ἸΙἀδημγιηρ [ἢ ῥεδύβοηϑ, οἴμεγϑ (ϑἴδογϑ5, 
Τιγρἤδρηδ, Ραΐσοθαβ, ΡὨιοίοριβ, ΝΘγαυ5) 
ΔΤῈ σοΙΏΡΑΓΑΙνΟΪγ τᾶτγο, Δηα γεῖ ἀγα ἰουηά 
ΟὨ {Π6 τῃηομυμηδηῖβ οὗ [Π6 ρογαὶ ἤου56- 
ΠΟ] δὲ (ἢ15 ρεσιοά. Τῆς Πουβθῃο]ά οὗ 
Απϑίορυϊυς δηὰ ἴῃ6 Ὠουβεῃο]ὰ οὗ Ναζ- 
αἰ55ι5 οουἱὰ ὃς οηἷγ δ Κοπηθ. “Α οοτ- 
Ὀιῃδιίοη βϑυοῇ δ5 Ῥῃ)]οϊορυς δηὰ 70]18,᾿ 
ντῖος ΒΡ. Τὐρμιίοοι, “ δῇογάς [πιοῖρ] 
5014 στουηά ἴοσ ᾿ηίθσεηςε : δηά ἴῃ οἴ βὸσ 
ο85695, ἃ5 ἰῇ ἴῃς. Πουβοῃοϊά οὗ Ναγοίβϑιϑ, 
[86 τοῦ δὈϊθ αἰτοιπιθίδμοθβ βυρροϑδῖ ἃ 
ςοηηδχίοῃ ϑ] ἴῃ6 ραΐδοθ. [1 80, 838 
δχρ δηδίίοῃ ἢΔ5 Ὀδθὴ ἰουπά οὗἁ ἴΠ6 τοίοι- 
6ΠΟΘ ἴο τη Ὀ Γ5 οἵ δ οβαῦ 5 ὨΟυ 56 ΠΟ] ἐῃ 
{η6 ῬὨΠΙΡΡίδη ἰετῖεσ. Αἵ 8}} Ἔνεηῖβ [Ὠϊς 
ἱπνεϑηρσαιίοη Ψ}}}} οῖ ἤᾶνῈ ὈΘΘῺ ι.5616558, 
Ἶ τὸ μᾶ95 δεν ἴῃαῖ ἰἢ6 Ὡδῆλθβ δηῃά 
δἰ υϑίοη5 αἱ [ἢ6 οἷοβα οἵ ἴῃς Ἐοιηδη 
ΕΡ 5116 τα 1 Καορίηρ νὰ τῆς αἰτουτῃ- 
βίδμποθϑ οἵ ἴῆς Μείζοροϊιβ ἴῃ 51. Ῥαὺ]}ς 
ἄαγ: ἴοτ ἴῃ 1ἴ ΜΙ] ἤᾶνα βυρρὶθα δῃ 
ΔΏΘΨΟΙ ἴο ἴψὸ ἴοπτηβ οὗ ΟὈ]θδοίίοη ; ἴΠ6 
οὔδ ἀδηγιηρ ἴΠ6 ρεηυϊηθηθ55 οὗ [Π6 ἰΔϑ5ῖ 
ἴνο σπαρίοτϑ οὗ [15 Ἰεϊτῖεσ, δηὰᾶ (16 οἴ ῦ 
ΔΙΙοννηρ (Πμοὶγ ρεηα!ηθηθ55, δας ἀειδοῃηρ 
[6 βαϊυϊαῖοη5 ἔσοτῃ {86 τοδὶ δῃὰ δ551ρῃ- 
ἴῃ ἴῃδηλ ἴο Δηοῖ Υ ἜρΊ5116.᾿" 

ΤΠΘ ΔΩΒΘΜΕΙ 56 6η15 ἴὸ δε Πσοποϊιϑῖνα 
Ὀοιἢ 85 ἴο 1π6 ρεηυηθηθ55 οἵ ἴῃς 55]- 
ἰΔοηβ, δά δ5 ἴο 204 δίσεξ. ἴὸ ψὨΙΟἢ 
{πὸ γ νετα δά ἀγεββθα, μδιλεὶγ, Ἀοπια δπὰ 
ποῖ Ερθ 6515. 

Βυῖ 1 ἀο65 ποῖ στϑλονθ δίς 15 δίζοσ 
411 τὴς ομϊοῦ ἀπο οὗ ἴ[ἢ6 ΤσὨδρῖοσ, 
{παῖ αἱ δε ἐένις οὗ ντιηρ 19 ΕΡΙ91]6 ἴο 



ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ἴη6 Ἐοπηδηδ5, 5ῖ. Ῥαὺΐ σαηποῖ Θασἷγ Ὀ6 
ΒΌΡΡΟοΟΞΒΘα ἴο ᾶανς δα βοῇ δὴ ᾿πἰϊτηδῖα 
Καον)θάρα οὗ 50 τὴν οὗ ἴῃς ΟὨΤΙ ΞΔ 5 
αἱ Κοηηθ. [Ι͂ῃ ἴτἢ6 “Τουγηαὶ οὗ ΡὨ1]ο- 
Ἰοσγ, 1869, Νο. 4, Ρ. 274, ΒΙΞῃοΡ [ἰρῃϊ- 
ἰοοῖ, 1 ΤΕρΡΙγ ἴο Μ. Ἐδηδῃ, δᾶ5 5ρ- 
δεβῖθα δηοίμοῦ δχρἰδηδίϊοη : “1 ποῖ 
ἃ ἸΏδΔη 5. πΠαἀϊουσὶν τοίγαϊη ἰΤΌΠ τηθητου- 
ἵὴρ ᾿πάϊνιάυαίΐ Ὡδπλδ5 Ποτα ἢδ ἰ5 δά- 
ἀγαϑϑιησ ἃ ἰᾶγρα οἸγοὶο οὗ [πδηάβ, ἰδο]ηρ 
ἴμαῖ 11 15 ᾿᾿ν άϊοιιβ ἴοὸ 51} 5]6 οἷἍἋεξι͵ ΞΟΠΊ6 
ἴου ϑΡ06ςδὶ τῃϑῃῇοη, ΘΕ Δ Θχἤδιβ- 
να ἰδὲ 18 ᾿ρΟβϑι Ὁ] 6 )Ρ Οη τῇς οἴπεοῦ 
Πδηά, ἼΘΓΘ. ΟἿΪῪ ἃ ᾿ἰΓηϊ θα ὨΌΓΩΌΕΙ 16 
Κηονη ἴο Ὠϊ, ἢ6 σδῃ Πδπια 4]Ϊ, δηὰ ἢῸ 
οἴξηῃςβ 15 ρίνθῃ." [Ι͂αἡ βυρροσζὶ οἵ {Π]5 
ΘΧρ δμαίίοη, 18 15 υὑτρεὰ τῃαϊ ἴῃ ΟἿΟΣ 
Ἐρί5ι1565 οὐ 81. Ῥαὺϊ τῇ6 πυροῦ οὗ 
ὨΔΙη65 ΙΠΘΠΠΟΠΘα 15 1 ἸΏνεσθα ὑΓΟΡΟΥ- 
[ἴοῃ ἴο 15 ἔδυ τ νυ ἢ τῆ6 σμυσοὴ ἴο 
ὙΠΙΟἢ δ 5 ντιπρ : ἴο (οπηίῃ, ἢ 6558- 
Ἰοηϊοα, δηά ῬΏΠΙΡΡΙ Ὧο ϑ5αϊυϊαϊ οη 8 
ῬΓΟΡΕΟΙ͂Υ 50 οδ]] δά ἀγὲ δαάγθαβθεὶ ““Οη 
ἴη6 οΟΙΠΟΙ Ὠδηά, ἴῃ ἴῃς Ἐίϑβεῖϊς ἰο τῆς 
( οἹοΞςϑίδῃϑβ, γἤοσι τ[ῃη6 ΑΡοβί]α δὰ ὨΘΝΟΣ 
νἱδιῖοὰ, σεγίαϊ ἢ ῬΘΊΘΟἢ5 ἃῖα βϑαϊυτοὰ ὉΥῪ 
πδη6." ὙΒοὺ νὰ ἴυσῃ, ον ΟΣ, ἴο 
ΟοἰοΞβϑίδῃϑβ, τὸ ἤηὰ ΟὨΪΥ ὴ6 54] υϊδίίοη 
ῬΓΟΡΟΙΥ 580 οδ] θά, 1.6, δἀάγοσβοα ἴοὸ ἃ 
ΡΑΓΠΟΙΪΑΙ ΡΕΙβο ὈΥ δὴ: “ διγρηιῤἧας 
σπά “ἦς εὐμγοὰ τὐλιοά ἐς ἐπ ἀὲς λομδε." 
ΤῊ ΘΧΑΙΡ]6 15 ἰῃογείοσα ὯῸ ρᾶδσδὶ]εὶ 
ἴο ἴῃς Βομηδῃ 54] τα 1]ἸΟὴ 8 ἴῃ ὨΙΟΝ, 1π- 
οἸυάίιηρ Ααυ1]4 δὰ ῬΠ501114, Ὀνομῖγ-ίουτ 
ῬΕΙΒΟΠ5 46 βαἰιϊθὰ ΟΥ̓ παπῖθ, Ὀδϑιάδς 
βανοσαὶ που βεῃο 8. 

ΤῊΙ5 βοῦῖου 9 αἸβΒΊ υΪὙ, δὴ ἃ δοτθ οἰ ῦϑ, 
ΔΙῸ ΠΟΙ ταπγονθί, 1, ἃ5 ΜῈ θ6]ονα, [ἢ 
ΨΠΟΪΘ ρῥᾶϑδϑᾶρθ χύἹ 4-- 20, Ὀεϊοηροά 
ΟΥΙΡΊΏΔΙΙΥ ἴο ἃ βεςοῃᾷ ἰεϊῖοσ δά ἀγοβϑϑθά 
Ὀγ 51. Ρδὺ] ἴο (η6 Βοιμδὴ Ὁμυτοῦ αὐ 
ἀὶς γείξατε ονε ἀΐς ἥγεΐ ἐνιῤγίδονριομ αἕ 
ἌΚονις. Οἱ [δῖ Ξξυρροβιίοῃ, [Π6 υπυϑυ8] 
ΔΌΜΟΙ οὗ 54] υἱΔ}]Ί0ὴ5 15 ἂῖ οὔσθ δχ- 
Ρἰαϊηοά, ἀπά ἴῃ6 ἰπάϊςαίοηβ οἵ ᾿π πηγαῖς 
ΡδΊβοῦδ] Κπον]εάρα οὗ 50 ΏΔΩΥ ΠΟΙ ΌΘΙΒ 
οὔ (6 (Βυτγοῆ, βοῖηδ οὗ ψῃοτ βθοῖῃ ἴο 
δανε Ὀοϊοηρεά ἴο ““ (δϑϑαγ 5 πουβοῃο]ά,"» 
Ὠοΐ ΟἿΪΥ͂ ΓΑϊδα Ὧ0 ἀἸβηοιΠγ, Ὀὰς Ὀ6- 
σοπηα ἴδε ϑἰτοηροϑβῖ ὑρσοοίβ οὗ ἃ σϑηυηθ 
Ἰςτο τ, 

Ιὴ [δὶ οᾶ56, αυα δηα ῬΊΊ501}14 ΤΩΑΥ͂ 
μὰ }}] Ὀ6 τπουρῆϊ ἴο πάνα δἰΠεσ ρτεσθαβα 
ΟΥ ζο] ον δα ὅι:. δι] ἴο Ἀοιῃθ, δηα ἴΠποσα 
ἴο πᾶνε δ]]) ονιαἴοα ἢ15 ᾿νθασίδοῖηθ [π|- 
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ῬΠβοητσωθηῖ, Δηα ὄνθῃ σιβκοα 86 Ὶγ ̓ν65 
ἔοσ ἢ15 84Κ6. 

Αμάτομῃϊςιβ δηά Τυμϊὰ (νυ. 7), ὈεΙηρ᾽ 85 
Κιπϑηθη οἱ ὅιῖ. Ρδυ], [εἰν ὉγΥ δἱσίῃ, νν6]]} 
Κηονῃ ἴο 1π6 οἴποσ Αροβί!θβ, δηαὰ “ἢ 
ΟΠ γι" Ὀείοστα 81. Ῥδμὶ ὨΙπη 56}, ταυβὲ πᾶν 
Ὀόδη σοηνεοτίθα 6᾽βο ΠΟΣῚ τἤδΔη ἴῃ ἘΟΠΊΘ, 
Τηοϑβῖ ὑΥΟΌΔΟΙΥ ἴῃ [Θγυ βάθη. Βυΐῖ ἤθη 
ΨΟΙΟ [ΠΟῪ [6] -ὈΣΙΒο 5 οὗ δῖ. Ραιὶ 
1 15 ἀθβοπρίοη ννὰ5 ψυτιτῖθη Ὀείοσγα ἢ]5 
ἢγχοϊ ᾿Ἰργὶϑοητηθηΐ δἱ Κοίηθ, νὰ ἀτὰ ἰοῖ 
ἴο οη͵δοΐυτα [δὲ [ΠΟΥ τᾶν ἤανο 5ῃαγθά 
ΒΟΠῚΘ ΟἿδ οὗ ἢ]15 ΤΩΔΗΥ ᾿ΤΡΙΙΒΟΙ 6 Ώς5, οὗ 
γΠ] ἢ ΠοΙΠΙηρ ΤΟΤα 15 Κηοννῃ. Βιϊΐ ΠΟΥ 
ΤΑ Οἢ τῆοτα όσοι ῦἷα δρα Δρρτορτιαῖα ἰ5 
[ῃ6 ἀδϑοπρίοη, 1 δέξο ἢ15 σθθαβὲ δηά 
ἀορατίυτα το Βοῆθ, ἢ6 56ηξ [ἢ]8 
5] υἱΔῦοη ἴο ἔνο οὗ ἴῇοβα ψῆο δα Ὀδθὴ 
᾿ς {ε]]ον-οδρῖννος ἴμοσο. ὙΤῃὲῈ ψνοσά 
11561{ (συναιχμαλώτους) σοηῆττηϑ ἴῃ6 Πςοη- 
Ἰδοΐυγο, [ῸΣ 1ἢ 15 υϑοα πονίογα εἶδα ἴῃ 
τῆς Ν.ΎΤ., Ἔχοερῖ σομοδσηϊηρ ΑἸ Βίδσοῃυϑ 
((Οοἱ. ἵν. 10), ἀηὰ ἘΡΑρἤταβ (ῬΏΣ] τι. 22), 
ὈοΙἢ οὗ νοτα οσα Ῥδυ}᾽5 Με ιυ-«αῤίνες 
ἐπ ΑΟΡΙΦ, 

[1 5 Ὀδδη τῃουρῃϊ ἃ αἰ σα Πα 
ὨΟΩ6 οὗ [Π6 ῬΟΙΘΟῚΒ ὨΔΙηΘα 1 τῷ. 3--ἰό, 
ΔΙ τηδηϊοηδα [ἢ ἴῃ6 ἘΡΊ51165 ψπίθῃ 
ἄοὴ οτὴς ἀυπηρ ἴῃς ἢἦτϑι ᾿τηρ σι ϑοη- 
τπηθηῖ. “ον ἰ5 11" (45 Κ58 ΓΖ. ΕΔΙΓΑΙ), 
““1ἢδὲ ηοῖ ΟὨδ οὗ ἴπ656 ΘΧΘΙΏΡ ΑΤΥ ἴνγθηϊγ- 
Β'Χ 816 δῃοηρ ἴἢ6 τῆῇχες [εν [Π6ηα5 
ννῆο τὸ δίοῃβ (Δ Π|] ἴὸ Ὠϊτη, ονθὴ Ὀ6- 
ἔἴοσχα ἰῃῆςΞ ΝΕΓΟΏΔῺ ῬΟΙβθοι ἸΟὴ5 Ὀδρδῃ, 
Δηα ΟὨΪΥ ἃ ἴδ γε δγ5 δίϊοσ 1015 ἰθῖο γὰ5 
ἀεϑραϊοῃοϑά ((οἹ]. ἵν. το, :υ}}" 

ΤῊΘ ΔΏΒΨΕΙ 15 Θαϑυ, 11 ἴῃ6 ραϑϑᾶρε 
(υν. 5ω--16), νγ»ὰ5 δα ἰἀτεββδεά ἴο ἘοπΊα ΩΠῈΡ 
[Π6 ἢτϑί πρτιβϑοησιθηῖ, Εοτ ἰὴ ῬΏ1Πρ- 
Ρίδῃβ, ἰῃ6 54] υἱαῖίοη 5 ἃῖα ΟἿΪΥ ρεποτζαὶ : 
“Τῆς Ὀτοίῆσοη 16] ἀτὸ ἢ τὴς στοεῖ 
γου. ΑΙ] ἴῃς 5αϊηΐβ βαϊιῖα γου, ΟΠΙΘΗ͂Υ 
{Π6γ (Παϊ τὲ οὗ (δϑϑατβ μου βθῃο] 4" (ἰν. 
21, 22); ἴῃ Οοἱοβϑδίδῃβ δῃηὰ ῬὨΙθηοῃ, 
[ἢ ΡΘΙΒΟΩ5 Ὠδλπηθα 85 βϑϑπαάϊηῃρ 54] 12- 
οὴ5 ᾶἃῖ δῖ. Ῥδι}8 σοϊῃρδῃΐοῦβ δηά 
[ο]]ονν-ἰυουγοῖς, δηά {ποτ 15 ποῖ [ῃ6 
5 ρἢῖεσὶ στάβοη ἴο δοίονα ἴπδὶ ΔΩ ΟἿ 6 
οὗ ἴθ Ψὰ5 ἃ ρειτηδπδηὶ ᾿ηῃδὈϊδῃξ οὗ 
Εοηθ. [{ νβ ποῖ [{ιἰκεῖὶγ, {ποσείοσο, 
τΠαὶ 81. Ῥαυϊ, νυ ηρ ἴσο 4 ἀϊβδίδηςα ἴο 
Ἔοχαθ, βῃουϊὰ βοπὰ {Ππ6πὶ ρτθοίίηρ : 
[ὯΟΥ Ῥγοῦδθὶν ᾿ε Βοιηθ ΠΘΩ ἢδ ἀ]ά, 
1 ποῖ Ὀοίοτα. 

Ι͂ῃ {κα τη! , ἰξ 1} ΡῈ Ἰουπῶ, [Πα 
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πιοϑβῖ οὗ (ῃς ἀ! ησυ [165 (610 ἴῃ τορατγάϊηρ 
ψῦ. 4-ἰιό ἂ5 νττδη δ Ἐουης Ἰῃ Α.Ὁ. 58, 
ΔΥΘ ΘΑΘΙΪΥ τοιηονθά, 1 νὰ ϑρροβε τὶ ἴο 
Ὧανε δὴ νυίοη α,27 ἦϊ γε ἐηι- 
2γιίδομρησΐ, ΤῊ δοουπλυ δίῃ οἵἉ ΠΔΣΏ65, 
ῖ1πη6 δηάοάσὴρ δρ τ ηοῖ5, ἴ[ἢ6 σμαγδοῖου- 
Ιϑῖὶς ἀεβοσιριίοηβ οὗ 850 τωϑῃῦ οἱ ῖῃ6 
ἙἘοπιδὴ (ΟἸτιβθδῃβ, ὯῸ ΙΟΠΡΟΙ ῥσαβδοηΐ 
ΔΩΥ αἰβιου 165, θυ ἀγο, οἡ ἴῃ 6 σΟὨΊΓΑΓΥ, 
γπ0Γ μκπαΐμγα αἴοτ ἴῃς ΑΡροϑίϊο 5. ἰοὴξ 
ἸΠΊΡΙΙδοητηθηῖ, ἢ 115 ΤΊΔΏΥ Ορρογίι- 
ὩΪΠ65 οὗ ραϊ πίη σοηνογίβ ἴο ἴΠ6 α!ἢ, οὗ 
ἰοστηϊηρ ἰμπηᾶῖα {τ πα 5}1ρ5, ἀπά οὗ τὸ- 
σαν ηρ ΠΟ ἢ ΠΘΟΟΒΘαΎΥ Παρ Δηα ΚιηάΠ655. 

Τὴ6 νγΑΓηΡ ἀραϊηϑὲ [Δ]56. ἴθδοῇοΓβ 
(υν., 1τ7--290) 5. ποῖ ΙΠΘΓΕΪν σοηδίβίεηί 
ἢ 5 ΘΌρΡΟΒΙΠΟη οὗ ἃ ἰαίθγ ἀδῖβ, 
Ὀυϊ δά ἀς τηυςῇ ἴο 1ἴ5 ῥτορὈ ΠΥ. ΕῸΣΓ 
ἀυσίηρ 5 ἱπηργϑοητηθηῖ δ Ἀοπια 51. 
ῬΑᾺ] γε ἴο ἴῃς ῬΏΙΠΙΡΡΙΔῺ5 (1. 15-- 
17), “δον ἑμαδε ῥγέεαεὰ Ολγίδέ φυσι 
97 οιὺν αμα εἴγε; αμα τονῖς αδο οὗ ροοα 
«οἱ: ες ογμδ ῥγεαεὰ Ολγιίδέ οΥΓ ἐρπμίφι- 
ζίομ, ποΐί σίμεογεῖν, σωῤῥοοίηιρ 19 αὐά 
αὔῆίαωΐίονι 10 »1)}) δοπάδ. ὀμέ ἐλε οἵλέγ οἵ 
ἦρυς." Ιὰτ ἰ5. δνιήάδης τῃαξ (ἢ 6 Ψψαγηϊηρ 
(Εοπι. χνὶ. 17--.20} 15 πη ἢ τῆοσγα ἢδίυγαὶ 
δηα ἴοσγο]ο, ᾿ἴ ψτίθη αἴἴοσ 81, ῥδα] 
δὰ αυϊοα Ἐοιηθ, ᾿ἰφανίηρ ἴπ656 [4156 
Τεδοῆετβ θα ῃηα ὮΙ, 

1{ τῃ15 τῇθοτυ, ἴμαῖ Ἀοπ,. χν. 3--20 15 
Ρατὶ οὗ 4 Ἰειίεγ νττῖθη ἴο Βομης αὐ 
ΑΔ }αυωδς ἐνιῤγίρογοξ ἑάφγε, ὍΣ 80- 
οδρίδα 45 ἴῃ [156] ρσοῦδοϊε, 1 ψν}}} Π6]0 
ἴο οσοπῆγηι ἴΠ6 (ταά! το οὗ 4 βεσοηῃα 1π|- 
ῬΓΙδοητηθηῖ, δηὰ [Π6 δυϊῃοη!ο! Υ οὗ [ἢ 6 
Ῥαβίοταὶ Ἐρ:51165. 

δ. ο.] ΑΥΥΗΟΚΙΤΙΕΘ ΕΟᾺ ΤΗῈ ΤΕΧΎ. 

(1) ὥπεία! Ογεξ δαμμσο ρίς. 

(α) ΤΏΘ ϑαπὴθ 5 ἴοσ ἴῃς (οβρεῖὶς δηά 
Αοἰ5. 

ἐξ Οοάεχ ϑιηαϊ τίου οοηίαϊπς ἴἢ6 Ῥδυϊπο 
ΕρΊ5[165 εηίῖγα. 

Δ. (οάεχ ΑἸεχαπάτγίηυβ : νδηῖβ 2 (ΟΥ. ἷν. 13-- 
χὶ!. 6. 

Β. (οάεχ Ναιίςδηυβ : ΗΘὉ. ἰχ, 14--Χὶ }Σ. 25. ὉΥ 
ἃ ἰαῖοσγ ἢδπά. 

ς, Οοάεχ Ερἤγδεπὶ ϑγτὶ : νδηῖβ ἴῃς (Ο]Π] ον 
Ῥᾶββδαρε5,--- 

Ἐπὶ. ἰϊ. 5---ἰδϊ. 21 ; ΙΧ. 6--χι 16 ; χὶ, 31-- 
ΧΙ. 10. 

1 ἘῸσ σγοίδγεησθϑ ἰῃ ἴῃ ποῖδϑβ ἴο ὃ 9 ἴοσ ἀΐϊβουϑ- 
δίοπβ οὔ “ἼΠΕ [νν,᾿ δηὰ “ΤῊς ΕἸ65},᾽ 566 
Αρρεπάϊχ ἴο [πϊ5 [ηἰσοἀυςοῃ, 

ΙΝΤΚΟΘΌΟςΤΙΟΝ. 

“1 ΟοΥ. νἱΐ. 18---ἰχ, 6 ; χἕϊ!. 8---χν. 40. 
2 ζος. χ. 8---δἱ. 1. 20. 
ΕρΉ. 1. 1--τ. 18 ; ἱν. 17--- ΡῊ]]. 1, 22 
ῬὨ]]. μι. 5--οὶν. 22. 
1 ὙΠ 655. ἱϊ. 9--2 ΤΉ 655. 1. 18. 
ἩδΦΌὉ. ἱ. 1---ἰἸΔ.. 4; Υἱῖ. 26---ἶχ. 15; Χ᾿ 24-- 
ΧΙ 15. 

1 Τίιη,. 1. 1--ἰἰ1. 0; ν. 20---νἰ. 21. 

ΕῸΥ ποῖϊςδϑς οὗ [π6586 ἰδπιουβ ἴ7ης]4] 
Μϑ5. 5866. ϑογίνθηοσ, “ [ηἰτοσισοηῃ ἴο 
τὴ6 Οὐοεῖϑα οὗ τ6 Ν. Τ᾿ ηὰ οά,, 
ῬΡ. 82-1ος, Τιβοπαηάογί, γἢ εἀ., Ῥτοῖο- 
Βοπηθηδ οχχχν.---Ο]}., ἀπά “Ν, Τὶ ὅταθςοα, 
δχ δ1η, (οα,, τ8ός. (Οὐοτηρατζα 450 [ῃ6 
Ιηἰτοάυποῦοῃ ἴἰο ὅ8ι. Τοϊιη 5. (ΟΞρ6], 
ὉΡ. ἰχχχίῖχ.---χοῖν., δηὰ (ἢς Ιηϊτοάπο- 
Ποη ἴο Αςῖϑβ, ΡΡ. 345, 346. 

(ὁ) ΤἼς ἰο] ον Μ55. τὲ ποὶ ἴῃ6 
ΒΔΤῺ6 85 ἴῆοβα ΜῃΙΟἢ 416 Κηόνῃ ὉΥ [ῃ6 
βᾶτη ἰειίοτϑ ἢ (ῃῆ6 Οοβρεῖΐϑ. 

Ὁ. (οάεοχ ΟἸαγοπιοηΐδηινϑ, ἃ νεσυ ἱπιροτίδῃϊ 
Μ5, οὐ ἴῃς 68 οοδπίυτγ, Οτοοκ απά 
1αἰη. [τ οοπίαϊῃβ 81. Ρδυ]᾽5 Ἐρ βτ]ος 
επίϊγα, ὀχοθρίὶ Εσοιῃ. ἱ. 1- ; αἷϑςο 'η Εοιῃ. 
Ἰ, 24-27 ἴῃς [1,δἴϊῃ οὐΪἷγ, ἰπ Ἀοπι. ἱ, 
27-2οὸ Ῥοῖὰ Οτεοὶς ἀπά 1,αἰϊη, ἀπὰ ἰῇ 
1 (οτ. χὶν. 123-22 (ες Οτεεὶς ΟὨΪΥ ἃῖτα 
ΒΌΡΡΙ ἰεα Ὁγ Ἰαΐος βαημάβ, ὅ66 ϑογίνδηρυ, 
Ῥ. 151, Τιβοποπάοτί (7}} 64.), Ρ. οἰχχχί. 

ἙΕ, Οοάεχ ϑαπρογιηδῃεηβίβ, ἃ πεσε ἰγαηβογὶρῖ 
οὐ Ὦ, πιαάβ ὈΥ 5οπὶῈ ἱρῃογαηῖ βοσίδε : 
“ἴῃς Οτοεοῖς 15 σλδη ΣΕΥ νγοσίῃ ] 659, αηὰ 
5ῃου]ά Ἰἰοὴρ δἴποα παν Ὀδθὴ τοιηονεὰ 
ἴτοτῃι ἴδε ᾿ἰδῖ οὗ δυϊποτγιἶος ᾽"" (5 οτίνθηοσ, 
Ῥ. 153). Τῆς 1,δίϊη (6) ἰ5 ἰπουρῆϊ ἴο Ὀς 
ἃ 111||6 Ὀεῖῖοσ. 

Ε. (οάοχ Αὐυρίεποιβ, στοοῖς ἀπ ὰ 1,Αἴϊη, οἵ ἴῃ 6 
οἷ σεαπίογυ, αἵ Τα Υ ΟΟἸ]ερσο, Οαπι- 
Ὀπάρς, εὐϊεὰ Ὀγ ϑοτίνοποσ, 1859. “Τῆς 
ἘΡίΞ11ε5 οὗ δῖ, Ῥαὺὶ αἵ ἀείεςϊϊνα ἴῃ 
Εομι. ἰ. 1- οἰ. τὸ ; δηά τῆς ατεοῖκ αἷοης 
ἴῃ 1 (ον. ᾿ἰϊ. 8---Ἰ6 ; νἱ. 7-14; (οἱ. 1ἱ. 
1-8; ῬΆΣΟΝ. 21-25." [πὶ ἴῃς Ἐρίβι]ς 
ἴο ἰῇς Ηεῦτεννς ἴῆ6 Οτοοῖς 5 ΠΟΙΙΥ 
Ἰοϑι. 866 ϑοσίνθῃδσ, Ὁ. 154; Τίβοὶ, (7), 
Ῥ. εἶχχχν. 

6. Βοετγπουίδηυς, δἱ Ὀγοβάση, ρασγί οἵ ἴπε ςαπὶα 
νοϊστηα ἃς Δ οὗ ἴδε (ὐοβρεῖς, (οάοχ 
ΘΔΏΡΆΙ] ἢ 515, οὗ ἴῃς οἵἢ ᾿σεπίυσγ. ὉΤὴῃα6 
Οσεεὶς ἰοχί οὗ 12 Ἐρίβι]ες οὔ 51. Ρδὰὶ] ἰ5 
ἔτοπι ἴῃς βᾶϊηθε βοῦγος 85 Ε, Ὀοζῃ ὑεΐησ 
ΤΟΌΔΟΌΪΥ ἀοτγινεά ἔγοηι ἃ κἰϊςποτηείγιοδὶ 
15. πη οἱάον [ΠΔὴ {Ποπλβεῖνεβ. Τῆς 

ἰηιου ποῦ [1,801π ἰΘ (ἢ6 [1ἴΑ14 τηυοῇ 
αἰϊετοά, ὅε6 ϑοίνθῃοσ, Ὁ. 157; ΤΊβο ἢ, 
(7)» Ρ. οΕἰχχχν!. [1 νδηῖβ Εοιη. ἱ. 1-ᾷ ; 
1, 16-26; πὰ ἴῃ (δ6 οἵμεγ Ῥαυϊιηθ 
Ἐρίβιὶες ἴΠ6 βᾶπιαὲ ραβεᾶρεβ ἢ] οἢ ΓΟ 
τναπιίηρ ἴῃ Ἐ᾿, 

Κ, Μορᾳυεηβὶβ, 4 Μ9, οἵ ἴπ6 οἷἧἣ σοηΐυτγΥ, δὲ 
Μόοβοοῦν, οοηϊαϊηίηρ ἴπε (ΑΙ ΠοΙὶς ἘΡ 511 65 
εηἴϊγε, πὰ 81. Ῥδυ]5 Ερίβι]εβ, Ἄχοερῖ 
Εοπι. Χ. 18, 1 (οτ. νἱ. 13, ἀπά 1: (οτσ. 
ΨΊΪ;, 7-1, Θοίνοδεσ, Ρ. 149. 



ἹΝΤΕΚΟΒΘΌΟΤΙΟΝ. 

Ι., (οάεχ Απροϊίοαβ, ΤουτηΥ Ῥαββίοποῖ, οἵ 
τῆς οἱἷἂ σεηίυγΥ, σοηίδιης Αςἰβ (Ὀερίη- 
πίρ δἷ νἱ}]. 10), [6 Οδίπο]ῖς Ερίβιὶςϑ, 
δι. Ραυϊς, δηιὰ Ηρθῦσονβ δ5 (Ὧσ δ5 χίὶϊ,, 
10. 

Ῥ. (οάοχ ῬΡογβπδηυβ, ἃ ρα] πιρϑοβὶ οἵ ἴῃς οἿὮ 
ἙερῖογΥ, οαὐϊϊεὰ Ὀγ Τιξοποπάοτί ἱπ τἴῃ6 
5[ἢ ἂπαὰ 61} νο]υπιεϑ οὗ ἢϊ5 " Μοηυτηδηῖα 
ὅδογὰ [ποαϊῖδ.᾽" [{ σοηϊδὶῃ5 Αοί5, 411 τη 6 
Ἐρίςι]65, δηὰ ἴῃς Αροχαῖγρβθο, Ὀαϊ ἰ5 
ἀείεςτίνε ἴῃ 186 [ο] ον ηρ ἀπιοηρ οἴμοσ 
Ῥᾶββαρδϑβ : πὶ. 1. 15-- 1}. 5; Ὑἱ. 33-- 
1Χ, 11; ΧΙ. 22--ΧΙ!. 1. 966 ϑοσίνοπογ, 
Ῥ. 130. 

ΤῊ τοδαάϊηρϑ οὗ 41}1] ἴῃς Μ55. ὨΠοτῖο 
τηθηςοηδα, δῖα αυοῖϊοδα Ὀγ Τὶἰβομοηάοτσῇ 
(8), δῃὰ οὗ ἃ}} ὀχεθρὶ Ε, Ὁγ Τσερε 65. 

ΤὨς Ἰείοτβ ΕΝ, Η,1, Μ, ἱπαϊοαῖα σοῖ- 
ἰδ] δησιθῖ δηα νδ] 4 Ὁ]6 ἐγαρτηθηΐβ οὗ 
ὉΠ014] Μ55., οὗ ψῆϊοἢ ποῖϊσος ν}}} δ6 
ἰουηά ἴῃ ϑογν ΠΥ, ΡΡ. 154--16ο. 

(2) Οὐ ὥρεῖνε σγεξ ,,Χ|.5.5, 6 σα στα 
ἴογυ 581, Ῥαι}}5 ἘΡιϑῖ]65, θαυ 300 : ἰῃ6 
[ΟἹ] ον ηρ ἅτε οἰθα Ὀγ Τ͵ΘρΕ 165 πτουρἢ- 
ουΐ ἢ15 ἰεχῖ, δῃηά σευ θη! Ὀγ Τιβοῃθη- 
αοτί. 

17 (ΞΞ Ενδῃρ. 33), Οῃ Ῥαγο;πιθηῖ, οὗ ἴα ᾿1(ἢ 
σοηίυγΥ, δἵ Ῥασὶϑβ. 

37 (Εν. 69), οὗ τλ6 1418} οεπίυτγ, αἱ 1,οἰςοβῖοσ. 
47, ἱπ ἴῃς Βοαϊείδη, οἵ τὰς τα} ςεπίυτγ. 

ΤΙΞΟΠοηἄουξ 50 πδπη65 67)"" ἂς οου- 
τλῖηηρ τοι α ῖΔ Ὁ]6 τοδαϊηρ5, ΥΈΓΥ 5ἰΠΠΪᾺΣ 
ἴο Β. 

4) Ῥεγείορς. 

Τῆς πιοβὲ Δποϊθηΐ νο βίη 5, ΘΒΡΘΟΙΔ]}Υ 
1Π6 1,Δἴἰη, ἃσα οὗ ρσυθαῖ ἱτηροσζίδησε ῸΣ 
ἴπ6 οὔτ οίστα οἵ ἴη6 Οατσεεκ ἰοχί, θεϊηρς 
οὐθ 1016 τ Π65568 οὗ 115 ἰοσπὶ δὶ ἃ {π16 
ΟἿδ ΟΥ ἴῸ σδητυγιο5 δατ]οῦ (ἤδη ἴῃς 
οἰάδϑί ὀχίδης Μ99. 

74ε Οἰά δαϊίη, οὐ [1416 (1), ἀδιηρ 
ἴτοτη ἴῃς 2ηἀ σδηίζυτγγ, 15 ΤΟρσοβθηϊθα 1ὴ 
ϑῖ, Ραι} 5 ΕΡΊ51165 σῃμιεῆγ Ὁγ {Π6 1,δτῃ 
νοβίοηβ (ἀ, 6, ἔ, γρ), αδἰίἰδοῆδαά ἴο (8 
Οτοοκ ὕποῖαὶς Ὁ, Ε, Ε, 6. Τιβοῆρθη- 
ἀοτί αἰϑο υοίθβ (γι) οσοτίδίη ἔταρτηθηῖβ 
οὗ ἴῃς 6τῃ σδμΐυτγΥ, δἰίδοηῆθὰ ἴὸ ἴῃς 
Οοίῃϊς νεγϑίοη οὐ τῃ6 ὙΝο]δηρά τε] 
ῬΑ] σρϑοϑίὶα ((Ὁοάθχ (Ουοϊεγγιδηι5), 
ΜΉ]Ο]} σοηΐδίῃ τη. χὶ, 33--χὶ!, καὶ; ΧΙ], 
17 -πτΧΊ ὦ ;- Χὶν. 9--20 ; ΧΡ. 232-12. 
Α ἴον ἱταρτηθηΐβ (1), ἤᾶνε α]5ὸ ὕδθῃ 

ἰουπὰ οὐ ἴπ6 οονεῖβ οὗ ἴπεὸ Ἐπδβίηρθη 
ΜΆ. «αἱ Μιυπιςῆ, σοπίδιηϊηρ ρατίβ οἵ 
Εοπι. χὶν., χν., 8Δη4 οἴῇδσ ραβϑᾶρϑβ οὗ 

ΔΙ 

σὲ. Ῥαι}}5 Ἐρ 5169 δηυπγεσαίϊοὰ ὈῪῚ Τὶϑ5- 
σῃδηάογχῇ (7), Ῥτοΐεθρ. Ρ. Ἄςοχὶνὶ. 

714ε Κμζραίς, ΟΥὨ 1,ΔΌΏ ὙΘΙΒΙΟΏ ΟΟΙ- 
τοοϊθα ΌΥ 76 ΓΌΤΉ6, 15 Ὀ65ῖ Τορσοβθηϊθα ὈΥ 
(ἴῃ ἴνγο ἰο] ονπηρ Μ59, οὔτῃε 6τἢ σεητυτΥ. 

(οάθχ Απηαίϊηιι5 (4πι), εἀπεὰ ὮὉγῪ 
ΤΙβοπεηαοτί, ἀπά δάοριεὰ ὃγ Ττερε]]65 
ἃ5 ἴῃ6 Ράᾶ515 οὗ ἢϊ5 [,Αἴἰὴ ἴοχῖ, ννὰ5 ἴοσ- 
ΤΉΕΤΥ ἴῃ (Π6 Μοηδβίειγ οἵ Μοηΐε Ατηϊα- 
πο, Ὀυΐϊ 15 ΠΟΥ͂ δὶ ΕἸοσθῆςθ. ““1ἴ γα 
νει ἃρουξ [ῃ6 Υδᾶσ 541, ΟΥ̓ ἴδε 
ΑὉδοῖ ϑογνδηάιι " (ΤΊβοἢ. 8, Ρ. σοχ]ν}}.). 

(οάοχ Ευ]άδηςὶς. ((), ἰὰ τ[ῇῆ6 ΑὈΡΕΥ 
οἵ ΕΒυϊάα, ἴθ Ηδ556 ( 556], νγαβ τσ [6 ἢ 
ἸῺ 546, ὈΥ οτάθδσ οἵ γὶοίοσ, Βίβῃορ οἵ 
ὕδρυα, δηὰ οοττεοίεἃ δηὰ ἀδίεα ψ]τἢ 
Ὧ15 οὐῃ απ, [Ι{ 15 σϑιλαγκδῦὶα ἔοσ [Π6 
ῬΘΟΌΠΑΓΙ ογϑΐθτῃ οὗ σδριτυ]δίίοπ ρῥσγεῆχεα 
ἴο ἴῃς ΕρΙβι16 ἴο ἴῃ6 Βογηδῃβ, οὐ ΜΏΙΟἢ 
566 ἃῦονοε, ὃ 8, ἢ. 22. 

Οχ {μ6 ϑγτίδο, δῃὰ οἵἴπογ δποϊθηῖ νοὺ- 
ΒΙΟῺ5 56 (οΥ οτἰςίδιι οἵ ἴῃ6 Τοχί, ἴῃ 6 
ΤΟΔΩ͂ΘΥ 5 τείουσοα ἴο Τιβομοηάοτί, "ϑοσῖ- 
 ΘΏΘΓ, ΟΥ ἴῃς Ιηϊσοάἀποτοηβ ἴο ἴΏ6 Ν, Τ᾿ 
ὈΥ͂ ἼΤΟρΘΙ65, ΒΙΘοῖκ, ἀπα Η!]ρεη [6] ά, 

(4) 2 .αλεγ-. 

Απιοὴς ἴῇ6 Οὅτεεκ Βαΐπετο, Οπρθη 
βδίδηἀς ῥτγειηϊηθηΐ 5 “16 ὑΠησα οὗ 
δηοσϊοηῖ Οὐοϑ " (ΤΙβομβεμάοσῇ. [ἢ ἢϊ5 
ΟΟΙΠΠΊΘΏΪΑΙΥ ΟἹ ἴπ6 Βοχηδηβ, νὑδιῖοι8 
τοδαϊηρβ δῖ6 οἴδῃ δὄχρύθϑϑὶν ἀϊδουδδδ, 
δΔηῃἀ ἴῃ βδυςσἢ σ84565 Ὦ]5 ἰ65 [ΠΟΥ 15 1η615- 
Ρυΐαῦ]6. Νοχὶ ἴο ἢϊπὶ Τιβοῃοηάοσχῇ 
ΤῺ Κς ΟἸοθηῖ οὗ Αἰδχαηάγια, δηά 
Ιτχερϑυβ: (ἢ6 ψΟΣΚ οὗ (ῃ6 ἰατῖοσ “Αραϊηϑὲ 
4}} Ἡδγϑίϊοβ, 15 εχίδηϊ ἴου (Π6 τηοϑβὶ ρασὶ 
ΟὨΪΥ 1π ἃ νΘτῪ δησϊθηΐ [1 αἰίη ἰγϑη 5] ΔΊ ΟΣ ; 
Ὀυὺΐ δὴ "]υϑἰγα οη οὗ |ἴ5 στοαΐ να]ια ψ}}} 
Ὀ6 ἰοιπά ἴ'ἢ οὐὖτ Αἀάϊῆομαὶ Νοῖίς οἡ 
Εοῃι. ν. ὅ. 

ΟὨΠτγϑοβίοῃ" β Ηου]65 οἡ 4]}1} ἰὴ 
Ῥαυϊης ΕΡΙ51|659. ἀγα οἴζΐδθη υδϑίμ] ἴο [6 
στς οὗ ἴῃς (οχῖ, 8ἃ5 γγν6}] δἂ5. ἱηναϊ δ Ὁ] 
ἴο [ἢ6 ᾿ς ΟΥΡΤΕΙορυ, 

ΤῊς δαγ]εϑδὶ 1,δι1ἢ (ΟΠ ΠἸΘΠΪΑΤΥ ΟὨ 
ϑσῖ, Ῥαὺυ]β Ερίβιΐεβ 15. τὶ ψΏΙΟἢ ἰδ 
ἰουηά ἴῃ ἴῃς. ψογκϑ οὗ δῖ. Απιῦτοβο, δηά 
ὈΝΌΔΙΪΥ ἀβοροαὰ ἴο ΗΙδτΥ τη6 Ὠδάςοη 
(Ατα χοϑίδϑίθυ), γἢ0 15 δι ρροβδί ἴο ἢανα 
ἰϊνοά δὲ ἴῃ6 οἰοββα οὗ ἴῃς 2γὰ σδηΐυτυ. 

Οπ τΠ6 να]ια οὗ ἴῃς ΕἈίμοιβ 85 ν]ῖ- 
Π65565 ἴο ἴῃ Τοχί, 566 Τιδοπεηοτγί (7) 
ὈΡ. ςεἶν.--οςἸχίχ. 
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δ το. ΟΟΝΤΕΝῚΥΘ ΑΝῸ ΑΒΟΌΜΕΝΤ. 

ΤΠΘ τηδῖη ὈΙνιϑοη5 οὗ [Π6 ἘΡΊ5116 τὰ 
ΟἸΘαΙγ πρᾶχκαά: 

Ι. Τῇ Ικἰτοάυςτοῃ, 1. 1--Ἴπ ; 
1. Τῆς οοίτγιηθ, “Γμ6 ΕἸρῃΐθδοιϑθ- 

Ὧ655 οὗ Οοα Ὀγ αι," 1. τ6--ν ]. ; 
111. Τῆς οοίτίηθ τοοοηοιϊ θα ψ ἢ 

15γδθ}᾽ 5 πῃ 6] οΐ, 1Χχ.----χὶ, ; 
ΙΝ. Ἐχμοσίατιιοα ἴο (ῃγδαη Ὠ.ἴ165, 

θη οΓαὶ δΔηα 5ΡΕΟΙΔΪ, ΧΙ]. 1-τχν, 13; 
Ν. Οοποϊυβίοῃ, χν. 14---Χν]. 27. 

Ι. ΤῊΕ ΙΝΥΒΟΡΌΟΤΙΟΝ: 

(4) Αἀάτοβς οἵ τς Εριβ]6 (.. 1--))}; 
(Ὁ) Τῆς νντιῖοτ 5 Μοῖϊνος (8--15). 

(α) ΤῊΞ ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ 5 τραγκοά 
[Ὠτουρῆοι ὈγΥ 8ὴ δαγηδϑὶ ἀθοῖγα ἴο Ψ]ὴ 
ἴοσ Ὠϊτη56 1 δηά ἰοσ ἢ15 (οβροὶ ἴΠῃ6 οου- 
δάδσηςθ δηὰ ροοᾶν}}} οὗ 8ηὴ ἱπιροτίδηϊΐ 
ΟΠ ΣΙ δη σΟΠΉ ΠΏ Υ ἴο ῬΠΙΟΝ ἃ5 γεῖ ἢ8 
νγᾺ5 ῬΘΙΒΟΉΔΠΥ πη κηονη. ΤῊ]5 πηοίνα 
ἰ5 566ῃ ἴῃ ἴδε [Ὠτϑοίοϊα ἡδβοσιρίίοπ οὗ 
16 οβααί ἐλαγαζζοῦ Μ ὨἸ]ΟὮ ρῖνο5. Ὠϊτῃ (Π6 
Πρῆς ἴο δα άγδϑβ {6 πὴ, ἃ5 Ὀδίηρ (ἢ γιϑυ 5 
βεσνδηΐῖ, ἀν ο4]|1|6α ἴο ἴῃ6 ΑΡροϑί]Ἔϑ}}0, 
ΔὨΠ 561 δραγί ἃ5 8 σῇοβϑη νϑϑβ56] ἴο ΑΙ 
ἃ Ὠλαβθαρα οὗ ρἷαᾶ [ἀϊηρ5 το Οοά 
(νυ. 1). 

Ιῃὴ ἰμαΐ πηδϑθᾶρα Οοα᾽β ὈΓΟΙ1565 ἴὸ 
ΗΙΝ5 δηοϊθηΐ ὑβορὶθ τὲ {16}16δα τὰ ΗΠ 
ὙΠῸ ννα5. Ὀοῖῃ Ὀοτὴ οὗ [6 5664 οἵ Ὠανιά 
ἴο Ὀ6 [5.46}}5 Μαϑββιδ, ἀπά ρτονθαὰ ὈΥ 
[ῃ6 Βαοϑυττεσίοη ἴο Ὀ6 ἰῃαΐ ϑοὴ οἱ σοά 
Ο ρίνειῃ 16 υηἴο [Π6 νου] δηα μαῖῇ 
411 [Π6 Η αΐμεη ἔοσ Ηἰ5 ᾿Ἰπμεπίδηοςθ ΤΠῊΘ 
Αροβῖϊας οὗ Οπα ψ]ιο 15 ἴῃ. τηδηϊδϑιθα 
8ἃ5 ἴῃς ϑανίοισ οὗ ἴῃ6 νου ἸὩυδῖ σρϑαῖκ 
ἴῃ ΗΙ5 παῖηθ ἴο “σἠ παξίοης," δηα τῃθγο- 
ἴοτε ἴο ἴῆοβϑε δ βοῃπηθ αἷθὸ ψῇῆο Ὀγζ ἃ 
ὈΙνίπα σοΑ]]ΠἸηρ ἅτ αἰτεααγ Ηΐ5 (συ. 2-6: 
866 ἅῦονθ, ΡΡ. 12, 13). ΤῸ 8}] συ ςἢ ψγῆο 
816 ἴῃ Βοηηθ, ὙΠοῖΠοσ [ον οὐ ἀδῃᾷ]ο, 
Ὀεϊονεά οἵ (οά 48 ρατίδκευβ οὗ Η!5 Ποὶγ 
οδΙ Πρ, Ῥαὰὶ ἴ[ἢ6 Αροϑίὶα βϑεηάς [ἢ15 
δτεοθιηρ: “ Ογακ ἔο γος ἀρ ῥέαςε 7η,0»1 
Οοα οὐ» δαίον, απ τὰς Ζογά Ἴέσως 
Ολγίς" (υ. 7). 

(Ὁ) Το πιᾶκε ἢϊ5 Αροϑβίοϊις οἶδ της {6 
ἸΏΟΙΟ δοοορίδθϊ]ς δῖ, Ῥδὺϊ δχργθϑϑθβ ἢΪ5 
ῬΘΙΒΟΏΔΙ ἰηἴογοδὶ 1 [ῃ6 ψε]ίασο οἵ ἢ15 
τολάευβ, ἴῃ {πδη ΚορΊνΙηΡ ῸΓ {πεὶγ ἰδ ἢ 
(νυν. 8), ἰὰ ῥγάγϑῦ πὶ ἢΘ ΤΩΔΥ Ὀὸ ῥΕΙ- 
τηιἰεἀ ἴο 566 ἴπετη (υῦ. 9--:2}), ΔηΠ ἴῃ Δῃ 

ἹΝΤἈΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΔΘΒΌΓΤΔΏΘΘ ἴῃδί ἢ6 δᾶ5 Ἰοηρ ἀδϑιίγοα δπὰ 
511] 15 Θαροὺ ἴο [118] [6 ἀυγ οὗὁὨ ργθδοῖ- 
ἴὰρ [ῆ6 Οο5ρ6] αἱ Εοῃιε (συ. 13--1 5). 

11. ΤῊΕ ὭΟΟΤΕΙΝΕ : “ΤΗΕ ἘΙΟοΗτεοῦ"ο- 

ΝΕΘ9 ΟΕ ΟὧὙὅΟΡ ΒΥ ΒΆΙΤΗ : 

(4) Τῆς ὙΠετας (ἰ. τό, 17) ; 
(0) Τῆς υηΐνεγβαὶ ἡθθα οὗ Εἰρῃίεου- 

Ὧ655 (1. 18---1], 20) ; 
(ο) ΤΏ 17] νευβα!ν οὗ Εἰρῃϊθουβη 685 

Ὀγ διῇ (1. 21---ν.) ; 
(ἃ) ΤΠ ϑαποιβοδίίοη οὗ ἴμ6 Βεϊΐονοσ 

(ν1.----ν 11.) 

(4) ΤΗΕΜῈ ΟΕ ΤῊΗΒ ΕΡΙ5ΤΙΕ. 

ΤἼὴ6 πιρηϊίοη οὗ τῃ6 ὅοβροὶ, νηϊοὴ 
σὲ, Ῥδὰὶ] ψουἹὰ ἰδ ἤᾶνα ρῥγθδοϊδαὰ δἱ 
Ἐοιηδ ἴῃ Ρεῖβοη, ἰεδάβ παῖσαι! νυ ἴἰο ἃ 
ἀδϑοσιριίοι οὗ 18 ἃ5 ἴῃ6 ρτϑαὶ τῆξις οἵ 
ἢϊ]5 Ερίβι]ῖε (νῦν. στό, 17). [Ι͂ἢ τῆϊβ. Ὀτίεῖ 
βίδϊεπηθηΐ οὗ τἴ6 ϑιυυ)]εοῖ ψγ6 αἰβοθση 
ΔΙΤΟΔαῪ ἴῃς Ἰεδάϊηρ τπουρῃϊ5 ἀπα τηδϊη 
5000Ρ6 οὗ ἴΠ6 Γϑαῖδ6 ψὨΟἢ Ὁ] ον5. ΤΠΘ 
(οβρΡ6] 15 20 πιοῖεὲ “Ῥοζά οὗ τῇδη, δεῖ 
(1) 4 ““2οισε 9 Οοα" ἀϊταοϊθιὶ ἴο πιδῃ᾿ 5 
ΒΔΙνΔΊΊΟΩ ; ἃ ΡΟΛΥΕΙ ΜΏΙΟἢ σα ποῖ ΟἿΪΥ 
ἀο “τὐλαΐ ἦε Ζατο φομμδ ποῦ ἄρ" (ν}1}. 3), 
5ᾶνΕ ἔσζοπὴὶ βῆ, Ὀὰὲ αἷφο ογϑαΐθ δηὰ ἰπ)- 
Ρατί ἃ 6 Κν [16 οὗ Πρῃιδουβη 685. 

(2) ΤῊΙ5 “2οτοον οΥ7 Οσοά τριΐο ταΐνα- 
Ποπ" 15 ὈΏΪΝΟΙΒΑΙ Ιῃ 15 ΡΌΓροϑα, Ὀαϊηρ 
ποράβα δηά ἰηϊεημαθά ἴοσ “"ἐζε7}) ορξ; " 
Δα ἴῃ [ἢ15 Ὁπίνειβα Ὑ “ 29 εν" 15 
ΕΧΡΙΟΘΘΙΥ Ἰποϊυἀθα ὈΥ πᾶπὶα ΜΠ “ 2.ς 
Οτγεεξ " οὐ δῖε νου, ΤῊ ῥτί ον 
Δδϑιρῃηθαά ἴὸ τἢ6 ον ἰῇ ἴθ τεςεινρα 
ΓΕΔ αΙηρ (πρῶτον) ἀοε8 ποῖ τηθδῃ (ῃαὶ ἢ 
ἰβ ἴο ἢᾶνα ἃ ρῥγδίδγδεηος δηὰ δἀνδηΐδρα, 
Ὀυϊ οηἱγ ἴ[Παΐ [ῃ6 Ξαϊναϊίου Ιοηρ ῥχοτηϊβϑά 
ἴο 1π6 Ἐαίμοιβ 15 ἴο 6 οἴετοα ἴο Ὠΐτῃ 
ἢγϑί : 115 ΘΟΠΟΙ ΟΠ 18 (ἢ6 58ΠΊ6 ἔὉΤ Ὠϊτὴ 
8Δηα ἔοσ ἴ6 (σδηῖ!ε: (σοά᾽ 5 βαϊνδίίοῃ 18 
(3) ἴοτ “ ἐυόν» ομδ ἐλαΐ δε ἰευείλ." ΤΗΪβ 
ἀεδηϊίοη οὗ ἴΠ6 (σοβρεὶ 45 Ὀσπρίηρ 58]- 
ΥΔΊΟΙ ἴο ΘΥΘΙῪ ὈΘΙΙΈνοσ 15 οοπῆπηρδά ἴῃ 
4. 17, ΟἹ ψῃΪΓἢ 566 [ἢ6 ποίδ5. 

(Ὁ) ΤῊΣ ὈΝΙΊΨΕΚΒΑΙ, ΝΕΕΡ ΟΕ ΕἸΟΗΤ- 
ΕΟΌΒΝΕΒ5 15 566 ἴῃ ἴΠ6 ΧῃΠρΉςΘΟΙ 51.655 
οἔὗ 411, ἢγϑι οὗ [86 θη ]ε (ι. 18--32), ἀπά 
[Δ6ὴ οὗ [ῃ6 [εν (11. 1---ῦ, 20). 

Τῆς ἐουπαάδθοῃ ψὨ]οἢ 51. Ῥδὺ] ἰδγ5 ἴῃ 
1ἢ15 βθοϊίοη (1. 18--32) 15. ἴοο ὑτοδά δηὰ 
ἄδαρ ἴοσ δὴ δγριπιθηΐ ᾿πιθηάθα Οἠ]γῪ ἴο 
ΒΕΙνΘ 50ΠῚ6 ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΪ ῬύΓγροβα Δι ϑἰῃρ 
ουἱ οὗ [6 ρδουϊᾶγ οἰτουπχϑίδηοθϑ οὗ [Π6 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΑἸ τιςδηβ αἱ Εοῃῆθ. δᾶ ιἴ Ὀδδη ἢὶ5 
5οἷθς οἵ σμιθί ριγροβα ἴο τεπιονα ἴἢ6 ῥΓα- 
ἡπάϊοο5 δπὰ αδὐαῖς [6 οἱαὶπὴβ οὗ [6158 
ΟὨγχιξίίδης, ἴποτς σψουὰ ἤᾶνα Ὀδδὴ ὯΟ 
δἀδαηυδῖα τηοίϊνα [ῸΓ ἢὶ58 εοἰαδοσγαῖα ἀ6- 
ΞΟΠ ρΡΌοα οὗ [Π6 ἀορτανιν οὗ ἴπ6 Ἡδαϊῃθη 
ποι ἁ. 980. τδγπῦ]α ἃ ρΡὶοῖυσγα οἵ 515 
ἀφαϊηβὲ αοα πὰ ἀραϊηβὶ πδίιγο, ἔσοτῃ 
βδοὴς οὗ ἰἢς νοῖβϑῖ οἵ ψῃΟἢ ἴῃ6 [δνν8 
ἍΟΓΟ ΟΟΙΏΡΑΓΙΓΑΙνΟΙΥ ἴτοο, τηϑῖ ἢᾶνα ὈδΘη 
ἱβιοηάδα ᾿ΥΠΊΑΤΙΪΥ ἴο δύοῦβθαε ἴῃ οοη- 
βοίθηςο οὗ ἴῃς Ηρδίῃοθηϑβ [ῃδιηβεῖνθβ, δά 
ἴο ρζονα (μεὶγῦ ποεα οἱ τιρῃϊζθοι5η 655. 
Θυδοτάϊπαῖα ἴο (ἢ]15 τῇδὶπ ΡΌΓΡΟΞΚΘ 15 ἴΠ6 
τῆ διοτιοδὶ 0586 ψ]Οἢ (6 Αροϑβῖϊθ πᾶ 68 
οὗ (6. τηογὰϊὶ ἱπηδιρηδίίοπ ψΒϊοῆ ϑυςῇ 
ἃ ἀεϑοπρίοιῃ οου]Ἱὰ ποὶ δι] ἴο τουβὲ ἴῃ 
τῆς [ἐν δραϊηϑὲ ἴῃ6 “ Βίῃηθῖβ οὗ ἴῃς 
Οδηθ]ος." 

Τιοοκίης Ῥαςοκ ἔγοιῃ ἴΠ15 Ῥοϊῃϊ δὲ (ἢς 
Ιπισοάυοσίοη (νύ. 1- 5) 6 σδῃ ὑπη661- 
οἰδηὰ ὅιϊ:. Ῥδὺυ} δ δηχίευ ἴο σοιηηθηά 
ὨΙΏλ56}Γ δηὰ ἢ15 οϑρεὶ ἴο ἴηΠ6 ἘΟΙΠΊΔΏΒ, 
σπου ἀϑϑυσγωϊηρ ΔῺΥ ἱπίθη ΠΟ ΟἰΠΘΓ ἴο 
δἴίδοϊκ οσ ἴο φοῃοῖ]αῖθ δὴ δᾶάνετβε [π68- 
ἸΖρ τηΔ)  σγ. Ηἰς τπιοίνε, ψἢϊοἢ ΜΘ 
ΟΔἢ ποῦν Οἰδα ΪΎ αἰβοογῃ, Ῥγὰ5 5ΙΓΩΡΪΥ Δ 
Θαγηδδὶ ἀσϑῖτο ἴο ψίη ἰτοπὶ 41} ἃ ἔδνοισ- 
ΑΌΪα πεαγίηρ ἴοσ ἃ σοβροὶ ψῃϊο τηϊϑί αἱ 
[ἢ6 ουϊδεῖ Ὀ6 αηνοίσοιηθ Ὀοΐῃ ἴο [εΚ 
δηὰ Οδης]θ, Δηα ΠΟΘ ΘϑρΘΟΙΔ ΠΥ ἰο τῆ 6 
7ον, Ὀδοδυβο ἃ 5 ἰουπἀδα οἡ ἴῃς ἰδεὶ 
(Πα 411 41}κ6 ἅττα ὉΠῸΟῚ 510, δῃηά ὄδχροβϑα 
ἴο (οὐ 5 νταῖῃ. ὙὍΤὴδ 884π|6 τηοῖϊνε ὃχ- 
Ρἰδῖηβ5 νὮῪ ἴΠ6 οτάδυ οἵ ν. 17 15 τενοῦβεά, 
δηὰ ([ἢς Οδμῖ]α ἢγδὲ Ὀὑσουρσῃς Ἰὼ ΡΌΥ 
ἢ τ Α1}1 ἀϑβθηΐ οὗ ἴῃὴ6 [ονν, 0 
βυάδάξηϊγ ἤηας ΒιπΊβε] Γ Ἰηνοϊνοά ἴῃ ἴῃς 
881η6 σοηἀεοτηπαίίοῃ : σογήρᾶσγε ἴπ6 ποῖς 
ΟὮ 1". 1. 
Κηονης ὄνθῃ ΤΏΟΤΟ οἰ ΑΙ ἤδη [ἢ 6 

Ηδεδίῆδη “ “ἦε “ιμμζρηιοηΐ οΥΓ Οὐ, ἐλαΐ ἦεν 
τὐἦο ἐρ «με {λῆηρε αγε τοογίλ) 97) “εαὰ,;" 
τῇδ τῇδῃ ψῆο ᾿πᾶάροϑ ἴῃθηὶ, δΔηὰ ἀο65 [Π6 
ΒΔ1Ὼ6, ἰ5 Ψιπουϊ οχοῦβα (1. 1, 2. Νο 
Ῥέτϑο δ] ρῥχίνι ρα οδῃ δχοηρῖ Ὠϊη) ἔσγοτῃ 
Ἰυάρτηεης, ἔογῦ σοὰ 15 0 τσϑβϑρϑοῖοσ οἵ 
ῬΕΙΒΟη5, Ὀυϊ ΜΨ}|1] ΤΟΏΘΘΥ ἴο ὄνΘΥΥ τηδῃ 
δοοογάϊηρ ἴο ἢ1᾽15 ἀδεάς, ἰο {ῃ6 [εν ἤτϑί 
δῃὰ αἷϑο ἴο πε Οσδηῖ!ς (τὺ. 2-11)ὲ. ΤῊΣ 
Ια 1} ποῖ Ὀδηδῆϊς ἴπὸ [δὴν ὑ]655 6 
6 4 ἄοες οἵ {πὸ αν : Ἔνθ ἴῃ6 (δηᾷ]θα 
1] Ὀ6 ἡπᾶροα ὈΥ ἴῃς ἰανν τς ΟἹ ἢΪ5 
Πεοατὶ (νυ. 12-,6ὴ [Ιῃὰ ναϊη {μοσϑίογε 
ἴῃς [ἐν σἰοος ἴῃ ἃ ἰδ ἡ ΠΙοἢ ἢδ ἀο68 
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Ὠοΐῖ ΚΟΘΡ, δηά 1ῃ ἃ οἰγουτη σου ἩΠΙΟΝ 15 
ΟἾΪΥ ἰῃαὶ οὗ ἴῃς ἤδϑῃ, ποΐ οὗ ἴπ6 ᾿ϑασγὶ 
(συ. τγ--20). 

"1, 1--8. ΤῊΕ {πὐὺὴ]9ὦὸ͵ῸῈ ΟΒ]ΙΕΟΤΙΟΝΒ 
ΑΝΒΜΕΆΚΕΌ. 

Ἠδς (ἴδῃ ἴῃ 6 7ενν Ὧο τοὰὶ δἀνδηΐαρε ὃ 
Ὗε5, ἴῃ6 ογδοΐὶθς σοί ηἱηρ (οὐ 5. ῥτο- 
Ιη565. Ὑπουρῇ ἀἰπὈοιανεαὰ Ὁ 5 μηδ, 
ΤΠΕΙΓ {γα} 15 ἀπιτηραϊγεα : {Π6 Ὺ 50.4}} γοῖ 
Ὀ6 (]Π]||οδὰἀ (νυν. 1-4: σομίρατα ἰχ, 6; 
ΧΙ, 25--.32). 

Μδηβ υῃθε]εῦ οχαὶῖς (οά᾽ 5. (δ ἢ Πι]- 
Ὧ655.. [κι ἀοά υηπσοπίδοιθ ἤδη ἴῃ 
ῬαΩΙϑηϊηρς [Π15 Ὁ 6 ΠοΓ) Νάαγ, ἴου ἴἤδη 
ἴς ψουϊὰ 6 υαητισῃίθουβ ἴο πάρα δηΥ 
5ῖῃ, Ὑεῖ ἰζ 5'ῃ 15 οναστι θα υηἴο Η 5 
δΕἴοτῖγ, ὙὮΥ Ἰυάρε (6 5δἰημεσὺ ΝὮΥ 
β5ῃου]ὰ ννγὰὲ οί σταῖῃθτ ρῸ Οἡ ϑδἰπηϊηρ ἴο 
ΗΙ5 ρτθαῖεσ ρίουγ Τῇ νεσῪ τπουρσῆϊ 
ἄεβοσνοβ οὐ 5 στὶρῃίεουβ σομαἀδιηηδίϊοῃ. 

.ι. 9ρ-2ο. ΤῊΞ ΘΟΚΙΡΥΚΕΒ ΟΟΝΕΙ͂ΕΜ 
ΤΗΕ ΟΗΑΒΟῈ ΟΕ ὈΝΊΝΕΚΘΑΙ, ΘΙΝΕῦΙ- 
ΝΕΒ5. 

1{τῃῸ [ον 15 ὀσχοιηρίοά οπὶ ᾿υὐρτηδηῖ 
ὩΘΙΠΘΣ ὉΥ ἴῃς 1,Ανν, ΠΟΙ ΌΥ ΟἸΓΟΙΠΊΟΙ5ΙΟΉ, 
ὍΟΥ ΟΥ̓ [6 ῬΓΟΙΊΪ565 ΜΟΙ. ΤΟΙΏΔΙῺ {ΠῚ6 
Ἰη βρῖῖ6 οἱ 18 υῃρε]ϊεῖ--- ας τἤδη τε- 
τηδϊηςὺ (δὴ να οἷδίπγ ἴο ὑὕ6 ὑδίοσ ἴῃ 
λει ἴ4ηὴ ἴῃς ἩδραΐῆθηΡ (δὴ νγὲ 54Υ 
(αὶ νὰ 76ν8 ἃῖὲ “{ρέγς οὗἨ 1ἀε ἐατυ 3" 
ΝΑΥ, 'ἰπ Ὧ0 Ψ|β56: [0Γ ἴΠ6 σῇᾶτρε Ὀδίοτγε 
τιδάθ, τμαῖ 411] ἂῖθὸ ὑπαθυ 5, 15 Ἷοῃ- 
δηθὰ ὈΥ Οὐ οὐ ϑορίυγοθ. ὙὍὙΠαΥῪ 
ἰαϑιγ τΠδΐ 41}, [6 νν8 85. ψε}} ἃ5 Η βαίῃθῃξβ, 
ΑΥΕ ἸΓΔΏΘΡΤΘΟΘΒΟΙ5 οὗ σοῦ αν: δηὰ [ἢδἱ 
Ϊα 5 ὈΙΠαΙησ οὐ τῃ6 εν ἴο ψῃοπὶ ἰΐ 
αἸτοο Εἶν 506. Κ8 (σοαΐς. σοϊῃπιδηἀτηδηῖδ, 
ἴῃαϊ ἢϊ5 τηοιἢ 45 ψν 6] ἃ5. δνεῦγ ΟἰΠΟΓ 
ΙΏΔΥ ὃς 5ἰορραά, δηὰ 4} ὑὉσουρῃς ἰηῖο 
Ἰυάρτηθοης Ὀείογε σοά, Ὀεδοδυβδα ὈΥ ἰαῖν 
τηδὴ οδηηοῖ αἴϊαϊη ἴο Πρῃϊθουβηθ58, Ὀυΐϊ 
ΟὨΪΥ ἴο Κπον]εάρε οὗ 51η. 

Ἐνεϑη δραζῖ ἴγτοτι ἴῃ 6 τερϑαϊθα πηθηϊοη 
οὗ [6 Ὡδπλὸ “" γεν " ἴῃ 115 ἀπὰ [6 ῥτα- 
οδάϊης ομαρίογ, ἰξ 15 δνϊάθηΐς ἴμαὶ [Π6 
ΟἸΤΟΙ͂Β ΏΙΟἢ 81. δὰ] υρτοοῖβ, δηά ἰἢ8 
5105 ΏΙΟὮ ἢ6 σοη θη 5, ἀΓ6 ποῖ ἴῃο56 οὗ 
[6 [ἐν 15} ΟΠ τ δῦδῃη, Ὀὰϊ οὗ ([λ6 ἀρ ο]αν 
ἱης 76». [ἢ τῃ6 τοδάϊηθϑϑ ἴο ρα οἴἤοΓβ, 
δηα [6 Ὀγοϑυτηρίυουβ Ὦορα οὗ ΡῬΘΙΘΟΔ] 
Θχαπιρίίοῃ οι οὐ 5 Ἰυάρτηθδηϊ (]. 1-- 
16), ἰὰ ἴῃ6 διτορᾶῃςθ, ΠΥρΡοσΤΚΥ, δηὰ 56]- 

δ 
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ΠΟΙΩΡΙ ΔΟΘΠΟΥ͂ οὗ [Π6 5:ΠΏΘΥ ΨἘ)Ο ἴῃ ἴΠ6 
τηϊάςι οὗ ἢ15 55 τῇδ κοϑ ἢϊ5 Ὀοδβεῖ οὗ 
(οὰά απά π6 [,ανν, δηὰ ἰ5 σοηδάρῃηι [Πδι 
ἢδ 15“α κμίαάξς οὐ ἐἠε ὀϊϊπή, α ρλξοΥ 1λόηι 
εὐλίοὐ αγέ ἐπ ἀἐαγξμεες" (17--24), ἴῃ ἴῃς 
δυβοϊαϊα στο ϊδησα οὐ Οἰτου πΊο βοὴ (25-- 
29), ἰὰ [ἴἢ6 ἀδγηρ γῥτοΐδϑι, “ ὰ») γώ 
ἄρι 7 αἴδὸ ἡμαρσεα ας α εἰρπον 3" (11. 7) 
ΤΟρεαϊθα ἴῃ ἰχ. 1, “ Ἂν “ρίά ἦε γεΐ 
κά μημ3"--ἰὰ 411} 1815 γε 566 5οηῃιθ- 
(Ὠἰηρ νοῦ αἀἰϊβοτοηῖς ἔσο ἴῃς Ἰεραὶ δηά 
σεσθηλοηΐαὶ ἰοηάδηςίθ5 οὗ εν ]ϑἢ (ἢ τβι- 
ΔΏΠΥ, γα 566 ἴῃ 6 ρἰατιηρ 51η5 Δη ἃ ουὐτοῦβ οὗ 
7Τυάαϊδπὶ [56] [ ἰη 115 νογϑὶ ϑίδῖε οἵ ςοσ- 
τι ριοη. 

(Ο) ΤῊΣ ὈΝΙΝΕΒΒΑΠΙΤῪ ΟΕ ΤΗΕ ΕἸΟΗΤ- 
ΕΟΒΝΕ55 ΟΕ ΒΆΑΙΤΗ. 

Ετοῖὰ ἴῃς υηΐϊνοῖοαὶ ποεὰ οἵ (ῃε 54]- 
νδίίοη ἀδδου θα ἴῃ 1, τό, 17 8ῖ. Ραυὶ 
ΠΟΥ͂ Ρ45565 Οἢ ἴο [5 δείιι4] τηδηϊίοϑία- 
ἴοη. Ηδ [85 5σϑῆονῃ (παῖ 411 δἰΐῖκε ἃγὰ 
ὉΠΟΘΓ 51η, 411 Ὄβχροβθά ἴο Ο(οά᾽β ψσαίΐῃ : 
[η6 ργνι] ρα οὗ [ῃς [6ν, του ρἢ τοα] δηὰ 
στοαλῖ, ἀο ποῖ Ἔχοπιρί δῖ ἔσοπὶ ἡμαρτηθηῖ, 
ὯΟΓ ἀοα5 ἴῃ ἰανν ΘΔ Ὁ]6 τὰ ἴο δἰϊδίη ὉΥ 
15 ΟΝ ΜΟΙΚ5 ἴο ΠρΡὨϊΘοΟυ5η655.. “ 99,7 
ποῖ," ἸῺ ἴῃ6 ὩΘῊῪ αἰβρεοηϑαίίου οἱ ἴδε 
(οϑρεὶ, ἱπ σοηίταβὲ ἴο νυγαίῃῃ τονδὶ θα 
ἴτο ἤδάνθῃ δρδϊηϑῖ (Π6 ὑηΠρη δου 5} 655 
οἱ λῃ, ὅα 5866 ἴῆὴ6 “πρῃϊδοιβηθθ8 οὗ 
Οοά τενεβαϊθα ἕτοτῃ (ἢ ἴο δι," ΤΙ 
15 ἴη6 βεσοηά ρΡοϊῃΐϊ ἴῃ ἴΠ6 Ῥτοοῖ οἵ τε 
ΤὨεϑὶϑ ἰδ ἀόνῃ Ἰη 1, τό, τῇ. 

1, 21--26. ΤῊΕ ἘΙΟΗΤΕΟΞΝΕΞ9 ΟΕ ΟΟὉ 
ΜΑΌΕ ΜΑΝΊΙΕΕΞΒΤ. 

ΤῊς δϑβϑθηῖιδὶ οπασδοίογιϑῖοβ οὐ [6 
Τρῃίθοιδηθθβ οὗ Οοά δῖε ἤεγὰ οοιη- 
διῃεα, 

(1) Ιπάἀερεηάθηϊ οὗ “1ΔῈ" 85 ἃ Ἷοῃ- 
ἀϊθοη οὗ δαγηϊηρ τσὶ ΘΟ 50.655, 1ἴ 15 ᾿ν1ἴ- 
ποοβοα ὕγ “ἐἦξ ἤστο " 5 ἃ Ὠινίηςθ σϑνεΐδ- 
τοι (υ. 21). 

(2) ΤῊ πιοᾶς 1η ΨΠΟἢ τῆδῃ σϑοαῖνεβ 
15 Δ γου ἢ δι ἴῃ λσμς Οἀγίε," 
πὰ ΓΝ ἀσδηϊοη (1 ἢ 15 βθ θη ἴο Ὀς ἴῃ 6 
ὈΓΏΟΙΡΙῈ οὗ ἴπαϊ Ρϑιβοηδὶ ἰἰνηῦ πῃϊοῺ 
Ὀεΐνεθη Οἢτβὲ δηὰ ἴῃς δοϊϊενετς (συ. 22) 
ΜΠ ΙΟἢ 15 (Π6 τοοῖ ἴῃ τηδη οἵ 4]} 75: γὴν 
Δηα 411 5βαποι γ1ης ΓΙΡ ΘΟ 5116 55. 

(3) [15 υπϊνοῖβϑαὶ ἀσδϑιϊηδίίοη “Ἢ μγῆ 
αὐ απά ον αὐ ἑάενι λα ὀείενε᾽" τοϑαϊῃ 

ΙΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ἴτοτὰ [ἴὴ6 παίυτο οὗ [ΑἰτΉ, 45 ἃ σοηῃάιίοη 
σΟΥΤΟΘΡΟΏἰης ἴο [Π6 ἴσια τοϊαίιοη οὗ 4]} 
τδηΚιηα ἴο Οσοά, δηά τδογοίοσο διιθὰ ἴο 
ΒΌΡΡΙΥ ἴ[ῃ6 Ὀηῖνοῦβθαὶ νηΐ οὗ “246 ρίογγ 
97 Οοα" (συ. 22, 23; σοΙήρδῖζα ἴΠπ6 ηοῖδβ 
ΟἹ 1. 16, 17 ἃ5 ἴο ἴῃς παίιγα οἵὗἉ (41{}}.Ψ 

(4) Τῇ ἔτεα δῃά σταϊζυϊζουιϑ σμδγασίογ 
οἵ σοά 5 καϊνᾳίιοη 15 566, ἴῃ ἰἢαϊὶ 41} γῇο 
Ραγίδκε οἵ 11 τὲ υβιιῆεὰ ἠοῖ ὉΥ τηοτϊ 
δυῖ “,ηεείν ὃν “ΠΗ φγακ" (ν. 24). 

(5) Τῇς ϑυθδίδμοςε οὐ ϑαϊναίίοη, ἴπ6 
εἴν νηοῦ Οοὐΐβ ρῖάσθ δεϑῖονβ δπά 
ΤΑΔῚ 5 (ΔἸ δοσερῖϑ, 15 “ 2άε γε 1972 
“ἠαΐ ἐς ἐπ Οὐγὶσέ γεεμς" (υ. 24). 

(6) ΤῊΘ ἤτβθὲ Ἵδυ56 οὗ (15 σθάθιῃρ- 
ὕοη 19 Οοαά [6 Ἐμοῦ ἴονα: [118 
ταοῖῃοά, “ 2» αϊίοη," 1.6. δὰ ἐχρίδοῃ 
ίοῦ βἷηῃῆ ΌΥ ΠΙΟἢ Δ 15 Ταϑίοσθα ἴο 
(οὐ β ἔδνουγ : ἴῃς οῇβιοίδηϊ σδιι5ε οὗ ῥσο- 
Ρἰθδξίίοι, [6 οὴς ἴγις βδοσίῆος, (ἢ σίϑῖ 
“ ἐπ" ΠΕΣ οτυρ ῥίοοί »" ἴῃς Δρρτοργιδίίοη 
ΌΥ πιᾶη ΟὗὨ [ἢ15 τϑἀθιηρίοη, “Δγοωρὰ 
, μή." τῇς ρυγροβα οὗ Οοάὰ ἰὴ ἰδυ8 
βειτἰρ ἴοῃ ΟὨγβὶ,---0 Δὴ 6Χ- 
εἰ ἰδίοη οἱὗὐ δὶ8β τΥἰφηξθοῦΒη0858," 
Ὀεοαυθα Ηδ μαᾶὰ βυβετεαὰ (ἢς 51ὴ5 οὗ 
ἰουγηθσ θη οσδί οΩ5 ἴὸ Ρᾶ55 ὈΠΡυη5ῃ6α 
ἴῃ (π6 ἰοτρεδαγδησα νος Ηδ εχοχοϊϑοὰ 
ἐἷὴ ΥἹΘῊῪ οὗὐ [009 ΘΧὨΙΟἰΐοη ὁ 
δὲς γίρλΖίερ σης" ἰῃ 8 Ῥγθβθαΐ 
ϊπ|0,, ἴπαὶ ἢον Ηδ τρὶς Ὁ Ὀοϊὴ 
τἰρῃίθοιβ Ηἰπιβοῖ  ἃ5 σοηαδπιηϊηρ 5ἰη 
δηά (ἢ δυῖῃοτγ οἵ στ σῃξςεουβηθ85 ἴο ΠΙΠ1, 
ἐφ 8 οὗ [Αἱ ἰῃ 90888,᾽ 1.2. 
ΠΟ 8665 ἴῃ ἴῃς ἀφαῖ οὗ (ἢ [Π6 
ἀδαίῃ [ὺσ δὴ ψῃϊοῦ Π6 πᾶς διπιβοὶῖ 
ἀδδοσνοα, δηὰ τῃ6 ἀφαίῇ υηῖο 5 οὗ 
ΜὨΙΟ. ἢδ 15 Παποσίοσιἢ ἴο ραυῖακα. 

1, ὴ7--21. [υϑδτιεΊΠΑΤΙΟΝ ΒΥ ἙΆΙΤΗ 
ΙΝΘΕΡΕΝΌΕΝΤ ΟΣ [ΑΥὙ. 

ΤῊς τπιρῃϊδουϑηθβθα οὗ Οοά, ποῖ Ῥείηρ 
δαγηθαὰ Ὀγ νοσκβ οὗ ᾿ανν, Ἔχοϊιθ5 τγΔ} 8 
Ὀοαδιίηρ (γν. 27, 28), ΤΕΟΟρΡΉ565 ΟΠ6 
Οοὰ 45 ἴπε διυίμου οἱ βαϊναϊϊοη ἴοσ [6 
δηα Οδηι]α (συν. 29, 30), δῃῇ ἔδι' ἔτοτῃ 
ΔΌΟ σης Κ1ΔῊ," Ἐϑιδ Ὁ Π5 065 ἰὰ ἴῃ ἰΐϑ 
ἘΠ16 Οπάσδοίο ἃ5 ἃ ἰανν ΟὗὨ (ἢ : σοπηρᾶγα 
ψἢ]. 4. 

ἵν. 1-225. ΤῊΕ ΕΙΘΟΗΤΕΟΌΒΝΕΒ5 ΟΕ ΟΡ 
Ι5Ζ ΨΙΤΝΕΘΒΘΒΕΌ ΒΥ ἸΗῈΕῈ ἴΑΥ ΑΝΌ 
ΤΗΕ ῬΕΒΟΡΗΕΤΞ. 

Ενδῃ Αὐγαδδπι, [6 σγοᾶὶ ραϊίζοσῃ οἱ 



ΙΝΤΕΑΟΘΟΌΟΤΙΟΝ. 

ΠΡ δου ε55, ας ᾿υϑεοαά Ὁγ (41 δπάᾶ 
ποῖ ΟΥ̓ πιεῖ οὗ ψοῦκβ (ὑν. 1--5), ἴῃ 
δοοοσάδπος ἢ Πᾶν! 58 ἀδοοπριίοη οὗ 
ἴπς ὈΪοοφοάποος οὗ ἴδε δῃὰ υμάδϑεσνοα 
ογρινθῃ 685 (Κν. 6--8). 

ΤῊῆς στὶρῃϊδουβηθθβ οὐ Οσοά [5 ἔογ ἃ]], 
Ὡοῖ ἴοσ ἴπε οἰτουπ)οιθθα ΟἿΪΥ : (Ὁ οἱΓ- 
Οὐπηοϊθοηὴ ψγὰ5 Ὡοῖ ἴῇ6 σάι56 δυὶϊ [ἢ6 
βῖρῃ δηὰ 564] οἵ Αὐταῇῃδηι 5 1:51 δ οδίϊοη 
Ὁγ ἐδιῖῃ, πλασκιηρ λτὰ οὐδ ἃ5 ἴΠ6 ἐδίποσ 
οἵ 4}} (λεῖα παῖ θε]ανα (συ. 9--12). 

Τῆς ἰπμῃοχίίδησα οὗ ἴῃ6 Ῥτγοπηῖβ6, ἀ6- 
Ῥεπαϊηρ ποῖ οἱ Ἶανν Ὀὰϊ οἡ (διῇ, 15 τρδὰβ 
δῖιΓ ἴο σύ τἢς 56 θὰ (υῦ. 13--:7)}. 

Αὐτγαπαιη᾿ 5 ἰδῇ, Ὀοτὴ ἴῃ 115 β᾽ γθηρίῃ, 
δηὰ ἴῃ ἰϊς οὐ]εοι--- σοα τὐἦο φωίοξονείλ᾽ 
τλε ἀεαί," 15 τεσοταδα ἴοσ. οἵἱσγ δβχᾶπιρὶςα 
(υνυ. 17--25). 

ν. 1--ἰ1. ΒΕΡΕΜΡΤΙΟΝ ΒΥ ΤΗΕ ὈΕΑΤΗ 

ΟΕ (ΗΒΙ͂ΞΤ. 

ΤῊΘ Ὀ]εςϑίηρβ τοοοϊνοα ΌΥ ἴο96 ψῇΟ 
διὸ “με ἡγεῶῖν ὁν Οοαϊς ργαξέ 
ζἀγοωσά 14ἀε γεοῥίοι ἑλαΐ ἐς ἐπ Οὐγίςέ 
, οι" (1. 24, 25) ἅτ Ῥεβᾶοθ, ]ου, δπὰ 
Ηορε οἵ ρἴοτγ, 411} ἰουηάε οὐ (ὐοάϊς 
Ἰονε, σι ῃῖϊοὰ μανίην τοοοπο θα ΘρθτΩ 165 
Όγ (μγϑ 5 ἄθλι ἢ ΜΠ τσ ῇ τοῦτα ϑυσεὶν 
βᾶνα ἴῃ6 τϑοομοι δα Ὀγ Ηἰς 116, 

ν. 12--2Σ. ΤῊΝ ὈΝΙΝΕΒΒΑΤΙΤΥ ΟΕ ΘΑ. 
ΝΑΤΙΟΝ ΒΥ ΒΚΑΙΤΗ͂, ΚΕ ΤΗῈ ὈΝΙΨΕΕ- 
ΒΑΓΙΤΥῪ ΟΕ ΘΙ͂Ν, 15 ΒΑΘΕῈ.) ΟΝ ΤΗΕ 
ὌΝΙΤΥ ΟΕ ΜΑΝΚΙΝῸ ΙΝ ΑΌΑΜ ΑΝῸ 
ΙΝ (ΗΒΚΙ5Τ. 

Ιῃ τῆς ρῥγεοθαϊηρ ἀτρυτηδηΐ (Π6 υηὶϊ- 
νοῦβαὶ ϑιηἤιμοθ9ς οὗ δὴ ἢὰ5 Ὀδδη 
ἐϑιδ Ὁ Π5ηεά 85 ἃ ίδεϊ ἴο ψῃ]οἢ Ἔχροσίθηςα 
δηά ϑογιρίαγε ὑὈοῖῃ Ῥθασ ψιηθθς, Ὀυϊ 
ΒΙΓΊΡΙΥ 25 ἃ ίαλςϊ ψιουΐϊ ΔΥ ἀδοϊαγατοη 
οἵ τὴς σαυ56 οὗ [5 τ νογϑα γ. 

Οὐ {πὰ οἴμεῦ βδπὰ [ἢς υηϊνοσϑαὶ βαϊνα- 
ὕοη ψηϊοῦ σοὶ ἢᾶ5 ὑσγορατεὰ ἀδρβθηΐῆς 
ου ΟΠτϑὶ δοηθδ : Ἰηϑίθδα οἵ δδοῇ τἤδῃ 
δαγπίηρ ἴπ6 ραγάοῃ οὗ ἢ18 581ὴ5 ὈὉΥῪ 
νισῖυ 6 οὗ ἢ15 οὐὐσῃ τοροηΐδηοα δηὰ 5056- 
αυσηῖ οδοάϊδηςΒ ἴο ἴΠ6 ἰανν, Οης ἀϊ65 ἴοσ 
41}, ἀῃὰ ἴο ΗἸ5 βδακΚα ποῖ οηἷυν ἰοτρίνε- 
Ὧ655 Ὀιΐ τὶρῃίδοιβηθθ8 δηὴ 6 ἃσὸ 
δοςῖονοά οὐ «δὶ (αὶ Ὀόΐιονα ἴῃ Ηϊτὰ 
(ν. 6-τ1ὴ Τῆς υμίνεγβδῆιν οὗ ϑαϊνα- 
ἴοη 5 ἰῃυ5 ἰτασοα ἴο 1185 σϑιιβα ἴῃ [ἢ 6 
Ῥπηοὶρὶα ταῖς “1009 ᾿8ηγ,, “186 
411. δίθ ἰποϊυάθα 'Βὰ “ἴ}0 ΘΟὨ60." 

39 

ΤΏ ΑΡοβίῖϊθ πον οὀχίθῃσς δηᾷ οοῃ)- 
Ρἰεῖε 5 Ὦ15 ἀυριτηθηῖ ὈΥ 5ῃονίηρ [μι της 
ΟΙα Ταεβίαιημθηΐ ἰχᾶσθθ ἴῃ6 ὉΠΊνΟΥβΑ}Υ 
οὗ 518 δηά ἀδαϊῃ ἴο ἴῃ 6 βδῃπλ6 ὈσὶΠΟΙρΡ]6 : 
[η6 οὔθ πῆᾶῇ [πσουρῃ ΠΟΙ 510 δηά 
ἀδαῖῃ σάλα ἰηἴο ἴῃ6 ψοι]α, δηα ρῥδϑβθά 
ἸΡΟῺ 8411 τηθῃ, 15. ἃ ἴγρε οὗ ἴῃ 6 Ομ 
τῆσου ἢ ΟΙ σοτα στσῃϊδοιβηθθ5 δηὰ 
δ το 411 (συν. 12--1.4). 

Βυῖ {πΠ|5 σοιηρασίϑοη ἸηνΟΪν 68 4150 ἃ 
σοηῃίσαβὶ : Οοα᾽β στᾶσα 15 ρτϑᾶῖεσ δηὰ 
ΤΙΏΟΓΘ δρυηάδηϊ ΒΔ} ΠΊΔη 5 ἰΥΔΉΘΡΤ 5510} : 
ΤΡ ΪΘΟυ5η 658 ἀπα 116 ᾶγὸ 1ἢ [ΠΘῚΓ πδίιγα 
ΤΑΙΡΏΛΙΟΥ ρον 5 ἴδῃ 51} δηα ἀδαίῇῃ, 
{51 δηά ἀδδῖἢῃ σου]α Ρᾶ55 ἴσοι οὔθ ἴο 
ΑἸΪ, γιοῦ τιοῦε 5}0.4}} τἱρῃϊθοιβηθθ5 δηά 
16 (υῦ, 15--19). 

να ποῖϊςθ ἴἢ ᾧ. 18 ἃ ὑγερῃδηῖ ῬΡῆσαβα 
“γί βεαξίορ ΟΥΓἹ δ," ΜΠΙΘΏ σοΠΊ 65 
δΔηα τοοοῦς!ο5 ἴνο ἰοδαϊηρ οἰδτηθηῖβ οὗ 
Θὲ, Ῥδιυ]5 ἀοοίπῃς οὗ 5αἰναίίΐοη. ΟἿ 
ἴμ656 ὕνο δἰδιηθηῖς ἀκα βαραγδῖοὶΥ ἴνο 
ΟΡΡοβιΐε ϑγϑίθιμηβ οὗ ἠοοίγίηθ ἤᾶνα Ὀδθη 
Γαϊβε, Ὡδιηθὶν 050 ΠΟ. Οη ὈΥ ἱπηιρυϊᾶ- 
(οἢ ΟὨΪΥ, ἀηὰ Ἰυδίιβοφίίοη ΟΥ̓ ΟΥ Οἡ 
δοσοιηΐ οἵ δοῖυ] τὶρῃίθουδηθβα γουρῃϊ 
ἴῃ τῇδ ὃγ γ,αἰζᾳ τυογξίηρ ἐἀγοιορά ἔρτι, 

Τῆς ρῆγαϑβε “γοπεαϊορ ο {7 οσσυγβ 
αἱ ἃ Ροϊηΐ οὗ 81. Ραυ} 5 ἀγρυτηθηΐϊ ἤοΙα 
[Π656 ἵνο εἰθιηθηῖβ οὗ ἢ15 [δοῃϊηρ τηδεῖ: 
ἴογ ἴῃς ἀοοίτίηθ οὗ ᾿πι5δολῦοι ὈΥ (ἢ 
σι τουϊ νγουκϑ οὗ ἰανν δηἀϊηρ ψ ἢ Ο. ἷν,, 
δηά τὴς ἀοείπης οὗ ἴδ τῇ (Ἰσίβί, 85 ἴῃ 6 
ΤΟΙΏΘΟΥ [ογ ἱμῃοσθηῖ δ᾽η δηά βουτγοα οὗ 
ἰἸηπογεηῖς τὶσῃϊεοιθηδθα, Ὀδριμηϊηρ δῖ 
ο. ν., τα δο(ἢ ᾿ποϊυαθά ἰῇ ““μ  βεαξοη 
ΟΥ̓ ἔκ." Ἑαϊῖῃ, ψῃΟ Ὁ νὰ τοοεῖνα 
ἀοάϊς ᾿ι5γὴρ βϑηΐθδησα, 5 αἷϑο [16 
τθΔηὴ95 ὈΥ ΜΏΙΟΝ ἵν τεοοῖνα ἴἢ6 ΠΟΥ 
“47, " τῃαῖ ὈὉσιὴσβ ἰοσίῃ σὶρῃϊθουϑη 655 ΟΥὨ 
ΠοΙΠη655 οὗ ᾿ϊντηρ. 

“ΤΡ ΊΏοτα δά Ὀδδη 4 στο σίνθῃ ὨΟἢ 
οουϊὰ μανς χσίνερμ {ϊ74,) νον γίρλομσηδες 
βδῇουα ἢανα θδθῶ ὈΥ σευ" (Ὁ 4]. 11}. 21). 
Βυΐ Ὡο ρῥΐδοθ ἢδ5 γεῖ Ὀδοὴ ἰουπηά [0Γ 
ἕστο ἴὰ τὰϊς “7 με βεαμος οΥΓ 474.) 5ι, 
Ῥαμὶ, ἤονανοτῦ, ἢν Ῥτοσθαας ἴο 500} 
ταὶ “ἀπτν" ἰἰϑοὶῖ νγὰβ ἸῺ οὔβ ΨΑΥῪ 50" 
βεγνίθηΐ ἴο σῖᾶοθ, Ἔνθ ΟΥ̓ ταῦ ΠΡ  γίηρ 
ἰδ 5 τ 5590 (υν. 20, 21). 

Ἐδοογνηρ δὶ5 εχρίδηδίίοῃ οἵ 18 
Ρυγροβα οὗ ἴῃ6 αν ἴο (ἢ. νίϊ., τὴ 6 
ΑΡοϑβῖία μιαβίθῃβ ἂῖ οὔοθ ἴο τηθοῖ ἴῃ6 
[οστγαϊἀαῦ]α αἰ που ν ν] ἢ 50 ςἴγδηρε ἃ 
βἰδϊδηοηῖ σου]ὰ τοὶ [41] ἴο ταὶβϑδ ἰὴ [86 

ς 2 
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ταϊη ἃ ποῖ ΟὨΪ οὗ ἃ οοῃμϑβοίθητοιβ [ον 
Ὀυὶ οὗ ἀνεσν ἱπουρ Ὁ} τοδά θυ. 

(ἀ) ΤῊΞ ΘΑΝΟΤΙΣΊΘΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊῈ ΒΕ- 
ἹΠΈΡΕΕ. 

1 11, 8, 5:. Ραμὰὶ μᾶ8 δἰ μἀθαὰ νοῖγ 
ὈΠΘΗ͂Υ ἴο 4 ἴλ]5Ξε οἴᾶγρε ἴμαΐ ὈΥ Ὦ]5 
τοδοῃϊηρ ἢῈ εποουταροεά τῆς μὶοκεὰ 
(Πουχῃῖ, “ 2ε ως ἐὧο συν ἐἠαέ ρυοα »ιαγ 
εογρς.) ἩἨΠς ἀοοίτιπε οὗ ρτᾶθθε ἢὰβ8 1 
λςϊ ᾿ῃ 41] ἀρὲ8 Ὀδ6θὴ στηϊδγεργεβθηϊθα ὈΥῪ 
ὈΠϑογαρυϊουβ Ορρομδηΐῖβ δηαὰ ρογνοτίθα 
ΌΥ Βγροοσπῆοαὶ ϑυρροτίεσβ Ηἰἴβ5 ον ἢ 
ΔΌΒΜΟΙ ἴο ἰῃῇς αυσδίίου, “ δα τὸῊῦς 
εὐγΐέγς ἐπ οἷν, ἐλαΐ ργαζέ »ια»ν αδομρα 3" 
βΒῃου]ὰ βανε τηρδάβ βδιοῆ ρδγνθύβιοῃ οὗ 
ἢ15 τοδοιίη ἹπρΟ5510]15. Τῆαϊ δηβνοῦ 
15 ἰουπάδ ου ἴδε βάγης πηγϑίίοδὶ υη]οὴ 
Ὀεΐνθοη ΓΟ τσὶ δηὰ ἴῃς ὈδΙ ΘΝ σ 1 Οἢ 15 
αἶϑο ἴῃ6 στουῃά οἵ ἢΪ5 }ι5:1Ποδίϊοι : δηὰ 
(Π6 ἀοςίτιης οὗ (οὐ ἔτεα ρτασε ᾿ῃγουρἢ 
(Δ ἴῃ Ὁ γχίβὲ ἰ5 [5 ἰουηα ἴο ὃς [Π6 
ΟὨΪΥ δυγε ἰουπάδιζου ἴοτ ΠΟ] 1655 οὗ 116. 

ν. ΤῊΕ ΜΟΒΑΙ, ἘΈΕΕΟΤΕ ΟΕ Τυ5ΤΙΕῚ- 
ΘΟΑΤΙΟΝ ΒΥ ΒΑΙΤΗ. 

Τῆς ὈόΙΙενο ὈάριΖοά ἱπῖο ἴῃ ἀσδίῃ 
οἵ Ομ τςὶ Ὀοϊὴ ἀϊδ5 ψ ἢ Ηϊπι ἴο 5ϊη, δηὰ 
ΤΊ565 ἰῃ ΗΠ ἴο Ὡ ΝΠ 655 οὗ ΠΠ|6 (νῦν. 1--1 1). 
Τ1,οἱ 1Π1|5 ὑπ 6 τοα] θα Πεηςοίοτίῃ [ἢ 
γοΟΌΣ ᾿ἵνε5 (ν. 12, 13), ἴου (15 15. (ῆς 
τρῶς οἤεςξ οὗ ὈεΙΩρ ὯῸ ἸΟΏΡΟΙ “ ἩΡΠΦ᾽ 
ΔῊ ὀμέ μπάδῦ ργαΐξε" (νυ. 14), ἴμαΐῖ γοῦυ 
Δ16 τοϊθαβθα ἔσγοτῃ (ἢ6 Ὀοῃάαδρα οὗ 51}, 
δηᾷ εἴ ἴζες ἔοσ (6 ϑδγνίοα οἵ σοά (συν. 
15--22), ἴτεα, δῃηά γεὶ “ το υαπῆς 20 γίρλξ 
ἐομφηισες φρο Βα οὐ Βοος οΏ." 

υνἱὶ. ΓΠΕΙΠΙΨΕΒΑΝΟΕ ΕΕΟΜ ΤΗ͂Ε ΒΟΝΌΑΘΕ 
ΟΕ ΙΑῪῪ ΑΝὨῺ ΟΕ 9ΙῖΝ. 

Ἡμδοτῖο 81. Ῥαὺ] ἢδΔ5 δροΐζθῃ οἵ ἴῃ 8 
αν ἴῃ ἃ πορϑῖνα 56η56 : ἣα ἢδ5 5ΠΟΜΏ 
τῃδι 1 μΒαὰ ποῖ 1 ἔδοϊ δηδΌ]εα {[π6 εν 
(( ἢ. 11.)}, ἁῃὰ δοοοζάϊηρ ἴο ἴῃ6 ϑοπρίαγα 
σου]ὰ ποῖ δηδῦ]α ΔΩΥ τΔη, ἴο δἴίαϊῃ ἴο 
ΣΤ ΡὨϊεουβΏ655 ΟΥ̓ ψοῦκβ, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ ἴο ἃ 
Κηαονϊεάρα οἵ 510 (111, 20) ; [παῖ [1 ἢ48 ΠΟ 
Ῥατῖ ἴῃ ἴῃς τηδηϊδϑιδίίοη οἵ {πῃ τρῃϊ- 
δουϑηδ85 οὗ οὐ, εχοθρὶ 8ἃ5 ἃ ψὶι(η655 
(111. 21) ; [πὶ 88 ἃ ἰᾶανν οἵ ψόουκϑ ᾿ οουϊὰ 
ποῖ δχοίϊμἀθε τρδῃ 5 Ὀοδϑίϊηρ (1, 27); 
παι 1 νγὰ5 ποῖ αἰίἰδοῃθά ἃ5 ἃ σοῃάϊιοη 
ἴο ἴΠ 6 Ἰῃπουιίδησα οὗ ΑΡγδῃδιη 5 ὈΪ ββὶηρ 

ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

(ιν. 132); ἰῃαἴ 1[( πνογκοίῃ πντδίῃ (ἵν. 15) ; 
τῆι 115 οἴδοϊ ννγὰβς. ἴῃ ᾿ρυϊΔίοῃ οὗ 5ἰῃ, 
Δα ἴῃ6 ταῦ] ρ] ]σαῖοη οἱ ἰγδηβρτοββι ἢ 
(ν. 132, 20); δηᾶ ἴδ5 ὉΠ ᾿αν τηθῃ 
ΜΟΙ Ὀτουρῆϊ ἴο Ὀομάδρα ἴο 51ὴ (ν]. 1.4). 

ΘΌΟΝ 4 αἰΒρασαρίηρ νον οὗ ἴῃ6 Ἶανν 
τηιδὶ αν Ὀδθη ἃ ρτίθνουβ ΟὐὈϑῖδοϊα ἴο ἃ 
ςοπδβοϊθητουβ θυ ὉΠ ΘΗ] ρηϊοηδα [ον : [ἢ 
πεοάξά Ὀοῖῃ ἴο Ὀ6 Θοχρ]αϊηθαὰ πὰ βὺρ- 
ΡΙειηεηίαα, 

[τ 15 Ἔχρ]αϊηθα ὈΥ͂ (ἢ6 ῥπηορῖε {πᾶῖ 
[ἢ6 ΡΟΕῚ οὗ ἰδνν 15 ἰοιτηϊηδίθα Ὁγ ἀθδίῃ : 
ἴου δχδῖηρίθ, ἃ5 ἃ Μιΐδ 15 τοϊεαβεὰ ΠΌΠῚ 
ἴῃς ἰανν ἴπαἰ Ὀϊηα5 ΠΟΙ ἴο ΠΟΙ Ὠιιϑθαπα ὉΥ 
ἢϊ5 ἀφίῃ, δῃὰ 15 ἴγεα ἴο ΤΏΔΙΤΥ ΔῃΟΙΠΕῚ, 
50 ἴη6 ὈΘΙΣΘνΟΓ ΌὉγΥ τἰῃς ἀδαῖῃ οὗ ““2{ε οὐδ 
»ιαρ" ατὴ ΟΠηϑι (νι. 6) 15 τεἸεαβθά ἔγτοχῃ 
{Π6 αν, διηὰ ἔγθε ἴο δ6 υπηϊίθα ἴο δῃοίμοσ, 
δνθη (Ὁ σιϑῖ, νῇο 15 σαὶϑϑθά ἔγοσῃ ἴῃς ἀβδά 
(υἱὶ. τ-6). 

ῦυ. 7-132. ἘΕΙΑΤΙΟΝ ΟΡ ΤΗΕ ΤΑΥἿΡ ΤῸ 
ΘΙΝ. 

1 τῇαϊ ἰΟΠΏΘΣΙ πο γᾶ ἃ θομᾶδρα 
ἴο 5, δηά 1 ἴο Ὀ6 ἴγϑε ἔτσοῃ) 5 η νὰ ηγιϑῖ 
6 ἔτεα ἴτοῖῃ ἴῃς ἰανν, [6 4 5 ΕΟ. ΑΓΊ565, 
“΄)» {ἠέ Ἴστυ τἰρ 3" ἸῺ ΔΏΒΜΕΙ ἴο [ἢ ]5 
αυσϑίοη 8.1. Ῥαὺϊ ργοσθθάβ ἴο Ξυρρίειαθῃζ 
ἢϊ5 δοοουηΐῖ οὗ (6 ἰανν Ὁ βῃονιηρ 118 
(6 ἡδΐυτο, ἀηὰ [115 δοῖυδὶ τοδί ίοη ἴο 
5ἰη (σῦ. 7-τ2). ϑ΄η, ΟΥΎ 1ῃ ΟἴΠΕΙ πγοσάβ 
[δε ρεγσνεῖϑδε ορροβιοῃ οὗ π|δη᾽5 Ν1]], 15 
τουβθα ἰηΐο δοῦν ὈΥ τὴ 6 ἰανν, ἀπα 6χ- 
ἨΣΟΙ5 115 Θχοθθαϊηρ 5: ΔΙ] 655 ἃ5 ἃ ΡΟΨΕΓ 
ννοῦκίηρ ἀεαῖῃ ΌΥ τε οὗ (ἃς ἰἂν 
ψΠΙΟἢ ψνὰ5 οτἀδϊηθα ἴο 116. ἘῸΣ (ἢδ 
ἸΔῈ ἴῃ [561] 5. ΠοΙ͂ΥῪ, )υϑῖ, Δηά ροοά : 1ἴ 
15 “ “οἰγμα," 45 Ὀδίηρ ἃ 1 ινίηθ τονεΪα- 
το, Ὀὰὶ 1ἴ 15 ποῖ ἃ 11{6-ρίνιηρ 5ριτῖ, δηὰ 
τποτοίοσο σδηηοῖ ΘΔ ὉΪ6 τηΔ ἴο ΟΥ̓ΘΙΟΟ 6 
[ῃ6 Ῥοννγοσ οἵ 51}. 

νυ. 14-25. ΤῊΕ ΟὈΝΕΙΙΟΥ ΟΕ ΕἸΕΒΗ 
ΑΝῸ 5ΡΙΕΙΤ. 

Τῆς Αροβῖῖε σοπῆστηβ ἢ158 νἹη ἀϊοδίϊοη 
οἵ ἴῃς Ὠἰνίης 1,αΥὺν ὈΥ Δῃ διηαἶγϑὶβ οὗ [6 
ψογκίηρ οὗ 51}, 85 ἢς δα οὈϑβοσνεὰ 1ἴ ἴῃ 
Ὦ15 ΟΥ̓ 1ΠΠΘΥ ΘΧροθησα. Αἱ ἢτχβθί ἢς 
ΒΡΘΔΚ5 οἱ Ὠϊτηβόϊξ 85 1{ [δἰ ρατῖ οὗ ἢ15 
παῖυγα ὙΠΟ, 1 δοίίΐουῃ Ρῥγθαομγηδίθϑ 
ΟῚ (ἢ ψΏοΪΘ τηΔῃ : 
»ομα,; μέ 7 αγε οἵ 8.08}, «οὐδ 
μριἷ67 “ἷμ." ΒΒυϊ οἷοθοσ οὐβογναίίοη 
Τονθαΐθ ΔῺ ΏΠΘΙ σορῆϊοῖ: ἴῃ6 Βεβῇ, ἴῃ 

“71. ἥπιν ἴς ᾿ 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΦΤΙΟΝ, 

ψὨΙΟὮ ἀσ 6] εἴ ηο ροοὰ [Πϊηρ᾽ 15. ποῖ ἴῃς 
ΜΉΟΪς τωδῃ (ψ. 18), μετα 15 δηοίμον “1, 
ςοηβοηῖηρ υηϊο ἴῃς αν ζλαξ ἐξ ἐς ροοά -" 
(ἢ15 Ὀδιῖοσ βοΐ “2ἀὲ ἐμκευαγ γνιᾶμ" 
(ν. 22), “26 »πίμα") (Ὁ. 23), οὐ ψῇηδῖ 
δῖ, Ῥδὺϊ] “4}15 'ῷ 1 (ΟΣ. 11. αἰ, “ 244 “Ξέγὰ 
97 "παν “δα ἐς ἐκ ἀΐμι," ἀδ! ρἢἴ5. ἴῃ ἴῃς 
Ἰὰν οὗ ἀοά, Ὀυξ 15 ονεγρονεγεὰ Ὁγ ἰἢ6 
δ ΨὨΙΟΝ ΓΌ]6 5 5 ἃ ἰανν ἴῃ ἴῃ6 τθπΊΌ 6Γ8 
οὗ τῆς ουϊνατὰ τζδὴ. Τϊ5 (τπ6 561 
οἤδ5 ἴἢ δηρυΐδη, “ΠΟ 5}|4}} ἄξ)ινεσ 
τὴς ὃ" δηὰ [ἢξ ΟΥῪ 15 δῖ οὔος ἴὑτηςξά Ἰηΐο 
(μδηϊκϑρινίηρ ΟΥ̓ τοιῃοιηγάηςα οὗ [Π6 
ἀε]ινεσάημος ἀἰτοδαγ πτουρῃῆς ὉΥ ἀοὰ 
[Ὠγουσῇ [εϑὺ5 ΟὨχὶδὶ (σύ. 24, 25). 

γἱ}}. ΤῊΣ ΘΡΙΕΙ͂Τ ΟΣ ΠΡΕῈ ΙΝ ΟἬΕΚΙΒΤ 
7Ε8ὺῦ5 ΒΒΙΝΟ5 ΓΙΒΕΚΤΥ ΤΟ ΤΗΕ (ΗΙΠΙ.- 
ὍΒΕΕΝ ΟΕ ΟΟΡ, ΑΝῸ ΟΟΜΕΟΒῚΙΒ ΤῊΕΜ 
ΨΙΤΗ ΤΗῊΕ ΗῸΟΡΕ ΟΕ ΟἿΟΚΥ. 

Τῆς ἀοοίτίης ἴμαὶ τᾶ 15 7518 6ἀ 
ἔγεεϊγ ὉΣΥ Οοαὐΐς ρτύασε τ[ἤσγουρῇ ὉΠΙΟῺᾺ 
μι ΟἾγχϑὲ (ν. 12--21) Πᾶ5 Ὀδθῃ ἀε- 
[δηἀεα δραϊηϑδὶ ἱνοὸ οἤϊοῦ οὐ] οἴοη5. οὗ 
[6 7εν. [1 45 θδεῃ βῇονη (1) ἴῃ (ΟἹ. 
ν]. (ῃαἱ ἔατ ἔγοτῃ ἐμ οουγΑρΊηρ σΟΠΕΠυΔΉΟ 6 
ἴη 5'ῃ, ἴῃς απο ἢ ΟἾτιδὶ ἡριδέίές ἐπ 
27σἱπαρίς α ἀδαῖῃ υηΐο 5ἴη, δῃά δὴ Θῃτ γα 
τεΐθαϑε ἴτοϊῃ [15 ἀοπμηηίοη ; δῃά (2) ἴῃ 
σῃ. νιὶ, ἴῃδὲ τῆς 1δ'ν, που ρ ἢ ΠΟΙΥ δηά 
βρί Πῖυδ] 1ῃ [56] δπᾶ τεοορῃ!ϑθα 85 50 0 ἢ 
ΌΥ τρδη 5 πη ΟΥ δΘρὶσιῖ, σδηηοί ονοτ- 
οΟ6 ἴῃ6 ΡΟΥῈΙ οὗ 5 ἴῃ ἴῃς Β6ϑῃ, Ὀυΐ 
ΤΑΙΠΟΙ ὈΘΟΟΙΏ65 8 ΟΟΟΔΘΙΟῺ Οὗ 5:τϑηρίῃ- 
ΘΩΙΠΙ 115 ἀοΙΙΊΟΏ. 
ΤΠ αυςβίίοη, “ΠΟ 5.4}} ἄδινεῦ 

6 δ᾽ ἰ5 ἣὸν ἴο ὃς δηϑνεσοά: “ 724 
στο 97 “λε “2171 9 ἐἐ7ε τι Ολγιδ 7έξιμ." 
ϑη δἰγεδὰγ Ἵοομάεδηηεά ἴῃ ἴῃς ἤξδβἢῃ ὈΥῪ 
Ομ πΠ 55 ἀθαῖῃ ἰ5 ἴο Ὀ6 ἀεϑβσογοα Ὀγ ““42{ε 
2,107. 13α" νὨϊ ἢ Ηδ Ἰπηρασγῖβ ἔοσ ἴῃ 8 
(ΔΙ θηὶ οὗ τῃ6 πιρηϊδοῦβηθ85 οὗ ἴῃ6 
δνν (υν. τ--4. ΤὨ5 Ὀϊνίης ϑρίγι ποῖ 
ΟὨΪΥ βυδάμπεα “με »εἱμαά οὗ “ἦε ελ," 
ὙὮ1Οἢ “ἧς οερεζν ἀραΐμεξ σοι " δηὰ ἴΠ6γο- 
ἴοσχε “ ἡκαίά," Ὀυϊ ν"}} δὲ Ἰαϑῖ ρῖνα 1 
Ἔνθ ἴο (ἢ6 ὈοαΥ πον ἀεαά Ὀεσδυβε οὗ 
βίη (υν. 5-13). 

Τῆς 5Ξδῖὴς ϑρίσιὶ οἵ Οῃπβὶ [565 
(δαὶ τὸ δὲ β80ηὴ5 οἵ σοά, ἀπα ρῥαγίδκετιβ 
οἵ Ηἰς5 ᾿Ἰῃπογϊίδηςς οἱ βίου ἴα ράγίακα 
οἵ ΗἸϊΞ κυβεπηχδ πον (ζῦ. 14-1)7) ΝΟ 
Ῥτοβεηΐ βυβαπης ἰ5 ἴο ΡῈ σοπιραγοὰ ἢ 
[δι ρΊΟΙΥ, ἴοσ συ] ἢ ἴΠ6 Π0]6 ογεδίοῃ 

37 

15 στοδηῖης δηὰ βρῃϊηρ, δηὰὶ τὰ ουὐγ- 
56 Ινθβ 416 ψνδιῖηρ ἢ ΠΟρΡο οὗ ἰ[5 σο;ρ]6- 
ἄοῃ ὉΥ (Π6 τεἀθιηρίίοῃ οὗ οὐὖζ Ὀοαγ 
(υν. 1ι8-25). ΑἸτεδᾶγ νὰ δᾶνὲ Βεῖρ ίοσς 
ΟἿὟΓ ἸΠΠΠΏΪΥ ἴῃ ἴῃ ϑρὶ 5 Ἰη ογο ββῖ οι 
(υν. 25--2}}, δῃὰ [ὃς Κηονεάρε “ ζἀαξ 
αὐ ἑλίηρε (ενεὴ βυβεΠηρ5) τοσγξ ἐοροίλεγ 
ον φορά το ἑάερε ἐλαΐ ἦρυέ σοί," Ὀξοδυβε 
ἴμογ “ αγε καἰ αερ)ϊηρ 'ο ἶΠς  ιβοσε." 

Εοντ τὐλονε ..11Ἢ ,ογεξησιν ἂς ἐρυΐμρ᾽ 
Ἡΐνι, Ἠς ρῥγθάεφςμοα ἴο Ὀ6 οοηϊοτηγχεά 
ἴο ἴῃς ἱπιᾶρεὲ οὗ Ηἰς5 ὅοῃ, δὰ ἴῃδὶ ρτε- 
ἀεϑιμδίίοη σδηηοῖ [41] ἴο Ὀ6 Δοσοια ρ 5Ππεὰ 
ἴῃ {ΠΕῚΓ ΤΙ] ὴρ δηα ᾿ι5ι|ποαίίοη, ἂδῃά 
δἰοηϊδοδίοι, Ὀδοδυβα ποίμιηρ οδῃ 86ρᾶ- 
ταῖα τπθτ ἔγοτῃ Οοά᾿ξ ἰονε (ὑν. 28--30). 
γε ρᾶυβὲ ἴογ ἃ πιοηθῃΐῖ ἴο δϑίδὈ 5 

οὖὐ ἰηἰογρσαίδιιοη οἱ [δ ]5 τηοϑῖ ἀπῆουϊῖ 
δΔηα πωοροτίδηϊ ρᾶϑϑαζε ὈΥ͂ τῆς δυιπου νυ 
οὗ ἴΠ6 ἢσγθοι σμβδη Ἐδίηοσ, (ΟἸοιδηῖ 
οὗ Ἀοτῃης, “ψῇῶο δὰ δδϑὴ (ἢ6 ὑ]θβϑθα 
ΑΡοβίϊοβ δῃηὰ Ἵοηνοῦβαα ψ ἢ ἴπδπι, δὰ 
51}}} δὰ 1ῃ6 Ρῥγθδοῆϊης οἵ ἴπ6 Αροϑβίϊες 
ΤΙΏΡΊΩΡ ἴῃ 58 δα15 δηὰ {ποὶσ σα το α 
Ὀείοτθ ἢϊ5 Ἔγοβ᾽ ([σβῃ. 11}. 2, ὃ 3) [Ιὰ 
[6 πονϊγ ταοονοτοά ροπίοῃ οἵ 8. 
ΟἸεηθηῦβ Ερίβιὶας ἴο ἴῃς (οπηί δ 
([ἰχ. 9) νὲ βηά ἃ οἷἶδᾶσ τσείβσεῃος ἴο 
Ἐοια. ΥἹ}]. 28 ἴῃ ἰῃς ψοσγάβ : “ὙΠ. ἀοϑὶ 
ΤῊ ΚΕ ΤΏΔΩΥ ὨΔΙΟΏ5 ὈΡΟῺ δατίῇ, δηὰ οὐ 
οὗ 411] 4“, εὐἀροῦσέ ἑάονι λα ρυε ζλέέ 
ζάγοωρὰά γέεσς Οἀγίδέ ἰᾺῪ Ὀεϊονοα ὅοῃ, 
[σου οαΩ ὙΤθου αἰάθιὶ οἠδϑίθῃ, 
5δῃοι έν, ἀηα ὨΟΠΟῺΓ ι.8.᾿" 

11. ΤῊΕ ΠΟΓΟΤΕΙ͂ΝΕ ἘΕΟΟΝΟΙΠῈ. ΨΊΤΗ 

Ι5ᾺΚΑΕΙ. 5 ὈΝΒΕΙΜΕΕ. 

ΤΠς Ρυτεῖγ ἀοοσίπηδὶ ροσίίοη οἵ [ῃ6 
ἘΡΊ5116 15 οοποϊυάθα, Ἑδοῖ ρασί οὗ [ἴῃς 
ὙἸΠδπα ῥσγοροβδὰ ἴῃ ἱ. τό, 17 διᾶ5 ΠΟΥ͂ 
Ὀδθὴ ἀενεϊορεα ἱπ ἃ οἶθᾶσ δηὰ οἱ βεὶν 
σοπμῃδοῖθα αφυπιεπ. ἡ μους (Ὠτὶδὶ 
4}1 πδιίϊοηβ αἰϊκα ἂτὲ ᾿ἰγίηῃρ υπμάξσ τΠ6 
ψταίῃ οἵ σοά, 411] νιίπουϊ ὄχουβθ, τῃ6 
ΗἩδεαϊῆδη οοπάδιημδα ὉΥ ἢ1Ϊ8 οὐ οὐη- 
βοίθησα (1. 32), ἴῃς εν Ὁγ ἴδε ἰανν ἴο 
ἉΏΙΟΏ δα ἰτυϑῖβ ἴῃ ναΐη ἴο 7:50} Ὠϊπὶ ὈΥ͂ 
Ηἰ5 ονὰ ψότκβ (11. 290) Βυΐ ΠΟΥ͂ 1ῃ 
Ομτδε τς τἰρηϊθουβηθθα οὗ ἀοά 15 
τενοαϊδὰ ἔσγοτῃ (ἢ ἴο (8 ἢ, ̓ πἀδρεημάθηϊ 
οἵ Ἰὰνν γεὶ νη 556 ἃ ὃγ (Π6 ἰὰνν δηὰ ἴῃς 
Ῥτορδεῖβ, Ἔδχίθπαϊηρ υπΐο 4}} ἴπετὰ ἴπδῖ 
Ὀεϊϊενε σοα᾽ 8 ρμιῆβ οἴρεδοα δῃὰ δορε διὰ 
δνοτ δοίης 116. 
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Τῆηδὶ 81. Ῥδὺϊ 85 ἰγτεδϊθα (ἢ ἀοσίτηθ 
οὗ ̓ υϑξοαίίου ΌΥ (411 τ ἀϑρες 4] τα- 
ἔογθησς ἴο ἴΠ6 ῥγαοϊυάϊοθς οὗ ἴπῸ εν 15 
οὈνίουβΒ. Βυῖ 1ἴ 15 ῃοΐ ἃ πΕοδββαῦΥ ἰη- 
ἴδγθηθοθ ἴσοι ἴΠ15 τηοάθ οὗ ἰτϑαϊηγθηΐ, 
ἴηαἴὶ 4 7ιυἀαϊζίηρ ἰεηάδημον ρτενδ θά 
ΔΙΉΟΩΡ 5 τοδάθσβ. 

Τῆς ο] οοη8 Ὀσουρῃϊ ἰοσνψασγά οἡ 
(6 ρᾶτί οὗ (πε [6ν αἵὰ ἱβῆογθοηΐ ἰὴ ἴῃς 
50) ες 1156], δΔηᾶ πχυσὶ ἤᾶνα δηϊοτθα Ἰηΐο 
ἃ ἀϊδουβδίοη οὗ ἴῃς ἀοσίτης ἴο ἡ Πο- 
Βοδν σ δα αγοϑβθά. 

Μοζθονεσ δῖ. Ῥαι)]ς οὐνὴ τοϊηὰ ννὰ5 
[.]} οἱ τὰς αιυδϑίοηβ σοποστηϊηρ Τ᾿ υἀ ΔΊ ΒΓ, 
δηά ἴῃ τηοάς οὗ ἰτοδτηρ 1. ΤὭς ἘΡΙ51|6 
ἴο ἴῃς ΟΠυτοῆα5 οὗ Οαϊαῖα παὰ ᾿δδὰ 
τις π Ὀὰϊ 4 σῃοτί [1η16 Ὀείογε : ποτα 
τῆς 1 υἀαϊΖίηρ ῬΑ δὰ βίσνθη ἴὸ [ἢ 6 
αἰτιοβῖ ἴο δοσοτητηοάαϊα (ΤΙ 5014 1} 1{56} 
ἴο εν ἢ ρῥτα)υά)σοβ. 851. Ῥαὶὶ παά 
γε ΟΠ ΠΥ ορροθοά τἋἢ15 τεϊγορταάς 
ΤἸῃηονογηθηΐ ΟῚ [ἢ ΡΘΙβοη δηά ἴῃ ἢὶ5 
Ἐρ 5116. Νον δα οου]ὰ τερατά [6 ἡ ῆΟ]6 
αιοσβίίοη οὔτῃςε σεϊαϊίοη οὗ Τ᾿ ἀίδια ἴο [Π 6 
(οβροὶ ὑοῦ οδίγαΐγ, ἀθ]:Ὀογαΐοὶγ, αηά 
ΠΟΠΙΡΤΘ ἢ ηβίνοὶγ. ΕῸΓ ἢ6 νὰβ ΠῺΣ 
ἴο 4 ΟΒυτοῦ ἴῃ  Ὠϊοἢ ἢς δα 0 ρετβοηδὶ 
Δηϊαροηϊβίβ, δηὰ ΨΏΘΙΕ ρΑΙγ-5ριγις Ππαά 
ποῖ γεῖ οἰ Ιτοτοα (ἢ6 στοαῖ ΠΟΠΙΓΟΝΘΟΙΘΥ : 
ἃ ΟΒυτοῦ τόσεονυεσ 86ῖ ἴῃ ἴἢ6 τηϊάκί οὗ 
50 ὨΠΠΊΘΙΟΙ5 ἃ (ΟΪΟΩΥ οὗ υηδε]ϊονίηρ 
76ν5, ἴῃαιὶ [6 ᾳυσδίίοῃ οὗ [Π6]γ τε)]θοῦοῃ 
Ψ 83 566 ἰῃ 4]} (6 ρστγεαίῃεβ οἵ [15 ὑτο- 
Ροτ[ΟΏ5. 

Ηδξπος νὰ 566 ἴμαὶ [6 βυῦ]θος ἀ15- 
ουβϑεὰ ἴῃ ΟΠΔΡίρουβ ΙΧ ---χὶ, σαπηοΐ ρΡο58- 
ΒΙΌΪΥ Ὀς τορατάθα ἀβ ἃ τΌογα ἢ βιουοδὶ 
ΔΡΡΟΠΑΙΪΧ, ΠΟΙ 85 ἃ ΟΟΓΟΪΙΔΙῪ ἴο ἴῃ 6 ῥζγθ- 
νίουβ ἀοοίπῃε : ̓ξ 5 ἰηὴ ἔδοὶ ἴῃς τϑοοη- 
ΟΠ ΠἸΔοὰ οὗ τη ἀοοίπης ἴο ἴῃς ρτεαῖ 
δΔηα ῥτγαϑϑηρ αἰ ου Ὑ νης Πδὰ δτίβθη 
ἔτοτῃ ἴπε τεϊθοοῃ οὗ ἰῃ6ς σοβρεὶ Ὁγ (ἢβ 
δτεαῖ ταδβ5 οὗ (ἢ6 [6 νν]5}} ΡΘΟρΪΘ. 

Ἶχ. 1-5. ΜΟΌΆΝΙΝΟ ΟΥΕΕ Ι5ΒΑΕΙ͂, 

νι βοθηγηρ αὐχυρίηθθθ, γαῖ ἴῃ 
οἷοδα Ἴσοοπηῃδχίοῃ οὗ ἱπουρῃῖ, ὅι:. Ῥδὺ] 
Ρᾶ5565 ἔσοταη ἴἢ6 ΟΥ̓́ δϑϑυγαποα οἵ 
ϑαϊνδίίοη ἰοσ 41} ἴῇς εἷἰθοὶ οὔ Οοὰά 
(ν. 28-20) ἴο ῖῃ6 τπηουγη! δηά 
Τηγϑβίθγιουβς οοηϊγαδί ρὑγθϑθηϊθά Ὀγ [ἴῃς 
ΘΧοϊυβίου οὐ ἴῃς οἤοβϑθὴ δορὶ οἡ 
ὙΠΟΠῚ 850 ΙΏὩΔῺΥ δηὰ ρύθᾶῖΐ θην ]θρο5 
δαὰ δε Ὀεβίονθα. 

ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ψυ. 6--ἰι3. ΟΟΡ᾽ 5 ῬΈΟΜΙΒΕ ΗΑ5 ΝῸΤ 
ΒΑΙΓΕΌ. 

ΤῊΘ ρῥτγαβϑθηΐῖ τε)εοϊίοῃ οἵ βγδθὶ 15 Ὡοῖ 
ἴο Ὅ6 τερατάθα ἃ5 ἃ ἔδι]υτε οὗ σοί β 
ῬΓο156 ; [Π6 ὑηΡε]τεἴ οὗ βδοῖὴς ἀοας ηοΐ 
ΤΏΔΚα ἴῃς (Δ ] 685 οἵ αἀοα οὗ ποπδ 
εῇεοςϊ, 1}..2.; ἔογ ἴ[.6 ῥτοιηϊδο ννὰ5 Ὡοΐ ἴο 
ΑἸ] ἰῃς βεδὰ οὗ ΑὈγδῆδιῃ δίϊεσ ἴῃς ἤδϑῃ, 
Ὀυΐϊ ἴο ἴη6 Ἑσμόοβθη βϑοά, μοὶ ἴο 1βϑιηδοαὶ 
Ὀυΐ ἴο 15848ς, ποῖ ἴο ἔδαϊι Ὀαΐϊ ἴο 7 Δοοῦ. 

ψυ. 1τ4-18. ΝΟᾺ 15 ΤΗΕΕΕ ΑΝΥῪ [Ν] Ὁ5ΤΙΓΟΕ 
ΙΝ σον. 

Ἐὰτ Ὀς [ἴ τοῦ] 8 ἴο βαὺῪ ἴῃαὶ αοά ἰ5 
τη] υ5ὲ ἴῃ ἴΠπι5 σΠοοϑβίπρ οη6 δηά τεὐεοῖηρς 
ΔΩΟΙΏοΟΓ, Ὀδίοτε [ΠΟΥ ἤἢᾶνα ἄομθ ροοα οἵ 
εν}, Ηἰἱλξς οὔοϊος 18 οὶ ἀδιθγηηθά ὮὉγ 
[6 τηετῖ οὗ τηδη 5 ὑόοσκβ, αὶ ὈΥ ΗἹ! 5 
ΟὟ ἔτεα δηά υπάδϑοσνθα ΓΉΘΓΟΥ, (οὺσ 1ἴ 
15 ρονβθα Ὁγ Ηἰβ νψοτζάς ἴο Μοβεϑβ δηά ἴο 
ῬΒδσδοὴ (ἢδὶ “95 τυλο»ι ἀξ τὴ, ἀξ ζαΐἀ 
πῶ, απαὶ τὐυΐονε ἀξ τοῦ ἀε λαγάφιείλ," 
Οη τμ ὁ τείεγεηοθ ἴο ῬΏδσδος ἰὴ Ψζ. 17 
5866 ἴῃς ἰοοἴ-ποῖα δηὰ ἴῃς Ααἀάαϊοῃαδὶ 
Ὠοΐδ δῖ ἴῃ6 δῃὰ οὗ 6 σμπδρίοσζ. 

ϑῦ. το-2ι1. ΟΟΥ 5 ΑἸΜΙΟΗΤΥ ΥΥΊΣ, ΜΑΥῪ 
ΝΟΤ ΒΕ ΟὔἘΒΤΙΟΝΕΡ. 

ΤΠ οά᾽β ΝΜ} 15 δὐϑοϊυΐεὶγ τὸ δηᾶ 
ἸΓΓΘΒΙ5Έ0]ς, “τον ἠοἱζ 27 γε κά γα 3" 
ὙΝῺΥ ΠοΙΪά τη σοϑροϑ81016 ὃ 

ΤῊς Αροϑβίία ἢγσϑι γε Κα ἴῃ 6 ΔΙΤΟΡΆΠΟΣ 
οὗ τῃυ5 σοῃτοηαιϊηρ νι ἢ Οοά, δης δϑοβοτῖβ 
ἴμαἰ Ηἰἱΐς τίρῃῖπι] ρον ε (ἐξουσία) ΟΥΟΣ 
ΤΩΔᾺ 15 ἃ5 δῦϑβοϊυϊθ δηὰ ὑῃαιδϑι ο Δ Ὁ ]6 
ἃ5 ἰῃαῖ οὗῃς ροί(ογ ονοῖῦ [6 οἷδγ τπαϊ ἢ6 
[ΔΞὨΊΟΏ5. 

Ηδὰ 115 Ὀδοη [26 ΟἿΪΥ δῆβνεσ, ἴῃς 
7ενν ςουἱὰ ποῖ πᾶνὰ ἰουηά ίαυϊς ψ ἢ 
1ἴ, ἰοσ 1 15 ἀγάννῃ Ομ] ἢϊ5 ϑοιιρίυτζαβ ; 
νυϊ 51. Ῥ4ὺ] 45 Δ ΟΠΟΓ ΔΏΒΝΕΓ. 

υν. 22--29. ΟΟΡ᾽5 ΤΌΒΤΙΟΓΕ ΑΝῸ ΜΈΒΟΥ 
. ΨΙΝΡΙΟΑΤΕΡ. 

ΑΠΟΣ δϑϑουιηρ οὐδ πα θ5: 1 ΟΠ 40]6 
τραϊ το ἀθα] ψιῇ τῃ6 οτεδίυγεβ οἵ Η]5 
Ἰιδηά δοοοσζάϊηρ ἴο Ηϊ5 1, τη6 ΑΡοϑβιὶα 
Ρτοςδδάϑβ ἴο 5: γ (σοά᾽ 5 δοίυ4] ἀδα]πρ 
ΜῈ Ι5γ86], 845 οπμαγδοιογιϑδθαὰ ὉΥ̓͂ ἰοηρ- 
ΒΟ ὴρ τοναγάβ ἴποθα ΠΟ ψετα ἀ6- 
ΒΟΥΝ ΩΡ ΟὨΪΥ οὗ ψ͵αΐῃ, δηαὰ ΌΥ ΤΩΘΓΟΥ͂ 
τονατὰς ἴῇοδα ποῦ Ηδ σα]]οὰ Ὀοῖῇ του 
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ΔΙηοηρ ἴοσννβ δηά αδἷβϑο ΠῸΠῚ διηοῃρ 
Οδηι]65 ἴο Ὀε ΗΪΚ Ρεορίδ. 

Μοίθδθονοσ Ὀοϊῃῇ τῇς οδ᾽ηρῦ οἱ [(ἢς 
Οδη 65, δηα (ῃς το]εςῖοη οὗ 411 ἐχοερῖ 
8. 5104} τοιηηδηΐ οἱ [ϑγδ6ὶ, δὰ Ὀδθῃ 
ἰοτεϊοϊἃ Ὁγ 16 Ῥτορἢοῖβ,---ἃα ὑτοοῦ τσὶ 
τῆοτα μδὰ ΘΟ δΟ ἴδι]υγα οὗ Η]5 ῬΓΟΠΊ56 
ἴῃ 1ἴ5 {τ ΤηΘΔΏΙηΚ. 

ψυ. 30-132. ΤῊΕ ΡΑΒΑΡΟΧ ΕΧΡΙΑΙΝΕΌ. 

715 ἃ βίσαῃρε τϑϑι τ τηδὶ θη] 65 ΠΟ 
ἭΟΙΘ ὨΟΐΪ ΠΟΙ ΒΟΙΟΌΒΙΥ 56 ο ΙῺ ΤΙΡὨϊεοι5- 
Ὧ655 αἰίαϊηεα ἴἰο πρῃϊδουβηθββ, ΨΠ116 
Ι5γδδὶ, νῆο ϑουρῆϊ, ἀ1ἃ ποὶ αἴϊδιη υπΐο 
ἃ ἸΔῈ οἵ τἱρῃϊεουβηθθθ. ἀπά ψῇετγο- 
ίοτ ἢ Βεοδυβα ἴῃ [εννο αἰ ποῖ 566 
ΨΠδῖ 1η6 Οδηι]65 δἰίδιηθα, ἃ στὶρῃϊθουϑ- 
Ὧ6855 οὗ Μπά, Ὀὰΐϊ δουρῆς Πρῃϊοδοιιδηθβς 
ΌΥ ψοῖκβ οἵ αν, δηὰά 580 ιἰυπι θά 
ἃραϊμδῖ ἴπΠ6 ἘοΟκ ὙΠΟ 'ψὰ5 ἰδιὰ ἴῃ 
Ζιοη ἴογυ ἃ στὸ ἰουπάδιίοη ἰὼ δνΕΙΥ 
οὔδ πὶ δεωευεσίλ. 

ν᾽  τηυβῖ ποῖ σαν (18 Ὁμαρίοσ νι ἢ- 
οὔἱ ἀγανὶηρ δἰϊθητοη ἴο ἴῃς ρτθαΐ [τἢ- 
Ῥοτΐδηςς οὗ ἴῃε οἰαϊοηθηΐ οὗ (γι 5 
ΠΟῪ ἴῃ τ. 5, δῃὰ ἴο ἴῃς ρἝῆσγαὶ ζη]5- 
ὉΠ ἀοτϑίδηάτμηρ οὔ ἢδ ρᾶβϑαρα σοῃσοσηϊηρ, 
ῬΒΑΥΔΟῚ (ζ. 17) σοῃδεαυθηῖ οὐ [ῖἢ6 
ἀείδοειϊϊνς ἰχαῃδίδίίοη οὐ ἴῃ6 οτιρίηδὶ 
Ρᾶβδβαρὲ ἴῃ ἴῃ Α. ἡ. Βοῖῃ ροϊηϊβ ἅτὰ 
ἔ]Ὺ αἰδουθδεά ἴῃ ἴΠ6 Ααἀάϊοηαὶ Νοῖεθβ 
ἴο ἴῃς (παρίοτε. 

Χ, 1--4.-- ΤῊ Οαὐθξε ΟΕ ΙΒΕΑΕῚ, 5 
ΘΤΌΜΒΕΙΝΟ. 

ΎΠΕΥ βουρῆϊ ἴο 6ϑι4 Ὁ]Π15 ἢ (ΠΘΙΣ. ΟΝ ῃ 
ΤΡ δουβη655 ὈΥ̓ ΟΙΚΒ οὗ ἰαν, δηά 
τοίυβοα ἴο βυῦτ!ς ἴἰο σοα᾿5 Τρῃϊθοῦϑη 655 
ἩΠΙΟῊ 15 δα ηθα Ὁγ γμαίζά, Ὀδοδυβε πο Υ 
ὙΕΓΟ Ἰρῃογδηΐ παῖ “ “στυ," τεραταςὰ 85 ἃ 
ὙΑΥ Οἱ διίἰδιηϊὴρ ἴο ΤΡ Ου 5655 ὈΘίοΓα 
Οοά, 15 δὲ δὴ δηὰ ἴῃ (ῃηβῖ, ἰῃ οΥοΥ 
(πα στρ ϊδουβηθδα τὺ Ὅς Εχίθηἀδα ἴο 
ΘΥΘΙΥ Οἠδ ἴΠδἱ δείενείἦ 

συ. 5-1ο. ΤῊΕ ΤΕΒΤΙΜΟΝΥ ΟΕ ΜΟΒΕ5. 

Ι5τ86] οὐρῆξ ποῖ ἴο αν Ὀδθὴ Ἰρῃο- 
ταὶ οὗ “2.)2ὲ γίρλξομαηοος τουλίοὴ ἰς οὗ 
, απ," ἴον Μοϑβεδβ πισηβοὶ ἢοϊ ΟὨΪΥ “422- 
“σι δα 16 γίρλιίομδησος τυλίὰ ἴς οἵ 
Δ," ὕυυἱϊ 4150 5ρεᾶκβ οὗ δηοίμεσ Κιπὰ 
οὗ τἱρῃϊδοῦϑη 655, ἃ σε ]ρΊοη οὗ ἴῃς Ποαγῖ, 
ΜΠΊΟΝ 15 ἴη6 τἱρῃϊεουβθθα οὗ (418 ἴῃ 
ΠΟΙᾺ 

'Ὅτοοκ ; 
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ζω. 11-}1. ΤῊῈΕ ΕἸΟΗΤΕΟΘΒΝΕΘ5 ΟΕ 
ΒΑΙΤῊ 115 ΟΕΕΕΒΕ. ΤΟ ΑΙ], ΒΌΤ ΒΕ- 
]ΕΟΤΕΡ ΒΥ ΙΒΒΑΕΣῚ. 

σὲ. Ῥδὺϊ δα ρῃΔΙΟΑΙΥ δϑβϑοσῖς ἢ υη]- 
νογβα  Ὑ οὗ ἴῃ 6 5ἰαιϊετηθηΐ αἰγοδὰυ χυοϊεά 
1ὴ ἰχ, 22, “ Δ Ποβοσνοσ Ὀσ]ονοῖῃ οἡ Η]ηὶ 
50.4}} ποῖ Ὅ6 Δϑῃδπιεά " ([541]. χνὴ], 16) ἃ5 
Ῥτονὶῃρ παῖ ἴῃ ἴῃ6 πρῃτθουβη 655 οὗ δ 11} 
ἴΠΕΙΘ 15 80 αἰβετεηος Ὀεΐνγεθῃ εν δηὰ 

δηὶ τὴ ἴτοπὶ ἴγὸ οΟἸἰΠΕΟΓ 
Ρᾶββαρεβ (]06] ᾿]. 30 ; 58]. 111. 7) Ρτονθβ 
τῆι ἴῃ6 (ὰσϑρε] τηυβὲ δὲ ρσγεδοῆθα ἴο 8]}. 

“Ἀβωΐ ἐδῶ αϊἸα ποὶ αὐ οὐέν 14 σὶαὰ 
«ἰά 68 :" γεῖ ἴ᾽ νὰ5 ποῖ το ννδηΐ οὗ 
ΠΘΆΤΙΏΣ, ΠΟΙ οὗ ψαγηΐηρ, ἴοσ Μοβαβ δηὰ 
15α δῇ οτγεῖο]α Ὀοιἢ τς τοσθρίίοη οὗ ἴΠ6 
(σοης]ες, δηά τῆς ἀϊϑουδοάϊθδηςς οὗ [5126]. 

χὶ. ΤῊΕἙ ἘΒΕΞΤΟΒΑΤΙΟΝ ΟΕ ΙΞΚΑΕΙ. 

Τνςα αἰγεδαν {π6 ΑΡροβῆα [85 ἰηϊὶ- 
τηαϊεα ἴῃ ἴῃ ὑπο] εῖ οὗ [ῃ6 στοαὶ τηδ55 
οὗ τὴς. 76 ν)ν5 ἢ85 ποῖ Δῃη1}6ἀ τῆ6 [4}{Π|]- 
Ὧ655 οὗ (ὐσοά᾽ 5 ΡΙΟΙΠΊ1565 (1. 2; 1χ. 6). 
ΤὮΘ 5άὴθ [που ρὮϊ 15 ἤσσα Ὀτουρῆϊ [ηἴο 
αἶοβδα σοηηδχίοη ψ ἴῃ6 σογίδιηὙ οὗ 
Βανι οη ἴογ Οοαβ εἰδθεῖ (ν}}}. 28--20), 
““(Οοά ἀαίά μοί εαφέ ατῦα»ν ΤΠ ς 2εοῤίσ, 
τυλίοῖ 414) ογεύπειυ," τὴς ἴτιια 15ταοὶ. Βαϊ 
ΠΟ τὲ ἴπΠ6 ἴπ|6 ἰβγαε] ἢ Νοὶ ἴῃς πη- 
Ὀ6]Ιανὶηρ τη855 (σοπηραγε ᾿χ. 6), Ὀυϊ τὴἢς 
“ὁ γρη» "7 σεν ἰὐηιρ 19 οἰδαίίοη Οὗ »γαςέ." 
ΤΏ εχιβδίδησα οὗ δυοῇ ἃ τστεηηδηΐ οἱ 
6 Ιονηρ. 5γδθ 165 ΔΙηἸἃὰ ἃ ρθησΊαὶ 
ΔΡοβίαβυ ἤὑσονεβ ὨΟΥ͂,, ἃ5 1 Ε]1]4 5 ἀγϑ. 
τ[ῃΠαἰ Οοα δαὰα ποῖ τε͵δοϊεὰ 5γδε]ὶ ἂς ὦ 
2 εοῤίε, 

Απὰ 85 Ης δδ85 ποῖ τε)ὐδεϊδα ἴΠ6 Ρεορὶς 
ΟὨ δεοςοουηῖ οἔὔἴπ6 θη Ὀ6]1ε( οὗ [Π6 ΠπλΔ] ΣΙ, 
50 ΠΕΙΠΕΙ Ὧὰς5 Ηδ φῥγεβογνοα (ἢς ταπηηδηϊ 
ΟἹ δοςοιηῖ οὗ [ΠΕΣ οὐνῃ πλοσὶῖ, Ὀὰζ ΟὨΪΥ 
οὗ στᾶςθ (νυ. 1--6). 

νηαῖ τῆδῃ 15 ἴῆς τϑϑ τὺ Τῇῃδθ πη855 
οὗ 5τ86] βεε κῃ Πρῃϊθουβηθθ5 οὗ ψοτκϑ 
ΟὈιδιηδα ᾿ξ ποῖ ; ἴῃς εἰεςῖ, σε κηοννῃ οὗ 
Οοά, «πὰ οἤὔοβθη ἴο Ὀ6Ὲ Ηἰβ5 ῥβορῖίε, 
οὐϊαϊηεα τἱρῃῖθοιβηθθ5 οὗ ρστάςε [σου ρῇ 
(ΔἸ ; δῃὰ [15 Ὠαγαθηϊηρ οἱ ἴῃ 6 Πη|ᾶ55 15 
ψΠαὶ ἰῃῇ6 ῬΙορῃεῖβ ἤδνε ἰοτγεϊοϊ ἀ ἃ5 ἃ 
Ἰυ5ῖ )υάρτηεηϊ ἔσο οά (νη. 7-10). 

Βυϊ ψΠμδΑῖ 15 Οοὐἶδ ρυγροθα ἢϑγαίῃ 
Ι5 1 τηδλ τῆ 6 Υ 5ῃμουϊὰ (4}1 δηδὶ νυ ἡ ἘΔΥ 
το ἴτ : δἰσεδαν {Π6ῚΓ βιυπ] ]ηρῦ Ἠδ5 
Ὁτουρῆῖ βαϊνδίίοη ἴο ἴῆ6 Οδηῖ]ες, δηὰ 
1815 ᾿τδηϑίοσ οὗ σοαβ ίδνοιγ 584} ὑγονοΐζε 
1ὴ6 7ονν5 ἴο ᾿δδίουβγυ, δῃὰ 50 δῃὰ ἴῃ [ἢ6 
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τεσιοτδθοῃ οὗ (σοα᾿ 5 δηοϊθηΐ Ρθορίθ, ἀηά 
ἃ ὯΔ ᾿ἶὸ οὐ ἰῃ6 νοι (συν. 11-ι5) 
ΘΌΟΙ ἃ ΓΙΓΟβίοσδιίίοη 15 Ὡδίυχαὶ, ἔογ (ἢ 6 
ΠΟΙΥ τοοῖ οὗ ἴῃς οἤοϑθῃ σάσα τᾶ αβ 115 
ὈγΔΏΟ 65 ΠΟΙΥ: γε (ὐδῃίϊος ἂῖς Ὀυΐϊ 
διαίϊβ οὗ νὰ οἷἰνα δα ομβα Όγ ἴηαὶ ΠΟΙΪΥ͂ 
τοοῖ, Βοαβίῖ οὶ ἴμαὶ παίυσαὶ Ὀσδη ἢ 65 
ΕΓ, Ὀσόκαη ΟἹ ἴο τγᾶκα σοοΐω ίοσ γοῦ ; 
ἴον 1 (οά Ξρατεὰ ηἠοΐϊ ἔπθτα ποῖ ΒῸ. Ψ0}}]} 
Ης ϑβ8ραζθ ἴμεθ, δηὰ 1 {Π6} ἴυγη [ΤΟΤᾺ 
τοῖς ἀρ ο]!εὗ, τὴς ροοάηεθ5 δῃὰ ΡΟΝΟΥ 
οἵ σοἀ ν]]ο ἢ ρταίεα [ἢδ66 σΟΔΌΑΙΥ ἴο 
Ὠδίωατα ἰηΐο ἴῃς ροοὰ οἾἶνα, 5}4}1 τη ἢ 
ἴΏΟΥΘ 5ΌΓΕΪΥ ρσγαίς ἰὼ δραΐη ἴῃς ῃδίυταὶ 
Ὀγδηςδε5 (16--24). 

ΤῊΙ5 Ὀινῖμα Ρυτροβα, [ῃδΐ [η6 ματάθρῃ- 
ἱπρ οὗ ϑ5γ86] βδῃῆου ἃ Ὀσίηρ βαϊνδοι ἴο 
(ῆ6. Οδῃτ 165, ἀπα 50 ᾿ἰθδὰ δἱ ἰδϑὶ ἴο [ἢ8 
τοϑίοσδίοη οὗ Αἱ] ἰ5γδεὶ, 15 ἃ σηγβίοσῃ σα- 
νρϑαϊθα πον, δῃα ἰοηρ δσἰῃςθ ᾿ηδϊοαϊοα [ἢ 
Ιβαϊδῃ: δηὰ Ἃἀσοάΐς ρτδοίου5 ρυγροβεϑ 
ΟΔῺ ὩΘΥΘΓ [411], Ὀυϊ ἀνθ αἰβουδαϊθηςς 15 
80 Ονοιτι δα ἴμαἴ ΗΔ ΙΩΔΥῪ πάνθ ΙΏΘΓΟΥ 
ὌΡοη 4]] (25--22)}. 

Ο ἀερίὰ οἵ οὐ ν]βάοσῃ 5: ρα ϑϑιηρ 
411 τῃαϊ τιδη᾽5 ἤεασῖ οου]ά οοποεῖνε ! Ὁ 
ἀερίῃ οὗ ᾿μεχῆδυβο]ς στο 65, τασθίνιην 
ἔτοσω ποῇδ Ὀυΐ ρσινίηρ ἔγεεὶγ ἴο 411} Ἐὸογ 
,) ον Ηὔσι ἃ5 ΤΟΙΣ ἢτδὶ οαιϑε 4}1 (Πρ5 
Ὀερίη, ἀγορὴ Αὔγι 58}} ννουκίηρ τη [Ἀδὰ 
{ΠΕ ψοσκ τορεῖμοσ, σμα τρηο νει ἴΠΘῪ 
[6 μἀ ἃ5 ἴῃ6 ἢηΔ] σδιβε οἵ ἃ]} : “ 70 ἥψλονι 
δέ τὴὰε ροῦν 70» ἐνῶ’, Αριϑι" (υν. 4.3.-56). 

1 15 ἸΤΏΡΟΚ51016 ἴο Ιοοὶῖ Ὀδοκ οὐ ἴῃ8 
016 οσουτβα οὗ [6 ΑΡοϑι16᾽ 5 δγρυϊηθηῖ, 
ἔγογω ἴῃ6 τστονοϊδοη οὗ Οοα᾽β νταιῇ. 
ἀραϊηβδῖ ΔῈ ππροαϊγ ψνοι]α (1, 18) ἴο [ἢ 15 
ΤΩΥϑίοΙυ οὗ (οὐ 5 411-οῃ γδοίηρ ΙΏΘΓΙΟΥ, 
νους δος Παϊ, τϑδίενοσ ἰοοδὶ, 
ἸΘΙΏΡΟΙΔΙΥ, ΟΥἿἮ Ά ὈΕΘΙΒΟΏΔὶ οἰγουτηβία πο 68 
ΤΩΔΥ ᾶνε ἱηἀυσεά ϑῖ, Ῥαὺ] ἴο δάαγϑϑβϑ 
[ἢ15. ἰδιου ἰο Ἀοιηθ, σα ἢ δὴ ΘΧροβι το 
οὗ 16 ἀοβρεὶ σου οὐἱγ πᾶνα ργτοσθεάβα 
ἴτοῖῃ ἴῃς τηϊρά οὗ οὔθ ῆο Ψὰ8 πιονβὰ 
ὈΥν ἴῃ6 Ηοὶγ ἀπμοβὶ ἴο ψτῖϊς ίοσ δΑ]] 
565 διιά [οὐ 4}} τρδῃκιπα. ““ἊΑ πῖοσε 
ἴατ-τοδοῃίηρ ρἰδηος νγὰ5 ὭΘνΟσ οδϑῖ ΟΥΟΥ 
1η6 Ὀινίης ρῥἷδῃ οὗ ἴμ6 Ὠϊϑίοιυ οὗ [6 
ψοΣ " ((οάεοι). 

ΙΝ. ἘΧΒΟΞΒΤΑΤΙΟΝ ΤῸ Γ(ΗΕΙΞΤΙΑΝ 

ὈυτΙΕ5. 

ΤῊΘ ἀοοίπηδὶ ρατὶ οὗ ([ἢ6 ΕΡΊ5116 ὩΟῪ 
σομοϊυάεά 15 [ο]]οννεὰ ΟΥ̓ Δ Ἔχροβι!οὴ 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

οὗ ΟὨΠβθδῃ ἀσν οἰοβαῖν σοηποοίεα νχτἢ 
ἶϊ, ἀῃὰ μασάϊγ 1655 ϑγϑίεηδίς ἀπά σοῃλ- 
ῥτγεπεηβδῖνθ. [11 σομδιϑδῖθ οὗ ἴψῸ ΓγΔ10 
ΡοττοῦϑΚ : 

(4) Τῇκα ρϑῆοσαὶ ἀυτ165 οὗ [Π6 ΟΠ ϑδη 
16 (χιϊ., χι!.}; ' 

(Ὁ) Τῆς δρεοῖαὶ ἀυγ οὗ πιυΐυδὶ ἴοτ- 
Ὀαάζδηοα δὰ σμδτὶν ἴῃ τορατὰ ἴο (Ὠηρ8 
ΠΟΙ -Θ556 } [14] (Χὶν. 1--χν. 13}. 

(4) χί!., χι, ΤῊΕΞ ΟΗΕΙΒΤΙΑΝ᾿ 5 ὈΌΤΙΕΒ 
ΤΟΜΑΒῸΒ ΟΡ, ΑΝῸ ΤΟΜΑΞΚῸΒ ΜαΑν. 

Τῆς Αροϑβίϊα [45 βεῖ ἔοσίῃ “ ψάφ ριϑγζιζές 
97 Οοά" ἴὰ Ὧ15 βϑυτνευ οὗ ἴῇς Ὀινίηθ 
Ρύγροβα δηά τηεϊπμοά οἱ βαϊναίίοη ΤἬσδβα 
ὨΔΘΙΟΙΕῈ5 ἢ6 ΟΥ̓ ΔΌΡΪΙ65 ἃ5 τηοίϊνεβ ἴο 
ὨΟΪΙΏ 6585, Ὀεριηηῖπρ ψι τῃ6 σδηΐγαὶ 
{πουρῃῖ οἵ 5εοοηβθογαίίΐοη. (οηίΐοσῃηλ 
Ὡοΐ ἀνβὴ οὐζιναγα)ν ἴο ἴῃς (ϑῃϊοη οὗ [ἢ15 
ψοῦϊά, Ὀὰϊ Ὀ6 ἱηνναγάϊγ ἰγδηβίοιτηθα, γουῖ 
Ὀοάϊδς θείης ἀεσνοίοα ἴο Οοὐ᾽ 5 5δσγνίςβ, 
γουγ ταϊη 5 τη νοα ἴο Κηον Ηἱἰ5 ρετγίδοϊ 
Μ}} (σ, 2). 

Ῥταϑυμὴα ἢοΐ ΟἹ 5ρεοίαϊ ρῆβ, Ὀὰϊ ἃ5 
ΤΟΙ 615 οὗ ομα ῬΟαγ ἴῃ (ΟΠ τβὲ ΘἸὨΡ]ΟΥ͂ 
1Π6πὶ ἔοσ ἴπ6 ροοά οὗ 4]}] (3-8). [μοὶ 
Ιονο, {Ππ6 5οὺ] οὐ 4}1 (Ὁ γιϑίίδη νἱγίι 65, 
Δηϊηαῖθ γοῦγ σοηάυςς ἴονασὰς ΥὙΟῸΓ 
Ὀτχοίῆσγθῃ ἴῃ Ο(γιϑῖ, δηα τονναγὰβ 411 τηθη, 
Ἔνθ ἢ γΟΌΓ ΘΘΠΊ165 (0--21). 

Οὔδγ τς πι]οῖϑ οὗ [η6 δίαϊθ, 8 ρου 8 
οτἀαϊποά οἵ σοά (χι. 1--}. ΕἼΠ8] τῃς6 
ΤΟΥ͂Δ] ἰᾶν οὗ τησῖυδ] ἰονε (8--10), δῃά 
ΤΟΙ Δ οσίηρ ἴηδὶ ἴμ6 ἀᾶγ οὗ (ὨΠσίϑβι 15 
αἵ απ, ρυΐϊ Ομ ἴπ6 διτηοὺσ οὗ ἰϊρῃῖ, ρυΐ 
οἱ {πε Δ6Ν τῆδῃ (11--14). 

(Ὁ) χίν. 1---χν. 1:3. ϑρΡεοιῖαῖ, ΕΧΗΟᾺ- 
ΤΑΥΤΙΟΝ ΤῸ Μύυτύῦλι, ΕΒΟΒΒΕΑΒΑΝΟΕΒ 

ΒΕΥΨΕΕΝ ΟΗΚΕΙΞΤΙΑΝΒ. 

Ῥεβρίβα ποῖ ἴ6 βοιρ]65 οἵ ἴῃ6 ψνϑακ 
σοηϑβοίθηςθ, ὨΘΙΠ6Σ σοπάδιηῃ ἴλ 6 ἰγεθάοηι 
οἵ [ῃς βίτοηρ. ᾽ν 6 ᾶγε 41} (σοά᾽β βοσνδῃίϑβ : 
ἀο 811 1πϊηρβ ἂ5 υπῖο ἴῃς Ἰοτὰ : δπᾶ 
ῬΙΟράτα ἴοσ Ηϊ5 )πάρτηεῃῖ, ἰηδίθδα οὗ 
Ἰυάρσίηρς οὔθ δηοῖπεῦ (1-12). [Ι͂ἢ [Ὠ]ηρ8 
ἱπάϊβογοαῖ ρῖνε 0 ΟΒδησθδ ; [ῸΣ τηϑδὶ Οὗ 
ἀτηκ ἰεαὰ ποῖ [ΠΥ ὑγοίποῦ ἰηϊο 51ὴ 
(24:-23). ; 
εἰ τὰς βίτοῃρ ὕδασ ψῇῇ (ἢ6 ψνΘαΚ, 

8ἃ5 Ομ μὰ5 Ὀοτηθ ἢ αι: ΓΟσαΙνα 
ΟἿΘ δηῃοίμοσ, δ5 Ο σιδὲ ᾽δ5 ταϑοεϊνοά 
8 (χν. 1--)) Ηαδ οδπλθ ἴο 18] (σοά᾿ 5 



ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

Ῥτοπλῖβεβ ἴο [γε], ἀηα ἴο Ἔχίθηα (σου β 
ΤΏΘΙΟΥ ἴο (ἢ6 Οεμτ]68 : το]οῖοα ἴῃ ΗϊτΩ, 
ἴοτ γε ἅτϑ 8]} Ηἰ5 ρεορὶς (8--13). 

ΤῊς Αροβϑιϊεβ σεάᾶβϑοῃ ἴοσ δα γεβϑιην 
ἴο ἴῃ6 ΟὨγγιϑιίδηβ δ Ἐοπιλα [15 5ρ6ςο δὶ 
δχῃοτιίδιοῃ ἴο πλιῖμαὶ ἔουρδασαηςσα 15 ἴο 
Ὅς βουρῆϊξ ἴῃ τῆς ἀϊνοίροηοα οὗ νἱονβ 
Ὀοίνδοη ἴῃς εν ϑὴ δηὰ Οδῃῦὶς ὃ6- 
ἸΙΘνΟΙ͂Β : 566 ἅῦονθ, ῥΡ. 17, 18. 

Ψ. ΟΟΝΟΙῦΒΙΟΝ : 

(4) Τῇε ντϊογ᾽ 8 τηοῖνεϑβ ἀηα ῥγοβρεϑοῖβ 

αν. 14-33); 
(Ὁ) Οοδοϊυάϊηρ 58 {Δ 005 (Χν].). 
(4) Βεατγ ἢ τὴν Ὀο]άπ 695 ἴῃ δ πηο ἢ] 5ἢ- 

ἴῃ γοι, ἴοσ 1 δὰ ἃ τῃϊηἰβδῖοσ οὗ (ῃπϑβῖ, 
ἴο ῥγεβδεῃΐ ἴῃς (σθῃς]65 48 Δ Δοσθρίδθῖε 
οἴετηρ (14-16). 1 ρίοιγ [Βετεΐοσα, γεῖ 
ΟὨΪΥ ἴῃ ψνμδΐ (ΟΠ σιϑὶ μὰ8 ντουρῆϊ [σουρὴ 
ΤΥ ῥσεδοβίηρ Ηἰβ οβρεὶ ἴο ἴθ ψνῆο 
Βλὰ ποῖ βεασγὰ Η!5 ἤδηδ (17--21). Οἴξῃ 
Ὠιηάοτοα Ὀγ ἴἢ15 ἀπῖγ, 1 ον δὰ ἴτε ἴὸ 
οΟΠΊ6 ἴο γοῦ ΟἹ ΤΥ ΟΥΓΏΘΥ ἰηίο ϑραϊΐῃ, 
ἃ5 ΒΟΟΏ 85 1 ἤαᾶνα οΔΙΓΙΘα ἴο [Θγιι54 61 
ἴῃς αἰγὴβ οὗ ἴῃς σδῃι θα ΟΠμυτοῆθ5. ἤστα 
(22-.29). ῬτΑγ ἴοτ τὰ  ἀδ]ἰνεγδῆςα ἐτοῖῃ 
πε υηθε]ενὶηρ [εν5, ἰου [86 δοοορίδηοα 
οὗ τὰν 56τνίοςα ὈΥ (δ 54ϊηῖ8, Δηἀ [ῸΓ ΤΥ 
σοπληρ ἴο γοῦ ἴῃ ογ. “ “4.4 4ς σοά 
97 2εαεέ δέ τοϊἱά γος αὐ" (3ο--33). 

(Ὁ) Οοχηπιεπμδίοῃ οὗ ῬΏοδε (1, 2); 
Ἀροβίοϊϊ. ρτγθεϊίηρβ (3-16) ; αγηΐηρ 

. ἃδδϊηβῖ [56 ἰθδοῆοῖβ (17--20) ; ϑαϊυϊα- 
τἰοη5 ἔτοτῃ 8... Ρδυ]}}5 οοπιρδηϊοηβ (521-- 
23); Βεηδάήϊοιμου (24); Ὠοχοίοσυ (25-- 

27} 
Οη ἴῃς σοηίοηῖβ οὗ [15 ΟΠδρίοσυ σοτὰ- 

Ρᾶτε ὃ 8, ΡΡ. 24--29. 
Τἤοτα 5 ἃ οἷοβα σοϊτεϑροπάσησς Ὀ6- 

νέο ἴῃς [ηϊτοἀπςοίίοη δηὰ [6 (ομοϊυ- 
510} οὗ τὴῆ6 ΕΡΙ5ῖ]6, θοΐῃ ἴῃ ἴοταὶ δηὰ 
τουρῃ Τῆς ϑ5βθοϊοη (4) δῆβνεβ ἴο 
;. 8-15, ΜὮΏΠῸ ἴῃ (Ὁ) νὰ δηά ἴῃ τῇς 
Ἰοχοίορν ἃ ἔμϊηθθβ οὗ τπουρῃϊ δά 
18] 651} οὗ δχρσζεϑϑίοη ΨΏΙΟἢ ΠΑΓΠΊΟΠΪΖΕ 
ψΕ]] ἢ τη6 σμαγδοίοσ οἱ ἴἢ6 Τὀρθῃϊηρ 
δά γεβ5 (1. 1:.--) 

Φ 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ. 

“ΤῊΕ [νν, ΤῊΣ ἘΠΕΞΗ." 

Ιῃ ΞονΈΓΑΙ πηροτίδηϊ ραβϑᾶροβ οὗ [ἢ]18 
Ἐρίϑι]α 1 15 6556 η[14] ἴο ἃ τιρῃϊ υηάοῖ- 
βἰδῃάϊηρ οὗ 81. Ρδι}}5 ἀγψυχηδηΐ (δὶ 6 
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ΒὨουα Ὅς 4Δ0᾽]6 ἴο ἀοίοιτηϊηθ [ἢς οχδοί 
τοοδηὴρ οὗ ἴΠ6 ψοτὰ “σεν " (νόμος) 
ἢ δηά νηΐδουϊ [ῃἢ6 Ὠεδηϊῖα Αὐτοὶ]α. 

ΦἸο τηυϑὲ Ὀ6 δαπητιει," 88γ5 Βρ. 
Μιααϊείου, “Οἱ ἴῃς Οτροκ Αστς]ς,᾿ Ρ. 303, 
“ [δῖ [66 15 ΒοδύΌ ον 1ὴ ἴῃ6 Ψῃο]6 Ν, Τὶ 
ΔῺΥ δτεδίοσ αἰ βου τὴ τῃς δβοοῖ- 
ἰδϊηϊρ οὗ [ῃἢ6 νατγίουβ τησδηϊηρθ Οὗ 
νόμος Ἰὴ ἴῆ6 ΕΡΙ51165 οὗ ϑῖ. Ραυ].᾽" 

Ομδ οὗ [6 δαγ!θϑδὶ σοδαυκβ οὐ ἴδ 
5] εςοῖ 15 [ῃδι οὗ ΟἸρδῃ οὐ Εομη. 11}. 21 : 
“ Μοὴβ εοϑὲ δρυὰ Οἴξοοβ οιητηλδυβ 
ἄρθρα Ῥτοροηϊ, αυδ ἀρὰ ἢο05 ροβϑιηῖ 
ΑτΌςσα ποιμηαπ. οδὲ φωαμάρ ἐρίων 
οοῖις ἰχρῦμ πορημαί, φοίέερε πορερξ 
2» γήρει: δ᾽ αἀυδηάο νεῖοὸ 
πδίυγα!οω νὰ] [ηἴ6]]}1ρὶ, δῆς Ατίσυϊο 
ποιῃϊηδὶ ἰαρεῖη." ὙὍμουρὴ (ἢς ἴοσα οὗ 
[ηἢ6 διδῖ ϑβερίθηος (“ δρυὰ Ογσϑςοβ, 
“ἀΡρυκ 205} 5π6 ὴ5 ἴπαὶ 11 15 ἀπς [ο 
(ῃ6 [,Δ(ὴ ἰτδηβίδῖοσ Ἐυβηιβ, (ἢ6 τὰ ]α 
δῦουξ [86 υ86 οὗ [ῖῃ6 Δδτίο] 6 566 η}8 
ἴο δᾶνε μτιοςθθαθα ἴγσγουχ Οτρθῃ Ὠίτα- 
Β6[: ἰοῦ 11 15 ἴῃ6 Ὀάᾶ515 οὐ 15 ΝΠΟΪ6 
Ἰηςογργοίδιιοη οὗ οι. 111. 21, Ὀοϊἢ ἢ 
ἴῃ6 (οπηλθηίδσυ δηὰ ἴῃ [ῃ6 ῬὨΙοΟΔΙϊΑ, 
ΟΆ}. ἰχ. 

{15 δατη6ἀ οἡ 4}1} μαηάβ {παῖ {ἢ 158 
Ταϊθ, 50 τ 85 1ἴ γοϑίευβ ἴο ἴ1η6 1». οὗ 
Μοβεβ 15 ρέπεγαΐίν ἔγμέξ, 1.6, (δὶ ΕΓ 
ἴἢς ἰὰνν οἵ Μοβεβ 15 πηδεαπΐ νόμος ὑ504}}γ 
Ὠδ5 [η6 Ατίοὶθ ργεῆχεα. 

15 (86 τυῖε ἴπιὲ ψ ουϊ Ἔχοαερίοῃϑβ ὃ 
1{ τἤδτο ἃσὸ Δὴγ δχοδρίίοῃβ, ἃστα [ΠΟΥ 

ΤΏΘΓΟΙΥ ΔΥΌ ΓΑΤΥ, ΟΥ δὴ (Π6Υ θὲ ἀχρ αϊηθὰ 
Οἢ ΔΏΥ ΚΠΟΨΏ ΡΓΠΟΙΡΙ6, 50 88 ηοΐ ἴο ἀ6- 
ΒίΓΟΥ͂ ἴῃ6 σοηοτγαὶ σὰ ]α ὃ 

ἴῃ ΟΕ νογάς ἀοθβ δὲ. Ῥαιὴ υ86 
γόμος Δῃη ὁ νόμος Λα ΙΒ ΛΕ ΏΓΥ ἴο 5! ΚΠ 
τὴ ραχίςυϊας ἰανν οὗ Μοβδβὺ 

Βρ. Μιάαϊείοῃ τηδιπΐδληβ (ἢ6 βφθῃογαὶ 
ἴσα οἱ τῃ6 τυΐς, δαάγλτηρ “Ὧο ΟἾΠΟΣ 
Θχοθρίοηβ ἤδη ἴποβα ὈΥ ΝΏΪϊΟη ποσὰβ 
[86 τηοϑὶ ἀδβηϊῖα ἅτ ἰγεα θην δβεοϊοά.ἢ 
ν»ε τουδὶ ἢσϑί ἰπαυίτα οὐ δὶ ὑΓη- 
ΟΙΡία ἴῃς ρδϑηοσαὶ στυΐα 15 ἰουμάρα, δὰ 
[δ ἢ σοηβι δ. τ1ῃ6 Δ] ρα ὄχοςρι 5. 
Α οἰθασ νενν οὗ ἴῇ6 πδῖυσε οἱ [6 

ΑτοΪΘ, δηὰ οὗ τῆς εβεοϊ οὗὨ 115 ἸῃΒΟΓΏΟΙ 
ΟΥ ΟΠ 55: Ου, νὰ5 ἰοὴρ δίῃςδ ρίνεῃ Ὁγ Μ:. 
Ὑ. 5. Οστθρη, “ Οτγδιμηδσ οὗ ἴῃς Ν. Τ᾿ 
Πιδιοςοὶ, 1842, Ρ. 132. “Τῆς Απίο]α 
15 ῥγτεῆχεά ἴὸ ἃ νογὰ, ψἤεῃ ἰξ σοηνεΥ8 
80 ἰάδα Αἰτεδαν ἴῃ βοῖηῆες ἄερτεε [δ:)}- 
Ἰιατιζθὰ ἴο [ἢς τη, δηὰ ἴῃ 80 ἀοϊηρ 
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Ἔχργοϑ865 βοηθοί πηρ ἀδβηϊίε. εἤηϊῖθ- 
1655 δἰίδοϊδβ ἴο ἴῃ6 ρεμόγαὶ ἑάσα, ΘῈ 
ιῃἰς Ιάθα 15 τε  βεαά τοῦὰ ομό τολῆΖελ ας 
δέ αὐγεαν ἐγνιῤγέσεφαί τοῦ ἴῃ 6 τηϊηά, 
ΤΠ Ατῦοὶα 15 ἃ 5ιρὴ οὗἉ [ἢ15 ἰἀδητῆοα- 
το, δῃὰ [ἢ 5 5 Οἰοβοὶν Ὀὰξ ποῖ ὈΓΙΓΊΔΤΙΙΥ 
σοηποοῖδα νὰ ἀεδηϊΐθηθ55." (ΘΙ ΠΟΥ 
δὈτιαρεά.) 

Ανδίῃ, Ρ. τόρ : “ϑίηπος [6 Ασῇοϊὶα 15 
ῬΡιεῆχεα τὸ 4 νοσά ἤθη ἰΐϊ8 ἰᾶῴθα 15 
ΑἰΙγοααγ δηλ] ατιζε, διὰ 15 ἃ τλΑτκ ΟΥ̓ 
ἰηΠπιδϊίοη οὗ {παῖ οαἰτουμηδίδησο, [ἢ6 
παΐιγαὶ οἤδοι οὗ 115 ὑσέβϑθηοα 15 ἰο αἰνοσί 
ἴῃς (πουρῆϊς ἴστοη αὐγαὶ]! ὑροὰ ἴῃ6 
Ρδου δῦ προτὶ οὗ [ἢ6 ψοτα, δηά 15 σάγεγϑέ 
0 ἐς τημδεγέμέ μολοη σέαμαάϊηρ ομζ ας α 270- 
»εἰποιΐ δοὶμέ ἐπ {66 τῶι οὐ δὲ ῤαςξασέ, 
ἴ Ὀεδίηρ 8ὴ υὑπῃαμδϑιοηβϑθ]α ἰανν (δὶ, 
γὮ116 πόνον Ἔχοϊίο5 αἰϊθηοη δηά βοσγυ- 
ΌὈΏΥ, [Δ ΠΊΙ]ΠΑΥΙΥ 15 σΟΠΊΓΔΟΏΪΥ αϑϑοοϊαῖεα 
ΜΠ ἃ ραβϑιησ σἰδηςθ." 

Τῆς ἢτϑὶ ρᾶβϑαρα ἴο ΨῃΏΙΟἢ Μτ. Οστεδη 
ΤΟίδτϑ (ρ.. 171) δ5 9Ππϑίγαϊηρ “186 ἴδη- 
ἀδηου οὗ [Π6 ῥγεϑεηοα οὗ (ῃ6 Ασίϊοϊα ἴο 
ἀϊνοσὶ ἴῃ6 αδἰίθητοη ἰτοὰ ἴἢ6 ῬΘΟΌΪΑΓ 
ἸηΠοτοηΐ τηθλη!ηρ οὗ ἃ οσὰ ἴο ψῃὶο ἢ ἢ 
5 ρΡγεῆχϑα, δηὰ οὔ 115 τατον! ἴο γεοδ]] 11" 
5 [οἢ. 1.1, Θεὸς ἦν ὁ Λόγος : ““Ηδὰ (ἢε 
Αστιοϊα Ὀδθη ρῥγεῆχϑα, [ἢ βδθῆβθε ψου]ὰ 
ᾶνα Ὀδθη, [μα (6 οτὰ ννας τἀδηῖίοδὶ 
ἢ τἢ6 ἐητγ οϑϑθῆσα οὗ [6 5016 ΠὨεῖίγ. 
[π τῃ6 δοίυλὶ γογάς Θεός ἰ5 [6 ργϑάϊοδίο ; 
ταὶ 15, 41} τῃδξ ἰ5 ἱηνοϊνϑαά ἴῃ {μ6 ηοϊίοῃ οὗ 
Θεός ἰ5 ῥγεαϊοδίεα οὗ {μ6 ογά, παγλθὶν 
[Π6 ΡΓΟΡΕΙ Ὠδῖίιτε δηαὰ δἴίσιθυῖες οἵ 
Πεῖῖγν. Τῃς αὔβδεηςας οἵ ἴῃ6 Ατιοὶθ, 
[ασίῆοσ, δαχ οὐ ἴτη6 ὨὈιίνῖης δήογάὰ 
Ὀεϊηρ ροβϑοϑϑεά οὔ {πὶ παίστα ἴῃ 
σοπητοῃ ἢ ΟἴΠΟΥ Ὀδίηρϑ ΟἹ Ῥοιβοηβ." 

ΤῊΘ ἱπιροτσίδηος δῃᾷ οοζγθοΐηθϑϑ οὗ 
1018. βίδίεπιθηὶ Ὑ711 Ὀ6 δὲ οὔσθ βδθδθη ὈὉΥ͂ 
τοίογσιηρ ἴο Ῥχοίδϑϑοσι νεβίοοι 5 μοΐθ οἢ 
[η6 54π16 ρᾶβϑϑαρε ἴῃ [ἢ]5 (ΟΠΊΘΠΙΔΤΥΥ : 
“10 15. ὨΘΟΘΘΘΑΓΪ νους ἴῃ Αττίοὶς 
(Θεός ποῖ ὁ Θεός) ἱπαϑυλο ἃ5 ἰξ ἀδο- 
ΒΟ 65 ἴῃ6 ἡδίιγο οὗ [6 Υοτά, δῃηὰ ἀοδθς 
ποῖ Ἰἀθπ ν Ηἰ5 Ῥούβοη. [τ νουἹὰ 6 
Ῥυγα ϑ θα] Δ} 151πὶ ἴο 54 [6 νοτὰὰ νγᾶς 
ὁ Θεός." 

Αραΐῃ οἡ ]Τοῇ. ν. 27, Ὦτ. Ὑγεϑίοοιι 
ὙΓΤΙ65: “ὙἼΏ6 Οπιβϑίοη οἵ ἴῃς Ατίςοὶα 
σοποδηϊγαίο5 δἰζθπίου ὑροὴ ἴπ6 παΐαγα, 
δια ποῖ ὕροῖ [6 ρδυβοηδὶν οὗ ΓΟ τ 5ι." 

Αραϊῃ οὔ χίχ. 7: “Ὅμδ οιηίβϑίοη οὗ 
[ῇὴ68 Ατίοὶα (υἱὸς Θεοῦ) οοποεηίγαῖαβ 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

δἰἰεηου ρου πα ἡδίιγα δηα ποῖ ὩΡΟη 
[86 Ρειβοηδίυ οὗ (Ἡχιβῖ," 
νὲ τῇυβ 5ε6 ἴῃαϊ τῆς ῬῥΠΏΟΙΡΙΘ οἡ 

ψῃϊοἢ Μη. αἴθ ἰουηάεα ἴῃ6 ροηογαὶ 
Τυὰ]Ὲ ἔοσ (ἢ6 ἰμβου!ο ΟΥΧ Οπλίϑϑίοη οἵ" 
(1ὴ6 Αττοῖο 185 δοσορίεα ὉγΥ Ῥσγοίδβββου 
γνεβίοοϊξ : γα 584]}} πα ῥγδβϑθηιν τἢδὲ 11 
ΙΖ ΠΟ |685 ΟἰΘΑΥΥ τεοορηϊϑοὰ ὉΥ Βρ. 
ΙἸσπτίοοί. 

Τὐ]ιίουυηδίοϊγ Μτ. Οατεθη ννὰ8 Ὡοΐ 
οοηβιβίθηξ ἴῃ ΔΡΡΙ γρ ΠῚ5 Οὐ Ὼ ῥτίηο!ρ]Ὲ 
το 8ι. Ραυ] 5 056 οὗ ἴ[ὴ6 νοτὰ νόμος : [ἢ ]5, 
ἢ6 ν7ηΐαβ, “15 ῬτΘΟΙΒΟΙΥ ἃ οᾶ86 ἴῃ 
ΜΠΙΟΝ 1 ταῖρῃς Ὀ6 δχρεϑοίεα ἴμαὶ [ἢ8 
σοημϑίδηϊς δἀπαὰ [δηλ] 86 οὗ ἴῃ6 ψοτγά 
σοι ἃ Ἰεδὰ ἴο [86 ἀτορρίηρς οἵ [δ6 
Ατίοῖα; ἀπά ἰῃδὶ βοὴ ψὰ5 16 δοῖιυδὶ 
οβεοϊ, ΔΥ Ὀ6 οσοποϊυάεά τοὶ διςἢ 
ῬάΒβαρΕ8 88 116 Ὁ] νη : οηλ, χ. 4, 
τέλος γὰρ νόμου Χριστός, 1 Μᾶοο. 1]. 21, 
καταλιπεῖν νόμον καὶ δικαιώματα" (Ρ. 228). 

Μτ. τεθὴ ἰηΐεῖβ ἴμαὶ ψ οσδηηοῖ 
58 (οἷγ σοηοϊπάα “τη [6 Αροϑί]ϊα ἡδνοῦ 
1565 [Π6 Δηδγίῃγουβ ᾿Ῥγοσα ἴο ϑιρῃ!ν [ἢ 6 
7ον 8 [Δνν. ΚΒυι, μὲ δάάς, “1 
νου ϑοατγοοῖὶν Ὀ6 ἴοο ΠΑΙΑΥ Δῃ δϑϑυτρ- 
ἤθη, ἴηι ἐσ “4420: ς λας δέοι ῥγεῖςε υῦτἢ 
γαρεΐξ 0 τλε “Αγησς ἐμ ἐλοσό ϑαςεασες οὗ 
Δὶς τυγίδηρς τοὐξγε ὧμν) ἀγιδίρμιν τας 
τηαεεῖγαλί." 
ΤῊ υποοίδίη πιοὰάβ οὗ βρθακίῃσ 

νἱγίυ!ν δρδηάοηθ ΙΔΊΩΥ ραβϑᾶρθθ ἴο 
[ἢ6 σδρτίοθ, ΟΥΆΡρτδοοῃοοιὶνθα Ορὶη]Οἢ5 
οὗ 1ηάιϊνιάυα] (Οοπιηθδηίδίοσθ. [τ ΜΠ] 
Ὧδ πηλᾶς οἰθαῦ ΌΥ 4 ἴδ ΘΧδηΊρ]65 [παῖ 
[6 αισϑέϊοη σἂπ ὨαγαΪϊγ Ὀς Ξαϊὰ ἴο ἢᾶνα 
Ὀεδη 85 γεῖ Ἔχργαϑϑὶυ δηὰ βμδΠ ν βει θά. 

Ώδδη ΑἸξογὰ ψυτῖθς ου Ἐοηι. 11. 12 ἢ, 
“ Νόμος ζἀγομρηομέ 5ισηὶῆες τ[ῃ6 ἰαὰνγ οὗ 
Μοβδϑ, ὄδνδθὴ {πουρὴ δπαγίῃγοιβ, [ἢ ἘΝ ΕΥΥ͂ 
Ρίαςα Ἔχοορὶ ψοτα τῆς ἀῦβεθηςα οἵ ἴῃ 6 
Ατὐοϊθ οοιγεϑροηᾶς ἴο ἃ ὠρρίκαί 1λ46- 
βηϊίδη 658, ἃ5 6. Ρ. ἑαυτοῖς εἰσιν νόμος, 
14: δηα ὄνθὴ ἴποῖα ποῖ “αὶ αν": 566 
Ὡοῖς." ὙΤῇδ ποῖδ οἡ ζ. 14 ἰ5, "αγέ {0 
ἐλενιφεῖνές (50 (Αγ) 00}: 6 ΔΨ, ποῖ “ ὦ ἸΑνν, 
ἅς; 

Αγμαΐη, οὔ 11. 13 (οἱ ἀκροαταὶ νόμου), 
“νόμος ΜΑᾺ5Ξ Παρ ΌΪγ ἴπ6 ἰᾶνν οὗ 
Μοϑβε5.᾿" 

ΤΠδβα βἰδίοιηθηῖθ 866 πη αἰ σον ορ- 
Ῥοβεὰ ἴο Με. στεθηΐβ νιον οὗ ἴῃς οϑεςῖ 
Ριοαιποοα ὈΥ οπιϊϑϑίοη οὗ ἴῇ6 Αττοϊο. 
ΤΟΥ ἃἴθὸ δαυα! ν ορροβεὰ ἴο Ὦτγ. 
γαυρῃδη᾽ 5 σατοία! αἰδιποῖοα οἵ νόμος 



ἹΝΤΑΚΟΘΌΟΌΚΤΙΟΝ. 

δηὰ ὁ νόμος ἰῃ ἢ15 ποῖεβ οὐ Ἐοια. [1]. 
Σ2-1ς. 

Βρ. ΕἸ]ΠΙοοῖΣ ἴῃ 15 ΟΟτηηἴΑΥ οἡ 
(σαϊαιιδη8 δάοριθα δθδη ΑἸίοσγά᾽ 58. νῖεν, 
Μ 6 Βρ. ΤΠΙρμοος ἄρτεὲβ ἢ ΜΖ, 
Οτεεη, Ὦτ. ΝΥ εβίοοῖξ, αηὰ τ. Κιρῆδη. 
Τῆι οἡ 1]. 19, διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, 
Βρ. ΕἸ οοἱς τυτιῖο5 (ἢ 1854) ““ΤἼε στοαὶ] 
ἀιδῆσι τ ἴῃ [686 ψογάβ σεϑῖβ οὐ [ἢ6 
τη θδηϊηρ οὗ νόμος : [ἢΠϊ5 τηιδῖ Ὀ6 ἀεοϊάδα 
Ου Εχορεῦοδὶ ρτουπάβ, [ὉΓ 1ζ ΔΡΡΘΔΥΒ 
τηοϑῖ Τογίδιῃ ἱμπδὶ νόμος ἸὩδΥ 6 δῃ- 
ῇῖῃσουβ, δηά 5111} οἰθασὶν τθᾶῃ (6 ἰανν 
οὗ Μοβθβ: 566 ίηθσ, "Οτ᾽ ὃ 8. Ας- 
σοχάϊηρ)ν ἴῃῈ ΒΙσῦοΡ δας τῆι “ Νόμος 
ἸῺ δδοῦ οαβ6ὲ ἢᾶ5 ἴῃ6 58Π|6 σῃθδηηρ ; 
ἴῃαξ τηδδηϊηρ 15 ἴη6 Μοϑβϑαὶῖς Ἰανν.ἢ 

ΒΙΒΏοΟΡ 1ἱρμιίοοίς, οα τὯ6 σΟὨΙΤΑΤΥ, 
τις Οἡ ἴῃς 584Π|6 ρᾶϑϑθαρε  “Τῇδ 
τ ἰανν---ἰῇς ΟἹΪά Ταεβίδιηθηί---ἰβ 
ΑΙνΔγ8 ὁ νόμος. Αἵ ᾿εαϑῖ 1ἴ 566 Π15 ΠΕΝΘΥ 
ἴο Ὀ6 αιοϊεα οἴπεῦνι56. Νόμος νιπουΐ 
τὴς ΑΓΌςΙΘΣ 15 “ἰανν᾿ σοῃϑίἀοτοα ἃ5 ἃ 
ῬΩΠΟΙΡΙς, οχειρ!δοὰ πὸ ἀουδὶ οὨΙΕΗ͂γ 
δΔηα 5Ι5ΏΔΙΥ ἴθ τἴἢ6 Μοβαᾶῖς ἰανν, Ὀυϊ 
ΨΕΙῪ τ ἢ ΜΔ ἤδη [ἢ}15 1ῃ 115 Δρ}Ὀ]:- 
οἴου." 

ΤῊΣ 584π|6 ἀἰβοσεησα τυ [Ὠσγουρπουΐ 
τῆς ἴνο (Οοιωπ)θηϊδσιθ5. οἡ (δ δι! Δη58, ἃ 9 
ΤΏΔΥ ὃς 566 ὈΥ σοίϑιστιηρ ἴο ἴῃ6 οῖδϑ Οἡ 
ἯΙ, 18; ἵν. 4, 5; ν. 1:8; νὶ. 132. ΑΪξο 
ου ῬὮΠΠΡΡ. 11. 5, κατὰ νόμον Φαρισαῖος, 
Βρ. ἘΠΠΙοοῖα ποῖίὶΣ 15, “1 σταϑρεοῖ 
οὔ ἴτε ἰᾶν (οὗ Μοβε8) ὦ λαγίξδεε. 
“Νόμος 15 στα ἴῆς ὁ Μοβδαῖς ἰαν, ἄς,": 
ψὯΠΙ6 ΒΡ. [Πρμιίοοί ντῖῖθϑ: ““ νόμον] 
ἔασιν" ποῖ “6 ἐατν᾽; ἴον τπουρῇ [Π6 
Μοβαὶς ἰανν ἰ5 τηϑαῃΐ, ἰἴ 15 ἤδθῖα τὸ- 
ξατάεἃ ἴῃ τῃ6 αὐϑίχαοὶ ἃ5 ἃ ῥγΈΟΙρΙῈ 
οὗ δείίοῃ, Ὀδίηρ οο-οταϊηαϊο ψ ἢ ζῆλος 
δηα δικαιοσύνην." 866 Ὀεϊον, ᾿. 47. 
δα ΟΡ ὨΙΟὴ5 50 αἰ ΠΟΙΥ ΤΟρροϑιῖο 

ΔΙῸ 50 5ΙΓΟΏΡΙΥ τηδι δηθὰ οἡ οἰ ΠΕ Υ σας, 
1ζ 18 ΓΟΑΘΟΠΔΌΪΘ ἴο ΒΌΡΡροΘβἜ ἰμαὶ ϑοῖῃμξ 
6 Γ Ἰηνοϑρδοη οὗ ἴῃς δοίβ οὗ (ἢ6 
56 ἰ5 Ὠδοθϑβαιγ. 6 ρύόοροβε ἴδμοζγε- 
ἴοτε ἴο ὄὌχδϊηθ ἴῃς υϑᾶρα οὗ ἴμ6 νοσζά 
νόμος, ὙΠ δηά ψιποιυς τῃ6 Ατίο]α (1.) 1Π 
ἴμε ϑεριυδρίηῖ, (11.) ἴὰ ἴμ 6 Νδνν 1 ἐδϊδπλθηΐ 
δεΏοτ  Υ, δηὰ (111.) ἴῃ 8581. Ῥδ0}}5 ἘΡί531168. 

;, Ὅβασε ἵν ΤῊΗΕΞ ΘΕΡΤΌΑΟΙΝΤ. Α5 
Ττοιηη) 5 (οποοσάδησα ἴο ἴῃῇς 1ΧΧ ἃς 
ποϊοσίοις!γ ἱτηροτίθοϊ, γα 514} δπάθανουγ 
ἴο βΒυρρίεοιαθηϊς [15 ἀεβοίθης 65 ἴσοι [ἢ6 
Θχοο]]εηὶ ΗἩεθῦτον (οῃοοτζάδηοσε οὗ Εἰ τοί. 
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γε τΔῪ ἄσδὲ οὔβεσνα ἰπᾶὶ {ἰἰὸ νοτὰ 
(5), οὐ νοῦ νόμος ἰ5 [86 υϑ08] 
ΤΠ ἀογηρ, ;δΔ5 ἃ ὙΘΙῪ ὙΠΔ46 τᾶηρὲ οὗ 
Το δηϊηρ. Ασοοοτζαϊηρ ἴο Εὔγϑι 1 τη δ 5 
“ Δοοίπηδ, ᾿πϑιγυςτοῃ, το οἢηρ ραΐοσηδὶ 
δηὰ Ὀινῖμα: ἤδῆσο ἴῇ6 ψΠο]Ὲ Μοϑβϑαὶς 
ἰανν, δῃιὰ «ἷ5οὸ τὴς ψνῇοϊς νοσζὰ οἵ Οοά, 
Ὀοῖὴ ἰὰτνν δῃ!ὰ οχάϊηδῃςθϑ, [Π6η ἴμ6 ἸαῪ 
ΒΡΘΟΙΑΙγ, δηὰ Ῥαγίουϊασ ἰατγα δηὰ ῥσθ- 
ςσορίβ, [6 ἢ Το ΔρὨΟΠΟΔΙΥ ϑγϑίθιῃ δηά 
τηοῖῃοά (2 ϑαγι. νῇ. 10).᾿ 

ΕῸΣΙ δὴ ᾿Ἰηϑίδῃοα οὗ ἴΠ6 τῇοσα βἜηοΥδὶ 
56η56 οὗ ἴΠ6 ΜΟΙ ΜῈ ΤΩΔῪΥ Τείεσ ἴο [6 
Ὠοία ἴῃ [ἢϊ5 (ΟΠ ηΔτΥ οἡ Μίιίς. ἱν. 2, 
“70γ) 10 ἐστν «λαΐ ρὺ γογίὰ οὗ ΖΖο»." 
“ Ἑδίμεοσ, Ὁ» οαἱ οὗ Ζ΄ῖοι «σαί ρο )ογίλ 
ἃ 'ἅ7. Τῃὴς Ηδρθῦτεν ποτὰ ἴου ἔχε 
ΠΠτΟΓΑ ἢ βισθῆθ5 ἐμοίγμεϊζοη, ΤῊΣ οἷά 
αν 15 ποῖ ψῃαϊ 15 ἤδσῈ τηδδηΐ, Ὀυϊ τῃ6 
"“ωὔβένιεη οἵ τὶ (Μαιῖ, ν. 1ῦ, 18), ἴδε 
ἰεδοῃίηρ οὗ (σιϑῖ." 

Αμοῖποσ ροϊηΐ ἴο Ὀ6 ποίϊςδα 1:5 (παῖ 
ἴὴ τερασὰ ἴο ἴπ6 υ86 οὗ [ἢ Ατίο]α τ[Π6 
ϑορίυαριης [Ο]]ογ8 τῃ6 ΗδΌσεΝ νεῖν 
αἰοβεὶγ. 
ΤῊ ἴῃς Ψψοτζά νόμος 15 υϑ6α ἴο ἴχαῃ5]αῖα 

ΠΗ δρουΐ 187 Εἰσγ65, δηαἃ ΟὨΪῪ ἴῃ δῦουϊ 
ΒΙ'Χ Ῥαββδᾶρθβ ἀο ἰῇς Ηδῦτενν δηὰ [ἢ6 
Οτοοκ αἰΠοΓ 45 ἴο ἰῃς ᾿ῃβο!ΠΟ ΟΥ 
ΟἸΏβϑίοῃ οὗ ἴἢ6 Ατίοϊθ. [Ιἢὼ ἴουσ οἵ 
[ῃ6868 ΡΙδοθϑ (ῬΡτον. χχν. 4 (Όν]ς 6), χχι. 
18, 54]. χχῖν. 5) ἴἰῃ6 ΤΙΧΧ ᾶνὲα ἐη:- 
2γοῤεγέν ἱμοεγίξα 1ἴ, ἃ5. 15 ν}6}} ἐχραϊηδα 
ΌΥ 1) ε]12Ζϑοἢ ἸΏ ἢΪ5 οὶ οἱ [538]. χχὶν. αὶ : 
“ Ἰὐπαογρίδησιηρ ἴἢ6 δα 8ἃ5 6 ἀο ἴἢ 
ἃ βΟΏΘΓΊΑΙ 56 η56, “2.6 ἐπεισ ςδηηοΐ 5ἱρ- 
ὨΠῪ πηογοῖὶν [Π6 ροϑιῖῖνε ἰδ οἱ [5τδεὶ. 
ΤὨς Οδηῦ]ς ψνοσὶὰ δὰ α]5ο ἃ 7Ζογάλ οἵ 
ἀϊνίπα τοδοῃίηρ νη, τ οἢ σοπίαϊηοά 
ΔῈ δρυπήδηος οὗ ἀϊνίῃε αϊτοοΟ}8 
(τοτοι)." ὙΠ [15 νιον ἄρτας [ Θτοι6, 
ΑΡδη-βγα, νι πηρα, Ἐοϑβθητ 16 Γ. 

Ιῃ Μδὶ. 11. 8, ο (ἐν νόμῳ) ἴλε 1 ΧΧ μᾶνα 
ονοσϊοοκεὰ ἴῃς Αστὶοὶα τὰ ΠΕΡΙ, 

Νοτῖ ἀοδϑ5 1Π15 οἱοβϑθ ἀρτβεϊηθηΐ ἱΔΡΪΥ ἃ 
ἀεραγίιγε ἤοῦ ἴῃ6 ρϑῆθγαὶ ιι56 οὗ [ἢ6 
Αττοϊα τὰ ατεοκ : ἔογ “ἢ Ηδοῦτενν ἴῃς 
Αστὶοὶα 15 σπηρίογοα ἢ 4 Νουη ἴο ἰἰτπῖΐ 
115 ΔρΡΡΙΙσδίομ ἴῃ ὨΘΑΙΪΥ ἴΠ6 54 Πη16 Τᾶ568 
85 ἴῃ Οτεεκ οὐ ἀεγηδὴ (0Κ) πρέϊ}), 
ἈΑΠΊΘΙΥ, ΟἿΪΥ θη ἃ ἀἰβη]ε ΟὈ]εςΐ, Ομ 6 
2γευϊοισῖν νιορι ομεα, οὐ αὐγεααν ἔμοιυνι, 
οΥ δἦε οκέν ομὲ οἵ ἐΐς ξίρα, 15 ἴὴ6 5 )εοῖ 
οὗ ἀϊδοουτγδες" ((οβθηϊυ5, “ΗΠ ε τον Οσαπ- 
ΔΤ, ὃ ΣΟ). 
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Οὗ ἴῃ 187 ράβϑαψε58 ἀθούς τηεητοηθά 
ὁ νόμος ἰ5 υϑοά ἴ'ῃ 120 ὙΠὮῺ ΟΙΠΕΙ ἀθ6- 
βηϊηρ ψογάβ νηοῦ τολάδυ (ἢ6 ΑΥΠΟΪῈ 
ὨΘΟΘΒΘΑΙΥ : μεθα ΘχδπΊρῖε5 Ὡδοά 80 
αἀϊδειιϑϑί οι. 

ΤῊΘ 58π|6Ὲ τῇδυ Ὀ6 8814 οὗ να οἴθεογ 
Ρᾶβθᾶρεϑ, ἰ ΨὨϊοἢ τοῦ νόμον 15 ἀδαροῃμάδῃηϊ 
ΟἹ ἃ Ν οὔθ γῇ ἢ [85 ([ἢ6 ΑτεϊΘ, 
εἰἴπος τὸ βιβλίον οΥ τοὺς λόγους (2 ΚΙ. 
ΧΧΙΪ 11, ΧΧΙΙ, 24, 2 ΟἾγ. χχχῖν. 1; 
Νεἢ. νὴ]. 2, 9); δῃηὰ ἴῃ μι ραβϑᾶρε 2 ΚΙ. 
χχὶὶ. 8, βιβλίον τοῦ νόμου εὗρον, Μ ΕΟ 
τοῦ νόμου βδετὴ8 ἴο ὃ6 ἀδροηάδθηϊ οὨ δῇ 
αμπαγίλγος Νοιη, τῇ6 Αστοὶα Ὀείοτα 
βιβλίον ἰιὰ5 Ὀξδη ἐγιῤγοῤεγέν οταιτοὰ ὉΥ 
[πὸ 1ΧΧ ἴτοιῃ ἃ [Πἰ6γὰ] δάμούθηςβ ἴο [ἢ 6 
Ἡδῦτον, ἰὼ ]οἢ τὰς δηιθοθάθης Νουῶ 
5 ἰῃ ἴῃς ςσοηδίπιοϊ 5ίαϊς δηά {ῃδγοίοσα 
ψιηουϊ τῆς Αττοὶα, 

Ιῃ εἰρθις ράββαρεβ (2 (τ. ΧΧχὶ. 21; 
ἘΧΖΤΆ νΊ]. Ιο; Χ. 3; ΝΟἢ. ν}}}. 2, 7; Χ. 
44, 26: χὶϊ. 3) ὁ νόμος ἢ45 ἴῃ6 Ατίο]ς 
Ὀδοδιιϑ6 “ἴῃς 1νν οὗ Μοβεβ᾿ 15 πιεδηΐ, 
ἡ. 4. τὴεΣ Ῥεμίδίθιασἢ 85 ἃ ΏΟΪΘ, ΟΥ̓ Ροϑ- 
ΒΥ ἴῃ ΕΖιᾷ χ. 3 ἴῃε ραγίουϊασ ἸΔῈ 
δῦουϊ [86 τηλιτίαρα οὗ Ῥχιεσῖβ, [ἢ 76Γ. 
ἱ. 8 (ΠΡ ῬΨῬΈΠῚ) τς ΠΧΧ Πᾶνε δάάεά 
μου ὉΠΏΘΟΘΘΘΑΓΙΪγ. [ἢ ΖΕρἢ. 11.. 4 Ττοτητλ 
τοδάς ἀσεβοῦσιν εἰς τὸν νόμον, Ὀυϊ ΕἸεΙά 
ὯδΔ5 ἀσεβοῦσιν νόμον, ΜΏΪΟΝ ἄρτοο5 ἢ 
(6 Ηδτον. 

Αἀάϊηρ ἴῃς ἔουγ ρᾶβϑᾶρεβ δῦονε ῃλθη- 
οηδά ἴῃ ψηϊοὰ τε ΤΧΧ ᾶνε ἱταρτο- 

ΠΡΕΙΪΥ ἰηϑοτίθα τὴς Ατίοϊα, γα αν 140 
Ῥᾶϑβϑϑᾶρεϑβ ῃ ΨΏΙΟἢ ὁ νόμος οσουΓ5, δΔηά οὐ 
οὗ [656 [66 δῖ ΟἿΪΥ εἰρῃϊ, ἰῇ ψ Ὡς], 
ψὶῖουΐ σοῖο ἔτποσ ἀσδηϊίοη, τὲ οἰαμάς 
ἴος “τῆς 1νν" οὗ Μοφοβ. [Ἃ}ὴ δεῖ κἴ 
6 ΟἿΪΥ ἴῃ τῆς ἰαΐθσ ὈοοκΚα 2 Κίηρβ, 
2 (Ὠτοη οΪο5, Εζτα δηὰ Νοηῃδϊδῇ, τἢδί 
[ῃ15 ηγ16ὰ 56η86 οἵ “τῇε 1" [15 
ἰουηά, 

11 τοσηδίηβ ἴοτ 05 ΠΟῪ ἴο δχαιηϊηθ (Π6 
ἰοτίγ-ϑανθῆ ραβϑαρθϑθ 1ἴἢὼ ΜΏΙΟ, νόμος ἰ5 
564 ψιους [6 Αταςϊα. 

Ιὰ τνϑηῖγ οὔ [656 ραϑϑαρβεβ νόμος 15 [ο]- 
Ιονεα ὉγΥ ἃ Οεηϊῖῖνα ἀεδηϊηρ ἰῃ6 ρῖνοῦ 
οὗ ἴτε ἰαΐχ Κυρίου, Θεοῦ, τοῦ Θεοῦ, 
Μωΐῦσέως, μου. 

[ἢ τἤτος οἴμοσ ραϑϑᾶρος (Ν ἢ. 1χ. 12 ; 
ΜΔ!. 11. 6 ; Ῥτον. χιλ, 1.5) νόμος, [Ο]]ονγοά 
Όγ ἃ Οεηϊᾶνεα, πᾶ5 ἃ ρογίθοι Υ ρεηοσαὶ 
56η56 “ἃ ἰανν οὗ {π||ἢ,7 “84 ΜΙ56 ΙηΔΠ᾿ 5 
1ηϑιτυοίοη. 

Ιὴ [ἔχθα ραβϑϑαρεβ νόμῳ 15 ἰουηά ψ1ἢ 

ἹΝΤΕΟΘΟΟΤΙΟΝ. 

πε Ῥτεροβίθοη ἐν, 2 (ἢ γ. χν. 3, ἐν οὐ νό 
ΜΏΘΓΕ ἰἴ 15 Ῥεγίεοιυ ᾿μαοἤηϊῖεο, ἀπά Μαὶ. 
1:. 8, 9 ἐν νόμῳ, οχ ΨὨΙΟἢ 566 Αὔονθ, Ῥ. 43. 

ἴῃ ἔνο Ρᾶβϑϑᾶρθβ ἴῃς σοηϊίνα γόμον ἀε- 
Ρδηαϊηρ ΟἹ δὴ δηδίίῆτουβ Νουῃ 5 θθῖὴϑ 
ε ἢτϑὲ βἰρῃξ ἴο στηθᾶῃ ἀεβηῖτοὶν “ [Π6 
ΑΥ.᾽" 
Βυϊ ἴῃ ἴῃ6 ἢτϊβδὶ οἵ ἴεβ86 ραβϑᾶρεβ 

2 ἝΟὨγσ. χχχῖν. 1:5, βιβλίον νόμου, τῇς 
ΙΧΧ Ὠᾶνα Ὀδδῶ ἀραίη τηιϑὶ οή, 45 1η 2 ΚΙ. 
ΧΧΙΙ, 8, ὈΥ [6 οΟπλβϑίοη ἴῃ Ηδῦτον οὗ 
1ὴ6 Ατίοὶς Ὀείοτσε ἴῃ6 Νουῃ ἰῃ (δ 
σοπβρίταςι δίδίε : ἴΠ6σὸ ΠΥ ντοῖο βιβλίον 
τοῦ νόμου, ἈΘΥΘ τλοΓα σοηπἰϑίδητγ βιβλίον 
γόμονυ, ῬὮ16 ἴῃ Ὀοϊῃ ρΡάᾶββᾶρεβ τό βιβλίον 
τοῦ νόμου ψουϊὰ ἢᾶνα Ὀδερ ἴῃς πρῆὶϊ 
τοπάδηηρ. 

ΙΪὰ τς οΟἾΠΕΙ ρᾶβϑᾶρε, Ῥσον. νἱ. 22, 
λύχνος ἐντολὴ νόμου καὶ φῶς 15 ἃ 1}13- 
ἰδΔηβἰδῦοη οὗὔ τῇς Ηοῦτον, πνοῇ 
ταθδης ἃ "ΟΠ ΙΔ ἀπιθηΐ 18 ἃ 1810, 
διὰ ἱπδίγπαοίίοη (Τοτγβ}) 18 ᾿ἰσδῖ," 
[6 ΑτΌοΙ 5 Ὀθῖηρ σοη ΡΥ ᾿ϑετίεα 1ὴ [6 
Α. Ν. ὅεε ]εἰζϑοῦ οὐ [ἢ6 ρᾶ5βᾶρδ, 
Δα αἵ Ρ. 42 οὗ ἢ]5 (ΟΠ ΠΪΔΙῪ Οοἢ 
Ῥτονασγὺβ : “Ϊὴ ναί ἀο ννὲ ἰοοῖκ ἴοσ ἴῃς 
Ὠδίὴδ 5τδϑὶ ἰῇ 1τἢ6 Ῥγονϑῦθβ, θσνθὴ ἰἢ6 
ὨδΙὰδ Τοτδῃ ἢδ5 ἃ τυοἢ τόσα Ηδχιῦ ]6 
Ιάεα αἰίδοῃμδα ἴο 1 ἴδῃ (παῖ οὗ τῆς ἰδνν 
τΓΙΘη δἵ 51ηΔ]: σοηρᾶγε Χχν !, 4; 
ΧΧΙΧ, 18, ΜΠ ΧΧΥ, 7; ΧΙΠ. 14, ὅζο.᾽" 

Ιῃ ἰουγ οὗ τῖἢ6 τεῃηδιῃηρ πἰηδίθθῃ 
Ῥάβϑαραα ὲ διπα νόμος εἷς, ΠΟΙ ἡδοαᾶς 
ὯὨΟ ΤΟΠΊΔΙΚ. ἴῃ ἴῃτεα τότ (δα. 
ΧΧΧΙΪ, 3; Νϑἢ, ἰχ. 14; 1541. 11. 4) (ῃς 
Α, Ν. τεμάθιβ νόμος τἱρλογ νιπουΐς τῃ 6 
Ποῆηϊα Αὐτὶο]ϊθ. [ἷὶῃ ἰνεῖνα ραβϑᾶρθβ 
(Ρτον. χχνἹ!. 7, 9; 581]. 11. 2: 1}. τό, 
20; [6τ. ΧνἹ, τ; [Ι,Ἄτὴ, 1. 9; ΕΖΕΚ. 
ν]. 26; Μῖςο. ἵν. 2; ΗδὈ. 1. 4; Ηδρᾳ. 
"νι σι ; Μαὶ. τ... 7) ἴῃς τρθδηϊηρ 15. 1ἢ- 
ἀδἤηιῖθ, “15 ΓᾺΟΓ ΟῚ ἢ ΟΥ ““ἰανν," δηά 
16 Ατῇςοὶα 15 ἩΤΟΏΡΙΥ Ἰηβεσίεα 1 (ἢς 
Α. Υ.., ποῖ Ὀεϊηρ ἰουπά πὰ ἴ6 Ηοῦτεν. 
νε τυβ αγζῖνα δ ἴῃῆ6 ρϑῆθσδὶ σϑϑβι]ῖ 

(δαὶ νόμος, τυΐϊλομξ ἐς “γπ εἰς, ἀπά τὴ !ἡ- 
οἑ σοῦμο ἀἰσήηίμρ Οιλυσ, πεὺδῦ γιέαρς 
ῃς ἰανν" οὗ Μοβθβ ας α ἀδήρμεε τυλοί. 

ΤῊΙΚ ταϑυ]ῖ 15 σομβσιηθα Ὀγ [6 νδηῖγ- 
ΝΟ Ῥᾶβϑαρ685 ἰῃ ΨΏΙΘΝ νόμος, ΜΙ οΥ ψ ῈΠ 
ουὔϊτῃα ΑαιοΪθ,15 ἰουπα ἴῃ ἴῃ6 ΑΡοΟοσΥρδδ. 
θη 1 τπηδδὴβ αἀςβηοὶν “τῆς Ἰανν," 

1 ΘΙ ΠΟΥ ἴΑΚ65 [ῃ6 Απίςοὶς (ΕΟ  6ϑιαϑίσιβ 
ΧΙΧ, 4; 2 Μδος. ἱν. 17; 1}. ο ; 515. ψ. 62) 
ΟΥ̓ 58 ἑο]ονεα Ὁγ α ἀεδηϊηρ (δηϊνα ΟΣ 



ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

Ἐεϊαῖνε (Εςο]εϑιαϑίουβ χχὶν. 23; χχχίχ, 
Σ, 8; Χ]᾿. 8. ; ΧΙ. 2; χὶῖν, 20; χὶν. 17; 
χΧ͵ν!. 14). 

Ϊὴ ϑβϑόνθὴῆ ράᾶβϑᾶρεβ (Ἐσοϊἐϑιαϑίϊοιιβ 
ΧΧΧΙΙ. 15, 24; ΧΧΧΙΙΪ, 2, 343; ΧΧχὶν. 8; 
χχχν, 1; χὶν. 5) [Π6 σεηεγαί ταθδηϊηρ 
(Ὀ νιης ᾿πϑιπιοίίομ, ἃ ρῥγεσερῖ, ἃ 16) ἰ5 
«ανάσηϊ. 

ἴῃ τ Μᾷϑος. 1ἰϊ. 21 (καταλιπεῖν νόμον 
καὶ δικαιώματα), 116 ρᾶβϑθᾶρε αυοίϊεα ὉΥῪ 
Μτ. ὅτεθῃ, ἴῃς οτϊϑβοίοη οὗ ἴῃη6 Ατοϊος 
ΤΏΔΥ Ὀ6 Θχρ]αϊηθα ὈΥ ἴῆ6 Ρῥπποῖρὶς οὗ 
“ ΘηΠΔΟΓΔΌΏΟΩ " (ΥΥΙΠΘΙ, Ρ. 149, ποῖα 2; 
Μιααϊδίοῃ Ρ.0 99), ΟΓΙ δα ΠΊΔΥ ΥΕΓΙΥ͂ 
ῬΙΌΡΘΟΙΝ τοίαϊῃ τἢ6 ἰἰΐοστὰ] σγεηάδσιηνρ 
(( ἴο ἔοσβακε ἰανν αῃ!ὰ ογάϊηδῃςαβϑ ᾿), (ἢ 18 
ὈΠΠΡΊΩΡ οὐδ ἰηἴο Ργοπηϊησηοα (ἢ6 ἰη- 
Πεοιοηΐ ἔοσοθ οὗ ἴῆς 1ῴθᾶ5.. Τὴ ἴἤσθα 
ΤΟΠΊΔΙΠΙΏΡ ραβϑᾶρθβ (1 Μδος. χ, 27; Χὶ. 
34, 57) Πᾶνα πο Ὀεδγίηρ οὐ ἴῃς χυδδίίοῃ 
Ὀείοσε υ.5. 

:.. ὕδξασε ἵν ΤῊΣ Νενν ΤΕΈΞΘΤΑΜΕΝΤ 
ΟΕΝΕΒΑΙ Υ. 

ὝΠοη νὰ ἴυστῃ ἴο ἴῃς Νεν Ταβία- 
τηοηΐ, γα πα [Πδΐ ἴῃ ἴῃς (σοβρε β νόμος 
Οσσυτβ {πιτγ-ῦνο {π65, δηὰ ἴδ ἴῃ6 
ΑτοΪα ἴῃ 411} Ἔχοερὶ ἴἤτεα ραᾶβϑᾶρθβ. 
ἴῃ 1ὺΚα 1. 23, 24 ἐν νόμῳ Κυρίου, ἴῃ 6 
Αὐτ!οΐο 15 ομρῖδα οἰ Ὀδοδυβα ἃ 
ΡΑΙΠΟΟ]ΑΥ ἰᾶνν 18 τηθδηΐὶ (ἔχ. ΧΙ. 12; 
1,6ν. ΧἹ, 6ἢ, ΟΥ τῇοτε ρχοῦδὈ γ οἡ 
δοσοουηῖ οὗ ἴπ6 Δπαγίῆγοιβ Κυρίου, 45 [τα- 
4υΘΏΥ 1η ἴῃς 1, ΧΧ, 

Ιῃ ]οἢ. χίχ. 7 (" πε ἦανε α κε) 
νόμον τεοίοτθ ἐμησήρηείν οἰ ματ ἴοὸ [Π6 
ῬΏΟΪα Ιᾶανγ, ΟΓΥἿ ἴὸ (ἢ6 ΡΑγΌΓΘΙΪΑΓ ΙΑ 
1,μεν. χχὶν. τό,---ἰριἀἰσβρέϊείν Ὀδοδυβς τῃς 
ΒΡΘΆΚΟΙΘ (0 ποῖ Αδϑυηια ἴΠπαΐ 1 νγὰ5 ὑσα- 
νἱουϑὶγ Κηονῃ ἰο ΡιΪαΐῖθ, ΟἹ εἶβ6 ἴο ἀσὐαῪ 
αἰϊοητ!οη ἴο [ἢ6 δυιϊῃοτχι να σῃαγαςοίου 
οὗ [πε οοάς, δ5 τσ ψὨϊΟ οὐρῆξ ἴο Ὁδ 
οδιτιεὰ οὐ. 

ΤΠδ656 ἴἤχεθ δχοθρίίοηβ ἰῇ ὩῸ ΨΑΥ͂ 
αβδος ἴῃς ττυτἢ οὐ ΟἸροηἾ 5 τὰΐϊθ ΏΘΩ 
ΔΡΡΙΙεἀ ἴο τῆς Οοβρεῖβ, [αὶ ἤδη ἴἢ6 
ἰδαὰν οὗ Μοβϑβ 15 τηϑδηΐ ἰῃ6 Ατίοὶα 15 
ΑἸ ΔΥ5 υϑεὰ (ὁ νόμος). ε 45ο οὔβεσνθ 
ἴη ἴῃε Οοβρεῖὶς ἴῃαϊ ὁ νόμος, πιπουΐ 
[ΠὸῚ ἀοβηϊθοη, π45 Ὀδοοσὴθ [ἢ6 το- 
οορηϊβεὰ {|6 οὗ (6 Μοβαὶς 1,δν, ΟΥ 
Ῥομίδιθυςῇ. 

ἴῃ Αοῖς ὁ νόμος Οὐουγβ ὨΙμοἴθθῃ ΓΤ 65, 
νόμος ΟΠΪΥ ΟἿΟΘ ΧΙ. 39 (ἐν νόύμω Μωύσέως), 
ΨΠετα [ἢς ἀεδηϊηρ Οεπιᾶνα τεράδυς ἴῃ 6 
ΑΤΈςΪΘ πῆ 6 558:γ. 
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ἴῃ [ῃς6 Ἐρίϑιῖϊα οἵ ὅὲ. 7]αθς [ῆ6 ποτὰ 
5 ἰουπα ἴδῃ [ἰηθ5, ὙνΊοε ΟἿΪΥ (1]. 0, 
10) 1ἃ πιδδῃ5 “16 ἰανν" οὔ Μοβεβ ἃ5 ἃ 
ὙΠΟ]ς, δηά μᾶ5 [6 Ατιοΐα. 

Ιὴ [ἢχδθ ρᾶβϑᾶραθβ [ἢ 6 Οὔ] 5ϑ 0 οὗ [6 
Ατῦοὶς Ὀτπηρθ οὐἱδ ΘΙρΡΒΔΙΠΟΑΙΪγ ἴἢδ 
ΟΠδσδοῖθυ οἵ (6 ρασίίου ασ ἰᾶνν τηθαπὶ ἃ5 
“8 2εγγεοῦ ἔατυ " (ἰ. 25), ἃ ““γογαί ἠατυ " 
(11, 8), “8 ατὸ 97 “δεγέν" (11. 12). 

ἴῃ τῆε ἧνα Γαδ ΠΙηρ ᾿πδίδῃς 5, 1ἰι ΣΙ, 
ΔΑ ἷν. 11, ΏΘΓΕ νόμος ΓΘΟΌΓΒ (ΟἿΓ {{Π|65, 
115 ἴο θ6 Τεπἀδγθα ϑ ΩΡ “ὁ Ἰαν" 85 ἰῇ 
[6 ΡοΓίδοι]Υ διπλᾶ ρᾶϑϑαρε Ἐοτη. ἰ1. 
25, ἼΠΕΓΕ 566 ηοίδ. 

", ὕδασε ΙΝ 51. Ραυιϊΐς ΕΡΙΞ5ΤΙ,Ε5. 

Βεΐοσγα ῥτοσδεάϊηξς ἰο δχαιηΐης ϑῖ. 
Ῥδυ]}}5 υϑᾶρε οὗ ἴῃς ποτά, δῖ τι5 τοπηᾶ 
ΟἸγβοῖνοα (δὶ ἴῃ αὐδϑίοῃ 15 ὙΥΠΘΙΠΟΥ 
νόμος τοΐϊζλομέ 166 “Αγήκξ ῖ5 ὄνϑὺ υβοὰ, 
{|κε ὃ νόμος, 5ΙΤΩΡΙΥ 85 ἃ ῬΤΟΡΕΙ Νάτηβ οὗ 
“ες Ἰανν" οἵ Μοβεβ. γε ἤᾶνα ἰουπά 
ὯῸ δος ἢ} υ86 ἴῃ ἴδ ΧΧ, Αροοσγρμα, 
6οϑρεϊς, Αςΐβ, οσ Ὁδίμο]ις Ἐριβϑεῖεβ. [5 
1 ἴο Ὀὲ ἰουπὰ ἴῃ 51. Ρδι}} 
Τὴ Ὀεδὶ τηοάθ οὗ δηβϑνεπηρ [ἢ6 

αυσδίίοη ΜἘῈὶΜ 6 ἴο οἰαϑϑιίν ἴῃ 6 ι1ι565 οὗὨ 
ἴῃ6 ψοτά ἢτβὶ ἰὴ οἵπεσ ΕἸ βι165, δῃὰ 
[6 βϑρδγαῖΐθὶγ ἴῃ Ἐουηδῃ8. 

ἷα δὲ. Ῥαὺυ]})β Ερίβιῖεβ, οἵἴπεσ [ἤδη 
Ἐοϊηδηβ, ἴἢ6 Ψψοτα οσουγα ἰοτίγ-ϑανθ 
εἰπλ68, ποΐ Ἰδοῦ 1 ΟΟτ. νι. 30, 
ὙΏΕ͵Ο νόμῳ 15 ἸπἰοτροΪΔίεα, 

(1) ὁ νόμος. [πῃ Εἰ ΐεεη ραβϑϑαρεϑ 1 ἢΔ5 
[πε Ατίοὶς σα (οσ. ἰχ. 8, ο; χὶν. 21, 234; 
χν. κό ; (8]. 111. 1ο, 12, 13, 17, 19, 21, 
24; ἵν. 21; Υ. 3, 14; Υἱ. 2 (τ. ν. τοῦ 
Χριστοῦ) ; ἘΡΉ. 11. 15; 1 Τί, 1, 8. 
1 4}} ἴλ656 ραβϑᾶρϑδ 1ἴ τηθδηβ 2.ε ἔχιν 

Ὁ “ἥσϑΞες, ἐχοερῖ ἢ Οἱ. νὶ. 2, δῃὰ ῥτο- 
ὈΔΌΪΥ τ (οΥ. χὶν. 21. 

(2) νόμος. (4) ἴῃ ἴπτες ῥάβϑαρδδ {15 
ον ἀθηγ, ἔτοσ ἴῆς ἔοσηι οἵ ἴπῈ ββθηΐθποα, 
ἰηἀεδηῖα : (4]. 11. 21, εἰ γὰρ ἐδόθη 
γόμος ὃ δυνάμενος κ. τ. Δ. ν. 23, κατὰ τῶν 
τοιόντων οὐκ ἔστι νόμος (8 ατιοϊλτίοη ἵτοηὶ 
Ατϑδίοιϊε : 8εὲ6. ποῖα οὐ οι 11, 14), 
1 Τίχτη. 1. 9, δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται. 

(ὁ) [τ ἰὶχ ρᾶβϑϑαρθβ νὰ ἢᾶνε ἴῃ6 ρῇῆγαβα 
ἐξ ἔργων νόμον (Οα!]. 11. τό, [Ὦτ!ς6 ; 11, 2, 
5, 10), οη [Π68 τηϑδηΐϊηρ οὗ ΠΟ ἢ 566 Οὐζ 
Ὡοΐδ οἡ Ἐοῃ. }}},. 20, ἀηα Βρ. ρπμιίοοῖ 
οἱ Ὁ]. 1}. το. 

Οἱ [15 ροϊηΐ νγε σείευσ ψ ἢ Ρ]Θάβαγε ἴοὸ 
Μτ. 8. (.. στεθη᾿β Ἔχοα]]δηῖ " Ηαπάροοϊκ 
ἴο ἴῃ6 Οσταχηαγ οὗ [ῃς ατοοκ Τοβίδιαδηι, 
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Ῥ. 218; “Εοχῃ. 11], 20 : ἐξ ἔργων νόμου 
κι τ λ, ὉῪ ἀθθαἀ 8 οὗ ἰὼ «“ἀαϊ πο ἥσεἦ 
δὲ ση πεῖ, ἴον ὈΥ ΔῊ 15 ἐλε ἐμοιυίρε 
97 εἶμ... 

ΤῊδ ογϊϑϑίου οἵ ἴῃς Απίςοϊς βῆονβ (ἢ 6 
{πῇ ἴο 6 αηΐϊνοσϑβαὶ, ἀρ] 1] 4016 ἴο 8}} 
ΤΏΘΏ, δηἀ ἴο Ἔν ΟΙῪ ἰοστῃ οὗ αν. (ΟοἸηραῦα 
ψ. 28; δὶ. ᾿. τό; 1.2, 5) 1ο, ἴῃ ἃ]} 
ΜΠ ΙΟἢ ρᾶϑοᾶρσες (6 ΑΥΟ]ΪῈ 15 ΠΟὨΒ15- 
ΘΠ οὐτῖοα." 

ϑῖ, Ραυϊς γγουκ νου ᾶνα Ὀδοη Ὀυϊ 
ὯΔ] Γ ἄοπο, ᾿ἢς δα ΟὨΪγΥ φῥγονϑά ἰῃδῖ πηδῃ 
οουϊά ποῖ ὃ6 ᾿υδδεά ὁγ {ἦε τυογᾷς 97 ἀξ 
αι οΥ ἥοσες. ΜΏΔις Ὧδ Πᾶ5 ρτονεά, 
δηὰ ψῇῆδι ρῖνεβ ἴο ἢ15 ΕΡΙ5116 115 δἴθγηδὶ 
βἰσῃϊδοδηῆσα 15 ἴΠδΐ ὅν πὸ τοογᾷς οὗ ἔστ, 
ὈΥ πο ἰεραὶ ορβάϊδθῃηςβ, σδῇ τῇδῃ ἰῇ ΔΠΥ͂ 
858 ΟΥ Ὠδίίοη δαιτὶ (οΓ Ὠἰπγ561 ΤρὨτεου5- 
Ὧ655 δείοτο ἀοά: ᾿Γ πα οουἱὰ, ΟΠ Γ5ῖ 5 
ἀεαῖῃ ννὰβ8 π6 6 1655 (Ὁ). 11. 21). 

(ῶ [Ιῃ Ὁα]. 11. το, νόμῳ ἀπέθανον, ἴῃ 6 
λιν οὗ Μοβεβ 15 τοραγάεα ἴῃ 115 Ὡδίυγα 
8ἃ5 κἸΑῊ ἢ: ἤοη αἰ4 Μορὶϑ, 56 αυϊὰ Ἰ6χ. 
“1 ἀϊεὰ ἴο ἰανν," 5 ἃ ὑτιηοὶρὶε οὗ υ58ἢ- 
οἈ το. 

Ιη Οα]. νὶ. 13, οὐδὲ γὰρ οἱ περιτεμ- 
γόμενοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἰῇ τηθ6Δῃ- 
ἱῃς ἰ5 ἴῃαϊ τῆς οἰτουπηοϊϑοηϊδῖθ, ψῇο 
δηίοσος [ῃΠ6 ραγίσυϊασ οταϊηδηςσα, γα 
ποῖ {Ππαηλδεῖνοβ τη ἴῃς (}] δηα ἴτὰ6 5656 
““ 40475 7 ἤστο," Ὀδοδιβα [ΠΘΥ οὐ “24έ 
τυειρ  , »νιαῖεγς ΟΥ̓ 14ε ἐατυ--- 7μαρηιδρ, 
ΙΖ, αμα ,αἰ1ἢ." ΙῈ Ὀοϊῃ ῥδβδαραϑ 
ἴῃ 6 ἀὔβεηςς οὗ τῇς Αστοὶ ρῖνεβ. ὕτο- 
Τα ΘΓ 6 20 2ἠξ σερεγαί ἰάδα “18. Ὁ," δπὰ 
1ῃη6 ΑΡοϑι]θ᾽ 5 τους ραΐϊη5 Ὀγοδατῃ δηὰ 
ἴοσεε ὈΥ [Π6 τΏοσε δχαοῖ το ἀθ την. 

Ιῃ 16 τευηδιϊηρ οἰρῃϊθθη ραββθαραϑ 
νόμος ψιτποὰξ (Π6 Αττίοὶς 15 ρονετηεα ὈΥ͂ 
ἃ Ῥγεροϑιτίοῃη διά, ἐξ, ἐν, κατά, ὑπό : τ (ΟΥ̓ 
Χ. 20 ([ουΓ {π|65}; (Δ]. 11. 19, 21; 1]. 
11, 18, 21, 23; ἵν. 4, 5, 21; Υ-. 4, 
18 ; ΡΠΠΙΡΡ. 11. 5, 6, 9. 

Τῆς ποῖίίοη ἴμαῖ ἰῇ ἴπ6ϑ6 ρᾶβϑᾶρεϑβ 
νόμος ἰ8Β ΔηΔΙΙΏΓΟΙΒ 51Π|ΡΪῚ Ὀεοδυβ6 
1 15 ρονογηδὶ ὈΥ ἃ Ῥτυδροϑβιϊίοη ἢᾶς 
ΠΟΙΠίηρ ἴῃ [5 ἔδνουτ : [ἰἃ 15 ορροβεά 
ἴο ἴῃε οοπδίαδηϊξ υὑϑᾶρὲ οὗ ἴῇῆ6 ΤΧΧ, 
ΑΡοστυρῆα, δηὰ ΟἋσοβραΐὶβ, ἴῃ πος οὗ 
ΨΥ ὮΙΟἢ (45 γα ἤᾶνα δθθη δῦονε) ἰ5 ἴῃ 6 γα 
ἃ 5:ηρ]εῈ ρᾶϑβδαρα ΨΏΟΙΘ νόμος ΤηΘΔΠΙῊΡ 
“1ῃ6 Ἰανν " οὗ Μοϑοβ ἰοϑβεβ ᾿ἴ5 ΑΥΈΏοΪα οἡ 
δεςοιηΐ οὗ θεὶηρ ρονεογηεα ὈΥ 4 Ῥ͵Θροϑι- 
ἴοη, ἐχοθρὶ ψ ῃοσα ἴπ6 ΓΧΧ ονοτοοκεοά 
1ὴ6 ῥτεϑεβοθ οἵ» ἴῃς Ασίϊοῖα ἱπὰ τῇς 

ΙΝΤΚΟΘυΟΟςΤΙΟΝ. 

Ηδῦγανν, Οἡ ἴπδ οἴδθεσ ἢαπά ἴῃ δνεσΥ 
Ρᾶϑϑᾶσα Ψῇοτα ἴῃ6 Αττὶο]ς 15 οὐ τῖθα, [ἢε 
σοπῖδχί ποῖ ΟὨΪΥ δάπιὶῖβ (ἢ 6 δχαςῖ γθηάοι- 
ἴῃ “αν Ὀυζ ραϊη5 Ὀγ 1ἴ ἃ πλοσὰ ἔοσοὶ 6 
διηὰ σοτηρσεεηϑῖνε ΤΩ ΘΔΏ]ΏΡ. 

Α5 ἃ ογιοίαὶ ἴοϑὶ νῈ ΠΊΔΥ ἴακε [ΠῈ 
Ῥαββαρὸ Βοτη. 111. 21, νόμον οὖν καταρ- 
γοῦμεν διὰ τῆς πιστέως ; μὴ γένοιτο, ἀλλὰ 
νόμον ἱστάνομεν. Ὠδαη ΑἸίοτα᾽5 ποῖς 
15 ἃ5 ἴοϊϊονβ: “νόμος ηοὶ “ ἐχῖν᾽ Ὀαυΐ 
[89 ΔῈΝ, ἃ5 Ἔνευυνῆετγε ἴῃ (ἢς ἘΡ 5116, 
Υγ6 ΠΊΑΥ 5406 ]}Κ 584Υ ἴῃδὶ ἴπ6ὸ Αροβίὶε λδνοὺ 
ΑΥρα65 οὗ ἔστυ, αὐϑίσαςῖ, ἰῃ 116 56 ῆβεὲ οὗ 
Ω τνείορῃ Ο7  γεοῤι---τἴ αἰττιθυϊα5. οὐ 115 
δἤεοί5---υῖ αἰναγϑ οὗ ΤῊΣ [ὰΚ7, σοη- 
οτεῖθ,- -τοὴε ἄστυ 97 Οοα ρένοι ὃν ἥοτες, 
ΠΘη ϑρθακίηρ οὗ ἴῃ6 ονβ, 45 Ὦεσε: 
2λε ἐατν οὗ Οοα, ἴὰ 845 ἴᾺΥ ἃ5 ᾿τυτι τε οἡ 
ΠΕΣ σΟηβοΙΘηο65, ΏΘΩ βρθακίηρ οὗ ἴῃ 
(οη.} 65. 

δηῃ νὲ τϑαὶν ὈδΙονα {πεῖ 58ὲῖ, Ῥαὰ] 
τηεδηῖ, ηαὶ 15 (ἢπ8 δι δαϊεὰ ἴο Ὦ]τὴ, 
ἐγ 6ϑΔ Ὀ]Π]5ἢ ΤῊΣ [(νν,᾿ σοπογοῖθ, ἴῃ 6 
ἰὰνν οἵ Οοάἀ ρίνεη ὉγΥ Μοβαβ ἴο ἴδε εν» 
Βεοίοτε δηβνπηρ, ἰεῖ τ[ῃ6 τεδάδγ βυγ 
γΠαΐ 51. Ῥδὰ] δα νττδῃ ἃ ἔδνγ ΤΩ ΟΠ ἢ 8 
Ὀείοτε ἴο ἴῃς (Οαἰαϊίδηβ (1. 18) στ 
θη ΑἸίογά᾽ 5 ον σοτητη ὨΑΤΥ προη 1: 
“7 δε ἀραὶ {Δ ἑἀίλρε τυλικλ 7 

ἤεείνογείῖ, 7 ν»ιαξέ γιγεοῦ α ἐγαπεργεςςο»." 
Τῆς μογω οἵ [Π6 νεῖβε 15---ὕου, ὈΥ ΠΟΥ 
ΤΟ-ἀβϑουίηρ ἴῃ6 ΟὈ]ραίοη οὗ [ΠΠ6 ἰανν, ἃ.6 
Ρτονίηρ (φυσαά {δὴ παῖ γουγ ΤΟΥΠΊΘΥ βἴερ 
οὗ βει(ἰρ δϑι:46᾽ τῇς ἰἴᾶὺνν νγὰβ ἴῃ ίδοϊ ἃ 
ἡγαπεργσίοη οὗ {." 

1 ἀρρθᾶῖβ ἱποοηῃσοῖίνδἷϊα παῖ 91, 
Ῥαυ], αἴϊτοσ [ἢ15, 5βῃοι]αὰ 54. “να Ἔϑίδ Ὁ]Π15ἢ 
1ὴ6 ἰανν,᾿" Ὀυϊ 10 15 Ρογίθοι Υ παΐυγαὶ (ἢδὶ 
ἢς 5ῃουϊὰ αν, “τὸ ἀο ποΐ δηπυϊ, ΠΔΥ͂ 
νὰ δϑιδὈ] 5ἢ, σῖσ ἸῺ ἴδ {6 σῃαγδςῖογ 
ΔῊ δϑοβθηί δὶ παῖυσγο ἃ5 ἃ σγονοίδίοη οὗ 
[ἢ6 ΠΟΙΥ ΜῈ} οἵ Οοά," νῃϊιοἢ οαη ὃὲ 
[] Π}Π16ὦ ΟἿΪΥ̓ τπστουρὰ ἰδ ἴῃ ΓΟ σιβὲ 
(νι. 4)... 8566 οὐΐ ποῖεβϑ οἡ ἴῃ ραϑββᾶρδ. 

ΝΥε ρτοςθβεα ἴο οἱδϑϑιν (ἢ 6 νᾶσίουβ 
1.565 οἴ νόμος ἴῃ (ῃ6 ΕἸ ΡΙ5116 ἴο ἴῃς ἘΟΠΔΏ8. 

1. γε ἢπα ὁ νόμος δρουΐ [Ὠϊγίγ-ῆνα 
{ἰπ165, ΒΟ [65 ἴῃ ἃ ἴτορίοδὶ 5656 
(45 ἴῃ Υἱῖ. 21, 22 ; νἷϊ], 2), Ὀὰϊ ἀϑ08}}} 
τθδηϊηρ ἴῃ αν οὗ Μοβο5. 

11, [ἢ δϑουϊ ἔΟΥΥ Ῥάᾶβϑαρεβ νόμος 15 
ψιους τῃ6 Ατίοὶθ, δηα 115 τη ϑδη 8 
ΤΙΏΔΥ Ὀς οἰαϑοιῆρα 85 [Ο]]Οῦν5 :-- 

(α) νόμος “ἐστου " ἴῃ ἃ ἸΓΟΡΙΟΔΙ 56η86, 
“ἐᾷ τ ] ηρ ΡΠΏΟΙΡΪΘ.᾽ 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΚΤΙΟΝ,. 

ἙἜοτΩ. 1, 14, ἑαυτοῖς εἰσιν νόμος. 
» ἢ}. 27, διὰ νόμου πίστεως. 
τ ὙἹ, 23, ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέ- 

λεσί μον. 

» 4325) νόμῳ ἁμαρτίας. 
χ, 21, νόμον δικαιοσύνης. 
.» » εἰς νόμον [δικαιοσύνης]. 

Νο ομοδ Ἄοουϊὰ πϊηκ οὗ δρρὶ γίηρ ἴμ656 
ρᾶϑϑᾶρεβ ἴο ἴἢε ['ν οὗ Μοβαβ5. 

(δ) νόμος “ἐατυ" ἴῃ δὴ ἀ]πλ[εα 5656, 
ἴῃ πορδῖϊνα ΟΥ̓ ΪΠΤΕΙΤΟσΔΏνΟ βθμίθης 68. 

1], 27, διὰ ποίου νόμου ; 
ἵν. 1ς, οὗ γὰρ οὐκ ἔστιν νόμος. 
Υ. 12, μὴ ὄντος νόμου. 

Τὸ ἴδεβε ραββᾶρϑθ ἯΠ σδηποῖ Ἠοϑίϊδίε 
ἴο δα ὰ 

1), 14, τὰ μὴ νόμον ἔχοντα. 
»»γ » οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες. 

566 [ἢε ποῖδβ οἡ ἴἢ]15 νϑῦβα. 
(ὃ ἴῃ ἃποῖπεσ οἷαθβ οὔ ραβϑᾶβθβ ἴῃς 

οτηϊϑϑίοῃ οὗ ἴῃ6 Ατιςὶα ὈΠηρβ ἱπῖο ῥσο- 
τὐϊθοηοα τἴἢ6 παῖυταε οὗ ““ἐσῖυ" 85 ἃ 
δεΏΕγαὶ ΡΠ ΠΟΙρΙ]ε : 

ἰϊ, 17) ἐπαναπαύῃ νόμῳ. 
» 25, ἐὰν νόμον πράσσῃς. 
» » ἐὰν δὲ παραβάτης νόμον ἧς. 
,»» 27, παραβάτην νόμον. 
1, 21, νόμον οὖν καταργοῦμεν; 

,., », ἀλλὰ νόμον ἱστάνομεν. 
ν. 20, νόμος δὲ παρεισῆλθεν. 
νἱϊ, τ, γιγνώσκουσι γὰρ νόμον λαλῶ. 
νἱ]. 2, ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ. 
Χ, 4, τέλος γὰρ νόμου Χριστός. 

ΧΙ. 8, νόμον πεπλήρωκεν. 
» ἴο, πλήρωμα οὖν νόμου ἡ ἀγάπη 

Αἴοῦ σατο γ βιυάγίην ἴπ686 Ρ458- 
βᾶρε58 ΝῈ 5}8}} [εοὶ] πὸ ἀουδί [παῖ τῇς 
βΒΔ1Ὼ6 βεαΏσΙΑΙ ἰάεα οὗ ““ἴανν" 15 ἴο ὃς 
ἰουπὰ ἴῃ τἰῃε (Ο]]οηΣ ραϑϑᾶρα5: 

ἱ, 12, ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον. 
διὰ νόμον κριθήσονται. 

11, 22, ὃς ἐν νόμῳ καυχᾶσαι. 
1ϊ,. 20, διὰ γὰρ νόμου ἐπίγνωσις ἅμαρ- 

τίας. 
ἢ}, 21, χωρὶς νόμον δικαιοσύνη πεφα- 

γνέρωται. 
οὐ γὰρ διὰ νόμου ἣ ἐπαγγελία. 
οἱ ἐκ νόμον. 

ἄχρι γὰρ νόμου ἁμαρτία ἦν. 
οὐ γάρ ἐστε ὑπὸ νόμον. 
οὐκ ἐσμὲν ὑπὸ νόμον. 

ἵν. 13, 
ἦν. 14, 

ν. 13, 
ΥἹ. 14, 

39 15, 
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ΥἹἱ, γ, ἁμαρτίαν οὐκ ἔγνων εἰ μὴ διὰ 
νόμον. 

» 8, χωρὶς γὰρ γόμου ἁμαρτία νεκρά 

» 9» ἔζων χωρὶς νόμου ποτέ. 

ι11. 20, ἐξ ἔργων νόμον οὐ δικαιωθήσεται. 
» 28, χωρὶς ἔργων νόμον. 

422, ὡς ἐξ ἔργων [νόμου]. 

Ϊῃ ἴῃ ΟὨΪΥ ΤΟΙ ΔΙ ΠΙῺρ ρασβαρθ ΥἹ]. 25, 
νοὶ δουλεύω νόμῳ Θεοῦ, να τῃηἱρῆϊ δχ- 

ὈΪαΐῃ ἴπ6 ομϑϑίοη οὗ ἴῆ6 Ατίϊοὶθ 85 ἴῃ 
Τακε ἢ. 23, δυῖϊ ἴῃ δητῖηεϑῖ8 νόμῳ 
ἁμαρτίας σῃον»5 ἴῃαὶ [ἢ6 ῬΓΟΡΘΙ͂ ΓΘ Πα οὲ- 
ἴὴρ ἰ5 “8 ἐὰν οἱ 6ο0ἀ" ““Α αἰνίηε ἰανν.᾽" 
566 ηοῖδ. 

Ιῃ 1015 ἰαϑὲ οἶδθ5 (ὃ δἂῖὲ ἰουπὰ (ἢ6 
Ραϑϑᾶβζεθ, ὙΠΟ μάνα ὕδθη τπουρῃϊ ἴο 
Ῥζονε πιοβί Ἷϑγίδιηγ ([μαΐ νόμος ἰ5 υδεὰ 
Ἰπα  θογοητγ ἢ ὁ νόμος ἃ5 ἃ ΡΙΟΡΕΥ 
Νδιὴδ ἴογ “" ἴμε [ν᾽ οὗ Μοϑβεϑ. 

Ἐοτ ἃ τῇοτε σογγθοϊ ἰηϊογργοίδιιοι 6 
του γοίεγ ἴο ἴῇ8 υοϊ πΠοῖό58. ΟἹ δδοὴ 
ΡῬᾶ558 68. 
ες πᾶ ΠΟ ΘΝΟΙ Γαίου Παῖς ἴο ΟἿΘ 

ΟΥΤΟ ρᾶ5ϑᾶρ6β8 ἴῃ ΨὨΙΟΝ, δὲ ἢτϑὶ βρη, 
ἰξ τῆᾶγ 5θεῖὶ ἀἰβῆουϊς ἴο τηδὶηίδιμ ἴῃ 6 
οοττεςῖ {τη ϑδίοη οὗ [η6 ᾿Ἰπάἀδἤηϊῖε νόμος. 

Ιῃ ῬὨ]]. ἱϊ, 5, κατὰ νόμον Φαρισαῖος 
(εἰϊεὰ αὔονε, Ρ. 43), ΚΕ νὰ Ἰπιγοάπος [86 
ἀδῆμῖθ 56η56 “214 δαῖυ," νὰ 5ῃου]ά ὃὈς 
ΟὈϊσεὰ ἰο ἰῃεϊαἀθ ἴῃ6 Οτα] 1,ανν, ἴοσ 1ἴ 
ψὰβ ἴῃ6 [υπμἀδτηθηΐαὶ ῥχγηοὶρὶς οἱ [(ἢ8 
ῬὨαγίθοο ἴο τὰκ ἴῃ6 Οἵδὶ 1,ἵνν 85 
Ὀϊηάϊης 85 ἴῃς 'τνὐϊῖθη [»γ οὗ Μοβεϑ. 
ΤῊΘ τϑὰὶ τηϑαπίηρ ΠΟΥ ΟνΘΓ 15 ἴῃαὶ 51. 
Ῥαδιϊ μαὰ Ὀδθὴ 845 ϑιγίοῖ ἃ5 Δγ ῬἤΑσΙβθα 
εἴη γοραγὰ ἴο αν, Ὀεσᾶυδα ἢδ δα 
Ἰοοκεὰ ὑροὰ ΔῊ 85 ἴμε ρηηοὶρὶς οὗ 
ἠυξιβοδίίοη Ὀείογε σοί. 

Ιῃ 1: Ὅογ. ἰχ. 20, τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς 
ὑπὸ νόμον, μὴ ὧν αὐτὸς ὑπὸ νόμον, 8. 
Ῥυ]}}5 πιδδηΐῃρ ἰ5 (αὶ 6 νγ58 ποῖ, 'Κ6 
[ἢ υποοηνετίοα 76νν5, “ΠΟΘΙ ΔΜ" 
8ἃ5 ἃ Ἑσοῃάϊίοη οἵ τιρῃϊδουβηθθθ. [ἢ ὯΟ 
Οἴθου 56η86 οουϊὰ δ 51Υ [αἴ ἢ6 ννὰβ5 μοί 
ΠΙτηβ ΙΓ ὑπάθσ ἴἢῃ6 ἴανν, υπ1655 ἴῃ6 ἰὰν 
ΜΓ ᾿ἰγτηϊ θα τὸ ἴ[Π6 (Οδγοσηοῃϊαὶ 45 ἀΪ5- 
τοὶ ἔσγοσι ἴῃ6 Μοτχαὶ [ἅνν. 

Βυῖϊ οὯὴ νὰ δᾶάορί ἴἢ15 αἰ ΠΟΘΙ ὃ 
Οδπ νὰ 540 ἴπαὶ 51. Ῥδι}5 Θχρσεβϑβίοῃ, 
-Υ αγέ ποΐ ὠπᾶδρ ἐλε ἰατυ, ὁμέ ὠμά 
“γα. 2," ΔΡΡ Ϊ6ε5. ΟὨΪΥ ἴο ἴῃς (ὐεγεσηοη δ) 
δὰ ποῖ ἴο ἴῃς Μοχαὶ 1,ἂνν ὃ [11 15 οἰ ΕΑ 
ἱπῃροβϑιθϊθ. ΕῸΣ ν]ιαῖ 15 [πε Ἐχδιρὶς 

1Χ. 
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οἤόοβθη ὉΥ ἴα Αροβίϊς ἴο ὑσγονε ἴπαὶ γὰ 
86 ἀα]ινεγεα ἔτοιῃ ἴῃ6 1νν [ἰ ἰβ 0 
Οιὔννατὰ οταϊαποθ, ὯῸ ςϑσϑοιηοηΐαὶ οὗ- 
βεῦνδῃςα, Ὀὰΐ ἃ τόσα] ῥγεοθρῖ, ἴῃς ἄθερ 
ἢ ρΑτῖ-5ΘΔΥ ΟὨΙΏρ ῬΠΏΘΙΡΙ6 οὗὨ πιοσαὶ οὐϑάϊ- 
δησα. “7άσω φτἀσί πο ἐονεΐ" (οι. νἱ!. 
7, μὴ ἐπιθυμήσεις). ΤῊΪ5 5 ἴῃς ἰαγ οἵ 
ὙΠΟ 58, Ῥδὺὶ 5ὰγ8 ἴπαΐ 1 ψτοῦρῃξ ἴῃ 
δῖμη 411 τ᾿ ΠΟΥ οὗ σοπουρίβοθηςς, δηὰ 
τῃδϊ 515: ἴοοκ οσσδϑίοη ὈΥ 11, δηά εἷενν 
ἢ. Ηον οουϊά [Π68ὲ ἀεδάϊγ οἴδοις 
ΓΟΒΌΪ ἰτοτλ [ἢ ΠΟΤᾺ] ἰὴ Ψ ὨἸοἢ 15. ΠΟΙῪ 
}υϑῖ δηά ροοά, οτάἀαϊηφα ἴο [1{6, ἐχοθρὶ 
τοῖα 118. θείηρ Ῥδυνεύβεὶυ τοραγάθα ἃ5 
ἃ ΙὩ6ΔΠ5 Οὗ Θδαγηϊηρ ᾿υπποδίίζοη, ΜὨΙΟἢ 
15 ἡδίυτο 8ἃ5 Δ Ἢ (οτὈϊάς Ὁ 

1,Α51]γ, ἃ5 ἴη6 Ὀαϑῖ ΔΡΟΪΟΡῪ ἴογ ἃ Ἰοηρ 
ἀϊδουδϑίοη, να ΨΜ|1 αιοῖὶα τῃ6 ΜΘ ΠΥ 
ψογὰβ οὗ Βρ. Τιρῃτίοοῖ, οὰ ἃ {165]} 
ἘἈδνιδίοη οὗ [6 Ναυν Τοβίασηθηϊ," Ρ. 99. 
“Τῆς αἰϊδποϊοιῃ Ὀεΐνγεθη νόμος δπὰ 
ὁ νόμος 15 ΨΕΙΥ ΠΟΠΙΠΊΟΗΪΥ ἀἰδτερατάςά, 
δΔηά γεῖ 1ἴ 15 [}]] οὗ δἰρῃϊἤοδηοθ. Βοῃιηά 
[6 σοηοζεῖα γαργεβθηϊδίου---ἰῃς Μοϑϑιὶς 
ἷδνν 11561{---δι, Ῥδὰ] 5665 8Δῃ ἱπηρθποιβ 
ῬΠΠΟΙΡΙΘα, δὲ ον Παρ Ργθβθηςθ, 
δΔηϊδροῃϊϑβίϊο ἴο στάςθ, ἴο ᾿Ι ΘΓΥ, ἴο ϑρί γι, 
δηά (1 βοΐηβθ δϑρθοῖβ) ὄνθὴ ἴο |1{6--- 
αὐϑίταοϊ αν, Ῥνῃϊςἢ, [ουρῃ τμ6 Μοκαὶς 
ΟΥ̓ΔΙΏΔησ65 δε 115 τηοβδὶ βίρῃηδὶ δηά 
σοπλρίοῖς οἰ οάιτηθηῖ, Ὡδνουίῃ6 1655 ἰς 
Ὠοΐ Θχῃδιδίθα (ποσζοίη, Ὀυΐ δχοσγῖς [ἴβ 
ΟΓΌΞΠΙΠΡ ΡΟΨΘΙ ΟΥ̓́ ἴῃ6 σοηβοίθηος ἰῃ 
ἀϊνεοῦβα τηδηϊδοίδιίίοηβ. ΤΏΘ οηρ---ἰῃ 6 
σοηοοῖα δηά 5ρεςῖδ]---ἰ ὁ νόμος ; ἴῃ6 
οἴμοσ---ἰηὴς δὈὐϑίγταος δηά υπὶνεγϑβαὶ---ῖβ 
νόμο. Το [τ {}1] υῃάοτϑοιδπαϊηρ οὗ 
ΒΌΟΝ Ρᾶβϑαρθθ ἃ5 Ἐοιῃ. 1Ϊ. 12 59., 11]. 
19 5Φ.,) ἵν. 12 5.) Υ1}.Σ 5Φ.,) Δ]. 1}}. 10 5Φ., 
δηὰ ἱπάδεὰ ἴο δὴ δάδαυδίε σοῃοδρίίοῃ 
οὗ {π6 Ἰοδάϊηρ Ιάθᾳ οὗ ϑῖ, αι} 5 ἀοοίγηδ 
οὗ αν δπὰ ρτᾶςθ, [ἢϊ5 αἰ ΟΟἢ 15 
ἸΠαΙΘΡΘΏΞΑὈΪς,᾽" 
γε ν}} οηἱγ δὰ ἴῃδὶ “" ἴανν᾽ 45811Π165 

[Π15 ἰοτπὶ οὔ δὴ ἱτωηρογίουῦβ ΣΙ ΠΟΙρΙ6 
ΟΡΡοΟΞΘθά ἴο ρταςε δῃηά 11ὈΘΥΥ ΟἿΪΥ ἤδη 
ἰξ 15 νενγεὰ ας 2.ε εομαἑδοη οὗ γωσίβεα- 
Ζοηι, ἴῇ6 τηθδηβ5 οὗ διί(διηηρ ἴο τιρῆῖ- 
Θουϑῆθ85 Ὀείογτο σοά [Ὠτουρὰ ἴῃ 6 ποτὶ 
οὗ ροοά ψοτκβ. Μιενεα δοσοσάϊηρ ἴο 
ἰῖ5 ἵἴτὰς Ἰάφα ἂἃ5 {Π6 Ἔχρτγθβϑίοη οἵ (οα᾿β 
Μ1}}, δηά ([Π6 συϊὰδ οὗ πηᾶῃ᾿58 οὈδάϊδηςθ, 
ἴξ “15. ΠΟΙΥ, 7υ5ῖ, δηὰ ροοά," “5ρὶτι- 
(14]," δηὰ “οτάἀαϊηβα ἴο [ἴθ " (νἱϊ. το, 
12, 14). 

ΓΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΤΗῈ ἘΠΈΒΗ. 

ΤῊΣ ποτὰ “ βεβῇ" (σάρξ) οεςιΓ8 
Ὀνεη γ-εἰρῆϊ {π}65 ἴῺ ἘΟΙΊΔη5, δηά. ἔτο- 
αυθητν ἴῃ 81, Ραδιυ]! 8 οἴπεσ Ἐρίϑβι]6β, 
Εβρθοῖα! ν (ὐαἰαιίαηβ: ἰ [ὰ5 νδιίουβ 
ΠΙΘΔΠΙηβ8 ὙΏΙΟὮ πλιδὶ θῈ σϑτο }γ ἀ15- 
ὈΏΡΟΒΠεα, ΗΓ 6 Ἡϑῃ ἴο ᾶνα ἃ οἶθασ 
ππαετϑίδηάϊηρ οὗ τῃ6 Αροϑβι]ε 5 ἰδδοιϊηρ 
ἰῇ ΤΏΔΩΥ ἱτηροτίδηϊ ρᾶϑϑᾶρθϑ. Τῆδ ἰη- 
ΑΓ μᾶ5 ὈδθῺ τηϑὰθ τοτα ΠΘΟΘΒΒΔΙΥ 
Ὁγ 186 εοἴοτίβ οὗ στθοθηΐ νυ υοῦβ ἴο βἤουν 
ἴῃαἴ 81, Ῥαυ])5 υδ6 οὗ ἴῃ6 νοτάβ “ ἤδϑβῃ" 
ΔηΔ “5ρ|ΓΠ Ἄρτθο5 ἢοΐ 50 σοἢ ΜΠ 
ἴῃς ΟΙά Τεβίδιλθηι 45 τ τπ6 ἀπ] 15 τὴ 
οὗ τὴς Οτγεεῖκ ρῥὨΠΟΘΟΡῊΥ οἵ 15 ἀρ6. ᾿ 
ΤΙ5 νον οὗ δῖ, Ῥαὺ]5 ἀοοϊπα οὗ 

ἐγε δ,ίεσλ. " 6 δάἀορίεα μιῇ νᾶγίοιυβ 
τηοαϊδοδίίοη5 Ὁγ Ηοϊβίεη, ΚΕ. ϑοβιεϊ, 
ΙὐἸάδηλδηη, δηα Ρῆδιάθγοσ, ΤἬΏΘΙΓ βονοσαὶ 
ὙἹΟΝ5 ΔΓῈ ὈΓΙΘΗ͂Υ 5ἰαίθιὶ δηά Ἴοτηραγεὰ 
Ὀγ Υεηάαιξ ἴῃ ἃ σοοά πιοπορτδρὴ “Ὁ ]16 
Βορτιῆες : ΕἸδιβδοῖ υηὰ Οσεῖϑὶ;" ΡΗριάοσγοτς 
γΊΝ 5 8416 σοηίδιηδα ἰῃ ἢ5 “ αι] ηϊβτη, 
ῬΡ. 35σ-6)7. Ἦἥα Ἵδὴ οὐ ποίϊοα ἴῃδ 
οἤϊοῦ ροϊηῖβ οὗ [ἢ 1Π601γ. 

Τῆς ΕἸἰηϊῖα δηά ἴῃ6 Ιηδηϊῖο, ΜΔ δηὰ 
ἀοά, ἃγα 5414 ἴο Ὀ6 σοῃςεϊνδά Ὀγ 8ι. Ρδὺὶ] 
8ἃ5 “ ΕἸ6βἢ " δηὰ “ϑριπ!." ὙὩΤῆδβα 816 
σομίγαϑίθα βχςῖ ἴῃ ἃ Ῥἤγϑισδὶ 56} 55. 

“ ΕἸΘΘἢ ἢ 15 ἴῆ6 φδαγῃϊγ, τηδίοσιαὶ, 
᾿ἰνιηρ ϑυρβίδηος οὗ τηδηβ ὈΟΩΥῪ ; ὄνθῃ 
[η6 “σοι " (ψυχή) 15 ἰποϊυάδεα ἴῃ {μα 
“Με λ," Ὀδῖηρ ἴῃ6 νι τα! γ οΥΓ δηϊμηδῇης 
ἴογοο οἵ 115 δασίῃϊγ πηδιῖοσ, ΤῊδ ΔΕ ἢ 6515 
ῖο “Μεωλ" 5 “τρί ἃ ὨΙΡΊΘΥ τηδίοϑτίαὶ 
Ὀυῖ ποῖ Θαγίῃ]Υ βυϊϑίδησθ, Ὀε]οηρίηρ ἐχ 
οἰυβίνεὶγ ἴο [6 νης ηδῖιγο, δηὰ Ὠανίηρ 
85 158 6556 η[14] σῃαγδοζοτιϑίς ἃ {1{6- σ!νηρ; 
ἴοτες, Ασοοσαϊηρ ἴο οηδ νεῖν (ΗΠ ο]Ξ6 η 8) 
[6 ψ ῃοΪα ἸΔῈ 15 πηδὰθ ὺρ οὗ “76λ": 
“ῥίγέ" ἰοττὴϑ Ὧο ραᾶτῖ οὗ ἢϊ5 παίυτγα, Βαϊ 
ἰδ ΒΙΓΏΡΙΥ ἰτδηβϑοοπάδηϊαὶ δηὰ ΠὈὶνὶηα 
(Υνεηάϊ, ΡΡ. 8ο, 86). 
“ἴά," τὰ 1ἴ5 ρῃγϑιοδὶ δϑρεςῖ, 15 νθακ, 

ἰταηϑιθηΐ δηά εχ λαδέσ. τὰ τῇδ 1πῖ6]|166- 
ἴυ4] ννοτ] ἃ [ἴ 15. [6 ῥυίῃοιρὶα οὗ 4770: 
ἴῃ [86 5Ρθτα οὗ πηοσα]ϑ, 1 15 [6 ῥΓΠΠΟΙΡΙ 6 
οὗ ευΐδ, δῃὰ ἤδῖθ 1 σοῦλθ8 Ἰηῖο αἰϊγθοῖ 
σοηῇϊος ΜῈ “νὴ, ἃ5 δῇ ΟΡρροβίηρς 
ἴοτοα (ὁ. Ὁ. 81)λ. 

“«Ζάως ,ονι ἦε οῤῥοετίορ οὗ 2λγεϊεαδγ 
{ 7εγοι! ἐωείαμεες, ἃ5 5εῖ ἰοσίῃ 1π τ (οσ. 
χν, γος {ἦε ἡμαδίενι 97. αἀμίαρομε; 
"πογαΐ 2γίμελῥέες " (Ῥβειάδγοσ, 1, Ρ. 54}. 



ΙΝΤΚΟΘΌςΤΙΟΝ. 

“ Ἐ]6Ξἢ απὰ ϑριπὶί θοίΐη ἂῖὲὲ ἴο Ῥαὺὶ] ποὶ 
ποτ Ὀυϊ δεῖνα βυὐθδίδησες. (Εοτῃ. νι]. 
5 4) Τῇε ἤεϑῃ ψοσῖϑ 85 56 5118] ἠδ βίτα, 
τὴ6 Ξριτϊ ἃ9 ΠΟἢ-56 51:14] ν1}] " (Ηο]ϑΞξἴξδη, 
“α5 Ενδηροὶυπὶ ἀ, Ῥαυ]ι5, Ρ. 127). 

ΤΠῚ5 ἄθα οὗ ἴῃ6 ““,3“:ὦ " 15 βδυρροξεά 
ἴο ρεῖναάε 51. Ῥυ}}5 ϑσυβίδιι οὗ ἀοοίγιηθ : 
1 Ἔχρίδϊηϑ Ὧϊ5 νον οὗ τῇς 1,8, οὗ ὅ1η, 
οὗ (τβῦβ ΡῬεγξοῃ δηά νοσΚ. 

(1) ᾿ιογεραγάϊηρ ἴῃ6 σθυοηηοη αὶ Οἵ- 
ἀϊπμαποδβ 85 μαν]η ταίεσοησα ΟἿΪΥ ἴο [Π6 
“ β65ῃ," ἢ6 τοσορη]565 ἴη6 Μοτὰὶ [Δ ἃ5 
Βρισιῖι4] δηα ἀϊν!η6. 

(2) ϑ΄᾽'η: [ιᾶ5 115 παῖιγαὶ βουσοα ἴῃ [Π6 
“«ετλ," ΜὨϊοΟ. 5. 1ῃ 156} ὉΠΠΟΪγ, ἴὰ 
ορροβιίοῃ ἴο “ “2, γ᾽" πὩΙΟΝ 15. ὨοΟΪγ. 
Βυΐῖ ἴδ 5ῖηὴ [ἢ δοίυ δ! ρστουμάδα ἴῃ 
ΙΔ Π 5 Ὡδΐυγα (ἁμαρτία) 15 δὶ ἢγϑοὶ υη- 
οοηϑβοίοιβ δηά ρὩ} 1655, ἀηα 15 ἴῃ ἀ15- 
Πρ ϑηεα ἔτοπι σομβοῖου 5 ἰδ ΒΡΤΘ 55 ΟῚ 
(παράβασι.). παν] Πρ 5 5 ἴῃ5 ἃ 
τοδὶ τῃουρῃ πποοηβοιουῦθ ἰεηαάθηου οὗ 
6 “,ελ" το βἔγινα δραϊηϑβί [Π6 “ » εγὴ" 
δηὰ τῇ Ξριτγιῖααὶ ἰανν, ἀπά ἴἢ5 11 ἰῃ- 
δν Δ ὉΪγ δηὰ οὗ πδοδϑϑιυ ῥγοάυςθα σου- 
Θ0ΙΟΌ5 ἰγδηϑρτθϑϑίοηῦ δηαὰ [ἢ6 56 η56 οὗ 
συλ (2. Ρ. 82). 

(3) Ομτδὲ ὄνθὴ ἴθ Ηἰβ ῥτε-οχϑίθηϊ 
βίδίς 15 τοραγάθα 5 18}, [ἢ ἤθάύθΪΥ 
“λέγιζμαξ τα : Η5 “ Ποϑὴ " Ὀεοϊοηρδ ποῖ 
ἴο Ηἰβ ρεπιδηεηΐς Βεοίηρ, Ὀμὰϊ ΟἿΪΥῪ ἴο 
ΗῚΚ5 δαπϊγ 116. 

δῖ. (ἁμαρτία, ποῖ παράβασις) ἀνεὶς ἴῃ 
Ηἰβ ἤδϑῃ ἂς ἴῃ [ῃδί οὗ οἴοσ πθῃ : δῃὰ 
ἤρῃηοα ἴῃ6 ᾿πᾶννο!!ηρ ΡΟΤΘΙ οὗ 51η 
ψὰ5 ἀεδβιτογθά ἴῃ ἴμ6 ἀεδϑιίσιοσίοη οὗ [Π6 
δασίῃγ συϊείδηςοο οὗ ΗἸ5 Πα65ἢ. 

ΤῊΘ “ποῦν [6 " οὗὨἨ δεϊανεῖβ σοηϑ 5ἴ85 
ἴῃ τῆ σις οὗ τὴς Ὀὶνίῃθ βριγ νΠΘΙΘΌΥ 
{6 Υ ἀρρτορτίδίε δπά γϑδ 56 ἴῃ [Π 6] οὐνἢ 
ῬΟΙΒΟῺ5 ἴῃϊ5 εἤεςς οὗ (ηες ἀδαίῃ, ὈΥ 
σομηπ4}}}7 συθάυϊηρ ἴπε δοϑὴ ἴὸ [μ6 
5ΡΙ|Πὶ|, ἃ ὑσόσδθϑβ ψΠΙσἢ ΜῈ] Ὀ6 ρογίεοϊοα 
ΟὨΪΥ ἴῃ πε οπὰ οὗ ἴἢ6 ψοτὶά, ψῆδῃ 
τηδίζοσ, ἴῃ 115 ρτοβϑοΥ ΤΟΥ̓ΠῚ, Ψ1}1} 6 ὙΒΟΙΙῪ 
ονετρονοσοά ὉΥ ερίτςϊ (δ. ἢ. 83). 

[15 ονϊάδηΐς Ἔνθ ἴσοι [ἢϊ5 Ὀγιεῖ δηά 
πηροτγίδος βκείοῃ παῖ 1η [Π15 50- αἱ] δὰ 
Ῥδυϊ ηθ ἀοοίγηθ γα ἢᾶνα αυϊῖς “ ΔηοΙΠεΓ 
βοβρεὶ," δῃά ποῖ ἴμδὶ ψῃϊομ δῖ. αι] Πδ5 
ὈΘΘΩ σι }γ συρροβοα ἴο ρύθδοῃ. Τῆς 
ΤΠΘΟΥΥ, ἴῃ 4}} τῇς νϑγτῖοι5 [ΟΥΠῚ5. ὉΠῸΘῚ 
ἉὮΙΟΣ 1ἴ 15 ργοϑεηϊθα, 15 ΤΊΔΊΠΪΥ ἰουπαδὰ 
ὩΡΟῺ [6 Δϑϑυ ΡΟ ἴπαὶ 81. Ῥαὺ] 
τοφατὰς τῆς ““,9,3,“5ἀ" 8 Θβϑθ! 4} 5106]. 

Ἄν 7::.1.---κτ΄|ῊΛ οι, 11]. 
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1. τῆυ5 ἰηνοῖνεβ ἴη6 πΘΟσΘΒΑΤΥ ΠΟΙ 56- 
αύθηςα [παῖ ΟἿΥἿ ΒΙ6556α 1,ογὰ μοὶ οὐἱ]γ 
Ῥαῖβα “μὴες ἐίξερσες 977 εἰμ ἥεελ," Ὅυξ 
[δὶ Ηἰἱς ἤδϑβῃ 1156] νγγὰ8 5315] : 866 ποῖδ 
ΟἹ νἹ]]. 3. 

τ ν}}} ποῖ (ἢδ ΡῈ ᾿ῃουρῃϊ ἃ δε δες 
Ἰαθουτ 11 τὰ (ΤΥ ἴο δϑοοσίδϊ ψῆδϊ τηθδη- 
ἵὴρ ἴα Αροβίία σϑδὶὶγ δἰίδομῃβοὰ ἴὸ 4 
γγογὰ 50 ἱπηρογίδῃς ἰῇ ἢ15 ἰθδοῆϊηρ 88 
“Ἅ 16 ἤδ5ῃ.᾽" 

Ι, 1 115 ΟΠρΊμα] ἀπ ΡΓΟΡΟῚ ᾿πϑδπίηρ 
σάρξ ἀδποίεςβ ἴῃ6 τηδίογια] οὐ τῇς ᾿ἰνίηρ 
Ὀοάγ, ᾿ΠΕΙΠΟΓ οὗ ᾿δῇ οσὐ οὗ οἵδοσ 
ΔΏΪΙΏΔ]5, 45 ἰῇ [,δν. ΧΥν]ΐ, 11. 

ἴῃ 1}18 8εη86 1ἴ οσοιβ πῃ ἢ. 48, 
“αγωρμασίοπ, τολίολ ἐς ομυαγα ἴηι ἐλ 
Μελ": σοτίρατε Βρ. ἱρμείοοι᾽ 5 ηοΐς οα 
(Ο]. 1. 22, ““π| 146 ὀοΐάν οΥ ἀὶς πε:λ." 
1 πγυδὲ Ὀ6 οὈβεσνεαά (δὶ ἰῃ χὶν. 2:, “""“"ὉὋ 
ἐαί ἥερὰ," τῇς τεεκ ννογά 15 οὶ σάρξ 
Ὀαϊ κρέας, ΠΙΟὮ πιοδης ἀδαὰ ἤδϑῃ, ἃ ἀ15- 
ΠπστοΩ Τρ ΕΥ οὐβοσνεὰ ὉγῪ 6 1ΧΧ 
ἴῃ ττδηϑιδῦηρ (ἢ Ηδῦτενν ψνοτὰ (") 
ΠΟ. πηοδηβ ἤθβῃ οἰ ν ἀθδα οὐ ᾿ἰνίην, 

2. ἴῃ τῇξ οοπῆοη Ηδῦτονν ΡἢΓΑ56 
“αὐ ἥελ" ((ςῃη. νἱ. 12, 13, το ; νἷϊ. 21) 
811 δασίῃ]γ ᾿ἰνίης [Π]ηρ5 τα ᾿ποϊυἀ δα τῇ 
ΙΏΔΠ, ἐχοορί ννῇοτα τῆς σοηϊοχί ἰἸηλὶῖς 
ἴῃς τρεδηϊηρ ἴο τηδηκιηὰ (700 χὶϊ. τὸ ; 
Ῥς, Ιχν. 2; 06]. 11. 28). ἴῃ Βοτη. ἢ]. 
20, οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον 
αὐτοῦ, ἃ αυοίϊδίίοη τοίη 5. οΟχὶ ϊ. 2. 
σὲ. Ῥδὰὺὶ] ἢὰ5 βιυνδακαϊεα “ πὸ ἥελ᾽" ἴον: 
“πο »ιαη ἐδυίπο" πὰ τς οἤδηρα 
ἸΏΔΥ ἤᾶνα Ὀδθὴ πιδάθβ οὔ Ῥύτροβα ἴο, 
βίο ησίῃδη ἴῃ6 σοῃίζαβί θαι τΏδη, ἴῃ; 
Ὧ15 Ἰπηρεχίδοϊ παίαγα, δηᾶ (πΠ6 ἀοά Ὀείοτα: 
γγΏοτλ ἢδ 5ἰαηάβ. 

4. “ἴεελ᾽" 15 Δρρ] θὰ ὃγ 85ι:. Ῥδὺὶ] ἴο 
Ὠυτηδη ΚΙηάγαα, 85 [ἢ ΙΧ. 2, "" »1)} ὀγείλγεη, 
»4} ξίμϑηεεσ ἀπογα ρρ το ἐάς σα," χι. 14, 
ἐγ} ἥελ." ὙΤῊϊ5 υϑᾶρθ, Κα ([ῃ6 ῥταε- 
σράϊηρ, 15 ἀδηινεα ἔσο ἰῃς ΟΙΪά Ταρῖδ-- 
τηθηῖ: 566 θῇ. χχχν. 27, “ἀξ ἔς οἱ 7' 
ὀγοΐλεγ, αμα οωγ ἥελ." ΜῈ οδῃμποῖ 566' 
ἴπαὶῖ 1 ΠΕΟΘΘΘΑΤΪΥ ἹΠΏΡ]165, 8ἃ5 νδπάϊξ 
ΒΌΡΡΟΞΘ5, Ρ. 159, ἃ οὐμήγασί Ὀείνψθοη ἴῃ 6 
ΤΛΘΙΟΙΥ ὨυπΊδη τοϊδτίοη, δὰ ἴἢ6 τεϊδτοη 
οὗ Ἰηδη ἴο Οοά, οἵ Ὀεΐνδοη “ ελ" δὰ 
“φέγ" ΤῊδ πδίυτε ἀσηνεα ὈΥ Κιη9- 
ΤΏΘἢ ἰγοῃι ἃ σΟΙΏΠΛΟΏ ΔηΟΘΚίοΟσ 15. ΒΩΡΙΥ͂ 
ἀεβοσι δὰ Ὀγ παῖ ρᾶασὶ οὗ 1 ψῃῖο ἢ 15 
ὙἹ51016 δηῇ ραϊρδ ]6. 

ἴῃ Ιχ, 8, οὐ [6 οἴποσ ᾿πή, που 15 
ΔῊ ΕΧΡΓΟ55 σοηίταβξι πηδὰθ Ὀαϊχοθη “ 2.ε 

ἘΣ 



δο 

εὐἠάγοι οὗ “26 3Ἄε" διὰὶὰὰ “τῆς ἢ] άσθῃ 
οΓ ἐἀε φγονγῖδε," δαυπϊναϊδηΐ ἴο [ἢ σοηπίτγαϑί 
ἴῃ σα]. ἵν. 29 Ὀεϊνψαδῃ τὰ “ Ζαξ τυᾶς 
δογηι αἴον 2λε Ἔεελ " δπὰ “ ἀένε “λαΐ τυας 
ὁογηι αὐ 11: δὲ» 1." 

ἴῃ ἵν. 1, ψοσο ΑὈτδῆδηι 15 οδ] θά 
ΦΟΌΥ ἴογθίαυ 9 Δοοογαϊην Φ0 {ἠέ 
σλ," ἃ ϑιγαῖατῦ οοηίταδί ϑθθῖηϑ ἴο Ὀ6 
ἸπΊρ0 164 Ὀείνθθη ἃ ΠΟΘΙ πδίισγαὶ δηά 
ἃ Βρ᾿ Πῖσδ] ταἰδίίοη, 

Ι͂ῃ ηεδιμοτ ραϑϑαρα ἤονονοὶ ἀοος ἴῃς 
σοηϊτγαϑί, Ἐχργθϑβεά οὐ ᾿τρ δα, ᾿Ἰηνοῖνα ἃ 
Ἰυαάρσρτησης ἀροὰ (ῃ6 μισγα αυδὶῦ οἵ 
“2λε ἥελ," Ὀὰΐ ἰξ 15 ἀϊδηρυ θηθα ἔτοπι 
“Ὡς ϑρι᾽πῖ," δ5 ἴῃαἱ ψῇῃϊοῦ 15 γπέγεν 
πδίυγαὶ ἰτοπὶ [δὶ τ Ώ]Οἢ 15 ἀῦονα Ὡδίμγζο. 

Ι͂ῃ ἴῆ1ι5 υϑᾶρ σάρξ τερτοϑθηῖς ΤΏΔη᾿ 5 
ῬΌΓΕΪΥ παῖυγαϊ, Θαγίγ σοπαϊοῦ, ἃ 
σομάμοη ἴθ πῇς ἢδ 15 διῦ)]θοῖ ἴο 
ἰπβγγλΥ, βυβετηρ, ἀπ ἀδδίῃ, 80] 6οῖ 
αἶδο ἴο [Ἃ(ἢ6 τοιηρίδ!!οη5 Ψηϊοῆ ψοΥΚ 
Κ[Ὠγουρῇ [ἢ6 56 η865 δηὰ {Πεὶγ δρρεί65, 
δας ποῖ οτρίηα!γ δηα 6 ϑβθητ14}}γ διηπι], 

{15 ἴῃ 1815 56η56 ἴῃδι (Πϑῖ 15 βα]α ἴῃ 
1. 4 ἴο πᾶνε Ὀδδῃ “ »αοε 97) ἐλε «ἐεά ο7 
αν ἃ8 ἴο 2ἀε ἥερλ," ἀπιὰ ἴῃ ᾿χ. αὶ ἴο 
Ὦδνα ϑρύμηρ “ας οὐποημρ 166 ἥσελ," 
ἔτοπὶ [5186], 10 Ὀοίῃ ρδβϑᾶρεβ σάρξ 
ἀεποίεβ ἡ ηαΐ νγὰ8 5|ΠΡΪΥ δηαὰ 50]6}Ὁ 
Ὠδῖαγαὶ 1 ΠῚ5 ΘΑΥΓΠΪΥ 116, 

4. Τβουρῇ “τῆς 65}. " 15 ηοῖ 6556 ῃ {14} 
βιπία, 1ἴ 15 Θ55Θ ΠΑ ΙΪγ θα Κ, ἀπά ἤδηςσθ 
(η6 νογὰά 15. υϑεα ἴο ἀδβοσῦα τῆδῃ 1 ἢ]15 
ΘΑ 655, ΡΏγϑισαδὶ, ᾿ητο ]δοξζιαὶ, οΥ τηοτσαὶ. 

Α5 σοῃῃοῦηρ᾽ ΤΟΥ Ὀἤγϑίςδὶ ἡγεα ἢ 655 
σάρξ 15 ἰουπα 10: 5Ἔνογαὶ ραβϑϑαρες οἵ 51. 
Ῥαυ]5 ΕΡιϑ]ες (2 Οου. ἵν. αἰ: νἱῖ. καὶ ; 
ΧΙ. 7; Οδ]. ", 20 ; 'ν. 12) Ὀὰϊ ποῖ ἴῃ 
Ἐοιηδηβθ. Ἦε ΤΩΔῪ σειρασκ ἴπαᾶΐ δυο ῇ ἃ 
Ῥᾶββϑᾶρα 85 Οδ). 11. 2ο, “ὧς δἔ,γε ἐλαέ 7 
ποτ ἐσέ ἐπ 1Δε τ Ά, 7 ἄνε ὃν 1}ε γα οὗ 
4λε οι οΥὙ οί" 15 ἄδοϊδιῖινο δραϊηϑβί τῆς 
ποίίοη ἴῃαϊ “ ἤεβἢ " 15 βοηθεῖ! ηρ 6556 ῃ- 
[14}}γ δι ηίι], 

Υεῖ τοῖα ῬὮγϑίοαὶ γε κηθθβ5 οὗ [6 
β65ῃ τᾶὰὺ Ὀ6 4 πἰηάήταποα ἴο τδῃ᾽ 5 
ΒΡ ΓΙ, 85 ἰὰ Μαῖί. χχν!. 41, “ἦε «Ρίγι 
ἱπηξο ἰς το  ἔέρρ, μέ {δε ἥετὰ ἰς τὐέαξ," 
δηθὰ (6 Ὠυϊηδῃ βριγιξ ἴῃ5 Ὠατηροῖθα ὈγῪ 
τηΠ6 ΘΆΚηΘ55 οὗ τὴς ἢ65]} 15. 50 δύ 
αππιϊοά ἴο 6 [ῃ6 οτραῃ οἵ ἴμε δριηΐ οὗ 
(οά. 

ΤῊΙ5 Ορροβιίοη οὗ “τῆς ἢἤδβῃ " ἴῖο 4]]} 
{παΐ 15 Θρ᾿ιῖαΔ] 15 Τῇοτα Οἰθα γ τηδτκοά, 
ἤθη “ἐς ἥσλ" 5 τοραγαθα 845 (ἢς 

ΙΝΤΕΟΒΘΌΟΤΙΟΝ. 

οδιδε οὗ ἐπζείζομαϊ ἩΘΑΪΚη655: [ἢ 5 15 
τῃς σ456 ἴῃ Ἐοῆ,. νἱ. Σο, “7 “ῥεαξ αεῦ 
7 »παρμδν Οὗ γπϑρ ὀείαμδε 977 1ἠέ τη 3 γεν 
97 γον» βελ," ἃ Ῥαβϑβασὲ ψὨϊσῇ 5ῃμου]α Ὀ6 
σοπιρᾶζοά ψἱ ἢ τ (οσ. 11. 14, 11}. Χ- 

5. Βείοσε ψε ργοςδθδά ἴο ὄθχδῃϑίης ἴῃ 6 
Ῥᾶβϑαραβ ἴῃ ψΏ1Οἢ 5.. Ῥαὺϊ βρθᾶκβ8 οὗ 
“ἐμ. βερὰλ" ἴὰ ἰἴ5. ἐὐλίεαί αὐ] 85 
δἤεοιθα ὈΥ 5'η (σὰρξ ἁμαρτίας), τι ψ]}]} 
Ὅς ἀσδοίγα]α ἴο ποῖσε ΠΟΙ͂ ἴῇοβε ψῆο 
ψουἹὰ ρον ἴμαὶ ἴῃ6 Αροϑβίϊς τοραγάς 
ἦς ἢξσθη " 88 δβϑθη ΓΔ} 510η611} δη- 
ἄξφανουσ ἴο τεῶονα ἰἢ6 οὈὐβῖδοϊα ῥζγθ- 
βϑηϊθα ὈΥ Βοτῃ. ν. 12 ἴο ἴῃ δοςερίδῃμοβ 
οἵ {πεῖν ΤἤθοσΥ. 

[τ 15 δάπιιῖιεά Ὁγ Ῥῆεϊάδτγοσ (' Ρδυϊ- 
ἰη15η1,, Ρ. 45) 1ῃδὲ ἴῃς ννογὰβ σὴ φρζογεα 
ἐμπίο ἐλε τυογία “ ἀπαουί α]γ ᾿ΡΪγ τῃ6 
Θηΐσάμοα οὐ οιηδίῃηρ ἢδθνν, ΜΏΙΟῊ 
σοῃβοαιθηῖὶγ ἀϊά ποῖ ῥσανιουϑὶν οχὶϑὶ δ 
4}},᾽ δηὰ ἰῃοσγοίοσα κ1ἴὸ 15 ας οὐἱὐ οὗ 
Ρίαοθ ἴο ᾿πἰτοάϊοθ ἤδσγα [ῃ6 ἀοοσοίτγίης οὗ 
[Ὡ6 σάρξ 45 ἴῃς παΐμεγαί ῬΠΏΘΙΡΙ6 οὗ 51, 
ἴοτ τἢ15 ρῬᾶβϑᾶρθ Ἔχρύθϑϑὶυ δχῇ] 5. [ἢ 6 
ῬΠηςρΙα οὗ 510 μού ἃ8 Ὠδῖίυγαὶ, Ὀυϊ 85 
97 ἀϊείογίεαί ογέρίρ." 

ΤῊΙΪς ονϊάδηξ τηδδπίηρ οὗ Ἐοπ. ν. 12 
5. δατηϊιθα ἰο Ὀ6 ἱποοηβιϑδίδηϊ ἢ (ἢ 6 
ἀοςίγίηὸ διρυϊοα ἴο 81. Ῥδὺ] ἴῃ οι. 
νἹ]., [η4ι ““2)6 εξ" 15 οὐ βία! ἀπ ὉΥ 
15 ΟὟ Ὠδίμγα, ὈΓΙΟΥ ἴο ἴΠ6 ἢτϑι τηδη᾿ 5 
ἰτδιϑρτθϑϑίοη, ἴῃ 6 ῬΠΏΟΙΡΙ6 οὗ 5η. Βαῖΐ 
ἰηϑίοδαά οἵ τεραγάϊηρ [ἢ15 “για οοπίγα- 
(Ζἰεΐ ον ἃ5 ἃ ΤοΆ5οὴ ἔου ἀουδιηρ Π15. ΟῈ 
νον οὔ τῇς ἀοσίπηθ ἴὴ Βοπι. νἱ!., 
Ρῇοιάογου ἡπάς ἢ 1ἴ ἃ τϑᾶβο (οσ βεῖΠηρ 
αϑιὰθ ννῆδξ ἢ6 [45 αἰγεδαγ δαπηθα ἴο 
6 [ῆ6 υπαμθϑίοα0}]6 ΠΙΘδ Πρ οὗ ν. 12: 
ΦἸΓ νὰ ᾶἅτὰ σοιῃροὶεα ἴο σοηΐο85 ἰῃαῖ 
(Πότ 15 ἃ “ογγιαί εὐμίγασιϊίοι ὈΘΌΜΘΘΏ 
Ἀσοη,. ν. 12 ἢ δηὰ Ρδυ}5 ἀοοσίτίης οἵ [Π6 
51:η 1] σάρξ, ΝΘ ἀτα 411 ἴῃ πιοτὸ υ5Π6ὰ 
ἴῃ Ῥεπαίσδίηρ ττουρῃ τῃ6 ΟὈνὶουβ ἔοστη 
οἵ τῆς ἀοοσίτίηα ἴῃ Κοπι. ν. 12 ᾧ, ἴο [86 
βρδουϊαίνε Ἰάφα εἰ ροάϊδά ἴῃ 11, ΠΟ ἢ 15 
50 ὈΪΔΙΗἶν συρροϑίθα ὈΥ [ἢ δεῖ] νογὰϑ 
οἵ Ῥαυϊ, νι ἤοτο 6 ᾿ἀδηῖῆος (Π6 δοῖ οὗ 
Αἀδπὶ νι ἢ σοτηγοη δεῖ οἵ 4]. 80 
ΒΟΟΏ 848 ΜῈ ρτᾶβρ ἴδε {πουρῆϊ τΠδϊ Ὁ ννὰβ 
ποῖ ἴῃ {ἢ [ἢ6 ἢγϑι πηδῃ 85 δὴ ᾿ηαϊντάυα] 
Ο ν5 [6 500] εςὶ οὗ {πὸ [4]1, θαΐ τηδη 
85 ΤῆΔ;, ΜῈ 566 τῆς Πιβίοσϊοαὶ ὈςρΊπηης 
ἴο Ὅς πηοΊεὶγ τ(ἢς ἔοστῃ ὙΠ ]οἢ ἜΧΡΊΓΘ5565 
[6 ὑη νουβα τυ οὗ [86 ΡῥηηΟ}}]6 Ὡς ἢ 
.ᾶ5 ΠΟ Ὀδριμηϊηρ ; δῃὰ τυ5 [ἢ 5υῦ- 



ἹΝΤΕΟΘΌςΤΙΟΝ. 

βίδηι4] ἀρτεεπηθηΐ οἵ ἴπεὶ ρᾶβϑβδαρε ἢ 
ἴῃς Ἰἰη6 οὗ (πουρῇϊ ἴῃ Ἐοι. νἹ}. 15 υἰδοθά 
Ὀεγοπά ἀοιθι." 

Βείοτε θ οδῇ ἼἽοῃϑοηΐ ἴπιι5 ἴὸ 56εῖ 
αϑιάθ (ἢ6 οὈνϊου δῃηὰ δοκηονίεάρεα 
586η56 οὗ ογῃ. ν. 12 ἴἢ ἔδνοιυσ οὗ ἃ 
“φροουϊδῦνο 1464" δ)᾽ιορείῃεσ. σοηίγα- 
ἀϊοίοσν ἴο “τῇς εν [Πδο]ορίςαὶ 
ἀοοίππηε " (Ρἢεϊάστεσ, Ρ. 46), γε οὐυρᾷϊ 
ἴο 6 ΟΠ σοηνποθαὰ παῖ ἴῃ6 Ῥτο- 
Ῥοβεα :πἰοσρτοίδεοι οὗ [6 Αροϑβίϊο᾿ 5 
6 οὗ τὰουρῆῃϊ ᾿ῃ Ἐοη,. ΥἹ]. 15 δ᾽ ἰδαϑδί 
845 Οὑνιουβ Δῃηα 85 σουίδίη, 85 5 τη δ ηὶηρ 
ἴη Βοη,. ν. 12 15 δΔοκπον)εαρεα ἴο Ὀδ. 
ἴῃ οἴμοι ψοσγάς, τ ουρῃϊ ἴο Ὀ6 βἤοψῃ 
ἴῃδἴ ἴῃ Εοπα, νἱῖ. “ 2744 ἥεὰ " 15 ἀϊβιιηςεν 
ἀξεοϊατεα ἴο Ὀδ οΟΥρΊΠΑΙΥ δηὰ 1 1ἴ5 ΟΝῊ 
Ὠδίυγα δἰπί], δηὰ ἰδὲ ἢῸ οΟἴΠΟΥ [πο 1- 
ΡῬΓαίδτου ἰ5 δατῃ 5510 16. 

Ὗε ῥτοσδεὰ ἴο δχαγηΐηδ [ἢ]}5 Ῥοϊηΐ, 
1 νι}. ς, “ τυ΄φη τος τσέρ ἐμ {Δ ἥεελ" 

σὲ, Ῥϑὺ] Θρθᾶκβ ἂ5. οὔθ ΨἼηΟ 15 “πᾳ 216 
Με" πο Ἰοηρεοῦ: “ 2) ἥεελ" (Ὠετγοίοτα 
σδημοῖ ἤδγα τηθδῃ [Π6 τηδίεταὶ 5 Ὀϑίδποα 
οὗ ἴῇῆ6 ὈΟΟῪ 247 56, ὭΟΓ [5 ΘΑΙΙΏΪΥ 
ὈΟΩΣΪγ κἰδῖα 267 “4, Ὀυΐξ ΟὨΪΥ 45 φυδ]θοῖ 
ἴο 50π6 414}}0} ΤΟΥΠΊΘΙΪΥ δἰϊδοῃθαά ἴο 1, 
ὩΔΙΊΘΙΥ, 45 ἴη6 σοηῃίοχῖ βἤοννβ, ἃ ῥτζγό- 
ἀοπηϊηδηΐζ 510] ρσορθηβιῖγ. ΤῊϊ5 ΠΌΔΙ ΕΥ̓ 
15 ᾿Ἰπετείοτα δοοιάδηΐϊαὶ ἀπ βαρασδῦϊθ, δηά 
ποῖ οὗ ἴῃ6 δβϑϑθηςθ οὗ “με ἥωλ᾽" σοη- 
5 4ἀδγθα 45 ἴπ6 τηδίοπδὶ σι βίδηςς οὗ (ἢ ς 
Ὀοάγ : πὰ 50 5ῖἴ. Ῥαὰὺὶ σδὴ υυσιῖθ “" τάς ἐἔ[ἔξ 
ἐλαί 7 μοῖν ἐἔἔψε ἐπ {ἦέ ἥερὰ, 7 σε ὃγ {ἠέ 
,)απὦ ὁ ἐάε δομ .ΓἹ σοί" (Ο αἱ. 11. 20), ἃ 
Ῥᾶβϑϑᾶρε ΨΠΙΟΠ, 85 οἰ θαυν 48 Ἐπ. νἹ]. σ, 
Τείαϊε5 ἴῃς ποίΐοη [ῃαἱ “244 ἥτε λ," 1.6. τὴς 
τηδίοταὶ ᾿νίηρ συ ϊϑίδηςσς οὗ ἴῃς ὈΟΔΥ, 15 
6556} {14}}} οἰ]. 

Τῆς ποχὶ ρᾶβϑβαρα ἴῃ ψῃοἢ ἴῃς νοτά 
ΟΟΟΙΓΘ 15 ν]}. 18, “}ὺ»γ 7 ἄποτο ἴλαΐ ἵμ 
πὸ, ἐλαΐ ἴς ἐπ ιν βεά, ἀιυεείδ πο ροσά 
λίπ: " ἬΡΕτοα ηοῖ ΟἿΪγ 15 ΤἈ δΤηοταὶ νγθακ- 
Ὧ655 δηα ΜΟΤ]Έβ5η655 οὐ “26 Με" 
αϑϑοτίεα ἱπ1ΠῈ βἰτοηροϑδί ῬΟϑ51 06 [ΘΙΓΏΒ, 
Ὀυϊ [Π6 υἱου αῦβεπος οὗ ροοἕ ἴ5 δἱϊερβὰ 
8ἃ5 δνιἄδθηςθ οἵ ςοπιϑίμηρ ψότθα ἴἤδη 
οΆΚηθΉ5, οὗ ρῥόεϊαῦνε ἱμάν Πρ 51} 
(ν. 17). 

“714 εελ" τἴῇδη 15 τοραγάθα Ὁγ ϑ8ῖ. 
Ῥδυΐ 5 ἃ ἡνθὶ! ηρ-Ρΐαοθ, δηὰ βθδῖ, ποῖ 
ΠΟΟΘΘΘΑΓΪΥ [ῃ6 ΟὨἷΪγν 56αῖ, οὗ δὴ: Ὀυῖ ἴἴ 
8 ἱπιροτίδηϊ ἴο οὔβεσνα παῖ ἢϊ5. )πάρ- 
τηοηΐ 15 ἴῃ 6 γος οὗ ῥσγδοίσα] Θχροῦθησθ 
(οἶδα), ἢοΐ οὗ ΔᾺΥ βρεοιϊαίίνε δηλ γϑὶ5 

δΙ 

«οὔτῃε 1άε835 οἵ “Μελ" δηὰ “ Ἂμ," Ἧς 
᾿ἴουμά 85 ἃ ἔδεϊ 5π ἀνα! !ηρ ἰῃ Πα ἤ65ἢ : 
γα ΔΥ δαὰ {παῖ ἢς τερασγάθα (ἢ15 85 ἃ 
ἴδει οὗ υπίνεσβαὶ Ἔχρογιθησα (111. 9---20) : 
Ὀυΐ νἼὸὲ πᾶν ΠΟ τϑάβοη ἴο βῦρροβα [ἢδι 
ἣς τερδταθα 5'η ἂ5 ᾿πϑερδσγαῦϊα ἔσο [ἢδ 
ΨΟΓΥ 6556 ης6 οὗ “ δε ἥεελ᾽"; νὰ δύὸ 58} 
Ἁγ ἴτγοω ἴῃς ςοποϊυβίοη πα ἴῃ (ἢς 
ΑΡροϑβιῖε5 τηϊπὰ “(6 βε5ὴ 5 Ὀγ 1ἴ5 
Ὠδῖατα δηὰ ποῖ ἴἢς Ὀεδριμηϊηρ [μα 
ῬπποίρΙα οἵ 5ιη ἢ (Ρβειάδγοσ, Ρ. 62). 

Ὗγε Ρᾶ55 οὐ ἴο Υἱῖ. 25 : “89 ἐἦτρ τοῦτ 
ἐλε »εἱμαῖ 7 »ιγϑε σεσυες ἐάε στο 97, Οσοά; 
ὁμέ εὐὰ τε βεελ τε ἤατο 97 τῶν." 

Ηρτε (ἢς ἴοστῃ οὗ ἴῃς βεηΐδεησα ἀϊ5- 
ΠΠριΠ5η65 “Π6 δ 9 ἢ" ἴτοῖὴ “τὴς 51η} 
ΜΏΙΟἢ ρῖνεβ ἰᾶνγ ἴο ἰΐ, ἃ5 οἰθαυὶγ 85 ἴΐ 
ἀισυηρσιθηθ5 “τῆς τά" το Οοά 
ΠΟ 56 ἰᾶνν 11 βεῖνθϑ. 85101η ἰδαςϊ Ἀρρθᾶσβ 
ποῖ ἃ5 δῃ 6ϑ5θ6η|δἱ ὑτορογίγ οὗ ἴῃς ἢδθϑῇῃ, 
Ὀυϊ 45 ἃ ΡΟ Γ ὙΏΙΟἢ πᾶ5 Ὀτουρῆϊ 1ἴ Ἰηῖο 
Ὀυοπάδραο. 

Τῆς βεϑῃ ἴπυ5 τυϊεά ὈΥ 5'η ὈδΟΟΠ.65 
ἃ οἢϊοί βδουτοε οὗ ορροϑβίοῃ, ῃοΐ ΟὨ]Υ ἴο 
ἴΠ6 Ὀαιίογ ἡτρυΐβο5 οὐ “ἴδε τιϊημα," Ρυϊ 
αἶθο ἴο τς ἴανν οἵ Θοά απὰ ἴὸ [πε 
Ἰηἤμδηοθ οὗ Ηἰἱ5 ϑριπ. ἩΗδηςς. ιἰ 
Ὠδίι γα ν Ὀδσοιη85 ρεγβοηϊῆοά ; δηὰ τΠδΐ 
ΜΠΙΟἢ ψγὰϑ ἃ ΙΏΘΙΓΟ πηδίογδὶ συ ϑίδηοθ, 
ΤΏΟΓΑΙΪΥ ᾿ποτί, 15 ἰηνοοίθα τη ἴῃς ΑΡροϑι]εὶς 
τουρῆξ ψ ἃ βΘϑροηρίδηδουβ ΘΏΘΙΓΡΎ δηὰ 
ἃ Ἰἰνίηρ Μ}}, ἢ αἰδοῖ οη5 δηὰ ἰκ5ἴ5, 
[ΠπΠαὶ γγασ ποῖ ΟἿΪΥ ἀραϊηδί ἴῃς 5οὺ], Ὀυΐ 
δραϊηϑῖ Οοά, 50 ἴῆαϊ “244 ἥωλ ἠρίοίλ 
αἀσαΐησί ἐλε δρίγί, μα ἐς ϑιγὶ: σναϊηεῖ 
ζλε θά; ακπα ἐλεδό αγέ εὐμίγα.7} ἐδε 0716 0 
“λε οἱάεγ" (( 4]. ν. 17). 

[τ 15 ἴῇ (15 θ6ῆβε ἴῃαΐὶ “2.6 ἥτε" 
15 80 Οἴἴϊδη τη π!Ποηδα ἴῃ Ἐοπι. ν}}}. ἃ5 ἃ 
ῬΠΠΟΙΡΙς ρετνδάϊηρ 411 τηδπ5 δδυίῃ Υ 
16, δηὰ τυ ]πὴρ ᾿ ἴῃ ΟρΡοϑ οη ἴο 4]] 
[παῖ 15 βρι γῖμ] δηὰ Τ ν]ης : σοπΊρᾶγα 
[ἢ6 ποῖδθβ. οἡ νἹ]]. 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 
τ3; ΧΙ. 14 : δἷϑο 566 ἴῃ6 ποῖθβ οἡ νἱ]ῖ. 
14 (σάρκινος) δ! χν. 27 (σαρκικός). 

ΤῊΣ ρτϑοθαϊηρ τείθγοησθθ οι δ 
ΘΥΟΙῪ ρῥᾶβϑδᾶρα ἴὼ ἴπε Ερίβιία ἴῃ ψὨΙΟἢ 
σάρξ απὰ ἰἴ5 ἀδηναίίνο5 οοσατ. Βυΐ ΟἿ6 
οὗ [686 ραββϑᾶρθδ (ν1}}. 3) τθαυγαθ ἴο Ὀ6 
ἔσο γ ποῖοδα,. 

115 ἴπὶ6 Ἰητογργοίδτίοη ἀσδροπμᾶς οἢ 
οὐἵ Ποϊάϊηρ ἔαϑὶ τῆς οτρίηδὶ πηδϑδηϊηρ οὗὨ 
“,λὲ ἥερὰ " ὈΛΟΟΙ ἀνετγ πχοαϊδοδίίοη ἴο 
ΜΠΙΟἢ Ιἴ 5. βυθ]εοῖδα ἴῃ ἴῃ6 ΑΡοϑβι!ς᾽ 
υ56.. αη ἢ 15 5αἱὰ ἴῃαϊ ἴῃς ἰὰν 
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“ἐπυᾶς τυέαξ ἑλγομρὰ 1196 ἥσρλ," νὰ 566 
[παὶ δὲ, Ῥαὺ] 15 τεραγάϊηρ “2ἦε βεἀ" τὰ ΄ 
ἴπαὶ ροϊμι οὗ νὶενν ψισἢ ἢς μᾶς ΠΥ 
Ἔχρ αἰηδα 1 νἱῖ. 14--25, [Πδῖ 15 ἴο 54, ὨΒ 
τερατὰς “ 2}ε ἥερὰ " ποῖ ΟἿΪΥ 85 τλοσδ ιν 
ἙΟΤΙΉ]ε55, ἀδνοιϊὰ οὗὨ 4}1] ροοά (νἹ]. 18), 
Ῥυΐ 48 ρΡοϑι νοὶ ορροβεὰ ἴο [Πδ6 ἰαν 
ΜΠΙΟΝ 15 ΒριΠίμδ] (συ. 14), Δηἃ 85 δ χει- 
Οἰδίῃρ; 50 ἢ ἀομλ ΠΟ ΟΥ̓ΘΓ ΤηΔη᾽5 ΠΟ] 
16 τιδῖ 16 τῃ6 ταὶ σοηβθηῖβ ὑηἴο 
[ἢ ἰατ7΄ν {πδι 1 15 ροοά (νυ. 16), 186 Ψ»}}] 15 
ποῖ δϑϊες ἴἰο ρίνα εἴξοϊ ἴο 115 Ὀφίζεσ 
ἰπηρυ]565, Ὀὰϊ 15 ἔοτοθα, δ8 ἰξ νεῖ, 
ὈΠΝΠΗΡΙΥ ἴο ἄο ἴμᾶῖ ψὨϊοἢ τἢς σοη- 
Βοίθησα [ιδῖθβ (7. 15). Αραϊηϑδὶ [ἢ]5 
σΟΒΓΓΟΙ ηρ ρον εῖ οὗ “ ᾽ε ἥερὰ " τὰς αν 
γγὰ5 ΘΑ ΪΚ. 

Βυϊ Οοά 5επὶ μἰβ οὐγὴ ϑοὴ ἴῃ [ἢς 
᾿|κΚοη 695 οὔ [15 βαπηθ ἤσϑῃ, Ὑῃιςἢ ἢδά 1ἢ 
4}} πε Ὀδοοιης “ 8.68} οἱ βίῃ." Ιποὺγ 
Ὠοΐδθ ΟἹ [Π15 ρᾶβδϑδαρε ψὰ ὅδανε δΪΥῪ 
ἀϊδουκδοα τῆς τηεδηϊηρ οὗ ἰῃ6 ἜΧΡΓΘΘΒΊΟῊ 
“ἤξερσος οὗ Β68ὴ οἱ δὲ," δπὰ ἤᾶνσο, 
8ἃ5 6 Ὀδίανα, ργονϑα [μαὶ 1 ἀοο5 ποῖ ὈῪ 
ΔΏΥ ΤΩΘΔΠ5 ΠΩΡΪΥ ἴπαὶ (505 ον ἤδϑῃ 
ΨᾺ5 51η]1, [Ιἴ τῇΔΥ Ὀδ νν6]}}] ἴο 5ἴαίθ ἢ 6 
ΟΡΡοϑβιῖθ νεῖν ἴῃ ἴἢ6 ποτάς οὗ οηδ οὗ 115 
Ιλοϑῖ δὉ]6 δηᾶὰ τηοάοσγαϊα δανοοσδίθβ : 
ΒΥ πηθᾶῃ8 οὗ [ῖἢΠ6 πνεῦμα ἁγιωσύνης, 
ὙΌΙΟῊ σοηδεςυϊοα ΗΝ ρεσβοηδ  γ (τι. 
᾿. 4), Ομηβὲ ννὰβ ἴστε ἔἴτοπὶ ΡΘΙΘΟῊ Δ] 51} ; 
Ὡοῖ ΠΊΘΓΙΟΙΥ ᾿ΤΌΤᾺ 51] δοίοηδ, Ὀιξ ἔΤΌΤᾺ 
ΔΩΥ ΡΘΙΒΟΏΔΙ Ἰηνναγὰ ὄχρόπεηςσε ψνῃδῖβο- 
ΘΥΝΟΙ οὗ 5ηὴ ἃ5 Ηἰβ ονῃ: Ηδθ ννγὰβϑ οὔθ 
““φυὴο ἄπαυ πὸ σἷμ," 2 Οοτ. ν. 421. 
ΝοινΠβιδηης (ἢϊ5, Ης ραγίοοκ 80- 
σογάϊηρ ἴο ἴῃς ἢδϑῃ, οὐ᾽δοοοσαϊηῃρ ἴο 
ΗἸς ουϊναγᾷ τη8Δη, οὗ (6 υπινοῖϑαὶ 
ΠυπΊΔἢ ὈΓΙΠΟΙΡΙῈ οὗ 5ἰη, ἴοσ. Ης μαὰ δ8 
[86 τηδίοτϊαὶ οἵ Η!5 ον “ἦε σα» ἥδ οὗ 
σἷπ ας αὐ οὐδερ ποι" (Ρἢεϊάσδγοσ, " Ρδυ]- 
Ἰπϊβίη, 1. 152). ΤΠΪϊ5 νίονν 15 ΔΙΓΙΠΟΣ 
σοπηροίδα, 45 ψὰ τηρῃϊ δχρεοῖ, ἢ ἃ 
(ἤὭθοΥΥ οὐ ΟΠ 515 ργα- οχιβίθηϊ μαίυσα νΟΤΥ 
ἀϊδεγθηῖς ἴσο τὶ ψῃϊοἢ 81:. Ῥαὺ] 15 
Ἰ5ΌΔΙῪ συρροβθα ἴο ἴθαοῇ. Ασοοσάϊηξ 
ἴο Ρῇἤοϊάθσοσ (Γῆ γιδε ““γὰϑ Θ55 6 ΓΔ}}} 
Δα ΟΥΡΊΏΔΙΪΥ ἃ ἈΘΑν Ωγ τδη " (Ρ. 132). 
Ηδε 15 {ἴπῸ ρογίδοϊ παρε οἵ σοά οΟἿΪγ 50 
αΥ ἃ5 ἴῃς ὈΊνῚὴ6 Θσθθηο6 15 “σάρδῦ]6 οὗ 
τηδηϊδϑίδ!οη. “Βυϊ τἢ15 Ὀεηρ τὰς 
ὙΟΙΥ ᾿ηᾶροα οὗ Οσοά 5 80 ίδτ ἔσο Ὀδης 
644] ἴο Ηϊτη, τα οὐ [ἴἢ6 σΟὨΙΓΔΙΥ 
Ομ θοῦ 5. Γοσάβ!ρ ονοσ [Π6 σΟΙΏΣΔΠΏΥ 

ἹΙΝΤΑΚΟΘΌΦΚΤΙΟΝ. 

δΔη [6 νου] 1πλρ0}|165 815 ὑποοπάποηδϊ 
ΒΌ οτα!παϊίοη ἴο σοα" (Ρ. 135) 

ΗΙς5 Ὀεϊηρ ““π ἦε ἥογυι οὗ Οοά᾽" 
(ΡΏ1, 1. 6) ““ὌΥ πο τηξδῃϑ ἱπΠ10}165 (Παΐ 
Ἠς ΗϊΠλ561{ ννὰ8 αἷϑο σοὰ (Θεὸς ὁ λόγος) ; 
ο [ἴῃς σομίγατγ, ἴῃ ε Ῥδυ πα ποΐοη οὗ 
θείης ἴὰ τῆς πᾶρα οἵ σοά ἀϊβθμοινΥ 
᾿Ἰο] ες. πη 1[56]Γ τῃΠδῖ οὗ θείης ἴῃς 
Ραίζοσῃ οὗ μυχαδηϊ ᾿" (ρΡ. 148). 

Ιὴ 1ῃ15. [ΠΟ ψ͵ὰ 566 οὔθ οὗ ἴῃς 
ὨΘΟΘΘΘΑΣΥ ΓΟ5115 οὗὁἨ ἴδ νυγετ 5 τη ]510- 
ἱεγρσγαίδοη οὗ ἴῃ6 “ἤξεριεςς ΟΥἹὙ «Ἰρζω 
Μὰ." κ ΓΠπϑ 5 ον ἤδϑῃ 15 δϑϑυτηδά 
ἰο Ὀ6 5ἰηΐι}, γα σδῇ δβϑοᾶρε ἤἴοιῃ [ἢ 6 
ἸΔτΟ]Θσα ὉΪ6 μουρῃϊ τμαὶ 5. ψγὰ5 ἴῃ ἴῃ6 
Μαῃμποοὰ ἰαίκεῃ ἱ'ῃῖο (σά, ομἷγ ὈγῪ 
ἀδηγίηρ ἴῃς σοάμεδα οὗ ἴῃς ὅοη. 

Οὐ ἴῃς σοηίγασυ Πο]ὰ ἔδϑοὶ ττουρδουῖ, 
ἃ5 ἴῆ6 54Π|6 ΠΟΙ [Γεαυ ΤΥ 1η5]5(5, [μδϊ 
“χε ἥερλ " 15 Ἔἐνειγνῃσσα “16 τηδίογαὶ 
βιιϑίδηος οὗ [6 Ὀοαγ " (ΡΡ. 48, 49, 57), 
διὰ 6 οοπίθηϊ ἴο σοριης ψ] ἢ [ἢ]5 
Μηδι (Π6 5δτὴθ δυῖμοῦ (Ρ. 52) οδ]}5 “"τἢ6 
σοπηηοη Ηεῦταϊς ποϊοη οὗ σάρξ, δοςσοτά- 
Ἰὴρ ἴο ὙΠΙΟΝ 11 5διρηιῆδβ τηδῖθπδὶ βυὃ- 
βίδῃςβ ΠΟ 15 νοϊά ἰμάδεα οὗ [6 5ρὶπί 
Ὀυῖ Ποῖ σΟΒΙΓΑΙΥ ἴο 1ἴ, ἩΠΙΟΝ 15 σεγίΔΙ]Υ 
ΘΑ Κ ἀηα ρεΠ 5 ηΔΌ]6, δηὰ 50 ἴδτ υποΐϊθδῃ, 
Ὀυΐ ποῖ ροβι ἄνευ δν]]," --ν οἢ ἴῃ 4]]} 
δὴ δχοαρῖ ΓΟ γιδὲ 15 σοτγυρίεα δηά 
ἀδῇ]θα ὈΥ 51ὴ, Ὀὰΐ 15 ΠΟΙ ΕΙ 51} 1056] ΠΟΥ 
[ῃς6 οΠρΊΠαἱ βοῦτγος οἴ 5, ΔΟΥ ἴῃ [5 σββθῆςδ 
51η6],---ηὰ 50 ννὸὲ οδὰᾷ υὑπάοτοίδηα ον 
ΟμΠβὲ ὈΥ ἰακίηρ Οὗ βεθῇ ἴῃ 15 ρυζτα 
556 η06 νηΠΠουΐ 51η, δηα ῥγθϑεγσνιπρ 15 
51 6550 655 ἴῃ ΘΥΝΕΙῪ βίαρε οὗ ΟἿἿΓἿΓ δαυ ἢ] Ὺ 
δχιϑίθηος ἰὨχοιυρὴ [6 δὰ πηΐο ἀδαδίῃ, 
“ 0Ἠ 2776] σἵσι μι “ἦς ἥπλ," οοπμάρφιηποα 
ἴξ 85 βανηρ Ὧ0 Πρ] ρίαοα ΟΥ̓ ῬΟΥΟΣ 
ἴετα, σοηἀοιηηδα ἰ 85 δῇ ΘΠΘΙΩΥ ἴο ὃς 
Ὀγ Ηἱ5 ὨΘΙΡ σοπαμογοα δηςά οδβί οὐΐ. 

Τῆς τροῖῃοα οἵὗἉ Ἰηϊογργαίδτίοη ψὩ]οἢ 
ἍῈ Πᾶνα ΠΟΙ͂ ἀρρ]ιδα ἴο Θν ΤΥ ραβϑᾶρα 
ἴῃ ΜΏΙΘΩ ἴῃ6 ννογὰ σάρξ οσουβ ἰὼ τῃ6 
ἘΡΙ511|6 ἴο [ῃς Ἐογλδῃϑ 15 ΘαΌ Δ} Υ ἀΡρ]1- 
ΟΔ]6 ἴο 115 .56 ἱῃπ οἴμοι ΕΡΊ51165, δῃὰ ἴῃ 
[Ὡς ΒΙΌΪῈ ρϑηργαὶγ, ὙΤΏδτγα 15 ποῖ, ἃ9 
Ὸ Ὀ6Ίανα, ἃ 51ηρ]6 ρᾶββϑᾶρα ἩΠΊΟἢ 
σοηῃίδίη5 ἴῃ ἀοσίτιης ἰῃἴ (ῃ6 Θ5ἢ 15 (ἢ6 
ΒοῦΓΟΘ οὗ 5ϊη δηᾶὰ δββθη ΠΑ} 51:0 [1],---ἃ 
ἀοοῖϊππμθ ΨΏΟ. αἀἰϑῃμομουϊβ ποῖ ΟἿΪΥ 
ΤΩΔῺ 5 μαΐυγο, θαΐ ἴ[η6 ΕΔΙΠΘΓ ῆο οτοδιρὰ 
ι.58, ἀηἀ ἴῃς ϑοῃ ψῇο ἴοσ οὔῦ σεάἀθιῃρίος 
Ν 45 Δ 6 65ῃ, δηὰ ἀν ε]ῖ ἀπιοηρ 115. 



ΤῊΗΕ ΕΡΙΘΤΙΕῈΕ ΟΕ ΡΑΓΤΙ, ΤῊΕ ΑΡΟΘΤΙΕ ΤΟ ΤῊΕΚΞ 

ΚΟΜΑΝΌΘ5. 

ΓΗΑΡΤΕΚ 1. 
τ Ζακνΐ οσγε»κπεκάζίά ἀὲρ καὐδέκρ ἰο (δ. Κοραης, 

9 ακα ἀξς ἀδεῖγε 19 εογπες ἐο ἰάεε. τό "ἥηαχαέ 
- ξρ φοιβεί ἐς, ακαὶ ἐδε γι σἀϊεσμοηεεις τολεελ ἐξ 

“ἀειυείά,. τᾷ Οσα ἐξ σκρῪν τοῶά α μά δ᾽ 
87, εἶπ. 21 "ϑααι το ἠὲ “ἐπ: ο7Γ 1ἀξ Οερ- 
ἐ2ε:. 

ΑὖΌΙ,, ἃ βεγνδηῖ οὗ [εβ808 ΟἨ γίβῖ, 
οΔ]]1οἀ 29 δὲ δῇ Ἄροβιϊε, “8ερδ- “ Αεὶς ν3. 

2. ταῖεἀ ὑπο τῆς ροβρεὶ οἵ (οά, 
4 (ΝΏΙΟΒ πα Πδά ργοπιίβεα δίοτε 

ὈΥ 18 ρῥγορῃεῖβ ἰπῃ τῆς ΠΟΙΥ 8ογὶρ- 
ταγε8,) 

ΟῊΔΑΡ. Ϊ. 1--. ΑΡΌΚΕΞΒ ΟΕ ΤῊΗΕ ΕΡΙΞΤΓΈΕ. 

Τῆς ἔοτπι οὗ κα]υϊδύοη νυν της 81. 
Ῥδὺ] Ὀερίῃβ5 ἢἰς Ἐριβεῖθβ, 5 ἤθσγε δηϊαγρεά ὉΥ͂ 
ἱπηρογίαπί 5ἰβδίεπιθηῖβ οοποογπίηρ δα Αρο- 
οἵοὶ!ὶς οδῖςο, [6 παίυτε οὗ [6 Οοδβρεὶ, απά [Π6 
Ῥεγϑοη οὗ Οἢγίςι. ὍῊ8 ἰδίου ἤλπ6ϑ85 ἰη [ἢ 6 
ορεπιηξ δά ἀγοβα οὗ [86 Ερί5.16 νυ ]] Ὀθδῖ5 ἴῃ 6 
εταπάρουσ οἵ [15 ϑυδ]εςῖ, δηὰ τπ6 ἀϊγη!γ οὗ 4 
Ομυτοὶ 5εαϊεά ἰη ἴπε [πλρογῖ4] ΟἸὙ, ἴο ψψϊςἢ 
πε γιοῦ νγᾶ5 49 γεῖ ὑυπἰζηοννη. 

1. ΟΒῆοῖϊδὶ ἀεβίρηαϊίοη οὗ ἴπ6 υυτὶϊοσ. 1. 
Ῥαυ}β ἤγβδί οᾶτο, ἰη δή ἀγοβϑίηρ ἃ σἤυγο ἴο 
ὨΙΓἢ ΠΕ 18 Ὡοΐ ΡδΙΒΟΠΔΙΪΥ͂ Κπον, 8 ἴο 
5,6 ΟΥ̓ ψμδὲ δι ΒΟΥ Υ ἢς τυγιῖο8. 

“ἐγυαηὶ οὔεεις Οδνμ. ϑέγυσαπὲ 97, ΟἸσὶδὲ 
5088: 566 ποῖα δὲ ἴῆξ οηά οὗ [Π6 σπρῖίογ. 
ὙΤΠα πιεδηΐϊηρ οὗ {86 {π|6 18 ποῖ ἴο δε ἀογίνοὰ 
ἔγοπι ἴμ6 Ἴσοηάϊτίοη οὗ ἴῃς Οτϑοῖκς δἷανθ : 118 
Ἡεῦτενν οτρίη ἰ5 οἰ γ Υ σε ἤθη 81. [4Π|68 
((. 1) «4115 ιπιβοὶξ “α ϑεγυσηὲ Γ᾽ Οοά απά ὁ 
ἐδ’ Ζιογά ὅτε δεν... [πη τῆς ΟἹΪὰ Τεκιαπιθηΐ 
“ εγυαπ οΥ᾽ Οοά ἢ οΥ “ “εγυαηὶ 97, υεῤῥουαῦ᾽" 15 
ΔΡΡ δὰ ἴο 4}} ψψουϑηρροῦα οὗ ἴῃς ἴσα Οοά 
(θευϊ. χχχιὶ. 16; 2 Κιηρβ χ. 23; Πδῃ. [1]. 26), 
δυῖ ποῖα ΘπλρΠ αι Δ! Υ ἴο ἴπο5ε ΒΟ ἅγε 5ρ6- 
ΟἾΔΠ} ςΔ]]οἀ ἴο (σοί 8 β8εγνίςθ, ἃ5 Αργδῆδτῃ, 
Μορεϑβ, νι ά, δηὰ ἴπὸ Ῥγορμιοῖβ, δηὰ ργε- ὁ π)ὶ- 
ὨΘΠΕΥ ἴο {π6 Νίεσοία (5. ον. 42; ἔχ. χὶν. 
21: 8. ΧΡ; ἘΠ]Ὶ6; [584]. χὶῖ. Σ; [6 Γ΄ γἱ}. 2ς ; 
Ζεςῇἢ. 111. 8). 86ὲ Ενναϊά, " Ηἰδβίοσγγ οὔ [5γ6],᾿ 
Πϊ. Ρ. 2οο, ποῖε. [πη ἴδε Νενν Τεβίαπιοηΐ ἴπῸ 
σοττεϑροηαϊης Ἐ{{|6, “ βοσναπί οὗ (ηγίϑι," 15 
ΟΟςΔΞΙΟΏΔΙΪΥ υϑεὰ οὗ δε ίενοσθ ἰῃ βοηογαὶ 
(1 ΟΟΥ. νἱϊ. 22; Ερῆῇ. τἱ. 6); θυῖΐ πιοτὸ ἔγο- 
ΠΟΘΠΕΥ δροϑῖϊοβ ἰονα ἴο ἀρργοργίαἴῖθ ἴο {86 πὶ- 
96͵ν658 ἃ {ΠΠ|Ὸ 50 5 γι ἤοδηΐ οὗ εηζῖσο ἀδνοῦοη 
ἴο ἃ πηδϑοῖοσ ΠΟ 15 Αἰϑο {πεὶΡ 1 ογὰ δηὰ Οοά 
Οδὶ].ἱ. το; ΡΠ. 1. ας [4π|65}.1: 2 Ρεῖ, μα; 
υὰς 1). 

εαἰϊεά 1ο δε απ αρονῖϊρ.) Α 861108ἃ ΔΡοΒΈ]9. 
ἴη ργοοῦ οὗ ἢϊ5 δυιϊῃου γ δ1. Ῥαὺὶ πον δά 8 
[Π6 ποῖα βρϑοῖδὶ ἀθειρηδλζίοη οὗ ἢ15 οΠοο : δ6 
158. 4η “ρου τ᾽ ἴῃ ἴπ6 {1} ἀπά Ῥγόρεγ 56ῆ86, 
'κὸ [86 ἵνεῖνε ποπὶ (ἢ γδὶ 50 παπιοὰ (υκς 
γἱ. 132), ἀπ, κὲ ἴῆθπὶ, ἠοῖ 56] -ἀρροιπιοά, 
ΠΟΙ οὗ πιδη᾽ 5 σιοοϑίησ, δυῖ “ εαἰεά," δῃηὰ 53εηΐ 
ΌγΥ (Ογίϑί Βἰπιβοὶῇ (Ὁ Δ]. 1. 1; Αςῖβ χχυϊ. 17, 
ἐγὼ ἀποστέλλω σε). 

“ἐραγαϊεά. 891 δΔρατῖ. Τῆς Ὠϊνίηθ οΔ]}} δ 
Πᾶτηλϑουβ, 'ῃ νος Οοὐ᾽β οἸεςίίης Ρυγροβα 
νγλ3 δοςοπιρ ἰσποὰ (0 8]. 1. 15), νγὰ5 ἴῃ οτσὶβϑὶβ 
ἴῃ 81. Ρδι}]β [ἴθ ννῆιοῦ ἀεϊογτηηθα 18 ἕυΐατο. 
σουζϑο : ποηοσείογνναταά ἣἢς νγ)ᾶ58 “ὦ εροιεη υεπ εἰ 
ἐο δεανρ Οδγι παρ δὲῪῊζογε Οεημίου, ἀπά 
ἀϊησι, ἀπά 1δὲ εὐϊάγεη οΓ Τγαοὶ" (ΑΟὶδ ἰχ. 15; 
ΧΧΙΙ. 14) 15.) ὙΤδὺβ δὲ Παὰ Ὀδθη [ῸΓ Ἔὐοσ 
ἐβ01 δΔρδυὶ" ἴγοπὶ οἴπου πιοη ποῖ οδ]] θά ἴο 
[6 54π|6 οἶος, Δηά ἔτοπιὶ οἴοΥ ΡυΓϑυ 5, “ μπ2ὸ 
ἐδε σουρῥεὶ ο77 Οοά," “ Οονρεὶ" ταθδῃϑ8 ἤεσὸ ἴῃς 
δοῖυδὶ Δηπουποοπιοηῖ, [6 ᾿ἰνίηρ υἱζεγδηςο οὗ 
“ἰδ (ἰάϊηρ5," ποῖ ΟἿΪΥ ἴπε 2ς8 δηὰ ἀοςσίτηθ5 
ςοηίδιηδα ἴῃ ἴδ6 γκοβρεὶ (566 ποῖ οὔ Μαγκ 
1, τιᾶπὰ σ Οογ. ἰ. 17; Οδ]. 1.7: τ Τ658. 11}. 2). 
Ηετο, 45 ἴῃ Οδὶ. 1. 6, 2 ΟοΥ. χὶ. 4, εὐαγγέλιον 
18 υϑοά ψτπουῖ ἴπ6 αγίϊςϊο, Ὀθοδιιϑο 81. Ρδυὶ 

᾿ ΜΟΙ] ᾿ηάϊοδῖο {Π6 ἡδίυγο δηὰ φυδιγ οὗ [ἢς 
Οὐοϑρεὶ ἃ5 ἃ Ὠινίηε πηθϑ8ᾶρε---“ οοά {ἀϊηρ85 
ἔτοια Οοά," 

2-5. ἔτοπι ἢ πι56 ] ἢ δηὰ ἢἰ8 οἷος 81. Ρ8)] 
Ρᾶ53565 οὔ, ἢ (Πποιρ 5 Κἰπά ρ δηά ὁχ- 
Ραηάϊης αἵ {πὸ πιοπίίοη οὗ [6 Οοβρεὶ, ἴο 
ἄθοϊασο [15 γο]αζίοη ἴο δηςίθηΐ ΡΓΟΡΘΟΥ (νυ. 2), 
δηὰ [5 γγοαΐῖ βιδ)οςῖ, (86 δοῃ οὗ Οοά, ἴῃ 
Η!5 [ποδγηδζίϊοη (υ. 3), 

Η15 Ἀεϑυτγτοςοῖίοη δηὰ [ογάβῃ!ρ (υ. 4), )8πὰ 
Ηἰ9 πλδηϊ οϑιδιίίοη ἴο ἴπ6 νου] ὰ (ἤσγουρῃ 

Ηἰ5 Αροϑβϑίίεβ (νυ. 5). 

Δ, 8. Τα οοπησοξίοη ψἱ (Π6 Ὀγονίουβ 



54 ΚΟΜΑΝ, 1. 

4 Οὐοηροετγηΐηρ; ΠΪ8 ϑοη εβ505 (ἢ γῖβ 
ΟἿΓ [,ογὰ, ψῃϊοἢ ννὰ8 πιδάε οἵ τῇς 

γ6Γ56 τη8ῖ ηοΐ ὃς ἱπϊεγγυρίοα ὈΥ Ὀγδοϊκεῖβ, 85 
πῃ τΠ6 Αὐϊῃογιϑοὰ Νοσϑίοῃ : δοῖἢ 9θηβ8ὲ δηὰ 
οοπϑίτγιςοϊίοη ἤον, οη---“1ὴ6 εἰδὰ τἀἸηρ5 οὗ 
Οοὰ ν΄ ίςἢ Πα ῥγοπγβοά σοηςογηΐηρ Η!5 ϑοη." 

ΤὮΘ ργορμοῖβ ἔογεῖεϊ! θοῖἢ {Π6 ρυδἰϊσδίίοη 
οὗ ἴτε Οοβροὶ δηὰ 118 Ἴοηΐεηῖβ: “ἐῤὲ ἰαᾳυ 
“ῥα! κο ὥογίδ οὶ Ζίοη, πὰ ἰδὲ «αυογά ὁ 
ἐδε 1ογά ἥγονι “εγιμαίεηι" (Μῖς. ἰἱν. 2), 
“0 7εγιμαίενι, ἐδαξ ὀγίπροι χοοάδ ᾷεἰάδίηρε, 
δ ὦρ τὸν τοἱοό «υἱῷ «ἐγεηριδ᾽ (1541. ΧΙ]. 
9), “οαυ ὀεαμέ μι μῤοπ ἐδὲ νιοισιίαπς αγὸ 
ἐδε ὥξε! οΥΓ δί»ε ἐδαὶί ὀγίπφειρ φσοοά {αίπρε, 
ἐδαὶ ρμδἰιερει δ ῥεαίς" (1581. 1}1..7: Νῇ. 1. 1.5). 
ἼΠ6586 ᾶἅγτὸ Ὀυΐ ἃ ἴεν οἷΐξ οὗ ΠΙΔΠΥ͂ Ῥαβϑᾶρε8 
ὙΒι ἢ ἰοσγοῖθ!! {π6 ξυΐυγα Ῥγοοϊατηδίίοη οὗ 
ἃ τιοβοᾶρε ἴοῖῃ Οοά, ἐρᾶτγί ἔτοτ δὴγ ἀε- 
βογίρῖίοπ οὗ [15 σοηϊεηῖ8Β.1ι Βιυΐ 5ῖ. Ρδ4ι] ἠοῖ 
ΟἿΪΥ 566 κ5 ἴο δηῆδηςθ ἴῃς πιδ)θδῖν οὗ {86 
Οὐβροὶ 45 18 πεγαϊἀθὰ ΌΥ Ῥγορῆθου; ἢδ 
αἶδο ο8}}15 Οοὐά 5 οπιεῖ δπιδαϑϑδάοσϑ “δὲς δ γο- 
ῥέει", 25 νυ] 6 5565 ἴο [Ἐς {γυτἢ οὗ 115 σοηϊθηΐβ. 

ΕῸΓ ἰῇ νυν. 3, 4 Β6 ὈΓΏρΡ5 ἔογννδσγά ἴννο ἢ15- 
ἰογῖς ἔδεῖβ οἵ ραγαπιοιιηΐ ἱπηρογίδηςθ, Ὡς ἢ 
ἸΘπ  ΠὟ τπ6 δοὴ σοποογηΐηρ νοτὴ ρἰδὰ [ἀρ 5 
ΔΈΓΟ Ρτγοσχηϊδεά ν |[658185 ννβοπὶ Ρδὺ] 
Ῥγεᾶςσθοβ. ΤΠ ρῥγορ]ϊεῖβ βρεαῖς οἵ Οηδ ννῇο ἐν 20 
δε Ὀογῃ οὗ ἴῃς βεεά οὗ ᾿)αν! ἃ (5. ἰχχχίχ. 16; 
76γ. Χχῖ!, 5), δηὰ ἐν ἐο δε ταϊϑδθὰ ἔσοπι ἴπ6 ἀεαὰ 
(Ρ 5. 1.7: χνὶ. το; Αοἴϑβ11. 25--22: ΧΙ, 32-:7}} 
{πΠ6 Οοθροὶ ἴε}15 οὗ Ηἰπιὶ ψο «υὑα. Ὀοτη Δηά 
αυα: ταὶδοὰ. Ὑμαῖ ἴπ656 ἵνο ἔδεῖϊβ ἔοπῃ ἴΠ6 
γΕΥΎ ἰουπάαϊοη οἵ 51. Ῥ41}}}5 [ϑδοίηρ 15 ΟἰθαΓ 
ἔτοτῃ 1815 ραϑϑαρε ἀπά 2 Τίπι. ἰϊ. 8: “ Κρριϑηι- 
εν 1988 Ομ σὶδίὶ ταὶϊδϑὰ σοι (86 ἀθδὰ, 
οὗὨ {189 Ββοθὰ οὗ Ῥϑανὶὰ, σεζογαϊπρῦ ἰο 757 
5ο:Ρεἰ.᾽ Αοπιραζο Αςῖϑ χῆ. 21, 30. 

ἐπ ἐῤὲ δοίγ ϑεγίῤῥἑμγεσ ΤῈ ἈΟΙΥ “ογῤῥίμγες 
(νιεῦ. Τα 8 οὗ ἴῃε Ῥτγορβεῖβ ἃΓς 
ὦ ΠῸγ νυ ηρ5," θείης ἴῃς τεοοσάβ οἵ Ὠ᾿νίης 
τονοϊδίίοη. (ομπΊρασγε χυϊ. 26. 

Οοπεεγηίησ δὶ: 8ϑοη)} ὙὍΠ6 δββοηςα οὗ πε 
Οοϑρεῖ, 45 ἀϊνιπεὶν ᾿πηραγίοά ἴο 51. Ρδυ] (Οἱ. 
ἱ. 16) δηά ρῥγεδοῃοὰ ΟΥ̓ πὶ (2 ΟΟΥ. 1. 19), 
νγὰ5 ἴῃ τονοϊδτοη οὗ “ἴπ6 ϑοη οὗ Οοἀ;" “15 
οὐῃ ὅοη " (Υἱ1ϊ.. 3, σογήραγε Υ]]}. 32, ἰδίον, δηὰ 
(οἱ. ἱ. τ11-17γ; ΡΠ]. τ. 6). 51. Ρυὶ 8668 
Ὡσνοῦ ἴο ἢᾶνο δρρ]δά [ἢ6 {Π|6 “ϑοη οὗ σοά ᾿ 
ἴο Ο γίϑι ἴῃ ΔΠΥ οἴπογ ἴλη ἴπ6 Πρ μοὶ 56η56, 
σογίδιν ποῖ ποῦ, ν ἤοσγο τῆ ὅοη οἵ Οοὰά ἰ5 
ἀεοϊαγοὰ ἴο Ὀ6 ἴπε οὔθ ψτοαῖ βιιδ)εςϊ οὗ τῇς 
Οὐοβρεὶ δηὰ οἵ Ργορἤῆθου. δὲς οἡ συ. 4. 

«υδίορ αυα: »ιαάε, 5.1 ἴῃ ογάδθγ ἴο [Ὁ]Π]| 
(αὶ ψὩϊςἢ Ππδὰ Ὀδεη ρῥγοπηιβοά σοηυογηϊπς 
Ηϊπι, ἴπ6 Εἴοσγηδὶ ϑοὴ πλιιϑῖ Ὀοῖῃ Ὀδοοτηθ ἴῃ6 
ϑοη οὗ Μδὴ πὰ ὃὉ6 πιδηϊεϑῖθα 85 ἴῃ 6 ϑοη οὗ 
Οοά. ἔογ 1Π|5 σδιι56 Ηδ “ «υὑα΄ς γιαάς, οὗ" ὍΟ ΤᾺ, 
97 ἐδὸ “τεα 977 )αυϊά ;" δὴ οχργοβδϑίοη νυν ἢ ]ςοἢ 
Ῥοϊηῖβ ἴο (ΟΝ γ51᾽ 8. Ἀυπηδη ὑἰγίῃ “45 ἀεγινθά 

ἷν. 3. 

βειἀἃ οὗ ἔανίά δοοογάϊπρ ἴο τῆς 
βε5ῃ ; 

ἔτοπλ ἴῃς ργοαίοδὶ οὗ [5γ20}}5 Κίηρβ, δηά ἰπ 
ΓΒ πιεπὶ οὐ 16 συγ ψογὰ οὗ ργορῆσου Ἢ 
(ΕἸΠςοῖῖ, 2 Τιπι. 1. 8). (οπιρᾶγὸ [ομη νἱΐ. 
42, “Ηαΐῥ πο ἐδὲ ϑεγίρέμγε “«αἱά, δα! Οργμὲ 
εογγιϑὴρ οὔέδε “εεά οΥ 1) αυἹά 3" Μεγετ, Ἀδιι85, 
δηὰ οἴ ΕΓ5 {{Υ̓Υἴο τοργεβοηΐ δῖ. Ρδιι β ννογά5 
85 Ἰηςοηπίϑίοηϊ νυν ἴΠς ϑιρογηδίιγαί ροπογδσ 
ἰοη οὗ Ϊε5ὺ5. Βιιῖ ἴηδλῖ ΜΑΓΥ, 45 ννε]] 48 
ΟΒΟΡ᾿ι, νν85 οἵ ἴπε Ἰίηθαρε οὗ Πανὶ ἃ 15 οἰ θαυ) 
ἐπιρὶ οὰ ἴῃ [πὸ ὨΙβίοτυ οὗ ἴ[ῆ6 Αηπυποϊδίοη, Γ6- 
ςογάεσα ὈγΥ δῖ. Ρδι}᾽5 σοπϑῖαπί σοπιρειπίοῃ, 81. 
τὰκ, ςἢ, 1. 321-25: 566 ποῖ ἔπεσε. ὍὙῆυβ, 
ΜΏ16 [6518 νγὰ8 ἴπε ϑοη οὗ αν! δοεσοσάϊησς 
ἴο ἴπ6 ουδίοπηασΥ δηὰ ἰθ ρα] νίενν, “' δε ὡς 
αὐας σμῤῥοσεά δὲ “05 ὁ Χοιερῥ," Ἡς ννᾶ5 ε 
[6 βαπὶθ {{π|6ὰ, ΟΥ̓ δοῖυιδὶ ἀδβοθηῖ, “ οὗ θὲ 
7 9 θαυ, δοάγ" (5. ΟΧΧΧΙΙ. ας 12). 

Ιηῖο ἴῃο56 αἰπιϊποιίοηβ, ἤοννόνοσ, δ5[. Ρδιυὶ] 
ἄοεβ ποῖ Βεῦὸ δηΐεγ: 116 βἴδῖθβ {μαῖ νοῦ 
δοοογάϊηρ ἴο ΕἸΓΠΟΓ νίονν ἰ5 ἴΓυ6, δὰ ψῃϊοῇ ἰ5 
ΘΥΟΤΥΎ ΠΟΥΟ τοραγάθα 85 ἃ ποῖοσίοιιβ ἔδοϊ ἰῃ 
[η6 ΟΟ5ρΕ] διἰδίοτγ, ἴμδῖ [65115 “ ννδ5 ἀδδοοηδεά 
ἔτοπι αν " (Μεαῖιϊ. ἰχ. 27: χυ. 22: Χχ. 30,31; 
χχὶ. 9), ὅ66 ποῖθϑ οἡ Μαῖϊ. 1. τό, 18. 

Τῆς ἱπηροτίδπος οὗ 51. Ρδι}}} 5 [Ἔϑτ ΠΟΥ ἴο 
[86 Ὠανιάϊς ἀθδοθηῖ οὗ [6ϑ115 15 ρτεδίΥ 6η- 
παδηςσεοά ὃγ ἴῆε ἕαεϊ τπδξ Οὐαπλδ} 16], αὶ ννῆοβα 
ἔεεϊ ἢθ νν48 Ὀγουρδῖ ὑρ, ὈεΙηρ στγαηέϑοη οὗ ἴπ6 
στοαὶ ΗΠ1οἱ, νὰ πιο οὗ τῆς ἤοιϑε δηά 
ἰἴηθαχζε οὗ [αν ὰ. 

Εοτγ 5 Ὁ σιϑῖ πηι Ὀ6 ἴδ6 ϑοη οὗ αν! α, ἴῃ 6 
ἢγϑὶ δηὰ βιπηρίεϑδὶ ἴοϑῖ οἵ [86 οἰδίπιθ οὗ [6ϑ5ι115 
νγ»ὰβ ἢἰθ ἀοδοθηῖ; δηά {5 νγᾶϑ ἃ πηδίζου πιοϑῖ 
ΘΑΒΙΥ δηά ϑυγεὶν δϑοογίδιηεα ΟΥ̓ ἃ σείεγθηςσε 
ἴο βοπεδιορίο5 50 σαγοία ἢν Κερί 45 ἴμοβς οἵ 
[ς τογαὶ ἔδπηγ οὗ [υἀὰἢ.ὶ' Ηδά [Π6 5]1μῃϊ65ῖ 
δῃηδάον οὗ ἀουδί Ἔνοσ Ὀδθη οαϑὶ ὕροη ἴῃς ἀ6- 
βςοπῖ οὗὨ [65:18 ἔγοτῃ Πανὶ, ἰξ πλυϑῖ ᾶνα θθθη 
Κηονηῃ ἴο Οαπιδ] οὶ : πα 15 ἀϊβεὶρὶς ὅ84ιι]} 
σου] ΠονΟσ πᾶνε δοςερίοα 85 ἴπ6 ΜΘβϑδἢ ομδ 
ὙΠοσ56 οἷαὶπιὶ ἴο ἃ ρίδος ἴῃ ἴδε σογαὶ ᾿ἰπϑᾶρθ, 
Ὑ8ΙΟἢ Οδηλα οὶ 5ῃαγοά, ννᾶ5 ἴδε οὐ ἀουδιἔα)]. 
866 Τλδηϊ, ΠΡ. ἵν. ᾧ 2: “ἈδΌΡΙ 1 ον] βΆ ἢ : 
ΠΟΥ ἰουηὰ 4 το] οὗ χεπεδίορίθθ δἱ [Ἔγὰ- 
846, ἰῇ ΜΏΙΓΝ ννᾶ5 νυτιτῖοη, Η1|1|6] ἔγοτῃ 
Π)ανιὰ." 

αεκογ περ ἰοὸ ἐδὲ 3ε:16.}] Αε ἴο 1δὲ εν. 
ΎΤΠΟ δ56ηθ6 ἰβ ἴπΠ6 88Π|6 848 ἰη οἷν. ἴχ. ς, “ο 
αὐδο»ὶ 4: εογοέγπὶπς ἰδὲ ἥε Οδν1} εα»ηε.ἢ 
ἴη δ]. ἵν. 23, 29, ἴῆς ννογάβ κατὰ σάρκα, 
κατὰ πνεῦμα, αϑέν ἐόε Μετ, απὰ αῇὲενγ ἐῤδε 
ϑίγι!, ἀτὰὸ υϑεὰ ἴῃ ἃ 56η5ὲ αι ἀϊβεγθηϊ ἔγοπι 
τηαϊ ἰπ νης ἢ ΤΟΥ ἀγὰ Βοτο δρρὶεα ἴο ΟὨγὶϑι 8 
βΒε68}} δηὰ δριγι. 
“ΣΡ τὰ 18 Ἰταϊϊοὰ δηὰ ῬΓΌΟΡΟΥ 586 η586 

ἀεσποῖοβ (Π6 τιδίοσγι! βυδϑΐδηςς οἵ [ῃς Ἰ]ἰνίησ 
ὈΟΩΥ, Ὀμΐ [ἴ5 5Βἰρηϊβοαίίοη ἴῃ δοτρίυγο 153 πιυςἢ 
ΤΏΟΓΟ οχίθηβινο δηα ναγίθα : 566 ποΐθ οἡ νυἱΐ. ς. 
ΑΒ ἀεξηοϊίης υπιδη Ὡδίυγε οὐ (πδὶ ο'άἊ οὗ 

' 

᾿ 



νυν. 4. 

4 Απά ἰἀεοϊαγεά 29 δέ ἴῃε δοη οὗ 
᾿Οοἀ ν ἢ ροννεῖ, δοοογαϊπρ το τῆς 

ἩΓὮΙΟΒ ΟἿΓ 56 η565 ἴ2Κ6 ἀϊγοςῖ σορηϊΖδηςο, [ἴ 5 
τοοϑῖ Δρρσορσγίδῖε ἤθσο, ννῆογο ἴἢ6 ρύγροβα 15 
ἴο ἀεεῖδτε [παῖ ΟἸγισὶ ννὰβ [ΓΌΪῪ πιδῃ. 

4. “πώ ἀεεἰαγεά, 7 ΑΒΕ ΠΕΣ ἀϑροςΐ οὗ 
Ογιϑῖ 5 παΐυσα 15 ον Ῥσχοβϑεηϊοα ἴῃ ἃ βεσοηὰ 
εἴδυϑε 5εῖ 56 ὉΥ κἰάς ἢ [Π6 ἔοιτηογ, ἃπὰ 
τεπάσγοα ἐπηρῃδί!ς ὈΥ {πα ΔΌ5εΠςος οὗ ΔΠΥ͂ ςοη- 
ἡυπείίοῃ, δηὰ ὈΥ δὴ εχδεῖ σερεϊίοη οὗ 186 
δΆΓΩΘ [ΌΙΤᾺ : 

“ἤρέεξ αυαι Ὅοττι 97) ἐδε “εεὐ 97 αυίά--- 
ὝΔΙΟΣ 88 ἀοδίβ παῖθὰ ἐῤὲ δοη ο7᾽ Οοἱ.ἢ 

ἀεείαγεά.) ὙΠὲ Οτθεῖς νοτζὰ (ὁρισθέντος) 
ΤΣ ΘΔΉ5 ΕἼΠΟΙ “ ἀεῆηοα ἢ πηεης γ, 88 ἴῃ Ἰορὶς, 
(Χεη. “ἴἥερι. ΝᾺ, νἱ. 4, 6) οὐ “ ἀοοϊβᾳπαιϑὰ" 
δοίυδ!γ : ἴῃς ἰαἰεγ σθηβθ, ψνῃΐο ἢ ἰ86. οἸΟ5ΕῚῪ 
φοῃηεοϊοα ννῈ} [παῖ οὗὨ “πο τυ της, “ ἀρροϊπῖ- 
ἱπρ,᾿" ΟΥ̓ “ ογάδιηίῃς," 15 [6 ΟὨἹΪΥ δεῆϑδθ ΜὩοἢ 
186 ννογά Π45 ἰῃ ἴδε Νὲν Τεϑῖ. (δεε Αςῖβ χ. 42; 
ΧΥΣ. 11). 

δε δοη οὐ Οοά.] Ββπορ Ῥεάσϑοῃ, " Οσεεά;, 
Ατί, 11... 5δθνν5 (δξ ΟἾγσισῖ 5 50 οδιἱεά (06- 
5:65. οἴμογ γεβϑοῦβ) θεζᾶυϑε Ηδ 15 σαϊϑεά ὃῪ 
Οοά ᾿πηπιεάϊδίοὶυ οὐυἕ οὗ (Π6 δαυτ υπῖο ᾿πὴ- 
ΣΩΟΣΊΔΙ] ]1ἴ6, Ὀεοδιιδα ἀθοσ Ηἰς5 ἘἈδϑυγγοοίίοῃ 
Ἡς ἰ5 πιδάς δεῖυδ)γ Ηεὶσγ οὗ 8}} (μίηρϑβ, Ὀυΐζ 
δῦονε 41} ὑθεοϑυϑὲ Ηδ νν8 Ὀοροίίζεη οὗ (ἢς 
ἘΔΙΒΕΓ δείοτε δ1}} ννου]άβ. 

ΎΤΒο ἀἰϊγεςῖ δηὰ ΡῥιΌρεσ ὑγοοῖ οὗ (5 1δϑΐ 
τιοδηϊηρ οὗ ἴῃς {Π]6 15 ἴη6 Ἔχργεβ8 [ϑδοῃίηρ οὗ 
ΟἸγῖϑὶ δηὰ Ηἰβ Δροβίεβ: γεῖ ὄνυξφὴ ἰπ [ἢ 8 
δεῆϑε Ηδε νν 88 ἱπαϊ γθοῖγ ργονεὰ δγ ἴῃς Ἀσβυῦ- 
Τοςτοη ἴο ὃς ἴπ6 ϑοη οὗ Οοά, 
ογ ἴδ τεβυγγεςίοη νν85 (151) ἃ 51:08] τηδηΐ- 

{εοιδίίοη οὗ Ὠ ἱνίης ροννεῦ (νυ μεῖποσ ὀχογοϊϑοα 
ΌγΥ Ομηεὶ Ηἰπηϑοὶξ οσ ΌὉΥ {πες Εδῖμοῦ ἴῃ ἰδ 
θεΠ 4!) ; δηὰ ἐμογείογε (2Π6}γ} ἃ τεϑΕ ΠΟΥ ἴο 
(δε ἴσυἢ οὗ Ηἰπὶ ΝΟ οεἰαϊπιδά ἴο θὲ “(6 
δοὴ οὗ Οοὐ ἢ δῃηὰ δ]5ο (1τά]γ) δοοοσάϊηρ ἴο 
δῖ. Ρδυ}᾽ 5 ργοδομίηνς, ἰῇ Αςῖβ ΧΙ. 11, 1ἴ ννᾶ8 
[Π6 Ργόρβεῖίς βίρῃ νηοῦ Οοά δά 5εῖ ιροη 
Η]5 δοὴ ἰῃ ἴδε ϑεςοῃηὰ Ῥβαὶπι. Βγ ἰἴ, {πογο- 
ἴοτο, Ηδ ννὰβ8 τιδκοὰ ουζῖ, οὐ ἀδϑιβπδίοα, 88 
(ἢ6 δοὴ οὗ δά. “ ΑἸμβουρῃ Ηἰς5 ῥγεοθρῖϑ, 
ΗΙ5. χτηΐγαςὶεβ, Η15 ομαδγδοῖοσ, Η18 ὀχργοβ8 
ἰδῆριυδρο, 4}} ροϊηϊοά ἴο πε τγυϊῃ οὗ Η!5 Οοἀά- 
μιοδά, [6 σοηδεοίθηςα οὗ τδηκιηα νν85 ἠοῖ ἰαἱὰ 
ὉΠάοΥ ἃ ἔοστηδὶ οὔ] ρδίίοη ἴο δοκπον)οάρο [1, 
ὕπ0Ὲ}} δἵ ἰεπρῖῃ. Ης παὰ Ὀδθὴ ἀοβηξὰ ἴο ὃ6 
2 δὲ ϑὸπ 977 Οοά «υἱδ΄᾽ βοαυεν, σεζογἰπρ 1ο δὲ 
“ρίγὶε ὁ δοίγιει., ὁγ 166 γοευγγεοίίοπ ἤγον ἐδ 
ἀεαά " (1ἰἀάοη, " Βαπιρίοη [,εςῖϊ.᾿ Ρ. 60). 

Ὗνε τιιδὶ δα {μπδῖ {πε Γαϑυγτγθοοϊίοη οὗ 
]εβὺ5 ποῖ ΟἿΪΥ ργονεά δηάὰ ββενεὰ ννῆδὶ Ηθ 
νν 85, ὑυΐϊ 4ἰ58οὸ ψγουρῃῖ δὴ δεῖν] σβδηῆρο ἴῃ 
[δε πιοὰς οἵ Η!5 οχίϑίθηος (Οοαεῖ). ἔοσγ ΗἊς 
ΨψΠῃῸ ᾿ἴὴ ἴδ [πολγηδίίοη δεσασὴς πὸ Οἢτγισῖ, 
ὈΥ [αἰκίηρ οἵ {πε Μδηβοοά ἰηΐο Οοά, ὃγ Ηἰβ 
ΣΕΒΌΣΓΟΓΟἢ εηἰεγεοά ,20γ δε γι ἐπι ας. ἐῤὲ 

ΚΟΜΑΝΒ. 1. 

βρί γῖς οὐ Πο πμ688. ὈῪ (86 ταϑυγγεσίοη 
ἔτομῃ ἴῃς ἀελά : 

Οπε Οδγμε δοίδ σοά απά Μαη ἱπῖο ἴΠ6 βοσυ 
οὗ ἴῃς ϑοὴ οἵ σοά. ὍΠιυ5 ννᾶ5 Ηδ (1ηὴ Ρϑαγ- 
ΒΟ 5 ννογά8) ““ἀοβηρὰ οΟΥ οεοηεδίυϊοὰ δηά 
δρροϊηϊεα ἴΒ6 ϑοη οὗ Οοά᾽" (“ Οσοεά, Ασί. 1... 

«υἱῥ ῥοαυεγ.) ΒΥ ἴῃε τεβυστγοςίίοῃ Ὁ γῖβί 
85 ἀοϑιρηαῖοα ὁ φυῤΓ ὁ ῥοαυεγ ᾽ ἃ5 ϑοὴ οὗ Οοά, 
Ὀεσᾶιδ6 ΡοΟν ΕΓ ννὰ5 ἴῃς Ὠἰνίης διϊγθυῖς ργὲ- 
ΕΠ ΠΘΏΓΥ ἀϊβρίαγεὰ τπογείη. 80 81. Ρϑιι] 
Βρεακ5, ἰῃ Ερἢ. ἱ. 19, οὗ “26ὲ ἐχεεεάϊηρ σγεαί- 
μΦ9 ΟΥΓἹ δίς ῥοαυέῦγ ἰοὸ μϑ-πυαγά «ὐδο ὀεϊίευε, 
αεεογαίηρ 10 ἐδε «υογδίης 977 δὲς γιὴψ δίγ βόαυεγ 
(ΠΕ οΣὗ 89 πυϊρδῖοῦ δὶ βίσθηρ .}), αυδέεῤ 
δε «υγουσϑὲ ἐπ Οῤγισξ, αὐδέπ δε γα εα ῥέ»ι ον 
ῤε ἀεαά." 

. ΑΕΟΓΟΓΩΙ; 10 1ξε “ρίγι! 9.7 ῥοϊπε..Ζ ὍὌΠΘ 
ῬὮΓΑΘο5 88 ἴο ἐῤδε ω6--8ὲ ἴο 4δὲ ϑρίνγιϊ 
ΓΘ 50. Β5.ΓΟΊΥ ραγα]]οῖ, {παῖ τΠ6 5εοοηὰ 
τλυδῖ ΠΟΟΘΒΒΑΓΊΪΥ ΤΕρΡΓοβθηΐ, 245 ἴπῸ ἢχϑὶ ἄοεβ, 
ἃ οοηκίτυεπί ρατί οὗ (Ἡ ΓΙβῖ ̓5 οννῃ Ὀεΐης. 

Μοτγεονεγ, ἴμ6 ρεουϊαγ ρῆγαβε “" δρίγι! οὔ 
δοίἑγεις," ἴοιυπα ΟἾἹΥ ἰη 1158 ραββᾶρό, ἰ5. ουϊ- 
ἄδην σπόβθη ἴο ἀἰδεϊηρυ ϑῃ ἴμ6 ΒΟΙΥ 5ρίσίτιδὶ 
παίΐυγο οὗ Ομ σῖ τουτὶ “ ἐς Ἡοΐγ δῤέγιὶ," 0 
ἰ5 ἴπε ΤΙ γὰ Ρεύβοη οὔ ἴῃς Ὑ τηϊῖγ. 86εὲ Νοῖςε 
αἴ (6 επά οὗ {ῃε (δδρίεσ. 

ΤΒΟ ἵννο οἴδιι5θ5 ἴῃ 18 ργόϑοηΐ ἴννο ϑἰάδ8 ΟΥΓ 
ἀϑρεςοῖβ οὗ ἴπὸ Οπὸ [ηορϑγηδῖὸ ὅοὴ οὗ σοὰ; 
με “Με δ᾽" τῃδῖ δἀδ. οὐ νῃϊοῖ Ης [5 υἱϑβι Ὁ} Υ 
οὐδ ΜΗ 1.8, ΚὙΘΙῪ τδη," “Ὅογῃ οἵ ἃ ψοχηδῃ:ἢ 
“ἐῥὲ ΒΡ ΓῚΣ ΟΣ δοῤίπευ: ἡ τῇαΐ 5σΪ46ε. οὐ νης Ηδ 
--ἴῃεὲ βαπὶὲ ϑοὴ οὗ δίδη---ἰβ ργονεὰ δΥ͂ 16 
τεβυτγτεοίίοη ἴο ὃ6 [6 ϑοη οὗ σοά, 

ΤὨ15 “δρέγι 9 δοϊϊπεν." (ὙΒΘΙΠΟΓ ἢ 
Οἷάδθγ ἰῃίογργοίοσβ νγὰ ἴακο ἰἴ ἴο τρθδὴ [ῃς 
Θ556 [14] 6 Ὺ οὗ ΟΠ γιϑῖ, Οὐ, ἃ5 5θοπ8 ἴο ὃς 
ΤΊΟΓΟ οχαςῖ, {86 δριγΐ δ οπος Ὠϊνίηθ δηὰ 
δυπιδη οὗ ἴῃς [ησᾶγηδῖα 800) ννᾶβ ἱπ εἰπε γ 
ζᾶϑ6 ἴδο βρῆεγε δῃὰ ογρᾶι οἵ Ηἰβ5 δ ιινίης 
Ροννεσ. ἴη ἰξ Ηες {τυμπηρμθά οὐοῦ ἀδδίῃ : 566 
ι Ρεῖ. 111. 18,“ ὀεὶπς ῥμὶ ἰο ἀκα! ᾿π (δε) ες}, 
ὁμὲ φωϊεξεπεά πὰ (62) δρίγι!," ---ἃ ράββαρο νυνὶ οἢ 
ΠΟΠΠΣΤΩ5 [86 τηθδηϊὴρ 6 πᾶν ρβίγθη ἴο 
“ἢ 6 βἢ " δηὰ “ δριγίῖ." 

ὁγ ἰδὲ γοιεγγεοίίοπ ἥορε 1δὲ ἀεαά. Ἐοδά, 
οὗ [80 ἀοδΔὰ. 51. 40} ΠΕΡΕΙ 0565 ἴδε 6χ- 
ῬΓΕΒΘΙΟΏ “ ΣΟΒΌΣΤΕΠΊΟΩ ἔγοπι (6 ἀεδά," Ὀὰυζ 
““οζ ἴῃς ἀεδὰ " (ΡΙυγ41}). 8εὲ6 Αςῖβ χυϊ!. 22: 
ΧΧΙΥ. 15, 21. 

80 ἴῃ Αςῖβ χχυΐ. 22. δ:. Ρδὺ] 5ρθακβ οὗ 
Οἰγιϑῖ 45 ἴῃς “Βγδΐ ΖΧοΊΣ [89 ΣΘΒΌΣΣΘΟ- 
κτίοι οὗἁὨ [180 ἀθ8 ἃ" (ρὶυΓ2]). 

ΕἸ γϑι 5 τιϑίηρ ννᾶ8 8 “"σθβσσθοςὶου οἵ 
[80 ἀθδὰ᾽" (ρὶυγαὶ), Ὀεσδιιδο ἰῃ Ηἰπι {πὸ 
ἔδΏογαὶ Βορο οὗ πηδηκιπα τεςεϊνοα ἃ Βγϑῖ ἔἰ]- 
δἸγαεηῖ. ΟἸΠοΥβ δα Ὀδθη γαιβοα ΟΥ̓ Ῥσγορῃοῖβ 
οὗ οἱά, δηὰ Ὁγ στ Ηἰτοβεὶξ, Ὀυϊ οὨἱγ ἴο 
ἀϊε ἀραίη: “Οὐγδὲ δείηςφ γαμεῖ γον ἐδε 
ἀεαά ἀεί η0 νιογε.᾽ 
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56 ΒΟΜΑΝΒ. 1. [ν. 5---Ά. 

ς ΒΥ ψῆοπιὶ γε ἤᾶνε τεοεῖνεά 6 Απιοὴρ ψποπι ἅγε γε αἶϑο {πε 
ρτᾶςε δηά δροβιεϑῃΐρ, ᾿ογ ορεάΐϊδηςε ςα]]εὰ οὗ Γεβυβ (ἢ τίβε : 

1 ὧν, ἐο ἐλδ 
οὐφαϊέεπες 
φ ,μἰΔλ. το ἴῃε δῇ δπιοηρ 411 παζίοῃϑβ, [Ὁ ἢϊ8 

πᾶηα: 
7 Το 8ἃ}} τλαᾶὲ δὲ ἴῃ ἔοπιε, δε- 

ἰΙονεὰ οὗ (ὐυοά, ςαἰϊεά 19 δὲ 5αϊηΐβ : 

ες Οργὶσὶ σὰν 1,ογά.} Τὰ ἴπ6 δυϊδοτιζεά 
νογδίοη ἴμεβα ψψοσγάὰβ ἅσὸ ΤΟ ΡῚΥ ρῥἰδορὰ ἴῃ υ. 
3, ΑἴΟΓ “2. 805.) ὙΠΕΙγν σίσῃϊ ροϑιοη ἰ5 δῖ 
τῆς οπὰά οὗ νυν. 4. Τῆς ϑοὴ οἵ Πανὶ δηὰ δοῇ 
οἵ Οοὰ [5 ἴδπιια απα}γ ἀεσβοσιθεαὰ ὉΥ ἴΒγεα 
ννο -Κηοννη ἘΙ65.; κε" ΒΙςἢ Ἰάφηςιδ68 
Η τι 85 ἴδ οσγυςβοαά ϑανίουγ, “ ὥργ:" (8ε 
τοπιϊϑοὰ Μοβοίδῃ, ""σμγ Ζογαά ἴθ οχδιιεά 
δ Πε; ἴο ὙνΒοΙῺ 411 ροῦνεῦ 15 ρίνεῃ ἢ μοανθῶ 
δῃὰ ἴῃ δαγῖῃ, 

δ. Βγ «υρογι «υε ῥαυε γειεῖυε4.1 Ἐῖπογ, 
ὩΠΠΒΣΟΘΕ ΒΟ ψ6 τθοθὶνοὰ ψγαζέ τρια 
“Ἵρουεἰεεδὶρ" Ἐτοπι τῆς πιοηϊίοη οὗ (γὶβῖ 
45 “Ομν 1ογά," 81. Ῥδὺ] ἴαϊκεβ ορρογίυ πη ἴο 
ἀοϑοσίδε πλοῦς ΠΥ ἴηδη ἴῃ Ὁ. τ ἴῃς Δ ΠΟΥ 
ὙΠ Ι ἢ ἢο δὰ τεςεϊνϑα ἔσομῃ Ἡ ἰπὶ 85 “ ῥεαά συγ 
αἰ! ἐῥίπρε ἰο δε Ορωγερ" (ΕρΉ. ἱ. 22). ΤΒυβ 
ἔτοπι ἴῃ τηδ)]ϑῖυ οὗἩ Ο  γϑῖ ̓ 5 Ῥθϑοη δε ἴδ  Ὺ 
1165 ἴΠ6 ἀϊρπγ οὗ ἴῃς Αροβίοϊϊς οβΊς6. 

ὙΤΠΟ ρίυτγαὶ εγὸ ἰ8 πλοδὶ Δρργοργίδῖθ, ἔου 
ὃγ ἴἴ 81. Ρδι] δϑϑεσίθ ἢῖ5 οὐνὴ Δ ΒΟΥ ἴῃ 
ἃ ἴοιτπῃ νυν ιϊςἢ ἀοθ5 ποῖ δχοϊυάθ, {δοιὰ ἢ 
ἀοθϑ5 ποῖ ἜἘχργεβϑὶῃ ᾿ηοϊυάς, [ῃ6 οἴδεγ Δροβἕίδβ. 
ΤΒι5, ἴῃ δάἀάγοθοιηρ 4 ΟὉπιγοῖῦ ννῃ]ςἢ πο 
Αροβίϊ "δὰ γεῖ νυἱϑιιεά, δε ὨΔΡΡΙΪΥ ἱρῆοσαβ 
ΔΩΥ ἀϊπιϊποϊίοη οὗ δυῖϊμογγ ὈΥ υϑὶπηρ ἴῃ 6 ἴη- 
ἀοπηϊῖθ ρἰ γα]: οπ ἴῃς οἴδεσ δδπά ἴῃ Οἱ. 1. 
8, 9 οὔθογνθ ον σάγοίγ ἢ6 45ϑογῖβ ἢ]5 ΟΠ 
ἰπάϊνίάιια!]! οἷαίπι, ἐνθὴ ἴο ἴῃς οὀχοϊδίοη οὗ 
Βατγηδθαβ. 

51. Ραυ] οὔθῃ βϑρϑᾶκβ οὗ 158 411 ἴο Δροβίϊθ- 
δ. 85 “1δὲ χγαζς ἐῤαὶ «υα! ψίπεη " ἴο Π]πὶ 
ΌγΥ Οοἀ (οπι. χν. 15, τό; ΟἉ!. ἰϊ. οἱ; Ερβ. 
ἦι. 7-9). Βυΐῖ ννὸ τηυϑὲ ποῖ οἡ παῖ δοσοιπῖ 
ἴδε (Π6 ἴννο ἴοιτῃβ οροῖποῦ 845 δαυναθηΐ ἴο 
[Π6 ““ρήδοθ οὗ δροβίϊεϑῃ!ρ," ποῦ γεῖ οπίγεὶγ 
δοραγαῖο {ποιὰ 45 ἢ 51. Ρδὺ] μαά ἤἢγϑὶ γεςεϊνοά 
ἴδε. Ρογβοηδὶ σγᾶςε οὗ βαϊναϊίοη, ννῃ! ἢ ἰ5 σοπ- 
ΤΟ ἴο 4}} 6] ονεσβ δπὰ (πο ΔΡοΓνναγὰ8 
θόδη Το] ]οὰ ἴο ἴπ6 Αγροβίοϊις οἢῆςθ : ἴῃς. ἵἔννο 
τιοτηεηῖβ νΈγα ἰη δ πὶ υηϊεά, ἀηὰ [Π6 “ψγάςε 
οἵ ψν Ὡς ἢ 4}} ραγίακο ννᾶβ δ Βδησθα ἴῃ ἢ18 856 
ὉγΥ ἴδε βρεῶδὶ γι οὗὁὨ “αρονἠε.δὲΡ." Ἐτοτα 
Ὀοΐηρ “α ὀϊαερῥενιογ, απάὶ αὶ ῥεγιφομέογ, ἀπα 
ἐπγμγίοι (1 Τίπι. 1... 13}, Β6 ννᾶ8 σδ δὰ δἵ 
Ομσθ ἴο “γεσεῤ δὲ μαὶἐῤ «αυῤίεῦ οπεό δὲ 
ἀεείγογεά " (Οδὶ. 1. 11). Ὑδυ5 (ες βεῆϑβε οὗ 
[8 υηννοσίιπο55 πη ] ηρς ψἸ ονοῦγ [πουρῃῖ 
οὗ 8 Αροβίο)ϊς οδος τλδκθδ ἴἴ ἴο ὨΙπι5ε} ἴῃ 6 
δτεαῖ τροογιδὶ οὗ Οοὐβ ὄχοεεάϊηρ ΠΊΘΓΟΥ: 
“Π7ηπ:ο γιό, αὐδο απὶ ἐσ: ἐδαπ ἐῤὲ ἰφασὶ ὁ αἰ 
“αἰπί!: 1. ἐδ. ξγαζφ φέήυεη, ἐδαΐ 1 «ῥομίά ῥγεαοῦ 
αν ἰδὲ Οεπείες ἐῤὲ μρφεαγεραῤες γίεδες οὗ 
Οὐνὶε:" (Ερβ. μι. 8). 
ον οδεάϊοπες 19 ἐῤὲ 746] Ἐεηάογ, Μὸν 

οὐεάίεπεε το 1αλτμ: ποῖ, 858 ἰῃ Αεῖξ νἱ. τ. “10 

δὲ καἰ ," ἐκ. ἴο ἴῃε ξοβρεὶ οὐ ἀοςίσιπε οὗ ἴῃς 
ἔαϊιἢ, ἔοσ ἴῃς Οτεοὶς Αστιοὶς 15 Βοτα ον εά, 

“ρὐεάϊεποε ἴο αὶ!" 8 πιδη 5. ΞΌΓΓΟΠ ΟΣ 
οἵ δἰ πΊβοὶΓ ἴῃ τη δηὰ ποαγί ἴο ἕδι ἢ ἃ5 ἴδ 6 
Ρυϊηςῖρῖς δηά ρονγοσ, “ἴδε ογρδηὶς ἰανν," οὗ 
1Π6 πϑνν [π|ὸ ἰη (Ἠγίϑῖ. 

Μαδσρίῃ, “1ο ἐῤε οὐεάίονες οὐ απ. Βυῖ 
{Π6 πιοδηΐης “ οὐεάϊεποε το ἴα .ὲτῈ "15 ςοπῆπηοὰ 
Ὀγ [6 5ἰ πηι ρῆγαβοϑ οὐφάϊεηὲ ἴο ἐῤε γα (Λοῖβ 
ΥἹ. 7), “οὐδ ἐδ Οοερεὶ" (Άοτῃ. χ. 16; 2 Τ 655. 
Ἰ. 8), ἀπά ἴΠε σοπίγιοσίίοη οὗ ἴδε βϑηϊίνε 15 ποῖ 
ὩΠυ 508] : σοΙῃραγε “ἐπὶ οὐεγὶηρ ἐῤε ἐγ δ," Ἰἰῖ, 
ὦ 189 ονθάϊΐθπηοθ οΟΥἨὨ 189 σα τΒ" (1 Ρεῖ. 
ϊ. 22), δηά “ἐδὲ οὐεάξογιες ο7 (1... το) ὥδγι:᾽ 
(2 ον. χ. 5). 

ανιοης αἰ! παίίο.. 581, Ρδυ}}5 οὐ βίη] σοτ- 
τηϊβϑίοῃ, οἵ ννῆϊο ἢ ἣς 5 ἤεῦθ βρεδκίης, 6πι- 
Ὀτγασθά δοῖὴ ον δῃηὰ (σεῃί]εβ (Αςἴβ ᾿χ. 15 ; 
ΧΧΥ͂Ϊ. 17, 20) : δηά [Ποιρἢ 5ρθοῖα] ργοπιίπθηοδ 
ἰᾳ ρίνοη οί ἴῃ {Π15 ΕρΙ51|6 (1. 11; χὶ. 11; χν. 
16) 8ηὲ εἰδοννῆοτε (Αοἰθ χχὶϊ. 15 δηά 21: 
ΟἉ.. ἱ. τ6) ἴο ἢ[5 πιϊββιίοη ἴο ἴῃς επί 65, γεῖ 
Πογο ἴη τῆς Ξαἰιιϊαϊίοη ἴἴ 18 πιογε Ὡδίιγαὶ παῖ 
ἢϊ5 Αροβίοϊϊς οϊες Ξῃουϊὰ ὃς 5εῖ ἑογίἢ 1η 115 
ἔυ]]ο5ὲ ὀχίοπί, δηὰ [15 αἰ ρη Υ ἐπηδηςσεὰ ΟΥ̓ ἴῃς 
νον  ἀ- νὰθ Ῥυγροθς ἴογ ψἢϊοἢ ἰἴ ννὰ8 Ὀθ- 
βίοννοά, ὙΠὸ δοίιια] αϑϑοσίδἰίίοη οὗ [ενν5 δηά 
Οοη165 πῃ ἴπ6 ΟΠυγοῦ οὗ Κοπιο, δηὰ (ἢς 
ἀθβῖγο ἴο ὑπὸ ἴποπὶ 'ἰπΠ Οἰοβοῦ ὑοηάβ οὗ 
ΟΠ γίϑιίδη ξο ]ον 58 !Ρ, γοαιγοὰ [Πδῖ θοῇ βῃοιϊ!ὰ 
6 ᾿ηο]αάἀοά ἴῃ ἴῃ δά τοβϑ ὙΠ656 σοηϑίἀογα- 
ΕἸοη5 ᾶτὸ σοηπιπηθα ὃν ἴπε υβᾶρὸ οὗ {πΠ6 ννογὰβ8 
ἴῃ ἴῃς Ν. Τ΄. Εοτγτμουρῇ ἔθνη δηὰ τὰ ἔθνη ζςοπη- 
ΤΊΟΗΪΥ τηέαῃ Οεηῖ]ε5 848 αἰβιϊπρυϑηεα ἔτοπι 
οννβ, ἴη6 ΘΧΡΓι 55ῖοη πάντα τὰ ἔθνη τεῖδ 5 [ἢ 6 
ΠΙΟΓ 56 η56 'π ὰ ἰοἢ ἴ 8 ἢγχϑί ἐπιρὶ ογοά, ἢ ἴΠ6 

δ]οσϑίης οὗ ΑὈγαμαπι, Οθῆ. χυὶ!. 18, χχὶϊ. 18. 

,)ῶνγν δι: παριο ῇ Οὐ, κζἴοσ 818 πδιιθ᾽ Β 
8810." Το οπα δηά ρυγροβε οὗ “ οὐεάϊεριεδ 
10 ζαἱὁ ανιοηρ αἱ παίίομς 156 ἴο ῥγοσηοῖθ ἴῃ 6 
ΕἸΟΓΥ οὗ ΟΠ τίβῖ, [ματα δὲ» παριό ξΌΟ ἔπεα 
“ῥομά δοαυ," δηὰ “εὐ ογν ἰοησμς εοπ5. ἐῤαΐ 
“ει. Οργμὲ ἰς Τιογά, ἰο ἐδὲ φίογγ οὶ Οοά “δὲ 
αΐδεν" (ΡῺΠ. 1. το: εοοῆραγε Αςῖβ υ. 41; 
Χ. 15) 16; χχὶ. 13).Ψ 

Θ. “»ιοηρ «υδόο» αγὲ γε αἰςο.}ὺ Ἡνὶηξ ἀδ- 
βου οα ἢἷθ σοτηπιβϑίοη ἴῃ τ. 5 ἃ5 δ δγδοίης 
4}1 παῖίοηβ, {πὸ Αροβῖϊθ πονν Ἔχ ΓΟΘΘΙυ [6115 ἢ 15 
τοδλάοβ δ Εοσπις ἴμπαΐ {ΠΕΥ̓ ἀγα ἱποἰἀδα ἰη ἴΐ, 
ἱταρὶ γίης 1πεγοῦγ ἴπαὶ ἢ6 Βὰ8 δυϊμοῦν ἴο 
δάάγοβ5 {Π 6 τ]. 

ἐῤε εαἰϊοά οΥΓἹ ὕσεια Οδγἢ Μοτὸ [Ἰογα] !ν 
( [εβὺ5 ΟΠ γ᾽ 5 οδι]εὰ Ομθ58:" οοήραγο ἴῃς 
δχριθβϑίοη “" σά βοϊθοςῖ" (ν}}..1.1})., ἃη4 “ [ϑγδεὶ], 
ΤᾺΥ οΑ]]οα " ([84]. χΙνη!!, 12). ΟἸγίϑῖ 5 “ ςδ θὰ " 



ν. 8.] 

Οτάᾶος ἴο γου Δηἀ ρεᾶος οπι (ὐοά οὖ 
Ἑδιδεγ, δηά τῆς [,ογά [6805 ΟἨγβῖ. 

8 ΕἸγβῖ, 1 τῆδηκ πὶγ οὐ τὨτουρῇ 

ΚΟΜΑΝΒ. . 

]ε8ὺ8 ΟΠ γῖβε ἔοσ γοὺ 81}, τπδῖ γουγ 
ἔλιι ἢ 85 ϑροκθῃ οὗ τῆγουρῆους {δὲ 
νυν μοὶς νγου]ά. 
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ἅΤε ἴῃοϑε ννῇο δείοηρ ἴο πὶ 25 μανίηρ Ὀδθη 
οαἰεὰ Ὁγ Οοά ἴπε Βαΐβεγ, ἴο βοῦὶ ἴ[Βς δἃςῖ οὗ 
ΟΑ]Ππς 15 Αἰννγ5 δϑουδθα. 

Βγ δάάϊηρς ἴῃ15 ἀσϑογιριοη οὗ ἔδοϑα ΠΟΙᾺ 
Βε δάϊάγϑϑβἊἽ, δῖ. Ῥδυ)], νυν}! δοβουίηρ ἢϊ5 οννῃ 
δυϊποπίγ, δὲ ἴῃς ϑάπιθ ἘΠῚΘ ΣΕσΟζη!265 ἴΠΕΙΓ 
Ροβί!ου 45 ὑείηρ δἰγεδαγ τρειάθεῦβ οὗ Ο γί 5 
ΟΒυγςοῇ. 

7. ΤὨγουρἢ ἴῃς οτοννὰ οὗ ἐδοιρ ἢ ϊ9 νυ Ὡς ἢ 
Βρκὶ ργεβϑϑεὰ ἴῇ ὕροῦ δι15 τηϊπὰ νυ] ἢ τῆς ἢγοί 
τηθηῖζίοη οὗ (ῆς Οοθρεϊ, ν. 1, 51. Ρδυΐὶ μδ8 ἢον; 
σους ὕὑδοκ ἴο {με αἰγεςῖ γεϊδιίίου δεῖννθθῃ 
Ἀι πιο] δὰ 18 γεδάδγβ, δηὰ 50 ὑγοσθθαάβ ἴο 
δάάγεβ5 ἢ15 Ἰείίοσ ἴο {Βοῖὰ, δηὰ ςοροϊυάοβ ἴῃ 6 
διά άγεβ5 νν ἢ} ἢ15 υδυδ] Βα] υἱδλιίοη. 

40 αὐ ῤα!ϊ δὲ π᾿ ον», ὀεἰουεά Οοά.] Ἐ ἴδον, 
“0 41160ο0ἀ᾽ 5 Ὀοϊονγοὰ {πδ΄ ΔΣ10 ἐδ ΒοΙ,9." 
ΤΏὩς αἴγεςῖ σοπῃηξοῖίίο ἰ5 ἢ ὁ. τ: “αώ... 
2ο αἰΪ σοά: ὀείουυεά." Οὐ β Ρϑορὶςε ἅσε ςδ δὰ 
ἴῃ 186. Ο. Τ΄ “ δὲς δεσυεά" (8. Ιχ. ς ; ον}. 6 : 
ΟΧΧΌΙ. 2): δῖ. Ῥδὺ] δρρ 8 (ῃς ἴσστη ἴο [53γδοὶ 
ἴῃ οἷ. χι. 28, ἀπά ἴο (τ ϑιίδηβ ἢ ζοπογαὶ, 
τ Τίπι. νἱ. 2. Οπε ροηά δοεΐψοεοη (Πς Αροβίϊα 
δηά [15 γοδάθυβ 5 ἴπαΐ ΤΟΥ ἃγῸ 'ἢ ςΟΙΏΠΊΟΩ 
ἴῃς οὐ͵εςῖὶα οὗ Οοὐ᾽ β Ἰονθ, ἃ βεςοηὰ τῇοὶσ 
Οομλθο ςοηϑεοσαϊοη ἴο Ηἰς δογνίος ἃ3 
68110ὰ βΒαϊπίβ (Οοάεῖ). 

Οπ ἴδε οὔ ϑοίοη οὗ {πε ννοσἀ8 “ ἐπ Κορε," 
ἴη 6. ξ, 5εὲεὲ [πιγοάἀυοσίίοη, ὃ 8. 

εαἰϊεά ἐο ἐε τ“αἰπ..}] 1,1ἴ, “66119ὰ θ6: 516." 
(οιηραᾶγο υ. 1: “8 68]1οἀὰ Α'ΡοΒ110." “Οοὐ᾿ 5 
Ὀεϊονοὰ " δῖε αἷβο Η 5 “"" εαἰεά εαἰγι.,᾽ Ξξεραγαϊοὰ 
ὃγ ἴπΠῸ Ὠινιης 64}] ἔγοπι ἴῃς ννοτ]ά, δὰ πιδάς ἃ 
ΠΟΙΥ οΥ ςοηβεογαίεα ρϑορὶο ; ̓Κὸ ἰ5γδοὶ οὗ οἱὰ 
(ἔχ. χίχ. ς, 6), [πεῪ γὲ ποῖ δι πρὶν “ εαἰεά ἴο 
Ὀς δοίγ" (Α. Ν.), ποῦ “ οδ᾽οὰ Ὀεσδιιϑθς μοὶγ,; 
δυΐ “ ΒΟΙΥ Ὀεοδιιβα ς8]1εἀ ᾿ (Αὐρυδιηε). ΤῊΣ 
ΒοΙΙΠ655 15 ποῖ ὑυπλγῪ τῆδὶ οὗ ἱπαϊνίάυ4] 
τῃογϑὶ σμαγαςῖοσ, δυῖ τῆαϊ οὗ σοηβοοσγδίιοη ἴο 
Οοὐ β Ξογνῖοθ, ἀπά ἰ8 ἱποσζοίοσο ϑογ θεά ἴο δ] 
ΟὨτιϑιϊδηβ, γῇῸ ἂγε, πδοννενεσ, Ὀουηὰ ΌΥ [ἢ }5 
ΥΟΙΥ σοηῃϑεοζαίίοη ἴο ρογβϑοηδὶ ἢ] 688 οὗ ἰἰξο. 
δε6 ῃοῖδ οὔ ΥἹ}}. 30. 

Ογαες ἰο γοι απά βεαεε.} ὍΠὲ ἔοττη οὗ δά- 
ἀγεβ5 τοδὶ υδυδὶ ἰῃ ἃ Οτεοῖκ Ἰεϊζοσ 15 βθθὴ ἰῃ 
Ἀςΐβ χν. 21; χχὶ. 26; [Ἀπ|651. 1. Βυῖΐῖ [π6 
ΟἸΟΥ͂, οΥ ὁ“ Βερ! ἢ," οὐ' ““ ΡΓοΟΒΡΟΓΙΥ "Ὁ ννᾶ8 
βολεῖ! πΊ65 οπι τε, ἀηὰὰ ποίησ ᾿ψττθη Ὀυϊ 
ἴῃς ὨΔΠ1658 δΔηὰ ἀσφβοσιρίίοηβ οὗ [6 νυσίζεγ δηὰ 
τεολύοσγ, δῖ. Ρδὺϊ μανιηρ δάορίεα [58 δβίιοτῖ- 
εηθάὰ ἰογπι οἵ δάάγϑβϑϑ, πον δά 5 ἴο ᾿ξ δη 
ἱπάερεηάοσηϊ ϑεηΐοποθ Ἴοηϊδίηϊης δὴ δβϑ86η- 
[.4}}γ (τι βιίδη βαϊυϊαίίοπ, ἰῇ νΠϊο ἢ “ σγαςε "ἢ 
5 ἴῃς Ὠἰνίης Ἰονς τηδηϊξοδιίηρ [1561 τονναγὴβ 
5:Πη[] τιδὴ ἰη ἔγοθ ἔογρίνθηθϑα δηα ππτηογ το 
δἰεβδίη, ἂἀπὰ “ εχ," ἴῃ οἱ οὔ Οοά᾿ 8 
ἔταςς, ἰ5 ἴῃ6 δςοῖυδλ! δῖαϊε οὗ σοςοηῃοαίοη : 

866 ποῖδ οὔ ὑ. 1. “Ἐὸγ ψ δε [δγουρἢ 
ἔτδσο 5ϊη5 δᾶνθ Ὀδθθὴ ἐογρίνθη δηα ΘὨΠΛΠΥ͂ 
ἄοηθ ἀιναΥ, ἰξ τεπιδίη8 ἕο γ 0.5 ἴο δε ἰοἰποαὰ ἴῃ 
Ῥεδοβ ἴο Ηΐπὶ ἤοτὰ ννῇοπὶ ΟΥΓ 5ἰη5 δἱοης ἀϊὰ 
βοραγαῖα υ5᾽ (Αὐριπίη6). ὙΠῈ ἔ]Π|6γ ἔοστῃ 
ἔουπὰ ἴῃ 186 Ραϑίοσγδὶ Εριϑῖ1658, “ σγαεςγ, »ιογ, 
ἀπά ῥεαεε," σοηῆγιηβ ἴπε ᾿πϊεγργοίδίίοη νυνὶ ἢ 
(δυ5 ρἶνοβ ἴὸ “φγαςε᾽" (χάρις) πὰ “2 εάεε᾽" 
ἃ ἔυϊηο55 οὗ το κίας ποῖ ἑουηά ἴῃ 16 Οτεοκ 

χαίρειν οὐ ἴδε Η οὔτειν Οὐδ. 
7ῆορε Οοά ομν αΐδεγ, απά ἐδε Ζογά ὕεηώ 

Οδγμ" ὙΠε οτρίπδὶ ϑουτγος οὗ “3γαζε αμϑπά 
2έαες" 8." Οοά οἷν ἔαέδενγ, ΜὯΟ Ἦδ85 τηδάθ υ.8 
Η 8 οἱ άγοη Όγ δάορίίοη (ΥἹ}}. 1.5); [ἢ 6 ΠΘΑΓΟΡ 
δοῦγοε ἴτγοίη μος ΠΟΥ ἢον ἴο ι18 ἰ5. “2 ς 
Ζογά ὕει Ορνγμ" 485 Ἡεδὰ οἵ ἴῃς ΟΒυγοῇ. 
[1 5 εἰοασ ἔγοπι {με βδ᾽ υἱϊαδί!οιβ ἰη ἴῃς ΕΡ 5116 5 
οὗ 81. Ρεῖοσ δπὰ 81. [υἀ6, ῃοσα ἴΠπῸ ϑοηΐθησε 
5 σοτηρίοἴοά, “γγᾶοε... . . δὲ τ ρ θά," 
ταῖ 81. Ρδι})}5 δα] υἱδί!οη 4150 πιυϑδί 6 ὑπάογ. 
βἴοοά 458 ἃ δεπεαϊοϊϊοη ΟΥΎ Ῥγάγεσ. Ὑδι5 ἰη 
[πε δροβίοϊϊς Ἰοϊζοτ 1π6 ἴογπιβϑ οὗ σοπιπιοῇ 
16 ἅγὸ μαι οννεὰ ὉῪ ΟΠ γίϑείδη ἰονο, δά ἃ 
Ρᾶβϑίπ σουγίοϑυ 15 ἰγδηβέοστηθα ἰηΐο ἃ ὈΥΑΥ͂ΟΣ 
ἴοσ Βεδυθη Υ δ᾽ βϑίηρβ. 

8-15. ἸΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ. 
ΎΤΠο 5δ]υϊαϊίοη (1--7), ννῃϊςῖ ἀφοΐατοβ8 81. 

ῬαυΪ 5 ομῆςϊαὶ γοϊατίοη ἴο ἴπθ ΟἩγιϑτἰδη5 δῖ 
Ἐοπιο, 15 ἔοϊϊοννοά ΌΥ 4 ὑσίθξ ἱπιγοάμοϊοσγΥ 
βἰδῖοηθηϊ οἵ ἢ5 ρεγβϑοηδὶ ἔδε ρ5 τονναγάϑ8 
ἴδεῖα, ἴῃ νης ἢ πὸ ἀδοίαγοα ἢϊ5 {Ππαη Κίυ]Π 6585 
ον {πεῖν "Δ (υ. 8), 15 τεπλεπθγδηςθ οὗ {ἢ επὶ 
ἴῃ Ῥγᾶυοῦ (υ. 9), ἀπά Πὶ5 ἀοδῖγα ἴο νἱϑὶῖ {Π6πὶ 
δΔηά ἴο ἰαῦοιγ δος τμόπὶ ἴῃ Ργοδο ης [Π6 
Οοβρεὶ (1ο--1 5). 

8. Εἶνε 1 ἐδαπὰ »» Οοάὐ ἐδγοιχὸ “ετ 
Οργε ὃν γοὰ αἱ ΤΤῆε τδαηπκορίνιηρ, 118 
νοῦ (Π6 Αροβίϊε Ὀερίηβ [(ἢ15 δηὰ χηοβί οὗ ἢϊ5 
Θορίβι]6β, 5 ηοῖ ἴο δὲ δϑογ θὰ ἴο πιογὸ γῃδϊοσγίοδὶ 
Αῖὶ οσγ οουγίοοι ἰδεῖ ἰη ννἱπηϊηρ ἴΠ6 ροοά ν]}}} 
οἵ 5 τεδάδυβ, ΠΟ ἴο ΔΠΥ͂ ἴοπά ᾿Προτη Σ ΟΥ̓ΕΣ 
Δὴ ἰάθαὶ ρίςεϊυγε οὗ ἃ ρεγίδςϊ σβυγοῆ. ΤΉ δῖ 
ἔον ποῖ δῖ. Ρδὺ] ρίνοβ [πΔηΚ5 ἴο Οοά ἰ5 Ὡο 
τ ΡΊ ΠΟΙΥ Ἔχοοίθηος, θυ ἴῃ. “πε τμδὶ ἐνετγ- 
νυ θογο, ἴῃ τὰς ΟὨυγο 65. Ὡς ἢ 6 νἱϑὶῖβ, ἢς 
ἢοᾶγβ (ἰἀϊηρ5 οἵ ἴῃς ἴα οὗ ἴποβθε ννῆο πᾶνα 
οιδταςοά ἴῃς Οοβρεὶ ἰμ ΚοπλΈ. ὍΠε ᾿Ἰηπιϊηςῖ 
οὗ Ἰονε ἰοδάϑβ8 μὶπὶ ἴο τους ἤγβι οἡ {παῖ ἢ! ἢ 
ἰ8 {ΠαΠΚνΝΟΓΙΉΥ ἰὴ μ]5 Ὀγοίηγεη: “11 ννᾶβ 
τηδεῖ ἴο πιᾶκο ἃ ργοϊυς νυ ἢ τηδη κρίνῃς ἢ 
((ξειιπιοπίι.5), Ὀεσδυδο ΠΟΥ ποῖ οπἱγν ὑεϊενοά, 
Ὀυΐϊ 50 ΟΡΘΠΙΥ ἀφοϊαγοαά τπεῖγ Ὀε εῦ, τηδῖ ἢ 
νν88 Ρι δ] ισμθὰ τῆγοιυπουϊ τΠ6 ψγῇο α νγου]ά, 
Οὔβεσνο ἰδᾶῖ ἴπῈ ΑροϑῖϊΘ ἀοεβ ποῖ ργδῖϑὸ 
(Ποπὶ ἔοσγ τιεὶγ (ΔΙ ; [ἃ 15 ἴοο αἰνίης ἀπά 
Θχοο) θοῆς ἃ ΕἸ ΙῸΣ ὑσγαῖϑβε. “ἼΠ6 γτελίοβι 
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ιΟ., ἐκ 
᾿Ν εβιίγεΐ 

ΚΟΜΑΝΟΘ. 1. 

9 ἔογ Οσοά [8 πιῪ νγζηε58, γῇ. 
0ΆΑ1 8εῖνε 'νν ἢ ΠΥ 8ριΠ ἴῃ ἴῃ6 ροβραὶ 

ΟΥ̓ Ὠὶβ ὅοη, τῇδλιῖ ννπους σεδϑιηρ 1 
τᾶκΚε τηθητίοη οὗ γοὺ αἰνγαγβ ἴΏ ΠῚ 
ΡΓΆΥΕΙΒ ; 

Ὀ]οβϑίηγϑ σ41}} ηοῖ ῸΓ ῥγαῖβθ, δυῖ [ῸΓ βοπιεϊῃϊηρ 
διοδῖου δηᾶ δεϊζεγ᾽" (Ατιβίοῖϊ,, "Νις. Ετῃ. ἢ 1. 
χὶϊ. 4); δηὰ 81. Ραυ] γίνθϑ βοϊείηη τὰδηκϑ ἴο 
Οοά ἔογ ἢ!5 Ὀγεϊῆγθη᾽ 5 (4 1Π. 

)γ γομ αἱ] ὅ8εὲ ποῖδ οἡ ἴπε γτεδάϊης δῖ επά 
οὗ σπαρίοσ. Ηδ γοραγαβ {Πποὶγ δι 85 ἃ μι ἴο 
Ὠἰπιβοϊ, ἔοσ νι οἢ δ 18 θοιπὰ ἴο γίνε ΠδηΚ5 
ἴο “Φοά: 566 2 Τ 6538. ἰ. 1: 1]. 12. 

[ 15 τὴϊ5 ἐδο!ηρ οὗ ρεσβοῦδὶ ἱπίογεβί ἴῃ {Π6ῚΓ 
ννο]λτε (παῖ ργοτηρίβ ἴπὸ Ἰονίηρ, {Γ 51] ννογά, 
“ἐγ Οοά" τῃαῖ 15, “τῆς Οοά ννῆο [45 ἐίνοη 
Τὴ ἃ ἔγοοη ργοοῦ οὗ Ηἰ5 ἰονβ ἴὴ γουγ ἔδι ἢ." 
Οοπιράγο ΡὨ]]. ἵν. 19. 

ἐδγοωσθὸ ὕσ Οῤγ 1 “Τὸ τοηάδγ [ἢ η Κ8 
ἴο Οοὰ [5 ἴο οὔἶεῦ 4 βϑαοσίῆοθ οὗ ργαῖϊβὸ: δηὰ 
«πογοίογο ῃ6 δα 5 “ἐῤγουσὸ ὕω: Ορνα, 45 
τπγοῦσα ἴΠ6 στοῦ ΗἸ ἢ Ρυοσῖ." (Οτίρθη.) 

Μεγοῦ ἄγριο ἴῃδὶ Οἢγίβὶ ἰι5 ἴῃς Μεαϊδῖοσ 
οὗἩ (Πδηκϑρινίπης ΟΠΙΥ 8ἃ5 ἴπε σδυβαὶ δρεηΐ οὗ 
(6 Ὀἰοπδίπρδ ἴοσγ νη ϊςἢ πη κΚ5 ἀγὰ ρίνθη, δηά 
ποῖ 45 ἴῃς Μεοαϊαῖὴρ Οἤἴσγοσ. Βυῖ τμαῖ (ἢ6 
Πδη Κορινιηρ 1156} |5 οὔεγοαὰ τπγουρῇ ΟἾγτϑῖ 15 
σΟΓΐδΙ ΠΥ ἴΠ6 νἱενν ργεϑεηϊθά ἴῃ 1 Ρεῖ, ἰϊ. 5: 
(320 οὔεγ μρ «ῥίγιαἱ “αργίβεει, ἀεεερίαδίε (ὁ 
Οοά ὃν ὕει. Οῤηιο. ἘΜ υΔΙΥ οἰεᾶῦ 15 ἴΠῸ 
τοοδηΐηρ οἵ Ηθοῦ. χι. τς, Οοἱ. 111... 17, ἀπά 
Ερῆδ5. νυ. 2.5. νε πιριῖ {πεγείοσο σεΐδιη ἴδ 6 
ΘΆΓΙΠΟΣ δηά πόσο υ5ι14] ἰπἰεγργείδτοη τπαϊ δὲ. 
Ῥδι} καἰνοβ {πάη κΚ5 ἐῤγουσ ὕσς Οὐγ!, ποῖ 
ΟἾΪΥ Ὀδοδιιθς [6 ραγίσυϊαγ Ὀ]οβϑίηρ ἤοννβ ἔγομῃ 
Ηΐπι, δηὰ ποῖ ΟΠ]Υ Ὀεοδιιδε Ὁ Η πὴ δοηθ νὰ 
416 ὑγοιῆϊ πο δυιοἢ ἃ τοϊδίιο ἴο Οοά τδΠαῖ 
νγ8 οδὴ Οοὔεσ Η τῇ {παπκϑρινίηρ, Ὀὰῖ Ὀδοδυδ5ε ΟὐΓ 
τπδη κε ιν! [1561 δηά " Α]] ΟἿ 5εσνὶςεβ ηεθὰ 
ἴο θ6 ο]οληβοὰ δηά Πδ)]οινθὰ Ὀγ ραϑϑίηρ [πγουρ ἢ 
186 ἢδηάϑβ οὔ οὐυγ πιοβῖ ΠΟΙΥ διά απάοῆ]οὰ ΗΠ Ἰρῆς 
Ῥγτίεβδξ, ἴο Ὀεσοπῆε ϑννεεῖ δηὰ βανυουτυ (οσ ἴο 
τοσεῖνο ἰπαΐ ὀσμὴν εὐωδίας ννϊοἢ! 81. Ῥδυ] 
δρθακβ οἵ, ἕτοπι Ὀθείὶπρ οεγεὰ τῷ ἴῃ Ηἰ5 
Οἰδηϑοσ." (Βαγγονν, "ϑεγθοη οἡ (οἱ. "]. 17). 

9. ον Οοά ἐς »γ «υἱηε..}1ὺ 51. δὰ ςοη- 
βστηβ ἴῃ 6 5 ΠΟ τ Υ οὗ ἢϊ5 {Πδηκϑρινίηρ ογ [ἢ 6 
ΑἸ γβιίδηβ δ Κοιμα ΌΥ ἀδοϊδτιηρς 18 σοηϑίδηΐς 
τοιτηοπιδγδηςα οὗ {πο ἴῃ ὈΓΑΥΕΓ (νυ. 9), ἀπά 
δὶ Ἰοπρὶπρ ἀσβῖγε ἴο 8εὲ (πθπὶ (νυ. 19). ΤῊ] 
ἀφοϊαγαϊίοη 6 ἰηϊγοάιιςοβ ΕΥ̓͂ ἃ ΥΕΓΥ͂ 50] ΠΊΩ 
ὍΔΡΡ61] ἴο σοὰά 45 υυνἱῖπαϑββ οἵ 115 ἴγυἢ (2 ΟὐΟΥ. 
χὶ, 11. ΡΒ]. 1. 8). [5 δυςῖ ᾿ἰδηρσίαρε ἴοο 
βίγοης ἴογ τὴ6 οσοδϑίοη ἡ [5 δῖ. Ρδιιϊὶ, 85 
δοπῖθ πᾶνὸ 1ποιρῆϊ, 50 οδιτιοα ἘΜῈ ὉγΥ ἴδ 
ἰπιοησιῖν οὗἩ ἢ8 ἔσθ! Πρ 5, ΟΥὁἨ ἴπ6 ἔογνί ἃ ϑἰγὶς οὗ 
ἢϊ5 ἂῦῇε δπὰ σοιπηίγΥ, ΟΥ̓ ΔΩΥ ΟἴΠΕΟΓ σᾶι156, 85 ἴο 
ἱηνοῖκὸ 16 πε οἵ Οοά ἴδιι5 ΞΟ] ΠΊΗΪΥ νν ἢ» 
ουκ δΔη υγρεηΐ τεαϑοῦ ἢ ΟΥ ἀοεβ δα βρεαῖϊκ (6 

[ν. 9---σΊ :. 

10 Μακίηρ τεχυςβὲ, ἱξ ΌΥ ΔῃΥ͂ 
ΠΘΔΠ8 ΠΟῸΡ δῖ ἰδηρτῃ 1 πηῖρῃς ἤᾶνε 
ἃ ῬΓΟΒΡΕΓΟΙΙ8 ἸΟΌΓΠΟΥ ΟΥ̓ ἴῃς ψ}}}} οὗ 
(ὐοϑά το ςοπης μπῖἴο γοιι. β 

11 ἔογ 1 Ἰοηρ ἴο 8εε γου, ἴπδὲ 1] 

ὑνογάβ οὗ (συ δηὰ ϑοδεγηθθ" Ὅνὲ πιυϑῖ 
ΓΟΙΛΟΙΤΌΕΣ ἴδᾶῖ ἴῃ6 ΑΡοβίϊθ 15 νυγης ἔγοσα 
Οοτηί, ψἤογ ἢ15 5 ΠΟΘ ννᾶ5 ΓΘΟΘΏΓΥ 
φαἸϊε ἴῃ ᾳιοσϑίίοη, Ὀεοδυβε ἢ 18 νἱϑῖ ἴο [παῖ 
σπυγοῦ Ππδὰ Ὀδθη ροβϊροηδα : ἴο [πδῖ σπαγσα 
Πα ρᾶνθ ἃ ἢ.]] δηὰ ἀεἰθεγαῖε γείαϊδίοη (2 Οογ. 
ῖ. 15--24}, ἰῃ {πὸ σουγϑὲ οὗ νυδίςἢ (Ὁ. 22) δὲ 
ιιϑοὰ δὐξη ἃ βίγοησεσ ὑγοϊεϑίδίίοη ἴδῃ ἴῃ {86 
Ῥαϑβϑᾶζο Ὀείοσε υ8. Μογοουεῦ, Βὸ 15 ΓΙ ΠΡ 
οη ἴδε ἐγνὸ οὗ υπάογίλϊκιης ἃ ἸΟΌΓΣΠΟΥ ἔτοπὶ 
(ογίπι ---ἃ ΟἸἿΥ σοπιρΑΓΔΓΨΕΙΥ ποᾶσ οι -- 
ἴ(ο [ογιϑβαίθηι, ννῃϊο ἢ ννᾶ9 δγ ἀϊδῖδηῖ. Ηβς 
δυ5 Δρρθδγβ ἴο ὃ6 ζιγηίης 5 θδςοΚ ὕροη {πὲ 
Ἐοιηδη8, ᾿5ῖ νπδη [ἴ 566 Ππὶ5 τηοβῖ παίιγαὶ ἴο 
ῬΑΥ͂ [158 ἰοης ἰηϊοπάδα νιϑῖ; ἀπά ἢδ ἢδ5 [ΠεῖῸ - 
ἔοτο γϑᾶϑοη ἴο ἔδαγ ἰοϑῖ ἢ 8ῃοι)ά Ὀ6 βυξρθοϊδαὰ 
οὗ ἤοκίεηθϑβ ΟΥ̓ ᾿πϑι ΓΙ Υ, ΟΥ δύῃ οὗ δεϊηξ 
Δϑῃαπιοα ἴο ργόδοῖ ἴδε Οοβρεὶ ἴῃ ἴδε στοδῖ 
σεηΐγο οὗ Ἰδαγπίης δηά ςοἰνη!Ζαϊίοη. 

Αἴ ῥγεβδοπῖ ἢ6 Ἵοδηποῖ ργονς [15 βἰ ΠΟΘΙ, 
ἢδ οδῇ ΟἿΪΚ δϑϑδογὶ ἰ ; ἢθ σδηηοῖ ῃονν ννδδῖ 
5 ἰη ἢ]5 Βοαγῖ, 6 σδὴ ΟἿ οδ]}] ἴπς ἢεοαγῖ- 
δοδγοῆίηρ Οοά ἴο νἴηο655. 

«ὐδοηι 1 τους «υἱἹό ν»'γ “ῥιγ ἢ Ἠδςδ νόθος 
βουδηΐ δῃηὰ πῃ} Π|5ῖοσῦ 1 δ, ἴο ποῦ 1 ΟΥ̓͂ΟΓ 
ὯΟῸ τῇοτ Ουϊνναγαὰ δοῦνος ἴῃ ὈγοΔΟδὶπρ ἴΠ6 
Οὐοβρεὶ οἵ Ηἰβ5 δοη, δυῖ 1μεογείῃ βόγντὸ δηά 
ΟΡ Ηἰπὶ ἴῃ ΤᾺΥ 5ριγὶϊ (χν. 16),--Ὴς 15 
ΤῊΥ ννἱῖποϑ5 ἴπαϊ 1 ἰοῆς αηὰ γα ἴο ἀο Η!5 
ΟΣ ἁπιοηρ γου (2 ΤΊπι. ἱ. 3). Ηδ Κπονοῖῇ 
“ ἐῥαὶ ΟΥ (τΑῖθοΓ ΒΟ) τουῤδομὲ εεαυπς 1] νιαζέ 
»πεπίίοπ οΓ γοι αἰπυαγς ἐπ »ῃ}7 ῥγαγχγεγι" (ΕΡΉ. . 
16; ΡὨ]]. 1. 1,4). 

10. Μαξιίπρ γεφμεεῖ, (σ΄. Μαξίης γερμε ζῇ 
γ “Ὁ γιέεαπὶ 1 8 8}]} ΘΥΘΥ δ΄ Ἰθηρῖ ὉΘθ 
Ῥτοσρθχθὰ ἰπ ἐῤὲ «υἱἱἱ 9,7 Οοά 1ο εο»γ6 μΏ10 
χομ. ον Ὀεδυ ΠΥ τπς Αροϑί!ο5 ἰδησιδρα 
τοῆοσοϊθ ἴπῸὸ ἱπιναγά Ἴοπῆϊοϊς οὗ 5. ἐςεϊηρβ ! 
ΤΟ τοπλοδγδηςς οὗ ραϑὲ Πἰπάγαποςϑ 158 Π0Π|- 
διηοὰ ννῃ ἴῃς ἰοτεβίμπὶ οὗ ξιΐυγο αἰ! ΒΊςυ] 65, 
᾿δηά [Π6 δαρόγποββ οἵ ἀδϑίγο 15 ἰδηρεγεὰ ὈΥ͂ 
τοϑί σπδίίοη ἴο ἴπ6 νν}}} οὗ Οοά, ννῆο νν}}} Ὀσην 
411] ἴο ἃ ῬΓΟΒΡΟΓΟΙ5 58:6 ἴῃ Η!8 Οὐ ὙΨΔΥ͂, 
δηά αἵ Ηἰ5 ονγῃ {1π|6. 

ΤΠὸ Τοπιθίηδίίοη δη ποτέ ἢ ἃ Ευΐζυτγα 
55 5ηὴ8 ἴο 4 ἰοηρ-εχρθοϊοα ὄνοπῖ δὴ ΘΑΓΪΥ͂ 
(7δη) Ὀυξ υποογίλίϊη ἀαΐς (ποτέ). (Οοπιράγα 
Νίκοσ " ἀς Ιάἀϊοι5πν5 Οτ.᾽ Ρ. 411; ΡΆ]]. ἵν. τὸ; 
Ασιβίορῃ. " απδθ᾽ 9231. 

ὍΘ ῬΙοδροσθὰ.] ὅεὲ6 1 Οοσ. χυὶΐ. 2; 1 [σῇ 
4; Δη4 ΤοπΊραγε ἴπὸ υ8ς6 οὗ ἴδε βδτὴς νγογά ἴῃ 
ΧἸΧΧ 2 Οἤτγοῃ. χὶ τὲ; 8. ἱ. 12; σον. 
χυὶ!. 8 (Μεγετ). 

11. Εογ 1 ἰοης 1Ίο “6 γοι.}) ὙὍἈὸ σϑᾶβοη οὗ 



γ. 12-13. 

ΤΑΔΥ ἱτηραῦὶ ὑπῖο γου β8οπι6 5ρ᾽ ΓᾺΔ] 
ἴᾶ, ἴὸο τπεὲ επὰ γε πιᾶῦ Ὀ6 εβίδὺ- 

ἴπμκά ἑ 
12 Τμαῖ ἰ8,), ἴδ 1 πιᾶὺ Ὀς Τοπὶ- 

[οσῖεά τοροῖμεγ ἵν γου ΟΥ̓ ἴπε 
ταῦτα] ἔδιτῃ Ὀοτὴ οὗ γουι ἀπα πλα. 

εἰ5 εαγποϑῖ ρΥδΥΟΥ 15 ἴῃς ἀσϑίγε ἴο 566, δος ἴο 
ἔασο, ἰὲ5 δσγεΐδγοη δὲ όπιο, ἰῃ Βοϑο ψνε] 2γα 
Ὧδ ἰ5 αἰγοααῦ ἀδορὶν ἱηίογεσῖϊοά, (ὡοτηραγα 
χΥ. 23, δ:|ἃ ποί65 ἴδοτα. 

ΎΤΠο ψογὰ “1 ἰοηρ" (ἐπιποθῶ) Ἔχργεββϑθβ 
Ὀοῖὰ [πε ἀδοῖγο (δὶ ἀγαννβ ἰπὶ ἴο ἴδ ηὶ, αηὰ 
ἢ15 τοστεῖ ῃαϊ ἢ6 [45 ηοΐ Ὀδθὴ δὖ]ε ἴο σογὴθ 
δοοῦοῦ (σοάςῦ. 

“ο»πὸ “ῥίγμαὶ σα ἢ ὙὍῊΘ νοσὰ “ σμδγ5ιὴΔ ἢ 
18 ΠΟΡΟΙ 5ϑὰ τη ἴῃ Ν. Τ᾿. οἷὰ εἱἢ ἔγοπι πιδη, δὰ 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ἀρρίϊοα ἴο δΔηγτπίηρ νν ἢ σοπλθ5 ἔγοτη 
Οοά"ξΞ ἔγεθ σγάεέ, ΠΟΙ ΒΟΥ 1 Ὀε ἃ Ργονιθπί14] 
ἀεἰϊνοεγαηςε ἔοπὶ ἀδδίῃ (2 ΟΟΥ. ἰ. 11), ἃ πιογαὶ 
νἰγίιιθ, 85 σοηζίηεησε (1 Οογ. νἱΐῖ. 7), Οοά5 
ἔδνουγ ἴο [5:46] (Ε οπι. χὶ. 29), ἴπὸ »ἹΕΕ οἵ εἴοτ- 
ὨΔὶ ᾿ε ἰῃ (Ὠγίδζ [6505 (ν. 1ς, 16; υἱ. 23), ΟΥΓἁ 
ΔΏΥ οὗ τῇς πηιδηϊο!α εἰ ἢ8 οἵ ἴῃς δριπε (ΧΙ, 
6: τ ΟΟοΥ. χὶϊ. 4), νΒοῖΠοῚ τϊγασυϊουβ (1 οτ. 
ΧΙ, 9, 10), πλιηἰδίετί4ὶ (1 ΤΊπι. ἵν. 14: 2 ΤΊπι. 
ἰ. 6), ΟΥ 5ΙΠΑΡΙΥ Ρεσβοηδὶ, 85 ἢ (1 ΟοΥ. χὶὶ. 
9). Α καῇ οἵ [818 ἰδὲ Κιηὰ 15 βόγὸ τηθδηΐ. 
δῖ. Ρδὺ] πορδβ [παῖ ἴη ἘοπΊθ, 85 δἰβϑόνῃεγο, 
8158 ΡΕΙΓΒΟΏΔΙ ΠῚ ἰΒΊΓΥ ΤῊΔΥ δ6 δἰοπάθαὰ ἢ} 
δοπῖδ γα οὗ. Οοα 9 ΗΟΙΥ ϑριγιῖ, {πλΐ ΤΥ 
ςοηῆττθα δηά ἰγοηρίμεη ἢὶ5 ὑτγοϊῆγεη ἰῃ 
16 ῥσίποῖρίοβ δηὰ ργαςίῖοε οὗ ἴμ6 ἢ γίβ[ίδη 
᾿ο. [ποσϑᾶϑὲ οὗ Κπον]θοάρο, ἰονθ, οὐ ΒΟΡρΘ, 
οἵ οὗ 4}1} ἴπδ656 σογηδηοά, ννουϊά Ὀ6 5υςἢ ἃ 
δρίγιυαὶ κι; ὈυΣϊΣ τῇς πεχὶ νεῦβϑθ δῆδνν8 
(ἢ (ἢς 5ιγοηρι βοηΐης οὔ ἴα 15 ἔογο- 
τλοδῖ ἰῇ ἴθ Αροβίϊεβ τδουρ 5. δυςῇ ἃ 
εἰς 15 οδἰϊεὰ υρίγωαί, ποῖ 8485 ρογίδι πη 
ἴο τηδη 5 βριγιῖ, θυῖϊ 458 ργοσθθάϊηρ ἔγτοπιὶ ἴῃ 
δριγῖ οὗ σοά, 8:1. Ρδὺὶ οδὴ ἱπηρασί ἰξ ΟἿ]Υ 
Ὀεσδυθε δὸ [45 σεςοῖϊνθα “ ρτάςθ δηὰ δροβίϊθ- 
ΒὮ]Ρ,᾽ ἴογ 1818 ὙΕΙ͂ ρυγροθσθ.0 (οχραζα 
ΧΥ. 19. 

12. Τραΐ ἱς, δαὶ 1 »παγ δὲ εογηγογ!εά ἰοσεῖδογ 
αυἱὁ γομ.] Α ὈΘΑυΕΡΙΙ Ἔχδιηρὶς οὐ δῖ. Ρδι}}}5 
Βυγ! Ηε πόνον ἔογεοίβ [παῖ ἴπο56 ἡνΠοτὴ 
δὲ δαἀάγοββϑεβ ἀγὰ Ο τ β[ΙΔη5 45 νν οὶ] 85 ἢ πιο]. 
Αἴ ἴδε νεγὺ οιιοεῖ δε ψίνεβ [ἤδη κ8 ἴο Οοα ἴογ 
{ΠΕΡ νν 6] Κηοννη ἤδίτ ; ἀπά ἤόγε ἢ6 ἀοδϑβ ποῖ 
ΒΑΥ “1ῃδί ἱ πλαν ἜϑΔ 15} γου," διυῖ “2ῤαΐ γε 
"Ω7 δὲ εὐἱαῤῥ[κῥεά," ὨΆΤΛΕΙΥ ὉΥῪ Οοά. Βιιῖ, 
Ἰεϑὲ ουθπ (5 Π6 5ῃοι ὰ βεοῖ ἴο τεργοϑοηῖ 
(6 θοποῆξ οὗ ἢϊ5 νι5ιῖ 45 δ᾽Ϊ οἡ {πεῖὶγ 5146, ἢ6 
μαϑΐθηϑ ἴο σοστοςΐ Β͵5 Ἔθχργεϑβϑϑίοῃ, δηὰ ἴο ρίδος 
ΔΙ πιϑοὶῦ Ὀ65:46 ἴποπὶ, ἃ5 ϑμαγηρ ἰη {πὸ Ὀεηοῆϊΐ 
οὗ τοῦθ] σοπιέοτ. Ηδ ἀσγορβ ἴδ6 ἰάορα οὗ 
ΠΕΣ ποράϊηρ ἴο Ὀ6 οϑιδθ ἰϑηοὰ 845 ΡϑΥβΟἢΒ 
ψγολκ ἰη (Δ, δηα 1015 Εἰ π.561} τυ ἢ Ἐπὶ 48 
Ὡρούϊηρ ἴο θὲ εῃοουγαρεά ΕΥ̓ {πεῖγ ἴδῃ, Ὧο 

ΒΟΜΑΝΞΘ, ἱ. 

12 ΝοΥ͂ 1 ψουά ποὲ ἢδνε γου 
ἱρπογδηῖ, Ὀγεΐῆγεη, τῃδὲ οἤεητπλεβ 1 
Ρυγροβδά ἴο σοπια ᾿ηἴο γοιι,, (Ὀυϊ νν28 
ἰες ΒιτΠογῖο,) τῆλε 1 ταϊρῃς ἤᾶνα βοπὶα 
ἔταϊς 'διλοηρ γοιι 4180. σνθῃ 48 ἈΠΊΟΠΡ, 1 ον, ἐὰ 

Ζοκ. οἴδοσ (ὐδητ δ. 

658 ἴδῃ ΠΟΥ ὉΥ 18; ἴοσ ΌΥ͂ “ταυΐζυδὶ ἕλ,; 
56 ΠΟΙ τηϑᾶπὶ “6 (Δ νϊοἢ ὁδοῦ 5665 ἴῃ 
(86 οἴμοσ." ὙὍὙῆὲ ννΠοΪε γΟῦβο ΠΊΑΥ͂ Ὀ6 ἴδι15 
τεηάογοα :- - δὶ 18; τ΄ ψ6ὀγῸ ΣΔῪ ὉΘ ἴ0- 
βούμοσ ϑοιηΐογίθὰ δΔιπο! αὶ γὙοὺ θ80} ὮὉΥ 
[89 οἵἴμογ᾽Β ζδὶῖ, ΥΟΌΣΒ 85 ὙΨ60]1] 88 
ὰΐηῃθ. ΕΣ ἴδ6 σοπϑοισιςοη, 9566 ηοῖο δἵ 
δηἀ οἵ Ἑσδαρῖοσ. 

18. Νοαυ ] «υοὠμά ποὶ ὀφυε γο ἱφπογαπέ, 
ὀγείῤγοπ.) ϑ8ῖ. Ῥδὺ}δ υϑυδὰὶ πιοάς οὗ 8η- 
πουησίηρ δοῆβ ὩΘῪ δηά ἱπηρογίδπὶ ροϊηϊΐϊ 
(5δεε ποῖς οὔ χὶ. 25). Ηἰ5 βγοῖ (πουρῃϊ ἢα8 
Ὀόθη οὗ ἴϊπε6 ρῥγεβοηΐ δηὰά ἔπϊζυγε ννεϊίαγε 
οὗ μὶ5 τεδάθγβ (υυ. 8--.2): Β6 15 [Πῃ κι} 
ἴοσ τπεὶγ δῆ, δπάὰ Ἰοῆρβθ ἴο δ ῖρ ἴῃ ὀβίαδθ- 
᾿ς  Βιυῖ (θη σοπιοβ8 ἴπε6 ᾳαυδδίίοῃ, 
ΝΥ ᾶ5 δ6 δυο γεῖ νἱϑιϊθά {ποτὰ} δηὰ 
1 τῆι ὍὈ6 ποῖ δηθινοεγοά, 1 ΠΊΔΥ [ὮΧΟΝ 
ἀουδὲ ὕροη ἴδ 5: ΘΓ οὗὨἨ δ΄ῖ5 ργεϑεηΐ ὑγο- 
ἔεβδιοη. Ηδ (μογοΐογε δϑϑιιγθϑ ἰῃἤθτὶ ἴῃαὶ Πα 
ποῖ ΟἿΪΥ Ὡον ἰοῆγ8 ἴο 566 ἴδεπι, Ὀιϊ [45 
οἴϊδη δοῖιδι ἑογπιεὰ [6 ρυζροβα οὗ σου 
ἴο ἴῃ σπι. 

(δὼ «υα:ς ἰεῖ ῥἐδεγ!ο).} “ΑπἸὰΙ͵,Ὶ 88 δὲπ- 
ἀοτϑὰ ππι}} πον." “Αγδϊη Πα βῆον5 ἢ]5 
ἴους ἰῇ δἃποίμοι ννᾶὰῦ. ΕΟΥ ποιῖμοῦ βοὴ 1 
νν 85 Ὠἰπαογοά, 5805 ἸᾺ ἀϊά 1 ςεᾶβθ ἔγοπι ἴπ6 
αἰϊοπιρῖ, θυϊ ννᾶ8 δἰννδὺβ8 διἰϊοπιρίίηρ δηά 
δἰνναγβ πἰηάεγοα δηὰ πονοσ ἀεϑιβίίηρ " ((γγ- 
5Οϑίοτῃ). 

ΤΗΘ ηδίυγο οὗὨ (6 Βιπάγαπορβ 15 εχρίαἰηθά 
Δογνναγάβ, χν. 22: πούὸ (ἢ6 Αροϑβίίες ΟἹ 
4} υἀδ5 ἴο τἢπὶ ἰη ἃ Ὀτίεῖ ραγεηίῃ6ϑ5ι5, ἰεϑῖ ἢ6 
ϑῇοι! α δθὸπὶ ἴο ἤᾶνθ οῃδηρθα ἢϊ5 ῬυΓροΟϑα 
ΠΡΟ, ἃπὰ 850 μαβϑίθβῃβ οἡ ἴο ἴῃ6 τῃοῖϊνα οὔ 
8158 οἵϊ-ἰηϊοηἀεα νἱϑιῖ. 

ἐδαὶ 1 »είσδι ῥασνε “ον δ᾽ι΄1.7 ΤῊΣ 58Π1|6 
πιοάεϑῖγ, ννπι ἢ 15 50 σοπβρίοιοιβ ἴῃ συν. αἴ 
12, ΤΏΔΥ ὃ6 ἴγαςοά δραίη ἴῃ [6 νγογὰϑβ “ “ον, ἢ 
δὰ ““ἱ. Ὑ8Πὲ δπλρ[δϑὶβ 15 οἡ ““ο»6" 
τινα) Μ ὮὨΪΓΝ Βογο, τπουρῇ ποῖ υβι δ! γ, βἰδηά8 
τϑοῖ. ὙΒδ βοοά νοὶ 851. Ραὺ] μορϑὰ ἴο ἀο 

διηοηρ ἴδοι, Ποῖ ΠοΓ ται οὐ ᾿ἰππ|6, Π6 σὸ- 
ῬΓΟΒΘΩΪΒ ἃ5 ἃ θεηθῆϊς ἴο δΙπιβος, [ἢ δΔηΥ ἴη-- 
σγοᾶβο οὗ {δμεὶγ ἔδιτἢ δηὰ ποιηθϑ8 δηά γοοά 
ΜΟΓΚΆ, 6 ψου]Ἱὰ ΓΟᾺρ ἃ παῖνεϑὶ ἴο τεναγὰ 
ἢἰ8 ἰαῦουγ (ςοπιραγε υἱ. 22; ΡΆ1]. ἱν. 17, 
ἂπὰ [|οἷ. ἱν. 3ς--38). 86εὲ ποῖβ δι επὰ οὗ 
σμαρῖου. 

α»ιοηῦ γοι αἰπο, ευόη αΦ αποηρ οὐδοῦ σεπ- 
μίω. Ἐοαά, 86 σϑϑὶ οὗ [89 ΟΘθπ11198. 
ΤΠἼΟ "γον" σΟΔΠ ΟἿΪΥ πηδδῃ Πεγα, ἃ5 ἰῃγουἢ- 
οὐ τῆς ςοηϊοχῖ, ετε Ομγϑδη δ Ἀουλα: 



όο ΚΟΜΑΝΞ5. Ι. 

Ι4 1 δπχ ἀθδῖογ δοῖῇ ἴο τῇς 
Οτοεΐκβ, δηά το τῆς Βαγραγίδηβ ; δοιῖὴ 
ἴο τε νΊ56, δπὰ ἴο ἴῃς υηννί86. 

Ις 80, 45 πηιοῇ 45 ἰῃ πὶ ἰ8) 1 Δπ| 
ΤΕΥ ἴο ργθδοὴ τΠς ροβρεὶ ἴο γου τῆδΐ 
86 δῖ Κοπ)ε 4Ἶ50. 

ὡς. ὡς ων ως Ο  ἰβλΆἌἬὨὈἠτστ ἼἬ 

ἔοσ 186 ἰεϊζοῦ 15 δά ἀγοβεοθοὰ ἴο ἴδοπι, δὰ 
ποῖ ἴο 4}} τῇς ρεορίὶς οὗ Ἀοπιθ. [ἴ 15 
ἴλυ5 οἰεαγ ἴγοπι ἴῇς Ἐχργεβδίοη “χορ αἱτο 
--- δὲ γι οΥ ἐδε Οεμεφ," ταὶ τὴς ΟΠ τ5- 
τἰδπϑ αἱ Ἀοπιθ ὑγεγο, ἰη [86 πιᾶ58, Οδηί 165. 
ΤΟΥ τπ8 Ὀεϊοηρεά ἴο “(δε Αροβίὶς οὗ [ῃ6 
Οὐκ 65," τπουσὶν 45 γεῖ υηνϊβιεὰ ΌὉΥ Ὠϊπὶ, 
(οὶ. 11. χ. 
14, 7.» ἀδδίογ ὀοΐῥ ἐο ἐδε Ογεεζε, ἀπά ἴοὸ ἐῤὲε 

Βαγῥαγίαπε; δοὲρ Ιο δὲ αὐἷπϑ, απά ἰο ἐδὲ τη 
«υἱσ..71 ΒΟΙΒ ἴο σοθῖα δὰ ΒδΥ ΡΥ Σδ1 8, 
Ῥοῖ ἴο ψὶδο διὰ πον ὶδθθ1 δὰ ἀθΌ το Σ. 

Ναῖϊοῃϑβ ΠΥ αἰ ἶεΥ ἰπ ἰδηρυδρο δηὰ οἰἶν}}128- 
[ἴοη 845 “Ονγεθξ αμά Βαγόῤαγίαπε," ἀπὰ τθῃ 
ΤΑΥ͂ ἰοῦ ἴῃ πο] ροῆσθ 89 “ «ὐἷὝῪ απά μπ- 
αὐ ὁ . Ὀσΐζ 41} 411 ἀΓὸ ἱηοϊυάδά ἴῃ [86 βρῆδτα 
οὗ Αροβίο!!ς ἀυΐγ, Ὀεσαυδα (ἢ τοϊδίίοη ἰῃ 
ὙΠ ἢ πιθ βἰδπὰ τὸ Οἢγδί δηὰ Ηἰ5 Οοβροὶ 
ἷς ἀθερεῦ δηά τοσο Ἂβϑϑθη 4] {π4η 4} παιοπδὶ 
Δηἃ ΡεδΊβοηδὶ ἀϊδιϊποῖοπθ. ΤὴῈ ϑοη οὗ Μδη 
“ὁ χῖθο5 δον ἴπ6 ραγϑηΐδρο, ἴῃς Ὀ]οοά, [ἢς 
Ὡλῖτονν ὨογΖοη ΜνΏοἢ Ὀοιηάσά 45 ἰΐ δεετηθά 
Ἧ!5 Ηυπιδὴ 1π{Ὸπ; Ηες 5 ἴῃς Ατοδεῖγραὶ 
Μδη ἴῃ ΝΥ ποβδὸ ργόβθησθ ἀϊδιϊποϊοηβ οὗ Γάᾶςθ, 
ἱπίεγνα 8 οἵ ἄρὲϑ5, ἴγρδ8 οὗ εἰν" !]Ζαῖοη, ἀσργεθβ 
οὗ πιοπίαὶ οσυϊΐυγο, ἄγε 85 ποῖμίηρ" (ἱάάοη, 
. Βαπιρίοη 1,θοΐαγεϑβ,᾽ Ρ. 12). 

[ 15 δοκοά, 'ἢ ψνῃιοἢ οἶΔ55 ἄοοβ 8[. Ῥδυὶ 
Τιδδη ἴο ρίας ἴῃς οπίδη5. Απὰ [,8πρ6 85- 
ΒΜΘΥΒ (πᾶ ἴπΠ6 Εοπιδι5 ἀγὸ ἱποϊ άθά ἢ (ἢ 6 
Οὐθοῖκα 85 μανίηςς ἴῃ 54π)6 ουϊΐαγο, δηὰ [ἢ δ 
]ἐνν8 δηά Οὔεοκβ ἅγὸ σοιῃργεποηάεδά ἴῃ [Πα 
[ογπλ δ“ αὐὐνφ.Ὁ δ ἢ αυο5[  οη5 σου] ΠΕ ΠΘΓ 
δ αϑκοά ΠΟΥ δηδννεγοά : ΠΟΥ͂ ϑῆονν ἃ οοπιρί εἴθ 
Τηϊδοοησορίίοη οὗ ἴπ6ὸ ΑΡροβίϊεβ σπηιθδηΐημ, Ὁ 
{γγίπε ἴο Θϑ} Ὀ] 5ἢ (Π 6 νΈΓῪ αἰ ϑ. 1 Πς ΟῚ 5 τἰκ 
ἢἣε 566 Κ8 ἴο ὀχοϊυάθ. Οπ ἴδε παιϊοηδ! ῦ οὗ 
τῆς ΟἸγιβίίδη8 δ Ἐοπιθ, 58ε6 ἰηϊσγοάυςσίίοῃ, 
9.3. 

1] αν» ἀεδιον.Ἵ 8, Ῥδὺϊ 8665 ἴῃ 8 σοτῃ- 
Ιηἰϑϑίοη ἴο ργοαςῇ ἴθ Οοβροὶ ἴο 11} ἡδίϊοῃβ 
4 ἀενῖ π4ΐ πιιιδὲ Ὀ6 ῥαϊά, Οὔ 88 ἢ οδ]}}5 ἴἴ ἴῃ 
1 ΟὐοΥ. ἰχ. 16-19, ἃ ποοδβϑιυ Ἰαϊὰ οὐ ἢΐπι, δηά 
ἃ βίεννατ ἀβῃ!Ρ Θηἰγυπίθα ἴο ἢἰπ|. 

15. 80, «4 νιμὴρ ἂς ἐπ μῖϑ ἐς, 1 ἂρε γεαάν. 
δὰ Ι ΓΟΣ ΤΥ Ῥασί ων»; γεαγ. ἴῃ δοοογά- 
δης6 ΜΠ (Π|5 ἀυγ, ννῆϊοῆ 1 οὐ ἴο 41} 
παῖοηβ, 1 πὶ γεδαν 50 ἴῶσ 45 ἰ ἀδρεοηάς οἡ 
6 ἴο ργεᾶςῖ ἴῃς (ὐοβροὶ ἕο γοῦ 6180 μπδΐ 
δ1ΤΘ ἐπ Βοιμπο. [ἤανθ δόθη ἢἰηάοτοά, δηά, ἱ 
δ ἢ 5 Οοὐὖβ 1], δῪ θὲ Πιηάογοα ἀραίῃ ; 
δυξ {Π6Γ6 15 ηο ἰδοΐκ οἱ ὙΠ] Πρ η655 οΟΥΓὁἨ ΖΟ6Ω] 
ΟὨ ΙΔῪ ρατί, Τα ργαμηηδίοδὶ σοηβίσγυςςοἢ 

[ν. 14--:7. 

Ι6 Εογ 1 πὶ ποῖ δϑῃαπιοά οὗ ἴπ6 
δοβρεὶ οὗ (Ἰγίβε : ἔογ ἴξ 18 τῆς ρονγεῦ 
οὗ ὐοά υπῖίο 58εἰνδίίοη ἴο Ἐν θγΥ ΟΠ6 
τῆλε δε ενεῖῃ ; τὸ τῆς ἴενν ἤγβε, δπά 
αἶδο ἴο τῆς Οτεςκ. 

17 Εοτγ τῃογοίη 18 τῆς τἱρῃϊοουϑ- 

δηά οχδοῖ γεηδοσγίηρ οὗ [ἢ 6 νϑῦβο ἅγὸ ἀϊβουιβϑϑα 
ἴῃ ἴῃ ποῖς δῖ επὰ οὗ οβιδρίογ. 

7οι.... αἰο.1 θοῦ τ. 11. Ηστγε (ἢς ἀ6- 
βοῦιριοη “οι ἐδαΐ αγε ἰὰ Κοηιο," βἤονγβ [δῖ 
81. Ρδυ] 15 [Ὠϊηκίηρ οὗ [6 ( τσύδη ΟΠ υΣΟἢ 845 
861 ἴῃ {86 πιϊάϑε οὗ ἴπαΐ στϑδῖ οἰ ἰη νν δὶς ἢ 
“τῆς Κἰπράοπιβ οὗ ἴ[ἢ6 νου] δηὰ {ΠῸ βΊουυ οὗ 
[Ππδπὶ ψΟΓΟ ΠΟ σοποσηίγαϊοα, δηὰ ννῃιοςῃ νγὰβ 
Αἶϑο “Τα σοπιπιοη 5:ηΚ οὗ 411] (ἢ6 ννογϑῖ νἱςεβ 
οὗὁἨ Ὠυϊηδη Υ, ἀπ τπογεΐοσγε ἴῃς ποῦ εϑῖ βρῆοτα 
ἴον Ενδηρεὶις ζϑαδὶ" (ἱρμτίοοι, ΡΒ]. ῥ. 1.3). 

Οη [δε οπιϑϑίοη οὗ ἐν 'ρώμῃ ἰη Ο. κ᾿, ΒΕΙΟ 
δΔηά ἴῃ Ὁ. 7, 8686 [ηἰτοάἀμςξίοη ὃ 8. 

γν. τό, 1)ς. ΤΉΕΜΕ ΟΥΓ ΤῊΕ ΕΡΙΒΤΕ. 

16. ἴον 1 α»νι πο ααραν»ιεά οΥΓἹ δε σοιρεῖ 
47 Ορνμ.ἢ “07 Οῤνισε" ταυβὲ δ6 οπιρίίοά, 
ἢ τῃ6 Ὀδεθῖὶ Μ55, Ὑπουρὰ δι, Ραυϊ ἰ5 
ἀἰγοςῖΥ δάάγοβϑίης ἴπ6 ΟΠ γϑιΔη5 δὲ Ἐ οπΊο, 
ἴϊ 5 ποῖ ροϑϑιῦϊο παῖ πο, (6 Αροβίὶς οὗ 
τῆ Οϑηΐ]ο5, οου]ά τδῖηκ οὗ ργοδοδίηρς [Π6 
Οὐοϑρ6ὶ ἔδεσε ἴο ἴδαϊ {π||6 ὈΔηὰ οὗ Ὀδϊϊον ΓΒ 
ΟΠ. Τῆς πιοπίίοη οὗ Ἀοπις βυρξοβῖβ [ἢ 6 
1πουρῆς οὗ ςοπιηρ ἔδοθ ἰο ἕᾶσε νἱἢ [86 
ΤῊΙΡ ΒΥ Ρμοννεῦ σοποεηίγαϊοα ἴῃ (δῖ οἴσγοῃσ- 
μοϊὰ οὔ Ηδραϊποπάοται, δηὰ νἱῖὰ τῆς γνδϑῖ 
ταῦτ ἀθ5 ποτ ραϊπογοα τοροῖμοῦ οὐἵ οὗ 
ΘΥΘΙῪ παίίοη ὑπάθσ ἤράνσθη, [115 1[ῃϊ5 τπουρ 
{Παῖ Θρεακβ ἴῃ 16 ννογάϑ, "7 κα» ποῖ ατῤαριφα 
οὔ τῤε σουρῥεί," ν ἈϊΟὮ ἔοτπι ἴπ6 Γαηϑι ἢ ἔτοΠὶ 
6 ᾿ηϊγοάιιοῖοη ἴο [Π6 τποπλς οὗ ἴῃ 6 ΕΡ 516. 

ΤῊς ἰγοαϊπηοπε νῃϊςἢ 851. Ρδὺ] παὰ ὃχ- 
ΡεσΙοηςοα ἴῃ ΟΠΟΥ στεδῖ οἰ 1165, Βα ἢ 45 Αἰεης, 
Ἐρδοβϑιιβ δπὰ (ογηῖῆ (νθηςο ἢ6 νγᾶ5. ΠΟῪ, 
τη), τῖρς τν6}} ἢᾶνς ἀδυπίεα ΔΠΥ [658 
οἰοδαΐζαϑὶ 5οιιὶ  ὄνθη ἢ6 ἴδοϊβ ἴῃ 1} σοηϊγαϑῖ 
Ὀεΐννοθη (ἢ6 ροννεσ ἀπά ροπὴρ δπὰ ϑρίοηάοιυγ 
οἵ “16 οσδρίτδὶ δπὰ τηθαῖσγε οἵ ἴδε νου] " δηά 
τῆς δοουγΐηρ ὑνθάκηε55 δηὰ [ῸΪ]Υ οὗ [6 Οτοβϑβ: 
δηὰ γεῖ πε 15 ῃοῖ ἀϑῃαγηθαὰ ἴο ργεδοῇ ὄνεὴ ἰῃ 
Ἑοπιο ἴΠπ6 ἀοςίγιης οὗ ἃ σγιιςοϊβεα ϑανίουγ. 
͵ῶγ ἐξ ἰ9 δὲ βοαυεν 9.) Οοά μπίο ταἰυαϊοη. 

(οΙΏραΓε σ᾿ (Οσ.]. 24. Το Οοθρεὶ, ἰη 4}} ἰἴ9 
βοοπηηρ ΘΆΚΉ655, ἰ5 ἴῃ ἕδοϊ “ ἐῤδ ῥοιυογ οὗ 
Οοά ;" ποῖ 5ἰΠΊΡΙῪ ἃ 5ἴαϊεμηεηὶ οὗὐ Οοά 8 
ῬΟΝΘΣ, ΠΟΙ ἃ ΤΊΘΓΟ ἰηϑίγυπιοηῖ ψνῃἰοἢ Οοὐβ 
νι! ι.565, υυϊ Οοὐβ ᾿ϊνίηρ τενοἰδιίίοη οὗ 

ἰπλ56 1, 4 Ὠινίπε ροόνεῦ βοινίηρς ἔοτίἢ ἔΓῸπὶ 
Η πὶ ἴο 8ᾶν6 πλθπ᾿5 5011}5 ( [Π|65 1. 2.1). 

ϑοιθ δᾶνε βδθεη ἴῃ ἰἢϊ5 ϑοηΐθηςε ἃ ποογεῖῖ- 
οδὶ ἀοβηϊτιοι οὗ ἴΠ6 Οὐοβροὶ: ὃυζ 81. Ρδιὶ} ἰ9 
δίδτπρ ἃ ἔδλεϊ οὗ ἢϊ5 οννῃ οχρογίδηςθ. ἤδ μὴ8 
εἰς τ ὴ5 “2οαυεγ 9.7 Οοά ἴῃ μἰπιβοῖξ, ἢς π28 



γ. 18.] 

6588 οἵ Οοἀ τονθϑαϊοάὰ ἔγστοπι δι ἢ ἴο 
4 Ηδϑ. «. (δῇ : 45. 1 8 νυυϊθη, “ΤῊ }ι8ῖ 

82} ᾿ἵνα Ὀγ (διῇ. 

υἱἰπηοεςοά 119 οεος οὐ οἴπογα, Ὧπ:} [85 56θῇ 
ἴϊ 5ῃεὰ 1 δῃὰ ἸΟΥ͂ ἀστουπάᾶ ἢϊπὶ, 885 οἴξῃ 48 ἰΐ 
(ουςποά δεϊονίηρ Πολγίβ. 

10 ΕὌΕΥ οπε δαί δεϊευείδ.)ὺ ὙΠ6 ϑανίηρ 
οβῆςδογ οἵ (οὐ ροννεσ ἰβ "πιὰ ὉΥ ἐδ ἢ ἃ5 
ἃ ςοπάππίοη ννδιο ΟΟά δἰ πιβοὶξ ᾿πηροβθβ, ποῖ 
διυϊ τ ἀγιὶγ, Ὀυζ τη δοσοτάδηςθ νν ἢ ἴῃς Ἔϑϑθητίδὶ 
ἀἰκη!ῦ οΥὗὅἨ τηδη 5 ποσὰ] ῃδίιγο. ΡἨγϑιοδὶ 
ἴοτος δοῖϊηρ ὕροὴ πιδίίοῦ ἢδ5 δῇ ἰηγδγ δα 
ἃπὰ ΠδΟΟΞϑΑΓΥ οεςξ; πλογαὶ ΟΥ βρί γι] ρόονγεῦ 
ΥΑΤΙῈ5 ἰὴ ἰΐ5 εἴς ἢ (Π6 ἔγες γεβροῆβθε οὗ 
ἴδε Ξρὶ ϊ οὐ ψνΒϊςῇ ἰ δοῖβ. ὙΠιι5 ἴῃ οἶον οὗ 
ΔΙ νδίϊοη ἰ5 (ἢ6 βᾷπὶθ ἴο 4]] : ἰζ ἰ5 οἴεοζιιαὶ ἴῃ 
ἴῆοβα ννῆο ᾿ν] ΠΡ ῚΥ ἀούορὶ ᾿ἴ, δηὰ ἴπαΐ ΠΠης 
δοςορίδηςθ 15 δ ἢ. 

ἐο δὲ ὕεαυ γγε1.7] ὙΤΠε Οοϑρεὶ 85 [6 βουνοῦ 
οὗ Οοά υπῖο Ξ5αἰναϊίοῃ ἰ85 ποράξῃ] ἴο [ενὖν 88 
6} ἃ5 Οδητκίϊα : 118. 15 ἴπ6 ροϊπξ ρσγονεά ἴῃ 
1ϊ. τ-τοῖ. 2ο. ΝοΥὺ ἰ8 ἴδετε δὴν αἰϊϑιηςτοη 
Ὀεΐνοεη πο 458 ἴο ἴῃς οἠς ςομάϊίοη, ἐδ ἢ, 
(χ. 11, 12). Βυΐϊτμε νογὰ οὗ Οοά πυςῖ Ὀ6 
δροκεὴ “ἴο ἴῃς [ἐν ἤγβι " (Αςβ χίϊί, 46), 
85 βανίηρ ῬΥΪΟΤΠΥ͂ ἴῃ “ἴἢς σονεηδηΐβ οὗἉ ργοὸ- 
πῦϑο Ὁ" “Δδηά 4]50 ἴο ἴε Οτοςκ," ἡ.6. [Ὁ ΔΗΥ ΟὴΘ 
80 15 ποῖ ἃ [ενν. 81. Ῥδι] δἰνγαγβ ρυῖβ ἴῃ6 
" ἢγϑὶ ἰπ ὑστίν!]ορο, ἀπά ἢἤγϑοϊ ἰῇ ΓΈβρΟη5:- 
{Π Κ (ἷ. 9, το); 50 81. Ρεῖεγ οἡ ἴα ἱδυ οὗ 

Ῥρηϊεςοβῖ,---" (Ὧ6 Ῥγοσγηῖϑα 5 τηἴο γοι ἀπά ἴο 
γοὺγ οἰ] άτγοη, δηὰ ἴο ἃ}} ἰμαΐ ἅγὸ αδἷλγ οἱ" 
(Αεΐξβ 1ἴ. 39). 

17. Τῆς ἀοοοτίριίοη οὗ ἴΠ6 Οοβϑρεῖ ρίνεη 
ἰη ν. 16 ἰ5 ὍΤΙΠΕΟΥ οχρίδιποά δηά Ἴοηβιτηοδὰ 
ἴη δἂςἢ οὗἉ [8 Ἔβϑοητῖα] ραστῖβ. ὙΠῈ Οοβρεὶ 15 
ἃ “}οκυεν μρηΐο «αἰυαίίον," ἴον ἃ “ γιφδίεοιμ- 
πο." ΜΟΙ ἰ5 ἰη εἴἴεςῖξ [ἴθ δηα 5} νδίίοη 15 
τουρδὶθαά ἴη 11. 

[ ἰ5. “ Οοαἶ᾽: ῥοαυεγ," ἴογ ἴῃ 6 τἱρῃϊθουβπο58 
τουθαϊοὰ ἴῃ ἴἴ 15 “ ο"ἱ Οοά." 

[1 15 ῸΓ “᾿ΘΥΟΤΣΥ Οἠο ἐδαξ δε ίευεί ὁ," ἴον τὶ ῃϊ- 
ΘΟιι5η6558 ἰ8 τονοδὶοὰ “ ἔγοπι “ἠδ ἴο [81}.᾿ 

ΑΙΙ τΠϊ5 16 ςοηπττηθα 85 Ὀθίηρ ἰη δοσοσάδηςθ 
ψἢ τὰς ἀεοϊαταϊίίΐοη οὗ Οοὐβ σοιπθεὲὶ] ἴῃ 
Ἠδθακκυϊκ ἰϊ. 4, ΟΝ ργοπηϑε5 7, ἐ.6. “αἷ- 
«“αἰΐοη, ἴο ἴπ6 χίφδίεοι ὉΥ͂ γαἰἐῤ. 

81. Ῥδὺυ! [ιᾶ5 ἴδμι:ι5 ραβϑθὰ ΟΥ̓ Δῃ ΘΑΞΥ δηά 
πίῃ γαὶ ἱγδηϑιτοη ἔσοπι ἴπεῸ Ρεγϑοη Δ] τηλοῦ 8 
ἘΓῺ ἔοιτῃ 5 ἱπιγοάδυςοη ἴο ἃ 5ἰδίοπιχθηϊ 
οὗ ἴα σγεαῖ ἀοςίγιηθ νιοὶ 15 ἴπ6 τπετηθ οὗ 
ἴδε ἤγεϊ εἰξμξ σδαρίεγβ οὗ [6 Ἐρί5ι]ς. 

ἐδεγεὶπ ἐξ ἐδὲ γὶφιεοισπδ: 97 Οοά γε- 
“εαίεά.1] Αοπίρᾶγε 8. χον!. 2, “12ε ον 
δαϊδ νεαάδ ἐποιυη δὶ ταὐυαίίοπ; ῥὶς γὴρ δίδοιι- 
πε: ῥαἐό δὲ ορεπίγ “δεευεά (Ματξ. 'τονϑδὶοϑὰ, 
ϑερῖ. ἀπεκάλυψεν τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, Ν υἱκ. 
ὁ γον ν᾽) ἐπ 1δὲ “ἰσϑὲ 97 ἐδ ῥεαιδεη." ῖ. 
Ῥδιιβ τείεύθηοε ἴο {μἰ8 ρδβϑδᾶρθὲ ἰ5 τηδάβ 
ουϊάδως Ὁ ἰΐ5 δαορίίοη ἰῃ νυ. τό, 17 οὗ [86 

ΚΟΜΑΝΞ5. 1. 

18 Εοτ τὴ6 ψγδῖιι οὔ (ὐσοά [5 τε- 
νεαϊεὰ ἔτοπι ἤεάνθη ρδίπϑε ἃ]] π- 
Βοά]!πε88 δπά πητρ δου 8Π 688 οὗ τηδη, 

Ῥϑβαϊπηϊδ᾿’ 5 [ἴσος οἰϊεῖ τνογάβ, “ «αὐναιίοῃ,"} 
“ γισῥιεοιαπε:," “ γευεαίεά," δηὰ οἵ ἴδε 
ῬΑΓΔ 16] 5πὶ Ὀεΐνγθεη “ “αἰυσέίοη " (υ. 16) δηὰ 
“ γίρδιεοισπεις " (. 17). 

ἐῤε γίρῥιεοιπσ. οΥἡΣ,7 Οοά 7) ἘἈδῖπεῦ “8 
τἰἱχμϊθουδηοδ5 οὗ θοὰ." ΤὍΤὨϊ5 ἴογπ ΩΟ- 
ΟΟΓΓΙΠΡ ἴῃ ἃ 511ΠἸΓΊΔΓΥ σἰδιϊειηθηϊ οὗ ἴΠ6 
[Ὠετλθ οὗ 1π6 Ερίϑιϊθ 15. πιοτὸ ᾿ἐκοὶγ ἴο δ6 
564 ἴῃ ἃ σοπῃργοῃοηδίνο [ὩΔη ἴῃ 4 τοϑιγιςιοα 
86η506. Ὗνο τηιδβῖ ἰπογείοσγα 6 οοηϊοηϊ, δὲ 
Ργοβεηῖ, ἴο ἀδθῆηε [5 πλοδη!ηρ ΟἿΪ]Υ 50 ἔὰγ 85 
"1 5 ἀοϊεττηίηθά ὈΥ 6 ἴοστῃ οἵ ἴδ ὄχργθβϑ- 
βίοῃ, ΟΥ̓ ἴπ6 ἱπηπιεήϊαϊε σοηπίοχῖ, δηὰ ὉΥ 81. 
Ῥαιυ}5 δγευίο: δᾶζε. Ὗνε ἴῃ5 Πηὰ τῃδϊ [ἴ 
5. ἃ Τρ ῃζοουϑη685 μανίηρ σά 45 115 δυΐδογ, 
Δηἀ τηδη 83 115 τεςίριθηῖ, ννῇο ΟΥ̓ [ἴ Ὀεςσοιη68 
γΙρΒίθουβ: 15 οἴἶδεςξ [8 βαϊναίίοῃ, δηὰ 115 ςοῃ- 
ἀϊίοη δι : 1 6 ἐπηθοάϊοα ἢγχϑε ἰῃ [6 Ρϑύβοῃ 
οὗ Ομβὶ “«ὐδο ἰΒ πιδὰθ ππῖο 5 ψὶδᾶουα 
ἴσοι Θοἂ, από γί σῥίεοισπει. ἢ (τ ΟΟΥ. ἱ. 30), 
δηὰ ἰὲ 18 θεβίοννθα οἡ ι18 Ὀθεδιιϑε οὗ (ἢ σις 5 
τεάδοιης ννοῦκ, τυ πογοῖη Ηδ “ νν88 πηδάς βίῃ 
ἴοσ υ8, ἐδαὶ «υε νη δὲέ ἐε »ιαάε ἐῤέ γὶρδίεοι- 
πες οΥΓἱ Οοά ἐπ δίμι" (2 ΟΟτ. Υ. 21). 85:6 
ΤΏΆΟΓΟ 1η ποῖδ8 Οἵ 111. 21--25. 

γευεαδά ἥονι γα 1Ίο ,α16ὁ ΤΉ ἰ5 
(πε ΟὨΪΥ Τσοπηεξοϊίοη Ῥοττηϊοὰ ΟΥ̓ ἴπ6 οτάογ 
οὔτ νογάϑ, δηὰ [ἰ ἴδᾶςμθβ τ15 ἴΠπαΐ, 50 [ΔΓ 85 
ΙλΔῃ ἰ5 ςοηςογηοά, ἴπ6 γεονοϊδίίοη οὗ τῆς στ ρῃϊ- 
Θουβη655 οὗ Οοὐ Ὀοφίηβ ἔτοτῃ δηά Ἰεθδάβ οὔ ἴο 
δαῖῖῃ. (Οὐοιιρασε 2 Οὐχ. 11}. 18, ,2γον» χοῦ ὁ 
ξἰογγ. Τοῖδο τῆδῃ ΝΟ ἰἰδίεηβ ἴο ἴῃῆε Οοϑρεὶ 
νυ ῆουϊ διτἢ, [ἢ6 τἱρῃίθουϑη6885 οὗ Οοά ἰ5 ποῖ 
{δογοίη γονραϊθά, Ὀυζ τγετηδίηβ πιά άδη : ἴο Πἰπὶ 
ἍΜ ΠῸ ἰἰοῖθπβ ἢ ἔα, τὰς τἰχῃίεουδηςθβ8 οὗἁ 
Οοὰ Ϊῃὴ5 ἴο 6 {πογοῖη σενςαϊθά, δηὰ ἰἴ8 
Ῥγογζγόϑϑιυς γενοϊδίίοη ἰεηᾶὰβ ἴο ργοάιοθς ἃ 
ὨΪΡΒΟΓ ἄἀθρτοα οὗ δι 28 ἰἴ8 σεϑὶ !, Ὑῆιι5 
“0 ΦΌΕΓΥ ομθ ἐῤαΐ ὀείϊευεί" ἴῃς Οοβρεὶ ὃὈ6- 
σογλθϑ δΥ 15 γενοίδιίου οὗ ἴῃς σίου ϑη 655 
οἵ Οοά ἃ “ ῥοτυεγ 97 Οοά ιστῖο «αἰναίίοη," Ὀ6- 
σᾶι56 ΒΥ δι πῆδη Ἔπλῦγασθβ 45 ἢ]5 οὐνῃ ἴ6 
τ ἰθουβπο55 γΓενεδὶ θα ἴο ἢ 1Π|. 

Τῷ ἡμωὲ “ῥα θεέ ὁγ “αἰ. ΤὨ8. σοη- 
πεοῦοη “δα! δυε ὁγ ,αἰ1Φ" 15 τεαιιϊίγεα ἰὴ 
ἴ6 Ηδοῦτγον οὗ Ηδῦ. 1|. 4, ἀῃηὰ Τφογγεβροηβ 
Ὀεδί ἢ 851. Ῥδυ} β δρρὶϊοδίίοη οὗ ἴῃς ρ89- 
βᾶξε: ἴογ ἢ6 ἀοε5 ποῖ 54γΥ [δαΐ “ΤΙ ΘΟυ 0685 
ὈΥ ἔδιτἢ 15 γονεδὶθα," δῖ τδδῖ “γι δίεοισπες 
ἐξ γευεαίεά ἥγοσι ,α)ὁ ἰο γα," δῃὰ ἃ5 ἴῃ6 
τὶ χϊεουδηεβ5 γευθαϊεὰ δηα ἀρρσγορτγίδίοἀ ὉΥ͂ 
ἔἢ 18 ἴὴ6 ροννεσγ οὗ Οοὰ υπῖο δ8αἰναίίοη, 
“(ἢς Πκμίθουβ 5}4}} Ἰἶνε ----ἰ,ζ., 584}} ππὰ Ἰ1ἴ6-- 
ὃγ (811. Οοπηρασγε Οδι. ἰ,. 2λο, “δὲ ἐδ) «υδὶεῦ 
1 ποαὺυ ἔνε ἱπ ἰδὲ ἥἴἔεσ 1 ἔφ ὁγ (ταῖπεν 18) 
ἐδὲ ,αἰ!δ 9 1δὲ δοπ Γ᾽ Οοά," δος. 866 ποῖεϑ 
οὐ Ηδῦ. ἱἰ. 4, δηὰ ποῖδ ἂὲ εηά οὗ Ἑςμαρίοσ. 

ότι 



ό2 ΒΟΜΑΝΘ. 1. 

Ὑγ0 Ποὶά (ἢΠ6 {γα ἢ ἰπ υπητίρμίεουϑ- 
ΠΕΒ8; 

10 Βεσαυβα {παῖ Ὑῃ ἢ ΠιΔΥ δὲ 

ΜῈ ὝὍῆς Ἡεῦτγονν νογάὰ 50 σοπάογοά 
Τῆεδη5 ὈΓΟΡΟΣΥ “ κοἰοδάξαμοϊηθϑβ," “" (Δ {Πι]- 
655, “ Παε]γ,᾽ Ἰγυβἴη655,᾽ γαΐποτ ἴμδη [ἢ6 
ἃοίϊνθ “ {Γι π( 1655"; 1.6., 1 χλθδης ἴῃς (ἢ 
Ὑ ΠἸΟΝ τηᾶὺ ὃς το] δὰ οἡ, γαῖπεγ [ἤδη [Π6 1411} 
ΠΟ ἢ το] 165. “ Βαϊ ἰξ ν}}} δὲ {ἰπλὲβ ἀρργοαςῇ 
ΠΟΑΥ ἴο ἴπε σῖγα 56 η56: ῸΓ σοῃϑίδποΥ ὑηάογ 
(ειηρίδι ΟΠ ΟΓΥ ἀδηροῦ νυνἱτἢ 8η [5γδοὶϊο οουϊὰ 
ΟΠΪΥ ϑρτίπρ ἔγοπι γαϊίδηςς οα [εποναῆ. Απά 
δοπλεῖῃϊηρ οὗἩ [15 ἰγδηϑι ΟΠ] οὐ ἀοιυδὶθ 5θῆϑε 
τ μᾶ5 ἰῃ Ηδῇ. 11, .." (Ιἰχμθοοε, Ο Δ]. (1. 11.) 

ΟῊΔΑΡ. 1, 18---111. 2.6. ΤῊΕ ὈΝΕΙΟΘΗΤΈΕΟυΞ- 
ΝΕ55 ΟΕ ΜΑΝ. 

51. Ῥδὶ] Πεῦὲ δηΐζοῦβ ὕροῦ τῆς Ρτοοῦ οὗ 
Ηἰ8 ρτεδξ ἱπεπὶς, (μαῖ θοῇ ἴογ [ον πὰ 
ΟοητΠ6 βαϊναϊίου 15 ΟΠ ἴο 6 ἔουηά ἱπ ἴπδ 
ΤΕΥ 5000 οὗ {με τῃίεουβπεβα οὗ Οοὐ ὈΥ 
ΔΙ1ἢ. 
ΕἸγοῖ ἢς 5ῆονδ, 85 ἃ τηδίίοσ οὗ ἔδεϊ δπά οχ- 

Ρεγίθηςο, ἴπΠ4Ὲ ποιῖπεῦ Οὐοπί]ς (ἰ. 18--12) ΠΟΥ 
ἐν (ςἢ. 11.) Βᾶ5 ΔΗΥ τὶ ῃϊθοιιβη685 οὔ ἢ 8 οὐνῃ 
Υ ἸΥΒΙςἢ δ σΔη ὃθ6 }υδι1Ποα Ὀεΐογο Οοά; ἴδοη, 

Αἴτοῦ ἀηϑυνεγίης Οὔ] θοςοΠ8 τοϊατίης ἴο [Πς 856 
οὔ (ἢς [δνν (11. 1--8}), Βὲ σοπῆγτηῃϑβ ἴδε [θϑ! ἸΠΟΩΥ 
οὗ ὀχρετγίεηςς ΕΥ̓ ἴῃ ἀδοϊαγδϊίοπβ οὗ Οοά 8 
ψογὰ (11. 9--2ο). 

186-82. 51. Ῥαὺ] ἤθγα ρῖνεβ 0.8, ηοΐ ἃ ἢΞίοτγυ, 
δυῖ 4 ΟΠγϑείδη ΡΠ] ΟΘΟΡὮΥ οὗὨ Ὠἰβίοτγ : δ 18 
ποῖ παγγαῖίπρ' (μῈ στον οἵ ἰΔοἸΔΙΓΥ ἀπά νῖςε 
'πη 1815 οὐ τῃδῖ ηφίίοη, δυῖ βδονίης ἰπ ἃ Ὀγοδά 
Εοπεγα  ! ος νίονν ἴδ σοηάϊίοη οὗ ἴπΠ6 Ποδίπθη 
ψνοΣ]  δηὰ {πὸ σὯ0.568 οὗὨ 118 σοττυρίοη. 
ΎΠΘ 8]]}5]0η5 ἴο βρεοίῆς ἔογπιβ οἵ νἷςθ δηὰ 

ἸιἀοἸΔΙΓΥ 5ῆονν ρδίηἱγ τῆλ ἢ 18 ἀθϑοτιδίηρ ἴῃ 6 
μοαίμεπ; δι ἴῃς ῥγίηςὶρ!ο5 ψἢϊσ ἢ ἢθ ἰᾶγ8 
ἄονη, Ὀεΐπρ οὗ ὑπίνογβαὶ δρρ]!ςδίίοη, ἰηνοῖνο 
(ἢς [ον αἷδο ἴη |ἰκὸ σοπάομηπηδίίοη, 45 15 βῆ 
ἴῃ ςἢ. 1, 

δὲ «υγαῖῤ 97 Οοά ἰς γευεαίεά 3ονε δεαυεη. 
“ΑΠ ἐχογάϊιπη τογτιδ]ε 458 ᾿ἰρ πίη" (Με- 
Ἰδης ΒΠΟη) [5 ἐοστηθὰ ΌΥ 1ῃ6 βυάάθη δηά 5ἰγικ- 
πᾷ σοηΐγιβε ἴο ἴπ6 ργθοθάϊηρ νϑῦβοϑ. ΤΉΘΓΟ 
ἰ5σ. ἃ Ὡνοίο!]α γενοϊδιίοη: ἴῃ [6 πο 5 β86θη 
ἃ “ῬΟΨΟΓ οὗ Οοά υῃηῖο 5αϊναίίοη," ἰπ ἴῃ6 
οἴδογ, ἴῃς ἀοδίγογίηες ροννοῦ οὗ Οοὐά᾽ξ ψτδῖῃ: 
ἴπογο {Π6 τ ῃϊθουβηθ8β8 οὗ Οοά, πογὸ 6 υπ- 
ΤΙ ρῃϊσοιι8η655 οὗ πιδη. 
ΕἸ δοιιβηθβ5 ἰ8 γενθδὶ θά ἵπ ἴῃς Οοβρεὶ; 

νγάῖῃ 15 τενθαϊθὰ "ορι ῥεαυεη," Ὀδοδιι56 
ἴπεγς “6 Τοτγὰ Βα ῥγοραγοά ἢΐἷβ ἴἤγοπο 
(5. ἰχ. 7: χὶ. 4), δηά ἴβεπος “Ηἶξἔν ἡμάφηισπί 
Εο ἴοτῖδ 88 ἴδο ἰδία" (ΠΗ ο5868 νί. ς, 
Δηα ποῖος ἴπεγο). ὙΠ Ροννοῦ τππΐο βαϊναίίοη 
8 οΓ “ δύεγ7 οπδ δαὶ δείῥευυεερ "; τς νντδίῃ 18 
Ἀξαιηδὶ (Πποπὶ “26α' Βοϊ]ὰ ἀοῖτγη ἐδὲ ἐγ ἐπ 

[ν. 19---2ο. 

Κηονὴ οὗ Οοά ἰ5 πιληϊοος Ππ τ 6ηὶ : ' Οτ, ἡ 
3 ἔφης. 

ἴον (σοοά δεῖ ςπεονοά :ὲ υμΐο τῃδη,. 
20 ἔογ ἴδε ἰην:5:0]6 τῆϊηρβ οὗ Ηΐπὶ 

μπηγὶφρίεομσποις, "ἢ (οἷ. νυ. 6; 2 ΤΉ655. 11. 6). 
ΎΒΕε πιραπίης οὗὨ [18 ψεῦϑα 18 τῆογε ΕΥ̓ ὁχ-ς 
Ρἰαϊπθὰ ἴθ (ἢ ρδβϑϑᾶρε νυν ςἢ ἕο ονν8. Ψνὸ 
ἴπογα δθὲ ἴπδῖ “ἐῤο ἐγ "ἢ ταολπ8 (ἢ 6 Κηοιν»- 
Ιοάκο οὗ Οοά (νυ. 1Ιο ἀπά 25), απὰ λέ (86 
Ὑν1]Γ} διιρργοϑϑίοη οὗ 1015 ἴσα ἢ σιγὴ ἰη 
1π6 Ποαγὶ 15 ννδὶ ἀρργανδῖθβ [6 υηροά πη659 
δηά υπτρηϊοουθπὸθ οὗ πιεῃ, ἰδανίηρς ἴποπὶ 
νπουΐ οχουβδο. νὰ 566 αἷθο δοτὺ ἴῃ6 ψτδιὶἢ 
οὗ Οοὰ [5 τενδαϊθά, ὨδηΊΟΪΥ, ἰῃ ἴῃ ἀοθαβίην 
γὶοο5 δηὰ σοπϑοίουβ ΠΛΙΒΟΥΥ ἴο ὙΠϊοἢ [Π6 
ΒΙΠΏΘΙ 15 σίνθη ΟΥ̓́ΘΥ (24--:2). 

μηφοά πεν: ἀπά μπγὶς δίεοισηπει..} 16. ἸΤΑΡΙ ΕἸ 
Πα ᾿ΠΊΠ] ΟΥΑ ΠΥ, ἃ Ὀοίῃ τοραγαθα 45 5ἰῃ8 
αραιπεὶ σοά. “ὕπροάρηει," ἰ5 ἴῃ6 5ΙΓΟΏΡΟΓ 
οχργοββϑίοη, διιξ “ μηγὶ δίξοισπεν:" ἴῃ6 ΠΊΟΓΟ 
ΠΟΙ ργοϑηβῖνα δηα ροποῦαὶ (Ατγιϑίοιϊθ, περὶ 
ἀρετῶν, Υἱϊ. αι; ῬΟΙΠ, ΠΙ|. 6. 13,3): [ἢ15 ἰδῖζον 
δίοπθ 18 τοροαϊθαὰ ἴπ ἴπ6 [οἱ]οννίηρς οἴδυϑθο, 
νυ ἤσηςο ἴῃ τάθδὶ ογάδγ οὗ ἀδυθὶορηηθηΐ 5 βθθη 
ἴο ὕδ6 (1) υπητὶ μη ϊθοιδῆ655, (2) βυρργοββίοη οὗ 
(Π6 ἰγτυϊῃ σοηςσογηίης Οοά, (3) υπροά! !η6585 
δηὰ ᾿πογοαςθά πηγρ δου 5η658. 

19. Βειαιμς, 9.1 Τα ου56 οὗ Οοὐβ 
τγΔῖἢ ἱπιρ]1οἀ ἴῃ ἴπ6 οἷοθο οὗ συ. 18 8 ΠΕΙῸ 
ἀϊδίϊπςγ δἰαιεά, (παῖ πιο αν 4 Κπονϊθάρα 
οὗ Οοά ννῆϊοὴ {ποὺ νυ] ΠΥ δυρργαϑβ, δηά 50 
Ιεανε {ποτ 5 ον 8 οι ἜΧΟιι56. 

ἐῤαΐ πυδίορ »ιαῦ δὲ ἀποτυη οἡἱ Οοάὐ Τῆς 
ψογὰ τὸ γνωστόν ΟΟΟΙΓ5 πονῆεγα οἾἶβ86 ἴῃ 
δῖ. Ρδυ} 5 Θρ ϑῖ 165; δυῖϊ ἴῃ Αςῖβ ΧΙ. 18 δηὰ 
ΧΧΥΠ. 28, νἤογο 81. Ρδὺ]} 15 ἴῃ 6 βρεδξου, ἰΐ 15 
ιι5εἀ, 85 ἴῃ ἴπ6 Ν. Τ᾿ ξεπογα ν, ἴῃ 4 1655 ρΓΘ- 
οἰ56 56Πη56--- Κηοννη," “ὨοίΔὈ]6,᾽" ΟΥ “ ποῖο- 
του 5. Ηδγο, πονονοῦ, ἴΠ6 νβοῖΐο Ἄσοηϊοχὲ 
Τί565 ἱπῖο {6 τορίοη οἵ Οδγίϑειδη ρἢ]]ΟΒΟΡΏΥ, 
δπά οὔ ἰγαπϑίῖογα πᾶν ἀθπὸ ν Ὲ]] ἴῃ γοηάογ- 
ἴῃ [6 ψογά πιογὲ 5ίγιογ. ὅ86ε6 Εὐὶ Ζβοῦο, 
Δηα Οτίητι, “ ΟἸανὶ5 Ν. Τ᾿. ΡΒΠ]οΙορ." 

ΤΡαΣ «υῖῇ᾽ορ πιαγ δὲ ἔποευπ ταυδῖ ποῖ, ον - 
δνού, ὈῈ ργεβϑϑθοά ἴο πέδη 8}} {Πδῖ σϑῃ ροϑβϑι ὈΪΥ͂ 
δ6 Κποινη; δυῖ, 85 ἴΠ6 ποχῖ γοῦβα ΡΙ ΔΙ ΠΥ μον, 
1ἴ πηδδης5 ἴπαΐ Κηονίεάρε οὗ Οοά νυνη]ςἢ 8 ΟΣ 
ΠΟ ἢ τὺ δ6 ραϊηοαὰ ΟΥ̓ πιδη᾿5 πδΐυγαὶ δου" 
[165 δχογοιϑδοά ὕροὴ Οὐ β τηδηϊϑϊδιίοῃ οὗ 
Η Ἰπλβεὶξ τη σγοδίοη. 

“4 γιαηπὶ! ἐπὶ ἰδ; 7ον Οοὐ δαὶδ “δεαυεά 1 
“πο ἐδερι.)] ἘΔΙδοΓ, “,ὸῶὸν Οοά τααπὶΤοϑεϊοὰ 
ἐς ἴο 91." 

“Ἷπ ἐϑονι ἢ ἀοοβ ποῖ πηϑδη “ ἀτηοηρ {πσ6πὶ," 
ἃ5 [που ρῇἢ τη 5 Κπον]θάρο νγόγα ᾿πιϊοὰ ἴο ἃ 
ἴεν οὗ ἴπ6 ννῖ86 ληά ᾿οαγηθά, Πού “ἰὴ (Ποῦ 
ΠΟ ΒΟ ΟΙ5η655" (ΜογοΘγ), Ὀυῖϊ “25 2δενιἾ 88 
Ὀεΐης νναΐῖ {ΠΟΥ͂ δγο, ἰὼ {ΠΕΙ͂Γ ὙΕΓῪ παΐαγο δηὰ 
Γςοηϑίιοἡ 458 πιθη. [ἔ πιο πδά ποῖ βου Ὁ 
ἴο τεοεῖνα “ ἐδαξ αυὐδίοδ »ιαγ δὲ ἐποτυη ὁ) Οοά," 



γ. 21. 

ἔτοτπι τῇς ογοδίίοη οὗ ἴ6 νοῦ] δῖα 
οἰεαγὶγ 5εεη, δείπρ υπάεγβῖοοά ΒΥ τ1ῃ6 γε νους ἐχουβε: 
τπϊπρβ τῃδῖ ἅτε πιδάβ, εὐεπ ἢἰ5 εἴθγηδὶ 

Ἣε εοουϊά ποῖ ὃδ6 5Αἰὰ ἴο πᾶνε πιδηϊεβίεὰ [ἴ 
ὁ δ θ:." Τῇδ νοῦβο, (ποσγεΐογο, ἴοδοῦεβ 
(παῖ ἴπεγεὰ 15 θοΪἢ δὴ ὄὌχίοσγηδὶ πιδηϊξεϑίδίίοη οὗ 
Οοά ἴο πιεη, δῃὰ ἃ δου υ ἰὴ ἴπεπὶ ἴο γεςεῖνο 
1; δηά ἴπ|656 ἅγὸ ἴῃ ἴννο 1ά685 [δῖ ἀτὲ ἀενθ- 
Ἰορθά τη τῆς ποχῖ νεῦβό. 

Οδἰνίη 5 ποῖθ 18 βισικίηρ : [π᾿ βαγίηρ (παῖ 
Οοά ν»ιαπὶ γε εα ἐ, ἮΘ τηοᾶη5 ἴπΠαἴ 1ἴπΠ6 ΡΌΓΡΟΘΕ 
ἔογ νοῦ πιδη 15 στοαϊθα ᾿ς ἴο ὃς ἴπε ϑρεςῖα- 
ἴοτγ οὗ ἴῃς αδτγὶς οὗ ἴπ6 ννου]ὰ ; ἴπΠ6 βῬυγροβϑα 
ἔογ "νος ογε5 δᾶνὸ Ὀθθη ρίνεη ἢἰπὶ 15 [μδὶ ὉΥ͂ 
ξΑτὶῃρ Οἡ 50 [Δσ δη ἱπιᾶρε ἢ6 ΠΊΔΥ Ὁς Ἰεὰ οἡ 
ἴο 15 Αὐἴδοτ." 

40. Εχρίδπδίίοη οὗ ἴῃς ϑἰδίειηθηϊ, “"Οοά 
ται θεῖο ἐξ ἴο {8 61." 

ἐδὲ ἱπυϊσίδίε ἐδίπφι οΥ δὶ] 581. Ῥδὺ] ριι 8 
ἴῃ {Π6 ἑογεπιοϑῖ ρίδοθ ἴπς ἰηνίϑὶ δὶς παΐυσγο οὗ 
Οοὐ 5 αἰἰτδιιῖ65, λ15ὲ Ὀεσδυδε πηοη δἰηποα ὉΥ 
δυ δι τυ πε υἱϑιῦ]ς ἱπιᾶρεβ ἴοὸσ Η]58 ἰην 51} ]ς 
Ῥετίεςιοηβ. ὙΤΠδ ρἱτιγαὶ τεργοβοηῖβ ἔπ ἰηνΐ- 
δ᾽ 0]6 πδῖιγο οὗ Οοά ἰη 115 πιδηϊο]  Ῥσγορεσίϊεϑ, 
85 Ἔχρίδιηδά ὉΥ̓͂ νγῃδί [Ὁ] ονν8. 
ον δὲ ἐγεαϊίον Ὁ 1δὲ «υογἰ Δ} Μοβῖ 

τιοάρφγη ἱπίεγργεοζοσβ ὑπάογβίδηαἀ {ἢ15 ΠΛΕΓΟΪΥ 
8ἃ5 ἃ Ιλ οὗ {{π|ὸ, ““βἴηοο ἴῃς οστραϊὶοη. 
866 ποῖς δῖ οπά οὗ επαρῖεσ. Βυῖ 1ῃ6 οἷάος 
ἰηϊεσργοίδιοη [45 ἴΏΟσῈ ἔογος, δηά 15 ποῖ 
ΤΟΔ}γ ᾿ἰ8δ]6 ἴο τῆς σῆαγρε οὗ ἰδυϊοίοργ. “ὙΠῈ 
«Τοδίϊοη οὗ ἴη6 ννογ] ," νἱοννοα ἃς ἃ ννῇοΐςδ, 15 
Βγϑὶ ρὑγεβθηϊθα 85 ἴδε σουγες τοσὰ Ὡς ἢ πλδῆ 
ἀογῖνεβ ἃ Κπονίοάρο οἵ π6 υηδθοη Οοά; ἃπά 
Ἃθη ἴδ »πεύῥοάδ 18 ΓΕ, ἀσβοτιδεὰ : τῆς 
τηδηϊ οἱ ἰηνιϑῖ 0] 6 αἰγὶ υῖϊε8 Ὀδοοπλα οἰ ΑΓ 
860ῃ, θείης ςοποεϊνεὰ ἴῃ ἴῃς πυϊηὰ ὉΥ πλοδῃ5 
οὗ τἴῃ6 νδγίουϑ ΨψογΚϑ. 
ὙΠ ἰπν βιδ]ε ᾿γίηρς θεδὶπά [πε νἱβὶ 0] 6 ἃ5 118 

οδι.56, ἴῃΠ6 υὑποῃδηροδῦϊο ὉΡΒοϊάης 41} ἴΠῸ 
Οἴδηροβ οὗ [πε νοι, ἴῃς 'υἱϑάοπι 088 
(ποιιρἢ 5 ἀγα νυτἴδη ἴῃ Ὠδάνθη, δηά οφατγίι, δπὰ 
868, ἴη6 ρον ΒΓ ἢ πιάκεβ ἴμοβα (μοι ἢ 5 
ΤΟΔ 165,--ἴπθθ6 δηά ἴπ6 οἴπον Ὠἰνιης αἴτ- 
Ὀυΐε5 ἅτε Ἴσοποοίνοα 'ἰπ (πὸ πηϊηὰ (νοούμενα), 
δΔηἀ 50 ἀϊδοεγηθα ΌὉΥ πιϑδῃβ οὗ ἴπε {π]Π}5 παῖ 
416 τιδάθ. Τῇ βροπίδπεουϑβ δεῖ οὗ γεάϑοῇ ὉΥ͂ 
ψ Ὡς ἢ ἴΠπὸ τλϊπὰ ρτᾶϑρϑ5 ἴῃ Ἵστεδίίοη ἴπα ἰάθα οὗ 
ἃ 1)ἰνίπο Αὐϊδοτ, 81. Ρδι} δϑϑυπηοβ δηὰ 455 γῖϑ 
ἃ5 8Δη δάχηϊτςἀ δηά υἱπ4ϊϑϑιοηδοϊς ἕδεῖϊ ; 1} 18 
ἔλςεῖ 15 ἱπάεεὰ {6 ἴσιις ἰηοϊ]θςῖι 4] 4515, ἃ5 
σοηϑοίοηος ἰ8 (ἢ6 πιοτὰὶ 4518, οὗ 411] παίυγαὶ 
ΓΕ σίοη. Οἡ ἴΠπ6 ὑγοοθβθ ΟΥ̓ ννῃ]οἢ ἴΠ6 τηϊπὰ 
δϑοοθηάβ ἔγοπιὶ τῆς ϑϑηβὶῦϊθα ἱπιργοϑϑίοηθ οὗ 
(διη; 8 τπδὶ ἅτ ϑεθὴ ἴο {π6 ἰάθα οἵ ἴδε ᾿ην ϑὶδ]6 
Οοὐά, “«ηὰἀ 50 85 ἰΐ ννοῖὸ γϑβοιιπάβ πὰ σὸ- 
ἐςἤοοβ Ὀδοὶς πε Οτοαῖ Ογοδίογ᾽ 5 ΠαπΊῸ," 56εῈ 
Ουάννοτί, “ ἱπγυλυϊαδὶς Μογα γ,᾽ Ρ. 177; 
δηὰ ἃ ἤπε ραβϑϑῶρε αιοϊεά ἔτοπι 1,6 η|12, 
4 Ἐπ55215 ἀε Τπίοασϊοίς; Ῥαγῖ 1., ὈΥ δαίβϑεῖϊ, 

ΚΟΜΑΝΟΈ. 1. 

Ρονγεῦ δηὰ (ὐοάπεδά; 380 τπδὲ ἴδεν 

21 Βεοδυβα τῇδι, σσῆθη {ΠΥ Κπενν 

“Ἐπταὶ ἀθ ῬΠΠοβορῃϊο τε ρίουβε,, Ῥασὶ 1. 
ὃ 5. 

δὶ: εἴεγπαὶ βοαυογ.] Ατποῆς “ 2δὲ ἱπυϊεἰδἰρ 
ἐδίπρ," οἵ Οοά “2οφυεγ᾽" αἷοπε 5 βρϑοϊβοά, 
Ὀεσδυ5ς6 ἴἴ ἰ5 (ἢς αἰγὶ θιῖε ἢγϑὲ δηα τλοϑῖ ὑγο- 
ΤΑΪΠΘΏΓΥ αἰδρίαγεοά ἴῃ Οτγεδϊίοη. [ἴ 15 οἰ θα ΪῪ 
δθθηὴ ἴο δδ6 εἰεγπαὶ, Ὀδοδιι56 ὈΥ ἴτ 411 τη 5 
τεπηρογαὶ ΜΈσο οσεαῖοα, ΤῊΣ οἴδοῖ διγδυζε8 
οὗ Οοἀὐ ν ΒΟ ΝΒ ἀχὸ οἰΘΑΥΙΥ βοση ἴῃ Ηἰ5 ννόογίϑ, 
δ οἢ 45 νυ ϊϑάοτῃ δηά σοοάῃο58, 51. Ρδι)ὶ 511.ΠῚ5 
ὮΡ ἴπ οπ6 νογά, ποῖ σοάῥεαάδ, Ὀιΐ ἑν πὶ γ: 
[Π6 ννοτγὰ ἰ5 ποῖ ἴδαῖ ννιςο ἢ ἐχργθϑϑοβ ἴῃς Ὀοϊης 
ΟΥ ὄββθῆςε οὗ Οοά, ,.4. ΠΟΥ ((οἹ. ι!. 9), Ὀυῖ 
ἃ Κιπάτεά ἂπὰ ἀογινεά ννογά, βρης [δ 6 
1ϑινὶπθ υδιν οὐ ρεσγίεσϊίοη οὗ Οοά 845 ϑϑθῇ 
ἴῃ Ηἰ5 δἰἰγι δυ εϑ. 

“0 ἐδαὶ ἐδὲῦ αγεῊ «υἱδομί φοχεισς.ἢ Τδαὶ 
ἘΔΟΥ ἰσδὶ 6 σίτδμουῖϊ ὁχοῦδθ. Τἢς 
ψνοσγάὰβ (εἰς τὸ εἶναι) ΕΧΡΓΟ55 ποῖ ἃ ΠΊΕ 
Τοϑυΐς, θυ ἃ ΡΌΓΡΟΘΘ. 866 ἴ. 11 ἵν. 11, 16, 
18; Υἱ. 12: Υἱί. 4, 5: ΥἹΙ. 29: ΧΙ. ΣΙ, ἄζο, 
Οῃ 2 Οὐον. υἱῖ. 6 5366 ποῖδθ ἴδογε. 

Μοκίῖ τηοάσδγῃ (ἐοτηπιοηίδίουβ ἤᾶνο τη ϑβοα 
δ ἴσιο σοηποοίίοη οὗ [(ἢ8 οἰδιι56, δηὰ οὗ ἴδ6 
ὙΠΟ] ράβϑαρο (ν΄. 19--21). 
ΤΠ βεηΐοηςο, “ Σου δε τηυϊἱδίο ἐδίησι! οὗ 

δίρηε,. .... γέ εἰραγν “εξ . . .. Ὁ 18 δῃ 
ὀχρίδηδίίοη οὗ ἴδε ίδιεπιεηζ θοὰ πιδαὶ- 
ζοοϊοὰ ἐξ ππῖο 8 θπ: πὰ 85 ἴδε τποῦθ 
ἴη ννῆϊοἢ 1818 πιδηϊξεδίδίίοη «ὐα. »"ααε ἰο δε» 
ἰ5 {πΠ6 πιοάδ ἰη νοὶ ἴ ἡ »παάς ἴο 4}} πιϑῃ, δῖ 
41} ὕὔπιθβ, [ῃ6 ἌἜχρδηδίϊοη ἰ5 Ρυϊ ἴῃ ἴδ τπποϑῖ 
ξοπογαὶ δη αὐοϑῖγαςϊ ἔοστῃ (Ρτόϑεπῖ Τεηθο δηὰ 
Ῥαβοῖνο Νοῖςθ), νἱπουϊ δὴν [ἰ᾿πιταῖῖοπ οὗ 
{ἰπι6ὸ5 ΟΥ Ῥογβοῃβ; Ψγ 8116 (ἢ6 ρῥγεοεάϊηρ δηὰ 
[ο]]ονείηρ δἰαιεπιεηῖβ {(πιαγκεοαὰ Ὀγ ἴπε δΒιβίοσις 
Αογβῖ8) γείοσγ ἀθῆηοὶυ ἴο ἴποβο ννοτὴ 581. 
Ῥδυὶ ἰ8 ἀδβοσίδίηρς (αὐτοῖς, Ὁ. 19, αὐτούς, 
τ. 20, αὐτῶν, ο. 21), ἴπὸ πιθὴ ἴδεδϊ Βο]ὰ 
ἀοση 1860 ΤΥ ἱπ ὈΠΥΪΒ ΘΟ ΒΏΘ688. 

Τῆι5 ἴπ6 βοῆβϑο ἤἥοννβ οἡ νπουΐ [ηἴογ- 
τυρίίοη, δπὰ τῆς γμοῸ]Ὲὲ ραβϑᾶρε ΠΊΔΥ Ὀ6 
Τοηάογοὰ 85 (Ὁ]]ονν8:-- ον αοὰ πιδοϊζοδῖθὰ 
δῖ πἀπίο ΦΏΘΙΩ; ΤΟΣ [89 ἐπ ν δὶ Ὁ16 Ἐδὶπ κ8 
οὗ ἰτὰ, ἰδ δοἴθΣ 81] ῬΡΟΨΘΙ δῃὰ ἀΐ- 
Υἱλὶογ, ΣΟΙ [89 οτθϑίΐοπ οὗ [89 ψΨψοτχ]ὰ 
ΔΤΟ ΟΙΘΑΣΙ’Υ͂ 800}, οΐπ υπάοτδβίοοα ὮΥ 
80 δίῃ βδ ἴμδδῇ διὸ πιδὰϑθ: Τδδῖ ΒΟΥ 
χαὶϊχ ἂξ 6 ψἱϊδουῖ οχοῦδο, ὀεεας ἐῤαΐξ 
«υῤέεη δε ἔπεαυ Οοά 1867 γσίογίβεά ῥὲγι ποὶ ἂς 
σοα. 

ΟΠ γγϑοδίοπι 5 οδ]εςζίοη, οδεπ γερεαϊεὰ ὉΥ 
οἴδογβ, [δὲ 11 σου]ά ποῖ θὲ Οοὐ᾽β διγρροιἊ ἰη 
τηληϊξεϑίης Η ΠΊ5 6}  ἴο ἀοργίνο πιο οὗ δχ- 
συ56, Αἰ Ποι ἢ (ἢ 5 ννᾶ5 ἴΠ)6 γεσμέ, 15 ἀἰβουπδοὰ 
ἰη ἴῆ6 ποῖο δ (6 οπά οὗ ἴῃς σμαρίοσ. Ηδσο 
ἴξ ΠΊΑΥ 6 ἐποιυρἢ ἴο 880, Οοά 5 ρωγροδό ννᾶϑ8 
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Οοά, {πεν ρ᾽οτ βεά λἐπι ποῖ 25 Οοά, 
ΠΟΘΙ νοῦ τῆδληκίι , θυῖ Ὀοςδηδ 
νη ἴῃ {Πεῖγ ἱπιδρι ΠΔτΊοη8, ἀπαὰ τμεὶσγ 
ἔοο ἰϑἢ ἢοαγῖ ννλβ ἀδγκοποά, 

[ν. 22---23. 

22 Ρτοίεββίηρ {παπΊβεϊνεβ το δ6 
ννίβα, ἴῃ γ Ὀεσδηγε ἔοοΪἶβ, 

22 Απὰ οἤδηρεά τῃε ρίογγ οὗ ἴδε 

ἴο ἰΙοανθ ῃοϊδίηρ ὑπάοηθ οἡ Ηΐϊς ρασί, [6 
Οὐ βϑίοῃ οἵ νυ ἢ πλρῆϊ κἰνα σθη δὴ ὄχουϑδ 
ἴοσ βίῃ. 

4]. “Τβαῖ Κπον]εάρο, οὐ γυά᾽πιοηΐ (βςϊη- 
{Π14) οὗ Κηον]οάρο, σοποογηίης Οσοά ψῆηϊςἢ 
ΤΆΔΥ ὃς οὈϊδιηοά ὈΥ σοπίοπιρίαίίοη οὗἩἨ Ηἰ5 
Ογοδίαγεβ.. . . . 50βηςοεῖἢ ἴο σοηνίπος [6 501, 
θυῖΐ ἠοῖ ἴο ᾿ηξοττῃ το]! ρίοη. ... Νὸ ᾿ἰρῃΐ οὗ 
πδίυσο ἐχίθηαδἢ ἴο ἀδοϊασγα {π6 ν}}}} δηά ἴγυδ 
ΞΡ οὗ Οοὐ." (Βαςοη, " Αἀνῖ. οὗ 1,οἀγη- 
ἱηρ, Β.11.) Τ 5 18 ἴγυς οὗ Οοά᾽ 5 ραγίση δῦ 
Ψ1}1, πὰ οὗ βρεςοΐαὶ πηοάθϑ οὗὨ ννογϑῆιρ ἀδϑιγοὰ 
Ὁγ Ηἰπι; ουΐ 81. Ραυ] μεγε οἰθασὶγ ἴθαοἢθ8 
(δὶ πιὸη κπὸνν δπουρῇ οὗ Οοά ἴτοὰ Ηἰ5 
ΥΌΓΚ5 ἴο βου Ὗ Η πὶ ἴῃ ἃ ὙὰΥ  Ὀοβίϊίης Η 5 
᾿υινῖης Ναίυγε; δυΐ {δεῖν ἔδυ! ἸΑΥ̓ ἴῃ ποῖ 
ἰονίηρ ννδῖ {ΠῈῪ Κποὶν :---ὸ ΜΊπ5 ἀπιδηῖ αποά 
δυτηπις εβὶ. “Ὑ ΠΟΥ ἴον ποῖ ρΡογίθοι!  τΒ6 
Ρεγέεςϊ Βείης." (Αὐρ.) “δε βίου οἵ Οοά 
15. ἴπ6 δάπηγαῦϊα Ἐχοθιθπο οὗ παΐϊ νἱγῖυς 
αἀϊνίης νὩϊςἢ δεῖηρ πιδθ πιδηϊξοϑῖ σδυϑοῖῃ 
ΠΊΘη δηὰ δηρεὶβ ἴο ὀχῖοὶ Ηἰ5 ρτοδίποβϑ, δπά 
ἰῇ ταρασὰ ἱμεγοοῦ ἴο ἔεατ πη. ΒΥ ὀείμρ' 
5] ογβεά͵ ἰὶ 15 ποῖ πιοδηΐϊ {πδξ Ης ἀοῖῃ τγϑοοῖνο 
ΔΗΥ͂ Διυρτηδηϊδοη οὗὨ β]ΟΙΎ δῖ οἷν Βᾶπά5, διυϊ 
ΗΙ5 πᾶπὶθ νὰ βίου γ, ἤθη ννὲ (ἘΒ.  ΟἿΓ 
οκπον)]θοάσηιοης οὗ Ηἰ5 ρἱοιγ. (οοκζσ, 
“Ἑ. Ρ, ΒΚ. 11... 1. 

8(. Ρδιὶ ἰουςῆο5 ἴῃς τοοῖ οὗ 5ίη ἴῃ (ἂς 
τνογάβ “ «υῤεη θεν ἔπεαυ Οοά, ῤὲγ ἀὶλὰ ποῖ 
ἸΟΥΣΥ͂Υ δία δε Θοᾶἂ, ΟΣ αἱνο 8. 8} }κ6."" 
Ὧ18 ρϑϑᾶξε 56 6Πὶ|5 ἴο ἤδυθ ἰηϑρίγοά (παῖ 

Ἰοίίοϑὶ κἴγαίη οὗ (Ἑμγίϑιίδη δαοσδίοῃ: “να 
εἰογν Τῆδο, νὰ ρῖνο (ἤδη Κ8 ἴο ΤὮΕεε ἴοσ ΤῊΥ 
δτελὶ βοσγ." Ὅῆῇδε ςοηΐοχί ποννονοῦ ἰοδΔ65 τ15 
ἴο 1ϊπκ οὗ Οοά ῃοῖ οηἱγ ἴῃ Ηἰ5 παΐυγο, δυΐ 
ἴη Ηἰ5 ψόγκβδ, 45 Οτοδῖου δηά Ἀπἴἰογ οὗ {Π6 
ὙΟἹ]α δηὰ ἴΠ δ βοιισγοα οὗ 1} πδίιγαὶ Ὁ] 6 βϑὶπρϑ 
ἴο τηδηκιπά. Τὴ ραβϑᾶρο ν}}}} [8 τησδῇ : 
ΒΟΥ ἀἱὰ ποῖ ΓΟ ἸΟΣΣΥ Εὲπὶ δ αοὰ (1η ἢἰ5 
Ὀ νης Ρογοο 05) ΟΥ αὶνο ΓΒ ΔῈ κα (ἴο Πἰ πῇ 
ἃ8 Οοἀά ἴἢς δΔυῖΐδοσ δπὰ ρίῖνοσ οὗ 4]] ροοά.» 
(οιηρατο δῖ. δι} 8 ἀἰβοουγβοβ ἴο μοδίμοῃ 
δυάίθηςοο5 ἰη Αςὶβ χίν. 17, ΧΥῚΪ, 24--20. 

δμέ δεεα»ις υαἱἰπἢ ὝὙὍΠ8ὲ ἀΐγοςξ ορροϑβῖ- 
ἤοῃ ἐπ σεΐ ἴο ρ]ἱογιέγιπρ Οοὰ 8485 Οοά, ἰ5 
ἴο Ἔχοῆδησε Η!5 ΊΟΥΥ ἴογ δὴ ἰπηᾶρθ, Υ. 21: 
Ὀυΐῖ δῖ. Ρ40]} ἢγϑῖ ϑἤῆοννθ ἴῃ 6 ἵπηοῦ σοοῖ οἵ 
εἰῖθ ορροβίοη. ὍΣ Ἠεῦγενγ πογὰ Ὁ3Π 
ἐς γραῖῃ," ὁ νροιν," ὁ Ὑδη γ,᾽ 8 5ρθοὶδ!ῦ 
ΔΡρΡ Θὰ ἴο δπ ἰάοὶ, 48 ἴῃ [εγ᾿ 1ϊ. ς ̓  κ 28 ε7 ἀγὸ 
ξοπε γ ,γορὶ ηιε, απά ῥαυε «υαἰξεά «εν 
τναη (ἸΟΧᾺΧ τῶν ματαίων, ναῖῃ [Ὠϊηρ5, ἐ.6. 
ἰ(ο18) απά ἀγε ὀεεοριὸ υαἱπ᾿" (ἐματαιώθησαν). 
866 ποίε8 οὔ 2 Κίηρϑ χυὶϊ. 15, δηἀ σΟΙΠΊρΡΑΓΟ 

1 ϑδᾶτη. χχυὶ!. 21: “1 ῥαῦυε ρῥίαγεά δὲ 70ο] 
(μεματαίωμαι) από δαυε ἐγτεά ἐχεεεάϊησ γ.᾿ 

ἐπ ἐδεὶγ ἐριαρίπαϊοσ..) Τδθ νογά διαλο- 
"σμός 15 ΠΟΙΏΠΊΟΠΙΥ υ5ει οὗ κυ Πουρ 5 θο ἢ 

ἵπ τῇ ΧΧ δηὰ Νὲν Τεσῖ, [1 15 νϑγι Ουϑ!Υ 
Τοηαεγεὰ : “ἰπιδρίηδίίοη "ἢ ([.Ὧ4π|. 11}. όολ) ; 
“ γραϑοηΐῃρ " ([ὐκὸ ἰχ. 46); δηὰ πιοβὶ ἔγε- 
4υθητ!γ “που 5 (Μαίῖ. χν. το; σ΄ Οογσ. 
1, 20). Ηδρτγε ἰἴ πιεδὴ8 ἴδε ἔαδὶϑδαεα ποίϊοῃϑς 
ὙἘΠΟΙ πιο ἐογπιθά ἔοσ τποπιβεῖνεβ οὗ Οοά ἴῃ 
ορροϑιϊίοῃ ἴο (πὸ {τ ἢ 5εῖ Ὀείογε ἔποπὶ ἰη 
Ηἰβ5 ψόογκβ. “ἊΝ πογοίη Ὄὀχδοῦν αἰά 1Π1|5 σαπεῖγ 
(οὗ {πεῖν [που Ρ ἢ 5) σοηϑίσὶ ἡ [π ἔννο {ΠῚΏσϑ: 
(1) ἴῃ {Π6 δῦϑοηοθ οὗ ἃ ἰοιιπάδζίιοη ἴῃ ἵτπιἢ : 
δηά (2) ἴῃ τπ6 ροϑιεϊνο δοϑιγαυ οὗ {6 1416 
ἔδῃςϊθβ επηδοάϊθὰ ἰπ ἴπῈ Ηθαῖμθη Μγ.ΙΠΟΙΟΣΥ͂ 
Δηα τνογβῃ!ρ." (Βίββορ μιγὶνγ]]}.) 

απά ἐδεῖγ ζοο τ δεαγί αυσαν ἀαγλεπεά.] ΤῊΣ 
Βεαγί 8 ἰῇ ϑδογιρίυσαὶ ἰδπρυᾶρο ἴῃς 5εδΐ οὗ 
Ἰηο]]δοῖυδ] πὰ πιογαὶ 45 νυθὶ] 88 οὗ δηϊπιδὶ 
[τῆθ, ἀπά ου οὗ 11 2 γοεεεά ουϊ ἐδομσδι. (Μαῖί. 
ΧΥ. 190, ὅζς.). Τῆμ5 {ΠΕ ῚΓ Βοαγί ννᾶ8 δΙγοδα 
Ργονρὰ ἴο ὃ6 “οο] Ἰ5 " ΟΥ “ νοϊά οὗ υπάργς 
βίδηἀϊηρ " θη [ΠΟΥ ἔα! Θὰ ἰο ἀΐβοογη, ΟΥ̓ 
ἀἰξοογηίηρ ἀϊὰ ποῖ ἰονο, (Ὡς {τ ἢ νος Οοά 
᾿ιδὰ 5εῖ Ὀεΐογε ἴεπι. ὙΠΕῪ [υγποά ἔτοπι [ἢ δ 
᾿ρῆϊ αμά ἐῤδεὶν Τοο Ὁ ῥεαγί «υαιὶ ἀαγάεηεά : 
([Π1|8 ννᾶϑ ἃ ΨΌΟΙΘΕ 5ἰαῖε πὴ ἴῃς ἔουΤΠῈΓ 
(Ερβεοβ. ἵν. 1:8). Ὑπὸ δϑιυϑε οὗ γϑάβϑοῃ ἱπὶ- 
Ραϊγοαὰ {6 ἴδοι] [πο], δηὰ ΌΥ ἰοϊοννην 
{ΠΕΣ ναϊη [που ρῃϊ5 ΠΟΥ ννεγα Ἰεά ἰπῖο ἃ 
ἴοννεῦ ἀθρίῃ οὗ βρισίταδὶ ἀδγκη 658. 

4. δε] ξοοποεῖζ δηὰ ἔο]Ϊγ ρὸ παηὰ ἰῃ παηΐ: 
“110 2γογειεὶπρ ἐῤερισείυεε 10 δὲ τυΐ:ε, {δε 
ὀεεα»"ῃ οἱ" (1 (ον. 1. 19-24). Μοβῖ πιοάεσῃ 
Ἱηίογρσγεῖογβ ἄρτοὰ ἢ Οδἰνίη πα ἴἢ6 ΑΡροϑβ- 
[16 ἀοα5 ποῖ τεΐεσ ἴο ἴπ6 βρεςῖδὶ ργοξοδϑίοῃ οὗ 
νϑάουῃ δπιοηρ Οτεεὶς ΡΒ] Οϑορμεῦβ ; ἴοσ {ΒΕΥ͂ 
ὙγΈσο ποῖ ἴΠ6 δ ΠΟΓΒ οὗ ἸἀοἰδῖγΥ, ΠΟΙ νν88 1ἴ 
ῬΘου ΑΓ ἴο {Ππόπὶ ἴο {πΠ1ηκ 1Πποπηβεῖνοθ νυ 156 ἴἢ 
[86 Κπον]εάρο οὗ σοα. Ηδε ἰ5 ἀεξβογιθιηρ [ἢ 6 
ςοποεῖῖξ οὗ ννἱϑάοτῃ ννδιοἢ 185 ὨΘΟΘΞΘΑΓΙΪΥ σΟο- 
σοῖο ψ 4 ἀεραγίυγε ἔγοπι 1) νης γι ἢ, 
δηὰ ουἵ οὗ νδίῖςι τπογεΐογε ἰάἀοἰ ΔΊ ΥΥ ἴῃ 118 
ΤΔη οά ἀπά ἐδηϊαϑις ἔογπιβ στηϊϑὲ ἤᾶνα 
δρίημ. “ΕῸΣ δοαίμθηϊσηι," δάἀ85 Μουεσ, 
“195 ηοΐ [Π6 ῥγίπιευδὶ σοϊϊρίοη οιἱἷ οἵ νυν ῃϊςοἢ 
ΤΆΘΩ ρτδάιδν δάναπηοοά ἴο ἴπε Κπον]θάφε οὗ 
[86 τὰς Οοά; δυῖ [1 5 τῃς σοπδβοψυθηςα οὗ 
ΓΔΠἸῺΡ ἀνα τόσ (6 Ὀγίπιϊςινε σγενεϊδίίοπ οὗ 
Οοὰ τη Η!5 νοσκβ." 

Τῆς βᾶπι6 οτὶρῖπδὶ ὑο] οὗ ἰῇ πο Οοά ΠΙΔΥ͂ 
Ὅε ἰγασοὰ ἴῃ Εργρίίδη, [πάϊδη, δηὰ Οτεεὶς 
ΤΑΥΠΟΪΟΣΥ, δηὰ 1ἢ 5 δοοογάδησε οἱ ΘΑΥΙΥ ἴΣ8"» 
ἀποπβ ἄρτεεβ τ ἴῃς [παϊδῃ ποϊίοη παῖ 

. Α . . ὃ 
ἀποογγαρεθὶς ὀὥοά ἱπῖο δὴ ἱπιᾶρὲ ἐλ δ 



νυ. 24. 

πιλάς ἰκε ἴο σογγυρι]ς πιᾶη, ἀπά ἴο 
διγάθ. δηά ἰἰουτίοοϊτεά δεδϑῖβ, δηά 
ἀτυο ἢ τῃϊηρ5. 

24. ΝΥ Βεγείογε (σοά αἷβο ρᾶνε {π6πὶ 

ΚΕΟΜΑΝ6Θ5. 1. 

ἋΡ ἴο υὑποϊεδηηεββ {πγουρῇ τἢς ]ιι5ῖ5 
οὔ {πεῖς οὐῆέῆ Πιεαγῖβ, ἴο ἀϊβῃοπουγ 
πεῖς οὐη δοάϊεα Ὀδεῖνγεεη [τἋἢεπι- 
β6ἶναβ: 

ἐγ νγᾶ5 ΟΥΤΡΊΠΔΙΥ ἀοροσϑίιοα ἢ τη, 
υΐ σταάυδ!}ν 5] υπηιθογοὰ δηὰ ννᾶ5 ἑογροίίϊθη " 
(Ἀαν]ηϑοη,  Ηεγοάοϊυϑ᾽ ΒΟΟΚ [1., Αρρεπάϊχ, 
εἰ. "]. Ρ. 297). Οη πο ῥγιπητῖνα γεςοσγάβ οὗ 
ἃ Ῥυγε Μοποίδεῖβπι ἴῃ Εργρῖ, 5εὲ ποῖθ 16 οῃ 
Ῥ. 450 οὗ οἱ. [. οὗ {πὶ5 (ΟΠ ΠΙΔΤΥ. 

48, “{πώΦ ἐραηπεά δὲ φίογυ οΥΓΓ 1δεὲ ὠπ|ογ-α 
γωρηδίς Οοά ἱπίο απ πιασε ὑπαδφ ἰδδε 10 εον- 
γεῤιϊδίε »νιαηἡ ἴῃ ΠΟ ἫΝ δηὰ 45 (ἢ ουῖ- 
νασὰ ὀχργοβδίοη οὗ [ἃ τεπ δχοπδηροὰ ἴἢ6 
ὙγΟσ ἢ οὗ Οοὰ ἔον {πΠαἰ οὗ Ἰάο]9β. Τ6 οοη- 
(ταδί δοΐννθθη ῤὲ ἑπεογγωβειδίο απὰ ἴῃ ἐογ- 
γωρε δίς ϑετνοβ ἴο ἀρρταναῖο ἴῆε [Ὁ]]Υ. 

ἐηϊο σή ὑπιαᾶχε »ιαάε δε 10 τογγωρεδίο 
»πῶᾶπ.) Ἐλεδά, Κζ01 απ ἡριασε οὗ [6 ἕἴοστπν οὗ 
κογγρε δίς νιαπ. ὙΠῸ ἰδηρυᾶρο, ῬΑΓΓΥ͂ ὈοΓ- 
τοννοἀ ἔγοτῃ 5. Οὐ]. 20, πιθδῆβ ποῖ ἰμαΐῖ {ΠΕῪ 
ςὐδδησεὰ Οοάβ βίοσυ ἐπίο δῇ ἱπλαρο, ἔου 1}}15 15 
ποῖ Ῥοβϑίδὶς δου ἰῃ τπουρῆϊ ΟΥ δεῖ; δυῖ 
ἴπαὶ ἴπὸν ἐχοπαηροὰ οἠς οδ]εςΐ οὗ ννοσϑβῃὶρ 
ἴου δῃοῖμοσ. Οοἡ [Π6 ργδιιηδίςαὶ σοηβίσυς- 
ὕοη 5εε ποῖς δῖ οπὰ οὗ Ἵῃδρῖεγ. 

Τμδὶ 51. Ρδι}] 15 ῃεσα ἀδθβογ δίηρ ἴπ6 οτἱρίη 
οἵ δείιιδὶ ουϊνναγτά ἰάοϊαΐτν 5 οΟἾοαγ ἔτοπι [Π6 
ψνἢ016 σοηΐοχῖ, ἀπὰ Θϑροοίϑ !ν ἔγοσῃ (ἢ 6 δ[}11- 
δ'οη9 ἴο 5. ον. 2ο (ΟΠ ἀεϑογιθοβ τῃ6 
ΨΟΥΒΗΙΡρ οὗ ἴπΠ6 ρμοϊάθη οὶ, δπὰ ἴο ἴἢ6 
Ε πγριϊδη νγουβῆρ οἵ “ δίγάβ. ἀπά ἔοιιγ-οοϊοά 
Ὀελβῖϑ, ἀπά σγεοριηρ [ΠΙη 5.5," ἴΠ6 1015, πο Ὀ1}, 
186 ϑογρεηΐ απά ἴῃς Ἵστοςοαϊθ. ὍΠδ 5ἴδίιιοβ 
οὗ ἴ)6 ροάϑ5 οὗ στϑοςε ΟΥ̓ ψὩϊςἢ 51, Ραμ] ννᾶ5 
ϑυττοιιπάεὰ δ (ογη ἢ ΠΊΔΥ πάνθ Ὀδθη ἴῃ ἢ]8 
Πα 245 πὸ ντοῖθ, δυῖ 1405 1η υπιΔῃ ἔὈΓΠῚ 
ὙΟΓΟ ΠΟΘΙ [ἴῃ 411] ποαίΐῃμοη Ἴοιηἴγίεβ, δηά 
(ἢς Αροϑίϊς 15 εσγὸ ρινὶηρ ἃ νίονν οἵ ἴΠ6 οὐἱβίῃ 
δηΐ ρτοόντῃ οὗ ΙΔΟἸΔίΓΥ ἴῃ ρσεπογδὶ, ποῖ ἃ ἀθ- 
βουιρίίοη οὗ ΔΩΥ͂ ραυτοιΐαγ ἔοστη οὗ ἰἴ ὀχ βεϊηρ 
ἴῃ 5 ἴπ|6. Ηἰ!5 ἰδησιιᾶρε ἰ5 ραγῖΪϊγ ἰάκθη 
ἴτοπι ἴδε Βοοῖκ οὗ ἊΝ βάση (566 χὶ.-- χιμ. δηά 

ἸΟυΪΑΓΙΥ ΧΙ. 15, χἕϊ, 1.3} ΗΓ ἢ [5617 ἐ ἢ 685 
ἴπ6 (πους ῃῖ5 οὗ 5διδῇ (χ]ῖν. 13). ΟΟΥΆΡΑσα 
Ὀοαυῖ. ἵν. 1ς5-8 δηὰ Ρ5. οχν. 4-. 

24-,2. ΤῊΕ ὈΙΝΙΝῈ ἘΕΤΥΠΙΒΌΤΙΟΝ. 

Τ 5 ἰ5 βῆοννη Ηγοὶ ἰῃ ἔπ δδαηδοππιοηξοξ δα 
Ἡδεδίπεη ἴο υπηδῖυγαὶ νἱσε8 (24--27), ἀπά ἴθ 
ἴῃ 1ῃεῖγ σοπιρεῖε δηά υἱέεγ ἀδργανὶν (28--32). 

24. ἤγροεγεξογε Οοά αἰῸὸ σας ἐῤέρε ἩΡ 10 
πηπείραηπσις ἰῤγορῦ ἐδεὲ ἰισἱς οΥ7 τρεοὶρ οαυη 
δεαγ ἡ ἘἈραά, Ἡέεγεζογε Οοά σαῦυε ἐβερηι 
τ ἣἷὰ ἰδὲ 1: οΓΓἹ τοὶ δϑασίβ ἴο π8- 
ΘΙ]θαμ 986. ὑναῖ 15 ἴῃ6 δίυγε οἵ [18 
1)ὶνίηο ἀρεποῦ " 

ι. Ῥεγγηείσίυε, ΟἾγγϑοβίοτῃ (εἴασεν), ΤΠδο- 
ἀοστεῖ (συνεχώρησεν), ἀηὰ οἴδποῖδβ γείύιτιος 8ϊῖ, 

εν 7. ---Χοι, 111. 

Ῥαι}}8 οἰδίεπιεηϊ ἴο {Π|8, ἴ[παϊ Οοα 5: ΠΊΡΪῪ 
}ενγηηά τὰς Ὠοδίηθη ἴο 14}} ἰηΐο υποϊοδη- 
Ὧ655ὅ. Βυΐ [πὸ οτος οὗ ἴμε Οτθοκ ννοσὰβ 
σδηηοῖ δε {ἢι|5 βοβοηθὰ ἀόννῃ: 56ε6  (ῆσοῃ. 
ΧΧΧΙΙΟ 1; Μαῖῖ. χ. 21, χχῖν. 9: 1 (του. ν. 5. 

2. Ῥργίυασίίυε. “Ἦον αἀϊὰ Οοά μἷνο {Π6πὶ 
ονογ ἡ Νοῖ ὈΥ̓͂ ςοιμρε]]ϊηρ, Ὀυϊ ΌὉΥ ἔοτγβακίης 
(Ποπὰ " (Αὐρ., ϑεῖτῃ. 50), ΑἹ] Βἰβίοσυ ϑδῇοννβ8 
{παΐ Οοἀ ἀϊά ποῖ ἀφ] νι ἢ ΟἾ ΠΟΙ ἡδιϊοηβ 45 Η Ὁ 
ἀϊὰ ψῖῖ Η ̓ ς σβόβοη Ῥθορΐε, γαϊϑίηρ ὉΡ Ρτο- 
ῬΒοῖβ δά βοπάϊηρ νναγΠ! ἢ 5 ἀπὰ οΠδϑ ϑοτηθηῖ5 
ἀἸΓΟΟΙΥ δηά νυἱβι Ὁ ἔγοπη Η Ἰπιβεὶ ἴο γοβίγαϊη 
ΟΥ̓ ΤΘΟΔΙ] ἴΠεπὶ ἔγοσα ἸἀοἸ Δ ΤΥ δηὰ ἱπιρυ ΓΙΥ. 
ΒΘ ἴῃς Πεδίῃοη τυγηθαά ἀννγ ἔγομι Η ἱπ|, 

ϑυτης Ηἰπὶ οὐ ἕτοπι {πεῖτ τπουρἢ5 δηὰ 
Προαγῖβ, δηά γρίνιηρ Ηἰβ ὨΟΠΟῺῸΣ ἴο 56}56]658 
1Ι4ο]56, Ης “ραν ποῖ ονοῦ πῃ (ποῖ ἐδγομ 
85 ΑΟΥΟ 186 Ἰπδῖ8 οὗ ἰποὶσ δοασίβ ἴο 
ὯΏΟ]08119088." Οὐοάὐ αϊά ποῖ οσαυ5ε {πεὶγ 
ἱηρυγγ, δυ1 Ηδ «αϑαπάοηδαὰ {πεπὶ ἴο ἴπε 
Παῖιγαὶ σοῃβοηιεδηςεβ οὗ ἴΠῸ ἰιισῖβ δΙγεδα 
ΜΟΣΚΙηρ ἴῃ ἴπθπη. (Αἰ. οη 5. 35.) 

1. ]ωαίεἰαὶ, “ΤῊς ρῥγεςθάϊης ἱπίογργθβίοη 
8 Τρῃξ 45 2 845 ἴἴΐ ροοὺϑβ, διιῖῖ ἱπδάεηιαῖς 
ὉΠ1655 δοσοιηρδηϊθα ὈΥ ἃ τρῃΐϊ νἱοὸνν οὗ ννῆδῖ 
Ατὸ οδιοὰ “ῃδΐυγαὶ Ἴσοηβεαιδιςε5." 6 
ἸδΆΓ ἔγοπὶ ὀχρογίθηςς παῖ οὔθ δίη ἰδδάβ ἴὸ 
δηοίδοσ, δηὰ (μδζ Ἰιιδὲ ἱπάυ] ρος ραϊῃβ ργεδίογ: 
τηδϑίεῖγ. 

“ΤΉ 5 15 [6 νΟΤῪ ουγξα οὗ εν] ἀεεῦ, 
Τμδῖ οὗ πεν εν] 1 Ὀδοοπς5 ἴῃς 5εεα,᾽" 

ΘΟΗΙΚΚΈΕΕΞ (φροίεα ὁν δελα)[),.« 

Ἄν μδὶ ἴπε Αροβίϊο ΠΟ ἴδᾶςῃο8 115 15 ἐῃδῖ 
(18 ἰᾶανν οὗὨἨ ΟἿΓ τλογαὶ πδίαγο 8 ἃ ἰδνν οὗ 1ῃ6- 
νης Οοά, ννῖιο Ἡ ἱπιβϑὶῇ ννογκβ ἴὴ δηά Ὁγ ἰΐ: 
δῃηά [Π]8 19 ποῖ ἃ που κηϊ ΡΘο Γ ἴο 51. δι]. 
ΟΥ ἢϊ5 ἀρό, Ὀυΐ 4 ἴγυτἢ ἔγεηυθθΕν ἰδυρῆϊ ἴῃ 
ϑοτὶρίυγε δηὰ δοκηον εάροα ΟΥ̓ ἜΥΟΤΥ τα]]- 
εἰουβ πιϊηὰ (58. ἰχχχὶ. 12; Αςῖϑ Υἱῖ. 42). 

[1 15 ποπὸ πε 1655 ἴγυ 6 [δὲ νοῦ ἀονη- 
ΑΓ 5ἴδρ 5 ἴη6 δ "ΠοΓἾ5 οὐνῃ Ὑ] ] ἂςῖ, ἔοτ 
νη οἢ δὲ Κηοννβ δἰπΊβοὶΓ ἴο Ὀ6 γτεβροπβϑίθ]θ. 
ΤΊ οβα ἴννο {τἢ5 ἅτὸ γοσορηι θὰ ὃγ ἴπε πηπά 
85 ἰγγοοοποϊαδὶς ἴῃ ΤΠΘΟΥΥ, Ὀυζϊ οο-οχίδῖοηζ ἰη 
ἔαλεῖ; δηὰ τδ6 ίσιις ἱηϊεγρτείδίίοη οὗ 81. Ραυ] 5 
ἀοςίτιποβ τυβί δὲ δουρῃῖ, ποῖ ὈΥ ραγίηρ ἀοννῃ 
ΔΏΥ, Ὀυῖ ὈΥ οτπλϊ ηξ ποης. 

ο ἀϊπβοποιγ ἐρεῖν οαυη δοά θ: δείαυεον ἐδ» - 
“εἶυε:.}ὺ ΟτἍ, παῖ ᾿ποΐὶσ Ὀοάΐο8 δῃου]ὰ 
809 ἀϊδμῃοπουσθὰ διβοπᾷ [8 01ηι. 566 ποῖδ 
δὲ οπά. (οσῆραγα τ (ὑὐοσ. νἱ. 15-8. [1 15 
ποῖ ΠΟΟΘΘΒΑΤΥ ἴὸ 5ὸ Ὀεγοηά ἴδε Βιυϊς ἴογ 
ἰηδίδποοϑ οὗ ἐῆε εἷἶοϑα οοηπεχίοῃ δεΐννθοη 
ἰθοϊαῖσΥ δηά ἱπιρυγῖῦ (866 Ναπι. χχν. 2; 
ν ἰ5ή. χῖν. 12. 232-27). Α5 ἴδθ ποδί  ἀ]5- 

Ἑ 

65 



6ό ΚΟΜΑΝΞ. 1. 

2ς ΝΟ ομαηρεά τς {πιῇ οὗἩ Οοά 
ἰῃηἴο ἃ [6 ἀπά ννογβῃὶρρεά δηά βεεγνεά 
με σγεάῖυγε πιοῖς τῆλη {πε (ὑγεδῖοσ, 
ὙΠΟ 15 ὈΪεβϑεά (Ὁ Ἄνεσ.0 Απιεη. 

26 ἔογ τῃἰ8 σδιιϑδεὲ (ὐοά ρᾶνε {Πεπὶ 

[ν. 25---20. 

{πεγ; πιεη ψ ἢ πλεη τγουκίηρ τῆαῖ 
ὙΠΙΓἢ ἰ8δ ὈΠΒΕΘΠΆΪΥ, Πα γεςεϊνιηρ ἴῃ 
{Πεπιβεῖνεβ τπδῖ τεσοπιρεηςς οὗ τἢεὶς 
ΟΙΓΟΓ ἡ» ΠΟ ἢ ννᾶ5 πιεεῖ. 

28 Απά ενεῃ 45 ἴῃεν ἀϊά ποῖ [ἷκε 
ι ᾿ ᾿ ᾿ ἴ Ογν, 29 ἴο τεϊδίη (ὐοά ἱπ ἐλεῖγ Κπον]εάρε, ὦν, 1 
(ὐοά ρανε {μεπὶ ὀνεγ ἴο 'δ γεργοθᾶῖα ἐκάη. 

Φ ΓΣ . τ, 

τλϊπά, το ἀο τῆοβε {πίηρβ νν ΙΓ ἢ ΑΓΕ »πύκα υσίά 

ὉΡ υπῖο νι]ὶε δβεςτίοηβ : ἴογ ὄνεη 
τπεῖγ ννοπιεη ἀἰά σἤδηρε τς πδίατγαὶ 
1.36 ᾿Ἰπῖο τἢδλῖ νυνῃϊςἢ ἰ5 ἀραϊηϑῖ πδίιγο : 

27 Απάὰ [ἰκΚεννβε Ὥς τὴς πῆεη, 
πε παῖυγαὶ υ8ε οὗ ἴῃς ννοπιδη, 
1 {Πεῖγ ἰυσῖ οὔα τονναγά ληο- 

ἘΠ ΠΕ 
ὈυΓΠπΟ 

ποῖ ςοηνδηϊεηῖ: 
29 Βείηρ δ]Ἰεἀ στὰ 41} υηπρπῖ- 

εουβη658, ἰογηϊςαίοη, νυ Κεάηεββ, οο- 

μοηουγεὰ Οοά ὉΥ͂ {πεῖς ἰάοἶθ, 58ο ΗὀἊ γρᾶνθ 
(Πεπὶ ἃΡ ἴο αἰδῃοηουγ {πεῖς Ὀοάϊθ5 ΟΥ̓ ἱπι- 
Ρυγγ. 

25. Τὸ τῆᾶκο τῇοσε αἰδίϊηςὶ [ἢΐ8 σοττὸ- 
δροπάρθηςς δεΐνεεη ἴῃς 5'η {Ππδῖ νν5 ρυηϑμοά 
πὰ (6 5 τἢδῖ νν88 [5 ρεπδυ, δι. Ρδυὶ 
ραϊη ρμοϊηίβ ἴο ἴπε σᾶυϑὲ ἴογ ψϑοὴ Οοἀ 
ἕανε ἴδοηὶ ὉὉ,--ἃ οδιι56 ἱγίηρ ἴῃ {Ππεὶγ οὐνῃ 
σμαγδοίοσῦ ἃ5 "95 Ἧδ8Ο οχοδβδιηβοὰ [89 
τσαῖὰ οὗ σΟοὰ ζο0Σ [890 110." (866 ηοῖθ οἢ 
νυ. 23.) “1ρε ἐγ Γ᾽ Οοα" ι5 Ηἰβ ὕσυς 
πδῖιγο 88 πιδηϊ βίο ἴῃ Η]5 ννοσκβ, [πῃ 6 βἰοσν 
οὗ ἴπ6ὸ γοδῖουῦ (νυ. 22). “"Ἴδο 116 15 ἴῃς 
λ]56 βυδοιυϊε ἴο ψ Ιοἢ τῆς ἰάο]αῖογ οἶνεβ 
πε Βοποὺγ ἴδαῖ 15 ἀυε ἰο Οοἀ οηἱγ ([8. χίϊν. 
20; [6Γ, ΧΙ, 2ς, χνὶ, 19). 

»ιογὸ ἰῥαπ ἐδ Ογεαίογ ] Ματρ. “το Σ 
ἐδαπ ἐδε γεαίογ "" ὙΤὨΘ σοηίοχῖ ϑδονν5 παῖ 
ὝΠῸγ αϊὰ ποῖ ψνογβῃρ [6 Ογοδίογ δῖ 4]}, δυΐ 
Ῥαβϑίη;ῷ ὉΥ Ηἰπὶ ννογβῃϊρρεὰ {μ6 Ἴγοαΐυσγε ἰῇ 
Ρτοΐογεηςς ἴο Ηἰπι. 

ιυῶδ 15 ὀἰςεσοά γ0» ευεγ. “«Ἧγπιοη.] Α πλίυγαὶ 
ουζρυγϑὲ οὗ ΡΙεΥ ἴῃ ἴῃς ἐπι Αγ ἰδησυᾶρε οὗ 
ἴῃς ΟἹ Τεκίδπηοηῖ (Ρ8. ΙΧΧχχὶχ. ς2). Η οὐνονοῦ 
(Π6 Ηδαῖῆθη ΠΊΔΥ ἀἰϑπδοπουῦγ Οοά, Ηἰ5 βἴοσγ 
15 ποῖ [ΏΘΓΟΌΥ ΤΟΔΠΥ ἱπιραϊγεά : Ηδ 511} " ἰη- 
ΠΑ 15 ἴΠ6 ῥγαὶῖϑοβ οὗ ἢ]5 ρθορὶθ᾽ (Ρ58. χχὶϊ. 2), 
Ἡς [5 5{1}] “ Ὀ]εβϑθά ἔοσ ἐνοσ ᾿ (2 Οὐνυ. χί. 31). 

26, 27. ον ἐῤί εαι 6.1 Α βδϑοοπά {ἰπ|6 
186 Αροβῖϊα ρῥοϊηϊβ ἴο ἴῃ δροβίδϑυ οὗ ἴῃς 
Η εδίμϑη (συ. 25) 45 {{πῸ σαιι56 ΠΥ “ Οοά καῦε 
ἐδερι μ᾿ μπίο οἱΐε αὔεσίίοπε," ΟΥ̓“ 5ῃατηθῦιὶ 
Ραβϑίοηβ." ὍΤῇῆο οἰη δραϊπεῖ Οοάδβ πδίιγε 
Θηἴ4}}195 85 115 ῬΘΠΔΙΥ, δἰη ἀρδϊηϑῖ πιᾶπ᾿5 οννῃ 
ῃδίαγα. “Ἢ Τροῖγ Ἔγγον ἢ νυ 85 ἴπδί οὗ ἀῃροβίδϑυ 
ρχοπδηρίηρ ἴῃς ἰγυτῃ οὗ Οοα ἴογ [πὸ ἰἰδ (υ. 
25): “1ῤὲ γεεογηῤόθς «υδίωρ «υαςῷ »ιφεί," 1.6. 
ὙΠΙΓἢ δοοοταΐϊηρ ἴο Οοὐβ δρροϊηϊπιοηῖ ΠΟΥ 
τητι5ῖ τοςεῖνο, ννὰ5 {Πποῖσγ δϑαπάοηπιοηϊ ἴο ἴΠ 656 
υηπαῖιγαὶ Ἰυδῖβ.ι ὙΠοθῈ ψ  κποὸν νδδΐ 
Οτεοκ δηά Ἀοιπδη ροοῖβ ἢᾶνε ντιτθη οἡ ἴδ 6 
Υἱο 5 οὗ {πεὶΓῚ σΟΟΠΙΓΥΠΊΘη σἂη δεϑὲ ἄρρτγο- 
εἰαῖα ἴῃς γτάνε ἀπά πιοάεϑί 5] πΊ0}} Υ οὗ τῃς 
ΑΡοβίϊο 5 ἰδησυδαξο. 

48-31. ΤΠ υπηδίυγα! Ἰυδῖ5 ΔΓ ἀ6- 
δῦ δε ννεγε {Π| τηοϑὶ δι τ κίηρ Ὁγοοῦ τῇαΐ ἢ ς 
Ἠεδίβθη νου ννᾶ8 ἰγίην ᾿πάθὲ ἴπ6 ψνγαῖα οὗ 

Οοά. Βιυῖ 5ιιοῇ ΞΠαγηθίι! 5ἴηϑ, ον οΥΟΓ σου" 
Τοη, Ψογο ΟΥ̓ ΠΟ ΠΊΘΔΠ5 ηἰνογϑαὶ, ΠΟΙ ΜΜΟΓδ 
ΠΟΥ {Π6 ΟΠΙΥ͂ 5'πΠ8 ἱπ ννῆϊοῇ ἃ Ὀὶνίπο 
Του δυο ννὰ5 ἴο δὲ ἰτδοοά. δῖ. Ραδυΐ 
ἰθεγεΐογε δά 8. ἃ σοτηργαμεηβῖνα βυπιπιδγΥ οὗἁ 
ΟἴΠΟΓ 5105 ἴο ννϊοἢ ἢ. Η αϊῃοπ ννοσα ρίνθη 
ΟΥ̓ΘΓ. 

28. “4.4 ευεπ α: ἐδ 4|4 ποί [2.71 Ἐοτγῖῃ6 
(πιγὰ ἀἰπὶὸ τῆς Αροβίϊδ ᾿πϑιϑῖβ οἡ ἴῃ 6 σουῦτο- 
δροηάδηος Ὀδεΐννθοεη (Ππ6 ἱπιρίεῖγ νυ ϊο ἢ τὸ 
Ἰεοϊεά Οοὰά, δηὰ ἴδε ρεηδὶ σοηβεηιθηςοβ οὗ 
παῖ γχεὐεσῖοπ. 1115 σογγοβροηάθπος. ἰ5 
πεϊρϊοηοα ἴῃ (ἢ ΟΥΡΙΠΑΙ ΌὈΥ ἃ ΡΪΑΥ ΟἹ 
ννοσὰβ ψὨΪΟἢ οδη ΠαάγαΪγ 6 τοργοάιιςοα ἴῃ 
Επρ σἢ: “ ἔνθη 858 ΠΟΥ γορτγουαῖοά (1|. ἀν ἃ 
ποῖ ἀρρίονθ) Κεοερίης Οοά ἴ'πἢ Κπον]εάρο, 
Οοὰ κανε ἴδεπὶ ἃΡ ἴο ἃ τοργοδαῖε πιὶπά." ΒΥ 
ἐἐᾳ γεῤγοδαϊς »επά " 15 τλοδηῖϊ ἃ πιϊπα {παῖ 8 
οοὐάεπιηρά δηὰ τε)εςοϊοά 45 ννοσῖ ἢ !]ε55 (1 (ὐοσ. 
χ. 27: ΤΙ 1. 16), ΤΊ ννοσάϑ “πεν ἀϊά ποῖ 
ΔΌΡΓΟΥ͂Θ " ᾿ΠΊΡῚΥ ἴῃαῖ ΠοῚΓ σοϊεσῖίοη οὗ Οοὰ 
νν 45 ποῖ υποοῃϑοίοι5, Ὀυῖ ἀο! θογαῖο δηὰ 15» 
ἀλιηῖα!. ἰ[πϑοιοδὰ οὗ τπηρτονίπρς {πε ὶγ ἢγϑῖ 
Κπον]εάρε οἵ Οσοά (γνόντες, ν. 21) ἱπῖο 6 
Κκηον]θάρε (ἐπίγνωσις) ὈΥ αἰϊοπίίοη «ηά τὸ- 
βοοστίοπη, [ΠΟῪ Ρυΐ 1 ἔγοπι ἴἤοπι, Δη 50 ὈδολΤηα 
ἦε Πεαίῤεπ ἐῤαΐ ἔπεαυ ποί Οοά " (τι ΤΉΘρ55. 
ἷν. 4). 
“Μπά " ἤογο πιϑδη5 ἴῃς ννῃοΐο γοδϑοηϊης 

ἔλουϊγ, ἱπιε!!οσῖα4] δηὰ πιογαὶ, 41} [πὶ ᾿οη- 
ΒρΡΙΓῸ5 ἰῃ ἀοίηξρ ἃ ροοά δοίϊοῃ, ΟυὕἉ, 85 Ποσο, ἴῃ 
οἷ “19 ᾿δἰπρο ΨΒΐοΝ τὸ ποῖ δ6- 

Διιΐπ κα" (ΧΙ. 2: Ερῆ. ἱν. 17). 

490-31. Τῆς πιοτγαὶ οοηάϊτοη οὗ ἴῃς Πρᾶ- 
1Π6η ννδοπὶ Οοα δᾶ5 ρίνξη οὐοὺ ἴο ἃ γοργοῦδαΐδ 
τηϊπὰ. ἴῃ {Π1]5 οφίαϊορις οὗ 51π5 πεσε 18 ἼῸ 
βϑἰγίοϊ ϑγϑίοπι οὗ διγαηροηθηῖ, Ὀυῖ (ΓΔςα5 οὗ ἃ 
βογῖ οὗ παἴιιγαὶ ογάθσ ΤῊΔΥ Ὅδ6 566 ἴῃ (ἢ 6 
ἐτουρίης οἵ Κἰηάγοί Ἰάδα5, δηὰ ὄνεη οὗ ννογὰβ 
ΨΥ ὨΙΟἢ ϑουπα βοχηθνν δῖ ΑἸκὸ 'η Οὐθοκ. ὍΤΠῸ 
ἴοτος οὗ ἴῃς 86 ἰ5 τη ςἢ ἰηστολϑοα Ὀγ ἴῃς 
δῦβεῃςο οὗ «ἡ ςοηπεςτίης Ῥάτίς]65. 

49. ἰπ ἴῃς ἤτϑὶ σσοιρ ννὸ πιυδῖ οὐ ἴδ 6 
σογὰ “,)ογπίεα θη" ΜΛ [Π6 Ὀεδῖ Μ55. (δὲ 
ΑΒΟΚ, ἄς), δπὰ τελὰ “ Εἠίράί αὐ αἱ μ»- 
γίσῥιεοισ πόας, «υἱεξεάπει,, εουείομσπεια, πιαίο 
εἰοιαηπε..." “ ηγὶρ δίφοι σης." σΟΥΛ68 ἢγϑί 45 [6 

ογγμςο 
εΗ 



νυ. 30--32. 

νεϊοιιϑη655. πηδ] ἰοἰοιιβηδθ5; [(]}] οὗ 
φηνυ, πιυγάογ, ἀεῦαῖς, ἀδςεῖῖ, πηᾶ- 
ἱΠρπιγ ; ὙΠ Ίθρεγεγβ, 

20 Βαοκυίζεγβ, μδίετβ οὔ Οσοά, ἀε- 
βρίτεία!, ρτγουά, Ὀοκβίειβ, ἱηνεπίογβ οὗ 
ἐν] τλιηρβ, ἀϊδοδεάιϊεηϊ ἴο ρᾶγεηῖβ, 

41 Ν πδουῖ υπάεοτειδηάίϊηρ, οονε- 

Πιοβῖ ξΈΠεσαὶ ἴειτη, δηα οὔθ ΔἰΓΕΔΥ͂ τἰϑεὰ ἴο 
ἀδϑοῦδε ἴδ σἴδῖο ἀγαϊηϑδὲ νυν πο Οοὐβ νταῖῃ 
5 τονεδίο (υ. 18). 

ΒΥ “ «υἱεξεάμες ᾿ (πονηρία) 6 πιεᾶηῖ ἴῃς 
δείϊνς πηϑοίνουθῆε55 ΒΟ 8 ςοηπεςῖεα 
ὉΠ (86 ἱπνναγὰ αἀϊβροϑιϊίοη Ὄχργεϑϑεὰ Ὁγ 
“γηαἰεοιαηες " (κακία) (ΤΙ ΤΕοΏςἢ, ϑγη. Οὗ ΝΤ, 
2πὰ 86γ.). ΤῊΘ ἵνο ψογάβ8 ἃγὸ ςοηποςοίδα ἴῃ 
: ον. ν. 8, 2 δε οἰα ἰεανεη οὐαί ϊος ἀπά «υἱεξεά- 
πε... 
ἐπ, »εμγάεγ ὍΤῆδ παΐυγαὶ ϑεαυθηςο οὗ 

ἴπο5ο [ἀ6848 15 πιϑάθ τῆογο εὐ ρῃδῖς ἰη Οτεεῖ 
ὃγ ἴπ6 Δ]]Πτογδίίοα φθόνου, φόνον. (ΔΟΠΊΡΑΓΟ 
ΕυτγΡ. " Ττοδάσβ, 763) δηὰ 1(ἰρπιέοοι, Οἱ. ν. 
21. Γογ " ἀεδαϊε," τεδλὰ “διτὶζο." “Μαϊη" 
(κακοηθεία) ἰ5 ἃ ἀϊδροδιοη ἴο ἴακαο ἃ}1 [81 Πρ 5 
πη 126 νγογϑὶ 5θῆβε, ἃ οπαγαςϊογίϑίῖς οὗ ἰῃς 
δρεὰ δηὰ ἴῃε ᾿αὶυπιπίοιι8 (Ατὶϑί. Ἀμεῖ. 1]. 
ΧΙ. 1; {Π]. χν. 10). 

80. “ Βαεζόἐίενγ." οτ᾽ἵ “ϑ᾽δῃάθυοσα᾽" [5 
ἃ ΤΊΟΓΟ ξΈΠΕΥΤΔΪ ἴεστῃ [Π4η “ «υδέιερεγεσ,," ἰηςσ]" 
ἀϊηρ 41} ννῆο (αἱϊκ δραίηϑδί τποὶγ ποι θοῦ, 
Ὁ ΠΕΙΠΟΓ ΟΡΘΉΪΥ ΟΥ 56 ΟΓΟΙΪΥ. 

ῥαΐίεγ: οΓ᾽ Οοά.} ὙΠὲ νοσγὰ οἰϑενῃογε ἢδ5 
αἰννᾶγβ ἃ ρᾶϑϑῖνθ δεῆβθ, “μαϊρὰ οὕ Οοά᾽ 
(δυς. 5.τ.), δηὰ ἰ5 ἐχρίδιπεὰ ὉγῪ Μέεγεσ ἴῃ 
(δὲ ϑεῦϑε 845 Ὀοῖηρ “ἃ 5υπΊΠΊΔΥΥ Ἰυά ει πιεηΐ οὗ 
ΓΊΟΓΔΑ] ᾿ηαἰσηδίοη τεϑροςσίηρ 4}} {Π6 ργθοθάϊηνς 
᾿πράιυκι τρα 50 ἴπαΐ Ἰοοκίπρ θδοκ οἡ ἴδεβε 1ἴ 
ὈΥΠῚΒ ἃ ΓΟΞΓΏΚ-ΡοΙηΐ ἴῃ τὰς αἰδρταςθῦι!} οδἴᾶ- 
ἰοξιι6." Βδυῖ ἴῃ τπ6 φαγ]δϑδῖ ποῖϊοθ οὗ 1ἢ}5 
ράϑδϑαρο ((]επιεηῖ. "Ερ. δὰ (ον. ς. 35), δὴ 
δοῖίνο 5εῆβε 15 δος θεὰ ἴο ἰδ ννογά (Θεοστυ- 
γία, “Ἠαϊγεά οὗ Οσοα ἢ; 1 διᾶ8 ἴπε ϑ8πὶ6 
86η86 “ῥαίογ: ο75), Οοά" ἴῃ ἴῃς Ῥϑοιάο-Ο]6- 
τηοηῖ, Η οπι. Ι. ς. 12. δηά ἰ5 580 υπάογοίοοά ΠοΓΟ 
Όγ ὙΒεοοάοτεῖ, (Εουπηρηῖιι5, δηὰ διιά45. ΤῊ 8 
δεῖϊνε 5εῆ56 ἰ5 υπήοι δον θεῖο βιὰ ἴο ἃ 
εδἴαίοριο οὗ 51η5, ἀπά {Π6 ροβίϊοη οἵ ἴμε ννογά 
8 πηοδῖ δἰ Κρ δὲ ἴῃς πεδὰ οὗ ἃ ἀεβεθηδίης 
561|65 οἵ ἴΠ6 (ΟῚ οὗ ἀττορδῆςς, ἤγϑὶ ἰονναγὰβ 
Οοά δηά ἔδοη ζοννατήβ ποη. ὍΠ6 ᾿δϑεςοηάϊηνς 
ΟΥΟΓ 5 ἔουπμὰ ἴῃ 1 Τίπι. 11}.  “ δοαείεγο, 
γομά, ὀίαιρδεονιογ.." 

ἀρ οβ, ῥγομά, δοατῖογ.] ὍὙῆε ννοῦβα 
ἔογπιβ οἵ {π6 5 Ἴοπὶς ἢχϑί. 

Τδο “ ἀευρῥφδω," οτ᾽ “ ἱπδοϊθα ̓" ὅτγὸ ἰη]0- 
τίουθϑ ἰπ δοῖ (1 Τίμι. ἱ. 132): τῆς “ιγομά " 
ονογυνεθηίης ἴῃ {πο ῖσ που ἢ 5 τονναγά5 οἴ οΓ5 ; 
“ ῥοασέεγ: νΑΙΠ-Εἰογίουβ «αδουΐϊ {Ποτηβοῖνοβ 
(δες Τσγεηςἢ). “Ἰπυσηῆογ; 07 ευἱ ἐδίηφε " τὲ 

ΒΟΜΑΝΞΘ. 1. 67 
Ἰ ἜΝ τ γ, ὨΔΉ -Ὀγθάκετβ, ᾿ν τ πουζ παῖυγδὶ δῆξες-  Οτ, μας 

τίοη,, ἱπιρ] σα ]6, υππππθγοῖ αι! : 
42 ἮΝΠο Κπονίηρ τῆς ἰυάρτηεπι 

οὗ (ὐοά, τπδῖ τπεΥ νυν ]ς ἢ σοπγπλῖς συ ἢ 
ΚΠ ηρ5 ἅγα ὑγογῖῆγ οἵἩ ἀεδίῃ, ποῖ οηἷν 
ἀο εἰπε βαπιε, θυ 'μανε ρίεδθιγε ἴῃ ἱ Οτι οοα- 
τῆεπι τῃαϊ ἀο {ἢεπι. ἕλεν, 

5: ΓΙ ΚΙΏΡῚΥ ἀεβοτίδεὰ ἴῃ ῥ5. χχχνὶ. 4, δηά Ῥσου. 
Υ]. 112-15. 

Ιη 2 Μάδος. χί!. 11, Απίοςοδυϑ5 15 οὩ θὰ “ δὲ 
αμέρον᾿ οΥ" αὐ »εἰσεδὶς " (πάσης κακίας εὑρετήςγ, 
απὰ ΡΟ ἀσβοτῖθο5 (μ6 δάνβοβ οὗ ΕἾδοςιβ 
(ς. ἰν.) ἂἃ5. “" βϑοννεῖβ οὗ 8οἀϊτίοη, Ὀυϑγδοάϊ!εδ, 
ἀονίβοῦβ οὗ δΥ]]} ἢ (εὑρεταὶ κακῶν). 

ἀμ οῤεάϊεη! ἰο ῥαγεη Ὁ ὍΤῆα νναηΐ οὗ ἀυῦ- 
ἴω] αἰεοϊίοη 'π ἴῃς ἔἈΠΉΪΥ οἴδπάβ ἤγϑι δηοπς 
ἃ 56γ|65 οὗ 5ὶπ5 ἱπαϊοδίϊπρ (ΟΥ̓ ἴπ6 ΝΎ ἴοστῃ 
οὗ τῆς Οτρεκ ψογάβ8) (ἢ6Ὸ νναηῖ οὗ ὄνθῦΥ 
ργίπορὶς οἡ νιοὶ βοςίαὶ πιοσδ!υ ἰ8 θδοοὰ 
(Μεγοῦ). ὙὙΠδ βάπὶὸ δἱη ἢδ5 ἔπε σαπὶθ δά 
ΓΟ- ΟΠ ΠΘηΓ6 ἰῃ ἃ 5. ΠῚΠΩΓ 56 168 ἰῃ  ΤΊπι. 

"1. 2. κ  ιμοὀεάιίεης 1ο ρῥαγεηπῖς, ὠπίῥαπάμι, μπ- 
ῥοΐγ, «υἱδομ παίωγαΐ αἥὔΈεοέίοη, ἐγμεο-ὀγεαζεγ:." 

81. ΤῊΟ ννογάὰ δεγὸ τοηπήογεα “ ἐριρίαεαόίς," 
δἂηά ἰῇ 2 Τιπι. 1. 3. ““γμεε- ὀγεαξεγι "" ἮΔ5 
ῬγοῦΔΟΙΥ θδθη ὑγοιυρᾷῖ ἴῃ ἔτοπὶ ἴἢλὶ ραϑδᾶβο. 
Οπϊεηρς τ να ΠΊΔΥῪ ἰγαπδὶαῖο [ἢ νεγϑο ἴἢυ8: 
Ἡμδομέ ωὠπάεγείαπάιίης, ἐουεπαπὲ ὀγεαξεγι, 
«υἱέδομὲ παϊμγαί αὔειίίοα, ψὶτ βου ἸΔΟΓΤΟΥ ; 
“ (ρτεπαπί ὀγεαζεγ: ἢ (ἀσυνθέτους) ἰ5 [ἢ6 
δας ψόοσὰ ννῃϊς ἢ 15 [ἤσος δρρ θὰ ἴο “ ἐγέα- 
εὐέγοι Τιάα᾽" ἴῃ [6γ. 11. 7, 8, 10. 

82. Τῆς ““σεργοῦδαῖθ πλὶπα " τεδοῆθβ “ἢς 
Ιαϑῖ σἴδρε οὗ ν᾽ Κοάηθ58 ἴῃ πιθη παῖ ἃγὸ σοῆ- 
βεοίουβ οὗ ἴῃς ἀοδάϊν συ τ οὐὗὨ 5ιιςἢ 5π5 85 
αν Ὀδεη ἀεβογιθεα, δηὰ γεῖ ποῖ οἠἱγ ἀοὸ 
ἴδοι, δι 450 ἴδκο ρίθαβυσς ἰῃ τποῖὶγ Ὀοΐος 
ἄοῃς ΟΥ̓ οἴ εΓ5. 

Οη [Π6 νϑγΊΟι 8 γϑδαϊηρβ ἰπ 15 νεῦϑε 566 
Νοῖς αἵ οπά. 

ἢ ο ἐποαυίη. 6 Ὰ ̓Ἰδαῖ 7601] Κπον πᾷ, 
1.6. τηθη οὗ 5ι.ἢ 4 σμαγδοῖοεσ (δαὶ που ἢ ΠΟῪ 
ννῈ}] Κπονν, ἄς. 

2 δὲ ἡμάρηιοηὲ ὁ Οοά " (δικαίωμα) ἰ5 {παῖ 
7μ5ῖἴ σεηΐεποθ ψῃϊςῃ Ης οτάδίης ἃ5 ἴπὸ ἃν" 
Εἶνεῦ δηὰ εηΐοσοοθβ 45 ἴπε [υὐὲξο οὗὨ 4}} πηδη- 
Κιηά : 566 11. τ6. δ5[. δ} όῦα ϑρϑδκβ οὗ ἰΐ 
8ἃ5 ἃ Ἰυάρτηοπῖ ἔι}}γ Κποννη ὄνοὴ ἴο ἴῃς τὸ- 
Ῥγοδαῖο, δὰ {πεγοίογε 8ἃ5 οὔθ ἴπαϊ ἢᾶ5 Ὀθεη 
βίδιηροα ᾿π6 6} 0} 7 ὕροη πιδη᾿ 5 σοῃβοίθηςα. 

εο»ρ»1}1.1 ἘἈεδά Ῥσϑδοῖῦὶθθ: 566 οἡ ἴΪ. 2, 3. 

«υογίδγ 97 ἀεα! δ. ὅ6ὲ [ὐκο ΧΧΙΙ 1; Αοἴβ 
ΧΧΙ. 29; ΧΧΥ. 11, 25: ΧΧΥ͂. 11. [η 4} ννῆϊο ἢ 
ΡαβϑδρῈ5 “ ἀφδίἢ " ΠΊΘΔΠ8 5᾿ΠΊΡῚΥ σδρίῖαὶ ρυη- 
Ιδῃτηθηῖ. Βιυῖ 1ἴ 15 δυϊάθηϊ τθαῖ ἴ6 Αροβῖὶς 
ἤΘΓΘ 5ρεδκϑ οἵ ἀθαίῃ (1) 85 ἃ Ῥιιηἰβῃπηοηὶ οὗ 
δίῃ δηε ἱπεγοΐογο ποῖ ΤΊΟΓΟΙΥ 45 ἴῃ6 ἡφίωτδὶ 
εηὐ οἵ {815 Πἴππθ; (2) 85 ἃ Ριιη]5ῃπιθηΐ ογἀδιηθὰ 

Ε 2 



δδ ΚΕΟΜΑΝΘ. 1. 

ΌΥ Οοά, «πὰ τποτοίοσγε ποῖ 5πιρὶγ τῆς ἰδϑὶ 
ῬΟΠΑΙΥ͂ οἵ Ὠυπιδὴ ἰανν (3) 45 ἃ Ὠὶνίης 
᾿Ξ πιοηΐ γοσορη χοά ὃγ ἴπ6 Ηφαίδοη, ἴπεΓα- 

ἴοτ: τοΐῖ ΟΠΙΥ 85 τενθαϊθα ἴῃ ἴῃ6 Μοϑδῖὶς [ὑ,ἂνν 
οΥ ἴπε δογιρίυγαὶ δοσουηΐ οὗ ἔπε ἤτβί εηΐγδπος 
οὗ ἀραδῖῃ. 

μοὶ οηἷν Ὧο ἐδεὲ ταριε, δι δαυε ῥίεασαγε ἐπ 
ἐδερι ἐῤαὶ ἀο 1δὲ»!}] ποῖ ομὶγν 4ο τοτα, πὶ 
δ΄'Ϊδο δαυε ῥίεασεγε ἐπ δῶ ἐδαΐ Ὁτ8ο- 
ι189 ἐῤεπι. “Νοὶ οπὶν . .. ἐμὲ αἰο:" ἴῃς 
οἰπημαχ (08 ΘΧΡΓΟΘΘΙ ἰπάϊσαϊοαὰ ἰ56 ἴῃ δεῖ 
ἄουδὶς: (τὴ) Τὸ “Ῥσβοῦίβο᾽" 185 τοσο ἴπδη ἴο 
“40,᾿ τα Ρ γιπηρ πιοσὸ οὗ ἀεἰ θεγαϊτίοη δηὰ ἤδὺϊ ; 
(1) Α πιᾶῃ πῆδὺ “ ἀο" εὐ]! υπάεγ ἴμ 6 Ἰπσοηνς 
οἵ ραϑβϑϑίοῃ, ἔοσ {πε βακε οἵ {με δἰϊεηάδηϊξ γτδι!- 
βεδίϊοη ΟΥ γψαϊη: ἢς σᾷπ Ἄρργουθδ 6Υ}] ἴῃ ΟἴΠΕΣ5 
ΟἹΪΥ «: ευἱΐ, ἴον 118 οννη 54 Κ6. 

Τῆς ψογά σγοπάογοα “ ῥαυε ῥίεασωεγε τη" 

(συνευδοκεῖν) ὅο65 ποῖ ἀεβοῦῖθο 4 Ῥαϑϑῖνα 
ϑϑεηΐ οὐ δοαιυϊοβοθηοα ἴῃ ΟἹ], δυΐ δςῖϊνα 
ςοηϑδηΐ δηα Δρργοναὶ: 866 [ὺκὸ ΧΙ, 48; Αοἴϑ 
ὙΠ ας ΧΧΙΙ, ΔΟ᾽ 1 ΟΟΥ, Υἱῖ. 12, 13. 
ΤῊ ἴογος οὔ ὅ[. Ρδυ)}᾽5 ἰδηριαρε 5 ἱπιραϊγοά 

ἴη ἴῃ6 Αἰὐῃογὶζο Ψεγβδίοη Ὦν 1183 ἀϊβεγεπὶ 
δηὰ ἔδυ τ γοπάογίηρβ οὗ ἴδε ννοσγὰ πράσσειν, 
“ ροτηπηέξ ἢ δηά “ ἀο." δὅ66 ποῖδ Οἢ νἱϊ. 1ξ. 

[τ 2395 82ὴ δρρταναϊίΐοῃ οὔ συ ἴο “ ἄποαυ ἐδὲ 
ἡμάσνιοη 97, Οοά δαὶ ἐδεν «υδίεῦ Ῥ»τδοῖΐδβθ 
“με ἐδιπσι ἀχὸ «υογ!ργ 97 ἀεαι," δῃὰ γεῖ ἴο 
“ῥαυε ῥίκασωγε ἱπὶ ἐῥονι ἐῥαὶ Ῥτϑδοῖὶδο ἐῥενι." 
[15 1ῃυ ονάδοπί {πὲ δῖ, Ρδι}}}5 οἰϊπιᾶχ, ἕσ 
ἔτοπι θεῖηρ δυιιβοῖαὶ, ἴδε] 6, οὐ ἱπαρρσορηδῖς 
(45 δοπὶθ σοῃϑι θοῦ 1) 15 οἰθδσγ δηὰ ἔοσγοι δ] 
ἴῃ ὀχργοβϑϑίοη, ᾿υϑδὲ ἴη {πουρξμῖ, δηα πγοϑὶ 
ΔΡργοργίδίε ἴῃ [15 ρἷδος δἱ {π6Ὸ οἷοβε οὗ ἴῃς 
ἀλτγκ οαἰδίοσαςε οὗἉ 51ῃ8. 

ΑὈΘΠΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΕῈΘ οὐ (Βδρ. [., νῦν. 1, 4, 8, 12, 132, 1ζ, 17, 20, 22, 24, 32. 

1. σεσὶοι 2 995π15. ὙΠῖ5 ογόύογ, ἔουημά ἴῃ 
Β. ἴῃ. ἔμ] 4. Ατγπι. δπὰ ἃ ἔενν Εδίμοευβ, ἰ8 ὑγδ- 
[ετγεὰ ὈΥ̓͂ πιοάεγῃ οὐ τς5 ἃ5 ἴθβ5 υϑυΔὶ, δηά 
(Πογοίογο τῇοσο ᾿κοὶν ἴο ἢανα Ὀδθη δἰΐογεα. 
11 15. 4]5ο οεδαγαςϊοσγιϑιὶς οἵ ϑῖ. δι], ἴο ὑυῇοπὶ 
(Π6Ὸ [οτὰ ννὰ5 ἢγϑὶ παιδός Κπονῃ, ποῖ 845 ἴῃς 
τλΔη |65ι5, θυϊ δ5 ἴῃε τίβοη δηά ρογῆθά 
Ομγίϑι. ΤῊΣ β58π)6 ογάεσ ἰ8 ἰουπά ἴῃ (ἢς 
δα ἰδίου ἢ 1 ΟοΥ., 2 Οογ., Ερἢ., ΡὨΙ]., (οἱ. 
ι Τιιη., 2 Τίιπι. (ΤΊβςοἢ. 8). 

4. ““{}ε 8ῤίγὶ! οΥ ῥοϊ!πε:.. Τ 5 {Π|]6 ἢδ5 
Ὀδοη ἱπίογργεϊοα 845 τιθδηϊηρ (1) ΤῈ ΗΟΙΥ 
Ομοβῖ, (6 1τά Ῥεγβοη οὗ πὸ ΤΧΙΏΠΥ; (2) 
ΤῊο εἐβ8εη112] Ὁ οὗ [ης δοη ; (1) ἴῃς ϑριγιξ 
οὗ (ἢς [ποαγηδῖς δ50η. 

(1) Οπγγβοβίοῃῃ δηὰ Τπεοάοσγεῖ ὄὀχρίδίη 
[μαϊ [ε8ι.5 ννὰ8 ργονδά (ο ὃε ἴῃς ϑοὴ οἔὗ σοἀά 
ἰῃ δοοογάδποθ ἢ (6 ρουπηρ οὐ οὗ ἴῃς 
ΗΟΙΥ Οποδὲ προ ἴδε Αροϑβίϊεβ αὔεσ Ηἰβ5 
ΓΟΒΙΣΤ ΓΟ. 

ΟΥ̓ ῖ5 Πηὰ ἴδε ῥτοοῦ οὗ Η!5 Ὀινίηες ϑοη- 
ΒΠΡ ἴῃ τῆς τηΐγαςοϊθθ ἢ Ηδ ψτουρῆῖ 
δεοςοσγάϊηρ ἴο ἴπ6 ροννεὺ οὗ ἴῃς ΗοΙγ Ομδοβῖ 
ἀνθ] ης ἰπ Ηἰπιὶ, οσ ἰη ἴπ6 ργεάϊςῖοηβ5 οὗ ἴδε 
Ῥχσορῃεῖβ ννδο βρακε οἵ Ηϊπὶ 845 ΠΟΥ 6 Γα 
τηονεὰ δγ ἴῃε ΗΟ ΟΠοβῖ, ογ ἴῃ ἴῃς Ἀεβυτ- 
τοοϊίοη 1156} βυρροβοὰ ἴο δε οβεςϊοὰ Ὁγ τῃ6 
δροςίδὶ ορεσγαίίοη οὗ ἴῃς ΗΟΪΥ Οδοβῖ (5εε ηοῖς 
ΟἹ ΥἹ]]. 11). 

Αγαϊηϑὶ 411] {956 ᾿ηϊογργοϊαϊίοης {Ποῖ 6 ἃΓῸ 
ἴνο ἀδσοϊθίνε οὐ)εςζίοηβ, ὑπαϊ ΠΟΥ ἀϊδγεραγὰ 
ἴδ6 ρεσου αν {{|6 πνεῦμα ἁγιωσύνης, ἀπά [παῖ 
ὉΥ εἰνὶπρ 4 αἰ εγεηΐ βθῆβε ἴο ἴπεὸ Ῥσεροβί(οη 
(κατά) ΠΟΥ ἀεϑίγτου ἴῃς Ῥδγδι]ο σι οὗ ἴπ6 
ἴνο ῬἢΓΑ565--“ σεοζογάης 10 1ῤεὲ Με: ὁ, “ αε- 
εογάϊηρ ἰο ἐδε δρὶγὶ,." 

(2) ΤΒε “ϑριτϊ οὗ Βο]π655" ἰ5 βιιρροβοά 
ἴο τθδῃ ἴῃς εϑ5θηῖ12] ὨΕΠΥ οὗἉ πα ϑοη, [Πα 
Ῥτο-εχίσίεης [)ἱνίπα Ναῖίυσγε ἴο ν πο ἴδΒ6 

Ηυμπίδὴ Ναδίυσγο νὰβ δαάοᾶὰ ἴῃ ἴῃ ἴὩοΔγ- 
πδίϊοῃ. 

(3) Τῆς ““ϑρ πὶ οὗἉἨ δο]Π6588 15 [ἢ 6 ϑρΙ ΓΙ 
οὗ τπ6 ἱποασηαῖο ϑοη, (ἢ Οοά Μδηῃ, δπά 
(Ποτγοίοσο αἴ οὔςὸ δυπίδη δηά Ὠ ἱνῖη6. 
ΕἸΟΥ οὗ {Π656 ἴννο ἰδίϊογ ᾿ηϊογργείδι!οῃϑθ 

ἰ8 ςσοηϑίϑδίοηϊ τ τῃ6 ἰσησμαχε οἔ 81. Ραυὶ], 
δΔηά ἴῃ οσποοβὶπρ δεΐννθθῃ {πόπὶ, ᾿ἴ 15 ΜγνῸ}} ἴο 
ΤΕΟΔ]] ἴπΠ6 νν 56 οσδυϊΐζοη οὗ [εδλη |ἀςκϑοη, 
“Ογεοά, ΒΚ. νἱῖ. Οἢδρ. 3... “7 πιᾶπηοῦ οὗἁ 
(ἢ6 υηΐοη Ὀοΐννεθη {π6 ϑοὴ οὗ Οοά δπά ἴδἊ 
ϑεεά οἵ ΑὈγδμδτη ἰ5 ἃ τηγϑίεγΥ (δῖ οης οὗὨ ἴῃ 
Ὀ]εββοά ΤΎΥΪΠΗΥ͂ δἰοπο ὀχοερίθα) πιοδῖ ἴο ὃὲ 
δάπηλιγοά ΌΥ 4]1, δηὰ ἰθαϑὲ ροβϑϑῖδῖα ἴο ὃ6 
ΘΧΔΟΕΥ οχργεϑδϑοα ΌΥ͂ ΔΗΥ͂ {νης πηδη οὗ 8}} [ἢ 6 
την ϑίοσίοβ ὑνῆοξθ Ὀεϊϊεῖ νὰ ῥγοΐδθδβ ἴῃ ἢ 15 
ΑΡροβί!οϑ᾽ Ογοϑά." 

[ἔ ννο δάορί ἴΠ6 ἔοστηοσ οὗ ἴῃδ56 ἴννο ἱπῖοθγ- 
Ῥτγεϊδίοπϑ, ννο τηυδῖ δάπι παῖ 51. Ῥδυὶ 4069 
ποῖ Πεσὸ ρῖνο ἃ εο»ιρίοίς ἀοσουηΐῖ οὗ (τσ 5 
[ννοΐο ὦ παῖιγο. Εοσ οἴποσννίεβα ννγὸ πιρ δῖ 
Εἰ ΠῸΓ ἄδην τ ἢ τδῖ Πδὰ ἀπ Πυπίδη 5ρί τῖϊ, 
ὙνὩΟἢ 5 ἴπΠ6 ΑΡΟ]]ΠΙπαγίδῃ ΠΟΓΟΘΥ, οὐ 5αὺ παῖ 
Η!15 βρίγι ννὰβ ἱποϊιιάθα ἴῃ τῃ6 “ ,3,εσ ὁ. " ἀοτγινθά 
ἴτουὴ ἴῃε βοεὰ οὗ ἢ αν!ά. 

Τῆς αἸΒΊΟΟΠΥ 15 αἰβουβθεῦ ΟΥ̓ Οτίρεη ἰῇ 
᾿ιἷ58 σογηπιοηξ οὐ ἴπ6Ὸ ραβϑᾶρθ, Ὁ Αἰ ριβίπο, 
“ἘΠΟΒιτΙἀϊοη,᾿ ς. 38, δηὰ ν ΎῪ ΔΙΠΥ ὈΥ Α4υ:η85, 
“ϑυτηηδ Τ οο]ορίοδ,, Ρᾶτϑ {Π1. Οὅ.. 32, ν ΒΟΓΟ 
τῆς 5ἰαϊοπηεηῖβ οὗ Διῖργοθα δηὰ ἰεσοπὴς γα 
αυοΐϊςά. 

ΤῊ Οδίδοῖϊς ἀοςσιγίης σδῃ ΠαγαΪὶγ δὲ πιογα 
ἜΧδςῖὶγ 5ἰδιθα ἤδη Ὁγ [4ςΚβοη, Οτθοά, ΒΚ. νἱῖ. 
οἢ. 109: “ΝΕΙῖθοΥ ἴΠ6 ϑδυϊδϑίδηςθ νος ἢ [6 
δοη οὗ Οοά ἴοοῖς ἔγοτῃ ἴῃς Ὀ]ο5ϑοαὰ ΝΊγ ΠΏ, ΠῸΓ 
1Π6 ΓρΑϑοηΔΌΪ6 5οι}]} νυν ςἢ ννᾶ5 τιηϊτοα ττηῖο ἱξ, 
πὰ ΔΩΥ͂ ὕΓΌΡΕΓ οχἰδῖοπος δεΐοσε ὑπο ὑοῦ 
στῇ (Π6 Ὠίνίπθ παΐυγο." “ΟΠ γίϑι 5 γοαβοη- 
ΔΌΪ]6 800] νγᾶβ ποῖ ἰῇ οσγάθγ εἰἴποσ οὗ {ἰπ6 ΟΣ 



ΚΟΜΑΝΟἝ5. 1. 

Ὥδῖυτο ἤγοϊ ογοαϊοα, [ἤδη δϑϑυτηρά, Ὀυϊ ἴἴ νγᾶ8 
«τεολίοὰ ψ ἢ1]|6 ᾿ἴ νγὼ8 δϑεϑυπιεά, δηἀ δεοϑιυπκοὰ 
{2116 τἴ ννὰ8 σγεδίο." 

ΤΠ15 κἰδϊεπηεη! οὗ .εδη ΪΔΟ Κ5ο ἢ 8 56 615 
ΕΪΥ ἴο 151} 7 (ἃς τμἰγὰ ἱπιοτργείζαδτίοη, 
ὨΔΠΊΕΪΥ {παῖ (ἩΓΙσι᾿ 5 μυπηδη 5ρ γι 18 Ἰηο] ἀδά, 
ποῖ ἰη ἴδε “,ΜἴἌἔ«ἴἸδ," Ὀυζ ἰπ τὲ “δέχ ο ὁ ε)- 
πε:.., 5 Ὀείηρ ἴπε ϑρίγι οὗἨ ΟἸσιϑῖ. 

ΤὮς δᾶαπῖς αἰδτϊποϊίοη οὗ “ Πδθβῃ" πὰ 
“ϑρίγιι" ἰῃ 186 ἰπολτπδῖς 500 8 ἐουπα ἴῃ 
1 Τίιηι. "||. 16, “ "Κ7ῪἮἢο «υα: "παπιεειεαά ἐπ 1δὲ 
“ει, αὐ δεά ἱπ ἐδεὲ ϑδρίγιι, σψθγο Βρ. Ε}}- 
οοἵἑ τὶ ΜΕΥ πιαϊηΐδίη8 παῖ “16 δριτγίῖ " 15 
ῃοῖ [56] τὴ Πεἰτγ, δὲ (ἢς “Ἢ ΠΙΣ ΠΟ, ῥσγίπεοῖρὶ 6 
οἵ 8ιρ᾽ γίτυ δὶ 116," ἴῃ ννϊς ἢ ΟἾ γιϑὲ “ ννᾶ5 ϑῆενῃ 
ἴο ὃὈ6 τῃς Α]]-ΠΟΙ͂Υ δηὰ ἴπ6 ΑἸ]-τιρδίθουϑ, γδᾶ, 
ταληϊ εϑιςὰ νντῇ Ρόννοσ ἴο δ6 ἴΠ6 ϑοὸη οὗ σοά;" 

ΤὩς 5ἰπἀδηΐ ννῆο ΠΊΔΥ νγιϑ ἴο Ρυγϑιο ἴΠ6 
δυδ)εςι βῃουϊά οὔϑογνθ τμδῖ ἰῃ ἴπὸ ρᾶβϑαρθβ 
ψδις ἢ ἀσβογῖθε [86 ΙησΑγηδίίοη (Μαζί. 1. 18, 
λο; [νὐκὸ ὶ, 35), δηα 4150 'π {πὸ ϑαυ Οτοεκ 
Ἑδίμοιβ δηὰ σοοάβ, πνεῦμα ἅγιον 5ἰληάβ 
σἰτπουῖ ἴῃ6 Αττὶςϊθ. ΤῊ 5 ἀϊδιηοτίοη νγν85 οὗ 
ςουγϑε ἰοϑὲ ἴῃ [,Αἴϊη, ἀπά (ἢϊ5 πηδῖκοβ 1 [86 
τῶοτο ταιάγκδῦϊο (μι ἴδε [,δἱη ΕδίΠΕΓΘ 50 
ξεπΟγΑΠΥ ἱπῖεγργεῖ “ ΗοΪγ δριγίς" ἰὴ ἴδοβδα 
Ῥαβϑᾶρεβ οὗ ἴδε ϑοῃη; 566 Του λη, “ ς. 
Ῥγαχρδηη, ὃ 26, “ ἀθ6 πο ΟΠ σίϑι:, ὃὸὶ 18, "ς΄ 
Μαγοεϊοηςπι᾽ ἱν. ὃ, 18, ΗἰἰΑτγ, " ἀό Τιτιηϊαῖς;᾽ 
Χ. “᾿Αβϑυτηρίά 510] ρῈῦ 86 ἐχ Ψ γρὶπα ΟΆΓηΘ, 
ἴρϑε 5101 εἴ εχ ὅὲ δηϊπιᾶτη (οηςορίὶ ρῈΓ 86 
ΠΟΓΡΟΓΙ5 πἰρε με (ὐοτήρατε ἴδε τείας ἴο 
(ῃε ψόογκβ οἵ 5. ΗΠ ΠΑ, ὃ 57; Βίδμορ Βι!}]}, 
“Βείρηβίο Εἰάεὶ Νιςαπα,᾽ ΡΡ. 52, 51,139, 203 
(Οχοη. 1846); Ποσποσ, ὁ εγβοὴ οὗ Οἤγϑῖ, 
ἱ. 1. ρΡ. 167 ἢ, 'Ρτοϊοϑίδηϊ Τ βεοϊορυ, [1. 457; 
ῬΗοίάογοσ, ἐ Ρδυ ηΐϑπι, 1. Σ2ς. 

8. ΓῸΓ ὑπὲρ πάντων ὑμ. [Δεῖ πι. ΤΊΒςΟἢ. 
Ύτερ. τεδὰ περί ψ ἢ ργεροηάδγδηςς οὗ δυ- 
ποῦ. Α οοπιρασγίδοη οὔ Ερῃθβ. 1. τό 
(ὑπέρ) ΜΝ τ ΟοΥ. ἰ. 4; 1 ὙΠ655. 1. 2; 2 
ΤΠο655. 1. 1; 11.132 5ῆοννβ {παὶ ὑπέρ ταϊρῃϊ μάνα 
Ὀεεη υδοὰ ἴῃ ἴδ6 5ΔΠῚ6 5656 858 περί. 

15. ὙΠεῖα 5 4 [{{{|6 Ἰγγερ ΔΓ ἴῃ τὴς 
ξταγιπιδῖῖςδὶ σοηδίγυςτίοη. 

Μεγεγ, ἴῃ ογάθγ ἴο ἢπάὰ 4 ϑιῤ᾽εςξ ἴοσ 
συμπαρακληθῆναι ΤΑΑΚΕο5 ἴἴ ραγα οὶ ἴο ἰδεῖν : 
ΦΈἘΡΓΙ ἰοης ἴο 56:6 γου, ἄς.; ἴῃδί 15, ἴο 6 
ςοπιίοτίεα διθοης γου.᾿" 
Το οὐδ)]οοςοη5 ἴο ἴἢ]15 σοηϑίγις ]Οἢ ἅτ: 
ι. 1ἴ ρα8965 ονεῦ ἴῃς ποᾶγοὺ Ἴσοηπεοίίοῦ 

ΜΠ εἰς τὸ στηριχθῆναι ὑμᾶς ἴο ἴδ6 Τηοῖα 
ἀιςιϊδηίΐ ἰδεῖν. 

2. 1ἰ πιᾶῖκθϑ δῖ, Ρδι}}}8 σοστεοϊίοη οὗ 815 6χ-ϑ 
ρτγεβϑίοη ΔΡΡΙΥ ἴἰο ἰδεῖν κιτιλ., ἢ ἀο68 
ποῖ ἃ5 ἃ ννποῖὶθ ποοά Ἴοογζϑοίίοῃ, ἰηϑϊοδα οὗ ἴΠ6 
ρατί εἰς τὸ στηριχθῆναι ὑμᾶς ΜΒΊΟΝ 15 [ἢ6 
ἀϊτγεςῖ ςδιι56 οὗ [ἢ 6 σοττοοίίοη. 

4. 1ἴ 80ΡΡ 165 45 ἃ βιδ)οςϊ ἴογῦ συμπαρα- 
κληθῆναι ΟἿΪγ ἐμέ, ΜΏΙΓἢ ἀοεβ ηοΐῖ ἄρτος ἢ 
ἴδε (ο]]ον πη; ρῆγαβε τῆς ἐν ἀλλήλοις πίστεως 
ὑμῶν τε καὶ ἐμοῦ. 

ον {8656 Γοαϑοηβ ἴξ 8 πλιςἢ διπιρίεσ, δηὰ 
ἴῃ δεῖ ποοοββϑασυ, ἰὸ υπάεγβίαηα ἡμᾶς ΞΞ ὑμᾶς 
καὶ ἐμέ 45 ἴδο 5ιδ]εςῖ. 
{τ θὲ οδ)εςϊοά τπδὲ ψνβογα ἃ ἢδνν κι ]οςῖ 

18 ἱπιγοάυοσεά [ἃ οὐρῆϊ ἴο ὕε ἀϊδι!ηΓΕΥ ἐχ- 
Ῥιοσ56α, ἰἴ 15 συϊιςοίεηϊ ἴο δῆβνγεγ: ι58ῖ, {πᾶ 
ἡμᾶς ςου]ά ποὶ θὲ Βετα ἐχργεββοά ἴῃ (6 86ῆβα 
τεαυϊγοά (ὑμᾶς καὶ ἐμέ), ι.386 [6 ἔοστηδὶ 
ΔΉ 6515 εἰς τὸ στηριχθῆναι ὑμᾶς, τοῦτο δέ 
ἐστιν ἡμᾶς συμπαρακληθῆναι ννουϊά ἢδνο 
᾿πλοὰ ἡμᾶς ἴο ἃ 56η56 ΘΧΟΪ ἀρ ἰπϑϊοδα οὗ 
ἱποιυδηρς ὑμᾶς ; ἀηα 5εςοηα!Υ, τπμᾶῖ 81. δι] 
ἰπάϊσαίε8. {με βυδήεςξ, ννϊςἢ ΒΕ οου]ά ποί εχ- 
ΡΓΕ55, ΌΥ ἴῃ σύν ἴῃ συμπαρακληθηνιι---ἃ ΠΟΠ|- 
Ρουπά ἰοιιηά πονδοτὸ εἶσ ἴῃ ἴ86 Νὸνν Τοβῖ. 
οΥΧΧ. 

138. καρπὸν σχῶ. “Ἔχειν ἴὴ [5 τηδη!ο]ἀ 
ςοἸϊοςδίίοηβ ἢ τιμήν, δόξαν, ὅζα., 55 Ώ1Π 65 
« φοσεφι,᾽ δΔῃὰ 50 δεγε " (Τ Ββοϊιςκ). 

ΤῊΙΒ 8 ἃ σοηνς οχρίδηδίϊΐοη οὗ ἴπε τιρπῖ 
τηοδηίηρ οὗ σχῶ, “τῃαῖ 1 τηῖρῆς ρεῖ." ΤῊς 
γεσὺ ἔχω τηδᾶη5 ἴο δᾶνε, ΠΟ], ΟΥὁ ΡΟϑ5655: διυῖ 
(Π6 δογίϑξ πᾶ5 ἃ ΠΠΟΠΊΘΠΙΔΙΎ δηά, 85 ἰξ ννεῦο, 
ἰπιεἰαῖνο ἔογοθ, ΙΓ ἢ τλὰΥ οἴἴδη ὃ6 ἐχρογοβϑθὰ 
ὈΥ “γεῖ": 566 [οἤη ἵν. 52; Μαῖϊ. χχὶ. 18; 
Μαγκ ἰἰ. Δς; Αςῖβ χχν. 26; ΡὨ]}. 11. 2). 1 
ΤΏὮ655. ἰ. 9. 

16. οὕτως τὸ κατ᾽ ἐμὲ πρόθυμον. τίου 
ςοπϑίγυςοηβ πᾶνὸ Ὀδοη ργοροβθά, 

Α. τὸ κι ἐ. πρ. ἴάκθη τοφεῖδογ 45 βυδ)εςῖ 
(1) ἴο ἃ βεπΐεηςε οὕτως ἐστιν Ξε “ ἴη Δοοογά- 

ἅποθ νὰ 1Π18 ἀυ(Υ 15 ἴηΠ6 γοδάϊηθβϑ οὔ ΤΩ 
ραγῖ ἴο ργοδοῃ. 

(2) ἴο ἃ βεηΐθηςε ἐστιν εὐαγγελίσασθαι. 
“ Ἀςσογαϊηρ! ἴμ6 ἀδϑίγα ΟἹ ΤΥ Ῥαγῖ ἰ5 ἴο 
Ῥτγϑδοὴ." 

Β. τὸ κατ᾽ ἐμέ ἴάκεη δραγὶ ἔγοπιὶ πρόθυμον. 
(1) 85 δὴ δάνεγθιδὶ ρῆγαθε: “ἴδ5 ποσὰ ἰ5 

---80 ὯΓ ἃ5 ἴῃ πὴ [165---ἃ γοδάϊηθ585, ἄζο. 
(2) 85 βυδ]εςῖ ἴο πρόθυμόν ἐστιν. “850 ΤᾺ 

Ραγ [8 γοδάυ; 801 ΖῸΣ ΣῪ ρασί δὺὶ σοδὰγ." 
ΤὭς οδοῖςε ᾿ἰὲ5. δοΐννεθη Α (2), νι ςἢ ἰ5 

μαγϑῆ, ἀπά Β (2), νι ἢ ἰ5 ϑυρροτίεα (ΒουρᾺ 
ἠοῖ ἢ1]]γ) Ὀγ ΡΏΙ]. 1. 12, δπὰ ἰ5 ἀδοϊἀβάϊγ ἴο 
Ὀδ ῥγοίογγοα 245 ρίνίπρ ἃ Ῥγορεὺ ρτδιηηιδίιςαὶ 
ςοῃϑῖγιοτοη. 

17. δὲ υἱὲ «“ῥδαἠ ἰδέ ὁγ ,αἰ10] ΤῊΝ δοσθηῖβ 
ἴη ἴῇῆς Ηρῦτονν ἀο ποῖ ἱπάϊοδῖο ἴῃ 6 οοπηδοῖίίοη, 
“δὲ 7υ5ῖ ΟΥ̓ δ15 (Δ 1}, Ὀυῖ 5σδον (δῖ ἴῃ 6 
δῖσγοςϑα οἵ ἴΠ6 βοηΐδηςθ 18 οῇ “ δῆ," ν  ςἢ 15 
Ρἰδοεά επηρμδιϊς ιν δείογε {86 νεγῦ : “ Τῆς 
υ5ῖ. . .. ΕΥ̓͂ Πὶ5 δι 514}} πὸ |ἵνε. ϑ86ε6 
Π. εἸ θοῦ οα ΗΔ. 1|. 4 ᾳυοῖϊεά ὉΥ Ριι56Υ, 
ννο δά 5, “τη Ὄχργεβϑίοη μὲ ὁγ ῥὶς αἱ 
ἄοεβ. ποῖ οσσὺγ εἰἴποῦ ἴῃ ἴῃ6 ΟἹ]ὰ οΥἵ Νεν 
Τεβῖ. [ἢ ἔδεῖ, ἴο βρθαῖκ οἵ οπὲ σὑϑδὶ}}ν τίρῃϊ- 
δου (45 ΟΥῚΝ αἰννᾶγβ 15) 8ἃ5 Ὀεΐηρ “ τιρῃΐθοιβ 
ΌΥ 18 ἢ ἢ νοι ]ά ἱπιρὶν τἀπὶ ποθὴ σου]ά ὃς 
ΤΙ ἴθοι!5 ἴῃ δοπὶε ΟἴΠοΥ νναγ." (΄ (ΟΠ ΠΙΘΠΙΔΙΥ 
οὐ ἴα Μίπον Ρσορπεῖβ.)") 

ΤῊδ δέ ἰη ὁ δὲ δίκαιος, τεϊδϊηοα ὃγ 51. Ραυϊ, 
δῆοννΒ ἴῃδὶ ἴῃς δηξῖμοβῖι5 ἰ5 Ὀεΐννοθη “1Π6 



ἤο ΚΟΜΑΝΦ. Ι. 

υὰ" δηά “τς υ51, ηοῖ δεϊννδοη “πὸ 
πα ὉΥ ἴδ " δηὰ “τῆς Ἰυβῖ " ἴῃ ΔηΥ οἴδεῦ 
ΑΥ. 
ἴηε  ΧΧ ἐκ πίστεώς μον (ΟΥ̓ 85 ἴῃ 5016 

Μϑ55 ὁ δὲ δίκαιός μον ἐκ πίστεως) ζήσεται 
805 ἴο ἢᾶνο ΔΙσθη ἔγοχλ πιϊϑίδκιης 1 ἴὺῸσ ". 
δῖ. Ρδὰ] οὐδ ἴῆ6 εὐστοπόουβ μοὺ ψΜπουῖ 
ἸΠΘΟΓηΡ αὐτοῦ, 48 ὈΠΠΗΘΟΘΒΘΔΙῪ ἰοῦ ἢ 5 Ρι|Γ- 
Ροβϑε. 8ὲεὲ οἡ Οδ]. 1. τι, δηὰ οὐ Ηεοῦ. 
1). 4. 

20. ἀπὸ κτίσεως κόσμον. ὙΠ ΡἤΓα56 
δδόπι8 ἴο Οὐσὺῦ Ὠούδεγο εἶδε ἰὴ χΧΧ. οΥ 
Ν. Τ. 
ἌΝ θη τῆς Οτεαίίοη 18 ἐπιρἰογεά 25 ἃ πιλγῖς 

οὗ ἴπις, ἴῃς Ρἤγαϑοβ ἅΓῸ: 
1) ἀπὸ καταβολῆς κόσμον (Μαῖίϊ., [υυκο, 

Ηοῦτ., Αροοαὶ. Οὗ πρὸ καταβολῆς κόσμου, 
ΕρΏ. 1. 4). 

(1) ἀπ᾽ ἀρχῆς κόσμον, Μαῖϊί. χχὶν. 1:1. 
(3) ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως, Μαγ. χ. 6: χΙὶὶ, το; 

4 Ῥεῖ. ᾿ϊ. 4: Αρος. 1}. 14. 
ΤΗΣ Ῥοβδῖο ϑυγιᾶς ρίνοϑ (ἢς 52Π|6 γσεπάογ- 

ἴῃ πεῖ δ5 ἰῃ Μαῖϊ. χχν. 34, [οδη χνῇϊ. 24, 
- πὰ ἴῃς ἑουπήδ!οη οὗ πὸ νοι], Αῃὰά ἴῃ 
Ῥ8, ϑαίοπη. ΥἱἱἹ. 7, ἀπὸ κτίσεως οὐρανοῦ 
καὶ γῆς, 5 ΠεΓΔΙΗΪΥ ἃ πιᾶτκ οὗ {Ππ|6. 
Τῆς Νυϊραίς, οἡ τὴς οἴποῦ παηά, ἴογ [5 

508] τοπάθγηρδ “ἃ σοηϑεςυτοης πλυηά!," ΟΥ 
“ δὸ2 ἰηἰτο πλαηαϊ," ΠΟΙ ρῖνοβ “ἃ οἼγεδίυσα 
τυ παϊ,᾿ τιοδηΐϊηρ “ [6 στγοαϊοα υηΐνογβο."" 

ὙΤπεοάογεῖ, (Ἐευπιεπὶυ5, ΟΥ̓, Ῥμοίϊυ5, 
Ταἴῆοσ, Οδίνιπη, ἄο., τοραγὰ ογεδίίοη ἃ5 ἰδ 6 
“ομγες οἵ ἴμ6 Κπον]εάρο. 

Τμδὶ ΒΟΥ παϊρδῖ 6 ψίτπουῖ ὁΧοπδ6. 
Τῆς ἀπο υ γ Τουηὰ ἴῃ [Π|5 Παγὰ βδυϊηξ 5'ποο 
(ῆ6 ἀδγ8 οὗ (ΟΠγγϑοβίομῃ, δείηρ ἀνθ ποῖ ἴο 
δῖ. Ρϑιὶ Ὀυΐ ἴο ἢῖ5 ἰηϊεγργοΐογβα, τηϊϑδῖ ποῖ 
ἰηάυςθ ὺ5 ἴο ἀξδὴγ ἴΠ6 ρ]αῖη ργδιηπιδιςαδὶ 
5656 οἵ ἴῃ Αροβίϊεβ ννογάϑ. 

ι. ΤΊ τυΐε {πῶξ εἰς τό ἢ δὴ [πῇῆπιτἰνο 
ἐΧργθ556ε8 Δη εηὰ ΟΥὁ ῥώγροις, ποῖ ἃ ΠΛΟΓΘ εορ 
“εφμέπεο, ϑεετὴ8 ἴο ἢᾶνθ Ω0 ἐΕχοορίϊοη ἰὴ [δ6 
Ν.τ 

Τῆς 5βἰτοηρεβὲ ἀῤῥαγοηῦ οχοερίίοη (2 Οοτ. 
νὴ, 6), 45 σγϑοδινθὰ 118 γι Ἰηϊοσργείδιτοη 
ἴτοπι ἴῃς ἤἥηε ᾿ηϑρῃς οὗ Μέογογ, ἰοϊοννης 
τῆς οἷυς ρίνεη ἴῃ ἴπῸ ννογὰ8 διὰ θελήματος 
Θεοῦ: “Ι͂ηὴ [πε δεῖ (μαὶ ἴπ6 ἰηογοαθο οὗ 
σΠΑΓΙΥ ψτουρδς ὁγ Οοα᾽: «υἱδ ἴῃ τῆς Μαςο- 
ἀοπιδη8, δά οποουγαροά δίπὶ ἴο διά ΤΊϊι8 
οχίοπα τῃ6 ςοἸἰϊοοῖίοη ἴο Οογπηῖῃ, δῖ. Ρδυϊ 
8665 ἴῃς ἸΠΙπιοπὶ οὗ ἴδ Ὠἰνίης ρυγροβο 
ΜΓ Ὦ Π6 Τποσεῖη βογνυοθ5. 

2. Τἢε βρεοιυϊδίϊνα οὐ]εςίίοι τηαϊ “1 οδῃ 
ΒΑΓΟΪΥ ὃς ᾿πουρῃϊ τμαῖ “ ἴπ6 σοηνίοτίοη, σοἢ- 
ἔυηβίοη, δῃηά Ἴοπῃάοπιηδίίοη οἵ πιθὴ ννᾶβ δῃ 

οὗ ἴῃς Ὠίνϊης δίαπ 'ῃ Οτεαζίοη, αἰἴπους 
1 (ΟἸΪον 8 85. ἃ εομσεφμενεε ἴτοπι ἱτ" (ΒΡ. 
ὙΝογάβιυνοσ ἢ) ἰ5. βοῖ αϑιάς ὈΥ τῆς ἀϊβιιπο- 
[ἴοη Ψῆϊςἢ ΗΟΟἾΚΟΥ πᾶ5 50 οἰθαυ δϑϊδῦ- 
᾿Ι53ῃεὰ θεΐνοθη τῃ6 “ ῥγϊηςῖραὶ ν}}}} οὗ Οοά, 
δῃὰ Ηἰ5 “ ἀεολείοηαι " ψ. (δὲς Ἀρρϑῶ- 

ἀἶἰχ 1. ἴο “ Εςοϊεβ. Ῥογ᾽ ΒΚ. Κ. “ Βυΐί 
αὖον αἱ ἐῤίησ! ΜῈ ἃτὲ ἴο ποῖε ψῇῃδὲ Οοά 
ὙῚ]]εἴ ἢ 5 ΠΊΡῚῪ οὗὁἨ 8 οννὴ νοΪυπίαγυ ἱποὶ]πᾶ- 
ἴση, πὰ ννῆδί ΌΥ οσοδϑιοη οὗἨ Ββοπιεί πε 
Ργεςθάοπί, ψουΐϊ ῃο ἢ ἴπεσὸ ψουἹὰ 6 ἴῃ 
Οοά πο 5υεολ ν}}}." 
ΤΏς 5πρὶ6 οὐ “ ργίπειραὶ " ν}} οὗ Οοά ἴῃ 

εἰνίηρ ἃ Κπον]εάρο οὗ Η ᾿π|56]} ἴο Η!5 γεδϑοῆ- 
δῦϊε ογεδίιυσγες 5, {παῖ [ΠΟῪ ΠΔΥ ἤπά τποὶσ 
ὨΔΡΡΙΠ685 ἰη Ηἰπὶ; [ἃ 15 ΟὨΪΥ “ ΕΥ͂ οσοδείοη ἢ 
οὗὨ {πον δι πἤ} πορίοςῖ οὐ ἀῦι.56 οὗἨ [ἢϊ5 Κπονν- 
Ἰεάρε τηαῖ Οοὐ ν]]οῖ ἢ} “45 ἃ ψεγο ΗΠ ἃ 
κιπά οὗ υηνῆρποββ," [Παΐ ΠΟΥ 5ῃου]ὰ ὃς 
ννουϊ ὄχουδε. [ἢ ἴκὸ τηλοῦ [,εἰδηι2, 
[ο]ονσίης ἴπὸ ϑοδοοϊπιθη, ἀϊστϊησυΐβο5 ἰῇ 
Ωοά “ἴνο δϑρεοῖβ οὗ ἴῃς νἱἱ; οπο δῃ 
απίσεράση! Ψ}}, νὩϊσἢ Πᾶ5 ῸΓ 115 οδ]οςϊ 8]} 
(Πδὶ 15 σοοά : δηὰ ἴῃε οἴ ποὺ ἃ εοπσεφμέη δῃὰ 
ἀδογεΐογυ νυν], τίς ἂοῖβ ἔοσ ἴὰς δεβῖ, δὰ 
ἰποϊυάθθ οὐ] ἃ8 ἃ Ἴοπαάϊπίοη οὗ νοοά; 
(ϑαἰβϑοῖ, " Ε5ϑδὶ ἀθ ῬὮ}]Ο5. γα! ρ.᾿᾽ Ρ. 211.) 

41. 1 15 ἴο ὈῈ σδγοί ἰγ οὐϑογνθαά τπδλῖ τ86 
Ρυγροβε δϑογίυεα ἴο σοά ἴῃ πιακίηρ Ηἰπιβοὶ 
Κηονη 15 ποῖ “ [6 ἐοηνϊοτίοη, σοηξιυδίοη, δηά 
σοηάεχηπαίίοη οὗ τδη ἢ; ᾿ἴ ἰ5 ηοῖ ἴπαῖ {ΠῸῪ 
ταὶ ὈΕ ΡυΠΙ5Π6α ἴου βηπίηρ ἀραϊησῖ Κηονν- 
Ἰεάρε, Ὀυϊ [δῖ {ΠΟῪ πιρ ἤᾶνε ΠΟ Ἔχουϑὲ ῸΣ 
ποῖ Κποψιηρ. 

28, Τῆς ςοηϑοίγυοςοη ἀλλάττειν τι ἔν τινι 
5 ποῖ ἐοιιπὰ ἴῃ οἰδϑβϑίοδὶ Οτροκ, Ὀυῖ ννᾶ8 
δάορίεὰ ὈΥ (πε 1 ΧΧ ἴῃ ἱπιϊδιίοη οὐ ἴἢδ 
Ηεῦτγεν ΘΠ “ἴο Θχοθδηρο " (ο]οννεὰ ὉΥ 3 
οὗ δε {πίης νὰ νυ μιο ἢ Δηγιμίης ἰ8 ὁχ- 
Ἑσδβδηρεά: 8ὲ6 ἴον. χχυῖϊ το; 5. ον]. 20; 
δῖγδο. Υἱἱ. 18, Μὴ ἀλλάξῃς φίλον ἀδιαφόρον 
μηδὲ ἀδελφὸν γνήσιον ἐν χρνσίῳ Σουφείρ. 

4, τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν 
αὐτοῖς. ΤῊΪ5 ἰ5 ἴῃς τεδάϊηρ οὗ τιοάςεση Ἵσῖ- 
οδἱ] οἀϊῖοτβ (ΤΊσςἢ. 8), ἀηὰ 15 ἴο δὲ τοπμάογοα 
[88 ΓΒ οὶν Ὀοάΐθδ δΒῃουϊὰ ὃὉο0 ἀϊδδοπουτχοὰ 
ΔΙΆΟΣΩ ἴθι. ΤῊΘ τοπάεσίηρς "50 τηδί," ἄς. 
(ΑἸξογάλ) 15 βοδγοεὶγ δά πλὶβϑι 016, 

ΤῊΘ ι186 οὗ τοῦ ἢ [πῇ ἴο ἜΧΡΤΕ85 τΠΈΓΕΙῪ 
(ς εὐεπὶ υππιϊχεά νὰ ἴῃ6 ἀρεψα, 15. ὙΟΤῪ 
αΠυοϑθοηδοϊθ. δῖ. Ρδιὶ σοπιποη]} Υ υ865 ἰΐ ἴὸ 
ἜΧΡΓΕΒ55 ἴΠ6 δύζροσε, οὐ δὲ ἰοαϑὶ ἴα ἡεπάεπο οὗ 
8η ἂςοῖ : οιι. νἱ. 6, Υἱῖ. 3, χὶ. 8, το; 1 ὅονγ. χ. 
11; Οἱδὶ. ". το. Τῆς τοδάϊηρ ἐν ἑαυτοῖς ἰ8 
ἴουπά ἰη [6 πηΔ)] ΟΣ Ὑ οὗἁ ἰδῖεσ ὑποίδ]5, ἰη χοοά 
ΟΌΓΒΙνΟ5 17, 37, 47, ἰη ἴδε Νυϊραῖς, Οτίζοη, 
Ομ τγγϑβοβίοπι, ἀπά Ὑμεοάογεῖ. [τ τϑηυΐϊγοβ 
τῆς Μιαάϊε βδεηδε οὗ ἀτιμάζεσθαι, ἀξαϊηϑῖ νυν] ἢ 
της αὐϑθηςς οὗ οἴδογ ἰηϑίδῃηςοϑβ 8 ποῖ ἀθοϊϑῖνα. 

ἐν ἑαντοῖς, τεῖϊαϊποὰ ΟΥ̓ ΜίοΥΕΓ, Ἔχργεβϑοβ 
ΤΆΟΓΕ ΟἰοαΥΙΥ ἴδῃ ννοι]ὰ ἐν ἀλλήλοις ἴῃς 51 
ρξαϊησὶ ΠΕΣ ον, ἃ58 νν 6 }} 88 γαϊηδὲ δδοῖὶ 
οἴδμοτ᾿5 δοάγ. 

382. ΤῊε Ναϊϊοδη Μϑ. (Τ᾽ βεβεπάοσγῇ, 1867) 
ἴογ ἐπίγνόντες, τολά58 ἐπιγινώσκοντες, ἀῃὰ [ῸΣ 
ποιοῦσιν, συνευδοκοῦσιν, ἴῃς ΡαΓςΙΡ] 68 ποι- 
οὔντες, συνευδοκοῦντες. 

ΑἸεπιεης οὗ Ἀοπιε (Οογ. ο. 35) δῇέοσ ἀδ- 



Υ͂. 1--Δ.} 

πουποίης βοσὴς οὗ {πῸ 53:5 πιδηϊἰοηεα ὉΥ 5. 
Ῥαιὶ ἰῃ στ. 29, 30, δά άς: ταῦτα γὰρ οἱ πράσ- 
σοντες στυγητοὶ τῷ Θεῷ ὑπάρχουσιν, οὐ μόνον 
δὲ οἱ πράσσοντες αὐτά, ἀλλὰ καὶ οἱ συνευδο- 
κοῦντες αὐτοῖς. 

Ηφδηςε ἴἴ 5 Ὀδθη ϑδιιρροβεά [ῃδὲ ΟἸἹεπιεηΐ 
ἔουηά ἰπ Ἀοπηδηϑ ἴΠ6 τοδάϊηρ,--- οὐ μόνον δὲ οἱ 
ποιοῦντες ἀλλὰ καὶ οἱ συνευδοκοῦντες τοῖς 
πράσσουσιν. 

Βυϊι ἰξ ἰ5 ἕδσ ὕοτε ὑγοῦδοϊς {μδὲ [6 (τΔη- 
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δοῦῦθοῦ οὗ Β, οὗ βοπιὸ δαυ]ϊοσ Μϑ., μανίης ἴδ 
Ῥᾶβδασε οὗ ΟἸἹοπιθηΐ ὉΥ ἢ᾽58 ϑἰάδβ, συϊβειυϊοά 
1ῃς Ῥαγίιςρίεβ ἰῇ τῆς τεχὶ οἵ Ἀοχηδῃβ ΟΥ̓ 
τη ϊϑίακο, 
Τα 8εηΐεηος δεῖν ἴπυ5 Ἰησοτηρϊεῖο, ἃ5 ἴῃ 

Β., ἰαῖες Οοργίϑβι8 {τἰεὰ ἴο σοτιρίεῖα ἰἴ ὉΥ͂ 
ΨΑΤΊΟυ5 δαάϊπιοηβθ: οὐκ ἐνόησαν Ὦ Ἐ,, οὐκ 
ἔγνωσαν Ο. 

ΕοΥ ἃ ἢ1}}} ἀϊδουδδίοη 866 Ἐ εἰςῆς, " (οτηπιοηΐ. 
Οπᾶς. 

ΟΗΑΡΤῈᾺΒΚ 1]. 

Σ 72. ἐλαΐ εἰν, ἐδοσὰ ἐλεν ἐομαΐδηεπ ἐ ἐπ 
οέάεγε, εαμπνοί σχας ἰλεισείσεα, 6 απα πεμελ 
ἐπ ἰζαδέ ἰδέ ἡεαρηισ 9Χ Οσά, 9 τυλείλεν 
ἐλξν δὲ ὅεῖυς οΥ᾽ Οσεμία. 14 71. Οερμέξ 
ἐαπηοί σζαρέ, 17 "ον γέ {,. 4 ὅεισσ, 25 τοάσγε 
ἐδεἱγ αἰσωρμοίεοε “λα μοὶ 2γοβδ, 17 δέν 
ζεοῤ ποῖ 142 ἐστο. 

ΗΕΚΕΕΟΕΚΕ τοὺ αγὶ ἱποχου- 
84 0]ε, Ὁ πηᾶπ, ννῆοβοενεγ ἴδοι 

ατί ἴΠδὲ Ἰυάρεδῖ : ἔογ ννῃβογείη τῆου 
͵υάρεϑι ἀποίδεῖ, του σοπάξηγηεϑς τἢγ- 
8561[; ἔογ τμου τπδῖ ᾿μάρεϑβε ἀοεβὲ ἴῃς 
βᾶτλθ [ΒΙηρ8. 

2 Βυῖ ννε ἅτε διγὰ τῆλι τῆς ͵υ4σ- 

ΓΗΑΡ. [1.--ΤῊΣ ΙΕῊἿἸἮΥ͂ΧΣΒΒΕΟΟΘΗΤ ἹΝΤΟῸ 
]ΙΡΟΜΕΝΥ. 

1-420. 51. Ρδὺὶ ρυγϑιιθ5 ἢϊ5 ὑγοοῦ οὗὨ {δ6 
ὈΠΊνΟΓΘΑΙ ποσὰ οὗ διιοῖ ἃ ϑανηρ ΡΟνΟΓ 845 15 
οοηζεφιηοα ἰη ἴ86 τονοϊδίοη οὗ ἴπ6 τὶρπῃίςθοιβ- 
Ὧ655 οὗ Οοά ὃγ ἔδιτἢ. ι 

ἩΗς δ8ι45 ἱγᾶοεκὰ ἴπο ἀονσηνναγά Ἴσουσγϑο οὗ 
τηληἰκηα ἔγοπι ἴπ6 γαῖ νυἹΐα] γο)θοζίοη οὗ [ἢ ς 
κπονίεάρο οἵ σοά τῃγοιρἢ 41} (Π6 βἴαρϑϑ οὗ 
ἸἀΟΙΪΔΥ ἂηά νίος, 5ῃονίηρ ἴΠ6 πιυΐπδ! τα" 
δεϊίοηβ οὗ ΠΊΟΥΔ] ἀδργαν τ δηὰ τηθηΐδὶ]ὶ ἀδγκ- 
658. [ΠπηΩ6Γ ΡΟΏΘΓΔΙ ἴογπηβ, αηὰ νου οηςα 
Ὡδιηϊηρ ἴἢ6 Οφη.1|65, ἢῈ ἢδ45 ραϊηϊοα ἴπ6 ρὑγο-: 
τλϊπεηΐ ἐεδίυγοβ οὗ [6 πεδίποη ννου]α ἴῃ δοϊὰ 
8Δη4 νἱροόζοῦδβ βἴίγοκθβ'. Α5 ἴδε ριοΐυσγο ἀγανν8 
τοννασγάϑ Δη ἐπὰ ἴδε βῃδάονν ἀἄθόρϑη, π1]} αἵ 
ἰλϑδὶ ἰῃ νυ. 12 νὰ 566 ἴῃαῖ ἤπαὶ] βἴδρε οὗ Ἷου- 
τυριίοη ἴῃ νν Ὡς ἢ πιθη, μανίηρ ἰοσδῖ 4}1 παΐυγαὶ 
ψιγίιο ΠΟ βεῖνο5 δηπὰ ὄνθη {ΠπῸ6 Ὠαϊγεά οὗ νὶος 
ἴῃ οἴδογβ, γεῖδ πὶ ΟἾΪΥ͂ (86 Τσοπϑοϊοιβηθβα οὗ 
[ΘΓ ΤΙ ΞΕΙΥ δπά σι, Κπονης ἴῃς 1υϑῖ 
ϑεηέξεηςς οὗ Οοὰ οὗ {μὲπὶ ννῆϊοῖ ὁ δυςῇἢ 
τϊη 5. 

Βιιῖ {Ποτὲ ψεγα δοῖὴθ ἀπιοηρ ἴα Πεδίμοη 
λα ΤὨΔΩΥ Διηοηρ ἴῃς [ὃὐνν8 ἴο ψμοτῃ [ἢ 18 
ἀεδοτιρίίοη σουϊά ποῖ ὕὲ δρρίιθά ἴῃ [18 
δἰγοημεβσῖὶ ἐχέογπαὶ ἰελίυγεβ οὗ δπὰ ἸΔΟἸΔΊΣΥ 
δηὰ Πιάρουβ νἱσθ.0 ὙΠΟΥ πδὰ τοΐ Ἰοβί α«ἱΪ 
Κηον]εάξε οὗ ἴῃς ἴσια πδίυτο οὗ Οοά ; {Π6Ὺ 
αἰϊὰ ποῖ ργδςῖίβθ, 511}} [655 αρρίδιιά, [π6 ξσοββοσ 
ἔοιτῃϑβ οὗ υἱζδ; ΠΕΣ ΤΊΟΓΔ] 56 η56 ννᾶ5 Κϑοῆ 
ὁπουκῇ ἴο ςοπάοπηῃ ἴα 5ϊη8 οὗ οἴϊεϑβ : γοεῖ 
λον ἴοο πιυδῖ Ὀ6 Ὀγοιυρῇΐ ἴο ἔδοὶ {Πεπιβοῖνο5 
ευϊγ Ὀεέοτε σοά. Ηονν ἀοόϑ 51. Ρϑιιὶ οἴδεῖϊ 
(ῆϊι ἡ Ηὄὀς βἴγικο αἵ ἴπΠῸ ςοηϑβείθηοο, δηά 
δίΓΙ Κο5 διά άθη πὰ ϑἤδγρὶυΥ : “ἴἋπου παῖ 
Ἰυάκεβι ἀοεβϑῖ ἴπ6 δαγτὴθ {ΠῚηρ5: τπογείογς (Π6 
ἸΏΟΓΑΪ 5εῆϑε νῃϊοἢ λυ γε8 οἴποτβ, Ὀυῖ ἀο68 
Ὠοΐ τεβίγδιη ἴμγ56}} ἔγτοσὰ ΕΥ]], ᾿Ἰῃοσ ᾶ565 ΤΥ 

ςοηαετηηδίοη : ἔογ Οοά ν}}}} ἡάχε ἴπδὰ δο- 
οοΓγάϊηρ ἴο (ὨΥ ἀεεάς" (υὐ. 1, 2). 

1. Τρεγείογε δου αγὶ ἱπεχεισ ας.  θτο- 
ζοτο ἴδοι ἂδσΐῖ υἱίδοιΐ ὁχοῦδ9 (566 ἱ. 20). 
ΔῈ βασι! ης βυιάάἀδηηεβθ ἴμ6 Αροβίϊε 5ἴδϊοϑ 
ἢ15 Ποποϊυϑίοη ἤγϑι, ποεῖν Ὠϊηζης ὈΥ ἴἢς 
οὔθ νογὰ “ἩὙΒΘΥΘΙΟΣ Θ᾽" ἰἰ8 ἀδρόπάθηςο οἡ 
ἴπ6 ῥγίῃορίο βἰδῖεά ἴῃ 1. 122, “ ἐῤαὶ {δὲν «υδίεῦ 
εογεγ “μερ ἐδὶπρ: ἀγὸ «ὐογίδγ 97 ἀδα δ." δῃὰ 
ἴποη ἴῃ ἴῃ ννογὰ 8 “ Ο »ἄη, «υδοιοφυον ἐρομ αγὶ 
ἐδαὶ ἡμάσε::," ἢ δίηγ!οϑ ουῖ δδοἢ τολάογ ἃ5 [ΠῸὸ 
ΥΟΓΥ πιᾶη δαάγοβθθα, ἀπά δ ἴῆς ϑδῆιε {ἐπὶ6 
οχίθηάϑ ἢ5 ἀγριιπιθηῖ ἴο 4], ἰὴ ογάεσ τῃαΐ πὸ 
ΤΏΔΥ ΘνΘΏΓΙΔΙΥ̓ ΔΡΡΙΥ ἴἴ ἴο ἴπ6 [Θνν.Ψ 

ΓὨΠΟ διιςοδθθθ οὗ βυο ἢ δὴ δρρϑᾷὶ ἴο Ἴοῃ- 
ϑδοίθῃοθ γεοϑίβ οἡ ἴπε ἔᾳεϊ {πὶ δυοσΥ πιδῃ 
ΓΟΟΟΡΉΪΖΕ5 ἴῃ ΠΙΠπΊ96] δὶ ἰθαϑῖ ἴΠ6 σζοσυτηβ οὗ 
[ἢοϑ86 51π5 νυ ῃϊςἢ ἢ6 σοῃάοπιηβ ἴῃ οἴπογα. δῖ. 
Ῥδιι] υεὲ5 ἴΠ6 ἀγρυπιοηΐς ἢ δαπη γαῖ 5 Κὶ}] 
δηὰ ροόνεῦ: πὸ [48 γοιιβοὰ ἃ 7υ5ῖ ἱπάϊρηῃδίοη 
ὈΥ [15 ἀοβεγίροη οὗ ἤδρταηὶ ϑπῃουβ, ἀπ 85 
(ῃς 5ἴογη Ξοηΐθηςο οὗ σοηἀεοπγηδίίοη 18 Ὀιυγϑῖ- 
ἴῃς ἰοσγίῃ, πε 8ε1Ζ68 δηά ἴισγηβ ἰἴ ὈΔοΚ πΠΡΟῚ 
τῆς πάρε Πιπιδοῖῖ, “ΤΏ τδη [παῖ μαῖῃ ἀοπὸ 
(Π15 τίν 88}4}} 5 γον ἀϊ6. “ὝΒοιυ αγί {πὸ 
πιλη." 

ΎΤΠςΣ ἀγρυπιεηΐ, βοΐ ἰη 115 Ἰἰορίςδὶ ογάϑυ, 
ὑνου ἃ σἴαπα {π5: Του ἡ άροσὶ (Πα ΓΠΟΥ͂ 
ὙΠΙΟΝ ἀο 8υςῖ 1Πἰπρ8 ἀΓῸ ΨΟΤΙΠΥ οἵ ἀσδῖῃ: 
ΎΒου πα )υάρεδὶ ἀοεβὲ ἴπῸ βαπὶὸ {Π|η 58: 
Ὑπογοίοσε ἰη υάρίπρς ΠΥ ποϊρῃῦουγ ἴποὺ 
ςοηδεπηησοῖ {πγϑ5ο]ξ, ἀπά ἀγὶ που ὄχουβο. 
8ῖ. Ρδὺ] ἱηνοσγῖβ {Π15 ογάθσ ὈΥῪ ιἰϑῖηρ ἢ18 οοη- 
εἰυιίοη ἢγϑὶ ἀπά ργονίηρ ἴἴ δβεσννασάβ. ΤῊΘ 
τοροαϊοὰ ἀδθβοσιρίίοη “ ἐῤρος ἐφαΐ ἡμάφεν!" 
τπουσἢ ἀρ σα θ]ες ἴο 411] πιθῆ, 18 ϑβϑρθοίδιυ 
ςἢαγδείογίϑις οὗ ἴπε [εννβ, ννβοϑθα σοπάεπηπδ- 
Ὀοη οὗἨ “ βἰππεγβ οὗ ἴῆε ΟΟη.1165 " (6 Δ]. 11. 15) 
Ὑ͵845 ὈὩΠΒΡΑΓΏΣ. 
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τηθηῖ οὗ Οοἀ [8 δοςογαίϊηρ ἴο τγυτῃ 
ἀραϊηδῖ τῃ6πὶ ΨΒΙΟ. ςοπιηπις βυςῇ 
τηρϑ. 

2. Απά τῃϊηκεβὲ τδου τη ϊ5, Ο πιδη, 
ἴδ Ἰυάρεδι τῇδ ψῃϊοὴ ἀο βυςῇ 
τῆϊηρ5) ἀπά ἀοεβῖ τῃ6 βδπι6, τῃδῖ ἴπου 
804 ἐβοᾶρε τῃ6 ᾿μάρπιεηϊ οὗ (ὐοά ἡ 

Τῆε νογάβ “Ὁ »ιαπ," 88 ἴῃ ἰχ. 20, ἱπ6}- 
ΤΟΓΊΥ τοῦυκε ἴπῈ ρῥγεβιπρίοη οὗ ἃ ννεακ 
τηοσῖαὶ ἰῇ δϑοδυπηηρ ἴῃ Ὠινίης ργοσγοραῖνα οὗ 
Ἰυάργπιεης. (Οοπιρᾶσγο {{γκὸ ΧΙ. 14. 

ΤΠΘ δοοιβαῖίοη ὑγουρηῖς ἰπ ἴῃθ ννογάβ 
“(δου ἀοεσ ἴπ6 βᾶπὶ6 1πιηγρ8" 5 γεηεννεά 
δεδϊηβδί ἴπ6 [ενν ΌὉΥ Ὡδπὶε ἴῃ συν. 17--27. 

Φ. 51. Ρα0ὺ] ποὺν σοτηρίεῖο5 ἀπά σοηῆστηβ 
ἢ15 ἀγρυπιθπί ΌΥ δῇ ὄχργοϑβ δϑϑου[οἡ οὗ {86 
ΡΤΠοΙρ]ε, Αἰγοδαγ δϑϑιπγοά ἴῃ 1ἴ, [πὶ Οοα 
υάρπλεηΐ δραϊηδί ἴῃς ἀοέγ; οὗ δΥ}] ΔΡΡ[168 
δα δ] ν ἴο 8]],---ἰο ἴποϑ6 ννῆο πάρε ὄυθῆ 85 
ἴο ἴδοσδαε Ψῆὴο ἴακο ρῥίδαδυσο ἴῃ ἴποπι (ῃδῖ 
Ῥτγδςῖι5ε βυςῃ (Πϊη 8. 
ογ ἴδε (συ οὗ (Πϊ5 ρῥτὶποῖρὶς ἢς ἀρΡ6418 

ἴο (ἢ 6 ςοπδβείεηςε οὗ ἢΠ]5 γεδάθγϑβ (45 ἴῃ 1). 19) 
“ἤ ε ἐποαυ͵" ἴἴ 15 ἃ σογίδιπ δπὰ νν6]]-Κηοννῃ 
{τὰ “ῥα ἐδε ἡμάσνιοπέ ὁ Οοὐ " (υη]|κ6 
1ῃαἴ ἱποοῃδίϑίεηῖ τ ππεεε οὗ τλδη, α΄. 1) ἰ5 
ἀϊτεςῖεα “ φεζογάϊππσ ἰο ἐγ," .6., που 
ΕΥΤΟΥ δηὰ ντποιΐ ραγ δ} ΠΥ (5ὲε τ. 11) 
δραϊηϑδῖ τῆ 4067. οὗἉ 6ν]}]. 

8. “4Ἵπ|{διπάσε ἔδοι ἐΦὶ:, Οὕνιαπ, ἐραὶ ἡμάσεν 
ἐδεηι «οὐίορ ἀο «με ἐδίηε, απά ἀο64: ἐδ “απιξ, 
ἐῤῥαὶ ἐδομ «“ῥὁαΐ σεεαβε δὲ ἡμάφηπιεμι 977 Οοά 3] 
Βα ἐῤῥπζεν ἐδοι τίς, Οὐὕ»παπ, ἐραΐ ἡμάφεν! ῥέεν 
«υδίορ Ῥτϑδοῖΐβϑ σμρ ἐῤδίησε, απά ἀοενί ΚΆΘτα, 
σε. [πη ςοπίγαβὶ ἴο 86 ϑσϑυσγα τυ οὗ Οοὐ᾿ς 
᾿ηραγῖ 4] ἰυάρπλθηῖ οὗ ον] άοογβ, καθὰ 1ῃ6 
ΕἸΤΟΓΒ ΟΥ̓ ΜΜὨΙσἢ δ ἐὐδάς [15 δρρὶςαϊίοη ἴο 
{Πεβεῖνοβ; δηά ἤγβί, ἴπ6 ἀσ]υδῖνο ἤορο οὗ 
Ῥεγβοηδὶ οχειηρίίοη. “Βιυΐξ τιϊηκοβί ἴποι 
1}}}5---ἰ(παῖ ἐῤομ 584]1 ὄβοᾶρε Ὀείηρ Ἰυάρεά δἱ 
4}}}" ὝὍΠε [ὉΠΪΚ οὗ βυςῇ ἃ δποιιρῆϊ 15 πιδάς 
ΤΆΟΤΟ Ρῥχγοϊηϊηθηΐ ΟΥ̓ ἴῃς ἀεοϑοτιρίίοη οὗ 186 
Ῥεύβοῃ ϑυρροβξθα ἴο οπίοσίδιη ἴἴ ; “Ὁ πηδῃ, 
τῃαῖ Ἰυάρεβι [Πεπὶ νν ΒΙ ἢ Ργαςσίϊδα δυο τῃίη 8, 
ἃπηὰ4 ἀοοσβὶ τπεοπΔ. οσῖ ἴπου, ννῆο αγί 
[Π15 ἱἹποχοι 58 Ὁ]6 δηά ϑεϊἐποοπάετηηρα (νυν. 1), 
τδιηἰς τλαΐ ἐῥοι οὗ 4}} πιθῇ 51]ξ 6 Ὄχοπιρὶ 
ἔγοπι ᾿υἀεπηοηῖ " 

ΝΟ δῦδν ΕΣ 5 πεεάρὰ; 845 βδοοὴ 8 {ῃ6 
[Πουρῆϊ 15 οἰθαυ] βίδϊεα, [18 ΟΠῪ 15 ἴγϑπϑ- 
ραγοηῖ. Ὑεῖ [ἴ 15 ἃ σοηπίοῃ ἔογτη οὗ 56] - 
ἀεςερίίοη : πιδὴ ἃγθ δἰπχοδῖ ᾿πΟοηβοου 5} 0 
ἱπΠιυεηςσεα ΕΥ̓͂ ἃ νάψυς ἃπὰ υπάοβηδα Πορὲ οὗ 
ἸΠΊΡΌ ΠΥ ΜΠΙΓΝ ΤΠῸΥ ἀο ποῖ δοκπονεάρε 
ἐνεη ἴο {πετιηβεῖνοβ ὙΠὲ [ὁνν8, ἤοννονοῦ, 
ΟΡΕΠῚΥ οἰαϊ πιο ἐχοιηρίίοη ἔτοπὶ Οοὐ 5 Ἰὰρ- 
τηδηΐ 45 ἴπὸ σοππηοη Ὀγὶνιϊορο οὗ 16 σὨ]άτσθη 
οὗ ΑὈγάθαπι. “ΑἸ] [5γαϑ! ες νν1}} μανα ραγῖ 
ἵ [δὲ ψογὰ ἴο σοπὶς :Ὁ “ ΑὈγαμᾶπὶ 5ἰἴ5 ὃ6- 

ἰν. 3-.-5. 

4 Οτε ἀεβρίβεβε του τῆς τίοῆαβ οὗ 
ἢϊ5 ροοάποβ8 δηά ἰογδεάγαποε δπά 
Ἰοπρβυβεγίηρ ; ποῖ Κπονίηρ τηδῖ τὴς 
βοοάηεββ οἵ (ὐσοά ἰεδάετῃ τες ἴο τε- 
Ρεπίδηςε ϊ 

ς Βυῖ δίζογ τῇγ μαγάπεββ δπά ἰπι- 
Ροπίϊεης ἤελγῖ “ἰγεαθιγεβῖ ἃρ υπῖο “}κπ|5. 3. 

-«---..,..Πρᾷϑᾷκο“οκρ..“““΄ρ6Ὸὖᾷϑ5Ὸ0ρῸῦ5.Ὸ...ϑν΄ΠὖΡ9“-ΠΠΡ-“΄ὖ-΄...ρὖρ ς΄... 

δἰἀς (ἢε γαΐθβϑ οὗ δεῖ], ἀπά ἄοοβ ποῖ ρεοστηϊζ 
ΔΩΥ ΜΟΚΟα ᾿5γδοὶ το ἴο ρὸ ἄἀοννῃ ἴο δε]].᾽ 
(ϑ8εε ἴῃς οἰϊαϊίοηβ ἴῃ Βι}}}᾿}5 “Ηδγπι. Αροϑῖ.,; 
ΟΧΥΙ. ὃ ό, δηὰ τη Μούδυ), " ΟΙά Ῥαῖῃϑ5, Ρ. 
4590.) “ΠΟΥ ννῆο ἅτὸ πε 5ϑεθα οὗ ΑὈγδῃδπὶ 
δεςογάϊηρ ἴο [ἢ Πε5ἢ 51.4}} ἢ ΔΠΥ σδ56, ὀνεῃ 
1 ΤΟΥ Ὅὲ δἰπποῖβ ἀπά ὑπδο]ϊονπρ δηὰ (15- 
οδοάϊοπὶ ἰονναγάς σοά, δῆασγε ἴῃ (6 οἴογηαὶ 
κιηξάοπι." ([υ5ῖ. Ματγί. ' Ὠ 4]. ς. ΤτνρΡῆ.," ς. 
140.}ὺ [{ ἰ5 ἴῃ6 βαπὶὸ ποῖίοη (δδῖ 15 τεικοὰ 
ΌΥ [οἤη ἴπε Βαρι5ῖ, “ Βηίπν γι ἐδεγεογε 
ως νιοοὶ Ὁ γερεπίαπες; ἀπά ἐῤίνιαὶ ποὶ 10 “47 
«οὐ ῥίη γοισ οίυοι, δ ἶς ῥαυε “όγαρανι 0 ΘΓ 
“αιῤδεν" (Μαῖῖϊ. μἱ. 8, 9.) Τῆι ψηπουΐ ηΔπὶ- 
ἴπς ἴῃ6 [ὃνν 81. Ρδὺ] αδἰγεδαάγυν ᾿Ἰπάϊσαίεϑ Πῖτὰ Ὁ 
ΟΠ6 οὗ 15 πιοϑσῖ σπαγδοίογβιῖς ἜΥΓΟΓΒ. 

4. ΟΥἦ ἀεερίσεεί δοι, ὍΘ᾽ ὙΠὲὸ Αροβίϊς 
ΠΟ Ρυῖ8 Δ αἰϊοσγηδῖινε αιυεβίίοη, βυροεϊίης 
ΔΠΟΙΠΟΥ ὀχρίδηδίίοη οὗ ἴῃ6 ἀϊδτοσαγὰ νυ ῃ]οἢ 
ΤΟ δον ἴῃ ῥγαςῦςς (9 (ἢ6 δοεκπον]εάρεά 
(συ οὗ ἃ διΐυγο Ἰυάρτηεπί. ὙΠ 6 οἴςςοϊ οὗ 
Οοὐϊβ ραϊίεπος ὕροη ἃ ποαγί μβαγάδηοιΐ ἴῃ [η 
15 ΟΠΪΥ ἴο χοάς ἃ σοπίεπηρίμοι5 ἔξο!ηρ οὗ 
ΒΟΟΌΣΙΠΥ : “ βειαισε “επίοπεο ἀσαϊπε ὧπ ουἱΐ 
«υογξ 4 ποὶὲ ἐχεεμεά «ρεεάμγ, ἐῤεγείογε ἐῤε 
ῥέαγέ οὁΧΓ ἐδ “οης οὐΓ γιέπ ᾿ς Κων “οἰ ἱπ ἐξορε 
ο 4ο ευἱ]" (Ἐνςεῖϊεβ. νιν τὰ; 5. χα, τ; 
δίγασἢ ν. 5, 6.) Οὐοά᾽ 5 “ χοοάπει: “ 5 ἃ ξτὰ- 
οἴου δ ΗΠ {Π4ι ννουϊὰ ρἸΔαΪγ ὈΪ6:5 ἀπά 
ὩὨοῖ ρΡυηϊδῇ: Ηἰ5 “»)“ογόεαγαπες " ϑυβροπᾶὰβ (ἢ 6 
βδίγοκθ, θη δῇ ΟΓΙΘ5 ὉΓ νϑησόδηςο; Ηἰβ 
"“ )οηφ-σι7ενὶπσ " μά υγ68 τοροαῖεαὰ ργονοοας 
[ἰοῃ5 διὰ 15 51}}} ϑονν ἴο δῆρεγ. “1όὲ γίερες 
Ὁ Οοὔ᾽, σοοάπεν. " Ὧδ ΟἿΪΥ οδη ἀδϑρίβϑο, ννῆο 
Ϊ5 ἱσπογδηῖΐ οὗ ἴπ6 Ῥυγροβα ἴοσ ννῃιςῇ ἰΐ 158 
τηδη οβίθα : 18 18 ἃ τῦογαὶ ὉΠ Πη6 1655 ΟἿΪΥ {παῖ 
σδη τηϊϑῖακε Οοα 5 ραΐϊίοηςο ἔογ ἃ ννθδκηθ55 
οΥ ἱπα! ἤεγοηςε ἔτοπι νυ οἢ ἤπαὶ ᾿πΠΡι ΠΕ Υ ΤΑΥ͂ 
δ ἐχρεοϊοά (ς. ἰχ. 22). ΤΟ Ὠἰνίηθ “" χοοά- 
πε. " 15 ὮΘΓΟ ργοβθηϊοα ἴῃ ἃ ἰννοίο]αὰ τηδῆπογ: 
ὙΠΟΙΟ 15 ποῖ ΟἿΪΥ ἃ γγδσοίουβ εἰϊβροβι[οὴ 
(χρηστότης) ἴῃ Οοά, {παἴ πιακε5 Ηπὶ «οὐ ἕηφ 
ἴο ἰεδὰ διηποῦβ ἴο γοροηΐδπος ; ἴΠῸ 54π|6 γτᾶ- 
εἴοι5 αι} }ὺ Θπιδοάϊοά ἴῃ Οοἀ᾽ 5 ἀθδ])}η 5 (τὸ 
χρηστόν) Ἀ85 ἃ γεαί αοίΐοη ἴῃ ολάϊηρ ἴο τερθῃ- 
ἴδηςθ δνεὴ ἴῃοβδθο ννῦο πουουῖμοῖθθϑ ἀο ποῖ 
τεροηῖ : Οοὐβ ἰοδάϊηρ 15 45 γϑδᾶὶ 848 τηδῃ᾽β Γδ- 
βἰϑίδης ἴο δεῖηρ ἰδ. 

56. Το ἔ8]56 νίοννυβ. ἱπιρ δα ἴῃ τἢ6 ἴννο ΡΓθ- 
ςεάϊπρ 4ιοβίϊοηβ ἀὔὸ ἢὸν τοξυϊεα ὃὈγ 4 ἀἐγεεῖ 
α’σεγροη οἵ ἴηε ἴσια ἤδῖαγε ἀηα σοηβθα δ ηςσε8 
οὗ 186 ἱπηρεηϊζεηΐϊ βἰπηογ 5 οοηδυςῖ: ἴῃς ἀεὶ" 



ν. 6---).} 

ἴγ56 1} ψνγαῖῇ ἀραϊηθῖ τῇ6 ἀδΥ οὗ 
ννγατἢ ἀπαὰ γεν δἰδίίοῃ οὗ ἴπ6 γρῃϊθουϑ 
ἡμάριπεης οὗ αοά ; 

ΚΟΜΑΝΞ. 1]. 

6 ἄννο ν"}} γεπάεγ ἴο Ἔνεῖῦ πιδη 
Μαῖῖ. 16. Δοοογάϊηρ ἴο ἢ18 ἀεεάς : 

7 Το τλεπὶ ψῆο ΒΥ ρδίεπε σοῃ- 27) .;. 

δῖνε ἤορε οὗ ρεσβοηδὶ Ὄχοπιρίίοη (υ. 3) 19 
ΘβΡΘΟ Δ Ϊγ ἀθαὶς ἢ ἴῃ σὺ. 9 ἢ; δηὰ τῇς 
ΘΟοπα ΟΓΓΟΥ οὗ ἀεδρί βίης Οοα᾿β ροοάηεδββ 15 
1Π05 δὶ οὔςθ εἜχροβϑὰ ἰπ ἃ αἀϊγεςῖ δηὰ νιν 
ςοηῖτασι. Οοὐ᾽5 ροοάηε5858 ἰεδά8 ἴο τερθηῖ- 
Δῆςε; διιζ 4η ἱπιρεηϊΐοης ποασὶ Μν}}}} ηοῖ 6 
Ἰεὰ, δηά 85 δὴ εἴοἌοϊ οὗ (18 οὐάυγδοῦ [Π6 
βῖίογε οἵ νυτδῖῃ 15 ἰηογεαβοά ὉΥ ἴπ6 γίωδες οὗ 
Ἑοοάπεϑ5 τε]εοῖϊεά. Τῇ ΑΡροβίϊθ δᾶγ8 ποῖ 
“Οοα (τϑαϑιυγοῖῃ ὉΡ ψταῖρ, Ὀυῖϊ “δου 
ἐγοασμγα! μῷ «αὐγαὶ μπίο ἐδγεε," “Ἡς δάἀ8 
ἴο ΗἸ5 ἰοηρ-ϑυβοῦηρ, ἴδου ἴο τπΐϊηθ ἰηϊ- 
υγ.. .. Απὰ ν δὲ ἴδοι ἰαγεϑὲ ὺὑρ ἃ ᾿{{|6 
ΕΡΕΙΥ ἀδΥ, ἴποὰ νὴ Πηὰ ἃ πλᾶ85 βεγεαῆεσ. 
(Αυρυκίης, Επδττ. ἴῃ 5. 91.) 

«υγαίδ ἀσαίμαξ ἐδε 44} 97 «υγα! δ. ἘἈραὰ 
δἰ υγαίῥ ἷὰ {δὲ ἀν οὗ «αυγαὶδ." Τῆς ὀχργοβδίοη 
8εῖβ ἔοστὰ νυ (Ογγ δ ]. ΘΠ ρ 4515 ἴΠ6 μαγάεπρά 
δἰ ηετ8. ἄοοπὶ. Βυῖ ψῃ1|ε ἴο ᾿ἰπὶ ἴδε [υἀς- 
τηθηΐ ὈΔῪ 5 ἀρόνε δὶ] ἃ ἀδὺ οὗ νσδῖῃ, τὶ μὰ 5 
Αἶθο ἃ ΠΊΟΓΕ βεηθγαὶ σμδγδςίου 45 ἃ ἀδΥ ὙΠ] οἢ 
τευθαΐὶβ ἴο 4]1, Ὀοίἢ ρμοοὰ δηὰ ον], πιθη δηά 
δηρεῖ5, (παἴ Οοά ἰ5 ἃ γτιρῃΐθουβ [πᾶρὲ (δικαιο- 
κρίτης, 2 Μᾷδςος. χΙϊ. 41); [ἢδῖ ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ παῖ 
Ἰασῖ στοδῖ δεῖ οὗ Ἰυάρτηθηῖ, δῖ ἴῃ 4} Ηἰ5 
ἀεδ]ηρ5 δηά αἀἰσρεηβαίίοηβ, Η ὁ Ἰυάκειῃ στρ ῃῖ- 
δοιιϑὶγ. ὍΠ15 σγενοϊδίίοη οὗ σοα β ἐῤῥαγαἷσίογ 
Ω 4 γἱδίεομ. 7μέφε (δικαιοκρισία, ν. Ῥϑοουάο- 
{δ Ματί. (ιιαϑιῖ. Οδηΐ. 28), Μν1}} σοηϑίβί ἴῃ 

15. Το πάθη ἴο ΕΥΘΓΣΥ͂ πλδῃ Δοσολ!ρ ἴο ἢ]5 
ἀδοάς 

6. ΤῊΪΒβ νεῦβὲ ἰ5 Δὴ ἐεχδςῖΐ φυοϊδίοη ἔγοπι ἴῃ 6 
ϑορίπᾶρὶπὶ (Ρτον. χχῖν. 12), δηά ἴδ δαπιθ ἔμη- 
ἀλιηθηίδὶ τγυ τ οὗ ἃ ἕυΐϊυτα υπηϊνογϑαὶ Ἰυάρηλοπηῖ 
δΔοσογαϊῃς ἴο πλ6 Π 5 ννογϑ8, ἰ5 σοῃϑίδητ!Υ ἰδ ρμῖ 
ἴῃ (ἢ Νενν Τεβίαπιθηὶ ηῸ 655 (ἤδη ἰη ἴΠ6 
ΟΙἹάὰ (Μαϊς. χνί. 27; χχν. 321-46; 2 (οτ.ν. 10). 
Αξαϊηβῖ ναΐη ργεϊεηβίοηβ δηα ἱπλδ ΠΑΤΎ Ὀχὶν]- 
ἰΙερεβ, δῖ. Ῥδὺ] 5εῖβ ἴπὸ δοκπονϊθάροα τγυτῆ 
ται Οοὐ ν|}} πάρε δπὰ τονναγὰ ὄν σὺ πιδῃ. 
δοοογαϊπρ ἴο ἢὶ5 δοῖιδὶ ἴδ ἀπά ἴγυθ σἢδ- 
ΤΑΓΙΟΥ. 

ἼὝΠΟ Τοπίγασί ΠΟΙς 18 Ὡοΐ Ὀεΐνγεεη ὑν Οσ Κ8 
δηὰ (ἢ, Ὀυῖ Ὀεΐνοοη ἃ πιλη8 ἀδθοάβ ἃ5 
ΓΡΆΪ 165 δηὰ 411} (Παΐ ἰ5. υῆτϑδὶ, Ὀοΐνγθθη ἀοίης 
πὰ Κηοννίηρ, δεῖννδεη δοίης ἐηα ϑϑοπιίηρ, 
ΡΓδοι σὴ δηὰ ριοἰθϑϑίηρ. ὙΤῆι5 ννῈ ποϑὰ ποῖ 
ἀΐδειι59 πιοάδ8 οὗ γεσοῃο]ηρ [Π15 ράβδαρε νν ἢ 
ἴῃς ἀοςέγιηο Πα ““παη ἐς ἡ ἐεά ἐγ 34} «υἱ!δ- 
οἱ ἐδὲ ἀεεάς ὁ 1ῤε ἰαευ" (111. 28). Ὑ ΠΟΓΟ οδη 
δε πο αἰδογορδηον, ἃ5 ἴπ6 σοηῖγασί Ὀεϊν θη 
“(Δ "ἢ 4:α “ ννογκϑ οὗ ἴῃ Ἰᾶνν " Π15 πὸ ρίαςς 
ἂῖ {15 βἴαψε οὗ ἴπεὸ Αροϑβίϊθ᾿β δγριιεπ. Ης 
16 πιαϊπίδιπηπρ Ποῖος παῖ (δ6 συὶοὸ οὗ Οοάϊ 
Ἰυάσπιοηϊ ν1}} Ὀ6 γθα] ἀδθάς οὗ σιρῃίθουβηθϑς 
ΟΥ̓ υπτρὨϊθοιισδηεσ8. Ης ψ]}} αἴεσγιναγαβ 5δῆον 
(αὶ ἴοϑεὲ “ψουκβ οὗ ἴῃς ἴανν," νοῦ δ6 

ςοηϊγαςία ψ] ἢ (ἢ, ἀγὸ ἢοΐῖ γοδ] ψόογκβ οὗ 
ΓΙ δου 5η655. 

Αραΐη, ψὰ πιιδὲ ποῖ οὔ ἴδε οὔθ ἢαπηά 530 
βίγαίῃ {Π6 βεῆβε οὗ ἴπ6 ρβαββᾶρθ, ἃ5 ἴο 1πῖίογ 
{π4ῖ ϑἂοὴ πὴ β ἀεθάς θάγῃ ὉΥ πεῖ ονῃ 
ἱπίΠηϑὶς τοσὶς (παὶ τονναγὰ νυ ῃϊοῃ Οοά ν1]} 
ΤΟΠΩΘΓ ; ΠΟΥ οὐ ἴῃ οΟἴΠΟΥ Παηά [ἰπλῖξ [η6 56η56, 
ἃ5 1 (Π6 Αροβῖϊς δά νυγιτεη “ΠΟ ψ}} 
ΓΟΏΔΘΥ ἴο ΕΥΕΙΎ τηδῃ δοσογάϊηρ 20 ἐῤε συξάεπεε 9 
ἢ15 ἀδεά5 " ((]ονίυ5, Μεγεγ). ΨΥ μαι 88 Ρδι] 
τη ΘΔῃ5 ΕΥ̓͂ ἴπ6 δοσογάδηος δείννθοη ϑδοῦ τδη 8 
ἀεδεάς δαπὰ ἢ 5 σενναγά, ἢ6 Ὠἰπι56 1} ὀχρ δίπς ἴῃ 
[Π6 [Ο]]οννίπρ γογβθϑ, ἀηὰ πο πᾶγζοννοῦ 1ἰπ|ϊ8- 
το οὗ 5 πιοδηίπρ ἰ5 δά πηϊϑϑιδίθ. Τῇ οἴοθογ 
ἀσβηϊίοηβ αἰϊειηρίθα τη [Π6 ἰηξογοβῖβ οὗ σοῃ- 
ΤΓΟΥΟΓΘΥ͂ ΓΟδί ΟἹ αἰδιϊ ποι ΙΟἢ5 νυ οἢ ἃγα ποῖ 
οοηΐδιποα ἴῃ ἴπ6 Αροβίϊθ 5 ννογάβ, δηὰ ἅτ 
υϊε οι οὗ ρίαςς ἴω 1πὶ5 βίδρο οὗ ἢϊ5 ἀῦρὺ-» 
τηθηΐ. ὅδ66 ποῖδϑ οὔ ἵν. 4, δηά Αὐυφυκίίηθ, 85 
μετα εἰϊεά, δηά σοιηρᾶγο Αςῖβ χ. 34,35: “07 
α ἐγμί 1 ρεγεείυς ἐῤα! Οοά ἐξ πο γερῤεείον οΚὶ᾿ 
}εγιοπδς ὀμὲ 12 φύεν» παίέοπ ῥὲ ἐδαὶ ἡεαγεῖδ 
ῥίνι, απά «υογάεί δ γὶρὀίεξοίσπες:, ἐς ἀοοοριεά 
«υἱέ δί»ι.᾽ 

7-10. ὙΤὮδ δοςοοσάδηςο δεΐννεθη “τπς ἀδοά8 
ἄοης ἴῃ [ἢε ὈΟΟΥ͂ ᾿" δηά {86 ἔμζιγα τανναγὰ ἰ5 
ΠΟΥ δῆοννῃ ἴῃ ἴννο ρσϑαΐ οἰαλβϑϑὸβ ἰηῖο Ψ ΟΣ 
411 πιδηκιὶπὰ ἃγὲ αἰϊνιἀθά, δοοοσάϊηρ ἴο ἴδπα 
ΤΏΟΓΑΙ αἰπὶ οὗ [πεῖς ᾿ἶνε8. 

7. ϑοῆῖθ ἱπίεγργεῖοσβ (485 Κοίςῃθ, Ενναὶδ, 
δηά Ηοΐπιδῃη) ννου]Ἱὰ ἄγγδῆρα [ἢ νοσερ ἴΠ1|8: 
--Ὡ͵ἾΟ [ἢ6 οπα, ϑοοκίηρ οἴθσηδὶ [ἴ6, δὸ νἹ}} 
Τεπάοῦ δοζογάϊηρς ἴο {πε ὶγ ρδξίθηςο ἴῃ νγῈ]}]- 
ἀοίῃρ, ρἰοιγ δηὰ Πποηουγ δηά ἱπιπηλογίδὶγ."" 
ΤΎΠΟΥ ἀὔρυθ παῖ ἴῃ6 ννοσάάβ “ δοοοσαϊηρ ἴο 
Ραϊίεηος ἱῃ ννε]]- ἀοϊηρ," πιυδῖ δῆβννοσ ἴο ἴῃ6 
εἴδιιδθ “ δοσογάϊηρ ἴο ἢϊ5 ννογκ8᾽ (νυ. 6), δηὰ 
80 Πηϊι5ῖ ΟΧΡΓΟ55 “ἐῤέ γμΐε δγ αυδίερ Οοὐά «υἱ]] 
ἐμάσε.᾽" 
᾿ Βιυῖ (ἢς ο]άεογ ἱπίεγργοίδιίοη ἕο] οννοὰ ὉΥ 
ΟΥΥΓ (ΓΔΗΒΙΔΙΟΥΒ 15 ἴο ὕε ρῥγοίοσγε, θεσαιβδ 
ἴὰ Ὀοϊὴ ῥσγόβεσνοβ ἴπΠῸὸ παῖυγαὶ ογάθσ οὗ [88 
οτίριηαὶ νογάβ, δῃᾶὰ ρῖνοβ δῖ ἰεαδῖ ἃ5 ρμοοά, 
ῬοΓῆδρα ἃ θείου, 5θ6η56; Ὁ 851. Ρδυ!, ἰηϑῖθδά 
ΟὗὨ ΤΆΘΓΟΙΥ σορθαϊϊηρ τς βἰδίεηγοπὶ ΠΑ Ἰυάρ- 
τηθηΐ 5}4}} Ὀ6 δοςογάϊηρς ἴο ννογκβ, ὑσίηρβ ουἵ 
4 ἢονν [δουρδῖ, τμαἴ τὸ τυ οὗ οὐ β ἔιΐυγο 
Ἰιυάριηφηϊ τηυβδὲ αἷθϑοὸ 6 ἴδε συ οὗ πιδη 8 
Ρτοβεηξ Ἰρ, ἀπά 50 ἴπ γενναγὰ πιυδῖ ὃ6 βοιιρῃῖ 
Ἔὴ [86 ΨΔΥ ΟὗὨ (κατά) ρῥαΐίοπες ἐπ «ὐεἰϊ- 
ἐοὶπς." 

ὙΠῸ ἰαδσὲ νοσγάβ ταῖρῆϊ 6 τοπάογε ποσὰ 
ΘΟΧΔΟΙΪΥ ΡΘΙΒΟΥΘΙΘΩΟΘ ἱὰ κΚοοὰ ψοσκ:" 
ποῖ (ἢ]5 ΟΥὙὉ Τῆῃλϊ ροοά ννοσῖ 18 τηϑδηῖ, θυῖ 186 
1ἴο οἵ ἴῃ τἱρῃΐθοιιβ 18 νἱοννθὰ 85 ἃ νυν ῃοΐθ ἴῃ 118 
ὉΠ οὗ Ρυγροβα, ἃ5 οο ζοοὰ ψόοσκ ρα ΕΠ ΠΥ 
Ρυγϑιιδὰ (ς. χι!. 3; (ὐ8}. νἱ. 4; τ Ῥεῖ. 17: αν, 
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[ἰπυληςε ἴῃ ννῈ]] ἀοίπρ 8εεκ ἔογ βίουυ 
ΔηΠἀ Ποπουγ πα ἱπλπηογίδὶ γ. οἴογηδὶ 
[πε : 

8 Βυῖ υπῖο ἴποπὶ τπδῖ ἅγὲ Ἷοη- 
τεητίοιι5, ἀπά ἀο ποῖ οὔευ τῆς τγυζῇ, 
δυῖ οὐδεν υητγὶρτδουβη685, Ἰηἀϊρηδζίοη 
δηὰ ννυγαῖῇ, 

9 Ττιθυϊατίοη δπὰ δηρυ δῆ, ὑροη 
ΘΨΕΓΥ 508} οὐἩ πιδὴ τῆδῖ ἀοδῖῇ εν]], οὗ 

ΧΧῚΙ. 12), ὙΤδῖ [ἢ15 Ππἴὸ οὗ γὶ ρῃϊθουβηθϑϑ σδῇ 
Ὅε ΚΠ τοδὶ ζθα οπὶγ πη ἔπε ΟΠ γβδη Ὀ6] νοῦ 
Μ0}}} θεὲ ββδννῃ αἵ ἃ ἰαῖον κίαρε οὗ (ῆ6 Αροϑβίϊε᾽ 5 
ΔΥρυπιεηΐ (ν]. 11-22). ΙΔ ἢς Ποῖ 56ῖβ 
ἔογι ἢ 15 ποῖ ἴδ6 βρθοιῆς γραϊζαίίοη, δῖ τπῸ 
ΒΌΠΟΓΑΙ Ιάεα οὗ ἴ6 ὸ ψβιο Οοά ν]] 
Γεννασά. [5 ἔοστῃ οὗ ουϊννατά τηληιϊξεϑϊαϊοη 
Μ}} Ὀ6 “Ῥογβούθσαποθ ἱπὰ βοοὰ ψΟΣΙ," 
ἰϊδ ᾿ΠΠΟΙ πιοῖϊνα [πε ἰοηρίης ΔΕΟΥ ἃ ΠΙΡΠΟΓ 
βίδῖο, ἴῃ ΨΏΙΟΝ τηδη᾿5 ρογίεοϊεα παίυσγε νν}]] 
5Π1η6 ἔοτῃ ἴῃ “χίονν," ἢ]5 ἔλΠ  ]0655 νν 1} Ὀ6 
στονηδὰ ν ἢ “Ἢ ῥοπομν," ὉΥ Οοὐ᾽β ἀρργονδὶ, 
δηὰ ἢ!5 Παρρίηθβ5 βεσυγεά ἴοὺγ ουοσ ὈΥ ἴΠ6 Πονν 
εἰ οὗ “ἐνικιογια!}γ." 

ΎΤΠοβε ἴῆγεο οἰεπιθηΐβ, “ σίου απά ῥοποὺγ 
ἀπά Τρρωριογι αἰ ἑν," ἃτο σουπδιποά ἴῃ “εἰεγηαὶ 
ἐῶ, δῃὰ οὖγ Αἰὐππογ χε Ννογβίοη ἢᾶ5 16 
δαἀνδηίασο οἵ τεοργοβδοηζτίηρς [6 νηοῦ 6]6- 
τηθηΐβ Οἱ ΠΆΡΡΙΠΕ55 ΠῚ ἢ πηδη 85 ἰοηροά ἔοΓ, 
45 Ὀδεῖηρ 4} υπ!ῖοά τη ἴδ σγονναγὰ ψϊσὴ σοά 
Ψ0}}} θεβῖονν. 

8. Βμὲ ὠπίο ἐῤῥορι ἐδαΐ ἀγὸ εοπίεηλίοις, απαᾶ 
4. ποῖ οὐδγ ἐῤε ἱγμέῤ.) “Ἐπὶ ππῖο θὰ [δδ1 
δτο ἴδοίΐουϑ διὰ ἀἱδβοῦ! Υ 180 τὰς}. 
ΤΠῈ υηγιρῆϊθοι5 ἅγὸ ἀθβοσγιθα 48 “ ἴπ6 πηθη 
οὗ ἰδεϊϊουβηθβ8," δὴ [Ἂἀϊοπὶ ψῃ]ο ἢ τοργθϑοηῖϑθ 
“ ἐλοϊ!ου 5655 25 ἴπὸ τοοῖ οὗ {Π6ῚΓ τογαὶ 
σμαγαςῖοσ. (866 Ὠοῖΐδϑ οὐ 111. 264 ἱν. 12, 14; 
ΟΔιἱ. ἐἱϊ. το.) 

Οη ἴδε νογὰ ἐριθεία 50 Νοῖο δῖ δηὰ οὗ 
Ἑοδαρίεσ. ὍΤῆς σοπίοχὶ δοῖρθ ἴο ἀεοῆπο [5 
ΤῊΘΔΠΪΩ ΠΟΘ: [ἢ 5 ἃ “[Δοζἱοιση 655" ὙνΒΙ ἢ 
Ποηϑ,5ῖ8 ἰπ “αἀἰδϑοδογίης ἴῃς ττυῖῃ, θυϊ οὔεγ- 
ἰῃξ υησὶῃϊεουβης55." ΑἸΙορίαπος 8 ἀϊθ ἴο 
“16 {ὙΠ ( ὨΙ ἢ δῆδννεῦβ ἴ0 ΣΡ ἢ ΟΊ 5Π655, 
: ον. χὶ. 6; Ερδ. ἵν. 24; 2 Ἴ 658. ἰϊ. το-- 
12): ἴο ἴγδηϑίογ (ἢ}18 δ]ερίδηςθ ἴο ἴῃ ορρο- 
δἷϊα ροόονψεῦ “ πητΙ ΘΟ. 5Ώ 658 " 18 ἕδοίίοιι8, 

ἐπάϊσπαίοη ἀπά «υγαϊ δ “ὍἸἌΘΤΟ 884]}] 
δ0ὸ ΓΔΒ δπὰ ἱπάϊρπαιῖίου," Τὸ εοτὴ- 
Ῥίεῖς (Π6 βεπΐθῃος ννὲ πγιιδῖ ποῖ 511} ΪΥ 45 1π υ'. 
, “" Οοά 584}} γοηάοσ,"" δυῖϊ Ὀοΐῃ Πογε ἀπά ἰῃ 
αὖτ. 9, 1ο, “1Ππεγο 5ῃ4}} ὃ6. Το 5υάάρη 
οἴδηρο 15 δἰρηιοδηῖ : ““ϑαϊνδίϊίίοη ἰ5 Οοά 5 
ον ψΟγΚ, ΡυΠΙβηπιεης νν}}} δ6 ἴπε εοἴἶεςϊ οὗ 
ἴῃ οἰπποι᾿β Οὐ υγάου " ((ουτηοηὶι5). 

Ι͂ῃ (Π6 στρ ῃΐ οὐάου “" στα δὰ ἱπάϊρβπδ- 
εἰοπ," τῇς Ξ.ΓΟΠΟΥ ψνογά σοπηθ5 ἰαϑῖ, δά ἀρ 
ἴδς ἸΙάθα οὗ δοῖ Ὀυτγηϊηρ δῆροσ. 81. Ρδιὶ 
ἴοδοῦο5 08 [δὲ {πε 5εῆϑςε οὗ Οοὐ 5 νυσαῖῃ Μ}}}} 

[ν. 8---Ἴ2. 

ἴῃς εν ἢγϑτ, ἂἀπά αἷδο οἔ τῆε ἰσεη- ἔδει 
Ἐς ; 

Ιο Βυῖ ρίογγ, ποπουγ, δπά ρεᾶςα, 
ἴο Ἐνεῦὺ πιᾶη ἴπαῖ ψογκεῖῃ ροοά, 
το ἴῃε εν διβϑῖ, ἂδπά αἷβο ἴο τῇς 
ἐΘεπη]ς: 

11 Ἐσογ τῃετγε ἰ8 πὸ Γαβρεςῖ οὗ ρεζ- 
80η8 ὙΠ} Οοά. 

12 Εοτ 28 ΙΔΔΠΥ 28 δᾶνε βἰπηθὰ 

ὈεΔ «δεῖ οἰεπιεηΐ ἴῃ {Παΐ “ εέεγπαὶ ἀεείγμοοη ἡ 
(2 Γμεββ. ἱ. 9), πιο νὰ ιηἰρδΐ ἤᾶνο οχ- 
Ρεοϊεὰ δΠἰπὶ ἴο παῖς ἤεσα 85 ἴδ ορροϑιὶίβ ἴο 
“ εἰεγπαί ἐγ." 

9,10. 88: Ραὺ] πονν γερεαΐβ ἴῃς (ποι 5 οὗ 
συ. 7, 8, ΜΙ σροθοῖδὶ ἐπιρδϑῖὶβ ὕροη [6 υηϊ- 
ΨΟΓΒΑΙΠΥ οὗὨ ἴῃς ᾿μάρπιεηΐ 85 ἱποϊυάϊης [ενν8 
85 νν6}} 5 Οοπίι 65, μά 50 τγεξιῖεβ ἴῃς [ενν 188} 
ΘΥΙῸΓ ἰηάἀιοαῖοα ἴῃ ν. 3. ὙΤἢδ ργενίοιϑ ογάθγ 
οὗ ἰάθαϑ 15 ἱηνογίοα, ἴη6 τῃουρῃὶ οὗ Οοὐ᾽β 
ψταῖῃ δρδϊηδῖ ϑδίη ὑεῖς οοπίηιεα ἔγοπι Ὁ. 
8, 50 1Παῖ [6 νοτάς νῃῖοἢ αἀοδογιῦς [Π6 
δ ΠΠΟΙ 5 ἀοοπὶ ἃσε πεαρεὰ (οχθίμεγ ὑἱτἢ 
[εγσΊ]ς οΒεςεῖ, 

ὙΤπαῖ νυν πιο σοπλὶηρ ἔγσγοπθη Οοά ἄρρϑθᾶγβ 
υηάον ἴῃὴ6 ἔογπι οὗ “ψταῖῃ δρά πα! ρηδίοη," 
Ὀεσοηλο5 Ψεῃ ἐπάιτεά Ὀγ ἴῃς 5δἰηποτ, “ ἐγλδω» 
ἰαέϊοπ αι απρ μὲ." 

Τῆς ἔογΠΊΟΓ νγογὰ «οηοῖοθ (ῆς Ῥγθβϑισγα οὗ 
ἃ σγυϑηϊηρ Ὀυτγάρη, ἴῃς ἰδῖῖογ (ἢ ς “' 5: ΓλιΠ655 
οὗ οσοπῆηειμεηῖΐῖ, δης ἴπ6 σοπεοαυρδηΐ Πα] ρ᾽655- 
Ὧ655, ννῃιςἢ ἐογο! 411} μορε οὗ Ἔϑςδᾶρε. 
“ΕσΡῪ “ομἱ οΥ »ιαμ᾽ 16 ποῖ ἃ τῇΘΤΟ εἷτ- 

συμ] συ! Οη ἔὺΓ ὁ“ ἜΥΟΓΥ ΠΊΔη :᾿ δυο Ἔχρίδηδ- 
(ἰοη5 τοῦ ἰδῆρυδρο οὗ αὶ 15 Ἰδ δηὰ ροννεῦ. 
[115 [6 50} (Πδΐ βυδἜἔογα (Μ αἴ. χχνὶ. 18, Αςῖϑ 
1ἰ. 41}, υπάον ἴἢ6 ννυγϑίἢ οὗ Ουά, σε ἤδη 86 
Ῥαΐῃ γεάςθ65 [ἴ τὨγουρ ἴῃς θοάγ. 866 ΧΙ]. 1. 

ΤῆΟ ἴνο ψογὰβ “ «υογζεί δ, ὖ. το, δῃηὰ 
“ 4οεί δ," ὦ. ο, [41}} ἴο τερσγοβθης ἴῃς αἰϊδεϊηςτοη 
δεΐννοοη [ἢς ϑπυρὶθ νογὺ 1 ἴῃ Οτδοεῖὶς, δὰ 115 
σοπηροιηὰ (κατεργάζομαι) : Ρυηϊδηπιεηῖϊ ἰ5 
᾿ηΠιοῖοὰ οἡ Ὠΐϊπὶ ννῦθ “ ΟΣ ΚΟ οαἱ ΟΥΣ]" 
ἴο ἰἴ8 ἔμ] οπά (συ. 9): ψνη]ὸ 6 “2δαὲ «υογάερ 
5οοά " 5 τενναγά θὰ ἔοσ ἴδε εἴἴοτί [1561 νἱτπουΐῖ 
τοίοσγοηςθ ἴο ἴπε ϑιυσοεβϑίι! δοςσοσηρ !ϑῃπιοηῖ 
οὗ ἴθ ννοτίς. 866 Υἱῖ. 15. 

δε ὕει βγ..1 Ὅς [ἐνν, ψνῆο 5 πεσε ἤγβὶ 
ἜΧΡΓΟΒοΙΥ ἱποϊυάεὰ ἰῃ {πε ἡυάρπιεηῖ, Π45 ἃ 
ΡῬΓΙΟΙΓΙΠΥ ἴῃ ΤΕΒΡΟ 5: Ὁ] Υ δπὰ Ρυπιϑηπιθηΐῖ, 35 
νν6}} Ὧ5 ἴῃ Ῥγίν! πο δὰ σονναγά : 866 οἡ ἷ. 16. 
Βυϊῖ {18 ΡΓΙΟΥΙΥ͂ Ὑν}} ποῖ ἱηϊογίεγ ἢ 1ΠῸ 
ΔρρΙἰςδιίοη οὗ ἴπ6 βατὴθ τυΐο οὗ Ἰιπάρτηρηϊ 
δοοοτγάϊηρ ἴο ΘΥΟΥΥ͂ ΠΔη᾽ 5 ̓ΟΓΚΒ. 

Οεπεί “ατϑοὶ:" ϑ8ὲ6ε οἡ ἱ. τό. 

11. Το τοάϑοη ΨὮΥ [ον ἃπὰ Οεπηί]6 νἹ]] 
δε Ἰυάοά ὈΥ 186 5ᾶπι6 συὶς 1165 ἰη παῖ ἴτθο- 
ἄοτῃ ἔγοιῃ ργί δι Υ, νυ ἢἰς ἢ ἰ5. ρατί οὗ Οοὐ 5 
σΠλγδοῖοσ 8ἃ5 ἴὰε ΕἸἰχζῃμίοουσ [υάξε (οι, χ. 

ΙΙ Οσς. 
“ Ονεφῆ. 



ν. 123-14. 

πϊτπους ανν 5}.4}} α͵8ο ρεγϑῃ ττπουῖ 
ἶανν : πὰ 45 ἸΏΔΠΥ 48 ἢᾶνα βἰηπαά ἴῃ 
ἴδε ἰἂνν 5ῃ8]} θὲ Ἰυάρεά ὈΥ {πε ἴανν ; 

13 (ἔοτγ ποῖ τῆς Ἀθᾶγεγβ οὗ τῆς ἰδνν 

ΚΟΜΑΝ, 1. 

ἄγε Ἶυβῖ Ὀείοτε (σοά, θυῖ τῆς ἀοεῖβ οὔ 
ἴῃς ἴανν ς4}} Ὀς Ἰυϑεϊβεά, 

14 ἕογ γε τῆς (επί 65, νης ἢ 
ἤανα ποῖ τῆς ἶανν, ἀο ὉΥ πᾶῖωγε τῆς 

171; 2 Οἤτγοη. χῖχ. 7; ἰοῦ χχχῖν. 19). “Τὸ 
δεςερί ἴδε δος" ννᾶβ ἴο ρῖνε 8 ρυδοίουϑβ σὸ- 
σορίοη ἴο ἃ βυρρ)δηῖοσ βιιίίοσ (Οεη. χίχ. 21: 
]0Ὁ χίδ. το, χὶ, 8), ἀπά ἴΐς ρᾶγαϑε δεῖπ 
οἴϊεπ δρρ θὰ ἴο ἃ Ἴσοττιιρῖί δπὰ ρασίιὶ Ἰυάρο 
(μεν. χῖχ. τς, ἄς.) Βὰ8 αἰννᾶγβ ἴῃ ἴξε Ν. Τ. 
ἴῃ6 ὈΔ4 5εηξε οἵἉ ρατγι δ! γ (Μαῖῖ. χχί!. 16). 

10. Τε [ενν ταῖρῆϊ ὃ ᾿ἰοὰ ΟΥ̓ πιῖ5 δοΐυδὶ 
ῬΓίνΠεροβ ἴο ἀουδὲ νυν εῖδοσ ἴῃς ρῥγίηςῖρίο τῆδῖ 
αἰ ῥεέγέ 1 πὸ γερεζί 977 βεγιοη: «υἱὴὲ Οοά," 
οου]ὰ ὃς ἀρρὶϊοὰ ἴο ἢϊπι. Τῆς Αροβίὶο ἴδογο- 
ἴογε ῥτγοςθθάβ ἴο δῆονν πον ἃ εἰτίςοϊ ἱπὶ- 

Δ γΥγ τυ ἢ} Ὀ6 πιαϊπίδιποὰ ἰῃ Οοα᾽β {πΐιγο 
Ἰυάξςπιοπε οὗἁὨ 41} τλεπ, νι δεῖμοσ Οεμ]ε8. ΟΣ 
[ενν8. ΑἍὄὔεδἱεῖ ἀϊδεϊηςτίοη ὑδίνοθη ΤΠ 6 πὰ ν᾽ 85 
[ῃ4ἴ 16 [ἐνν5 πδά, δηά (δε Οδης}]ε5 μδά ποῖ 
ἃ γονοδιοα δπὰ νυ τοη αν οὗ Οοά; ἴο 5Ξυςἢ 
ἃ ανν, ἱμογείοσγε, 51. δι] ἤονν Δρρ]65 86 
881ὴ6 δΙριιπιεηΐ ἴγοπῃη Οοὐβ "ιάρπιοηΐ ΟΥ̓ 
ψΌΓΚ5, ννϊςἢ Πα ἢδ5 αἰγεδαῦ υδεὰ ἴῃ στ. 1, 2, 
ΠΟΠΟΟΓ ΠΡ ἃ ΤλογΔ] 86η56 νυνὶ ἢ ΘηδΌΐε8 ἃ 
τδη ἴο ςοηάοπιλῃ 5ϊη ἰη οἴδογϑα, θυ ἀοθβ ποῖ 
Γασίγδίη ἢϊπὶ ἔγοτῃ ἀοίηρ [Π6 ϑαπλθ ΠἰΠΊ5ο] ἢ 

ῬὸΡ αΓ »ιαην α ῥαυε «ἱππεά «υἱγῤομΐ ἰααυ. 
Τῆς Αροβῖϊο ἰθδὶ5 ψ ἢ τε Οεπί 65 ἢγϑί. 
Α58 ἴδεῖγ δῆ, 50 5.14}} {Πεὶσγ ρυυηϑῆγηεπὶ δ6: ἴο 
ΠΕ Ποῦ οὗ ἴμ686 νν}}} πε δἰδηάαγαὰ οἵ ἃ νυγιτθη 
ἰανν δὲ δρρ)!εά, δηὰ γεῖ δραγί ἔγοπι 41] σοῃ- 
8ιἀδγαϊίοη οὗ βιιςἢ ἰᾶνν, Δ5 5: ΓΕΙΥ ἃ5 ἃ πιδῇ 5ἰῃ8, 
80 5ΓΕἿῪ 58[14}}] ἢ ρεγιϑἢ ὑηάογ (Π6 λιάρστησηξ 
οὗ Οοά. Τε νηΐ οἵ {πὸ σγθαῖογ ᾿ξῃϊ σῖνοϑ 
ὯΟ ἱπηρυ ΠΥ ἴο ἀδυδὲ οὗ ἴῃ 658: διιῖ ρυηἰ5ἢ- 
πιοηΐ {Ὁ]ἰονν5 45 ἃ παΐωσγαὶ σοηϑθηιεῆςε οὗ 5[η 
υπάον Οοὐ᾽5 βόπογαὶ πιοσγὰὶ ρονογηηθηῖ. Τὸ 
“}εγ δ") ἰῇ τῆς ἔτισε Ἰυάρτηθηΐ ἰ5 ἴο ἴοβο 
ὙΠλῖ Πᾶ5 εθη δἰγεδαῦ ἀδϑογ θα ἃ5 “ “αὐυα- 
“1 0η,᾿" “α4ἰογγῦ απά ῥόοπομγ απά ὡηηογ αἰ γ," 
αἐμγπα εν 

απά “2 "07 α: ῥατυε εἱπποά ἱπ ἐδὲ ἰατυ “δα! 
δὲ ἡμάρεάδ ὁγ δὲ ἰααυ.ὺ “ “π4 κα, "ΙΩ"Υ ὧς 
ῥαυε “ἱππεά αἰλτὰ ἸΔὼ «δα ΐ ἐε ἡμάσοά ΤΥ 
ἴα." ἴῃ 5ιαἴπρ ἴδ δοηογαὶ ργίποῖρὶς οὗ 
Οοὐδβ Ἰυάρπιεηῖ, 851. αι] 565 ἴῃς ἴοττη 
“ΔῊ " νπουῖ (6 ἀγῖϊοϊο ῸΓ ΔΠΥ νυγτἴθη 
τονοϊδιίοη οὗ Οοα β ψ}}}; Ὀυΐ, 45 ἰὴ {Δςΐ, [ἢ ΓΟ 
ὙΔ5 ὯὉῸ9 ΟΙΠΟΓ 5 0ἢ ἰανν ρίνθη, διυῖ παῖ οἵ 
Μοβεϑ, ἴΠ6 56Π56 15 οΐ τῃηδίο δ γ δβδοϊοα ὉΥ̓͂ 
Ἰπιης ἴπο ννογὰ “1αν" το “ἐῤὲ ἰαᾳυ" οἵ 
Μοβδβ, ἃ5 ἰῇ Αἰν. ὅ66 [ηἰγοάιιοτίοη, ὃ 9. 
ΤΠ6 [ἰονν, ῃο σου]ὰ οὶ ἀϊδβεηΐ ἔτοπι ἴῃ 6 

Αροβί!εῖβ. οἰαϊοηεηϊ οὐ ἴῃς σοπαϊοη οὗ ἴΠ6 
Οεπι 6, 15 ὁ 114}}γ ἱηνοϊνοα ἴῃ σοηάοπιηδίϊοη 
ὑηάεγ 4 Ἰυάρτηοπί, ννἢϊςῆ 5. ἱπιραγίδὶ δπὰ 
δοοογαϊηρς ἴο οτκ5. ΕῸΣ ἢ6 ροβϑθββϑοβ ἃ ἰᾶνν, 
διά ᾿ιοᾶτϑ ἰὰ τεδὰ ἴῃ πε ϑγηδρορὰς οἡ ἴῃ6 

δαῦδαϊῃ ἀδΔΥ, δηὰ Ἰΐνοβ ἰῇ ργοΐοϑϑειὶ οδϑήϊθηςς 
ἴο ἃ ΤΒι5 “ἶανν " σοηπίτζυίο5. ἴῃ 6 ΤΟΓΑ]ὶ 
δίδῖο ἰῃ ψῃϊοῖῦ δα |ἴν68: ἢ δ 5'η5, ἣθ 51Π8 
“ )η") ΟΥ̓ ὉΠΟΘΓ, ΟΥ “ 1 Ὲ αν,’ δηὰ (Πογοίοσγε 
ΦΌΥ Ἰαν " ἢς 5812}} θὲ Ἰυάρεα, 

18. ΤΣ ΔΡρΡΙΙςΑοΩ οὗὨ αν 85 ἴῃς τιιΐο οὗ 
Ἰυάρτηεηῖϊ, ἰ8 ὯΔῃ ἰάδα αιΐε ορροβεά ἴο [6 
ἕλῃοϊοὰ ρην!ερε δηὰ ἐχοπιρίϊίοη οὗ [ἢ6 [ονν8; 
δῖ. Ρ0] {πεγείογο σοπῆγῃλβ 1 ΌΥ γεΐοστιηρ ἴο 
(6 Κπονῃ ῥγίησιρ]ς οὗ, 4}} ἰᾶανν: “ζοσ ποῖ 
ἘΒΟΥ͂ ΒΟ ΔΙῸ ἈΘΆΣΟΣΒ οὗ αν" (ληὰ πο- 
{ΠΙΠξ πιοτὸ (ἤδη ΠΘΑΓΟΓΘ) 88.811 86 πεῖ θ90- 
ἴοτο ἀοἂ, Ὀπτ [806 ἄοογζδ οὗ Δ 88 8]} Ὀ6 
ἡποιϊδοὰ. Τ 8 ροηοΓΑὶ ργιης! ρ]Θ 18 δϑϑογίοὰ 
δΥ {τ [ττβὶυ ἰδτν ἰἰ5εὶ (συ ΧΧῊΪ, 26), πὰ 
δῖ. Ρδυὶΐ Πόγα ΟΥ̓ 4551: ΠΊ65, 885 Κηοννῃ ἴο 
ἢἰ5 τοδάδυβ, νυ αῖϊ 6 ὄχργεβϑεβ οἰϑεννῆοσγε: 
“ον οι... ἐεεεγιδεῖ ἐδε γι δίοοι ποις «υδίορ 
ἑν ΟἹ δὲ ἰααυ, Τραί ἐῤὲ νιαρι «υδίερ ἀρεῖ 10.686 
ἐῤίπρε “ρα}} ἴδε ὁγ ἐδενε" (Χ. 5). 

Τῆς Ψψοσγά “ ἡ πΠεά " 8 υδοὰ Πότε ἔογ {πὸ 
ῃγϑῖ {πὸ ἴῃ της ΕΡΙ 5.16, πὰ ννὸ σβδπηοί ἤδνδ 
ἃ Ὀεϊΐοῦ ὀρρογίυη!υ οἵ σοπϑιθγίηρ 118 τηθδῃ- 
ἴῃς, ἡ Ιςἢ 5 οἸο ΣῪ ἀεῆβηφα ΟΥ̓ ἴπ6 σοπίοχί. 

(4) ἴξ σαηποῖ πηθδῇ “ῥαγάοηεά :" ἴΟὉΓ ἢδ 
1Παῖ 15 ̓ υ5ι1|ῆ 6 45 ἃ ἀοογ οἵ ἰᾶνν, ἢδ5 ἠοῖ ης 
ἴο Ὀ6 ρΡασάοῃηεα ἔοσ; Ὧοσ (6) οδῃ ἴξ τηξδῆ 
“ὁ »ιαάε Ἰυ5ὶ ἴογ 6 ἰ5 δῖ Δγοδαγ δ ἴῃς 
δι ρροϑίτοη. ἴδ πλθδπ8 ἴο 6 “ δοκηον θρεὰ 
δηεὶ ἀεοϊατεὰ Ἰυ5ῖ:" ἰὲ 15 186 Ἔχδοῖ σΟΠΙΓΑΓΥ 
ἴο Ὀεϊης “ ςοπάετπληθα," ὙΠΕΓΟ 15 πὸ σσοιπά 
οη νδιοΐ ἴο ςοπάδπλη οπμο ννῆο ἔ}5 (ἢ 6 Ἰανν, 
ἢς πιιδῖ τπογείογο ὃς ἠιδιῆοα. ὙΠῸ νοτά 
μᾶς δυ θην τς δάπη6 πιθδηϊηρ ἰπ ἰϊδ. 4, 20. 
ἴῃ [6 ῥγοβδθηΐ ρβραδβαρὸ ἴῃ τπῃηρδηΐϊηρ 18 σοῦ" 
ἢγπιεά ΟΥ̓ ἴῃ6 ρᾶγαὶ οὶ οἴδυδε: “ἴο ὃ6 7.511- 
βεοὰ ᾿ ἰ5 τῆ βδδπὶθ της 845 “ ἴο ὃ6 Ἰυῖ Ὀοΐοτγα 
σοα; :2., δεσςογάϊης ἴο ἢϊ5 λιάρπιεηΐ (1 ΟοΥ, 
1. το; 1 ΤΏΏ658. ἱ. 6). 

14-:16. 51. Ραι] ἢ85 βϑῆονγη ἔον ἐπε ροηογαὶ 
ΡΠ ΠοΙρΙς (παῖ Οοά “ «υἱὴ γεπάθγ ἰο ἐυεῖ γισἢ 
αεεογάϊπο 19 ῥὶς τυογᾷ:,᾽" ΔΌΡ]168 ἴο {πΠ6 [δνν8: 
ΠΟΥ νν}}} θὲ Ἰυάρεά ὈΥ ἰᾶνν, ἀπά ΟΠἿὟ ἰδνν-" 
ἀοοῦβ 6 Ἰυδιιποά. Ηὄὀ πον δἤονν8 παῖ Εἰς 
ΒΔ ΠῚ6 ὈΓΙΏΟΙΡΪς 18 ΔΡΡ]ΠΙΠΔ0]6 ἴο ἴῃς Οεη 168 
ἃἰςο, τοι ἢ υηάθῦ ΔΠΟΙΠΟΥ ἔοττη. ΟΣ δἷ- 
του ἢ ΠΟΥ πᾶν πὸ “ ἰανν," ἴῃ τῆς 5: ΓΙςῖοσ 
56η86 οὗ ἴπε ννοσὰ, (δὲ 15 ἴο 54Υ, πο γενθαϊεά 
δηἀ ν7΄Ίυιτῖρη ἰανν πὸ “ (ἢς ἴανν " οὗ Μοραβ, 
γεῖ 805: Δ 0 Ἐ14}}} ΠΟΥ πᾶν ἃ αν, ΟΥ̓ΤΑΙΔΕΓ 
ΠΟΥ “σγὲ α ἰααυ μπίο ἐῥε»ισείε.." 

Τἢιι5 1ῃ νύ. 14-τ6, 581. Ρ4] 5σῆοννβ ἴῃαΐ ἴῃ 6 
Ργϊποιϊρὶὸ δἰδιθάὰ ἴῃ σ᾿. 11 15 ἴῃ ἕδεϊ υπϊνοσϑδὶ, 
αηά (πᾶῖ ἴπε ἔοιτῃαὶ αἰϊδιϊποῖϊίοη Ὀεΐν θῇ 
Οεηῖς δπὰ ]ενν, ν. 12, ἀοο8 ποῖ Ἰ γΟἾΪνα ΔΩΥ͂ 



γ6 ΒΟΜΑΜΞ. 1. [ν. 15---τό. 

(Ὠϊηρβ σοπταίπεά ἰῃ τῆς αν, ἢ 6ϑ8ε, ἐλεὶγ τουρῆϊ5 ἔῃα πχδᾶπ ννἢ 6 2ο- "τ, δεν . ἐευδέα Βανίηρ ποῖ {πε ἰαν,, δε ἃ ἰδὺν υηΐο Ουβίηρ ΟΥ εἶβε εχουβίηρ ομς δῃ- ἐάων 
«Πα π,βεῖνοβ : οἴδοῦ } δυὰς 

ιν... 5 ΈΙΟΝ 5ῆενν τὴε ψνογκ οὗ τὰε 16 ἴπ τπῈ ἀδὺ ψβεη Οὐ 59}2]] 
ἐσρεείδηος ἴΆΝΥ ὙΤΙτΕΠ ἴῃ τΠεῖγ Ἠελγῖβ, " τπεῖσ ἰπμάρα τῃε ββογεῖβ οὐ πχεὴ ὉΥ |ε508 
ρρ μα Πρ, βοίδηςα αἶβο δαλγίηρ νυ η685, ἀη4 ΟἨγβῖ Δοςογάϊηρ ἴο τὴν ροϑρεῖ. 

ἐβϑεηίίδὶ ἀϊβέγεηος Ὀεΐνγοδη ἴπθπὶ ἴῃ τοίοσθησο 
ἴο (6 Ὠινίπο ]υἀρτιθηῖ. Ὑπὸ τοδὶ οχἰϑῖθπος 
οὗ ἴδε ἰηνναγά ἴδνν ἴῃ (ἢ Θ᾽ πέος δάμη ἃ 
ἀουδὶ]ε ῥγοοῦ, (ῃ6 οπο ἀεσγίνει ἔγοπι οιιίνναγά 
ἃςῖ5 (υ. 14), [6 ΟἴΠΕΙ ἔγοπι ἴῃς ννοσκίηρ οὗ 
ςοηϑβεοίθηςε (νυ. 15). 

14. ον αὐϑὲη 1δὲ Οεμπε ἢ ἘΤἢΘ 5ε 56 
οὗ {86 νεῦϑθ ἰ5 πιδάθ οἰθαγ ΟΥ̓ ἰγαπβίαιίηρ ἰΐ 
ἢ ἄυε αἰἱοητίοη ἴο ἴπΠ6 υ56 οἵ ἴπ6 Οτϑροὶς 
ΑὙΟΪο: ΦΕΟΣ ὙΈΘΏΘΥΟΥΙ ΘοπἪ 1985 ψΕὶΟΝ 
δανο πο ἃ αν, ἀο ὉΥ παίΐιυσο ἴδ 12. Ὑ 2 
ΟΥ [89 αν, [8.080 ποῦ ΒανΣπβ ἃ Δ δΔ1Θ 
ἃ Ἰὼ πηΐο 8 ΘΙΔΒΟΙ]Υ 68." [ἴ 58 εἶοαῦ [Πα 
Βετο, 85 ΤΒγοιρῃοιξ ἴπ6 σμαρίογ, (πΠ6 Οὐ η [1165 
οὗ ψῇοπὶ δῖ. αὶ] ϑρθακβ ἄγ μεδίῃθη; δηά 
ὉΥ “παίμγε," ἃ5 σοηϊγασῖθα ἢ τῆ τδᾶςἢ- 
ἴῃ; οὗ πη οιϊνναγὰ ἴανν, 6 πιθᾶπβ ἴῃ6 πιογδὶ 
ἔΔου γ, ννῃϊςἢ ἴα θογῃ νυν] ΘνΕΤΎ πιᾶη, πονν- 
ΕΝΕΓ τη ἢ οΥ Ππ||ὲ ἰ ΤΑΥ͂ 6 αβοεγναγάβ 
ἀενεϊοροά. Βυῖ ἴδ Αροβῖϊα ἀοεβ ποῖ βρϑακ 
οὔ “20ε Οεπῖ 165 ἃ5. ἃ ΨΠΟΪΘ, ΠΟΥ οὗ {πεὶγ 
Γοπάδγιηρ ἃ σοπιρὶεῖς οδοϑάϊθηςο: οσοδϑϊοηδὶ 
ξοοὰ ἀεεθάβ, βδυιςἢ 85 “ἐδε ἰααυ" δρργονεβ, 
ἄοηθ ὈΥ ΡΕΓΒΟΩ5Β ΠΟ ἤδνθα ΠοΠΟΥ (Πδΐ ΠΟΥ 
ΔΏΥ ΟἴΠΕΓ ουὐννατα ἰανν, ἃΓῈ βυβιοϊοπί ῥσοοῦ οὗ 
Δ ᾿ηιναγαὰ ρῥγίποίρὶθ, ὈὉῚ υἱγῖμε οὐ πο ἢ συςῇ 
ῬΘΙΒΟΠ5 ἃΓ6 “4 ἐζαν μπῖο ἐῤε»ισείυε:." [ἴ 15 
Το ΎΚΑΌ]ς {Παῖ 81. Ῥδὺ ἤογδ ιι565 ἴπ6 ὀχαςῖ 
νγνοσγάβ οἵ Ασγίϑσίοι δ, υνῆο 5δᾶγ8 σοποεγηΐηρ πιθη 
οὗ επιϊποπί νἱγίιιθ δηὰ νυϊϑδάοτῃ : κατὰ δὲ τῶν 
τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος" αὐτοὶ γάρ εἶσι νόμος 
(Ροϊῖ,᾿ {Π{. χῖ, 14). ΤΟ ἢγβὶ οἴδιιθο ἰ8 
υοϊεά ἴῃ ΟΔ]. ν. 22 δηά ἴπ6 βϑοοοηά ἤεσο. 
(ὐοπιρᾶτγε 150 Ασὶβί. " Εἴ. ΝΊςοπι. ἵν. 8 (14) 
ὁ δὴ χαρίεις καὶ ἐλευθέριος οὕτως ἕξει, οἷον 
νόμος ὧν ἑαυτῷ, ἰπ γεέεγοηος ἴο ἠοβίϊηρ. 

156. ἢ ῥιεθ “βεαυ. “ἸΆΔΒΙΛΟΒ 88 ΒΟΥ 
δον." ΟδηΈ|65, 5 Οἢ 25 ἤανο θθθη ἀθϑογιδοά 
ἴῃ τ. 14. ἅτε Ῥγονθά ἴο ὃδ6 4 ἦπτῦ εἰγιῖο ἐδεγ»-- 
“εἴυει, Ὀδοδιιδ6 ἴῃ {πεὶγ ροοὰ ἀδθάβ {ΠῸῪ δῆονν 
παι “ἐῤέ ανογᾷ οΥ 1ῤὲ ἰατυ," τῃουρῃ ποῖ ἰἴβ 
ψογά, (6 βυθδοίδηοε που ἢ ποῖ {86 ἔΌΓπη, ἰ5 
“ αυγέοη ἵπὶ ἐῤεὶν ῥεαγ." ὉΥ ἴπο βηροσ οὗ 
Ηἷπι ννῆο πιαάα ἴμθπη. Οοπίραγο δαηάογβοη, 
ΕΒ. ς ΟΡ] ραϊίοπε (ὐοηϑεϊθητα,᾽ ἵν. 25, δὰ Οἱς. 
“ἀς Ἀδρ. ὕ1{|.. 22: “ Εδι φυϊάοπι νεγὰ ἰθχ σϑοΐᾷ 
ταῖο παῖιγοε ΠΟηΡΤιΘΠ8, αἰ θβι)5α ἴῃ ΟΠηπο5, 
ςοῃβίδηβ, βϑρ ζογηδ, {τ νοςεῖ δά οἤποίυτη 
7υθεπάο, νεϊαπάο ἃ ἔγαιιάδ ἀοδίογγεαι. 

ἐδεὶν εοραοίοηο απο ΜΝ τδ6 ουϊνναγάὰ 
ονυϊάθπος οὗ δεῖβ ἄοπο ἴῃ δοοογάδηοθ ψὶτῇ τῆ 
ἷδνν ἴπεγα ἄρυθθβ α'5ὸ (ξυμμαρτυρούσης) δη 
ἴπεῦ ὙΠ Π655, [δ6 τηοσγαὶ 56 η56, ὀχογοϊ βίην ἰἴ56] 

ὈΡΟῊ Π]ΘΠ 5 οὐ δεῖβ δηά τιροη ἴῃοϑβο οὗ {ποὶσ 
ἴε!]ονν5. Τῆς Αὐϊδοτγίζεὰ Ν᾿ ὀγβίοη ἰβ ἱπασουγαῖθ 
ἴῃ τοηάογίηρ μεταξύ Πότε “ἐῤὸ "πεαπαυδὶζε;» 
ἰγαηβίδῖα ἴῃ}5:-- οἱ. οὟὰ ΟΟὨδοὶθπ06 
ἡοϊπὶης υἱΐποϑβ, δπὰ οί θ0 ἢ ΟἿ6 88- 
ΟἾΒΟΣ ὑμποὶγσ ὑδοῦρδῖδ Δοσιδὲηβὶ ΟΣ 6186 
ὁχουδίπᾳ, ({}} 612)." 

Ηονν ἀοε8 8. Ρδιι]β τις οὗ {πὸ ψογά ςοῃ- 
βοίθηςς ςουτοβροηά ἴο ἴπε τπούϑγη υ56} δηά 
νηΐ ἀϊδδγθηςθ, ἰἃ ΤΥ δὲ δεκοά, 15 ποῖ 
Ὀεΐννθθῃ “δὲ «υογὰ 97 1δὲ ἰααυ «υγίμεπ οπ δὲ 
ῥεαγί," ἃηὰ “δὲ εοπιείεπος ὀδραγίμρ «υἱῤπει 3" 
ὙΠΕ ἔοττηογ ἰ8β ἴῃ6 βυρροδῖϊνα οὔ ργοβρθοῖίνα 
σοηϑοίοησε [παῖ ΞΒροπίδπθοιϑὶυ ἔογδ 5 οὐ σοσὰ- 
ΓΩΔῊ45 ὉΓΙΟΓ ἴο δοίίοη ; ἴῃς ἰδί[οΓ ἰ5 ἴ[ὰ6 Ξυῦ- 
τῶν τρν ΟΥ χοβοςζίνε σοηπβοίθδηος {παΐὶ ρᾶ8568 
ἡυάρπιεηΐ οἡ ἀεθάς ἄοπο, εἰ πον ὈῪ ΟἸΓΒΟΙν 5 ΟΣ 
οἴποιβ. Οοπιραγο ΕἸδπγης,  Ν οςΔΌ. οὗ ΡΒΠ]ο- 
ΒΟΡἢγ,, Ατί. "οηδβείεηςε.᾽ “ἼῊϊ5 βου γ ἰ5 
(8]16ἀ ᾿ηἴο ἐχογοῖδο ποῖ ΠΊΘΓΕΙΥ ἴῃ τοΐογοηςο ἴο 
ΟἿσ οὐγὴ Τςοπάιςοϊ, Ὀιιζ 4150 ἰῃ γοΐόσοηςο ἴο 186 
ςοηάμποϊ οὗ οἴμεγβ. [ἴ 18 ηοΐ οπὶῦ τοβεςῖίνα 
δυΐ ρῥγοβρεςίϊνο, ἴῃ 115 ορογαϊΐοηβ. [ἰ 18 σηΐε- 
ἐεάεπὶ ἃ5 61] ἃ5 σμῤιηεφμεπὶ ἴο δαίίοη, ἰπ 118 
ΘΧΟΓΟῖΘΟ ; δηὰ ἴἴ 15. οσοσιρίοα ἐφ ἡαείεπάνο, 88 
Μ0Ὲ}} 45 δε Μαεῖο." 86ὲ αἷϑοὸ Μδηβεὶ, "Ῥστο- 
ἰοροπηεηα 1ορίςα, Αρροπάϊχ, ποῖ Ε. ϑ8δη- 
ἄεγβου, “6 (οηδοϊοηκιᾶ,᾽ 1. ὃ 27. 

16. ΤΠ ετα 15 Ὧο προ ἴο ρυΐ ν΄. 12-|ς ἴπ ἃ 
ῬΑγεη Ποβίβ, 580 85 ἴο Ἴοηπηθοῖ υ. τό ἀϊγεςγ 
ΜΙ τ. 128. ὙΤἢδ νογὰς “ἐπὶ 2 ε αν," ἄζς., 
τοίοσ ἴο {π6 ᾿νῃοὶς ϑδιιϊδήοςς αἰϊδουποοά, ἔγοπι 
τ. 12, ΟΥ̓ Θνθῇ ἔτοτῇ τ'. 6, ἴο ν. 15. ὙΤῊΘ βλτηθ 
ννογὰβ ἅγὸ δρρεπάεα ἰπ {Π|6 βαπὶθ ἱπέογιηδὶ, 
δυΐ Ἰπηργεϑϑῖνθ, ΠΊΔΠΠΟΥ ἴῃ 2 ΤΉ 655. ἱ. 10. 

Ὑδαῖ οὐ. 14,1ς. ΔΓῸ ποῖ πποοηπροοίοραά ψΙ 
α΄. 16, 5 5ε6η ἴῃ (ἢς τῃοιρῆς τηαῖ “ ἐῤε “τεΓεῖ 
9 »ιεπ᾿" 58}4}} Ὀ6 ἡιάροά ; 16 Ὠἰνίηα Ἰυάρ- 
Τηθηΐ 5}}4]] ροπείσαίες ἴο {Ππ6 ἱπῆηὸσ βδρῆθγε οὗ 
ΠΟΠΒΟΙΕΏςΘ, Δπα σογτεβροηά ἴο “ἐφε «υογᾷ ὁ 
ἐῤε ἰάαυ «υγίἱεπὶ οπ ἐφε ῥεαγι." 
ἍΝ ῊΥ ἀοεβ5 8.. Ρϑὰ] 8αῪ, “ σεζογαΐπο 0 γῃῪ 

Οσο.ρεὶ 3" ἩἫϊδ ἀγρυπιεηΐῖβ δἰ Ππογίο ἤᾶνα θεεῃ 
ἀγαννῃ ἔγοπι ῬγΙΠΟΙΡΙ 65. τἰπίν ογβδ! υ δάπηθὰ : 
ἃ Ἰυάρτηεηϊ ἴοο οὗ βοπὶς Κίπὰ ννᾶ5 δοκπον- 
Ιεάγεα δοίη ΕΥ̓͂ [εννβ ἀπά Οτθοκβ; δυῖ τμαῖ 
6518 ΟΠ γιὲ ννουἹά δὲ 186 [υάξο4 ΒΥ ποίου. 
ΤῊΪ5 15 ἃ ἀϊδι᾿ποῖζῖνες ἀοςῖτιπε οὗ ἴῃς Οοβροὶ 
ἔων ν. 22: Δεῖβ Χ. 42; ΧΥΙΪ. 321: 1 ΟΟΥ. ἵν. 
5); δηἀ 45 ϑῖ. Ρϑι}} [85 δἰγοδαγ, ἰῃ ἢϊ5 ἱπῖ το" 
ἀυςίίοη (ἰ. 1-ς, 9. 15, τό), βροκοὴ οὗ {π6 
ρΓοδοἢίηρ οὗ ἴπαἴ Οοβροὶ 85 [ἢ 6 ννογκ ἴο ννῃϊοἢ 
ΠΕ ννὰβ8 δεῖ ἀρατγί, ἢθ ἤδγδ ὙΘΓΥῪ πδίαγδ!]ν ς4}15 
ἰτ “»ιν σουρεί," οἡ πὸ ἢγβι οσσαβίοη οὗ Ὀσιηρίης 



νυ. 17---10. ΚΟΜΑΝΘἝΘ. 1]. 

17 ΒΒ ο]4, του ἀγὲ ςα]]εὰ ἃ 7ενγ, ρτονεβὲ τῆς τπίηρβ τῃλὲ᾽ ἅγα τῆογε 6χ- 
δΔηὰ γεβῖεβξ ἰῃ ἴῃ6 ἴἶανν. δπὰ τηλκεθὲ ςε]]εης, Ὀεΐηρ ἰηκίγυςτεά οὐ οὗ [ες 

ΒΟ, ἐσίεε ΤΥ δολϑῖ οὗ σά, 
(ἐς (ἀπ 18 Απᾷ Κποννεβῖ ἐς 1}, ἀπά " 2ρ- 

αν; 
Ι9 Απά «ατὸ σοπβάεης τῆλι τδου 

[ογσυταγὰ ἴῃ ἢ15 ἀγρυτηθηῖ οπαὲ οὗἉ 118 ῥεσι] τ 
ἀοςίτιποβ. Εογ οἴπου ἱπιογργείδιομϑ 566 Νοῖα 
δὶ ἴῃς ἐπηά οὗ [6 σδδρῖου. 

17-97. ὙΤἘ6 ΠΛΙΠΟΥ ργεπγῖ55 οὗ ἴπ6 3011 5» ͵15πὶ 
ἰῃ νεῖθθ 1, “Το ἐῤαῤ ἡμάσε! ἀοε ἐῤὲ 
“ἀν ἐδ ίσισ.,," ἰδ ὮΕΓΟ ργονεὰ ἀγραϊηϑί ἴῃς [6 
ὈΥ͂ πᾶτλο. 

17-24, Βεῤοί4. ἘἈφραά “Βυϊ 12" Τἢο 
ἀγαπηιδίις “ Βεπο]α "ἢ 15 ποῖ υηϑιϊῖτοὰ ἴο 1ῃς 
“ βρὶεπα ἃ ἀπ νοποπιθηΐ οἰοαυθηςο ἢ οὗὨ 1} 18 
Δροβίσορῃε ; δυῖ {πὲ Πσοπηδοίΐίοη 8 πιδὰς 
οἰθάγοῦ Ὁγ {86 τἱρδῖ τοδάϊης. 

“ΒῈ᾽" ἰπΊρΡ]}1685 (Πδῖ ἴπη6 σοπάυςϊξ ἴο ὃ6Ἂ 
ἀεοοιθοὰ ἰα ορροβδοά ἴο ἴδε ῥτίποίρὶς 7ι5ῖ 
ΘϑῖδὈ 5 ηοά, πὶ ποῖ π6 ποάσγοσβ, Ὀυῖϊ ἴπε 
ἀοοῖα οὗ 16 ἰανν 5}4}} Ὀ6 υπι πε. [Ιῃ υν. 
17--2ὸ ἃ 5 ρροβίτίοη ἰ5 ταδὰς (“ 27,᾽) ἴῃ Ὡς ἢ 
της Ὀοδοϊοα ῥγιν]ορεβ οὗ ἴπ6 [ἐν (17, 18), 
δηὰ ἢῚ5 Δϑϑυτηξα 5}ΡΟΓΙΟΓΙΠΥ͂ ΟΥΟΥ ΟἴΠΟΓ5 (19, 
20), ᾶἃ᾽6 ἔογ ἴπε τποσηθπὶ δάτητοα: δηὰ ΒΘ 
ἃ 561|65 οὗ ριηρεηῖ αυεβίίοπθ, ἔοιηαθα οἡ 
ἴπεξο δά πιϊϑϑίοηβ (“Του 8 9," Ὁ. 21), ἀπά 
Ρυξ ἴῃ 5δἴαγι!ηρς σοηῖγασὶ ἢ {πόπὶ, ὈΥΠ 55 
ουΐ ἴῃς βαρταπὶ ᾿ἸηοοηβϑίοποΥ δεΐνεεη ῥγο- 
[εβ85ῖοη δηὰ ὑγδεῖϊςς (21, 22). 

[{ ψ ἢ τὴς Αὐἰῃοτὶζοα Νογϑίοη, δηα πιοβῖ 
οἀϊζοτβ, γα τᾶκο σ. 21 4150 ἃ ηυεβίίοη, ννὲ 
ταυξκῖ βυρροβσε παῖ Π]5 δηὰ ἴῃς ρῥγεςεάϊηρς 
ὈΘΒ[ΙΟΠ5 ἃγὲ στορασγάθα 45 δα πη ἸῺ ὯΟ Ρο5- 

8:0]6 ἀθηϊαὶ. Βι:ῖ ἴὴ ἴῃς Οτοοῖκ ἃ 515. σπδηρα 
οὗ ςσοπϑίγιοσίζίοπ ἔγοση ἴῃς Ῥδγίορὶα ἴο ἴῃς 
Ἐοἰδιϊνο (υ. 23), ΡγοῦΔΌΪΥ ἱπάϊοδῖοβ ἴπῸ ἴΓδη- 
δοη ἔγοτη ἴΠ6 5θσίςϑ οὗ 4ιεϑίίοπβ ἴο (ἢς 
556 τ] ΝΥ] ἢ ρῖνεβ ἃ σοτΡΓΘ ΘΒ 6 ϑηΒνΟΓ 
ἴο ἴδεπὶ 41}, δηἀ οἰοϑε8 [6 βϑδυ πῃ ἸΠ4ΙΓΥ 
ἢ ἃ ἀφοεϊδῖνο σοηδεπγηδίίοη (Μεγοῦ, δηΡ6). 
ΤὨο νεγάϊςϊξ, νυ μοῖθ συ ἴῆιϊ158 ἀδοϊαγοα ἴῃ τ. 22 
οΥ ἀβϑυπιεὰ αδἷζεσ [ἴ, 5 ςοηπῆττηθα ἴῃ υ. 24, ὉΥ̓ 
[15 δοοογάδηςθ ἢ ἴῃς ἰδησυάρσο οὗ ἴδ ΟἹά 
Τοβίδπιθηΐζ, ἢ διιςἢ ραϑϑᾶροβ δ5 ἰβϑαϊἰδῇ 11. ς, 
ἘΖοκιοὶ χχχνῖί. 2ο-- 3. 

17. αγνὶ εαἰϊά α εν} Τῆς πα |εἐνν, 
ΜΏΙΟΝ ἤἢγϑῖ Οσσυῦα ἴῃ 2 Κίηρβ χνὶ. ό, ννᾶ8 
οχίοπάθα αὔεγ ἴπ6 Τρ ἴο ἴπῸ ΠΟ] 
ΡεορΙο, ἃηὰ 45 ἀϊβιϊησυ ηίηρ ἴΠόπὶ ἔγοπι ἴῃς 
Ποδίμοη, ννγᾶ8 δϑϑοοϊδϊε νυν] ἢ ΠδίοηἝὶ ργογομα- 
τινε ἀπά Μοεϑϑίδηϊς δορεβ. ὍΤῆὲ [ἐνν, ἴΠογο- 
ἴοτο, ἰ5 γεργοϑεηϊοὰ 25 ργιαϊης Πἰπιϑεὶῦ ὑροη 
ἢ15 πδίΐοηδὶ παπὶο (υν. 28, 29; ἰχ. 4: ὉὋδΔι. 1. 
ῖς ; ον. ἵἴ:. ο; 11]. 9). 

γε! ἐπ δὲ ἰαευ. “Βοδίθδί ὌΡΟΣ 1." 
Α5 ἴπ6 Τσοηβάρηςε οὗ ἴῃς [ἐν τεροδεὰ οἡ 
Π6 τῆογο ἴαςΐϊ οὗ Οοὐδβ δανὶπρ ρίνοῃ ἢϊπὶ ἃ 
ἰδνν, ποῖ οἡ ἴπεῸ ραγίϊουαγ σμαγδοῖοσ οὗ [ἢ 6 
ΙΔ 80 ξίνθη, ἴ)6 πιογὲ ὀχᾶοῖΐ ἰγδηϑβϑιαϊΐοη ἰ8 

ἰγχρδίθδί ὌΡΟΣ 164: [Π6 Οτρεκ ἁγίοϊο 8 
οπιτοἀὐ ΟΥ ἴπΠῸ οΥΕσ4] δαϊΐοσβ. (οσρατα 
ὖ. λς, αῃὰ [ηϊἰγτοάυοίίοη, ὃ 9. 

ΎΠΟ τοὶ ἐοιιπάρτίοη οὗὨἨ [πῸὶ Ῥγογορδίῖνα 
οὗ τῇς [ἐν8 ννὰ8 ἴῃς ᾧγογηϊδα ρίνθῃ ἴο 
ΑὈγαδασπι, ἴὴ6 ςονοπδηΐ οὗ τς ἴανν Ὀεοΐην 
βιιδογάϊηαϊο δηὰ τε ρογασγ. Βιυῖ (ῃς ΠΝ 
᾿ιδὰ Ἰοϑβῖ οἱῆϊ οὐ {Π15 τσ ἢ, ἀπά Ὀεσδιιδε θα 
“ἰ βῃηοννοά ἢἣΙ58 ψογά υπῖο [Δοοῦ, ἢὶ58 5ἴδτυϊοβ 
δηά ᾿υάρστηφηία. υπΐο [5γδε], δηὰ πδὰ ποῖ ἀδαὶῖ 
80 ΨῈΓΠῸ ΔΗΥ͂ παῖοπ Ὁ (5. οχὶν!!. 19) τῃς 
ΩΝ τοδί βυρὶ πο ὑροη ἴῆς ροβϑοϑβϑίοῃ οὗ ἃ 
ΑΥὟ 858 ΔΠ 535 ΥΓΔηςο οὗ Οοὐ᾽β ἔδνοιγ, ἰπϑιεδά 
οὗ υβὶπρ [ἴ 25 ἃ στυῦὶο οὔ 1Πἴς, ἀπά ἃ Ἰρῆ ἴο [86 
σοηϑοίθηοθ. ὙΠῸ βᾶπιὸ Οτεοκ νοσγὰ 15 υδεὰ 
ἴη ἴπῸ ϑορίυαριπς (Μ|ς. 11. 11), “Υεἰ κν}} 
ΠΟΥ ἰαπ μρο ἴῃε 1 οτά, δηά ξαῦ, [5 ποῖ 
16 Ἰιοτὰ πιο υ5᾽ ποης ΟΥ̓] (ἀπ ΟῚ 
ὈΡΟΠ 115. 

ΤῊς 5Δ4Π|6 5ρ͵Γ 15 ἱπαϊοαδῖθα ἴῃ ἴδε ποχῖ 
εἴδυιϑ6. 

ἀπά »παζεσέ ἐδ ὀοαεΐ οΚΓἹ Οο4Ὶ “πὰ 
Βοδδβίοδί ἱῃ Οοὰ." Αἡ διγογδηΐ ρεογνογϑίοῃ 
οὗ ἴῃ β]ογγίης νος Οοά ςοτηπιοηάβ, “ [εἴ 
δῖπὶ τπῖ ρ] τ ΘΙ ἢ ΒΊΟΓΥ͂ ἰη ἢ 5, [Α΄ ἢδ ὑπάεγ- 
βίδηδεοίῃ δηά Κκηοννοῖῃ Με, ἴδαῖ 1 ἂπὶ ἴπε 
1 ογάὰ νος ἢ ἐχεγοῖδε ἰονίηρ- Κἰπάπεββ, Ἰπὰρ- 
τηοηῖ, δηὰ στρ ΘΟ 5η655 ἴῃ ἴπΠ6 ϑδγίῃ: Ὁ ἴῇ 
[8656 {Ππῖηρ8 1 ἀεἰ Πρ ἢϊ, 5411 ἴῃς 1 οτὰ." ΤΠ Ϊ5 
Ῥαβθαξε οὗ [Ἐγοπλδῃ (ἰχ. 24) ΤΑ μάνα Ὀδεθη 
ἴῃ 81. Ρδι}}8 πιϊπά . ἔἕογ {π6 ᾿ἰαλϑῖ οἴαυδε γοης- 
ἀεγοὰ ἰη 1ῃ6 ΧΧ., “πη ἴΠ656 15 ΠΥ ΨΨ1]],᾿ τὸ 
θέλημά μου, ϑεεπη5 ἴο 6 εςῃοεά ἴῃ ἢὶ5 ποχῖ 
ψγοτάϑ. 

18. “41“π4 ἐποαυεε! ῥἧὶ, «υἱὲ. 1{Λτογα!γ, “ τῆς 
ν}}}, τς ἢ ΠΙΑΥ τηθᾶηῃ οἰἴΠαῦ 5 ΠΊΡΙΥ “ δὲς 
«υἱἱ!," 85 ἴῃἍ Α. Ν., ΟΥ Ῥεγμᾶρ8 ΟΥ̓ ννΑΥ͂ οὗ 
Ἔχοο]]οηςθ, “1Π6 οἠς ρεγίεοϊ νν}}}. 866 Βαγ- 
τον. ϑοῖτῃ. ἵν. Ρ. 34, δηὰ ποῖθ οἡ Αςῖϑβ ν. 41. 
τ. Τλεϊμίοος (’ Ἀδνιβίοη οὗἩ Νονν Τ αϑίαπιςηῖ; 
Ρ. 106) 5μανν5 ἴπδϊ θέλημα, Ἔονεη ψ|πουῖϊ (ἢς 
Αστίοϊο, πλόδη8 ἴῃ6 Ὠινηθ ΛΠ ἰὴ τ οτ. 
ΧΥ]. 12, Δηἀ ἴῃ ϑενοσγδὶ Ερίϑί].5 οὗ δῖ. [ζηδίϊ18. 

σπά ἀῤῥγουεεῖ δὲ ἐδίποι ἐδαΐ γέ ῬἼΟΓΕ ὁχῸ 
εεἰϊοη!.}] δΔοκιμάζω τιθδηὴ5 (1) ἴο “ἴοβί," 
“ῥγους, “ ἀἸβεογῃ" (ς. ΧΙ. 2: 1 ΟὐΥ. {1. 11} 
χί. δ; 2 Οὐογ. νΥἱῖϊ. 8, ἄς); δπὰ (2) ἴο 
“ ἌΡΡΓΟΥΘ ἢ 845 ἴΠ6 σέβυὶὶ οὗ ἰθϑζίηρ (6 ἱ. 28; 
χίν. 22: 1 1 ΟὐοΥ. χΥϊ. 3:1 ΤΏδ85. 11. 4: δηὰ 
Ἐβρθοῖδ! νυ ΡὨὮ]]. ἱ. 1ο, εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς 
τὰ διαφέροντα). 

ΜδηΥ ἰητογργεῖογβ ργοίοσ ἴπ 6 ἔΟΥΤΉΕΓ Τη6ΔΠ- 
ἴῃς ἤοτο, δηά υπάογβίδπα ΟΥ̓ διαφέροντα “ ἴ86 
{Πηρ8 τπαῖ αἰβον," ΟἸΠΟΓ ΤΠΟΓΑΪΎΥ, 48 σοοά 
δηὰ ον], οὐ πὲ αἰ ογ ἔστοπι “ἐῤε «υἱ!!" οὗ 
Οοά. Βιιῖ {πεθ6 ἰητογργεϊδιίοηβ ἅγὸ ὙΕΓΥ͂ 
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ΚΟΜΑΝΞ. 1. 

{ΠΥ56] ἀτὲ ἃ ρυϊάε οὗἉὨ τῆς Ὀ]1πά, ἃ 
Ἰρῆς οὗ τῆεπι νν]οἢ ἀγα ἴῃ ἀδγκπεβ8, 

20 Απ ἱπβίγυςτοῦ οὗ τῆε ἐοο] 5}, ἃ 
τεδοΐεῦ οὗ θ4065. νυν ἢ ̓αβῖ ἴῃς ἔουπὶ 
οὔ Κπον]εάρε ἀπά οὗ [Πς τγυτῃ ἴῃ τῃς 
ἴαιν. 

21 Του τηεγείοσγε ννῃϊοἢ τεδοθαβῖ 

[ν. 20---22. 

Δηοίμεῦ, τελοθεβδὲ ποὺ ποῖ τῆγβεϊΓὺ 
τῆοι τῆδῖ ργεδοῆεϑι ἃ πιδῃ βῃουϊά ποῖ 
βῖ6δὶ, ἀοβῖ ποι 51εὶ] ἡ 

22 Του τῃδῖ βαγεβῖ ἃ πιδη 5ῃουϊὰ 
ποῖ σοπηηλῖς δά πϊτεγυ, ἀοκῖ τπου σοΠ1- 
ταὶς δάι!τεγγ ὃ τῆου τῆδῖ δοῃογγεβῖ 
1Ιάοἷ5, ἀοβὲ τῃοιι σοπλπλ 54 Οτ]αρα ὃ 

ἔδοδ]6 ννῆδη Τοτπηρατγεά ἢ (παῖ οὗἩἉ ἴπ6 ΜΝ υ]- 
ξϑῖε δηά Α. . [ἴ νου]ὰ θὲ ἃ 5π|4}} (Ὠϊηρ ἴο 
84Υ οὗ {86 [ἐνν ηο ργίάεϑ Πίτηβοὶ ἢ ο ροβϑεββ- 
ἴῃς ἴΠ6 αὰνν δηὰ Κηοννίηρ [πὸ ν}}} οὗ σοά, 
(αὶ ἢς ἀϊξοογηβ ἴῃ ἀϊβογοποο Ὀεΐννοθη ροοὰ 
δηκ εν]. Ψνδιὶ δῖ, Ρδὺὶ 54γ5 18 πιιιοἢ ΠΊΟΓΕ : 
δου ἀρργονοβδὶ (1 ἴΠοοσΥ) ἴῃς πιοτὸ Ἔχοαὶ- 
ἰεηῖ τπϊηρ5. ΤῈ [ἐνν τΠ5 δάγ5, 45 ἴἴ ΜΈΓΕ, 
οὗἨ πἰπιβεῖζ, “ ΝΙάθο πιϑὶογά--- ργοθοαιιο," δηά 
ρο]5 (Πδῖ (ἢἰ5 τοῆπηθιηθηῖΐ οὗ ἢΪ5 πιοσγαὶ δϑηῖί!- 
τηοηΐ ἰ5 828η δανδηΐδσο ἢ] ἢ ἢδ ἀογῖνοθ ἔτοπὶ 
“ Βοίης ἰποίγυςσίεά ουἱ οὗ [Πε Ἰανν,᾿᾿ νυν ἢ! ἢ γᾶ 8 
Ρυδ ον τοδλὰ δηά Ἂχρ διπθαὰ ἴο πίηι οὐ ἴδ 
δαδδαίῃ, 866 θεῖον θη Ὁ. 20. 
ὙΒουρΡ ἴῃς ἰαπρυδρο 5 Ἰυσῖ ψνμδῖ ἴπ6 [ἐν 

νου] αν υϑοὰ ἴο ἀδδοσῖθθ ἢἰπλϑοὶξ, τἤοΓο 
ἰ5 ἰπ ἴῃῆ6 ΑΡοϑβι[ε8 56 οὗ ἴ' ἃ Ἰἰαϊθηϊ ἸΥΟΩΥ 
ΨΠΙοἢ ὈΘΟΟΙΊ65 τλογῈ 5ΙΓΟΠΡΙΥ πιλγκεα ἴῃ ἴΠ6 
[ο]]οννῖης νοῦβο8. Ηδσογο ἴῃς [εννῦ 5 οὐ ὈΓΙν]- 
Ιορθβ ἅτ δηυπηογαῖθα ἢ {πόγὲ τῆς οἰδίτηβ. οὗ 
ΒΙΡΟΓΟΓΙΥ ΟΥ̓ΘΓ οἴπογβ ὑνῆς ἢ ἣὰ ἔουηάεά 
ὌΡΟη Ποϑ6 Ὀυ νη] Ρ68. 

190. “Ἵπά4 γί εοηβάεπι δαὶ ἐῥοι ἐῤγεεῖ αγὶ ἃ 
εἰἰάς 9 ἐδε ὀίϊπ4.) ἴἴ ᾿γᾶἃ8 ρατί οὗ Οοὐάδξ 
μος ἴῃ Ἑσμοοβίηρ ἴϑγδοὶ {παῖ [ΠΟῪ 5ῃου]ά 

ςοπῖα ἴῆ6 ννἱῖηοϑϑθοβ δηὰ ἴδοδοῃεγα οἵ Ηἰ8 
(τυτῇ : {ΠΕ ΙΓ δἰη ἸὰῪ ἴῃ πιδκίηρ ἃ ναῖη Ὀδοαᾶϑβῖ οὗ 
πὸ ρσίν!ορο, ᾿ποίεδά οἵ {Π)]ΠΙὴρ τπ6 ἀυϊγ 
ΤΟ ἰδηριᾶξο 18 5:10 ἢ ἃ5 γᾶ58 σΌΓΓΕΏΪ ΔΙΠΟΠΡ 
1ῃ6 [ἐνν5 ἴῇ στεραγὰ ἴο ργοβεϊγίθβ, δπά ἴο ἴῃς 
Ποδίηθη ροπογαὶυ ; διῖ 51. Ρ4] ἤδᾶρδ ρῃγαβα 
ἸΡΟΩ ρῆγαβο, δηα “15 ἰανίβῃ ἢ ψνῆδΐ βϑετὴ ἴο 
Ὀ6 {ΠΟῚΓ ργαῖϑθβ, ἴο 5ἰσγεηρσίῃοη ἴΠ6 ςοηίγαβῖ, 
“ρχαϊζίηρς ἴῃ 6 οἣς δηά δρδϑίης ἴῃ οἴμεγ, ἴῃδὶ 
6 ΠΊΑΥ 5πλ6 ἴῃ 6 ΠΊΟΓΟ ΒΠΑΓΡΙΥ, δηὰ πιᾶκα ἢΪ5 
δοςσυβαίίοη Βοάνίου." ((ΠἨγγϑοβίοπι.) 

20. «υῤίε ῥα. Ἐδίδοῦ, 85 δανίῃ. 
ΑΒ ἴῃ συ. 18, 30 ΠοΙδ δρδίῃ τῆοτΟ ΕἸηρἢαῖ!- 
ΟΔΙγ, ἴη6 ἰανν ἰ8 Ὀγοιιρῆϊ ἔογνναγὰ 845 (ἢ6 
δτουπά οὗ [Π|5 ῥγοϑιπιρίυθουβ ςοηβάξηςο: 
“Τρομ αγί εοηβάεπί δαὶ ἐδο ἐῤγιεῦ ἀγὶ ἃ 
Ξιϊάε οὔ δε ὀϊπιά . . .. 88 δνΐης ἴῃς ἔΌΓΠῚ 
οἵ Κποννϊεάμε δηὰ οὗ ἴδε {τυ ἰη τῆς ἰανν.ἢ 

“ΤΌ όγηι" (μόρφωσις, “ ζοτπιαίίοη ") ΠΕΙῸ 
ΠηθΔΠ5 ἴῃς 64 }}} ρεγίεςϊ ργεβεηΐζδίοη οὗ Κῆονν- 
Ἰοάγο δηὰ τγυΐῃ, (πε οιϊνναγὰ σοηίοττηδίίοη 
δηβινοσίης ἴο {ΠΕΙ͂Γ ΠΟΥ παίυγε" ((ἢτγϑο- 
βίογῃ, Οτοῖυ5, Μεγοσ, Εν, Εσιζβϑοδο, 
ῬΆΏΠΠΡΡΙ). [{|5 ποῖ ορροδεά ἴο ἴπε βυϊδβίδηςὁ 
ἃ5 ἴῃς τῆγοδὶ ἴο ἴπ6 ΓΟΔ], οτ ἴῃς ουϊνναγὰ ἴο 
ἴῃς ἰηννΑγὰ . ἔογ ποῖ Ἔνεπῃ δῖ. Ρδιὶ ἢ πιβοὶξ, 
ταυςἢ 1655 ἴῃ6 [ενν, οβε που ρ ἢ 5 Πὸ 15 ἤεσα 

Θχργοβϑίηρ, δε ον (παῖ ἴῃ [ἢ ς Ἰὰνν ἴΠΕΓῈ νγᾶ5 
ἃ ΤΏΘΓΕ ΘΠΠΡΙΥ ἔοττῃ οὗ Κπον]εάρο. Τδαὲ [ἐἷν 
δοἰονοά τπαὶ πὸ Πδά ἴπ ἴπε Ἰανν ἴῃ 5016 6πὶ- 
δοάϊπιοηΐ οὗὨ 41} Κπον]εάρε δηὰ {γι ἢ ἰὴ {πο ῚΓγ 
τηοβί ρεγίοςϊ “2ῶνγ»," οὐ (Ἰἔ νγὲ πιυβῖ Ἔχργεβ5 
ἴῃς Αςἴϊνο 56ηβ86 οὗ (δε ογρίπαὶ νόοσγα), Πα 
6 ροβϑοββοὰ ἰπ ἴδμε ἰδὶν “ἴῃε ἰογπιὶπς οἵ 
Κηον]οάρε δηὰ τγυ ἢ," τπδὲ Πα σουϊά κεῖνα ἴο 
Κπονϊεάρε δά τγυτῃ {ποεῖν στρ ἔοττηῃ, πὰ 50 
ννὰ5 ἴἢ6 ῬΓΟΡΘΥ ἴοδοδοσ οὗ {πΠῸ νγου] ά. (ϑδίγδος 
Χχίν. 8-12.}ὺ Οομήραγο ἈΔΌΙ Ατίοπι, δέγηιοης 
(1373) Ρ- τος “1 186 δάγίῃ ἰ5 ἴο δὲ μι 
ἐῤε ἐποτυίεσο 97 1ῤὲ Πογά α΄ ἐδὲ «υαἴεῖ: ςουεγ 
ἐδε «τα, ᾽ἴ ταυκῖ Ὀ6 χοῦ ΟἿΓ ἀσεηςγ. ὃν 
τηυδῖ ἱπέμ56 [δὶ Κπον οαμε: νγαὸ ροϑϑθϑ5 ἴΠ6 
Ὀοσὶ πιδίου αὶ ἔοσ ἴπᾶὶ ᾿ηϑίγιιοίίοη, ἀπά 6 
τηιϑῖ τπᾶκο ἰἴ ἃ ἀυ δηά ἃ ξΊογΥ ἴο θη] σῃίθη 
[6 ννοτ]ά." 

41. “Ατ εηνσίῃ ἴῃς Αροϑβιὶς ἴυγηβ ἴο 5{ΓἸΚο.ἢ 
(]οννεῖ!.) 

ΎΤΠὸ αὐτορᾶηΐ οἶδ πιβ δηὰ ργοζεϑϑίοηβ οὗ {86 
]δνν, 45 }ιιδσῖ ἀδβογι θεά, ἀγὲ βίγδῃ ΕἸ  ἱποοῃβί5- 
ἴοηῖ ν ἢ ἢῖ5 δοΐυαὶ σοηάυςῖ; ἀπὰ ιἴ ἰ5. 1}158 
ἰποοπβιϑίθηου ἴπδϊ ἔοττηβ ἴδε ρτουπὰ οὗ τῆς 
ΑΡροϑβίϊε᾽β 4φιι6ϑ[10ῃ5. 

Τῆο ψῃοΐο οουΐϑο οὗ (ποιρῆξ, ἀηά (ἢ6 ἔνο 
515 ἢχϑϊ βροοποά--τΠ  δηὰ δα υ]ζογυ --- 5 πῇ 
ἴο Ὀ6 πυρρεσῖοα ὈΥ Ῥϑαϊπι]. 16: “ ῥα ῥανἢ 
ἐῤομ ἰο ἄο 1ο ἀρείαγε »ῃηγ “ἰαἰμίοι, ον δαὶ ἐδοι 
«“ῥομάρ! ἰαἦε »ῖν εουεπαπί ἐπ 167 νιομέῤ 
ϑεειησ ἰδομ ῥαϊο ἱπεί γε ίοη, πα ἐασίσοί ηι7 
«υογά! δεῤίπά ῤεε. ἤῥεη ἐῤοιι ατυει ἃ ἐδίοῦ, 
ἐδεη ἐδο εοπϑσεπίεα ὁ «υἱ ῥὲγι, απά ῥαᾳ:: ὀὲέεη 
ῤῥαγίαῖεογ «υἱὲ αὐἰμίξογεγ,." 

Ννε περά ποῖ βιίρροβοθ, [πεγείογο, (δῖ 8656 
51Π5 ΨΟΥΟ »ογε Πλρτδηΐ δί 1} 15 τἰπλὲ ἀπλοηρ ἴῃ 6 
]ενν8 ἴῃδηὴ δῖ οἴῃεσ {{π|ὲεβ, ογσύ ἀπίοηρ οἵἴδεγ 
πδῖϊοηβ ̓  θυ τῆδῖ ΠΟῪ τὐεγό βαρτγαπί 15 Ὀοἢ 
Ὠϊϑζοσγίςδ!ν οεγίδίη, δηά πρὶ εὰ τη δῖ. Ῥδὺ}}5 
ΔΥσυπιθηΐῖ. 
ΤΠ (οαοδίπρ πὰ ρῥγεδοῃίηρ 5 ποὶ {παῖ 

οἵ οῇηοῖα! ρεγβοπβ ΟὨΪΥ, Ὀιζ 41} τὴς [6νν8 ἃ’ 
δαάἀγεββθοα ἃ5 Οπ6 ρόϑοῃ ; ἃ ἰοιὰ δηα οβῖεπ- 
ταἴϊϊου5 ἀθηουποοιηθηΐ οὗ 51η νν5 ραγῖ οὗ ἴδ 6 
πδίϊοηδὶ σμαγδαςῖεγ. 

Τρομ ἐῤεγοΐογε.) 
νυ. 17--24. 

ἀ4οεἰ ἐῤοι εογρρὶ «“ἀογίοφε “ἃοδῖ που 
ΤΟῸ ΓΘΙΔΡΙ658." Τῆς (πἰγὰ οἤδηοο σπατγρεά 
15. βδου θα, ΟΥΓ 1οιρ Θ- το η5. Βιιϊ ἀοα8 
δῖ. Ρα0] πιεδῃ ἴο σθᾶγρε ἴδε [εν ῬΠῈ τοῦ 
δίηρ Ποδίπεη (ετιρίεβ, οὐ ἴλειγ οννη ἰεπιρὶς 

“Που [Ἐπ 61}." ὅθ οὔ 



ΒΟΜΑΝΒ. 1. γ0 ν. 23-25.} 

23 Του τῆδι πλακεβῖ Γ[ὮΥ Ὀοδβῖ οὔ ρῆεπιεὰ δἀπιοηρ [ἢς (ὐεηιε8 τπγουρῃ 
τῆς ἰᾶνν, τῆσοιρ Ὀτγεακίηρ τῆ ἰᾶὰνν γοῦυ, 45 ἰζ 15 α υνγαη. 
ἀϊδῃοπουγεβὲ τῆου (ὐοά ὁ 

4Ὶς ς2͵ 
Ἐζεῖϊ. "δ 

24 Ἐογ τῆς πδῃῆς οὗ (ὐοά [5 0Ϊ45- 
2ς ΕοΥ οἰγοιποϊϑίοθ. νΟΓΪΥ Ρῥγο- 2, 55. 

Βίειῃ, 1 τῆου Κεερ της αν : δυῖ ἰ[ 

θεβ8 ἢς τείοσ ἴο Ὀγθᾶςῆοβ οὐ [πε ἷανν ἰδἱὰ 
ον ἰη Ὠευῖ. νἱῖ. 25, 26, δηά τεροαϊεα Ὁ 
Οδερῆι5 (΄ Αηϊ᾿ ἵν. ας. 8, ὃ το), “ κοῦ ποῖ 
ὈΓΟΙΡῚ τοι ρἾ65, Ποὺ ἴα 8η οἤἴογιπρ ᾿ηϑοτι θὰ 
ἢ [Π6 ἤᾶπὶα οὗ ΔηΥ͂ σοά "" Οὗ, ἄοεβ ἢδ 
τηοδὴ ἴπδί ἴῃ6 [ἐνν8 τοῦυῦεὰ Οοά οὗ Ηἰ58 
οδεγίηρϑ ( ΜΔ]. ἱ. 8, 12, 13, δηά [ἴ], 8-1 0) δηὰ 
ΌΥ {πεὶγ ὀχίογτοη δηά ἔγδιιά τηδάθ Η5 ἴεσαρὶς 
ὁ 4 ἄἀδη οὗ [δίονοβ") ὍΤὸ ἴἢπ656 ἰαϊζογ ργδοῖ! θ5 
ἴῃς οπρίηδὶ ψοσγά 15 ποί οἰϑεν ἤογε ἀρρί!οα, 
ῬΟΓΏΔΡΒ 5 Βαγάϊγ δρρίςβὃϊε ; δῃὰ ἴἢ6 πιθηίιοη 
οὗ “το Ιάἀο]5" ἴὴ [86 ορεηΐϊπηρ εἶδυ5ε, ροϊηΐβ 
ἀδςοϊδίνεῖγ ἴο ἴπῸ τοῦδιης οὗἁ [40] τεπλρίεβ. 
Οοπιρᾶγε Αοςῖβ χίχ. 57. 

5ΠΔΓΡ 458 ἴῃς σοηίγαϑβι 15 Ὀείννεεη ΤΠΘΟΙΎ δηά 
Ῥγδεοῖιςο ἴῃ [Π6 ὈΓΠΊΟΓ Πιδϑῖοπϑβ, [πΠ6 ΘΑΓΟΔ5ΠῚ 
ΔοΤὸ ΓΕΔΟΪ65 ἃ οἰ πιᾶχ οἵ ϑονεγγ. [ἀο]5 δηά 
41} ῖηγ5 θεϊοη σης ἴο [Πεπὶ ννογα ὈΥ ἴῃς ἰδὺν 
αὐΐογ!γ δοσυγϑεὰ δηὰ δροπιίηδοϊε ; γεῖ Τονοῖ- 
Οὐϑη655 σουϊὰ ῥγονδὶὶ ὄνθὴ οὐδοῦ [ἢς δοΠοτγς- 
τεηςο οὗ Ι6ο]5. 

ΤῊΙ5 ἱπίογργείδιοη ἰς σοηῇτηδα ΟΥ̓ ν. 14, 
νυ] ἢ 5ηεν [δὶ ἴΠπΠ6 81η5 ϑρεςοϊῇϑα δῖὸ ϑδυςἢ 
ἃ5 νου ]α [4}} υηάογ (ἢς ποίϊος οὗ [6 Ποδίπρη ; 
πα ποίησ ννου]ὰ τόσα 50 ΧΕΙ τῆᾶκο (Π 6 πὶ 
Ὀ]ασρθοπς Οοὐδβ πηι ἴμδῃ ἴῃς τγοῦθετ οὗ 
1Πεῖγ [ΠῚ Ρ]65 ΟΥ̓ ἴποβϑε ννῆο πλδὰθ ἴΠεὶγ Ὀοδβῖ 
οἵσ 

23. Τροι {δαὶ »ιαξει! ἐδγ ὀοασὶ οΥΓ ἐῤε ἰααυ, 
ἐδγομσὸ ὀγεαξίπς ἰδὲ ἰααυ ἀϊεῥοπομγευ! ἐῤοιμ 
Οοάὐδ) δου τ8δῖ ρμιοσίθδὶ ἴῃ ἰδ, ὉΥ 
ΓΒ Τχδηδασχθδδίου ΟΥ [89 Δαν ἀὲὶο- 
Βοποῦχοεὶ αοά, 

Τῆς ἤγβῖ οἰδιι56 15 ἃ ϑυπηπιδγν οὗ υν. 17--20., 
ἴδε ἰαϑῖ ἃ ἀδεϊσινε δῆϑυνεῦ ἴο “τς ΟΌΓ 4. 69- 
ἴοπ5 οὗ τεργοδοδίμ! δοϊοπιβῃπιθηῖ" (Μόογοτγν), 
ἴῃ νυ. 21, 22. Τῆς οοηπίγασϊ Ὀεΐννοεη ῥγῖν!σ 
ἰερθὸ δηά ργδοίίςς ἴβδαῖὶ γσὺυπ5 τῆγοιρῆ [δα 
ὙΠοἷς ρᾶβϑαρὸ ἰ5 [ἢ15 υδϑοὰ Δρδίη, ἴο ᾿'πογθᾶθε 
ἴδε ἔοτος οὗ ἴδλ6 ἤηδὶ σοπάειηηπαδίίοη. 

24. Τῆς 5ἰδίειηθηΐ τπαὶ ἴῃς ἰοὺν ὉΥ 18 
Τγδηϑρτοβϑίοη οἵ “τὲ ἰσαυ,᾽" ἀϊθποποιιγβ “ ἘΒ 6 
σοὰ" ψῆο μάν [ἴ, 15 ἢον ςοηῇτιτηρά δπὰ 
ὀχρ δίποά ἴη ἰδῆσυαρο Ὀοττονοα ἔγομι [ϑαϊδῇῃ 
111. ς, δυιΐῖ ἀρρ θά ἴῃ ἃ πον δθῆβθ. Τδς Ρσο- 
Ρμεῖ πιϑᾶπ8 τπδὲ Ὀόσδυθε Οοὐ 8 ρϑορὶς ἃγδ 
βυϊετεά ἴο 7411 ὑπάογ (Π6 ορργεβϑίοη οὗ {ῃεῖγ 
ΘΠΟΠ165, ἴη656 ἰασὶ μοὶ Ηἰ8 πᾶπῖς ἰπ Ἴοη- 
τεπρῖ. 81. Ρδιυ}᾽8 πηδδηϊῃρ ἰ8 {πα [ῃς νἱςθ5 
Δηὰ 51ηὴ5 οὗ ἴἢς [ον τῆδκα ἢὶ5 τοὶ ρίοη δηὰ 
ἢ15 Οοα οςοπίεμιρί δ᾽]. ἴῃ ἴῃ6 εἰσῃξς οὗ 6 
Βεοδῖπεη. ὙΠεσῈ 15 ποίδίης ἴῃ ἴη6 Ηδοῦτονν 
οὗ 5Δ|2ἢ σογτεβροπάϊηρ ἴο ἴπε ννογὰ5 "" σηιοης 
ἐδε Θεία ἢ ὉὈυῖ ΤΟΥ Τσςυγ τορθαίθαάϊν ἰῃ 
ἃ ραβϑᾶσζε οὗ ΕζΖεκίεὶ (χχχνυΐ. 21-23), Ψν ὩΙΟὮ 

ΘΕῈ ΠῚΒ 4'5ο ἴο μᾶνς δθθὴ ἴῃ ἴῆ8͵ Αροϑβϊεῖβ 
τΪη4, δΔηἀ ΠΟΥ γε Ὡδίυγα! γ δυρροσιοα ὉΥ̓ 
ἴῃς ἰαϑῖ οἶδιιδα οὗ υ. 22. Τὸ δαάϊίοη {ἢι8 
τηδς ὃΥ δῖ. ΡῬδι!ὶ ἴο ἴη6 ννογὰβ. οὗ [ϑαδϊδῇ, 
566 Π|8 ἴο πᾶνε Ἵογορὶ ἰηΐο ἴπε ϑορίιαρὶπί 
Μεγβίοη οὗ ἴπ6 οτίβίηδὶ ραβδᾶρό; ἃ ἴὭΟγΟ [Γ8- 
τδυκδῦὶε ἰηδίδπος οὗ ἱπίογροϊᾳίίοη, ἀκ ἴο [ἢ 6 
ΒΑ Οδι156, Ψ}}}} 6 οὐβογνοά ἴῃ ἴτπ6 ποχῖ 
Ομαρῖοσ. δ6ὲ ποῖδ οἡ ἰϊϊ. 1 3 ἢ. 

ἐδγου γοῳ.)}] Ἔθοδβτδο οὗ γοῦ. 

258-29. [ἰ 45 Ὀδοη 8βοννῃ [παῖ ποηπὸ δυῖ 
ἄοοῖβ οἵ (ες ἴανν 53}.}} δὸ 1υ δι ῆθα, δηὰ τῃαι {π6 
εν, [που ἢ τηλκίηρ 5 Ὀοδϑὲ ἰπ ἴῃ6 ἴανν, 15 
ποῖ ἃ ἀοεΓ οὗ ἴ (122-24). Βυΐ πο πιχοηίίοη ἢ85 
γεῖ θεθη τηδάς οὗ ἢ 8 οἴπεγ τοδὶ ῥγίνιϊορο, 
εἰγουπιςοϊδίοη ; 1{{|}15 15 ἴῃ δαὶ οὗ δὴ υποοῃ- 
ἀἰτίοπδὶ Ὀἰοβϑίηρ, ἢς ΠΊΔῪ γοῖ ἐβοᾶρθ. δι. Ρδιι], 
ἐπογείογο, ξοθ5 οὔ ἴο ᾿ςοπῇῆγπι δηὰ ςοχηρίεῖς 
ἢϊ5 ὑγεσθάϊης δγρυπιθηΐ, ὈΥ̓͂ Βῃηονίης παῖ [Π6 
Ὀοηεῆϊ οὗ οἰγουπιςϑίοη ἀδροηάβ οἡ ἴῃ 6 58Π|6 
οοπάϊτϊοη 85 πδῖ οὗ ἴῃς Ἰανν. 

25. “ον αγειρρρεὶ εἰοπ, 1 αἀταὶξ, 18 ΟΥἩἨ π.80 
ἐῦζ του Ῥχσζδοῖδθμο 14; ὀὼ 77 ἐδοωρ δὲ ἃ 
ἘΤΔΉΒΟΤΟΒΒΟΣ Οὗ Ἰα'Ψ, 167 σἰγομηιο ἴον Ἀ88 
Βοοοθ ὠπογαρρ θη." ΤῊ Ασίςοὶα 18 
απ, Ὀδοδιι8ὲ “ [ἢ βἴγοβϑ ἰ5. ἰδ! ἀ, ποῖ τ ροῦ 
ἐδε ἰααυ ψἈϊοἢ Οοά ρμᾶνς, θυϊ τροὴ ἰχαυ α: 
εἰυεη ὁγ Οοά" (Ογεπλοσ). ἊΝ δὶ 851. Ρδυ] 
Ἔ γεϑὰν 156 {Π6 ῥγαδςῖίοθ οἵ πιοσγὰὶ ορδεάϊΐθηςθ, 
“πῇ τοὺ δ6 4 ἰδνν-ἰοοσ." (ΟΟΥραγο ηοΐε οὐ 
στ. τι; Ττἰἱρμεοοῖ, ἐ Οα].᾽ 1. το, ἵν. ς, ἀπά Ὁ τ. 
δυςῆαπ᾿β ροοά ηοῖδθ οἡ [15 ρᾶϑϑδᾶξα. 

δ., δὰ] ι5 ποῖ ἤοῖγὸ βἴδτπηρ [86 ΠεσΟϑϑ ΕΥ̓ [ῸΓ 
8Δῃ οχδοῖ []Π]Ἰπηεηῖ οὗ [ἢ ννποῖὶὸ ἰανν, ἀπὰ {Π6 
εἴεςεϊ οὗ Ὧη ἱπάϊ!ν!ἀ 4] ἃςῖ οὗ ᾿γαπϑργθββϑίοη ; Πα 
ΒΌΡΡΟΞΒΕΟΒ ἴῃ ἴῃ 6 οὔδ οδδὲ δὴ ΠδΌϊζιι4] ὑγαςίὶςδὶ 
τευδγα ἴο ἰᾶνν (πράσσειν νόμον), ἀπά ἴῃ ἴἰῆς οἴΟΓ 
τ ὨΔΌΙΓυ4] ᾿ΓΑΠβργοβϑίοη οὗ 1. Ηοσ ἰ5 ἐε- 
βοδίηρ, ηοΐ ἴῃς σοπαϊίοη οὐ ψηϊοἢ ἃ [ἐν 
ςουὰ ἐαγη τ ϊοου5η6 55, ουϊ παῖ οἡ ννῃϊςοὴ 
ἢδ πιρῆϊ ἤορο ἔογ ἃ ρσγοπιϑθα δ] βϑίηρ. Τῆς 
παῖυτε οὗ [815 Ὀ] 5βιηνς 15 Ἔἐχρίδιποὰ δῇογνναγαβ 
(Ἰν. τας ἰχ. 4). Τε εβδεοϊ οὐ Παδίτυ 4] [Γ4π5- 
διοβϑίοη 15 ἐμαὶ (6 ςονθηδηΐῖ ἰ8 δηηι δά : 
εἰγουπηςοϊϑίοη ἢ845 {ΠΟγεΌΥ Ὀεςσοπὶς ὑποϊτουπην 
εἰδίοῃ, 50 3 845 δΔηγ Ὀδηοῆϊ ἔγοπι ἴἃ 18 οοῃ- 
εἐεγηθά, δί. Ρϑδιι")}5 ννογάβ οὗ σοιιγβε ὕθδγ [18 
ἤρυγαῖϊνο τηθδηΐϊηρ, δυιϊ 5:ΠΊ||ΔῚ ἰᾶηρσυᾶρε 15 
υϑεά ἴῃ ἃ ᾿ἰἴεγαὶ βδθεῆϑο ὉΥ ἴθ Ἀδθδι5: “1,6 
ποῖ ΠΕΟΓΟΙΙς5, ἀροβίδίοθβ, δηά ἱπηρίουβ πιεη, νν ἢο 
ἃΓῈ 5γδο  ἴ68, 94 Υ, “ ϑίποθ ψγὙὸ ἅγο οἱγοι της θὰ, 
ν 6 μὸ ποῖ ἄονῃ ἴο ἢ6]1. μα τθη οο5 
τῆς ΗΟΙΪΥ ἂπά ΒΙεβδεὰ Οοά" ΗεὌε 5επάς δῃ 
δΔηγρεὶ, πὰ τὐγ5 ΠΟΥ οἰγουπιοϊδίοη ἰπἴο τἢ- 
οἰγουτηςϊβίοη, 50 ἴμδῖ ὄνε ἴΠῸῪ σὸ ἄἀονῃ ἴο 



ΚΟΜΑΝΘ, 1]. 
.Ἅ 

του δὲ ἃ Ὀδύεαίεσ οὐ τῆς ἴανν, τῇΥῦ 
ΟἸ ΓΟ ΠΟΙ Οη 15 Π1446 πΠΟΙΓΟῸΠΟΙβίοη. 

260 Ἰπεγείοσε ἢ τῆς υὑποϊγοιπςοὶ- 
δϑίοη Κεερ {πε τρῃτεουβηεββ οὗ τῆς 
ανν, 5η4} ποῖ ἢϊ8 ὑποϊγοιπιοϊϑίοη δα 
ςομηῖεά (ογ οἰγομηχοίβίοη ὃ 

27 Απὰά 5}8]] ποῖ τἱποϊγοιπηςο βίοῃ 
ΜΏΙΘΝ [5 ΟΥ παῖιγα, [Γ τε ΑἸ] τς 

8ο}1. (ϑεδοπιοῖῆ Ἀδὺθ. ἂρ. ϑεβμδιζεη.) 
(ομῖραγε 1ἱρῃτίοοί, " ογα Ηθῦτ. οα τ οτ. 
ΥἹ!. 18. 

26. ΤἼΘ 54Ππ|6 ργ περὶ γι]θ8 1ῃ6 σοηνογβο 
οᾶ5ε οὗ ἴδε Οοηις: [Ε ορθάϊεποθ ἰ5 50 πηι ἢ 
ΙΔΟΓΟ ἱπηροτίδηϊς ἴμαπ οἰγουπιςϑίοη {παῖ τῆς 
ἰαϊίεγ 15. 1ι1561655 ννπουδ [6 ἐΟΥΤΏΘΓ, ΠΊΔΥ ννὲ 
ποῖ ἱπέεγ τῃαϊ ἴῃ6 ννδπΐ οὔ οἰ γουπηο 5: ἢ ΤΔΔῪ 
Ὀε ΞυρΡ] θα ὃν οι ἀΐοηςο Ὁ 
ΠΕ ᾿πίσγοηςε 5 ἘΧργΟβϑοα 85 ἃ 4ιιϑϑίοῃ ἴο 

ΜΓ ὨΙΓὮ πὸ ἀθηϊδὶ σα Ὀ6 ρίνοη. 

Τρεγοογε ἢ δὲ ιὐιεϊγομηηεί οπ ἔδερ ἐδ 
γρδιφοισηπει, οΓ δὲ ἰααυ.) “Ἰ ΘᾺ ἐῤε μπεὶγο 
ἐμοί στον ἔσο {δὲ οὐ ἀϊπ δὴ 698 ο7 1ῤὲ ἰσαυ." 

Οτάϊηδηςοβ (δικαιώματα) πιόᾶη ΘΓ ΠΊΟΓΑΙ 
Τοσυ  Γοπιθηῖβ. 866 ἡοῖς οἡ Ι. 32. 
ΤΕ οχργεβϑίοη “ δὲς μπείγομηιεὶ σοῦ, ΟἸΘΑΤΙ͂Υ͂ 

ΡῬίονεβ 1ῆδιὶ δῖ, Ρδὺϊ 15 ποῖ {πϊηκίηρ οὗ 16 
ὁ ΠΟΙ ΓΟ ΠΟΙ βίο ἢ ἃ5 ἃ ϑνδοΐθ, Ὀυΐϊ ΟΠ]Υ οὗ 
(Π15 οὐ [μδῖ υποϊγουπιοδοά ρούβοη. ΝῸΓ 15 ἢ6 
ϑρϑδκίηρ οὗ “" δη ἱπιροβ 18]6 σαϑθ" ( ΑἸξογάλ), ἱ. δ. 
οὔϑυς δὴ δηΐιγε ἔ ]Π]πηθηΐ οὔ }} “ τῆς τ ρῃΐθοιι8 
ἀοτηληάς " οὗ [6 ἰᾶανν 8ἃ5 ΠΟ πδῃ ἍἿῃ γοπάογ: 
ἢδ 15 ΒΡ ροβίπῃ, 45 ἴῃ Ὁ. 14, ἴπ6 ροβϑι]ς σᾶδ6Ὲ 
1Π4ῖ ἃ πεδίπθη τπϊρῆϊ γοπάθσ ι5ῖ δυςἢ δλη 
οὈδαϊΐϊοπος ἴο ἢ πΊΟΓΔ] ἶᾶνν ἃ8 ἃ Ῥίοιιβ [6ὺΐ 
τηῖσξ δηὰ οὐρῆῖ ἴο γτοηάθγ; δηα ἄγριιθβ τηδῖ 
(πε Οδη[]ε᾽ 5. ὑποϊγουχηςϊδίοη νου] ποῖ τηᾶκο 
ἢϊ5 οὈὐδάϊεηςο ἴῃ 1655 δοσορίφθὶθ. [πῃ ἀο 
τίρϊ, ἀπ 80 δῦ 'δ5 ἢς ἀοδβ τρῃΐζ, ἢθ 5}4]} 
Βίᾶγε ἴῃ [Π6 ΠΊΘΓΟΥ Τονοπαπίοα ἴο ἴῃς ῥίοιιβ 
]εν (Μεαῖῖ. υνἱῖ. τας τ ΟοΥ. νἱῖ. το; Οδὶ. νυ. 
6). [ἴ ἰ5 ποῖ εἰγουπιςϊϑίοη, ἱποτγείοσγο, (μδῖ [6 
Οὐοπῖ}ς ν᾿ δηΐ5. 

ΔΊ. “2554 1ρα}} ποί ὠπογοιπεϊ σον αὐρίορ ἐς 
παίαγε, ἐν με δὲ ἐδὲ ἰααυ, ἡμάσε ἐδεε, «υδὸ 
ἐδὲ ἰδοῦ ἀπά εἰγειρπεσίοπ ἀο., ἐγσμασγ οι: 

δε ἰααυ 3] 
Ἀεπάεγ: Απὰ [789 πδίυσϑὶ ὑυποΐτοῦπ - 

οἱδίουῃ ζυ] 1115 [89 14 5841} Ἰυὰᾳκ9 
890, παῖ τΣῸΒ δοιὶρ: ΤΘ δηά οἱσοῦσα- 
οἱδίο ἃιὶ ἃ ἸΥΩΏΒΟΤΘΒΒΟΣ οὗ ἰαν΄. 

ἴῖπ τῆς. ΑΟ Ν. {Π|5 νϑῦβθ, 45 νυν 6 }}] ἃ5 ν. 26, 
18 ἰγοαῖϊοα 85 ἃ ιιθδίίοῃ ; 1 [85 φυοδῖοσ ἔόσοθ 
ἃ8 Δ ΔΒΓ, (ΑΚΙηρ ὉΡ πὰ δηϊαγρὶηρς 86 
50] 6ςῖ-ππδῖῖεγ οὗ τῆς αυσδιίίοη. Οπ [8 ]18 
ἔοττῃ οὗ δῃβννεῦ, 566 [6}ζΓ8 "Οσεοκ Οτγδιησηδγ, 
880, 1. 

[η 16 ΑΟΝ., “ΚΣ  μδ] ἐδεὲ ἰααυ" ἴθ ἃ 
Ὠρεύϊε85 γερεϊοη οὗἉἨ [86 Ὠγροϊδοϑὶβ ταδάς ἴῃ 

[ν. 26---29. 

ἶανν, Ἰυάρε τπ66. νγῆο ὈΥ τῆς ἰειῖεγ 
ἈΠᾺ οἰγοι πιο βίου ἀοβῖ γάπϑργεθδ ἴη6 
αν ἢ 

28 Εογ ἢς ἰβ ποῖ ἃ ἴενν, ψῃϊςἢ 15 
πα οὐτνγαγάϊυ ; πειῖῃεῦ “ς ἐἠαὲ οἰτ- 
συ πιςϊϑίοη, νη] ἢ 15 Οὐζνναγὰ ἴῃ ἴδε 
βεϑἢ : 

29 Βυϊῖ δε ἐς ἃ [ενν, ψνῃϊςἢ ἰ8 ομα 

υ. 16. ΤῊε ἀϊδοδεάϊδηςε οὗἩἨ πὸ [ὁνγ δπὰ (6 
οὐὈοάϊΐοπος οἵ ἴῃ6 Οεπί!ε δυρροβεὰ ἴῃ νύ. 25, 
26, ἅγὸ ἤθγα Ὀοίἢ δϑϑιιπηθά. 
“16 πδίασαϊὶ υποϊσουπιοΐδίοι " ΤΊ 88 

(ἢ6 Οεηί!]ο, [15 οὐ παῖ ἱπάϊν!ά ταὶ, Μ᾿ῃο τὸ- 
Γλοΐη8 ἃ5 ἢ6 νγὰβ ΌΥ πᾶῖιιγε, Ἐπεὶ γοιιπης 564]. 
δ ἢ δη οπο, ἔμ] Πρ τ 6 ἰανν, 5Π4}1} ΌῚ σοπ- 
{γταϑὲ Ἰυάρε ἴῃς [ἐνν [παῖ [γαηθρτοϑϑεβ ἴζ. 

ΤἼο [ϑνν, 1Πδῖ ννᾶ5 50 γοδὰγ ἴο ᾿ιάρε οἵδ ογβ 
(ὁ κρίνων, Ὁ. 1), 8 ἴπ5 ἢ πΊ56 1} Ὀτγουρῆϊ ἴο 
)υάρτηφηῖ. 

Ἡ ΒΟΥ ΡΟΣ Θ᾽" 566 ΠῚ8 ΠΟΤ διϊζαδ᾽α (ἤδη 
“οἰ ογ," ΙΓ ἢ 15 ἴοο πάτον. Τὴ6 σοηϊγαςῖ ἰ5 
ποῖ Ὀεΐννθοη “ Ἰεςοσ "ἡ Δπά᾽ “ 5ρί τι," ἂς ἴῃ υ. 
249, Ὀυΐ Ὀοίνοθη "ἃ φυγὴ θη αν," ἀηὰ (86 
Ὀηνντοη ἰᾶνν οὗἩἨ παΐυΓο (υ. 14). 

Ασοογαάϊηοαῖν, ἔΠδγὸ 15 ὯῸ αἰβρασγασεπηθηΐ οὗ 
{πΠ6 νυ ἰᾶνν ; ΓΑΒ 1ἴ 15 σοραγάδα, [ἰκ6 
αἸΓουπιςϑίοη (τ. 28), ἃ5 8η δἀυδηΐδρεοι:β οἰγ- 
ουπιδίδηςσε ἴο ἴΠ6 [ονν, Ὀυϊ οὔθ υὑπάςγ ἢ ςἢ, 
Πγου ἢ Πῖ5 οννὴ ἔδυ], ἢΘ ΠΟΙ 65 ἴο Π0 δεῖῖοῦ 
ΓΕΒ.Ϊ (ἤδη δείηρ ἃ ἸΓΔΠΒΡΤΟΒ5ΟΥ. 

ἘῸΓ ἃ 5.Π|}|}8Γ ι156 οὗ ἴπη6 Οτσδοκ ρσγοροβίοῃ 
διά ἴο ἀεποῖο ἴὴ6 διίϊοπάδηϊξ οἰγουπηϑίαηςεϑ, 
866 'Υ. 11; ΧΙΥ, 20. 

28, 29. ΤἼε γοϑᾶθοη ΨΥ οσἰγουτης ϑίοη Δν41}}5 
80 {{{||6 1η τῆς ςᾶ56 δῖ ἀϊδουπδοά (2-ς--27) ἰ5, 
(παῖ ᾿ἴ 15 ποῖ {ἢ6 γι αἰγουπιςϊδίοη οὗ ἴῃς 
᾿οαγίῖ, δυῖ ΟΠΙΥῪ ἴδ 5ίρη, νηοῦ {πε ξτάςα. 

48. ΤῊΪ5 γουβθ 15 τν 6}} γοηἀογοὰ ἴῃ ΑΟΝ. [πὸ 
-ν. 29, ἴπμε ϑυδ)]θοῖθ ΟΠΙΥ ἅγὸ Ὄὀχργοββοὰ ἴῃ ἴῃς 
Οτοεκ, δπὰ [ὴ6 Ῥγεάϊολίεβ τηυδὲ δε ΠΟ ΙΔ 
τεροδίθα ἤΠῸπὶ νυ. 28, ἴῆυ5: “Βυΐ Β9 ψἈΣΟΔ 
ἐδ ἱππνασὰν δα 79 (ἰ5 {ΤΥ ἃ [6], δπὰ 
οἰχσχουπιοὶείο οὗ θατὶ ἰἱπ ερὶσὶΐ ηοΐ ἐῃ 
Ἰοῖῖοτ (8 ἴγὰς οἰγουτης! 510 η).᾽ 

“Οἰγουτιοὶϊδίοι οὗὨ θατῖ," 45 ἃ ἤριυγδ- 
ἔνε Ὄχργεβϑίοῃ ἴὺῸσγ ᾿πννυδγα ῬΟΓΙΙΥ͂, 15 85 οἱά 
ἃ5 ἴπ6ὸ Βοοκ οὗ Πειϊζογοποῖν. 866 χ. τό; 
ΧΧχ. 6; δηὰ [εἐγεπλ. ἰχ. 26.Ὑ. [ἡ ἴπε Ν. Τ΄ τῃς 
Ἰάθα 15 ἰουπὰ ΟΠ ἴῃ δῖ. ϑίορ θη 5. πηοπλογδῦϊα 
ΒΡΟΘςἢ, δηὰ ἴῃ δῖ. Ρϑι})5 ΒΕ ρ᾿ 5168. 
ΤῊ οαἰοσηθηῖ ἴῃ ννΠιςἢ [ἢ 15 (τὰς οἰγουχη- 

αοἰβίοη ἴαϊκες ρίδος 18 ““διγὶ: " παῖ 8, τῃς 
ἴΠΠῸΓ ΠΠῸ νυ ΙΓ ἢ πιδῃ ᾿ἰνθ5 ὑπάσγ τε Ἰηἤιτιοησςα 
οὔτε Ὠινίηο ϑριγ. 

ἴη ςοηΐγαςί ἴο [ἢ 5, “ κε ον" ἰ5 {Π6 ΠΊΘΓΟ 
ουϊνναγὰ οἰοπηθηΐ οὗ ννυτι τ αν ; δηὰ οἱσ- 
Ουπλοϊδίοη “ἐπ δβρίσὶς ποῖ ἐμ 1016 1," 18 ἃ 
αἰγουπηοϊϑίο ΔΙ ἢ ἀοεβ ποῖ δἵορ ϑῃοσί δὲ 



ν. 20. 

ἱπνγαγάϊν ; δπὰ οἰγουπιοϑίοη ἐς ἠλαὶ 
οὔ τῆς Πελγῖ, ἴῃ τῆς βρὶγιῖ, σπά ποῖ ἰῃ 

ουϊνναγα ςΟΠΙΌΓΤΩΠΥ ἴο [86 ἴανν, Ὀυΐ εχίοπάϑ 
ἴο ἴδε 5ρῆεσγε οὗ ἴδε ἱπποῦ 6. (οπιραγο ψΨ]]. 
6, 2 Οον. 1. 6. 

«οδονε ῥγαίο 'ς ποῖ οὔ ριέη, δι 977 Οοά. Ιϊἰ 
18 ποῖ ἂῖ ἤγϑθι Ξ'ῃϊ ἀρρασγεηΐ ΨΥ δῖ. Ρδυὶ 
28 δά ἀδά τς οἴδιο, “" ἢἤροιο ῥγαΐ ὁ ἱ: ποῖ 
ΦΎΟΥΔ πη, ὁμὲ ἥἔτοια Οοά." Βιυῖ νγὸ πιιοῖ 
ΓΟΙΉΘΙΊΌΟΕΥ (παῖ ἢ6 ορᾶη ἢὶβ δά άγεββ ἴο (6 
ονν ἴῃ Ὁ. 17, ὈΥ 8η δἰ ιιβίοη ἴο ἴῃ πᾶπὶθ οἡ 
ψῃςἢ 6 ρα ἢ πηϑο ῖ, “οι αν εαἰδεά ὦ 
εαυ," διὰ {παῖ πε [5 1υ5ῖ ἀσϑογι θα ἢ [Π]5 
σοῦβο ἴῃς ἰονν 1Πλῖ 15 ὑνοστηῦ ἴο ὃς 50-(Δ]]εά. 
Ὑνδδῖ, ἴδδη, οἂπ θὲ πιο ὨδῖυΓΔ), ΟΥ̓ΤΊΟΓΕ 

ΚΟΜΑΝΘΒ, 1]. 

τῆς Ἰεϊῖεγ ; ψῆοβε ργδίϑε ἐς ποῖ οἱ 
πλθη, δυῖ οὗ σοί. 

[ἰκὸ 51. Ῥδυ]᾽5 δῖνϊθ, [ἴδῃ ἃ τεποννδὰ γϑέογοποσ 
ἴο ἴδε τηραπηρ οὗ ἴῃεῈ πᾶπὶὸ [εν ὙνΠοη 
1 μοΔἢ Ὀδγο ΠΟΥ ἰουτίῃ δοῃ 516 5αἰά, “οευ 
«υἱ 1 γαΐο ἐδὲ ]ογά : ἐδεγεζογε 4ῥε εαἰἰρά ῥὲξ 
μῶριθ ὑμάαό" (Οδεη. χχῖχ. 35). 
ὝΒοη [δοοὺ ἰαῪ δ- ἀγίηρ, {Π|8 νγα8 τῇς 

δοριηπίης οἵἁ Ὠἰ5 Ὁ] οσϑίηρ ὕροη [πάδῃ ; “ὐωάαῤ, 
ἐῤοω αγί ῥὲ «υὐδονπ 127 ὀγείδγεη “δα! ῥγαΐσε" 
(Οσεη. χΙῖχ. 8). 

51. Ραυ!], ἴῃ |κὸ τπιδηηοσ δἰ υϑΐηρ ἴο [τῆς 
τροδηϊηρ οὗ ἴπΠ6 πᾶιηθ, 88γ8 οὗ ἴΠε ἴσιιε [ἐν 
(βαῖ ἢὶ5 2γαδμδ 4 ποί ἔσοτα γιόεη, δι ἴτοτα 
σοά. 

ΑὈΘΒΠΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ οὔ νοσϑβος 8 δηά τό. 

8. τοῖς ἐξ ἐριθείας. 866 ΕτΙ 25 ἢ ς᾽ 5 οἶαδο- 
τῖο ΟΧΟΌΓΘΙ.5 ΟἹ 115 ρα 5526. 

ἔριθος, ἃ ἸΑΌΟΙΓΟΥ, 4 Βἰγο]ϊηρ. 
ἐριθεύω, ἴο ἂςῖ 85 ἃ Ὠίτγεϊ! Πρ, 2.5. ἴῃ ἃ τη Γ- 

ΘΘΠΔΑΓΥ͂ 56} [-ϑεοἰκίηρ βρίγιὶ (ἐριθεῦσαι μέν τι τῷ 
πρεσβυτέρῳ μὴ βουληθεΐς, ϑ.Πο]. δά ϑορῆ. 
ΑἹ. 813). ' 

Ηεηῆςς ἐριθεύομαι (Ατίϑέ. ῬοΙϊξ, ν. 3) δηά 
ἐξεριθεύομαι (ῬοΪγΌὉ. χ. 22, 9) πᾶνε ἴδ 56η86 
οἵ σδηνδϑϑηρ ΟΥ̓ ἈἰΓ Πρ ῬΑ 538η5 δηά ἕοττηϊης 
ξαςῖίοπβ ἴῃ ἴῃς δῖδῖε; δπὰ ἐριθεία (Ατίϑί. 
Ῥο]ῖ. ν. 2 δηά 1 Ρ. 1302, δηἀ Ρ. 1301) Πι68Π8 
ἃ 561“ 9 ἜΚΊηρ ἀπ Ὁ ἰου5 ΤΙ νΑΙΓΥ, ΑΓ 5ρ γι, 
ΟΥ̓ ἕδεϊουβη658. 

[{|8 580 οχρίδηθα ὉΥ δυ14498 ; ἀπὰ (ῇγγϑοο- 
βίοπι, Τ Πβεοάοτεῖ, ἀηὰ ὙΠεορηγίαςξ ἱπίεγργεῖ 
ἐξ 25 “ σοηῃϊοητιουϑη6558 ᾽ ΟΥ̓ “ [Δε[Ἰοι8η655," ἃ 
ΠιΕΔΠΙΠ ἩνΠΙΟἢ 15 ΘΔ 5} Υ δάδρίθα ἴο ἴῃς σοπίοχὶ 
ἴη 18ε Ν. Τ΄ ραβϑϑᾶρες (Ἀ οπι. ᾿ϊ. 8; 2 ΟὐοΥ. χίιϊ. 
210: ΟδΙ. νυ. 2ο ; ΡΒ}. 1. 17,...2.; [8.1}}..14, 16}. 

16. σεσογάϊηρ 19 »:|7 ρουρε ὌΒΕ τρδῖ 
ἱητογργείδι οη 15 ρίνθη ΌΥ Οτίρεη, ψῆο, δτογ 
Γειιλγκίης ἴῃδΐ ἴῃ6 βεογεῖβ οἵ θη Ἷδη ὃ6 
υάρεδ ΟὨΪ ὉΥῪ Οοὰ ννο ϑβϑαγοβοῖῃ ἴδ6 
δραγῖ, ὑγοςθοάβ ἴπυ5: “ ΜΙ ΒΙςἢ ἰπάρσπιοης 
ον τί Π6 1658 δοςογαϊηρ ἴο ἴπ6 σοβρεὶ οὗ Ρδυϊ], 
[δὶ ἰ8, (6 γοϑρεὶ ννῃϊς Ῥαὺυΐ ργϑᾶςο5, νν}}]} 
ἴλκε ρίαςς τπγουρὰ |[6515 Οἢσχιβῖ : “320)γ ἐῤε 
Ἑαΐδεν ἡμάρει δ πο παπ, δι ῥαΐδ εογπρεϊδεά αἱΪ 
ἵμά ᾿ μηΐο ἐῤε 8ο5.᾽ " 

ἢϊ]5 ἱηίεγργείδιίοη 18 σοῃβιτηθαὰ ΟΥ̓ (πε 
ΟἾΠΟΣΙ ἴνγὸ ρδβϑϑᾶρσοβ ἴῃ ψὩ]οἢ 51. Ῥαιὶ 11.568 
ἴῃς ἐχργαβϑίοη “ ,ω:} φουρεί," ἴῃ Ὀοιἢ οὗ ννῃϊςἢ 
ἢε Γοΐεγβ ἴο ἀἰδιηςῖνε δηὰ ζυπηἀδπιοηΐδὶ ἀος- 
Οἱποβ οὗ τε Οὐοδβρεὶ ψηϊοῦ ἢς ΡῬγοδοϊϑά, 
ὩΔΙΏΘΙΥ ἴῃ χνΥΐὶ. Ὡς ἴο ἴῃς ἐχίσηβίοη οἵ (ἢ γίβ[ 8 
κιηρσάοιι ἴο τπὸ Οοηι 65, δηά ἴῃ 2 ΤΊπι. ἰϊ. 8 ἴο 
ἴδε τεβιιγγοστίοη δηά αν άϊς ἀδβοθῖ οἵ ( ἢτίβῖ. 

(δὶἰνίη᾽ 5 σοπηπιοηΐ, “ Ηδ ςΔ}}5 ἴἴ ἢϊ8 ξοϑβροὶ 
ἴῃ χείεγεηςς ἴο [8 τηἰπίβίσγ," του ποῖ 

εν 7:2:.----γοι,. 1Π. 

διυίηοεϊοεηϊ Πεγο, ἰ8 αι ἀρρ᾿ΐ 016 ἴο 2 ΤΉ 688. 
1, 14, ἀῃᾷ 2 (ον. ἵν. 3. 

Οἴδμογβ 1658 σούτεογ τερασγὰ κατὰ τὸ εὐαγ- 
γέλιόν μον 45 ΕΧρΓοβδίηρ ἴπΠ6 τυ] ΌΥ ψπῖςῆ 
Οοὰά ΜἹ]} Ἰυάςε. 
ΤΗυ5 Μοεγοῦ: κῬδὺὶϊ νγᾶβ 80 ςογίδϊη οὗ 

ἴῃς 5ο]ε ἴσῃ οὗ ἴῃς (σοϑρεὶ σοπιι 6 ἴο 
ἢϊπὶ (ΧΥ!. 25 ; Ερῃ. ἵν. 2ο {)) ννῆϊοἢ ἢς δά 
Ογ τενεϊδίίοη οὗ Οοὰ (6αὶ. ἱ. τα ἢ) παῖ ἢ6 
σουὰ ποῖ Ὀυϊ Ὀ6 ΘαΒ Δ] σοτγίδίη {παῖ [6 
ἔμαΐυγε ἡμάρηπενιέ νου ποῖ Ὀ6 Ὠοϊὰ οἰπογννὶϑο 
(ὩΔὴ πεεογάϊπις ἐο δὲς Οωμβεί, ο56 σοηϊεηῖβ. 
ἅγῈ σοποεϊνοα 85 ἴῃς ““αηάαγα 7 δὲ “επίεπεε." 
Βυϊ [ῃὲ 5δἰδηάαγά [28 δε δ γοδαῪ σἰδίςα ἰῃ 
ν. 11; Οοά Μ}} Ἰυάξο εὐ ΥΥ τηδη “ σεζογάης 
0 ῥὲί, «υογὰ": δηὰ (ἢε (τῃπῃουρῆϊ παῖ (ἢ6 
Οοβρεὶ ργοδοποὰ ΟΥ̓ 85.. Ῥδιῖϊὶ ν}}}} 6. (δ 
βίδπάλγά ὉΥ νος ἢ Οοά Μ}}}} Ἰυάρε [ἐνν5 ἂπὰ 
ΟΕ ΠΌ]168. 15 ΝΟΥ ἱπδρργορσίδϊε δὲ {Π|8 βίδρε οἵ 
ἴῃ ἀγρυπιοηῖ. 

Ι,δῆρε: “ὙΠΟ ΔΔΥ οὐ νῆϊοἢ Οοά Ἰ1ιάρεβ 
[ῃς 5εογεῖθ οὗ πιδὴ δοςοσάϊηρ ἴο ἴπε Οοθρεὶ 
οἵ Ραιι], 15 {πὸ ἀδὺ ἤθη ἴπ6 Δροβῖϊα ργεδοῆθβ 
[86 ροβϑρεὶ ἴο {δοπλ. ΤΤὨϊ5 Ὄχρ]αηδίίοη [8 
Ἔχοϊυάεα Ὁγ {πε ενάδης δεῖ τῃδὶ ἴπε ψνῃοὶς 
ςοηΐοχί Ροϊηϊβ8 ἴο ἴδ6 ΟΔΥ οὗ ἤπαὶ Ἰιάρ- 
τηεηΐ. 

Τῆς ποίΐοῃ παῖ ὈΥ͂ ““»} χοιῥεῖ᾽" 85ῖ. Ῥδιυ] 
τηςδη5 (ἢ6 Οὐοϑρεοὶ δοςοσζγάϊηρ ἴο 81. υκΚὸ ἰα 
τηοηςοποὰ ΟΥ Ει56 015, “ Η. Κ᾿. {Π]..ἰν., ἴῃ ἃ 
ΑΥ ΥΏΙΟὮ ἱπιρ 1165 παῖ ἢ6 γᾶνε ἢοὺ ογεαϊ ἴο 
ἴἴ (φασὶν δὲ ὡς ἄρα κ. τ. Δ. 

ὙἼμαῖ Βα σᾶπηοῖ τῆθδῃ ἴο σπαγαςίεσιζε ἢ 185 
Οοβρεὶ 498 ἀϊογοηϊ ἔγοπι ἰδαῖ ργεδοῃθα Ὁγ 
(ἢς οἴποσ Αροβίϊεβ, ἰ5 ονϊἀθηῖ ἔσγοπι 6 ἔαςϊ 
(8αῖ {ΠΟῪ 4180 ἔἴτσοπι ἴῃς ἤγϑὶ δὰ δηπουποεά 
ἃ5 ἃ αἀἰσξθηοίζινο ἀοοσίγίης οὗ ἴῃς Οοβροὶ [παῖ 
ΟὨγιϑῖ νου]ὰ οοπὶὸ ἀρδῖη ἴο υάχο ἴῃ6 ψνοσ]ά, 
(Αςῖβ 11}. 19-21} Χ. 42: σορασγε Μαίϊ. Χχυύ. 
141 [ὁδη γ΄ 22.) 

Ἑ 

81 



ΚΟΜΑΝΌΈ. [11]. 

ΓΗΑΡΤῈΚΝΒ Π. 

τ 71ε “ειυτ" νεγοσαῦυε: 1 τολίολ ἐλὲν ἄσυε 
μοί ᾿ρσί: 9 ἀσισόφ ἐάε ἴατυ εομυϊπμεείά ἑάσηε 
αἰδο ο7 οἦμι : 20 ἐλεγώζονε πὸ σὰ ὁ πο ωΐ 
ὧν ἐὴε ἰατυ, 28 ὁμὲ αὐ, τοίέλοι ὐϊέγεμες, 
ὃν μιὰ ομῖγ: 31 αμαᾶ γεί ἐδε ἑατυ ἐς πο 
αὐοί  ἀεώ,. 

[ν. 1--- 2. 

ΗΑΤ δάἀναπίαρε τεη δπαιὴ 
τῆε ενν ἡ οὐ ννῆδι ργοῇξ ἡ: 

ἐδέγε οἵ οἰγοιπης 5ίοη ἡ 
2 Μυςῇ δνθῦγ ΨΨΑΥ : ςδἰεὴγ, ὃε- 

οδιι5886 τῆλ υὑπῖο ἴδπεπὶ ννεῖς σοηι- 
πλϊττεὰ τῆε ογδᾶοΐεβ οὗ σοα. 

2 ἔογ ψῃδῖ ᾿ῇ βοπιῖὲ ἀϊά ποῖ δε- 

ΟΗΑΡ. [{11.---ξ[.ι,ὃ-8. ΤῊΕ [ΕΥὐἾ5 ΟΒΥΈΟΤΙΟΝΒ 
ΑΝΒΜΕΒΕΘΏ. 

5:1. Ρφι)] ἢδ5 βδῆονη παῖ ἴῃς [Θνν᾿8 ΒΌΡΟΓΙΟΥ 
Κπον]θάςξε οἵ Οοά ννᾶ8 υδοΐε55, νυπουϊῖ ργδο- 
τἰς2] οδεάϊθηςς (ἰϊ. 17-24), 8δηα ἴπδῖ εἰγουπι- 
εἰδίοη ψιποιξ ἰηνναγὰ ΡΟΣ νγὰ8 πὸ Ὀοίίογ 
[Πδῃ υποϊγουτης δίοη (Ἰ]. 2 5--29). 

Υεῖ τῆς ρΡοορὶὸ βοτῃ Οοα δά Ἵβοϑβθη Ὸγ 
Η πϑ οὶ οὐ οὗ 411 πδίοηβ, πιυδὲ ἤᾶνθ 50Π16 
ΤΟΔ] δανδηΐδρε οὐοσγ ἴπε πεαδΐμοη; δηά [δες 
ςονδηδηῖΐ, οὗ ψν δ ἢ οἰΓουπ)ς!δίοη ννᾶ5 [πε αίβῃ, 
ταιιδῖ σοηΐου βοπιθ Ὀοποῆῖ, ἰοσ Οοά Η ἱπηβεϊξ 
νγᾶς ἴη6 δυῖποσ οὗ 1. 

51. Ῥαὺϊ ὀχργοβϑοϑ ἴπεϑε που ρηϊ5 ἰὴ (ἢς 
ορεπίηξ 4ιιεβίίοηβ οἵ ςοἢ. 11}. ἴῃ ἃ ἔογπλ ψῃ]Οἢ 
4551 65 [ἢ 6 τα Ὑ οὗ [ἐνν]5ἢ Ὀσίνι]ερα. 

1. ρα! αἀπυαπίαρε ἐδεη δαὶ ἐῤὲ ὕεαυ 3; ον 
αυδαΐ ῥγοήὲ ἰς ἐδέγε 97 εἰγειωπει σίου ] “ΕΒ αϊ 
{80ὸπ0 ἰδ 189 δάνβῃίαρο οὗὨἨ 2ῤὲ ὑδευϑ 
Ον «υδαὶ 19 Ὀθπ681 97) εὐγεμρεεί ον Ἦ" 

ΤΠΟ 50ΠἸΠΊΔΙΥ ΔηΒινοΓ, “με ευεγ αὐαν," 
5 ποῖ ἴδε δοδδί οὗ 8ῃ ἱπηα Ί ΔΓ [ον ]5ἢ ΟΡ 5 

ποηῖ, ΨΊοδε ἀγρυτηεηΐ (1--3) 15 ουΐ 5ῃοτί 
ἰν 81. Ρδὰ] ἰπ Ὁ. 4: δι Ιἴ ἰ5 [ῆς Αροϑβι[εβ 
οὐ ςοηνϊοτοη, 85 ἰ5 Οἶθασ ἔσοτη 1Π6 ῥραγδ]]εὶ 
Ῥᾶϑϑᾶρθ, 'χ. 4, 5. ΔΝ Ή16 οχροβίηρ ννἢ ι5ῖ 
Θαυ γ Υ τῆς [ονν᾿Β Βοίϊονν ργεΐθηοεϑ ἴο ρει βοηδὶ 
ΤΟΥ ΟΥἱππριιηγ, ἢς γοῖ τοσορηϊχε5. ὙΠ 
(ἢς ϑριΐ οὗ ἃ ἴσιια ἰϑγδϑς (ἢς ροοὰ εἰ 
νῃϊο} Οοὐ δεᾶ δεβίοννε δ προη Η 5 ρθορὶε. 
Οοιραγε Πειῖ. ΧΧΧΙ. 29. 

2. ἐρίοῆγ, δεεαιε ἐῥαΐ ὠπίο ἐδορι αὐεγὸ (0)71- 
“πἰἐε4, 45.) “Ἐ0ργτ Βτεῖ [1 15 Πλι10}} τδαῖ 
ἘΒΟΥ͂ ΨΟΙ1Θ οπΐσυδίοα Ὑ{ῈΒ ῥέε ογαείς, οὗ 
Οοά." 51. Ρδι!] ἀοοϑ ποῖ θχργοβϑὶυ 5ΔΥ, 85 ἴῃ 
ΑΟΥ., τῆδλὲ [6 ροβϑοβϑίοη οὗ ῤς ογαςείε: ο Οοά 
ννᾶ5 ἴΠ6 [Θνν᾿5 εὐἰς δάνδηϊαρε, Ὀυξ 1πλρ}165 45 
τοῦς ΟΥ̓ εἰνίηρ [ἃ ἴπε ἢγϑξ ρίδςθ ἴῃ ἢ]5 ἴῃ - 
(οηδοαά οπυπιογαϊίοη οὗ ἴῃς ὈΪοβϑίηρδ οὗ [ἴῃς 
ςονεηδηῖ. (Οοἴήραγε 5. οχὶνῇ. 19, 20: “ΗἜ 
“ῥεαυσέρ ῥὶς, πυογά μηΐο αεοῦ, ῥὶς «ἐαίμίδι ἀπά 
δὲ. ἡμάρσνιεπί: μπίο Πγαεί, Ης ῥαϊ ποὲ ἀεαϊ 
“0 «υἱέ αην παίϊοη." 

ΤΠΘ πδπΠῚ6 “ ογαείο:,᾽ 15. Δρρ θα τη ἴπ Νονν 
Τοεβίδπιθηϊ οἷν ἴο ἴ86 τονοϊδί!οηβ πιδς ἴο 
Μοβοβ (Δςῖβ νυ. 18), δαηὰ ἴο ἴπε Ὀινῖπα 
αἰζογδῆσθ8. ΘΟΠΟΓΑΙΪΥ (Ηεῦὺ. ν. 12; 1 Ρεῖ. 
ἵν. 11). 

41 δῖ ποῖ ὑπᾶνγαγο," ντιῖοα ΡΏΠΪο, “ τηδῖ 
411 τ τῆϊπρ5 νυν ις ἢ ἀγὸ ντιτεη Ἰη ἴῃ 5βδογεά 
ὈοΟΚΚ ἀγὸ ογδοϊοβ ἀο]νεγθα Ὁ. ἢἷπὶ ( Μ᾽ οΞ65) : 
δηὰ 1 νἹ}} δεῖ Το ννῆδῖ πιογὸ ῬΘΟυ ΙΑΓΙΥ 

ΘΟΠΟΟΓΏ5 ἢίπι, ννῆθη 1 πᾶν τηρπιοηθα τἢϊς 
ΟΠ ροϊηΐϊ, παιπ ον, ἴμδῖ οἵ 1ῃρ βδογοά ογδς 68 
ΒΟ ΔΓ6 ΤΟργοβοπίθα 48 Ἂαδ ϊνογοεὶ ἴῃ [6 
ρεύβοῃ οὗ σοὰα ΟΥ̓ Ηἰϑ ἰηϊεγρτγεῖςσγ, (ἢ αἰνηα 
Ῥτορμεῖ, ἢ }]6 οἴθογβ ἀῦὸ ρυΐ ἴῃ ἴδε ἔοιπῃ οὗ 
4υσδίίοη δπὰ δηϑννοσ, δηὰ οἴπογβ ἅγὲ ἀεἰ νογοὰ 
ΌΥ Μοϑβεβ ἰῇ δἰ8 ΟΥ̓ σμαγδοῖου 45 ἃ αἰνποὶῦ 
Ρτοτηρίεὰα ἰαννρίνεσ, ροβϑεβϑοα ΟΥ̓ αἰνίης ἰηϑρὶ- 
τδῖϊοη." (1π| οἵ Μοραβ, ς. χχῆ!. Οοτραγο 
“Οη ἴδε Υἱγῖυθϑ δπὲὶ ΟΥὔος οὗ ΑἸ θΔ55δάοΓβ,᾽" 
ς. Χχχὶ.) ΤὍῇῆς ςογτεβροπάϊηρ ἴοστη ἴῃ ἴδ6 

ΟΙά Τεβίαπιεπὶ (Οἱὲ "ΘΝ, τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ) 
15 υϑεὰ οὗ Δηγ Ὠίνιης γενοίδτοηβ (Νπι. χχὶν. 
4,16), οὗ ἴῃῆς ργεςερῖβ οὗ Οοὐ 5 [ϑ,ὰνν (5. ον. 
11; ΟΧΙχ. 148,158), Δηήἦ ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ οὗ Οοὐ β 
Ργοηηἶϑε8 (5. οχῖχ. 18, 49, ἤοσα 8566 ηοΐ65). 

Τμδῖ νἢοἢ γχανὸ ἴο “ ἐῤε ογαςίοι οΥ Οοά ἢ 
ἷῃ ([ἢ6ς ΟΙά Ταοβίδσηθηϊς [πεῖς ΠΙρμοσὲ νδ]ὰθ 
νν 85 6 ῬΓοπΊδε οὗ ϑαϊναϊίοη ἰη (τισὶ, νος ἢ 
ΓΑ ἰγουμῇ ἴῃς 1,2 ἀπά ἴῃς Ῥτορδοῖβ : δπὰ 
(Παΐ ῥγοιηῖϑε Ὀοῖης πιαλάθ, ποῖ ἴο οἣς ρεποσᾶ- 
(ἴοη, Ὀυῖ ἴο “ “όγαδανι απά δὶς “τεἀ γον ευον," 
ποῖ ἴο οπὸ παίϊοῃ, δυΐ ἴο “αὐ δὲ παΐίοπ: 9 
ἐδε εαγι," [(ἢῃ6 οτᾶςϊθβ ννῆϊοῆ οοπίδιπρά καὶ 
ἍΕΓΟ ἃ ἴσιιδσί σοιηπη το ἴο [6 [6ν}5 ἴοσγ ἴδ 
ςοπηήοη δοηθῆϊξ οὗ πιδηκὶπά. 

Απηὰά ονδὸσ ἂπά δῦους {Π6ῚΓ βῆδσγο ἴῃ [Π6 
ξοΠΟΓγΑ] ργοπΊδο, ἴῃ6 [ἐνν8 πδά ἃ ρτοδῖ δηὰ 
βρθοῖδὶ δάνδηϊδρε ἴῃ πανίης [818 ἴγιυιδὶ σοπι" 
τη ἴο ἴῃ οπι. 

ΒΟΥ {π6 {τιιδῖ ἢοΐ ΟἹΪ Ὀγουρῃί νὰ καὶ 
{Ππ6 ναγίοιι5. Ὀ]οβϑίηρβ νυ 1 ἢ ἀἰδτἰηρι 5ῃφὰ (ὃς 
]εννβ ὑπάογ ἴπ6 οἷά σονεπαηΐ ἀῦονε 4]} ἴῃς 
ῃδίϊοης οἵ {πὸ φαγίῃ, διιῖ ννᾶ5 ΙΓ ΠΟΥ δοςοπλς» 
Ρδηϊθα ὈΥ 5ρεςῖαὶ δπὰ ρεου δῦ Ῥγοσπηῖδ65 ρίνοη 
ἴο ἴῃς Ϊεὲνν5 88 ἃ πδῖίίοη, ἴδδι {ΠΥ ϑῃουϊὰ 
{Ποπ δ ῖνὸ5. δῸ ΠεΙΓβ οὗ [6 ῥχγοπηβοα βαϊναϊίοη. 
Απηάᾷ {Π|5 παΐυγαὶ ργογοραῖινο ἢ85 ἢοῖ Ὀθθπ, 
δηὰ ςδπηοὶ ὃς, ἰοβῖ, 8ἃ5 81. Ρδι)ὶ ῥγοςθθάβ ἴο 
βδονν,---ἴῃιι8 ἀγορρίης ἴῃς δηυπιογαϊίοη οὗ 
ΟἾΠΟΓ ῥσγιν  ]ομ; 68. 

3. ον «υῤαὶ 17, σογις ἀϊά ποὶ δεϊίσυε 3 “ῥα 
ἐδεῖγ μπδοδοῦ »ιαΐε δὲ αἱ 9.7 Οοά «υπῥομὲ 
ἐὔκι1 3) οτ σαὶ ἰΐ βολὸ ἀϊδβροϊἑονοὰῇ 
8881} τμοὶσΣ ψαπῖ οὗ ζαὶῖδ 89 [890 
Ζαϊ τ 7 1π6886 οὗ Θοἃ οὗ ποὴ9 9860 1, 
Ῥδι] 5 ποῖ βρεδκίηρ, 45 δοῖηε ἢδνε βυρροβεά, 
οὗ ἀϊδξουοάϊοηςς ἴο (ἢ 1ἃὑἄνν, οὐ υηξδι ἢ} 655 
ἴο ἴῃς ςονοηαδπηΐ, δυΐ οὗ ἀϊδθο! θῇ οὗ τ 6 ογᾶς 68 
δηὰ {πεὶγ {Ποῖ 1 ΟἾγτισ,, ὙΠῸ Οτεεκ 
ννογὰ ἀοο5 ηοῖ πιολῃ “" ἀϊςουθάϊοηοο, Βυῖ “ υἢ» 
δοϊεῦ" ΝοΥ Τουϊὰ τ Ὀε δυρροδεὰ (δαὶ [ἢς 



δε ς:.4. 1 15. νυΓιίση, 

Υ. 4- 5. 

Ἰενθ ὃ 50.4}1} τῆ! γ ἀηδο οὗ πλακο τῆς 
ίλιτῇ οἵ (συὰ νϊίδουῖ εἴξεςι 

4 Οοὰ (οτθὶά : γε, ἰεὶ αοάἀ δὲ 
ἴγιια, διι ΕΓΕΥ τη ἃ ἰἴᾶτ; 85 

Τῆδς ἴῆοὰ πιρῃϊ- 

ἀϊςοδεάϊθπος οὗὨ ἔοστηοῦ βοποσγδίίοηβ ῃΠδὰ ἴογ- 
[εϊϊοὰ [6 ὩΔΙΊΟΠΔ] ΡΥ ΡῈ: ἴογ ἴΠ6 ῬΥΟΠΊ 56 
μά θδοὴ στοηοννοά ἔτοπὶ ἂρε ἴο ρὲ 845 ἰοῃρ 
85 ὈΥΓΟΡΠΕΘΟΥ οοητ πο. ΑΙ] ἔογπιοῦ ππθο] εἴ 
ἀϊά Ὀυὺΐ ἔογεβῃδάον ἂπᾶ ρσϑρᾶσγε ἴῃς ργϑδῖ 
Ὠαϊιοηδὶ ἀροβίδϑυ Ὧονν νν6}]- Πρ δοςσοπιρ 5ηθά 
ἴῃ τῆς τοθοῖίοη οὗ (τσὶ ΌΥ ἴπ6 [δνν8. ΤῊ ϊ5 
βΒδ᾽]εςῖ, ἤότὸ ὈΠΘΗΥ τουςποά ἴο τηρεῖ ἃ Ροβ- 
5101]6 οδ)εςίίοη, 18 {6 ταδὶ {ποτὴς οὗ οἷ. 1χ.-- 
χὶ. Απά νὰ ποτὲ 566 πον δηχίουϑ 5ζ. Ρϑιι)ὶ 
νγ͵ὰ5 ἴο 85 γὸ ΠΙΠΊ561{ δηά οἴπουβ (ἢ “ Ἴῤε 
515: αμά εαἰδίης 9.7 Οοά ἀγε «υἱέῥομί γεβεπί- 
πίε," δηὰ δῖ Η:5 ἐλ 1] η655 ννου]ὰ 5ΌΓΕΙΥ 
ΔοςουτΡ 5} Ηἰ5 ργοπηϑεβ ἴο [5γ46] ἴῃ [6 ΔΡῈῸ5 
ἴο ςοπλθ. ΤΙ ἢιι5 ἴῃ ἴπ6 αιιοϑίοη, “88.811 ΓΒ οὲτ 
ψδηΐ οὗὁὨ δι} ΚΘ ἴὯ9 ζα τ 7.]π088 οὗ 
αοὰ οὗ ποθ ὁ66{60{1" [6 διῖιτο ἴεηθ6 ἢ85 
115 5 πρὶ δηα Ῥγοροὺ τηθδπίης. 

νοη ἴΠ6 ργέβϑοηξ ὑηδο]εῖ οὗ (ἢς [Θνν5 ννᾶ8 
ὨΟξ τη] ΚΟ Γ58] : “ ϑογιε ἀϊά ποί δε ;" “ “ο»ηδ 
οὔιίδεὀγαπεδει 6 το ὀγοάεη ο7" (ΧΙ. 17}: " δῴπά- 
πὸ ἱπ βαγὶ 4 ῥαῤῥεηπεά ἰἸο 1γαεὶ " (ΧΙ. 25). 

ὙΠΙ5 ἰ5 ποῖ δὴ ἰηροσυγαζο πούς οὗ βρεακίηρ, 
ΠΟΥ Ὧὴ δί(επιρί ἴο ϑδοἤδη ἀἄόννη δῆ τηνι ε]σοπλο 
{γι ; 5141] 1655 15 1ἴ ὯΔΠ Ὄχργοϑϑιίοη οὗ ᾿ΓΟΠΥ ΟΓ 
ςοηϊριῃρῖ, ἃ5 τοι ἢ ποθ] ανοσθ, πον ΥοΓ 
ΓΛΔΩΥ͂, ννοῖο οὗ ᾿ππ|6ὸ δοσουηῖ. ἔοτγ δῖ. Ῥδιιὶ 
ἰἴ56 ποῖ ἀισιηυ 5 ηνκ Ὀοίννθοη “βοπης" δηὰ 
“τηδηΥ," δι Ὀεΐννεοη “βοπὶε ἢ δηὰ “" δἱὶ ;᾿" ποῖ 
τΠϊπκΚιὴρ οὗ [ῃῆς σοπηραγαίῖνο ἡμθοΓ οὗ [ννιβἢ 
Ὀοϊονσϑ δηά ὑπθε] ονοῦθ 'ἰη ἢ15 ΟῚ ρεηθγα- 
τίοπ, Ὀιῖ Ἰοοκίηρ ἰογνναγά ἴο τῆ6 {ἰπὶ6ὸ νν ἤθη 
“4}} -ταεὶ “ῥα! δέ “αὐτά " (χὶ. 26). 

[ι ἰ5 ἴο θὲ στοπιδγκοὰ [παῖ “ “ο»6᾽" ἰῃ {πὸ 
ΟΥ̓ ΡΊ ΠΑ] σἰκηιῆε5 ἃ ρατί οἵ ἴπ6 νοΐ, Ὀιζ ἠοῖ 
ΠΟΟΈΘΘΑΓΪΥ ἃ 51π|4}} ραστί οὗ [ἴ. [ἴ πιὰ ὃς ἃ 
ΝΘΓΥ ρτεαΐῖ ρασί δηά πιδ)]ογγ οὗἉ ἴῃ νυ ῃο]6,--- 
85 'ῃῇ Ηοῦτον5 ΠΠ]. 16, νυ οσὸ ᾿ἴ 15 βδὶ ἡ, “" ϑοπηδ 
νΥΒ πῇ [ΠΟῪ πεαγά ργονοῖχκοά, μουνδεῖῖ ἠοῖ ἃ}} {παῖ 
οφπῖθ οιὧΐ οὗ Εργρῖ νι Μοβεβ." ΑἹΙ αϊά 
Ρργονοῖκε σοά οἡ ἴδδῖ οςοδϑίοη ἐχοορί [βῆ 
δηὰ (απο, δηὰά ἴδοϑαὸ ψ ῇ ΜΜΟΓΟ 511} ἴοο 
γοιῆρς ἴο ὕδθασγ ἅττῆ5.. ((ὑμαϊμηογβ) ΤΠΟ 
πδβίοη Ὀεῖπρ, Ἦν ἢαῖ 15 ἴῃς δάναδηΐαρο οὗ ἴῃς 

ἐπνν 106 “ο»ῖό ταῦυβὲ Ὅς βοπὶς οὗ ἐῤε ὑδαυ». 
ἴπ δυθσν ροηογαϊίοη ἴπετε όσα ἃ ἔδνν ἔοιπὰ 
ἔλ1Ππ|, ἀπά 50 τη [6 σψοπογαδίίοη τὸ Ὡς ἢ τῃ6 
Οοθροὶ ννᾶ5 ργεδοῃοά. Αηά 1ποιιρῇ {πε γσεδῖ 
ΤΑΔΊΟΓΕΥ οὗ παῖ μεπογαίίοη, δηὰ οὗ 4}} {πδῖ 
ἢλνο βιςσροήρα τ, ἀϊὰ ποῖ Ῥοϊίονο, 50}1} τῃ6 
παϊίοη ἰ5 ποῖ βηδΙΪὶγ τοὐθοϊοά (Χὶ. τ, 2ς, 26). 
Μογθονοσ, ὄνοη ἴῃ ἴπὸ σᾶϑ6 οὗ ἴΠο56 νῆο αϊὰ 
ηοῖ δεϊίενο, Ο οὐ 5 ργοτηΐβε νν5 ργόνεὰ (ἘΠ 6]: 
ΠΕ δαά ἴμ6 δάνδηϊδρο, [βουρὰ {ΠΟΥ ψου]ά 
Ὡοΐῖ υδε ἰΐ, 

ΚΟΜΑΝΌΦ5. [11]. 

εβϑῖ δὲ Ἰι5τι|ῃεά ἴῃ τ βαγίηρβ, δπὰ 
ἠρ θ τς ονϑίσοπης ψῇοη τῆου «αγί 
Ἰυάρεα. 

ς Βαυῖ ἔουτγ υὑητὶρῃτθουβϑηεϑβ σοτη- 
πηεηά τῆς Τρ τεοιιβηεβ5 οὐ οί, ψῆδὲ 

4. Οοά Μογῥίά: γεα, ἰεἰ Οοά δὲ ἐγ Μοὶ 
80 ὃδ6 ἱζ: δπΐ 191 ΘΟοὰἃ ὃ69 ἴἢΣπ9. [ἰ ἰ5. ποῖ 
ΠΟΙ ΡὮ ἴο τοὐεςῖ ἢ τισῃΐθοι δομογγοηςο 
(μη γένοιτο) ἴπ6 τουρῃς (παῖ ἴΠ6 ὑπροϊϊοῦ 
οὗ βοῦς Ἄοουϊά πιᾶχὸ νοϊὰ Οσοά"β (δ ἘΠ] 685 
ἴο οἴμετβ. Οοὐδδβ {τὰ 15 δυβοϊυΐο δηὰ 'πά6- 
Ρεέπαάσηΐξ: [ἴ σδηποῖ δ6 ἱπηραίγοα, ὄνθη ἰξ πηλη}8 
[αἸδεῃοοά δ6 τηϊνογϑβδὶ. 

ΝΑΥ͂ ποτα, Οοὐ᾽β ἰγυ ἢ 15 [Π6 οἱγ {τυ ἢ : 
ἴ νΜ} 6 ἔδυπά ἴῃ ἴ86 επὰ (παῖ Ηὀ δἷοπο ἰ5 
Ὠοὶγν δηά τὶ βῃζθοιϑ, ἀπ δύ τηδῃ, ἴῃ Ὠἰπηδο]ξ, 
ὉΠΉΟΪΥ ἀπά υητξμΐοουβΒ. 80 ἰεῖ 1ἴ θὲ: “ ἐὲ 
Οοά ὁὲ ἐγ, δμΐ συθῦ νιαρπὶ αὶ αν. 

ἼΤΠ6 Ἰ᾿αϑὲ οἴἶδι5θ, ὄὌχργοδϑδοά ἴὴ ἴθ οχδοῖ 
ννοτγά5 οἵ Ρ5. οχυϊ. 11 (ϑερίυδρίπι), 15 Δη θββθῃ- 
[14] ρατί οὗ [με ἀγρυπιοηῖ, [Πδΐ {ΓΟ τηυδὲ ὃς 
Δϑοσιυοα ἴο σοι, δηὰ ποηθ δυὶ Οοά. 

δῖ. Ρδὶὶ δάορίβ ἴ!Σ δρί νογάβς οὔ [πὸ 
Ῥϑαϊπιῖδῖ ἴο Ἔἐχργθββ ἢ15 οννῃὴ ἰῃουρῃϊ, δηὰ [ἢ]15 
1 ΨΥΕΥ ἔργ ὁ μπόείεζ," πὰ “μαι δβεζιεις ἢ (υ. 1) 
δὸ πονν 5ι:5ετιῖθ5 [Π6 σογτοϊδίνο Ἰάθαβ γι ᾽ 
δηά “ ξἰϑεῃοοά :᾿ ἴἢε686 ραίῃ σχἶνε ρίδος ἴο 
“ΤΙ ΚὨ ΘΟ. 5η655" δηὰ “ δίῃ "10 1Π6 ᾳιοίδίοη 
νν ὨΙΟἢ [οἱϊονν 5 ἔτοτι [6 ςτεῖ Ἀ5δίπι. 

[1 15 εἰοαγ, ἔγοπι τῇς οδ)]οςζίοη ᾿πιγοάιπορα 
ἴῃ αὖ. ς, 14 δῖ. Ῥ4ὺ] ιοῖος ἴῃ6. ννογὰς οὗ 
αν 45 ἃ ἀξεϊδγδίοη ἴπδξ τλδΠ 5 51Π 56ῦνθ8 
ἴο σ51 δ] 15} Οοὐ᾽β τι ῃϊθουβη658. 

Απηὰ {8153 Ια ᾿λανἷβ οννὴ τηεδηΐηρ, Ώδη 
ἢς δᾶγβ, "" ἀγαίμε Τρεε, Τες ονιῖίγ, ῥα 1 
σἰπριεά ... ἐῤαὶ »νῥίεεΐ ἐδοι ἐξ ἡεσεβεά." (ξς6 
ποῖς ἰχ. τῇ. Ηιιρίοὶἃ δηὰ Ῥογονπο οπ 8. 
Ιϊ. 4, πὰ ΨΝ ποῦ ΟΚ. στ. 11.) Ψν ἢεη ᾿ ἃν! ά 5 
σΟΠυσΊ ης6 15 ἀυνακοηρά, 6 ὈοΠο]άς Π15 ςἰη ἰη 
[15 ποδί ΠΟΙΠΟΙ 5 ἀϑρθοῖ 85 Θβϑθητ ΠΥ ορροβοὰ 
ἴο ἴῃς ΠΟ] η655 οὗ Οοά : πὰ ἴῃ ἴῃδλϊ ορροϑβίτοη 
Πε 5665 [ῃαϊ ἢ]5 Οὐ δ 5Έσνθ5 ἴο δβί δ Π5ἢ τῆς 
{ἢ τη4ἴ Οοὐ δἷοπο 5 τὶ ρἢϊΐθοιβ. 

να Βανὸ Τῆ5 ἃ ἤης οἸἰπιᾶχ ἴῃ ἴΠ6 ΑΡοβίϊθ᾿ 8 
{ποι ρῃῖδ: “58.411 [6 ὉΠ] οὕ οὗ βοιῆθ τα κο 
νοϊὰ {86 {Π}1π655 οὗ σοά  Νδυ, ἰεῖ σοά 
αἷοῃηθ 6 ἔοιιηά ἴσιο, δὰ αἡ πιθὴ ἔαϊςο: ἔοτ 
ἴΠ6 5 οὗ τιδῇ βόῦνοβ ἴο ϑδϑῆονν ἴῆαϊ “ῥοί!- 
πε, ὀείοηισεί δ μπίο Οοά." ὌΉΪ5 [5 πο ἀϊργοθ- 
ΒΙ0Ώ : ἴῸΥ ἴἴ 5. νοῦ ἴῃς 56 ἘΠῚ δου βηθ55. οὗ 
(Π6 ἰονν [αἴ 51. Ῥδι)] πηυδῖ νη δ ννᾶῪ 
ἴο ἴῃς σ»τεδῖ γῇ παῖ “ 4}} ἤᾶνε ϑιπηρὰ ἢ 
(9, 19) 

δ. Τῆς {γι δἰαϊοά ἴῃ σὺ. 13, 4, τι ἢΐ 
ΘΑ5Υ Ὀε ρογνογίθα ἱηῖο ἃ ἔδῖϑθ οἰδίπη οὗ 1πὶ- 
Ριϊηϊγ. ΙΕ τῆε. υητιρηϊοουβῆθθθ οὗ 115 τηθῇ 
Θ5 1 Δ ΌΠ5Πη65 δηὰ σοιηπηοηάθ Οοαἶβ Γμῃίθοι!5- 
655. δῖ σοπο]ιβίοη 5Π4}} θ6 ἀσγαννῃ" 

ἼΠε ἴεγπὶ “ γισδίεοι».. οΥΓ Οοά " ἈΟΓγα 
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ΕΒΕΟΜΑΝ΄Φ5. 1Π|.ὕ 

81] ψὲ βϑ)γὺ 17. (δά υπτρμίθουβ 
γγΠο τἈ Κεῖ νεπρεᾶηςε ἡ ([ βρεδλὶίς 85 
Ά τ 

6 (Οὐοὰὐ ἰοτγθϊά : ἔογ ἤδη ἤονν 58Π4]] 
(οὐ πάρε τπε νγοτ]ά κἡ 

γ ἕογ 1 τε τ οὗ οά Βαίῃ 

ἰν. 6--8. 

τῦογα δδουπάεα τὨγουρἢ πὶν 116 υπἴο 
Ὧ]5 ΡοΟΓΥ ; ΨΆΥ γεῖ 4πὶ 1 αἷϑο ᾿πάρεὰ 
88 ἃ βἰππεγὴ 

8 Απὰά ποῖ γαέλεν, (15 χε δε 53]λῃ- 
ἀεγουϑὶγ τερογίθά, δηα 45 50Π16 ΔΗ γπὶ 
ταὶ νγὲ 547.) [δὲ ᾧ8 ἀο ον]], τῇδι 

ἀεοηοῖοβ ἴδε Ὠ ἑνί δίίγιδιιε ἰη [15 σοι ΡΓΘἢΘἢ- 
δῖνθ 56Ώ56, 85 ἱποϊυάϊης Οοὐ᾿ 8 [Δἴ] Π655 (υ. 
2) δηὰ {γυτἢ (νυ. 4). ΤῊΣ ἀγριιπλοηΐ 15 σαραὉ 6 
οὗ υπΐνοῦβαὶ ΔρρὶςδΌοη, υΐ 8 ἤεγε διπιθά δἵἱ 
[ἢς ςοηβοίεπος οὗ ἴῃς [6νν, ἔσο νποπι ἴῃς 
Αροβίϊς ννου!ὰ ουἱϊ οἵ 4}} ἔλὶϑε ρῥγεϊοχίβ οἵ 
ἱπηρυ ΠΥ. - 

1. Οοά μηγὶ δίδου: «υδο ἐαξεῖδ σεηρεαποε 3] 
16 Θοἁ ἴδοι ἰπϑιοῖοῖδ δὶ8 Ὑσαῖῇδ πῃ- 
τὶ δίοουβῖ νε Κηον (δὶ οὐδ νταῖὰ 
8 γουθαϊθὰ δρδίπδί υηπρῃϊθουβηθ85 (ἰ. 18, 
ἱ!. 8): “19 Ηὄὀ 45 ἴπο ἱπῆϊεῖοσ οὗ παῖ νγδῖῃ 
υπτὶρίθοιϑ } [5 1ἴ υπ͵υ5ῖ ἴῃ Ηἰπὶ ἴο Ῥυ πη] ἢ 
(ἢ6 5'η ἴπαϊ σςοπῆστῃβ [ἴῃς 5βοῖὶς ρίοιυ οἵ Η!:5 
τὶ δου 5η 655 δ" 

1: Οοά ὠηγὶχδίφοι. Ὦ ΤῊΣ γνεγῪ ἔογπι οὗ 86 
υσπζίοη, 'ἰπ ἴπε Οτεοκ, ἱπιρ] 5 ἴπδῖ ἴμς Δη- 
5ΜΕΓ Πλισῖ Ὀ6 περαῖϊνθ. Απά γεῖ δνύθη 1ὴ {ἢ 15 
ἔοσῃῃ 81. Ρδυὶ σδηποῖ οἴδῖθ σις 4 ἱμβουρῃϊ 845 
σοτηϊηρ ἔτοπὶ ἢ15 οὐσῃ τη: “1 “ῥεαξ," ἢδ 
84γ5, “Ω. Ω »ιΩ»,᾿" 1.2." σεζογ άπ το τῆ ἴοΟ] 15ἢ 
δηἀ υπῃννοσῖῃυ πους ῃϊ5 οὗ Οοά, οπϊογίδιποὰ 
Ὁγ »"απ.᾿" 

Θ. ννῆεη δ Ὀερὶπϑ ἴο βρϑαὰκ 88 ἃ (γί Ξ[΄δῃ 
τοᾶσῃοσ, δοςοσγάϊπρ ἴο ἢὶ5 οὐννῆ ΔΙΡΠΟΓ ϑἴδη- 
ἀλτά, ἢδ δὴ ΟἿἹΪΥ τοὐεςὶ βδυοῖ ἃ ἰδουςηΐ 88 
κηρίοιιϑ: “ Οοά Μ“ογόιά4  ἔον, (1 Οοά {μπαῖ 
τῃΠιοῖε ἢ} Πὶ5 ννταῖ ἐς 1πεγεῖη ἀπ] 51.) δοαυ 
“ῥα ! Οοά ἡμάρε 1δὲ «υογἱά ᾽" 

ΤῊς ἀγρυπηθηΐ ἰ5. ΥΟΓΥ͂ βιπιρὶς ; ἴἃ ἀοδ8 ποῖ 
.ξο Ὀογοπὰ τῆς ᾿ἰπι118 οὗ ἴπε τπουρῆΐζ ἴῃ Οεη. 
ΧΡ. 25, “ ὅδωαΐ ποῖ ἐῤε ἡμάᾶσε 977 αἰΪ ἐδὲ εαγί 
ἄο γι δι ἢ" 

Τῆς 5ι!ρροβίοη οὔ ἰπ) υ5ιϊοε ἰη Οὐ 5 ἰπῆϊς- 
ἰἰοη οὗ ἢἷ5 ννγδίἢ 15 ἀἸ ΓΟ ΠΥ σΟΠΊΓΑΤΥ ἴο ἴῃς 
ξυπάαπηεηΐα! τγυῖῃ (μὲ (σοά 5}4}} “υάρεο τῇς 
νοῦ] ἴῃ τἰρῃϊοουβηε85 ἡ (Ηδὃ. νἱ. 2; Αςἴβ 
ΧΙ. 11). 

ΤΠαὶ {τ ἢ 88 οπα οὗ ἴδε ἤγϑϊ οἰεπγοπίβ οὔ 
ΤΟΙ ίοΏ 15 580 σογίδιῃ, παῖ ψνβδίθνεσ σοηίγα- 
ἀἰςῖβ ἰξ πιυϑὲ ΟὗἨ ποσεβϑίυ δο [21ς06ό. Τδι5 ὉΥ͂ 
ἃ ταρὶ ἃ ἀρρεοδὶ ἴο ἴῃς ἢγβί εἰεπηοπῖβ οὗ γε] Ἰρίοπ, 
δι. δ} 15 ςοπίοπὶ ἴο 8ῆον παῖ ἴπε βιρροϑὶ- 
ἴίοη οὗἁ ἰη)ικῖίοςς πη ἴπ6 ρυπίϑῃπιοηὶ οὗ 5ἰη, 
Ὀδοδυβθ ἰτ εϑιδυ] 5ὴθ5 Οοὐ δ σὶ ἢ θοι5η 655, 
ταυβί ΡῈ ἴαϊῖϑε. ἥζῥεγε ἴῃς [Δ]Π]ΔΟΥ ἸΑΥ ἴῃ ἴῃς 
Ῥγος655 οὗ τεδϑοηίηρ [παῖ οου]ά ἰοδαὰ ἴο βιιςἢ 
ἃ ἴλ]5ε ἱπἤιεηος, δὲ ἀοε8 ποῖ ϑῖορ ἴο βῆονν. 
ΤἼς εχρίδπαίϊίοη σοΙΠΠΠΟΏΪΥ κίνεη ἰ58 παῖ 
Οοὐβ τἱρῃϊεουδῆ655 15 θϑῖ δ ]5ῃοά ποῖ ὈΥ 5ἰη 
ἐπ ἐμεΐς Ὀυϊ ΌὈΥ 510 ἂ5 ἀθαὶῖ νν ἢ ὉΥ Οοά, 
Ρυπίϑῃοα ὈΥ Ηἰ58 ΠΟΙΥ νεηχζεᾶηςο, ρατάοηεά ὉΥ͂ 
ΗἸ5 μγᾶςε, οὐ ονεσγυϊθά ἴο οοὰ εἴεςϊ ὈΥ͂ 
Η! 5 νυἱϑάοπι. 

Α 5ἰπιρίοσ υἱὸν δηά πῆοσὸ 5ιϊδαὰ το [Π6 
ςοηῖοχι ἰ5, [δὶ 45 ἴῃ: 6 δ ΠΟΥ ἀοδβ ποῖ νυἱϑἢ οΥΓ 
ἰηϊοπὰ ἴο Θϑίδυ 58} Οοα β πρῃϊθουδθποββ, 0 
τιογιῖ ἔοσ {Π|5 γοϑυϊ 15 ἄς ἴο [5 5ἴη, ψνῃιοἢ 
ΓΟΠΊΔΙΏ5 ὈΠΩΘΓ Δῃ υηα! πη η5 6 συ Γ56. 
“δ σδπηοῖ 5840 (ΓἹῪ ἴπᾶὶ α. Οοά ἴο ν᾿" 

ΟΥ̓ ρίοτγ αἀϊὰ ογάδιη οὐγ Ὠαρρίηεϑϑ, αηά ἴο 
ΔΟσΟΙΏΡ δὴ ΟἿἿΓ Παρρίη 6858 δρροιηΐ ἴῃς γι 5 οὗ 
Η!5 σγᾶςθ, “ὁ Ηδ ἀϊά οτάκφίη ἴο Η!5 βίοσγ οὖ 
Ῥυπιβῃπηιεηΐῖ, δηὰ ἔοσγ τηδίζεσ οὗ ριιηἰϑῃπηθηῖ 
ΟἿςγ 5'η. ΕῸΥ ρυπιϑῃπιοηΐ 15 ἴο Ηἰ5 νν1}} ἢο 
ἀοδιγοά οπά, Ὀυΐ 4 ςοπϑεηιεηΐ δηβυΐηρ 5ἰη; 
Δηά ἰῃ τεχαγὰ οὗ δίη, Ηἰ5 βίοσυ δὴ δὀνεηΐ 
τπογοοῦ, ως ὯῸ ῥγοροσ εῆεςξ, νῃ]οἢ 8π- 
δ γος ΠΥ τιαΐῖ σϑριοηρ Ργοροβιοη,--- [ 
τΑΔἢ 5 5ὶη Ὀὲ Οοὐ β κίογσῃ, ννὴγ 15 Οοα δηρτῃ δ᾽" 
(Ηοοκενσ, " ΒΡ.  ΒΙΚΟΝν. Αρρ Νο. 1. ; 2ηἀ δά. 
ΚοθΙο, νοὶ. 11, Ρ. 572) (ὐοτηραγο 4᾽50 Ασςῆ- 
δίδῆορ Κίηρ,  Οτρίη οὗ Εν}, νο]. "1. Ρ. 440. 

7. Το ἀγξιπιοηΐ οὗ υ. 6 ᾿8 ςοπϊηυδἀ. [ἢ 
Ὀεοοδιιθθ 5᾽η ςοπλπιοηάβ {ἢ τσῃϊθοιϑηθβα οὗ 
Οοά, ἰἴ 18 υπ]ιδῖ ἴογ Ηἰπὶ ἴο ρυπίϑῃ ἴδ 6 
Β'Π ΠΟΥ, 411} Ἰυάρτηθηὶ Ὀροοπιο5 ἱπηροςϑιῦ]6. ΕῸΓ 
Ι, ΟΥ ΔΠΥ͂ ΤἸηΔΏ, ΤΊΔΥ ΟἹ [Π|5 σγοιηα ρῥγοΐοβι 
δραϊηδὶ Ὀείπς ἰυάρεά, ἀπά ρἰεδὰ ἰἢ.8 δἵ (πε 
ἰλδσὶ ἀδγ :--- Οοὐ 5 ἀσυἢ ννᾶ5 ποτε δϑυη- 
ἀδητν πιδηϊξεσῖοά ὉΥ ΤΥ Ἰἰε, δηὰ Ηἰ5 βίου 
ἐπότερὴ Ἰησγθαβεά, ἰ5 ποῖ {παἰὶ δηουρῃ ἢ ΝΥ 
ΓΑΥΓΙΠΟΓ Ὧπὶ 7) 4150, οὔ ΣῊ 5ϊάἊ, Ὀγουξῃῖ ἴο 
υάεπιοηΐ 85 ἃ βἰπποὶ 

, ὙΠ6 ἴδοπϑοβ 5δῆον [παῖ ἴΠ6 806 πὸ ἰ5 Ἰἰαϊά δ 
ἴῃς ἰαοῖ Τά ςπιοηῖ; δηὰ ἴπ6 ετηρῃαῖϊς ὅσος 
ΠΟᾺΠ5 ἴῃ “»} ἤϊε," δηὰ “1 αἱμο,᾿ 5οῖ οἰδασὶγ 
Βοίογο ι15 ἴπ6 Ἰηάιν τι] 5: ΠΠῸΓ Οἡ οὔθ 5ἰάσ, 
δπὰ Οοά οηἡ ἴδε οἴδοσγ. 

ΒΟΥ ἴῃε ψϑῆθγαὶ ἴοσγπὶ “ βίη, ΟΥ̓ “ υηγρῃῖ- 
δου 8η685 " (υ. 9), “Δ᾽ ἰ5 υϑοά ἴῃ τοίδγοηςθ 
ἴο ἴῃς ννοτὰἀβ. “υεῦ »ιαπ α ἰΐαγ," ἴῃ Ὁ. 4. 
“ΦΤΡε ἐγ 977 Οοά" 45 Ηἰβ8. αἴἰτιρυῖς, ἰ5. δοῖ 
σάΡΔὉ]6 οὗ ἰπογϑᾶ86, δυῖ [ἃ τὺ δδουπά τλογα 
τηΐο Η!5 Ρ)]ΟΥΥ ΟΥ̓ δεὶπρ πῆοτο ἔ ΠΥ τηδη]- 
εβίεά ἴῃ ἴΠ6 σοηίγαδι ἢ πιδη 8 βίῃ. 

8. Το ἔλἰϑε ρΐεᾶα, 7ιι5ῖ ρσονυεὰ ἴο 6 ἱποοη- 
βισῖεπι ἢ πὸ σογῖδιη συ οὗ ἃ ἔυΐυγα 
]υάρτηοηῖ, 15 πον βϑῆονῃ ἴο ὃς ἀεἌίΓυςίνς 
οὗ 411 τηογα]γ. ὙΠδ ϑπποσ, 80 5ρεδκβ ἴῃ 
τ. 7, ῖ5 δῦοιιϊζ ἴο σοπίϊηιε ἢ15 ἀδγίηρ ῥγοῖεβῖ, 
ΔΝῊΥ Ὧπὶ 1 Ἰυάρεά ὁ ἀπά ΨΥ ΠΊΑΥΪ ποῖ ἀο 
δΥ}] τὶ ροοά πιδὺ σοπῖε Ὁ 

Βυϊῖ τῆς τπουσῆῖ οσςσιτβ ἴο δῖ. Ραυ], παῖ 
{Π6 νΟΓῪ σμαγρε βἰαηἀθγουϑὶυ Ὀσουρῃί ἀγδίηϑῖ 
Πιπιϑοὶί δηὰ ἴῆοβς ννῆο [ΟἸ]οννοαὰ ἢ 18 ἀοςῖγιηθ 
νγᾶ5, πὶ (ΠΟΥ Ργδαςίἰϑοὰ δηὰ ἴδυσῃῖϊ [18 
ἱπηρίουβ πλλχὶ πὶ. 



ἐ Ον. 
εὐανχεά.. 

ν. 9-12.] 

βοοΐ πιᾶγ σοιῃε ἡ ψῃοβε ἀλπγπδίίοη 
15 [8ῖ. 

9 αι ἤδη ἡ αἂγὲ ννε δεῖζεγ ἐδαπ 
ἐμεγ ἢ ΝΟ, ἴῃ πο ννῖβε : ἔογ ψψε ἢδνε 
δείοτε 'ργονεά δοῖὰ [εν δπὰ (θη- 
1168, τῆι τΠῈῪ ἃγα 411] υπάογ 510 ; 

“πα ποὲ γαΐδεγ, 4. αὐῊ δὲ εἰαπάεγομεῖν γὲ- 
}ογέεά)) Απὰ ΨᾺΥ ποῖ, 88 18 δΙδιμι ἀΘΤΟΌΒΙΥ 
τοροσίθὰ οὗ υ85. ὍΠδ 5εηΐθηςε Ὀδρπηϊηνρ, 
“Απὰ ΨῈΥ ποῖ," 15. ἰηϊεγτυρίεα ὈΥ͂ ἴῃς 5ι- 
ἄθο {πουρῃϊ, 88 ἐ8β διβδπ ΘΓ ΟῸ ΒῚΥ σοϑροσιθὰ 
ΟΥ πὸ, “πά4 ας .ο»»ὲ αἴδγηι ἐῤαΐ αὐε :-αὐ;" 
δηά ἴΠ6 ἱπίοττιρίεα ΓΠοηο]υδίοη 185 θη δἴ- 
τδοδβεὰ ἴο [ἢ15 ᾿ηϊογνθηίης βειΐοηος, Δηά η6665- 
ΒΑΤΙΪΥ Ἔχργοβϑθὰ ἰη 16 ΡΊ]υγαὶ, “ Ζεί μς ἄο ευὶ 
ἐδαὶ ροοά »"α7 εο»1ς." ΤὍΤὮδ 5ἰδηάοσ ἴο ψῃ] το 
δῖ. Ρδὼὺὶ 15 4]}υ.ἀ65, νγᾶ8 δυάθπιν ἀϊγοςίοα 
δραϊηϑδὶ ἢ15 ἀοςίγίηε ἰῃδῖ πιδη 15 Ἰι5τ:εἀ ὈΥῪ 
(δῖ, ποῖ ὈῚ πὸ Ψψοσκβ οὗ ἴῃ6 ἰὰνν (566 νυἱ. 1, 
δῃὰ ις Η.). Βυῖ {πε τοξαϊατίοη οὗ {ΠῸ 8ϊδηάογ 
Βογα 8 ΟΥ̓ ἱποιάθηΐδὶ : [ἢ πηδίη ρυγροδα 
οὔ τῆς ρᾶϑϑδρο (υῦ. ς--3) 15 ἴο ουΐ ΟἹ ἔτοπι [ἢ ς 
[εν 41] ς]αίπ οὗ Ἔχουιρίίοπ ἤοπὶ Οοαά 5 Ἰυὰρ- 
τλθηῖ. 
Αςςογάϊη δ! (πῸ Τοποϊυάϊηρ ϑ5θηΐεπος 15 

ἀϊγοςῖεά, ηοἵ ραϊηϑί ἴπΠῸ βἰδηάδγοιβ 0.51 πιθῆ- 
Ὀοποά, δυῖ ἀγαϊηϑὶ ἴπο86 ὑνῆο οὐ]οςῖ ἴο Ὀδίης 
ἰμάρεά 45 5ϊἰπηεῖβ: “ψ8086 ἰπάριηθπΐ ἐδ 
ποῖ." ὍὌΠδ ἤπεο ΤΟΥ͂ οὗ {Π]15 5:}ΠἸΠΊΔ ΤΥ ἀοςῖ- 
δίοη, ἀπά ἴῃς ςοπησχίοη οὗ ἴἢ6 ράβϑϑδᾶρθ, ἃΓδ 
ΓΑῖΠοτ οὐβειγεα ΕΥ̓͂ 5.05.1 ἘΠῚ, ἃ5 ἴῃ ΑΟ., 
“ οπάργππαίοη "ἢ ἴον “ἡπάρτιαθπῖ." 

9-20ο. ΟΟΝΡΙΒΜΑΤΙΟΝ ΒΒΟΜ ΤῊΕΞ [ΕΥ̓Ί5Η 
ΘΟΒΙΡΤΌΒΝΕΒ ΟΕ ΤΗΕ ΟΗΑΒΟΕ ΤΗΑΤ ΑἹ], 
ΛΔΒΕ ὈΝΡΕΒ 51Ν. 

9. ζῥαέ δεπη3ξ3 ἄγὸὲ τὖε δείίοσ ἔδαπμ 
δ ΤΠὸ νηοῦ δ: οὗ ἴῆς [ἐνγ (νυ. 1-) 
ταῖς ἰοδλά (πεπὶ ἴο ἱπίθυ, 45 νὰ Κῆον" {ΠΟῪ 
ἀϊά πίε (86ε οἡ [1. 2), [πὲ ΠΟῪ γεσα ὈατίοΣ 
(Ὅλη οΟἴΠεῖβ ἢ Οοὐδΐβ 5:ρῃϊ, δηὰ ἴῃ νον οὗ 
ΗΠ!5 Ἰυάριπεηῖ. ὙΠ8 ἔδίϑς ργεϑιιπιρίίοη 18 
ΠΟ ὈγΘυρΡΉΤ ὈΓΟΙΊΙΏΘΠΓΥ ἰοτγυναγὰ ἰῃ ΟΥΟΓ 
ἴο θ6 σοπῃρ]εἰεὶν γεξαϊοά. δες ποῖα αἵ οπά. 

Νο, ἱπ πὸ «υ.4.}] Οὐ πάντως Πᾶ5 ἴνο 
εἰξτηδν αι ᾿ (1) ““Νοῖ δἰϊορεῖβεγ᾽ (1 (ον. νυ. 
10). 

(2) “ Νοῖ δ 4]}. ΑβΔΦὄ οἷεαγ ὄὀχαπιρὶς οὗ [Π15 
ἰδλιεῦ πιεδηΐηρ 18 ἐοιιπά ἴῃ (πΠ6 Ερίϑιίς ἴο 
Ὀιοκπεοῖυϑ, ς. ΙΧ. :--οὐ πάντως ἐφηδόμενος τοῖς 
ἁμαρτημασιν ἡμῶν (ὁ Θεός). | 

ἢἷ8 56η56, υἰγοὰά ΟΥ τῆς οσοηΐοχί, ἰ5 
ἔογο  Υ ἐχργεβϑθά τη τῃ6 ΑἹ ΡΝ. 
ν «ὖὧόάε ῥατυε δείῶγε ῥγουεά δοΐδ ει: απά 

σεπεί. “ἘἘὼὺῸῚΞ ψ1ὃο ὈΘΖζΟΙΘ ομαιβοὰ ὈΟΙΒ 
δονδ δῃὰ ατοοῖκε." Τῆς σἤάγχο δραϊηβέ 
ἴδε Οεη1|ε5 15 τδάς [ἢ ς. ἱ., ἀηὰ παῖ δρδίηϑί 
δε. [ἐν ἢ ς. 1᾿. 17-π24: δυῖ τῆὴ6 Ἰ᾿ΔΕοΥ ἃΓ6 
Βεγα ρυζ ἢγεξ ἰῇ δεσογάδηςε ἢ ἴΠ6 Δ Ροβε]ε 5 
Ρυγροβε, ΟΣ 18 ἴο διονν ἰμαῖ [ον 4. φυεῖ 

ΚΟΜΑΝΌἝ5. 111. 

10 Αϑ1 ἰ5 πιο, ΤΓΠΕΓς 185 πο α 
Γρμΐθουβ, ἢ0. ποῖ οπα: 

Ι1 ὙἼΠεῖθ 18 ποῆς τπδλξ υπάετ- 
βίδπάειῃ, {πεῖς 185 πος τῆδι βεοκειῃ 
αἴτεον (σοά, 

12 ἼΠΕΥ ἅγα 81] ροης οι οἔὗὨ {δε 

α: Οεπ]εβ γε 811 βἰπποῖβ θεΐοτο Οοὰ (νυ. 19). 
(οτηραγε ἰ. 16 δηά ἰϊ. ο, 1ο, ἔογ ἃ {ἴκὲῈ ρσϊοσ! 
ϑϑιρηρὰ ἴο [πε [ἐνν8, δηὰ ἴογ ἴπ6 υδ86 οὗ 
“Οσθο κα," ἃ5 δαιυϊναίοηϊ ἴο ““Οεμ οι" ἴῃ 
θηογαδὶ. 

ἐδαὶ δὲν αγε αἱ] μπάεν «ἱκ.)]Ὶ ὙΠῸ ἐχργοϑβίοη 
ἀδποῖεβ δι δ᾽]θοίίοη ἴἰο 5ἰπ 5 ἃ ρονοσ ἴπαὶ 
ὈΓΔΟΙΟΔΙΥ συϊο5 [π6 ἸΠδ οὗ 8}} πιθη, ἴῃ {Ποὶσ 
Ὠδῖυγαὶ 5ίδίε, ὑπτγοηενεὰ ὈὉΥῚ Οοὐἷβ ργσγάᾶςθ. 
(οχηρατζο υἱῖ. 14; Ο 4]. "1. 22. 

10-20. “ ἐὲ '' «υγιτη.}] Αἴ [ἢ15 Ροϊηϊ, 
δῖ. Ρδὺ] ἴυγη8 ἴο [6 [εϑεπιοηυ οὗ δογίρίαγο, 
ἃ5 θείηρ ἰηῃ δοοογάδηςες ἢ ἴῆ6 οἤᾶγρα οὗ 
ὉΏΙνασβαὶ ϑἰηξιϊηθβθ νης ἢ6 ἢδ5 δἰγοδαν 
τηδάς οἡ οἴδου φγοιηάϑ. 

10-12. ΤῊΙ5 ἤγϑι φιοίδιίοη 5 ἔγοτῃ 5. χίν. 
1-, ψΠΙΟἢ 15 αἰπιοβσὲ ἰάθητιςαὶ νυ Ρ5. 11}, 
1--3. 581, Ῥδὺϊ 5δειη5 ἴο φιοῖς ἔσγοπι Ὁ ΧΧ, 
ὙΠ ἢ ποϊενν ΟΣ ΠΎ νᾶγιδ[] ΟΏ 8. 

Τδεέγε ἱς ποηὸ γίρδιοοι . )] ἨἩεῦτ. ἀπ ΧΧ, 
“ΤΒεγε 15 ἢοηθ δῖ ἀρεῖ κοοὰ," 458 ἴῃ συ. 12 
(Ρ5. χῖν. 3. Τδὲ νοσγὰ “γζφφέεοι " ψῖνοϑ8 
ἴΠ6 βᾶπ|6 56ῃ56 ἰῇ ἃ [ΟΥΤᾺ ΤΟΤΕ ἜΧΔΟΙΪΥ ἄρτες- 
ἴῃρ ἢ (ἢῈ Αροϑί!οβ φθῶοσγαὶ ἀγρυπιεηῖ: 
“ Δίκαιος Δρίιπὶ νου ἴῃ δεστθοης ἐς 71.9- 
πὰ." (Βεηρεὶ.) 

πο, ποί ομε ἡ) Τ,ΧΧ, οὔκ ἐστιν ἕως ἑνός, 
ὙΥ ΒΟ βᾶπὶς Ῥγογάβ ὁσσυγ Ρεῖονν ἰῃ συ. 12 (Ξ 
Ῥς, χῖν. 3). Τῆς Ηθφῦτγον [85 σουγοβροηάιης 
ψογάβ ἴπεογθ, διιῖ ἤοπο Ποῖα; ἴῃἢς δάάϊξοη 
νν 5 ἈΡΡΑΓΘΉΓΥ πδάς γ 81. Ρδι], δηά ςατγτίοὰ 
θαοκ δὲ 8η δλγὶΥ ρεγίοά ἰηῖο ἴπεὸ 0 ΧΧ. 866 
Ποῖα οὔ σὑ. 12. Τῇδ νοσγάβ ἴδιι5 δά ἀφθὰ ἴο [δ 
ἢγοῖ ϑεπΐθησε οἰϊοὰ ὈΥ ἴπΠ6 Αροϑβῖΐθ, βεγνς ἴο 
Ὀσῖπρ οὐ ἴῃ 5υδδίδητιαὶ ἀργεοπιοηΐς ννἢ τῃ6 
Ῥϑαϊγηϊδῖ, ΟἿΪΥ πιοτὸ οὐ ῃδί δ ΠΥ, [Π6 υη]- 
γουβαὶ ργεναίθηςο οὗ δὴ, ψῃο ἢ δάπ)ι8 ΠΟ 
δχοορίίοη. Ὅ 15 15 πιογὸ ἴῃ δοσογάδηςθ ψἱτἢ 
δῖ. Ρδ0}}5 πιᾶπηεσ οὗ αυοϊδιϊοῃ, ἴΠΔη ἴο 5110- 
Ροβὲ παῖ δογ (6 ἔοσπιια “" ας 12 ἃ; αὐτί, 
δηὰ ὑδεΐίογσγε (86 ψοσγάβ οἵ δογιρίυσγο, ἢ6 ἢ88 
ἰηϊεγροβοά ἢΪ8 οὐ ϑυπηπησΥ οὗ 4}} τῇαῖ 
ζο]]ονν8. 

11. Τδεγε ἐς ποῆξ δαὶ μπάεγείαπάείῤ, ἐῥέγε ἐξ 
ποηῆό ἐῤαξφ “εεξζει αεγ Οοά.)] Ἠεῦτ. δηά 
ΧΧ, 8. χίν. 2: “{72ὲ Ζογά Ἰοοζεά ἀραυη 
7) οι δεαυεπ ὠῤοη {δε εὐϊίάγεη οΥΓ νιϑη, 19 “εὸ ζῇ 
ἐῤέγε «αὐτὸ αην ἐῤαὶϊ 44 ὠπάεγείαηπά, ἀπά “ἐεξ 
Οοά." Ιῃ αὐγιἀρὶηρ ἴῃς ρῬάβϑδαρο, δῖ. Ρϑυὶ] 
ΤΕΒΕΙΥ ἜΧΡρΓ 5565 ἴΠ6 ποραίϊνε σθηϑε ΠΟ 18 
ἱπλρ δά ἴῃ {π6 οτιρίηδὶ. 

ἴηι {πε τίρῃϊ γεδάϊηρ (ὁ ξυνιῶν), οὔδβετνε 
(1) (δε ἔοστῃ ξυνεῶν, υ85ι18] ἴὴ ἴῃς χΧ, ἴῃ 

Σ 



86 ΚΟΜΑΝΞΘ. 1]. 

ὙΨΆΥ, ΠΟῪ ἅτε τορεῖῃεῦ Ὀδοοπὶε υη- 
Ρτοβίδθῖε ; τἤεγα 15 ἤθοπα τῆδῖ ἀοεῖῃ 
δοοά, πος ποῖ οπδ. 

12 ὝΠΕΡ τῆγοδῖ 19 Δη ὀρεῃ 8ερι]- 
οἶτγα; ψ ἢ τῆεῖγ τοηρι68 ΠΥ ἢᾶνς 
υϑεὰ ἀεςεῖς ; τῆς Ροϊϑοῃ οὗ 845ρ5 2: 
ἀπά εγ τῃεῖγ ᾿1ρ5: 

14 ΝΆοΒβα πιουτῇ ἐς ἔ]] οὗ συγοίηρ 
Δα ὉΠ ΓΟΓΠΕ6Β8: 

ἰν. 13- 19. 

Ις ΤΠ εῖγ ἔξεῖ ἀγό βυνς το ϑβῃεά 
Ὀ]οοά: 

τό [λεβιγιςτίοη δηά τη ΐβειυ ἄγε ἴῃ 
ἘΠ ΕΙΣ νᾶ : 

17 Απὰ τῇῆε ννᾶὰὺ οὗ ρεᾶδος πᾶνβ 
[ΠΟΥ ποῖ Κποόνῃ: 

18 ἼΠοΓα 18 Ὡ0 ἔεαγ οὗ (σοά Ὀείογο 
{ΠΕ ΙΓ ογα8. 

Ι9 Νὸν νεὲ ἵκῆον ταὶ ννἢδί 

{Π6 Ὠοπληδῖιγθ δ᾽ ΠΡΌ ΪΑΓ ΟὨΪΥ, ἴοσ ξυνιείς, 
ὙΠΟ Ὦ ΟσσυΓ5 πη 58. ΧΧΧΙΙ 1 ς (2) ἴδε Ατίὶοεὶς, 
““πρῇ δϑὶ αυϊ Ἰη[ο]]Πρδἱ .ἢ ( {πε Ιάθδ οὗ 5ἰη 
85 ἴοἶΐγ, ἴῃ δοσοογάδηςθ ἢ ἴπεῈ ορεπίηρ 
τὰουρῃῖ οὗὨ [πὸ Ῥϑαὶπι, “ὙΤῆο ἴοοὶ μδίἢ!: 8αά 
ἴῃ ἢ͵5 βοαγί, ΤΠΟΓΟ 15 πὸ Οοὰ," 

12. Το αγὸ αἱ ξοπθ ομὲ οὗ ἐδε τναγ, {δεν 
αγὸ ἰοφείῥεγ ὀεεορῖς μπρῤγοδίαῤίς.) ΤῊΪ5 ἄξγεεβ 
ΘΧΔΟΙΥ ἢ τ ΕΧΧ. Τρ Ηρῦτγον ννογὰ 
τοηδεγὸά “ μηῤγοδίαῤίε,᾽" τλθδῃ5 {ΠῚ ΟΥΑΙ] “ σοΓ- 
τυρῖ, 85 δοὺγ πιιὶκ. ὅ86εε ποῖδ οἡ 5. χίν. 3. 

ἐδέγο ἱ: ποπὸ ἔῤα! ἀοε σοοά, πο, ποὶ οπε. 
ΗεὉ. ““ηοῖ ἐνδη οὔο." ΧΧἅ “ἾΠογὸ 18 ποῖ 
δυο ἴο οπο.ἢ 

Ηφτὸ δὲ αυοίϊατίοη ἔτοπι 8. χὶν. δηάϑ ; 
δυΐ 16 ΟἴΠΕΓ ραϑϑᾶροβ αιιοῖεαά ἰῃ νυ. 12-,8, 
ἔτοπλ νδγῖοιιϑ 588|π|5 ἀπά ἔγοτηῃ ϑαϊαἣ, ἃγὸ 
ἰηϊεγροϊαῖθά ἴη 5. χίν., ἴΏ ϑοπῖα Μϑ55. οὗ {86 
ἘΧΧ, τὴ ἴῃ6 Ψιυϊραῖθ, δηὰ τἤθηςθ ἰῇ ΟἹΓ 
ΡγΑΥΟΥ Βοοκ Νογβίοη. ΡῬΎΟΌΔΟΙΥ ἴΠ6 ννδοὶα 
Ῥάϑβϑδρε [πὶ Κ ὁπιδῃϑβ νν85 νυυτςἴθη δἵ σϑῖ 'η τῆ 6 
ΤΆΔ, ἀηἀ ἴπεηςς οστγορί πο (ΠῸ ἴοχί οὔ ἴπ6 
Ῥβαπι. ΟἸἾΠΟΓ ΘΧϑΙΏρ]65 οἵ 1ῃ 5 τοῆὸχ δοϊίοη 
οὗ αιοίδιίοη ὑροὴ ἴπε ἴοχὶ οὗ ἴῆ6  ΧΧ,. τὸ 
ἰουπὰ ἰη 58. χίν, 1; [84]. 11]. ς, ἄς. 866 
Ὡοῖς Οἡ 1ἱ. 24. 

13. Τρεὶν ἐῤγοαΐ 13 πη οῤῥεπὶ σεῤμίεῤγε; «υἱὲῥ 
ἐδεὶγ ἰοηχμές ἐῤεγ ῥαυε τε ἀξεε ἡ Τάκοη 
ΟΧϑοῖΥ Τομ ἴπὸ ΕΧΧ οὗ Ρ8. ν᾿ 9. Α5 ἴΠ6 
ἔτγανο τῃαΐ 5ίδηάἀδ γοδαῦ ορεηοα νν}}}} Ῥγοβο πεν 
Ὀς ΠΟ ἢ ἀθαῖῃ ἀπά σογγυρίίοη, 50 {πὸ 
τῆγοαῖ (ἰἀγγηχ) οὗ ἴη6 νψὶςκεοά ορεπρά ἴογ 
ΒΡθεέοῃ ΨΜ}}} δ6 Δ} οὗ σοττιιρῖ δηὰ ἀθδάϊγ 
[αἰβϑοῃοοά. Οοπιραάῦε [ἐγοπὶ. ν. 16: ““ ΤΡεὶγ 
φμλθογ ἰς απ ορεη σερμίεργε." 

ῥαυε ιϑεὰ ἀεοει.) 1 Δῖογα ἶγ, “ νογὸ ἀδοοὶν- 
ἴῃς: [Ὁ {86 ἰογπι ἐδολιοῦσαν 866 ΠΟΙ, 
Ρ.1]. ὶ χα. 2.1. Τῆς Ηεῦτον οὔ Ρ5. ν. 9, 
ΓΛΈΔη5 [ΠΟΓΑΙΥ͂ “ πλᾶκο σπιοοίῃ {πεῖν τοηρὰθ :" 
ΑΟΝ. ““,")-αιεν «ὐἱὸ ῥεῖν ἐοηχσμς," οἴ, Ῥτον, [ἱ. 
16. 

δὲ ῥοίσοπ 977, α5ρ4 ὦ μπάφν ἐῤοὶν [}.. 
4. ὙΠε νόποπι οὔ [4ἰϑοῃοοά 15 85 
δά οτ᾽8 ροΐϑοῃ. 

14. ἤἴλοιε »ποιδ ὁ δώ ὁ εἐμγείησ ἀπά 
ὀίπεγπε..) Ῥ5. χ. 71 σοπιρατο [οὉ Χχ 1.4, 16. 
ΤὨδ ροίϑοῃ οὗ ἅ5ρΡ5 νγνὰ8 βιιρροβοά ἴο 11ὸ ἴῃ 1Π6 
ὈΙΓΟΓ ρα}}, δὰ ἢεπὸθ “ δέηεγηφα "15 ἃ ἤμτΓΟ 
ἔογ νεῃηοπιουβ πη] οθ. “Τῤγοαι," “ Ἰορρμς," 

Ῥ5. εχ]. 
ΘΑ ΟΥ 85 

“μἐρ1" τρῦῦκ ἴΠ6 διισσέββινα δἴδρεβ ΌΥ νυν ἢ]. ἢ 
Βρέ Οἢ ΤΟπΊο5 ἑοσίῃ : (δς “πιο " διιπ8 Ὁ 
811 ἴῃ οὔδ (Βεηρεὶ!). 

156-17. Αὐπἀροά ἔγοπι ἴδε 1ἃ,ΧΧ οἔὗὨ [58]. 
ἸἸχ. 7, 8, ΟΓΕ 566 Νοῖδϑ. 

18. ἔσοπι 8. χχχνυὶ. τ (0 ΧΧ.) 
ΔῈ τηιϑδί ἢονν ἂϑκ ἤονν ἴδ ἴπ656 ραβϑᾶρϑβ 

ςοηἤττῃ ἴδε σπάγρο οὗ υηϊνογβαὶ βἰηξαΐηθ 55, ἰῃ 
βιρροῦί οὗ ψνῃςἢ ΠΟΥ ἀγὸ δ] ορϑά,. 
“Ἶὴ 8. χίν. 1-3, ᾿ϑανιὰ ἀθοΐαγος ἴῆδϊς ἴδ 
οτὰ Ἰοοκιηρ ἄονγῃ ἔγοπι μόάνθη ὕὑροη “ ἴῃ 6 
Ομ] άγεη οὗ πῆρ " σουἹά ἤηάὰ ποης γἰμῃΐθουβ ; 
ὯΟ, ἢοΐ ΟὨΘ6. [ἴ 566 Π|5 ̓ πΠροϑϑιῦϊθ ἴο ἔγαπιο ἃ 
ἸΏΟΓΟ ροϑιτῖνε δϑϑεσίίοη οὗ ιυἱπίνογβαὶ 5 ηἢ}}- 
Π655: δηά!ῇ ἴῃ νυν. 4, 5, ὰ Πηὰ 4 Ρθορὶθ οὗ 
Οοά, δηὰ ἃ “ ρεπογαΐϊίοῃ οὗ ἴδε σι μῃϊοουβ,; 
(Πε ἱησοηδίϑίθηςου θεϊνψοθη (8158 δηα ἴῃς ἔοσ Ὁ Γ 
δἰδίοπηεηΐ οὗ ἴθ Ῥϑαϊπιιδῖ 15. ΟἿΪΥ δρραγθηῖ 
δηὰ οχΐθγηδὶ. [|ἢ ἴῃς ἀδὸρ ᾿ἰπῃοῦ βόηβὸ ψ ἢ 
δῖ. Ρδὺ] ρῖνο5β ἴο ἴῃς ράββαρμο, “16 γκοῃογατϊίοη 
οΥ̓{Π6 τι ῃῖθουβ᾽ νου δ6 ἴῃς ἢγοϊ ἴο 8.0- 
Κηον]εοάρε [Παΐ {ΠΟΥ ἔοτπι πὸ ὀχοθρίίοη ἴο 
(πὸ πίνε γϑα] 510 ]Π685 δϑϑογίθα ἴῃ ἴῃ6 ὀρδι- 
ἰὴ νϑῦβϑβ οὗ ἴῃς 9541 Π|. 

ΤῊς φᾳυοίδϊϊοηβ πη συ. 13,14, ἔγοτη 85. ν᾿ 
9, Οχὶ. 3, δπὰ χ. 7 τοίου ἴο ἴῃ6 Ρϑδὶ πιγιϑῖ 5 
ΘΏΘΙΩΪ65, οὕ ἴο ἴπ6 νυἱσκθά 85 ἃ οἶδϑϑ, δηὰ σοῦ-» 
ἴδ 0 Δ55ΟΓΌΏΟΩ οὗἁἨ ιηἰνετϑαὶ δἰ δα 658. 
ΤῊ ρᾶβϑδαρμε αυοΐεα ἴῃ σν. 15-17, ἴτῸπὶ 

Ιϑαίαὶι 11χ. 7, 8, 15 αἰβι στ] ἀϊγεςϊεά δραίηεῖ 
1ῃς υηγῃιεοιβηεββ οὗ ἰϑγαὰθ]. ὕῃε ἰαβῖ 
ιιοϊατίοη εἴ 18) ἴγοπὶ 5. Χχχνΐ , ἀθϑοθο5 

τῆ 5δἴλίε οἱ ἃ ννιςκιά τδη, νυ ουΐ ΔΩΥ ΓΕίεγ- 
Θηςα ἴο [Π6 τη] Ὁ Γ5 81 } οὗ 5ἰη. 

Τῆυ5 ἴδ ἢγϑοι φυοίδιίίοη ΠσΟΠΗΓΠῚ5 ἴῃ [118 
ὙΠοΪῈ εχίοπε (ἢ6 Αροϑίϊθ᾽ 5 δἰαϊοπιοπΐ ἴῃδῖ 
]ὲνν5 ἃ5 ΜῈ] δ5 σδηῖ!ο5. ἀγὸ 41} ὑπ άοσ ϑίη, 
ΜΏΠ6 {86 ΟἿΒΘΙ ραβϑᾶροβϑ ϑΡΡΙΥ Ρῥαγίς]αΓ 
1Ππδῖγατιοηβ οὗ ἴῃ6 ροπογαὶ {συτῃ, δηὰ ςοπιὸ οὗ 
[Ποπὶ ἃγὸ ἀϊγεσϊοα ἴο {πε νυ γῪ ροϊηὶ οἵ {ἰπ6 
ἈΡοϑῖϊε᾽5 ἀγριπιοηῖ, {πὶ ἴθ [ἐνν5 ἄγε ποῖ 
Ἔχοιηρῖ ὕγοπι ἢ ΒΟΠΘΓΑ] 5161 0655. 

[ πᾶν ροξβιὶν θὲ οὐ]εςϊοά τῃδῖ {Π|Ὸ σμάγα 
οὗ τΠ|ν 58] Δροβῖδϑυ ἰῃ 5. χιν. δρρ ϊθ8 ΠΥ 
ἴο 5οπὶὸ ραγίσυ αγ σεηεγαϊίΐοη, ἀπά ποῖ ἴο 4]}} 
ἘΠπ|6. 

16 τῆς οδ]θοϊίοπ ϑογο να], τ νου] ποῖ 
αἴορος δῖ. ῥι]}8 δγριγηεηῖ: (ἢ «αυοίαίϊοπ 
Ου] 51}}} ργονθ 845 πῇς 85 ἢδ 0.565 ἰΐ ἴο 
Ῥσχονὸ, δηὰ πῆοῦθ.0 Ἐοσ (δ παΐυσε οὗ ἴ86 



ΚΕΟΜΑΝΌΘ. {ΠΙ ν. 20. 87 
ἈπΠὰ 41] τῆε νγοῦά τὺ Ὀεσοῖης, -, 
σα ]γ δεΐογε (ὐοά. πὶ ἐγ 

20 Ὑπμετγείογε δ ἴῃς ἀβεάβ οὗ {πε 7 άαα 

(Ὠρβ βϑοενοῦ πε Ἶδνν βίῃ, ἰξ β811ἢ 
ἴο ἴδεπὶ ψῇῆο ἅτε ππάεγ τῆς ἰαᾶνν: 
τπδῖ ονεγυ πιουῖῃ πᾶ ὃς 5ιορρεά, 

ὑτοοῦ επρὶ ογοὰ ὉΥ ἴῃς ΑΡροϑβίϊθ 18 υϑῦῦ οἤξῃ 
τηβυἀογϑθοοά. 

Α ἀεχηοπεοίγαιινε ργοοῦ παῖ οσ ΤΥ πηδῃ ἰ8 
ἃ 51ΠΠῸΓ, 8 ἔγοτῃ ἴἢ6 πδίυσγο οὗὨ [ἢ 6 ̓ᾶ56 ἱπὶ- 
᾿ἀμλβονουσι δῖ, Ριυ}5 πιοῖῃοὰ 15 [ἢϊ5: 6 ἢγϑί 
Πηρβ8 τῆ οὔατχο οὗ δοῖιιδὶ βίῃ ἀρδιπϑῖ δ]], 

Οεπῖ 65 δηὰ [ἐνν5, δηὰ ἀρρθ41]5 ἴο ποίογι!οιβ 
ξαςῖβ. ἕο ργοοῦ οὗ [86 ρϑπογδὶ {τ ἢ οὗ τὴ6 
σδάγρα, ἰδανπρ [5 ᾿πά νάϊ] δρρ]ςαιίοη ἴο 
ΕΥΘΙΥ πηδη᾽5 σοηϑοίθηςε (Ϊ. 18 -ἰ]}. 9). 

Ης τῆξδῃ ϑῇονν5 [παῖ [Π15 σῆαγρο οὗ υηϊνογϑαὶ 
ΒΙΠζ}] 655 5 :Ἰυδιγαῖοά δηά σοπῆγπιεα ὉΥ 
γαγίοιιβ 5ἰδίοπηθηϊ5 οὗ ἴα ΟἹά Τεβίδπηθηῖ 
σοποογηϊηβ ἴδε ἰεννβ δηὰ πιεη ἴῃ ρεποίὰὶ: 
δηά {πῸ ραϑϑᾶροϑβ εἰϊθὰ ννου αὶ θθαγ 4}} ἴμδὲ ἰ5 
(5 ἰαϊὰ ὡροῖ τΠεπὶ, Ἔνθ ᾿ξ ΓΠΕΥ γεγο 1655 
ἜΧΡ ΙοΙς 45 ἴο πη νΕσβ ΠΥ οὗ βίη τΠδη ϑοπῖ οὗ 
{π6πὶ ἃ.6. 

Οπό οσδικίοη, του] ΥΕΤῪ οὐνίοιβ, 15 ποῖ 
ὈΠΠΟσόσϑασΥ : ἴπ6 ἀοςῖγ!π65 οὗ {Π͵νογβαὶ 51η- 
ἔα πὸ55 δηά οὗ ᾿υϑιΠοδιίοη Ὁγ ἔδιἢ ἃγε ρετῖ- 
ἔδοτ]ν σοπβιϑῖοπε ἢ [Π6 οχιβίθηςο οὗ ἃ ἴπ|6 
τὶ τοουβηθ55 ὈοΙἢ υπηάογ (Π6 1,ἂνν ἀπά δεΐογε 
ἴη6 1. Μὲ ᾶνθ 56θη δῦονυε [παῖ ἴῃ6 οης 
δἰγοηροβῖ δηά ᾿ποϑῖ δυϑοϊιζο δϑϑοσίίοη οὗ υηὶ- 
ΥΟΥΞΔ] οἰ ηζι!] ηθ55 ἰῃ Ρ5. χίὶν. 1-- 15 ἸπηΠ]6 61- 
αἴθ γ Ὁ] οννοὰ Ὺ [86 τηδηϊίοη οὗ ἃ ρβορὶςε οὗ 
Οοά (νυ. 4), Ὧπά ἃ ψεπεγαίΐοπ Ὁ 1ῤὲ γί φδίεοις 
(υ. 5). 581. Ραι}}5 οννὴ ἀἴβειρὶε ἀοεβ ποῖ 
Βιοϑιίαῖθ ἴο 5Ξ4Υ ἴῆαϊ Ζαοθατγα5 δηὰ ΕἸιζαῦοἢ 
ἌΘΓΟ. “Ῥοῖῇ τὶρῃίϊςοιιβ Ὀεΐοσε Οοά, ψαϊκίης 
ἴῃ 411 [ὴ6 ςοπηπηδηατηθηϊ5 δπὰ οσγάϊηδηςθβ οὗ 
(86 1, οτὰ ὈΪΔ4πιο ο55 ̓ (υΚο 1. 6). 

διιοῦ ἃ τἱρῃϊθουβηο55 οὗ “ ΠΟΙΥ δηὰ ὨυπΊδ 6 
τῆοη οὗ ποητῖ" ννᾶ5 ἴΠ6 ΨΘΓΥ ορροβίῖς οὗ 16 
86} “πιρϊθοιβηθθθ σοηάεοιηποαὰ ΟΥ̓ 8.1. Ραιιὶ, 
σῆς το θά, ποῖ οἡ Οοὐ 58 πιϑσοῦ, Ὀυΐϊ οὐ 
ΤΏΔΠ᾿ 5 ΟΥ̓ ννοσῖκβ, δπὰ ιιϑοὰ (ΠῸ ογάϊηδηςοϑ 
οὔτης 1ἂνν 845 Τη64η8 οὗ τηογιῖ, ποῖ οὗ ρσάδςδ. 

Τῆς Οὐοβρεὶ πόσα οἰθασὶν τενθαὶθά, δῖ ἀἰά 
ποῖ αἰΐεγ, (πὸ παῖισε οὗ δι δηὰ τἱρμῖεοι5» 
Ὧ655: ἰἴ οηϊαγρεὰ πε οδ]εςὶ οὗ δίῃ, δα ἀθὰ 
Ὧσνν πιοῖϊνοβ ἴο οὐράϊδηςο, δηὰ πὶ ηϊϑῖοσοα ἴῃ 
τίσ ποῦ δϑυηάδησο (ες βδαποιδιηρ ργᾶοθβ οὗ 
Οοὐ 5 δρίτγι. 

ννὸ 5ῃοιυϊὰ οὔδεγνς αἷςοὸ (παΐὶ ἴπ6 ροϊηϊ 
νἢϊςἢ τ[Π6 Δροβῖὶα ἰ8 ἤοσε Ἂϑίδ ϑῃϊηρ 15 ποῖ 
186 ἀοςίγίπς Οὗ ΟΥ̓ μη 4] οὐ Ὀἰγίἢ -ϑίη (85 [π᾿ ν. 
12), δυῖ ἴπ6 ἡμεξ οὗ υηΐνογϑαδὶ 5: Πέ}}Π655: δπὰ 
Ἔτθη ἴποϑδε ννῃο σο)εςῖ ἴῃς ἀοσίγιηθ ἄο ποῖ 
ἄδην ἴδε δεῖ. 

19, 20. Απ οχραπδοη οὗ ἴπε ςοπποχίοῃ 
δηὰ τηδδινίηρ οὗ {Π|656 νεῦϑθ 5 νν}}} Ὀ6 Ὀοδῖ ἰηἴγο- 
ἀιιςοα Ὀγ 4 γονίβεά ἐγδηϑίδίίοη: Βα οὑς ἄποαυ 
ἐδαὶ «υδαξ ἐῤίπσ: τοουενγ ἐῤὲ ἰατυ “αἱδδ, 2 
ΡΘαΚοῖδ 10 ἐῤεηι αὐδὸ ἀγὲ μηρφγ χε ἰσαυ, 
ἐδαὶ εύεγν ριομὁ »Ω7 ἐφ πορῤβεά, απά αἱ 1δὲ 
ᾳυογί ὯὯ} δΘοπιθ ππᾶὰοσ Θοἀ᾽ δ ἰπὰρτιοπῖ: 

θθοδπδθ ὮὉΥ ΨΟΙΚΒ οὗ Ι'αψνν «ῥα! πο 3“:Ὁ 
δὲ ἡισεεά ἐπ δὶς εἷσῥέ: ῶῶγ ᾿ΌσουἈ ἸΔῈ 
ΘΟ Θ᾽ Καον]θὰρξθ 97, "ἰπ. 

19. ΤΙΒ γ θα 15 βΈΠΟΓΑΙΪΥ υησογβοιοοά 85 
Δ δβϑϑουίίοη [ῃδῖ 4}} (ἢ. ΟἹ] Ἴ᾽ ἐϑίδπηθηϊ δογὶρ- 
ἴυΓ65, δηὰ ᾿δμογοίογο ἴῃὴ6 ραϑϑᾶρθδ 7151 φυοίοα 
ἔτομι ἴῃς Ῥ5α]πὶ5 δηὰ [5ἰδῆ, βδρεαῖς ἴο πὸ [ὃν 
ἴῃ ογάδσ {παῖ ᾿15 πιοιιτῆ, 45 νν6}} 45 Θυθγὺ οἴποτ, 
ΤΆΔΥ ὃς βκἴορρεοά ὃγ ἴῃε ἀξηυηςσίαζίοη οὗ ἢΪ5 5ίη. 

Βυϊζ [15 τηϊογργοϊδιίοη 15 Τρθη ἴο 56Γοι: 5 
Οὐ] ἸΙοΠ5. 

(1) [τ τεϑῖβ οὔ 186 ὑυὐδσῪ ἀουδτῆι ἀϑβϑιπὴρ- 
οη παῖ δῖ. Ῥδὺϊ πιῶ ἤᾶνθ ἱπεοϊ θα {ἰπὸ 
Ῥτορδοῖβ δπὰ Ῥϑαὶπὶβ υπάθγ ἴπ6 πᾶπιὸ οὗ “186 
[μν:" νλογοαβ [8 ὀχιθηβίοη οὗ ἴπ6 πᾶπιὸ ἰ8 
ἰουπὰ ΟΠΙΥ ἰπ ἵννο οΥ ἴϊτοε ρᾶϑϑι 168 οὗ δῖ, 
]οἢπ᾿5 Οὐοβρεὶ, δῃὰ 18 σοπίγαγυ ἴο δῖ. δι: 5 
υϑᾶρα, 1 ΟΟΥ. χὶν. 21: δείηρ ἴ6 οἵ ἀουδιίυ] 
ἐχοθρίϊοη. 

(2) 18 Ἔδχιεηάεά πηοδηΐηρ οὗ “2ῤὲ 1ατυ," 
Ἔνθ ἴἢ 1 ννογο ποῖ ιτπιϑι4] ἰη 81. Ραιι}}58 
νυ, νου ὰ Ὀ6 ᾿ηλάπιι!551:0]6 όσγο, ὑὈδίης 
ΟΡΡροβθὰ ἴῃ ἴννο γοϑρεοῖβ ἴο ἴπὲ ἱπιπγοαῖθ 
ςοηΐϊοχῖ. (αὉ) [π υ. 21 “ἴῃς [ἂν Ὁ 15 ΟΧΡΓ 5ΘΙΥ͂ 
αἰδεϊηρυ πο ἔγοπι “ἴπ6 Ῥγορβεῖβ."" (6) [ῃ 
[6 βϑοηΐθηςς “πε [ἂν 5ρεδκβ8 ἴ0 ἴΠ6πὶ τῆδῖ 
ΓΘ ὈΠ66Υ ἴΠ6 1 ἀνν," [Π6 ἴοΥπὶ πλιδῖ δν} ἰο ΠΕ Υ 
ἢανο {6 54π|6 πηοδηΐϊηρ ἰπ ὈοΙ ρίδοθβ, δηὰ ἴῃ 
ἴηε ἰαζζεγ 11 σἸοαυν πιοδηβ ἴπ6 Μοβαὶς οοάδὰ. 

(3) ΤΙ ὲ υδ0λ] ᾿πϊοτργείδτοη ἀοὸϑ ποῖ ἀστὸς 
ἢ τῆς σουγϑδὲ οὗ [πὸ ἀγριυπιεηῖ αἵ [}15 ροϊηῖ. 

ΎΤΠδ ράϑϑασοβ ἔγοπι {πὸ Ῥϑδὶπὴβ. δηὰ [σαϊδῇ 
Βανθ Ὀθθοη Ὀγοιμῃΐς ἴο σοηβση ἴπῸ σΠᾶΓκο 
ΑἸΤΕΔΑΥ τηδάς ἀραϊηδῖ [εν δηα Οδηι]6, “ ἐῤαὶ 
ἐδὲν αγε αἱ ὡπάεν «ἱηπ." Βυῖ 1ἴ ννᾶ5 Πδο ϑϑατΥ͂ 
ἴ(ο ρῥγούθ πιογὸ ἴμαδη τἢϊ5 ἴῃ [}|ὸ οαδὲ οὗ {{ὸ 
]ενν, ἴῇὴ ογάςσγ {παῖ 5 “»πομέδ »πῖσῥί ὁξ 
σορῥεά" αῃὰ τη δὲ πὐρῆϊ “006 Ὁτουρδῖ 
πρὰοσ ἴδ9 ἱπάρπιθπϊ οὗ Θοὰ:" ἴὼυγ δ 6 
ΒανῈ βδθθὴ αδἰγοδαῦ ἴπῃαΐϊ ἴπεῸὸ [ἐννβθ ΟΡ ΠΥ 
οἰαισηθὰ ὄχοπιρίίοη ἔγοπὶ ἤηδὶ σοηπαουηηηλί!οη, 
αὐ ἴῸΣ υἱοκοὰ [5γΥλο 65: ὅ66 ποῖς οἡ ΙΪ. 3. 

Τῆς ριυγροβε τπογοΐοσο οὗ σ. το 5 ποῖ ἴο 
δὃον τῃδῖὶ ἴπὸ δογίρίυγε ἀθϑοτθθβ [6 [ὃνν 85 
ἃ 5:ὴπογ, δυῖ πεῖ, Ὀείη; ἃ δἰπηοῦ, πὸ 15 ἴὴ 
ἀδῆροῦ οἵ {δε }υάμπχοηῖ,. ΤΉ 656 [γος ΓΘΑ5ΟΉ8, 
δη Θβρϑοια]}γ ἴπὸ ἰασῖ, σοτηροὶ ι15 ἴο τοϊθοῖ (ῃ6 
ςφοπηπηοη ἰηϊογργοίδτίοη οὗ (ἢ]5 νογϑὸ, ἀπε ἴο 
ἴλκο ἃ ἀϊβογοηῖ Υἱὸν οὗ ἴὸ σοηποχίοη οὗ ἴῃς 
ψγ ΠΟ ράδϑαρμο, στ. 9-20, ΜΜὨΪΟΝ 15 45 [Ὁ] ]ονν5 : 
“ΨΥ ὸ ᾶτ6 ποῖ ἴῃ ΔΠῪ ὙΑΥ οἸδἰ πημ: ἃ 5ιρ6- 

γιογ Υ (ογ, ριτίηρ ουνναγὰ λῃ ἐχοι5ὲ) ΠΙΟΝ 
ΤΊΔΥ χορ ἴῃς [ὸνν ἔτοη σοπαάεπιπαίίοῃ. 
ΕοΥ ἴπ6ὸ ομᾶγθο ννϊσῇ ννὲ Ὀοίοτο δτουρῆῃῖζ 
(ες. 1. 11.}, 1πά ννῆϊοἢ δοτίρίυσε σοπῆγπιβ 
(Ἰ. 10-τ8)), 15 (ῃδῖ 41, [ον 25. νγ6}} Ὧἃ5 Οςηᾷι]ς, 
ΔΓΘ ὉΠᾺΟΥ 5ιη. 

“«Βιυϊ [ἢς ἴαν, ἴδσ ἔγοτη ρἰνίης ἴο ἴδε [ον 



88 ΒΟΜΑΝ΄5. 111]. 

ἴα ἴπεγε 5}4]] πο δβεβῇ ὃς ᾿υξιῆεἀ 
ἴῃ 5 βρῆς: ἔοσ ΒῪ τῃ6 ἰδνγ ἐς τῃ6 
Κηον]εάρε οἔ 51π. 

21 Βυῖ πον ἴδε τρῃίθουβη658 οὗ 

[ν. 21--22. 

(οὐ νίζους τῆς ἴανν ἰ5. πιδηϊξεβιεά, 
δείηρ νυν πεβϑδεά ὉῪ ἴῃς ἰδνγ ἀπά τῆς 
ΡΙΟΡ ΘΒ ; 

22 Ἐνεη ἴδε γἱρῃιεοιβπεββ οἵ δά 

ἱτυρυπιν ἔογ ἢϊ5 βίῃ, σρεᾶκϑ ἴῃ 41} [παῖ 1ἴ βᾶγ8, 
ἜβρΘΟΙΑΙΪΥ ἴο Πἰπὶ 85 ἰἴ5 σιιδ᾽εςί, ἰπ ογάθσ {πα 
6 ἢγϑϊ (ἀπά 580 8]} ἴῃς ννοσ] ἀ), πιᾶὺ ὃς ριιΐ ἴο 
δοῆςθ, ἀπά Ὀτγοιρῆξ ππάον Οοὐδβ )υάρτηθηῖ." 

2 «αἱ 6} ἐὲ δρϑαικοῖδ, [Ἃ}ἢ 4}} παῖ πε 
μνν “«αἱὴρ" (λέγει), 1.4. ἴῃ 41] ἴῃς οοτὰ- 
ταδηἀπιοηῖϊβ ὨΟἢ ἰἴ σοηίδ!ηδ, ἰἴ ΒΡΘδ ΘᾺ 
(λαλεῖ) ἴο ἴῆοϑδε 0 ἃγὸ “ μπάεγ ἐδ 1ααυ," 
85 ἴῃ Π᾿σρθηβαϊΐοη ἴη ὙΠ ]Οἢ [ΠΟῪ Ἰἴν6, 

ἐδαί ξυργ7 »ιομέδ γιῶν ὁε σίοῥρε4)] Οοιἴηραγα 
οὗ ν. 16; 5. 1Χχϑ, τὸ; ον]. 42. ΤῊΣ πιουῖῃ 

15 δβῖορρεά, ννβθη ἘΥΘΥΥ ὄχουϑ6 8 [Δ ΚΘΠ ἈΥΔΥ. 

ὀεφεορι γιωδνγ ὀοζογε Οο] Οοὰθ ὑπὰθσ 
Θοὰ᾿δ ᾿υαάρηιθηΐῖ, ΟΥ πιΊογε ΘΧΔΟΙΪΥ, “ Ὀδοοπια 
δοςουπίαδ!ε ἴο Οοἀ" (ὑπόδικος τῷ Θεῷῴῳ). 
Το νοχγὰ 15 ηοῖ υι6Ἁ οἰδοννμογὸ η [πὸ Ν. Τ. 
οΥ 1 ΧΧ, Ὀυΐ 15 σομσηοη ἴῃ Ρ]αῖο δπὰ [86 
ΔΑτἴᾶς Οταΐογϑβ: [ πιϑδηβ “ δῦ] ἴο ργοβεςυ- 
τἰοη," διά 4 ᾿ δῖϊνε ἐ] νην 1 τείοσϑ οἰ ΠῸΓ 
ἴο ἴδ νἱοἰαῖθα ἴανν, οὐ ἴο ἴδε στρ {{π1] ῥγοβο- 
οσυῖοτ. Οοὰά [5 5 τοργεβοηϊοα 845 μανιηρ ἃ 
ΓΟΠΙΣΟΨΟΓΙΘΥ ἀραϊηϑῖ πη ( ͵οῦ ἰχ. 3: [6Γγ. 
χχν, 11; Μις. νἱ. 1); δυῖ 5δ'ηπςε Ηδ 15 δἷϑὸ 
{πεῖς [πᾶμε (Ὁ. 20), ννγῈ ΠΊΔΥ ΓΑΙΓΙΥ τγδηβίαῖο 
16 νόογὰβ 45 αὔονθ, “"σοθ Ὡπὰοχ Θοὰ 8 
ἡπὰρηλθπῖ,." 

20. Τδεγοογε) Βθ08889 (διότι) : [815 ννογὰ 
Ἰηίτοάυσε5 ἴῃ6 Υδάδοη ΨΏΥ ΘΥΟΓΥ του ἢ 
5.4}} ὈῈ οἰορρδά δηά 1} Ὀσουρῃξ ὑπάρὺ ἀρ - 
τβθηῖ. ὙΠὲ δθη86 οὗ ἴπ6 ψδοὶθ ρᾶβϑϑαρε (9-- 
20) 5 ρΡεσνεγθά δγ ἴῃ 6 δγγοηθουβ σε πθΓ 
“ῥεγείογε," νι ϊςἢ ἴῇῆ6 ΑΝ. ἤγδοε Ὀσουρῆΐ 
ἰηῖο ἴῃ6 Επρ] πῃ ΒΙΌ]6. ὙΠῸ ἔδιϊυτο οὗ 1ἢ6 
[ἐν ἴο Ἰυ5:} 7 Ὠϊηλϑεὶ Ὀεΐοσγε Οοά 15 ἤεῖς 
ἰγασοὰ ἴο ἃ οδυ56 ννηϊοἢ 8 σοπητηοπ ἴο δ]], 
παλοῖὶγ, τὴς ννεᾶκηθβ8 οὗ 510] πιᾷπ ἰπάϊ- 
οδιοὰ ἴπ {πὸ ἴοτπῃ “ 65}. ὙΤ]5 ἴεττῃ (πᾶσα 
σάρξ) 51. Ῥδιι)] 50 5Ἐ{ι|65 ἴῸΓ πᾶς ζῶν, “ ΘΥΕΙΥ͂ 
τηδη ᾿ἰνῖ Πρ," ΟΥ̓ ννῃϊςἢ {πὲ ΠΧΧ τῆοσο ὌΧδΟΙΥ 
τοηάσοτϑ ἴῃς Ηφῦτονν : “.4}} Ποβὴ " σοηνδγϑ5 ἴῃ 6 
ἰάδθα οὗ πηϊνογβαὶ ἔγαι ΠΥ δπὰ ϑηξ 655; 566 
Οεοη. νὶ. 12)... ὙΠὸ βϑῖηθ ραᾶβϑϑδᾶρε (5. οχ], 
2) 5 υοϊεά ἴῃ ἴΠ6 5ᾶπὶι6 ἔοστῃ ᾿η ΟΔ!. 11. 16. 
ἴῃ Ὀοῖὴ ἰπϑίδποθϑ 51. Ρ8}} ὑγεΐδοθϑ ἴπ6 αυοίδ- 
[ἴοη Ογ ἴδε ννογάϑ5 ἐξ ἔργων νόμου, ὉῚ Ψ ΟΥ̓Κ οὗ 
1αν, ἃ ἀοδηϊίοη οὔτῃε ῬβδΙ 1515 τηοδηΐπηρ ὈοΙῃ 
ςοτγτοςῖ ἴῃ ἰἴϑε! ἢ δῃηα ΠΟΟΘΘΘΑΙΎ 1ἴπ ἴῃ Δρρ]]ςδ-᾿ 
ἄοη ἴο [ῃ6 ΑΡοΚβ[]ο 5 ἀγρυσηοηῖ. Οὔβοτνο, πον - 
Θνογ, ἴῃ (ἢς σἴδίοπιθηΐ θοηρ ΠηΙν ΓΚ] ἀπὰ ποῖ 
1[ιπλτδἀ ἴο τῆς [ονν5, ἴπ6 ΔΡροϑβῖϊα ἀοθ5 ἠοῖ νυτῖϊα 
“ῥέε «υογᾷ. οὔ δε ἰααυ," Ὀυϊ “ψοσκο οὔ] ν," 
Ὀδοδυδο πὸ 5 δίδίιηρ ἃ ξεηογαὶ συ ἢ ν᾿ ΒΙΓἢ 
τόσο 5 ἴτοπὶ ἴθ παΐαγο οὗ ἰανν, 45 Ὀοίηρ ἃ 
της νυν οἢ οδηηοῖ ρὶνο [6 δηὰ τὶρῃίθουϑ5 
658 (Ομ). 11}. 21). δεὲ [ηϊγτοάἀυςίίοη ὃ 9. 
ΗΙ8 τροδηΐϊηρ 5, ἴμδὶ πὸ πᾶ 8}4}} οδίδιῃ 

ἠυδεβοκίίοη ἔγοπι 6 δϑοῦγος ψἤθηςς {πε ον 
566 Κ5 ἴἴ, ΠΔΠΊΕΪΥ, ἔἴτοπὶ (6 τηεγὶῖ οὗ ννοσὰϑ 
ἄοπθ ἴῃ οδεαίΐϊδηςο ἴο ἃ ἴανν. 
Τῆι, ΒΘ [δ [ὃν 15 ρυΐ ἴο 51:16 ῃς6, ΘΝΕΓΥ͂ 

Τηοι ἢ 15 δἴορρεοάα: ΠοΠδ οδῇ 8840 δῇϊου ἢδ[5 
σοηάοιηπαίϊοῃ, τῃδῖ [ΠΟΥ σου ]ά αἰϊδίη ἴο τσ ἢ - 
Θουιδηῆ655 Ὀγ {πεῖ γ ουνη οδεάϊεηςε, [ἔ ΟὨ]Υ ΤΠΟΥ͂ 
᾿λδά ἃ ἰὰνν ἴο ἰθδοὴ ἴδε νναΐ Οοα ΓΕ] ΈΓ65. 
ΎΤΠΟΓΟ ἰ5 ἢο σοηίγδαϊοζίοη Ὀεΐννθοη [Π6 5δἴαϊθ- 
τηοηῖ ἴῃ 11. 13, δ 2φε ἄοεγ: ΟΥ̓ Ἰδ «ῥα! δὲ 7σ1- 
{ε4." δῃὰ 1815 ραϑϑῶρθ, “ἘΥ͂ ΨΟΥΚΒ οὗ Ἰὼ 
σῥαϊ πο ἥἔεὁ δὲ ἡ βεά :" 1ἢ6 ΤΟΥΤΊΕΙ 5ἴαίεβ 
τῆς αὐϑῖγαςϊζ ρῥγϊπείρίς σ᾽ σοηάπίοη οὗ ἰθρδὶ 
ἡπδεβοδίοη : ἴῃς Ἰαϊζοῦ ἀδοΐαγεβ [δῖ ὯῸ τηδῃ 
οδη 016] {παΐ σοπαϊίοη. 

3ῶν ὁγ ἐδὲ ἰααυ 'Φ ἐῤὲ ἐποαυίεάσε 9,7 :|π.} 
ἘῸὺτ ΤΤΟΌΚὮ ΙΔ οομλοῖδ Καον]θᾶὰκο οὗ 
δἷὶῃ. Α τοᾶϑοῇ ἉΨΩΥ ποῆς οδὴ ὃς Ἰυπιποὰ 
(Πγουρἢ Ἰὰνν: ἔοΥ ἰᾶνν ἢᾶ5 ἴῃ 6 ΕΥ̓ ΤΟΡρροβιῖδ 
οἤεςῖ ; [Ὠχοῦ ἰτ ἤγβῖ σοπιθ5 ἃ οἶθασγ Κπον- 
Ἰεάρε (ἐπίγνωσις, ἃ5 ἴῃ ἱ. 28) οὗ 5δῖη. ΤῊ 8 
νυ (Ποιρ δῖ 15 ἸἌΚΘη ὉΡ ἀραίη δηὰ ἀδ- 
νοὶοροά ἴῃ νὶϊ. 7 ΗΕ. ΜῈ ἂῖὲ ἴδεσὲ ἰδυρδῖ 
ον ἴπ6 σοπιηδπάμηθηϊ ἀγᾶνν8 οὐἱ 1ἢς6 5ιηξμ] 
Ἰυδῖ  ΠΙΓΒ 1 σοπάεξπληβ, Ὀυϊ οἀπηοῖ βιδάμξε ; 
δηὰ δον ἴῃ6 ἰᾶνν ἢδ5 ἀοπὸ δὶὶ {παῖ ἰἴἴ Ἵδη 
ἄἀο, ἤθη [(Π6 βίπποσ ἰ5 ἑοσοθα ἴο Ὄχοϊδί τη, “Ὁ 
«αυγείεῤῥεά »ιαπ ἐῤαξ ] αν», «υδ «ῥαῤέ εἶξε 
γιὸ 7γο» δὲ ὀοάγ 97 ἐῤὶ: ἀεαΐῤ 

λιϊ-λό. ΤῊΕ ΕΚΙΟΗΤΕΟΌΘΝΕΒΒ5 ΟΕ ΟΟὉ 
ἘΕΝΕΑΛΙΚΕΡ. 

“ ΤΗΠε ορεπὶπρ οὗ ἃ γί ϊοῦ σοθης." (Βεη- 
ε61.) 81. Ρδὺὶ] ἢδ5 σδῆονη [π΄ ππηίνογβαὶ ποοὰ 
οὗ στρ ϊεου 5655 (ἰ. 18----"ϊ. 20), Δηά πονν ἴυ τη 8 
ἔτοτῃ ἴπ6 περαῖϊνο ἴο ἴδε ροϑίτϊνε 546 οὗ 86 
{Βεπλε ργοροϑβϑά ἴῃ ἷ. 17. 

9]. “Βμὶ που" ταγκδ ἴῃς ςοηΐϊγαςί θεϊννθθη 
(86 {ἰπ|65 οὗ ἴδε οἷά δηὰ πον αἰβρεηβαί! 8, 
85 ἴῃ τ. 26, δηά χυὶ. 26. 

ΞΟ ΜὭρῃυς δὺ ἱπίοστο βϑοϊοσυμι Ὠδβοϊίυτ οτάο. ἢ ἃ δ͵ 

ἐδὲ τὶ σδιφοισπσις οΥ Εοὐ «υἱ!δοιμὲ δε ἰααυ ἃ 
»ιαπὶ δε! 4} “ἈΑρατὶ ἤτοι Ἰὼ ἃ σἱρδῖ- 
ΘΟΌΒη:088 οὗ Θοἃ Βα8 ὉθΘῺ τοδιΐζοεῖοά." 

ΤΠο νοσάβ “δρασζί ἔσοτι 16. Ὑ," ουΐ ἴῃ οἷοδα 
δηᾶὰ Θπρῃδῖῖς σοπίγασί ἴο “ΤΆσοΟυΘΙ ΙΔ" 
(υ. 20), 5μιδνν {δῖ [ἢ αοῖυδ] πιδηϊξοβίδιίοη οὗ 
“ Οὐ 5 τἱρῃϊοουβηθ85 " μᾶ5 Ὀεδη 41 ἰηάε- 
Ρεπάοηϊς οὗ “1αν," 1. 4. ποῖ ΟὨἱγ ἴῃς ἰανν οὗ 
Μοβοβ, Ὀυῖ ἴτῃ6 ννδοϊθ ῥγίῃςοῖρὶς οὗ αν δπὰ 
Ιεγξαὶ οὐεάϊεηςο. 

“8 ΣὶΒΒ ΘΟΌΒη0858 Οὗ Θοὰ" 866 ηοΐξ οὔ 
ἰ. 17. Α πῖοτεὲ Τοπσιρίείς ἀοβηπίοη οὗ [815 
Τὶ Ὠδουβη685 ΓΟ] ον" 5 ᾿Ὼ στ. 22--26. 

“888 Ὀ00Ὼ τοδηϊζοδίοὰ." Ηλνίηρ ὕγθ- 



γ. 23-24.} 

τυλίελ ἰς Ὁγ (ΔἸ οὗ [ἐϑι58 Ο γίβε απο 
41} πὰ ὑροῃ 411 τῆεπὶ τῆδῖ θείϊενε : 
ἔοσ ἴμεσε 18 ηὸ ἀϊεγεηςα : 

ΨἱουϑΥ θοοη πίἀάθη ἰη ()οὐ 8 σουηθεβ ἴὰ δᾶ5 
Ὡον ὕδοη τηδάδ πλδηϊοϑί ἴῃ ἢἰβίογίοδὶ σοὶ! 
ἰὼ ἰἢς Ρούβοη οὗ [6515 (ἢ γιδὲ (1 Οὐχ. ἱ. 30), 
“ὯἼὯῈΟ ψδ τδηϊζοεῖθὰ ἱπ 8688, π81]- 
δΔοὰ ἰἱῃ Ββρ σι, “ἐεπ Γ᾽ αηρείς, ῥγεαοῤεά μπῖο 
ἐδε Οεπεέεν, ὀείουεά οπ ἐπ ἐφε «υογίἀ, γεκείυεά 
μῬ ἱπίο κίον" (τ Τίπι. 1. 16). ὙΠῸ τλδηι- 
[εϑϊδιίοη ἴπ ἕδςοϊ ἰ8 σοπηρὶεῖς (πεφανέρωται) ; 
ἴῃς τονοϊαϊίοη ἴθ 18Ὲ Οὐοβρεὶ 51}} σὺὲβ. ου 
(ἀποκαλύπτεται, ἰ. 17). 

ὀεὶπρ «υἱϊπεσ εά ὁγ δε ἰααὺ απά ἐῤδὲε ῥγοῤῥεί:.} 
Ιλ ννᾶϑ Ὠδοθβϑατυ (δὶ ἴΠ6 τηδηϊεβίδιίοη οὗ ἴμ 6 
τὶ Ὠϊοουβηο558 οἵ Οοὐ 5ῃου]ὰ Ὀε ἀρϑοϊυζεὶγ ἰη- 
ἀεροηάεηϊ οἵ ἰανν ; [δαῖ ἴπε ἴσχυε τηοάς οἵ οὔ- 
τλϊηίηρ ἰΐ, νῖΖ. Όγ δ ἢ ἴῃ Ο γιϑὶ [εϑι15, τὶ δὶ 
θ6 5εῖ Ὀογοπά γεδοῖὶ οὔ ἀοιδί. Νονεγίμο 658, 
“δὲ ἰαευ" οὗ Μοβεβ Βᾷ5 ποῖ δόθη νδπουξ 
ιἴ8 υ86 περαϊίνοεϊυ, ἰῃ ργοάιποϊης 4 Κπον]θάρα 
οὗἉ 53ἰη (υ. 20), ἀπά ροϑιξἰνεῖγ, ᾿π Ὀεδγίηρ νἴ- 
Ὧδ55 ἱπ οοιηηοη ψ ἢ ἴῃς Ργορμεῖβ ἴο [ἢ6 
ςοπηίης ἀϊδρεηδαίίοη οὗ τἱρῃϊθουβηθββ. ΤῊΪ5 
το  ΠΟΩΥ οὗ δογίρίυγε ᾿ηο] 68. 41} (γΡ68, 
ΤΟΙΊ1565, ἀηὰ Ργορἤθοῖοβ οὗ (ἢ γίδῃ: ῸΓ “ἴο 
ἱπὶ ΕΔΓ 4}1] ἴῃς Ῥγορῃείβϑ νυ]ΐησθβϑ, {παῖ 

ΚὨγουρὴ 158 παῖτο νν οβοόθνεσ δε]! νεῖ ἴῃ ᾿ἰπὶ 
8841} γθοοῖνα γοιηϊβϑίοη οὗ ϑίη5᾽" (Δοῖβ χ. 41; 
ΧΧΥΠῚ. 21). Ν ὁ πᾶν δὴ ὀχδιηρὶε οἱ [ἢ6 νναῦ 
ἴῃ ννΒίοἢ δῖ, Ῥαὺὶ υβ865 [15 τ 5Ό ΤΔΟΠΥ ἰη ς, ἱν. 

42. Ενεπ δὲ γὶδίεοιαηξι. 977 Οοά «ὐδειε ἐξ 
ὁγ γα οὶ σε δε.) Ἀδαά, “Ἔνθα 8 
τἰσϊοουδηθδβδ οὗ Θοὰ ΓΒΤΟΌΡ ἔαλῖδ ἰα 
οευα Ομ τὶ." ΤΠ δυῤ͵]εςΐ οὗ σ΄. 21 ἰ5 τε - 
Ρελίεά νψ ἢ ἃ πλοῦ ὑγθοῖδο ἀδπηϊίοη ἀϊδηςΐ 
ἴτοπι (δέ) του ηοΐ ορροϑβεά ἴο ἴδε ρτεςθά- 
ἰηγ. Οὐοίρᾶτγο ἰχ. 30; ΡΏ]]. 1. 8 ; τ ΟΟΥ. ἰὶ. 6. 
Ἴδε ροϊηΐϊβ τποσὲ ῥγοςβεὶν ἀοπηθα ἀγὸ [86 
ΤλΘΔΠ5 ΟΥ̓ ψνΠΙΟΝ τὶ θοιιβηθβθθ 15 δἵζδιηθί, 
δηὰ 115 ἀοϑιηεὰ οχίοθηϊ. 
ΦΡΕΣΟΌΚὮ αὶ ἰὴ 0808 ΟἜτΙδι." Ἵν: 

ὉΠ ες ἑδιτῆ 15 ἤογὲ ρτεϑοηϊοά, ποῖ 85 ἃ (δ 1ἢ 
ἰῃ Οοὰ οὗ νος ΟΠ γιϑῖ 15 ἴῃς δυΐμοσ (νη 
Ηρηροὶ, ἂς.), Ὀυῖ 85 ἔδτῇ ἴῃ Ομ γδὲ Η ἱπλϑοὶί: 
σοπιράγε Μαζκ χὶ. 22 ; δἱἹ. τ. τό, 20; 111. 22: 
Ερῆ. 1. 1.2. ἴνν 11: ΒΒ}. 11,9. “ὍΒε Ῥεγβοη 
οἵ Οἢγίϑε ἴῃ 115. υηΥ δηά ἰοἴδ] γ (“ επ 
Οδνι:ι᾽}) 18 ἴῃ 6 Ρῥσγορογ τεἀειηρίινα οδ]εςὶ οὗ 
[αι " (Βόογηοσ, "Ρεγβοὴ οὗ (ἢγίϑι, 0 τα 1}, 
Ρ. 113). 

μηΐο αἱ απά προη αἱ ἐδορε ἐδαὶ δείϊευε. 
Τιἅβοπεπάοτγεέ δηὰ πιοβδῖ πιοάθγῃ δαϊΐοσβ τεδὰ 
ἢ ἴῃ πόσο δηςίοης Μ459. “ υπἴο 4]} {Ππεπὶ 
[δὶ Ὀε]ϊενε : τὰὸ νδγίδιοη ἀοο8 ποῖ πιδίο Δ ΠΕ 
αἴεςϊ (ἢς6 56π86, διιῖ 1ῃς οἰ ρηδῦς τορεϊ το 
οὗ “4}}"" νἱ} αἰδεγοης ργεροϑβι!Οη5, ἰ5 ΨΘΥΥ 
ςδαγαςζογίϑῃις οὗ 81. Ρδυὶ (χὶ. 16; Οδ]. 1. 1; 
Ερῆ. ἵν. 6 (οἱ. 1. 16). [6 θοΙΒ ἃγὸ τεϊαϊηεά, 
“ μηίο αὐ" ταλγκα ἴῃς ἀεσπλθου δηὰ “ μον 

ΚΟΜΑΝΘ, 11]. 

22 Ἐογ }} ἢανε εἰπηβά, δηὰ σοηλς 
85ῃογί οὔ τῆς ρίοτν οἔ Οοά; 

24 Βείηρ υδιῆεα ἔγεε Υ ὈΥ ἢ 8 

αἱ ΟΥ̓ “ΟΥ̓ΟΙ 4]}, [η6 οχιθηβίοη ννῆϊοἢ {Π6 
“ χσῥίεοισηζ: οΓ Οοά " 15 ἴο δᾶνς, ὈοΐΒ Ὀεΐην 
Ἰιπλοὰ ἴο “ ἐῤερηε ἐδαξ δεϊέδυε." 
ΒΑ τη Οἢγιβὲ ἴΠ}5 ργοβοηϊθα 45 [ἢ 5016 

σοηάπίοη οὗ γρῃϊθουβηοβθ 15 ηοῖ γτορασγάδα ὈΥ͂ 
51. δι] 45 ἃ γοϑίγιοϊΐοη οἵ Οοά 5 σγᾶςθ, θυ 
ἃ5 ἴῃ τηθδῃβ οὗ ραγ[ς!ραϊοη ΟΥ̓ ψΏΙοἢ αἰοηδ 
1 δὴ Ὀὲ ἴγοννῃ ὀρθῇ ἴο ἃ}} πιδηκιπά. Εδιίῃ 
[5 1ἴ56 1} ἃ  νεγβ] ἤΐη 655 ΓῸΣ τηδῃ : [ἴ βτονν8 
ουξ᾽ οὗ Πῖ5 οτὶρίηδὶ γεϊδίίοη ἴο Οοά, ἀπά ἰδ, 
Ὀπάογ }} εἰγοιπηδίδησοβ, ἴῃς στρ δῖ ξι]} ἀἰδροϑβὶ- 
τοη οὗ {π6 σγεδίυγε τονναγάβ ἢ15 Οτοδίογσ. [|ἢ 
ΤΔῚ ὈΏ(Δ]]δη ἰΐ νγᾶ5 ἴῃς ἰΓυπῖζῃ! ἸΟΥΙῺΡ 5656 
οὗ ἀερεπάδηςε ὕροη Οοὐ 5 ξοοάπεβ58 : ἴῃ ἔ}] ]}θἢ 
τήδῃ [ἴ υηϊΐε5 ἴῃς ἀδερ ἔδεϊ της οὗ υηννοσίῃϊ- 
Ὧ655 ΜΙ [6 σοηνϊοτίοη [ἢδῖ ΤΊΘΓΟΥ Τε͵οῖς 5 
δρδϊηϑδὶ Ἰμάρτηφηϊ ; δηὰ ἴδι15 ἰπ ὈοΙΠ 5ιἴαϊεβ 
εἰνεβ. Οοά {Πε »]οσγ. 
ῬΑ τΠεγεΐογε ἰ5 ἢοῖΐ δὴ δι ΓΑΤῪ οοη- 

ἀϊίίοη ἱπιροβο προῦ 1.8 ἔγοπι ννπουΐ, ουῖ 4 
αν οὗ οἿἷΓ σὰ Ὡδίυγε : ἴἴ ἜΧδ] 5 τηδη ἴο ἢ] 
ΤΊ ΒΓΣΩ] ἀρ ΠΥ ΌΥ δἰονίηρ ἴῃς ἔγος σοηβοηῖ 

ἢ15 Ψ]], δπὰ ἴἢ6 δεῖν ὀχϑῦςῖϑθ οὗ δ18 
ἔλου 165, δηά γοῖ Βυγλῦ}ε5 δῖπὶ Ὀείοσε Οοὰ ἴῃ 
Δοκπον)εάρτηεηϊ οὗ ΠΟΙΟΥ͂ ᾿ηάἀδδοσνοα, Τι5 
ἔλιτῃ 15 δὲ οῆςθ ἴπ6 500}}᾽}5 πιρῇβθβδι ὄχοσγοῖϑο οὗ 
ἔγθεάοπι, [8 ἰονν δῖ “ σοηξοββίοη οὗ 5ἰη," δηὰ 
186 ΟὨΪΥ Ὠοτηδρο 1 σδῆ γεπήσσ ἴο σοά. 

,ῶν ἐδεγὸ ἐξ πο ἀϊὔεγεπο. ΤὍὌδε τἱρῃϊθουϑ- 
Ὧ655 οἵ Οοὐ δγ ἔαϊϊἢ 15 ἴογ αἱἹ, "10 ΒΘΣΘ 8 
0 ὐδίϊποίῖΐοι " τλδάθ {πογοεῖπ, θυῖ Οσηπὶς 
δηὰ Ἶενν ἀγὸ 4}} ἱποϊιἀδὰ ἴῃ [6 βαπιθ πιοϊμοά 
οὗ βαἰνφίίοη : δηὰ [6 γοᾶβοῦ ΠΥ Ὧο ἀϊδίπο- 
ὕοη ἰ5 πιδὰδ ἰ5 ἴμδξ ἴποσα 15 πὸ ἀἰδδγεηςε ἰῃ 
ΠΕ ΙΓ ποοὰ (τ. 23). 

48. ον αἱ ῥᾳσυε οἱππεά, ἀπά εο»ὸ “δον: οΥ 
ἐδε σίογν 9,7, Οοά.) Τδ οἰάοῦ Βπρ Π5ἢ νεγβίοῃ8 
ΤΏΔΥΚ ΠΊΟΥΕ ΠΟΙΤΘΟΙΥ ἴμλ6 αἀἰϊθδγεπος οὗ [Π6 
ἴδηβθϑ, δαπὰ τῆς πιεδηΐϊηρ οὗ ὑστερεῖσθαι : 
“ΕῸΥ 4}} μᾶνς βἰπποά, δηἀ ἄγε ἀδοζυζο οὔ [6 
ΕἸΟΥΥ οὗ Οοὐ" (Οτδηπηεγ, σεηθνα): “ΕΣ 
8}1 Ω:9Ὲ δίῃ θὰ, δι! ὰ Βανοὸ ποθὰ ο7 δὲ χίοπῦ 
97 Οοά" (ννγεϊῦ. Τὸ ϑ5ιυδ)εςίῖνε ἴοσος οὗ 
ἴῃς ΜΙάάϊε Νοῖςε (“ἴο “εεί ννδηῖ ᾽) ν"}}} ὃὈς 
ΟἸθαγγ ρογοεῖνεα ὈΥ σοηϊγαϑιίηρ ἴῃς 56] ἔσοοπλ"» 
Ῥίδοθηϊ αιδβιίοη οὗ ἴθ στῖς γουης Αιμεσ, 
“ὥζξῥαέ ἰαεὰ [γει " (Μαῖϊ. χιχ. 20, ὑστερῶ) 
ψ} [Πς ἀδδοτγιρίίοη οὗ ἴῃς Ρτοάϊγαὶ, νΒθη ὁ δε 
δεχαπ ἴο δὲ ἐπ «υαπὲ" δῃά ἴο ἔδεϊ ἴὶ ([υκε χν. 
14, ὑστερεῖσθαι). Τίιε 5ἰπηΐϊης 5 Γεργοβεηϊοα 
Ὀγ [ἢς δοσγὶϑὶ 85 δῇ ἢ] βίοσις ἕαςζ, αἰγεδαγ ργονεά:ς: 
115 ὑσγοβθηΐ δηἀ Ἴοπιηυρὰ οεἴἴἶςῤοϊ 15 τμλῖ τηθῃ 
Ὠοῖ ΟΠΙΥ ςοπλὸ δδοτί οὗ (ὑστερεῖν) θυΐ 5ιἘΕ:Ὁ 
ψγδηΐ {{ἀτερεισθα" δηὰ ἔδεϊ [πεηιβοῖνεβ ἀδϑὶὶ- 
ἴυἷε οὗ “ ἐῤε κίον» οὔ Οοά." 

ΤὨο πιεδηιϊηρ οὗ [Π|8 ἰαϑῖ ὄἐχργοββίοη 15 λῸ  Οἢ 
ἀϊδρυϊεά, δυῖ ᾿ηοτεδὰ οὗ ἀϊδουδοίην ἴῃς νᾶγίουϑβ 



ΚΟΜΑΝϑἝΞ. 11]. 

ρταςς τῆγουρἢ (Πα τεάεπηριίοη παῖ 5 
ἴῃ (γῖϑὲ [6βιι8: 

[ν. 25. 

ὡς ΝΒοπι (ὐοά διῇ '5ες ἔοσγιῇ ἐσ πρ κω Ἢ 
δε ἃ ῥῬτοριτίδείοῃ τῆγουρῃ ἔλτἢ ἴῃ ἢ 8 

πιοδηΐηρα ὙΠ] οἢ ἢλνο Ὀδδη ἰηνθηϊθὰ ἔοσ 1ἴ, ννὸ 
84}1 δεῖζεῦ Ἔπίεσ Ἰηῖὼ δῖ. Ῥδι}}5 σοποορίίοῃ 
οὗ“ ἐδὲ κἰογγ ο" Οοά," ὈΥ ςοπιδίπίηρ [μ6 σοῦ 
ϑρεςίβ 1ὴ ΜΒΙΟὮ ἢ6 Γομαγάς 11. 

ἴῃ 1, 21 “186 βίοσυ οὗ ἴπ6 ἱηςοσταρίθ]ο 
Οοά " 15 (ἰπ τῆς νογάϑβ οὗ Ηοοκοσ, " Εἰ. Ρ.᾽ 1. 2, 
δ 1) “τῃς δάπλιγαῦ]α ὀχοοίεπος οὗ {παῖ νἱγῖιια 
Πῖνηθ, νυν λῖσ ἢ θείης τλδάθ πιδηϊοϑέ οδιιϑοῖῃ 
τε δηά Δῃγ6]5 ἴο ὀχῖοὶ ἢ}5 ργρδαίηθϑββ.ἢ" 

ΤὨ15 “ μίοσυ οἵ σοα " ηοΐ ΟἿΪΥ πιδη  θϑίβ, 
θυ ςσοπιηλιπολῖοβ ἰἴϑοὶξ θείην τοβοςϊεά ἰὴ 
ϑ οἢ οὗ ΗΙ5 σγοδίιγοβ ἃ8 ἀγὸ σδρδῦϊο οὗ Κηονν- 
ἰῃρ δηὰ ἰονίπρ δηὰ κγον ηρ κὲ Ηιπι. 51. 
Ῥαϑιυὶ {Ππογεΐίογθ, ἢ 1 Οογ. χὶ. 7, 64}1|5 ἴῃ 6 τηδῃ 
“(ἢῃς ᾿πγᾶσὸ δηά ρίοτγ οὗ σοὰ," θέσδιϑε ἢδ ἰ5 
ξᾶραῦϊε οὗ γεςοίνίης δηὰ γεβθοϊίΐην Οοῦ β 
ξΕἰογγυ. (Οὐοπῖραγο ἰγϑησειι8 1. 20, ὃ 2: “Τῆς 
Εἰοῖν οὗ πιδῇ 15 Οοά, δηά οὗ ἴπε ορογαϊϊοη οἵ 
Οοά, δηὰ οὗἉ 411] Η|5 νυϊδάοχῃ δῃηὰ ροννοῦ, πηδῇ 
5 6 τεσθρίδοϊθ :᾿ δηᾷ ἵν. 1ό, ὃὶ 4: “" Τῆδῃ νγᾶ8 
ἴῃ τννδηΐ οἵ ἴῃς μίοτυ οἵ Οσοἀὰ. 

866 Αἷϑο Η οκοῦ “Εἰ. Ρ.᾽1. χὶ. 8 2, “ 1ἢῇδῃ δῦ 
ν6 ΠΑΡΡΥ, τπογείογο, θη ΚΠ να ΘΠ] ΟΥ 
Οοάὐ 45 δη οὐ]θςΐ νυπογϑίη [6 ροννθῦβ οὗ οἷιγ 
50] ἃΓΟ βαςἰδπεὰ ον ἢ ὀνογϑίηρ ἀο!κἢῖ: 
850 {παἴ Δἰ[Ὠου σῇ να 6 πιθη, γεῖ Ὁγ Ὀεῖης πηἴο 
Οοὰὲ υηϊϊοά, ννὸ ἧῖνὸ 5 ᾿ξ ννόγο, πο ᾿ς οἵ Οοά.᾽" 
ΤΠΟ ςοπιρίεῖς τηδηϊοβδίδιοη οὗ Ὠ νης ροΓ- 

[δοϊἰοη 5 “ἐῤέ ψίογν οΥ᾽ Οοά ἱπ ἐδὲ ὕπεε οὗ 
ζει Οδγισι," ΟΥ̓ ἴῃ ΟἴΠΟΙ τνογάβ, “89 ΚΊΟΣΥ 
ΟΥ̓ Ομ τὶδῖ, τὐδο ἐς ἐδ ὕπασε οὗ Οοά " (2 (ογ. 
ἰν. 4, 6). 

ἼΠΙ5 ρίογγ οὗ σοά ἴῃ (ἢ γῖϑι βῃϊπιπρ ἤοσίἢ 
ἴπ ἴῆε Οὐοδρεὶ ὕροη ἴπΠ6 θα ον στ 5 ποατί {ΓΔΠη5- 
ἔογπι5 Ὠἰπὶ ἱπῖο “Πρ ἴῃ τῆς 1νοτὰ ἢ (Εἔρβ. ν. 
8): πὰ 50 “αὐ 4} «νἱΐδ ορεπ ζαεε ὀερῥο) πο 
α: ἱπ ἃ σίασς ἐῤὲ σίου 97 1δὲ 71ογά, αγὸ ἐραησεά 
ἐπίο δὲ σαι ὕπαρ ον κα .[0Γ7 ὁ σίονν" (2 Οογ. 
1:1. 18). 

ΤΠε ἰγδηϑέοστηδίίοη Ὀδρὶπ5 ἤογο, θυΐϊ ΤηΔΠ᾿5 
11 ραγιςϊραῖοη ἴῃ “(Π6 ρίογτυ οὗ σοά᾽" ἰ5 
[ἢ ἢορε οὗ ουν Βιρῇ οδιηρ γοϑοσνθά [ὺγ 5 ἴῃ 
"νὼ (α. ν΄ 2:1 ἼΠε585. 11. 12;  Τ μ658. 1]. 
14). 

24. Βείηρ με πεαῖ ἤρεείν ὃν δὲς σγακε.1 ΤῊΣ 
Ῥγχεβεπὶ Ραγίοῖρὶθ “ ὀδείπ ἡισεὐβεά "15 ἙἸΟΒΟΙΥ͂ 
ςοηπεοῖοα ἢ τς ρῥγοσράϊηρ οἶδιιθθ, 45 [ἴ3 
ὨΘΟΟΒΒΑΓΥ δοςοιπῃρδηϊπιεηΐ (ὑστεροῦνται---δι- 
καιούμενοι): 16 Υ ΨΠῸ [Ὠγουρ ἢ 5ἰη δι ογ [055 
οὗ ἴδ ρ]οσῦ οἵ Οοά οδὴ γϑοεῖνο υδιΠοδίίοη 
ΟΠΪΥ 85 ἃ ἴτες βῆ ΌΥ ἢ15 γσδοε. 
“Τῆδ ρβ]οτΥ οὗ Οοά " τδι|5 τεβίογεά ἰῃ Μδη 

45 Η!.5 ᾿πῖδρθ, 5 ΓΙ ΡΒΕΥ σΔ]]οἀ “1Π 6 ρεγξεςίοη 
οὗ ἢϊ5 σσδᾶςβ.᾿ δενοσίδηιϑ, σαι. (δῖ. ἰῃ ἴος. ; 
ὑστερεῖ αὐτοῖς ἡ τῆς χάριτος τελείωσις. ΤΠῸ5 
ἰηϑίθας οὗ πλαϊκίηρ Ὁ. 23 ἃ ἴογτηδὶ ραγθῃ 1 16515, 
δηά {δὴ τοϑιπηηρ 15 βυδ)οςῖ ἴῃ ἃ πενν 8εῆ- 
ἴδηςο, δῖ. Ρδυὶ, 85 ἢ8 ΤΠΔΠΏΘΙ [18 (9866. οἡ 
τ΄. 26), ΕἰἸΙ465 θδοκ νβουΐ δὴν ἔοστηδὶ Ὀγθδὶς 

Ἰηῖο ἴπ6 πδῖηῃ σΟΓΒο οὗἩ δ]5 ἀγρισίοηῖ, ΕῸΓ 
[Π6 πηϑδηϊηρ οὗἉ “" 7υ5{|Π6ἀ,᾽ 566 ποῖθ οὐ ἷϊ. 13: 
1 ἰ5 {ποῦς υδοά οὗ ομὸ βυρροδοᾷ ἴο Ὀ6 δοίμα 
“7ι51 "ἢ Βοίοτε Ὀοίηρ ἀδοϊαγοὰ 580 ὉγῪ Οοά, 
ἤδγε οὗ ἴβοβθὸ ψὴοὸ Ὀδίογε ννογΘ δίπηθγβ, δυῖ 
ὯΟΝ ἅγὰ Ὀδοῖῃ ἀθοϊαγοα δηά »"παάφ γί σῥίοοι. 
566 ποῖε οἡ εἶ. νυ. 19, ἀπά [η6 ραϑϑᾶζθ 4ιοϊοά 
ἴτοπη Βρ. ΒΒ}, “ Εχαπιθη (δηδυγα, 8. 17, ἴῃ 
ον [πἰτοἀποῖζίοη ὃ ς. 

ννε ᾿Ιϑᾶάτγῃ ἔγοπι [15 νόσϑὲ [πα ἴδ6 51:1 8ς4- 
[ἴοη οὗ πὸ ὈδΙ ον ἴΆΚ65 ρἷαςο -- 1) 45 ἃ ἔγοθ 
εἰς, ποῖ ἂς ἃ γονναγὰ οὖ δοκπον]οάστηθης οὗ 
ἃ τι ῃίδουδηθβδβ αἰγοδάν Ἂχ βίης ἴη ἢΪϊπὶ: (2) 
“δ δι. σγαζο᾽" ἴδοτγο δοίη ἃ στ οι ρἢ 85:5 
οἡ ἴπε Ρσχγοηοιιπ, νυ σοηίγασῖβ Οοά β 
δταςθ, 2.95. ἔσο ὑῃδουρῆϊς ἰονὸ, ν ἢ πλδη 5 
ΛΕΥΙ 5 ΟΥΎ ννοσκβ (Ερῆῃ. ἰϊ. 8); (3) ““ἐῤγοισϑ 
ἐδὲ γεάεριρηίοσι ἐδαὶ 19 ἱπ Ορῤγ σοι τἢ}8 
δείηρς ἴΠ6 ᾿ηβίγυτμηθηξ ΟΥ τηόδὴ5 οἡ Οοὐδβ 
Ῥασῖ. 45 “3αὶ} ἰπ ὕεσς Οδείςι," αὐ. 22, 15. ἢ 
ΤυΔη 5 ρατγί. 

ἐῤε γεάεοριρέίοπ ἐδαὶ τ ἱπ Οργ “εἢ 
“ Κοάοριρίίοι ἢ 156 ὮΘΓῈ ἐχρ δηθὰ ὉῪ Οτγίβεθη 85 
ἃ κ᾿ ΤὙΔΏΒΟΙΙ "ἢ ραϊά ἴη ΟΠ τίϑβῖ 5 ὈΪοοὰ ἴο ϑαΐδῃ 
ἴογ ἴῃ6 σϑϊθδϑο οὗ ἢϊ5 σαρίϊνθβ. ΤῊ15 ποίΐοῃ, 
580 Οσοϊπησῆοη ιπῖ|}] ἴπ6 {π|ὸ οὗ Απβοῖη, ἰ8 
ἀογινοὰ ἔγοπι τῇς Οτοοῖς ἂδπὰ 1 τη ννογάς 
(ἀπολύτρωσις, τοἀειηρί!ο), ποῖ ἔσγοπὶ ἴπε Ηδ- 
Ὀγον. ἴπη (πὸ Ο. Τ΄ τῃ6 σγραῖ τγρίοδὶ δεῖ, 
νν πιο οἢ ἤχοβ ἴπῸ ἰάθα οὗ γεἀετηρίίοη, 18 ἴπῈ 
ἀεϊίνογάποα ΠῸΠπὶ Εργρί. |6ῃόονδὴ ἰ5 186 
Ἀοάδεπιοσ ογ Πλοϊϊνεγοῦ (ὉΝ)), ψῆο ἀοπιδηάβ 
ἴπ6 γοίθαβθο οἵ Ηἰ5 ρϑορῖθ: “ ᾿γαοῖ με »7 4051, 
ευοσι την βγεϊ-ὀογη: ἀπά 1.4} μηῖο ἰῥέε, 1,ε »ην 
“0η σο, ἐῤαὶ δὲ »ιαν “εγυε γις: αημά ἐγ ἐξοι γοῆε 
[ο ἐεὶ λίγ σο, ὀεῤοίά, 1 «υἱὴῇ “ἰαγ ἐδ» “οη, ευεη 
ἐὸν “ει: δογη" (ἔχ. ἵν. 22, 23): “1 «υἱἱ γεν 
ἀεεηι γομ (ΛΝ) «υἱὴδ}ἋἙἐα «“ἰγείοδεά ομέ ἀΡΉΊ, 
απά «υἱὲ σγεαὶ ἡμάσγιοπίς " (Ἐχ. νἱ. 6: χν. 13). 
ΤὨδ ριγροβε οἵ ἴῃς γοάἀοιηρίοη ἰ5 (Π6 σοῆδο- 
οσγαϊΐοη οὔ ᾿ἰϑγδεὶ ἴο οὐ β βεῖνῖςς: “1 τοἱ δὶ 
ἑαῖζε γον 10 γδ Ὁ ἃ ῥεοῤίε, απά 1 «υἱ}} δὲ ο γοι 
4 σοά" (ἔχ. ν!. 7). [|[6ῃονδὴ ὑβᾶγϑβ Ὡ0 ΥδΔηΒΟΙΏ 
ἴο ἴπ6 ΤΟρργόββοσ, δυΐῖ ἔγοτη Η|5 ρεορίες Ηβ 
γα] 5 8η δοῖ οὗ [δ ἢ, τη {πὸ βασσγίῇςο οὗ [ῃς 
Ῥᾳβϑονυοῦ, δηά δὴ δεῖ οὗ μοΙσ οὐδεάϊδηςε 1η [δς 
ςοηϑοογαϊίΐοη οὗ ἴῃς βγοίσθογη (Εχ. χε τς 
ΧΙχ. 4-6. ὌΤμεβο ἴΥρὲβ ἃγὸ ιηἰϊοὰ δηά 
1 ΠΠΠοὰ ἴῃ “ Οὐγέ ομσ Ῥασεοῦονῦ:" Ηε ι8 
Ὀοιὴ “δὲ 1α»ὸ ἐραΐ «υαϑ εἰαἱη" (ἴδν. ν. 12; 
Ϊοβη 1. 29; Ἅ Οοσ. νυ. 7), δηὰ “2ῤὲ γγισδογπ 
,ῆβονι δε ἀεαά" ((οΥ. 1. 18). Τῆι5 “ 78ε 
γεδενη βίον" 15. “1π Οῤγίσὶ ὕεια," ποῖ ἴῃ ΔῊΥ 
ἃςῖ οὐ ψνοσκ, ἴπὸ οἴεςϊ οὗ νυ ςἢ τῖκῃϊ θ6 56- 

δῖεα ἔστοτῃ {Π6 δρθηΐ, δυῖ Ἰη Η ἰπλ56 1 (ΕΡῆἢ, 
ι.. 7: Οοἱ. 1. 14}, “1 Ηἰβ ρεύβοη ἢ Ὡς ἢ 
Ηἰ5 ννοσκ ἔογγιβ ἃ ᾿ἰνίης πηΠγ "ἢ (Ο] 5) )Διιδθη, 
Ερῆ. 1. 7): Ηανίηρ Ἰινθά δὰ ἀϊδα δηὰ ᾿ινεὰ 
δραίη ἴογ υ8, Ης ἰ5 “ο Οοά πιαάε μῃΐο τῷ 



Ι Ον, 2α::- ἘΣ 

ν. 25. 

δ]οοά, το ἀξδοΐαγε ἢΐ8 γἰρῃτεουβη 88 
ἴογ τῆς Ἰγοηλβϑίοη οὐ 8ἰῃ8 [δῖ δῖε 

ΒΟΜΑΝ΄ἝΕ. [1Π|. 

ραϑῖ, (γουρῃ (δὲ ἰογϑεαγδης οὗ 
Οσοά; 

.... χεῤεηιῤῥίίοα" (1ι Οὐογ. ἱ. 30), θείης ἴῃ 
Ηϊβεῖῦ τῃ6 τεάθεμιεσ (ΤΙ. ᾿. 14), 186 
γδηβϑοπὶ (1 Τίτῃ, 11. 6), αηά ἴπῸ τοαθεπηεα 858 
ἐγῥὲ βγησδογπ ἀρποηῖρβ πιαη7 ὀγείότεπ " (ΥἹ, 
29: 1 Οὐογ. χν. 21; ἔστ. ἱ, 5). 

ἼΒΕε ΓΔΏβΟΙΩ, 5 τῦογα οἰοβεὶγ ἀεοβηπρα 85 “ δή: 
γε " ογ “«οἱἱ" (Μαῖϊ. χχ. )λ8; Μαῖκ χὶ 45), 
δηὰ “ δὲς δίοοά " (τ Ῥεῖ, 1. 19). 

Λ5 ἴο ἴδε οχίθηϊ οὗ ἴῃ!ε γοάδοπιρίίοη, τ 15 
ἴοΓ ἰϑγδϑὶ (Πα 1. 68; 11, 32: ΧΧΙΥ, 21), ἔῸΓ 
“παηγ" (Μαῖῖ χχ. 28; Μάδτγ. χ' 45), ἴοσγ "αἱ" 
(ι Τιπλ. 11, 6), ἔοσ “ 26. ῥριωυ ἐρανεά ρου 91.105" 
(Εριι. 1. 14). 

[1 τεαξοιῃβ ἔγοσῃ δϊη δηά 118 ρϑηδὶ(ἰε5 (ΤΊ, 
1, τ4; ΗςὉ. ἰχ. τς: σ᾿ Ῥεῖ, 1. 18; ΕΡΗ. 1. 7; (οἱ. 
ἱ. 14), Ραγε συ ]αΥγ ἔγοσι ἀθαῖμ (ΕΒ ομλ. νι}. 21; 
ςοπραγο ΗΘ. χὶ. 35), Δη σεηογ ν ἔσομι {πὸ 
ΕΠ πὶ 6Ν}} δίαϊες ἰηῖο ἃ 5ίδίῖθ οὗ σίου δηά 
ἰεβϑίηρ (υΚεὸ χχὶ. 28; Ερῆ. ἵν. 30). 

25, Ὧ6. Α υγῖμοῦ οχρδηδύοη οὗ Οοὐξβ 
τποῖμοά οὗ υϑ!ποδίοη “ ἐῤγομ δε γεάερρ- 
ζο ἐδαΐ ἐς ἐπ Οργμὲ ὕώ." 

ἤο»»" Οοά ῥαὶδ “εἰ νι. ὙἼνο ἰηϊογργεία- 
Ὀοηϑβ οὗ 1ῃς νογὺ ἀγὸ δά πηβϑι 6. (1) “ ὙνΒοτα 
Οοὰ 5εῖ Ὀεΐοτε Ηἰ5 οὐνῇ σαλὰ," ρσγοροβεὰ ἴο 
ΠἰπΊθο δ, δηὰ 850 “ἀεβίρπεα, “ ργοροββά,; 
“ οτάφιϊηο " (νΙοῦ. ὙΤῃεὲ Μᾶσγριη “ἴὈγ6- 
ογάδιποὰ ᾽ 158 [655 σοσγοςῖ, ργεοδάδθηςο ἴῃ {ΠΠ|6 
ποῖ θείης ἐχργοβϑεὰ ὈΥ {πὸ πρό, θεῖ ΟΠΥ͂ 
ἱΓρ] θα ἴῃ ἴῃ6 Ἰτάφὰ οὗ ἀθϑίβῃ οὐ ρΓροϑα ; 
“ φυοά ποπάμυπι 65ῖ, ργοροηιζυγ" (Οτ ρθη). 

ὝΤΠ15 ἰ5 ἴῃ τῇοσγὸ δησίθης ἰηιογργείδίοη, 
Ὀεΐηρ Τουηὰ ἴῃ ἴῃ6 ϑγγίας (“"" ργααοβίπαν," 
δοῃαδῇ, Οσίρθη, Οπγγϑοβδίουμ, Οεηηδάϊιιβ ἴῃ 
(ἘΕςιυσαιθηλι5, ἀπά οἴδποῦβ. 

[ἴ αἰ8ὸ ἀρτθθβ ψ ἢ ἴδε »πεαπὶπρ οἵ [Π6 
νετὺ τὴ {πε Ν. Τ᾿. (Άοπι. ". 11; Ερῆ. 1. 9), 
(δουρὴ ποῖ νι 115 σοηδίσυςτοη, 45 δΔη [πβη]- 
Εἶνε υ5114}}Ὺ ἔο ]οννβ. 
1 “ρον Οοά «οἱ γον! δ,᾽) 1... “' Ῥυδ]:ς] 

ὍΤΕ ἴΠ6 εγεβ οὗ 8ἃ]1, (αὶ ἢῈ ψ8ο νὴ 
δε τεάθεπηθα πιὰὺ ἀγανν πὰ" (Ὀεἰδρὶ 5). 
ὙΤΠ18 56η56 ἰ8 διιρροτίεἀ Υ οἰαϑϑῖσαὶ υὑϑᾶρα 
(Ηεγοά. "11. 148; Ευτ!ρ. “ΡΒαη. 1130, Ηεε. 
613), ὉγΥ ἴῇς Ναἱραῖο, Οταηπιθγ, Οθησθνα, ΑΟΥ,, 
Δηὰ τῃε πιδ)οΥΥ οὗ πηοάθσγῃ ᾿ητεγργεΐεγβ. 

[η {πὸ 0ΧΧ τὸ ΨΝετγὺ οὁσοιγα [σις ἴῃ [Π6 
ΜιΙιάά]ες Ν᾽ οἷος, θυ Ιῃ ἃ 56η56 515: |Ὺ αἰ βἔογίησ 
ἔτοπὶ ἐμεῦ οὔ ἴπε ἀῦονε : 5. 1ἰν. 1: (“ΠΕῪ 
δᾶνα ποῖ εεῖ σσοὰ Ὀείογε ἴποπὶ,)) "55. ἰχχχυι. 
14, 8ηἀ6 εἰ. 3. 

ΤὨΘδ πιοαπίηρ “ ἢ δον» Οοά τ:οἰ γον " 15 Ὀεβῖ 
βυϊζοά ἴο ἴπ6 ἰάφα, τηδάς 5ο ργοπιπθηΐ 1π [ἢ18 
Ραϑϑδᾶρε, οὔ ἃ ριιθ]ς ὀχ μφιοη: δπὰ πὸ 
Μιάάϊ!ες Νοῖςθ ἱπάϊςαϊοβ ἴπαὶ Οσοά Πίπιβοὶ 
νν85 Ἰηϊογοϑῖθα ἴῃ ἴδι:5 βοίζηρς ἔογίῃ Ηἰβ οννη 
800 845 ἃ ῥγοριταἴίοη ἴο οῇονν ἕο Ηΐ 5 
ΣΙ ῃϊοουϑπεθθ. ἅν ἢ ΟἾΠΟΥΓ πιοαπίηρ, ἴδ6 
Ἑδῖμοσ ἰ5 1πὲ διιϊῖποῦ οὗ οὺσ χεαεπιρτίοη. 

 ἴῸ δὲ ἃ ῥγοῤ᾿ἰαεοη.) δ αὶ Ῥυορὶτἰδίο συ, 
1.5. ἃ ΤΩΘΤΟΥ͂ δεᾶῖ. ΕῸΣ ἃ [}}} ἀϊδεοιιδϑίοη οὗ 
(6 Οτϑοὶς ψοσά ἱλαστήριον, 566 Νοῖε δὲ εηά 
οὗ οδαρίεογ. 
Αὐὰ 41} [6 ναγιεῖγ οὗ γεπάσσιρ ἴῃς 65- 

560 [14] πηεδηῖηρ Οὔἢ6 ννογὰ γεπιδίης 50ΓῸ  ἴξ Γὸ- 
Ῥγεβεηῖβ (γιδὶ 88 τρακίηρ γορίδαίίοπ ἴοτ 
ΒΙΏΠΕΓΒ, Δηα 80 ΟὈἰδιηίῃρ ΙΩΟΙΟΥ δηά ἔογρὶνθ- 
Ὧ655 ἔογ {Ποτὰ. 

Μογϑουοσ, [Π6 811-ἰπιρογίδης τυ ἰδὲ 186 
ΘἴΠοΔΟΥ οὗ ΟἸ τίϑι ̓5 ὑσοριτἰδίϊοη 1165. “ἐπ δὲς 
ὀίοοά," ἐ. ε. ἴῃ ΗΪ8 ἁγίῃρ; 45 ἃ βδοσίῆςε ἔοσ 5ίῃ, 
ΒΠ]265 Οὗἱΐἴοο οΟἶθασγ ἰῇ ἴῃ6 ςσοπῖοχὲ ἴο ὃ6 
οὐβουγοά ΟΥ̓ ΔΩΥ Ροϑϑί]Ὲ τεηάοσίηρ οὗ 1ῃ6 
γννοσὰ ἱλαστήριον. 

ἐδγομσὸ {αὶ δ ἐπ δίς δἰίοοά. ὌΠ οἴδυβα 
“ ἐὀγομσὸ αἰ," οὐδ ἴῃ Α,, πὰ ηοΐ ἰηΐοτ- 
Ργεϊθα ΟΥ̓ ΟΒτγγϑβοβῖοπ), 15 δυϊμοημοδίοα ΟΥ̓ 
ἴμε σοηῃβοῃΐ οὗ ἃ}} οἵπες Μ55., Εδίμογβ, δπᾶ 
γεγβίοῃβ, δηὰ ςοηβττηδὰ ὈΥ [6 γοσυσσοποα οὗ 
ἐκ πίστεως δἵ ἴδ εοἶοδε οὗ ν. 26.Ύ. Το δὉ- 
βεῆςε οὗ ἴδε Οτοοῖκ Ασίοὶς ἀοοβ5 ποῖ δῇοςξ 
(λ6 Επρ ἰ5ἢ ἐγαηβδιίοη, που Π6 σςοηποχίοῃ οὗ 
(6 οἴδιϑε νυν [6 σοηϊοχῖ. 

ΤὨΘ ξο]]ονηρ ςοπϑίἀεγαϊίοηβ πρῃς ὃδὸ 
τοις ἴο ἕδνοιιγ ἴ8ς ςοππεχίοη ρίνεη ἰῃ 
ἴδς ΑΟΨ. 

(α) Τμαῖ {πε οοποιίσυςσίίοη “2, ὁ ἐπ ΗΝ 
ὀϊοοά " 15 ἘΥΆΤΑΤΩΔΙΙΟΔΙΥ ςοτγτοοῖ, 15 οἰθασ ἔγο πὴ 
ἘΡἢ. 1. 15.) τὴν καθ᾽ ὑμᾶς πίστιν ἐν τῷ Κυρίῳ 
Ἰησοῦ: ᾿δοτα [ῃ6 δθβεπος οἵ ἃ βεοοηὰ διτίςοϊθ 
ΔἵΟΓ πίστιν βϑῆονν5 {π| 1[ἴ 5 5: Γυσ[Ό ΓΑΙ οοη- 
ποοῖοα δηά διβεὰ ἰηΐο οὔθ ἰάθρα ν ἢ ἐν τῷ 
Κ. Ἰ., [ὰς συδοϊδηῖνε πέστις τακὶηρ [6 5ΔΠῚ6 
ςοπϑίσυςοη 8ἃ5 ἴδ Νεγῦ, πιστεύειν ἐν 
(Μεγοσ, ἘσῖΖβοβο). Οομρᾶσγε ΧΧ Ρ5, 
ἸΧΧΥΙΠ). 22, οὐκ ἐπίστευσαν ἐν τῷ Θεῷ; ΕΓ. 
ΧΙΙ, 6, μὴ πιστεύσῃς ἐν αὐτοῖς: ΜΙ 1. 15. 

(ὁ) Ὑπε οδ᾽]εοϊίοη [παῖ Ὧο οἴμεσ Ὄχϑηρὶς 15 
ἔουπά ἴῃ δοσιρίυσε οὗ δος ἢ δὴ ΘΧΡργ βϑίοΏ 858 
“6 ΠΟΥ ἢ [π6 Ὀἱοοά οὗ ΟἾγίϑι," 15 8δεῖ δε ἀδ 
ὉΥ ἴῃς ΘαΌΔΙΠΥ ὑποχδαιηρίοα οχργεβϑίοῃβ “75 
ἡ )εά ἴῃ ῥὶς ὀίοοά " (Υ. 90), ἀῃὰ “" γ»ιαδε πὶ ἴδ 
ἐδε ὀίοοά οΥ7 Οδγμε" (ἘΡΆ. 11. 1.3)... 

(ε) Τβαῖ τῆς εχργεβϑίοη 18 ηοΐ ἱπάρργο- 
Ρυγδῖθ ἰ5 ἴλ5 ργονθά δγ Βρ. Ὁ Βγίεῃ, "Νδῖυγθ 
υῇ αι, Νοῖς Ρ. Ρ. 183. 

“ἸΕ ννὲ ἅγὸ τοϊὰ τῃαῖ τῆς δι οοά οὗ ΟἾγίϑὲ 
νν»Ὰ5 5ῃεα ἔογ ἴῃ6 ΓΟΙΠ 55] ΟῺ Οὗ ΟἿἿΓ 51ὴ5 ( Μί ασγὶς 
χὶν. 24); ἴδαϊ ψὲ ἅγε 1υβμεά ὉΥ (πη) Ηἰ5 
Β,οοά (Ἀ οπι. Υ. 9); παῖ νναὲ αν γεαθιηρίοῃ 
(σου Ηἰ9 Βιοοά (ΕΡΆ. 1. 7); τ1αἴ Ηε πιδάς 
Ρδδᾶςα {Πγου ἢ ἴῃς Βιοοά οὗ Η!5 τοϑϑ ((οἱ. ἰ. 
10) ; ἴα ἴἢο86 γῆ ψογο δίδσγ οὐ ψνογο 
τηδάθ πὶρὰ ὈΥ̓ ([Π) “ ΗΙ5 Βιοοά " (ΕΡῆἢ. 1... 12}; 
[δῖ Ης ρυγομαϑθὰ 16 (μυτγοὴ οἵ Οσοὰ νἱδ 
ΗῚ5 οννῃ Βίοοά (Αςἴβϑ χχ. 28); ἴμαῖ Πε [858 
νγαϑῆθα τ15 ἔτοπὶ ΟἿΓ 5105 ἰπΠ ΗἸ5 οὐνὴ βιοοά 
(εν. ἰ, 5), ἰδδϊ τγουρῃ Ηἰ5 Βιοοά ννεὲ ἰιᾶνα 

ΟΙ 
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26 Τὸ ἀεοΐαγε, 7 “χγ, αἱ τ!5. τἰπὶ6 
ἢ8 ΠΡτδουβης6885 : ἴῃαῖ Π6 πιρῃῖ ὈΚὲ 

Ὀοϊάηεββ ἴο δηΐοῦ ἱπῖο (ς Ηοϊϊεκὲ (Ηδδ. χ. 
19); ἰδ 4}} (|8.... ἰ5 ἀξοϊαγοὰ σοποοσπης 
ἴῃς οβῆσαογ οὗ ΗἸ8 Βιροά, ἴἴἃ σδῃ ΠΑγαϊὶγ ὃς 
[Πουρἢ βἴγαηχε (Πδί ἴἴ 5Βῃουἀ 6 Δηγννῃ ΓΟ 
βἰαϊεὰ {ΠΑ Ηἰ5 Βῥοοά 8 ἴμε οὐ]οςῖ οὗ (ἢς ,“ιἐτὁ 
οὗ Ηἰ5β ρθορὶβ." 

Βυΐζ 511], [που σὴ {πε εχργεββίοη “γα ἐπ 
δὲς ὀίοοά " (Ῥοκι-(ὐΠοπιπλυηίοη ῬΊΑΥΘΓ) 15 ἴῃ 
᾿ἴϑε 1 ἀποδ]εςτοηδθ]ε, πε οοπίεχὶ οὔ 186 
ῬΓΟσοηΐ ρᾶβϑᾶρὸ ΓΡα]ΌΪγο5 [παῖ [6 αἸειηθηΐ ἴῃ 
ψΠΙ]ςἢ 1165 ἴπ6 Ἰηβογεηΐ Ῥρόονεσ οὗ Ομηβῖ 5 
Αἰοπεπιεηΐ, νἱΖ., ΗἾ5 Ὀ]οοά, 5ῆοι]ὰ ποΐ ὃς 
ἱπϊγοάυςοα 845 ἃ ϑιδογάϊπαϊε ροϊηΐζ, πΊΟΓΟΙΥ͂ 
ἴο ἀοῆηθ πιοῦε οἰ βαὶ (Πς διυδ)εςίνα σοη- 
αἰτίοη, πηλη᾿5 (δἴἢ, Ὀυῖ βῃουϊὰ Ποϊὰ ἃ ποτε 
Ργοπιϊποηῖ τη ἱπἀεροπάθηϊ Ροδίίο 1 ἴδε 
δεηΐθηςε (Μέεγογ, ΡΗΠΙρρὶ, ὅτο.). 

ΤὮΗϊ5 ἀγρυπλεηΐ ἰ5 πιυςἢ 5 τοηρΊ πεηθα ΟΥ̓ 
ἴδε οἰπρμαῖίς ροβιϊίοη οὐ αὐτοῦ, ΤΥ οχ- 
Ρἰαηθὰ ὃὉγ ἴ6ὸ Οτεοκ δίμοσθ. “Ἴδε Ρτο- 
Ρἰτἰδῖουυ οὗ οἷά ννῶ8 1156} δ] οί θ58, δίποθ 
Ϊ ννᾶ8 αἷδϑο σψιποὺυϊ [πἶὸ, Ὀυΐ 1 τοςεϊνοα 
ἴπ6 ϑργιηκιηρ οὐ ἴδε Ὀϊοοά οὗ (Πό 5δΔοτὶ- 
ἤςεβ: δυΐ πε 1 ογὰ Οἢγϑὲ δηὰ Οοά ἰ5 δἱ 
οηςε Ρτορι[ἰδΐοτγ, Ηρ Ρτιεβῖ, ἀπά 1μἀπιῦ, δηὰ 
ἱθπ Ηἰ8 ονῃ Ὀἱοοά (οἰκείῳ αἵματι) περὸ- 
[ἰδίεα οὐ 5αϊνδίίοη, γεχυϊγίπρ ΟὨΪΥ ἐδ ἕτοπι 
ι.8 ̓  (ΤὨδροαογτεῖ). ΤῊΣ ἔννο οἰδιιξθβ ῥγοισ 
ν᾿ , δηὰ ““π ΗΜ οὟὰ ὀϊοοά " ἅτὸ {ῃογοίοσε 
ΡΑγδ! οὶ, ἀπά δοῖδ ἀόρεπά οὔ ἱλαστήριον: 
τοηάογ, πογείοσε, “" ἴοι αοἀἁ δοῖ Ζοτ Δ 88 
8ἃ ῬΙΟΡῚΤΊΔΊΟΣΥ ΒΟΌΣ ζΖαΐτ ἱὰ Ἐ1Ὸ 
ΟὟ Ὀ]οοὰ," (ὐοιηρατο Ηθῦ. ἰχ. 12, 25. 

10 ἀεείαγε δὲ: γὶσῥιεοισπε.. “1οτ δὴ 6Χ- 
δἰοϊίλοι οὗὨ δὲ γίγδιεοιωπε:.." ὍΤὨϊδ5 αἰγεςῖ 
Ρυγροϑοὲ (εἰς), ἀπά οδίεῖ ἤπαὶ σᾶυδο ἔογ νν ίος 
Οοά 5εῖ ἑοτῖῃ (δ γιϑῖ, ἰϑ αἴεγνναγαάβ ποτα [Ὁ}}Ὑ 
οχρ αἰ πϑὰ ἴ [6 ννογάϑ εἰ εἰς τὸ εἶναι ἀντὸν δίκαιον, 
κιτιλ. 

Τῆς σοηποχίοη οὗ ἴδε 8016 ραβϑᾶσὸ (υν. 
21--26) πιᾶκοβ ἰξ οἶθαγ τπδὶ Ηἰ χ σῥιεοισπει 
ΠΟΓΟ 5 [ἢ 6 5απὶ6 “ γέσδίεοι πε: 07, Οοά " ΜὩςῆἢ 
15 ΞΒΡΟΚθη οὗ ἰῇ συ. 21, 22. Τογο ἴΠ6 Αροϑβίϊα 
ἀοῆπεβ 115 γοϊφίίοη ἴο ἴῃ 1ἃανν, ἀπά {Π6 πηοδη5 
αῃὰ οχίεπι οὗὨ 1ἴ5 Δρργοργίδίοῃ ΌΥ τηδη : ποῦ 
δα Ῥοϊηϊβ ἴο 8η Ἔχμιθιτοη οὗ πὸ σαπὶο τὶ μῆῖ- 
ΘΟΙ5Πη658 ἃ8 ἰΐ οχίϑῖβ ππάθὺ ἃ ἰννοΐοϊ ἃ δϑρεςοῖ 
ἴη Οοά [ἴ5 διΐθοῦ δπὰ δουγο: Ηδ ἰβ Ηἰπ- 
861 Ἰυδῖ, ἀηὰ 0 5{1Πε85 ἴῃς ὈΘΙΙ Εν ΟΣ ἴῃ Πυντα 
ΗΙ5 15 αἴ οποὸ ἃ 5π-ςοπαοπιηίηρ δηὰ 5ἰῃ- 
ογγίνίπα τὶ πίθου βη655. 

ΤΠα νγῖοιβ ἱπίογργοίδε οπβ “ἀγῸ Π ] 0655," 
“ξοοάηεδ5, “ ΠΟ] π655,᾽ “ἡ πα!ςῖα! τὶ ξῃϊθουβ- 
Ὧ655,᾽ “Ριυπῖτνε στρ δου βη 655," ἄζο., 411 [21] 
ἴο βλ ἰςν ἴῃ6 σοηίεχῖ, Ὀδσδιι56 (ΠΟΥ͂ Ξυδδιξαϊα 
Δ ΔΓΌΙΓΑΤΥ δηὰ ἸὩἱπιϊέθα Ἰάθα οἱ τ] εουβηεβ5 
ἔον τπαῖ “ γίσδιίεομσηξις 9 Οοά," νν Ὡς ἢ ἴτ ἰ8 
[Π6 νϑῦῪ Ῥυγροβε οὗ (6 βπεεες ἴο ἜΧΒΙΟΙ ἴῃ 
4}} [ῃς ἑυΐηε88 οὗ 18 

[ν. 26. 

7ι5ῖ, ἀπά {πε ᾿υβίβεγ οὐ ἢϊπὶ μόν 
Ὀεϊενεῖῃ ἴῃ [εβ8. 

,ῶν τ:δὲ γερεδεείοπ οΥ᾽ εἰπε ἐραὶ ἀγὲ ῥα. 
Φ ΌΘΟΒΌΒΟ Οὗ ἴδο Ῥϑβδίῃβ ΟΥΟΣ οὗὨ ἰδ9 
ἷηβΒ δαὶ αὰ σοδθ Ῥοίοτο," 866 1)6- 
[πΖϑοοῖ, Ηεδ. ἰχ. 15. 

Ι͂ῃ ἴῃ ἀἰϊδεϊπρυϊδμίπρ, ΜῈ τῇς Μαγρίη, 
Ὀεΐννθθη πάρεσις “ ΡγατοττηἸββίοῃ, " (ἐ ρΆ 55} 
Ὀγ," δαπὰ ἄφεσις “ ΤοΓλΙ5ϑίοη," 2.ε.. [}}} γεϊθαϑθ 
Δη4 ἀϊ5π)}554] οὗ 5ίηϑ, νγὸ ἃγὸ ἰτοδαϊην ου {86 
Ἀ5865 οἵ ἃ βογος δυΐ εχίίποϊ ΠΟὨ ΓΟΥΘΟΓΞΥ͂ 
ςοποργηίης ἴδ6 ΓΤοιηϊβϑίοη οὗ ϑἰῶϑ πάθσ ἴἢ6 
Μοβαὶς ἀἰβρεπϑβαίίοη, οὐ ὑγ] ἢ ἃ Ὀτγιεῖ ποῖος 
ΤΆΔΥ δε ἴοιπά ἰῃ Ὑτεηςῇ, ᾿ ϑΥποηγη5 οὗἁ 
Ν, Τ΄, ᾿τϑῖ 56 1168, Ρ. 131. 
νν πηυδὶ αἰσο οὔβοῖνα παῖ [μ6 νγοτά Βδγς 

υϑεα [ῸΓ 5'π5, ἁμαρτήματα, 18 ΠΟΠΙρΑΓΑΓΙΝΕΙΥ͂ 
ΓΆτα (Μαγκ ἢ. 28; ἵν. 12: 1 ΟΟΥ. ΥἹ. 18) δπά 
ἀδποῖοϑ ἴΠ6 βίπξα! ἀδθθὰς ἀοπε, ποῖ [ἢ 6556» 
[4] ϑ'π ἁμαρτία, οὗἩ ν᾽] ἢ {ΠΟΥ ἃγῈ ἴη6 ουΐ- 
ςοπληρβ. [τ ἰ5 ἰοϊπεά νι παριέναε ἴῃ 
Τόβορμυβ, " πεῖ. χυ. 3, 2, δηά ἰῇ Χεπορδοῃ, 
“ΗτΡρρασοδ. νἱῖ!. 1ο, “Εἰ 15 ποῖ στίρδῖ ἴο ἰεῖ 
οἴρηςεβ ρᾶ55 ὉΥ ἀπριπίϑποά. Ἷ 

“ὁ ἌΛ  ἤδη ἴδ 5οη οὗ διγᾷοῖι (Εςςβι5. ΧΙ, 2) 
ῬΓΑγ5 ἴο Οοά ἴμαῖ Ηε «υομί ποί ᾿)α-ς: ὀγ᾽ μδ19 
515 νδε 55 ΤΕΥ ἄἀοοβ ποῖ ιι8ὲ οὐ μὴ παρῇ 
85 ΞΞ- οὐ μὴ ἀφῆ. Ὀυΐ ΟὨΪΥ 45Κ5 παῖ ἢ6 ΠΙΔΥ͂ 
ηοῖ δὲ ἰεᾶ ψπουϊζ ἃ ννΒοΪ ϑοπΊ οβαβίϊϑε- 
πιθηῖ [ο]οννίηρ οἰοϑο οἡ [5 ᾿ἰγδηβο 55: 008." 
(Τγδηςβ,  ώ) 

ΤὨΟ οοπίγαϑί δεΐννοθη “ ἐῤὲρ γέσεπέ ἐΐηιθ ἢ 
δηὰ τῇ6 “οὶπδ ὕδαῖ δαὰ “οὴ9 Ὀθσθζοχο" 
δῆοννβ ἴῃαϊ ἴπε ἔογοβοης ἰῃ8 οὗ νυϑιςἢ δῖ, 
Ῥαὺυϊ βόῦεὲ βρϑβκβ ἅἃγὰὸ ποῖ ἴποβε οὗ 1ηάϊν1- 
ἀυα]5 Ὀεδίοτε σοηνογβίοῃ. διιῖ “4ῤὲ “ἰπα ο᾽ 1δὲ 
«υογά ὀφζογε Ορῤγὶνε" (Μέεγετγ), ἱποϊαάϊης “16 
ΓΔΠΒ ΓΤ ββίοηβ ἴΠδΐ ΜΚΈΓΕ ιἱπάεγν [6 ἤγδί ἰεϑῖδ- 
τηεηΐ," ὦ. ε. τῆς 5:π5 οὗ ἴῃς [εἐνν8 (Η Ὁ. ἰχ. 
15). 
ΤΠοϑο ἔοσγοροπὸ δἰη5 Οσοά δά Ἰεΐ ρδ55 ἴοσ (ῃς 

Ὀπιὸ νυ ποιῖ δάεξηιιδίϊο ὀχρίδι θη οὐ Ριιη15}}- 
τηοηῖ. Ηἰβ νυγαϊῃ νυ ςἢ δά Ὀδοη γονραὶ θα [τῸπὶ 
Ποάνθη δραϊηϑί 411 υπροά!ηθ55 (ἰ. 18) ννᾶ5 ποῖ 
ἃ ςοτηρ είς νἱηἀϊςαίίοη οὗ ΗἾ5 ΠΟ] Π655, ἴὸ 
(Ὠου ἢ τῆς 5᾽η5 δρδιπδξ νηοῦ 1 ννὰ5 ἀδ- 
πουηςοά ψογὸ ἱπογοδβοάὰ δηὰ ἀρεγαναῖεα (ἰ. 
244-32), γεῖ Ηε ἀϊά ποῖ βιεγ Ηἰ5 ψῃ]ς ἀ]5- 
Ρἰεᾶβιιγε ἴο ἃγῖβε, Ὀυῖ, ψ τ} τάγα Ἐχσερ οῃβ, 
Η!5 ͵υδῖῖςο βϑειηθά ἴο 5] υπιθοτ. 

ἐδγουσὺ δε ἡογόεαγαμεε) ἱὰ δὲ ἡογδεαγο 
απεε. ΤῊΪβ ονετὶοοκίηρ οἱ 51π5 ἢ85 115 Ἷᾶυϑε 
ἐπ 46εὲ Μογόεαγαπεε οΚΚ Οοά," δῇ ἐχργεϑβίοη 
ὙΥ Ιςἢ ΟἸΕΑΓΙΥ αἰεί σι 5} 65 1ἴ ̓ χοπι ἴμδ τοπηΐϑε 
ϑίοῃ οὗ δἰη5, ἡ Ὡ ἢ 15 ἴῃς εἴἶεοϊ οὗ Η!5 ξγδοθ 
δῃὰ ἔδνουσ. 

“ Ἐογθεβάγδηςε " ([Ϊ. 4) 15 ἃ ἰἘΠΊΡΟΓΑΤΥ͂ 501» 
Ρεηβίοη οὗ δῆρεγ, “δ ἴσυσε νυ (Π6 δἰ ΠΏΘΥ, 
νον ΟΥ̓͂ ΠΟ πηεΔῃ5 ἱΠ1ρ0]168 {πΠαἴ ἴῃ 6 νταῖῃ 
Ὑ111 ποῖ Ὀς εχεςιίοά δ ἴπεῸ ἰαϑῖ ; ΠΑΥ͂, ἴῃ 
γοῖνο5 (δῖ ἰἴ ΟΕΓΔΙΩΪΥ Ψ0|1}, υ]658 ἢ6 δι 



γ. 27. 

Ιι 27 νΊετε ἐς δοαϑείηρ τς ἢ 
ΒΥ ψῆδῖ ἰανν ἡ οὗ 6 οχόϊυάεά. 

ΚΟΜΑΝΞ. 11]. 

ννοτκοὺ Ναγ: δυῖ δΥ͂ (πε ἰδὺν οὗ 
δι. 

ἕουπά υὑπάύογ ποὸνν ςοπα!ὔοηβ " (Τ͵εηςἢ, πὰ 
ϑοσίθ5, ἢ. 15). 

Οης εϑεςῖ οὗ Οοὐδπῥ ογθοάσγδηος ἰ5 ἴο οὔ- 
ΘΟΌΓΟ ἴογ (ἢ {πιὸ ΗΙ5 γἰ ῃϊθοιβηθβ8: “ 12ε:ε 
ἐδίνιχ: διασί ἰδοώ ἄοπε, απ 1 ἀδῤὲ σἰΐσηες; ἐφοι 
ἐδομδίεε! ἐδαὶ 1 «ὐαὖ' αἰοσείῥον “με ἢ οπθ ας 
ἐῤγιεΙ" (5. }. 21: σοπιραγο Εςς]. νὴ. 11--ξ.}.Ψ 
ΤΠ ἴῃ [6 ᾿ΠΊΡΌΠΙΥ οὗ 5'η ἀυγίηρ ἴῃ 6 Ὀπηγ65 
οὗ ἱξπογβησὸ τἢδὶ Οοά νυιηκοὰ αἱ (Αςῖβ χυί!. 
10), ἴπετε δἃζοδὲ ἃ βοςοῃδυυ οδιι56, ἔῸΓ δὴ 
«χῃιθιοη οὗ Ηἰβ8 τἱρμίθουβποββ, (διὰ τὴν 
πάρεσιν, κιτ.λ.) ἃ σδιι56 πανίπηρ τεΐογεηςσε ΟὨΪΥ͂ 
ἴο Η!5 πιοάδ οὗ ἀσδ᾽ηρ ἢ τὴς 5ἰη8 οἵ ἴῃ 6 
ξεπεγαϊίοης ὑν ἢ] ςἢ Ἰϊνεὰ Ὀεΐοσο Οἢτισ. Βιϊΐ 
Πε ὈΥΙΠΊΔΤΥ οάυ86 οὗ τπδῖ ἐχῃΠοη οὗ Η ἰ5 
ΤΙ Ὠθουβηθβ5 ννᾶ5 ποῖ ἴῃ ποοὰ οὗ ἃ “ ιν πα 
Ὑπέοσϊςίε οὗ {πε ρῬᾶϑί ἢ βίοτσυ οὗ τῃηδηκίπα ᾿"" 
(ΤἨοϊυςκΚὺ), θυΐϊ (δ ἔογρίνεπεβϑ οὗ [ἢ 81η5 οὗ 
8}} ἀρο5, ἐυθὴ υηΐο ἴδ εηὰ οὗ [86 ννου]ά. 

46. 70 ἀεείαγε, 1 “4γ, ῥὶς τὶ σῥίοοιαπει:.) 
οἷ νον ού [86 ΟΧΣ Ὀὲτίοι ΟΥ̓ ἱβ σἱρσδῖ- 
ΘΟῸ 81:688. Ὁδὲε Α. Ν. {γεδῖβ [15 25 ἃ ΠΊθγα 
τεβυμηριτίοη οὗ εἰς ἔνδειξιν κι τι Δ. ἴῃ τ. 25, 
ἴῃ ψΒΙςἢ σᾶ86 (6 σἤδηρε οὗ ἐχργεβϑίοη (πρὸς 
τὴν ἔνδειξιν) ὈδοΟΠπΊε5, ἃ5 ΜΟΥΕΙ σοηΐοβϑοβ, 
ὈΠΙΘΔΠΙηΡ. 

Βυϊ εοππεςῖ ἴπ6 οἷαυθε ἢ (παῖ ψΠΙςἢ 
ἱπητηε αἰ οἷν ργθοξάθϑ, δηὰ 41] 15 'εἰθαῦ : Οοὰ 
ϑεῖ ἔοσίῃ ΟἾγιδῖ 70. δὰ οχδὶ δὲτίου οὗ 
Ηἰ59 τἱῃίοουη655---Ὀδοδυθε Ηδ ᾿δὰ ἰοῖ (86 
5'η8 οἵ ἔογτηεσγ. βοῃογαϊΐοῃθ ρᾶ55 ἴὼσγ ἴδε 
ἘΠπΊε ὑπρυπιϑῃεά ὰ νον ΟΥμ6 ὀχ ἰδ το 
οὗ ἷβ8 γρῃϊθουβηθθ8 αἵ [ἢ 5 ργεβθηΐ [{π|6ὲ-- 
(δαῖ ἢε πιὶρῃῖ Ὀε 7υ5ῖ, ἄε. ὙΤὴδ ραϑϑαρο ἴῃ 5 
ςοῃϑίσιιεα, 15 ἃ 5ιγκίηρ Ἵχδῆρὶε οὗ ἃ νῈ}}- 
Κηοννη δου ἰτ Ὑ ἴῃ 81, Ρδι}}5 5[γ]ε, οὗ νυν οἢ 
ΔΠ ΘΧΔΟΤΙΥ Ρ4ΓΔ4]16] σᾶ56 5 ἕουιηά ἴῃ ΕΡΉ. 11]. 2, 
4, 5: ἢ “κοῖς οἵ δῖ 4 'νογά " (μυστήριον), 
ἷηῃ οΥάεΥ ἴο σοπηθοΐ ψ] ἴΐ 8οὴθ δος ΘΘΟΥΥ͂ 
που ρῆῃῖ, τυ δ ῖςἢ ΒῈ ἕο] ]ονν8 οὐδ απῈ}} 11 Ὀσίηρ8 
πὶ δδοῖκ τὸ ἴδ6 5απῖε ννογὰ δραὶπ (ἐν τῷ 
υστηρίῳ τοὺ χριστοῦ), δηὰά ἴμπεπ ρ]14ε5 
οΚ ἱπἴο ἴδε τηδίη ᾿ἰἴηθ οὗ {πε βδοηΐθηςθ νυ ἢ- 

ουΐξ ΔΩΥ ράγΕΠ ἢ 6518 ΟΥ̓ ΟἾΒΟΓ ἔοστηδὶ ἱπῖοΓσΡ- 
ἰἰοη οὗ [6 γψγαιηπγαῖῖςαὶ σςοηβίγιςτςίοη (866 
ἃρονε οὔ υ, 24.) 

Ηδφετο ἢς ροαβ οἷ αδἵ ἴδ τυογά ἔνδειξιν ἴῃ 
ΟΥΟΣ ἴο Ὀτίηρ ἰπ ἃ βιδογάϊπαῖο τοάϑοῦ [ὺσ 
δις ἢ δὴ “οΧΒ  ττοπ᾽" νν πο πιϊχαξ οἵ ογ- 
νγῖ56 ἤλνα θθοη ογετὶοοκεὰ (διὰ τὴν πάρεσιν 
κι τ᾿ λ.), δἀπὰ πῃ [ἢ]18 (δουρῆΐ, ἀπά ὃγ 
τ θδῃ5 οὗ ἰΐ, ψογκα γουηάὰ ἴο (Π6 54πι6 ννογτὰ 
δξαῖϊῃ (πρὸς τὴν ἔνδειξιν.) Τῆς Ατίςοὶο 
ἰδ τοαυϊγεαὰ ὈΥ [Π6 τοποννεὰ πιοπίοη οὗ ἔν- 
δειξις, ὙΠΙΟὮ 15 {Π6 5Ξ4π|6ὸ ὀχ δ τἰοη 45 Ὀεΐογο, 
δυΐ 'π δΔεςογάδηςε ψ Ὲ} τῆς πχεπίίοη οὗ ἴῃς 5.58 
οὗ ἰΟΥΠΊΕΓ ἘἸΠΊ65 158 ΠΟΥ͂ ΠΟΤῈ ΠΟΔΙΪΥ ἀοῆποα 45 
Δ 6 ΟΧΒΙ ΣΙ οΩ ἐπ ἐὶθ Ῥσοθοαΐϊ ἐππλ0,᾿" 
ἐνῇ [115 δά άἀϊπίοη οὗ ἐν τῷ νῦν καιρῷ Ὀεΐηξ 

ΔΏ οχδοῖ ραγδ οὶ ἴο [ες δά! τοῦ Χριστοῦ 
ἴη ΕΡΆ. 11}. 4. 

“ΤΒο ὕπιε οὗ ΟΠ δὶ 5 4 {{π|6Ὲ οὗἩ οσγιτς 8] 
ἀεςοϊδίοη, ἤθη {πε πάρεσις 15 δἴ 8η οὁπά, δΔηά 
ΤΏΔη πλιιϑῖ Εἰ ποΓ δοσορί ἴπ6 11} τετηβϑίοῃ 
(ἄφεσις) οὗ 51η, ΟΥ ἜΧροβῈ Ὠη5616 ἴὸ [86 
)υάρτηεηίϊ οὗ ἃ γτιρῃΐθοιι5 Οοὐ " (5.28). 

Τῆς οἰάιιθα. “1ὴ [15 ργεβεηῖ {{π|Ὸ ἢ ρΡοϊηῖβ 
ἴο ἴΠε σοηϊγαϑί οὗἁ ΤὈΓΠΊΕΓ ἀρε8. “Τ72ε γὶδί- 
εοισπξις 0 Οοά  ἴῇδη ραγί! γ οὈβδουγοά, [88 
Ὀδθη αἰ ΑΓ πιδηϊξοοῖοα ἀπά οχιίοιοὰ “25 
ἐδὶς ῥγεσεπί εἰγιο ἰ. 6. ἴῃς ὈπὶῈ βυδϑεαυξηῖ 
ἴο (ἢ τσ 5 ἀεδίῃ. 

ἐῤῥαὶ δὲ γεὶσ δέ δὲ γμεὶ, ἀπά δὲ ἡμσεϊδογ ὁ. δίηε 
ἐῤαΐ ὀεϊευειρ ἐπ επι..10 ΤΡαὶ δὲ γιὲ Ἀἷτὰ- 
8017 δὲ 75], 'ε. ὙΠΕΓΘ ἅΓῸ 50ΠῚ6 ΓΕΙΊΔΓΚΔΌΪΕ 
ἘΠπδιγδῖοη5 οὗ [818 δηι τοῖς] οχργοββϑίοη ἴῃ 
παν οὗ ἴδε ἈΔΌὈΙηΙς4] σοτησηθηῖθ οἡ [ϑ58ἱ. 
εἰ τὰ: 
“Ηἰ5 (Μεβ514}.᾽5) ἴγσῃες ρεγίδοεϊςοη νν}}} σοπ- 

βἰϑί, ἢγϑί οὗ 4]}, ἰπ ἢ15 ρεγίεςζιηρ δἰ ΠΊ56}} 5 ἔδτ 
85 ῬΟΒΘΙ Ϊ6 ἴῃ ἴἢδ βοζνίσθ, ἴδ ἤδασ, αηά (ἢ6 
Ιονε οἵ Οοά, ἀπά δἥογνασγάς ἴῃ σοηίογσγίης ἴἢ6 
ΒΑ1Ὼ6 Ρεγίεοϊίοη ὑροὴ οΟἴδεγϑ, ἃ5 15 ἀοηὸ ὉΥ 
186 ΑἸ ΡΒΑΥ δἰπιθε 

“ Μόοβεβ, πιο (Ὦδῃ ΔΠΥ͂ οπθ εἶβθ, δμοῖροά 
ἴο πᾶκὸ οἴδβευβ ρεγίεςϊ, δοοογάϊηρ ἴο ἴδε 
ΒΑΥ ΠΡ, 0:4: 'αυα: ἡμσὶ ἀπά ἡμαεϊβεά »ιαηγ." 

Ὁ Μοβδο5 νγὰ8 ἉΟΣΙΝΥ Βἰπηβοὶξ, δηά πιδάδ 
ΓΑΔΏΥ Οἴδεῖβ ΨΟΓΙΏΥ 485 ννῈ}}" (Νευθδιεῦ, 
“ἼΤΠΕ [ἐὐνίϑ [πἰογργεΐουβ οὗ [52].᾽ 111. ΡΡ. 325, 
339, 287). 
Τῆς οχπῃϊδίοη οὔ ἴτε τὴρῃϊθουβηθ85 οὗ 

Οοά πεαὰ ἃ ἀουδὶες ρυγροβθὲ: ΟἾγίϑδῖ ννᾶβ8 
τπεγείη δεῖ ἕοστῖἢ (1) 858 " Ῥορὶ ὈΠΙἸ ΔΊΟΤΥ ἐπ δὲ: 
διοοα " ἴο 5μον ἴπαῖ σοά ἰ5 Ηπιϑο}ῦ ὁ 7υ5ῖ," 
ἐ.6..) ἴο νἱπάϊςαῖς Η!5 τ ξϊθουβηθϑ8 δρδιηϑῖ (ἢ 
δοοῖηϊηρ ἱΠΊΡΟ ΠΥ οὗἨ 5ἰῆς ἴῃ ΟγΠΊΕΤ ἀρ65, δηὰ 
(2) 85 “Ῥτοριῦύξδ ΟΣ ἐῤγομσ χαἱιδ,᾿" ἴο 5δονν 
ἴηαι Οοά [15 ἴδθ δυΐδον οἵ γἱρῃϊοουβηθβ5 ἴο 
[ποτὶ (παῖ Ὀοϊονο. “ὝΠΟ τὶρῃῖθουβηθ55 οὗ 
Οοά ἰ5 5ῃοννῃ δβρϑοΐδ!γ ἴῃ 1ἢ]15, (ηαὶ Ης 50 
υἱζεῦ! Παῖθβ βίη, [δὶ 'ἴπ ογάδσ ἴο ἀδβίσου 1, 
δηὰ πηᾶκὸ τῆδῃ σὶζῃϊεοιϑ, Ης ϑεηὶ Ηἰβ5 ον 
ϑοη ἱηῖο ἴδε ψοσὶά, δηὰ σᾶνεὲ Ηἰπὶ ὺρ ἴο 
ἀθδῖῃ " (Ε 51:10.5). 

(αἰνίη᾽ 5 ἱπίεγργεϊαίίοῃ, [που Ρἢ ποῖ 5: ΓΙ ΕἾ 
ἀογινοὰ ἴτοτῃ ἴῃς ςοηϊοχῖ, πκΚὸ ται ψνΠῖς ἢ [85 
Ὀδοη ρίνθη θοτο, ἰ5 ποῖ ἰησοποίϑίεηι ἢ ἰξ, 
ἃηὰ 8 ΟΣ αυοϊδηρ ὈΓΙΘΗ͂Υ : “ὙΠΙ5 5. ἃ 
ἀοδηϊίοη οὗ δαῖ τσὶ ρῃίθοιβηθθβ ΠΙΟΝ νγὰ8 
ΘΧὨ δα ἴῃ τῆς εἰῆ οὗ (γί, δηά τενεαὶοὰ 
ἰη 16 Οὐοβρεὶ (ἰ. 17). [ἴ ςσοηπίϑῖ8 οὗ ἵνο 
Ῥαζῖβ: (1) Οοά [8 τξῃίοθουβ, ποῖ ἃ85 οὔθ 
ΔΙΏΟΩΣ ταΔηγ, Ὀυϊ 45 σοπίδιηηρ ἰῃ Η ἱπ|56} 
δἰοηθ δ]] ἔι]η688 οὗ τ κῃϊθοιιβη6855 : ΟΟα δίοπο 
16 Τἰξῃΐθοιιβ, δηὰ 41} πιαπκίπὰ υητιςῃΐθοι!ϑ. 
Βυϊ (2) οὐ 5 τἱκῃίεουδηθ58 18 σου 1 Π108- 
ἔνε : Ηε ρουΐβ ἰξΐ ἔοι οὔ πιᾶῆ. ἴῃ 8, 
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248 ὙΠοτγοίογο νὰ σοηοσϊυάε τἢδῖ ἃ 
ΠΔΠ 5. 5:|Πεα4 δγ Δ πνίτῆους τῆς 
ἀεεάς οἐ τῆς ἰδνν. 

[ν. 28 ---29. 

29 ἢς δε ἴτἴῆε (οἀ οὗ {πε 7εννς 
οπἷἶγ ἡ ἐς δε ποῖ αἷβδο οὗ τῆς (σέπιη αὶ 
Υε8, οἴ τῆς (επί εβ αἷϑο: 

ἐδοτγεΐογο, (6 σὶρῃίζθουβηθθθ οὗ Οοὰ ἰ5 τὲ- 
βΒεςῖεά, ᾿παϑπιιςῖ ἃ5 Ης 7υ511Π65 ἃ ὉΥ ἔδ!ἢ ἴῃ 
Ομ γιϑῖ." 

ῥὲ»" «υδίερ δεϊφυείῥ ἐπ ὕει. [ΛοΓΑΙΙΥ --- 
τὰ δαὶ 5 οὗ ζαὶδ ἐπ: 76888," 2.ς., ὨΙΤῚ 
(δῖ Πᾶς 14} ἴῃ |[6515 ἃ5 ἴδε τοοῖ οἵ ἢ5 
τοϊδίίοη ἴο Οοά, ἰπ ορροϑΞί(ἴοη ἴο ἴποπ τμδὶ 
ΤῸ οὗ ἴῃ ἰᾶνν οὐ᾽ οἵ ννογκϑ: 566 ποῖθ οἡ ἰϊ. 7. 

27-21. ἈΈΒΌΓΥΒ ΟΕ ΟΟΡ᾽5 ΜΕΤΗΟΡ ΟΕ 
᾿υϑτΙΕΙΟΑΤΙΟΝ. 

Τοοκίης ὈΔςοΚ οἡ δῖα ννοὶα ργενῖοιδ ἀγρὶ- 
τποπί ἔγοπι ἱ. 18, ἀπ πιογὲ Ἔβροςια!ν οἡ 186 
ΤΕργεσοηϊδίοη ἴῃ 11}. 21--26, οὗ “τῆς τμδίεοιυ5- 
Π655 οἵ Οοὰ ὃγ ἔπ}, 51. δι} πονν ργοσοβάϑβ 
ἴο ἀγανν οιἱ 5οπὶε οὗ [5 βσταηά γϑϑι]ἔϑ: (τ) 
μαι ἰἴ κῖνεβ ρίογν, ποῖ ἴο πιδη, δῖ ἴο Οοα 
ΟἿΪΥ (τυ. 27, 28); (2) παῖ 1ἴ Ἰηοϊιά65. [δνν 
δηὰ Οδηί]ς ἴῃ οἠς υηϊνογβαὶ τιοῖβοά οὗ ὅ54]- 
νδίϊοη (29, 30); (3) [παῖ 1ἴ ἐπ 140 1565 Ὠινιης 
δνν οὐ 1ἴ5 ἴγιιῈ Ὁδ515 (31). 

ἤζγρεγε ἰς δοαιυίησ ἰῤεη3 “ὝΔοτο [68 
ἐκ δὲ Ὀοδδίϊη 1} [ἴ 5 ἴτὰ (Πδῖ 411 Ὠυπιδη 
Εἰογυ!η." 5 φυ δ! γ ὀχοϊυάοά, Ὀθαῖ ἴπ6 ᾳφυσβίοῃ 
ἢλ45 5ρός!4] γεΐογθηςθ (45 ἴῆ6 Αστὶςὶα 5ῃονν5) ἴο 
[6 Ὀοδ- της Ὀεΐοτε πιεπιοηθα (1. 17, 23), 
ΠΑΙΉΟΙΥ τηαῖ οὗ [6 [ἐνν,  ὩΙσἢ ἢ6 ἢᾶ5 Ὀδεῃ 
ςοπιδαίίη,, Τῆσουμῃοιῖ τ[ἢ6 νος ϑεςτίοῃ (1]. 
χ17---. 20). [ἴ ἰς {215 δοῆϑο οὗ οοπῆῇιεῖΐ 
Ὀγουρμῆῖ ἴο ἃ νἱοεζοτγίοιιβ δηά, [παῖ βίνθϑ 50 
{ΠυρΠμαπὶ ἃ ἴοπε ἴο 86 ΑΡροϑβίϊε᾽β φυδϑβίίοῃ, 
[86 ἴοπε οὗ ἃ σοηΌΘΓΟΥ Ἰοοκίηρ τοιηά ἔογ 8Δη 
ΔανεΓσδΎ ΨνῆΟ [ᾶ5 διγεδαυ αἰϑαρρεαγεαὰ (1 
(ον. ἱ. 2ο; ΧΥ. 55). 

1: ἐς ἐχοίμάεά.) ὙΒουρῃ ποτα σἂη ΠΟνΕΓ 
ΤΟΔΙῪ Ὀε ΤΟΟΠῚ ἔοΥ ΔΎ Ὀοδδίϊπρ ΟἹ πιδΠ᾽5 ραγί 
Ὀεΐίογε Οοά, γεῖ Ὀυαοτίηρ νν1}} ᾿ηἰγάδ ; ΠΟΥ 
σδη [ἴ Ὀ6 5ἢιιϊ ουἱ “ὉΥ ἴῈ9 ἸΔ'Ὗ οὗ ψοΣ 8," 
νΠΙ ἢ ταῖθοΓ ἴοηάς ἴο ἰοβῖογ 56] τὶ ῃϊθοιιδ- 
Π655β. Βυΐ “ΔΙὸὸν οὗ ζδὲ τ," 4 ἀϊδροπϑδίίοη 
ΥΠΙΓἢ 5Αγ5, ποῖ “1 ὴϊα ἀο, δπά ἴῃου 5}|α]ῖ 
Ἰνο," Ὀυϊ “ Βεϊίενο, ἀηά ἴδοι 5η4}1 ὃὈ6 Ξκανοά;; 
δῖ οὔςθ 5Πι:5 οὐυΐ 411} θοδϑίπρ: ἴοσ ἴο Ὀεονο 
15 ἴο ἴγυϑῖ ποῖ ἴῃ Οιγβεῖνεβ, δυζϊ ἴπ Οοά, ἴο 
ἴδε] οὐγϑοῖνεβ ἤοΙρ 658, ἰο σοηΐοβ8 Οὐ ΓβοΪν 5 
Ὀηνγοσίῃγ, δηὰ ἴο σαϑῖ ουγϑοῖνεβ νυν ΗἹ]]} 
ςοηπάεξηςα ὑροῇ Οοὐβ ΠΊΘΓΟΥ ἴῃ ΟΠ γΓΙβί. 

Ἐν «υδαὶ ἰαευῦ ὁ} «υογά Ναγ: ὀμὶ δγ ἐῤε 
ἔαευ οΓ 36.) Ἀςαὰ---ΒῈ Βα ΔΉΠΟΥ Οὗ 
Ἰανῖ (ΒΥ 8ὸ 164) οὗ ψΟΣΚΕΊ ΝΑΥ; ὑπΐ 
Υ Δ1εν οὗ ζαὶτ." 

δί. Ρυ}} 8 ὀχαςῖ δηὰ οἰρηϊβοδηΐ ι15δ6 οὗ ἴΠ6 
Ασί οἷς 15 ἀἰδγεραγήθαά ἴῃ τῆς Α. Υ'΄., δηά τηῖ9- 
ἱπίεγργεϊθα ΕΥ̓ 1 δηρὸ: “δίηςε ἴπεὸ Μοβδὶς 
Ἰανν ννᾶ5 ἃ ἰὰνγ οὗὁἩ ψυγΚ8 ἴῃ ἔοστῃ οΠΪΎ, ἀπά ποῖ 
ἴῃ 5ρίγιῖ (566 τῇ. 7), ἴῃς αυοδίοη Ρῥγόϑυρ- 
Ῥοϑεβ ἴπαὶ (ΠοΓὲ ἰδ Ὧ0 βδιιοἢ ἰᾶνν οὗ ψόσκβ: 

ΑΜ ΟΥἩὨἨἁ ννοσκϑ "15. ννο]}- Κηοόοννη. 

1Π6 βρὶ τ οἵ (π6 ανν ἰ5 (πΠ6 ἰανν οὗ (118. 
ΤΏΙ σοβηεά ἀϊδ[ϊηστζίοη Ὀεΐννοοθη ἴΠ6 ἔοττηῃ δηά 
ϑρίγι! οὗ τε ἴανν οὔ Μοβϑβ ἰ5. οιἱἂ οὗ ρίδςϑ. 
Τῆς αγίίοϊε δείογε ἔργων 5ῆονβ ἴπαϊ ἴπὸ 
αἴδιιδὲ πλυσὲ ὈῈὲ ςοπιρὶεῖοά τἢι5---διὰ τοῦ 
νόμον τῶν ἔργων; ἰηρίοδα οΥ̓ ργοδιρροβίηρ 
[Παΐ {ΠΕ 15 πο δυςἢ ἰᾶνν οὗ νόγκϑ, [πὸ 4065- 
[ἴοη ἴῃ ἕαςϊ ργόδιρροβοβ παῖ “τῆς (ἀθῆπηιῖο) 

ΑςοοΟσα ΣῪ 
“8 Ἰὰν 97 316" ἀοδβ ποῖ πιέδῃὴ ἴῃθ ἰαν οὗ 
Μοϑβεβ γεςομηϊδοα ἴῃ [18 βρί γι 5 δοίης ἃ ἰαν 
οἔὗ (αι ([,μ4η56): Ὀυξ ἴπΠ6 (ὐοβρεὶ 15 ςδἱ]οὰ “8 
Ια οὐ με," Ὀδοδιι56, ᾿κὸ τ[ἢ6 Μοβαὶς ἰανν, ἴξ 
«ἀἰδοίαγο5 ἐῤε «υἱἱ 9 Οοά, ΟὨΪῪΥ νυν μαῖ 1 ἀςπιαη 8 
5 αἰ, ἴον “ ἐδὶς 1’ δὲ φυογᾷ 977 Οοά, ἐδαΐ γε 
ὀεέίου» οπ Ηῖνι «ὐδονρι δὲ ῥαλδ σεπέ" (]οἢ. νἱ. 
29; ζοιήραγο σ [οῇ. 111. 23). 

28. Τρογεέζογε «ὐε εοπεϊμαάρ.) ἘῸΣΥ ὁ ἀθθ1 
(ν το. ΓΒΕ τεδάϊηρ, γάρ, Ὡονν ςσοηβιτηεὰ 
ΌΥ {πὸ ϑιπδίις (οάσθχ, 15 ποοεβϑαγυ ἴὸ [δ 
56η56. Ναὶ (ἢς ςοπίοχί ΓΟαΌ ΓΕΒ 5 4 σοηῇγ- 
ταδίίοη οὗ ἴῃ βἰδίετηεηϊζ ἴῃ υ. 27.) ἴλι θοσϑίπς 
15 ὀχοϊπαθὶ Υ 4 ἰᾶν οὗ ,μ1ῤ. ὝΠαϊ οοπ- 
Πγπλδϊίοη δῖ. δὰ] Ὀγίηρϑ ἔγοπι ἴῃ 6 ϑθποσδὶ 
ῬΓΙΏςΙρΙε Δἰγοδαν Θϑίδ] ϑηθὰ ὉΥ τὸ ᾿νΠΟ]6 
ΡΓενίοι 5. ἀἰϊδοιιδιοη {παὶ “τλᾶσα ἡ’ με βεά ὃν 
2, ἀρατῖ ἔτοτα οσῖα οὗ 6 :᾽ (ΟΠ)» 
Ρᾶγο ἴ6 ννογὰξ “"δρασί ὕσγοιὰ αν," ἰὴ τ. 
21. ὙΤΠαῖ “γπαπ ἐξ ἡ εά ὁγ αἰ," Ῥτονθ8 
(παῖ δ! ἢ 18 ΠΕ ΟΞΘΑΎ ἴο ἴπ6 [ἐνν: [παῖ τηδῃ 
15 }υδῖίῃεά νιπουΐ οΥ ἀρᾶγί ἔγοπι “" του 8 οὗ 
1," ῥγονὲβ {παῖ ““1ῤὲ «υογᾷ; οΓ᾽ ἐδε ἰααν" 
ΔΓΘ ποῖ τοᾳιϊγοά οὗ ἴπε Οθηι 6. ΤῊυ5 ἴῃ 6 
Ὀοδϑίίηρ οὗ 1Π6 [ἐνν 18. ΠΟΙΪΙΥ ὀχοϊυάρά : ἔοτ 
ποῖ ΟἿΪΥ ἰ5 ἴπ6 ἰὰθν (1ηὴ ψνΒῖςἢ πὲ δα τηδάδ 
μῖς Βοδϑτ) ἱπϑυβηοσιοπε ψβουῖ ἕδτῆ, δι [ἢ 
ῖ5 δυβηοϊοηῖ νουΐ ἴπῸ ἰᾶνν: σοιηραγο ποῖς 
ΟὨ Ὁ. 1ο, ἃηά ΟΔΙ. 1. 14-|ό6. 

Οη {86 νογὰ “»"αη,7 ΟὨΒγυϑβοβίομη᾽ 5. ζοπῇ- 
πηθηΐ 5 ὀχοο] ]οηῖ, “Ηὀδ 88γ3 ποῖ " [ἐνν,᾿ ΠΟΥ 
ἢ τη 5. ἀπάογ {Π6 Ἶανν τ δυῖϊ πανίησ εἢ- 
Ἰαγροά τῇς ἀγϑὰᾶ οὗ ἢἷ5 ἀγριιπιεηΐ, αηὰ ορόηϑά 
ἴῃς ἀοοῖβ οὗ βαϊναῖίοη ἴο ἴ11ὲ ννοτγὶ , ῃὸ 5478 
ἐτλλη,᾿ υϑηῆρ ἴπ6 Ὠδπὶα σοπηοη ἴο [ἋἢΠ6 
παῖιγο.᾽" 

20. 1, ρὲ δὲ Οοά οΓ ἐῤδὲ ὕδαυ: οπὶγ 
ΤΠο οχδοῖ τοπάοσγίηρ ννουἹὰ Ὀ6 “ΟΥ 15 
οὗ [ονν8 οἠἱγ 3" δυΐῖ ἴῃ 4δὴ Εηρ 5 Ν εγϑίοη ἴξ 
15 Ὀοῖῖεγ ἴο τοροαὶ ἴῃ ψογὰ “ Οοὰ :" “Οἱ ἰδ 
αοἁ (64 Θοἀδ) οὗἩ δοσδ ΟΔΙΥῖ Νοῖ οὗ 
Οσοητὶ1]98 4181 οι, οὗ Θδϑητὶ108 6180. 
Α ᾳυεβίοη νι ϊοῆ σοπῆστηβ ἴπε 5ίἰαϊόπιοπί οὗ 
τ. 28, ΌὉΥ Αἰϊορίπρ 88 ἴ86 ὨΘοΌββΆγΥ αἰϊζογηϑνο 
νυ δαϊ 15 πιδη [Ἐ5Ε]Υ ἐπ ροβϑὉ]6. (ἐοπιρᾶγο οὔ 
[815 086 οὗἩ ἤ, ποίε8. οἡ υΥἱ. 1; ἱἱ. α; ΙΧ. 21: 
ΧΙ. 1. 

Μδῃ τουβὶ ὃς ᾿υπι!Πεὰ ὉΥ ἔδ ψιθουΐ 



νυ. 30---31.} 

30 ϑεαίηρ 1} ἐξ οπε Οο͵οά, νῇῆϊςἢ 
88.]} 75:1} τῆς οἰγουπιςοίϑίοη δγ (ΔΙῸ, 
Δηα πποϊγουπηοϊδίοη ΓὨγουρἢ (ἢ. 

ψοτΚΕ οὗ ἴανν, ον εἶδε ἴδ Ἰυδιϊβοδίίοη νυνὶ ἢ 
Οοά [5 ργον θά ἀθροηάβ οἡ ἃ Ἴοπάϊίοη, 
ὙΒΙΟ ποῆς οδη ἄμ] Ὀυϊ (ΠΟΥ ψνΠΙσἢ ἃγς 
υηάογ ἴῃς ἶδιν. Οοά ψουϊά ἴἢι15 β5ῆονν (ἢδῖ 
Ης οαγοὰ ἴοσ ποῆς διιῖ [ἐνν5, αηὰ δεϊοησεὰ 
ἴα 16 πὶ ΟἸΪΥ. 

80. δεείηρ 11 ἐξ οπδ Οοά.] “Ιἴ8ο Ὅ9 τμαΐϊ 
Θοὰ ἐδ οπ 6." Το ρῥτγοοῦ {παῖ Οοὰ 1.5 σοὰ 
οὗ Οδηί]ε5 458 νγῈ}] 45 οἵ [ἐνν8, 1165 ἰη [6 ἢγϑὶ 
ξυηαδπηοηῖϊδὶ ἀγίς]α οὗ τὰς [Θννϑ᾽ το ρίοη, {πα 
]εμονδῆ 15 Οοά δίοῃς, ἐενεὴ ἴῃς Οοἀ οἴ 8]] 
τῆς κΚίηράοπια οὗ ἴῃς δαγῖῃ. ὅ66 2 ΚΙ. χίχ. 
15; [βϊδὴὴ χίΐν. 6; Ὠδυϊῖ. νἱ. 4; τ ον. τἱϊ,. 
4-6: τ ΤΙη,. 11. 4.-6. Τῆς ἀϊογοηςε Ὀοΐνγοθη 
ἐπείπερ (“ “εεἰης ἐδα! Ἶ δηὰ εἴπερ (“ἸΖ δο 6 
861") αἴεςῖ5 ἴῃς τβεϊογίςδὶ ἔοττῃ Οἱ, δπὰ 
Ὠοΐ ἴἢς Ἰορξίςδ! σοζθῆογ οὗ ἴῃδ ἀγρυπιοηίῖ. 

εἴπερ 81. Ῥδιὶ] ἀοθβ ἢοΐ πἰπιβεὶξ 
δ5ϑετί ἴπ6 Δ ϑο υἷα σογίδιὩΥ οὗ 1Π6 5ἰδίοπιθηΐ 
“6Θοὰ ἐδ οπ9,᾿" δυῖ Κηονηρ ἴξ ἰο ὃς ἴῃ δεῖ 
ἃ8 δὺβοϊυϊε]γ σογίαϊη ἔοσ ἢἷ5 τγεδάθιβ 25 ἴοσ 
δἰπη56], ρυΐ5 [ἴ Ὀείοσε (ἢ 6πὶ ἴο ἀεςϊἀθ. (οι- 
Ρᾶγα 2 Τ 658. ἱ. 6. 

«υδἰεδ “δα ! ἡμίν ἐδε εἰγαιρμοίείοη ὁγ {αἱ δ, 
απά ὠπεγειρησ σοι ἰῤγοι ἄμμι, “ΨΦῳ0ψ1ο 
ΠῚ ποῦ οἱτουτχλοΐδίοι," ἄο. ΤΠ 
(ἢ τῆᾶῖ “οὰ ἰδ οπ0,"" Ππανίης ὃδοη α]- 
Ἰεξκεά ἴο ῥγονὲ ἴδ Ης ἰ8 Οοά οἵ Οεοπεῖες 
ἃ5 ὙῈ]} 88 οὐ [ενν8, 81. Ρδ0] πον ἀρροπάβ ἴο 
, ἃ5. ἃ σογο ατγ, ἴπ6 ὑπ οὐ Ηἰς ρίδη οὗ 
)υπεβοδίίοη ἕοσ ἃ}}. ΤῊ 15 ἴῃς ςοηῃοχίοῃ: 
Ὑδς5, οἵ Οεηίε8. αἰϑο, βἰποα Οοά [58 οὔθ: 
δηὰ 50 Ηἰ8 ρίδη οὗ 7υ5εΠοδίίομ Υ ἔδίτἢ νν}}] 
Ἰηο!ιάς θοΙἢ [ονν ἀπά Οοπε]ο.᾽ 
ΑἸ 15 ποῖ ἴο θὲ βυρροβεά," 88γ8 Οτίρεῃ, 

Καῖ δῖ. Ῥδὺϊ δὰ5 ναγίθεὰ ἢ]58 υ86 οὗ ῥγε- 
Ῥοϑίτοηβ δ γαπάοπι." Η|8 υἱὲ οὗ {πε ἀγίϊο]θ 
185. ΘΩΌΔΙΪΥ ἔγος ἔγοπη σαργίςθ, δηὰ ψπθη ψνῈ 
[1] ἴο ἀϊδοεγη ἴη6 πιοδηΐηρ ΟὗὨἨἉ βοπηὸ πίςθ ἀϊΐ9- 
Εἰποιίοη ἰπ ἴῃς Αροϑβεϊεῖβ οποίος οὗ ψογάϑ, ἰΐ 
185. ἸΏΟΓΕ ΤΓραβοηδδὶε ἴο ἱπιριῖς 86 ννἂηΐ οὗ 
αἰδογιπιϊπαϊίοπ ἴο οὐ γβοῖνεβ [ἤδη ἴο Πίπι. 

ΤῊΣ υὑδ504] ἀἰπι!!ηστίοη Ὀεΐννθθη ἐξ δηά διά 
ἷ8, (δὲ ἐξ ἰηάϊςαῖεβ ἴπΠ6 ογίχίη, δοῦυσοθ, ΟΣ 
τοοῖ, 4. ς. [ῃς ὈΓΙΠΊΔΤΥ σδιιδε : διά, {Π6 ἱπίογς 
ΥΕΠΙΠΡ, ἱπβίΓυπιοηῖαὶ, δηὰ 50 ἴπε ϑιιϑίἀϊασυ 
ΟΔιι56, πηδδη5, οἵ σοηάϊίοη. 

Ἧετε, δοοογάϊηρυ, ἐκ πίστεως 8 υβδοὰ οὗ 
{πε ]ἐνν, ἴο ἱπάϊσαία (πδξ ννῃβδίθυθγ πρᾶν δὲ 
ἢ]5 ῥγεϑεηΐ Ἴσοπαϊίοη δηά ργίνιερε, {π6 τοδὶ 
δοΟίΓγοα ἂπά τοοῖ οἵ Ἰυπ([βοδίίοη (50 Δγ 85 
ἴῖ ἀερεπάβ. οἡ ἢ π|561{) πιυδῖ Ὀὲ ἔδἢ. Απὰ 
ἔτι Ὀεῖηρ βοπιθί προ ποὺν νΥ ΠΙοἢ 86 [ἐν 
5 ποῖ γεῖ ροΐ, πίστις 15 υϑοὰ «ἰϊποιῖ (ἢ6 
ΔΙΓΙςΪ6. 

ἴη γεραγὰ ἴο 16 Οθπῆ]θ, ἴῃ6 ροϊπὶ ἰπ ἀ15- 
Ρυΐϊς ννὰ8 ποῖ ᾿νποῖθεῦ δὶς δι Ποδίίοη ἢδὰ 
15 οὐ δίη ἴἢ ἢ, θυϊ Ἡ ΠΟΙ͂ΟΣ ἢἰ5 ἢ ἴῃ 

ΚΟΜΑΝΒ, 111]. 

41 Ὧο τὲ ἴδ πιᾶκε νοϊά τῆς 
ἴανν τῇγουρῃ ἢ ἢ (ἀσοἀ ἰοτγθὶά: 
γεᾶ, νγεὲ Ἵβτδ Ὁ] 5} τῆς Ἰᾶνν. 

ΘΙ σίϑῖ νγὰ8 βυβιςϊοπὶ ἴο 0517 πὶ σι Ππουῖ 
αἰγουπ)ςοϑίοι δηὰ [πε ἰδνν. Τῆς ἵννο ορροϑῖῖα 
ϑεν8 οὗ (15 αισϑίίοη τηϊρϊ ὃς {Π5 εχ- 
ΡΓεββοά: 

(1) δικαιοῦται ἐκ πίστεως διὰ νόμου καὶ 
περιτομῆς. 

(2) δικαιοῦται ἐκ πίστεως καὶ διὰ τῆς 
πίστεως χωρὶς νόμου. 

ΤὮο ςοςοηὰ νίονν, νη] ςἢ 8 851. Ρδι}᾿5, 645 
(παῖ ἴῃ ἴῃς Ἰυπεοδίίοπ οὗ ἴῆε Οοπί!ο, (Ὠς 
δ νΠῖς ἢ ΠΘ ἀἰγοδαν 45, σΌΡ0]168 ἴῃς ρ͵δες 
οὗ 411 5 5: ἀἸΑΓῪ πιθᾶῃ5, 5. ἢ ἃ5 ΟἰἸΓΟυ ΠῚ ς 50 ἢ 
δΔηα ἴΠ6 ἶδνσγ. (ἀοιῆραγο ποῖ οἢ Ὁ. 28. 

31. ο «ὐς ἐδεη »ιαῖς υοἱά ἐῤὲ ἴσευ ἐδγομσϑ 
“ἢ ΚΜ αν " (δου ([Π6 ΔτγΕς] 6), τε 8 
οἰ πον τῆς Ο. Τ᾿. δεπρίιγοβ (566 οὔ σ΄. 19), 
νυ ῃιςῃ 51. Ρᾳι] ἀοδθβ ἡοῖ δϑϑυπηθ ἴο 6ϑίδ Ὁ 8} 
ΌΥ 5 ἀοςίγίης, Ὀυϊ σοηνογβεῖυ, ἢἰ5 ἀοςῖτηδ 
Ὁγ ἴῃς ϑεγρίυγοθ; ποῦ “1ῆε ἰανν οὗ Μίοβεβ," 
45 ἴῃς δα515 οὗ ἴΠ6 [ονν δῇ Γ᾿5ροηβδίοη, ΠοΥ 
ΔΥ ραγτοιαγ ἰανν, Ὀυὲ [πα νυν ἢ 15 σοπη πο 
ἴο 4]Ϊ ἰανν, [5 6556 η118] ο]γαςίεγ δηὰ ὑγίηςρ δ. 
Οοπρασα 6] 1280 οὐ Ηφοῦγ. νι]. 6 «πᾷ 
ποίο Ν. 

Ιπ (ἢ158 β5θη56 81. Ρδ0] π85 βαἱὰ ταὶ “Ἐ9 
Σἰ ζθοΟῦΒη688 οὗ Θοὰ δ)88 Ὁ660 τοδπὶ- 
ζοδιϑὰ δρατί σοι 16ν (υ. 21), ἀπά (Πα 
ΔΗ ἰδ ποιὶδοὰ ὉΥ ζαΐϊτ δρατὶ ΤΟΙ, 
ὍΟΥΚΕ οὗ Δ (υ. 28). Τὸ ἴδε [ἐν Ψ ΠοῸ 
Κπονν πὸ “ἶανν " δυϊ “τὰς ἰανν ᾽᾿ οὗ Μοβοβ, δηά 
νδ υοὰ τη 45 {πῸ τηοῖποά οὗ δἷπιηϊην ἴο 
τὶ ϊοουβη655, βιοἢ; σἴδίθπηθηῖβ τη δῖ 5θὸπὶ ἴο 
ΔΌΟ] 5 ([Π6 μοΐα ῥγίηορὶς οὗ ἰανν, δηὰ στηϑκὸ 
τι νοϊὰ. 

δῖ. ΡῈ} ἴῃ δ᾽58. υϑ118] ΤηᾶΠηΓ ἀπίϊς ραῖα8 
πε οδ)εςτίοη, ΟΥ̓ ρυϊτίης ἴο Πἰπιϑε] ἴῃς 468- 
τ[ὸπ ψὨϊο τρῆϊ 6 υτρεὰ ἀραὶ Πίπι: 
“)ο ΜῈ ἔπ 85 τ Κ9 ἰΔ οὗὁἩ ποὸ:9 οϑοοῖ 
ΤΕΣΟΌΧ 1411} 8" 2,2. (γουρἢ [80 2πὶ}}" 
νης ἢ ψγὸ ανθ τηθηϊοηοα αῦονο 8458 ἴῃ6 530]6 
ςοπάϊιοηῃ οὗ ̓ υδεποαίίοῃ. 

Εογ ἴῃς ϑεῆϑε οὗ καταργοῦμεν, 566 [1]. 3; [γ΄ 
14. 581. Ρι] ἀϊὰ υπάοιυ δέ αν πηακὸ οὗ ποης 
οὔδος (μὲ [Θνν δῇ ἰάθα οὗ “ἐῤε ἰααυ," 85 τῇο 
ΤηθΔη5 οὗ δἰἰδιηὴρ ἴο τὶ βῃϊθοιιβηθββ, δηὰ 85 
ΠΕΘΘΘΘΑΙῪ ἴον ἴπῸ Οοπί6 (σςοπιρᾶγε Ὁ δι. ἰ, 
16-19}); Ὀυΐ 6 5ῃγιηκ5 ἔτοτσῃ ἴῃς τποιρῆξ 
(μὴ γένοιτο, 566 111. 4, 6) οὗ πιακίηρ κ1ανν " ἴη 
15 ἴγιια σμαγαςῖοσ οἵ ποης οῇξοῖ. 

Υεα, «υε ε“1αὐ[η δὲ ἰααυ}] “ΜΦΑΥ, «αὐ ε:.2- 
ὀίω ᾽ν }" νὸ 56ῖ 1ἴ τ, δηὰ πιᾶκοὸ ἴἴ βἰδηά 
ἄττῃ Ὁγ Ρυξιπρ ἰξ ὕροη 115 ργορεσ θα456. Υἱεν θά 
ἃ5 ἃ Τονεϊαῖίοη οὗ ἴπε οἴογηδὶ ρτίπορίο5. οὗ 
ΤΩΟΓΔ ΠΥ, ΟΥ ἰῃ ΟἾΠΕΥ ννογάβ, οὐ ἴπ6 ΠΟΙΥῪ νν}}} 
οὗ Οοά, ““ἴανν,᾿" 50 ἔσ ἴτοπη ὑείπρ τηλάς νοϊά, 
8 ἴογ (ῆς ἢγβ {ἰπ|ὸ ἔΪγ νἱηά!οαῖϊοά, δηὰ 
6512 0156 Ὀγ ἴῃς Οοβρεὶ οὗ “ πιρῃίεοιβπεβ8 
Ὀγ Ὁ." 
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οὔ ΚΟΜΑΝ. 11]. 

ΤΠο ἴννο 5ἰάθβ, ποραῖϊνε δηὰ ροβίζινο, οὗ 
(ἢ ΑΡροβίϊοῖς ἄπονα γ ἅτ ἀσνεϊορεά ἴῃ ἢῚΒ 
δι: δοηιθηῖϊ ἀγριιπιοηῖ, Α58 ἴο ἴΠ6 ἐὈΥΠΊΕΓ, Π6 
Ριοςθθάβ ἂδἴ οὔςὸ ἴο δῆον ἴῃ ς. ἰν., [παῖ ἰδνν 
15. ἢοῖ τηδάς νοϊὰ ὈΥ̓ 115 ὀχοϊυβίοη ἔστοσι 7ι151}- 

βεαδίίοη, ἴογ (ἢ 5 δὰ ἰνγαῦβ θθεὴ 50; ἰξ μδὰ 
ὯΟ Ρΐαςε ἴῃ Αὐγδῆδπι 5 ̓υ5:βοδίίοη Ὺ (Δ ἢ. 

ΤῊς ροβίξϊνε 5ἰάς, ἴμε ἐϑίδὈ βπτηεηΐ δηὰ 
Υἱπαϊσδίίοη οὐἨ ἴανν ἴῃ [185 ἴγ δ σῃαγαςῖοσ, ἰ8 
ἀϊβουποςὰ δἵ ἰδσρε 11} ς. ΥἹ]. 

ΑΠΌΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘΒ οἡ στ. 9, 25. 
9. 1. Τί οὖν; προεχόμεθα; οὐ πάντως" προῃ- 

τιασάμεθα γάρ. ὙΤΠΙ5 5 ἴῃς γτεορεῖινθα ἰοχῖ, 
ϑιρροσίθα ὉΥ 4 ρύοδῖ ργεροηάογδησε οὗ {Π6 
μοί δυϊπου65, δηὰ δοςοριεα ὈΥ͂ 81] πιοάογῃ 
ογἰτῖσ5. [18 ἱπιογργοίδιίοη ἀθροηάβ ὕροη ἴπῸ 
ταεδηΐϊηρ; οὗ προεχόμεθα. 

(4) προεχόμεθα, ῬαϑΞϑβῖνο. 

ΤῊΪ5 ἀχρίδηδίίοη ἰ5 ρίνθοη ΟΥ̓ ἃ ϑ.δο αὶ 
(ροβϑιὶγ Ῥῃοῖ5) ἴῃ (Εουπιοηυ8. Τς 85- 
δοιϊίοη οὗ {Π| γύεδῖ δἀναηίδρε οὗ ἴδε |ονν, 
Ἰοδά9α [π6 Οοπίο ἴο οχοίδιπι, “ ν δὲ ποη} 
Ατε νὸ ἰογοϑίδ! θὰ, δηά ϑιγραϑϑθά ἡ ἡμεῖς 
προελήφθημεν, προεχόύμεθα; ΤῸ ψΒιοΒ 51. 
Ῥδὺ] γερ ϊε5, “" Νο, 'ῃ ἢο ννῖ56. {18 6 Ὺ μανο ποῖ 
ἄοπς τρῃῖ, {ΠΟΥ ἀγὲ τεϑροηβι Ὁ] ᾿ι5ῖ 45 γ0ι 
το, ἢ γοι ἤδγὸ ποΐ ἀοπε τίσῃί, Βυῖ 1 Ὀοίἢ 
ἀο τἰῆῖ, [μς σαϊνδίίοη 15 εαιδὶ, 50 (πὶ γοι ἃΓα 
ποῖ βιιγραββθὰ (προέχεσθε). 
ΤὨ5 θεπϑς οὗ προέχεσθαι 15 ἑοιιπὰ ἴῃ Ρ] 11" 

ἴαγοῆ. Βυῖ (6 ἀδοϊσῖνο οὐ]εσϊίοη ἴο [ἢ |5, 
δηά ἃ}} οἴπεῖ ἐχρίαπαῖ!οοβ ἡ ἢ Δϑοσῖθς ἴἢ6 
φυσδίίοη ἴο ἃ Οὐόπῃ!]ο, 15 (παῖ [μετα 15 ποίη 
ἴῃ ἴῃς σοηϊοχὶ ἴο υ51}} (ἢς (ταπϑιοη ἴο ἃ 
Οεπὶς βροάκοσ, (Επίζϑοῆο, Μογοσ.) 

(Ὁ) προεχόμεθα, Μιάάϊο. 

(1) “Ῥο νςε (1, Ῥαϑιὶὶ, δπά οἵδεσ [6νν8) 
Ρυῖ ἔογννασά δηγίμιηρ 45 ἃ ἀείθῃοθ οὐ᾽ ὃχ- 
Οσιι56 "ἢ 

ὙΠΕοΓΟ 15 ἔογος ἱπ ῬΒΠΠΙΡΡΙ 5. οδ]οοϊίοη {παῖ 
τη νογὺ ἰπ {π|8 986η56 τηιϑδί ἤδᾶνο ἰΐ58 οδ]οςῖ 
Ἔχργοβϑθά---προεχόμεθά τι; Ἡετοάοῖ. 1]. 42, 
προέχεσθαί τε τὴν κεφαλὴν ἀποταμόντα τοῦ 
κριοῦ, ἰαΒ ἢο οχοερίίοη: διῖ Μεγεῦ ἀΐδγε- 
ξατὰ8 (15 οδ]εςῖίοη, δηά ψνῖ ἘτΙΖΒΟΠΟ, 
Ελναϊὰ, Τῇ. ϑεῃοῖϊ, Μοτγίβοη, δάορῖϑ ἴπῸ ὃχ- 
Ρἰδηφζίοη, ν ΒΓ ἢ ἀρτθθβ νν6}} ἢ} ἴΠ6 σοπίοχῖ, 
Δη4 Ῥγόβϑογνθϑ τῆς υ50.4] πηοδηϊηρ Οἱ προέ χεσθαι. 

1) “ο Με ριυῖ οὐυγδεῖνεβ ἱογνασα δ ἢ. ἐδ.) 
85 Ὀεζίοῦ τῆδη ἴῃο56 οὐοσ οτη Οοα 8 ῥυάρ- 
γηθηΐῖ ἱπιροπάβ (ΗΟ ΠΥ ΔΠΏ), ΟΥ̓́, 85 δεϊζοῦ [ΠΔη 
1η6 Οοηι 168. 

ΟὈεεϊίοη. Νο εχαπιρὶς ἢ88 Ὀδθη ἰοιιηά οὗ 
προέχεσθωι ἴῃ 115 56Π56. 

(3) “Ατὸ ννὲ εϊῖογ ἴδῃ {ΠῸῪ δ" 
Τὶς 5. ἴς ἱπιογργεϊδιίοη δάορίθα ἰῃ ἴἢ6 

Ἐπ; 5} Ν ογϑίοηβ ἔτοπὶ ὟΝ ἰοἸ ἢ ἴο Α. Ν,, δηά 
ἷἰ5 {πὸ δἰτηρ]εϑὶ δπὰ ὑεϑῖ. [ἴ ἰ5 βυιρροτγίεα ὈΥ 
τῆ. Νναυϊραῖος: “ Οὐἱὰ οτγρο ἢ Ῥυαοο)πλι5 608) 
πὰ ὈΥ Επτηγταυ5 (ἀρουΐ Α.Ὁ. 1τοο), φυοῖοά 
ὉΥ Ἐδίοιο ἴῃ Πῖ5. “ ΟΥ̓ ςαὶ (Οοπλτλθιῖ. :᾿-- 
Ἄρα περ σσὸν ἔχομεν παρὰ τοὺς Ἕλληνας ; 

ἴη {Π1|8 σαδ ἴῃ ΜιΙάά]ο Νοῖςο 85 115 50- 
)εςῖίνε ἔογοθ : “"᾿Ασο 6 ἴῃ ΟἿΤΓ οννῇ ορϊηΐϊοη 
θεῖο ὁ ο ννὸ 1π1πΚ οὐγεοῖνόβ δοῖζοσ "Ὁ 

11. Τί οὖν προεχόμεθα; οὐ πάντως. 
Τῆς τεςεϊνοαὰ τοχῖ, ἢ (ἢ 15 ρυποῖυδίοη 

[πγοννίηρ [6 ἴννο φυθϑῖοπβ ἰηῖο οπο, 18 ἴῃ 8 
οχρίἰηεά ἴῃ ( οὐπηοη5: “ν Βαῖ δἀνδηῖδζε, 
ἴπεη, πᾶνο ννὸ ( [6 νν5), ἀηὰ νυῆδῖ αἱὰ ννὲ Ἀὐροὰ 
θείης ῥγεΐοττοα δοίοτε τ υπεϊγοιπηςϊϑοὰ Ὁ ἢ 
Βυϊ ἴῃ {15 σᾶ56 ἴῃ 6 Δηϑινοῦ τηιϑδὲ ἤᾶνο Ὀεδη 
ἴπ ἃ ἀἰβεγοπὶ ἴογτη, δηϑυνοσίηρ ἴο τί; Ἔ. Κ. 
οὐδέν ηοΐ οὐ πάντως. 

ΠῚ. Τί οὖν προκατέχομεν περισσόν ; προῃτια- 
σάμεθα, κιτιλ. 

ΤῊϊβ γεδαϊηρ, ἰη νος οὐ πάντως 8 ΠΟΙΙΥ͂ 
οπλττεὰ, 15 σαραῦὶς οὗ ἴννο ἱπιοσργοίδιοηϑβ : 

(1.) “ννβΒαῖ δἀναπίαρε, ἔῆοη, ἀο ννε ([ενν5) 
τεΐδιη Ὁ " 

80 ἴδε ϑγγίδς (ϑοβρδαῦ, “Οὐυἱά ετγροὸ οὔ"- 
Κἰησπηιι5 Θχοε!]θηκὶς 2 ον! ΠΕ τεϊεστίης ἴο 
αι: “ ὙΝδδὶ δἀννδηΐαδρο, ἴθ, δαί ἴῃς [ἐν ἢ 
δηὰ δργθείηρ ἴῃ ἴη6 βϑῆογαὶ βεηξθ ψ ἢ [. Ὁ. 3. 

([1.) ““ννμαῖ αἀνδηΐδρε ἀο νναὲ ((ῃγιϑιϊδπ5) 
βοϊὰ }" 

ΤῊϊ5 ἐχρ δπαίϊοη 15 δάορίθα δρραγθηί ὉΥ͂ 
Οτξεη, ΟἸμγγϑβοβίοπι, ἀπά ΤὨοἊοσοτεῖ : ὉΥ͂ 
ὙΤΒδεοοάοτχις ἴῃ Οτδπιεγ 5 Οδίεπα (“ Αἴζεγ 1ῃς 
τερτοοῦ οὗ οἱἷἱγ Κιηϑπίθη, ὁ. 9. ἴπ6Ὸ [ονγ5, νγῈ 
Ὑ111 δρεᾶκ οἵ (ἢ6 ρτόδίποθϑ οὗ οὔγ δάνδῃ- 
ἴαρε5,᾽) δηὰ 51}}} πιοῦθὸ ὀχρ ο Υ ΟΥ̓ δενο- 
ΤΔΏΙ5 [ΟΥΓ ϑόνογι5 οὔ Αὐτός (οἰοδε)), ἰῇ 
(Ἐευπιοηῖυ5 δπα ἐπ Ογαπιοτ᾿ 8 (δῖ, τί ἔχομεν 
ἡμεῖς ἐκ τῆς χάριτος περισσὸν καὶ ἐξαιρετόν; 
τὴν πίστιν τὴν διὰ Ἰησοὺ Χριστοῦ δικαιοσύνης 
οὖσαν ἀπεργαστικήν. 

Βυϊῖ ἴπεὸ τοδάϊηρ, [πουρῇ ἰουηά ἴῃ Ὁ Ο ο8η 
ΟἾΪΥ ὃ6 τοραγάφα 45 δῇ δηςϊθηϊ ρ]οββ, ἀορίοἀ 
ἰηῖο ἴΠ6 ἴοχῖ οἡ δοςοιηΐ οὗ ἴῃς δι δίρυὙ δηὰ 
ἀϊβῆςσυςν οὗ {Π6 γϑςοϊνεα τγοδάϊηρ. 

25. ““ΙῤγορίΠαιίον ἢ ποῖ (ἢς ΑὈπῖγαςϊ Νουη 
ἱλασμός (1 [οὔπ 11. 2; ἵν. 10), θυζΐ ἱλαστήριον, 
“ ῬΓΟΡ τ ΔίοΓΥ," οΟΥΙ Ρ ΠΑΠΥ ἃ πειιῖεῦ δά)εςτνο, 
Ὀυῖ σοηβίδητῦγ υδεά ἴῃ ΒΙΌΙΙοΔΙ Οαεοκ 85 ἃ 
ϑδιιδοίδητινε ἴῃ ἴἢ6 ἀεῆηϊΐο σοπογεῖθ βϑεῆβα 
“ὁ μἴαςθ ΟΥ Ἰηϑεγιπιοηΐ οὗἨὨἁ ῥτοριαϊίοη : σοπι- 
Ῥᾶγεὲ ἀκροατήριον, δικαστήριον, θυμιατήριον, 
θυσιαστήριον. Οηςθ ἰη Ν. Τ. (Ηδεδ. ἰχ. 4), 
δηά δϑοιζ ἴννθηῖγ -ῆνε {ἰπλὲ5 ἰπ ΕΧΧ, ἴἴ πιεδπ5 
(μς6 ᾿Ιὰ οὗἩ ροϊὰ ἀῦονε πε Ασκ, ςα)]εὰ ΓῚΒ3 
“ἰ ΤΠ ΘΓΟΥ -ϑ6ῖ," ΟΥ "" ῥγοριτἰΐοτγ." [[ἴ ἢγεῖ 
οςςσιτϑ ἴῃ Εχ. ΧχΥ. 17, καὶ ποιήσεις ἱλαστήριον 
ἐπίθεμα χρνσίον καθαροῦ, “᾿ἀῃὰ ἴβου 5ῃαὶϊ 
τλλκα ἃ ὑγορι(ἰδίοσυ, ἃ ἰὰ οὗ ρυζγε ροϊ]ὰ, δε 



ΚΟΜΑΝΟΕ. 11. 

οοποϊσιςίίοη δοίην ἴΠ6 βδπὴς 45 ἴῃ Ἐχ. χχνὶ. 
1, 7. Τῖβ δρροβίἰἰοῃ οὗ ἱλαστήριον ἅπὰ 
ἐπίθεμα ἰ5 ἴπε τπιογα πδίυγαὶ, Ὀεσδιϑε Οἡ {}}}5 

Πτσῖ οσσύγγοηςε οὗ ΠῚΒ9 ἴδε ἰγαπϑιδῖοσβ ταὶρῃϊ 
τυῖϑ ἴο 5ον ἴῃδῖ (ΠΟῪ πδά θοῖἢ τπεδηΐϊηρ5 
ὑπάοσ {Πεῖγ σοηϑί ἀθγαίιοη. 

[Ι͂π ΕζΖεκ. χἹ πὶ. 14, 17, 20, τὸ ἱλαστήριον 8 
υϑεά Ὁγ τε ὺΧΧ᾽ ον {Π6 Ἰεάρε οὐ σγαϊβεὰ ὕᾶϑε 
οὗ 16 δἰἴαγ, "729 “εἰς " (Α. Ν.), ννϊοἢ Κα 
[6 σἀρρογοῖῃ ννὰ5 ἴο 06 ϑργίῃκ]εᾷ ἢ [ἢ 6 
δΙοοά; δηά ἴῃ ΛπΊοβ ἰχ. 1, ἔογ ἽΠΒ3, “τῃε 
Ἰ;πῖεϊ, τϊϑία κθῆ ἀρράγεπΕΥ ἕογ ΠἼΒ3. ΡΆΠο 
( νὰ Μοκ., 1ε|0.{Π1. ς. νἱῖϊ., ἐπίθεμα τὸ 
προσαγορευόμενον ἱλαστήριον) ΤΕΟΟΡΏΪ565 ἱλα- 
στήριον 85 ἴδ τοοΠηΐο8] δηὰ ςοηῃϑίδηϊ παπηὲ οὗ 
τῆς [ἰὰ οὗ (ῃς Ατκ. 

ΓρΡΟῚ {Ππ|5 ΒΙΌΪΙΟ4] υὑϑᾶρε 5 ἐοιιπάεα [ἢ6 
δησίθηζ ᾿Ἰηϊογργείδιοη. 

Ογίφοη ϑιν8 ἴπδξ (ἢς Αροβίϊα ἤοῦεὸ “ τεΐεγβ 
[Π6 ργοριἰΔίοτγ ἠδοογιδεὰ ἴῃ Εχοάυβ ἴο ἤοηΘ 
δῖ τῆ6 1 οτγὰ οἷἵγ ϑανίουγ" δϑο οἡ [(δ6 
Οὐοϑρεὶ οὗ 81. ]οὔη, ἴοτπη. 1, ς. 18, ἢθ 5478 
τῆλῖ “ἴθ γοϊάφη ργορι ΠΔΙΟΤΥ Γοϑῦηρ οἡ Π6 
ἴἔννο Οπδετγιϊίπι ἴῃ ἴἢ6 ΗΟΪΥ οὗὨ Ηο]165 ννᾶ8 ἃ 
δογί οἵ βδῃδάοιν οὗ 115 ὑγοριἰδίογυ." Ηε 4530 
4ιυοῖεθ [δν. ἵν. τό, καὶ εἰσοίσει ὁ ἱερεὺς ὁ 
Χριστὸς ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ μόσχου κ.τ.λ. 

Οδνγμοσίοοι ( Ὸ 8 πιϊϑυπάεγοιοοά Υ͂ 
Μεγετὴ ρἶνεβ [δς βᾶπια ἰηϊεγργεϊδίίοη. Αϑὸσ 
δονιηε ἴΠδὶ ὁ δὲ; οτυη ὀμοοά " 5ϊαπαάϑ ἴῃ σοῃ- 
υλϑὶ ἴο ἴῃ Ἰ6ρ] βδοσῇςθϑ, ῃ6 Ἔχρ  δίῃβ8 ἀπολύ- 
τρωσις, διὰ ἴποη φσοὰβ οἡ: “ Απά ἔογ ἴἢ|8 
ΥΕΓΥ ΤΟΔ5ΟῊ ἢδ (4115 ΗΙπὶ ἱλαστήριον, δῃονίης 
(παῖ 1 τῆς ἴγρε δὰ 80 πιο ροντεσ, τυ σῇ 
ΤΏΟΣΟ Μ01}} (ἢ6 τολ] Ὑ ὌΧ δ (ἢ 6 54π|6.᾿ 

ΤΡεοάογεί. ὅ8εε πε 5: σι Κίηρ ραβϑαρὲ φυοῖοά 
ἴη ἴῃς ἰοοϊποῖϊα οἡ ἴπ6 ψογάβ “ ἐῤγοωσθ ζαλιὁ 
ἐπὶ δὶ» δἰοοί," 

ΟνἹ, ἰὼ Οσαπηοσς Οδίοπα: “ ΕῸὸσ Ηδ ἢ85 
Ὀδοη δεῖ 45 ἃ ῥγορ ἸΔΟΎ {πγοὰ ἢ (Αἢ ἴῃ 
Ηϊἰς Ὀ]οοά : ἕον βδίπος Ηδ ἢδ5 τηδάς Ηἰβ οννῃ 
Ὀ]οοά δη οχοῆδηρε ἔογ {86 ᾿ἰξδ οὗ 4]1, Η 6 ἢδ9 
δανυεὶ ἴῃς νου], ἀπά πιαάς ἴΠ6 Ουὰ «Αηὰ 
ἘΔΊΠΟΥ ἴῃ ποασθῃ ρῥγορίτοιβ δηὰ ἔβνουγαθὶς 
ἴο υ5." 

ΤΡεορδκίαε!, ἀπὰ Οεπηδάϊι5β ἰῃ (Εςυχηδηΐϊυ5, 
ξεῖνε ἴῃς βαπὴα ἱηϊοσργοίδιοη. 

Το ϑγγίαε Ὧη5 ἴῃ 6 βαπὶθ τνογὰ ἤοτο, δηά 
ἰη Εχ, χχν. 17, ἃ ψογά, ποννόνοσ, νης 
ι.565 4150 ἰη ἴἴ6 5δοῆϑὲ οὗ “ διοποτηθηῖ." 

Τῆς Ζαΐΐη νϑτῖθ5 Ὀεΐννοθη “ ργορ!δζοσί πὶ, 
“ ῥχγοριτδίογεπι," δηά “ Ῥγορ ἰδ] οηθ πὶ." 

Ζιμῖδεν σῖνος “ ΟπδάθηἍϑίἢ]," δηὰ Τγηπάαΐε, 
“ἃ 86δῖδθ οἵ ΠιεσοΥ. 
ΤῊ 5. ἰηϊεγργεϊδιίίοη ἢᾶ8 θθθὴ ϑβϑιρροτγίϑα 

ὙΠ δουπάδηϊ Ἰελγηΐης, Ὀν 4 Ποϑί οἵ Ἴοχη" 
τυσηίδἴογο. 

Τῆς (οἰϊονίης οὈ]δοϊΐοπβ ἀτὸ ὑγροὰ δραίηϑς 
ἱξ ΕΥ Μέεγεγ δπὰ οἴδεσϑβ. 

ιν 7:::.---Χοι,. {Π.. 

(1) Τῆς Απτὶεῖς πουϊὰ δε γεσυϊγοά, 
ΤῊ]5 18 ἃ τηϊϑίακο, τὸ ἱλαστήριον ννου]ά ἀ6- 

δἰρῃαῖες (458 ἰῃ Ηδοὺ. ἰχ. 5) ἐῤε «ὑεἰΪ- ἀποιυπ 
}γοῤῥιίαιον ἰἰϑοὶξ, γαῖ ῃοσ ἴδῃ δὴ δητγρε οἵ 
ΤΟ] Ζοὰ ἰάθα οὗ ἱΐϊ, ἢονγ πιεπίίοποά ἕοσ ἴΠ6 
ἢγϑί {{π|6. 

(2) ΤῊΙ5 παπὶὸ ἴῃ 8 δρρὶἰςαϊίοη ἴο Ομ γῖβὲ 
σου] σοπῖε ἰῃ ἤοτε 41 αόγωῤηίν, ννϊπουΐ 
Δηγίῃϊηρ ἴῃ [ἴῃ σοηίεχὶ ἴο ργερᾶγε ἔογ ἰξ. 

1{ (Π18 οδ)]εςτῖΊοη ψεστε ναὶ δχαίηϑὶ (ἴῃς 
τηοϑί ἔἈΠΊ Π Δ, 8εηϑεὲ οὗ ἱλαστήριον. ἃ ψουϊὰ 
ΔΌΡΙΥ ΜΠ 51}}} στεδῖεσ ἔοτος ἴο 4}} ἴῃς οἵδοῦ 
1655 υϑυδ] πιεδηΐη 8 νυ πᾶνε Ὀεθη δος δε ὰ 
ἴο ἴη6 ψοτά. 

Βυΐ ἴῃ ἕδαςεϊ {Πς τηρητίοη οὗ “ γεάρηπριίοη," 
ἴῃ ὦ. 24, [48 ἱπίγοἀιιςοα τῃ6 βεπογαὶ ἰάθα οὗ 
δἰοποιηεηΐ, ἀηὰ ἴδ τοίδγοηος ἰπ τ. 21 ἴο [Π6 
ἰαϑΕ ΠΠΟῊΥ ΟΥὗἉ [Π 6 ἰᾶνν, ργερᾶγεβ ἴῃ 6 ὙΥΑΥ͂ οσ δὴ 
4]]υϑίοῃ ἴο 1158 ἰγρίςϑ] διἱοποπιεηῖβ, οἵ πο ὶ 
[86 νΕΙΥ͂ ςοηίσε δηά σοόοῦὰ ννᾶ8 “ἴῆ6 ΠΊΘΓΟΥ 
δεδῖ;" ὉΥ ἴἴ ἴδε ἰδνν γᾶνα ἰἴ5 πτοβί 50] 6πηη ἃπά 
δ᾽ σηϊβοδηΐ τοβε πη οηΥ ἴο {παῖ τὶ ϊθουβη658 οὗ 
Οοὰ ΝΟ ἢ ννᾶ8 ηοὶ γεῖ τηδάς πιαπίεσῖ. 866 
Ηδεῦγ. Ιχ. 1--Ἰο. 

(3) Τῆς οὐ]εσϊίοη ἴπαΐ προέθετο, “ “εἴ 
γι," νουϊὰ θὲ ἱηαρρσγοργίδίε δεσᾶιϑδα ἴδε 
Ατκ οὗ ἴῃε Οονοηδηΐ, ἰη ἴῆε ΗοΙΪγ οἵ Ηο]ϊε5, 
ψὰ5 πίἰἀάεδη ἔγοτη ἴῃ6 ρῬεορὶθ, 15. ποῖ τλεγεὶῦ 
τεπιίεα ὈΥ Ηεοῦ. ἰχ. 8-1το, Ὀθυῖ ἴῃς ρυδὶϊς 
ΒΕ. ηρ ἑογ οὗ ἴδε Αποῖγρε ὈεςοπΊθβ, ἴῃ ἴῃς 
Ἰιχδῖ οὗ πὶ ραβϑϑᾶρθ, Ὧπ δγριιγηθηΐ ἴῃ ἔδυ 
οἵ δῇ δ)]υδίοη ἴο {π6 άάφη ΤΎΡο. 

(4) “1 Ομγίςε νοῦ σοϑ!}ὺ που ῖ οὗ 85 
Οδρρογεῖμ, [86 ξοϊονήηρ εἰς ἔνδειξιν τῆς 
δικαιοσύνης αὐτοῦ ψουϊὰ δὲ ἱηδρργοργίαῖε, 
δίῃος (6 Τδρρογεῖῃ πηυθδὲ ἤανε δρροατοά 
Τα 45 ἴῃς ἔνδειξις οὗ ἴ[πΠ6 Ὠ᾿νῖπα ψγαοξ. 
Οοιῖρατε Ηοῦ. ἱν. τό.; 

ΤΗῖ5 οδ͵εςοπ Πα5 πὸ οἵδεγ ἑουπάδίου 
ἤδη δ πᾶστονν δηά ογγοηθοιυϑβ ἰηϊογργείδιοῃ 
οὗ “186 τὶ βῃϊδοουβηο85 οὗ (οὐ, ̓ 45 1Ὁ ἴἴ ννεγε 
᾿Ππῖοά ἴῃ [5 ραϑβδᾶρὸ ἴο “τῆς 7υάϊςοϊαὶ, πΊογς 
ῬΓΘΟΙΘΟΙΥ ἴῃς φυσίυς ἠμσηες, νΥὨ]Οἢ πλιιϑῖ 
Βηὰ [585 ΠΟΙ 5αἰϑίβεϊίοη, δηά τοςεϊνοα παῖ 
88 {|5}ΔΟ ΠΟ ἴῃ τῆς ρῥγορίτἰαΐοτγ οθετγίης οὗ 
σἢτῖβι." (Μέεγον Βυῖ “τὲ τἱμητοουβῆθ55 
οὗ σοά; ΠΙΡΒΕῸΥ υπάεγεῖοοά, 5 1η ἕδεϊ οπα 
ΜΓ} Η5 ΠΊΕΓΟΥ. 

(5) Τδὲ ςοποορίίοη οὗἩ ΟΠ τισὶ 45 (ἢς δηῖ1- 
ὮΡε οὗ [8 ΤΕΓΟΥ δεδῖ, 15 ἰουηά ποννῆοτε εἶβα 
ἴπ (Π6 ψβοῖὶς Ν. Τ. 

ΤὨῖ8 15 ἴσυδ . διῖ ἴ ἀοθ5. ποῖ τπεγεΐοτα 
ἕο!ονν τῃαϊ {8158 σοποερίίοη ἰ8 ἔογεϊρῃ ἴο τῆς 
ΑΡοϑίϊε᾽ β πηοάδθ οὗ νον ὶηρς ἴπε δἵοπίης ὑνοσκ 
οὐ μηδ. ὙὝΠΕΣΕ ἃσο ΟΠΕΥ ΘΧΑΠΊΡΙ658 οὗ 
Ο. Τ. 1ἀε45 δηά ἤριυγοβ. ἀρρ!εα οςς δηή οὔςθ 
ΟἿΪΥ ἴο ΟἾ γβῖ, 45. “2ῤεὲ Κοιξ." (τι Οον. χ. 4}, 
“4ῤὲ δέγρεπῖ" (]οΘδη ιν. 14); ἀπά σοηνοῦβοὶγ 
νε ἤηά 4 Ν, Τ᾿. ᾿άθὰ ἀρρὶεα μές ΟὨΪΥ ἴο 
Ο. Τ᾿ Πιἰβίοσγ ἴῃ τ (οσ. χ. 2, “ ὀαρῥίχεά μπὶς 
Μοβεβ." (οπιρᾶγε ἴδε Αἀάϊξοηαὶ Νοῖε οἱ 
ἰχ. ς, Οὐ)", (1). 

1. Τπετε 18 ηο ῥγοοῦ (πὶ [86 ψοσὰ νγδβ 
ο 
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ΚΟΜΑΝΞ. ΙΨΡ. 

ΟΥΟΓ υϑοα ΌΥ ΔΩΥ͂ ττῖζοσ ας ὦ ϑιῤιακέε, ἴοτ 
“4 ρῥγορ αΐογγ οἤξπης, οὐ “ ἃ ργοριδίοη," 
ΟΥ 'ἰπῃ ΔΩΥ͂ οἴμογ ἴπαη ἴδε ννε}}- Ἔς δ ἰσῃοὰ 
ΒΙΌ]1ς 4] βδθηδθ. ΤῊ ρᾶββϑᾶροβ δἰερεά ἰῇ ἕδνοι ῦ 
οὗ “ἃ ργοριἰδίοσυ βδςτιῆσε," ῥργονθ ΟΥ̓ {παῖ 
τ. Αἀ)εσίϊνα ννὰ5 Ἰοϊηεα νυν ἢ δυςῃ ϑυθδπίδη- 
ἰνε8 45 θάνατος, μνῆμα, ἀνάθημα : 568 4 Μᾶςς. 
ΧΥΪ;. 22; [οβε ἢ. Απίϊᾳ. χνΐ. ς. 7; Πῖο Ομγγβ 
Οταδί. χί. ᾿.Ἅ 
ὙΠΟ δπδίορυ οὗ τὸ σωτήριον (πιοτε Ὁ- 

ΖυΘΠΕΥ, ἡ θυσία τοῦ σωτηρίου), “1δε ῥεαεξε 
ἐγίησ," 15 ἴῃ [νου οὗ ἴῃ 5656 5 ρροτγίοα ὈΥ̓ 
1ΌΪ 1 4] πϑῖρΡ6, ποῖ οὗ ἴπαὶ ἴογ δῖοι ΠΟ υϑᾶρο 

σδη δὲ ἐοιιπά, 
Μογϑονογ, ἰἢ ἱλαστήριον πηδᾶηΐϊ ἃ 5Δοσίῆςο, 

ἴῃς επηρῃαῖϊς αὐτοῦ (“᾽π πὲδ οσὰ Ὀ]οοὰ᾽") 
νου Ὀς υἱτηοδηΐϊηρ ; ἰξ ἰ5 ἡδϑάϊθ88 ἴο 84 Υ 
{παῖ ἃ ϑδογίῇεθ ἰβ Ὀσορι δίοσυ ἰπ ἰ15 οευπ 
Ὀϊοοά. ὅ66 ἰοούποίϊε οἡ ἴπε ννογάβ “ ἐῤγοιψθ 
73,8 ἐπ ῥὶς ὀίοοά." 

ΠΠ. Τῆς δὐβίγαςς Ιάθα οὗ “ ῥγορίἰδτίοη "ἢ 18 
ἱπδρργοργίδῖο δῆἔεγ προέθετο, νΥ»ϊ ἢ Ῥοϊπΐβ ἴο ἃ 
ἀεδηϊῖα Ρουθ]. ἀρροάσαηοε. (Μογεσ.) 

ΙΝ. “Ῥτοριταἴογ," ἔουηά ἴῃ 5οπιὶα 1, δἴϊη 
Οοάά. (Οτῖρθη), 15. δέοριεά ᾿ Ααυϊηδ5, 
Μεἰδπομέμοη, Εϑιΐαβ, δὴ Ηεηρεῖ, ἀπὰ τεη- 
ἀεγεά Ὁγ ΜνΊΟΙΕ “ ἔοσγρίνοσ,᾽ ΌὉΥ ΟΥ̓Δ, 
“ ΟὈΐδΙΠΟΣ οὗ ΠΊΘΓΟΥ." 

Νν, Μογίβοη ἴβκες ἴ6 ψοσγὰ 88 5: ΠἸΡΙΥ 80 
Αἀϊεςζινο, “ ργοριτἰδίοσγ," ἴῃ ψν ἢ ο456 4950 
ἴϊ πυυδῖ Ὀ6 τηλϑΟ 1 Π6. 

ΤΠΙ5 νἱονν, {ΠΟΓΘΙίΌΓΘ, 85 νγ6}] 85 [Ν'., ἰ5 ορεῆ 
ἴο Μογετγ᾽ 5 οδ]εςτίοη, [αἴ ΤΠ 6ΓΘ 15 ΠΟ Ἔχδτηρὶθ 
οὗ ἱλαστήριος ιι5εἀ νυ] τοίδγεηςα ἴο ρεγβοηβ. 

1 τὸ 6 υγρρὰ δαὶ ἴΠ6 5ίπιρὶο δάϊθοῖϊνα 
ἰ8 ἴη6 τοῦς ἙΟΙΡγμοηβίνα τοηάθσιπρ, 6πι- 
Ὀτδοηρ 411] {πὶ 15 Ἔβϑθηίδὶ ἴῃ τῆς τεβῖ, ἀπά 
ἀεδιρπαῖιης (δὶ 85 {Π6 δηϊίγρε οὗ αὐ 
ΒΥπιῦο]5 οὗ ὑτορί(ἰδιΐοη (δοθδαῦ οἡ Μοσίβοῃ), 
νὰ τηυδῖ 511}} πλδιπίδίη [δ ἴμοσὸ ἰ5 ἃ βρϑοϊδὶ 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΙΝ. 

1 Αδναλαηες γαΐλ τας ἐνιῤιείσ ἰο ἅἕρε Ὁ ̓ 
γίρἀιοοσηόσς, 10 ὀείογέ ἀξ τυας εἰγαξειείςεα, 
1. δ» μι ομῖν ἀφ αηα δὲς ξέρα γεεείυεά ἐᾷς 
2γονιδέ. 16 Αὐγαλαπι ἐς ἐλς “αίλεν 7 αἱ 

[ν. 1. 

δηά ρῥγοδοπηϊηδηΐ δ᾽] υβίοη ἴο ἴῃς ΠΊΟΓΟΥ 9681, 
τοῖ ἴο ἴδε 5δογίῇςθ. 

Οη ἴμ6 ψβοῖὶς χὸ σοῃοϊιάδ {παῖ ἴΠ 6 τεπάθγ- 
ἷἰηξ “δ Ῥζυορὶτεἰδὶοῦγ," τηεδπίηρ “ἃ ΠΊΟΓΟΥ͂ 
βοδῖ," 5 τεαυϊγοά Ὁγ τπὸ ἔο] ]οννίηρ σοπϑιάθγα- 
ἔσοηϑβ: (τ) ἴῆ φὔβϑηςς οὗ δΔηγ οἵπεγ δάραυσΐδ 
εχρίδηδίίοη οὗ ἴῃς ἐπιρμαῖὶς ροϑίτίοη οἵ αὐτου 
'π ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι: 566 ποῖεΣ οἡ ἴποδθε 
ννοσάβ: (2) ἴδε νν ]]-Κηοόνγη ΒΙΌΙ]ΙσΔὶ 56 η86 
οὗ ἱλαστήριον : (3) ἴδ σοηδοηΐ οὗ ἴῃς Οτεοκ 
Ἐδίδογβ, ἱποϊυάϊπς Ο γγϑοβίοπι; (4) ἴπε ργο- 
ῬΓΙΘΙΥ οὗ 1π6 ἰάθα “ἴῃ δοσοογάδηπος νἱτἢ νὨ ἢ. 
Ομϑὶ 186 Ὀραγοσ οὗ ἴῃς ἱνίηε ἙἸΟΥΥ ἀπά 
σταςο, 5ργίηκιοὰ σῇ Ηἰ8. οὐνπ 5βδογίῇςίαὶ 
δοοά, νουϊὰ 6 τοχαγάθα 85 πὸ δηιγρε οὗ 
τὴ6 ΚὝαρροτεῖῃ." (Μεγετ) 

ΤΠἼΟ ἔογοθ οὗ {18 ἰδοῖ ἀγριιπιοπί 15 τη ςἢ 
ΘΩμαποοά ἤθη ψνὸ γοηθῦθεσῦ ἴθ {νοίο]ὰ 
ϑἰρηῖβοδηςς οὗ “ [86 ῥτοριδίοτγ." 

(1) 1 ννᾶ8 186 σοηῖγαὶ ροίηϊ οὗ ἴῃς Ὀϊνης 
Ῥγδβοποα δπὰ Μαπιξοβίατίοπ, ἴἢ6 ρίδες οὗ 
τιδοϊίηρ ἀπά σοπηηγιπίοη, Ὀεΐννεεη Οοὰ δπὰ 
(ἢε τοργοβθηίΐδίίνε οὗ Ηἰβ ρεορὶε; ἔχ. χχνυ. 
λᾶ; ἴον. χνὶ. 2. 80 ἰπ Ομ γβὲ ἴῃς [}} πηδηϊ- 
ἰοοϊαϊίοη οἵ Οοά ἴο πιδῃ 8 τὴδάρ, ἀπ οὔ 
Η πη τοδί “86 βἱοσυ οὗ [6 1 οτὰ, ἴῃς ἴτγις 
ΘΠ οκιηδῆ, πον σενθαὶεά ὉΥ [ἢς τεηάίϊηρ οἵ ἴ86 
ΥΔ]}]. 

(2) Απιοὴρ 811 ἱπϑίγιπιθπῖα πα βυτηῦο]5 
ΟΥ̓ αἰοποπηθηΐῖ, 115. αἷἴοηθ νᾶ οα]οάὰ “1ῃ6 
ΡΓΟΡ τ αἰΟΥΥ " 45 Ὀεΐηρ [86 πιοβῖ επιϊπεηῖ. Α5 
οὐ ἰ ννᾶβ πιδὰθ ἃ βϑῆργαὶ δοπεπιεηΐ ἴῸυ 
16 οἰ] άγεη οὗ ἰϑγϑθεὶ ἴογ 4}} 1ῇῆςει!γ 51ὴ8 
ΟὔςΘ ἃ ΥΕΔΓ (1 εν. ΧΥΪ. 11-4, 15, 30); 50 
ἰὴ ἢ γδὶ [Θπόονδῇ ἐχρίαϊεβ διὰ ἴδκεβ ἀνα 
(ἢ6 5'η5 οὗ 18ῃ86 ψογὶἁ, {ποῦν ἀεοϊατίης 
Ηἰπιβεῖ τῃῇῈ ΗΟΙΪΥ Οπθ, νῇο Ψ}}}} δᾶνθ 
Η 18 ΠῚ" αἶδο ἴο Ὀ6 ΠΟΙΥ (ςοπιραῖε Βδῆἢγ, 
ἐδγτῦο Κ ἀθ5 Μοβ. Ου]ῖυ5, 1. 187) Κ΄. δὰ 
ΚυπίΖ, ’ ϑαςσιῆςίαὶ ΨΝνοσϑηϊο οὗ τῆς Ο. Τ΄" 
Ρ. 42). 

ἐλαΐ δεοϊίευε. 24 ΟΩγ 7,αἰϊλ αἴτο “Ὺα]] δέ ἐνεν 
2 με Ιο μς γον γιρλέεομεσνε;. 

ΗΑΤ᾽ 5}.4]] ννὲ 581Υ 1πεη (δῖ 
ΑὈτγαῆδπι οὐγ ἔδῖεγ, 45 ρϑῖ- 

ταϊηίης το τῆς ἤεβῃ, ἤδῖῃ ἰουπὰ ἡ 

ΤΟυΒΤΙΡΙΟΑΤΙΟΝ ΒΥ ΒΑΙΤῊ ἹΝΡΕΡΕΝΌΕΝΥ 
ΟΕ ΝΌΚΚΒ, ΟΕ ΟἸΚΟΟΜΟΙΒΙΟΝ, ΑΝῸ ΟΓ'.; 
ΤΗΕΙ ΑΝ. 

ἴῃ ||. 27--81, 51, δι] [45 γαρίαἱγ δίγτυηρ 
(οσοῖδποῦ βοῖῖς οὗ [τἢ6 σοηπβοηϊθηςοβ ἴδαϊ 
[οἸονν ἕγοτῃη ἴπ6 σγοαῖΐ ἀοςίσιπο 5εῖ ἕοσίἢ 
'ἰη συ. 21-26, ἀπρθοῖ ἶγ ἴποθα σοπβοησθηςο5 
νυν σοῦ ἀϊγθοῖν αἤεςῖ (Ππ6 ροϑίζίοη οἵ [ονν δηὰ 
θη ο υὑπάος ἴπῈ πον ἰᾶνν οὗ ἔμ. ὙΤΒθ5ςῈ 

ΒΕΙΠΊΠΊΔΤΥ 5ἰαἰοπιεηῖβ οὗ ἴῃς οἸοβδίηρ νεγβθβ οὗ 
ς. Ν1., γα ἐδ κθὴ ὉΡ διαίη δηὰ δ ἀἰδουβϑοὰ 
ἴῃ δι δβοσυσηΐῖ ραγῖβ οἵ 16 ΕῬ 5116. 

ΤΠῈ6 ἢἤγβὲ ροϊηΐ 15 (ἢ δχοϊιβίοη οὗ τὴς 
εἱογγίηρ οἵ ἴε [ἐνν (ΠῚ 27, 28), απὰ τῇς 
βοςοηά, οἰοβεὶν ςοπηδοῖοά νυ] 11,15 {Π6 ὁ ΠΥ 
ἴῃ Οοὐΐβ δβῃξ οὗἩ [ἐνν δηάὰ (δηί]ς, εἰγουπι- 
αἰδίοῃ δηὰ υποὶγοιπιςϊϑίοη (τ. 29, 10). 
ΤὮσβα ἴννο ροϊηΐϊβ ἴῃ ἰἰκὸ οσγάοσ δηὰ σοηποχίοῃ 
ἔοται ἴμε βυδ)]εςῖ οὗ ς. ἰν. 



τ. 2-} 

2 ἕογ 1 ΑὈγδβᾶπὶ νγεῖε δι εἀ 
ὈΥ ννοῦκβ, με δῖ τυδέγεο τὸ βίου ; 
θυ ποῖ θείογε Οσοά. ' 

ΒΟΜΑΝ6ἝΞ. Ὁ. 

1. Εοτ ψλδὲ βατἢ τἶς βοτίριατγε 
ΑὈτγάῆδαι Ὀεϊϊενεὰά (σοά, δπά 1ἴ νγᾶβ 
σουηϊαά πηΐο Ἀἰπὶ ἔοσ τὶρμ:θουβηεβ8. 

1-8. ΤΙυβτΤΙΕΙΠΑΤΙΟΝ ΒΥ ΕΑΙΤῊ ΜΙΤΗΟΤ 
ΔΌΝΚΒ ΕΟΒΕΒΗΟῪΝ ἱΝ ΤῊΗΕ ΕΧΑΜΡΙΕ 
ΟΕ ΑΒΒΑΗΑΜ, ΑΝῸ ΙΝ ΤῊΕΞ ΝΜ ΟΙΌΒ ΟΕ 
Βανι. 

1. αι ῥα1} αὐὐ “αν ἐδὲπ δαὶ “ὀγαδαηε ΟἿΓ 
“αιδεν, α:ς ρεγίαίκιης 1ο δὲ 3εεῤ, δαε )οισιά 9] 
ΤΠο ρῆγαθο “ὙὙϑιδῖ [8 6} 58 8}]} 0868 γ.,"ἕ δο. 
ἱπίγοάυςοβ δὴ ἱπίδγεποε ἔτοπὶ ἴῃ ρῥγεσθάϊην 
Ρᾶϑβϑασε (ἰϊ}. 27- 1}, ποῖ ἔγοπι 15 14ϑὲ ννογάϑβ 
ΘΒΡΘΟΙΑΠΥ : σοπιραᾶγο Ψ]. 1; ΥἹΊ. 7; ὙΠ. 321: 
'χ. 14, 10 (πη Ηρφηροὶ). [{ ρἱογγίηρ ἰ58. ὁχ- 
εἰπε, ἀπά {ποῖὸ 15 τὸ ἀἰδιϊποϊίοη Ὀεΐνγεθη 
|ονν δηὰ Οεπίϊο, ννθαῖ Π6π 5141] ννὲ βδύ οὗ 
ἴῃς ςᾶ56 οὗ ΑὈγαἤ απ} 

ΎΤΠΟ τεοογτὰ οἵ ΑὈγαμαπιβ δ ἴῃ Οςεη. 
χν. 6, ϑΞυρρ 5 δὴ ἰηβίδηος οἵ στρ ϊεουϑηθ55 
ἀΔΡΑΣΙ σοι 16" δηῦ γεῖ “αυὐνπενσεα ὁν ἐδ 
1ααυ" (π|. 21). [ἢ τραθοηΐηρ ἢ [ἐνν8 οοη- 
ςογηΐπρ τῆς “ΠΣὨίΘΟΙΙ5η655 οὗ 211," 81, Ρδι] 
οοι]ά ποῖ ρῬοββϑιθὶν ρᾶ85 οὐδοῦ (ἢε δχδιηρὶςα οἵ" 
ΑὈγαβΑπιβ) υκεβοδίίοη (ΟΞ. χν. 6), νν !ςἢ νν88 
ἃ 5ἰδηάεγά {ποπ|ὲ οὗ ἀϊδεουπδίοη ἴῃ ἴῃς [ον 158} 
βδοῆοοΐβ. Βρ. 1ἱαπείοοι (’ Οαἰαιϊίαη5,᾽ Ὁ. 154), 
ἰη 8η ἰηϊεγοστπς ἔβϑαυ οἡ “Τὸ (Δ ἢ οὔ Αδγὰ- 
ἰαπὶ,᾿" αιιοῖο5, ἀπιοης οἴου εἰ Κίης ρβϑϑᾶροβ 
ςοἰϊεεϊοά ὃν Οἰτότεσ, οης ἕγοτῃ ἴπὸ εορέ α οἡ 
ἔχ. χῖν. 11.:---. Αὐνγαδαπὶ οὐγ δῖον ᾿πμογ δὰ 
115 νοσγὰ δηὰ {πὸ νου] ἴο σοπῖε 50] } ὉΥ͂ 
ἴῃ πιο οἵ ἔδἢ, νπογεῦγ ἢς Ὀε] να ἴῃ 186 
Ι,οτὰ : ἔογ ἴἴ 15 ϑαϊά, “πώ4 δὲ δε ῥευεά πὸ δέ 
1ογά, απά δὲ εομπίεά ἐΐ ἰο ῥέρε 70 γἱρϑέεοι - 
πε. 

Οη [δὲ ορἱηίοπ παὶ δῖ. [4π|68 (1. 1.4--26)), 
Γοίοτβ ἴο δῖ. Ραι 5 ἀοεςίσίηθ, οὔ ἴο 50Πὶ6 
Ῥγονδίεηϊ ρεγνοσβίοῃ οὗ ᾿ἴ, 5ε6ὲ ἴδ6 [ηπἰσγοάυο- 
ἴἴοη ἴο δῖ. [π|ὲ5 ἰὴ (ἢ15 (ὐοπιπηεὨίδΙΥ, δηὰ 
ΎΠΟΙΙς, " Οοπηπιεηί. ἴῃ ΕΡ. [ἀφο], ΡὈ. 145ς--τ6ό. 

4: ρεγίαἰπίπρ ἰοὸ ἐδε 6.1 Αοοοτάϊπρᾳ ἔο 
89 8098}. 51. Ρδ] ριιϊῖ5 ἴπε αιιδβίίοῃ 845 ὑγο 
ςεοάϊης ἤοπὶ ἃ [εἵν, ἀηὰ ΑὈγαβᾶση 15 ἴπογο- 
ἴογε ςα]οὰ “οωγ γαίδεγ," οΥὐ, ἃ8 ἰῇ τΠΔΗΥ͂ 
Δι Πογίτ65, “ΟἿΣ Ζζοσθζαῖμοτ." “ΗὌὖ οΔ]}5 
ἢϊπὶ ἃ ἰδίῃεσγ δοςοοσάϊπρ ἴο ἴπ6 ἤσϑβα, οἰεεῖ- 
ἴῃ ἴπεῖὶ (ἴδε [εὐν5) ἔσοτῃ ἴγυς Κιπβηὶρ ἢ 
δῖπι, ἀπὰ ργεραγίηρ ἴ86 ὙΥΑΥ͂ ἴοσ ἴπ6 ΚἰΠ5 Ὁ 
οἵ ἴῃ Οδητ|65 ((Ἠγγϑοβίομ) : “οσγ ὈΥ̓ 
(αἴ ἂηὰ ὉΥ τηῖ8εῈ νὰ [παῖ ὈοΙενε ἃ.Ὸ 
Αὐταπαπιβ σἢΠάτοη " (ῬΒοΙ 5). 

Ὑπεοάοτεί δάορίβϑ τῆς οἴδμοῦ γχοδάϊηρ-- 
ΦὙγΠμαῖ 588} νὸ 54Υ ἰμπαῖ ΑὈγαθδπι ΟἿΓ 
(μοῦ δαῖῃ ἑουπά δοοογάϊπς ἴο ἴδ βοϑῇ "᾿" 
δηά (ἢ 5 ἰητργεῖβ 1: “δῖ τσ ϊδουϑη655 
οἵ ΑὈτγαμδηνβ, νντοιρῃς ΟΥ̓ ψνογκα Ὀεΐίοτε ἢς 
δοϊιονοά Οοά, ἀϊὰ ψὸ δυὐδὺ βοαγ οἵ» Εργ 
δε τὶ ϊοουδθῆθ85 (Πδῖ 8 ἱπ ὑγοσκϑ, ἢ6 οδὶ]ς 
“ Δοζοσζάιϊηρ ἴο ἴῃς [6 5}..᾿" 

ΒΡ. Βυ]}, λάορτίηρ [Π18 σοπησχίοῃ, οχρ δι η5 
κατὰ σάρκα 8ἃ5 Ἰποληϊηρ “ΟΥ̓ 5 πδῖῃγαὶ 
Ῥοννοῖβ νοις {πῸ γύᾶςθὸ οἔὕὗ Οοά:" 50 
Οτοί8β δηὰ Ηδηποηῖ, Ῥεϊδριυβ5, Ε5Όυ5, 
δηιΐ οἴμοι πᾶνε γσγεξοιτεὰ ἃ ἴο εἰγοιπὶ» 
εἰϑίοη, 85 τεοοίνεά ΟΥ̓ ΑὈτγαμαπὶ ἢγσι : δυΐ 
αἸΓουπιοϊβίοη [5 ηοΐ (τγοαϊοὰ οὗ υη11] ο. 9. 

ΤἼΣ ργεροπάογδηος οὗ Δ [ΠΟΤ 5 ἱη ὩτΟυΓ 
οὗ παῖ ογάθσ οὗ (ες Οσὐεοκ ννογάβ ννῆϊοι 
Ποτηρο5 8 ἴο δάορί ἴδ ςοηποχίοη: “ὙΠπ81 
μοι 841} ψὙὸὉὁθ ΒΩΥ ἰδεῖ ΑὈΣΘΔΕΘΙ ΟἿΌΣ 
ΖΟΤΟΥΔΌΒΟΣ δϑοοτζάϊπα (ο δ 8 8088} δΒαΙΒ 
ζουπὰῖ" 
Το βεηογαὶ φυεδύοη “Βαΐ 898 ἐδ [89 

δάναπίαρο οὗ [80 709. 1" (111. 1) ἰ8. ἴδιι8 
τιδάθ ἴο ἀδρεηὰ ἔογ ἀδθεϊδίοῃ οἡ {86 ς96 οὗ 
πὸ γγοδῖ Ῥδίγδγοι, ἔγτοπὶ ννῇοπὶ 411 Ὀ]εβϑίηρ 
δηὰ Ῥγίνι]ορθ ννᾶς ἰογνοα : “ ὟΝ Πδῖ διϊἰναπῖασε 
Ὧ845 ἢθ6 κμδιπθά ἔογ δἰπιβοῖῦ ἀπά ἔοσ τ15 ἢ 5 
ἀεΞοοπάδηϊϑ 

Οη ἴδε τοδάϊηρ 566 ῃοῖε δῖ επὰ οὗ σβδρῖοσ. 

4. ΤΙΐ5 ἀγρυπιθηῖ (45 νν6}} 45 {86 ιισϑίϊοπ 
ἴῃ τ. 1, ΜΨΏΙΟΒ ἰἴ 15 πιεδηΐ ἴο βυρροτῖ,) ἰ5 βρη 
ἔσοτῃ ἴῃς [εννιϑῃ ροϊηΐ οὗ νἱδθνν, 5 Δη οὔ)εὺ 
Ὀοῃ ἴο ἴπε 5ἰδϊοπηθηΐῖβ ἰῃ 11}. 27-39, ΒΟ Β 
566 ΠΊ ἴο ἀθὴγ 4]] δλάναπίδρε ἴο ἴῃς [ενν, δηὰ 
ἴο 6 ἱποοῃδίϑδῖεης ψ ἢ ἴπὸ τεςεϊνοα τθπεῖ 
(ἢδῖ ΑὈτγαμᾶπι νν85 Ἰυπιϊβεα ὈΥ ννοσκ5 (1 Μδος. 
ἰϊ. ςῖ, 52: ϑγΆςἢ χἶϊν. 20; |8. 1ϊ. 20). 

“ἐ ΟἸἹογγίηρ, γοι 54Υ, ἰ5 θχοϊυἀθ. ΨΚ Πδῖ 
1Ποη 5}4}} ννὲ δὰὺ οὗ ΑὈγαμαπὶ ἡ ἔογ ἰξ 85 
ΜῈ [ἐνν8 Ποϊά, Αὐγαπᾶπὶ ννᾶ8 ἢιισί ῇεαὰ ὈΥ͂ 
γγοΥΚ5, ἢ ἢ ψΒογοοῦ ἴο ρ]οσγ. 

Ι͂ηὴ (86 Ἰαϊίοῦ ραγί οὗ τῆς νυϑῦϑο---Αλλ᾽ οὐ 
πρὸς τὸν Θεόν---δῖ. Ῥ4ὺ] ἔτγοπι ᾿ἷ5. οννῃ Ροϊηΐ 
οὗἉ νἱενν τοτὲ εἰοβεὶγ ἀθῆπθα ἴῆ6 δπιδίριουβ 
ἴεττὴ “δΙογγίπρ," ἂηά «δ [ῃ6 βᾶπὶεὲ [{π|Ὲὲ 
ἀϊγοσ τ ἄδπιθς τπ6 ςοπο]ϊιιβίοη : “ΒΒ Αὐγὰ- 
πᾶαπὶ ἢᾶ5 ποί Ώογοοῦ ἴο βΊοσΥ ὀεΐογε Οοά." 
ΤῊΪ5 ἀδηϊαὶ οὗἩ [πῸ σοπο]υδίοπ, δοῖπρ Ῥγονθά 
ἔἴτοπι ϑοεγρίυγο, ἴῃ υὐ. 2-5, 5ἴονγβ {παῖ ἴῃς 
δηϊοσοάήθηϊ δι Ρροϑ!Οἢ 4͵50 15 [αἰϑο, δηά (ῃδϊ 
ΑὈγΔμΔπὶ ννὰ5 ποῖ ᾿Ἰυδεβεά δεδογε Οοά ὉΥ 
γνΟΥΚΘ ; ἃ τϑϑαϊζ ννῃιοἢ 15 ἔτ Γ σοπησιηρθά 
ἴῃ τυ. 6-8, ὃγ [5 δοσογάδησθ νυ τΠ6 τοβί- 
τίοην οὗ αν. 

ΤὮε αυδδίίοη οὗ υ. 1, “ὙὙΒ861 [θη 8881] 
ΨΘθ0 ΒΩΥ ἴδαΐ ΑὈΤΘΒΔΙΣ ΟἿΣΓ ἤοσζοΐα ΒΟῸΣ 
Δοοοζάϊπηρ το ἴ)0 66 δῖ Ζουπαῖ᾽ ἰ5 
(Π.5 ἰὴ ραγί δηδυνεγθά : ἢθ ἢδ5 ἔοιιπά, ποῖ ΔῃγῪ 
οδιι56 οὗ ρἰογγίηςρ ἰπ ἢ5. οὐ" πιογιῖ5, Ὀυῖ “226 
ὀἰσσσεάπες οΥΓΓἹ ἐδεὲ νιαῶ ὠπιΐο «υδὸ»» Οοά ἱπι- 
με γἱψῥίοοιαπει: «αὐἱλδομέ τυογ:.᾽" 
ΤῊ ᾳυεβίίοη, νν δῖ ἢα5 ΑὈγδῃδπὶ ἐοιηά, 

Τοσεῖνος ἃ ἔυγΠ Γ ΔΠΘΝΟΓ ἰὴ (ἢς ἀἰδοι 55 ΟῺ 
σοποογηὶηρ Οἰγουποϊδίοη, νν] ἢ ἔοϊονν5. ἴῃ 
συ. 9-12. 
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4 Νον ἴο δπἰπιὶ τπδὶ ψόγκεῖῃ 18 
τῆς τενγαγά ποῖ τεοκοπαὰ οὗ ρζᾶςε, 
δυῖ οὗ ἀεδι. 

ς Βυῖ ἴο δίηαι τπλὶ ψογκοῖῆ ηοῖ, 

Απιοηρ ἴΠ6 δἀναηΐαρεβ οὗ {ἢ]5 ἱπιογργεῖα- 
τίοη, ἀγὸ ἴῃ ΤΟ] οννηξ : 

(1) 1 πιακο5 ἴῃ6 Αροβῆϊεβ ἀγρυπιεπὶ ρεῖ- 
[Ἐστ]Ὺ οἰθαγ δηὰ 5] πΊρῖα. 

(2) [ἴ ἀοοβ ποῖ ἀθρεηὰ οἡ (πε ραγίϊου δ 
86η56 ἃ5ϑρηρά" ἴο κατὰ σάρκα, ἃ ῬῆγΓΑ56 Οἡ 
ΜΠ ἢ Οἴμογ ἱπίεγργεϊδιίοηβ ρυῖΐ ἃ 5ίγαϊπεὰ 
ἀογπιδίίς ἱπιροτῖ, ννδίο βηά 8 πο βϑυρροτγί ἰῃ 
ἴδ ςοηϊοχῖ. 

(2) [ νοϊάβ ἴδε ρτεαΐ ἔδιιϊ8 οὔ τῃ6 
Ῥαίγίβεῖς ἱπιογργοϊδίίοα, ὑοῦ δϑϑῖρηθ ἴο 
“50 |Ώ{6ἀ " δπιὶ “ βογγίιηρ " τηεδπίηρβ αυΠ6 
ἰηοςοηϑίοῖοπι ψτ 81. Ῥδι! 5 ὑδᾶρο; 866 Βρ. 
Β0]], ἰη Νοῖε αἵ εηά οὗὨ σΠαρῖοσ. 

8. Ργοοῦ ἔοτὰ δογιρίυγε ἴμδὲ ΑὈγδμδπι πδ5 
ποῖ δηυγτηίηρ πογοοῦ ἴο Ὀοαϑὶ Ὀείοτε Οοά. 
ΤὨΣ ορμδϑὶβ οἵ πε αυοίδιίοη [165 οα 1δ6 
ννογὰ “ δεϊευεά," ψνὩϊοἢ 15. Ὀτοιρϊ ἱπῖο ἴῃς 
βγεῖ ρίδςος ἰῇ ἴῃ6 βϑηΐθησο, ἀπὰ ““" γεηάεγοὰ 
αἰπιοϑδῖ πα Ποῖος 8] ὈΥ 4 {τβίηρ σἤδηρε οὗ δέ 
ἴογ καί " (ὙΜΙηεγ): ἢ, ποῖ τνοσκβ, νγὰβ 
οςουηϊοά υηῖο ΑΡγΑῆαπὶ ἴογ τὶ μϊθοιβηθββ, δ6- 
οῶθε Βοη οἱὰ «πὰ οἰ άϊθβ5 ἣς Ὀεϊϊενοά 
Οοάϊξ ργοπιῖϑα {παῖ 5 βεθ βδῃουϊὰ ὃς 85 ἴδε 
δίατϑ ἰῃ τυ τάδ: 9ε6 ποῖθ οἡ Οδθη. χν. ὅ, 
ΤΡ ἱπιροτί οὗ ἴπΠ6 ργοπχῖςθ, δηὰ (ἢ πδίυγε οὗ 
ΑὈγΑΠαπιβ ἐΑἢ ἄγ οχρίδιηθα ΌΥ δ5(. Ραυϊ, 
ιῇ νυ. 17--22. 

ἐξ «υα: εομποά μηΐὸ δ. Ιἢ σὺ. χ-τι, (Π6 
ΑΟΝ. δπιρίογβ ἴῆγος αἀἰβογεηΐ ννογ8 “" οομμ,ἢ 
ἐ χεζοη," ““ρηῤμέο" ἴο τοηοῦ (6 βᾶπιεὲ Οτσθακ 
νογὰ λογίζομαι, ἀπά ἴπ.ι5 Οὔδουτα5 ἴῃς οἰδαγ- 
Ὧ655 ἀπά ἴογοο οὗ {πε ἀγριιπηεηῖ. 
“ 7ρρμθ" ἄρτοοϑ. οἴ βεὶν νἢ (ἢς Η ὗτον 

ἌΤΙ, νυ Π οἢ ἴῃ Καὶ πλεδηβ ηοῖ “ἴο πυθεγ," 
Ὀυϊ “ἴο {π|ηκ, τοραγά, οὐ οοηϑιάεσ." Οοπι- 
Ρᾶγε θη. χχχυ 15: 1 88π|. ἱ. 11 (" απά Εἰ 
ἰοοῖ δὲν ον α ἐγωπέεη «υο»ναπ ἢ); 2 ϑΆτη. χίχ. 
ιῖο; 58. χχχῖὶ Δ. Βιυῖΐ 85 “ἐριρμίο᾽ Ἠλ5 ὃθ6- 
ςοπηθ ἃ ἰσοβηΐςὶ ἴδττη ἰὴ Τ ΠΘΟΪΟΡΥ, δϑϑοςϊαϊθα 
ΜΙ 4 ραγτσυ αν ΤΠΘΟΤΥῪ οὗ [υϑεποδίίοη, ᾿ς ἰ5 
Ὀοεϊῖοῦ ἴο υϑ86 16 νοτγὰ “εοιωξὲ " Κγουρμουῖ 
ἴῃ6 ραβϑϑᾶρέε. 

,)ὸν γἱσδίιεοισησ.} ΑὈγαπαπι5 (Δ ννᾶς 
οουηϊεά ἴο πἰπὶ α΄’ γὐδιεοισησι, ποῖ ΤΊΘΓΟΙΥ 
ας ἰεαάϊπο 1Ιο γἱρῥίφοιαπνοι:; ἈῈ γἃ8 ὈΟΙἢ τὸς 
βατάθα δηά ἱγεαΐϊθα 85 δοίης γρῃΐθουβ, δηά 
τιδῖὲ Ὀοσαυβθα ἔα ἰὴ ΟΟά ἰ5 ἴῃ γε  γ πὴ 8 
ΟΠ ἴγυς Τρ δουδη685. 866 ποίδ Οἡ ἰἰϊ. 22. 

4͵ 5. Ἐχρ]απαίίοη οὗ ἴδε ἰληρυᾶρε υβεὰ 
σοησογηΐηα ΑὈγαμαπὶ η΄ Οςεη. χν. 6, βῃοννίηξ 
τὶ ἰ ἱπνοῖνος ἴη6 ρυποῖρὶς οἵ υ5τΠορίίοη 
ΌὉΥ (ἢ νυδοιιῖ ἡνογκβ. 

Νοαυ 1΄ο ῥὲρι ἐῤαὶ «υογᾷφ.}] [Ι΄ τ}}}8 
τυ ταἰίοη, ἰάθη ἔγοπι Ἴοιμπιοη ἰἰξβ, [86 

ΚΟΜΑΝΘΒ. ΙΝ. ίν. 4-. 

δυῖ Ὀεϊενεῖ οπ πὶ παῖ 1υ8τ:|Πετῆ 
τῆς υηροάϊγ, 18 Δ ἢ 5 σουηϊεά ἔοΓ 
τρ τεου 8} 688. 

6 ἔνε 85 [αν δἷϑο ἀεβοσι δεϊἢ 

ννογάς ἤάνο {ΠΕΣ ΟΥΑΙ ΠΑΤῪ τηοαπίηρ. ϑυςῇ 
πιογργοίδι!οἢβ 45, “ νόογκείῃ στρ οουβη658 "ἢ 
(Τῆεοάοτγεῖ) “ νόοσγκοῖι (παῖ νι ἢϊοῆ 15 ροοὰἢ 
(Βτιῖσϑοβο), τς οὐ οὗ ρἷδοθ; δπὰ Ἔνθ 1νυΠῸ γ᾽ 8 
“ ἀρλ]οίἢ ἴῃ ννοσκβ," Βο]οη 5 ἴο {πΠ6 Δρρ]Ἰσαῖοῦ 
ταῖμεγ ἤδη ἴο ἴῃς 1] ϑίΓαϊίοη 1150], ὙΔΒετα 
5 ῃοϊῃίηρ ἴο θὲ δι ρρ οα, δῖ [6 Ν τ ἐργά- 
ζεσθαι ἰβΒ υϑεαὰ ΔὈ5Ο] Εν οὗὨ ““νογκιηρ ἴοὸγ 
ἢγο, ἂ5 ἰῃῆ Δοῖβ ΧΟ]. 2: 1 Οοτ. ἰχ. 6; 
2 ΤΏΏΕ655. 11. 12. ΤῊ πιεδηΐηρ, δἀορίοἀ ΟΥ̓ 
Οτίρεῃ, ἰδ ρυῖ Ὀεγοπὰ ἀοιδί Ὀγ ἴδε [οἰονίης 
ννογάβ, “δὲς γεαυαγά " (ὁ μισθὸς), ἱ. ε. “' 189 
το" σοττεβροηάϊηρ ἴο 5 ψόσκ. 

ἐς δὲ γεαυαγά πο γεεξοηθά Οὗ σγαερ, ὀμὶ οὗ 
ἀεὐ!.}] 581. Ῥδῃὶ ἀβϑιιπιεβ [δὲ ἴῃς ἰδπρυᾶρε οὗ 
Οεη. χν. 6 ἱπΊρ]165 ἃ σγαῤμίομ; ἱπυρυϊδιοηῃ, 
δῃηά οἡ ἴπαΐ δεϑδυσηρίίοη ἄγριο ἴδ ΔΌΓΑα- 
Βαπλ 5 5 Ποδίϊοη ννὰ5 ποῖ ᾿ἰκὸ ἴπ6 ᾿δϑὲε οὗ 
οὔθ Ψι0 ψΟΥΚ5. ἴὺσ [Πὶ5 γονναγά, δηὰ [85 ἰΐ 
οσουηϊοα ἴο Ὠἰπη 45 5: τ ΕΥ̓ ἀπε. 

Βυϊ ννῆογε ἰ8 115 Ἰάδθα οὗ σγαέιτοις Ἰτηρυ»" 
ἰδϊίοη ἴο δὲ ἑουπὰ (1) ἐπ ἴῃς ννοτὰ ἐλογίσθη 
[1561{; (2) ἰη εἰς δικαιοσύνην: (3) οΥ ἴῃ 
ἐπίστευσεν ἢ 

Αγαϊηβῖ (1) ἰξ 15 ἐποι ρῇ ἴο οὔϑοσνε παῖ 
λογίζομαι 18 τι86ἀ ᾿π6ΠΠΈΓΘΠΕΙΥ οὗἉ “ 56: ηρ ἴο ἃ 
ΤᾺΔΠ 8 δοσουπηῖ" ννημδξ 5 ΟΥ 5 ποῖ Πὶ5 ἀυδ; 
ε. ἔ [(ἢς ἱπιρυϊδιίίοη οὗἁὨ 51ὴ (ν. 8) 88 ΨῈ]] 45 
οἵ τ σῃίθοιιβπθ55. 
ΤΠῈ {Ππ|6ὸ εχρίδηδίίοη 1165 ἰπ (2) δηὰ (1) 

σοι διηοά, 2.6. ἴῃ η6 ἔδςϊ παῖ “πὴ, νἢϊοἢ 
νγἃ8 ςοιηϊοα 3290. γι ψῥίφοισ πες, ἱην οἶγθα ἴῃ 15 
ΨΟΙΎ οβϑεηῆσα ἴπεῸ τοπυηςσδίίοη οὗ 41] πιοιῖζ. 
[τ ςου]ὰ τπογείοτα Ὀ6 οοιηῖοά ἕοσ τἱρῃίθουϑ» 
Ὧ655 ΟἿΪῪ ὈΥ̓ Δη ἂςΐῖ οὗ ΟΟὐ᾽ ἴγεε ρτδςδ. 

δ. δι Ἰο ῥί»ι δαὶ «υογζεὶῥ ποῖΙ.] δῖ. Ραδμ] 
ἢογα θερΡ 5 45 ἱξ ἢδ πχοδηΐ ἴο γῖνο δὴ Π]}ι5ῖγα- 
το Ῥαγ8}]6] δηά ορροβίϊθ ἴο ἴπαΐ ςοπίφιποὰ 
ἴῃ Ὁ. 4: “ ἴο ἢίπι [παῖ ννογκοῖὴ ποῖ ννμαΐονου 
ἷ5 τοοκοηθά, πιυϑὲ Ὀς τεοκοηοαὰ ποῖ οὗ ἀοδὶ 
Ὀυῖ οὗ γ»ταςθ." Βυυῖ ἴῃ {δὲ οἶδυϑθο “ ὀμξ 
ὀοίἑουεί," ἄς. ἴῃς ρεπογαὶ ργίης!ρ)Ὲ γυη5 ἰπῖο 
(Π6 δρρὶϊςαίίοη, δηὰ 15 Ὄχργοϑδο ἰῇ ἴτογπὶβ 
Δρργορσγιαῖε ἴο ἴῃ6 ςᾶ56 οἵ [υδπιϊΠοδίϊοη. 

ὁμί δεϊϊευοίδ οὐ δὲρε ἐῥαὶ ἡμσβεῖδ δὲ μπ- 
Ζοά.} ΤὌῇθ 5ίτοης ἴοσπὶ τὸν ἀσεβῆ “τῆς 
ὈΠρΟΟΪΥ πλδη,᾿" πᾶ5 Ὀδοη Τποιρ μὲ ἴο τοῖο ἴο 
ΑΡγαῆδπι ἃ5 πανίηρ Ὀξεῃ ἔοστΉ Υ]Υ 8η Ἰἀο]αῖογ. 
(ΒΒ δἰηρογ, " Εἰγθῖ Αμὸ οὗ Τὴ ΟΠυτγοῖ,, 1. 
273, Ὠοῖθ.) 

Βυΐϊ τη6 δίπρυϊαι, τὸν ἀσεβῆ, ἢ85 ἴῃ6. ογάήϊ» 
ὨΔΓΥ ψοηογίς 56 ῆ56, ἀοβοσδίηρ ποῖ τῆς ἰηάϊ- 
νά] ΔΌΓγαΠαμθι, Ὀὰϊ ἴῃ6 οἷα58 ἴο ψυβὶς ἢ 
ΑΡγαμαπὶ δηά ἃ}} ψνῆο ἂγε ᾿υβιἰῆοὰ Ὀγ (Δ ἢ 
Ὀεϊοηξ. 



νυ. γ---3.} 

τῆς δ]εβθεάπεβα οὐ της πιᾶη, υπίο 
ννῆοπὶ (ὐοά ἱπιρυτεῖῃ σχἰρμτεουβηεββ 
τὐτπουῖ ννογκϑ, 

7 δαγίηγ, ΒΙεββεά ἄγε {πε} ψμοβα 

ὙΠε νοι ἀσεβής, νος ἀο65 ηοΐ οσσὺΓ ἰη 
(ἰὸς Οοδβρεῖβ οὔ ῖῃ6 Αςῖβ, ἰ5 ἐγεᾳιεηῖ ἴῃ 186 
1 ΧΧ, δηὰ 158 ποῖ ᾿ἰπιῖοα ἴο [15 Ξίγιὶςϊ εἴγπιο- 
Ἰορῖςαὶ ϑεῆϑβο, “ομεῊ «ὐδο ἀοε: ποὶ «υογδὲρ δὲ 
ἐγμέ Οοά͵" Ὀυΐ 15 4150 υϑοά ἰη ἴῃ 6 ρόπογαὶ 56ῆ56, 
“ὁ Ἰγτα  ξίουβ, ἀηρΟάΥ, τυϊοκεά," θείης αυϊῖς 85 
ςΠομπηπιοη ἃ8 ἄδικος ΟΥ ἄνομος, Δηα ΕΔΓ ΤΏΟΓΟ 
ςοπηπιοη ἴἢΔη ἁμαρτωλός. 
ΤΟ ἔογος οὗ ἴδε νογὰ 15 δάπιγδὶ οχ- 

Ῥἰδίπεὰ ΌΥ Βενογι σε, ϑεγπίοη χς., 845 ἀδϑοσὶ- 
ἴπς “νΒαΐενεῦ ἰ5 οβεδηβσῖνε ἴο Οοάβ ροβοῃ, 
ΠΟΠΙΓΔΑΥ ἴο Ηἰ5 παῖιιγο, ἰηϊυσίουβ ἴο Η!ς 
ὨΔΠΊ6, ΟΥ̓ ἸΠΟΘΟοτηηΡ ΗΒ ΒΟΠΟῸΓ δηὰ πιδ)οβίυ 
ἴη 186 τνογ]ά,᾽" 

5866 ϑυ κοῦ Ὑδεβαυσιβ, ἀηὰ Οτσίζεη οὐ 
τ. 6 ἴῃ ΟτΑΙΊΘΓ. 

ΤἼΗΕ 5ἴγοηρ ψογά ἰ5 σῆοϑθη, 8ἃ8 ἰῇ συ. ό, 
(ο Βεϊρῃΐθῃ (86 οοηΐϊγασςὶ Ὀοίννθοη [6 ιἢ- 
ὉΥΟΤΓΠΙΠ655 οὗ πιᾶη, δηά ἴῃ6 ποσοῦ οὗ Οοὰ ἰῃ 
δ! γιης αἰπι. (Οοπιρατε ἴῃ Ερίβεὶς ἴο 
ιοξηείι, ς. ἰχ. “Εογ ννῆδί εἶδε σοι"]ὰ σονοσ 
Οὐγ 5105 διιζ ΗΙ5 τἱρῃϊεουδησθο  [Ι͂ἢ ννῇῆοπλ 
νν 85 ἰΐ ροβϑϑίθ]ε ἴου ι18, {Ππὸε νυ ]οκοὰ δηὰ ὑἢ- 
ξοάϊγ (τυὺς ἀνύμους καὶ ἀσεβεῖς), ἴο δε )υκβοά, 
Ἔχοερῖ οἠΪγ ἴῃ {πε δοὴ οἵ σοά "" 
ΦΥΒ τΠ6 σγονῇ ἴῃ ρσοοάηθθθ ρσοννδ 

1η6 5εῆϑβε οὗ 5σἰηῆ. Οπε ἶανν (1 Π||οὰ βίον ἃ 
τῃουπαηὰ πορμοςῖεα. Μογαὶ δἀἰνδησοιηθηῖ, ἃ5 
ἃ ἠαῖυγαὶ! σοηβεαιδηςθ, ἀεϑίγουϑ ἴΠς 5θῆβα οὗ 
τηεσιῖ, δηά ργοάιςοοβ δαὶ οὗ 51η.7 (Μοζίϊοευ, 
4“ Ἐϑϑδγϑβ, 1. 326). 

δι: ἥαε ἐς εομπ!οά Τὸν γἱσδίεοισπε..} Ἂνε 
566 πεῖς {Πε παίυγε οὗ τῃ6 ἔΔ ἢ τηδῖ ἰ5 σουπῖδα 
ἴογ τρῃϊθοιι5η 655 ; ἰξ 5 ἴῃς (δ ἢ οὗ οπθ ψγνῆο 
Τοραγάβ ῥίγει ας “ ὠπροάίγ,᾽ ἀπὰ ὑπ40]ε ἴο 
7 υ5Ὲ  ἨΙπι5 6} ΌΥ 8. οννη τνοσκβ, δας οἡ (ἢ 6 
Οἴποῦ πδηὰ 8:48 ἔι}} ἐγὼ ἐπ Οοα᾽: πιόγῷῦ ἴο 
δεν Πἰπι, ἀηννοσῖῃν ἃ5 δε ἰ8. 

ΤῊϊ5 ἰ5 ἴΠ6 Π4υδ᾽ γ οὗ σὰς δ οἡ 115 
Πυπιδῆ ΟΥ δβιδ)εςῖίνε σ'ἰάς. “ὙΠῸ Ὀε]ενεΓ 
[85 ποίδιίπρ πιοῦε ἴο ὄχροςῖ ἴπδη ννϑδὶ σοά 
δαβίονβ οὔ ἴδ ππροάϊγ ποτὶ Ηδ 0568 ; 
δηά ποϊπίηρ πιοῖε ἴο οἴοσγ ἴο Οοά ἤδη ψννῆδῖ 
ἴῃς υηροῦ!γ ννῆο Ἰοπρβ ἴο δ6 ἸυδιΠεά Πά5 ἴο 
Ὀγίης 1 πὶ, Ὡδηιοῖὶγ, ἕλῃ." (Ηοΐπιδηπ.) 

6-8. ΤῊ ἴδῆσυδρε οὗ δοεσίρίυγο οοποογηίηρ 
ΑΡγδῃδηηβ ᾿υδιϊ πολίίοπ ἃ5 δῦουβ ἱπίεγργειοα 
στῪ. 1-ς), ςογτοβροπάβ τ ἰδδί οὗἨ ἴῃς 12η4 
Βα] πὶ, ἰη ννῃϊοςῆ Πᾶν 50 ὑγοοιιῆςθβ (ἢς 

Ὀἰεβϑίης οὗ ἴπ6 πιδη ἴο ψῆοπι Οοὐ ἱπιρυζείῃ 
τὶ πϊθουβηοβα νυ δουΐ τγοῦκβ. ΤῊ ΐθ ἤδη 15 
ποῖ ἃ βοοο"πὰ ὀχ ρέε ἔγοπι ἴῃ Ο. Τὶ οὗ Οοά 
τηοῖπῃοά οἵ ᾿υ 5: Ποδιίοη, Ὀυΐϊ 4 βίαϊοιπιεης οοη- 
διπηῖηρ ἴπε ΑΡροϑβῖϊθ 8 ἱπϊογργοϊδιίίοη οὗ [86 
Οὔϑε οἵ Αὔγδαδδηι, ννϊο Β6 ΣεβΌ πη 5 ἰῃ Ὁ". 9. 

ΚΟΜΑΝ΄Ἕ. ΜΡ. 

ἰπίφυϊτίεβ ἃγε ἰὈγρίνεη, ἀπὰ ψβοβα 
8105 ΓΕ σονεγαά. 

8 ΒΙεβθεά ἐς τπ6ὸ πιᾶῃ ἴο ψῇοπὶ 
τῆς Ι,ογὰ νν}}}} ποῖ ἱπηραζε βίη. 

ἀειογίδοιδ ἐδ δέε:σεάπει.. “ 101161} [89 
δΙθθοὲπρ." ὙΠα μακαρισμές (Ὁ. 9 πὰ 68. ἱν. 
15} Τη6Δῃ5 ποῖ “ δῥωσεὐπε::,7 Ὀι “4 ἀδοϊαγίης 
Ὀ]εββθα," “4 (]]ο!δεϊοη ;᾿Ὁ 1 ἰδ [86 ῥσοροσ 
νγογὰ ἴο ΔΡΡΙΥ ἴο Οοά, τηἀ ἴο ἴδε πιοοὶ Οοὐ- 
Ἶκθ ἀπο πιεη, δηὰ ἴο 4}1 {πδὲ 18 Πισῃεβῖ, 
Παρρίεβῖ, δηὰ δεβὶ (8366 Ασίϑίοιθ, " Νὶς Ετὰ, 
Ι. ΧΙ, 4; " ἈΒΟΕἢ 1, ιχ. 34). 

ὡηρμΐεδ γὶρ διεοισηε. ΨΝΒΘη Οοά ςουηΐς 
ἃ τηδῃ᾽ 8 (δ ἴο Ὠϊπὶ ἔοτ σ ρῃϊδοιιβῆεββ, ἴῃ 5. ἰ5 
ΤΊΟΣΤΕ ὈΓΙΘΗ͂Υ οχργοβϑοὰ ΟΥ̓ βαγίης πα Οοά 
ςουηῖ5 σὶρ δοιβηθ55 ἴο ἢΐπι, (μα Ης ςοιηῖβ 
πἰπὶ Πρ ΐεουΒ, ΟΣ, ἰῃ οἣθ νγογά, 5165 Ὠίτη. 
ΎΠε ἀοοίτίης οΥ̓͂ “ ἱπιρυϊοά τὶ ιθοιιβῆεββ," 
ἰουπάρα ΡΑΙΕΥ ὕροη [ἢ ]5 ραββϑᾶρο, 5501: ΠΊ63 
ΒΟΙΊΘΓΙΠΊ68 δι10 ἢ} βίγδηρο ἔογτῃηβ (ηδὲ ἰ ψ}}]} 
θὲ υϑοῆι] ἴο αυοῖς πότ ἴ86 ψογὰβ οὗ οὔθ 
οἵ 118 πιοξὲ ἰεαγηοὰ δηά πιοάογαϊε δάνοςδῖοβ. 
“ ΕἸπαϊης [ὃ ἀἰδεϊηςγ 5ιαίε ἤοΐ οὐἱγ τῃδιὲ 
ϑ'ΠΏΕΓΒ ἅΓῈ 51 Πςἀ Ὀγ γα, δυὰς {παῖ γὶψϑέ- 
ἐομ απ. «υἱἱδομὲ «υογᾷτ 15 ἐριρμίεά 10 “εν, 
ἐδεὶγ γαὶ: δεὶπς εοιμπίεά γον γὶρίεοιαπες, 
Πᾶνα ἠοῖ Ποϑίϊαϊθα ἴο βἴδλίς [αὶ 6] ]ονεῦβ ἅτ 
7υϑεΠοα ὉΥ ὠνρρωίεά, ποῖ ΌΥ ἱπδεγεπὶ, τὶρ ἴθουϑ- 
655. ΤΠαΐ [ἢ]5 15 ( γιϑί 8 σὶ ρῃϊθουβηθββ ἴῃ 
{Π6 56η56 (ἢαΐ ἴΐξ 15 ἴῃ 6 [Γυ δηὰ ρυγοῆδϑθε οὗ 
Η!5 νόγκ ἴῃ ἴΠ6 Ποβῆ, σδπηοῖ Ὀ6 ἀοιυθδίοά - διυῖ 
(δὲ ἃ 15 ΗΙβ ἴῃ ἴπΠῸ ποσα εἰγὶςῖ δπὰ ὄχδοεῖ 
56η56, ἴῃ ννΠ]οἢ, 45 ἴΠ6 ΑὙοδοίσδορ (ΤΊ]οϊβοη) 
ΤΓΟΪΥ 54γ5, 1 Ἀρρθᾶγβ ἴῃ ἴῃ6 βίδιοπγθηΐβ οὗ 
ΒΟΠΊΘ 5ΡΡρογίειβ οὗ ἴπε ἀοςίγιπε, 1 ἢᾶνο 
ον ΟΓΟ δεβογίοα, διῖ πᾶν Ὀδοὴ δηὰ ἂἀπὶ 
5111 σοηΐοηξ ἢ [6 5ΘΟΌΘΙ 5ίδϊεμηοπὶ οὔ 
Ἡοοκεγ, (΄ Ὠίβοοισβο οἵ [υϑιἰβοαιίοη,᾽ ὃ 6.) 
“Ομ γίϑῖ δίῃ τιογιϊοὰ στὶρῃθοιβηθθα [ῸΥ 45 
ΤΏΔΩΥ 85 ἅτ6 ἰουπὰ ἰῃ Η πὶ" (Βρ. Ο Βγίθη, 
“Ναῖυγε οὗ ΒΔΙΠ,᾽ Ρ. 152, ποῖς Ν)). 

αυἱδομέ τυογἁ..}] Α5 ἴδε Ὀ]οβθοάηθος οὗ 
ΜΓ ἢ αν βρεδῖα γοσῖβ 50 εἰ γ οὐ ἴῃς ἕλεϊ 
(Παϊ “σἷη 18 ἴογρίνεη, Ἴςονοσγοά, ποῖ ἱπιρυίοά, 
ἴδογ 15 πο γοοτὴ ἴο {πη οὗ «υογᾷ» ἴῃ ϑιισῇ ἃ 
ολ86. Τιρὶβ ποῃ-πιρυϊδίίοη οὗ 8ϊη, 851, Ρδυὶ 
(4}1}5 δὴ ἱπηρυϊζδίίοι οὗὨ τἱρῃϊεοιιβπεθ5 (υ. 6), 
δηάἀ υδ65 {Π|5 περδῖϊνε δεροςΐ οὗ ᾿υδιϊπολίίοη 
83 5ῃοννηρ ποδί οἰθάγὶν (αὶ 1ἴ 15 Δοσεῖδπογ 
᾿Ἰηἀδοροηάοηϊ οὗ ψόογκβ, δηαὰ 50 σοπῆστηϊηρ 15 
ἀσζυμηοηΐ οοησεσπίης ἴῃς ἸυπιΠολίίοη οὗ 
ΑὈγδμδπι. 

7, 8. δαγίηρ, Βἰε“εα αγὸ ἐῤεγ.] Τῆς Οτεοκ, 
8ἃ5 ὙῸῈ}1} 45 ἴης Ηεῦγενν, ΤΥ ὃς Ὀεῖοῦ τϑη- 
ἀοτοὰ ἤοσγο, δπὰ ἰῇ υ. 8, ἃ5 Δῃὴ ὀχοϊ Δ ΈΟΠ : 
ΦΈΉΔΡΡΥ 8:07," ἄς, ἜΔΡΡΥ ἴδ 88," 
ἄς. Εσογ ἴδ ροῦθγαὶ πιοδηϊηρ οὗ [686 νεγϑὲβ, 
8ες ποῖεϑ οἡ 58. ΧΧΧΙΪ. Σ, 2. 

ΙΟΣ 



1Ο2 

9 σι τὴι]ι5 Ὀ]εββεάμεθθ τἢεῃ 
αροη ἴδε οἰγουπηςδίοη ὁπίγ, οὐ προ 
[ἢε υἀποϊγουπιοϊδϑίοῃ 4150 ἡ ἔοσ ννὲ 88 Υ 
(δῖ δι ἢ ννᾶ5 γτοοκΚοηδά ἴο ΑὈγδῆδῃι 
ἴον τἱρῃζθοιιβη 6858. 

10 Ηονγ ννᾶβ ἰξ τη τεοκοπεὰ ἡ 
ἤδη Πα νγ28 1π Οἰγσυτπης 50. ΟΥ̓ΪΠ 

ΚΟΜΑΝ΄΄. ΥΥ. [ν΄ 9--ἰς. 

ὉΠΟΙΓουπηςϊδίοη ὁ Νοῖ ἴῃ οαἰγουπιοὶ- 
βίοῃ, δυζ ἰῃ υποϊγοιυ πιο βίοη. 

Ι1 Απὰ ἢε τεςεϊνεὰ τῆε εἰρη οὗ 
εἰγουπης βίοη, ἃ 5684] οὗἩἉ τῆε τἱρῆτεοιι8- 
Π658 οὗ τῆς (Ἀπ ψνῆϊς ἢ ἀκ σά γεΐ 
δεΐῃρ' υποϊγουπηςϊβεά : τῆλ ἢ πιίρῃς 
δ6 τῆς Διο οὗ 411 τῇδπι (ἢδὲ θεϊϊενα, 
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9-12: ΤῊΕ ΜΕΑΝΙΝΟ ΑΝῸ ὕ8εΕ ΟΡ. (ΙἈ- 
Οὐ ΜΟοιβιοΝ. 

9, 10. Τῆς ᾳυεσδίοη “ ὙΝ δαὶ δ5 Αργδῆλπι, 
ομν γογεζαίδεγ, ἴουπὰ "" (τ. 1), φΟΠΟΕΓΉ5 
Αὐγαῆδπι 8 σὨ]άγοη 25 ννῈ}} 85 Ὠιπηϑοϊξ: δηά 
τῆς ραγίιδὶ δῆβννευῦ, ἴπαῖ ἢ [48 ἰουπά ἃ 
Ὀ]οβϑίην δυο 825 αν ἢῖ5 ἀεβοοηάδης ἀθ- 
8ογῦε5, ρῖνεβ οσοδϑίοῃ ἴογ ἴπε ἔυσί μετ αυεδέοη 
ψΠοῖποσ [ἢ15 Ὁ]6βϑιηρ 15 πιο ἴο ἴποςς νγῇο 
ἅτ οὗ {Π6 εἰγουπηςίσίοη, 485 ΛΔΌγαδαπη ἂηά 
αν ἃ Ὀοῖἢ ννεσο. ὙΠ δἴζοσ Βανιηρ βἤοννη 
[δῖ ΑὈτγαμᾶπι 5 ἡ ἸΠοδίοη ννα5 ὉΥ δ ἢ δηά 
ποῖ ΌΥ ψόογκ8, δ. δὼ] ρτγοσεοάβ ἔμγίδεσ ἴο 
Ῥτουο [παῖ 1ἴ ννὰβ ποῖ ἀερεπάδςηϊ οἡ οἰγουπι- 
αἰβίοη. 

Οον»ιεῖδ ἰδὲς δίοσ“εἄπει,. δὲπ ὠοι 12 ὲ εἰν- 
εμρεείσίοπ οπέν, οΥ᾽ ὠβοη τθε ὠπεὶγοιρηοίρίοπ αἰσο 7] 
185. 1π98 [818 Ὀ]οδδίῃβ ὌΡΟΣ (δ Οἱχ- 
οπὐπιοΐδίοι, ΟΣ, ἄς. 

Τῆς νογὰ “ ομίγ " ἰβ ποῖ ἰῃ ἴδε Οτοεκ, δηὰ 
[ἢ 5656 15 51}ΕΠ |6 }{]} Οἰθαγ νου 1. 

ΤἼΕε νοσά “ ἐφὲν" βῆονΒ [δῖ ἴδε ησυσδίοιη 
ΔΙΓ565 οἷἱἷξ οὗ ἴπ6 ργεοεάϊηρ ἀγρυτηθηῖ, ἀπά ἰ5 
ἴο Ὀ6 δηδννεγεὰ ἴῃ δοσοσγάδηςε νυ ἱτἢ ἴἴ : [Π|15. 18 
ἔΠΟΓ δθοννῃ ἴῃ [πΠ6 ννογάβ [δὶ ἔοϊίον, “,ὃγ 
«υε “α7.᾿" 

Τῆς τεδϑοηΐϊηρ ΨΜΜ}}} δε πιδλὰς εἰεαγεῦ ὉΥ 
ἀτορρίης πε ἱπίεστορδίῖνε ἕοστη.Ό ἊΑὈσδῃδπὶ, 
᾿νε 540, θεσαηης ραγίακοσ οὗ [ἢ Ὀϊεβϑίης νν ἤδη 
ἢς ννᾶ5 ι5:1ῃΠςα Ογ δ : ἢ ννᾶβ 50 [υδ!Ποὰ 
ΨΨ8}}6 γεῖ ἴῃ σποϊΓγοιπιοϊδίοῃ : [πογοίογε ννα ςοῃ- 
αἰυάς ἰῃδΐ ἴῃς δ] οπϑίηρ 15 ποῖ προη ἴΠπ6 οἰγουτη- 
αἰβίοη οὨΪΥ, Ὀυϊ ἀροη ἴῃς της] Γουπηςϊϑίοη 4]50. 
Τῆς ςοῃποϊιδίοη, ἰπουμῇ ἀγανπ ἤτοι ἴδ οὴΘ 
οἄϑο οὗ ΑὈγδῃαπι, 15 ἀϑϑυπηθα ἴο Ὀ6 ρξοηογαὶ, δηά 
ΤΙΡΠΕΙΥ 5ο, θεσδυβο παῖ ος856 15 ἢοῖ ΠΊΘΓΕΙΥ͂ Δἢ 
ΘΧΔΙΉΡΪΟ οὐ “ ἔδὶγ ϑρεοϊπηθῃ "᾽ οὗ ἴδε σχεϑῖ, υυῖζ 
(6 ΟΥΡῚΠ πὰ οδιι86 οὗ 8]}, ἃ5 ἰ5 τῆοτσε (ΠΥ 
5ἤῆοῃ ἰῃ ν. 1τἰ. Τῆι [86 πδῖίυγε δπὰ ςοῃ- 
ἀϊτίοπς οὗ εἰγοιπιοϊβίοη ἰῃ 41} ςαϑε5 ἀεςρεηὰ 
ὌΡΟΠ [15 παίυγε δηὰ ςοπάϊτίοη ἰπ ἴῃ6 οᾶϑς οὗ 
ΑὈὌγαπδπι, δηά (ἢ ἀγχζυπιθηΐ ἰ5 Ομ [ΤΌΤ] οδιι5ὸ 
ἴο οἴεοςῖ. Τῆς τερεδϊε ἱπϊεγτοραίίουβ δπὰ 
Αἰ]οπηπιδϑ οὗ νυ. 9, το, δή ἃ τηυςῇ ἴο ἴῃς γθ- 
τοτγιςαὶ ἔοῦοθ δηὰ στᾶςθ οὗ [ἢ ράϑϑαρο, Ὀυῖ [ῃ6 
ζ(ΟρεποΥ οὗ ἴδ τράϑοῦϊη 15 ποῖ ἀερεπάθηϊ 
οη {Πε6π|. 

11. ΤῊἷΪβ5 τοῦθ 15 οἴόϑοὶυ Ἴςοπηποςοῖρα νυ ἢ 
[Π6 ργεςσεάϊηγ, ἀπά σοιρὶ]οῖεβ ἴῃς ἀδβογιρίίοη 
οὗ ἴἰδς τοϊδοη Ὀοΐννθοη ΑὈγαμδη 5 ̓υϑιῆςδ- 

Πἰοη δηά δ15 εἰγευπιοίπίοη, νν οἷ ἴοοκ ρῥἷδος 
δὺυουῖ ἰουγίεεη γεᾶσβ δβογιναγάβ. 

δὲ εἷσπ 9 εἰγομπσιοίεἰοπ.) πὶ πε υτπρ 
αἰγουπηεϊϑίοη (Οεη. χυὶϊ. 11), Οοά 58γΥγ5 “ἢ 
“δα δὲ ὸγ ἃ ἐοάεη (1,ΧΧ, σημεῖον) οΥ 1δὲ 
εουειαηί ῥείπυϊχ Μὲ ἀπά γομ" ΕΟΥΤΏΟΓ 
σονοηδηΐβ ἢδα ἰῃ {κὸ ταδηποῦ Ὀεθη ςοηβτηοά 
ΟΥ̓ νἱϑιδὶς δίβψῃβ, [ἢς γαίηρον (Ο  η. ἰχ, 12, 13, 
17) δῃά ἴδε Ὀυτγηίης ἰδπὶρ (Οεη. χν. 17, 18). 

Ω “εαἱ 9 1δὲ γἱσδιεοι ποι. ΟἹ ἐδε ζαϊ, ΠῚ 
ἴῃ Ὁ. 17, δῖ. Ραμ} ὀχργοβοὶν συοῖοβ ἴπ6 ςἢὶ 
ῬγοπΊϑε οὗ ἴῃς ςονεηδηῖ οὗ εἰγουπιοϊϑίοπ, “7 
δαῦυε »ιαάε ἐῤεε αὶ αλδεῦ ΟΥ ν»ιᾶπν παίϊοης," πὰ 
ἴῃ Ὁ. 18 ἀδοίαγεβ ἃ ἴο ὃδ6 “ σεευγάϊηο ἰο ἐῤαΐ 
«υδίερ «αὐ: “ροάεη, 80 “ῥα]! 167 “εεὰ δε," 1.2.) 
δοςοογάϊηρ ἴο ἴῃς ὑοῦ Ῥγοπηϊ 6 σοποογηϊπρ 
ὙὨΙοἢ [ἴ Πδὰ Ὀόδη 5αἱὰ, “" “όγαῤανι δείἰυδά ἐπ 
2δε 1ογά, ἀπά δὲ εομπ!οα 1 1ο δὲρι 2 γὶσῥίεοι 5 
πο..." (Οδρη. χν. ς, 6). ἴπ οἵπογ νγυγάβ, 186 
πὸνν Τσονειδηΐ, ΓΕρΡοαῦ Πρ ἀπαὶ εηϊαγίης ἴῃ6 
Ῥτουγθο ἡ Ὠϊο. ΑΌγδῃαπὶ παὰ ὑδ]ονοῦ, νι 85 Δη 
Ἀ5ΘΌΓΔΠΟΘ ἴο ἢϊπὶ ἴπαΐ [5 Δ δὰ Ὀξοη 8ρΡ- 
ΡῬτγονοά: δηά “26 εἵσπ οΥ εἰγειωριειείοπ,᾿ ΜΈΓ 
“ὁ ῥὲ γεκελυεά " νν τἴ, αηὰ νης τὰς ἘΔΌΌΙ5 
οδ δὰ “τε 8:4] οὐ Αθγαῆδπι," νἂ5 “4 “εαἱ οΥ 
ἐδε γὰρ ῥιεοισ ποι: ᾿ Ἰταρυϊεὰ ἴο πῖτ θΘσδι:56 “ οὗ 
ἐδὲ Μαδ «υδίεδ δὲ ῥᾳά ὀεὶηφ γεῖ μοῖρ νῦη: 
εἰ“«ἀ:" Τςοτὰ ΄. 1Δ. ΤὨΙ5. τρεϊδρποσγιοδὶ 
56 η56 οὗ ἴῆς ννογά “ 562], τηοδηῖηρ ΔΠΥ 5ἴγΓοηζ 
ἐχίογηδὶ σοηπῆστηδίοι (τ ὕοσ. ἰχ. 2), ἃΓ1565 ουξ 
οὗ [ἢ6 υδὲ οὗ ἃ 5.4] ἴο δυϊμεητ δῖε δπὰ ςοῦ- 
ἅστῃ ἃ νυγι[τεἢ σονοηδηῖ. 

7εῖ δεὶπσ, μπαγαρησοὮἢ [1ΛΊΟΓΑΙΙΥ ἰπ δὲ5 
πιοϊτουτοΐδίοι. 

ἐῤαὶ δὲ γπέσδί δὲ ἐδ γα! δον ο77 αὐῤ ἐῤεγι ἐδαΐ 
δείλευε, ἐδομ 1 εν δὲ ποὲ αἰγειωγιεαεά.) 1,11 ΓᾺ }} 
ΦΨἘ110 ἰὼ ππϑοϊτουτϊλοὶοίοη." Βοῖῃ (ἢς 
ςοηϑίσιςτῖίοη ἀπά ἴῃ βϑεῆῶδε οὗ ἴπε ρᾶϑϑαξε 
ἅτε ᾿]υδίγαίεα ὈΥ ἃη εαγὶγ φυοίϊδιοη οὗ ἰἴ ἰπ 
(ῃ6 ΕρΙ5116 οὗ Βαγπδῦδβ, ς. χὶιὶ.: “ ΒεΒο]ά, 
αν τδάς ἴπεε ἔδίπογ οἵ ἴπ6 παῖίοπμβ Ψνῆο 
δεῖϊενε ἴῃ ἴη6 [οτὰ νπουϊ μανίηρ Ὀόεη οἰγ- 
Ουπιςοθοα (δι᾽ ἀκροβυστίας). ΕΕῸΣ [ἢΠ]5 ι|56 
οὗ διά ξοπηραγο ἴϊ. 27; χῖν. 20; 1 ((οὺσ. 1}. 4. 

ΤΠ6 Ὀ]οδβϑὶης Ῥγοπιϊϑδοὰ ἴο Αὐγαῆαπὶ ἰῃ- 
εἸυάεά ἔτοπι πὸ ἤγϑς “4}} ἐπι} ο5 οὗ τῆὸ 
οαγῖι ᾿" (θη. χὶϊ. 2,. 3), 8ηα [πὸ δᾶπ|δ {πη|νῈΓς 
δ, ΠΥ ἰδ 566 η ἰῃ δᾶοἢ τεησννεεὶ ῥτγοπιῖδο, παῖ 
ἢἰ5 δοοὰ 5}4}} Ὀ6 85 ἴ6 ἀυκὲ οἵ [π6 φασί 
(Οεη. χρὶ, 16), δηά δ5 ἴμὸ δῖα οὗ ἤθανεὴ (ΧΥ, 



ν. Σ2.] 

τουρἢ {πεν δὲ ποῖ οἰγουπιςοϊϑεά ; τὲ 
ΠρΡΗτεουβη 688 παρῆς ὃς ἰπιρυϊτεά απο 
[6 πλ 1Ϊ80 : 

5). ΑὈγαἤηδπιδ ἴδιτῆ ἴῃ [ἢ 6 ῬΓΟΤ Ἶϑ6 ννᾶ8 56 θῇ 
ἴῃ ἢ15 ςοπάμιςῖϊ Οἢ φΔςἢ οςοδϑβίοῃ, δηά οἡ ἴπ ἰδϑῖ 
ἴϊ ννᾶϑ ἜΧΡΓΕΈΘΘΙΥ γοςογάθα δηὰ “ ξομμίεα (0 ῥί»ι 
“ὃν γὶ διεοιωαπει::." Ἣξς ννᾶβ8 ἴδ δοςερῖθα 85 
τι ἴθοιιϑ [σου ρῃ ἢ, ποῖ ΟἾΪῪ ἔογ Πἰπιϑοὶ 
υῖ 45 ἴΠ6 ἔδῖπογ οὗ [πὸ ῥγοπιὶϑοά βορὰ, (παῖ 
ΠΕΥ «530 τηΐσῃξ ὃδ6 ᾿υϑεβοά τΠσοιρῃ ΠΕ: 
δηὰ 50 [ἍΤ 85 [5 δι πεγῃβοοά Ἴσοηνεῦβ (ἢ 
Ὠλίνιης ὑ]εββίηρ, ᾿ξ 15 ἃ δ: βοσβοοά δοοογάϊησς 
ἴο ῬΓΟμ156, Δηα Δοςογαάϊηρ ἴο ἔδ1{|ν, ποῖ δοσοσγά- 
ἴηρ ἴο {πε ἤξεϑῇ : σογραγα Οἱ. ἱἰἰϊ. 7. 

ΤῊΙΒ 15 πιδάς γεῖ οἰθᾶσοσ ΟΥ̓ γπαὶ ἔΟ]]ονν5 
ἴη Οεη. χνὶ.: ΑὈγαπᾶπι, δἰγοδαῦ ρτγοηοιπορά 
γἰρῃηΐδουβ, δηὰ ϑοϊοςϊοὰ ἴο ὃς ἴῃ 6 ἔμεν οὗ τῆς 
Ῥτοπ ϑοά βεοά, σοὺ κβ ἰο οδίδίη ἰξ “ δοςογάϊης 
ἴο ἴῃς ἤσϑι .᾿ Ὀυζ Ι5ῃπηδοῖ, 50 Ὀοροίζοη, 15 ηοΐ 
ἴῃς Πεῖγ οὗ ἴῃ Ὀ] 65εἰ, ποῖ Ὀοίηρ ἴῃς Ἑ“Β]]ὰ οὗ 
(λιτἢ, ΠΟΥ οὗ ργοπιῖϑο. 

ΎΠποη ἴῃ Οεη. χνὶϊ., τ γίθοπ γοαῦβ αἴετ- 
νναγάβ Τοπιε5 ἴδε ϑοϊδσπηη σόπονναὶ οὐ {δ6 
ςονοπδηΐῖ, ρῥτοίβοεα Ὀγ 16 οοπάϊτίοη “ αἱ ξ 
ὀείογο "πε, πᾶ δὲ ἐῤομ βεγζξε," ἱπδυφυτγαῖοά 
ΌΥ ἴδε ἢὸν ᾶπιθ5 Ε]-5ῃλαάδὶ, ΑὈγαπᾶπη, 
ΘΑΓΔἢ (ϑ5εε ποῖθϑ οη Οδῃ. χυἹἹ), δηὰ βΏΔ}}Υ 
86 δε Ὁγ (ἢς 5ίξῃ οὗ εἰγουπ)οϊδίοη. 

ἴη {πε τοπεννθά ργοπιῖϑε5 Π6 Ὁπίνογϑδ Υ͂ 
οἵ τπε δ]επϑίηρ, δηαὰ [15 τεϊϊβίουϑ οὔ βρίγιἴυ δὶ 
σμαγδοῖοῦ ἍΤ Β.ΓΟΏΡΙΥ τρᾶσκοὰ : στ. 4, 5, 
“έῥοι “ῥαΐξ δὲ αὶ γα!δεῦ 9 »ιαλνῦ παίίομς, 11. 
“οὔδ πυϊτἱτπὰρ οὗ ΘΟΥ τ." υ-. 6, “1 «υἱ} 
πιασῖε παν: ΟΓΓ {βεε, απά ἀἰπισι «ῥα]] ςονς οἱ 
ΟΓ δέ." τ. 7, "1 «υἱΠ} ετἐαόί! ὁ νιν εουνεπαπέ... 
.. ὐν ὧἂπ ευεγίασιίησ ἐουσπαηΐ ἰο δὲ α Οοά 
μη] {δεε, απά ἰο 1δγ “τε αἼεγ ἐδεε.ἢ 

[ἢ ϑγικίηρ σοηϊγαϑξ ἴο [ἢϊ5 υπΐνογβαὶ ρατγίϊ- 
εἰραϊίοη ἱπ ἴπ6 ὑ]οβϑίπς ἰ5 {πῸ ᾿ἰπιϊϊδίίοη οὗ 
ἴδς ογάϊηδηςε οὗ εἰγουπ)οϊϑίοη, ννῆϊοΒ 15. ποῖ 
εχιεηδεοά Ὀεγοπά ἴῃ 6 ἔΑΠΪΥ οὐ ΑΡγαμδπὶ (36 Ὲ 
ΜΊοβ46115 ἴῃ ηοῖς οὐ θη. χυῖϊ. 11). [{ (5 
τηλτκεὰ δηὰ βοαϊοὰ [π6 διωριαπ σομγες οἵ ἴῃ6 
Ὀγοπιιϑθά Ὁ] βϑίηρ, ΠΑΓΛΟΙΥ ΑΘτδμδπι 5 “ ὁοάν 
ποαὺ ἀεαά," δηὰ τῃ6 διωμαη εραππεὶ, ἩλπιΘὶΥ 
Αὐγαῆδιη 5 ὈΟάγ ἀσβοοπάδηϊβ. 
ΤΙ [6νν8 ονετϊοοκθὰ τὴς 4δ]]-ἰτηρογίδηϊ 

ἀϊπεϊποϊίοη Ὀεΐννοση [Π6 ὑπίνογβδὶ ᾿ππογϊϊαποο 
οὗ τ|νὲ Ὀ]εβϑίης, δηὰ [ἢ 6 Ραττίουϊαγ ᾿πϑυτηθηΐ 
σἤοόϑοῃ [ογ ἰ[5 ἀςίιιἃ] γϑδ)ιϑαϊίοῃ : ἴον αἱά ηοΐ 
υηάεγπίδηά {πδὶ ἰϊ ννᾶβ8 ἴο δδ γεδ 86 δγομσὸ 
ἴβεπιὶ θυϊ ,“ογ ἃ]},---τ χοῦ οὔθ ομδηηεὶ 
οδοβθη, δεῖ ἀρατῖ, δηὰ σεασά ὉΥ οἰγεουπιςϑοη, 
θυὲ “ον 41} ννῆο ϑμβουϊά ὕε ἤιῖθά ἴῃ τἴῃ6 βαπηθ 
ὙΥΑΥ͂ 88 ΑὈγΔΠΔΠῚ ννῶ8 ἴο σεοεῖνα ἴῃ δ] ββίηζ, 
ἐ.2., ἴοτ 41} ννῆο 1κ6 πἰπὶ βου δοϊονο Οοὐ β 
ΡΓΟΠΊΪ56 οὗἉ βαϊνδίίοη, δηά νναὶκ δείοσγε Η ἰπὶ ἰῃ 
υργσηἴηδ55. 
ΤΠ ὈΥ͂ οἰγουπιοϊϑίοη ΑὈγΔ τα ννᾶ5 ταδυκοά 

ουΐ 85 ἴδε ἀἰνίΠοὶ ἀρροϊηϊεά ἔλέμετ οὔ {Π|6 
Ῥτγοιηϊϑεά βΞοδὰ ἰῇ δυο ϑεηβα; (1) οὗ [πε 3εοὰ 

ΒΟΜΑΝϑ. ἵΥ. 

12 Απὰ τῃς ἔδλίδογ οὗ εἰγουπηςϊςίοη 
ἴο τ1ῃ6πὶ ννῇῆο δἵο τοῖ οὗ ἴδε εἰτου πὶ» 

ςἰβίοη οηἶγ, δυῖ ννῆο αἶβο νναὶκ ἴῃ τῆς 

ἴη ψδοπὶ 411} παζίοη: οδποιϊὰ δὲ υ͵οβϑοά, 2.6. 
ΟἸγιβῖ: (2) οὗ ἴμ6 ϑοδθὰ παῖ 5δῃουὰ ὃς ἴθ 
Βυπιλη σπδηηθ} οὗ ἴῃς δοβϑίη , 1.6., [ὴ. [νν8, 
δηά; (1) οὗ 1ῃ6 κερὰ {πεῖ σπου] Ὀ6 ἃ5 {ΠῸ 
βἴδϑβ οὗ ἤδδαύϑῃ, τὸ πιτυάο οὗ παίϊοης τῃαῖ 
δῃου!ὰ Ὀ6 οουπίοὰ 495 ΑὈγαπδπι5 οἰ] άγοη, 
θείης Ποῖγβ οἵ ἴῃ βάπιὸ δ]θβϑῖην ΤΠ γοι ἢ τ(ἢς 
επκὸ ἔδιτῃ, 1.6. " 97.) αἰΪ ἐδονι ἐῤαὶ δεϊευε.᾽" 

δῖ. Ῥδιὶ ποιὸ ἰγοαῖβ οὐ ἴῆς ἐδ πογμοοά οἵ 
Αὐγαπαπὶ ἰῃ ἴθ ἴνο ἰδῖϊε 56 η9865, 22., [ἢ 
τοίεσγεποα ἴο Οεηζ]ε5 δηὰ [ἐνν8. Αἰγουπι- 
εἰβίοῃ, ἃ5 ἃ 864] οὗ ἴδε στ ῃϊθοιυϑηῆθβα οὗ διῇ 
ἴῃ ἴπ6 υπςἰγοιπιειϑοά, ννὰ5 ποῖ ρίνθη ἔοσγ ἢΪ5 
βδᾶκο δίοηβ, Ὀυΐ ἴπδΐ ὈΥ̓ [ΓΔ 5πιλιττηρ {πῸ 4550- 
ΔΠ0Ὸ6 οὔ [Π6 [ἰκὸ δ᾽ δίῃ ἴο οἴ οΥβ "μ6 αὶθσλξ 
δ9ο 7}6 891 ΟΥ8]1} [891 [881 Ὀθ]ογθ, Ψ8119 
ἐπ πποϊτουτηοὶβίοι, ἱπ ΟΥὰοΣ ᾿δδὶ τἰρδῖ- 
ΘΟ ΒΏΘΒΒΊΙΠΔΥ ὃὉθ ἱπιραςθὰ [0 18 61.᾿ 
νπ} τ815 σοηποχίου ἴπθ ραγα] ]εὶ οἰδιι565, 

“,α δεν 97 αἱ! δορὶ δαὶ δείευε," ἀπὰ “ 2αἰδὲγ 
97, εἰγειρρεὶ οη," Ἦᾶνα ἴΠ6ΙΓ ἀὰδ ῥγοιποηςε, 
ΨΥ ΠΙΟὮ 15 ταῖθοσ οὐβοιγοά, 1Ε τὴς οεἰδιιϑ “ἐὩ 
οΥὰοΣ ἐμαὶ σἰμ ῖθουδηθ88," δ0., ἰ5 πιαιὶς 
ΡΑγα οὶ ἰπϑιεδα οὗ βιιδογάϊηδίς ἴο "δαὶ ᾿9 
ταὶς Ὅο Ζα ποτ," 80. 

1., “454 ἐῤδὲ “αἰδεν 97 εἰγειρπο πη.) ὙΠῸ 
δεςοηά ρυγροϑβὲ ἔογ ψνῃϊοἢ ΑὈγδῆατη Πα “ γὲ- 
εεἰυεά ἐῤέ εἰσ 7 αἰγειρεὶσἰοπ "ἢ ννᾶ5, ἴπδῖ ἢδ 
ταὶς ἰγδηϑηδ 1{, ὙΠ 115 δϑϑιγδηςο οὗ 0]655- 
ἴῃ, ἴο 18 86θὰ δῇονγ διπὶ; ἱπ οἴποσ ννογάϑ, 
ἀπὲ Ἀ0 τὐἱχδΐ 6 ΖΔΊΒΘΙ οὗ οἱ Τοῦ τ- 
οἱδβίοι." Βιυΐῖ ἴο ψῃοπιὶὶ Τὸ ἴδοθε ννῆο 
Γοςεϊνεά 11 5 6 τϑοοῖνοα [ἴ, ΠαΠΊΟΙΥ, “αΦ 4 
σεαἱ ὁ δὲ γὶσδίσοισποι: οΥΓἹ αἱ; ἴο ἴδοβ6, 
(Πεγεΐοσγο, ῆο ἤᾶνα ἢοΐ ΟἡΪγ ἴπε ουϊναγά 
αἰ ἴῃ τἴι6 ἤεβῃ, Ὀυΐϊ αἰδοὸ {πε ἰηνναγά 404} Υ 
οὗὐἠ νοι ἰἴ ἰ5 ἴῃ 56δὶ, ἡ. σ. ἰὼ 81. Ῥδι} 8 
ον ψοτάβ, “10 ἐῤενρι «υὐδὸο αγὸ ποὶ οἵ οἷτ- 
οὐλοΐδίο ον, δὲ! «υὐδὸο αἰο «υαἱᾷ ἐπ 1δὲ 
“1εῤ5 οὔιδαὶ Κα οὔομν “αίδεν “ὀγαδα» πυῤίορ 
ἀρ ῥαώ, ψΪ10 ἱπ πποϊτουμιοὶδὶοπ." ὍΤῊϊ5 
ὕΟΓΒ6 Εν θη τοίετβ ἴὸ [Θὺνν8 Οἡἱγ, Ὀυϊῖ 5. 
Ῥδυϊ, ΟΥ ταῖμου ἢ8 ἀπιδηιϊθηβὶ5 ΤΟΥ 15, ννῆο 
νγοῖς {Π15 δορί βία, ογ οὔθ οὗ 115 οδγ  εϑῖ ἴγδῃ- 
βϑογίθεσθ, μ88 ἰπϑογῖθα ἃ βυρεγῆυοιι Ατσίςεὶς 
-- ἀλλὰ καὶ τοῖς στοιχοῦσιν, ἴδε οβεςι οὗ 
ἢ ςἢ ψοι]ὰ θὲ ἴο οχίεπά ἴο “ἡ τΠδΐ νγαὶκ 
ἴῃ πε 5δῖθρβ οὗ Αδγδἢδπι 8 δι, ἃ βἰαϊεπιθηΐϊ 
νυ ἢ ἢ ἀρΡ 165 ΟὨΪΥ ἴο ἴποϑ6 ννῆο [πλοῦ ΠῸΠπι 
δἴπὶ (ἢ6 το οὗ εἰγουπιςοϊδίοη. ὙΠοΙὸ 18 πὸ 
ἴγασς οὗἉ ἃ ναγίοιϑ γτοδάϊηξ, πὰ 0 ἱπιϑι Ὁ 
σδῇ οχρίδίη ἴῃς Αστίοϊς, ντῆουϊ ᾿πιγοάοης 
ἃ ςοηπβιβίοη οὗ [πουρῃϊ ΠΟΥ ἔογεὶ πη ἴο 51, 
Ῥδυ!. [5 ἴῃ ἔλεϊ ἃ δσἴγοηρ [οϑΕ ΠΊΟΩΥ ἴο [86 
υ8ι12] Ῥγοςϊϑίοη οὗ ἢ͵8 γδϑοηίηρ δηά ἰδησυδαμθ, 
(δῖ 90 ΠΊΔΗΥ οἰδθογαῖθς αἰϑοιιβϑίοπ5. ἤλνὸ Ὀθθη 
ταϊϑεαὰ οὐθῦ ἃ ΠΊΘΓΟ 5110 οὗ ἴΠ6 ῥρεη, οὔ οἰθγίῖο δὶ 
ΘΥΓΟΓ. 
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βῖερ8 οὐ τῆι (ἢ οὗ ουὖγ ἔδῖμοῦ Αὐτὰ- 
πᾶπι, νη ἢ ἀξ σά Ὀεϊηρ γεΐ ὑπςοὶγ- 
σὐυπιςί56α. 

11 Εογ τῆς ρῥγοπιῖβα, τῃδῖ ἢς 5ῃου]ά 
ὃς τῆε Πεῖγ οὗ τῆς νοῦ, τὐας ποῖ ἴο 
ΑὈγδῆδπι, οὐ ἴο ἢϊβ βεεά, τἢγοιιρῇ τῆς 

-.-----  .ο....-..-.-.-. 

ὀείηρ γεὶ μπαγειηςο [ᾺΠΟΓΔΙΥ, ψ 119 
ἷἱπ πυποἱϊτουτιοϊδίοη. ΔΥΌΥ ἀοεβ δῖ. Ρδυ! 
80 ΕἸΡΠ ΔΙ Δ}}Ὺ τορεαῖ, ννμαῖ τπαὶρῃϊ ΠοΓα 566 1 
ὈΠησΟΘββασυ, [αἱ ΑὈγδῆδπι᾿5 ἔα ἢ ννᾶ5 ἃ [δι ἢ 
ΜΓ με ὨΔ4 ννἢϊ]Ὲ γεῖ 'π υποϊγουτηςϊ5ίοῃ ἢ 
Βεςδιιβδα ἴδ ΥΟΙΥ͂ Ροϊηΐ οὗ ἢ18 ἀγρυπΊιεηὶ 15 
(15. [αἴ ᾿ῃ [Π6 Ἔχδιῖρὶς οὗ ΑὈγαμαπὶ ννγὸ 866 
[86 }ιι5 1 σδῖίοη, ποῖ οὔ εἰγουτης5οά, ουῖ οὗ Δη 
πποϊγοι ποῖσε Ὀοϊίονογ. “1 18 ποῖ ἔογ ὑε- 
᾿Ἰἰονῖηρ Οοπ 65 ἴο οηΐοσ ὈΥ 1ἢ6 ρμαῖς οὗ ἴῃς 
Ἰοὸν5, Ὀυῖΐ ἔογ ἴδε [ἐν ἴο δπίεσ ὉΥ ἴῃς ρμαῖς 
οἵ {πε Οεπῖ]]ε5" (οάεῖ). Οομλραγε ἢοΐς οὐ 
΄. τό 

ΤΗῊΗΕ ΡΒΟΜΙΒΕῈ ΙΝΡΕΡΕΝΌΕΝΤ ΟΕ 
ΑΚ. 

1383. [ἴ Πᾶὰ8 Ὀεεὴ δθοινῃ {παῖ ΑὈγαμαπιβ 
υσπορίίοη, δηὰ {παῖ οὗὁἨὼἁ δ18 “μι! άγοη, ν 
(ΠῸ ὈΪεδθίηρβ γοϑυϊτπρ ἔγοπι [ἴ, νοῦ ἀορεη- 
ἀεπῖ, ποῖ οἡ εἰγοιπις ϑοπ, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ οὐ ἴδ 8 
(νυ. τ΄, 12). ΤΉΙ5 15 πονν σοπῆττησα, δηὰ 
ἐχίεπαςεα ΟΥ̓ Ξξῃεννίηρ παῖ [ἢ6 Ῥγοιηῖϊδο ννᾶ5 
Θαυ δι} ᾿ηάἀεροπάρςηϊ οὗ (ἢς ἰανν. 

18. ον ἐῤὲ ργοριῖσο, ἐδαξ δὲ «ῥομίά δὲ ἐξέ 
ῥεῖγ 97 δὲ «υογἱά, «υα: ποὲ 1ο Αῤναραπι, ΟΥ 10 
ῥὶς “εεά, ἐφγομ {ῤὲ ἰααυ.) ον ποῖ σοῦ ἃ 
ἸδΔν ἰθ ἴδ ῬΤΙοΙαΥ8δ09 0 ΑὈΣΘΙΘΙΣ ΟΣ ἴο 
Ηἱβ δοοὰ. ΤῊς ἀγριυτηθηΐ οΟἰΟ5ΟΙῪ ΓΟϑΟΉ 68, 
διιῖ ἰ5 ποῖ ἰἀθηςςαὶ νυν, τηδῖ ἴῃ Οἱ. 1. 18. 
ΤΠοΙς κατ" (πους [Π6 Αατς]θ) 15 σεργο- 
ϑοηϊεα 45 ἃ ρῥγιηοῖρὶς αἰγοοῖ] Υ ορροβοὰ ἴο 
“ἐῥγχγοιί:ς,) 50 ἴπαῖ “2ῤὲ ἱπδεογίαπες" σδῃποῖ 
Ὀ6 ἀσρεπάεης οὐ ἴᾶνν, Ὀδοᾶυδα Οοὰ δδ5 
δταηϊοὰ ᾿ἴ ἴο ΑὈγαβδηὴ ΟΥ̓ ΡΓΟπΠΊΪ56. 

Ηρτο “10 «πὰ “αἱβίθου δ 6885 οὗ 
ζα 11} (οι ψιπουϊ [6 ἀγῖῖς]6) τὸ [86 
ῬΓΏςΟΙΡΙἐὲ5 ορροβοὰ ἴο ἂπά Ὄχοϊυάϊπρ Θας ἢ 
οἴδεγ; δηὰ ψῆδὶ 51. Ῥδι} δϑβϑοσίβ ἴῇ ὖ. 13, 
ἀπά ὑγονεβ ἰῃ ἴδ ἐο νην, νογϑ65, 15 {παῖ 
ρὲ ῥγορεῖσο" οὗ ἴῃ ᾿ηπεσιίδηςθ ννὰ5 ἴο δ6 
ΓΟ ἰϑοὰ ἀπά ἀρργοργίαϊοά “ ποὲ ἐῤγροὰφ ἸΔῪ 
(14, 15) δῶ ἐῤγομᾳ τἰῖθουθποθα οὗ 
323)" (16, 17). 

ἐραὶ δὲ «ρομίά δε ἐδὲ δεὶγ 97 1ῤε αυογἰά.} 
Δ μαῖ ἰβ κ᾽ ἐῤε ῥγονρὴνθ" ταραπ ὁ ΕῸΣ ἴπογὸ 
5 Ποη6 ἰῇ Οϑηθϑὶβ ὄχργοϑϑθὰ ἴῃ ἴδεοϑε ΨΟσαβ. 
ΜδηΥ τοπηπιρηϊδίογβ, ἢ Μέεγοετ, γοίδσ ἴ ἴο 
(ἢς ργοπι5θ οὔ ἴῃς ἰδηὰ οὗ (ἰδπδδη, ἱπιογργοίοά 
8ἃ5 ἃ ἴγρε οἵ [Πς υηΐνογδαὶ ἀοπιηίοη οὗ ἴπῸ 
Μεβϑίδηϊς {πϑοοσγάᾶσου, ἱηνεδίοα Ογ ἴδε Ρσγο- 
γμεῖθ ψ ἢ ἃ Βαῖο οὗ μίογυ, δἀὐοριίοα ἴῃ 4116- 
ξογὶς ἔόση ὃῪ (ἢ γσὶ Η πιϑ.}} (Μαῖῖ. ν᾿ ς : 
Χίχ, 28), ἀπά 5μαγεὰ ὃγ δῖ. Ρδὺϊ (νι. χ7; 

113-17. 

ΚΟΜΑΝΌἝ. ΙΝ. ἰν. 13-.ἥ.4. 

ἷανν, Ὀυς τῆγουρῇ τῆς τἰρῃτεουβης88 οὗ 
ἔλἢ. 

14 Βοτ ᾿ξ τῆδῪ νν]οἢ ἅγε οὗ τῆς 
ἷανν ὁ ἤλεῖγβ, δι 15 τχδάε νοἱά, 
Δηὰ τῇς ριογηΐῖϑβε πιδᾶς οὔ ποηα 
εἴεςι: 

----.- 

ι (οτ. Υἱ. 2. ΤῊς οοηΐοχί ἔογὈ!45 {Π|8 ἰπῖογς 
Ρτγεϊδιοη, μανίπρ ἢο γϑΐεγεπος ἴο [ἢ ὈῬγοπιῖβο 
οὗ {Π6 ἰδηά οἵ ὕδηδδη, δυζ ἴο “(6 56εα " ἴῃ 
ννῃοπὶ 4} πδίϊοηβ οὗ ἴπ6 θατί όσα ἴο δὲ 
ὈΪεββθοα. Τὸ βυδ)εςῖ οὗἨ ἴῃε ννβοὶς σμαρίογ 
5 ΑὈγδῆδπιβ υδιϊποδίίοη ΕΥ̓ ἐδἢ ἰη ἴΠπ6 ὑγο- 
Τη]56 (θη. χν. 5, 6): “-οὁ “ῤαίί ἐδ» “τά δε." 
Το ἴπαὶ ρᾶοβαρε δῖ. δι} τϑοιιγβ, ἀρδὶη δηὰ 
δραΐη (866 υὖν. 3-ς, 9-12, 11, 14, 16, 18, 2ο-- 
12). [ἴ 15 ἱποοῃςοινδῦϊο τπδΐ ἴῃ τΠ1|5 Ὁ. 13, 
ἐῥὲ ῥγοριμο. .., ἰδγομσ ἐδε γὶὴφῥίιεοια ποις 
97, 3αἰ1,᾿ δδουϊά τηθδη ποῖ (πε ργοπιῖϑα νυ μι οἢ 
ΑὈταδαπὶ ὑο]ονοά, δης ἔογ Ὀοιονίηρ νυὰ8 δο- 
ςουηϊεοα τἱρῃίθοιιβ, δυϊ δηοΐπογ βυδοσάϊηδῖο 
Ῥτογηϊδο, ἰο νος (ἢ6 ςοηΐοεχι πιαΐκοβ ΠῸ 
Δ]]υδίοη. 8. Ρδὺ] ἀοοβ δ υάθ βονογδὶ {|π|68 
ἴῃ [18 σμαρίεγ (υν. 17, 18} (0 Δποῖθογ ραβϑαμε 
οὗ Οδηρβὶθ (Χνι. 9), ἰῇ ογάοσ ἴο βδῆον ἴπ6 
τοϊδίίοη οὗ ἔδ ἢ ἴο εἰγειπιςίδίοη : ἀπ ἢς6 τὸ- 
ξαγὰβ τῃδϊ ρᾶβδαρθ, ηοΐ 85 ἼἿσοπίδιπίηρ ἃ ἀϊξ- 
ἔεγεηΐ ργοπιῖβθ, θυ 48 σαι γίηρ δηὰ ἀθἤπιπᾷ 
ἴῃς 58 ΠΊ6 ργοπΊῖδα οὗὨἩ ἴῃ βεεὰ (566 ὀβρθοία! νυ 
Ὁ. 18). Τῇδῖ οἣς Ρῥσοπλῖβο, ΣΙ ΒΓΥ ὑπάεγοϊοοὰ, 
ἱποϊιά θά 41} {πὸ τεβί; ἔογ, “12 ἐγ “εεά «ῥαϊ] 
αἰ δὲ παίίοπς Οὗ δὲ ἐαγὶδ δὲ διε εά:" 115 
ΝΥ “ 4ῤε δίεσοίπρς οΓΓ ὀγαδαρι" (ΟΔ]. 1. 1.4) 
ΜΏΙΟΝ νγὰ5 ἴο σοπὶθ ἸΡΟῚ ἴπ6 Οεης|ε5. ἴῃ 
Ομηϑῖ [65ι8, δηὰ 1815, θοσλα56 ἐξ ᾿ηο]υαοά 4]]} 
Οἴμογ Ὀ]οδϑίηρμβ, ννὰ5 ἴῇς ἰπογιαησςε οὗ ἴῃς 
νον ἃ, τἴῆ6 βδᾶπὶιὸ ἰηδογιησο οὗ νπϊοῦ 51. 
Ῥδὺ] Πᾶβ5 βροΐίθῃ ἱπ (δὶ. 111. χ8, 29 : σοπιραγα 
1 ΟΟΥ. 11]. 22, 23; Ηοὃ. ἱ. 2. “ὙΠ ῥγοπηῖδο 
Ὑ1}1 6 πο γαΠγ 1 8116 ννβοη {πε Κίπράοπιβ οὗὨ 
ἴῃς ννου] ἅγὲ ρίνδθ, ἴο ἴπε ρεορὶς οὗ ἴῆς Μοβῖ 
ΗἸρ᾿, ὯΑπὰ Οἢγιϑε ν}}} τὰὶς νν τ ΗΙ5. 5δϊηῖ5 
ἴὉΓ ΕΥ̓ δηὰ ὄνὸγ (Ώδη. υἱ. 27, ἄς)" 
(δ. ΒΔ.) 

δμ ἐῤγουσό δὲ γἐφῥίεοι πες οὐκ αι ΤὨΘ 
ΓΙ Ὠϊοουδηθ58 οὗ δι ἰ8 ποῖ ἴπθ ργοοσυτίην 
οάυ86 ννῆϊςἢ τηονοὰ Οοά ἴο στδηῖ {πε ργοπλ86 
(48 Μεγὲγ ϑίγδηοιυ δϑϑογ5), θυΐ τῆς σοῆ- 
αἀἰτίοπδὶ σαιι56 ὉΥ ννῃὶσἢ [Π6 Ῥγοπιῖβο ννὰ8 ἴο 
Ὅο Δρργοργίδλιθα, δηὰά 15 ἔπ] πιθηΐ βθοιγοά. 
“ Ραΐδ᾽" δὰ Ὀδοη οδ]]οὰ ἑογτ ἔγοπι ἴῃ 6 ἤγβι 
δΔηπουποριηθηΐ οὗ ἴπη6 ργοπηῖδο (Ο6η. ΧΙ. 1--3}), 
δυῖ [ἴῃς Θχργοβϑίοη “ γίφδιεοιαηπσι: οΚ απ." 
ΡοϊηῖϊβΒ ἴο [6 τεποννὰὶ οὗ ἴπε ρτγογϊδο ἴῃ 
Οϑη. χν. ς, 6. 

14, 15. Ρτγοοῦ [παῖ ἴπ6 ργοπιῖϑε 8 ῃοΐ ἴο 
Ὀ6 τοδὶ] δοά τὨγουρὰ ἰανν. 

14, ον ᾧΚὶ ἐδὲγ αυδίερ αγὸ οὗ δὲ ἰατυ δὲ 
δεῖγι, ,αμὁ ἐς πιαάε υοἱά.) ἔοΥ ἴδ ρῇγαβα 



Υ. 1ς---τό.} 

Ις Βεοδυβὲ (ες ἴα ψογζκειῃ 
ττβῖὴ : (ογσ ψπεῖε πὸ ἰδῸ 1890 ἐλέγέ 
': ΠΟ {γδηϑβρταβϑίοη. 

16 ΤπΠετγείογε τὲ ἐς οὗ (δι, τῃδῖ 2 
μιρὴϊΐ δὲ ὉΥ ρτᾶςε ; ἴο ἴῃς Ἂεπά τῇς 

οἱ ἐκ νόμων, “ἸΏΘΥ ΨΒΐΟΒ δἃτ0 οὗ ἰᾶν," 
866 ποῖδ8 Οἡ 1]. 8, Δα 1]. 26.5. Το αὐρυμηεηῖ 
τοϑῖβ οὐ ἴδε δϑϑιχιρίίοη {πὶ “ ἰσευ" δηὰ 
“{αἰ " τὸ ορροϑίῖε ργϊηςῖρ]68 νος ὀχοϊυάς 
δλςῖ οἴποῦ; ἴοτ, 25 Οδιγγϑοβίοτηῃ 8ᾶγ8, “ἢθ 
(δῖ οἰϊπρ8 ἴο ἴῃς ἰανν ἃ5 βανίη δῖπι, ἀ15» 
Βοηοιγα ἴπ6 ρόονοῦ οὗ 1." 1ἢ, (δεη, {ΠΟΥ͂ 
ὙΠΙς ἢ ἀδρεπὰ οἡ ἶδνν, δηὰ ποῖ οὐ ζδι[ἢ, ἂζς 
Πεῖγβ οὗ ἴῃς ργοπιϊϑδθὰ δἰθδϑίης, ἴθ ἐδ ἢ --- 
ἡ πίστις, ἐδε Δ οὗ νῃϊςἢ ψγὸ δᾶνα Ὀσθῃ 
ΚΑΙκίηρ τὴν (Βαῖ 8661) »κ"αἀῃὲ τνοιά," ἴἴ 
[8 δὰ τὸ τοοῖῃ ἴο ορεγαῖε, δῃὰ ἢο ἰπ- 
ἤυεποε οὐ ἴδε σεβυῖ, θυ δα, ὀδεη εριριεά 
οἵ 115 ξυρροβδά ροννεσ. 

απά δε βγονιέδε νεσάε οὶ ποῆε ἐὔε.!.} (Οοτα- 
Ρᾶγο Οδιὶ. 11}. 17, εἰς τὸ καταργῆσαι τὴν ἐπαγγε- 
λίαν. 

156. Βειαιμο δὲ ἰσαυ «υογλείδ᾽ αυναΐϊδ: ὅθ γ 
«αυδέγε πὸ ἰααυ ἐπ, ἐῤέῦγο ἡ πὸ ἐγαποφγειίοη 
ἘἈελά, οσ ἐδ ἰααν «υογάείρ «υγαΐδ, Ὁπΐὶ 
«υδέγε πο ἰσααυ ἐπ, ἐδέγο ἐς πὸ ἰγαηποςγεσσίοη. 
Τῆς δδϑογίίοη πιδάβ ἴῃ ΟἿδὶ. ᾿. 18, {παῖ 
Ὁ Ρ τἸ΄όε ἱπῥογίδαπες δὲ ψ (186) σευ, ἐξ ἐ- 
πὸ ΉΟΓΟ Γ᾽ 2 γο»κἰε," 186 ὮΟΓΟ ΙΏΟΓΕ ΦΏΠ]Υ ἐχσ 
οἰδιηθά ἔτοιῃ ἴμθ πδῖιισε δηὰ εἴεςοϊ οὐ ἴα. 
ΒΥ πιαϊιης Κποννῃ ἴῃε εχίοῖεηςς οὗ 5[η, δηά 
Χμ θτηρ 1 ἢ ἴπ6 ἴοπῃ οὗ δεῖυ] ἴγδῃ5- 
δ͵Ιεβδίοη, ἴΠε Ἰαν ὈΓΙΏΡ5 τδὴ ὑπάοσ Οοὐ δβ 
ψταῖ ἂπὰ ςοηαοπιηδίιοῃ, 80 ὑγοάιυςϊηρ δη 
εἴεςϊ τΠ6 νσῪ ορροβίίε οὗ ἴπαὶ ννῃιοἢ [5 
᾿πεπάδα ὈΥ [6 ᾿γοηλῖϑε (δες 11. 2ο, δηά Οδὶ. 
1}. 10, 11). 
ἍΝ 1 ἴδε δεσοηά γάρ τεϊαϊ δὰ, 25 ἰὴ (ῆς ΑΟΡ. 

86 ρῥτοοῦ {πὲ “26. ἰααυ «υογἀεϊὁ᾽ «υγαἱϑ 
15 (οιηργεβθοὶ ἰηἴο οπα ὑσγίεί δυῖ δἰ τ Κίησ 
Βεηΐοσηςσε: “ΕῸΓ αὐδέγε πὸ ἴσαν ἱξ, ἐδεγο ἐ: πὸ 
ἐγαμαρτει το." ὍὍΤΟ οοπιρίεῖς ἴπε ρῥγοοῦ, ψγὸ 
πιυϑῖ δα, “ηὰ ννῆοσο ἴποτο ἰβ Ω0 1͵λΠῃ8-» 
διοβδίοη, ἴποτο 18. πο νγδαῖῃ;" δηὰ τη, 
ἔγΠοσ, αϑϑυστης [Πδὲ [ἢ 6 ποραῖνε ργοροβιί ἢ 
ἰώνοϊνο ἴη6 ἔτι οὗ τῃεῖγ ροβιτῖνε σουηΐογ- 
Ραγῖ5: “Ἄ Βεγε ἰανν ἰ8, ἴΠο ΓΟ ἰ5 [γδῃϑρ τε δὶ οῦ : 
δῃηὰ ὑὭΘΓΕ ἰγΔΏΞ ΓΟΒ5ΟῺ 15, ΠΕΙῸ 15 ψταῖῃ." 
οτ ἃ ἢ}} ἐχροβιἴοηῃ οὗ ἴτπθῸ σεϊδτίοη θ6- 
ἵόδῃ ἰἂνν ἃηὰ 5ϊη, 866 υἱῖὶ. " Ε΄. ; δηὰ ἴοσ (ἢς 
αἰσιϊποϊοη Ὀεΐννεεη δίῃ δηὰ {ΥΔηϑ τ ββίοῃ, 
ὙἘΟΣ ἰ5 βίῃ δραίησὶ ἃ Κηονγῃ ἰανν, 566 Υ. 13, 
1..- 

Βυϊῖν ἢ {πὸ νάτουβ γοδάϊης δέ (Ν, Α, Β, 6, 
ἄχς.), πονν ΚΟΠΕΓΑΙΥ τεςεϊνοά ἰηϑιεδά οὗ γάρ, 
(6 οοπερῖσυςτοη 18 ΤΟ ἢ δἰ ρίεσ. [ποϊοδὰ 
οὗ 24η ἱποοιῃηρίεῖο ὑσγοοῦ [παῖ “26 ε ἰααυ «υογἀεῖ 
«υγαίό," ΜῈ ᾶνς ἴπ6 τγυτῃ (ῃαϊ “ δε φγοριίε 
ἐὲ μοὶ ἡ" ἰαευ," ντουεὰ, δοῖϊι ροβι νει δηὰ 

ΚΟΜΑΝΗ͂. ΤΡ. 

ῬΓοπΊϊβα τΐρηῆς δὲ βϑυτε ἴο 41] τῆς 
86εἀ ; ποῖ ἴο ἴπλῖ οὐἷΪν ννῆϊο ἢ ἰ8. οὗ 
τε ἴανν, Ὀυξ ἴο τῆλ αἷϑδο νυὴῆϊςἢ 158 οὗ 
τς ἔτ οὔ Αὐγδῆδπι; ννῆο ἰ8 τῆς 
(ἈΠ 6 οὗ υβ 4]], 

ὩΘΡΔΌνΕΪΥ, ἔτοπι ἴῃς εἰεςῖ5 ργοάιιςοα τ Βοσα 
ἴδεογο 5, δηά ψΠοτο ποτ 8 ηοΐῖ, ἰδ; ἰῃς 
Ὠσραῖϊνε βιδίθιηθηϊ ϑέγνοβ δ ἴθ βαπὶθ {ἰπΠῚ6 
ἴο ἐχρίδίη δπὰ σοηῆστῃ ἴῃς ροϑβίξινθ, ὈῚ δῆον- 
ἱῃρ δον ἴᾶνν ψόογκοῖῃ ψτδίῃ, ὁ. ες. ἰγουρῇ 
[ΥΔΏΒΡ τ 95 οῦ. 

Τῆς δγίϊοϊο 15 ργοῆχοα ἴο νόμος ἴῃ 186 δθ6- 
εἰηηίης οὗ 16 νεῦβθ, Ὀεσδυϑα ἃ ἢΠᾶ5 Ὀεδῃ 
τιαοητοηρὰ υ5ὲ Ὀείογε ἢ Ὁ. 14. [{ ἰ5 ἀγτορρεὰ 
φαίη ἰῇ {6 οἷἴαυδε “«υὐεγε πὸ ἰααυ ἱ:," 
νυ ἢ 15 ΡΕΣΘΟΓΥ βεησγαὶ, σγοξεστίηρ ἴο 8]] 
ἴδνν, δῃᾷ ηοῖὶ ΟὨΪΥ ἴο “ {δε Ἰανν." 

16,17. Τδεγείογε ἐν! ἐν οὔ α 6.1 ΤῊΘ αιεβίϊου 
ἀἰδουθϑοὰ Ὀγ δῖ. Ρδυὶ 15 ἴπς 51:π|ρῖ6 δἰΐεσηδ- 
Ὄνε ψΒεῖδεσ [6 ΡῬγοπηῖβε ἰ5 οὗ ἰᾶνν οὐ οὗ 5 ἢ 
(υ. 13): δΒανίηρ ὑγουδὰ ἴῇ νύ. 14,15 τδδῖ ἱΐ 
οδηηοῖ δ6 οὗ ἰᾶνν, δὲ δἴ οῆςθ ζςοῃο υάθ5, "Κ7οσ 
ἴδὲ8 οὐτδθ ἐὲ ἐς οὔ μα ᾽": σογῖραγε Οδὶ. 
1. 1.2. 

ἐδαῤ 12 »ιίσδέ δὲ ὁ φγακς ΤῊΪ5 15 [86 
Ὀ᾿νίηθ ρυΓροβα υηάετίγιηρ ἴθ ἴαςς τῃαΐ “ὦ 
ἑ οὗ αἰ. Ῥτχοιγλῖβο, ἴδ ἢ, δηὰ σγάσο οἰδηά 
Κοροῖῃοσ οὔ ΟΠα 5146: ἰανν, ογκϑ, δηὰ πχεπὶ 
οὔ (ὃς οἴπεσγ. (Οὐοἴηραγε σύ. 4, 5 δηὰ Οδὶ. 
1. 18,“ Σογ 7 1δὲ ἐιδεγίίαπεο ἐφ 9 (1π6) ἰατυ, 
ἐ ἐπ πὸ μιογέ 47 δγοριμε: ὁὥὠὥ Οοά γξαυε ἐ 
(κεχάρισται, “ Ββαῖῃ ρταηϊεαά 1ἴ οὗ γ»ταςς᾽)) 20 
“όγαῤανπ ὁγ ργο»ιΐ τ." 

δῖ, Ρδι}}5 γαρ! ἃ βεηϊεῃςεϑ--- ΕΓ ἢ 5 σαι 58 
οὗ ἐδ, [πδῖ ΟΥ̓ ΑΥ οὗ σσδςς "--- Δ Ὺ ὈῈ οοπι- 
Ρ]εϊεά εἰἴμοσ ΟΥ̓ ΘΕ ΡΡΙγὶπς ἔτοπι Ὁ. 13 “28ε 
γορῆο 18, οὐ ἴτοπι σ΄. 14, “1π6 1 Πα δῆς 

15." (Γγηάλ!ε, Ογδηπιοσ, σεπθνα). ὍΤὨϊ5 τὸ- 
ἔεγθηςσο ἴο σ΄. 14 ἰ5 πιοσὲ ὑγοῦδοϊα Ὀθοδιιβε οὗ 
(Π6 ϑἰρηιβοδηΐ σοηϊγαβδὶ ἐκ νόμον, ἐκ πίστεως 
ί(υν. 14, 16). 

ἐο ἐδὲ ἐπά ἐδὲ ῥγονγιέσε ηιῖρδὲέ ὧδ σωγε 1οὁ οὶ 
ἐδε “.ε4.}] Ἡξετεο, 85 ἰὴ υ.11, 51. Ρδὺ] 5665 Οὔδ 
Ρύγροϑβε υπάετ)γίης δηοίπεῦ ἰῃ ἴῃς ἀθερ σουῃ- 
8615 οὗ Οοά : ἴδε Ἰηδογίίδηςο ἰ8 “ οὗ δ ἢ " 1η 
ογάδογ ὑμδῖ ἰ πιᾶὺ ὈᾺ σίνθη ΟΥ̓ ΨΑΥ͂ οὗ στᾶςο, 
δΔηὰ οὗ σζαςε ἴπδλΐ ἴἴ ΠΊΔΥ Ὅς δεσυγεοά ἴο 4]]. 
“ἨἩζς6 δοζε βίδιθβ ἃ ἀουῦ)ε θοοη, παῖ ἴῃς μ»! 18 
ΓΘ ὁσωγεν, πὰ τπαῖ [ΠΟΥ ΔΓ συγ “20 αἰ δὲ 
“εεα  " ((γγβοϑβίοπι). 

πο ἰο 1δαὶ οπίγ «υδίορ ἱς οΥ 1δε ἰααυ. 1 ἴ86 
Ῥτοπηΐβο οου]Ἱὰ πᾶνὰ Ὀδθη βεσιιγεὰ ὃν ἴῃς ἰᾶνν 
ἴο αμν “τα, ἰἴ τηιιδῖ ἤανε Ὀδθη “270 ἐῤραὶ ομὲρ 
«υδίε ἐς ΟἹ ἐδεὲ ἰσαυ," ἰ. ε.,)ι ἴο [ἐν 8 ᾿ἴνδ 
Ὁπάογ {πὲ ἰαὰνν οὗ Μοβοβ. Βιυῖ ἴῃ ἔδοεϊ ἴδ6 
Ργοπ ῖβο ἰἔ ἀερεπάθηϊ οἡ ἰᾶνν οοιϊὰ ηοΐῖ ὃς 
Β0ΓΟ ἴο ΔΏΥ͂, δῖίπες πος σου]ὰ δάση ἴἃ ὃν Κοορ- 
ἴῃς {πε ἰανν : 18 ἄνεη ἴο [ἐνν5 [ἴ σδῇ δὲ συ γα 
ΟἿΪΥ 85 οὗ ξγδος δηά (δογείοσε οὗ [311}}" δηὰ 

οὐ 



τοό ΒΟΜΑΝΡ, [Ν. [ν. 17)--το. 

σεπ. 17. 17 (Α5 ἴἴ ἰ5 νυγτίεη, 41 ἢδνε πιδᾶς 
ον, ἅς ἴδε ἃ [λῖΠεγ οὗ ΠΊΔΗΥ πῖίοηβ,)" δε- 
κνο ἀὐπ. ἔοργε ἢΐϊπὶ ννῆοπΊὶ ἢ6 δεϊϊενεά, εὐέπ 

ἔλιεσ οὐὁἨ πιδῃγ πδιίοηβ, δοσογάϊῃρ το 
τμδὲ νυν ϊς ἢ ννᾶ8 βροίκεῃ, ὅϑο 5}.4}} [ἢ γ 5 Οεῆ. σφ 

βϑδά δο. Ὡ 
(Ποά, ννῆο φυϊοκεηθῖῃ τὰς ἀελά, ἀπά 
σΑ] 161} τλοβε τῆϊηρ8 ἢ σῇ Ὀς ποῖ 85 
τΒουρὴ τῆδν νεγα. 

18 Ν)ο δρδίηβὲ πορε δεϊϊενεά ἴῃ 
δορε, δας ἢῈ πὐῖρῆς Ὀεσοοπιε τῇς 

ἀρϑίῃ ννγῈ πᾶν 54: Τῆς [εν τιϑῖ οπίογ ὈΥ͂ 
16. βϑᾶπις ναΐθ 45 ἴπε (σθητ]θ. 866 ῃοῖθ οὐ 
Ἰηϑῖ οἰδιιϑὸ οὗ υ. 12. Ὑδδ βᾶπιὸ Ἴσοηάϊίίοη, 
(πη, ψὨΙσἢ δ᾽οπο τηᾶκοα {ΠῈῸ ΡτΟΠΊ56. 5116 
δνθὴ ἴο 056 σμ άγρη οὗ Αὐγαίιαπὶ ννῇῸ ἃγὲ 
οὗ ἴῃ6 ἴανν, παπλοὶϊγ τὰς σοπάϊτίοη οὗἩ 18, 
τακος ἴἴ “σπγε 1’ αὐὐ ἐδὲ «φτε4, ποὶ ἰο ἐδαὶ 
οπίν «οί ἐς οΓΚΓ ᾿δὲ ἰατυ, δμ το ἐῤα! αἰτο 
«ὐδίεῤ ἐς οὐ ες καὶ οΥ᾽ “όνγαῤρα»ι.᾽" 

11 ἰ8 κοϊμονιάσης τῃαΐ ἴῃ (15 οοηπεχίοη “ σὴ 
ἐδὲ “τεα " ταθᾶῃϑ “4}} ἴῃ ον 566 ά," δηὰ 
“ ἐῥαΐ «υδιορ ἱΦ 7 1δε ἰαευ" τλθϑπϑ ον ἴῃς 
δεϊϊενίηρς [6ν5: σοηραγε υ. 12, δηα ΟΔὶ. "1. 
7-9.- 

«αὐῤο ἐς δὲ ζαίδεγ οὗ" τῷ αἰ ἢ ὙΠῸε ϑρίγιῖυδὶ 
ξαιμεσμοοά οὐ ΔΌγαμαπι αἰγεααν δϑβϑοτίθα ἴῃ 
ον. τι,12 5 πον ργονβα δγ ἴΠ6 δοϊεπιη ϑᾶπο- 
[ίοη οὗ 4 Ὠινίηθ υἰΐογδηςε: “3ῶγ α ἥαῖδεν οὗ 
"πῶην παίίοης ῥαυε 1] »ιαε δες" (Οὔτ. χνί!. 
5, ἴᾳκοη ΘΧΑΟΪΥ ἔἴτοαπι ἴπεὲ 1ΧΧὺ.- 186 
ΡΑγΘη ἢ 6515 ΟἿΪΥ γορϑδῖβ {6 ργθνίοιιβ βἴαλίος- 
ταθηῖ ἰπ ἴῃ ννογάβ οἵ ϑετίρίαυγε, ἀπά 80 (065 
Ὠοὶ οὔϑοιγο τῆς σοηῃηοχίοῃ: “ἤρο ἰς “θὲ 
3 αιδὲν ὁ μα αἰ. ... δείογε ῥίηι φυδονε ῥὲ 
δεϊευεά, ἐπε Οοά.᾽" 

Τῆς Ῥγοβοηΐ Ἶοηβ6 οδΥτὶ 5 05 Ὀαςῖκ ἴο ἴδ 
8.επο οὗ Οθφη. χν. ψῆοσγε Αὔγαμαπι, σἰδηάιίης 
Ὀείογο Οοὰά (κατέναντι, ςοιίρατγε ἔχ. ΧΧΧ!. α1) 
ὙνΠοσ6 ὈΓΟΠΊΙ56 ἢ [45 δε]ενεά, 15 ΔΓ δα Ὺ ἱη 
Ηἰ5 5ἰβῆς ἴῃς ἔλῖθογ οὗ ἃ βεεὰ σοι ῃῖ]εθ5. ἃ8 
[86 οἴαγο : ἔοσ σοά᾽β ρυγροβδο Κπονν5 πὸ ἢϊη- 
ἄγδηςο ; που ΑὈγαπαπὶ 15 35 οπο ἀδδὰ 1} 
τορατὰ ἴο ἴῃ6 παῖιγαὶ! ρόννεσγ οὗ Ὀερεϊτης 
σδιάγοη, Οοα 15 ὸ “τ δαὶ σίνος ᾿ἐῖὸ ἴο 
[80 ἀοεὰ᾽" (ςοπιραγὸ ᾿ευῖ. χχχιϊ. 19:1 5411. 
ἰϊ. 6): δπὰ τποιιρῖ ΑὈγαπαπὶ 45 48 γεΐῖ ΠῸ 
δορά, Οοὰά 5 πὸ ἴπαῖ “ο8116 1} 180 ἐδὲπ 618 
1λαϊ Ὅ0 ποῖ 886 ὑδὶηρ8 ἴδαὶ 6." ΤῊϊ5 
ἤγαϑο ἀοθβ οΐ ΘΧϑοῖ πιθδη “ 04}15 Ἰηῖο 
ἱπρ," ΠΟΥ “ ὨΔΠΊ65 85 Ὀεϊηρ," Ὀυΐϊ “ ς115 ἴο, 

δ ΠῚΠΊΟΠΒ, ΟΟΠΊΠΔΠη 45 ἴπ6 {Π|πρ8 παῖ 6 ῃοΐ 
85 Ὀοϊηρ,᾽" 1. δ., ἃ5 16 {ΠῸῪ γεγο 88 τηυςἢ ῬΓΟ- 
δεηΐῖ δηά ορράϊεηϊ ἴο Ηἰ8 ννογά 45 ἰίηρϑ (Πδΐ 
δε : ἃ οσοποορίίοη οὗἉ δἰπιρὙ ΡΟΝ ΕΓ πιογα 
Β0]1π|6, 1 ροϑϑίδῖθ, τπΠ84ὴ (6 ογοδίῖνε ἤδῖ, 
“ 1,.6εἴ τῆοτο Ὀ6 ᾿ἰρηῖ, οὐ ἴδ6 ραϊπιιβί᾽ 5 
τὰουρῆῖ “ἩΗς το] 1οἢ ἴ[ἢ6 Ὡυπῦεῦ οὗ [δ6 
δίδτβ : ἢ6 Ὁ] [ἢ ΤΠ6πὶ 4}} ΟΥ̓ {πε} Γ ΠδᾶπΊ68.᾽" 
ΤΠ κμἱογίοιιβ δίζσιθυῖοβ τῆ 18 ἱπρ] 16 ἴῃ 

Οοὐ β ῥγοπλῖδε, ννοσο γρα] δοὰ ἰῇ ΑὈγΆΒδση 8 
αι, δηὰ ξογπγχοὰ 118 βίγοηρ ἐουηάδίίοῃ. 

Ι9 Απά δεΐηρ ποῖ νγθακ ἴῃ ἔδἢ, 
ἢε σοηδίἀδτεα ποῖ ἢϊ5 οὐνῃ ὈΟΑῪΥ πον 
ἀεδλά, ννῆεη ἢῈ ννᾶ8 δῦοιϊ δὴ ἢυηπ- 
ἀγεά γεαῖβ οἱά, πεῖτῃεγ γεῖ τῆς ἀελά- 
Π658 οὗ ϑλγδὶη 5 ομῃῦ : 

ΤῊΣΞ ΘΤΒΕΝΟΤΗ͂ Οὗ ΑΒΒΑΗΛΜΒ 
ΕΑΙΤΗ. 

18. ἢ ο αφαϊσιεὲ ῥδορε δεϊευεά ἐπ δοῤε. “ 2ο 
ασαϊηαΐ ῥοῥε ἰῃ ἈοΡο Ὀοϊϊονοὰ." ΤΠ}5 ϑσἰγι Κα 
ἴῃ ΟΧΥΙΏΟΤΟΏ, ΟΥ σοιπδιπδίίοη οὗ ορροϑίζε 
4ι4}}{|65, 15 νν6}} Ἔἐχρί αἰηεὰ Ὀγ με οἱάογ σοπι» 
τηθηίδζογβ : “ ραδῖ ἤορε οὗ τῆδῃ, ἴὴ δορὸ οὗ 
Οοά᾽ ((ἰδυγβοβίοῃι) : “ ραϑδὲ ἤορε δοσοοσγάϊης 
ἴο ῃδῖυτο, Ὀυῖ ἴῃ πορο οὗ ἴδε ργοπιβο οὗ 
σοὰ᾽" (Τὴ εοάοτγεῖ) : “ Ραϑδῖ ἤορὲθ οὗ 5 οννῇ 
ῃδῖιγα, ἰπ ρὲ οἵ ἴῃε ρονεῦ οἵ Ηἰπὶ ἰμδῖ 
Ργοπηβοὰ "ἢ (ξενογίη5). Μεγεγβ δηλ  γϑὶ5 
οὔ Αὐτγαθαπλ δ ἔα ἢ 85 “ οῤῥοσεά 0 ῥοβῥε ἴῃ ᾿ἴ5 
οὐϊεεῖπις τοΐοτθηςθ, δηὰ γεῖ ὀαιεά οπ ῥοῤῥε ἰῇ 
15 σμόῥεεϊυε τοΐογεηςς," 5διιῖ5 οὐἵ ἴΠ6 δοῖϊυδὶ 
οὐεοίτυε τεΐετεηςε ἴο ΟΟα 5 ροννεῦ. 

18--22. 

ἐῥαὶ δὲ γπισόὲ ὀεεορι ἐδ ζαίδεγ οὗ" ρῬι. 27 
παϊίο.} “Ἴ1ὸ 189 θῃπὰ δε," ἄζο,, 845 ἴῃ ο. 
ι6. ὙΠ15 85 ποῖ ΟΠΪΥ ἴδε αἀἰνίπεὶν ἀρροϊηϊοα 
οηὰ οὗ ΑὈγδἢδπλ 5 ἔδι(ἢ, θυ αἰδὸ νν δὶ Αὐτᾶ- 
μᾶπὶ ὨἰπΊ56} Ἰἰοοκοὰ ἴο 845 {πε εηὰ οὗ δ8 
(ἢ. Ηε ὈεἸϊενοά ννἢ ἴμ6 ἔμ}} ᾿πτοητίοη οὗ 
Ὀεςοπλίης, νν δὲ Οοὐα ρῥσγοπιιϑεά, “ῤε ψαίῥεγ 
(977 »ιαπν παι οη.ἢ 

190-21. “πά δεὶηρ ποὶ «ὑεαὰ ἐπ γα! δ, δὲ 
εοηαί εγεά ποῖ δἰ. οαυη ῥοάγ ποαὺ ἀεαά.}] ΤῺϊ5 
Ράβϑαξο, δοοογάϊηρ ἴο τῆς Ἀδοείνεα Τεχῖ, 
Γείεγβ ἴο ἴπε παγγδῖνο ἴῃ Οεη. χν. 1πό. Οη 
τῃαϊ οσσαδίοη ΑὈγαπὶ ἴοοκ ἢῸ Πεεὰ αἵ 8}1 ἴο 
[Π6 ἀϊθῆησυ τ65 αἰἱοπάϊηρ [6 Ῥγογηῖϑο: ἢδ αἰ 
ῃοῖ ἢχ ἢ]5 ταϊπά ὑροη ἴδο ἕδςϊ ἰμαΐϊ ἢ]5 οὐνη 
ὈΟΩΥ ννᾶ5 δἰγοδαν ἀεδάθηςά, ἢς δείηρ δδοιΐ ἃ 
Βυπάτεα γεᾶτβ οἷά, δῃὰ τροη ἴῃ6 ἀδδάηθϑϑ οὗ 
ϑΑγδ ἢ 5 νοῦ : Ὀμυΐ αἴ οπορ, 85 ἴῃς ἱπιπηθάϊαῖθ 
βοαιιθῆςθ ἰη ἴδε παγγαίίνε ᾿πλρ] 165, ἢΘ εὐ γδςθά 
δηὰ Ὀεϊϊενοά ἴῃς ρτοπῖῖσο. ὍΤῊ15 νὸν οἵ ἴῃς 
Ράβϑᾶρο 85 γείοιτιηρ ἴο Οσξεηῃ. χν. 1- 566Π|5 δ 
ἢγϑὶ δίρῆς ἴο Ὀ6 σοηδτγηηθά ὈΥ Ὁ. 22: διιϊῖ 566 
Ὡοῖο ἴδΒεζα. 

Μοάσογῃ Ἵγς5, δυρροσίοα ὈΥ ϑἴγοηρ ουἱ- 
ἄδηςς οὗ Μ55, Νεγβίοῃηβ, ἀπά Καΐμογβ, οπιζ 
[86 ποραῖϊνε ἴἢ οὐ κατενόησεν, δηά τοεῖογ ἴΠ6 
ρᾶββᾶρο ἴο Οῃ. χνὶ!. 17 ΕἾ, ἔγοτη νυ ΒΓ ἢ δοῖηὸ 
οὗ [5 ἰδηζυᾶρε 15 Ὀ ἰδίην Ὀοστοννεά. ΨΥ ἢ 
(Π15 τοδάϊης υ. 19 τηιδὲ Ὀ6 αοἰοϑεὶν σοηπεςῖοα 
ψ ὦ. 20, [6 86η56 δοίηξ ἴπδλῖ Αὐτγαδδπὶ ἀϊὰ 
Ὡοίίος πὸ αἰ ΒΠου 165, θυϊ γεῖ ἀουδίεα ηοΐ 
Οοα 5 ῥγοπιίϑε, ἐ. ε., ἴῃς πὸνν Ῥγοπιῖδα οοῦ- 
ςογηΐηρ ϑάγδῃ ἢ Οδη. χνὶ!. 16, 2:. Τγδηβίδῖο : 



νυ. 20---25.} 

20 ες 5ϊρρετεά ποῖ δὲ τῆς ργο- 
πιῖϑε οὗ (σοά τῆγουρἢ ὑπθε]εξ; δυϊῖ 
γγν25 δίγοηρ ἰῃ ἔδιτἢ, ρἰνίπρ βίου ἴο 

3 

21 Απαθείηρ (ΠΥ ρεγϑυδάςά τἢδῖ, 
ννηλὶ πε πιά ρτοηιίϑεά, ἢ νναβ8 δ ]ε 
Αἶδο ἴο ρετίογηι. 

22 Απά τβετγείογε ἱξ νγὰβ ἱπηρυϊεά 
ἴο Πἰπὶ ἔοῦ τρ ἢ θου5Π 658. 

«“Διὰἃ νὶίϊπδοπῖ ροτονὶηρ γυοὰκ ἰὰ 
Φαϊῖ, Ὧ0 οὐδοτνθὰ δὶ ον οὰγ ἀθδὰ- 
ϑποὰ, Ὀοΐῃᾳὶ αὐοιι α δυπάγεά γεαγ: οἱά, διὰ 
2δε ἀἐκαάπε: οὁΓ ϑαγχγαδ᾽: «υοριό; πὶ δὲ 
δδο ὈῬτοιιὶδο οὗ Θοὰ Βο εἰαρκμβοτοὰ ποῖ 
ἐῤγοισὺ μπόεϊοῦ, ὁμίῖὶ, ψδχοὰ βδίσουβ ἐπ 
αἰ, σίυϊπσ κίογυ 1ο Οοά, απά δείηφ μεν 
2εγεμαάεά ἐραὶ αὐδαὶ δὲ ΔῈΝ (ΑΟΝ. δαάδ[ρ Κγο- 
»ι “44, δέ ἴα (ΑΟΝ. «υα5) αὀΐε αἰφο ἐο ρεγζογ»ι." 
“διασρεγεά," ἃ βἴγοηρ δηά ρὶεϊυγεβαια ννογὰ 
δυδϑιτυϊοὰ ὉΥ Ὑγηάαϊο ἕογ δ 1ο}} 8. πιοσα 
Ἔχαςῖ δηὰ βἰπιρὶθ “ ἀουδῖεοα " (χίν. 21; Μαῖϊ. 
χχὶ. 21, ἄς). Τῇ Οεησνὰ Νογβίοη τοδβ 
“ ἀἰβρυϊοά, ̓  δὴ δά πλ}55}0]6 βθῶβϑε (Αςῖϑ χὶ. 2; 
Τάδε 9), Ὀυϊ ε55 5υϊ 40 ]6. 

20. ργίυΐηρ σίογυ ἰο Οοά 1.2., ὉΥ δοκηον- 
ἰεάκίηρ Ηἰ5 δἰπιῖΓΥ Ρόννεῦ ; [015 τηοδηίηρ ἰ8. 
τοδὶ οἶθαγ Ὁ ἴδε εἐχρίδηδίίοη δά ἀεὰ ἰη {πὸ 
[ο]]οννίης εἰδυϑε, “ σπά δείπς γεν ῥεγεμαάεά," 
ζἄο. ὙὝὙδμοόθε ἴνο ραγίοιριαὶ εἶδιιϑ8ὸ5 ἀδ- 
δογῖδε ἴθ τηεηϊαὶ εβεςῖθ νηοῦ δἰϊοπαεά 
ἴῃς οἰγοηρτῃοηϊηρ οὗ Αὐγδῃδηλ 5 ἔδιἢ. Βυῖ 
ψῸ ΠῚ δάά παῖ Αὐγαμᾶπὶ σάνε βίου ἴο 
Οοὰ ἰη δεῖ 45 νεῖ] 45 ἰῇ δουςῃί, Ὁ ί5 
Ῥτοπιρί οδεάϊεηςε (Οεη. χνὶϊ. 22, 23). 

22. “4πά ἐδεγείογε 1 «υας ἐ»ιριεά 19 δὶνι 
» δὴ ἡμεὴ ἐβεν “ ἼΘΙ ΘΥΟΙΘ 8180 ἐξ τυᾶς 
ἐριριεά," 49“. 

“ὭδοΣΘζΟΣΟ "ἢ τοΐεγβ ἴο ἴῃ ρῥσθοθάϊηρ 
ςοηϊοχῖ, νυ. 18--:21, δηἀ τηρδη8 “ Ὀδολιιδθ ἢ6 
1ἢυ8 πεῖϊὰ ἰαϑϊ |ν18 δ δπὰ γᾶν βίου ἴο 
Οοά;" 51. Ραυ] οχίθπαβ ἴῇς ἀδοϊδγαϊίοη οὗ 
Οεη. χν. 6 ἴο ἴῃς ἰαῖεσ. οσςαβίοη (Ὁεη. χνὶὶ.), 
ΨΏεη ἴῃ 6 {Γπιρῃ οἵ Αὐγαμδπλ 5 (21 ννᾶϑ 
Ἔνθ ΠΊΟΓΕ σομβρισιιουβ. [}ἢ ᾿ἰκὸ τδηποῦ ἴῃ 
ΒΆΤΩΘ ῬᾶΞ558 ΡῈ 5 Δρρί!εὰ ἰὴ τ Μᾶδςυι. 1Ϊ. 52 ἴο 
ἴπ6 οἰετγίης οὗ ἰϑδδο: “ας μοί “όγωδωηε 
,ωπά γα με! ἐπὶ ἱοηπιρίαέίοπ, ἀπά 2 «υα: ἐγι- 
2ιηεά μπίο δὲ»ι 70Γ στὶς δίεοισπες 3 (ΔοἴλραΓα 
]1.1.. 23. 

211-25. ΑΒΈΑΗΑΜ ΟὟΚ ΡΑΤΤΕᾺΝ. 

Τῆς ᾿οδάϊης οχαπιρὶε οὗ Ϊιι5ἰβεοςίίοη ὈΥ͂ 
ἕαϊτῖ πανὶηρ Ὀδοὴ {ὉΠ} αἀἰθουπθεά ἴῃ τοραγά ἴο 
Αὐὑταπδπι ἢΙπ156}} (στ. 1-.-22), δ8.6ι- Ῥδιὶ ρὑσο- 
οδϑὰϑβ ἴο ΔρρὶγυῪ [15 ᾿δδοῆιης ἴο ἢ)5 γεδάθβ. 

43. Νοτυ ἐ «υαΨ ποῖ «αυὐνἹ δῆ γον δὶ. ταῖξ 
αἰοπε.) Οοπιρᾶγε ΡΏΪο “ Οη Αὐτγαδδπι," ς. ἰ. : 

ΚΟΜΑΝἝ. Ὁ. 

22 Νον ἰΐ νγᾶβ8 ποῖ νυγιῖεῃ (οσ ἢἰ8 
ϑβᾶΚε δίοῃε, τῆ δῖ ἴἴ ννᾶ8 ἱπιρυϊεά ἴο ἢϊπα ; 

24 Βυιῖ ἔογ υβ 4Ϊ5ο. ἴο νοι ἰΐ 
5Π2}} 06 ἱπηριϊτεά, ᾿ξ νγε δαϊίενα οὐ 
Ἀπ ται ταιϑεά ᾧρ εβ8ι8 οὐτ᾽ [οτά 
ἔἴτοπι ἴῃῆε ἀολά : 

25 ὟΝἢο νναβ ἀεϊϊνετεά ἔογ ουὐζγ 
οἤξεηςεβ, Δηἀ ννᾶϑ γδίϑεά δρδίη [οσ οι 
)υβεϊποδιίοη. 

“Μοηῖνῆοϑεο νἱτίυθϑ ἀσὸ τεςοσγάοα, 45 οἡ ρ1Π12Γ5, 
ἴῃ ἴῃς βλεγεά βογρίυγοβ, ποῖ Οἢ]γ ἴο ἴδ ᾿γαῖδα 
οὗ [Π6 τηδη 1ποπιβοῖνεβ, ουῖ 4]5ὺὸ ἴοσ [ῃ6 βδᾶκο 
οὗ ἐποουγρίηρ ἴδοδε ῆο σεδὰ τμοὶγ ἢἰβίοσΥ 
τὴν ἰοδάϊην ἴμοπὶ οὐ ἴο επλιδῖθ {με ὶγ σο0Π- 
υςῖ,; 

24. Βμὲ ον τῷὁ αἰο.1] “πὶ 72ῸΟΥ ΟἿΤ δ81Κ9 
8160, 2.6., ποῖ ΟἾΪΥ ΤῸΓ ΟἿἷ ἰηδίγυςτίοη δηὰ 
ἐχῃογίδιίοῃ, χΥ. 4 δηὰ τ (ὐου. ἰχ. το, δυῖ ἴο 
ἈΘΘΌΓΘΟ ι.5 [ηδἱ ΤΡ δίδου ϑηθ55 5Π4}} ὕς ἱπιρυϊοὰ 
ἴο 8 ἴη {Πκὸ ἸΔΊΟΥ: ἕοσ “ νμδῖ 15 νυιἴοῃ 
οἵ Αὐγδαῃδπὶ ἰ5 νυτὶτὴ οὗ ιὶ5 ςομϊϊάγοη ": 
Βογαβοῦ. Ἀ. (Τ Βοϊιςκ). 

ο πυϑο»» ἐὲ σῤαϊ] δὲ ἐιριεά, ἐγ «υε δεϊϊευε.} 
Ἀοδά “20 «υδονκ ἐὲ “ῥα ! δὲ ἐριριχεά, πΔΙΑΘῚΥ 
ἴοτὐ ΨἘῈ0 Ὁ6]1ὁον0." ΤὍΤῆε ἰαϑῖ ννογὰ5 ἀδῆπε 
1ῃε οἶλ55 ἴο νυ ιςἢ ννὰ σπηυδὲ δοϊοηρ, 1 τῃδῖ 
ΙΓ ἢ ἰ5 τεσογχάρα οὗ ΑὈγαῆαπὶ 15 ἴο ὃ6 ξἔι}- 
ΠΙΙοὰ 4ἰ5ο ἴῇ υ5.ὡ. Ὑπὸ ψοσγὰά μέλλει 18. ποῖ 
ἃ ΤΏΘΓΟ Θαιυϊναϊεηΐ ἔογ ἴῃς ξιΐυγο “1 νν 1} Ὀς 
ἱτηριϊοα," δυΐ (458 ἴῃ νι. 13) ἱτπλρὶ 65. (ἢ 6 
ςεγίδι ΠΥ οὗ ἃ ᾿ινίηθ δρροιϊηΐγηοηϊ, “ἰἴ 15. ἴο 
Ὀ6 ἱπιριζεα," δηὰ δῖ ποῖ ἴῃ ἴῃς ξιΐζαυγε ᾿υάς- 
τηεηΐ, Ὀυϊ 85 Θ00ῃ 845 ννὲ Ὀο]ονα. 

ἐδα! γαϊεά εὖ ὕ6π͵ῷ ον 1 ογά 7 γον»: δὲ ἀεαά.} 
“ἐῥαὲ ταϊδοὰἂἃ 796," ς. Τῆς (δι ννῆϊςἢ 
'δ ἴο Ὀ6 ἱπιρυϊεὰ ἴο ι.5 ἔογ Υἱρῃ δου δης685 5 
ἴδυ.5 ἀεῆησρά Ὀγ {πε δρεοῆς Ἑ“παγαςῖεσ οὗ Οοά, 
ἴῃ ΜοπῚ να ἰγυβῖ: 8 ΑὈσγαῃαπὶ δεϊενοά ἃ 
Πυινίηθ ΡῬγοόπηῖδε, νυ ςἢ ΟὨΪΐγ ἴπε [Ππτρίνης 
δηά ογϑαῖίνε ροννεῦ οὗ Θά ςουϊὰ ρογέοστα 
(νυ. 17), 80 ΟἸτιϑιδη5 γυδῖ ἴοσ γεἀεπιρίίοη 
δηὰ ἰυδιβοιρίίοη ἴο Ηἰπι ννῇο 45 δἰ γοδαγ 

ἰδοὰ [6518 ἕγοτι ἴε ἀδδά ἔοσ [15 νοτῪ ρυγ- 
Ροβϑε 

258. ΤΕ τεᾶϑου ΨΗΥ ἴδ ἴῃ Ηΐπι πὸ 
ΤΑιδεὰ ὉΡ όδι.5 ἔγοτῃη ἴῃς ἀεδά, 15 ἴο ὃς ἱπὶ- 
Ρυϊεὰ ἴο ι.5 ἴογ στἱρῃϊθουδηθθθ [ἴ65 ἴῃ ἴἢ6 
Ῥυγροθὸ οὗ ( γίϑῖ 5 ἀοαῖῃ δηα σεϑυγτγεςίοη. 
Τῆς Αροβῖϊς ἴπιι5 γεΐιγηβ ἴο ἴῃ πηδίη ροϊηΐ 
οὗ Πί5 8ιιῦ)εςϊ (11. 24} “ Ὀτησὶπο ἴπ ἴῃς Οσοββ 
ἰηἴο τῆς τισι " ((τγ5.). 

ἢρῥο «υας ἀεἰϊυεγεά 72 οἷν οδεπορο 1. 
“ἀο)]ϊνοτοὰ ὍΡ," 10 ἀεαίῃ, 85 ἴῃ τῆς ἰοαάίης 
Ῥαβϑβϑαρε, 8. 11. 12: ἀνθ᾽ ὧν παρεδόθη εἰς 
θάνατον ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, . . . . καὶ διὰ τὰς 
ἀνομίας αὐτών παρεδόθη. 
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Τῆς Ῥαββῖνε εγὺβ ἱπαάϊοαῖς παῖ Οἢγιδί 
νγ85 δίνθη ὉΡ ἴο ἀδαίῃ, δπὰ σαϊϑθά δρδίη ὉΥ [6 
ἘδΙΠοΥ : σΟΠΊΡαΓγο σῇ. 12. 

“ ον ὁμῦ οὔέπεες," ἰ.ς., ἴο αἴοῃα ἔοσ ἔμοτη: 
ἐσ οὐνρ ἡ βεαίοη," ἴο δοσοιηρ 8} ἰΐ, 
ἡ. Φ. ἰὴ οὐεσγ παῖ ννε, κὸ Αργδῆδηι, τηϊρῃς 
Ὀὲ ι:5: πο τγουμῇ ἔδιτἢ ἴῃ Οοά {παῖ υῖςκ- 
Θηοῖ της ἀραά ; σοπηρᾶγὸ ὖ. 17 ΜΙΝ τ. 24. 
ΎΤῆε ἤουηεῦ οἴδιιϑο, ἢ 1 οἱοοά δἷοπθ, πρ δῖ 
ἔαιγῖν Ὀ6 ἱπιογργοῖθά, “ θθοδιβ6 οὗ (ἢ οἴξηςοβ 
νΠΙΟἢ ννῈ ἢανα ςοπιπῖοα." Βυῖ {πε τογὰ 
σοργο βοηϑινθ 56η56, ἱπο ὐΐϊηρσ (δ6 ἔαςΐ οὗ 
οὔἴξηςοβ ᾿οπιπιτοα, 15 ταὶ ρσίνθη Ὁγ ΤΠοο- 
ἀοτεῖ: “Οη δοοοιιηΐ οὗ ουγΐ οἔξηςεβ δ εἢ- 
ἀυτγεὰ πὸ Ῥαβϑίοη, ἰῃ ογάδθσ [δῖ Ηδς πιρῆϊ ῬᾶῪ 
ουὖγ ἀεδι. Τ]νδ5 Αἷϑο ἂργθθβϑ ὑεῖζοῦ ν ἢ τῆς 
ῬΑΓΑ]]Εὶ οἸδιιδα, “ ΓΟΒ6 δραὶη ἔοσ οὐὔγ 705: 18ς 8“ 
ἐόθῚ ἴῃ ννδιοἢ [π6 βάπιε Ρσχεροϑβίοη (διά) 15 
566. 
Ὑπουρὰ ἴῃς Αἰοπεχηοηΐ ζὺῸΓ 8105 ννᾶ8 τηδ 6 

ΚΟΜΑΝ΄Ἕ. ΙΓ. 

ὈγΥ ΟἩγιβε 5 ἀεδίῃ, ἴἃ νγᾶβ ργονθά δηὰ πιδηὶ- 
ἔεϑῖθα γ 1118 γοβυστεςίίοη, δηὰ 50 ργεβεπίοα 
ἃ5 ἅη οὐ]εοῖ οὗ ἔβιἢ, ὙὍὙᾷὲε τοβυγγεςίίοη, 
τβεγεΐογε, δοῦνεβ ἴΠ|5 ριγροβο, ἴπδῖ νγῈ ΠΊΔΥ 
(ΠΟΓΘΟΥ 6 ᾿ἰεὰ ἴο Ὀοϊϊενο τῆαῖ ΟἾγίϑὲ ἀϊθὰ ἴον 
ΟἿΓ 5ἰῃ5, δηὰ ΟΥ̓ 580 δεϊϊονίηρ ΠΊΑΥ ΓΕΔ 56 
τη δρρτγορηδῖς ἴδε δεπεῆϊβ οὗ Ηἰ5 ἀθδῃ ; ἰη 
οἴπεῦ ψοτάβ, [αἴ ννὲ τῇδυ δὲ 5118 εἀ, 

Μοτε (δδὴ [Π|5, τη ἘΚ ϑδυγγοςσξίοη 19 [561 
(Π6 βδουγοε οὗ [υδιβερίίοη δηὰ 116 (ν. 18; 
ΥἹ. 5, 6; ΕρῆΉ. 1]. ς; Οοἱ. 11. 12).. “Οη [86 
Οτσοϑβ8, ΟἿΓ ἰογὰ ρανε ΗΙπιβο  ου 5; (σου 
(8ὲ Ἀδδυγτγεςίίοη, Ηδ ρἰνοεῖῃ Η ̓ πλβο! ἴο 18. 
Οη ἴΠ6 σοβϑ, δ νγᾶβ ἴπὸ 1,4τὴῦ Ψν ΠΙοἢ τν48 
ϑἰδίη ἔογῦ ἴδε βίηβ οὔ ἴθ ννογὶὰ ; ἴὴ 86 
Ἀοβυτγτοοϊίίοη, πα ΒοΑΥ νον ννᾶ8 ἰδίῃ 
Ὀεσάπις [16- ρινίηρ." (Ρυδογ, ὁ ΟὨγιδὲ ἢ Ίβθη 
Οὗ [υϑΕορίοη, ἃ ποῦϊο ϑογπίοη οἡ 1μὶ5 
ἴεχί.) 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΕῈΘΒ οἡ (βαρ. ΙΝ΄., σῦν 1, 2, 25. 

1. (1) Μοάεγη Εάϊῖοῦβ τεδὰ υυἱτῇ ἃ ρτοαῖ 
Ργεροπάδογδηςς δηὰ νὰγιευ οὗ δι [ΠΟΥ Υ, 

εὑρηκέναι ᾿Αβ. τὸν προπάτορα ἡμῶν κατὰ 
σάρκα. 

(5) Οπιῖ εὑρηκέναι Β, 47": ΟΒτγγΞοβίομι 
ἄοοϑ ποῖ σοτηπΊεηΐ οἡ ἰΐ. 

(3) ΡΊδος εὑρηκέναι Ἱπχπηιοα δε! ν Ὀεΐοτο κατὰ 
σίρκα: ΚΙ, Ρ, 47 πιρ. 5ΥΓ., ΤΊΔΥ ἘδίθεΓϑ. 

(4) ἔοτγ τα ππυδυδὶ ννογὰ προπάτορα ΤΩΔΗΥ͂ 
ΝΜῖ55 δηά Βδίῃοσβ τοδα πατέρα. 
τ. Δ δοίοοϊξ (κι, ον Βιδίε, ᾿ἰ. Ῥ. 510) ΓΘ - 

αὐὰς εὑρηκέναι ἃ5 ῬΟΒΒΙΌΪΥ ἃη ἰῃΕΓΡΟΪΔΙΙΟΏ : 
πὶ ἴ ἰβ διιρροσίοα Ὀγ ονογννῃεϊ πλῖὶπρ δυῖμο- 
ΓΙ, δηὰ ἴΠ|6 βθῆβε 18 850 οἴθασγ υυἱποιιϊ ἵ{, 
(δὶ ἃ σςοργίδι ννου]ὰ Ὀ6 τότε ᾿ἸΚΕ ὶῪ ἴο οπλῖξ 
ἴλη ἴο ἱπβογί ἰ. ΤῈ νν ῖϑῃ ἴο βεουγε [ἴ8 
σοηποχίοη ννἱἢ κατὰ σάρκα δοςοιιηίβ ἔογ [ῃ6 
οἤδηξε οὗ ρΐαςα. 

, ΤῊΝ ἀγριπηοηΐ οὗ [Π15 ρ435Δ06 15 [}}γ ἀ15» 
οιιδϑοὰ ὃγ Βίϑδπορ Β}}, " Η στηοηῖδ Αροϑβίο]ςβ, 
Ὀ ἰϑοουίδτιο Ῥοσβίεσγίοσ, Ὁ. χΧὶὶ 14-25, ΨὮΟ86 
ΟἹ Ὀςῖσπι πᾶν δὲ δογικεα 85 ἔοϊ]οννβ. 

Α. [πιοτγργεϊδτίοη οὗ 2φὲ Ογεος αίδεν.--- 
Μαῖου : 15 “ὀγαῤανι «υας ἡμαεβεά ὁ «υογᾷς, 
δὲ δας ποὲ απγέῤίπρ ἰο κίον ἡ δεΐογε Οοά (ϑἴπος 
{1||5 δοτί οὗ εδχίθγηδὶ στρ θουβηθϑϑθ, ΠΟΊΥΘΥΘΣ 
Ἰοτίουβ ἰῇ ἴῃς ογεβ οὗ σχβθῃ, ἰ8 οὗἨ πο νδ]ιιδ 

ἴῃ ἴῃς 5ἰρῃῖϊ οὗ σοά). 
Μίπογ: Βμὲ “ὀγαρδανι ῥα «υδέγεο ῦ ο σίον 

δεΐογε Οοά (ἰ.ε. ἣ6 ννὰβ ἀρργουδά Ὁ. Οοὰ Ηἰπὶ- 
56] 
(οποϊιίθη : Τδεγζζογε “διαδαηι «υα. ποὲ 

πδεά ὁν «υονί:. ὔ 
“ΤῊ σοποϊυβίοη 5 ἴῃ ἀζοογάδηος 1 51. 

Ῥαὺ} 5 πιεδηίησ, δυῖϊ ἴῃς Ῥσγειηῖϑθεβ ἀο ποῖ 
στοο ἢ ἴδ τοχί. 

(α) [ἢ Δ ος 8δμοιιϊὰ 540 [παῖ υ. 2 θεϊοῃρβ 
ΨΌΏΟΙΥ ἴο ἴμῈ ΠΛΔΊΟΣ ὑγεπλ88 (ἐς.) ἃ8 ἴΠ6 

Οτεοκ Ἐδίπεογς δῦουθ), 6 σσου]Ἱὰ ὙΘΓΠῪ πιᾶκο 
[ἢ Αροϑβίϊε᾽ 5 ἀγριπιεηΐ τοϑγνο! ]ουϑὶν εἰ ρτίςδὶ, 
8ἃ5 ζοηβίβιηρ οὗ οἠς ργοροϑβιοῃ ΟὨΪΥ, ν ἢ - 
ουξ ΕἸΤΠΘΙ ΤΪΏΟΥ ΡΓΟΙΊ55 ΟΥ ΠΟΠΟ]ιιδίοη ὁχ- 

(ὁ) Μογϑονετζ, 51. Ῥαὺ] πιδη σον δρϑαίςς οὗ 
[Πς βαπηθ ρἱ οσγίηρ ννῃιςἢ ἴῃ 111, 27, ἢς Πδά ἀδ- 
οἰαγεὰ ἴο δὲ οὀχοϊυάθα ΟΥ̓ της ἰᾶνν οὗ ΠΕ: 
ἀπά νηοῦ, τἰΠπογείοτγο, ἢ6 σουϊά ποῖ φἰτουο ἴο 
ΑὈτδῆαπι, νἤοπλ ΒΘ ὀνογυνν ΠοΓΟ πηδιηϊαὶπθ ἴὸ 
Ὀ6 Ἰυκτπεα Ὀγ {παὶ ἰᾶνν οὗ ἔῃ. 

[1 15 ἴτυο {πὲ ἴπεγε 15, 85 Οὐ 18 54Υ5, 
ἃ υδῖ ἀπά ρτορετ βοσγῖ οὔ ρ]ογγίηρ, Ἄσεη Ὀδίογε 
Οοά (ν. 2, 3, 1ας τ οτγ.1. 31; 2 (οΥ. χ. 17), 
Ὀυϊ [ἴ 15 4.4 }}Κ σογίδίη (Πδῖ ἴῃ [ΓΘ ΓΙ ΠΡ, 25 ὮΘΓΘ, 
οὗ τῃς πηαῖζογ οὗἉ Ἰιυ5ιἰΠοδιίοη, 1 15 [π6 Αροϑ- 
165. Πδῦϊ: ἴο Ἔχει αθ 4]} ρ]οσγίπρ ἐπε γεὶγ. 

(ὦ Εὐυγίπεγ, δοοογάϊηρ ἴο τῇϊ5. ᾿πογργεῖδ- 
τίοη, ἴὴ6 ΑΡοβϑίίθ ννουϊὰ οοηϊγαάϊςεϊ ΠΙΠπΊοο]ζ ἴῃ 
[οἸΤὴ5: ἴοσγ ἢ6Ὲ '᾿νου]ὰ Ὀδ6 δι ρροβθα ἴο ἃγριιθ 
(δυ5: 

[ἢ ΑὈγαμδαπὶ νγᾶ8 1151: |8ῆ τἀ ΒΥ νοῦ Ὀοΐοτα 
Οοά, ἴποη ἢ ἀσβεγνοά ὑγδίϑδε ΟἿΪΥ οὗ πηθῃ, 
δηά τγεςεινεὰ 0 ῥγαΐδε ΠΟΥ τενναγὰ ἔγοπὶ Οοά. 
5 ποῖ (815 ἴΠ6 βᾶπηθ 458 ἴἢ ἴπηε Αροβίία ἢδά 
βαϊά, ᾿α ΑὈγαπμδπὶ ννὰ5 1υϑι! θεὰ ΌΥ ψνοσκ8, πὸ 
νγ)5 οΐ 5: |Ποὰ} 

(4) Ιὖ τὸ δὲ 5αἰά, τῃαῖ “ ιδιβοά ̓  Ποτὸ 
ΤΑΘΔῃ5 “τεραγάξα 85 γὶρῃΐεουβ ὈΥ̓͂ πηθη," (Πὶ5 
ἰ5 Ορροϑϑὰά ἴο ἴδε ψβοΐθ σοπῖοχἕ, η΄ ψνῃϊςἢ τὲ 
15 ἴοο οἶοασ ἴο ποεὰ ρῥγοοῦ [δὶ ἴῃ αιιδδίίοη 
ἀϊδουπϑοὰ 15 σοῃςεγηΐηρ πιδη᾽5 5 Ποδίίοη ἴῃ 
τῆς 5ιψῶϊ οὗ Οοά Ηἰπιβοῖ. 

ῬΜογδονεσ ἰη [815 νυ 4150, ἴπεγο νν}}} Ὀ6 ἃ 
δοη56 655 ἰδιι οἱ ον ἴῃ [ἢς Αροϑβίϊεβ ννοσ 5. 

[ΓΌΥ ψογκβ Αὐγαῇατῃ νγᾶ8 Ἰυ5!8Πεα Ὀείοτα 
τήοη, ἴπεη Π6 ννᾶϑ ᾿ιδι|Πεἀ Ὀείοτε πιθη, ποῖ 
Ὀεέοτε Οοά, 



γν. 1. 

νηαῖ οθ δὲ τῦοτε αὐϑυτὰ (πδῃ 50ςἢ 
ΤΟΆΞΟΊΙΠΡ ᾿ἢ 

Β. ὙΠα ἱπιεγρτεϊφιίοη οὗ Βιβῇορ Βι}] ἢϊπὶ- 
56 ΕΠ ΖΘΟΒο, πὰ οἴπογς 18 ἃ5 ἕο ον: 
παῖ {ἤδη 5}2}} τς δὰῪ [παῖ ΟἿΓ ἔογε- 

βαῖποσ ΑὈγαπᾶπὶ ἢ85 ραϊπεὰ δοοογάϊηρ ἴο ἴῃ6 
ΒεΞἢ, ἐς., ΟΥ ἢ ]5 οὐγῇ Ὠδῖιγαὶ ρόνγετβ βου 
της γτᾶςο οὗ ΟσοάΣ 

ἩΗς διᾶ5 φαϊποά ποῖδιπρ ἰη (ἢ]8 γγαῦ. ἘῸΤ 
ἰεῖ 5 βιιρροβε ἴῃς ςοπίγατυ, (πα ἢς οδίδιποὰ 
Ἰυσεποδίοη δοοογάϊηρ ἴο τῆς Βεβῆ, [Πδὲ ἰ5, ΟΥ̓ 
γνοσκ5 ἀοηθδ ἰῇ ἢ]5 οὐ βίγοηρίῃ. 

ΙΓ “ὀναδανε «υας ἐμειῥεά δγ «υογᾷς, δὲ δας 
“ογεεί ῥίπο 10 ὀοαεὶ Γ᾽ ὀξύογε Οοά, ἩΑΙΛΘΙΥ ἴῃ 6 
ψοσκ8 ΟΥ̓ ΨΠΙοΝ 6 νγᾶ58 7ι5:|Πε. Βω ἴῃ 
ςοῃβεσαυθηξ ἰ5 ργονεά ἔμ ]86 ὉΥ ΗΟἿΥ ϑογρίαγε 
σνυ. 1-ς). ἀπά ἢς δα5 ποῦ δηγιΐηρ ἴο δοδϑβὶ οὗ 
ρίογε Οοά. 
ὙΒοτγείογο ἴδε δηϊοοεάθηϊ πιιδῖ ὃς 2156, δηὰ 

ΑὈΥΔἢ4πὶ ννᾶ5 ποῖ Ἰυϑε|ῆεα ΟΥ̓ οΥΚϑ, δηὰ ἢΔ5 
ξλϊηεὰ ποϊπίηρ δοςογαϊηρ ἴο ἴῃς ἤσβῃ. 

25. ἤδδῃ ΑἸξογά ἤεσγε (γι υῖεβ ἴο 51. 
Ῥδὼὺ] δὴ “δ ογαζῖνε τιδῈ οὗ ἴθ βαπὶὸ Ῥσθ-: 
Ῥοβιίίοη, ψμθεῦο τῃ6 τηρδηϊηγ8 ἅῦα ΓΟ ΘΑΓΪΥ͂ 
ἀἰβετγοηῖ, δηὰ σεπλαγκβ Οἡ Ὁ. 24, “ Οὔδεσγνε 
(δῖ διά ἴῃ ἴΠ6 ἴννο οἶΔιυ868 ἢΔλ5 ηοΐ ΦΧδοΟΥ 
16 54 Π|6 560η56,---ἰοἡ δὲς ἀΔοςουηῖ᾽ Ὀείησξξ() 
͵ο εεἰεόγαϊε δὲς ζαϊ δ᾽ ἀπά (2) οη ουκς δεοουηῖ 
Ξε ὸνγ συγ ῥγοβὲέ: 886 οἢ νυ. 25.᾿ 

Οοάεϊ αἰϑο ἰπϑὶϑίβ {πὶ διά ἢᾶ8 1ἴ8 ΟἿΪῪ 
ΡΤΟΡΕΟΙ ἂπὰ παΐυγα] β86ῆϑε ἰὴ ἴῃ ἤγϑβί εἴδιιϑε, 
ἐ Βοοδυδ6 οὗ ἴδ6 οβρηςθβ ψῃϊον ψὸ ἢδνο 
οοτηπλτῖοα," πὰ {Πδῖ ἴπδ βοοοηά οἾλιι56 τηιϑδῖ 
τῃογοίοσα 6 γοηάογοά, “Ὀδοδιιδθὸ οὗ ΟἿΓ 
᾿υϑΈΠοδιο νυ ο ἢ ννᾶ8 δοςσοιηρ  ϑμοὰ ὈΥ ἢ 8 
ἀεαῖη. ὙΠε 54π|6 νἱὸνν οὗ ἰῆ6 ρᾶβϑᾶζε νγᾶ8 
ἴακεηῆ ὉΥ Οτοΐῖυ8, ΒΡ. ΗοΥΒΙΟΥ, δά [δ τ. 
Βυτίοη ἴῃ δῖ8 ηοΐῖε οἡ Βρ. Βιυϊ], ’ Ηδσπιοηία 
Αροβῖ,, Ρ. 12. 

ΒΟΜΑΝΞ. Υ. 

ΤΟ ΠοΪο. ἀ ΠΟΥ δτῖβ65 ἔγσοπὶ αἰτειθυῖ- 
ἴῃς αἀἰβεγεηῖ βϑῆβ68 ἴο διά.ύΎ. ὉΤὴῖβ8 τδάϊοδὶ 
ΕΙΓΟΥ ἰ5 ζαΙτεά ἴο 8δῃ οχίγειης ὃν (οσπο 8 
ἃ ἀράς, 0 μῖνεβ ὯῸ 1655 ἴῆδη ἢνε 56 η568 
ἴο {πε Ῥτγεροβι(ίοη ἰῃ {πε ἰαϑῖ οἸᾶιιβε, βαγὶπρ 
τπδὲ [ἰ 5ἰγηὶῆοβ τῆς πηδίοσιδὶ σαιι56, [ἢ 6 Θχϑιηρ- 
ἸΑΤΎ, ἴῃς οῇϊοϊεπί, ἴὴ6 τηουϊογίουβ, δηεὶ τἢ6 
ἢ] οδυ56. 
ΤΠ ἔδοϊ ἰ5, [πδξ διά ἢ (Π6 Ασςουϑαῖνο 

(τγουρῇ ἴο ἢ) 5:ΠΊΡῚῪ ἴτᾶσθ5 δὴ οδεςῖ ἴο 8 
σΔι156, ἰἴ τᾶ Κ5 [6 οχίέσπες οὗ ἃ σδιιϑαὶ ΓοΪΔ- 
Ὀοη δεΐνεοη ἴδοπι, ν ποις ἀοβηϊης 115 2σγ- 
ἐεμίαγ ἐραγαείεγ. Τῆι, 'ἰπ ἴῃ6 σοτϊήπιοη 
Ῥῆγαβα διά τοῦτο, “ [ὉΣ [ἢ]15 Τδι156,᾿" 1 ἰ5 ἰπι- 
Ῥοβϑίδίε, ψιτουΐϊ τοίοστίηρ ἴο ἴῃς οοηϊοχῖ, ἴο 
ΒΑΥ ΠΕΙΠΟΥ (Π6 σδιι56 15 αηίφεσάκπί (45 ἴῃ 
ἱ, 126, Υ. 12, ΧΙΙ!. 6), ΟΥ ἡπαὶ (85 π΄ ῬΒΙδπιοη 
Ις, τάχα γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη πρὸς ὥρ:ν 
ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχης. (ΟΟΙΡΑΓΟ τ ΤΊΠΙ. 
1, 12). [ΙΕ ἴῃ [Π6 ἔυγπΊΟΥ οᾶ56ὸ γγὸ σἤοοθο 
ἴο τοηᾶοσ διὰ τοῦτο ““Ὀδοδιι56 οὗ [}}15, δηὰ 
ἴη (86 Ἰαῖίοῦ οδδὸ “ἔοσ (ῃ195 ρυγροβο," νὲ 
τηυβῖ ἠοῖ ἱπηδρίηο ἴπδὶ διά ἰἴ56 17 Πα5 ἴΠ656 
ἀἰεγεηῖ πηοαπίηρβ: τ᾽ 6 ΔΓ6 5᾽ ΠΊΡΙΥ ἰτδηβίοσσιην 
ἴο ἴῃς Ῥγεροπί(ίοη ἃ ἀἰδιϊπεϊίοη νυ ἢ ὈοΙοπρ8 
ἴο ἴπ6 ςοηϊοχί. ΤὨι8,1Π Ὁ. 2ς, ἴΠ6 ιι56 οὗ διά 
'π θοῖὰ οεἶδυδ68 ἀοεβ ποῖ ἀεϊογιηΐηθ ν Ποῖ ΟΣ 
1Π6 οσδιιδ8ὶ γεϊδίίοη 15 Οὐ ἰ5 ἢοΐ οὔ πε βᾶπι6 Κἰηά 
ἴῃ ὈοζὨ 4565 ---“ (ἢ γίϑι αἰεα ἔοσ οὐγ οβδηςοβϑ᾽ 
ΤΑΥ͂ τηθδῃ Εἰ ΠΕΣ “ θοσδιδ6 να δά οὔεηάοα," 
ΟΥ “ἴο δίοηθ ἴοσ οὐγ οἴορηςθβ." “Οἢγϑῖ 
νγ85 γαϊδεὰ [ῸὉΓ ΟἿΓ 105 Ποῖ οη, " »πἰσδέ πγθδῃ, 
80 ἴα ἃ5 ΟΥ̓ΔΠΏΠΛΑΣ ἰ8 σοποογηοά, “ Ὀδοδυβὸ 
ΟΥ̓ ᾿υϑιβεδίίοη νγᾶ8 δἰγθοδαν δοςσουηρ) 5μ6ά,᾽" 
Ὀυϊ ᾿η δΔοσογάδηςα ΜῈ ἴδε ἱπηπχοαϊδῖο σοηϊοχὶ 
(υ. 24), δηὰ ψῖ 186 υδι1.4] ἀορτηλίὶς γερσο- 
ΒεηίΔίοη, ἰἴζ τς ἢ τόσα Ῥγο Δ ΌΪγ, ννῈ πῆᾶν 
Αἰπηοϑῖ 54Υ ΕΓΔ ΠΥ, πηθΔῃ5 ἰῃαἴ Η6 ννᾶ5 γαϊϑεά 
ἰῃ ογάεσ [πδί ννὰὲ πῖρϊ ὃὈε ̓ υπιβοά. 

ΓΗΑΡΤῈΚΝΚΝ Νν. 

1 δείη ἡ βεάῖ ὃν μαΐλ, τῦὸ λαυε 2εαες τοίὰ 
Οοά, 2 αμα 70» ἐκ ομγ ἀσῤε, 8 ἐἀαὲ “11 ἔυέ 
τ γεχονείἑρα ὧγ ἀὲς ὀώοοαί, τυλφε τοῦ τυέγέ 
ἘΉΟΡΗΖΣ, 10 τ΄ῶῦεέ «λαί γνιμελ νιογό δε ταυεαάῖ 
δείμ γεχομοῖζα, 12 44: εἴπ αμπα ἀδαίλ ἐαγεξ 

ΓΟΗ͂ΑΡ. ἡ.--ττῖὶ. ἘΒΙΕΒΒΕΡΝΕΞΒΒ ΟΕ ΤῊΗῈ 
7υδτιειερ., 

δῖ. Ῥδι} μᾶς δῆονγῃ {παὶ εἰ πον Το ηΓ|6 ηοΣ 
]ενν δὰ αἰϊδιηθά ἴο σι χῆϊθοιιϑῆθβδβ ὈΥ νου 
(ἰ. 183-11. 209); ἢς Πα8 ἀδϑογεα “τῆς τὶρηῖ- 
δοιϑη655 οὗ Οοὐ," ν΄ ῆϊοδ ἰ5 οχμθιοὰ ἰη 
ΟἸγϑῖ 5 δἱοηίηρ ἀδαῖῃ, δηὰά δεβίοννοα ὉΥῪ 
Οοάνβ σγδςς 85 ἃ ἔτεα διὴῆ νἱτπουῖ ννοσκβ, δηὰ 
τογείογο νἹδοιιϊΐ ἀπ οϊίοη οὗὨ ρεῦβοῃϑ, Προ 
411} ννῇο ὉΥ (δι[ἢ δοςθρὶ τ (ΠἸ}. 21--10}; δπὰ ἣξς 
..88 ὑεουεὰ Ὁγ ἴδε ἐχδσηρὶς οἵ Αὔγαμδηι, δηὰ 

Οὐοά τὨγουρῇ ουὖγ [νογὰ [ε505 Ὁ τίβ : 

ὅν Μάανε, 17 “9 γεμτλ ριογϑ γ᾽σλίδοεριθι: 
ανπά ἐῶ ὧν ες Ολγρί, 20 λεγε σὲμ 
αὐομ»παἰεαά, φγαςε αἷα τεβενγαδοι». 

ἢ δ ται νὸς Βεῖίπρ ᾿υδεβεά ̓ 
Ὁγ διῇ, νγα ἢᾶνε ρεᾶςε ψ τ ἢ 

(πὲ ἰε5πηοηΥ οὗ αν ἃ, ἐπὶ ἢ15 ἀοςσίτης οἴ 
“ὁ γἱρῃϊδουβπ685 ὈΥ ἕδ ἢ ντπουϊ γοσκ8 "15 ἴῃ 
ΒΔΤΤΏΟΩΥ ΜΙ ϑοτγίρίυγο (11. 21-ἰ|ν.. 25). Ηδ 
ΠΟΥ 565 ἕοσίῃ [πε Ὁ] θϑθάηοββ οὗ ἴπ6 ᾿υξαβοά, 
8ἃ5 ΓΠοηϑδιϑιϊηρς ἰῇ ργοβοηῖ “εαζς «υἱῤ Οοά," 
δΔηά ἰογῆμ! “δοβῥε 9 ἐῤὲ φίογγ 9 Οοά" Ὀοϊὰ 
Γεδίηρ οὐ ἴδε ἀεδίῃ δηὰ [πὸ οὗ Η πὶ, “ ὁ 
«υϑονι αὐό ῥαυε που γεκείυεά ἐῤὲέ αἰοποριφηξ ᾿ 
(νυν. τ-ατὸ. 

1. Τδεγεζογε δείπρ ἡμισε πε ὃγ χαὶ! δ, «υὸ δαυδ 
ϑεαεε «υἱἱρ Οοά.] 581. Ῥαὰϊ! 5ρθᾶκβ ἃ5 οπδ οὗ 

109 



110 

2 ΒΥ ψβοπὶ αἷϑο χὰ πᾶνε δοςεβ5 
ὃν ἔλιτῃ ᾿ητο τἢ 8 στᾶσα νῃεγεΐη νγὲ 

ἀῳ- 5... 

ἴΠποθ6 ““φὔδὸ δείϊσυς οα Ηρ ἐδαὶ γαϊμεά ωῤ 
“εσι ομν Ζογά γον ἐδε ἀξαα" (ἰν. 24): ἴδ 
ἴΠοτο 15 ἃ βοιιηα οὗ σοηβάσποο δηὲ {πυπιρὴ ἴῃ 
Ἦ5. υνογίβ, κα δι δοὰ ἐποχοζοσο ὁ7 2:6 
«ὐε ῥᾳτυε ῥέαες «υἱῤ Οοά. ἫἩἫς ϑ8ροᾶϊκϑ οὗ 
5: |Ποδτίοη ἃ5 ἃ τϊπρ ἀἰγοδαῦ σοςεϊνθα  ἔοσ 
6 48 τεϑρεοῖ ΟΠΪΥ οὐ οἰ ΘΗ. ἴο ἐμαῖ δεῖ οἵ 
δτᾶςθ, ΒΟΓΘΌΥ Οοά δἱ ἢγϑί δῦϑοϊὶνεβ {πὸ Ὀ6- 
ἸἸον σ ἔγοτῃ 4] συ, πὰ γοοθῖνοβ πὶ ἰηΐο ἃ 
βῖαϊς οἵ ἔανουγσ. Τῆδί ϑἰαῖο οὗ ἕδνοιισ 18 "ϑσὸ 
ο4}|6 4 “ρεᾶςς ἢ Οοά. Οοἡ ἴῃς ἀϊδτϊηςίίοη 
Ὀεϊινόεη ῥγόβδοηξς δηὰ ἤηδὶ ᾿υβπῃβοδίίοη 566 
ἊΝ αἰοσδη, “πη (186 Εὐομαγίϑι, ἰχ. 2, δπὰ 
ΒάΑγτονυν, νο]. 11., ϑογπιοῃ ν., Ὁ. 64. 

Οἡ ἴδ πιᾶγρῖπδὶ τεπάογίης, “ἰοῖ ὑ5 Πᾶγνδ 
Ρεδος ἢ Οοι," 5ε6 Νοῖς δῖ επὰ οὗ σπαρίογ. 

Ὁ Ρεαζς αὐ Οοά " (πρὸς τὸν Θεόν) 15 ποῖ 
1 ἰἀδης οὶ νυ ἢ “ 2ῤὲ ῥεαεε ς᾽ Οοά." Ὅλα 
ΟΥ̓ΠΊΕΓ ἰ56 ἴῃς ροᾶςε [πὶ ρυῖϊβ Δη δπά ἴο ννὰσ 
δΔη οησηγν, [6 ηδνν γχείσείοη «υἱὸ Οοά, ἰηῖο 
ψΙ ἢ τῆ δι ῆεα δ] ΘΝ σ ἰ5 δάπκοὰ : 6 
δ ΠΟ ἸΟΠΙΘΥ δῇ ΘΠΕΙΔΥ ᾿ἰγἱ᾽ηρ τπάογ ψγαῖῃ, 
Ὀιιϊ ἃ ὁοη τοοοηςιἰοά, τοσίογοά δηά δοϊονθά. 
ὕροη {π|5 πὸνν γείαἑίονι ὀείφυεεπ Οοά «μπᾶ 
»ιαη ἰ56 ἰουπάςα [6 ψοσκ οὗ (6 Ηοἱγ ϑρίγιϊ 
| τῆδῃ, νυ ἢ! ἢ ΓΟΘῸ] 15 ΠΑΙ͂ ἴπ ἴΠ6 ρογίθοϊ 
ΠΑγπΊοηΥ οὗ ἴῃς ἰπηὸγ ἰἰΐς, ἴπΠ6 ἀδοὸρ ἴγαη- 
]Π.Π}Υ οὗ 4 δοὺ! τῆδῖ 48 ἔουπὰ 118 [τι 6 
Παρρίηδ85 δηὰ γεϑῖ, ἰῃ ἃ νοσγά, “1ὴ6 ρεᾶςς οὗ 
σοά;" 

2. Βγ «ὐδο»ι αἴο αὐὸ δαῦε ἀειρις δγ ,αἱ1 
ἑπίο ἐῤὶς γα αὐδεγεὶπ αὐὸ “΄σπ4} ΤΆτουΒὮ 
ΟΣ 6180 9 ᾶγ9 δὰ ον ἱπίτοὰἀποίίοῃ 
ὁγ απ ἱπίο ἐδὶς σγαος αυῤεγεὶπ «υε σἱαπά. 

ΤΒουμῃ 81. Ρϑι] ἢδ5 Ἰυσῖ Ὀδέογο βροκθη οὗ 
“ες ον ]ιογά, «υδο «υαή ἀεί υεγεά 70 ων 
ΠΤ". απ γα“ αφαὶπ 7ογ ον γιατ βεσέίοη," 
ε οπληποῖ ἀδβοῦθα ἴπε ΠΔΡΡΥ͂ 5ἴαϊθ ἰηΐο 

ΜΓ ΉΙΓΙ νῈ ἅτ ἴῆιι5 Ὀτουρῃϊ, ν πουΐ ἀραὶη τὸ- 
ταϊπαάϊης ι.5 ἴο ἡ ΠΟσὴ οὐ [Πδη κορίνίηρ ἰ5 ἀπο : 
“πυε ῥαυε ρεσοξ «υεἐῤ Οοά ἰῤγομρθ οὐγ 7 ογά 
.ειμς Οδγ ἢ 
Το ἀἰβογεηςς οὗ ἰδηϑο ἴῃ [Π6 ἔνγο υϑγϑθαβ, 

ππηοτσοα ἴῃ ἴπ6 Δυϊπογίϑοα ΚΝ ογβίοῃ, 15. ἰπι- 
Ρυτγίδηϊ : [ἴ ὁῆοννΒ {παῖ “Ἐδπὸ ἱπισχοὰποῖζίοι 
ἱπῖο ὑπὶβ ΊΘοΘ᾽" ἰ5 ὨΓΙΟΓ ἴο ““ῥέσεος «υἱ!ῷ 
Οοά," τῃδϊ τἴ [5 ποῖ ἃ δεοοηὰ δηὰ ἔιγίποῦ οἴει 
οὗ )υιιΠολίίοη, Ὀυῖ ἠδ: βοφτίοη ἰδεῖ ὙΠὰΚ 
{δε ψογὰ “" αἰο" ρΡοϊηϊβ ἴο ἴπε ἰάδπι οὗ 
1ῃ6 ρίνεῦ: Ηδ “όγομσ ΜΟΊ ψὸ ῥαυεο 
ΡΟᾶςθ, ἰ5 {πῆ βᾶπη6ὸ ΤΟΙ ψοῦ Ψ6 
βανῦθὸ δαὰ 189 ἱπιτοὰποϊίΐοη ἱπῖο (ἢ 5 
ἔταςο: “ΨΒο Ὀγοιρῆϊ ὃ ΠΡΑΓ ννῆθη 6 
ννοΓΟ Γ Οὗ" ((ῃγγεοβίομ). Ὑῆε τείδγεηος 
οὗ 411 ἴο ΟἩγίϑῖ ἰ5 ἔα γῖΠοτ σθθη ἴῃ ἴῃ6 ννοτγὰ ἰη- 
δαοσαιαίε!ν τεπογεὰ “ σόεεας :᾿" ἰξ ἀσϑοσῖθοϑ ποῖ 
ΟἿΓ δςῖ, διιξ ΟἾγΙσῖ 8, ποῖ οὔὖῦ σοπιλίηρ, δι 
Η! 5 Ὀτίηρξίηρ υ8. ὙΠΟ ἀϊδιϊηςζίοη 15 οὐϑοσνθά 
ὈΥ Οδγγβοβἴοσῃ ἰῃ ἔπε ράᾶγαὶ]οὶ ράββαζε, Ερδθ- 

ΒΟΜΑΝΞΒ. ΜΡ. ἶν. 8. 

βιλπά, δπά γεϊοῖςς 'ἰπ δπορε οἵ τῆς 
δίοτν οὗ σοά. 

8᾽ 25 ἰϊ. 18, “ Σὸν ἐῤγομσὸ Ηΐνι «υε ὁδοί δ δαυε 
ον ἑπιχοάποῖίοι (ἀ. Ν. ἀερρ.)}ὺ δὴ ομδ 
δρίσ ὠπῖο ἐδε Ἑαΐδεν." Ἣξς 51:4 ποῖ “δε- 
εγ55, διῖ “ἑπϊτοάποίλοι," ἰοσ ποῖ οὗ ουγ- 
ϑεῖνοβ ἀϊά τνὸ οοπὶς ποᾶῦ. Ὀυϊ ΟΥ Η πὶ «ὑδγέ 
ὀγουψδὲ πεαρ. ὙὮΟΓΕ ἰ5 ἴῃε 5ᾶπι6ὸ ἰῃουκχῃῖ 
δἰ ΠῚ ΓΙ ΘΧΡΓΟββοα ἰπ τ Ρεῖ. [1]. 18, “ Οδγμὲ 
αἰτο ῥα πος “ἤεγεά ὅν εἰπσ, ἐῤε σὲ ΚΓ ἐόφ 
μη σέ, ἐφαὶ Ης εἶσι ὀγὶπρ τ᾿ 1ο Οοά." 

Τῆε νογάϑ " ὁγ Μαἱ ὁ " (αἰϊεβῖεα ΕΥ̓͂ ἃ ργὲ- 
Ροηάογδηςε οὗ δι [ΠΥ 165) ᾿Ἰπάϊςαῖε πε ἃςῖ οἡ 
τη 5 ρατῖ, ἰῇ ψνῃ] ἢ ἢς ἰΔγ8 πο] οὗ (ἐ γιδί 5 
ἃγπὶ οἰὐδίγεϊςἢεα το Ὀγίης δἰπὶ ἢθαγ ἴὸ Οοά. 

“ΤρΙς σγαος «υδεγοὶπ αὐς σἐαρπα," 15 ἃ ἀεβογρ- 
ὕοη οἵ ἴμ6 5ἴδῖε οὔ ἴς 7υ5εϊΠοα ᾿πιρὶ γιη Ρῥσε- 
βοηΐ ἔδνουγ δηά δοςερίδπος ἢ οά, ἀπά 
Η 5 ΒεΙρ ἴο Κθορ υ8 [μβεγείη. (οϊίρᾶγε ᾿ (ογ 
ΧνΟΙ; 1 Ρεί. ν᾿ 12. 

απά γεζοίοε ἐπ ῥορὲ οὗ {δε χίονγ ὁ Οο4.1 ΤῊς 
ψογὰ τεπάογοα “ γεζοίεε" 16 ἴῃς δας Ἐς ἢ 
495 Ὀδθθη δἰγοδαν ἰγαπϑίαῖ θα “" δοασὲ" (]. 17: 
1. 27: ἵν. 2); 11 ἰηάϊ!ςαῖεβ ποῖ πλογοὶν [ἢ 6 
ἰηνναγὰ ἸΟΥ͂ οὗἨ ἴδ6 πεατγῖ, θυ (Π6 ρταῖθίι] δηΐ 
ςοηβάεπἪ υἱϊΐζοταηςο οὗ ἴῃ 105. [πη ςοπῃπῖγαϑβ 
τῇ 41} 2196 Ὀοαϑιηρ, (μΠ6 Ὀο]ονοσ Ὀοδϑῖβ ἴῃ 
Ὦορε οὗ ἴῃς ρ]οτΥ οὗ Οοά. 

ΤΠὮΕ εἴαυβ6 ἰ[561Ὲ 15 ηοῖ ἀδρεηάθηϊ οἡ εἰ ῆογ 
οὗ ἴδοβο ψῃϊςἢ ργοσδάς 1, Ὀὰϊ ἰηϊγοάιις65 ἃ 
ἢθῖν δηὰ ᾿πηροτίδηϊ οἰοπγοηΐ ᾿ηἴο ἴπ6 Αροβίϊθ᾿ 5 
ἀοποτγροη οὗἉ {πε 5ἴαῖε οὗἩ ἴπε Ἰυπ!Π6α : “ «ὑὲ 
ῥαυε ῥεατε «υἱ Οοά;" “ ἀπά Μ͵αἋ γεΐοίε ἐμ 

Οὗ ἐῤὲ σίογυ ο7) Οοά." 
ἐν: ἀθά οὐ τϑ “ον οΥΓἹ σον" Ι{ 15 δὴ 
εἴεγηλὶ τηγϑίετυ μι οῖ ἴμε Ἠεαγί οἵ πιᾶῃ σδη- 
ῃοῖ γεῖ σοποεῖνο, θα οὗὨ ννῖςἢ ΗΟΙΥ͂ δοτρίαγο 
Εἶνοβ 5 Ποῖ δηὰ {ποσὰ βῃοτγί β] πιρβϑοβ. {{ΚῸ 
ἴῃς τἱῃϊθουδηθ858 οἵ Οοά, ἴῃς γυῖῃ οὗ Οοά, 
χηὰ ἴῃς 1 οὗ σοὰ (Ερῇ. ἵν. 18}, 1ἴ Π45 115 
μιάάδη βοισοθ ἴῃ ἴθ Εδίδογ, ἰῈ 15 πιαπἰ εϑῖθα 
ἴὴ Π6 ὅοῃ, [ἴ ἰ5 γοβοςοϊεα ἴῃ πιδῇ : “{1όεὲ σίογγ 
κυρίων ἐδοι ρανεῖ γισ, 1 ῥαυς σίυεπ ἐῤενι" 
([οὁδη χνίϊ. 22). 

ΟΥ̓ 1815 “ χίονγ ο77 Οοα " τῇ ννᾶ5, ἴτοπι ἴῃς 
ἢγβί, ἀσϑιρποά (ο ραγίακε (1 (οσ. χὶ. 7), δι 
ΟΥ̓ βίη 411} πηθῃ “ ον σδογὶ "ΟΥ̓ ΒᾺ θ᾽ 1088 οὗ 
ἰξ ({ἰ.- 23}; 118 τοϑϊοσγδίίοη 158 ψγουρῆζ ὈΥ ἴῃς 
ϑριγς τονθα ης δηὰ ἱπιραγίίηρ (Π6 κἸΟΥΥῪ οὗ 
ΟἸγίϑ: “ἢ αἱ] «υἱὲ ορέπὶ ἥαες δεῤοίάῥιφ α- ἐπ 
α σία": ἐδὲ σίογυ 9 1δὲ 1ιογά, αγε ἐραπσεά ἐμ|Ὸ 
ἐδε ταν ἵγριασό οι σίογν ἰο σίογγ, φι πὶ ας δ᾽ 
ἐδε δρίγι ὁ ες 1ονά ") (2 (Δογ. 11. 18). [ἰὴ 
Ργεβεηῆηρ [5 “ χίονγ 9" Οοά," 85 δῃ οὐ]εςῖ οὗ 
ἴῃς Ὀε ον τ᾿ ὅοβε, ἴῃς ΑΡροϑβίϊες ροϊηϊβ ἴο ιἴ8 
έωγε φροτίεοϊίοη ἴῃ ἴῃς σ᾽ουτ σατο οὗὨ οὐγ 
ΜΒοὶῈ ἡδῖυγο, ὈΟάγ, 500}, δηὰ βρί γι. 
ΤῊ βίοσγ ἴῃ ννῃϊςἢ τηδη ψν}}} {Π118 θ6 ἴγδῃ5» 

βαυγειὰ ννῖ}} 51}}} Ὀ6. “δε χίογγ 4 Οοὐ," ὄἜνβῶ 
8ἃ58 ἴῃς δι: 5 ϊη 6 Τερ Π πνοα δαί 5 55}}} ἴΠ6 
επς οὗ Βεάνεη; ἃ ψ}} Ὅ6 δὴ δνογιδείίης 



γ. 3-5.] 

2 Απά ποῖ οἠἱΪγ 940, δυῖ νγὲ ρίουυ 
ἰῃ του ]δτίοη5 50 : Κπονγίηρ ἴδδῖ 
τ θυ ϊ]δτίοη ννογκεῖὴ ρδίϊθηρα ; 

Εἴοτγγ, Ἰυσὲ Ὀδοδιιθα τηδη Ψ91}}} ἄνγε]] [ῸΓ αὐτὸν 
ἰη 16 ᾿ρς οὗ Οοὐβ σοιιηϊεηδῆςξ. 

3. 41π4 ποὲ οπὶν “0, δωΐ «αυε αίογγ ἐπ ἐγίδω- 
ἰα οπ,. αο.}] Νὸο βοοῦεσ |ιὰ8 ἴῃς. Αροϑίϊθ 
Ῥοϊηϊεά ἴο “ἐφε χίογγ Γ᾽ Οοά," 45 ἃ Ἰρμῖ 
Βῃϊηίην αἷδασ ἴο σὔθεοσ 16 ὈΘΙΕΥΟσ οἡ Ὧὶ8 
σουγβε, ἴα ἢς {πἰηκ8 οὗ {δ ςοηίταβί ὃδ6- 
Ὄνοοη [παῖ Ὀτίρμῖ αἀἰδίληςε δηά [ἢ6 ἀλγκηρβ8 
1ῃαῖ 1165 ἀσγουηά ἢϊπὶ ἤΘΓα. 

Το ννέλκοῦ ἰαϊτα ΘΓ βόσγοννβ σὶρ ῆϊ 
866 πὶ ἴο ἀϊπὶ ἴἢ6 ᾿αδυθὶν ᾿ρἢξ : διιῖ ἴο Ὠἰπὶ 
ἢορςε 5Π|ὴη05 ουἱ σι ρμίογ [Ἀσουρὰ [ῃς ρ]οοπι. 
ΎῪΠῈ 5διυάάθη ἰγαηϑιϊίοη ἔγοτλ “ χίογν " ἴο 
“γι διαϊίοης," Ὀτγησ5 οὖ (τς ἔμ] 655 οὗ ἴδε 
Ὀ6]Ινεσ᾿5 {ππρῇ, 81. ΡδὺΪ σδὴ ὑχοϊηΐβα ὯῸ 
ὀχοπιρίίοη ἔγομι βοιτονν, ἴοσ ἢ6 Κηονβ “ ἐῤαΐ 
φυε για ἰδγοώσϑ τπμεῷ ἐγίῤμίαἑίοπ φμέογ ἐπέο 
ἐδε ἀἰπφήονι 9.7 Οοά " ες χῖν. 22. ὙΒεσο- 
ἔογο ᾿ὸ βρϑαῖκϑ πεσγὸ οὗ κἘλ 9 τὶ] δεὶοΣ α,᾽" 
ΟΥ “ΟἿΣ ὈΥΣΡΆΙΔΙΣΟπ 6," 85 ἴῃς δρροϊηϊοα 

τίιοη οὗ ἴῃς ἐδ πΐι], ̓ υϑὲ 45 οὺγσ 1 ,ογὰ ἰοἱά 
ἰῖ5 ἀἰϊδοιρίθβ, “πὶ ἐδ «υογίἀ γε «δὰ! δανε 

ἐγ ὀιίαποηα.᾽ 
Βιῖ τὲ Αροβίῖας Κηὸνν τἴῆ6 ϑδυνθεῖ ι1568 

οὔ λάνουϑυ: ἢ κπὸνν ἴπδῖ ““ Ογδὲ που- 
τἰϑῃεῖῃ Η 5 ΟΒγοῖ ΌΥ συ δβεγίηρβ " ([6γ. Τὰγ- 
Ιοτ, “αι «πὰ Ῥαΐοηςθ οὗ, (Π6 ϑαϊηΐ5," 
Ραγῖ ἴ1. 18), δῃὰ [δαὶ “20ε ἐρασέφηιηρ 977 {δὲ 
1ογά" ἰ5 ἃ ἀϊδοίρ!πὸ ὉῪ δῖος Η 5 οδι] άγθῃ 
ΑΓ ὑγεραγεα Ὁ ρίοσυ. Ὑλδμογείοσε, ἰοοκὶπρ 
τσγουγσῇ ἴῃ6 οἰουκ 8 ἴο {π6 Ὀτγση655 Ὀονοπά, 
ἢδ 54γ5, “ὯὌΘ σχϑίοΐοθ 8180 ἱῃ οὖν ἔσίνυ- 
Ἰδίλο!α." 

Αἴ οπςα ἢδ ιι5{1|ῆ68 (15 Ὀθοαβί ὈΥ̓͂ Δῃ 
ΔΡΡΕΔ] ἴο ἴπῸ ςογίαϊη Κηον]θάρξε οὗ ΟἸγιϑιδῃ 
ΘΧΡΟΤΘΏςΟ; “ ἀποαυίπς (48 ννγεὲ ἀ0) ἐῤαὲ ἐγίδιι- 
ἰαέίοη «υογζειὁ ῥαϊίεπεε." Ηεὀ ἴμιι8 σοπγέογϑ 
(ἢς νϑλκοΠεολγίοα, ὈΥ βδονίηρ δον {τρυ- 
Ιαϊίοπ ννοσκβ [5 οὐνῃ συγο; ἴοσ 15 ἢχϑοί ἔγυϊῖ 
156 “αι ἑεκο.." Οὐ ον νογὰ “ραϊίοηες " 
ἜΧρύοβϑοβ {Ππ||6 τόσο 1ὩδΔη ρᾶϑϑῖνα γοϑιβίδποα 
ἴο ΕΥ̓], [π6 σαὶπὶ οηάιγᾶηςοο οὗ ἃ 5δοὺ] ἴπαΐ 
γοβμπβ [ἴ5617 ἴο βυβοτγίης. [ἢ τῃ18 56 η56 
[υ]!1}2η υϑεὰ (ἢ6 Οτεοκ ννογὰ ἴῃ ἢ8 βοογηζαὶ 
ΔΏΒΝΝΕΓ ἴο ἴπε (᾿ γί ϑιΔὴ5 ννῆο σάπια Ὀεδίογα 
Ὠίπιὶ ἴο σοτηρίδίη οὗ ρογβεοσυζίοη: “11 8 γοὺγ 
Ραγῖ, ἤθη ον] οηϊγεδῖθα, ἴο 6 ραίίεηξ: ἴῸσ 
[15 15 (Π6 ςοπηπιαπάπιοηϊ οὗὨ γουγ Οοὐ,᾽" 

Βυὲΐ Ὀδεδιάεβ 115 ραϑϑίνε εἰειθηΐϊ, [πῃ οτγῖ- 
δῖηαὶ ννογὰ [Π10}168 δὴ δεῖϊνε ρεγβενεγδηςα, ἃ 
Ὦγανθ ρογϑιϑίθηςς ἰῇ ροοΐ ννοσγῖκϑβ, [ῃδὶ νν}}} ποῖ 
Ὀ6 δσῆακδθη ὈΥ ἕξαγ οἵ εν]}, δηὰ δὴ δϑιἀϊης ἤορα 
οἵ Πηδ] νἱςζοσΥ νϊς ἢ ὯΟῸ ὑγεϑθηῖ ἀδῆρεγβ ΠΊΑΥ͂ 
ἀϊκίυτγῦ. 
Τῆς νοτὰ “ «υογἀελὁ ᾽᾽ (κατεργάζεται), ἀ6- 

ϑοτὶῦ65, ποῖ ἃ [γαῃβίθης ορογαΐοῃ, Ὀυῖ ἃ σοπλ- 
Ρ είς δηὰ ρεστηδηβηῖ γοβϑυϊ ; ραϊίεηςς ἀο065 ῃοΐῖ 

ΚΟΜΑΝϑΕ. Υν. 

4 Απά ρκδίίεπςο, Ἔχρεγίθηςα ; δηά 
εχρεγδηςες, πόρε: 

5. Απάδορε πηάκεϑῖῃ ποῖ αδϑῃδηιοά : 

Ρᾶ35 ΔΝΑΥ ἢ ἴδ6 4ΠΠςτοη {πᾶ ς81}5 [ἃ ἰηῖο 
ΘΧχογοῖϑα, δαϊ τουηδίῃ8 45 δη οἴεςϊ «υγοχσ δὲ οἱ 
ὕροη ἴπι6 501} ; ἃη εἴεςϊ ργοάιιςῖίνο ἴῃ ἰ15 [γῆ 
οὗ ἃ πὸν ἔγυ!--- ἐχρεγίοποο." 

4. “4Ἵπά βαΐίεπεε, ἐχῥογίσπεσ) “πῶ ραϊέεηεε 
ΔΡῬΙΟΥΔΊ. “χρεέγίεμες " ἀοε5. ποῖ ἘΧδΟΙΪΥ 
Τεργεβοηῖ ἔπε Οτεοκ ψογὰ δοκιμή. Μείδὶ 
[ῃδῖ ἰ5 ριιγσιβϑά ἰη ἤσε ρϑίῃβ {πόσον δὴ ἀρργονθὰ 
σμαγδςίου ; (Π ἤγα ἴῃ νυ Βῖςἢ τηδη ἰ5 ριιγιβοὰ 5 
“ἐ αἰπις(οη,᾽᾽ (ἢ6 τρῖ ἐπάμπγαπος οὗ νυ ἰςἢ ἰ8 
“ ραᾳίεηςο," δηά 115 τεβι]ῖ ἃ σογίδίη 04} {Υ ΟΥ 
σδαγαοῖοῦ τηαγκίηρ ἴῃ 6 τηδῃ οὗ“ ὑσοοῖ," Δοκιμή 
βοϊηδίπΊθὸ5 ΣΘΔῇ5 ἴῃ6 Ργοσθβα οἵ [ἢ}5 πηοσγαὶ 
“ἰ ἈΘΒΑΥΪηρ ἢ (2 ΟΟΥ. νἱ}}. 2, Δ ς] Ὁ, οὐ “ Ρσο- 
δαῖίοη Ὁ Ὀυϊ πεῖ, 85 δὴ εἴεςῖ νγουρῆῖϊ 
“ ραΐίεηποε," ἴ τηυϑῖ γαῖμεγ δ6 [6 τοβυς οὗ (Π6 
ΡῬΓΙΌςΟ55 “Ῥγοοῦ" οὐ ΔΡρτουδὶ" (Εϊτνε 
ΟἸεγρυτηθῃ.) 

από ἐχρῥεγίοπες, δορε.}ἢ “ἈΑΡῬυου δ" ἴῃ 115 
(ιττὶ ννοσκοί ἤορο, ὈθΙῺρ ἴῃ [15 ὙΕΙΥ͂ ΠδΐυΓα 
ἃ ρἰοάρε οὗ ρεγβενεγδῆςς υπΐο ἴδε οπά. 

Τδιυ5 ἱπγουρἢ ἃ 5617165 οὗ νἱγίιι65 δδςὴ ἴῃ 1ἴ5 
ἔυγῃ οβδοῖ δηάὰ οδιι56, {τιθιι]δίίοη 18 “6 
ὨΌΓΘΘ οὗ Οὐχ δορε ἰῃ (ἢ6 ννοσὶ ἃ ἴο ςοπια." 
(γε! ΑἸοχ.) 

5. “4π4 δοβε »ιαξεῖὁ ποί απδανιεά.) ΤῊ ἢορ6 
ξοβίεσο ἃ Ὁγ {ἢ]5 βδἴεσῃ πυγίυγο 15, 38 ὈΘίογο, 
“χε δορό οὗ ἐδεὲ γίογν 97 Οοά" Ὄῇε ἀϊ5- 
τησοη 50 ΠηΕΙΥ ἄγαννη οἷ ὉγῪ Ὦγ. ΟΠ πιθγβ 
(“1 μεεϊυτόποη Ἀοπηδη5,᾽ 1. Ὁ. 28.) Ὀεΐννοοη κ1ῆ6 
Ὦορε οὗ ἐπ ἢ (υ. 2) 3Δηὰ “1ῆθ δορε οὗ 6χ- 
Ρεγίθηςο " (υ. 4) πιυϑῖ ποῖ ὕ6 ργοϑϑεὰ ἴοο ἔδυ. 
ΤῊς δδπθ ἤορ6, γὩοἢ ϑργίηρϑ δἵ ἤγϑί 5 ΠΊΡΙΥ͂ 
ἔτοπι ἴδ ἰὴ Οοά, ἰ5 βἰσεηρι ποηοὰ ΟΥ {ΠπῸ 
νἱοϊοσίοιι5 ἰβϑιιθ οὗ (Π6 ἔγιαὶς ἴο ὑπ ἢ ἰΐ 15 
δι: 0]εςϊοα (Πγουρὴ {γι ]δίοη. 

ΤὨΙ5 ἢορα, η}κὸ τῃηαΐ νυ! ἢ τοϑῖβ ἡ πιᾶπ, 
(Δ ΠΕΛΟΓ ΟΥ̓ 1ἰ5 ἔαϊίυγα ρΡιϊ ι.8 ἴο 5ΠάΠΊ6, 
πραυμῶ ἴξ 15 Τουηάεα ὑροη οὐδ υπομδηρίηξ 
ΟΥ̓́Θ. 

ὀεεσισε ἐδε ἰουε 97 Οοδ ἐς «ῥεά πόγοσά ἐπ Θμ 
δεαγ.] Ἐοδά, δείσιως α ὁ ἀ᾽ 5 ἴον 8 60 
Ῥουτοὰουξ 1 οἱ ῥεαγίς. Αιξιβῖηθ υηάθν-» 
δίαπας ΌῪ “1266 ἰουε 977 Οοά," ηοἵ παῖ ψνῇογο- 
νι ἢ Ηδ ἰονοβ υ8, θυ (Πλι τ Ποτον ἢ Ηδ τρλῖδς 
5 ἴο ἰΙονγε Η πι," (“ 1) δρίγ. εἴ {1{.᾿ ς. 32.) 

ΤῊῖ5 ᾿ηϊεγρτοϊδιιοη ἢδά θθεη ῥτενι οι Ὺ 
τοϊοοϊοὰ ὈΥ ΟτΥΐρθῃ 45 υπϑυϊϊοὰ ἴο ἴῃς σοπῃ- 
ποχίοη οἵ τποιρῆῖ. ὙὉΤῆὸ ποθ οοπῖοχξ. 
βίον ἴπαϊ [ὴ6 Αροβίΐθὸ τθοδὴς Οοά 8 ἰονὸ 
ἰοννασγάὰβ υ5.; ἴδε 6] ]Θνοτ 5 ἤορο γΓοβῖβ ηοῖ οἢ 
ΔηντΠης ἴῃ ΔἸ πη561{---ποῖ ὄνθὴ οἡ πὸ ΠΔΡΡΥ͂ 
οοηϑοϊου8η685 οὗ ἰονίης σοά-- υυἷ οὐ Οοὐ 5 
ἴονε ἴο πίῖπι ἰῃ ΟΠ γισῖ, (παῖ ἴον πο ἢ 5 βοὶ 
ἕοστἢ ἰπ ἴΠ6 ἔΟ]]οννπρ το γβ68. 

[1 15 ῃο νδὶ!ἀ οδ]εςϊίοῃ ἴο 810 ἴπδῖ ΟὨἹῪ [6 

ει 
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δοσδεθ τῆς ἴονε οὗ Οοά [5 54 
λυγοαά ἰῇ ΟὟΓ ἤελγίβ δῪ τῆς ΗοΪὶγν 
ΟΠοβὲ ψῃϊςῇ ἰ5 ρίνεη ὑπῖο υ8. 

---- ««.-.....-.. 

σ“εη.9 οἵ Οοὐΐβ ἴονθ, ηοΐ ἴπαΐ ἴονε ἰζβοὶξ, οδπη 
δ6 ρουτγοά οι ἴῃ τῆ6 Πεοασγί. 

},1Κ6 8η ονεγβονηρ 5ἰγοαπὶ [Π 4 1Π ΓΘΙΥ͂ 
απ, 9590 ἰς ἴπ6 τοῦ δΠοοά οὗ )᾽νῖπο ἰονὸ 
ρουγεά ουὐξ δηὰ 5ῃεἀ δογοδά ἰη {πὸ Ποδγί. 

ΎΠΕ 5θῆθεὲ οὗ Οοάξ ἴονε 156 δ οὔςδ 
αὐννδκοηθά, οὐθὴ ἃ5 ἴῃ6 εὐὸ ἢδ8 ἃ 56η56 οὗ 
τῆς Ἰίσῃ [παῖ 6]1Φ ᾿ξ ; πονογῖῃ 6 1655 {παῖ νΠϊςοὴ 
25 θεθὴ ρουγοά οι[Ἃ πὶ [86 Πραγί 15. ηοῖ οὐ γ 
56η56 οὗ ΟοὐάΐϊΞ ἰονο, Ὀυῖϊ ἴτἴπ6 ἰονο ἰἴβε] 6π- 
Ὀοάϊεά ἴῃ ἴη6 ννογὰ ἴο ψβῖςῃ ἴῃς Ηοἷν Οποβξ 
εἶνο5. ἴδ ἀπά ρονγοσ. Τὰ ἴπ6 {Γπ16 56- 
4υδηςς οὗ [πουρῖ 15 πιαιηϊδ πο ; ΟἿΓ ΒΟΡ6 
σδληποῖ ἀἰβαρροίηΐ τ15, θεσδιιθα οὐ β ἴονε--- 
ΜΠΊΟΝ 5. 115 οὐνὴ δ ]Ώ655 ἴῃ ΟἿΤ ἢοδγί---ἰδ ἃ 
γἰοάρε ἔογ 15 ΓΒ πιθηΐ. 

ἀν {ρὲ Ἡοὶν Οοιῖ «υδἑεῤ 4 σίυεπ μπΐο 4. 
Ἐοδά “ἰδεῖ ψ88 αίνϑη;"" δηά 566 Νοῖδ οἢ 
Αςΐβ χίχ. 2, ϑιὰ γο σϑοϑΐῖνο ἐῤε Ηοὶν Ο δου 
ΜΆΘΩ γ0 ὈΘΟΔΙΏΘ ὈΘ᾽ΣΘΥΘΥΒΊ Ηδοτο, Πον- 
δνοσ, 51. δι] πηεδη85, Ποῖ 24Ππ ΘΧΙΓΔΟγΠΑΥῪ 
εἰῆ, Ὀὰϊ οὔθ σοπιπιοη ἴο 411] ὈΘΙΠΕνΟΓΘ, 45 18 
56θὴ ἔτογῃ ἴπ6 εἴἶδοῖ δϑοτιδεὰ ἴο 1ἴ---[ῃ6 ρουτ- 
ἵπρ ουἱ οὗἩ σον β ἰονε ἰὴ τῆς Ὠρατγῖ. 

1Ε τνὸ δὶ ον ἴπ6 ΗΟΪΥ ϑρίγῖ ροιγβ οὐξ 
{Π6 ἰονο οὗ σά ἴῃ ἴῃς ἢοαγῖ, γα πιᾶγ δηά {πε 
ΔΏΒΥΨΟΓ ἰἴπ ΟΙἹἿΓ [οτ δ ψογάβ: “δ 584]]} 
ἰοϑ!γ οὗ Με: “Ηςδ 5}4]}} βρ᾽ογ!ν Με: ἔοσ 
Ηο ς᾽,.4}} τακς οἵ τῇϊηθ, δηά 5}4}} βδῆδνν ἴ υπῖο 
γοιι." Ομγιδῖ ἴα ἴῆε ἰουπίδιη ἔγοπη ῃ]οἢ 
Οοὐΐ 5 ἴον 15 ρουγδὰ ἔοσίῃ ἴῃ ἴῃ6 Ποαγί. 

6-8. Τῃαῖ τἴη6 πορὲ ἑοιηάδοά οἡ Οοά᾽ 5 
Ιονς ςαηηοῖ ἔδι], 15 ΠΟΥ ὑγονθὰ ἴῃ συν. 6--8, 
ΕΥ̓͂ ἃ ἀοδογριίοη οὗ {πῸ ϑδυγραϑϑὶπρ ξγθαῖπ 655 
οἵ τῃαῖ ἰονθ, 85 βοννῃ ἰὴ ἴῃς ἔαςξ ἴῃαῖ (τ 
ἀἰεά ἰογ υ5 ννῆ! 6 ννὲ ἵν γα 511} ἴῃ οὐἵγ ἢ610]658 
δηά υηροῦϊ!γ σἴαδῖθ. 

Θ. ἔον κυδέη «ὐό αὐόγε γε «υἱέδομέ εἰγεησεῤ, 
ἐπ ἄμε ἐὗριο Οδγὶσ ἀϊοά ἤν {δὲ ἐσισοά ν. ἘλίδοΓ, 
Οργίϑὲ ἀἰερά ἰῃ ἂἃπο τἰπιθ Ζ0Σ 189 πηρχοὰ]γ. 
Οη πε νασζίουϑ γεδάϊηρβ 866 Νοῖβ αἱ ἴδ οπὰ 
οὗ τῆς Ἐπαρῖογ. 
Το ψογάβ, “ αὐδεῆ «υὁ «ὐέγὸ γεΐ «υἱϊδοωξ 

σίγεηγί,." ἀὸο ποῖ ργοβϑεηῖΐ πΊδὴ 5 δεὶρ[655- 
Π688 85 ἃ »ποέϊυε οὗ Οοὐ᾽β ἰονε (Μεγοῦ): 186 
βιισροβίίοη οὗ ἃ πηοῖϊνε νου] ΟΥ̓ νγθακοη [πῃ ς 
ἀΒοιισῃϊ οὗ ἴΠ6 ραββϑαρο, (παῖ Οοαάβ ἴον νυᾶβ 
δῆοννῃ ἤθη ἴπεγο νγὰθ ποῖῃίηρ ἰῃ τῆδη ἴο 
ἰηνο, Ὀυῖ Ἔνογυτηϊηρ ἴο τοροὶ τ. ὙΠῸ εἶδιι56 
ἴοτπιβ ραγὶ οὗ 6 ᾿οηϊγαβσί δεΐνγοθη πὸ δ6- 
᾿νοῦ 5 ργεβοηΐ ἰδῖθ, βίγοηρ ἰῇ ἤορο, 'ἰπ ρᾶ- 
τίθηςς, ἱπΠ Ἔχρογθηςο, δπά ἴῃ ἴἢ6 45ϑιγδηςο οἵ 
Οοὐδβ ἰονθ, δηὰ ἴῃ ἰὈγπΊΘΥ δἰδίο ἴῃ δ ἢ 
ἴηδη ννοακεηθά ὃν 5ἰη δηὰ ποῖ γεῖ ανίηρ [6 
εἰς οὗ {6 ΗΟΙΥ Ομοβῖ δά πειῖμοῦ τῇς ν]}} 
ΟΣ ἴ86 ρονοῦ ἴο ρίθδϑο σοὰ, 
Το ρῥῆγαϑβο, “ἐπι ἀμ ἐπ" ΟΥ̓“ Ἰὴ 5650 ἢ 

ΒΕΟΜΑΝΞ. ΚΓ. ἰν. 6. 

6 ον ψῆσδη ψὰ ψεῦε γεῖ ὑψχίτπουΐ 
δῖγοηρτῆ, πη ἄμε {ἰπ|ὸ ὠδτίδε ἀϊεά 
ἔογ τῆς ὑπροῦϊΐγ. 

(κατὰ καιρόν) ᾿458 δα νυ] ΟΞ Ἔχρ αἰ πο 45 
(1) ἃ {πιὸ ἀρροϊηϊοα ΕΥ̓ {πὸ Εδίπογ, οσ (2) 
ἰογεῖο]ά ΟΥ̓ ἴμ6 ργορῃεῖβ, οσ (3) ορροσγίζιης [Ὸγ 
δῖ. Δ} δηὰ [15 ἢγβί σϑδάρφυβ; 845 ἰΐ, ἰῇ οσοσ 
ἴο Ὀτίηρ Βοπὶθ πιοτὸ αἰγθοιν ἴο (δὶ σϑηογα- 
[οἢ ἴῃ 5θῆϑε οὗ σοάϊβ ἴονο, ἴῆς Αροϑίϊε δά 
βδὶα, “(πγῖϑὶ αἰοά Τρρογζιυποὶῦ ἔὉΓ ἡ: δαὰ 
Ης οοπηο Ἰαῖοσ, φυς 5880} ἃ πᾶνθ ραϑϑδθὰ διναῦ 
υηγεαεοπιοά." 

ΘΌΓἢ ἃ ἰΠουρἢ 5 ὩΣ ἴοο πᾶττονν δῃηά ἴοο 
56]ΗΉ5ἢ ἴογ δῖ. δι}. 

(4) Τῆο βεῆογαὶ βίαϊε οὗ (ἢς υγουϊὰ ννὰϑ8 
ορροσίυπο ἔογ Οοὐ 5 ρυσροβθ. 

ΒΥ ἴδμε σοηῖϊδςοΐ οὗ ἴῃ6 [ἐνν8 νὴ ἢ [86 ΘτηΡῖγα 
οὗ Ἀοπιθ δηά (6 ᾿ἴἰογαΐυτο οὗ σσοοςο, 6 ομο 
ἴγιις Οοά τηυϑῖ πον Ὀδςοπιο Κηοννῃ ἴο δἱΪ, ἀπά 
τπογεΐοσε ἴῃς ραγίϊα! απ ᾿οπΠΊΡΟγΑΤῪ ἀϊἰβροη- 
βαϊοη πλυϑῖ ρῖνο ρἷδος ἴο ἴἢ6 υπίνογϑαὶ δπὰ 
παι. “Ψνε δεῖϊονε {πᾶὶ ἴῆς υυἱάθ δαγρίτγε οὗ 
Ἀοιηθ νγᾶ5 ργοραγοά Ὁγ Οοὐ᾽ 5 ργονϊήθηςεο, ἰπ 
ογάογ παῖ [πε παϊ!οηβ ννῃιςἢ ννοσὸ ἴο Ὀ6 ΓΔ] 6 
ἰηΐο ἴπ6 οὔθ ὈΟΑΥῪΥ͂ οὗ (ἢ γίδῖ πλῖρμς 6 ῥγο- 
ΨΊΟΙ5ΙΥ δϑϑοσϊαῖεα υὑπάογ τῆς ανν οὗ οὴς 6πὶ- 
ΡΙγο.᾽ (ὲ Ννοκσαδϊίοπς Οδηζ πὶ, ᾿ι. τ6.) 

Μδῃ, ἴδε πεὶγ οὗ ἴῃ ῬΓΟΠΊ56, νν5 Ὧ0 ἰοπ θοῦ 
ἃ σῃΠἃ ἴο Ὀ6 Κορῖ ὑπάθγ τυΐοῦβ ἀπά σονθγηο 5 
(6 Δι. ἵν. 2): ντῦ τη 6 ργονν(ῃ οὗ πιοσγαὶ σοῃ- 
5ΟἸΟΌ5Πη655 510 Πα γεδοῃθα [5 [}}} ἀθυθίορηλοπῖ 
ἃ5 Ῥοϑβιτῖνο ΤΥΔηΒρτ 55 Οη, ἀπ 50 ἴῃ {ἰπὶ6 [ὉΓ 
σγογκιηρ ἃ τδάϊοαὶ στε δα δγτγινθά. 

ΤΗο σοφιπιοη ἴδ} οὗἁὨ σις ἢ Θχρ δηδίοπϑ ἰ5 
(δ {ΠΕΥ͂ ἀγα ΔΙ ΓΓΑΤΎῪ δηα ἤδυθ ΠΟ 5ιιῃρροτί ἴῃ 
(ἢς σοπῖοχί: [Π6 οὔθ ροϊηϊ ἴπεγε ργοβδθηϊθα ἰ5 
(Παῖ [Π6 {ἰπ|6 ννὰ8 ὀρροσίυ πε ἔογ βῃονίηρ ἴῃς 
ἐτοδίησβϑβ οἵ Οσοα᾽β ἶονθβ. ν Παῖονυθσ ργοραγᾷ- 
[ίοη ἴπε ννοστὶ ἃ δαὰά υηάογροηθ, 1ἴ ννὰϑ 51}}} 
Ἰγίῃρ ΥἹϑι ΟΙΥ ἴῃ ὑπροάϊϊηθβ5; δηὰ νν βαΐθυογ 
οἵδε εἴεςῖθ δαὰ Ὀδοη του ρῆϊ ΟΥ̓ Ῥτουοι5 
ἀἸϊβροπϑαίοηϑ, ΠΟΥ δὰ Πεϊρθά ἴο πιαῖκα πηδῃ 5 
νυν Κη655 Δηα τὑηνγοσίῃιηθ85 τῆοσε τηδηϊοϑβί. 
Ἀοάεπιρίίοη οθοοϊθα υὑπάθτ συ σοπάιτοΠ5 
νν85 866η ἴο ὃδ6 {πε εἱῆ οὗ Οοὐἷβ ἔἴγοθ. ρζᾶςθ, 
ποῖ Ρυγομαϑοά οὐ ργεραγεὰ ΟΥ̓ ΔΥ ραγί!αὶ ἰπ|- 
Ῥγονοιηθηΐ οἡ πιδη 5 ρατί. Ὑἢι5]1η δοσογάδηςς 
νἢ τῆς Ρυγροβθα οὗ Ηἰπὶ πο 051: Π 61} [86 
ὈΠροάΪγ, ΟἸτϑὶ “ ἀϊοὰ πὰ ἀπο ὲπι|6 ΖῸΣ 
19 πρροὰ]γ": ποῖ ἴον “ἐῤὲ μηφοά γ᾽" 85 ἃ 
ςοἾ455 αἰδιηςς ἔγοπι ἴῃς βοάϊγ, διιῖ ἴον 4]1 ὧς 
δεῖηρ μηφοάϊ. ὍΤῊϊ5 156 δῆοννῃ ὮΥ ἴΠ6 δβϑθηςδ 
οὗ τῆς ἀττίοἷὶς ᾿η ἴπ6 Οτοοκ, 85 ἰὴ τῆς ρᾶϑϑαρο, 
“1 εανι ποί ἰο εαἰ (δὲ) γίχῤίιφοις." Οοαβ 
Ἰονα 18 πιαρηῆοά ΟΥ ἴῃ βἴγοηρ ἀδδςοτίρίίοη οὗ 
ΟἿΓ υηννογ  658, 88 1π ἷν. 5, ΏδΓΟ 566 Νοῖδ 
οῃ ἀσεβής. 

7, 8. Ομ γίϑι᾽5 ἀγὶπρ ἔογ ἴῃς υησοαϊν 15 πονν 
βῇονγῃ ἴο ὃ6 ἃ (πιηρ δἰϊορεῖποσ εγρδϑϑίηρ 4]] 
ὀχροσίοησα οὗ δυπιᾶη ἴον [ῸὉΓ Δπιοπρ πΊδῃ 

ι οι, δξ- 

εσγα  ἴΦ 
ἐλ: ἐέΐνεσ. 



ν. 7η--ὅῳ.]} 

7 ἔστ βοᾶγοεὶϊγ ἔογ ἃ γἱρῃζθουβ τηδῃ 
ΜΠ οὴς ἀϊε : γεῖ ρεγδάνεηϊυγε (ὉΓ ἃ 
δοοά πιᾶῃ βοπὴεὲ νοι ἐνεὴ ἄλγε ἴο 
ἀϊε. 

ἈΟΜΑΝΞ. ΚΓ. 

8 Βυὲ (οά ςοπιπηεπάετςῃ ἢἰβ ἶονε 
τονγαγὰ υ8, ἰη ἐπδῖ, ψἢϊῈ να νγεῖε 
γεῖ βίππειβ, ( γίϑβε ἀϊεά ἴογ 8. 

9 Μυςῇ πιοσε τπεη, Ὀεΐπρ ποὺν 

ΒΟΔΓΟΟΙΥ͂ οδη ΔΠΥ͂ θὲ ἔουπαὰ ν»ο Μ}1}} ἀΐο ἴογ ἃ 
τὶ ἴδοι!5 πηδη, τοῦ ἢ 658, 45 ΟὨσδὶ αἰά, ἴῸΓ 
ϑΠΠΕΓΒ ἀπ υηροῦ!γ. 

7. ον “εαγεείν 70 α για δίδοις "πᾶπ αὐλὴ] ὁπό 
ἀξ.) ΤὝδετε 185 ἃ αἰδιϊηςοη Ὀεΐννεθη (Ὠ6 
“ γι δίεοιμ ἢ ΟΥ̓ “ Ἰι5ῖ ᾿ τηλη, Ψ ΠΟ ἀοεβ ΞΡ Υ 
ννῶδὶ ἀυἿ τοαυΐγε5 οὗ δῖπι, ἀπά {πε “ φοοά 
"πῶ, ννοϑθα ὈδηδνοΪθηςΘ, ηοξ δεϊηρ ᾿ἰμηοά ἴο 
[Π6 γααυ !γοπηθηῖβ οὔ κσἰγιςϊ ἀυΐγ, ΠΥ ς4}} ἔογιἢ 
δυςἢ ρτδιιᾶς δηὰ ἰονθ, {ἰδ ἔοσ ᾿ϊπὶ “ Ρεὲσ- 
δἀνεπίυγε βοῦς ομα ἔνε ἢδ8 ἴπε Ὠεαγῖ ἴο 

ΤΒυπ, 16 (6 Ῥοβ5: ΙΓ ἱπιρι θὰ ἴῃ τῆς 
(στοῦ αἴἶδιυιϑ 8 ΤηΟΓῈ ἀἰϊδίϊποΥ σοηςδάρα, ἰἰ 
18 δῖ {πε ϑαπὶθ {ἰπ|6ὲ ᾿ἰπλιιδα ἴο Γάγα Ἔχδπιρ 68 
οὗ Ἰονε ᾿πορίγεὰ ὈΥ (ἢς πιοδῖ αἰίγασῖίνε ΤΌΣΩ 
οἵ νἱγίυο. ἢ πιοσὸ ὀχδιτεὰ τὴς νιστίιε νΒ]ςἢ 
αἰοῆθ 818 ἔουτ ἢ ϑιις ἢ ἰονθ, 86 βίγοησεσ 18 
ἴα ςοηϊγαϑ ἴο ἴπε τηροῦ 655 ἀπ ΘὨΠΙΥ͂ 
οἵ πόθο ἴογ νυ δοπὶ ΟἾγίδὲ ἀϊεδάὰ ; δηά ἴΐ 18 
ῬΓοςί σον (ἢ]18 σοητγαδί ν] ἢ 5εἴ8 Οοὐ᾽β ἶονα 
δον 1} πυπιαη ἰονθ. ὅδὲὲε ποῖ δῖ δηά. 

8. Βωξ Οοά εο»γε»ποηάεί δ δ, ἰσυε ἐοευαγά τ᾿, 
ἐπ ἐδαὶ, «υὐδίΐ αὐ «ὑε΄ό γεῖ εἰπκεγ:, Οὐγὶσς ἀϊεά 
,»»ν γα “ (οννπρηει δ," δῃ ἜΧοο ]οηΐ γοηάογ- 
ἴηγ, (ΠΥ ᾿Ξ πες ὈΥ δῖ, Ῥαυὶ 5 υϑᾶρε (2 (ον. 
Δ. ας νι 2: ν. 12, ἄζα.), δῃά ὃγ ἴδε ςοηϊοχί, 
ΟὨμΓ5 18 ἀεδίῃ [Ὁ βίππειβ ἢοΐ ππθγεὶγ ῥγοῦες 
Οοά 5 ἴονο ἴο ὃς Α ἔδςοϊ, δυξ 5εἴ5 1[ἴ Ὀοίογο ι1 
ἴῃ 4}} 115 ρτοδίηθϑθβ δηὰ Ὄχςα]ίοπος, δηὰ 80 
“ φο»γφη61. Ὁ 1ἴ ἴο 115. 

Τῆς τὲ οὔ ἴε6 φγεβθηΐ ἴθηβο, δηὰ ἴπο ἔτγε- 
υεηΐ τορεϊτίοη ἴῃ 15 σεῦβ οἵ {μ6 ἢγϑεὶ 
Ρετβοῃ, 5ϑῆον πον νἱν ἷγ 81. Ρδι} τγεδ] ϑεά 
δηὰ δρρτοργιδίοα ἴῃς ργοοῦ οἵ Οοαΐβ ἴονδ 
ΟἸ γκὶ ἀἰεὰ οηςς ἔογ δὶ, γεῖ ἴπ ἴδ ἐπά της 
δεηςεῆῖβ οὗ Η 8 ἐθδῖἢῃ νγὰὲ πάνθ 8Δῃ δνυογεργεβοηῖ 
Ῥτοοῦ οὗ (πε Ὠ νη ἰονὸ ἴο δδςοὶ οὗ 115. 

ὙὟΠε ΘΧργοββίοη “ γεῖ οἰππογ:  ΟΟΏΥΕΥΒ ἴῃ6 
ἰάοα δῖ [ποτ ννὰ8 ποίπίηρ ἴῃ ΙΔ ἴο 
ἄεβεσνε Οοὐἐβ ἰονὸ: σοιραγε συ. 6. 

Οὔϑογνο 4130, ἰὑ 15 “"" δὲβ οἴ ] 0090 Ζοτυαγα: 
-:" τιαῖ Οοὐ ἴπιι9 σοπηπιοηάβ: “8 οὟὩ" 
(τὴν ἑαυτοῦ) ἴῃ 115 οτσίΏ, 5ργη σης ἔγοσι ἴῃς 

ἢ8 οὔ τε Ὠινίηθ πδίισε ; ηοὶ οδ] δὰ ᾿ηἴο 
οχιϑίοποθ ὉΥ δὴν μοοάῃοϑβ ἰῃ [15 οὐὔ͵εςξ (85 ἴῃ 
ἴδε δυρροδοά οἂϑε οὗ σ. 7), ἴογ “«ὖὐε «ὐεγε γεῖ 
“ἰππεγ: ἢ ποῖ ἃ Γοβροηδὸ ἴο ΔηΥ͂ ἰονθ οὗ οὐγϑ, 
ἴον γε ψετεὲ Ηἰβ εἐποηλῖθβ. “"Ἡἰογοὶη ἐς ἰουε, 
ποί ἐδαὶ «υε ἰσυεά Οοά, μέ ἰδαὲ δὲ ἰουεά τ᾿, 
απο “ἐπὶ δἰ: δὸη 10 δὲ ἐῤὲ ῥγορβὶ αδίον 707 ΟΩΓ 
“ἐπα ἢ (τ Ἰοῆ. ἵν. το). 

Τδυδ τῆς οἰϊοῦ τπουιρῆξ οὗ οὐν ραβϑᾶρθ ἰ8 
δ6εῇ ἴο ὕο ἴῃ οςοπῖταβκὶ ρεΐνγσεθη Οοαδβίονο δηὰ 
ΤΔΠ 5 ἰονο, ποῖ {πε αἰπιϊποϊίοη δοΐννεθη ἰῃς 
Ἑδιμετ᾽ β'ονυς δηὰ (τι 5 'ονε. Νενο 6685, 

δι 7::1.-- οἱ, 171. 

ἴ 5 δε Εαΐδεν᾽; Ἰονς ἴῃδὲ τῆ5 βυγρᾶϑϑοβ 4]}} 
Βυπίδη ἰονο, δηά ἰ8 ὑγουνθὰ ὃγ Ηἰ 58 ρινίηρ Ηἰ8 
ϑοῃ ἴο ἐϊε ἔογ Η5 ὁπεπιῖθβ. ὙΤννο {που 8 
4γὲ ἴῃ ϑυρροβίοά: 

Εἰγϑῖ, Οοαβ ντδῖῃ δγχαϊηβιὶ βίη, ἰ5 ηοῖ ἴῃ - 
ςοηδίβίεπ ἢ (ἢ6 ἰοηάογοβδὶ ἰονε τονγαγὰβ8 
5] ΏΠΘΓΒ. 

δεςοηάϊγ, {πε ργοοῦ οὗ Οοά᾽ 5 ονε ἰονναγὰ 8 
5, ἄγαννῃ ἕγοπι (τ ϑ[ 5 ἀδαΐῃ, 15 βἴγοηρ ἴῃ 
Γορογίίΐοῃ ἴο ἴπ6 οἰοβδθῆθβθα οὗ ἴπ6 ιτιηΐοη 
ἔνοεη Οοά ἀπά (ἤἢγίβί. 
Δ εσγε ννουϊὰ δὲ ἴῃ6 »τοαΐῃθββ οἵ Οοά᾽β 

ἴονε, ΟΥ ἢονν σου]Ἱὰ [ἃ Ὀ6 σοπχρατοά ἴο δὴ δεῖ 
οὗ 5ε1[-ϑλογῆςο, ἢ Ηδ, σῆομῃη Οσοά ρμᾶνε ἴο 
6 4 5ϑογῆςθο ὉΓ 8, ΕΟ ποῖ Ηἰβ ονῇ 
50η--- Η!5 ΟὨΪΥ Ὀεροίίζεη, Η!8 Ὀεϊονοά Ὁ 

Οργίμε δά ον 9.1 Νοῖ “ἴῃ οΟἿἿΓ 5ἰθδά ἢ 
(ἀντῶ, αὶ “'π οὐγ ὈφμΑ ΙΓ" (ὑπέρ). 566 Νοῖδ 
αἱ οπά οὗ Ἑςδαρῖεσ, 
Το ἰάδθα5 ψΠοἢ ὑπέρ ΘΧρτγαββοβ, δηα ἀντί 

ἄοο5 ποῖ, ἄγὸ ργδοϊβεὶν ἴπο56 ννῃιὶςἢ τπδκο τῃς 
ἀεαῖῃ οὗ ΟΠ γίϑὲ πιοσῖ ργεσίουβ. [ἔ ννοι]Ἱὰ θ6 
ΕΠΟΙΡ ἴο 54Υ ἴηι (ἢ τῖϑβὶ ἀϊεά “ ἴῃ Οἱ βἰςδά " 
(ἀντῇ, 1 Ηἰ5 ἀφαίῃ δά Ὀδθη ὑποοῃβοίοιιβ, 
ὈηνΠΠπρ, οὐ δοοϊάθηϊα]!. Βυΐῖ 1 25 οὐγ σῇδπη- 
ρίοη, ἔγίεπὰ, δηά Ὀτγοίμπον, Ηθ Ἰαϊά ἄόννη Η 8 
οννῃ ἰδ νυ ΠΡ ἴοσγ οὐὖτ 88Κε, δαπά 1 Ηδ ννδβ 
ΔΡΡγονεὰ ὈΥῪ Οοά 85 ουσγ γεργοσθπίδιϊνα, 50 
{π4ι ννῆθ “πο ἀϊεά ον αἰϊ, ἐρεπ δ} ἀἱϊοὰ," 
ἰπ δηὰ νἢ Ηἰἷπὶ (2 ον. ν. 1.5), [πὴ {Π686 
{Ποῖ 5 πλυϑδῖ 6 ἜΧργοβϑεά ὈΥ βαγίηρ, 48 81. 
Ῥδιυ] ἀοοβ, ἰμδαῖ Ης ἀϊθὰ ὑπὲρ ἡμῶν, ἴῃ ΟἿΓ 
ὈΟ Δ ζ, ἀπά ἔοσ οὐγ 5αΐκο. 

9. δῖ. Ραδυὶ 88 θθθὴ βῃονίηρ ἴμαῖ ἴπΠ6 Πορα- 
ΟΥ̓ φίοσγ Ἴςαπηοῖ [41], δεσδυϑὲ ἰἴ 15 ἑουηάοά οἢ. 
Οοὐβ ἴονο, 45 πιδηϊ θεία ἴῃ ἴδε ἀδαῖῃ οἔ 
ΟὨγιβὶ (υν. 5-8). Ηδ ἢον γᾶν οιι τήογα 
ἔ.}}}γ ἴδε ἴογος οὗ {{π|8 ἀγρυπιεηΐ, ὈγῪ Ἑςοηΐγαεῖ-- 
ἴῃρ ραβδὶ οἰγοιιπιδίδησοβ ἢ ρσγεϑεηῖ. 
Το ΜῈ ἍΕΙΘ 5 ΠΟΥ, που νγ6 Ὦδνθ ὈΘΘΏ) 

ιιδβεα ὈΥῪ ΟΠ γίδῖ᾿5 Ὀϊοοά ; ἰξ Ης ἀϊδά ἔοσ᾽ 
“ἰπηεγ., ΤΑ ἢ πιογο σογίδιη ἰ5 ᾿ἴ τηλῖ Ηρ ψ|}}. 
δλυς [86 ἡμεζμεά. 
ΤΠ οχργαββίοῃ, “ μια βεά ὁγ δὲ, ὀίοοί," ἰϑ 

ὙΟΓΓΏΥ οἱ ποῖος. 
(1) ΨΜΝῊΥ ἰ5 πο πμεπίίοη πιδάς οὗ δ ) 
Βεςδϑιβε δῖ. Ρδὺ] ἰ5. ἤθτα νἱενιηρ υ5}|Ώς8- 

ΕΙἸΟΏ ΒΙΏΡΙΥ 48 ἃ ὑγοοῦ οὗ Οοάδ ἰονε; δπὰ 
ἢ "μὰ, ποιῃίης ἴο ἴπε γι οἵ Οοά, νεῖ 
ΟὨΪΥ δοςορίϑ ἴ{. 

(2) [τ παϊχζῃϊ 6 ἰηΐεττοα ἔγοπι ἷν. 2ς {πδί 
οὖν ᾿υδεοδίιοη 18 1655 οἰ οβοὶν σοηηεοῖοα ἢ 
οὖς 1 οτα Β ἀθαίῃ ἤδη νυν Η 15 γεβυσγθοίίοη : 
τηδι βυσῃ δὴ ἰηέοσθηςε ννου]Ἱὰ ὃε εγτοηθουβ, 
8 δὲ οησα δῆοννῃ ΟΥ̓ ἴ!ς νογάϑβ, “ιηωβεαά ὃν 
δὲς δίοοά," 

Ἡ. 
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Ἰυϑῖπεά ὈγΥ 8 δορά, ννὲ 8}4]] ὃς 
βανεά ἔγοπὶ ννυγαῖτῇ τγουρῇ ἢ Π|. 

ἴῃ ἔδεϊ, ἰπ οης οὗὨ 118 ἀϑρεςῖβ, “ }υπεἰβοδέίοη 
οὗ 5 ποῦς σοπΊδβ ἴο ἴΠ6 β5Άτηε ΜΙ τοηγβϑίοη ἢ 
οὗ 5ϊ1η8. (ΥΝ αἰεγίδηά, “Ἑυς.᾽ δ. Ιχ.; Β0}], 
“γι. Αροβῖ: ς. 1. ὃ 4.) 

ΟὙᾺ9 τοῦδ᾽" ἔγοπι ΠΟ νγὸ «ῥα! δὲ 
βανϑά, οαηηοῖ δυῖϊ 6 “2ῤὲ «υγαΐῤ ἐο εον»ης 
(ἰϊ. ς, 8; πὸ ς ; στ ὙΒ658.1. το). Τῆδ Ὀ6]Ι ν Γ 
Πορθ5 ἴῸΓ ρσγοδῖοσ {ΠῚηρ5 ἴμδη τΠΘΓΟΪΥ ἴο ὃὈ6 
βανεὰ ἔγοῃ {πΠ6 γαῖ οὗ Οσοά. Βιιῖ [π6 
ἀροβίϊθ, ΕΥ̓ ργεβδοπίηρ 8αϊναϊΐοη υὑπάθν (18 
Ἰιπηεὰ ἀϑρεςῖ, 5 ΓαπρΊΠεη5 ἢΪ8 ἀγραπηεηΐ [ῸΓ 
1[5 σεγίδιηἴγ. [ἢ ψὸ ἤᾶνο δγοδαῦ τεοεϊνοὰ 
ἴγοπὶ Οοά 50 ρτγελῖ νοι 45 ἴο Ὀ6 τεοοηοϊ θα 
δηὰ ιδιΉθά, της ἢ τόσο 5ῃδ]} ννγὸ Ὀ6 βανοὰ 
ἔγοπι Η]5 ψγδίῇ. 

10. δὸν ἐξ «υδόὲη τὔὲ «ὐεγε ἐπεορηΐφι, 49" ..} 
ον ζ. Ὀθὶπᾳ, ἐπεριΐφι, αὐ «υέγε γεοοποίεα 10 
Οοά ΚἈτουΔὮ ἐόε ἀδαιῥ 97 δὲς “οη, γερο μοῦ 
δανίησ 065 γεεοπείἰρά,͵ αὐε «ῥα! δὲ «ταυεά 
ἐπ δὲ; 35. ὍΠδ ὑγεσράϊηρ δγρυσηθηΐ 15 θοϊἢ 
γοροδίοα ἴῃ ἃ ΠΔΟΥΤῸ ΓδΟΙβ6 βἰδίειηθηϊ, δηὰ 
βίγοημι οηρα ΟΥ ἀποῖπογ οἰοτηθηῖ οὗ ςοηίγαβι 
Ὀεϊννοθη {πὸ ραϑδῖ δπὰ ἴῇς ργεβεπί (1) Ιξἢ 
ὠσί ἐμοηιΐσε, ἍΘ ΜΟΥ τοςοης]]εα, τηυςῆ 
πλογο, δανίηρ ὀεεη γχεροπεὶρά͵ ΜῈ 5.8} ὃς 
βᾶνοά; (2) ἰἴἔ ψνὲ ννεγα στϑοοηςο]ρά ὈΥ {ΠῸ 
ἄεαί οἵ Ηϊΐβ ϑοη, τις ΠΊΟΓΕ 508}} ψγὸ ὃ6 
βανϑὰ Ογ Ηἰ5 72. 

(1) ἴῃ ψνῆδϊ δδῆβε ἰὶ 5 ἤθγε διὰ παῖ νὰ 
ὍΟΓΟ “ ηρηιρι " ἴο Οοά, δηὰ ἵνογὸ “ γεοογι- 
εἰ ἱρά" ἴο Ηἰϊπι, σδηηοῖ ῥε ἀοοίάοά ὉΥ τῆς 
ΠΟΘ νογάς, [Ὁ ἴπ656 δῖ ι5δο ἴο ὌΧΡΓΟ58 
ΤεϊδτοΩ5 Ὄχι βιηρ οἡ οἰ ΠΕ Υ 5:46, οὐ οἡ Ὀοίἢ. 
νοε τηιῖ ἰοοκ ἴο [6 ςοηϊοχῖ, ἀπά ἴο [ἢ 6 
50ορε οὗ ἴμε ἀγρυσηεηῖ. 

“ Κεροποιρά," ἰὰ ὦ. το, ςογγεβροηάβ ἴο 
“με πεά," ἴθ τ. 9; δηάὰ δρδίη, ἴῃ υ. τσ, ἴξ 18 
8.14, “«ὺὐ ῥᾷυς ἈΕΓΕΙΝΕῸ 2δὲε τοοοποὶ ΐα- 
εἰοπ" ΙΕ ἰβ ἴῆιι8 οἰδᾶν ἐῃαϊ «“ πεεοπεί ἑαέίοη 
ἰδ 4 ὕοοη ψηϊοῆ Οοά δεβῖονβ: ψν͵ὲ ἅτε σὸ- 
ςοηο θά ἴο Ηἰπι, ἤθη ψγ͵ὸὺ τὸ τεϑϊογοαά ἴο 
Ηἰ5 ἔἄνουγ: “Οοά «υαΓῷ ἐπ Ορνείσί, γεεοποὶ πνς 
ἦρε «υογἱά πριῖο ὀίνισείῃ ποί Τρηρμδης ἰδεῖν σον 
2616: μπίο ἐδενι." (2 Οον. ν. τ9.) 

Ετοπὶ [ἢ 15 πηεδηϊηρ οὗὨ “ χεγοποὶ  αἰίοη," τῇ ας 
οὔ ““ δποηπῖδι 15 αἴ οῇςα ἀεάυςεά. Βγ Οοὐβ 
ΘΠΘΠΊΪ65 ἅγο ἤεγα τηοδηῖ ἴῃοβο ψγὴο 116 ὉΠΩΘΓ 
Η!5 ννταΐῃ, δηὰ ἴπεγ ἅγθ τεοοπο!εά ἴο Ηίπι, 
ψθοη ἐπδῖ ψταῖῃ ἰβ τοπιουθὰ ἰῃ ἴδ τογήϊββίοῃ 
οὗ 5ἰη5. 
Τὸ 584π|ι6 Τοποϊιιϑίοη ον Πομ [ῃ6 

ξεΏεγαὶ 5οορο οὗ [πΠῈ ἀγρυπιεηῖ. ΤἈτουρπουξ 
ἴῃ ραβϑᾶρο (Ὁ. 1-11} ΟἿΓ ΠΟρΟ ἰ8 δῆονη ἴο 
τεβῖ, ἢοΐ οἡ δηγίμίηρ ἴῃ πιαη, Ὀυϊῖ 50]6] Ὁ οἡ 
Οοάνς Ἰονε. Ηον ἰβ ἴξ οοηδίδίοπε στῇ 1815, 
ἴο στουπά ἴπε ρτεδῖεγ σεγίδιηγ οὗἉὨ βαϊναϊίοη 
ἐμοῦ, ΔΩ σἤδηρε ἴῃ ΟἿΓ ἔδεϊην ἴονναγβ8 
Οσοΐ! 

(1) Τῆς Βγϑὲ οὔδῆρθ ψτουρῆς (Ὠγουρὴ 

ΚΟΜΑΝΆ. ΡΥ. [ν. 1ο, 

10 ἔογ ἰξ, νῆεη νγὲ γεγε επεέγηῖθϑ, 
ΜῈ ὑγεγα γασοπο!]εὰ το (Σοὰ ὃγ τὰς 

ΟΠ γι 5 ἀθδίῃ, 18 ποῖ ἰῇ πιδηβ ἔδοεϊϊησ, δθυῖ ἴῃ 
ἢ18 δἰδίθ, δηὰ σοῃβοα! θη Ὁ ἴῃ Βἰ5 τεϊδέοη ἴο 
δῇ υποῃληρίηρς Οοά. 

ΤῊϊ5. ἱπιεγργοϊδιίίοη οὐὗἁὨ (ἢ6 ραβϑᾶρα ΠΊΔΥ ὃ6 
ςοηβιτηεα ὈΥ Ποηδίἀογίηρ βοπηε οὔ με ἀϊῇῇ- 
οὐ] 65 νυ πιο ἢ ἤάνο Ὀδθη ἔε]ϊ σοπορτγηΐηρ 1, 
{σοά Ἰονδὰ υ8 ψνῇεη ννὲ ννεσὸ γεῖ 51:06 75 

(υ. 8), ον σου]ὰ ννα Ὀ6 δ 16 β8ᾶπὶ6ὸ {1πὶ6 
τεραγάεά ὈΥ ΗἰΪπὶ 85 δποπλίθϑ ἡ 

[οε5 81. Ῥδὺ] βρεᾶκ ΟἹ]Υ͂ ἴῃ ἃ ἤξυγε οὗ 
Οοά δείηξ δηριγὶ ΟΥ, 8 Οοάβ ΔΠρΡΈΓ 
ποίϊμίηρ εἶδε ἴθδη ἴῃς ΤλΙΒΕΥΎ ἡ ὨῖοΝ, ΌῪ Η 8 
ΔΡροϊηϊπηθηΐ, νναἱῖ5 ου 5ἴη Ὁ 

Ννὲ τρυϑῖ γευποηθεῦ (Παΐ ἴο ἀδβοσὶδς Οοὐ 8 
ΤηογΑὶ δἰ θυῖοβ, πλᾶπ ἢᾶ5 Ποὺ ΟἴδΟΓ ννογάβ 
[ἤδη ἴ[Πο56 ψν ἢ] ςἢ ἀγὸ Ὀοττοννεα ἔσοπι ἢϊ5 οὐγῇ 
ὨδίυγΓα. 

Ι[ ΠΙΔΥ ποῖ δὲ φροβϑθὶες ἴο αϊνοςῖ ϑιςἢ 
ὙΟΤ5 85 “ἀΠρΈΓ," “ Πμαῖγεά," δηὰ “ἴους," οὗ 
ΒΟΠΊ6 ἀ5ϑοσια]οη5 ὨΙςὮ, δείῃς »ιογοῖν Ἀυπιδῃ, 
ΕἸΣ ἱπδρρτοργίαϊες το Οοάἁ. 

Βυΐ πιᾶη8 τηοσαὶ παῖυσε (ὑ)Ὲ 5ρθακ ποῖ 
ον οὗ 115 σοττυρίίοη, δῖ οὗὨἩ 115 Θϑϑθῆςθ) ἰ5 
ἴπ6 ἱπιᾶρε οὗ Οοά. Απὰ ψβεη ννὲ δἂὺ ἴῇαῖ 
Οοά ἰουεΐ τὶρῃἰδουδηεθα δηὰ ῥαΐοὶδ ἱπιαυ Υ, 
Ἅὸ πιοδῇ ἃ ἰσυε δῃηά ἃ ῥαίε ΜΙ Οἢ τὸ τοδὶ, 
ΡΕΓΒΟΠΑΙ, δῃὰ ςοῃδοίουΒ. (ὐογῆραγε ἩΟΌΚΕΥ, 
“Ε. Ρ.  ΒΙκ. Ν., Αρρεπάϊχ 1. νοΐ. 11. Ρ. 570 
(Κεδιε᾽ 8 εἀϊείου). 
ΤΠ ἰἴ ἰ5 ηο ἔρυτο, Ὀὰϊ ἃ ἄδορ δηὰ δϑϑϑῃ- 

[14] τγτυτῃ, ἐπαὶ Οοά διαῖδ5 5ϊη; δηᾶ ϑἰποδ βίῃ 
ἶ5Θ ΠΟΟΘΒΘΑΓΙΪΥ ΡῬΟΓΒΟΏΔΙ, ἐῤό οἰππεῦ ας σμοῤ, 
1.6. “80 Γὰδ δ5 ἢ6 ψἹ] }}Υ ἰάοπῦῇε5β ΠἰπΊβε] 
ἢ ἢ15 δίη " (Οοάεϊ), 15 ῃαϊεά οὗ Οοά, Ηἴς 
ΘΠΘΙΩΥ (ς. χί. 28). 

Βιΐ Οοα ἴονεβ δνεσγίπίηρ (αὶ Ηδ διδ5 
τηδάβς. Ηε ςδηηοῖ Ἰογε τηᾶῃ ἂ: ὦ σἰππόγ, Ὀῖ 
Ηὸ ἸΙἰονθβ ἢἰπὶ ὧς »πᾶη, ονθῇ φυδέη δ 15 ἃ 
Β'ημεγ. [πὸ ᾿ἴκὲ πλᾶηπεῦ {με [εἰν8 ἅτε ἐς5- 
οὐ ϑά 85 Ὀοῖηρ δ [ῃ6 δδιθ {ἰπὶ|6ὸ Θῃηοτηθ5 ἰπ 
οὔκ τγεϊδίίοη πὰ θεϊονθὰ πῃ δῃοῖμοσ (χὶ. 28). 

Ηυπῆδη ἰονε ἤογο οἶδα ἃ ἴγιϊθΘ ΔηΔΙοσΥ : 
(6 τηοτο ἃ δῖ που ἰονθϑ ἢι5 βδοῃ, ἴῆδ τῇοσγθ ἢδ 
Παΐο8 ἐπ δίηι ἴῃ6 ἀγυηκατγά, [ἴῃς Πἰὰτ, οὐ ἴῃ 6 
υδιίον. 

Τῆυ5 Οοά, Ἰἰονίηρ, 45 Ηἰ5 Ἵγοαζισοβ [ἢ ο56 
ψἤῇοπὶ Ηδ μιδῖθ8 85 56] -πιδάα δ: πῆθγβ. ἀθυϑ65 
τιοδη8 ὙΥΠΟΓΘΟΥ ΠΟΥ ΤΥ ὃ ὑτουρῆϊ ὕδςοκ 
υηἴο Η π᾿. 

Βγ ἴπε ἀδαίῃ οὗ Η!15 ϑοη, βἰηβ ἅτ ρυῖΐῖ νὰν; 
ΤΏΔΠ, δείπρ γοργοϑοηϊοα ΌὉγ (ἢ γίβῖ, 8 ΠῸ ἰοῦ 
ἃ 5Πηὴ6Γ ἰῃ Οοὐβ 5ιψῃς, Ὀυϊ τἰδίθοιιβ, δηά 48 
βυς γεοοηο δα οὐ τοϑίοσοα ἴο Ηἰ5 ἔλνουγ. 

Ηδφηςο ἴδε ἕογοθ οὗ Ἐῃς Λροβίϊε 5 ἄγψι!- 
τηρηῖ: 15 Οοὐΐβ ἰονἊ ξεν αὶ ι1.5 πο ΜῈ 
νογο Ηἰ5 Θηθηλθ8, πησἢ τόσα ΨΝ}}1 ἴἴ σάν υ8, 
δήϊον ννὸ ἢᾶνθ θδθὴ γοςοης θά. 

(2) Τπε νεγβϑὸ Ἴοηΐδίη8 4 βεςοηά Ἵοοηϊγαβί 
Ὀοΐνεοη [ἢ6 πλεδῃ5 οὗ οἷν σεςοοηο δίίοη, δπὰ 



ν. 11---τ2. 

ἀελίῃ οὗἩ ἢ΄8. ϑοῃ, τῦυοῖ τηογα, θεΐῃρ 
σεςοηο δά, νγε 514}} θὲ βανεὰ ὈΥ ἢ 8 
"πε. 

11 Απά ποῖ οΠΪγ 0, θὲ ννε 4]50 

ΟΥ̓ οὔὖγ ςοηῃίἰηυδά 5αἰναίίοη: ἱξ σο]οποιϊθὰ 
(ἄγοι ἴΠς ἀκα οὗ Ηἰ8 ϑοῦ, τηυςῇ τῆοτα 
58}} ννὲ Ὀὲ βανεὰ ἰπ Ηἰβ ᾿ξ, ηοῖ σρθσεὶγ “ ὁγ" 
δυῖ “ἐπ δὲ ἐγ," 85 ραυίδκεῦβ [πογοοῦ. ((οσλ- 
Ραγα [οὔ ν. 26: χίν. 19.) 
δος δᾶνὸ [πουρηϊ ἴηι ἴμε ροΐηϊ οὗ ςοπ|- 

ῬΑΤΊΞΟΠ ἤΕΓΕ 58 ΡΟΨΈΓ. ᾿ 
Οἢγβὲ ἴῃ Ηἰ8 ἀδαίῃ βδηΐκ 'π δυπι]αίίοη 

δηὰ ψοαῖηθ58 ὑπάογ ἴῆ6 γαῖ οὗ Οοά, 
ΟἸγιϑῖ πον ᾿ἰνοῖς ἃ8 ΟἿΣ εἴοσγηδὶ Μοβίδίοσ, 
[πε γοθσϑοσ, δηά Κίηρ, υηἴο ννβοπὶ 41} Ῥοννεσ 
15. ξίνσεη ἴῃ ἤδάνθῃ δηά ἰὴ οαυίῃ. [{ Ηἰ5 ἀθδῖἢ 
δαάὰ ρονεσ ἴο σεβδίοσγε ὺὑ5β ἴο Οοάΐβ ἔδυουσ, 
ον τς ἢ ΤλοΓε 584}} Η 5 [ἰδ να Ῥονοσ ἴο 
8416 05 ΠῸΙΩ νυταῖῇ Ὁ 

Βυῖ τγουρῃπουῖ [6 ραβδᾶρε ἤτοπὶ τ. 5, 
81. Ρδ0] βρεδῖβ, ποῖ οὗ Οοὐβ ροευεν, θιξ οὗ 
Η!5 ουε, ἃ5 ἴπε ἐουηάαίοη οὗ ΟΣ ἢορε. [ἴ 
νγ85 ἃ ὕ͵ΤΟΔΙΟΓ {Ὑ1Δ] οὗ ἴον ἴο γεοοῦς! δ υ5 ὉΥ͂ 
ΟΠ γιϑι 5 ἀδαῖῃ, (ἤδη ἴο ϑᾶνε ι15 ἰη Ηἰβ [1 . 1ἴ 
ςοϑῖ ποτα ἴο γοίθοπιὶ 0.5 δἵ ἤγϑῖ, ἴλη 1ἴ νν}}]} 
πονν οοδῖ ἴο 8ᾶνγὸ 115 υηΐο ἴθ εηὰ, Τλα 
ἀΓΕΌΡΙΒΗΙ '5 ἃ φογπονγὶ, ἔγοτα ἴῃς γτεαῖογ ἴο [ἢ 6 
658. 

11. πά ποῖ ομῖγ “0, δω «υὑε αἰδο ἴον ἐπ Οοδ. 
Οπ ἴδε τοδάϊηρ δηά Ἴοπείγυςςίοη, 566 ἴῃ6 
τοῖς δ {πε οηὰ οὗ ἴδ οδαρῖοσ. 

Εἔτοπι {πὸ ἴαςϊ οὔ ΟὟσγ πανὶπρ δθθη τοζοη- 
αἸεὰ ἴο Οοὲ (νυ. το), ἵἴνο γεβη}}18 ἔοϊϊονν, πού 
οπΐγ ἃ ζιΐιγο ϑαϊναιϊΐοη, δωῆ αὔὸ ἃ Ὀγεϑοηΐ 
Το]οϊοἰηρ τη Οοά. 

ΤΠε τγαίη οὗ πουρῃῖ, ἀπά ἴῃ6 σψοτγὰ τϑη- 
ἀετεὰ “707 ΟΥ “τοοὶοοθ," ἅτὲ ἴπε βᾶγηθ 85 
ἴῃ σ΄. 1, 2; πὰ ἤεῖο, ἃ5 ἴπογο, δῖ. Ῥδιυὶ 
τεπ πη β ι5 ἰμαΐ ΟἿἹἿΤ βὶογγίης ἴῃ Οσοὰ ἰ5 
τηδιηϊδιηθὰ τῆγουρὴ ἴδ6 βδᾶπιε μογὰ |6 518 
Ομγδῖ, ᾿γοιυρὴ ψνῆοπι νὰ, ννῆο ΨΟγο ἔοτ- 
ΤΑΟΤΙΥ ἐποηγε8, ἢᾶνα ποῦν Ὀεδη τγοοοηςὶοα ἴο 
σοά. 

δὲ αἱοπεριεπὶ.  Ἀεδά, 2δε τϑοοποὶ]ἑδίξοι, 
85 ἰὴ χὶ. 1ς, δηὰ 21 ΟΟΥ. ν. 18, 19ς. ΤΟ ννοτὰ 
“ αἰοπερισπί," ΨΥ ΌΙΟΒ ἴῃ (ἢ6 Ο. Τ΄. σοπβίδπιΥ 
ΓΛΟΔΠ5 “Θχρίδιοη," οσσυΓ5 ἴῃ ἴῃς Ν. Τ. ΟΠΙΥ 
ἤεγς, θείης βυδϑιτυϊεά ἔοσ [π6 Ῥσγόροῦ νοσγά 
ΦΥΘΟΟΠΟΣΙ ἑδίΐο:." 

12-λ2λι. ΑΒ 1ΚΝ ΑΥΑΜ Αἴ,1, ὉΙΓΕ, ΕΝῈΝ 5011Ν 
ΟΗΒΙΒΤῚ 58Α1,1, ΑἸ, ΒΕ ΜΑΡΕ ΑΠΙΨΝΕ. 

50 ἔῶσ, 81. Ρδὶ)] 45 βθονῃ (ἢδΐ δἰη 18. ἐπ 
οὶ υπϊνεγϑαὶ ἴῃ τηδηκιηα, δηά τπαΐ τὨγουρἢ 
ΟἾποὶ δίοης Οοά [ιὰ5 ργον θὰ μὸὼγ αἱ! 
τὴ Ὠίεουιϑηε85 δηὰ 1186. Ηδ ποῖν ἀδθρϑηβ δηὰ 
δἰγεηρίβοη5 8 ἀγριπηεηξ ΟΥ 5ῃμονίης τμαῖ 
ἐδεοεαιε οἵ ἴἢ]5 τη] ν ΘΟ ϑδ! Υ οὗ βίη, δηὰ οὗ ἰἴ5 
ςοηδεαάυσηςε, ἀεδίῃ, 15 [86 ὉΠΙῪ οὗ πιδηκίηά 

ΚΟΜΑΝΞἝ. ΚΓ. 

ἸΟῪ ἱπ (σά τῆγουρ οὐγ [ογὰ Ϊεβὺ5 
ΟἸὨἸγίβῖ, ΌῚ ψβοπὶ νγεὲ ἤᾶνε πον τα- 
ςεἰνεά τῆς διοποπηιεηῖ. 

12 ὉΝΒεγείογε, 28 ὉΥ ομὲ τἤδλη 

ἴη Αἀδπὶ; δηὰ [παὶ, ςοστεβροηαϊηρ ἴο {ἢ |5, 
ποῦ 15 ἃ δΙΡΏΟΥ ὉΠΙῸῪ ἴῃ ΟΠ δῖ, ῆο ἴΠυ8, 
8ἃ5 ἴῃο ἴγυς πολὰ δηά τοργοβοηϊδίίνε οὗ (86 
πιπηδῃ τάςς, ὈΘΟΟΙΊ65 ὉΥ Ηἰ5 οδεάϊδηςε τηἴο 
ἀεδίῃ, ἃ βουγος οὗ ΠὩ δηά τἱρῃϊςεοιιδῆθ85 ἴο τ 
4}}. 

11 15 τῆυ8 ονάοης {παι 116 σοπηρασίϑοη 
Ὀεῖννεθοη Αὐἀδπὶ δὰ (ἢ γισὶ ἰΦ ἢο τῇῃοϊογοδὶ 
{Πδιγαϊίοη, Ὀυῖϊ δὴ εδαγποδῖ, ἀγρυπιοηίδίνο 
δίδιθιηθηῖ οὗ ἴννο σγοαΐ {Γπ|}|5 ἴῃ ΠΕΣ Θ55θῃ- 
[44] σοπποχίοῃ, τἰηϊνοσϑαὶ 5ἰηέι 655 δηὰ τη]- 
γογ54] γσοἀοτηριὶοῃ. 

ὙὟΠ6 Γσοιηραγβοη 8 δαϑο ὑροὴ ἴπ6 ἀοτγὶ- 
νδίίοη οὗ ἰη δηὲ ἀδραϊῃ ἴτοῦῃ Αὐδπι, νυ ἢ 18 
1ἢυ5 ἰτοαϊοά ἃ85 ἃ Κπονυνῇ δηὰ δάπιτθα ἔλεϊ. 
5(. Ραυ}᾽5 γτοργεβοηϊδίίοη οὐ 1ἴ 15. ΠΟΙ ἀ6- 
τἰνοὰ ἴτοπι ἴῃ 6 οτἱρίηδὶ παγγαῖϊνο ἰῇ Οθποβίϑ; 
6 ἰηϊτοάιιςε8 ἢ πονν ἔξαίιγο, δηὰ 1ἴ 15 [πο στ - 
ἔοτε ργαϊυϊϊουβ ἴο ἀβϑυσης (πδὲ Π6 ἄγον, ἔγοπῃ 
ΔῺΥ ΟἴΠΟΥ δουΐοςο. Τγδᾶςεβ οὗ {πε βᾶτπςε ἄοο- 
ττίηε ἴῃ ἴπΠ6 ΑΡροογγρῆδὶ θοοκβ (Ν ἰδάοπι, ἰϊ. 
14: Ἐπςοϊδϑίαϑίςιβ ΧΧΥ. 24), δηά ἴῃ Βδδθίιηϊςδ) 
ὉΓΠΊΏρΡΒ, 50 ΔΓ 85 ΠΟΥ δῇῆον ἴἢπ ορίπίοιι ργο- 
ναϊθηῖ ἀπιοηρ ἴπ6 [Θνγ8, ΤΊΔΥ ἴδῃ τηοῦθ ΟΥΓ 
1655 ἴο οοπῆγπι, δυῖ σληηοῖ Ροβϑι ΟΪΥ ννεδκεῃ, 
ἴῃς Αροϑβἕϊε᾽ 8 ἰἜϑτ πον ἴο [ἢ διδίοτίςδὶ [Γι ἢ 
οὗ ἴη6 ΕΔ]1, ἃ5 ἴῃ 6 βουγος οὗ δίη δηά ἀθδίῃ. 
([οὁδὴ νῖῆϊ. 4.4.) 

ὙΤΠΟ πιρϑιου-Βουρῆς οὗ ἴπ6 ννο]6 ρᾶϑδᾶρο 
ἶ56 {παῖ ὈΠΙῪ οὗ ἐδ για} ἱπ ἐδ οπε, νος ἢ 
ἔογτηβ ἴϊπὸ ροϊπί οὗ οογτηραγίδοη δεΐννεθη Αἀδπὶ 
δηὰ ΟΠ σίβί. 

“ ΤὨγουρδοιυξ ἢ6 οΟἸἸηρβ ἴο “6 οηθ,᾿" δηὰ 
σοητ 4} ὈτΙΠ 5 [18 ἔογνναγά, βαγίηρ. “Δ 5 
ΌΥ ομό »ἼΩἜ 510 δηϊεγεά ἱηΐο [πε ννου]ὰ," δπηὰ 
η 16 ΓΟΒρα85 οὐ ἐῤε οπἊῊ ἐῤὲ ριαπν ἀϊθὰ," 
πὰ “ Νοῖ 85 Τγου ἢ ὁπό Βανίης 5 ηη δα 15 [ῃ6 
εἰῆ," δά “Τῆς Ἰυάρτηδηξ ννᾶ5 ἔγοτῃ οπό υπΐο 
ςοηάδετηπαίίοη," δηὰ δρδῖη, “ἔοσ ἰδ ΌΥ {πὸ 
ἴγοβρδϑϑ οὗ ἐῤε οπἊ ἀθαϊῃ γεϊρῃεὰ [γουρὴ ἐδε 
οπε," δηὰ “ Ὑδμογείογε 45 σουρἢ ομε [16 5- 
Ῥα55, δηά δρδίη, “Α58 (δγουρῇ [πε ἐϊδοδο- 
ἄἀΐεηςς οὗ ἐδ οπό πῃ {δε "37 ΜΟΤΘ τηδαθ 
Β'ΏΠΟΓΘ," δηὰ ἢθ ΘΟΠΕΘΙΔΠΠΥ γοροαῖβ “ἴῃς 
ΟΠΘ," ἱπ οτάδγ ἴπαὶ ψνῆθη ἰἢς ἼΩΝ ΒᾶΥγ5 [0 
γοιυ,, “Ηον Ὁγ [ἢε ννε]]-ἀοίης οἱ οπἊ, (Ἰγιϑβῖ, 
νν 58 ἴῆ6 νοῦ] βανθὰ }" γοι τπιᾶὺ ὃς ἃν]6 ἴο 
ΒΔΥ ἴο ἢϊπι, “Ηον ΟΥ̓ ἴῃς ἀἰϊδοδεάϊεπος οὗ 
οὔθ, Αἄδιι, ννᾶα (ἢς νοτὶ ἃ ςοπάεπχηρά ἢ 
((μτγϑοβἴοῃι.) 

ΤΠοΟ βδδῖὴθ σοσλδριτιἰδιίοη οὗ (ἢς Ὠυπίδη ταςὸ 
ἴῃ Αὐδπὶ δηὰ ἴῃ (Ἰγίϑὶ ἰ5 ἰδυρῆϊ ἴῃ τ ὕοτγ. χν. 
22. “ΟΡ ἂς ἐπ “44ἀ»͵72ὄι αἰ} ἀϊς, ἐυέπ 0 ἐπ 
Οῤγίε! σα ! αἰ δὲ ν»ιαάε αἰδυε." 

12. ἤῥονεζογε) “(θἘ0ῸῚ ἴδ οδα80,᾽"-- 
ὨΔΠΊΟΪΥ, (παῖ ΟἾγῖδε αἀἰοὰ δηὰ σοϑθα ἁράϊῃ ἔοσ 
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8:5 δηϊεγεαδ ἱπῖο τῆς ννογ ἃ. δηά 
ἀξ ὈΥ 5; δπά 80 ἀεαῖῃ ραββεά 

ΒΟΜΑΝΘ. ΚΓ. [γ. 12. 

ὈΡΟΩ 4]}} πιεη, "ἕο τῆλε 1] ἤᾶνε τ. ἕν 
δ Ππ6ά : 
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υ8, ἰδαὶ νὰ πυρῆς ὃ6 ᾿υδῆεοὰ ἀπά βανεὰ 
τγουρὴ Ηἰπὶ (8--τ τη). 

α, ὧγ οπὸ γνπιᾶπ “ἱπ επίεγεά ἐπίο ἐδε «ευογίά, 
απά ἀεαλῥ ὧν “ἰπ.] ΑἹ ΚἈΤου Ὁ πε απ οἷπ 
ἐπίεγε ἱπίο {δὲ τυογίά, απά ΚὨΤοΟυσὮ σὲῃ 
ἄϑαδτῃ. ΓΠο ςοπιραγίϑοη ποσὰ θεσὰπ νουϊά Ὀ6 
ἔογτηδ!}ν σοπιρ εῖοά τπ5: “80 ΟΥ̓͂ ΟοΥς ΙἼΔη 
Γῃϊθουβηθδα δηϊογοά ἱπῖο [ἢ6 ννοτὶ]ά, δηά 
[ἴὸ τῆτουγξῃ τἰρμιεοιβηε58." Βυΐ αἴογ ἴΠῸ 
ἀϊρτοβδίοη ἰῇ συ. 13, 14, ϑῖ. Ῥαυὶ, ἰηϑσιεδά 
οὗ τεϑυτλης 815 ὈΠβηϊσμοα ϑεπίθηος, ᾿ 65 
ὈΔΟΚ, 45 δ]5 ΙΠΔΏΠΟΓ ἰ8 (ς. ἴ1ϊ. 2ς, 26; ΕΡἢ. 
1}. 3,.4}, ἱἰπῖο 5. ἔογπιοσ σουτϑε οὗ τδουρῃϊ 
ἴη ἴῃ. τνογάβ, “" “άκαγι, «υὐδὸο ἃ α ἤχμγε οὗ 
δὶ»ι δαὶ «υα: ἰο εο)πε. ΤὮς ρδυθπίθ 6515 85- 
5:1π|δὰ πη ἴπ6 Αὐἰδοτϑεά ΝΟγβιοη 15 [18 5εθ 
ἴο δε ἰηδάπηί5ϑ:0 16. ὍΤῃδ νογάϑ, “" ἸΆσου ἃ 
019 1|85,᾽" ἅτε ρίδοθα ἢἤγβδι ἴὉγ {ἢ βϑᾶκὸ οὗ 
ΘΙ Ρ 455, Ὀδοαυϑε {ΠΟῪ σοπίδιη ἴῃς ροϊηῖ οὗ 
ςογηραΤ5οη, δησ 50 δῆδοϊ [ἢ6 ννῆοὶθ υϑῦβα. 

“δ,η "15 ἤογεὲ υἱοννεά 45 8 ὑβοΐο, δηὰ 81. 
Ῥαὺ] ροϊπίβ ἴο ἴπ6 βδουσγοθ ἔτοτὰ ννιςἢ 4]]} 
Πυιπίδη 51η ἢ85 βοννοά ; δηὴγ αἀϊδείποϊίοη [Π6γ6- 
ἔογο Ὀεΐνθοη {πὸ ῬΓΟΡΘΏΒΙΥ, ἴῃς δεῖ, οὐ ἴδε 
Ὠαδιῖ, ψου]ὰ Βεγὸ ὃς ουἱ οὗ ρΡίᾶςε. 
ἐΤε αυογίά," ἰηΐο ννῆϊοδ “τὐπ ἐπίογοά 

ἐδγομς οπὲ γ»παπ,7 18 ἴῃς Πυπηδη τάσε (ς. ἰ"]. 
19; Χὶ. 15). ΤΠ ῥγσγενυίουβ οχίϑδίεηος οὗ 5Π 
πη ἀοαίῆ οιυϊθιάθ 1Π6 νογϊὰ οὗ πιδῆ, 8 ἃ 
πιαῖῖοσ υπϊουςποὰ Υ̓͂ ἴπΠ6 ΑΡροϑί[ε᾽5 οἰδῖε- 
τηθηΐ. 

ἌΝῊΥ 5 ποῖ ἔνε τηεηϊοπεά, ννῆο 5ἰππεὰ 
Ὀείοτο Αὐάδπὶ (2 ον. χὶ. 1; 1 Τίπι. 11. τῷ; 
γα ἢ χχν. 24)} 

Βεοᾶιθα (πῸ οχαςοὶ ροϊηΐ ἰουοπεα Ὁγ δῖ. 
Ῥδι} ἰ8 ποῖ ψῆο ἢγβδίὶ βἰπηδα, ΠΟΥ ον 5δίη 
ἌΓΟΘ6 ἐπ Αὐδηι, θυϊ ἢον ἰξ Ὀδοᾶπιθ υηϊνογϑαὶ 
ἴῃ πιδηκιηά, 

“«Μ4α»ι «υαρ ἥγ"ὲ ϑονυιεάῖ, ἰδὲπη ἔνε 
(1: Τιπι. 1. 12). ““{7ὲ »ιαη 2 πο οὕ ἐδὲ 
«υονιᾶπ, ὁμ ἐῤε «νο»ιαὴ Οὗ 1ῤὲ »πιαη" (τ Οογ. 
χὶ. 8). ΤΆ ιι5 ἀοε5 δῖ. Ρδὺὶ] ἀθῆπε ἴΠ6 ροβὶ- 
[ἴοη οὗ Αἀδπὶ ἃ5 ἴῆς ἔουπάογ δηά γοργεβεη- 
ἰΔίνο οὗ ἴῃς τᾶςε, {πβσγουρῖ τυ ποπὶ [16 νγὰβ 
{ταηοτηϊ το ἴο 41}, πὰ νι ᾿6 αἶϑο 5ἰη δηΐ 
ἀφ (Οεη. ν. 3). 

απά ἀεαι ὁγ “,π.}] διᾶἃ ΓΒτουρὰ εἐπ 
ἀοδαῖ!. ὙὙΠαῖ ἀδδῖῃ πιυϑῖ ποτ ὃὈ6 ὑπάεγ- 
βϑῖοοά ἰη [ἴ5 ὈΓΙΠΊΑΓΥ 56η86 45 ἴδ ἀφαίῃ οὗ 
με δοάγ, 8 οἰδασγ ἔγοπι ἴῃς σοπποχίομ νυ] ἢ 
τ. 14, ΜὮΏΘΓΕ ΠΟ ΟἴΠΕΥ πηδᾶηΐηρς ἰ5 δαάπηὶθ- 
510]6, ἀηἀ ἔσοπι [6 πη 5.4 ΚΑ 0]6 γοΐογοηςο ἴο 
ἴῃς παγγδῖϊνο ἱἰπ Οδηοβὶβ (θη. 11. 17}, δπὰ 
(Πε βοηΐθησα ἴἤθγο φγοποιποεα, “ 7.1 ἐῤοι 
γί, ππά μπίο ἀμμὲ “φαΐ ἐῤοι γοίση ἢ" (θη. 
1. 19). 866 ΚΝ ἰϑδάοχῃ ἱϊ. 24: 1 ἴσου. χνυ. 21. 

Τπουκἢ ὈοάΙΙγ ἀφδίῇῃ 8 τερασάςεα ἰῃ Οδηρϑβὶβ 
δὶ Ὁγ 51. Ραὺυὶϊ 58 ἴδε ἀοιποίν ὠρῤῥοϊπιεά 

φωηλιῥηνιεπὶ οὗ 5ἰη, 1 ΠΊΔΥ 6 ποης τῆς [655 118 
παίμγαί εοπαεσμετιεε. ΜΝ δῃ ἴα ἱπιπιλοσίδ {γ, 
νυν ϊς ἢ νου] πᾶν Ὀοδη ἴδε τενναγὰ οὗ Αἀδπιβ 
οὐεάϊδηςςθ, νγὰ8 ἰογίειϊδαὰ ΌΥ ἢὶβ 5ἰη, {δ 
ἙΑΥΤΠΙΥ ἔγαπις ψοι]Ἱὰ παζγαγ τοϊυγη ἴο 18 
ἄἀυκι. Ηδρτγε, πονθνυοσ, ἴπ6 ρστεαΐῖ {τι 89» 
ϑεγίεδ ὉΥ 81. Ρδὺυὶ 15, (δαὶ ὈΟΔΠΥ͂ ἀεί 
8 ἰη πιδη ἴδο τοϑι]ῖ οὗ 5ϊη : ἃ υἱοννγ 2 Π}1ΔΓ 
ἴο 8 85 Οἰιγϑιἰδη5, θυῖϊ ποῖ ἴο ἴπε πεδίποῃ, 
ψἢο τοραγάεά ἀθαδῖῃ, “ποῖ 85 ἃ ριιπίβῇ- 
τηθηῖ, Ὀυϊ 45 εἰἴδο ἃ ΠΕΟΟΘΘΙῪ οὗ παΐυγο, 
ΟΥ̓ ἃ τοβῖ ἔτοπὶ ἴ01]15 δηά ἰτουδ]ε8" ((ἱἰς, ἴῃ 
Οδΐ. ἰν. 7). 
Π ννὲ ΓΥ ἴο ξτᾶβρ πῖοσε ἵμδᾶη ἰβ οοπίδιποά 

ἷπ τῆς ρδβϑβᾶρο, ΟΥ̓ ᾿πίγοάυςίηρ ἴδ6 [ἀθ45 οὗ 
ἐς γηογαὶ ἀθαῖῃ," δηὰ “τῆς βεσοπα ἀθδίῃ," νὰ 
τολχ οὐν Πο]ὰ οἡ πε διπαάδπηθηίδὶ ἰγυτὰ παῖ 
ὈΟΩΙΪΥ ἀεδιῃ 15 [86 ρεπαὶγ οὗ Αἀδηλ8 51η. 

Νοῦ 5 [Π]8 δῃ ἱπλδρΊ ΠΥ ἀδηροσ, ἔογ 80πὶδ 
δνο Ὀδεθη ᾿ἰοὰ οἱ 50 ἔδγ ἃ8 ἴο ἀδθὴγ ἴπαϊ {πὸ 
ἀφαῖδ οὗ τῆς ΒΟΟῪ ννᾶ5 αἱ 41} ἱποϊυἀδὰ ἴῃ τῆς 
ἀθαῖῃ τῆγοδαϊοπεά ἴο Αὐδιὶ 85 ἴΐπῸ ὑῬεπδ] Υ οὗ 
Ἦ8 8ὶη (Αὐυριυῖ. δεγτα. σΟΧΟΪχ. το, 11---ἀρδϊηβῖ 
[ἢς Ρο]δρ!Δη5). 

“ΦΜΟοΓΆΙ " ΟΥ̓“ 5ρὶ γίυ4] ἀδαιῃ " 5 ἃ ἤσυγα- 
ἔἶνς ὌΧΡγ βδίοη ΤῸΥ δῆ [1561ξ, δηὰ τπογείογο 
οδηηοῖ δὲ ΙἱἹποϊυάεαὰ ᾿η ἀςσαίῃ, ἤδη ἀθδιῃ ἰ5 
ἀἰπεϊησι !5π6ά---45 Πεγο---τότῃ 5ἰη. 
με τἐεοπά ἀεαΐδ," 845 15 βῃοννῃ Όγ πὸ 

ΥΟΤῪ Ῥῆγαϑθθ, δῃὶ Ὁγ ἴῃς ᾿οπίεχί 'π νὨςἢ ἰΐ 
Οὐου9 (ον. χχ. 13, 14; χχὶ. 8), ἀοεβ ποῖ 
Ὀδείη {}}} δὔῖοσ ἴῃς ρεπεγδὶ τεβυγγοοιίίοη δηὰ 
[δε ἤπδὶ ᾿ιάρτηοης,. Τὸ ἱπίγοάιοε διε 8η 
ἰάθα ἱπῖο ἴῃ 6 ργοϑθηῖΐῖ ρβαβϑᾶρε ἰ5 ἴο σοηξουπά 
ἴδε ἰαϑὲ ᾿υάκηηεηῖ, οὗἨ ννῃις 11 15 βαιά, “ ἐδῶ 
«ὐεγεέ ἑωάῤφεά φΦΌΕΡΥ »ιαὶ σγοογάϊες 0 ἐδεὶγ 
«υογὰ:," νι πὸ ᾿υά σηχθηΐ ργοποιιποθά ὑροη 
Αἀλτῃ ἰπ Οδη. ϊ. 19, ΜΙ ςἢ οχιοηάεοά ἰὴ ἰἴ5 
εἴἴεςῖ5 ἐη0}2}}} ἴο 411] ἢ!5 ἀεβοεῃάδηϊβ, ργίοσγ ἴο 
ΔΗΩΥ͂ σοηϑιάογδίίοη οὗ δᾶσῇἢ τῇδη 5 ννόγκβ, δηά 
ποι ΔΠΥ ἀἰϊδιηοϊίοη Ὀεΐννεεη [Πς 6ν}} ἀπά 
τῆς ροοά. 

ΕΥ̓ΤΟΠΘΟΙ5 Υἱονγβ οὗ [τς ραββαρε ἤλνε ἀγίϑεη 
ἔγοσῃ ονεσϊοοκίης βενεσαὶ ἱπρογίδηϊ σοῃϑίἀθγδ- 
ἘΟΠ5. 

ι. 8[. Ραυϊ Ὀτίπρϑ Ἰηἴο ἴπ6 σοπιρασγίϑοῃ οἡ] 
ἴμοβε εἴεςϊ5 οἵ Αἀδηι᾿5β ἰγαπϑχγεϑβϑίοῃ ννῇῃϊς 
ἃτο ἐγαησηφά 10 αἰ ᾿15 Ροβίογγ, παπιεὶγ (ἢ 6 
ἰῃῃογδηοο οὗἩ ἀθαΐῃ δηὰ οὗ 4 οἰπίυ] ἡδίῃγο : 
ψἢϊ6 Οοά᾽ 5 ἤπαὶ Ἰυάρτλοηϊ 15 θαϑεα 5 ] οὶ οὐ 
Ῥεύβοηδὶ δηὰ ἐπα υἱάμαί τεβρο 5: Ὁ} ΠΥ. 

ἃ. Τπε ἀεδίῃ οὗ Οπγιβὶ ἀοεβ ποῖ ὀγεολεὶν 
γευεγς ἴῃς οἴἴΕεοῖς οὗ ἈΥ̓ΆΝΝ ϑιη, ᾿ἴ ονεγ- 

δγ: ποτὰ ΌΥ τεδῖοσ φιῆἔϑ. 
ἠδ. ΤῊς ἐν γᾷ οὗ ἴῃς ὈοάΥ͂ 45 ἐδπουηςεά 
ὍΡοΟη Αἀδπὶ σου] ποὶ ὃ6 τεραγάςα 45 ἃ ΠΊΈΓΟ 
ΤΘΙΠΊΡΟΓΑΣΥ͂ ϑεραγαίίοη οὗ ὈΟΑΥ͂ δηὰ 5ουὶ, δυζ 
ΟὨΪΥ͂ ἃ5 ἴῃς Ὀερίηηίης οὗ ἃ ρειτηδηριξ ϑ5ἴαῖο. 
Ἡεπος ἴδ6 χἱοοωγ νἱενν οὗ ἀεαῖῃ νυ ῃὶοἢ 



ν. 13--14.] 

11 (Εογ ἀπτ|} τῆς ἴᾶνν 81:π νγὰδ ἴῃ 
τὰς ννογὶ ἃ : δυῖ 511 5 ποῖ ᾿πιρυϊεά 
γἤθη {πέτα 5 ηο ἶανν. 

ΓΚΟΜΑΝΌΞἝ. Νν. 

14 Νενεγῖθεϊεβς ἄξαῖ τσεϊρποά 
ἴτοπι Αάδπὶ ἴο νίοβεβ, δνεῆ ονδγ 
τΠεπὶ τπῖ Πδά ἠοῖ 5ἰηπεὰ δίζογ τὴε 
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Ῥεγνδάος {πὸ ΟἹὰ Τοβίδηηεηῖ, ἐχοερῖ ἰπ ἃ ἔδνρο 
ΓΟΠΊΔΥΚΑΌΪῈ Ργορἤθοῖθθ. [ἴ νγὰ8 ΟἿ ψ δέῃ 
ΘΒ γίϑι “" ὀγομσδὲ Π7 ἀπά ἐνινιογίαἑεν 10 ἐξ δι" 
Ὁγ Ηἰδβ οὐγῃ τεβυγγεςζίοη, [δὶ ἴῃς ΟἩτιϑιϊδῃ 
σίενν οὗ ἀφαῖῃ 258 ἃ ἰδρΊροΟγΑσΥ βεραγαῖοη οὗ 
ὈΟΩῪ δπά 8οιι, ἃ ἰγαπϑ!ου ἴο ἃ ἢίξῆογ 116, 
σουϊά Ὀὲ τελ δθά. ὁ 

απά .0] 1.6. τσ οα ΒᾺ οἷα ννϑὶοἢ Βδὰ [56] 
ςσοτῇο ἰΏ ΤἈΣΟΌΒὮ 019 1082. 

ἀεα!ὁ ῥασπεάδ μροπ αἰΐ "πεη.} “Ῥαδοοὰ 
ἘΒτοῦσὮ ππῖο αὐ »πρη." 

ὃν δαὶ αἱ! δανε εἰπροά.) 
αἱ εἷπ 9 ἃ." 

Οη ἐφ᾽ ᾧ 5ες Νοῖε αἵ επά. 
Τμλδί ἀερεηάσηοςε οὗ ἴδε ἀελίῃ οὗ 41} τιροη 

{δε 5ἴη οὗ οὔς, ννἱ ἢ ἰ5 δἰγεδαν ἱπιρ δά ἴῃ τῃε 
σογὰ “9.0, '5 πιοτὸ [ΠΥ δηὰ ργοςιβοὶν βἰδίοα 
ἴη ἴδε εἶδιιβο, “,“ογ ἐδαὶ αἱ εἰαποὰ." γε 
ἢᾶτε δἰγοδῦ τοπιαγκεὰ τπαῖϊ (ἢς νογὰβ 
ΦΦΏΣΟΟΘΔὮ ὁπό νιαηπἾ αἴδοϊ (Π6 στἤοὶο νεγθα: 
τΠοῖγ ἱπβιιοησο οὐ 1815 ἰαϑῖ. οἰδιιϑε 8 τηοϑβῖ 
ἱπιρογτῖδπί, ἀεϊοστιϊηΐης ἰἴ5 πιοδηίηρ ἴο θὲ 
“ὁγ [{Πῖ 81] δἰηπδα ἐῤγοισ᾿ οπε »ιαη ": Τοοϊῃ- 
Ῥᾶΐὸ 2 Οοζγ. ν. 14, " ΖΓ οπε ἀϊεά γῶν αἰ!, ἐβεπ 
ΓΔΟΥ Δ41}1}1 ἀΐο ἃ," 1. 4. ἰη ἴπε οὔθ. [ἢ Ὀοῖὰ 
Ῥαβϑαροβ ἴῇῆες Αἰὐτῃοτίϑεά Ψογβίοη (“Ἢ δαυε 
δἰηηοα,᾽ “ᾳυεγε 41} ἀεαά Ἶν 15 ἱπδσσυγαῖο. 

δ᾽η δηὰ ἀσαίῃ ποῖ ΟἿΪΥ “εμέογεά ἡπίο " ἴπ6 
υγηδη γᾶςο, Ὀυΐ 4150 “ασεά Κτου "10 
ΟΥΟΓΥ πιεπιδεν οὗ Τὶ “ ἐῤγομσὸ οὧδ παρ." 

Τλαῖ ἀδαῖῃ οχιοπάρα ἴο 8}] 15 ἃ ραῖεπί 8εῖ: 
δηὰ 5ἴπος ἀεαῖῃ οπίογοα “ ἐῤγομσ εἰμ" πὰ 
0" φαβϑοά οῃ, ἴἴ ἰ8 ργοβιιρροβεὰ [ῃδΐ “δ 
εἰἱππθὰ." ΟἾΥ ἴπιι5 8 ἴπ6 σδιι56 “ “ἐπ " σο0- 
οχίοηϑῖινο τῇ τἢ6 οβθοῖς “ ἀκα δ᾽: δ [ῃ6 
β41π|6 ἘΠπῚῸ, οἷος “ αἱ δὶ π 89 ἃ" “ῤὀγοιοὺ οπδ, 
ἴἴ ἰ5 σαι} σις [ἢαϊ “ δγ ἐῤε οὔεπες ὁ τὰ 9 
059 ἴδ: 9 ὩΙΔΕΥ͂ ἀΐτά " (υ. 15). 
ΤΠ Αροβίϊεἶβ νῆοϊς τϑδϑοπίηρ τοδί οὐ 

(Π656 ἵννο ρυηςὶρίθβ: (1) δ[η 5 ἴῃ σαυϑὲ οὗ 
ἀδαῖῃ: (2) ΒΥ νας οὗ [ἢ 6 ὑπ ΕΥ̓ οὗἩ πιδηκίηά 
δὴ δηὰ ἀδαίῃ ἂγὸ Ὀοίῃ ἰγαπϑοπη ες ἔγοπι οὴθ 
ἴο 11. ΤῊι5 τῆς 5'η οὗ [86 τ ΩΥ δηά {Π6 
ἀσαῖπ οὗ (ἢ6 ΤΉΔΗΥ͂ τὸ ἱπο] άθὰ ἰη ἴδ σἷη οὗ 
16 οπο δηά ἴῃ ἀθαῖῃ οὗ ἴῃ6 οὔθ, δηά ἴποτρ 
ἂἵ {ΠῸῚῚ σοπηῆοπ βδουσοο ἢ Τςοηποχίοῃ ὃ6- 
ἔνδοη βἰη ἀπά ἀθαῖῃ ἰ5 ἄχεὰ οπος ἴοσ δ]]. 
“ΤῊ Τςονοηδηΐ οὗ ᾿ἰἴθ, οπιογοὰ ᾿ηΐο να 
Αἀλδιλ ἴῃ 5 5ἴαῖε οὗ ἱηποῦθῆςθ, ννὰ5 Ὁ ἢἰ5 
δίῃ πιδάς νοϊά, ποΐ οηἷν ἴον δι πιϑοὶῦ, θυ 4͵50 
ἴου ἢ]8 ΡοβίογΥ ; 50 παῖ ποῖν 4}} 50}5 οὗ 
Αάλπι, Ἃ5 80. ἢ" [1.6. αραγέ ἥγοηι Οῤνί φῆ, 
“δτὸ αυϊς οσυΐ οὐ ἔγοπὶ ΔΠΥ͂ Ῥγοπιῖσα οὗ 
ἱπυπι τ Δ ΕΥ͂, δηὰ βυδ)]οοίεὰ ἴο ἃ ΠΟΟΘΘΘΥ οὗ 
ἀγίην, νδουΐ πορε οὗ τεβιστοοῖίοη. Νὸ 
Ρτοροβιίίοη ἰῇ 41} [βεο] ΟΡ 8 πιοτὸ σογίδίη 
ἰδδη (815: ἴοσ ἰξ 8 νυν γε 5ἰδῖοα πιοϑὶ 

ἘἈολά “,ὺγ ἐῤαΐ 

ὈΙΔΙΠΙΥ δηὰ ΟΧΡΥ ΘΙ. πὶ ἴῃς Ν. Τὶ. Ξοτρέυγος, 
Ἐβρθοῖα ἢν ἴῃ ἴῃς Ἐρὶδ1] 6 ἴο ἴδε Ἐοπίδῃ8 
τὨγουρδοιυῖ δἰπιοδὲ ἴπς ν] 0] ε οἵ σμαρῖοσ ἢ 
(Βρ. Βυὶ], " Εχαπιθπ θηβυγα, Αηἰπι.᾽ χνίϊ. 
Ῥ. 208). ὙΠεοάοτγεῖβ ςοπιπιειῖ, “ ΕΟΥ ποῖ 
Οὔ δοζοιυηῖ οὗ 815 ἐογοίδι μου 5 δίῃ, Ὀθυῖ οἡ 
ἀοςουπῖ οὗ ἢ]5 ΟὟ, ΘΔ ἢ ΤΔΏ Γϑοοίνοϑ [ῃ6 
ἄοοπι οὗ ἀφδίῃ,᾽᾽ 15 45 ἀϊγεςῖν ορροβοὰ ἴο 81. 
Ῥαυ]β ἀγριπιοπῖ 858 ἴξ 15. ἴο ὀχρεγίθηοςς πὰ 
[ΠΘΟΪΟΡΥ : ἴδε ΘΕΓΓΟΥ 4.565 ἔγοπὶ Ἴοηίζοιιηάίης 
ἴδε ϑεηΐεηςε οὗ ὈοάΠγΥ ἀεαίμ, νι λῖςἢ ΤὨγΟῸ ΡὮ 
ΟἿΘ τηΔη 5η οχϊδηάδά ἴο 8]}, υν τ [ἢ6 ΘΙ ΠΠΟΓ᾿Β 
ἔπ] ἀοοιῃ. 

138, 14. 851. Ρδι)ὶ ρυτδιεβ ἴΠς τπουρδῖ τηδί 
“6 4}1} οἰπηθάὰ ἐῤγοωσὸ ομε," ἂπὰ {παῖ οἡ 2 δὲ 
αεεομηὶ ἀεαῖῃ ραϑϑοὰ Ὡροὴ 4}}1.. Ηΐ!5 ὑγοοῦ 15 
ἄἀγαννῃ ἴγσοπι ἴῃ οδϑς οὗ ἴοβδε ννῇο ἀϊδὰ Ὀεοίοτα 
ἃ ἰανν ννᾶ8 ρίνθη, δηά γοϑίβ οἡ ἴΠ6 ὑῥγίποῖρ δ 
Αἰγεδαν δἰαϊοά ἴῃ ἱν. τς, παῖ “"ν ΠΟΘ ποὺ ᾿ἰδν 
5, [Π6 ΤῸ 15 ὯΟ ἰγδηβργεδβίοη. 

Εἰγϑί πε δίδίεβ ἃ5 ἃ Κπονῃ δεῖ {μἱ ἀυτίης 
ἴπ6 ροτιοά ἔγοπι Αάδπὶ ἴο Μοβεβ, ἴπδὶ 18, 
“μα ἐδε ἰααυ, ἐδόγε 4υα: σἷπ ἐπ δὲ «υογία.," 

Βιιϊΐ 45 “““π" ἃ, ποὶ ἐωρωεά," ποῖ Ῥχουβδὲ 
ἱπῖο δοοοῖιὰΐ ἀραϊηδί ἴῃς δίπποῦ (566 ΡὮ]]6- 
ΤΏΟΩ α΄. 18)" αὐδεη ἐδέγο ἰς πὸ ἰααυ," τιθῇ οου]ὰ 
ηοῖ τῇοη Ὀγίπρ Ὡροη {Πατηβοὶνοβ {πὸ ρον οὗ 
ἀεδαῖν, 45 Αὐδτὴ ἀϊά, Ὀδοδυδβε ΠΟΥ σου]ὰ ποῖ 
δίῃ, ἃ8 Αὐἄδῃι, ἀραϊπϑῖ ἃ Κπονῃ ἰᾶνν. ὙΠόγο 
ννὰ5 5η, Ὀυῖϊ ἠοῖ ἴῃ ἴΠ6 ἕοστη οὗ γϑῆϑρτοβ 
βίοη, δηά τπογοίοσγο ποῖ ἴδκβη ἰηῖο δεοςοιιηΐ. 

ΤΒεΙ͂Σ ονγῇ δἰη ἴδε νγὰβ ποῖ ἴῃς σδιδε {πᾶ 
τῆθη ἀϊο. Βιυῖ {ΠΥ ἠϊ4 ἀ16: “ ἀεαὶδ᾽ γεϊσηπρά 
“τορι “άαηη [ὁ Μο!., ουεπ οὐυεῦ ΤᾺΟΒΟ ΨῈΟ 
ἰπηθὰ ποίΐ 432.» ἰδέ «“ἐριδμάσ 9,7 τἈ 9 
ἐγαμισγει ον οὗ Αὰ Δ Ὸ.ἢἾ 

Απὰ 85 5ἷη 15 ἴῃς Ἵδιιβὲ οὗ ἀθδῖ (ν. 12), 
δηὰ Αὐδηλ5 δίῃ δἷοπθ οουϊὰ δὲ τδίκοη ἰηῖο 
δοςουπί, ΠΟΥ ἀϊεδ [σου Αἀδπὶ5 5ἰη. 
ΤῊΪΒ ἰ8. βιιδδίϑητ4}}} ΟΠ γγϑοβΐοπιβ ἱπίεσργε- 
τδίιοῃ. 

Τῆς υπανοϊάδοϊς ἰπίδγεηοθ ἴπαὶ ἐῤγοιὸ 
ὁπό »αΠ᾿, “ἷη 4}} αἰεὶ 15 ΟἿΪΥ ἴουγ ἃ πιοπηθηΐ 
ἀείεγγεά ; ἰπ υν. 15, 17, ἃπἀ το ἰξ 18 δβηττηεά 
ἴῃ ΟΧΡΓΟΘΒ5 [ΟΥΠΊ5. 

Μεδην με τῆσουρἢ ἴῃς ἱπίγοάδυςίοη οὗ 
Λάδηιλβ πᾶπὶὲ ἴθ Αροβίϊθ 18 δῦ]. ἴο σεΐυσγῃ 
ἴο ἴδ6 ςΟΙΡΑΓ5ΟΏ Ὦ ἴῃ ν. 12. ΤὮι8 
πε τοϊδεινο οἰδιιθε “' «ὐδὸ ἐξ ἐδε ἥσιγε ΟΥ ῥίνη 
ἐδαΐ «υας 10 ἐο»ιό "ἢ ϑεγνοβ ἃ ἀοιυιῦϊα ρυγροβο: 
ἰξϊ ᾿πιρ 68 ἱπαϊ γος Υ [(ἢ6 Τοποϊυβίοη ἴο θ6 
ἀγάννῃ ἔτοπι υυ. 11,14. ἴπαϊ 41} βἰηποὰ δηὰ 
ἀϊοὰ ἴῃ Αάδπι, ννμο 15 ἴπ18 ἃ “" ἤσυγο " ΟΥ̓ ἃ 
ἐγ ρΡ0᾽ οἵ Ηΐπὶ ἴῃ τ ῆοπὶ 41] ᾶἃγὸ ᾿υπεϊβοα 
δηὰ ταδλής αἷΐνε - δπὰ ἴἴ οπδῦ]ος δῖ. Ῥδι)] ἴο 
Τοβιης δηά Τςοτηρ]εῖς ἢἰ5 πηἤη 556 σοπιραγὶ"- 
80. 
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8: πλ}}Πτυάς οὗἨὁ ἁ Αἀδηλ8 ἰγδηβργεββίοῃ, 
νγῆο 15 ἴῃε ἤριυγε οἵ ἢϊπι τῆς νγῶβ ἴο 
ΠΟΠΊ6. 

ΕΟΜΑΝΟΘ. Γ. [ν. σύ. 

Ις Βυῖ ποῖ 25 ἴδε οβεηςε, 50 8130 
ἐς τἰῆς ἔτες οί, ἔσογ 1 τῆγουρῃ τῆς 
οἴξεποε οὗ οὔὲ τδηγ δὲ ἀελά, πιυςὴ 

ΤῊΗΐβ5 σοπηρασίδοη ἰ5 ἤποσεὲ ςοηῆπεὰ ἴο ἴδ6 
οβοοῖβ ἰὴ πᾶ οὗ Αὐἀδπ)λβ 5:1ὴ δηά οὗ ( σιβ 8 
οὈεάϊεηςε : ἰἴ ἀοε5 ποῖ επλῦγαςε (88 ἴῃ ᾿ Οοσ. 
χνυ. 224-28} ΠΊΔη 5 Ἰογάβδῃ!ρ οὐεσγ ἴπε Ἴοσζοδΐυγοβ 
8ἃ8 ἰγρίςδὶ οὗ (ἢ γβῖ᾿5 υηΐνεγϑαὶ ἀοιηϊηϊοη ἰπ 
(6 “Ἐπι68 οὗ ἴπε τεβυτυϊςίοη οὗὨ 411 {πη ρ5. 
Οὐ Αυϊῃοτγϑεά Υὶ ἐγβίοῃ 1πογεΐοσο στρ τεη- 
ἄεγβ, “ ἢἰπὶ νυ ϊςἢ φυα:’ ἴο ςοπηα,᾽ ηοϊ “νΏΙΟΒ 
ἐς ἴο Ἑσοπηα." 

156. Βωΐ ποῖ α. ἐῤὲ οὔέποε, “ο αἴοὸ ἐς ἐδε γε 
ΞΖ 3.) Βιὼ ποί αΨ ἐδὲ ἴσοβρϑυδ, ὁ αἰο ἐς ἐδε 
δοῖ οὕ ατδοϑ. ΤὮ6 ςοπιραγίϑοη Ὀεΐν εο Αὐάδτῃ 
δηᾶ ΟἸγ5[ ἰ5 αἵ {πε 58πὴ6 {ἰπ|6 ἃ σοηίγαϑῖ : [ΠΟῪ 
ἅΤῈ ΔἸ1κὸ ἴῃ τπδὲ ΠΟΥ ὈοΙὴ δἰαπαὰ αἱ πε δεδά 
οὗ [πὸ Βυπηδη Γᾶςο, δηά 50 ὀχίθηἠ (ἢ6 ᾿ηδιιδηςς 
οὗἩ ΤΠΕῚΓ ἂςῖβ ἴο 4}}; ὉΠ|1Κ6 ἴῃ ἴπ6 ἡδίυγο οὗ 
ἴΠοδ86 δεῖβ, ἀπά ἴπθ σοῃϑεαυθηςθβ ἴμαὶ ἤον 
ἔτοπιὶ ἴδοπη. “ἈΔΟΌΙ Υοϑβέ, [86 Οἱ] δεδη 
βαἰ, " οπὶς ἔἕογἢ δηὼ Ἰἰεάσῃ ἴπς σ ῃϊθουϑηθ55 
οὗ ἴῃὲ Κίηρ Μεβϑίδῃ, δηά τς γενναγὰ οὗ ἴῃς 
υπὲ ἔτοπὶ πε ἤγϑι τηλη, νῃο γϑοεϊνοα δυῖ 
ΟΠ6 Ποπιπδηἀπηοηΐ, ἃ Ργοἰδτἰοη, δορά ἰγδη5-» 
ξτεβϑοα ἴἴ: σοηϑίεὺ ἤἥον ΠΊΔΗΥ͂ ἀθδῖ 8 ἡτεγε 
ἸηΠΙοϊοα ὕροῦ Ὠἰπλϑοὶξ, ὩΡρΟΠ 15 οὐν ξεπογᾶ- 
[Ἰοη5, ἀηῃὰ ὕροῦ ἴδοδε ἴπαϊ ἔοϊοννεά ἰδεπι, 
1}}} ἢ ὁηὰ οὗ 4}} ροπεγδίοηβ. ὟΝ δίοὴ δὶ "- 
διυΐο 158 (6 ργεδίοσ, [86 δείσιθυϊο οὗ ξοοάποβϑ, 
ΟΥ ἴῃ6 αἰἰγιδυῖο οὗ νθηροδηςο ᾽ Ηφδ δηβννογρά, 
“ΤὨς αδ[ιγθιῖϊε οὗ ροοάποϑθ 15 ἴη6 γτραῖογ; 
δηά τἰὸ διιγιθυῖΐϊε οὐ νδηρόδηςς 18 ἴπὸ 1655; 
ΠΟΥ τυ ςἢ ποτα, ἤθη, νν}}} (ἢ6 Κη Μοββίδῃ, 
ὙΠῸ δηάιυγε8 δἰδιοῖοη δηὰ μαΐϊπβ ἴοὸσγ ἴῃδ 
ἈΓΔΉΒΕΥΘ55ΟΙΒ (48 ἰ 56 ντγίοη, ὁ «υας 
«υομπάεά,᾿ 45᾽..), 5101} 4}} σεπογδῖοηβ!' δηὰ 
(18 15 ννβαῖ 18 πηϑδηΐῖ, ἡ ἤδη ἴἴ 15 βδὶά,, " “πα 
ἐδε Ζιογά »ιαάε δε ἐπίφωγ ΟἹ τῷ αἱ πιεεῖ μον 
ὀἐηι." (Νευδβδάδμεγ, " [εν ]ϑἢ [ηϊογργείεσϑ οὗ 
588]..᾽ ὄ 11}. Ρ.. 11.) 
ΤΗ νογά τεηάεγοά “2ῤε οἵέπορ᾽" 18 86 

ΒΑΘ ὉΝΠΙΓἢ 8 Δρρ]οὰ ἴο Αὐἀδηλ58 βίη ἰπ 
ἊΝ Ισάοχῃ χ. :, δηὰ ἴδετε γεπάοσγεα “ δέν μα] 1)": 
ἴπ ἴπε Οὐοβϑρεὶβ [ἴ 18 ἰγαπϑιαῖϊοὰ “ ἐγωραν 
(Μδι. νὶ. τ4; Μᾶδΐ. χὶ. 25). ὙὍὙΒὸδ 5ἰγίςῖ σοῃ- 
ἴγαϑξ ἴο Αὐἀδπι5 ἐγευρα:: 186. ΟΠ γι 5 οὐεξάϊεπος, 
δυϊ 51. ΡΔυ], τεργάϊηρς ἰοπὶ οι Ἐς Η͂Υ ἴῃ 
Π6 ΙΓ ἰηῆυδηςσε ΟἹ πηδηκίης, ρᾶ5568 οὔ δ οὔςθ 
ἴο ἴδε εβεςεῖ οἵ παῖ οὐδεαΐϊεηςθ. παπΊ οὶ {Π6 
δοῖ οὗ (τδοῦϑ ὈΥ ννῃϊςἢ τῆς εἢξεςϊ οὗ (ῃ6 ἔτ 66- 
ῬΒ856 15 Δηη0}}.ὰ. Οπ ἴδε ναγίοιιϑ δρρὶ οᾶ- 
τίοηβ5 οὗ χώρισμα 866 ποῖδ Οἡ ἱ. 11: δεῖε ἴἴ 
ἰἸηάϊςαῖεβ. (δες δεῖ οἵ Οοὐδβ ἴεα γγᾶςε ἰῇ 
Ραγάοηΐηρ δηάὰ 050 γι]. 

ον ᾧῦ ἐδγοιδ ἐόεὲ οὔέπες 97 ομδ για ὁέε᾽ 
ἀεαά, νιμε γιογς δε γα ἡ" Οοά, αηά ἐδε γὶβ 
ὧν γαζε, «διό ἱὶ ὃγ οπεὲ ριᾶπ, ὕες Οδγῖς, 
δαί αὐομκάεά ὠπῖο μιαπ)γ.) ἘἈξεδὰ: “Σὸν 

ὉΥ ἴδο ἔγχοδρδϑθα οὐ [806 009 ἐδ ΏΔΕΥ 
" αἰοᾶ, »ιμεῦ νιογε ἃϊὰ δε γα ῳΚὶ Οοά 
ἀπά πὶ σἱῇ δυουπὰ πηῖϊο Δ 9 ΠΔῺΥ ἐδ 
[00 ΟΟἼἾ,δΔΟΘ οὗ [89 0:9 »"2 σι: Οὗτμ" 
“1 ἀοεβ ῃοῖ ἤδσε ἱππρὶγ υπςεγίδιηῖγ, Ὀαϊ 
ἰὰγβ ἃ ὑλ8:5 ἴὉΓ ἀγρυπηθηῖ: [πᾶ “ΌΥ [89 
ἔτοδρδδὸ οὗ [80 006 ΔΘ ὩΔῺΥ ἀἱοὰ," ἢλ9 
θδθη αἰγεδαγ ρῥτγουεὰ : πἰυς πογὲ σογίδίη ἰ8 
ἴ τῆδὲ ἴῃς ξγδος δδουπάδά ὑπο [Π6 πίδηγ, 
ἴογ Οοὐ᾽β ρτᾶςθ ἤονϑ πιοτὲ ἔγεοϊυ (ἢδὴ Η ἴθ 
ντλῖῃ. ὙΠε νογὰ στεηάεγεαὰ “ , . 3" (δωρεά) 
15. υϑεα ἴῃ [6 Νὲν Τοβίαπιεηΐ οπὶΥ οὗ Οοὐ 5 
ξτοδῖεσι αηά Ὀεβῖ ειἶβ, 45 Ο  γϑῖ πἰπηβοῖζ, τῃ 6 
ΗΟΙγΥ Ομορῖ, δηὰ ἢ58 εξ ([ὁδη ἱν. το; Αςίβ 
᾿ι. 28; ΥἱΠ. λο;; Χ, 45; 2 ΟΟΥ ἰχ. τς; ΕΡῆ. 
Ἰ. 8; ἷν. 7): ΠεΙα ἰἴ πλοᾶπβ8 “266 σῇ ο7 
γὶσδιίεοισησ. " (Ὁ. κτ7). “Τρε σγαζέ οΓ Οοά" 
δηὰ “δὲς σ᾽" αἰδεῦ ΟἿἿΥ 28 Ἴοᾶυδεὲ δηὲ 
εἴεςῖ; {ΠΕ ῚΓ Θβϑοπι 8] ὈΠΙΤΥ 15 ρουθαρβ ἰηάϊ- 
οδῖδά ἴῃ ἴῃς ΟΥ̓εθκ ΌΥ ἴδε βίηρυΐαγ Ὠυγηδογ οὗ 
[πε νοσὺ νυ οἢ ἕο ]ονν8. 

“{Τὲ χγαζε 9.07 Οοά" αὐνοιπάεη “ἰὰ 89 
ἄτδοο οὗ ἴθ οτο δ Οτὶδὶ 7986," ἐυθῇ 
8ἃ5 (6 νναῖοσ οὗ ἴῃε ἔοιιηΐα!η Δρου πὰ ἰη τῃ6 
Γῖνοσ. 
ὁ ε σγαζε αδοιριίρα ἢ ἴῃ ἴῆ6 5086 (ῃδὲ ἴΐ 

νν58 Ὡοῖ ᾿ἰπιϊϊεα ἴο ἃ Γονοσϑαὶ οὗ ἴπ6 οβοςῖ5 οὗ 
Αἀληιδ 81ὴ: 11 ἀϊὰ ποῖ τεβίοτς ἴῃ ἴδε 5ᾶπι6 
ἔοττη ται ννῆϊος δά Ὀδοη ἰοβῖ ἰῃ Αὐδπι, δυΐῖ 
Ὀεδίοννεά γ τόσα ἴῃ πὸνν ἀπά Ὀεῖζεγ ε18. 
ΤῊΣ Ῥεπδν οὗ ἀοαῖῃ 15 ποῖ δθο] βῃοά : Ὀυΐ 
ἃ εν ἰδ 15 ἱπιραγίοα, ἰὴ ννῆϊοῃ ἀραῖῃ 
11561{ ἰ5 ἴο Ὀ6 ϑυνα! οννθὰ ὑρ δἵ ἴῃ 6 τοβϑυσγτος- 
[ἴοη : πιδπ ἰ5 ηοῖ ρυΐϊ θΔςΚ ᾿πίο ἴπαῖ ποι Ὁ] 6 
ἱἸῃηῃοσθῆςθ πομῃ Ψ ΠΟ Αάλπι ἔο]}, θυϊ ἢῖ5 
δἰη58 ἅγε ΤὈγρίνθ : ἴμ6 σοστιρίοη οὗ παΐιιγε, 
ὙνΠΙΟΔ ννὸ ἱπΠοΥ ἈΡΓΟΥ͂ ἴο ἍΠΥ Ἔχογοῖθα οὗ οὖγ 
οὐ ΨΜ|}, 15 οοπιρεηδαῖϊοαά ΟΥ ἴδμοβε βεςγεῖ 
ἰΠυεῆς685 οὗ ἴῃς ϑρίγιὶ νι δογοὶη Ηδ εἰσινοβ 
ΜῈ 5 δε δραϊηϑδὶ οὐσ νὴ]. Απὰ ἴο 
ἴοθε ψῆο Ψ}} δοοερὶ ἴμ6 σσᾶςθ, ἴἴ Ὀτγίηρβ 
Ὀοῖδ ργοδῖοσ δουπάδηςε οἵ ξγᾶςε πεσε, δηὰ 
[86 συγε πόρε οὗ βΊΟΓΥ Πογεδῆῖογ, 

“ἘΠ9 ἸΩΔΏΥ" υπΐο ννΠοπὴ ἴδε σῆς δρουηάοὰ 
“ὌΥ [89 9531τδοθ οὗ [89 0209 πιδὴ ΟἈἸ τίὶδὶ 
δοδι δ᾽ πιυδὶ ᾿ποϊυὰθ “Ἔὰο την" ννῆ0 
ἀϊεά “ὉΥ ἴλο ἔσοδρϑθδ οὗ [δ 9 Ο16." 
ΤΠ κι “ φδομπάφά μπίο δὲ παν," ἸηΔ5- 

τους ἢ 45 (Ἰγβι 5 γοάεοτηϊηρ ΟΥΚ δᾶ5 οηῃ 
ἔτλοθ ἴογ δ}} τηθῇ: {ποῦ 15. πο ἰἰπηῖϊῖ ἰὴ (Π6 
εἰῆ ἴ56 1, θυῖ ΟἿΪΥ ἰῃ πιδη᾿5 νν")ϊϊηρηθβ5 ἴο 
δεοςορῖ ἱ. 

Τῆς Αὐἱδογϑεὰ ΨΝογβίοη ἰοϑεβ (6 ἔμ} 
ταοδηΐηρ οὗ ἴπ6 Ὄχργοββίοη “ὯὰΔ9 οπέ »Ωη," 
τη 1ῖ5 ἴα πεδὰ πὰ γοργεβεπίαϊτίινε οἵ 
τηδηκιηὰ, “ 26ε ἰα. “44»η, τῆς. Ὀερηπὶπηρ οὗ 
πε ποὺν οσγεδίίοῃ, “ ἐῤε βγεῖ δογ πιοπρ ΜΙΩΗΥ 
ὀγεέδγθ " (ἔοαι. νἱῖϊ. 29). 
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πιοῖα ἴῃς ρτδςό οἔ Οοά, δπά τῆς ρἱ 17 ον ἴ{ 'ἸΌΥ οπς πιᾶη᾽8 οἤεηῃος τς ' 
Ὀγ ρήαςε, τυλ!εῆ 'ς ὉΥ οπε τηδῃ, [6508 
ΟΠ γίβε, μάτἢ δϑουπάεά υηΐο τηδηγ. 

16 Απὰά ποῖ 85 1: τυᾶς ΌὉΥ οπε τῇἢδὲε 
βἰπηθα, “ὁ 1: ἴῆ6 ρΙΗ : ἔογ τῆς Ἰυἀρ- 
πιεπῖ τᾶς ὈγΥ ομε ἴο σοηπάεπιπδίίοη, 
δυζῖ τῆς ἔτες ρἱές ἐς οὗ δὴν οβξηςεϑ 
αΠἴο 705: Ποδιίοη. 

ἀεαδιὴ τεϊρηεὰά ὈῪ οπε; στηυοῇ πΊοτε 
πεν ψὩοἢ ταοεῖνα δϑυπάδηςς οὗ 
δτᾶςε ἀπά οἵ τῆς ρἱἔς οὗὨ Γρτδουβη 6885 
804} τείρῃ ἴῃ πὸ ΌΥ οπε, 7εβὺβ 
Ομ πβι.) 

18 ΤΠεγείοσε 45 'Ὁγ τῇῆε οἤξεηςε 0 
οὗ οπε ἡκάσπιοπὶ ξαπιδ ἀροη 411 πδ΄ 

10. “4“π4 ποὲ 4: 13 «υα: ὁγ οπε ἐδαὶϊ εἰπηεά, “0 
ἐς δὲ σ ἢ ΤΠ ΙΒ βῃουϊὰ 6 τοπάογοά ἃ5 οὔθ 
οἴαυθε: “διὰ [89 ΟΥΤῈ ἰδ ποῖ δα βγοῦν 
059 δουὶῃᾳ σἱππθὰ.᾽" 

ἴῃ ν᾿. τς ἴπΠ6 δύριυσηεηῖ ἀερεπάβ οὐ ἴδ 
σοηϊγεϑι ἴῃ δε παίμγε οἵ ἴῃμ6 ἴΓΟ5ρΡα58 δηὰ [Π6 
ειῆ, τπλῖ 15 οὗ 80 δηά γσσᾶςθ: ἰπ υ. τό ἴΠ6 
ςοηΐϊγαϑῖ τεΐετβ, ἢοΐ ἴο φωαἠέγ, Ὀυϊ ἴο φωαργ ; 
ἴδε εἷῇ οἵ ἸυϑΌΠποδίίοη 18 ρσραῖογ {πλπ [Π6 
ςοηάοπιηαίίοῃ, ὈδοδιιθῈ ἰΐ 156 οςςδϑϊοποϑά, ποῖ 
ΌὈΥ οπε οὔεηςο, δι Ὁ πίᾶδηγ. Αἀδπὶ γϑοεϊνοά 
ἃ ἰᾶνν ΜΠ ἃ ἀεῆηϊξε Ῥεηδιγ αδἰζδομεὰ ἴο ἴἴ; 
᾿1|5 5ἰῆ ννὰ5 1πεγεΐίογε ἃ αἀἰδιϊηςῖ δηὰ ἔοστηδὶ 
“ {γΓόϑρᾶ95,᾿ ὙΠΟ ἢ νγ48 ἂἴ οὔςε “ ππηριῖεά ἢ οΥ 
ἴλκθη ἰηΐο δοςουηῖ. ὍΤδὸ ςοτηπιδηά δά ὕδθθη 
ξίνθδη ἴο Αὐδπὶ ψν ἢ 1Π|6 6 ννᾶ8 γεῖ δἷοηῃς, 
“Ὁ ἼΓῆου 5π8]ῖ ποῖ οδῖ," “ἴῃ ἴῃ6 ἀδὺ δαὶ ἴδου 
οαῖοβί, ἴποι! 5ῃδ]ῖ βιγεὶγ αἱ : ἢ 50 ἴο Αὐἀδιὴ 
ΔΙο δ ἰ5 ἴπ6 ςοπάοηγχηδίίοη δἀάγοβϑοα, “ Ὠυκὲ 
ποι ατί, αηὰ υπΐο ἐιτι5ῖ 5Π41}1 του τεϊυγῃ.᾽ 
Βυϊῖ ἴπδ φϑεπΐθποο {ἢ }8 Ῥγοηουησοα ὕὑροὴ ΟἿΓ 
ἢγϑι δι μου δἷοπο οχίθηάοα ἴῃ 115 οἤες(β ἴο δὶ] 
8198 σπΠάγοη : “1δὲ ἡμώσηισηξ «υας ἔχοντα οπέ 
μπο εοπάρπηαίίον." [Ιἴ ννᾶ58 οἴπογνγιβο ἢ 
τῆς γα: “Ἴλο καὐἱζὲ τδὸ τὩοΐ δε Γ[ΤΟΌΘΣ 
0519 δαΑΥΐπΩ εἰπηοὰ" Τῆς οἠε ἴγοϑραββ 
τοῦ ὑπο Ἰιάρσπιοηϊ ῥτοςθοάθαά ννᾶ8 [ο]- 
ἰοννοά (ευϑέη δηὰ δοαὺ ντὲ 5}4}} 6 ἴο]ὰ δῇἔεγ- 
νυ ΑΓ 5), ΟΥ̓ ΤΠΔΠΥ ἴγοβρα8868, ΥΟΤῪ οἠθ οὗ 
νὩ]οἢ ἀσδοσνίὴς σἼοηάοπιηπηδίίοη Ὀόοᾶπιο ἃ 
ἔγοϑῆῃ οςοδβϑίοη ἔογ υππιογιῖοα ἔογρίνθης858 : 
(5 “1ῤὲ ἥέὲεε χίβῇ «υα! ἴτοτιλ ΤΑΔῺΥ ἴγ05- 
Ῥδεδοθ “πίο ἰμυδεαίδοπ. “ Οοπαάεριραίίοη ἢ 
(κατάκριμα) δῃὰ γιϑι1Ποδίϊοη (δικαίωμα) ποτα 
ΠΟΣΤοβροπα ἴο Θᾶοἢ ΟἴΠΟΥ: εδοῖ ἀθϑοσί 65 ηοΐ 
Δ δεῖ 'ἱπ ργοςθϑβϑ, Ὀυῖϊ Δ4η δςῖ ἀοπὸ, ἃ βοηΐθηος 

ἃ, ΑΚ οπε Ἰυάρππεηϊ ὑπο οοπάειηπα- 
Ὥοη οχίοπάδα ἴο 4}}, 80 Ὁσ }} ἴπογὲ ἰ5 Ὀθυϊ 
οπς ἴγοο ριῆῶ υπῖΐο ἢι5ι|βοφίίοη, [ἢ ἀρρ]ῖςλ- 
ὕοη οἵὗἉ ψΜηΪςΒ ἴο οἀςῖ θεϊϊενεγ 15 ἐχργεβϑεὰ ὈΥ͂ 
ἃ ἀἰἥεγοηξ ἔοστῃ οὗ [6 νγογὰά 845 ἃ “ 105: γἸης ἢ 
(υ. 18). 

17. Το 5ἰαδϊειηοηῖϊ ἴμαϊ “26. ὲε σίβ 
ἐς μπΐὸ ἡμαιβεαίοη," (Ὁ. 16), 15. ἢον οοῆ- 
ἢγπιε ἔγοπι ἴππε σογίδ ΠΥ ἴμδὲ ἃ 511}} στοδῖοσγ 
Ὀἰεβϑίης ψ1}} ἔϑ!ον. Ὑπὸ ρυπιεηῖ ἰ8 πῸ 
ΤΠΟΤῈ τοροίοη οὗ σ. 1ς : [ἃ γαίῃογθ υἃρ δηὰ 
᾿άΥτ 5 οπνναγά ἴἢ6 τϑϑ 18 δἰγόδαν διζαϊηθα ἰη 
συ. τς. τό; διϊξ ἰἴ αἷἰϑο δέ ἀ8 ἃ πονν οοηίϊγαςξι 
δεΐννεεη ἴῃς γε οὗ ἀδαῖβ δηὰ ἴῃς τείψῃ οὗ 
[86 7υδειπεὰ ἰη ᾿Πἴδ 

ΤὮο σοηοϊυδίοη οὗ συ. 15, ἴπδῖ “286 σγαζε 
9.0 Οοά απά πὶθ αἱζὶ “δουκάεά μπίο ἘΔ 
ἸΏΒΏΥ," 8 ΠΕΓΟ Δϑϑιτπηθαὰ ἰῃ 16 ννογά8 " ἐῤεγ 
«υδίερ γεεοῖυε ἰᾺΘ αὐππᾶδποθ οὗ [9 9 1806 
απά οὐ δε κι οΥ τὶ διεου πε..." 
ΤΠ οοῃοϊυβίοη οὗ Ὑ. 16 ἰ5 4150 Δϑϑιπηδά 

ἰῃ 1Π:6 584π|6ὲ Οἶδιιϑ6: [Ὁ 25 “δε ,ὲε σὲ ἐὲ 
μηΐο ἡμειβεαίδοη," ἸῈ 15. ὭΟΥ τοῦς οἰ ΟΘΕΙῪ ἀ6- 
Βηρὰ 45 “189 αἱζὲ οὗ τὶ ῃϊδοιιδηθ85 " δηΐ Δ5 
τεςεἰνοὰ πουου. . 

ΤΠΕΥ πε ψη0 τεςεῖνε [ῃ18 ΡΙΗ οἵ τίῃϊ- 
δουϑη685 ἢονν νν1}} ΒΌ ΓΕΪΥ γαοεῖνο αἰ5ο πε γρἱᾷ 
οὗ Ἰῖδ. μογεδῆεγ. 
ΤΙΝ ἀβϑυγδηςε ἰ5 ηοἵ πηδάθ ἴο ἀερθηά 50] εἰν 

οη τὴ ἰηϊΓη5ὶς σοηηδοίίοη Ὀοΐνγεδη γιρῃίθοι 55» 
Π655 δηὰ [16 : [ἴ ἰ8 πιδάθ ἀου Υ 8ιγὸ ΟΥ̓ ἴδε 
ςοηΐϊγασὶ ἢ [Π6 ΡΙΟΟΠΊΥ γείζῃ οὗ 5η δηὰ 
ἀεδῖῃ. 

Τὸν ἐνὶ ὃγ οπε νιαπ᾿ς οὔεπερ.) ὍΤῆε τεδάϊην 
τορτγοβοηϊοά ἰη 6 τηδγρΊη (“ ὉΥ οηε οεηςε ἢ) 
Βᾶ5 θόθη δάοριεα ΟΥ̓ δοτὴηθ οτγιτςα; δυῖ [ἴ 
Ὧδ5 655 Δ ΒΟΥ, δηὰ ἀοθ8 Ὡοΐ ἄργθθς 80 
νν6}} χὰ τῆς σογγοβροηαϊης οεἰαυδα δὲ ἴδ 6 
δοηὰ οἵ ἴδ νεῦβϑθ6. Ὑγδηϑίαΐϊο: “"ΕῸΣ ἰζ ὉΥ 
89 ΤΣΘΒΡΔ8Β8 οὗὐ [89 080 ἐξα γεϊρπεαά 
ἘΆΣΤΟΧῚ [89 016, ποθ γιόγὲ ἐῤεγ «υδίοῦ 
γεζοίυε Ἐκ0 αδωπάαπες οὗ ἘᾺ6 ιγαζε απά οὗ 
ἐδὲ σἱ ἢ 9. τὶ σϑιεοι πο. “δαϊ γείφη ἐπ 
ἘΒΤΟυΘὮ ἘΒ6 οπ6, [6505 (ἢ γιϑῖ.᾽" 

Ννε πΙΔΥ ἠοίϊος ἃ ἀϊβογεηςα οὗὨ Ἐχργεβϑίοῃ 
ἴῃ ἴῃς ἴνο οἴδλιιϑεβ. “Δ εαί γειά"; μά οΓ 
Ἀ15 ΕΥ̓ΓΑΠΗΥ͂ ΤηΔη 5 ἔγεθα ὩΡΈΠΟΥ 15 ἀεβίγογοά : 
[Π6 }ιι5:|Ώ6 ἡ 5[.4}} [Πεππιβοῖνοϑ “' γεσπ ἐπ δ "; 
ἔον ἰδ εἴογηαδὶ ἰ5 ([ὴς οἰθιθηῖ ἴῃ νυ] ἢ τηδη 5 
Ῥεγβοηδὶ ἀπά ςοηϑβοίοιιβ δοϊίνΥ 584}} ἢπὰ [ἴ8 
εἰοτγίοιβ ἀδνοϊοριεηῖ. ὍὌῆς δ᾽ εδϑίηρ ΠΟ 
Ρτογηϊβοά 18 ἃγ πῖοσγε (ἤδη ἴΠ6 γεβιογαίίοη οἶἔ 
νυ δῖ ννᾶ5 ἰοβὲ Τπγοιρὰ Αὐδῃ: [ἴ 8 ργοπιιϑοά 
ἰπογοίοσε ἢοῖ ἴο 41} υποοπαιϊοια!ν, Ὀυϊ ἴο 
ἴοϑε ννο σερρὲ ἴῃαϊ γᾶ οὗ τρῃϊοουϑη 58 
νυ Ὡς ἰ5 οἴετγεά ἴο 8]. 

18. Τῤεγεογε αἍ ὁγ ἐδε οὔέπεε 9 οπὸ ἡμάσ- 
γπεπί εανπὸ ὠῤοὸπ αἰΐ νιῆ 0 κομάρηιρηαίδοπ; 
ἔυεπ “0 ὁγ δὲ γι φῤίφοισηξι: ΟΥ̓ οπε ἐδ 7γεε 
5:3) εανιὸ μροπ αἱ  γεα ὠπῖο ἡμα  βεαλίοη ΟΣ ἰδ. 
ΤὨϊ5 νοῦ μαΐμοῦθ ὉΡ ἴΠ6 ναγίοιιϑ σοηϊγαςξίβ 
οὗ τς ννβοὶθ ραϑϑᾶρε (νυ. 12-17} ἰη ἃ 51:1Π|- 
ΤΩΔΙῪ ΠΟΠοΕ]ιιβίοῃ. 

ΤΠδῖ [Π6 τηδγρίη8)] το ἀθγηρδ ἀγὸ πὸ ΤΟΤΟ 
ςοττοςῖ, νν}}} θὲ δεθὴ ΟΥ̓ οοπηραγίηρ ἴῃ (δα 
Οτοοκ ν. 18 ἢ ν. 19. Τὰς Αὐυϊδογίϑοά 



120 ΚΟΜΑΝ". Υ. [ν. τ. 

ἐ τσ τρ σοηἀεπιπαϊίοη ; ὄνεῃ 50 ἰδῪΥ {πε 
φα γιζά - 

19 Εογ 45 ὈΥ οὔς πιδλη᾿β ἀἴβοθε- 
ἐσσαε. ΠρΡΏΘΟυΒη655 οὐ οπα ἐδ ἥγχ,εὲε σὲ ἀΐεμος πΠιᾶηγ ὑγεῖα πΊλάς 5 ΠΟΙ, 80 

εαηιδ ἀροη 4}1 πεῃ ὑπο {πδτποδζίοη 
οὔ "πξε. 

Μεγϑίοπ 5.0 0]168 ἱπ ἰδ6 γοῖ οἰδυβε “ Ἰυάρ- 
τηθηῖ Τςᾶπιὸ," ἀπά ἴῃ ἴπ6 βδεσοηὰ “τῆς ἔγϑο 
ΕἸ οαπηθ ἢ: Οἡ ρμταιηπιδίιοδὶ δηὰ σγῃρίοσγιοδὶ 
ττουπαάβ ἰἴ ἰ5 ἰησοποοίνδοϊα {παὶ ἴννο βυδ]οοῖβ 
βίδηδίης π΄ σοηϊγαϑὲ οουἹὰ Ὀοῖμ ὃς {δι:.5 
οποά. 

ΤΒετς 5 Π0 ςσοτηρίεϊο ῥσοροβιτίοη, υῖ ἃ 
Κιηὰ οὗ οχοϊαπιδίίοη, νυ] ἢ 15 ΡΟΓΙΒΟΓΥ ἰηἴ6]- 
ἸΡΙ]ς νου ἀηγ δάάϊίοη. 

480 [8 88 88 ΓΏΣΟΌΎΓὮ 0196 ΤΟΒΡΑΘΟ, πο 
81}} θη, ἴο οοπάθιμπδίλου: 80 880 
ΤΟΝ οη9 ᾿ὈΒΌΣΔΟΔΙΟΣΥ δοπῦθ806, 
Ὀπίο 4}} πϑ, ἴο ἰυδιϊδοδίτος οὗ 1179.᾽" 

δῖ, δὶ} ἀοε5 ποῖ γερεδῖ ἴδ οἰ σιςεγ Ἰορίςοδὶ 
οσληϊγαδὶ οὗ συ. τό, Ὀεΐννοοη “ ἘΥΘΒΡδ 88 δηὰ 
“εἰ οὗ ᾳταοθ," “εοπάεγμαίίομ ̓  πὰ “ἢ 9- 
ΕἸΔΟΔΊΟΣΥ δοηῖθποθ;" δυῖ λἀναηοίης προη 
[Παἴ σοπο]ιιδίοη, 6 Πονν 565 ἃραϊηβί [ἢ “929 
ὮΥΘΒΡΑΒΒ᾽ ἴῃπ6 “ὉΠ ποτὶ ΒΟΔΊΟΣΥ 591- 
ἴθη00," δηὰ ἀρδιπϑί ἴῃς “ εοπαάϊκφνηπαϊίοπ,᾽" ἃ 5 
Γοδομίηρ ἴο «ἱϊ, ἴῃ6 1υδ: γίην ργοόςθββ, ΟΣ 
“μα βεαίίοη ὁ ἐμ" τπῖο 4}. 

Τῆς ννογάς “ σὴ ριθη " ταυδῖ να ἴΠ6 58Π16 
οχίθηϊ ἴῃ Ὀοϊῇ οἶδιι565: δπὰ 85 ἴῃς σοηἀθπιηδ- 
τἴοη ρᾶβϑοά προ “Ἵ αἱ] »ιεπ᾿" ἴῃ [Π6 Ρτόροῦ 
56η56 οἵ ἴῃς ννοτὰ “ αὐ" 50 ἴῃς “ομπε 7 )8118- 
ΘΘΊΟΥΥ δθῃῦοποθ᾽" ἰοδ5 ἰῇ Οοὐ 8 ριΓΡΟΘΟ 
πηἴο ι5[1Πςδϊίοη οὗὨ ᾿ς ἔοσ 41}. Ὅῆὸ γϑδ 58- 
[ἴοη οὗὨ {π|8 ριγροδο ἰῃ ἱπάϊνιἀιι4] πιοπ ἀ6- 
Ροπαβ προη {ΠΕΙΓ δοςορίίης ΟΥ̓ ἕδ τῃ6 
75: Πσαῖοη ἀδδιρηθα ἔογ [ἢ 6Πὶ. δυι 115 ποῖ 
δῖ. Ῥδι}5 ριγροϑο ἴο Ὀγίπρ οὐ ποῖο, πιϑτα 
ἔ0}}γ (πδη ἢς Πᾶ5 αἰγοδὰγ ἀοπθ 'ῃ υ. 17, 1815 
δι: ]εοῖῖνε σοηάιτίοη οὗ ι5ι:Πςαϊίοπ ; ἢδ [8 
ϑρεδκίηρ οὗ ἴῃ6 οπὲ ᾿υδιϊβολίίοη τῆγουρῃ 
(ηγίϑι 45 ΘΠ ΠΥ σοπιργεμοηβίν ἢ ἴῃ 6 οπθ 
σοπαάεηληδίοη Τγουμἢ Αάδλπηι. 

ἡ βεαίίοη οΥΓἹ 32] “ΔΑ Ἰυδι[βοαίοη ΌῪ 
. ΒΟ, νγῈ ἅΓὰ γεσδ δὰ ἔγοσῃ ἴἢ6 ἀδδῖῃ οὗ 5ἰη 

υηΐο ἴῃς |ἶἔῸ οὗ γσγᾶσθ δηὰ ρὶογγ" ((οσηῃ. ἃ 
1, Ὧρ] 46). ὙΤΠ8 ἱπιογργοιδίίοη ἰ8 σοηβγηρὰ 
ΌΥ σ΄. 21, “φαΐ γαξς »εῖσῥί γείφη ἐῤγουχό 
γὶγ δίιφοιαπει. μηΐο εἰεγπαὶ {2 . Οοπιρᾶγα 
ΒΒ], ’ ἔχδτη. Οθηϑυγα, Απίτα. 1]. 
ΤῊ βεηϊῖνο ΟΧργεβ865 ἴπὸ εἰἴθοῖ οὐ ρυΓ- 

Ῥοβο: “μι βεαΐίον "15 Πῖο, ΟΥ ἰῃ ογάογ ἴο, 
“κ᾽ (ΟΝ Ίπεσ, ὃ 20; Οτεθη, ὶ 270). 

19. Οπε ροϊπί ἴῃ ἴἢε σοι ρδαγίβοῃ 15 511}} 1η- 
ςοιηρίεῖο. Αὐδπιλ’5 “" 2γωρα..᾽" Ὧδλ5. Ὀδθη ᾿οῆ- 
ἰγδϑίθά, ποῖ, ἅ5 ννε τη τ ἥανο ὀχρθοϊοα, στῇ 
ΟἸ γϑι 5 οδϑάϊθησο, δι νὰ τῆς πιονίηρ 
οδυβε οὗ (ἢᾳῖ οὐοάϊεησε, Ηἰ5 σσγᾶσο («. 15}, 
Δπά νυ (ἢ 6 τόσα Ρυγομαβσθα δΥ Ηἰς ονεαϊ- 
ἐηςς, Δπαὰ Ὀδεβίοννεὰ ὃὉν Ηἰκ ργᾶςς, “ἐδε σὶ 
φ" γἱσδίεοιαποι. ἢ (υ. 17}, ἀπά ἴδε “)π6:18- 
ΘΔΙΟΣΥ δοηῖθῃοο" (νυ. 18). 

δγ τῆς ονεάϊεπος οὗ οὔς 5141] τυ 
δε πιδάς τίρῃίθουξβ. 

[τ τεπηδῖηβ ἴο σον {πὸ πιοδπβ ΟΥ̓ ΜὨϊοῆ 
ΟἾ τίσι 5 ρτάσθ σσουρηῖ ἴπε5ὲ οεςίδ5, νἱΖ., Η5 
ορϑήϊοησε 156], δηὰ 80 ἴο ργϑϑεηῖ ἴῆς Ὄχδεῖ 
ςοηΐγαοί ἴο ἴῃδῖ οπθ ἰγδηῃβμγεϑθίοῃ, ὈγῪ νυ ἢ ἢ 
αἷι ννόῦγὸ τηδας ϑ πη ΓΒ. ΤῊ15 15 πον ἄοηρ, 
δηὰ [πε 5ιπιΠΊΑΓΥ βίνθη ἰῃ ν. 18 18 ΤΠΟΓΘΌΥ 
Ἔχρίδιποὰ δηὰ Ἴςοηῆγηιοά. 
“ον α΄ ὁγ [Ὰ9 ἀμοῤεάίεπες οὗ τ. 9 ὁπ. 6 τῇ δὰ 

[ΔΘ »ΜΩῊ7 αὐεγό »παάφ σιπησγι, “0 Δ180 δ᾽ 1ὁε 
οὐεάϊεηες οΓ Ἐὰ69 οκὲ “ῥα ᾿κᾺ6 »4πγ ὃς »ιαδξ 
γχγίρῥίεοι.᾽" ; 
ΤΙ νογαϑ “ «ὐογε»παάε σππέγ " Ἦανο Ὀδοη 

ΥΟΓΥ νδγ ουϑὶ ν ἱπιεγργοεῖϊοζ : "" θθοςπὶς δἰ ηποῦβ,᾽ 
-νγογο ργονοῶ τὸ ρον’. 6 Γς γομασγαρα δηὰ 
ἰγοδίθα 85 δοίην βιἰηηογϑ,"-- ἰἢθ56. 41} τηΐϊϑ5 τῇς 
οχδεῖ ἔοσοθ οἵ ἴῃ νψοσγά (καθίστασθαιν, ννκις ἢ 
Ροϊηῖς ἴο ἴθ “ογγιαὶ ξίδέπεε. ἴο τδῖ νυ ῃϊοἢ 
εομα μος ΤΑΘῃ 5] Π6Γ5. 81, Ρδυὶ ἢλ5 ϑδῃον ἢ 
ἴῃ ν. 13 ἴῃαϊ 5ἰη ΠΊΑΥ εχίϑὶ ἱπουΐ ὑδίης 
[ΔΚθὴ ἰηΐο δὝοοοιπηῖ, 1. 6., ποτ μογρια ἐγ 
εομοἐ μη 6 πάῃ ἃ 5ίπηθσ. Βιῖῖ ΑἀδηιὍβ 
ἀϊδοδοάϊεηςς, δοίης ἃ ἔογπλδὶ ἰγαηβσγοϑβίοῃ, 
οδιιβοά 8δὴη θϑϑθηῖδὶ δηὰ ἰογπλαὶ οἤδηρο ἰῇ [5 
ΤΏΟΓΑΙ 5ἰδῖε : ἢ6 δηὰ 4}]}] ἢϊ8 ἀθβοοπάδηϊβ 
ΕΓ δὶ οπσς ἔογμλα νγ οοηῃϑίζυῖοα 5ἰηηθιδ 
(“ ρΡεοσδίογεβ σοηῃϑίϊαςξ διιηὶ," Κωραι!ξ), δηὰ 
85 500 ἢ ΨΟΓΘ βυδ)]εςϊοα ἴο ἀφίῃ. 6 εἰδιιδα 
βἰδϊοβϑ Ὄχρ ἸΥ, ννμδῖ 15 αἰγοδάγ σοηίδλιποὰ ἰη 
τ. 12, ἴμδῖ “ἐῤγοιμαὸ πο γιαρ!. ... αἱ ἰπηπϑά." 

Α5 Αἀδπι)β αἀἰδορδεάϊεηςς σοῃϑβῖθα 'ἱπ ΟἿ 
δίηρὶθ δοῖ, 580 ΌΥ ἴπθς οδοάϊοηος ςοηπίγαςιθα 
ν ἢ τ, νν 6 τπηδὲ υπηἀογβίδηὰ ἴδ οπθ σγον ἢ- 
ἰης 8οῖ οὗ (γί ϑι 5 οὐδαΐϊθηςς (Ρ}}. 1. 8), Ηἰ5 
δυδηγιδδίοη ἴο ἀφαῖῃ, Ὑεῖ (ἢ15 ἀφαῖῃ ἴῃ 1ϊ5 
ἃῖοῃϊηρ, ΡΟΥΨΟΣ ΡΓΕΒΌΡΡΟΒΘΘ ἃ 5.658 }ϊ 6 : οπὸ 
ἃςῖ σοηδίτιῖο5 ἀϊδοδοάϊοηςς, Ὀυΐ ἃ ρεγέοςϊ [6 
15 ποεύξι] ἴο ἃ ςοπιρὶεῖε οὐδάϊδηςθο. 

ΤῆΟ οἴἴἶοςϊ οὗ ΟΠ γιβι 5 οροάίθηςο, ᾿ἰκο (Ὠδὲ 
οὗ Αἀδπὶβ ἀϊδξουθοάϊεηςε, 15 ἰῇ ἰΐ5 οὐ]εςῖϊνε 
ἀϑρεςῖ υηΐνογϑαὶ απὰ ἱπηηθάϊδῖθ. [ξ ννὸ ἰοοὶς 
ΟΠΪΥ ἴο ΟἾ γ51᾽5 ψόοσγκ, δηὰ σοῦ β φρἱῇ, δἱὶ ἰ5 αἵ 
οςθ ςομηρ οίϊοα, Α58 ἴῃ Αὐἀδπὶ ἴπ6 πᾶην 
ΕΓΟ τηδάς 5 ΠΠΟΓΒ ὈΓΙ͂ΟΣΓ ἴο ΔΠΥ σοῃδβιἀογαίίοη 
οὗ ΤΟΥ ον δἰῃ8 ; 850 ἴῃ ΟΠ γβῖ, βοΐοὶν οὐ 
δοσουηΐ οὗ πὸ πηοτῖ5 οὗ Ηἰ5 ορράϊοηςθ, ἀρηγὶ 
ἴτοπι, δῃά ὑγίοῦ ἴο Δηγ τἰρῃίζθου8 ἀθθὰβ ΟΥΣΓἹ 
ἀϊδροβιοπβ οὗ τποὶγ οννῃ, ἴΠ6 πΊΆΠΥ 5}4]} “ Ὀς 
πα γὶρ δίεοι ᾿ (κατασταθήσοντοι) ἱ. 6. ποῖ 
ΤΏΘΓΟΪΥ ἀθοϊαγεὰ τρηΐοοιβ, οσ ρυϊ ἱπῖο τῇδ 
ΡῬοϑβιτοη οὗ τὶρῃϊοουβ πηεῆ, δπά ἰγοαῖθαὰ 85 
διιςῖ, δι σοηδητυϊοα τ ρἢϊἴθοι!5. 

Εογ 85 οὖν υπηΐϊοῃ ἢ Αὐδπὶ τπηδάθ 1.5 4]]} 
Ῥαγεςοὶραΐοτβ ἰπ τς οἰοςῖ5 οὐὨ 15 ἰγδηϑρσοϑ- 
δίοῃ, ἀπά {πογοὺν σοπϑίτυϊεα 0.8 5] ΠΠΕΓΘ; 850 
ππϊοῦ ἢ ΟἾγΙβῖ, νν ΠΟ 15 ΟΟΥ ΓΡΘΟου5η685, 
ἰ5α τπαῖ νηΐ ἢ σοπδϊζυϊοβ. τ18 Ἐβϑο ΙΔ ΠΥ δηὰ 
ἔουτηδὶγ τρ με ΟΙ 5. 



ν. 2ο---21.} 

20 Μοιεονεγ ἴδε ἴδὺν επίεγεά, 
[παι τ[ἢς οἴξησε πιίρῃξ δἀδουπά. Βιαῖ 
ψΠεΓα βίη αβοιἠμάεα δτῖᾶςς ἀἰά πχυςἢ 
τῆοτγε δρουηά: 

ΚΟΜΑΝϑΞ5. ν. 

21 Τπαῖ 88 δ'η ἤδῖῃ τεϊρηεά ὑπο 
ἀολῖῃ, ὄνεη 80 πιίρῃς ργᾶςε τγείρῃ 
τῆσουρἢ τἰρτεοιβη 88 ππῖο εἴεγηδὶ 
᾿ξ Ὀγ [6β8ι5 ΟΝ γίδι οὰγ [ οτά, 

Το ἰάοα5 οὗ ἱηβογεηῖ δίη δηὰ ἱπμογοηῖ 
Τρ ϊθουβποβ8 δείοηρ ἴο [πε [ΟἸ]ονηηρ οπᾶρ- 
ἴογϑ : ἴο ἱηϊγοάιυςς τποπὶ ΟΥ̓ πιο! ραϊίοη ἤαΓΟ 
ἷἰ5 ἴο σοηῆιδο τς Αροβίϊε᾽ 8 ἀγρυπιθηΐ, ννῃὶς ἢ 
Ποτο γοραγάβ ᾿υ8{1|Ποδίίοη ἰῇ [5 οὐ]εςξῖνο ἃ5- 
Ροςῖ, 45 τουρῃϊ Ὁγ Οοά [πτουρῇ ΟἸγίϑβι. 
Το διΐαγε “ “δαἰ] δὲ νιαάε γἱσῥίεοι," ἀο65 

ποῖ τεῖεσ ἴο ἴδο ξυΐϊατε Ἰυάρτηοπῖ, ἔον 11 15. ποῖ 
51. Ρδιι})5 μαῦϊ( ἴο νἱενν υ5Ὁ1Ποδί!Οἢ 45 ϑοῖηα- 
τδίηρ ἔαΐϊυτε, Ὀυϊ 835 Ὀγεβεηΐῖ, δηα Αἰγοδν δἷ- 
ἰἰηθά, [Ιἴ ἰδ Ὀδοδυπο Ἰυπεϊβεαίίοη, που Ρ ἢ 
Ρετγδοϊοα οὐ ΟΠ γίϑι 5 ρατί ἰῃ οπα δεῖ, ἐχίθηὰβ 
οηνναγάβ ἴῃ [15 εἴεςϊ ἴο γψοπογαϊοηβ γεῖ υἢ- 
θοτη, δαὶ 1 ἰ5 ἀοβοσίθεα 45 ἕαΐυζα. 

Φ4Ο. Δονγεουεν ἐδὲ ἰααυ επίεγεά, ἐδαὶ ἐδὲ 
οὔεπες »ιέγόὲ αδοωπά.}) “Ἐπὶ Ἰδν οδ 10 
ἐπ Ὀοσίδο, τὶ Γ80 ἔσοῦρδδῦ τϊσλί Ὁ0 
Ὡ]τἰρΡ1ὶοά." 

Ἀ5 ἴδιο 5ἰη οἵ Αὐδπὶ απὰ ἴδε στᾶςς οἵ (Ὁ γίβὶ 
μᾶνθ θθοη ργεβδοηϊεὰ 45 ἴδε πηδίη οἰοπηεηΐβ 
δηὰ τηουηρ Ῥονγεῖδ ἴῃ τηδη 8 ἠϊδίοσυ, [Π6 
υσδῖίοη πδίιγα! ν᾽ Οσσυγϑ---ννῃδῖ νν45 [(ἢ6 
Ρυγροβο οὗ [86 αν Ψν δῖ νγὰβ 115 γοϊδί!ου 
ἴο 51η δηά ἴο τ κῃ δοιϑη 659 ὃ 

Βοεβιθ5 1018 ξεῆθσγαὶ δϑβοοϊδίίοη νυ ἴ86 
Ργοσοάϊηρ ραββᾶρθ, (ἢ6 ἰαϑν πᾶ8 θοῇ οχ- 
ῬΓΟΒΘΙΥ πηεηθποηρά ἰη 1: “ὕπε ἐδ ἰσαυ εἷπ 
«υὧὲ ἱπ δε «υογίά; δὲῪὠ εἰπ ὶα ποί ὑπρβιεά «υδεγξέ 
ἐδέγε ἐς πὸ ἰααυ,᾽ υἱτΞ. ΜΝῊΥ ἴΒεη, τ τΔΔΥ 6 
ἀϑκοϑά, ννὰ8 ἴῃ ἰαν βίνοη ἡ Νν αὶ ρυγροϑε ἀϊά 
ιἴ δόσνο» 

Αξϑίῃ, ἴῃ υ. τό, [π6 οἣς οἴσηςς οὗ Αἀδπὶ 15 
οοηίγαςιοεὶ ἢ “ »παπῦ ἐγερασ 6." ΜΝ ἈΘηοΣ 
Γᾶπ6 ἴῆ656 ΤΊΔΠΥ ἰγεξρᾶϑδεβὴὶ Ὁ αΐ αιοϑίοη 
5 πονν δηβννογεά, 

δϑίη Ἀδὰ οοπηδ ἰηἴο πε ψνογ ἀ Ῥεΐογε (υ. 12), 
δΔηὰ τεπιδίηθα ἴῃ ἴἢς νοσὶ (Ὁ. 13): Βα: 5[η 
ἢ ουϊ ἰᾶνν 15 ποῖ ἴδ κοη ἰηΐο δοοοιηῖ (ν.13), 
δηά ἀοεβ ἡοῖ σοποίίζυϊο ἔγϑῦρδ88 ΟΥ̓ [Χ2Πῃ5- 
ξιεβδίοη (ἰν. 15): ἰπεγείογε ἰδῳ ϑδτιθ ἐπ 
θοδὲὰο (510). 1π ογάεσ ἐραὶ ἐδε ἔσϑβρϑδϑδ »ηἰσδὲ 
6 πιπἹτἱριὶοὰά. (Οοπηρᾶτγο ΟΔὶ. ι1. το, “ Τϑε 
ἰααυ «υα: α4άεά δεεαιμε 97], (ἴον 10 βαϊκο οὗ 
ἐγαμαχγεσ θη." 
Ὧο ἴποβο ψογάβ δίζγιρυϊε ἴο Οοά, 45 πὸ 

δυΐδον οὗ ἴδε ἰανν, [Ὡ6 ρυγροϑθο οὗ ᾿ῃοσγεδβίηρ 
δίῃ) 
Το δῆϑβνεσ [19 αυσδιίίοη ΓΪὙ ποτςο, νουϊὰ 

δ6 ἴο δηζςὶραίς [6 οουγδὲ οἵ 851. Ῥδυ}5 οννῃ 
ΔΥρυμλοηΐ ; [ῸΓ ἰῃ ς. Υἱῖ. 6 δηΐεσβ ἱπῖο ἃ Ὁ} 
ἀϊϑουβδίοη οὗ ἴἢε παίυγε δηὰ οἴἴἶεςϊ οὗ {πῸ 
ἷανν. Αἱ ργεϑεηΐ τινὲ πηυϑδὲ ποῖΐσθ ΟΠΙΥ βυςἢ 
Ροϊηῖ5 45 δγίβε ἀγεςτν ουἱ οὗ [Π|8 ρ2δβϑδσϑ. 

ι, Αςοοταάϊηρς ἴο ΟὨἸτγδοβίομῃη δηὰ οἵδοσ 
Οτοοὶς ςοπητηλοπίαϊογϑα, [ἴ 15 ΟἾΪΥ δὴ εὔεε οὗ 
ἴ;ο ἰᾶνν, ηοΐ ἃ διώροιε, ἴῃδί ἰ8 βίδῖεά. Βιϊῖ 

[815 ἱηϊεγργείδίοη ννεάκθηβ ἴπὸ πδίυγαὶ ἔογοθ 
οὗ 18Ὠὲ Αροβιὶεῖβ νογάβ, δηά ΟἿἹῪ ρδγίίδ!!ῦ 
Βοῖνθβ ἴδε αἰ ΠἸσΟΪΥ : ἔῸγ δη εὔζε οὗ ἴῃ ἴᾶνν 
τιυδὶ ἢᾶνο Ὀόθη ἔογέβθθῃ, δηὰ {δογοίοσο ἴῃ 
ΒΟΠΊΘ 86η56 ἱποϊιιάδα ἴῃ [15 ρυγροβο. 
ἃ. Ἴδε νογάϑ τηδδη, ἠοῖ ““1ῃαϊ [6 ἘΓοβρᾶββ 

ταὶ ἢ ἰπογθᾶδα ᾿ ΤΊΘΓΟΙΥ͂ ἰῃ ΤηΔΠ᾽8 ςοηβείοι 5" 
Πε55 δηὰ Κηπονϊεάρε οὗ ᾿ξ, Ὀυϊ “ταῖρῶς δ 
τ] ΕἸ Ρ]Ιοἀ δοξιυδιϊγ ᾿: 118. 6686 ἰ5 αἶϑο σγὸ- 
αυϊγεά ὉΥ ἴμ6 ςοηποχίοη ἢ [Π6 ὁ ΤΏΔΩΥ 
οἴεποεβ" ἰῇ υὖ. τό, ψηϊοδ σαηποῖ δυΐ 6 
δοῖυδὶ. 
πο; ου ἴδ6 οΟἴμεσ Βδηὰ ννεὲ πιυξὲ οὔϑοσγνυδ 

ι-- 

3. ΤἢΘ Ρυτροβεα βίαϊθα 15 ποῖ (παῖ «ἱη, δυῖ 
[Πδὶ “26ε ἘΤΘΒΡ 58" τηϊρῇῃξ ἴποσγθᾶθο : [ῃδί βίῃ 
ΨΥ ΠΙΟἢ ΔΙΓΟΔαῪ οχίβίθε, ἤοννενοσ ἀογτηδηΐῖ οσ 
ὈΏΓΘΟΟΡ ϑοὰ (ΥἹ.. 7, 8, 13}, ταῖρῃῖ ἴακε τπ6 
ἀεδηϊε ἕοστη οἴ δοῖϊνε “ ἴτεϑραᾶβ5," οΥὕΓ ἴγδῆβργοβ- 
βίοη οὗ ἃ Κποννῃ ἶδνγ. Ὑπαῖ «ἐπ 1156} Ἰηοχοδεθα 
15 βίδίεαἀ ἴῃ (Π6 πεχί εἴδιιϑα, ποῖ 45 ἃ ωγρονε, 
Ὀυΐ 85 8η ἐὔεεὶ, ἀηὰ τηδιὶ δὴ εἴεςϊ ονειτυϊοὰ 
ἴογ ξοοά ὈΥ͂ ἴδε βιρεγαδυμπάδησε οὗἉ δτᾶςα. 

4. ΤΏ Ιποῦϑᾶ56 οὗ ἴῆ6 ἔσχοβραβα ἰ5 ποῖ ἐῤέ 
γύμαγν ῥμγροις οὗ [86 ἴανν, σογγεβροῃάϊηρ ἴο 
Οοὐβ 2γίπεϊραϊ οὐ οἱσπίδεά νυ}, ψὨϊςἢ 15 ἐμαὶ 
τήθη βῃοι!ϊα οὔβογνε ἴῆε ἰᾶὰνν ἰοὸ ἀο ἵἅ. Οοπι- 
Ῥᾶγε Ηοοκοτσ, " Εςο]. Ρο].᾿ Β. ν. Δρροηάϊχ 1., 
Ῥ. 573, ἰῃ ΚοὈΪε᾽5 οὐϊίοη. 

5. 1|5 ηοΐῖ ἐῤε μὐμέριαῖο βμγβοιε οὔ ἴδ Ἰανν, 
Ὀυΐζ ΟΠΪΥ 8η ἱπιογπγεάϊδία ριιγροβθ, ἃ τποδη ἴο 
Δ οηά: ἴδε υἱἱπιᾶῖθ ρυγροϑὲ ἰ8 “ἐφαὶ χγάεε 
νι δὲ γείρπ ἐῤγουσό γὶ διδοιαπεις." (υ. 21.) 

Βμὲ «υδεγε εἰς αδοωπάρα, σγασς ἀϊά εμε νιογε 
αὐομηά.) ὙΠῸ Διυϊβογιδεὰ Νογβίοη 1865 (δ ς 
58ΔΠΊ6 ᾿νογὰ “" αδομπα" ἴον ἵννο ἀϊβογοης Οτθοῖ 
ννογάβ: σε άευ, “ δὼξ «ὐδέγε εἰπ τα] τὲρΡ 1 θὰ, 
ξγακε βαροταθουπάοϑὰ," 50 258 ἴο 5: Γρᾷ85 {π6 
Ἰπογοᾶβο οὗ βίῃ. 

21. “1η {Π18, Οοά δοῖβά, ηοῖ νυ ἢ στα ν 
δυΐϊ ἔογτ ἴῃς ρύτγροβε οὗ ποδιϊηρ. ΕοΓ ϑοῖηθ- 
Ἐπηο5 ἃ πιᾶπ (1 5 Ππϑ6 1} νυ Π οἷο, δη ἃ ἰ5 οἱςκ : 
ἀπά ἱπαβπλυ σῇ 48 ἢδ 5 δἰοῖς, ἀπ ρογοεῖνοβ ἴξ 
ποῖ, ἢθ 566 Κ8 ἢοΐ ἃ ρἢγϑπίοίδῃ: {π6 αἴθθαϑὸ ἰ5 
ἱπογεαβθά, ἴπθ ἰῃσοπνεπίεηςς στοννβ, ἴῃ ρῇγ- 
βἰοἴδη ἰ5 ϑου ἢ, ἀπά 4}] 15 μβοαϊϑά " (Αυριυξῖπο, 
58. οἷϊ. 15). 
, Ἦετγτε 88. Ρδὰϊ βρβᾶκβ ποτε βίγοπρυ οὗ 1Π 6 
ἸῃσγοΑβεα ρονΨΕΥ οὗἁ 5'π, ννῆεη [86 γοτηθεῦ 8ρ- 
Ρεᾶγβ, δηὰά Οοαβ ὅπ} ρυγροθθ ἰ5 ἀδεοϊαγοά. 
Ὑεῖ ἢθ ἀοδβ ποῖ 547, 5 ἴῃ ἴῃς Αμιποτγίοοα 
Ννειβίοη, “ δῖη ἤδίῃῃ: τοϊρηδα πο ἀδδῖν," Ὀυϊ 
οἶῃ ἠεαὶ δ, 2485 ἃ ργονίηδε νυῃίοἢ ἴτ δὰ ννοῃ, 
δηά νυῃογείῃ 11 ὄχογοῖβθα [15 ἀοτηπίοη. Ὠθδαῖῃ 
τπογοίοσο, τη Ὀ6 υπεέογοϊοοα ἴῃ ἴπ6 5816 
ΒΟΏ86, ἃ5 ἰῃ νυ. 12, 14. 

Ι2Ὶ 
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Βιυϊ τῆς τεῖίρῃ οὗ βίη δηά ἀδδίῃ 85 Ὀδοη 
ονεγροννογοά ὃγ ἴῃς δυρεγαδιυπάδηςο οὗ σσᾶςο, 
ἐῥαὲ σγαζε γπῖσδί γείσηη ὌΝΤΟ εἰεγπαί ἰ}72." 
Οτδςδ 15 σοπαιογηρ, δηα ἢᾶ5 γοῖ ἴο σοΠ 4 ΌΕΓ, 
τῆς Κιηράοπι οὗ 5ἷπ δηδ ἀδαίῃ, Ὀεΐοσε ἴἴ σδῃ 
δηΐοσ ἰῃῖο ἴῃς [11] ροββεϑϑίοη οὗ 115 οὐνῃ Κίηρ- 
ἄομῃ. ΤΠὶβ σοηπημόδὶ [ἴ ΠΑΓΣΙ68. οἱ [ὨγΟυΡἢ 
[5 οὐ τογαὶ γβὶῆέ οὗ “ γιχδιεοισπεέ " τἢ6 
Ὀουπά 658 γϑᾶϊτὴ κμρο ΜΏϊςἢ 1 5}.4]} δἴίδίη, Ὀυϊζ 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙῚΙ, ΝΟΤΕῈΚ 

Τῆς Μαγρίη, “1δῖ 5 ἕδνα ρεᾶοε ἢ Οοά,; 
Τοργοβοηΐϊθ ἃ τολάϊηρ ἔχωμεν αἰϊζεδίεἀα ὉΥ͂ ἃ 
δτοαῖ Δ) ΟΥΥ οὗ υηςῖδὶ Μ55., Νεγβίοῃβ, δηὰ 
ῬΑίῃοῦβ, δηά δάοριεδ Ὁγ Τιβοπμοηάοτί (8), 
Ττερο]]ο5, ΔΝ ϑῖοοῖς, ΕτιίΖϑοῆο, Ηοδηδπη, 
ἄς. Οη ἴδε οἴδεγ παπᾶ, ἔχομεν 8 ἰουπά ἴῃ 
Β δὲ" Ε Ο (οῖ ἴῃ Ε΄ 5) Ρ, πιοβῖ ουγδῖνοβ, [π 6 
Ἰδίοσ ϑγγίδς, δῃηὰ ἃ ἔδνν Εδίῃογβ, Ἰποϊ μην 
ΡγΓοῦΔΟΪγ Τ στ] λη, ν᾿ ΠΟ 566 Πὶ5 ἴο Ὀ6 ΤΟΏΡΙΥ 
οἰαϊπιεὰ Ὅτ τῆς οἴδμοῦ σεδάϊηρ : ἔχομεν 5 ὕτε- 
ἔεγγοά οὐ ἱπΐεγπαὶ στουπάβ ὉΥῪΎ Μεγεγ, δςἋ 
νοεῖς, [Δπηρεὸ, ΡΆΠΙΡΡΙ, Ἀδεῖοδε, Οσετηςεγ, 
ϑοσίνθηοῦ, ΜοΟ]ε  δη, ΑἸέογά, ΔΝ οσάσυνοσίῃ. 

ὝΠΕΓΕ 15 ἃ 5ἰπ|}}γ νασγίδίϊοη Ὀδίννθεῃ ἔχομεν 
δηά ἔχωμεν ἴῃ Ηοῦτενν5 χὶ!. 28. Ηετγε (Π6 
τοδάϊηρ ἔχωμεν, μανίην 50 ργεαῖ ἃ ργθροηάεσγ- 
δΔῆςς οὗ δχίογηδὶ ἰεϑι ον, ἴπῸ ἤγοῖ ἀυτγ οὗ 
σδηδιά οὐ ἰςῖβπλ 15 ἴο σοηϑδιοσ Ψμεῖμοῦ 1 
ΟΥἶΕΣΒ ΔΠΥ͂ ΠΙΕΔΠΪΩΡ ἰἴῃ ΠΑΙΙΠΟΩΥ 1 ἴδε 
ςοηίοχί. 

ι. ἘΠΙΖβοπα, 0 ῥγοΐετβ ἔχωμεν, ὙὙΓΠ65 
{πΠ05: “Ιἴ 15 ονϊάθης ἴπ4ϊ, 15 γοὺ ΤΕρ]Δςδ 
ἔχωμεν ἰῇ σ΄. 1, καυχώμεθα ἴῃ νυ. 2, 3 ῖ5α (οη- 
Ἰυηςῦνο, ποῖ [ηἀϊοφῖνε." Βυῖ ΕσιΖδοῆς ἢ85 
οὐοτὶοοκοά ἴῃς ἔαςξ [παΞ (Π6 (οηπ)]υηςζινα 
Μοοάΐά [15 δϑοϊυἵἴεὶν οχοϊυάεᾷ ὈΥ ἴῃς οδίο- 
δοτγίοδὶ περαῖινε (οὐ) Ὡς ἔο] ον: τῆς 
ἴογοςθ οὐἉ 1Π1|58 ἀγρυμηθηΐ ἰ5 ποῖ δβεοϊοά Ὁγ τΠῸ 
νδγίοιιβ γεδάϊηρ καυχώμενοι, Ὁ. 3. 

1. Ἡοΐπδηῃ, νοι άϊηρ ΕΓ ΖϑΟ ἢ θ᾿ 8 ΟΥΤΟΓ, 
ἴὔγοννΒ ἴῃ6 εἰ ρἢδϑῖ5 οἡ ἴδε ννογὰβ “" όγομϑ 
ζει, Οργιεὶ," ἀπ πλλῖκοβ ἴπΠ6 ἴννο οἰδιιδ65 
καὶ ἐσχήκαμεν Δη4 καὶ καυχώμεθα ῬΑγΑ]Ϊοὶ ἴο 
ΘΟ οἵδε. “Βεοδυβδο 1ἴ 18 [65:18 ΟἾγὶϑί 
(Ὠγοῦρῃ νποπὶ νὰ ποῖ ΟἿΪ πᾶνε δά ΟἹΓ 
ἃσοδ88 10 {Π|8 γσᾶοα ψνμεγείη νγὰ βἰδηά, δυῖ 
Αἶθο γεήοϊςς ἰῇ ἄορε οὗ 86 ρίοσγ οἵ Οοά: 
{πογείογε νγῈ ΠΊΑΥ͂ ξε οχμοσγίθα παῖ τὨγοι ἢ 
Ηἰπὶ ννὲ βδοιιά ἰδεῖ οὺυγ γεϊδίίοῃ ἴο σοὰ δὲ ἃ 
τοϊαζίοη οὗ ρϑδος. 

Τὸ 1818 ἱπίεγργείδίοη, ννῃῖςἢ 18. βυδδίδη- 
[4}}ΚΥ {παῖ οἵ Οτίξεη δηᾷ (πιγγϑοβἴοζω, βϑνοσγαὶ 
οὐ]οςτοηβ ἀτὸ τηδάβ. 

(1) “Τπα οιμρἤδϑ5:8, νυ ἢ ΟὈΥΟΙΒΙΥ ΓΕ 
ἴῃ [δὲ ἢτγοῖ ἰηϑίδηςε οὔ δικαιωθέντες δηὰ ἵΠεη 
ΟἿ εἰρήνην, 5 ἴΔΚοη ἴο 116 οἡ διὰ τοῦ Κυρίου 
ἡμ. Ἶ. Χ.᾽ (Μεγεοτ). 

Ὗνε ΠΛΔΥ ἀπϑννοῦ {π4ΐ ἴπο8ε ἱπιροτίδηϊς 
Ὑγοσά8 ἃσγὸ ὨρΓΌΓΔΑΙΥ Ὀγουνῖ 88 οἶοδα 45 Ροϑ» 

ΚΟΜΑΝΘ. ΚΓ. 

ὙγὩ]Οἢ νν}}] 5111} δἰ γεῖο ἢ οὐἱ ῸΓ δνοσ δηά δνὸσ 
δεΐοτε 1ἴ, 15 “ εεγπαὶ 5." 
πςς δρδίῃ ἴῃ διρῃξς οὗ ἴπαΐ Κιηράοηι ΟἿΣ 

ἀπουρῆῖβ ἄγ τὐγηεὰ το {Π6 Κιίηρ Η;πιβοὶξ 
“ΟΥἩ Αάδὰ ννὲ ἤδδγ 0 πῖογο: Οἢγίϑξ δΙοῃθ ἰ5 
Τοιηετηδογεὰ " (Βεηρ6]). Ουτάςα 58}4]} "" γεὶση 
ἐδγομσὸ γι διφοισπεῖς το εἰεγπαί ἰ5 ἐῤγομσθ 
“ες Ορνισὲ οὐν Ζογά,᾽" 

ΟἹ ζΦζ. 1, 6, ἢ, 8, 11, 12. 

5.0]8 ἴο 1ῃ6 χοϊδίῖνε οἰδυδα ἀδθροηάθηξ οἡ 
ἴδοι, ἀπά δῖ ἴπ6 βατὴρ {{π|6Ὸ γοοεῖνο ἴ86 6πὶ- 
ῬΒαϑὶβ νοῦ Ὀεϊοηρβ ἴο ἴπε οεἷοβδα οὗ 1τῃ6 
δϑηΐεῃςο. 

(2) Τπε εχμογίδίϊοη, “ ἰεῖ 5 αν ρβεᾶςθ 
ψ Οοά, δηὰ ποῖ Ὀεσοπις Η!8 οῃοπΊο8 
ἀδαῖη ΓΟΙῸ Ρἢ ἔγοϑῇ ϑἰη5,᾽, 15 βαϊά ἴο ὃς οι οὗ 
Ρίδος ἴὴ [(ἢ15 ς(ἢ σπαρῖοσ, [σου ρθουϊ Ὡς ἢ 
δῖ. Ρδι} 15 οἴδίίπρ [η6 δοῖυδὶ εἴοςῖβ οἵ 7511" 
Βολίίοη, “«ὑε ῥώυε ῥέαες «υἱἱὦ Οοά," πὰ “ «ὐε 
γε οίεε ἐπ ῥοῤό 9 δὲ κίον ὁ Οοά." 

Το [{|8 ννὲ ΤΏΔΥ ΓΟΡΙῪ, ἴμδαῖ ἴῃς ΑΡροϑβίϊο, 
δορηηϊηῦ ΠῚ5 οχβοτίδίίοη ἰῇ ν᾿. 1, δηά 
δτουηάϊης [ἴ προ (86 Ὀεηοῆϊθ δἰγεδαυ Γὸ- 
ςοεἰνοὰ (γουρὰ ΟΝ γιβῖ, 1ῖ5 θὰ οὐ ᾿ηῖο ἃ ἔμ} |εσ 
βἰδϊοπηθηΐ οὗ ἴη6 πδίιιγο, σδιι56, δηὰ ὀχίοης οὗ 
(μοϑ6 Ὀεποῆϊβ (νυ. 3--21), ἃπά ΟΠΪΥ ΓΕΒΌΠγ68 
815 Ῥγδοίιοδὶ ὀχῃογίδίοη ἰῃ νὶ. 1.ὄ 

(3) Μγ. δογνοπεσ. σοηο άθβ, “84 {Π6 
ἰϊδεῖϑπι ὡ ῸΓ ο, 50 ἔατη δῦ ἴο 4}} σοἸἰδῖοτβ οὗ 
ΟΥτοοκ πηδηυδογιρῖβ, σγορὶ ἰηΐο ϑδοτὴθ ΥΕΤΥῪ 
ΘΑ ΠΟΡΥ, ἴτοῦὰ ΒΟ ἰἃ νν45 Ῥγοραραῖοα 
ΔΙΊΟΠΖ ΟἿΓ πιοβῖ υϑπογδῦϊα ςαάϊςοθβ, ονθῇ 
(Πο56 ἔγοτι ψὩ]σ ἢ (86 δδυ]θδῖ υθυβίοηβ ΘΓ 
τηδὰδ :--ἰῃαῖ (15 6 οπεὲ οιἝμξ οὗ 4 5118]} 
ὨυΠΊΌΕΓ οὗἨ νυ ]]- ἀδοογίαίηοά Ἵϑ865 ἴῃ ψΒϊοἢ 
(86 υπϊεα τοϑιτηοηΐε58 οὗ ἴῃς Ὀεδὶ δυϊμοτ 168 
ΠΟΏΒΡΙΓΕ ἴῃ ίνιης ἃ νοτϑο γοδαϊηρ ἴμδη [παῖ 
Ρτεβεγνοά ὉΥ ἰδίοσ δπὰ (ἔογ ἴδε πιοβῖ ραγί) 
αυϊῖα ἰδ ΓΊΟΥ οορὶεϑ.᾽ 

Αραϊηϑῖ [5 ννὸ ΤΏΔΥ ἐδ τὶν 5εῖ ἴῃς ὀρροϑβίίθ 
ςοηο]ιβίοη οὗ Τἰβεπεπάογέ πὶ 1π5 τ6511- 
ΤΏΟΠΥ ἴοσ ἔχομεν 8 ΟὈΥΪΟΙΙΒΙΥ ονογρονογοὰ 
ΌΥ ται ἰπ ἔανουγ οὗ ἔχωμεν, δι)ιὰ {πετγείογδ 
“ἔχωμεν ςΔπηοῖ 6 Γεὐεσῖϊεαά τ10]655 11 Ὀς α'ἴο"- 
ξεῖποσ ἱπαρργορσγίαῖς, ἀπά ἱπδρργοργίδῖς ἱΐ 
ΒΘΕΙΏΪΠΡΙΥ 15 ηοῖ." 

Ὑνππουϊ ρῥγεβυμηίηρ ἴο ἀοςϊάς Ὀεΐνεεη 
ΒΓ ἢ Δοσοπιρ) δηθὰ στο, να ἀγὸ Ὀοιυηά ἴο 
ἜΧΡΓΟ55 ΟΟΓ ΟΥ̓ ΟΡ᾿πίοη [Πα ἴῃ6 ἰηϊεγηδὶ 
Ἑτουηάβ οὗ οδ]δοίίοη ἴο ἔχωμεν τέ ποΐ 50- 
οἰθηΐ ἴο ουϊννεῖκ [86 στεαῖ ργεροηάεσδῃποθ 
οὗ εχίογῃδὶ [61 ἸΠΊΟΩΥ ἰπ [15 ἕδνουγ : Ὀυΐ ἴῃ ἃ 
σᾶ36 ΜΉΓΕ βοῇ ἶαγβ οὗ τῆς στοαῖοβιὶ δυϊῃοσν 
ἀϊδεγ 8ὸ νυ άοὶγ, ννὰ ΤΠ τ Ὀοειῖεγ ἴο τεϊδιῃ 
ἴῃ οΟὐγ ἐοοϊποίῖεβ δῃά γονίβεα Ψογϑίοη ἴδ6 
τοδάϊηρ οἵ (6 τϑοοϊνεὰ Τεχί. 

θΘ. 1. “Ἔτι γὰρ Χριστὸς ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν 



ΚΟΜΑΝΘ5. ΡΝ. 

κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανεν. ΤῊ 5 15 
[86 τολάϊηρ οὗ 16 Τοχίυβ8 Ἀδςερίι8, δηά 15 
ἰουηά ἴῃ 1)" ΚΡ 1τῇὴἡἢΝ 17 47 ΑΥ̓π᾿. 

1. Τμὲ άπ τοδάϊηρ ἢ} [π6 δά του 
οὗ ἃ ϑεςοπὰ ἔτι δέοσ ἀσθενῶν 18 ἰουηὰ ἰπ 
ΞΑῸΟ(Ο ΤΙ" 3: (συ οτιηίυτα σοττυρί(οηυτῃ 
τεςερίδουϊυπι, Κείοδο) 1.17 ϑγτῆ. 

111. [πεϊεδὰ οὗ ἕτι γάρ ἴδπε ἰοἰϊονης νὰγῖδ- 
οπῃϑβ ἅτε ἔυυπά: 

(ι) εἴ γε Β ]ὰ., ΑΕ, 
(2) εἰγάρ ὄν. 54. Ρεϊυ5. Αὐρυῖ. 

(“ “ἡ επίνι," Ἐριϑῖ. 149, 6 
Ῥεςος, Με. 1. 43) 

(3) εἰ δέ ϑ8γτ. (8.22) 
1 4) ἔτι δέ 

5) εἰς τί γάρ ΕΛ ἠῸ 
οὐ αυἱὰ δηἰὰ ἀ 6 ἔ αὶ υΐξ. [σεϑῃ. 

Εδυδίίη. 

ΟΥ̓ [656 δυϊβοσῖο5 Β Ὦ" Εἴ Ο Αὐυρκυβῖ. 
δἀὰ τῃε βεςοῃά ἔτι δήῖεγ ἀσθενῶν. 

Οὐ [Π]5 ονιάθηςα ννὲ δᾶνε ἴο τδκο (δ6 
[ο]]οννίης τεπλαγκϑ. 

(4) ΤῈ ροβίοη οὗ ἴδε ἤγοί ἔτι, ϑδεραγαϊεα 
ΌΥ Χριστός ἔτοπι ἴδε ννοσάβ ἴο ννῃϊοῇ ἰἃ Ρ6- 
Ἰοηρβ (ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν) 15 ὙΕΤῪ υπι|15114]. 
Ἀεῖοῆδ ἴῃ 818 Οτ σαὶ (τ τηεηϊΑ τ Ὄχοιι565 
ἴἴ οἡ ἴδε στοιηά [δῖ δ[. δὶ] ννϊδῃδά ἴο εῖνα 
Θρᾶ515 ἴο δοῖι ἰπουρίϑ, (1) τδδῖ 1 ννᾶ8 
Οὐγμὲ δὲ δοη οὕ Οοά ννο ἀϊδα ; (2) ἴῃαι Ηὁ 
ἀϊοὰ 81} }6 νὰ νεῖ γεί ϑίπηθῖβ. Βιυῖ [ἢ 15 
εχρίἰδηδίϊοη 15 ἴδ ἔγοπὶ 834115}3ς[ΟΥΎ. 

(0) Το ἀοιδὶ]ε ἔτι 85 ἤοΥοῦ Ὀθθη 54[15- 
ἐλοϊο ΠΥ ἐχρδἰποά, δηά ἴπ6 σοηποχίοη νυ ἢ 
Τιἅβοβεηάοσε. ᾿ηάϊοαῖεβ ὈΥ ἢὶ58 ρΡυποζιαίίοη, 
ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν ἔτι, ῖα ορροβεά ἴο ἴδε 
Γι ]θ, ὈπΙν ΓΒΑ  οὐδογνεὰά ἰὴ τῆς Ν. Τὶ, 
[λλῖ ἔτι 'π ἃ Ῥασγίορίαὶ οἰδυϑε ργεοθάθβ (ἢ 
ῬΑγΈςΡΙο. 

Οη (Πς οἴδεσ παηά, (ἢθ σορεϊτιοη οὗ ἔτι 
8 ΥΘΙΎ ΘΑ5ΙῪ οχρίδίπθα ΟΥ̓ [6 σοηξιδίοη οὗ 
1πε νδυῖουβ τοδάϊηρϑ. 

(ο) ΟΣ {Πεὲ ναγδίίοῃβ ἴοσ ἔτι γάρ ἴδῃς πηοϑὶ 
ποῖιςεδῦὶε ἰ5 11]. (5) εἰς τί γάρ. [ἰ ἰ5 του 
ΒΥ Ἀείοδε ἴο Ἰιᾶνα θδοὴ ἔογηχθαά ἔγοτῃ (ἢ6 
.λὕη “υἵ φυϊά εηϊπι,᾽ δΔηά ““υἱ φυϊά " 15 υδεὰ 
ἴῃ ἴπε Νυϊγαῖε ἔογ εἰς τί, ε.». Μεαῖϊ. χχνὶ. 8, 
Μασ. χῖν. 4, 48 ννῈ}] 45 ἔοσ ἵνα τί, Μαεαῖί. ἰχ. 4, 
ΧΧΥΪ. 46, [,υ. ΧΙ. 7, Αςῖϑ νἱῖ. 26, τ ΟοΥ. 
Χ. 29. 

δίίεγοη ([σγϑηξιι5, 1. {Π|. ο΄ χυῖ. 8. 9) δουῖεὶγ 
γι τ κ5 ἴπδι ᾿γδηδοι15 5665 ἴο ἢδνα σχοδα ἵνα 
τί γάρ. Ν'ῆη Σ ΤῊΔΥ δαά, μαὶ ονίης ἴο τὰς 
γοσοαϊηρ ηβιν, ἐνα τι ΜΟΙ] ἃ ΘΑΒΙΪΥ ἰοβα 118 

ἴ 3}01140]6, ἀπά ἴπ6 σϑηλδίηιης ἰεϊῖεγϑ ατιὶ 6 
Ἑομδηρεά ἱπίο ετι. ἵνα τί γάρ, οἵ εἰς τί γάρ, 
νὴ (ἢ6 54Πὶ6 βἜποσαὶ 9656 8ἃ5 ἴῃς γχαζοϊνοὰ 
τεδλάϊηρ, νουἹὰ ρἶνα ἃ ᾿Ἰυθ] εσ ἐόν να ἴδ ὁΧ- 
ῬΓΟββίοη : “ΒΟῸΣ ἴο ψῃδῖ ρυγροβε (Ἰἴ οὐγ ἢο 
15 αἴεσ 411 ἴο ἀϊβαρροίηϊ ι.5) ἀϊά (Ἶγίβι ΕΝ 
ἄς. "ἢ" 
τ. ννεβίοοι (΄ θιςῖ, Βιδ.᾽ 11, ς 304) βυζ- 

ξεϑῖβ ἴπαὶ ποτὰ 8 ἃ σογγυρίίοη βαγιοῦ τΠδη 
ΔΩΥ͂ γεοιηδίηϊηρς ἀοουπεηῖ. Νὴῆςε Ὀοϊϊονο τῇδ 
(6 οτρίπδὶ τεδάϊης ἰ6 σϑργοϑεηϊθα ἴῃ [6 
1,δἴϊη “οἱ υϊὰ εηΐηλ- (ἢ γίβιυβ, φαυπὶ δάδυς 
ἸΠΗΥΤΩΪ 6586 ΠΊ18, ϑβϑεσιηάυη ἴετηριιβ ΡΓῸ 
1115 τηογίυι8 οϑῖ ἡ " (Ννυ]κ. Ισϑη. ἄζο.), δπὰ 
τμδῖ 1 σδὴ ἴπ5: ἵνα τί γὰρ Χριστὸς ἔτι ἀσθε- 
γῶν ἡμῶν ὄντων κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν 
ἀπέθανεν ; Τα ροπί[ίοη οὗ ἔτι ἱπάϊςαιϊοαά ὃγ τῆς 
1,Δ 8 οοηβττηδά ὈΥ ΕΡΙρῃδπιυβ (Μαγοείοῃ, 
169), γῆο αυοΐε5 ἴῃ6 νογάβ ἔτι ὄντων ἡμῶν 
ἀσθενῶν, ἴῃ τἢ}}8 ογάογ. 

7. 56. ἴΠπεγῈ δὴγ αἰϊδιϊηοϊίοπ δεϊννθθη ὑπὲρ 
δικαίον ἀῃὰ ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ Ὶ 

(.) Τῆς ννβοϊθ σοπίοχὲ, θοΐοσε δηὰ δῆσσ, 
[48 τεΐεγσθηςς ἴο ἀγίῃρ ἔογ »ηεπ; δηά [86 δηϊ- 
{πε515 θοΐῃ ἴο ἀσεβῶν (νυν. 6) αὰ ἁμαρτωλῶν 
(νυ. 8), ἀειπδηδδ ([Π6 τηλϑοῦ 6 86 ηϑε ἤογα ἴῃ 
Ὀοῖι δαϊδςοίίνα8. 

(ἰ1.) Τβε ἤγϑί ϑεηΐθηςθ 15 νυἱγίι δ! }γ ποραῖῖνο 
(μολίς), ἀπά δικαίον τμεγείογε ἱπάδῆηϊίο, δηά 
ὑἱουΐ ἴπε ἀΓΌς]Θ ; [ῃ6 «αβηγτηδίννο βδοπΐθηος 
Ἀ55ΠῚ65 ἃ ἀοῇηϊϊε ἰπδίΐδηοες τηλγκοὰ Ὁγ πε 
ΔΓΈςΙ]Ε (τοῦ ἀγαθοῦ). 

(111.) 15 ἴῃθγθ Δ ἀϊϑεϊποϊοη ΟΥ̓ »τδάδίίοη 
οὗ βεῆϑε δεΐνγθθῃ δίκαιος Δηὰ ἀγαθός ἡ 

ἴγεῃ. 1. Χχυ!. 1. τὸν μὲν δίκαιον, τὸν δὲ 
ἀγαθὸν ὑπάρχειν. 

ΕἸεπιεηῖ. ὁ Ηοχλ.᾽ ἵν. ο. 132. ἀγαθὸν μὲν ὡς 
μεταμελομένοις χαριζόμενον τὰ ἁμαρτηματα, 
δίκαιον δὲ ὡς ἑκάστῳ μετὰ τὴν μετάνοιαν 
κατ᾽ ἀξίαν τῶν πεπραγμένων ἐπεξιόντα. 

Ατηπηοηΐι8, κακὸς πονηροῦ διαφέρει ὥσπερ 
ὁ ἄκακος τοῦ ἀγαθοῦ. 

ῬΒδνοσίηυβ, ἀγα θὸ ς ὁ τὰ καλὰ χαριζόμενος 
ἀφθόνως... 

ΧοηΟΡΆ. “Αρε51].᾽ χὶ. ὃ 8, χρήμασί γε μὴν οὐ 
μόνον δικαίως ἀλλὰ καὶ ἐλευθερίως ἔχρητο, 
τῷ μὲν δικαίῳ ἀρκεῖν ἡγούμενος ἐαν τὰ 
ἀλλότρια, τῷ δὲ ἐλευθερίῳ καὶ τῶν ἑαυτοῦ 
προσωφελητέον εἶναι. 

Ετοπὶ ἴῃ686 δηὰ οἴδοσ ραβϑβϑαρεϑ, δά ἀυςοά 
ὃ γατίουβ (ομητηθηϊδίογβ, ἴδε αἰπιϊηςτίοη 15 

ΘΑΓ. 
Τμδῖ ἰἴ 15 σοϊδι πὰ ἴπ ἴῃς Ν. Τὶ 5εὲ6 Μαῖ. 

ΧΧ. τς. [0.. ΧΙ. ςο ; Ἔσομπι. Υἱῖ. 12; Τ θη ἢ, 
ΕΝ. Τ΄ ϑυῃοηγτηεβ, δηὰ ὅ6γ|65, ἀγαθωσύνη ; 
Οτειηθτβ “Γοχίσοη᾽᾿ (ἀγαθός) δηὰ ΟΥἹΠΊπὶ, 
“Οἰανί5 Ν. Τ. ΡΒΠοὶ.᾽ 

[ξ| ἃ5 Δ ΠΥ (δ]ηἸς, πόσα 15 πὸ ἀϊβειεηςε οὐ 
ἐτδάδιίοη Ὀεΐνεεῃ δίκαιος ἀπά ἀγαθός ἴῃ ἴδε 
ΡΓοβθηΐ ράϑ5ᾶξ6, 115 Πηοδηΐηρ 5: “ΕῸΓ ΒΟΔΓΟΟΙΥ͂ 
ἴου ἃ γ᾽ ρῃζεουβ τῇδη νν}}} δΔὴγ ἀϊε: σεαγεοῦ 
ΒΑΥ͂, ἔΟΥ ΡΕΓὮΔΡ5 Ὁ 8 (ἢ ἃ πλΔῃ 50ΠΊ6 ΟἿ ΤΊΔΥ 
ἔνε ἀλγὸ ἴο ἀϊΐε." 

(4) Τα ϑεσοοῃά ϑβοηΐεησε ἰβ5 ἰῃη [8 σᾶβα 
Πογίδι ΠΥ βυροσῆαοιβ; ἔογ ἴῃ μολίς ““ ΞΟΔΓΟΟΙΪΥ ἢ 
νὴ τὴς ἐριῤγοῤδαδι έν, τ[ὴ6 ρου δι αἰθὸ 1.5 
ἐπ ρ] οά, 

ΤὮδ περαϊοβθ5 τη βοσδϊίοη ΟὨΪΥ ννεδκοηβ 
[ἂς ῥσενίοιιϑ βίδίεπχεηῖ ; δηκᾷ ἰθγοπιο δά πι15- 
δου “ ρεπάιϊϊο στδάυ ϑεηϊθηϊδπι τεπηρογαῖ. 
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124. 

ἀοοογίθες ἃ πιοής οἵ Γοδϑοηϊηρ' ὙΟΓῪ ἘΠΙΊΚΕο 51. 
Ῥᾳυ}5. Βιιῖ ιΓ ἀγαθός ἀδδοσιῦ68 ἃ τῆοσὸ ρεπο- 
Του δηὰ αδἰἴγαςϊίνα 404} } 1ἢ84η δίκαιος, ἴδῃ 
ἴΠογ 5 σϑάβοη ἴογ ηοίϊοϊπρ ἴἢ6 Ῥοβϑί ὉΪ6 οχ- 
ςορίϊοη: ννϑαῖ ΜΗ} δαγάΐγ 6 ἄοπε ἔογ ἴδε 
ΤΏΔῃ ΨΜΠῸ 5 ΠΊΘΓΟΙΥ Ἰυδῖ, ΠΙΑΥ͂ φεγδαβ: ὃς 
ἄοπο ίοσγ ἴῃς ροοὰ δηά ρεπογοιβ πηδῆη. 

(δ) Μέεγοῦ ἀγριοβ (παῖ ἴΠ6 Αροβίϊε᾿β οὐ͵θςοῖ 
Ϊῖ5 “ἴἋῖο τῆᾶκὸ ἴπε εὀσγαείεῦ οὗ ἴῃ6 τῇ ἴογ 
ἤοπι 806 οὐδ τηϊρῃϊ Ῥογθαρ8 τῆᾶκο [ἢ 5 
56 [πϑδογιῆςς, πιογὲ αἰ ϑΈ Ὡς ἸΥ ἔε τ, ἔοσ ἴῃ 6 σα κα 
οὗ πε ἑοπίγαβι ἢ δὴ δγρυστηθηῖ νυ διοὴ ἰοηάβ 
ἴο ῥγονξε, ποῖ {παῖ ἀγαθός 15 ἃ 5]πιρ]ε ἐφυϊναϊεπί 
ἴο δίκαιος, Ὀυϊ παῖ ἴἴ 15 τῆοστο ἔοσγοιδίὶς δηὰ 
Θρῃδίς. [18 ρῥγοπιϊηθηΐ ροϑιοη δὲ ἴδ 6 θ6- 
εἰηπίηρ οὗ ἴδε βεηΐδθηςε ροϊπῖβ [Π6 δαιηδ υΥΑΥ. 

(ε) Αμδίη, 1 15 υγρεά τπαΐ δίκαιος σδηποῖ 
ΠΛΘΔΠ 5|ΠΊΡῚΥ ἃ }ι15ῖ, ποησϑῖ, υργῖσ ς πιδη, Ὀυῖ 
ταιδῖ αν ἴπ6 ΨΊΩΘΣΙ δ6ῆ86 “ γψῥίεομς,," ἰ, ἐδ. 
τρῃΐθουβ Ὀοΐογε Οοά, 48 ννε]} 25 Ὀθέοσε πηᾶῃ, 
Ὀδοαυβε οὗ ἴῃ6 ςοηίγαϑὶ ννἱἢ ἁμαρτωλῶν, ν. 8. 

Μέενοῦ Πόγὸ 815 ᾿ἰηῖο σοπέιηδβίοῃ, ἔγοτη ποῖ 
οὈβεσνίηρ μα ἰῃ {πΠ6 δοίυδὶ οᾶϑ6 οὗ ΟἿ τ ϑ1 5 
ἁγίηρ ἤογ πιδη, ἁμαρτωλός, ἐχθρός, ἀῃηὰ ἀσεβής 
ἀεβοῦιῦθ πῆᾶδη 5 σπαγδςῖοσ “εογᾶηι ἴδ εο :᾽; 
ΜἘΠ|6 ἴῃ {πὸ ΠΠυδγαϊίοη, νΏογα πιδη ἀϊ68 ἴοσ 
ἢῖ8. ἔδιονν πιᾶη, δίκαιος δηὰ ἀγαθός τὰ 
Ὀοῖῃ Ἰιπιιῖθαὰ το διιπιδη τοϊαϊίοηβ, δηὰ πᾶν 
{πεῖν ἀἰδιϊηςῖ δηἀ ὑρσορεῦ τηϑδηΐηρ. 

8. ἀϊεά ῶογν. 1.6. “ ἴῃ ὈΘΠΔ1Ὲ οὔ" ὑπέρ; ποῖ 
“ Ἰηβίεδά οὗ ἀντί ΨνΒοη αν οτος, 
“ ουϊά σοὰ 1 Βεά ἀϊεοὰ ογ ἴθ, Ο Αδ- 
ΒΔΪΟΠῚ ΠΥ 5ΟΏ, ΤΥ 500 1!" (2 884π|. ΧυἹ]. 31), 
νὸ Ππά ἴῃ {πὸ ΧΧ ἀντί σον. Βιυΐ ἰη ἔδοεξ 
ἀντί ἴα ΠΕΥΕΙ ιι5δοα οὗ Οἢγίβι β ἀγίηρ Ὁ γ τς, 
δΔηά “ἴη ἀοςίΓ1η4] ραββαροϑ γοϊδίίηρ ἴο (ἢ σίδι "β 
ἀδαῖῃ (Ὁ). 11. 11; Βοπι. ν. 6, 8; χὶἷν. ὃς ; 
τ Ροῖ, 1. 18, ᾶτς.), 1 8 ποῖ 05{1640]6 τὸ 
ΤΕ ΕΓ ὑπὲρ ἡμῶν, δηὰ ἴπε [ἰκε, τ ΟΓΟΙΒΙΥ 
ὉΚ “ἐπεεσαά οὐ ̓ τηοΓοὶΣ οὐ δοσουηΐ οὗ βυςἢ 
ῬΑΓΔ116] ραϑβϑαρεβ 85 Μαίϊ. χχ. 28, λύτρον ἀντὶ 
πολλῶν." (Ννίπεν, “Οτ. Ν. Τ᾽, ρατ "|., ϑοςῖ. 
47, Ε. Τὸ 
Ὑπεη Ῥγίδαθβ νου ἀΐε Ὁγ Ογοβῖος, οσ 

ΑἸςΟβεβ ἔθ ΠῈσ δυδθδηά, νδγίοιιβ ργεροϑι[οῃβ 
ΤΏΔΥ υδεά, ἀντί, ὑπέρ, περί, πρό: δυΐ 
δδοἢ [ᾶ8 [8 οὐ ΡῬΥΌροΥ πηθδηΐϊηξ. ΕῸΓ 
θνήσκειν τυ ὑπέρ, 5ες6 ΕΓ. " ΑἸοΟ5Ε15,᾽ 1ς ς, 
284, 682), όφο, 7ο1; ν] ἀντί, 414, 524, 
"τό. ὙὝπμαϊῖ ἀντί ἜΧργεβϑοβ ἴῆ6 δάγο Ὄχίογηῃδὶ 
δι συ τυ οη οὗἨ οὔθ ῸὉΓ δηοίμοσ, 18 ονίἀθηΐ 
ἔτοπι ϑιο ἢ Ῥαϑβᾶρεβ 85 ἴπο ἐο]]οννίης :-- 

ἐγώ σε πρεσβεύουσα κἀντὶ τῆς ἐμῆς 
ψυχῆς καταστήσασα φῶς τόδ᾽ εἰσορᾶν. 

(΄ ΑΙς.᾽ 28.) 
σὺ νῦν γενοῦ τοῖσδ᾽ ἀντ᾽ ἐμοῦ μήτηρ τέκνοις. 

(Ὁ. 377.) 
σὺ τὸν αὑτᾶς ἔτλας πόσιν ἀντὶ σᾶς 
αμεῖψαι ψνχᾶς ἐξ “Αιδα. (Ὁ. 461.) 

ΤὨ5 ῬΓΌΡΕΙ δεῆβα οὗ ἀντί οουϊά ποῖ Ρο5- 
ΒΥ δὲ οχργεβϑβοὰ ὈΥῪ ὑπέρ; Ποσ οδὴ ἀντί 

ΟΚΟΜΑΝΌἝΒ. Κν. 

ΟΧΡΓΕ85 (ἢ6 5686 οὗ ὑπέρ, “οἡ δείδ! οἔ"» 
“ογ [η6 ροοά οὗ" ἀεγνεά ἔτοσῃ ἰΐϊ8 υϑὲ ἴῃ 186 
Ἰοςαὶ βδθῆβε οὗ θοπάϊηρ “ συτγ ἢ οπδ ἴο ρῥγοζοςϊ 
ἃηά ἀείεηά ἢϊπι.. Οὐοτηραγο 2 Μδςς. νἱϊῖ. 21, 
ἑτοίμους ὑπὲρ τῶν νόμων καὶ τῆς πατρίδος 
ἀποθνήσκειν, 4150 νἱ. 28 ; ΥἹ]. 9; δῃηὰ Ιγηδῖ. 
δὰ οπι. 4, ὑπὲρ Θεοῦ ἀποθνήσκω. 

ἴῃ τῆς ραᾳββδᾶρεβ οἰϊοά ὈΥ Ἀδρἤοὶ οἡ Ἐοηι. 
Υ. 8, δηά δοςορίοα ὉΥῪ Μᾶρθθ 85 “ἰηάϊ9- 
Ρυΐδθὶε" (“ Αἰοποπιθηῖ, ἱ. 245), {π6 ἰάοα οὗ 
55. ΠΟ 8 ποῖ σοηνεγεά ὈΥ ὑπέρ, θυΐ 
Ὁγ (πε ςοπίοχί. 866 δβρεςῖδ!γ Χοη. "Δηδθ.᾽ 
ΝΙ]. ἵν. 9. 

11. οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα. ΑἹ] 
τηοάογῃ Εἀϊΐοτβ γεδὰ καυχώμενοι νν ἢ δὲ Β ( 
Ὦ, ἄαε. Τῆὸο τοδάϊηρ καυχώμεθα ταῦ δ6 ἀυ6 
ἴο Ὁ. 3, δηὰ ἴο πε Αἰ ΗΟ Υ οὗὨ ἐπάϊηρ δὴ 
ΤασυΪαΓ σοηδίγιοστίοη ἔοσ ἴῃς Ῥαγιςὶρ]θ, ννῃὶς 
15 511}} ναγ Οὐ ΒΥ Ὄχρ δηθὰ. 

(1) ““Απὰ ποῖ ΟἿΪΥ [45 σεϑοοης θα], δὰ 
4150 85 ἴῆοϑε ννῆο τα)οῖςε ἰη Οοα" (Μεγετ). 

Εὸγ 1818 νίονν [ἴ ΤΛΔῪ ὃ6 881 [Πα ἴπ6 γσθαῖοσ 
[πε ῥγεβεηΐ Ὁ] βϑϑίηρ, ἴἢ6 τλοσὸ οογίδίη 15 τη 6 
ξιΐυγο ϑαϊναϊίου, Νονν ἴδε γϑοοηῃοδίοη 
τηθητοηδά ἴῃ νϑῦθα 1ο, ἄο65 ηοΐ (ΟΥ̓ ἐχργεββ 
(Π6 Ὀ]οοϑίης ὕροῦ ψν Ποῦ τῆς ΒΟ ΙΘνοσ ἢᾶ5 
ΔἰΙτοδαν οηΐογοά, ἔογ [815 ἱποϊιιθ8 4]50 ἃ 10 γ- 
ἔ] οοηβάσηςο ἴῃ Οσοά. 

[τ 15, Βούνονοσ, πιυς ἢ ΤΟ βἰπιρὶο ἴο τοῖος 
οὐ Ὁ δέ ἴο {Π6 ῥχηςὶραὶ ᾿δουρηϊ σωθησό- 
μεθα. 

(2) “Απηάὰ ποῖ οἠἱγ [514}} ὃ6 βανθά], Ὀυῖ 
4190 βανθὰ ἰῇ βς ἢ ἃ τπᾶπποῦ ἴπαῖ πὸ 584]} 
Γο]οῖςε ἴῃ οὐγ βαϊναϊίοη " (ἘσιἴΖϑομο, Οοάεῖξ, 
ΔΔΠΊποΥ, ὶ 45). 

ἴῃ {Π|5, 48 ἴῃ (ἢ6 ἔοττηθυ Ἔχραπδίίοη, [ἢ 6 
Β6Ώ56 ΔΡΡΟΆΓΒ ἴο Ὀὲ 5δογιῆοδά ἴο [π᾿ ργαπη- 
ΠΊΔΤ, ἴοσ 11 18 πιοῦα παίιιγαὶ (μαὶ καυχώμενοι, 
κα καυχώμεθα ἴῃ νυ. 2, 3, 5δοι ἀ τοῖοσ ἴο 8 
Ῥγοϑϑηῖ το]οϊοιηρ. 

(3) “πᾶ ποῖ οπίν [88.8}} Ὅὲ ξανθά], διώ εὺς 
αἰτο τοὐοὶοθ ἐπ Οοά τρργομ ον ]Ζονά «72:5 
Οῤνμέ, ΒΤ οΟῸ 5 ἢ «ὐδον! αὐὐ ῥαῦς ποαὺ γεςείυεά 
ἐδε τϑοοποὶ]τδῖΐοι." 

ΤῊΙ8 15 ἴπε [ηϊεγργοίδιοη οὗ Οτίροη, ἰῃ 
Οτδηλοῦ β " (δῖρηδ,᾽ δηά οὔ Τβοοάοσγεῖ: ἰἴ δά- 
τη 5 ἃ 5 ρῆϊ Ἰγτορυ λυ οὗἉ σοηῃδίγιστίοη, Ὀυῖ 
[Δ΄η5 ἴπ6 ἡδῖυγα! πηοδηΐϊηρ οὗ ἴπῸ ρᾶϑϑᾶρο. 

12. ογ τῆς 86 οὗ ἐφ᾽ ᾧ ἴη οἰΔεϑῖςδὶ αυὐΐϊπογα, 
566 Τῆς. 1. 113, Ροϊγδ. " Ηἰ51.᾽ 1, 59,  ἤοσΟ 
[86 διΐυγο ἰηάίοδξινε ἐο ον; δηά Χοηορῆ. 
“Αρδβιδαϑ᾽᾿ ἵν. 1, " Ηε δὴ. 11. ς. 2, ὃ 2ο, νοῦ 
[πε ᾿Ιπβπῖεῖνθ ἔο]]οννβ. ὸ 

ΤἼΘ ργεϑθηΐ ΟΓ Ῥαϑὲ ἱπαϊοδῖινε 56 επΠὶ5 ἴο ὃς 
ΓΆΤΟ ; Ὀυΐϊ ΔΠη ΘΧΔΠΊΡΙΕ ἰ5 σίνοη ὈγΥ Ῥηδνοσίηιιβ : 
ἐφ᾽ ᾧ ἀντὶ τοῦ διότι λέγουσιν ᾿Αττικοὶ μετὰ 
πνευμάτων διαστολῆς" οἷον, ἐφ᾽ ᾧ τὴν κλοπὴν 
εἰργάσω. 

Ιῃ 2 Οον. νυ. 4, δηὰ πη Ἀ οτῃ. ν. 12, ἴἴ 15 νν οὶ] 
τεηδετοαὰ ἴῃ ἴ!ε Αὐϊδοτίϑοά Μογδίοη “)σ 
ἐδαί." 



ν, 1--2.} 

ΤΠοβ6 ἴ7 ράϑβϑᾶρθϑ ἅγὲ αἰϑουδϑοὰ ὉΥ ΡΒο- 
9, ΕΡΙ5ῖ. 14 (ε. [. Ν. Βαϊεῖϊία, 1864) τούτον 
δὴ τὴν διάνοιαν οἱ μὲν “ ἐφ᾽ ᾧ--τῷ ᾿Αδάμ," 
οἱ δὲ “ ἐφ᾽ ᾧ θανάτῳ" συνυπακούοντες 
ἀποδιδόασιν. ἐμοὶ δὲ οὐδέτερον δοκεῖ' οὐδὲ γάρ 
τι συναπακούειν δεῖ, αὐτόθεν ἔχοντος τοῦ ῥητοῦ 
τὴν ἐντέλειαν᾽ τὸ γὰρ “ ἐφ᾽ ᾧ πάντες ἥμαρτον ᾿ 
νῦν οὐ προσώπου τινός, οὐδ᾽ οἷον προσώπον 
δεικτικόν ἐστιν, ἀλλ᾽ αἰτίας μάλιστα παραστα- 
τικόν᾽ οἷον, “ ἐφ᾽ ᾧ πάντες ἥμαρτον Ξεδιότι 
πάντες ἥμαρτον." κιτὶλ. 

ἴῃ ῬῺ)]. 1}. 1.2, ἴῃ 6 ΟὨΪΥ οἴοΥ ραββϑᾶρὸ οὗ [Π6 

ΓΗΑΡΤῈΚΝΒ ΨΥ]. 

: Ἠξ "πᾶν πνοί ἔνε ἐπ εἶν, Δ “ον τοῦὰὲ αγέ αἰεαασ 
μ»ΐο ", ἃ α᾽ αῤῥεαγείά ὃν ΟἹ δαῤίδτνε. 12 
εἰ ποί τὴς γῶρ σμ}) νιογό, τῷ ὀφεαμό τοῦ 
ἀσυε γέεῥαεαί σε τείτες (ο ἦε σέγυῖί ο7 γὲσλέ- 
ἐσμσκές, 23 αμά ,20γ ἐλαί ἀεαίλ ἐς ἐΔε τυαρὲς 
οἵ τἰ. 

ΚΟΜΑΝ6Ε. ΓΥἱΙ. 

Νεν Τεβίδπιοηϊς ἰη ψῃϊοἢ ἐφ᾽ ᾧ ἰ5 υϑοά, {Π6 
ΒΔΠΊΣ 856Π56 8 ΨΕΙΥ͂ 50 4016. (ξσυπι ἢ τὸ 
“ἐφ᾽ ᾧ " “ ἐπειδὴ " νόει, ἵνα οὕτως ἢ" διώκω δὲ 
εἰ καταλάβω, ἐπειδὴ κἀγὼ κατελήμφθην. 

ἴῃ 4}} ἴῆγοε ῬαβϑαρὸῸ" ἐφ᾽ ᾧ 56θτὴ8 ἴο θὲ 
δαυϊνα]οηΐ ἴο ἐπὶ τούτῳ τῷ λόγῳ ὅτι. 

ΤΠαῖ τικει 80 υπάοτοιοοα [Π6 ΡαβϑαρῈ 
δέοΙ8 Ὀγοῦδοϊς ἴτοπὶ ἢΐ5 ραγαρῆγσγαθε οἵ [ϊ, 
“Οὐοιηη. ἴῃ Ενδην. [οἢ.᾿ ἴοπ. χχ. ὃ. 33: θανώ- 
του εἰς πάντας ἀνθρώπους διεληλυθύτος ἐπὶ τῷ 
πάντας ἡμαρτηκέναι. 

ΗἩΑΥΤ 914} ννὲ 8410 τπβεηὶ 
5141} ννεὲ σοπιίπυθ ἴῃ 8ἰη, 

τα στᾶσα πιδὺ δροιιηά ἡ 
2 (ὐσοά ἰογθϊά. Ηον 5841] ννε, 

τῃλὲ ἂτὲ ἀθδὰ ἴο 8ϊπ, ᾿ἵνε ΔΠγ ἰοηρεῖ 
τῇοτείη ἡ 

ΩΗΑρΡρ. Υ].- -ΤῊΕ ΜΟΙΒΑΙ, ἘΕΈΡΕΟΥΒ ΟΕ 
ΤἸυϑΤΙΕΙΟΑΤΙΟΝ. 

ΤῊΘ ρύυτροϑο οἵ (ἢς σπδρίοσ 15 ἴο δϑῆου [μδῖ 
ἐ [ῃ6 γρῃϊεοιιθηεβα οὔ Οοὰ " τονδὶ θὰ ἰὴ τῃ6 
Οοϑρεὶ, δπηά ἀοϑοτιδοὰ ἱπ ἴῃς ργεςθάϊης 
ςπαρίευβ, 50 Ὧγ ἴτοπὶ δβογα!ηρ ΔΠΥ͂ ρῥγεῖεχί 
ἴοτ ἹπητλοΥ Δ ΠΥ, 15. [ὴ6 ΟἿ] δυγὸ ἰουπάδιίοη οἵ 
ργδςεῖίςδὶ ΠΟ] 655. 

1, "ῥεηέ ῥα! «υε “αν ἐδεη 3 δαὶ] «ὐε εοη- 
ἡπις ἱπ «ἷπ, δαὶ ζγάςε "»μᾶ7 αδομπά ἢ γε 
δανς δἰγεδαῦ βεθη (1]|. 8) τπαῖ πε ἀοοίσιηε οὗ 
 σδοδῦοη ὉΥ δι νἱδοιξ ννογκβ οὗ ἰανν 
νγ85 ΠΟΠΊΠΊΟΠΙΠΥ ΠῚ σγεργεβθηϊθα ὉΥ̓͂ ΘΠΘΠλΪ65. ἃ5 
4ἢ Ἔποουγάᾶρεπιεηῖ ἴο ἀο ον] πὶ ροοὰ πιϊρδὶ 
ςσοιηε; δηὰ δραγί ἔγοπιὶ ΔηΥ͂ 5ιισ ΟΔ]υΠΊΗΥ͂ 
Πογα ννᾶ5 βοπὴς γραὰὶ ἀδηροσ (μαῖ ἴπ6 ἀοςίγπη6 
ταῖρῃς 6 ἀϑυσκεά (6 Δ]. ν. 13). 

ἴη ρμαβϑϑίηρ οὐ, 1δβογείοσθ, ἴο Ἴοπϑιογ 118 
ΤΛΟΤΑΪ σοηϑαπεης65, 51. αι] ἤγϑὶ Ὀτηρ5 ἔοτ- 
τγαγὰ, ἴῃ (6 ἴογτὶ οὗ ἃ αυσϑίίοη ἔοτ ἀο] θογα- 
ὕοη, ἴῃς οδ]οςτίοη νυν ϊςἢ παρῃς 6 ταδάς ἴο 
ἢ15 κἰδίοπηεηῖ ἴῃ οἶ. Υ. 20, 21, ζοποογηίηρ ἴπε 
ρΡυτγροβε οἵ [πε ἰανν, δηά 15 τεϊδίίοπ ἴο βίη δηά 
ἔτδςε 

" ὁ “δαί! «υε “αγ 1ῤεη3" ΝΏδΔι ἰηξοῦ- 
δῆςς 5}14}} γε ἄγαν ἔοὉσ ΟἿἹΙΓ τιογὰὶ σιυϊάδηςο 
ἔγοτῃ ἴπ6 ἴδοῖϊ (δῖ, “ «υδέγε εἱπ τλαϊοὶ οὶ ἱοὰ, 
ξΓαιε αϊ βαροτδοσπὰαῖ" ΑΥὸ νὰ ἴο 
ζοπίπυς ἴῃ 5ίη, ἰη ογάεσ [πα Οοὐ᾽β "φγσεξ 
7 ο ταῦ ἱρ᾽] θὰ," δηὰ 6 πιοτὸ ἃδιη- 
ἀδηῖ ἀϊδρίαγεὰ Ὁ 

Ἐπιμένωμεν, ἴπε6 ροηθηθ τοδάϊης, 8 (6 
δ δ)]ιπςίῖνο οὗἁὨ ἀ6]  ογαίοη. 

4. Οοά “ον 4. 866 «ἢ. ἐϊ... ὙΒΟΊΒουρδῖ 
ἰ5 γβῖ ἀδργεςδίθα 85 ἱπιρίοιι8, αηὰ ἴπσθη τεξυϊοὰ 
28 αὐδυγά. 

Ἡσαυ «ῥα «ὐε, ἐδαὶ γε ἀἐραά ἰο αἰπ, ἴδε ἀπ 
ἐοησογ ἐῤεγεπ ἢ Ἐρλά, “ὙὌἸἼ]ἑ][Γ6σὅ τ18αῖ ἀϊοὰ ἴο 
δὶ, ΒΟ 8881} ψὸ ἠπυέε απῦ ἰοησεγ ἐῤογεὶη ἢ" 
ΤΠοΟ τοϊδεννο οἶδυθο, ρας ἢγβι ἔοσ ἴῃ. βακα 
οὗ οτπρμδϑίς, κῖνεβ ἃ Ἵδαγαοζογίϑιὶς ἀεῆπὶ- 
τἴοη οἵὗὨ Ὀε εν γα, νυ ἢ ἢ δἤονγβ ἴΠ6 ΔΟΞΌ ΓΑΙ Υ 
οὗ βυρροβίη ἰδὲ {ΠΕΥ ἅγε ἴο “εοπρπης ἰπ 
“ἰη." 

ΤὮο δογίεϊ, ἴοο, πιυϑῖ Ὀ6 ὈῬΓΟΡΕΙ͂Υ τοπάογοά: 
ἐπο ἴμπδὲ ἀϊοὰ ἴο δὲπ," ποῖ “αὖὐς ἐῤαΐ αγὸ 
ἐεαά;᾽" ἴογ ἴἰ 15 ἃ ΠΊΘΓΟ {Γ|5πῚ ἴο 547 πὶ ἴο 
᾿ἴνα ἴῃ ϑἰη 18 ἱηςοῃϑὶϑῖθηϊς ἢ 4 σοηπ πυρά απὰ 
ΡῬΓεϑοπὶ ἀδδάηθϑϑ ἴο 115 ἰηἤιιοπος, ἀηά νυ παῖ τὴ 6 
ΑΡροϑίϊθ πιεδῃ8 ἰ8 ἴπαϊ ἴο “σε ἴῃ 51} 15 ἱπεοῆ- 
οἰϑίοπὶ στ δαυΐησ οπες ἀϊεά ἴο ἴ, Τὸ πᾶνὸ 
ϑῃδγοα Οἢ γι οι 5 ἀοαίῃ, ἰη [6 ΠΊΟΓΔΙ 56η586, 15 
(ῃ6 8τὸ ῥγεϊυδε ἴο ϑδβδτγίηπρ Ηἰἴ5 ποὶν τῇδ. 
ΤῆΘ ᾳυσϑίίοη “σευ ἢ ἱπιρ| 65 ἤθγε ποῖ ἃ 
ΡὨῃγϑίςϑὶ ἱπιροϑϑὶ Ὁ 1γ, Ὀυϊ ἃ πιογαὶ σοπίγδαϊς- 
Όοη. 

Το ένε ἐπ “πὶ ΤΩΘΔῊΒ ΤΊΟΓΟ ἴλη ἴο ““ εοπίημε 
ἐπ οἷπ:"} Υἴ 18 ἴο ἢᾶνο 58ϊη ἴου τῆ6 οἰοπΊθηῖ ἰπ 
δι ἢ να ᾿ἴνο, 106 ΤΊΟΓΔΙ δἴππιοϑρθογο ν᾿ Ὠϊοἢ 
ΟἿΓ 50111}9 ὈΓοΔίἢ 6. 
ΤΠ Ἐχργοββίοη “ αὐγὴ ὑπίο 51η " 8 ἢγϑβὶ 

ἔουηά ἴῃ 1818 ράϑϑᾶρο, [που ρῇ δῖ. Ῥδὺϊ ἴπ ἂπ 
ΘΑΤ ΟΣ ΟΡ σι] 6 βρϑακβϑ οὗ “ ἀγίης ἴο ἴπὸ Ἰανν " 
(6 Δ!. 1. το; νΥἱ. 14: Κοπι. νἱ!. 4«: 1 Ῥεῖ. ἡ. 
λ1ῳμω) [1 πιοδῃβ ἴο ὑὈς τεοϊθαβϑοα ἔσοτ 41} ροννεῦ 
δηὰ ᾿ἱπἤυεδηος οἵ 581|η, 845 ἃ βδίανθ 15 ὉγῚ ἀθδίἢῃ 
τοϊοαϑοὰ ἴτσοσῃ [πὸ ρον ῦ οὗ [15 πηδϑῖου : 5866 
ποῖα Οὗ τ. 7. 

[,εδξ ἴῃὴ6 ρῆγαδε “ἀἀϊά 10 «ἐπ᾽ 5Ποιυ]ά 
8601 5ίγσαηξε δηῃὰ υπἰπίς! ΠῚ 0 ]6, τὴ6 Αροβῖὶο 
οἴθοκβ Ὠἰπιϑεὶξ δηὰ Ὄχρ δίηβ ἴ; γεῖ ὄυθη ἱπ 
δ]95 πιοάε οὗ ἀοίῃς [(Πἰ5 δ ἱπιρ᾽ϊε8 παῖ 
85 τοαάδσϑ οὐσῃϊ ποῖ ἴο ποεά δῇ οὌχρίδπδ- 
ὕοῃ. 
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2 Κπον γε ποῖ, πὶ 80 ΠΙΔΗΥ͂ 
Οτ, ανν. Οὐ 5 248 ἵνψεγε δαρτίΖεὰ ἱπίο 6508 

ΓΟ γίβε νγεγε ὈαρτὶΖεὰ πο ἢ 8 ἀθδίῇ ἡ 
4 Τμοτγείογε νὰ δε διιγίεά τῇ 

8, Κἄροαυ γε ποὶ)] “ΟΣ ἄποτυ γε ποῖ. Τῆς 
Μνογὰ ΚΟΥ" ροϊηΐ5 ἴο ἴῃ6 ΟΠΪΥ αἰϊογηδῖῖνα : 1 
[ΠΟΥ ἀο ποῖ ιἱηάετγείδηά ννῆδὶ ἴἴ 18 ἴο “ ὀαυε 
ἀϊσώά το εἰπ," ἴλοΥ πλιϑὲ δ6 ἱρπογδηῖ οὗ [Π6 
Ἰπεσηίης δηἀ οἤεςϊ οὗὁὨἨ τπεὶγ Ὀαρί5πι; δηά [6 
ΥΟΓΥ 1πουρῃϊ οὗ βυςὴ ἱρπογάποοθ ρψίνοϑ ἃ ἴοηθ οὗ 
τοργοοῦ ἴο ἴπε αιιοβίίοῃ. 

Η τε (85 ἰη ν. 11), ἰηδιεδά οὗ “ες Ορεισι," 
{Π. ΤΙ ηϊ ογάογ 15 "ΘΟ σὶβὶ 7988," [16 Μο- 
ἀϊαϊοτγί4! πᾶῖηθ ποὶἀ5 {Π6 οἰπρμαῖίς ροϑίτοη 
ΠεΓα, δηὰ ἰ5 υδοὰ ἰοπὸ ἰπ ἴπο [οἸ]οννίηρ σοη- 
τοχῖ (τὺ. 4, 8, 9), θεσαιι56 Ηδ ἰηΐο ψνῆοπὶ ννα 
ΤῈ Ὀαρίϊζοά ἰ5 ἴπ6 ἢεαά, ἢ ννῇοπι 4}} (Π6 
τα τ Ὀ.Γ5 ἄγ υηϊζεὰ ἴῃ οηα ὈΟΑΥ. 

Το ὃς “ὀαρέϊχκεά ἱπίο Οῤγὶσι" 18 ἴο δ6 
Ὀτοιρηξς ΟΥ Ὀαριϊσπὶ ἱπῖο ὑπίοη ψἢ Ηἰηι: 
διῖ ἴῃς οτρῖπαὶ ννογὰ σοργοϑοηΐα {85 υηΐϊοῃ 
ἴπ ἃ υἱν ἃ ρίοῖιτα, νΠΙς ἢ ννα οδπ ΟΠΪΥ τεργος 
ἀιυςὸ ΌΥ υϑἷπρ' Ξ0ΠΊ6 [685 ΓΔΠ ΔΓ ννογά, -- “ ἱπὶ- 
τηργϑοα ἡπέο Οὀνγισί, "ἡ " ᾿Ἰτηπηογϑοὰ ἐμ2ο ῥὲς ἐξα ."" 
80 ἴῃς [5γδο 65 τὸ βαϊὰ ἤριγαίνεὶν ἴο ἤν 
Ὀεοη “ αὐ  δαρέϊκεά ὠπίο (ἀπ 0) Δῆο!ες ἱπ ἰδὲ εἰομά 
αηδ ἱπ ῥέε σεα" (1 Οογ. χ. 2), Ὀδοδυβε [Π6 γεϑ]ῖ 
οἵ {πεῖν ραβϑίηρ ππάθγ [86 εἰουά δηά [σου ρἢ 
(ῆς νναῖουβ ννὰ8 {πᾶὶ “ΠΥ δεϊενεὰ [πὸ 
Ι,ογά δηὰ ἢ5 βεγσναπῖ Μοβοβ" (ἔχ. χίν. 11), 
Δη( ννεγὸ ἴῃυ5 υηϊϊοὰ ΝΠ Μόοϑοβ 45 {ΠΟΙΓΣ 
“ο νοσεῦ ννΒοπὶ {ΠΟΥ {τγιισῖεά, (ῃεὶγ Ἰοδάθυ 
ννΠοπὶ ΠΟΥ [οἸ]οννεά, δηὰ τπμοὶσ πιραϊδίοσ ἰῃ 
γνῆοβα ςονεοηδηΐ ἴποῸῪ σμαγοά. (ὐοῖῃ αἰϑὸ 
Ι (ὐογ. χίὶϊ. 13, δῃηὰ 6 δ]. 1. 27, ἴὴ νυῃϊοῇ 
Ραββδᾶβεβ, ἃ5 ἤετθ, ἴβε υπηίοη ἢ ΟΠ γίσὶ 
ἴῃ Ὀαριθπι ἰδ ΘΧΡγΟΒΒΙΥ δϑοσ θά ἴο 41} νῆο 
ἃς Ὀδρί χοά, Ὀδοδιδα ἃ ἰδ ἃ γμἱ οἵ Οσοὰ 
Ὀεβίονν ες ἔγεεϊν οἡ 41}, (μου σὴ ἔγοτα 1ἴ5 νετῪ 
τμᾶῖυγε ἀερεπάςηϊ οη ἃ τίβῇῃϊ ἰδὲ ἔοσγ [15 σοῃ- 
τπιιρ οἰ ςδοΥ. 
ΟἾγιϑ 5 ἀρδίῃ, δυτγῖαὶ, ἃπά γτεϑυγγοςίοη 

ὈΕΙΏΚ ΠΕΟΑΒΘΔΙῪ δἴερβ ἴῃ πε ργοςεβ8 ΟΥ̓ ὑνῃ]ςἢ 
Ηὀς ιἱπἰῖϊ65 ὺ5 ἴο Η!πιϑοὶ ἢ τῇ ἃ πὸνν ᾿Πἴἶὸ, ἴο 
δε ““δαριἰπεά ἱπίο Οργε" ἰβ ἴο θὲ δτγουρῖ 
Ιπἴῖο ὑπιοὴ ἢ Ηἰ5 ἀθαῖῃ (νυ. 3), ΗΪἶ5 Ὀυταὶ 
(υ. 4), ΗΙκ τεϑυγτγοςοζίοῃ (Ὁ. 4). 

ῥαρηπεά ἱπίο ῥὶ: ἐεαι δῇ Ὄδα τπίοη ἢ 
ΟἸἩτιϑὲ ἰηῖο ψῃΙςἢ να ἐπε ὈΥ Ὀαρίϊ5πι 18 ἴῃιι5 
ΤΆΟΓΟ ΟἸΟΒΟΙΎ ἀοβηραά ἢγβῖ ἃ5 ὑπιοη νυ ἢ ΗἸἸ5 
ἀοδίῃ ; διιῖ ([Π6 ἀδαῖῃ οὗ ΟΝ τίϑὶ Ὧας νδγίοιβ 
ἀϑρεςίβ, ἀπά [ἢε ςοηπίοχί πλιιδί ἀδιογηηθ ἴῃ 
ννΠ Γῇ οὔ [656 1ἴ 15 ργεβεηϊοα, ὙΠΪ8 ἰ5 Ἑἰ ΘΑ 
δίαϊος ἴῃ ν. το: “ἐπ δαὶ δὲ αϊεά, ῥὲ αϊδ μπΐο 
σῇ πο." Ηἰ5 ἀθδίῃ 15 ἤότὸ νυἱεννθα 8516 Ηπ4] 
δηά σςοπιρίεῖς ἀο!Ινογάποθ ἵγοπι ἃ ᾿ἰξε ἰῃ ννἢϊ]ς ἢ 
ἴογ οὐὗγ δᾶκοβ δ δαὰ Ὀδδη βυδ]θοςῖϊ ἴο ςοπάϊ- 
τἰὍη5 ἱπιροϑεὰ ΌΥ οἵ 8|πη5: ἂπά [(ἢϊς βθῆβϑδ 
ΘΧΔΟΙΎ οογτόϑροπάβ ἢ (86 που σῆς ΠΙΟΝ 
Ἰεά το ἴδε πιρηζίοη οὗ (Ὦγίϑ 5 ἀδαῖῃ, “ Ησαυ 

ΒΟΜΑΝΞ5. Γἱ. ἰν. 3-. 

ἢϊπι ὉΥ Ὀαριίδπι ἱπῖο ἀςδίῃ : τῆλε [ἰΚε 
ἃ5 ( γβϑῖ ννᾶ8 γδίβεά τρ ἔγοπι τῆς ἀεδά 
ὃγ τῆς ρίογυ οἔ τῆς Εδιμογ, ἐνεη 80 ννγὲ 
ἮΡ 8ῆον 4 νγαὶκ ᾿ῃ πεννηοβ8 οὗ ΠΠδ. 

δαί! «υε δαὶ ἃϊοἃ ἰο εἰπ, ἔθυε ὩὔΥ ἰοηρεγ 
ἐῤεγείη ἢ" 

ΤἬυ8 ἴΠ6 πιογδὶ σπαγαςῖου οὐ τῆς ψνΒο]ὸ ᾿ξ 
οὗ αἰ 15 ἀεϊεγτηϊπεά ἴῃ [Π6 γεγῪ δοῖ ΌὈΥ νυν ἢ 
ΤΆΔ Θηΐογβ ἰηΐο πα 11ἴδ. 

4, ΤΡῥεγεζογε «αὐ αγὸ ὀμγίεά «υἱὲῤ ῥένι ὁγ δαρ- 
ἔδει ἱπίο ἀραὶ) “9 Ψογ10 Ὀατὶοὰ πο το- 
ζογο ὙΪΓ δἰ ὉΥ ΟἿΣ ὈδΔρίΐδιη ἰπΐο δὶ8 
ἀθ81}." Αϑϑιπιίηρς 15 γοδάθγβ᾽ 45ϑθπῖ ἴο 6 
ἴαεϊ παῖ “νγὲ ννόγὸ Ὀδαρί!Ζοά ἰηΐο ΟἾ γί 5 
ἀδαῖη," δῖ. Ῥδὺϊ ργοσεεάς ἴο εἰαΐθ (1) [15 1[π|5- 
τηράϊαϊα ςοηβοηυδηςο, «ὐό 676 δωγίοά «υἱδό 
ῥί»ι," ἀῃὰ (2) 15 ἤπλ] ρυγροβο, [παῖ ννὲ πηῖρσῃῖ 
Ὀ6, {κε Ηἰπι, γαϊϑθά τ} ἴο ἃ πονν Π1δ6. 

ἼΠΘ ὀχργεββϑίοη, “1ΘΔΕ Ψ6.Ὸ Ὀυγίοα,᾽" ΠΊΑΥ͂ 
ἤανο Ὀδεη βιισρεκῖεα Ὀγ ἴΠ6 πηοιηθηϊαγυ ὈυτΊί δ] 
Ὀεποδῖῃ ἴΠ6 ὈΔρΙ πλδὶ νναῖογ (566 Βιπρ ΑΠῚ, 
“Αηξᾳ.᾽ ΧΙ. χὶ. ὃ 4): ἰἴ ἀδοίατεβ ἴῃ τπ6 
βἴγοημοβδῖ ΤΠΔΠΠΕΥ ΟἿΓ πηΐοη ἢ ΟἾγϑῖ ἰπ 
ἀθδίῃ, δηὰ ουγ δπῖγε βοραγαίίοη ἕγοπι ἴδ [ογ- 
ΤοΥ [ἰἶἔῸὸὶ ἴῃ ΜὩΙΓΝ δίῃ σεϊσποά. Βυῖ νυ γίαὶ, 
διἱηρ ἃ ϑἰρῃ δηὰ 564] νυ ῃ!οἢ δί[οϑῖβ {Π6 σγρδ αΥ 
οἵ ἀφαίῃ, βεσνθβ α'ϑὸ ἴο δί(εσϊ ἴῃς σε] γ οἱ 
ἴῃς γοϑυγγοςίοη : ἤθηςσο τῆς δἰρηίποαπος νος ἢ 
δ5:. ΡΔμ}] αἰΐδοθος ἴο (ΟἾγιβῖ 5 Ὀμυγιαὶ, απ ἴο 
ΟἿ Ὀαρίίϑπιαὶ δυτί] νὴ Ηἰἶπι; σοπλράγε 
(οἱ. ἰϊ. 12: “ὀωγιεά «υἱῤ ῥίνη ἐπ ῥαρίλεηις 
«αυδεγείη αἰ:ὸ γέ αγὸ γθεπ «υἱΖῥ᾽ ῥέμι, ἐφγομσθ 
ἐδὲ καὶ οΚἹ ἐδὸ οῤεγαϊίου οΥΓ Οοά, «υδὸο ῥαΐϑ 
γαϊπεα ῥίνγι ἤγονι ἐδ ἀεαά." 

Ορῤγμ «υας γαϊμεά ὦΡ γον» ἐδὸ ἀκα ὁ; ἐῤὲ 
Ξἰονν οΓ δε Ἑαίῥεγ.ἢ “ Οἱογν"" ἰ5 τὴς πιδηϊθϑ- 
ἰαϊίοη οὗ ἐχοοοῆοθ, ἀπά “ 4ῤε σίογν ο7 1ῤὲ 
Ῥαϊδογ" ἰῃσϊυάο5. 4}} τῇς Ἔχοειοηςς οὗ ΘΠ Υ͂ 
[δὶ σᾷη ὃς πηδηϊξεβῖοά ; [ἴ 15 ἃ πογο σοπηρτο- 
ἤδηβινο αἰτίθυῖε τῃδη “ Ῥοννοσ, νΒΙ ἢ 5 ἴη6 
κιδά οἵ ἐχοο] ] οῆςθ ὀϑρθοῖδ! πιδπ βίο ἰὴ 1ῃ6 
Γοϑυγγοσίίοη (ςἢ. 1. 4; 1 Οὐογ. νἱ. τ4; 2 (οτ, 
ΧΙ. 4; ΕρΉΏ. 1. τ9). 

Οοχλραγο οὖν [νογά᾽5 νογάς σοησογηίηρ [6 
τοϑυγγοςίίοη οὗἉ [,ἀΖαγιι5: “ διαίά 1] ποῖ ὠπίο ἐδεε, 
ἐραί, ἐξ ίϑοι «υομἱάε: δείευε, ἐδομ «ῥομίάει! “τε 
ἐδὲ σον 97 Οοά 3" (]οδῃ χίὶ. 40). 

“ΟΡρν δ φυας γαϊκἀ ὧγ δὲ αἰονν 97 ἐδὲ Ἑαίδεν, 
Ὠοῖ 45 ἰαςκΚίηρ σἴγοηρτῃ ΕΠ πλβοὶζ, ἔοτ Ης ἰ5 {πῸ 
Ι,οτὰά οὗ 4}} βροννθσϑ, Ὀυϊ θδθοδιιδο Ὀοτἢ ΟἸιγίϑσῖ 
δηὰ Ηἰβ Αροϑβίϊθβ δϑοσῖίδε ννῃδῖ 15 αονβ τηλη 5 
παΐυτο ἴο ἴῃς βίογγ οἵ [ἢ βιιργειηθ πδῖαυγε ἢ 
(γε! ἴῃ Οτγαπλογ᾽β " δίθηδ δ. ὅ0 Ἐόδγβοη 
ϑῆονν5 ἢ δαἀπιίγα]ς ἕοσοθ τπαΐ “ἴῃ ταιϑίης 
οὗ ΟΠ γβῖ 15 αἰϊτυϊοά ἴο Οοεὲ ἴῃς Βδίδοσ, Ὀι 
ἰ5 ποῖ αἴγιδιίοα ἴο ἴπ6 Ἐδίθοῦ δ᾽οπο." ὅος 
“Εχροκίτίοπ οὗ ἴπὸ στρά, 1. 1ο1--304, «τιά 
Ὠοΐδ ΟἹ Υνἱῖϊ. 11. 

ΒΥ ““πεφυηφις οΥ ἐγ " 5 πιϑδηΐ “ Ὡσννη 655 ἢ" οὗ 



γ. 5.] 

ς Εογ 1 ψὲ Βᾶνε δεεη ρἰδηϊεά 
τορεῖμεγ ἴῃ τπ6 [ΠΚεπ685 οἵ ἢϊβ ἀθδῖῃ, 

1ὴ6 οἰεπιοηΐ οὗ 1ἴτ, οὗ πε ᾿ἰνηρ δηϊπλδίϊης 
Ρηποερὶς, ποῖ ἴῃς 16 (Πα 18 ᾿ἰνθαὰ ἀδύ ΟΥ̓ ἀΔΥ͂ 
(βίος), Ὀυϊ ἴῃς [16 νυδῖοῖ ᾿νεσῃ ἴῃ ἃ (ζωή). 

ΟὨ {π|8 πιοδί ἱπηρογίδηϊ ἀϊβιιποϊίοη, 56:6 
τΤτοεπςοῖ, “Ν. Τ. ϑγη,, δηὰ 567165, αηὰ [ἢς 
ςοοπμπηδηΐ οὗ ΤΒεοάογιβ ἢ Οτγαπηεγ᾽5  Οδίθηδ᾽ 
οὐ 1ῃ158 ραϑϑᾶρε, [πδί “νὰ οὐρῆϊ ἴο Ἔχμῖδι (ἢ δ 
σοπάυςξ ΡτΓΟρΡΟΓ ἴο ἴμδὲὶ 11ξὸ (ἐνδεΐκνυσθαι τὸν 
βίον τῆς ζωῆς ἐκείνης) ᾿ηΐο ΜΉΝ να ὈοΙϊανα 
[δῖ ννε δυὸ Ὀδθθη Ὀοτγῃ ΤὨγουρῇ οὐὖἶ Ὀαρίί5ηι.᾽ 
Το σοηάιυςῖ οὗ 116 (βίος) 15 Βογε Ἂχργεββθά 
ὉΥ τῆς ἤχυτε οὗ “ «υαὐ ῥίνη," 45. 1Ώ πὸ ϑβἰ ΠῚ} 18 
ρᾶϑϑαρε ΟἿ]. Υ. 25. (πραγ αἰϑὸ Βρῇ. νυ. 2, 
“ «μαΐξ ἱπ ἰουφ," δῃηὰ (Οἱ, ἵν. ς, “ «υαἱξ ἐπ «υἱ:- 
4ο»." Γδο [6 ἴῃ ΟἸγϑῖ 5 ἃ πὸνν [1ἴ6, δηὰ 
[15 φυδ᾽γ ἰ5 πιδάς ρῬγοπιηδηΐ Ὁγ {ἢ 5βυδδίδη- 
Εἶν] ἔογπι, “ ποαυπεῖς οΥΓ ἢ: σοτήρᾶγε (ἢ. 
Υἱ!. 6: δηά 1 Τίπι, Υἱ. 17: ΔΝ ηεσ, “Ογ. 
ὃ χχχὶν. 2. 

Τῆς “2 " ἱπιραγίοα, 45 ἰ5 σῃονγῃ ἰῇ σ΄. 5, 
5 (ῃαϊ οὗ (Π6 γίϑδεη ΟἾγῖσὶ ἴῃ Ηἰ5 ρὶοτγιβεά 
ΒυπηδηΥ, οὐ ψ Ὡς ἢ τς Αροϑίϊε νυγῖῖο5 ἴο 16 
(οἹοκϑίδῃβ (οἰ. [ἰϊ..3, 4}, “"7ε αγε ἀεαά (Ὑϑ 
ἀϊοὰ), απά γοων ἐξ ἐς (888 Ὁ661) δέἑάεπ «υἱ! 
Οργμ ἐπ Οσοά. ΜΈ για, αὐδὸ ἱ οἱγ' 
ἠε, εῤα! αῤῥεαν, ἐδεὲη «ῥα γε αἰτο ἀρῥεαν «υἱὴὸ 
ῥὲνι πὶ σίονγ." 

Εογ δὴ δάπηϊγα ῖθ σοτηπιθηΐ οἡ ἴπ 6 ἀοςίγίης 
οὔ ἴῃ Ραββαρο, 8εὲ Ηοοκοσ,  ΕῚ Ρ. ΒΥ. ςἢ. Ἱν!. 
ξ6. “δὲ βοῃ8 οὗ Οοάἄ αν σοάΐβ οννῇ Ὧ8- 
ἴωυγα!] ϑοὴ 45 ἃ βϑοοοηά Αὐάδῃὶ ἔγοπι ἤράνθῃ, 
ὙγὮο56 γᾶς δηιἱ ὈγΓΟΡΘΩΥ {ΠΕῪ ἀγα ΟΥ̓ 5ρί γι] 
δηὰ Πεολνθη)Υ Ὀἰγῖῃ." 8. 7. “ Οοά πιδήο ἔνε οὗ 
τς τιῦ οὗ Αὐδπι. Αηά 5 υγοῖ Πα ἔγαπιετῃ 
ουΐ οὗ ἔπε νεῦῪ ἤεβϑῃ, [ἢ υϑῦὺ ψουπάεά δπά 
δ]εεάϊηρ 51:46 οὗ ἴπῸ ϑοὴ οὗ Μδὴη. Ηἰ5 δοῦν 
σγυςσ ρα «πὰ Η:5 Ὀἱοοά 5ῃ6ἀ ἔοσ {πὸ Πξ6 οὗ τπ6 
ννοτ] , ἀγὸ ἴῃς (Τὰ εἰεπιθηΐβ οὗἨ τῃμδῖ Ὠεαυ θην 
Ὀεῖης νι σ ἢ τλδκοίῃ 0.5 συ ςἢ ἃ5 Η ̓ πλϑοὶ 5 οὗ 
νομὴ ννῈ ΤΟΙ 6."---1ό. “ Αἀδπὶ 15 ἰῇ 115 ἃ5 Δῃ 

. ΟΥΡΙΠΔ] ολι56 οὗ ΟἿΥ πδίυγο, δηά οὗ τῆαϊ σοτ- 
Τυρίίοη οὗ παΐυτο ψΠοἢ σδιι565 ἀθδίῃ : Ο  γίϑὶ 
ἃ5 ἴῃ6 σδιι56 ΟΥΙ ΙΔ] οὗ τοϑϊογδίϊοη ἴο [ἴδ......ὅ 
Ὁ τδὶ Ββανην Αὐδηλβ πδῖιγο, 85 νγὰ ἤάνο, δυῖ 
Ἰῃςοτταρῖ, ἀογίσει ἢ ἢοΐ παῖπγε Ὀυϊ ἸΠΟΟΓΓῸΡ- 
ἴίοη, δηά [παῖ ἱπιπιοάϊαῖοὶ υ ἴτοπὶ Η 8 ονν 
Ρεΐβοη υπῖο 41} [ἢαϊ Ὀεϊοης υπῖο Η Ἰτ᾿.ἢ 

[τ ν}}} 6 δθθη ἰῃ ς, Υἱῖῇ δ. 2, 9-11, [μαΐ (ἢ 5 
πδνν ΥἹ4] εἰεπιεηΐ ἰ5 “" ἐῤε ϑδρίγ! οΥ με" ἴῃ 
1815 ννοσ] ἃ τῆ6 “ “7 " 1156} 5. ἰδάδη, Ὀυῖ [15 
εἤεςῖ5 ἅτε ἴο ὃὈς 566ῃ ἰῇ ΟἿΓ “ «υαἱζέην 4367 
ἐδε δρίγὶ 1" (τ. 4). 

δ. Τὸν ἱ «ὐό δαυε ὀεεη ῥέαπίεά ἰοσείδεν" ἐπ 
ἐδε ἤξεηξι. Γ᾽ δὲ μα “ον ὕ «υέεέ ῥαυε 
Ὀοοοο ποϊτοὰ ἴο ῥέε έεπεις οὗ δὶ; ἀεαΐὁ." 

Τῆς ἀεαῖῃ δηὰΐ σεδυσγεοϊίοη οὐ (γι ϑι 8 
παΐυγαὶ ὈΟΑΥ πᾶνο {πο σογγοβροηάίημ οβεςοῖβ 
ἰπ Ηἰδβ τηγϑιιςαὶ Ὀοὰν “(μὲ δίεββεα σοπιρδηγ οὗ 

ΒΟΜΑΝΞ5. ΓΚΥἱι. 

ν͵ὸῪὸ 5Π4]1] δα αἷϑο 1μφ ἐδε ἰ ξεπει; οὗ λὲς 
Γοβυτγοςτίοη : 

411 ΓΔ] ρθορ]ς. ΦΤε ἰξεπεσς 9 δὶς ἐρα δ" 
58 {ποεῖν “ ἀδδίἢ υηΐο 58ἰη,᾿" δηὰ “ρὲ ἐξεηει ο΄. 
δὲς γεγο οπ" 16 ΤΏΘΙΓ “Ὧονν δίγι ἢ υηΐο 
τι ρῃϊδοιδη658. Ὑδ6δ6 ἀγὸ δοίη ἱποϊυκ Θά ἴῃ 
Βαρίϊδπι, ὉῚῪ ψῇῃϊοῖ τς ὈΘΙοναῦ Βᾶ5 ὑδθθῃ 
Ὀγχουρῆϊ Ἰηΐο ᾿ἰνιηρ απο νυ Ογστ 8. τγ5- 
ς4!] Ὀοάγ, ἃς Ὀδοοπῖα οὔθ ὈΥ δἰγί δηὰ 
ετονίῃ (σύμφυτος) νὰ ἰἃ δηὰ στ [ἴ8 
Θϑϑϑηζδὶ ργορογίϊεβ, “τῆς ἐδεπες 977 ῥὲς ἀεα! δ" 
δηὰ “206 ἰξεπεις 077 δὲ: γτεσμγγεοιίοη." 

ΘΟΙΏ6 ἸΠΓΟΓρΡΓΟΙΟΓΒ σίνα ἃ αἀἰβεγοηῖϊ ἴση ἴο 
[Π6 ραβϑᾶχζοϑ “Ἰἶ ννε ἤᾶνο ὕθθη υηϊϊοά «υὐζό ῥένε 
ΌὈγ ἴθ ᾿ΙΚοηθβ8 οὗ ἢ 8 ἀδαϊῃ." Βυΐῖ 115 σοη- 
Βί ΓΙΠΈΟΩ ΓΟΠΓ65 δὴ ΔΥΌ ΓΑΓΥ δα το ἴο 8. 
Ρδυὶϊ 5 ψογάβ, νος ἢ ἀο ἠοΐ Ἔχργοβθ, που ἢ 
ΠΟΥ οὗὨἨ σουγϑα ἱΠΊΡΙΥ, ἃ ἀϊγεςῖ υηϊοη οὗ [Πα 
θα ονεῦ [ἢ Ο(Ήγιοϑὶ Η:πιβοὶξ, 

«υε «ῥ4ᾳ] δὲ αἴτο πὶ ἐδὲ ἤξεπεας 9 δὶς γεταγς 
γεοίίο.)] ὍὙΠΟ ΑἹ Ὗ. ρίνοϑβ [Πὸ ϑθῆβϑ6 σογγεοῖί, 
δηά 1ἴ 195 ΠΑΓΑΪΥ͂ ροβϑὶΌϊο ἴο Ἔχργοϑϑ ἴῃ ΕΠ 58 
ἴῃς Π᾿νεὶγ ἴυγη οὗ ἴῃς Οτεοκ (ἀλλὰ καῶ: 
"Ν ν ὮῪ [ἤδη αἷϑοὸ οὗ 8 γδϑιισσοσοη ννὲ 5[12}} 

ὦ Τὸε ἰδεπεις ΟΥΓἹ δὶς γοσυγγεοϊίοη "ἡ 156 ἴῃ6 
“πραυπε. ο ἰε " ἱπιρατίδα ἴο 15, 45 ἴῃς οἱδ 
οὗ Οοά, ψτουρῃῖ Ὀγ {πε βᾶπιε ἀϊνίηε βοννεῦ 
ψὨΙ ἢ ταϊβοὰ (ἢ γίϑὶ ἔγοπὶ ἴῃς ἀδαα. “ Βοδοδιιβδ 
ἴὴ6 ννοσῖκ οὗ [5 δρί γι: ἴο ἴοβε εἴεςϊβ " (5ληςῖ!" 
βεδίίοη δηά [Π6) “15. ἴῃ 8 Ὀγενεηϊθα Υ͂ 5ἰη 
δηά ἀθαῖῃ ροβϑοβϑίηρ ι.5.Ὀεΐογο, ἴἴ 18 οἵ πθοθ5-» 
Β1Υ {παἴ 45 ΜῈ}} Οὐγ ργεβεηΐϊ βαποιβοδίίοη ὑπο 
Ποινη655 οὗ [ἴἔ, 45 ἴη6 ἐπζυγὸ τοϑιογαίϊίοη οὗ 
ουὖγσ Ὀοάΐε5 8ῃου]ά ργοβϑιιρροθε ἃ ραγι οὶ ραϊίοη 
οὗ τς ξγᾶςς, εἰοδοΥ, ποτ, οὐ νίγίιιο οὗ ἢ 5 
Ὀοάγ δηὰ δ]οοά " (Η οοκετ, ' Ε.. Ρ.᾽ 116. ν. ς. ἱνῖ. 
8 το. “1{ἰ5 ποῖ γεψυϊγοά (παῖ ννὲ 5Βῃουϊὰ ἀϊδ 
ἴπΠ6 ἀδαῖῃ οὗ [6 ὈΟΑΥ 45 Οἢγιδὶ ἀϊά, δυϊ ἴο 
ἄϊο 45 ἰβδας ἐϊά ἴῃ ἴῃς 5ἰ πα] ἀδ ἀπά ἤριγα 
οἵ ἢϊ5 ἀδδῖῃ , τῃαΐ 15, ννὸ 5δῃοι") ἀἴθ ἴο βίη... 
Απά 85 1ἴ ἰ5 ποΐ τεαυϊγοα ἴηδῖ ννς βῃοι )ὰ ἐδ 
(πὸ ἀδαῖῃ οὗ με Ὀοάγ ἴῃ Βαρίϊ5πι; 50 [ἴ ἰ5. ηοῖ 
ἴο Ὀ6 ὀχρεοϊορα (πδΐ ννεὲ σϑῃουϊὰ ὃ6 οσίῃν τῇ 
ταἰϊϑοὰ ιηΐο ἴπαΐ ρΊοΥυ, ννογουπῖο Ηδ τοϑο, δῖ 
ἴο (“ι2) Ὀς ταἰϑθά υππῖο ἃ ϑἰπλ]τυ6 οὐ ΠΠΙΚοη 658 
οὗ 1τἴ, ταὶ 15, υηΐο Ὡδινηθβ5 οὗ {|ἴ6, ΠΟ ἢ 18 
(ἢ6 ἤγϑε γοϑυσγγοοῖίοη. Απηά οὗ [818 γθϑ}}Γ- 
Τοοϊίΐοη ννὸ 514}} ποῖ δ]1] ἴο ὃς δεῖιδὶ ραγ- 
[ἌΚοΙ5 ΌΥ Βαρί5π|, ὦ ννὸ δ6 τί ρον ἱπιρίαηζοά 
ἰἸηῖΐο [δ6 5ιτιάθς οὗ Ηἰβ5 ἀραῖῃ : ἔογ 50 
(ῃς Αροβἕὶε 8 ψψοσήβ ἀγὸ " ([4ςἰκβοη, " γερά, 
χὶ. τ7). 

ΤὭιυ5 ἴδ ἔυΐυτο (( αὐε “ῥα ! δὲ Ἶ Α5]1η υ. 2, 
5 ηοῖ ἴο ὃδ6 υπάοτοιοοά οὗ ἴδε ἔμϊυτο τγοϑυγ- 
τοσζίοη, θυαῖ Ἔχργθβϑεβ ἴῃδί νυ ΠΊ ἢ 15. ΠΊΟΓΔΙΥ͂ 
ςογίδϊη ἴο ἴδκὸ ρΐδοθ 48 ἃ Ἴοηβο]ιεηςο οὗ 
πανίης Ὀδθη υηϊϊοα ἴο (ἢ γδῖ ἰῃ ἢ15 ἀδδίῃ (566 
αἶϑο ΑἸέογάαν. 
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6 Κπονιηρ τἢϊ5. τπλῖ ΟἿΓ οἱ] πιδη 
ἰ5 σγυςπεά ννἢ λέπι, τῆδλῖ τῆς οὰγ 
οὗ εἰπ πιρῆς 6 ἀεβιίγογεά, (παῖ 
Βεποείοσῃ ννὲ 8ῃουϊά ποῖ ϑβεῖνε 
βίη. 

Θ. Κρηοαυσ ἐδ: ἩΜοῖίὰρς 5. ΤΈΣ 
Κποννίεαρσε βεσε πιοδηΐ (γινώσκοντες) 5. ποῖ 
Κπονίοάρε οὗ ἃ γαεῖ, 5: ΡΥ 45 ἃ ἕδεϊ (εἰδότες 
. 9), ὑυῖϊ οἵ πε “έεα ἱηνοϊνδα ἴῃ ᾿ἴ, ἃ Κπον- 
ἰοάρο ψνῃϊςῇ τοϑι 8 τοπὶ τῆς ὀχεγοῖϑὲ οὗ [6 
πη ογβίαπαϊηρ ὑπ Ὁ 
Τὸ ρῥδγτςοὶρίθ 15 ΟἸΟΘΟΙΥ σοπποοῖϊθα ἢ 

ἴ[πΠ6 φγοοδάϊηρ οἰδιιθε: ΟἿΓ σΟΠΙΌΓΙΜΠΥ ἴο 
(Ἶ τῖϑ0᾽5 γαϑυγσγθοῖοη ταδὶ ϑρΥ Πρ ἔγοπι, ΟΣ 
αἴ ἰεαϑῖ ὃ6 αἰϊεπάθα ὈγΥ, ἃ στρῃξς ρεγοθρίίοη οὗ 
ἴπὸ ἰΙάθα δπά ρυγροϑἊε οὗ οὐγ υπίοη νὴ Η 5 
«ἰεῖῃ, 45 ἴδιο ἴῃ ννῆαδῖ οϊϊοννδ. ᾿ 

οἱ οἷά »ιαη ἱς ἐγμειβεά «υἱ δί»Ξ] ΉΪΒ 
8 γα  ΘΠΕΥ ᾿ηϊεγργεῖϊοα 85 1 τῆ6 ννῃο]ς 58ϊη- 
ἔυϊπ655 οὗ ἴδε πγορεησσγαῖς τηδῃ, οὐ ἴἢ6 νΒοὶς 
δ᾽] Πε585 οἵ οἱἱἵγ σοτηπιοῦ παίυτε ἀογινοά 
ἴτοπη Αὐδπη, ννεσε ῥεγεοηβεά ὑηάοσ [6 ΠπαΑπὶΘ 
οὗ “ομν οἷά »ιαπ. Βιυῖ ουςἢ 4 ἤριυγο οὗ 
ΒρΘοςἢ [2}|5 ἔδσγ βῃογῖ οὗ (ἢ6 νἱνιἃ δηά Ἰηΐθηδο 
το ΠΥ οὗ 851. Ρδυ}}5 ᾿πουρῃῖ. ἴη Οδὶ. 11. 2ο, 
ἃ αββασο ΨΧΙ ΓΘ ΟΠΪΥ 4 ἔονν τηοητἢ8 δοίοτγα 
(15, Π6 58Υγ5: “1 δδῦθ ὉΘθΘ: ογμοὶβεά «υἱὲ 
Οῤγμΐ: δὰ ἰδ ἰδ πὸ ἸΟΏΒΟΣ 1 [δὲ [1γ6, 
ῥὼμὲ Οῤγσ ἰυείδ τα »ιε." Οοπίγασίπς 15 
ἔοττηοσ ἢ 15 ργοϑοηΐ ἰδία, [ἢ Αροβίϊς 
ἴεε]8 {παὶ Π6 ἰ5 ᾿κθ δῃοΐποσ Ὀοίης, δηὰ ἢ45 
Ὀπάῤγροπθ ἃ σἤᾶπρα 845 σοπλρὶείο 45 ἴδ οὗ 
ἀδδῖῃ ; 18 ἐογπΠΊοΥ εξ 85 ραϑϑοὰ ννᾶὰῦ, ἢδ 
᾿ἴνθ5 ἃ5 ἃ ΠΟῸ πδη ἴῃ Οἢγιϑῖ, ἀπὰ (σιϑῖ ἴῃ 
ἢϊπι. ΤῊΘ “ οἱά »ιαπ᾿ 15 ἴῃ 8 566 ἴο Ὀ6 πὸ 
ΔὈσίγδοῖίοι ΟΥ ρουβοηϊβοδίίοῃ, 1ξ 18 ΟἿἿΓ ἔΌΓΙΠΟΣ 
56] ἴῃ (Π6 οἷά ςογγυρὶ δηά 5ἰηΐαὶ σοπαϊίοῃ : 
1Π6 ἤριγο [165 ἴῃ νν δῖ ἕο] ]ονν8. 

ἐν εγμωβεά αὐ ὁ ῥὶ».ἢ “788 ἐγμοβεά αυὐἱλό 
δι», ΠαΙΛΕΙΥ ἴῃ Βαρί5πι, Δ5 ἴἢ 6 ννῃοὶο σοηΐοχῖ 
τοαιῖτοθ. ΠῚ 81, Ριυ}᾽5 ἰδηρυαψο 866 πῚ5 δχ- 
δρεοτγαῖθα, [ἴ 18 Ὀδσάυδε ννὸ ννῦο ψεγε δδρ- 
{|χοὰ 845 υὑποοηδοίοιιβ ἰπίδηϊσ άπ ΠΑΓΑΪΥ 
το δ θα νναΐ Βαρίβπι ννᾶβ ἴο ἴδ δά ]ῖ ὈΟΙΙΘΥΘΥ 
ἴῃ ἴπ6 Αροβίοϊις ἀγξϑ. 

“Τῆς γτεςοὶριεηϊ---[ἢ 8 [45 δῖ, δι] ἤριγσα- 
{ἰνοὶγ γεργοβοηϊοὰ (ἢ6 ῥγοςθϑϑ-- -ἰβ σΟΏ5ςΊ0118 
(1) ἴῃ {86 δαρίϊσπι ξοπεσαιν: “Νον ἃπὶ]1 
δηΐοσίηρ ἰηΐο {] ]οννϑῆρ ν ἢ τῆς ἀοδίῃ οὗ 
Ομ τίσι ἢ" (δ) ἴῃ ἴῃ ᾿πηπλογϑίοη : “ Νον πὶ 1 
Ὀοίηρ Ὀυγοα νυτἢ Ο ἢ τίϑῖ :᾿" (2) δπὰ ἴπθη ἴῃ ἴδε 
Θἰπεγρεηςο: “Νον ἱ τ56 ἴο ἴδ6 πον [ἰδ 
νυ ΟἾγῖσι " (Μεγοῦ). 

δα! “δε δοάν οὶ “ἐπ νιῖίσδὲ δὲ ἀεεέγογε4.}) Α58 
ἴ 15 ποῖ “16 πιδῃ " βιπιρὶυ, δυῖ ἴθ “ οἱ 
»ιαη" τΠδῖ ννὰ8 οσγυςῆεά, 80 ἴῃ6 Ρυγροβα οὗ 
ἴμαϊ οτυςῆχίοη ννὰ5 ποῖ {παῖ “ἴῃ θοάγ " 
βρὶγ, Ὀὰϊ “δὲ δοάώγ ὁ «ἱπ" ταῖρι 6 ἀδ- 
δἴτογεά, 

ΚΟΜΑΝΘ, ΧΙ. [ν. 6---8, 

" Εογτ ἢς τῆδλὲ ἰ5 ἀελὰ [5 "ἔτεεὰ το τσ κῆϊὲ 
εἴ. 

ἔτοπλ 51η. 
ὃ Νον ἰξΐ νε θὲ ἀεδά νυν ἢ ΟἩ τῖβι, 

να ὈοΙίενα τῆλ ννγὲ 585ἢ4}] δἱβϑο ἰϊνα 
ννῖτῇ Πἰπι: 

ΤῊΪΒ 15 6 ὈΟΩῪ οὗὨ 1ῃ6 οἷά πηδη ἴπαΐ ννὰ8 
σσυοῆεδά, (μδὶ 18 ἴο 540, ἰΐ 5 [Ὡς παίυγαὶ θΟαΥ 
ἴπ 115 οά σοηπάϊξίοπ, 45 ἴπ6 βοσγυδηῖ οὗ ϑίη. 

ΤῊΐ5 γοϊδϊίοη οὗ βεγνιτυάς 8 ἀἸσΕ ΠΟΙ οχ- 
ΡΓΕΘϑοα 1 ἴπο [ο]]οννπρ ννογάς, “Ἰδὲ ψὸ 
ΒΒοΟΪὰ πὸ ἸΟΏΘΘΟΥ ΒΟΙΥΘ δὶὩ," δηή [9 
Γ]Ὺ ἀδνεϊορεὰ ἰῃ στ. 12-3ι4, ἡ ῆογα ποῖδίηρ 
οἶα ἴπᾶπ [6 παῖιγαὶ ὈΟΩΥ, δηὰ ἰἴ8 πιοπηρογα 
ΟΠ ῬΟΒΒΙΌΪΥ θῈ πιεδηῖ.0 Ὑμαῖ νος ἴῃ Οοἱ. 
611 5 οΔ] δὰ “4ῤε δοάν ο7 ἐδ ε5ῤ,᾽" Ὀδολιιβο 
οὗἩἉ [Πς 8]]υϑίοη ἴο εἰγευπιοίϑοη, 15 μογὸ ςα] δά 
“3 δε δοάΐν 07 εἰ»," Ὀδοδιιθο οὗ ἴῃς τγοξεγοῆςσο ἰῃ 
[Π1|58 σοηΐεχί ἴο 51η 45 ἃ ροννεῦ σεϊξηίηρ ἰη ἴῃ6 
ὈΟαΥῪ (ν. 21: νἱ. 1,2, 12 8). 

»ιϊσδέ δὲ ἀεεϊγογεά) ὙΠὲ ὈΟΑΥ͂ ἰ5 ἴο δ6 
ἀοκίγονθά, ποῖ 'π [15 τηδίογιδὶ ϑιιδϑΐδπςο, διιῖ 
ἴῃ, [5 γοϊδίίοη ἴο δἰ: ἰἴ ἰ5 ἴο θ6 τοηάοσγθρὰ 35 
᾿ΠογουρὮ]γ ᾿πογῖ, ποι! οη] 655, δηά ἀσθδά, 'π τὸ- 
ἰλϊίοη ἴο 5'π, 8 ἴξ 13, ὃῪ δοῖυδὶ Ἵσγυς χίοπ, ἴῃ 
τοἸδίίοη ἴο ἂπ ΑΓ τηδϑῖοσ. Αοοοτάΐηρ ἴο 
ΟἿΓ δαυϊουγ 5 δπρηδίῖς ἰδησιάσα, ἴῃς τίρῆϊ 
ΕΥ̓́Θ ἰ8 ἴο θ6 Ρ]ιςκοά ουῇ, ἀπά (π6 τῖχμξ Βαπὰ 
οσυΐ οὔ ἔτοπι ἴῃ 5εγνίςς οὗ ςἰη. 

7. ἔὸγ δὲ ἐδαὶ ἱ ἀεαά ἡ δ'εεά 3 γον» “ἐπ. 
ἴῺ νεσ. 6, 88 ἰῃ [οῇῃ Υἱϊῖ. 34, 16 5 ΠΏΘΓ 15 γε - 
ξαταἀθα ἃ5 ἃ βεσυδηῖ ΟΥὁἩἨ δίαν., ννῆο ἰ5 σσυ οι βοα 
δὰ ἀϊε5 νν ἢ ΟΗγίϑῖ, ἴῃ οσγάεσ [πᾶὶ 6 ΤηΔῪ 
ὯΟ ἰοηρεγ ὃ6 οηϑίανοὰ ἴο βῖίη. Τῆϊς υἱονν οὗὨ 
ἴῃς Βε αν εσ᾿β γοϊδιίοη ἴο ϑἴη 18 πον ςοπῆστποά 
Ὁγ ἴΠ6 βεηεγαὶ πιαχὶπι ἴπαὶ ἀθαῖ ἢ Ρυῖβ δὴ επὰ 
ἴο αἰ! θοηάδγο, δηά ςἴανεϑβ 

“ἐρῃ06 {ογτοα ο᾽οτ ἰῃ6 νγᾶνθ 
ΤΒαδῖ ραγῖβ 5, ᾶγε δπηδηοίραΐα δαπὰ Ἰοοβ᾽ ἡ.᾽᾽ 

(Οονρεσ, “Τῆς Ταϑςκ.᾽ἢ 

ΤΩ ΟἿΪΥ αἰ ΠΟΥ οὗ ἴδε νεῦβα ἰ5 ἀις ἴο 
τῆς ὈΓΕΝΠΥ ἢ ῖς ἢ δῖ. Ρδὺ] σοιήργεββοϑ 
ἰπῖο οπδ βεηΐεποα (ἢ6 1]Πιδἰγαϊίοη τά κοῦ ἤτοπὶ 
σοησίοη [ἰΐθ, δηΔ 115 δρρὶοαϊίοη ἴο οιιζ 
βριγί[υ] βίαίβ. “"Α5 {Π6 δίανε ψγνῆδη ἀραὰ ἴ8 
βεῖ ἔσεε πὶ ἢΐ8 πιδϑῖου, 80 ἢθ ἴῃαϊ πᾶς αἰοὰ 
ἢ ΟἾγίϑί 15 ἤεθα [ΤῸπὶ 5ἰη.᾿" 

ΤὨς νογή δεδικαίωται ἀοό5 ηοῖ Ὦδτο πιϑδῃ 
ἐς γυδ:ῃ6ὰ " 1η ἴθ ἀορτηδίϊς βθῆβε, δυξ (45 ἱπ 
δίγας, χχνὶ. 29: οὐ δικαιωθήσεται κάπηλος 
ἀπὸ ἁμαρτίας), “ τεϊοαδοὰ ἃπὰ οπηδηςοραϊοα 
ἔτοπι 5ἰη " (Ογτι ἴῃ ( ευτηοηίυ5); ἰπ 1 ατίη, 
“ γἱηαϊοαῖι5 ἰη ᾿ἰρογίδίομι." 
Το οοηΐοχί 58. [0}}} οὗ [ῃ18 ἰάδα οὗὨ ετωδηςῖ- 

Ῥαϊίοη ἔτοπι ἴῃε βἰδυετυ οὔ βίη (υν. 14, 17, 18, 
22), δηὰ ἔτοτῃ ἴῃς Ῥόνεῦ οὗ ἰᾶνν (Υἱ!. 1-6): 
δηα δοῖίῃ ἴποϑθε ἰάθαως ἂγὸ ἐουπὰ ἰη {ἰκ6 56- 
4υθπος ἰῇ τ (ον. Υἱῖ. 21 δηἀ 29. 

8-14. Τμε Αροβϑῆε πονῦ ἴυγῃβ ἴο ἃ ΠΕ 



γ. 9--11.} 

9 Κπονίηρ τῃδὲ Ο γῖβὲ δεὶπρ γαϊβεα 
ἔἴτοπι τῆς ἀελά ἀϊοῖῃ πὸ πιούε ; ἀδδίῃ 
ἢδῖῃ πο πιοῖα ἀοπλ!πίοη ονεγ ἢϊπι. 

Ιο Εογ ἰπ τῆδλῖ ἢς ἀἰεά, ἢε ἀϊεά 

ἃηὰ ροου αν ἔρδίυγε οὗ ἴτε ᾿αϑε: [6 ἀοδίι, 
ψὨϊσἢ ἀο]νοσθ ἔγοπι ἴπὸ Ὀοπάδρε οἵ 5ἴη, 15 
[ο]οννεά δΥ͂ ἃ πενν [6 οὗ Πρεγῖγ (νυ. 8--ατ]), 
ψ Ὡς 5 ηοῖ πηάθὺ 5 πἶ5 ἀοχιίηϊοη, Ὀυΐ 15 ἴο 
δε ἀενοϊεα ἴο ἴΠπ6 βογυῖοθ οὗ ἃ ἢν τηδϑῖοῦ 
(νυ. 12-14). 

8. Νοωυ 1 τα δὲ ἡεαά «υἱἱ Οδνὶεἰ, Φ"εἢ 
Ἀοαά, “Βυΐϊ 17 γὸ ἀϊοὰ τ ὶῖὰ Οπγτὶδῖ," ἄς. 
δίηοθ (Ὁ γίϑί 5 ἀδδαῖίῃ ἢδ5 θθοὴ ἴο Ηιπὶ ἴδε 
ΡῬγεϊιιάθ ἴο ἃ πον Ἰϊέθ, γὰὲ ψῆο πᾶνε ϑῃαγεά 
Ηἰ5 ἀθαῖῃ Ὀοίιονο τ ΒΕ [μδῖ ννὸ ἅγὸ ἴο 5ῆδγο 
Η!5 Ἰιέθ 190. 

ὙΤΠαῖ ἴδε [ἴδ στα ϑροΐίδη οὗ 15 ἃ ριῆ δε- 
δίοννε ὈΥ Ογσι ̓ἰ5 σσγᾶςθ, 15 νγῈ]} βδῆονῃ ὉΥ͂ 
Οαἰνίη οἡ υ. το, “[{ΠῸ Ἔσο ΟΠΙῪ γεπληα!ης 
05 οὗ 4 αι, μἰ8 πιοάς οὗ ϑρθακίηρ ννου]ά 
μάν Ὀδθη [Π]|5: “δίηςο ψὲ δᾶνε ἀϊεὰά ν ἢ 
Οἢτίϑῖ, νὰ οὐρῇ πη |ἰκ6 πιδηηθγ ἴο ᾿ἰΐνα νὴ 
Ηἰπι.’ Βυῖΐῖ τπῸ νογὰ ᾿ δεῤευε᾽ βδῆονΘθ {παῖ 
ἰ6 5 ἀϊδοιιβδίησ ὁ ἀοςσίτγίης οὗ (δι, ἔοιιπάεά 
ὩΡΟῺ ΡῥΓΟΠΊΙ565, ἃ5 1ἰξ ἢς δά 5αἱά, “"Βο ουοσβ 
οὐφπῖ ἴο ΠοΙ]ὰ ΙΕ σεγίδίη [δι ὉΥ (τσ ι 5. γῆ 
οἵ στᾶςὸ (δθησῆς!ο), {πὸ πᾶνε 50 ἀϊθά δοσογά- 
ἴῃς ἴο ἴδε βοβῃ, [ἢδῖ ἢ 84π|ι6ὸ (ἢ τὶϑῖ πιαϊη- 
[Δ1π5 {Π6 Ὠδνπο55 οὗ [6 δύο υπἴο πὲ 
ρῃηά." 

ΤΟ δΐυγο, "αὐό “ῥα]] υε," 5. ποῖ ἴο δὲ 
Ἰἰπιιῖοὰ ἴο τῃ6 ἤπαὶ τγεϑυγγοςϊίοπ, δῖ σἤοννβ 
παῖ νΥ1}} ΠΟ σβαγ Ὺ ἔο]ϊονν, ΑΕ ΟἿΓ ραγῖ!- 
αἰραϊίοη ἴῃ ΟΠ τισι 85 ἀθαῖῃ. 

9. Κροτυίησ, "5.7 Ουζ δε] 1 εἴ [πα νγα 5841] 
᾿νε ἢ Ογιδῖ τοϑῖβ οἡ οὐὖὐγ κπονεάρε οὗ 
(8 ἕαςϊ (εἰδύτες), ([ῃαῖ Ηδ 15 αἰϊνε ἴογ Ἔνϑθῦ- 
ΙΏΟΓΟ: ψνὸ ςοι)]ὰ ἤατο πὸ δϑϑιιγαηςθ ἴπαϊ ννὸ 
8}}ἃ}} ᾿τνὸ ἢ Ηπ, υη|655 ννὸ Κηονν τπαῖ Ηδ 
Δ ὭΘΥΘΓ σδᾶϑε ἴο ᾿ἷνθβ' Ὑπογείογο 81. Ρδιι] 
τερθαῖβ ἴἢ6 ϑᾶπιὸ ἱτπηρογίδηϊ σι ἢ 51}}} τοΓγο 
ΘΙ δ τΊ Δ] : “ ὠραρ δαὶ πὸ γιογὸ ἀογείμίομ 
(ἸἸ}16Γ4}}γ., “15 ΠΟ ἰοημοΓ στηδϑίου 7) “συγ δὲν. 
Οἰδοσθ πο πδὰ θδοη γαιϑοά ἔγοιῃ ἴμε ἀθδάὰ 
τοῖϊιγποά ἴο {παΐ σομηπιοη [1 οὗ πηδη, ἴῃ 
ψ Ὡς ἢ ἀοαῖ 511} μα ἀοτηϊηΐίοη ονοῦ {ποπὶ; 
Ὀυῖϊ ἢ Οἶγιϑῖ τ ͵ὼ5 ποῖ 950; “ἢ. ποῖ 
(διηκ, Ὀδοαιθδο Ηἑς αϊεὰ οηςες, {παῖ δ ἰ5 
ΤΑοΣΔ] ; ἴογ {{|5 ΘΓ γέάϑοη Ηδ δδϑιάδιῃ 
ἱπηπηοτίδὶ. ον Η 5 ἀδδῖῃ ἢδ5 Ὀεσοπιο ἴῃ6 
ἀοαῖη οὗ ᾿οδιῃ ; δηά Ὀδοδυβα Ηδ αἰοά, ἴπογὸ- 
ἴογο Ἧς ἀϊεῖζῃ πο πιοτὸ ; Ὸσ ὄυθ [ῃδὲ ἀφαῖῃ 
Ηε ἀϊεὰ υπίο 51η." ((γγϑοϑβί..) 

10. δὲ ἀεὶ τἰπο σἷπ ποθ) ΕἾ Γσ νγᾶ8 διιὺ- 
ἡεεϊεά ΓὉΓ οἷἵγ βδᾶκα ἴο ἴπΠ6 ροννγοῦ οὗ 5ίη, ἴῃ 
80 ἔτ τῃαῖ Ης επάιγχοα 4}1] ἴη6 ον! ὶϑ (Παἴ 5ἰη 
οου]Ἱά ἱπῆιεῖ οα οὔθ “ αὐδο «ϊά πο :͵π." ὌΤΪ5 
[γγδῆπΥ οὗ δίη (ηοΐῖ Η]5 οὐνῃ, Ὀυϊ Οὐγ5) ννᾶ5 
Ρεττηεἀ, του ἴῃς οουη56] οἵ Οοά δηά 
ΟὨγιδῖ᾿ 5 Μη οὐὈδάϊεηςς, ἴο ςοπιραβ5 Η 5 

ἤει 7::2.---Χ οι, 111. 

ΚΟΜΑΝΘΞ. Γι. 

τπῖο 8ῖπ οηςε: διῖ πη ταί ἢς νοι, 
ἢ ᾿Ινεῖῃ ὑπῖο Οοά. 

ιι ΓΔἸκεννῖδα γεσκοη γὲ 450 γουτγ- 
δεῖνεβ ἴο θεὲ ἀεδά ἱπάεεά μηῖΐο 5ίη, δυῖ 

ἀεαίῃ : “ δ δινηδἰοά δὶ» απα δεσανιο οὐδαἐ- 
ἐπὶ μηπίο ἀεαιΐ " (ῬὨ]]. 11. 8). 

Βυῖ ἴπογὰ 5108 ῬονΕΓ ΟΥ̓ Ηἰπὶ σραϑϑά, 
Ὀεςσαυδα ἴΠ6 ΡΌΓΡΟΒΕ, ἴῸΓ ψῃϊςἢ ἸΕ ννὰ5 ρ6γ- 
τηιϊϊτοἀ, νγᾶ5 δοςοιρ) ϑηῃθαὰ. ὍΤὴδ 5ἰη οὗ πιδη, 
πονν ἴΠδῖ ἴὰ [45 σοϑὲ Ηἰπὶ Ηἰ5 ἰδ. σὴ ἢᾶνο 
ὯΟ ΤΟΤΕ ροννεῦ οὐεῦ Ἡ πὶ: Ης ἀἰϊεδαὰ οηςς ἔου 
4}1} “μρπῖο «ἱπ, ἴ.6. Η5 ῥγευῖουβ γεοίαξίομ 10 οἷη 
σαπλθ ΟΓΓΟΤῚΥ ἴο δὴ οπά, Ηδ ννᾶὰ5 υἱτπάγαννῃ 
ἴον Ἔνοὺ ἔγοτη ἴπ6 ροννεῦ οὗ 8ἰη, ἀπά {ποσείοσο 
ἔγοτι ἴἢ6 ρονγεῦγ οὗ ἀφαῖῃ. ὙΠΟΙΘ ἅγὸ τἢιι8 
ἴδτγθα ροϊηῖβ ἴο 6 οὐϑεγυθά ἴῃ Ο( γιϑῖ 8 γε δι! Οη 
ἴο 5ἰη: 

(1) Ηἰ5 1, 25. ἃ ςοῃπῆϊοξ νι, δηὰ ἃ 
(υπιρὴ ονεσ, 5ϊη, τπιδκίηρ Η: πὶ 848 πιδῇ ρεῦ- 
ΒΟΠΔΙΪΥ ἐλοιηρί ἔσγοτῃ ἀθδίῃ. 

(2) Ηἰ5 νοϊυῃίαγυ βυττοηάογ, ἔοσγ τῆε 5ἰῃ5 
οὗ τὰς νου], οἵ 4 [τε ἠοῖ ξογίοιϊεα ΌῪ 5ίη οὗ 
Ηἰβ5 ονη. 

(3) Το εβεςῖ οὗ τἢ15 νο] απίδγγ βυ δ! βϑϊοη 
ἴο ἴῃ σἢαϑιϊβοιηθηΐ οὗ Οἵ 5η5, νἱζ. Η!5 ἢπαὶ 
βεραγδϊΐϊοη ἔγοπη δὴ δηὰ ἀθβαῖῃ, (οπῆρᾶγο 
Ἡφοῦτοννβ νἱῖ. 27 ; ΙΧ. 25--28. 

δμῤ ἐπ ἐδαΐ δὲ δεῖ, δὲ ἰξυεὶδ μηΐο Οοά, 
Ογίϑι 5 δαγΠ]Υ 1τἴδ ννὰ8 ποῖ ἐχοδ σ᾽ είν 4 Ἰἰἴδ 
υηΐο Οοά, θυΐ Παὰ 4190 4 σογίδίη σοϊδίίοη οὗ 
Βιιδ᾽εςσίίοη ἴο 5ἷη ; Ὀυῖ πονν ἴΠ6 Πράνθη]ῦ {1ξπ 
“δε ἰδέ ὠρο Οοά," νΥῈΟΪΥ πα Ἔχο! ϑίνο!ν. 
Ι͂π Ηἰπὶ ἴπ6 πιδηποοά ἴακθη ἱπῖο Οοά, δπὰ 
Ῥεγίθοϊοα ΟΥ̓ ϑυβογιησ, ᾿ἴνο5. ΟἿΪΥ ΤῸΓ [15 ἴγυ 6 
οηά, “τῇς ρίοτγ οὗ σοά." [{ οδη, ἱπογεΐογο, 
Ὀ6 πο πῖοσὲ βυῦ)εςί ἴο [Π6 ϑυγροα ΓΥ̓ΓΑΠΗΥ οὗ 
δίῃ δηά ἀδραῖῃ : Ης “ἀεί ὁ πὸ ὑιογε" (Ὁ. 9). 
ὁ βῆουά τολοπιῦοῦ τπαΐῖ Ἰη ἴδο ννοτάϑ, 

“ρε ἰμυεὶῤ," Μὸ ᾶνα 6 [ΘϑἘ ΠΟΥ οὗ οὐδ 
ψὴῸ0 δὰ βδοοὴ ἴῆε 1 ογὰ. [Ι͂ἢ (6 ᾿ρῃϊ δῖ 
βδῆοπε γουηὴ Ηἰΐπὶ ὮΥ [γατηδϑςιι8, 6 δά τὲ - 
σοσηϊθοά ἤτοι ἃ Ὠινίηθ ργεέβοηςο, “ἢ ο ατγὲ 
ἐῤοι, 1,.ογ 3" ἀῃηὰ ἤδη σάὴθ [6 εοἰουπάϊην 
ἀἰβοονογυ ἴπαὶ [ἢ 15 ᾿ἰνίηρ 1 ,οτὰ ννὰ8 16 ρεῖ- 
βοοιϊεά |[65118, νι οἢ ἰνεῖῃ, δηὰ ννὰ8 ἀδδί, 
Δηά ἰ5 αἷϊνο ἔοσ. δυθγποσε. 

11, ἀεαά ἱπάξεά ὠπίο εἶπ. Τῆς ποτὰ “ Ζεαά " 
ψρέκρούε) δεγο ἀδβουῖθοθϑ ἃ σοπιπιιεά δῖα οὗ 
οδίῃ : 48 (ἰ σιϑί αἰεά οὔςὸ ἴοσ 8}} υηΐο 5ἴη, 

850 πε δ] θνοσ, οποθ υηϊϊοά ἴο (ἢτγίσῖ, πηυϑῖ 
τεραγά δἰ πη5ε} 25 ἀεδά ἴο ἴμ6 ἀοπληΐοη οὗ 5ἰη. 
ἴογ δυύδυ. 

ὁμὲ αἰό ὑἱπίο Οοά47 Τῆς ὈΟ] ον οτ'α πονν 
δ Ὀοϊοηρ5 ΠΟΙ ἴο Οοά, «πὰ τηυδὶ ὃ6 
ἀενοῖοα δπτσοὶγ ἴο Ηἰ5 ϑ8εγνῖςε : ἰκὸ (ἢ σίβῖ, 
ννῃοβα ἰδ ἢς β5ῆδγεϑβ, “" δ ἤνεῖό μπίο Οοά" (υ. 
1οΟῚ 8 [ἰδ6, νυ! ἢ ὈορΙπηϊηρς Οἡ δατγίῃ ᾿η ΠΟ] Π 655, 
δ} 4}} σοητίπαο ἴῃ ἤρᾶνοπ 1 ΒΊΟΤΥ δηὰ ΒοηουΓ 
Δηά ἱπλΠιΟΣ Δ} {γ. 

Ι 
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σε. 
ἀν»νεξ, οἵ, 
εὐεαῤονις. 

αἶῖνε ὑπῖο (ὐοά τῆτοιρῃ [εἐ805 ΟΝ γίβῖ 
ουΓ Ϊ,οτα. 

12 Ϊ,εἴ ποῖ πη τδεγείογς γεῖρῃ ἴῃ 
γόουγ τηοτῖδὶ δοάγ, τῆλ γε 5δοι)]ὰ 
οὔαυ ἴτ τη τῆς Ἰυδῖ5 τῃεγθοῦ, 

12 Νεῖῖμεγ γίεϊα γε γουγ πηεπὶ- 
ὈεΓ5 α’ ᾿Ἰηβιγυπηιθηῖβ οὗἩ πητγρῃζθοιιβ- 

ἐδγουρὸ ὕες Οῤνγίέ οὐνρ 1ογά} Ἐεδά, 
οἷ Οπτὶδῖ 2665." (Οὐοπίοιτη ΠΥ ἴο [πε 
1ἰκοηθ55 ὈΟΙἢ οὗ ΟἾγιςῖ ̓ 5 ἀεδίῃ υηΐο 5.η, ἀπὰ 
οὗ Ηἰς5 ᾿ἶδ υηἴο Οοὐ, 15 ἴο Ὀς αἴταιηθα ἠοῖ 
ΤΆΘΓΕΪΥ “ἐῤγομσθ," Ὀυῖ “15," ΟἾγισῖ [6 5115. 
1 15 ἴΠ6 ΧΟΡΟΣ οἤοοϊ οὗ “ δαρέλεγι ἱπίο ῥὶς 
ἄρα!" (υ. 4), Ὀυξ 3η οῆεςϊ νυ ἢ σδῃ ΟΠΪΥ͂ 
6 Δοςοιπῃρ 5ηδὰ 'ἰπ ἴμοθθ 0 τϑα] 56 δηὰ 
ΔρΡΡτγορτγτίδῖθ ἴῃς σστᾶςθ Ὀοδίοννεα οἡ ἴδοι; ἡ. ἐ. 
νν ηο Ὀόίενε ἀπά δοςσουηῖ ποηβοῖνοβ ἴο δ6 
ἀεδά ιἱηἴο 5ίη, δηπ αἰϊνα υπῖο Οοὰ ἴῃ Ογϑῖ 
[ε5ι.5. 

12, 18, Τα οχπογίδοη ποὺ δάνδῃσεϑ 
ἴτοπι (δ ἢ ἴο ῥγδοίΐϊοο : ἰεῖ γοὺσγ σοπάιςϊ 
Ῥτονθ [Ππαΐ γόοι ΓΟΔΙῪ γα ϑιιοἢ 85 γοῦ στεσκοῃ 
γΟΊΌΓΘΕΪνεβ ἴο 6, δἀπὰ πὶ θοῖῃ ποραίίνοὶν 
ἀηα Ροϑ νον. 

71,61 ποί «ἰπ ἐδεγφίογε γεῖση 1.εἴ ᾿ἴ ὯΟ ΠΊΟΓΟ 
ἤν ἀοπιϊπίοη : ἔοτ μὰ ἀϊθὰ ψῖἢ ΟΠ γτίϑὶ Πα 
νγ 6 5ῃοι 4 πο ἰοπρεγ Ὁδ 51Π᾿5 βἰίδνθβ. “Βεοίης 
οαἰ θὰ ἴο τοίρῃ σῇ ΟὨἩγσῖ, ἰἴ 5 δυϑυσγὰ ἴο 
Οδοοθε ἴο Ὀδσοοπῆα ἴπδ σδρίϊνο5 οὗἉ δἰ: 85 ἰΐ 
ΟὔΘ 5ποιυ!ά εαϑὶ ΟἿ (Π6 σγοννὴ ἔγομη ἢϊ5 ποδά, 
δηῃὰ νυνδὴ ἴο δὲ ἃ οἰανθὸ ἴο 5οπὶθ ἀεπιοηϊᾶς 
Ὀερραγ- ννοσηδὴ οἰοίῃπῃθα ἴῃ τὰρ8. ((τγ- 
βοϑβίοπι.) 

ἐπ γοιῦ γπογίαἱ δον. ὙΠῸ δρίστιξ οἵ Ηἰπὶ 
(Πμδῖ γαϊϑεδ ἃρ |681:85 ἔγοπλ ἴθ ἀςαά, 5}4]] 
Βογοδῆτεσ υΐςκθη 4͵5ο γόοιγ πιογῖδὶ ὑοὰγ ; Ὀυϊζ 
45 γεῖ {ποτα 5 ἴὴ ἰἴ58 ΤΟΥ ΠΥ ἃ τε πᾶπί ΟΥ 
ἴοκοη οὗ ραϑῖ Ὀοπάδρο, ἀαηὰ γοιι ἅγεὲ νναϊϊίηρ 
ἴοσ [5 γθράθιηρίίοη. (οπλρᾶγο 1}. 11, 23. 

»ιογίαἱ δοάγ.) ἢ οὐΪν ἐραῖ ἔγοπι νυνὶ ἢ 
ΟΠ γιὲ [45 μοὶ γοάοοιηοαὰ ι.5, 15 ἴῃς αἀοαδῃ--- 
ἴοΥ ἃ {{π|6---οὗ {π6 Ὀοάγ; πὰ ἴῃς δεῖ {παῖ 
ἴδ ἀξαῖῃ οὗ {πὸ ὈΟάγ 15 511} ὁπά γε ΟΥ̓ πιδῃ 
ὨἰπΊ56 1, σῖνεβ πλογο σογίδι ΠΥ ἀπά ργΓΟΠΊ ΠΟ Πςα 
ἴο ἴπε {τυ ἴΠδὶ 186 ἀθδῖῃ ννῃϊοῆ ννὸ Πανθ 
“ἰγεαάν ἀϊοὰ ἴῃ ΟἾγίβί 15 ἃ ἀοδίῃ ἴο {Π6 βοννεσ 
οὗ 5ιη---ἃ ΤΌΣΑ] ἀπὰ δδοσγαιηθηΐδὶ ἀθαΐῃ, νν ΠΙοἢ 
ΘΠ ΓΔΠΓἢ 565 ΟΥ̓ ΠΟΙ παΐυγο, ὈΟΟῪ δπά 
βοιιὶ, τῸπὶ 51Π᾽83 ἀοσηϊπίοη. ἔογ τπουρῇ ἀεαλῤ 
“4 γεῖφην ΟΥΘΥ ἴπε τηοτσίδ] Ὀοάγ, ἴΠ6 5ἴϊπρ 
οἵ ἀεαῖῃ--- ὙΠ ς ἢ 15. σἰπττοῤας ἐεαςεα 10 γείρη, 
Ἔχοορῖ [σου ΟἿΓ οὐγη ἔδυ]. 

ἐῤα! γε «“ῥομίά οὐδε ἐ ἐπ 1ῤὲ ἐμαί: Ἰβογεο ] 
ἨἈεδά, ν ἢ τπ6 οάεσι Μ55., “δα! γε «ῥομϊά 
οὐδγ ἴλ0 ᾿πδῖ8 ᾿μβοσϑοΐ," 1.2. οὔ ἴῃς Ὀοάγ. 
1,υδῖ5 οὗ ἴδε ὈΟΑῪ ἴποτε ψν}}} Ὀ6: ἔοσ τποιιρῇ 
ἴη6 ΠΙΡΠΟΙ ρατί οἵ πιδη--- ἢ8 5ριγιῖ--- ἰ8 ἴὴ 
ΟΠ τΙβῖ 8. τηοΊθ 8 Αἰγοδαν αἰΐνο τηῖο Οσά 
(1. 10), ἴδε ὈΟΟῪ ἰ8 51}}} βυυδ]εςξ ἴο ἀδδίῃ, 

ΚΟΜΑΝ6. ΓΧΓἹΙ. [ν. 12---14. 

Πε88 τἰπῖο 5ἰπ: δυῖ γίε]ὰ γουγβεὶνεβ 
τηῖο (σοά, 45 ἴῆοϑβε τπδῖ γε δἷῖνε ἵτοπι 
τῃε ἀεδά, δηὰ γουγ πγεπιθεῖβ ας ἰηβῖγα- 
πηξηῖβ οἵ ΠρΡΗϊεοιβηεβα απο (Φοά. 

Ι4 Εογ εἰπ 5}4}|} ποῦ ἤᾶνὲ ἀο- 
ΤηΪηοη Οὐ γοὰ: ἔογ γε δε ποῖ 
ππάογ τῆς ἴᾶνν, θὰϊ ὑπάδγ σᾶς. 

Δηὰ 511} ἐχροβοὰ το ἴδε διΐδοκβ οὗ 5ῖη. 866 
θη {παῖ πὴ χγεύση ποῖ ἰη ἴΠ|5 πχοτίδὶ ραγῖ, 
ἰοϑί [ἴ 5δῃου]ά Ὄχίθπά 15 υϑδιυγραϊίοη ἴπόπος ἴο 
[Πε ᾿πητο ΓΔ]. 

138, Λιεέροῦγ γίείά γε γομγ γιορηδεγ: ὧ, ἐπ 
σἰγιρηοηίς ΟΥΓ ὠπγὶν ῥίδοισηι. ἀπὸ “ἰπ.)} 810 
Πρ 8 ΤΌΣ ἴῃ6 τηδϑῖεγΥ ; ̓ἴ ς4}}5 οιἱξ δῇ ΔΙΤΩΥ͂ 
οὔ ἴδ Ἰιι5ῖ5 οὗ ἴῃ 6 ὈΟΟΥ, δηὰ 56εεΚβ ἴο ι.5ὲ ἴδ6 
ΤΟΙ οΓβ, μαηά, ογθ, ΟΥ οῆριιθ, 45 ὑνθΔΡΟΠ8 
ἉΠΟγον [ἢ [ἢ δ 1515 ΤΑΥ͂ ΓΟ -οσίδ Ὁ 15} ἴῆ6 γὰ]θ 
οὗ υητὶρηϊοοιιβηθ55. “πε γιωρρεη ἡ (ὁπλαὶ 
τηθδῃ ννοᾶροηβ οὗ νναὰγ (Ϊομη χνῆϊ. 1; 2 ΟοΥ. 
χ. 4, ἄς.). 

ὁμέ γἱεἰά γοιγηείυε: ὠπίο Οο ὙΠὸ Οτεεκ 
ἴδηδε 15 σῃδηροὰ: “Ὧο ποῖ ξὸ οὐ ριυζίης 
ΥΟᾺΓ Τ]ΕΓΊΡΕΓΒ δἵ 51η}5 αἰβροβαὶ, Ὀιῖ οὔςα ἔῸΓ 
11 ργοβοηῖ (χὶϊ. 1) γουγβοῖνεβ, Ὀοῖῃ θΟάΥ δηά 
50}, ιηῖο Οοά.᾽ 

α. 1δοιε δαὶ αγε αἶίυε ἥγονι ἐῤὲ ἀεα4.}] Α 
5] ἢΓῃϊ οπιϊδϑίοη οὗ βυρογήμπουβ ννογὶβ. σῆοννβ 
[6 σοπηθχίοη ΠΊΟΣΟ ΟἸΘΑΙΥΥ : “ γιοἰά γομγεείπε: 
μπίο Οοάὐ 88 αἰὶϊνο ἴσοῃα [89 ἀθδὰ," 1. ξ. 
ἃ35 πιθη σαϊϑβοὰ ἴο πὸνν [ππ. τῇ ΟὨ τσ, 866 
Νοῖς δῖ δηά. 

απά γομγ »ιρπόογι, 49.2.1] Α5. ἴῃ τῃ6 ρῥσγο- 
Ὠιδιτοη, 50 πεγὸ ἀσδίη ἴῃ [6 ροϑβιτῖνο ὀχ ογῖδ- 
ἴοη, ἴῃ 6 τπογὸ βόποσαὶ ποι ρῇϊ 5 (ο ον θά Ὁ 
[η6 τῆοτα ϑροςαὶ : γ]᾽οϊα γουγδοῖνοβ ἴο Οοά, 
Δηά γιοϊά γουγ σπεπιῦθ 5 ἃ5 ννθδροῦΒ οὗ 
τὶ ϊθουβπθβ5 πηΐο Οσοά. 

14. ον “ἰπ “ῥα ποὶ ῥαυες “ο»ημὶο ΟΦ 
γον] ΤὍΠα ἐχμοσχίδιίοη 15 σογιῆστηθα Υ̓͂ ἃ 
ῬΓΟΙΉΪ56 : “ Βὲ ποῖ ἀϊδοουγαροα ὈΥ ΥολΓ οννῃ 
ὑνθάκηθ55 ἴτῸπΠι ρΊ πρὶ γουγϑοὶνεβ υρ ἴο Οοὐἷδβ 
ΒΟΓΙΟΟ: ΥΟΌΓ ΘΠοτί 5}}4}} ποῖ [4}}, “ΤῸΣ 5ἰη 
588}} ηοΐ Ὀ6 Ιηδϑῖοῦ ΤΟΥ γοι. Ξἰη ν}}} 
ἰοπιρὶ πὰ βαγαθ8 Δηἀ δῆβπαγο, ἴἴ νν}}} 51}}} θ6 
ἃ Ρονεσῆ, ἀδηρογοιιβ, δηά ἴοο οἴδῤφῃ νἱὸς 
ἰογίουϑβ, ΘΠΟΙΠῚΥ : δῖ [1 51.4}1 βᾶνθ πο δι: ΠΟΓΙΥ͂ 
ΟΥΟΓ γΙ]; ἰἴξ 541} ποῖ 6 ὕοὺγ ἰογά δηά 
τηδϑῖοσ, αἰθροβίηρ οὗ γοὺ δὶ ν]}}, δηά, 45 [ἴ 
ννοσο, οὗ τ πε" (νἱ. οι; Υἱῖ. ας χὶν ο; 2 ΟὐοΥ. 
ἱ. 24; τ Τίπι. Υἱ. 1.5). 

,)ὸνγ γε αγῊὸ ποὶ μπάδγῪ ἐῤε ἰααυἢ “ππϑᾶοσ 
Ἰαν." Α5 ἴῃε ῥγιπείρί οὔ ἃ Ἴςονθηδηΐ οὗ 
ψΌγΚ5, ἰανν ἰ5. ἴῃς βίγοηρίῃ οὗ 5η (1 Οὐογ. χυ. 
56), «πᾶ ἴῃς οφςοδδίοη οὗ 1ἴ5 ρεϊζίηρ [πὸ 
τηδϑίοσγ. Βυΐῖ γου πᾶνε ἀποίμεγ Μαβῖογ, ΠῸ 
ΓΌ]65 ποῖ ὈΥ͂ ἰανν, Ὀυΐϊ ΕΥ̓͂ ρτασε. (Ὁ γίϑβι Η πη» 
561 ννᾶβ. “ γιαάε μπάεγ δ, ἴῃ ογάδγ παῖ ΟΥ̓ 
Η!5 ρεγξεςϊ οδδάϊδηος δληά αϊοηίησ ἀφαῖῃ, “ δὲ 



Υ. 15-- 8. 

Ις ναι ἴδε ὃ 53}4]} ννε 8ἰη. δε- 
σᾶιι56 ννεὲ ἅτε ποῖ ὑπάδγ τῆ ἶδν, διυῖ 
ὑπάογ ργάοε ΐ (Οὐοά (οτδιά. 

1Ι6 πον γε ποῖ, ἴῃδλὲ ἴο ψνῆοπι 
ΥΣ γις]ὰ γουγβοῖνεβ βεγνδηῖβ ἴο ΟὔΘΥ, 
ἰ8 ΒεγνΔηῖ8 γὲ ἅτε ἴο ὑγῇοπι γε ΟΌΘΥ ; 

νυ ΠεῖΒοΓ οὗ 5η ἀπῖο ἀεδῃ, οἵ οὗ οὔε- 
ἀΐεηςε υηῖο Τρ ςδουβηα88 ἢ 

»σδέ γεάεορε ἰδέρε ἐδαΐί «τὐέγε πηᾶϑγ ἸΔῊ, 
ἐδαΐ «ὐε »πέσδέ γεεεῖυε ἐδε αὐοῤΎήίοη 97 “οη: ἢ 
(Ο]. ἱν. 5). ἴῃ οἵἴμοσ ψογάβ, “ ἴπαϊ νγὲ 
τηῖϊσξ 6 Ὀτουρῆϊξ " ὠπάγ σγαςε, δηὰ 50 Ὀείης 
ἔτοεϊγ ρατάοηδά, υδβοά, φυϊοκοησὰ ἴῃ ΟὨσίϑῖ, 
δηὰ πιδάς οπὲ ἢ Η ἰπιὶ, παρ ῃϊ Ὀ6 πο ἸοηρεΣ 

, βουυδηῖβ οὗ δίῃ, Ὀυϊ σοηβ οἵ σοί." 

16. ρραί ἰδεπ ἢ Ατὰὲ ψὸ ἴο ἴυγη {πε 
ἔταςε οἵ οἷἦγ Οοά [ἴηΐο ᾿Δϑςοϊ νου 5η655 ( [τὰ 
4)) Ατὸ Μὲ ἴο βίη Ἰὴ δορὲ οἵ ἱπιρυπῖγ, 
“ ῥξριας αὐἪ αγὸ ποί ὠπάσφγ Ἰαν, μὲ μπάφν 
2 Γαι ὅ᾽ “ Οοά 7ογῥίά." 

16. Τίς βυρροσίίοη ἱπαΙρ ΔΉΠΟΥ τοϊοσιοὰ ἴῃ 
σ. τς, 56. πον τείυϊοα ὈΥ̓͂ Δὴ ἀρρϑδὶ ἴο {γι ἢ}8 
ψΠΙςἢ σαηποῖ 6 ὑπκηοννη 10 ἴδε Γοδάογ: 
Πτβῖ, {παῖ 6 νῆο ὨΔὈϊυΑΠ]Ὺ γε} 45 ἢ πιβοὶΓ ἃ 
ἴο ἃ 5ἰανβϑῆ οδοάίθηςθ, 18 ἴη δεῖ (ἢς βἰαγε οὗ 
πῖπὶ ἡ Βοπὶ ἢ6 οὔεγβ ( [οὔη νἱῖ!!. 14); δηά, 
υγῖμογ, [παῖ “πὸ »ιΩ" εαπ “εγυξ ἔπυο »α“έογ.,)ἢ 
Ὀυΐ πιυδῖ Ὀ6 1Π6 ϑογνυδηΐ “"ΘὲΓΆΘΙ ο7 σἱπ μπ|Ὸ 
4.ω͵δ, οΥἡ ὁ,.,|( οὐεάϊεπες μπίο γὶφῤΙίεοι πε." 
Οὔβοτνο {π4ῖ δῖ. Ῥδὺὶ ρυῖϊθδ {86 "Ὅἷἶγ ἴνο 
αἰϊογηλῖῖνεβ Ἰηΐο [ἢς βῃαγρεδῖ ορροβι(ἰοη ὉΥ̓ 
(ἢ διά οἵ ραγί!ςἶθβ (ἤτοι, 7), νΒ!ς ἢ ἀγὸ ἰουπά 
Ὠονθογο εἶδ ἰπ τῆς Νὸνν Τοοίαιηθηϊ (566 
͵οπαϊἀϑοηβ “Οτ, Οτ. ὃ 552). 

ΤῊς επά, τηἴο ψηςἢ ἴΠ6 βογνδηΐ οἵ 51 8 
Ὁγοιρηῖ, ἰ5. “ ἐξα." ποῖ δόσε θοα Υ ἀφδίῃ, 
ἴον τπδῖ 15 ἃ γόϑαϊὶ οἵ Αὐδηλ5 5ἰη, ἴγοπι νης ἢ 
ποῖ ἐσϑη ἴπο βεσυδηΐβ οὗ Οοά γε ὄχοπηρῖ, ΠΟΥ 
ΤΏΘΓΟΙΥ πηοσγαὶ ἀθαῖῃ, νος ἢ ἰ5 βίη ἰἴϑοϊ, δι 
εἴογηδὶ ἀθαῖῃ. (Οομρᾶσο συ. 11--Ά. 

“ Οδεάἑοποο" 18 υϑοα ἢγϑί ἰῇ ἃ βΈΠΟΓΑὶ 56η56, 
Ὀι 15 ᾿πϊτοὰ ἴΠε βοσοηά τἰπηθ ἴο ἴΠ6 σροςίαὶ 
80η56 οὗ “ οδεοάϊεηος ἴο Οοά," δηὰ ἴδε οπά 
οὗ 5υςἢ οδδάϊεπος 5 παῖ, “ γί ῥιεομδησιν" 
ΜΉΘ 5 οαιναϊοπΐ ἴο ᾿ἰξδ εἴθσγηδὶ (1. 17) ἀπά 
80 5ϊδηάϑβ ορροβεά ἴο “ἤρα ῤ.᾽" 

17. ΤῊΘ ρεέπογδαὶ {ΓΛ οἰαϊοα ἰη υ. τό, ἰ5 
ὯοΟν" Δρρὶεὰ ἴο ἴ6 ΟΠ γίβιίδπϑ αἱ πιο ἴῃ 
{ΠεῚΓ ραβδὶ δηὰ ργοβοηΐ ἰδίθ, ἴῃ 6 ἈΆΡΡΥῪ Ἴοη- 
ἔγαϑὲ Ὀοΐηρς ΥὙἱνιἶγ ἐχργοβοθα ἴῃ ἃ διιγοὶ οὗ 
[Πδηκβσινίηρ ἴο σοά: “δγάογ ρεϑςοίογίβ 8ρο- 
5[0]1ςἱ "ἢ (Βεηρε].) 

Βοῖῃ ἔπε τπουρμί δηᾶ ἴοστῃ οὗ Ὄχργοϑϑίοῃ 
ΔΓΘ 5:Π|}}6Ὁ ἴο 1ὑκΚὸ χν. 13, “ ἰοῖ 5 εαἴ δαηὰ ὃ6 
ΓΊΕΙΤΥ, [ὉΓ [5 ΤΥ 500 νγνὰβ8 ἀδδά, δηή ἰ5 αἷϊνδ 
δραῖη." Οομήρατε Μαῖϊ. χὶ. 25, δηὰ 566 Νοῖς 
δῖ εηὰ οὗὨ ςπαρῖογ. 

ὀμί γε δασνε οὐεγεά.) “πε ονογοὰ." Τὶ 

ΚΟΜΑΝΘ5. ΓΥἹ. 

17η Βυς Οοά δὲ ἐπδηκεά, (πὶ γε 
σνεγε ἴἢε βεγνδηῖβ οὗ ἰη. δυῖ γε ἤδνε 
οδεγεά ἔγοπι τῇς ἤδαγτὶ πδὶ [ὈΓπῚ 
οὗ ἀοςῖϊγτίπε ἵν ςἢ ννᾶς ἀεἰνοτγοά ΞΘ 
γου. 

18 Βείπρ [πε πιδάε ἔτεε ἔγοπη ἰῃ, 
γε δεςᾶπιε τῆς βεγνδηῖβ οὗ τὶρῃτοουβ- 
Ὧ 653. 

βΙΤΡΙ ΕΓ δης πιοτὸ ἐχᾶςῖ σεπάσσιηρ Ὀγησβ [Ὡς 
Ἰλϊίετ οἰδυβε ἰηῖο οἰοβοῦ σοημοχίοη ἢ 186 
ἴοστηοσ, ἴο νῖο ἢ ἢ ἀἰ]ονν5 115 ἀυδ οἰ ΡΠ δϑῖ8. 
“Τηδηκβ Ὀ6 ἴο Οοα ἔογ γοῖιγ ΠΔΡΡΥ͂ οὔδῆρο 
ΟΥὗἨ 5εγϑῖίςε : δ ΈΓΕ ϑδϑυυδηῖβ οἵ 5ιη, δυΐ 
Ὀεοδπιε οὈδεϑάϊεηϊ ἴο ἴῃ6 Οοβροὶ.᾿ 

δῖ, Ρδι}}5 {πη κΚῆι]ηθ655 ἴπδῖ ΠΕΥ ὈεσδπΊ 
Οοὐ 5 ϑεγνυδηΐϑβ, 15 μοὶ σῃζοηθὰ Ὀγ ἰἢς σε πιο" 
Ὀγάποε [δὲ (ΠΟΥ «ὐεγε ϑεγυδηΐβ οὗ βίη. 
,ονε ἐῤὲ ῥοαγ ἢ “ἘοΥ γε ννεσς ποῖ ςοπὶ- 

ΡΕ]Ἰεὰ ποὺ ἔοσοθά, δυΐ νη], δπὰ νυ ἢ 
ΘΑΡΟΓΏ685 [ΓΘ ἄννᾶγ ἔτοιῃ 5η." ΤῊϊ5 56 γνθ8 
δῖ ΟΠς6 [ὉΓ ῥγϑῖϑδε δηὰ ἴοσγ σορτοοῦ; ἕοσ, δεσ 
σοπηηρ οὗ γοιγ ον δοοογά, ποι ΔΩΥ 
σοπιρυ ϑίοη, ννδδῖ ἔογρίνθηθϑδ, ννμδῖ ὄχοιιδ6, 
σουϊά γοιι κεῖ, ἔοσ σεϊυγηίηρς ἴο ΥΟΘῸΓ ΌΣΠΊΕΣ 
βίδϊς " ((Πτγϑοβίοιῃ. ) 

ἐῤαί ὕόγηι 97 ἀοεἰγίηε «υδίερ «υα,ς ἀεἰξυεγεά 
7ομ “ρα! ϑόγηι 977 ἀοεγίπο ἀπο Ἡ ΐοΝ γ6 
ὍΟΙ10 ἀοϊ]ϊνοτοᾶ," 2.4. ὉγΥ Οοα. 

ΎΠΟ νογὰ παριδίδωμι 8 Ποῖ ὈΠΟΟΠΊΠΙΟΠΙΥ͂ 
υδεὰ οὗ κἰνίηρ 4 οἰ] ὰ ονοῦ ἴο ἰηϑιγυςοη. 
(Ηδοτγούοί. ἱ. 71; Ρ]δῖ. "1νορρ.᾽ 8τι Ε) 

“ἐῥὲ ἥὥόγγι 9. ἀοεί γίπε᾽" ταθδῃβ, ἰῇ βΘΠΘΓΩΪΙ, 
(Π6 τοδοδίης ἴο νοι ἴπ6 Κογηδηβ ῃδά Ὀδθθη 
εἰνεη ονεῦ ὃγ Ὠινίπο Ῥχονϊάξησε οἡ θεσοπίης 
ΟἸὨ γί δηβ. Βυῖ ἴπΠ6 νογά “,όγσι" (τύπος) 
45 Ὀδθη να ΠΟΥ Υ ἱπιεγργείεα : 
() ΟΠ γιβζίδη ἰοδοπίηρ ἃ5 “ἃ »ιομίά ἰηΐο 

ΜΙ ἢ 6 ἂτὸ ρυΐ ἴο δὲ ἰδϑβίοπεα ἴο ἰϊβ 
βδῃδαρο." (Β6χα.) 

(2) Τπε Ραιϊ πα “ ἴγρε οὗ ἀοείτίηο " (ἰϊ. 
τό; ΧΥ. 25 ; (δὶ. ᾿ϊ. 2), ψῃϊςἢ}Β πα Ὀδθη 
Ῥγεναδϊοηῖ ἔοτι ἴἢς ἤγϑι δὲ Ἀοπιθ. (Μέεγεγ) 

(3) Τῆς Οὐοθρεὶ ἃ5 ἃ ἀεβηϊΐϊε ἔοστῃη οὗ 
ἰεδοπίηρ ἀϊδίίηςϊ ἔτοπι οἴ ποΓβ, [ἐὐσίβῃ, μεαϊῆθη, 
ἄζς. 

(4) “Τὸ ὥόγηι οὗ “ουπά «υογά:" (12 Τίηι. 
1. 13), ΟΓΥ ἤχρα δηὰ ἕοστηδὶ δι πΊΠΊΥΥ οὗ 
ΟἸ τ βίη αὐτῇ ἴῃ νυ ὶοἢ σοηνοσῖϑ ννογε ἰπ- 
βιγυςῖεα, 

(5) Ομ γβιίδη ἰοδοδίηρ 89 ἃ συΐε οὐ ραϊίοση 
ΟΥ ΒΟΙΪΥ Ἰἰνίης. ((δγγϑοβίοαι, Οδπηδάϊι8, 
Εἰ εὐπιρηῖι5.) 

ΤΠς ᾿αϑὲ δθῆϑθ6 ἰ5 τῆς 5 πιρ]εϑβῖ, δηὰ ἀρτοοβ 
θεβῖ ψ πῊ 51. Ρδυ} 8 υϑὲ οὗ τύπος (1 ΤΉ 658. ἱ. 
7; 2 1658. '..ο; ΡΒ]. 11. 17γ.; 1 Τίπι. ἵν. 
12: ΤΊ 11. 7}, δηὰά ψῖ τῆς ςοηϊοχί, νυν ὶς ἢ 
Ἰπά!ςαἴε8 οδεάϊεηος ἴο πιοῦὰὶ ἂπά ργδοίςδὶ 
Τι}168. 

18. ΜΒεὶηρ δεν νιαάδ ὅτε 3 0»: “ἷπ.1] “Απὰ 

Ι.2 

121 

7ε τυεγῈ 
ἀεἰένενεά, 
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Ι9 1 βρθὰκ αδεγ τῆς πηδηπεῦ οὗ 
τάξη δεσδιιϑε οὗ τῇ ἰπβγπλ τ οὐ γουΓ 
ἤξϑῃ : [ὉγΓ δ8 γε ἢδλνε γίεϊἀθά γουγ 
ΤῊΟΠΊῦεΙβα βογνδηῖβ ἴο τἰποἰθδπη 658 δηά 
ἴο ἱπίφι ἀπο ᾿ΠΙ4υ γ ; ἄνεῃ 80 
ΠΟΥ γἱεϊά γουῦ πλειηθεῖβ βϑεγνδηΐβ ἴο 
τρμιεουβηα85 ἀηῖο ΠΟΙ ᾿Π 658. 

ΚΟΜΑΝΞ. ΓἹ]. [ν. 19---21. 

20 ον ψῆεπ γε ψψεγε ἴδε βεγνδηΐβ 
οἔ 58[η) γε σγεγε ἔγεε 'ἤἴτοπι τρῃθοιβ- "στ. 

γίξ. Π658. 
21 μαι ἴτυϊ μαά γε τπδη ἰπ 

ἴποβα τηϊηρβ ψῃείοοῦ γε ἅτ πον 
Δϑῃδπηθά ἡ ἔογ (ἢς ἐπὰ οἰ (Ποβα τη ηρ8 
: ἀολίῃ. 

Ῥοΐπᾷ πἰδὰθ ἴτο90, 80." ΤῊΪ5 15 ηοῖ ἃ ζοηο]- 
δίοη ἀγαάννῃ Ποῖ σύ. 16, 17, Ὀιῖ ἃ ποτα ὑΓδ- 
οἶδα δηὰ ροϊηϊοά 5ἴαϊοπιοηῖΐ οὗ ἴῃς ΠΔΡΡΥ͂ 
οὔδηρε αἰγοδάγ δϑϑογίεα [ἢ υ. 17. 

19. 7 «“ῥεαῖ “εν ἐδ »ιαριποῦ ΟΥ νιεπὶ δεεαιε 
οὔ εδε ἐπβγην 97. γον 310.) ΤῊΘ νυθαϊζηθβ5 οὗ 
{Π6 Ποσῇ 15 ποῖ τἀθηΐιοαὶ νυν [15 ϑιη ] 655, 
ἴογ ὄνθη (ἢ τγιβὶ βϑμαγοά 8]] 15 υγθακπθβθβ. Βιυ 
(δῖ ψῃϊοἢ ἴῃ Ηἰπὶ ννᾶ5 ϑυδ)οςῖ ἴο Η]5 ϑρίγιξ, 
αηὰά ἔγοθ ἔγοπι δ᾽] δῆ, ἰπ 115 βίη! πλθη ἠοῖ 
ΟΠΙΥ τοϑιδίβ ΟἿἿΤ βρίσγιῖ, Ὀυῖ ἴοο οἴζθη Ῥγευδὶ !β 
οΥ̓ΘΓ ἴἴ, δηά (ἢδῖ ἴῃ ἴννο ννᾶγϑ, θοῖ ἀδγκεηΐϊηρ 
ἴπ6 υπάογοίαπάϊης πη ρογνοσίηρ ἴπ6 νν}}}]. 
ΤἼο πιοδηΐηρ οὗ ἴπε ργεβϑοηΐ ραϑβᾶρα ἀδθρεηάς 
οη τῆς υοδίίοῃ, ννῆϊςἢ οὗ ἴπεϑε ἴννο Ὄβδοῖβ, 
(86 πιοσδὶ οὐ 86 ᾿ηςο] ]ϑοζιδ), 15. Πογο δϑογιδοὰ 
ἴο “266 ἐπβγηεὶν οΥ τὲ 3,212." 

(1) Τῆς αποείεηξ ἱπίεγργεΐογβ, Ὁ γγϑοβίοπι, 
ὙΒδεοάοτγοεῖ, ἀπά οἴδοσβ, σοηηθοῖ [ἢϊ5 οἰδιι58 
στ ψνῃδὲ ἐοϊΐοννβ, ἀπά υπέεγβίδηα “ ἐῤὲ ἱπ- 
ἤγρηγ ΟἹ τῤὸ Μι0᾽ ἃ5 ἃ »πογαΐ νυ ΚΏ 588 
τυ ποἢ τλάῖκοβ τ πατά αδἱ ἢἤγβί ἴο ᾿ἴνε ἴδε "Πρ 
οἵ ΟΠ δίῃ ΠΟ] Π655: “1 58ὺ νυμδῖ 15 πηοάδ- 
ταῖθ δηὰ στ ίη [ἢ 6 ροννεσ οὗ πιθ 1η βεπογαὶ 
(ἀνθρώπινον, 1 ΟΟΥ. χ. 13): ΟΓ 1 ΟΠΪΥ δά 
γου ΓοηάεΥ βυςῇ δὴ οδεάϊεηςε ἴο τὶ ρῃίθοιιβ- 
Π685 88 Υγ0Ο11 ἔΟΓΙΊΟΓΙΥ σάνε ἴο 51η.᾿ 

(2) Ρμοῖϊυ5, γγὴ0 8 ἰο]οννεὰ ΕΥ̓ τποϑῖ 
τηοάσθγῃ ςοιηπιθηϊδίογβ, σοηπηοοῖβ ἴπ6 οἴἶδιδε 
ὙΠ τ. 18, 85 ἐχρίδιηΐπς ἴῃς ΞΟΠ ἜΧΡΓΟ5- 
βίο, “7 ἍΈΓῈ τλδάθ 5᾽ανθθ" (ἐδουλώθητε) : 
“[Π18 15 Ρδῖὶῃ ἰδῆρυαρο ἴακθρη ὥοτὰ [πε 
σοτηπιοη [ἴδ οὗ πηοπ, δπά ῃοΐ δορεῖῃογ δῃ 
διἰεαιδῖο ἀσϑοτιρίίοη οὗ γοὺγ δ]]ερίαποας ἰοὺς 
Ηἰπὶ ὁ Ώοβα βείνιοθ 1856 ρετίοοϊ ἔγεθάοχῃ :ἢ 
Ὀυϊ 1 τιι56 [ἃ “ δεεσισε 9 ἐδε ἐηβγηηῖν ο7 γομγ 
,“εδ᾽ (4), νν»᾽ϊς ἢ τρακοϑ της 116 οὗ τίρῃίδθου» 
Π655 566 ΠῚ ἴο γου δἴ ἢγϑι ραϊηξι] δηά ἸΓΚΒΟΠΊΘ, 
85 ἃ Κιπά οὗ θοπάδρε (μοί 5), ογ (6), ννῃϊοὰ 
15 ἃ Ὠἰηάγδηςθ ἴο ΥΟΙΓ βριτίυ 4] ἀἰθοοσησηθηῖ. 
Ιτηετγοίοτε δρεᾶκ οὗἉ " βεγσυϊτι ς᾽ (υν. τ6--τι8), 
ἃ την θοϊοηρίηρ ἴο ἴΠ6 σοπηηοη ᾿ξ οὗἉ πηθῃ, 
ἴο Βεῖρ γου ἴο υηδογβίδηα {παῖ γοιι ἀγὸ δοιηά 
ἴο ἀονοῖς γουγβεῖνθϑ σπίγοΥ ἴο Οοὐ᾽β 561- 
νἱςθ." Ι}[κπ {15 ἰαϑδὶ ἱπτογργείδτίοη, (δὶς ἢ 15 
τί δἀορίοὰ ΟΥ̓ Βεηροὶ, Μευογ, ὅζο.) “δὲ 
Ξε," ἐ.ε. τὴς σοῃάπίοη οὗ ἴῃ6 παίζυγαὶ τηδη 
(τ Οονσ. 1. τ4: 1... 1) 5 (6 δοιτοθ οὗ ἃ ννϑαῖκ- 
Ὧ685 οὗ ὠπάεγσ απ άϊης ἴῃ τηηρ5 βριγιτυδὶ. 

Οη “δὲ ἤει}, 866 ποῖδ οἡ Υἱὶ. ς. 

,ὴΡῪ α΄: γε δῥαῦε γίεἰ δά (γ9 γὶο] θὰ) γοι 
, “εγυσηῖ: ο μπείεσηπηει: απδ ἐο πέψιν 

μη ἐπίφιν. ΤῊ Ῥυσδοῖίςδὶ γθάβοη οὗὨ ΤᾺ 
δρεακίης αὔοιϊ 5εγνϊτυἀδ 18 (818, ἴο ὀχῃοτί 
γου ἴο ἀονοΐῖς γοίγβεϊνοβ 85 ἔΠΠγ ἴο ἴδε [ἴδ οὗ 
ΓΙ μίεου5η655 88 γοὺ αἰὰ ἴο [πε [1ξπ οὗ 5ίη, 

7ομ» »ιεηιδεγ:.} ΟΟΙΏΡΑΓΟ Ὁ. 11. δίῖη 18 ἤδγα 
ΡΓοϑοηϊοα ὩΠ66Γ 4 ἀου]ο ἀϑρθοῖ, ἃ5 “ περ» 
ποι," ἀοῆ!πρ ἴπῸ τλῆ, δηπὰ “ἐπέψεν ᾽ 
(ἀνομίαν) νὶἱοἰαί!ης Οοὐΐβ ἰανν : ἴμ6 ϑιιδ)θςίοη 
οὗ ἴῃ6 ποι θεγβ ἴο ἴῃ656 συ ης ἔοτορϑ Ἰοδάς 
“ μηΐο ἐέφι γ᾿ 85 ἴῃ 6 ῥργδςί!ο δ] γθϑι]ῖ. 

μπίο ῥοΐ!πει..) “ὠπίο βΒαποιὶ δοδίϊοι." 
“ Ἡο] 658 ἢ 18 [6 πιοῦδὶ 40 Δ ΕΥ̓͂ ἴοὸ Ὀ6. ἃς- 
αυϊγεά: Ὀδυΐ “Ἐδηοτιβοδῖϊοπ" (ἁγιασμός) 
ἱποϊυάε5. ἴῃς 5δηςεγίηρ δοῖ οΟὐὁἨΥ ΌΓΟΟΕβ5, 88 
61} 45 [158 γεϑϊῖ : 886 ὑ. 22:1 Οὐογ. ἰ. 320; 
1 ἼΤΠε55. ἰν. 3, 4, 7; 2 ΤΏΘϑ5. ἱἰ. 13. 1 Τίπι. 
11. 15; Ηθῦ. χὶϊ, 14; χ Ροῖ. ἰ. 2. 

20-22. Ἀδάβοη (γάρ) ἔοτ ἴΠ6 ἌἜχῃοσίδιοῃ 
οὗ ν. το, ἀγάννῃ ἔγοτῃ (πὸ σοϑι 5 οὗ οἰ ῦ 
Βοῖνίςο. 

20. ον «υδϑρ γ6 «ὐτγὸ ἠδὲ “εγουαπί: ΟΥ εἰν, 
7ε αὐεγε ,γεε 75» γὶρ διθοισηπο.} “ογ «ὐδεπ 
7ε «ὐεγέ ΒοΟΥνΔΪΒ οὗ δἷῃ, γε «ὑὐεῦὸ ὕγεέ 
οὗ τἰχῖθουβη688:" ἐ.ς. ἔγος ἴῃ σοϊαιίοη ἴο, 
ἔγες ἤοσπὶ [6 βογνυῖςθ οὗ στ ῃϊοουβηθθθ. ΝῸ 
ἸΤΟΩΥ͂, διυὲ ἃ βἰαϊοτηθηῖ οὗ ἕδος, 1] οὗ ἄδορ 
Πιογὰὶ ρα (Μεγεῦ). Υου ἀϊά ποῖ {πεη 
αἴζοηρῖ ἴο βοῦν ἴννο πηλϑῖογϑ (ΠοΊΡ. υ. 16), 
Ὀυΐ γᾶνε γοιγϑεῖνοθ ΠΟΙ ἴοὸ ἴῃς βογνυΐςθ οὗ 
βίη. ν αΐ ἤδη νγᾶ5 ἴπ γεβι]ῖ (υ. 21)} Μὲ 
ἴῆ.5 566 (Παΐ “. 2ο ργόραγοβ [ἢ ΨΨΑΥ͂ ἔο τ νυν δῖ 
ἔοΠ]ονν8 (Μογον). 

21. ραι ζιὧἐἔβ ῥαά γε ἐδέπ. ... 1 “ραϊ 
72 Ἐ οτοζοτο ῥηά γε ἐῤέπ". ... “ΤἈθΤο- 
0Χ6,,» ἐ.ς. ἴῃ σοπβδεαυδηςσα οὗ [5 υπάἰνἀοὰ 
Θ6συῖος οὗ βίη (υ. 20). 

ἐπ ἐρούε ἐῤίπρε τὐδέγεοῦ γε αγε ποαὺ ατρανηεί. 
Ννὲ Ππηά δνϑὴ ἴῃ πε βδυ θϑὲ νϑγβοη5 δΔῃ 
ςοπηπηθηϊδίοῦβ αἰ εγοης νᾶγ8 οὗ σοπηδοῖπρ 
[815 εἴδιιδε νν ἢ (Π6 σοηϊοχῖ. 

ι. Αςοοτάϊην ἴο ΑΟΝ.. 851, Ῥιι)] δῖ “νν παῖ 
ἔγυς," ἐσ. ννϑαῖ Ῥτοῇς οὐ γεννασὰ δά γοιι οἵ 
ἴΠαι πε, ἔγοτῃ τὴν ἀοθηθ ἴῃ ἴῃς βούνιςο οὗ 
βίη, αἵ τῇς νϑῦῪ ἱβουρῆϊ οὗ ψΒςἢ γοῖ ἃγο 
ον Δ5ῃαπηθα ἡ Υοιι δά ποῃδ: ἴογ ἴῃς οηὰ 
οὗ ἴποβ6 1δ1η55 15 ἀθαῖβ. δ1η Ῥᾶγ58 0 οἴδμεῦ 
ννλρε5 (Ὁ. 23), Δηἀ 515 δεύνίος πὰ5 20 οἴδιεσγ 
ἔσυϊ. 

1. Το αυσπιίίοη ἰ5 5: ΠΊΡΙΥ͂, κυ παῖ ἔσυϊὶ πδὰ 
γε αἵ ἰῃηαϊῖ ἴπης Ὁ" δῃηά ἴῃ δηϑινοῦ, “ ΤῊ Ρ5 
ἉΏΘΤΘΟΥ͂ γα ἅτ ΠΟΥ͂ ἀϑῃαπιοιὶ, ἴοσ τῆς οηά οὗ 

ΜΕ. 

έφ 
τς κα μν 



Υ. 12---3.} 

22 Βυϊῖ πονν δεῖηρ πιδάε ἔγεε ἔτοπη 
8'π, πὰ δεςοπὶε βεγνδηῖβ ἴο (οἀά, γε 
πᾶνε γουγ ἔγαϊς ὑπο Ἠο]ΐπεβ8, δηὰ 
τὰς ἐπά εἐνεγίδδεηρ [{ξπ. 

{δεπὶ 15 ἀθδί." ὙΟυΓ ΟἿΪΥ ἔγυϊϊ σοηβίδιοα ἴῃ 
[ἢ6 51} ρα}]η5 ΟΥ̓ ΔΡ  ά5γ68, οὗ νης γοὺ 
ΔΓΕ ἨΟΥ δϑῃαπιθά. Ὀθοδυδε γοι ἢᾶν ὈΘΟΟΠῚΘ 
ἄντα οὗ {πεὶγ σοα] παίυγο, [δὶ [ΠΟΥ ἰοδα ἴο 
παῖ ἀεδί νν ἢ ἢ 8 ἴῃς ορροϑίῖε οὗ “ ἐυεγέανἐ- 
ἐπ ὑε" (υ. 22). 

ΕἸ ΟΡ ἱπιογργοίϊδιίίοη γἱε] 8 ἃ ξοοὰ 5εῆβθ, 
Ὀυΐ τἴῃ6 ΟΓΠΊΕΓ ΤοηϑίγιςΟἢ 5 ἴπῆ6 ΠΊΟΓΟ 
Ὠδῖυγα! ἀπά δ ρΪο. 

92. Βιώ ποεὺ δεῖσπισ »παάε ες 7γονε εἶπ, πα 
ὀὲεεονδ σογυαημ: 10 δοα1 Α ἀοιιδίε οοπίγαϑὶ 
ἴο {δπεὶγ ἴοιτηθσ δίαϊε ἀδθϑογ θεά ἰῇ ὃ. 2ο: 
επιδης ραῖδα ἔγοπὶ 5ἰη 5 ϑεσυῖςθ, [ΠΟῪ ἢανε ὈΘΘῃ 
Ἰῶδὰο 5ειυδηΐς ἰο οὐ. Το 54πὶ6 βἰγοῃξ 
ΓΟ 48 ἴῃ ν. 18 (δουλωθῆναι) 5 υϑεὰ δρδίῃ : 
δυΐζ ἰηδϊεδά οὗ 5ογνδηΐβ “20 γ δίεοισπενς," Ἦδ 
ὨΟΝν 5275 “σογυαη!.: 10 Οοά," Ἀϊη Κη; αἰγεδαῦ 
οὗ Ηἰπὶ 25 ἴῃς Οἰἷνεσ οἵ ἐνογδϑιϊηρ 16. 

γε ῥαυε γοωρ 7ὧΐ ὠπ|οὸ ῥοδηεσ..]Ὶ “ ὕπο 
δ. δοδίϊοι :" 566 ποῖς ΟΠ ἁγιασμός, Ὁ. 19. 
Το ἢγβι ἔγι οὗ ἀεδαϊ!ςδίίοη ἴο (οὐ βεσνὶος 
ἰ8 ποῖ λόγο ἀσθοσγι θοαὶ 85 “ βαποιβοδίϊοη, δῖ 
85 βοπηλοῖδιηρ (Παῖ τοηάς5. “ππίο βδποῖὶδοδ- 
εἰοη." Τ 5 15 οἴου τἴη6 Ὀαρισπιαὶ στᾶσα οὗ 
“ΠΟ 655 οὗ ἸΠδ " (υ. 4), οὐ 1ἴ8 ρῥγοάευςῖ, τῃδῖ 
ΡΓΔεῖιςο οὗ ροοὰ ψογκβ ψνῃϊςἢ ρτγοτηοῖΐθβ δηὰ 
65 Ὁ Π15}}68 “ βδηςτΠοδίίοη. (οσρασγο “ ἐῤὲ 
2 ωἱ ὁ 1δὲ ϑρίγι!," Οἱδὶ. ν. 22. 

ἀπά ἐδε ἐπά ευεγίασίπ 5.) Ὑοὰ ἢᾶνε 
ΟΣ ρῥγοϑεηΐ ἔσυ!ε υπῖο 5δηςσβοδίίοη, δπά 

ΑὈΘΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕῈΚ 

δ. Σύμφυτος---δογη ἐορείῤεν͵ ΡἸαῖο,  Τ Βοδοῖ." 
Ῥ. 157;  Κορυδ]. Χ. Ρ. όοο, Α; 3 Μᾶδςς. 1}. 22; 
--οσπαΐῖε, ξιπάγεά, ῬΊαῖο, "1 ,ἐξε5, χ. Ρ. 2ο7. 

6. ἐῤε δοάγ οΥ «“π.1ὺ ὙὨε ἱπίογρσείδιοῃ5 ἃσὰ 
γλδηϊ οἱ ά, 

ι. “ὝἯὝΒε ψυβοΐθ τηδββ8 οὗ 5Ξ1η. Βυϊ σῶμα 
ἴῃ [ῃς 5εηβ6 οὐὗἁὨ “"πλλ55" ἰ5 Δρρί!εἀ ΟὨΪΥ ἴο 
τλδιογίδὶ τπιηρ8, 85 δῖε οὐ πιεῖ] (Ατϑίοί. 
Ῥτοῦ]. χχὶ!. 7, 81) Χχίν. ο, ὃ. 3}) ποῖ ἴο τμϊηρ 5 
πη δίουγδὶ, 45 υἹΓῖυ 6 ΟΓ Υἱςθ. 

2. “ὝἯὙΠΘ δββθῆσο, ΟΥ̓ βυῤϑίδηςς, οὗ 5ἰη 
(Βδιιτὺ), 45 Ασ᾽ϑῖοῖ]ς ς4}}15 ἴῃς Επιίδγτγμσοπιε (ἢ 6 
σῶμα, οΓ 5ιιδείδηςε οὗ τῃείοσ!οδὶ ρσγοοῖ (᾿ δεῖν 
ἴ. 1. ὃ 3). 

1.ΑΧ.ἕ ΠΊΘΓΟ ρΡΟΓΙΡἢΓΑϑὶς ἴον ὁ" δίῃ ᾿ (Ρῃοῦι5, 
δοβοιΐρεη, ο). Βυῖ ἴῃ {Π|5 υϑᾶρὲ σῶμα [15 
Δρρίίεὰ οὔ]ΥῪ ἴο ῬΕγϑουΒ δηἋἀ ΟὨΪΥ ἴῃ ΡοΟΕΙ͂ΣΥ. 
Νοπε οὗ ἴπεδ6 ἴἤγοε 96η5638 δι} [6 ᾿σοηϊοχί 
ογ δῖ. δι} 5 υδᾶξο. 

4. " διῃ στεργεβεηίεα 25 βδυΐῃρ ἃ ὈΟαΥ," ἰῃ 

ΚΟΜΑΝ6Ἅ. ΓΙ. 

22 ογ τῇε νγᾶρε8 οὐ 311 ἢ: 
ἀεαίῆ ; δυῖ τῆς νὰ οὗ Οοἀά ἐς 
εἴεγπδὶ 1ΠῸὶ τπτουρῇ [6505 ΟΝ γίβε οὐγ 
Ι,οτά. 

γου αν αἷϑο 45 ἴμε οηὰ οὗ ὙΟῈΓ δεσνίοθ 
“ φυεγίασέίης ἰ5.:" 5θ6ὲ οἡ ἰἰ. 7, Υ. 21. [{|5 
οἶθαγ τῃμδΐ “ ευεγέαεηρ ἐγ ε" Ὀοίηρ Πότε ςδ] θά 
“δὲ επάᾶ " 186 τοναγάθαὰ ἴῃ [15 ἔπζυγο δβροςεῖ: 
δηὰ γεῖ δῖ. Ρᾳι)} 8δγ5, “γε πᾶνε [{ πονν, ᾿.. 
γε δᾶνθ ἰἴἴ ἃ5 ἃ ζιΐζυγα, Ὀυΐ Δϑϑιτεά σεβυϊῖ, 
{π6 σοῃδυσωσηδίίοῃ οὗ γοὺσ ρῥγεδθηΐϊ [ἰ6 ἰῃ 
Ογιϑῖ. 

28. αν δε αυαχε: ο εἰπ ἰς ἀεα1.} “ἤαγεν" 
(ὀψώνια) ΡΤΟΡΕΙΙΥ, 85 ἴῃ 10Κὸ 11. 14: τ ΟοΥ. 
ἶχ. 7: Ὁ Οὐγ. χί. 8, ἃ 50] 168 γι 00}5 ΟΥ̓ ῬΔΥ͂. 
Ηνιηρ βροζεη ἴῃ νύ. 12, 13) Οὗ 5ἰη γεϊηιηνρ, 
8η4 οὗ ννέδροῃβ, ἢῈ σοηημοβ ἴπ6 ἤρυγο οὗ 
ΤΩ ΠΣ ΑΓ δογνῖςα. Βιιϊΐ χάρισμα τλεδῃ5 5ἰ ΠΡ 
“8 ἢ οὗ ρσγαςε," ποῖ ἃ τα ΠΣ ἐἰοπαῖινα 
(Τοῖ. ἀς Ἀδϑυγγεςξίοηε Οδγηΐβ, 47; ΟἢΓγ5.). 

ὁμὲ δέ γί φΓ Οοά.1 ϑ81πη ΟὨΪΥ͂ ραγ8 μαγὰ 
ννᾶξεβ, θυ Οοἱ ρίνεβ οὗ Ηἰ58 ἔγεθ σσαοὶ ψῆδῖ 
ΠΟ 86συῖςθ οου]ά φάγῃ. 

εἰεγπαὶ {7 ἐὀγομσ 7: Οὐχὶ οωγ Ζογά] 
“ ρἰεγπαί Δ ἰὰ Ομτὶδι 7988 οἱγ Ζογά. 
Οοὐ β ει οὗ εἴθγηῃλὶ ἴδ 15 ποῖ οὐἱγ Ὀοβίοννεά 
ἐδγοισὸ ΟἸἈτισῖ, Ὀυζ ἰ5 5 Ο ἢγιδῖ 45 [15 δδιάϊην 
ΒΟΌΓΟΘ, δΔηἋ σδῇ ΟἾΪ Ὀ6 οΘπ]ογεά ἴῃ υπϊοῆ 
νὴ Ηἰπὶ (866 2 Τίπι. ἴ. 1, 9, ἀπά Νοῖς ου 
ὙΠ. 1). 
Το ἀοςοίσ!πο οὗ βαποιβολίίοη ἰη 115 σἢδρ- 

ἴεγ, δηά {παῖ οὗ 51] Ποδίλοη ἴῃ οἷ. ν., Ὀο(ἢ οηὰ 
ἴῃ ἴ86 54π|6 {Ὑ υγυρηδης σοποϊυϑβίοῃ. 

ΟἹ τ. σ, 6, 13, 17, 21. 

οτάογ ἴο ΠΔΠῪ οὐ ἴΠ6 πιοίδρῇογ οὗ (36 σσιυςΐ- 
ἤχιοη οὗ [πε οἱὰ πιδη (ΟἸβῃδιυϑεη). 

ς. κ᾿ 81ηὴ τοργεϑοηϊθα 45 ἃ ὈΟαγ τηλόθ τ οὗ 
ΤΩΔΩΥ͂ το δοῦβ," ἴῃ δοςογάδηςα ψ ἢ (Β6 
βΠρυγαῦνε ᾿ηϊεγργείδ[οη οὗἉ “τῆς οἱ ά πηδη ᾿" (υ. 
6), αηὰ ἢ (οἱ. 11}. ς (δυῖϊ 566 ἠοΐε ἴπεγο). 
Ιῃ (15 ᾿πιογργεϊδιοη, “ ἐῤε δοάγ οΥΓ εἰμ" 15 
ΟἿΪΥ ἃποΐποσ παᾶπὶθ ΦῸΓ “266 οἷά »ιαη," ΟΥ̓ 
ΓΑΊΠΟΓ [ὉΓ 15 σοπογεῖο ἔοση ἢ (Ηοάρε: 50 
ΕἸ ιγγϑοβίοτῃ, ΡΒΠΡρὶ, ἄκο.). 

6. ἴῃ ορροϑίζοη ἴο 11] πθ56 ἢσυγαῖῖνο ἰη- 
τογργείδίοηβ ννὲ ἴακο “"26ε δοάγ ὁ «ἰπ" ἴο 
Τλσδῃ ἴδ παΐυγαϊ ὈΟΩΑῪ 50 ὩΣ 45 ἴΐ 18 ἴπ6 
βειυδηῖ οὗ 5ῖη (Μεγογ, ἢὲ ννεῖῖο, ΑἸ οσά). 

Οὐϊεείίοι (4): Τῥε δοάγ α΄. τῤε “αἱ οΓ «ἰπ 
ἐδηποῖ ὃς πιοδηῖ, Ὀεσδυθα 118 οβη ΟΠΙῪ Ὀ6 
ΔΏΠΙΠΠΔῖθα (καταργηθὴ) ὈΥ̓͂ πδῖιΓα] ἀφδίῃ, 

“»":«υεν (1). ΤἼϊ8 οδ]οςοη ἀοδβ ποῖ ΔΡΡΪΥ 
ἴο “τῆς ὈΟΑΥ 85 “εγυσπῖ οὗ 51η," ψΒΙΓἢ 58 ΠΟΤΟ 
51. Ρδυ} 5 υἱὸν ἃ58 σῃοννῃ Υ μηκέτι δουλεύειν. 

“ἔπιαυεν (1). ὙΤῈ 8εηϑε δϑϑοιρῃεά ἴο κα- 
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ταργηθὴ “ ΔηΠ δίοὰ ἢ 15 ογοεά, 115 ἴτε 
τηθδπίηρ ὑείηρ οχρίδιπεα ὉΥ τοῦ μηκέτι 
δουλεύειν. 

Οὐ εσίίοπ (ὁ). ΤῊς (Ο]]οννίης σῶμα θνητόν 
ἴῃ στ. 12, οδηποΐῖ ἀσῖοστηῖϊπο ἴθ 6 τηθᾶπίηρ οὗ 
σῶμα τῆς ἁμαρτίας, Ὀεϊῃς ἑουηά ἰηῃ ἃ ἀϊβεγεηῖ 
ςοηηθοίίοῃ. 

“"σαυεν. [ἴ 5 ἔουπά 1ῃ ὈγΕσ 56 Υ [ἢς δαπὶ 
οοηπεςίίοῃ, ἴπ6 “ἐγυίος 97 εἰπ. 

18. ΤΠο νάγίουβ γοδαϊηρ-- -ὡσεί ἴον ὡς--- 
δὰοριεά ὑγ ΤΊϑοἢ. (8), γερο ϊοβ, 1δοἢτλδηη, 
ἅς., ἢ ΝΑ Β (6, 15 ἴδυβ εχρίδίηδά ὈῪ 
ὙΒεοάοτο οὗ Μορϑιιεϑίίαᾳ (ΟΥαπλετ5 (δ): 
“Τῆε πιοϑῖ τλᾶγνο οι 8 ΤΠ] ΠΣ 15 {παὶ ἢ 5ᾶν5, 
“4: ὦ αἴϊνε ἔτοτῃ ἴῃς ἀδδά, βῃονίηρ {πὶ ἢς 
ἄοοβ ποῖ ἀεπιδηα ἔγοπι ἴμοπὶ ἴῃ στρα] γ, δυϊΐ 
{Π6 ἰπηϊδτίοη, δοσοτάϊηρ ἴο ΤΠΘΙΓ ροννοσ. Εογ 
ΠογοδΗ͂οΥ {ΠΟῪ Ψ}}}} 6 “δἰϊνε ἔσοπι ἴῃς ἀθδὰ :" 
διιΐξ πονν 6 58γ8, “8 (ὡς) αἷϊνε ἔγοτῃ ἴῃς 
ἀεδά," ἱπϑιοδλά οὐὗὨ “ἱπυιϊδίηρ {δὶ 45 τυ οἷ 85 
ΡοΟδ551:0]6." 

ὙΠΟ ναγϊαϊίοη πηρῆς δαϑὶϊν αγίϑε ἔγοπι [6 
βογίδο σορεαϊίηρ ραγί οὗ ἴῃ (ο]] νυ ἐκ. 

17. Ἀεῖίςδο, ΕτιΖϑοῆο, Μογογ, δη οἴποῦβ 
{τϊῖ τὴ6 σδυδε οὗ {παηκϑρίνπρ ἴο ἴΠ6 ννογὰ 8 
ἧτε δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας, ἴο ΜὮΙΓΝ ΠΟΥ ἀβογῖθα 
(ῃ6 ῥγορπᾶηΐ δεῆβθ, “γε ψνέσα, δυῖϊ ἃτὸ πὸ 
Ιοῆνοσ, ἴῃς 5βἰδνθϑ οἵ ϑιη. 

ΟΗΑΡΤῈΚ ΥΙ]Ι]. 

1 ,ΔΔὸ ἴατν λαίά 2οιυέν ουέῦ ὦ »παρε οι σεν ἰλαπ 
ἀἼκ πἰἴνείά. 4 δμω τὸῦῦὸ γέ αεαα ἴσο {4:4 ἤατου. 
ἡ Υεί ἃς ποί ἐλτ στο “ἵν, 12 ὁμί ἀοέψ, γιεσέ, 
φορά, ιό ας 7 αεἰζν»οτυίξασε, τυάο ἀγε ρν  ευεαά 
ὀεεαισε 7 καπροί ἐεεῤ “2. 

ΝΟΥ͂Ν γε ποῖ, δτιείῆγεη, (ίογ 1 
ΒρεᾶΚ ἴο τῆεπι τῆλ Κηονν τῆς 

ΠΗΑΡ. ΥΝ|Π].-- Ὁ ΕΒΠΙΝΕΒΑΝΟΕ ΒΕΒΟΜ ΤΗΣ 

ΒΟΝΡΑΟΘΕ ΟΕ ΤΑῚ ΑΝὨῸ ΟΕ 91Ν. 

1-6. Τῆς ππίοηῃ οὗ ἴδε δε] ονεσ ἢ ΟΠ γὶϑῖ 
15 σοπηραγοὰ ἴο ἃ ϑβεζοπά χηλγγῖαρθ. 1715 
ξεπογαὶ Ἰάθα παῖ γα! αν! 65 11561{ Ἰηἴο ἴἤγες 
ΡῬαγῖβ: (1) ἴῃς ἀϊδϑοϊυτίοπ οὔ ἴμ6 ἔογηοσ 
τδΔττίαρε; (2) ἴδε πὸνν πιδιγίᾶρε; (3) [[8 
ἔγι!ῖ8. 

ΤἼ6 Ὀο]ενοσ, τεϊεαϑοά ἔτοπιὶ ἴπῸ ἰανν ὉΥ 
ἀγὶηρ ἴῃ [ΕΠ ]οννϑῃῖρ ἢ ἴῃς ἀεαῖῃ οὗ Οἢγίϑί, 
5 ἔγοες ἴο ὀπίογ ἰηΐο ἃ πὸνν υὑπίοη ἢ (6 
τίβεη Ὁ γιβῖ, ἰῃ ογάθσ ἴω Ὀγίηρ ἕοσί [ἢ 6 ἔγυ!5 
οἵὨ Πο] 655 ἴο σοῦ 5 ποποιιγ. 

1. Κποαυ γε πο.) Ἐαΐποι, ΟΣ δ γ9 
ἑξποσδηξ, ὀγείῤγεη, ἴου 1 δὰ δροδκίῃρ 
ἴο τᾶθ 8δί ΚΟ ἰδ. Οη [Π6 πηρδηὶηρ 
οὗ ““ἀποαυ," 1. 6. υηδογβίδηἀ (γινώσκούσιν), 
866 ποΐδ οἢ Υἱ. 6. “0τ," οπιίοαὰ ἰὴ ΑΟ Ν. 
Ποσα, 458 ἰῃ νἱὶ. 3,) ἰῃϊσοάιοεβ ἃ ΠΘΟΟΒΒΑΙΎ 

ΚΟΜΑΝϑΞ. ΥνἹ1Ι. [ν. Σ --- 2. 

ΤὮϊ5 υϑὲ οὗ ἴπς δυδοίδληξινε νεγὺ 15. ννε}}- 
Κηοννῃ ἴῃ 1 δἰ] : 

“Ἑαυΐϊπγυβ Ττοσβ, τ ΠΠΠπὶ εἴ Ἰησοῦς 
ΟἸογα.᾽ (εν. 4“Έη. 11... 325.} 

“Μαρπαπὶ τππδηεῖ Ατάεα ΠΟομΊΘΏ, 
Θεά ἐοσχίυπα (αἰ. (νιϊ. 411.) 

Ιπ Ευτὶρ. Ττοδά. ς81, πρίν ποτ᾽ ἦμεν πὰ 
Ηες. 184, κἀγὼ γὰρ ἦν ποτ᾽ ἀλλὰ νῦν οὐκ εἴμ᾽ 
ἔτι, ἴηε σο5 τὴ οὗ ἃ (ογπιεσ δῖε 5 ἐχργεβϑθα 
ἠοῖ ΌΥ ἦν, Ὀυϊ Ὀγ 6 ννοτὰβ. ψῃΙοἢ δοςοπὶ- 
ΡΆΑΠΥ ἴἴ: δηὰ ἴπθ ϑδᾶτηξ ἰ5 ἴγιιο οὗ (ἢ 5 ραϑϑᾶρβθ, 
δηά Ερῆ. ν. 8, ἦτε γάρ ποτε σκότος, νὺν δὲ φῶς 
ἐν Κυρίῳ, ᾿νῆεγε ἴῃ ἀπε οτῖοδὶ σοπποζίοη οὗ 
(ἢ6 αοἰδιι565 15 ρεγίδοςΥ οἸθαγ, 4πα {ἰνὸ ᾿Ἰπβο τ οη 
οὗ μέν 156 αυἱϊῖϊο ππποοοββαγυ, ἴΠ6 ΠΊΟΓΟ 50. Οὔ 
δοςουηΐ οὗ [6 Θιρῃδῆις ροϑβιτίοη οὗ ἦτε. 866 
1εἸὉ “Οτ. Οτ. δ 767, 3, δηά ΥΝΊΠΟΓ, 11. 652, Ει, Τὶ 

21, Καρπὸν ἔχειν ΤᾺΔΥ Ππιο4ῃ ἴο δεδγ ἔγυϊ, 
ἃ5 ἴῃ υ. Δ, Νδῆ. 1}. 12, συκαῖ καρποὺς ἔχουσαι, 
Οϑδη. ἰ. 29, ξύλον ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ καρπόν, δῃρὰ 
ΡΕΓΠΔ4Ρ5 840. "ϊ. 1, ἔξει καρπὸν ἐν ἐπισκοπῇ 
υχῶν. 
Βιυιῖ 1818 πιραπίηρ σαηποῖ ὕὲ ἔοτγορά (845 ὮΥ͂ 

ΑἸΙΟΓγαν οἡ 81. Ραυ]β υ5ὲ οὗ [πε ἐχργεβϑίοῃ ἴῃ 
1. 13, Υἱ. 21, 22. Ὑδαῖ καρπός ἀοε5 ποῖ Δ84]- 
ννγ8 τηδδῃ ἴῃ Ν. Τ. “ φεΐοης, τὰς ἔγυ! οὗ τῆς 
ἴλη ςοηπϑίἀογοὰ 5 ἴη6 ἴγϑο,᾿" δυῖ τη6 ἔτι οὗ 
ἢ]5 δοίίοηβ, 15 οἰθᾶγ ἔγοῃι ῬὮ]). ἴ. 22, τοῦτό 
μοι καρπὸς ἔργον. 

Ϊανν.) πον τας τῇῆε ἰᾶνγ ἢδῖῃ ἀο- 
ΤΑΪΠΙΟΠ ΟΥ̓ ἃ πΊᾶῃ 85 ἰοηρ 45 ἢξς 
νοι 

2 Εογ ἴῇς ψοιγδη ψὮϊς ἢ δῖ δὴ 
Ἠυβρθαηά 15 θουπά ὃγ τε ἰὰνν Ὧο δέγ' 
Πυβθαμά 80 ἰοηρ 25. ἢε ᾿ίνϑῖῃ ; δῖ 1 
τῆς Βυδδαπά δε ἀελά, οῆς ἰ5. ἰοοβεὰ 
ἔτομῃ ἴῃς ἰανν οὗ δεν Ὠυδθαπά. 

αἰϊογηδίϊνο : οἰ πο γοὺ δάμη ἴῃς ἰσυῖῃ οὗ 
ΤΑΥ͂ δϑοϑουτίοη, [δὶ γοι! ἅΔΓῈ ὯῸ ἰοπρεῦ ὑη66Γ 
(ἢς ἴὰνν (νἱ. τς 44), θυῖϊ ανῈ Ὀδεη δοὶ ἔγεε 
ἴτοιηῃ 5ἰη δῃηά Ὀδεοοπηα ϑεγνδηῖβ ἴο Οοά Πανίηρς 
γοῦγ ἔγυϊξ ὑπο ΠΟ] 655. (Υἱ. 22), ΟΥ̓ εἶδα 
γουῦ ταιδὲ ὃς ἱρπογδηΐῖ οὗ ννῆδί 1 διρροβε γου 
ἴο Κπονν, [ῃς παΐυσο οὗ ἶανν, παπιοὶν, ἰῃδῖ 
(Π6 ἰᾶνν πᾶ5 ῬονῈΓ ονϑσ ἴῃς Ῥούβοῃ ϑειιδ]εςῖ ἴο 
ἰξ ον 5 1ξοτϊπλ6, ἀηαὰ πὸ ἰοῆρεσ. ΤῊΙ5 ῥγίη- 
εΕἰρὶβ ἰβ ποῖ σοηβπρά ἴο ἴῃς Μοβαὶς ἰανν, δ ἴΠΟΓ 
ἰπ ἕλεῖ οὐ ὈΥ ἴῃ [εγπὶβ ἤογα υ86α; γαῖ ᾿ξ 15 
αοἶοαγ, ἔγοτη ἴδε νος ἴδηογ οὗ πε ἀγριιπιθηῖ, 
τιδῖ 81. Ρδι] 5 τηϊηκίης οὗ ἴῃ. Μοβαὶς ἶανν, 
Δηὰ 49ϑιπ|65 ἴπαΐ [1 ἰ5. κπούνη ἴο ἢἰ5 γοδήφγδ. 
Οοτραῦο Ὁ]. ἱν. 2:. 

ΩΦ. ΤὮο ἰανν οὗ πιλγτίαρε αοταβ [6 τηοϑβῖ 
σοχηρίεῖθ δηὰ δἰγικίης Πυ5ἴγαϊίοπ οὗ [π6 
ξδποΓγΆ) ρῥγίηοιρὶε τδδλῖ ἴΠ6 ροννεγ οὗ ἰᾶνν ἰδϑὶδ 
ἃ8 ἰοῆξ 848 ἰἰἴ ἰαϑῖβ, δηὰ ;ἢο ἰοῆρεγ; ἱἰξΐ 



ν. 3-4.} 

2. δὸ {δε ἰδ ψ 6 λὲν Ὠυβθαπά 
᾿νεῖῃ, 86 ΡῈ τηαγπεὰ ἴοὸ Δποῖδπεγ 
Πιλ1., 806 5}4}} ὃς οαδἱϊδσὰ δὴ δάιυ]- 
ἴογεβϑ : δυῖ ἰΓ ΠΕ δυβρδαπά ὃε ἀελά, 
8ῆς ἰ5 ἴτες ἔγοῃ ἴῃδῖ ἰδνν ; 80 πμδῖ 5886 

4130 βοῖνοβ ἴο ἰηϊγοδιςς ἴη6 σοπιρασίβοη, ἴῃ 
ν. 4, οὗ (Π6 υπΐοη δοΐνοοη ΕΟ γίϑὶ δηὰ [πὸ 
δ6Πονοῦ ἴο ἃ πον τηδιτίαρο. 

ἐξ δομηαά ὁγ ἐῤὲ ἰατο 1ο δὲγ ῥδισδαπά 10 ἰοπῷ 
4: ῥὲ ἐυείῥ Ἐμοῦ, 185 Ῥοππὰ ἴο [89 
Ηνΐπρ Ἀπεραμὰ ὉΥ ἰᾶὰν (5:6 1 Ο(οΥ. 
ΥἹ]. 39). 

ἰοοηεἀ.}] “Ὁϊδομδασρβοᾶ:" 1 8 τηοϑί ἰπ|- 
Ρογίδης ἴο τηασκ ἴῃς ἰἀδητν οὗ τῇς νογὰά 
(κατήργηται) ᾿εγα σεηάεσεα “ ἰοουεά," δῃὰ ἴῃ 
. 6“ ἀεϊυεγεά;" ἴἴ 5 ἔουπά αἷ5σο ἰη ὍὉαιὶ. 
ν. 4, Ψογα ἴἴ 15 νἱρογουβθυ τοηάογεὰ Ὁ 
ἵνγε: “γε ἂῖὲ νοϊάἀθὰ ἄννὰὺ ἔγοπι Ο τισί." 
Οη {τς ἀφαῖθ οὗ μεσ διβθαηπὰ ἰδ6 νυ δ 
(δΆ565 ἴο ὃε ἃ ν δ: ΒΕΙ δἴδζιιϑ 85 δῃο 15 
ΔὈο ἰσμοὰ δηά δπηυ]εᾶ, ἴῃ ἴθ ἐγε οὗ τῃ6 
ἷανν : δῆς αἷε8 ἴο ἴη6 αν, δηά 15 18 ἀϊδ- 
ομβασβοὰ ἔἴτοπιὶ 115 ὑσγοβι κου οὗὁἨ δποίδμεγ 
ΤηΔΓΓΊΑΡα. 
Τρο ἰααυ ὁ 10Δ.6 Ἀπδῦδ πη ἀ᾽" πλεᾶη5 (ἢ 6 

Ἰδν οοποογηΐηρ (6 διβθαπά. Ῥδγίςι)δγ 
ἰδννβ ἅἃΓῈ6 ὈοπϑίδηΠΥ (58 ἀοβηεά ΟΥ̓ ἴδε 
ξοηπίῖνε οὗ ἴδε ροβοῆ ογ τπϊηρ ἴο ψ ἢ ]οἢ 
[ΠΟΥ τείεγ, 25 “θὲ ἰααὺυ 977 ἐῤε ἱεβεγ" (1μεν. 
χῖν. 2), “ἐῤὲ ἰααυ 9 δὲ Νακαγίίε " (Νυπι. 
Υἱ. 132). δεὲ αἷἰϑὸ Νυϊῃ. ν. 29, ῇεγε (δε 
ιΧΧ πᾶνε ἴῃε βᾶπιὸ Οτεεὶς ννογάθ ψ ἢ] ἢ 
δῖ. ῥα] υϑὅ2ὲ5 δογὲ ἴο ἀεβοσίρε τὴς ννξε 
(ὕπανδρος γυνη). 

ΤΒῈ5 “δε ἰααυ 97} 169 Βπεῦδπ ἃ," πο ἀ65 
411] τηλῖ ἴη6 ἰᾶνν οὗ Οοά, 45 γεονθαϊθαὰ ἴῃ ἴΠ6 
Ο. Τ., βδηοϊ!ουβ ΟΥἩ ἔογιἀβ σοηςσεγπηιημκ πηᾶγ- 
τίλσο ; ἰἴ5 Ὠδῖιγαὶ Ὁ4515 15 [6 οΟΥ̓ΒῚΏ4] Π ἵν]η6 
Ἰηδτ το (Ὁ Εη. 1. 27; ἰ᾿. 21-24}; ἰἴ5 ογπΊδ] 
δηδοϊπημεηϊ 15 ἴῃ6 δενθητῃ (οτηπηαηαπ,οηῖ : 
1189 ᾿ἱπϊογργείδίίοη [6 νυγιτθη, οὐ υηντιτίθη, 
τορυ]αῖίο!5 σοποοσζηίηρ δα] ΥῪ ([νον. χ. 10), 
ἀϊνοτοο (θυ. χχῖν. τ, Μαῖί. ν. 27--32:; χὶχ. 
3-0), δηά τεπιδστίαρο ([)6υϊ. χχῖν. 4; σεη. 
χχνυν. 1; Καῖ :. 9). 

8. 5δο ἐῤέπ ζζ ἢ Ἀδίδοσ, 8.0 ἐῤεπ 
ΨἘΠ00 ΒΟΟΣ υδοαπὰ ἰν 9.8 Β.Θ δ8..4]} ὯΘ 
6Δ110ὰ δὲ Δάυ]ζοτοδδ ἰΐζ 886 ὈΘ πιδιχὶθὰ 
ἴο ΔΗΟΙ͂ΒΟΣ 28 : ὁμΐ 1.7, δὲν ῥιωῤδαπά ἃὶθ, 
σόε ὦ ὅέεε οι 19 ἰᾶαψ, ᾿δαΐ δβὴο Ὀθ πὸ 
αάμἑεγει:, ἐδοισ “δ. κε »ιαγγίεά 10 ἀμοῖβεγ 
»απ. [ἢ [18 ογάδγ, ἴ 6 Ῥασγδ 6} 15πι οὗ ἴῃ6 
ΟΣ Ίηδὶ ἰ8. οἰεΑ  56οη, δηᾶὰ δδςῖὴ οἰδιιϑθα [88 
115 ἀτι6 ἐπραϑῖ5. ὙΠῸ ννοσάβ “Ἐδδὲ 886 ὃΘ 
πο αὐμίογεις ἢ ἜΧΡΥΕΞ5. ποῖ ΤΊΘΓΟΙΥ ἴῃς χαϑηϊ, 
δυῖ ἐδε ῥμγρουε, οὗ ἴδε τεοσάομλ οοηβο- 
χυεηῖ ὑροη ἴῃς Ὠυδθδηαά 5 ἀξδίῃ ; δηὰ {ἢ 15 
βυγροό ἰ5 16 τηοβὲ θβϑϑεηίδὶ δηὰ 53] ηπιποδηῖ 
μαι οὐ [6 Δπδὶοσυ, 8ἃ5 νὰ 866 ἴὴ [86 

ΚΟΜΑΝΟ. Υἱιι!. 

18 ΠΟ 44Δυΐτεγεββ, που ρἢ 8δε θὲ πιδγ- 
τῖοα ἴο Δποῖδογ πηδῃ. 

4 ὉΝΒετγείογε, πγ Ὀγεῖῆγεῃ, γε 4130 
ΑΓῈ Ὀεσοπὶς ἀοδλά το τῆς ἰᾶνν Ὀγ τῆς 
Ὀοάγ οὗ ΟἸγῖβα ; τῇδλῖ γε βῃουϊά ΡῪὲ 

ΔΡΡΙΙοδίϊοη 
ἐο αποίρεγ.ἢ 

4. ἩὝῥμογείογε, »17 ὀγείῤγεη, γο απὸ ἄγε δὲ- 
εογηθ ἀεαά.}] Ἀδίδογ, 80 Ὁμπδῖ, »|)7) ὀγείδγδη, 
)γε ωαὸ ψοτθ ραϊ ἴο ἀοδίῖδ 20 266 ἰσευ 
ΤΆΣΟΌΡἊ ἐῤεέ δοάν οΥ᾽ Οῤγισί, πὰ οτὰθυ ὑπαὶ 
γο αἰκχδὶ δὲ »παγγίεά ἰο ἀποίρεγ, 

“8ο 18 δ." (ὥστε) ἱπίγτοάυςεβ ἃ σομββο- 
αίθποε οὗ ἴμαϊ φεπογαὶ ρῥσχίπεῖρὶθ οὗ ἴανν, 
ὙὨΙΟΝ [45 }ι|5ῖ Ὀδ6Π ΘΧΟΠΊρΡ δὰ ἴῃ νυν. 1--3. 

ΤΠΕ δάάγοϑϑ “ )ηὺ ὀγοίδγεπ," τερεαῖθ 50 
ΒΟΟΏ Ε'ἾΟΓ σι 1, 8 δυϊδα ἴο δὴ δγρυπιοηΐ 
νυ ἢ ὈΓΪΠΛΑΤΙΪΥ σοησογη5 ἴῃς [ἐνν]5ἢ ( γί5- 
" δῖ. Ρδι}}5 Ὀγείθγοη δοσοοσάϊης ἴο 1ῃ6 
οϑῇ. 
ΟΥς αἰδο᾿ ὨλΟΔΠΒ γα ἃ8 νγ}6}} 28 ἴῃ ννὶδ 

ἴῃ ἴπ6 1Π]Ππ|ϑῖταῖίοη.᾽ 
Τῆδ ρῆγαβϑο “ΨΥ Ρραΐ [0 ἀθ86}᾽" (ἐθανα- 

τώθητε) ἰπάϊσαῖε5 ἃ νἱοίεηξ ἀξαῖῃ, παηλθὶν {ΠῈ 
Ἅσσγυςβχίοη οἵ ἐδε οἰά γ»ιαπ «οἱὁ Ορδγὶ (νι. 6) 
ἴογ {ὈΟΓΕΌΥ ἴης ὈΕ] εν ἰπιβοὶῇ ἀἰοὰ ἴο [6 
Ἰανν, ὉὟὍΎ ψ ΠΟ πῈ ννᾶ8 ὈγΘυ 5 Υ δουπά. 
(οπραγο Οἱ. ᾿ἰ. 19, “1 ἐδγοισ Ἰδαὰν ἀϊεά ἐο 
αν, ἐδαΐ ] »εἰσῥῥ δυό πο Οο4. 1. ἀγνὶ ἐγμεῖς 
,)}εά «υἱἱῤὸ᾽ὁ ὥδνϊσέ; πευεγιδείος 1 δυο; γεΐ πο 1, 
ὁμὶ Οῤγισι σε ἵν γμ6.) 

51. Ρδιυ}5. δρρὶ!ςαζίοη οὗ ἴδε ἤξιιγε 8 αιϊΐα 
ασἰθατ, ᾿ξ ννε (οἱονν ἢ 5 οννῃ γυϊάδηςε. 

ΤῆΘ νυ δ σοργοϑθηῖβ ἴδαῖ ἰῃπιοβὶ δϑεΐξ, ΟΥὕἁ 
ῬΟΙΚΟηΔ ΠΥ, νυν πιο ἢ συγνῖνοβ 4}} σῃδηρθ5, πλογαὶ 
ΟΥ̓ Ρἢγϑίςδι, αηά γεϊδιη5 [ἴ5 Ἰἀθητ 7 πᾶς Γ Δ]} 
ςοπαιϊτοη5 οὗ ὀχ ϑίθηςθ. 

Τῆο ἢγοϊ πυδθαπά 15 “οἱ οἷά »ιαπ᾿᾽" (Ὑἱ, 
6), Δηὰ 85 ἰοπρ 45 “ 2δε οἰὠώ »ιαπ᾽" ΜΜ15 αἰΐνθ, 
νγ 6 "ΟΓΟ ὑπάεγ ἴἢ6 ἴανν. 

ΎΤΠ6 ἀθαῖῃ οὗ ἴπ6 ἢγβῖ Ὠιιδθαπὰ 5 τῇδ 
σγυοΙΠχίοη οὗἨ “οὗν οἷά γιαπ᾿" Μ͵Ώ Οσιβί. 
Ἴδε. νι βοῖ ἔτεα ΕΥ̓ δοῦ δυβθαηα᾽ 5 ἀθαίβ, 
δὰ ΠογβΘ τηδὰθ ἀεδά ἴο ἴῃς ἰανν οὗ (Π6 
δυο απ (κατήργηται ἀπὸ τοῦ νόμον τοῦ ἀνδρός, 
Ὁ. 2), ΔΏΒΨΜΕΓΒ ἴο ἴπ6 5οι]ὶ δεῖ ἔἴτοθ ΌὉΥ 86 
σγιςἤχίοῃ οἵ “ 2δε οἷά »ιαπ," δηὰ 1561 τῃογὸ- 
ὈΥ πιαάς ἀρδὰ ἴο [πε ἰᾶὰνν (ἐθανατώθητε τῷ 
νόμῳ, Ὁ. 4; ἀπά κατηργήθημεν ἀπὸ τοῦ νόμου, 
υ. 6). 

Τῆὸ ρυγροβε οὗ ἴπε ἤτεεάομι ἴπι15 δοαυγοα 
5 ἴπε 5λπιὸ 1 ὙΟᾺΓ ᾿α86, ἃ5 ἰῆ ἤογβ, “τ δὲ 
γο πὐἰχδῖ δὲ »ιαγγιφί 9 αποίῤεγ, ἴο τὰ 
ὙὯο δ χδὶϊδοὰ γοηι ἐρε ἀεαά.᾽" 

Τῆδ ἱπίογργεϊαιίίοη οὗ τῆς ραϑϑᾶρε {Ππι1.5 
[ΓΠ5 ὕροη ἴπδ6 γοοορηϊτίοη οὗ με δεῖ, παῖ 
δῖ. ΒΡ} Πεγὸ δἰγεδαῦ ἱηϊγοάιιςοβ ἃ ἀἰβιϊηςτοη 
(Ὡς να 514}} ἤπὰ τγυμηΐηρς τπγουρ ἴπα 
ΜΏΟΪῈ σμαρίογ), θεΐνθοη ἐφ στρ «εἶδ, ἴδε 
αὐτὸς ἐγώ, ἃπὰ 115 διιοιαβϑίνθ ποσὶ δἴαϊοδ, 

(υ. 4), “Ἴθαΐ γε «ῥομίά δὲ "»παγγίεα 
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Τηλίγιεὰ το ἃποῖδετ, ευεη ἴο πὶ γγῆο 
8 ΓΑΙδεά ἔτγοπλ ἴτῆῇε ἀεδά, τῇδ νγὲ 
8ῃου ἃ Ὀτίηρ ἔοσῃ ἔγυϊς ὑπτο (σοά. 

ς ἔογ ψῆεῃ νψὲ ψεγε ἰπ τῆε δΒεβῇ, 
τῆς ἐπηοίίοῃβ οὗ 51η8, νν ἢ ςἢ ννεῖα ὈῪ 

Ρογβοηϊβεοα 29 “"ἐῤε οἰκί ριαπ," δῃὰ “ “δὲ πετὺ 
γηαπ." 
ΤῈ ψογάβ, κ ΓΟ [19 Ὀοᾶν οἴ 

Οπσὶβε," ἀο ποῖ γοΐεσ ἴο ΗῚ5 τηγϑίοδὶ Ὀοάγ, 
ν ἢ ὙΠ Ισἢ ννα ἀγα ἰηςσογρογαῖεά, δι ἴο 1ῃ6 
Πδΐαγαὶ Ὀοάᾶγ, ΜΠ ΟΝ ννὰ8 ρυΐ ἴο ἀεδῖῃ ὕροη 
{πΠ6 Οσοβϑ; ἱπίο [πὶ ἀφαίῃ οὐ (ἢ γιϑῖ ννς ἅγθ 
ὈαριΖοά, ἀπά {πογοῦγ 1 Ὀδοοτηθβ πε πηθᾶη5 
οὗ ΟὐΥ ἀεαῖῃ “10 ἐδε ἰααυ." Αοιηραγο ποῖς 
Οὔ σ-. 5, δηὰ (οἱ. 11. 14, 20. 

ΤὮΙ5 φαγίςϊραῖίοη ἴῃ ΟἾ γι 5 ἀθαῖμ [8 
θδοη ζ]Ὺ Θϑιδυ δηθὰ, δηὰ [15 5ἰβηϊῆοδποθ 
οχρ απο, ἴῃ ο. ν΄. Ηδρογε, 85 ἴδεγο, τῆς 
Βηΐϊοη ἰη ἀφαῖῃ Ὀθοοπιοβ ἴῃ 6 βουγοθ οὗ ιυπίοῃ 
ἴηὴ ἴῃς πεῖν ἰδ οὗ 6 στίβοη ἢ τσὶ. Το Ὀοσῖ 
ζοπηηθηΐ ἰ8 2 (ΟΥ̓. Υ. 14) 15: “17 οπό εἰεά 
ὃν αἱ, ἐρεπ αἱ ἀλοὰ: απά δὲ ἀϊεά γὸγ αἱὴ, 
ἐῥαέ ἐξὸν «υῖρΡ ἰυε «ῥομδά ποΐ δεπεφίογρ 
ἔδυς μπίο ἐῤοπαοίαοι, ὁμέ μηΐο ῥώγι αὐδιεῦ ἀϊτά 
,0ν ἐϑεν»η, απά γοσς αραΐη." 

ἐραΐ γε “ῥομί( ἐξ νιαγγίσά ο ἀποίδογ. ἢ Τῆς 
ΑΟΝ. “δὲ »ιαγγίοά " 156 αυἱῖο σογτγοςῖ : ἔργ ἴῃ 
[Π6 Ῥᾶϑϑ4. 565 Ἰ50}}}Ὺ οἰϊοά ἔσοτη {6 ΧΧ 
(μον. χχί!. 12,11; 1} 1. 12; ΕΖ6Κ. χχῖ. 4) 
ἴῃς ρῆγαδε γίγνεσθαι ἀνδρί) 18 Δρρ]ῖοα ἴο πιᾶΓ- 
τίαρΘ, Ποῖ ἴο ΡῬΓΟΠΊ ΒΟ 00} ἱπίογοοιγβο. Ηθγο 
αἶδο ἴῃς Τσοηίεχί [ἰπ||15 1ἴη6 πιοδηὶπρ ἴο πιδγ- 
ίαρε; δηά ἴπ6 σοϊηρᾶσίϑδοη οὗ ἴπῸ υπΐοη δ6- 
ἴννεθη (γίϑι δηά πὸ Ὀθιίενοῦ ἴο ἃ πλδυτίαρο 
15. ἐδπλγ ἴο 81. Ρδ}]} (2 Οογ. χὶ. 2; Ερῆῇ. 
Υ. 2ς, 29). 
ΤῈ ρυγροβα οὐ Ἃἢ}]5 “"ϑρίγιτιιαὶ πιδγτίαρα, 

Δηα ὑπγ Ὀεῖνιχε Ομγισῖ δηὰ Ηἰβ Ομυγςοῖ,᾽ 
(πὰ σοπϑοαυθητν [Πς βηδὶ Ριιγροβο οὗ ΟἹΓ 
Τεαίθαϑς ἔγοηι ἴδε ἰδνν), 15 “δα πὺὸ τῥομίαά 
ὀγίηφ ϑογιδ δι πο Οοά." 1ἴ 156 ἴο Οοὐβ 
ΠΟΠΟΌΓ, 848 ΟἿἿΓ Ογοδῖοσ, ἘδαθοπΊοσ, δηά 
Ιογὰ, τπᾶῖ 5οιὶβ ννοἀάἀοα ἴο (τις ββουϊά 
ποῖ τοπιδίη δάστεη, Ὀυϊ ὃ6 ἔγυϊ] πη σοοὰ 
ὙΟΣΚΒ, ἴῃ ΠΟΙ ΙΠ655 δηὰ ἰονθ. 

δ. ΤΏ πεϑοαβϑ ἴογ ἴ86 πὸνν πηδιτίαρε 
σοηῆτγιηθαά ὈΥ ςοπίγαβίηρ [15 ἔγ 5 νυ ἢ [ἢ 056 
οὗ ἴῃς ἐοτπιεῦ ππίοη, 

ἤῥεη οὐ «ὐογε ἐπ ἰδὲ 32] Τῆς νοτά 
“Με ἰ8 υϑοὰ Ὁγ δῖ. Ρ4}] ἢ την αἰξν 
ἰογεηῖ 5465 οὗ πηοδηϊηρ, νυν ]ϊοἢ ἅγὸ οἰδϑβϑιβοα 
[0 6 ποῖθ οἡ ἴθ ννογὰ σάρξ ἰη {86 [ηἴτο- 
ἀιιςίίοη, ὃ 9. Ηδτγτο 85 4 κἰαῖο ἰη νυιϊς δ6- 
᾿ΠΙον τ οησὸ ᾿ἰνθα, δι ᾿νε Ὧὸ ἰοηβοῦ, “ δέ 
“πε. 15 τερατάἀφα, ποῖ ἴπ 118 ρῃγπίςαὶ δυΐ ἴῃ 
115 Ἔἴ 2] 404} }] 35 ορροβθὰ ἴο “ ἐῤε “ῥρέγὶ 
δηά {πδῖ. ποῖ ΟΠΪΥ 45 ἴδε βεαῖ οἵ πηοσγδὶ νυϑαῖίκ- 
ὯὨδ55 2ηὰ [ετηρίδεοπ, ἴο ψνῃϊοῇ Ὀο᾽ΐονοῦβ ἀγὸ 
5[|] βμδἠοοῖ, θυϊ δ5 ἴμε ϑδρῆεσε οὗ ἀοπιηδηὶϊ 

ΚΟΜΑΝΘ. ΥνἹ1Ἱ]. [ν. δ -- . 

τῆς ἴανν, ἀἸἃ ννοῦγκ ἴῃ οὐἦ πηθιθεγϑ ἴο 
δτίπρ; ἔοσἢ ἔγαϊς ἀπῖο ἀθδῖῃ. 

6 Βυῖ πονν Ψε ἂῖὸ ἀοϊινεγοά το 
! ἷ ἴῃ ᾿ Οτ᾽ δείν {πε ἴανν, ᾿'τπαῖ Ὀεὶπρ ἀεδα ννβεγείῃ γν ὑμπ 

νψψὸ ψψεγε ποϊά , τῆλ να 5ῃοι ά βεγνα γάσι. 

5 Π:}} αἴδοϊίοπβ το ννίςἢ Ὀδ]ΐενεῦβ μαννα ἀϊοά 
ἰῃ Ομ γιδῖ. “ἴῥεη «υὸ αὐεγε ἐπ δὲ 3ε:6 " ἴβ 
{λ1|5 οαυϊναϊοηξ ἴο, “ψ Πεη ννὲ ψογς υηϊῖοά 
ἴο ΟἿΓ οἷά πηδῃ,᾿" οτγ, “ἤδη ννὲ ψγοσα ἴῃ 1Π6 
Ὀοάγ οὗ 51: : " σογΆΡΑΓΕ ΥἹ. 6. 

ἐδε γιοϊοπ 97 5». Μανΐὐρίη, “ ἴπε ραϑϑίοῃϑβϑ 
οὗ 5108 2.6. [Π6 ραβϑῖνθ ἱπΠΊργθβϑϑίοἢ5 Οὐ “8 80- 
τιοπβ᾽ (( α].ν. 24), νν]ο ἢ ἀγα ΠδΓΑΠΥ ὀχοιοὰ 
ὉΥ {Ποῖγ Ῥγοόρογ οδ]εςῖβ, ἀπά 1[ξ υἱηγεϑίταϊηθά 
ΠΊΟΥΣ 115 ἴο 5:Π:}} δοϊΐοῃβ: 566 Βυ  }ογ 5 Απᾶ- 
Ἰοργ, Ρ. 1. ς. ς, Ρ. 122. 

«υδίερ «ὐεγὸ ἐγ ἐδε ἰα«υ.] 80 Ἰοηξ 48 “ «“ἷὖ 
«ὐεγο ἐπ ἰδὲ 3ειὐ.," υὐϊϊρὰ ἴο “ οκν οἱά »παη,Ὦ 
[Π6 ἰᾶνν μαά ἀοπιὶπίοη ΟΥ̓ΟΣ ι.5 (νυ. 1). Ηον; 
{πε βἰπίι] ραβϑίοῃβ 8Γ6 οσοδϑοηθα ὈΥ [Π6 ἴᾶνν, 
δῖ. Ρδὰ] ἜἽχρ δίη8 ἴὴ σύ. 7, 8. 

4 «υογὰῷ ἐπι οἱ »ιοιδογ 1] ὙΠῸ ραϑϑίνθ 
αβδοϊοηβ οἵ ἴμ6 8οῖ}} Ὀδοοπὶα ἴῃ {πεῖγ τυγῃ 
τηοῦνοϑ ψογκίηρ οἡ ἴδε ΨΜ}}, αηὰ τπγοιρῇ ἰζ 
ἴῃ [6 πιοθοῦβ (οΥ6, μαηά, ἰοηριιο, ἄζς.), “20 
ὁγίησ Ξογί “ιωξ ὠπίο ἀεαὶῥ," ἐ“. ἴο σά 56 τῷ 
50 ἴο δεῖ 85 ἴο 5ι::0]6 οἵ Οὐγβεῖνοβ ἴο ἴῃ 6 βουνοῦ 
οὗἉ ἀρδίῃ, ἀφαῖῃῃ Ὀοίπρ ὑπαάογβϑιοοά 85 ἴῃ νἱ. 21. 
ΟἸἾΠΘΓΒ σοτήραγα 85. '. 15, δΔπα πλάκα ἴῃ 51η- 
ἔμ] αβδοιϊίοηβ Πα πΊβοῖνος Ὀθὰγ ἔγαϊ. δὲ6 [86 
Αἀάϊοπδὶ Νοίε οα ἴῃς ψογά ἐνηργεῖτο αἵ ἴῃς 
οηὰ οὗ ἴῃ σδδρῖογ. 

Θ. δι! ποαὺ αὐό αγε ἀεἰϊυεγεά 7γον» ἐδε ἰσαυ.} 
Ἀδίβεγ: Βαϊ πον ΜῸὺ δᾶῦο ὈθΘιῃ ἀΐε- 
ομβασβοὰ ,ορι ἐῤὲ ἰααυ: ἴῃῇ6 Οτεοκ νοσγὰ 
Ὀείηρ (6 5ΔΠ|ὸ 85 ἰη υ᾿. 2, " δὲ ἐς ἰοονεά (ἃὶ8- 
δδατροὰ 2 ,ο»" ἐῤεὲ ἰααυ 97 δὲγ ῥμεῤαπά." 

ἐῤῥαΐ δείπρ ἀεαά, «υδεγεὶη «αὐε «αὐτγὸ ῥεϊά.} 
Ἀλίθογῦ: ὉΓΥ ἅγίπρς ἴο δαὶ ουδεγεί α«ὖὐό 
ᾳυόγε ῥείά.: 566 ποῖδ δἵ ἴΠ6 βηὰ. 

Ἄν Ποη “οὐ οἷά πιᾶη ννᾶ5 ογυςβοα νυ ἢ 
Οἢ τοι," νι οὐγβοῖνοβ, ἴκὸ (6 νη ἴπ [86 
ἤριιτο, ἀϊοὰ ἴο ἴῆ6 ἴᾶνν (τ. 4), νος ἢ Παά 
ὨΠΠογίο δά ἀοπλϊηίοη ΟΥ̓ΘΥ ι15 ὈΥ νἱγίιιθ οὗ 
186 ὈΠΉΔΡΡΥ υὑπίοῃ δεΐννεθη ΟυΓβοῖν 5 δηἀ ΟΓ 
οἷά 5ιπῦμ! παίιγο. 

Α5 ἴδε Αροβίϊο, ἴὴ ριτάϊηρ Πἰπιβεὶῖ ἂρ ἴο [Π6 
δτοδλῖ δγρισηεηΐ ν Ὠ] ἢ 15 ἴο ἑοἰΐονν (νυ. 7--2), 
85 βἤοννῃ ἴῃ 4 γεπιάγκδῦϊα 8] ΡΟ ΟΥ̓ ψ ἢδῖ 
τιρῃῖ δηά ἴῃ ψνῃαΐῖ ππᾶηπΟΥ ννγὸ ἅγὸ ἀεϊϊνοτοά 
ἔγοπῃ ἴῃ. ἀοπμηίοη οὗ ἴπ6 ἴανν, [ἴ ννβ παζιιγαὶ 
ἔοσ ἔπι, ἤθη ᾿παϊσαίίηρ Ὠ6ΓΕ ἰῇ Ὁ. 6 ἴῃ ὀχαᾶςῖ 
[Π|6515 οὗ 1818 πηοβὲ ἱπιρογίδηϊ εϊβοιιβϑίοη, ἴο 
ἄδοΐαγο, ἰη ἰδηριαρε ἀογίτεά ἔσοσῃ ἴδ6 ὑγεςθά- 
ἴῃς 4]  ΒΟΤΥ͂, ποῖ οἿγΥ {86 ἕδοεϊ οἔοιγ ᾿Ιθοταϊίοη 
ἔτοπι ἴῃ Ὀοηάδρε οὗ ἔπε ἴανν, Ὀυϊ 415ο Ὁ΄Ὺ νυμδῖ 
τρις δηὰ γοάβϑοη ννὲ ἅγὸ ἰ᾿ιδογαῖϊθα, ΠΑΠΊΘΙΥ, 
τ ὉΥ Ὠδνίηρ ἀἰοὰ ἴο ἴῃ ἰᾶνν ἴῃ νυ] ἢ ννὸ νυ τα 
μεϊά " (Κεἰςῇς, " οπι. απ.) 



ν. γ-.} ΚΟΜΑΝΞ. ΓΙ". 1327 

1 Οὐ, εοα- ἵπ πενῃεβ8 οὗ βρί πᾶ, δηὰ ποῖ ἐπ τῆς ; 
ον ῥιεενοῦ 

ἴίου 1 μαᾷ ποῖ Κπονγῃ ᾿]υϑῖ, εχοερῖ 
οἰάηε55 οὗ τῆς ἰετίεγ. 

γῆ ΝΥ βας 514}} νγεὲ δ} ἴπεη ἡ 7: 
τῆς ἴανν βι!η ἡ Οὐοἀ ἰογθὶά, Νάγ, 1 
δά ποῖ Κποννῃ 51π, δῖ Ὀγ (ἢ ἰανν: 

ἐδαὲὶ «υε τῥομίά “εγυε] 8ο ἰλδῖ ψ1οο ΒΟΙΥΘ: 
ἃ βἰδιοπηχεπηΐ οὗ [ῃ6 δείιιδὶ γοβιϊῖ, 45 ἱπ Υἱ. 22. 
ΒεΙΙ ν Ὶβ βόσνο Οοά [ἢ ἃ πονν κἴαϊθ, ἴῃς 6]6- 

ταθηΐ οὐ ψ Ὡς ἢ 15 “ 5ριΓἸϊ," 2.5. 186 16 δῃά 
Ῥονγεσ ἱπιραγίοα ἴο ἴεπὶ ὈΥ ἴπε ΗΟΪΥ ϑριγιῖ: 
1ῃ15 “ πεαυπόας Ο77 “ῥέγι 1" 15 ἴπ6 ἀϊγεςῖ δηά 6πὶ- 
Ρθδῖις ςοηΐγαϑκι (Οὐ. οὐ, ποῖ μη) ἴο “ οἸΪὰ 988 
οὗ Ἰοϊτοσ," 2.5. [6 οἷά δηὰ οὐϑοϊοῖο βἴδῖο οὗ 
Ὀοηάδρε ἴο ἴδε ἰαὰνν τορβαγάθα ἰῃ 118 ἰδοῦ 
8ἃ5 ἀοπιδηάϊην δὴ οδδάϊεηςε νι ἢ 1 ἀο65 
ποῖ δηβῦϊε ι.8 ἴο σεμάοσ, (οιηραγε 2 (οσ. 
, 6. 
ΤῊ8 “οἹὰῃ 088 οὗἩ ἸοΌΓΟΣ᾽" ννᾶϑ Ὠδορβδᾶ- 

ΤΙ ἃ 5ϊδλῖο ργοάυςζινε οὗ 5ἰη (νυ. 5); δηὰ (5 
(δου ἔογηιθ ἴῃ6 ροϊηϊ οὗ Ἴοῃπποςοίίοῃ ἔογ 
νι ἢδΐ ἰοἰΐοννα ἴῃ Ὁ. 7. 

ἹΝΕΙΌΕΝΟΕ ΟΡ" ΤἈᾺΨ ΡΟ ΟΝ ΤΗΞ ΟΟΝ“- 7-.25. 
ΕΠΙΟΤ ΟΥ ΕΚΕΒΗ ΑΝ ϑΡιΏ1Ττ. 

Ιγὶηρς «δὰ Δ᾽] ἜΡΟΥΥ, δῖ. Ῥδι]ὶ πονν δῃ- 
ἴογβ ΠΡΟ ἃ ὑγοΐουπαά ὑϑυοποϊορίςαὶ δηδὶγϑὶϑ 
οἵ ἴδε νοτκ οὗ 6 Ἰανν ἴῃ ἴῃς πεοαγί. ΤΠ]5 
ΔΠΔ] γ815 18 ὀαυεα ὠῤοη δι, τυ ἐχρεγιοποῦ, ἃ8 
ἱπάςσεα [ἴ τιυδὲ Ὀς ἴῃ ογάεγ ἴο ἤάνε ἂπυ ἴγιτῃ 
ΟΓ νᾶ]ϊυ6. Τῆς υ86 οὗ ἴδε ἢγοῖ ρεγβοῃ 5: ΠΡ. ΑΓ 
5 πογοΐοσο πὸ σὑβεΐουιςαὶ ἔογπι, ΠΟ ρουβοηὶῇῆς- 
οδίϊίοη οὗ ἴπ6 Πιιπίδῃ γᾶς ΟΥ οὗ ἴῃς [ον ἢ 
Ρέορὶε. [15 Ῥδὺϊ Ἠἰπιβο] Γ βρεακίηρ οὗ Ὠίπι- 
56}} τῃγοιρῃουΐ : θαζ οὗὨ ὨΙπιϑοὶ ἢ ποῖ 825 αἰ τ- 
ἴῃς ἔγοπι οἴπου Ὀ6]θνοσβ, Ὀ0 1 845 811 ΘΧΟΠΊΡ ΑΓ 
διὰ ἴγρε οὗ ψηῃδῖ 185 σοϊητίοπ ἴο 4}|1. δ 
ἄἀθα]5, ηοΐῖ ἢ ννῆδῖ 15 ἀοοι δηλ] δηά ῥρέεςι- 
τ, Ὀυϊ ἢ ναί 5 Θϑϑοητιδὶ, 50 παῖ δἰ5 
Θχρογίθηςς 18 γεςορηϊβοα ὈΥ̓͂ ΟΥΕΓΥ͂ δ6ΠΘΥ̓ΟΓ 88 
ἢ15 οννῃ. 

ΤἼΟ οχίγοπιθ Υἱοννβ ἴΠ1|5 δεῖ δϑἀθ τὸ παῖ 
(1) οηἷγ 851. Ρδι}}᾽58 ἱπάϊνι ἀιι4] ὀχροσίδηςθ, (2) 
ΟΠΪΥ 8ῃ ἰάθαὶ βίγιρρὶςθ, 8 ἤεσγα ἀδβοῦθε. Κα 
Τεϊδίη 411} [ἢ ΐ ἰ5 {6 ἴῃ ἴῆ686 ορροϑῖίε υἱδνυ8, 
ἰῃ βαγίηρ οἰἴποσ τῆδλὲ 51. δι] αδβογιὃςβ ἢ15 
ΟΥ̓ ἐχρογίθηςθ 50 ΔΓ 85 ἰΐ ννὯ8 θβ5θ 18] δηά 
ςοτηπιοη ἴο 4}}, οὐὁἁΥ̓ΘῚΠπας πο ἀθβογιθὸβ τῆς 
ΒΘΠΘΓΑΙ ΘΧΡΟΓΘηΟΘ 50 [ΔΓ 88 ἰξ πδὰ ὑέθη 
ταδὶ ἰσοὰ ἰὴ ἢ]5 οὐ (856. 

7. ΧΦ δὲ ἰααυ εἰπ. 3] Ἡδνίης ἱπιρὶ θὰ ἰη 
“. ς τῃλῖ ἴῃ ᾶνν 15 Δη οεεασίοη οἴ 5ἰη, ϑῖ. Ραιὶ 
δητςραῖοβ 4 [ουρῃς τπδΐ πιχζῃϊ πδῖυγα! 
οςςγ ἴο [ἢ πιὶπά οὗ ἃ [εν δι (γι βιίδῃ: [8 
ἴῃ ἰᾶνν 1561} 5ἰηξι] } [5 τῆς 5η, οἵ ννῃὶςῇ 
15 [6 οςσοδϑίοῃ, ἱπῆογοηΐ ἴῃ ἰἴ8 οὐνὴ παῖυγο) 
Ηε πιακοβ ἴμε αιεσίίοη τῆοτα επλρμαῖὶς ΟΥ̓ 
υιϑίης “ “͵π᾿᾿" ἰηδίολά οὗ “βἰηέυ] : δες υἱ. 1ο, 
2 (Δογ. ν. 21. 

Μίαν, 1 δαά ποῖ ἐποαυὴ “ἐπ, διῶ ὃν δε ἰααυ.} 

τὴς ἰανν δὰ αἰ, που 5ὶς ποῖ 
ςονεῖ. 

8 Βυῖ ϊη, τακίηρ οςςαβίοῃ ὈΥ πε 
ςοιητηδηάτηεηῖ, ψνγουρῆς ἴῃ πιὸ 8]]} 

Ἐδμοσ, ΜΟΥ, ἷῃθ 1 Κυοθν ποῖ, 88ν0 
ἘΠΣΟΌΚὮ ἰα : 101 οὗὨἩ Ἰπδί 84180 1 δβαὰ 0 
κηον]θοάκο, 17 [801] 8 δὰ ποί βαϊὰ, δου 
Βα] οἱ 1π81, 

Το [δες ἔδἰϑδε ποίΐοῃ }ι5ῖ τοϊθςϊεα, 51. Ῥδυὶ 
Ππονν Ορροϑεβ ἢ8 οὐνὴ Οχρογίθπος οὗ ἴδ τοδὶ 
εἴεςϊ οὗὨ ἴμε ἴανν, ψνῃ! ἢ 15 ἴο Ἔχροϑὲ δἱη ἴῃ 
ἰῖ5 ἴσυθ παΐυσο. Ὑῆε αἀἰϊγοςῖ ορροβι(Ιοη ἰ5 
ννῸ}}] εχργοϑϑοὰ ἴῃ Α. Ν. ὈζΥ ἴδ εἰαρδδίς 
“Δ αγ." Οὐοπιραγα 1. 21, Υἱῖ. 11, ΧΙ. 11) ἴἢ 
411} ννῃοἢ ραββαροβ, 45 ἤθγο, ἀλλά ἰηϊγοάιι 65 
{πε σΟΠΙΓΑΣΥ ποΐίοη ἴο δεῖ νυν] ἢ 15 τε)εοϊοὰ 
ἴῃ μὴ γένοιτο. 

Ὁ ΧΟΌΒΘΕ ἰὼν," ὙΤὨτγουρῃουΐ {π|8 Ρ45- 
ΒΆΡῸ 81. δι} 5 ῬΊΓΡΟΒΟ 15 ἴο νη σαῖς ἴπ 6 1 ἂν 
οὗ Μοϑβδϑ (ό νόμος): γεῖ δῶ ἢς ἰ8 5ἴατίηρ ἃ 
Ῥυϊηςῖρὶ]ς εορεγοπ 09 ἰααυ ὡς ἰαφυ, α οτηῇϑ 
[86 ΔΓ ο]6, 45 ἴῃ (ἢ 5 οἰδιιδε ; σοϊραῦε συ. 8, 
9, δΔηςκ 111. λο. 

ΤὮδ σοπεϊϊτοηδὶ τοηάογηρ, “1 δαά Σ;ᾷ᾿ποὶ 
ἐποαυη," 86 ὈΠΏΘΟΘΒΒΩΓΥ : 81. Ρδὺ] βἴαϊοβ 6 
“αεὶ τθᾶῖ μὲ οᾶπια ἴο Κῆον 51 85 βίη, ΟἹ 
ΚὨγοῦ ἢ (ἢ ἴανν. 

ΤῊϊ5 ἢῈ σοηῆττηῃβ (γάρ) ΌΥ {ιτῖῃεγ (τε) οχ- 
Ρἰδι πίη ἴῃδὲ μὲ δὰ πὸ ρῥτγαςίίςδὶ Κηον)εάρε 
οὗ Ἰυϑῖ υη0}] (6 ἰὰνν ἔογδάς 1ἴ, Ὀιζ 5ϊη ἴοοῖς 
οςςδϑίοη {πεγοῦυ, δηὰ Ὀγοιρῆξς δϑουϊ Ἰιβῖ, 
“νθη νυἱτποιξ [Π6 ἴᾶνν ἴΠ6Γε 15 ἀθϑῖγα ἴῃ πλδῇ, 
Ὀυζ ποῖ γεῖ ἴπ ἴῃς οἰ σαὶ ἀεῆηϊξε σπαγδςῖογ 
οὗ ἀξεῖγε φῆεγ δὲ )ογῥίάάφη " (Μίογοτ). 

ΤῊδ ςοχηπιδηἀπιοηΐ 5εἸθοϊθα 15 ποῖ τη ΘΓΕΙΪΥ 
ἃ βαηρὶε οὗ ἴῃς τοβῖ, θυῖϊ σοηίδίπ5 ἃ ργϊης ρ]ς 
1ηαῖ υπάργ]} 168 πὰ οπηῦγαςσοβ ποπὶ 4]}, ἃ ὑγιη- 
εἶρὶθ ννδιςῆ, Ὀγ ἑοτυϊἀἀϊης ἴπς ᾿ηάιίρεηςς οὗ 
ἀδϑίγθ, Ῥγουόῖθβ 4 5ϊπῆι) ορροϑβίζίοη οὗ ἴῃ6 
ψ}}}}. 
Τνο κιπάβ8 οὗ Κηαον]οάρε ἅτε ἤεγὸ 6χ- 
ΠΡ ὉγΥ ἵνο αἰδογεηῖ Οσεεῖς νεγὺβ: [Π6 
ὉΤΤΔΟΓ (ἔγνων) 8 Δρρ ἰεὰ ἴο. ἴπε «ὐοῖγαςξ 
πιοῖδρηγϑιοδὶ ἠοίϊίοη οὗ «ἐπ, ἴΠ6 ἰδῖίεγ (ἤδειν) 
ἴο ἴῃς 5θηβϑιῦϊα ἐχρογίθηςο οὗ βίγοηρ δῃὰ ρεῖ- 
ΥΕΓ56 ἀοδὶγα 8ἃ5 ἃ λοϊ ἤγχγϑί ὑγοιρῆϊ ὑπῸογ 
οὐβοσγναϊίοη, θη ἴῃς ἀοτϊτηδηΐ ῥγορθηβ 
νν8 τοιϑεὰ ΟΥ̓ ἴδ ῥγοι το οὗ ἴῃς ἰανν. 
ΤΠο ἰαδίζοσ νογὺ 18 οἤξη δεϑῖ γεηάογοὰ ὈΥ̓ 
“πὶθι," 51 1Κ6 11. 49; [08. ν. 13. 

8. ΤῊ πιγδίοσίουϑ ρογνεγβϑιυ οὗ πιδη 5 ν}}}} 
( Ννιρ ἐπ εἰλδρι σηρεγ, σμρίνμφμό 
περαία,"} 8. ὑγογοϊκρὰ ἴο ορροβίζίοῃ ΟΥ̓ ἴδε 
σομητηδηϊιηθηῖ : δὴ οΟείμίοη, ΟΥ̓ ΓΑΙΠΟΙ ἃ 
δἴατι, δηὰ ἱπιριΐδὸ (ἀφορμή) ἰ5 ἴδι}8 ξίνεη, οὗ 
γν ἢ ςἢ 5ἰη, τὰς ρονθγ τ κιηρ ἁαηκηοόννῃ ἰη (π6 
Ποαγῖ, ἴδ ῖκο5 δἀνδηΐδμεθ, δηὰ ννογκβ ᾿ῃτουρῃ 
[6 σοπιπιαπάτμηθηςξ ἴο ρῥγοάιιοα Ὄνου ἰυβὲ 
νυ Ὡς τῆλ ἑοσγυϊά8. 866 σον. ἰχ. 17, δη ηοῖδ. 



128 

ΤΑΔΠΠΟΓ οὗ σοπουρίϑοεηςα. Εογ ψἢ- 
ουὐἱἵ τς ἰᾶνν 5ἰῃ τᾶς ἀεδά. 

9 ἔογΙ νγὰβ αἷϊνε ψιμους τῆς ἰᾶνν 
μαραίνει. 

εοπεμρίσοεπος ἘΔΙΠΟΓ “1π8ι᾽ 85 ἴῃ υ. 7. 
ΤΙο ᾿πιγοάιιςςίοη ἴῃ Α. Ν. οἵ ἀϊεγεηῖ νοσά5 
“«{ωἱ," “ποὐεῖ,,") “ εοπεμρίσεεποο,᾽" ΟὈδβοιΓα5 (ἢ 6 
ΟἸθαΓ 56η56 οὗ ἴδε οτἱρίηαὶ. ΒΥ. “1π81" (έπι- 
θυμία) ἰ8Β πιεδηΐ, ποῖ ἴπε ἡδίιγαὶ ἀδϑῖσε ἴῃ 
ἰϊ56 16, θὰ τῃ6 ρογνογβίοη οὐ [ἢ 5 ἀδϑίγο ἰηἴο ἃ 
ςοηβοίοιβ ορροβίτίοη ἴο ἃ τὶ ῃίςουβ Ἶανν. 

ον «υἱέῥομέ ἐδε ἰααυ “ἰπᾳυα: ἀεαά.} ἈΔῖΠΕΣ, 
ΠΕἘῸῚ ὙΪΓΒοΟυ᾿ Δ δὲ ἰθ ἀθ8ὰ." ΤΠὸ 5ἰδῖο- 
τ η[15 ἐχργοϑϑοα ἴῃ ἴἢ6 πιοϑῖ βθησγδὶ ἰο ΓΠῚ5 
45 Δ πηΐνοῦβαὶ τγυῖῃ, [που ρ δῖ δὰ] ἢδ5 ἴῃ 
νον πο ΟΠΟΓ δρρι!οαϊίοη οὗ ἰΐ, ἐχοερί ἴο ἴδε 
ἴανν οὗ Μοβεβ. (ὐοἴζρωγε 1}}. 20, ἱν. 15, Υ. 13. 

δίη 15. δ θὰ “ {εαά," ἠοῖ 45 δεΐηρ 5: ΠἸΡΪΥ͂ 
ἀπηκηοννη (Δι.5.}, Ὀυὰλ Ὀδοδιδε, ποι Ὀοτη 
ψἹ  ι15, 1 5 56  Σ]Ὺ 51}|σδόγη, {Π] τουδεὰ 
δηὰ 5ιἰηχιαῖοά πο ἀς εἰν γ. 80 πῃ [85. 1]. ό, 
“ὁ «υἱέϑομέ «υογᾷς: 142 ἀεαά αἰ40.᾿" 

9. ον 1 «υα΄. αἰΐυε «υἱἱδομέ ἐδεὲ ἧπαὺ οπεε. 
Ἀδίμοσ, “"Βυῖ 1 εὐα΄' αἰΐυε σι τοῦῦ Ἰὼ 
οπες." ΤὌΒῈ ορῃαῖς ὁ 7 5δἰδινάβ οὐἱῃῪ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ 
ἴῃ σοπίταϑδι ἴο ἴπΠ6 “ «ἦν ἐραὶ ἐπυει οι ἵπ »ιε, 
ν. 20. 1 ννλ5 αἱῖνς, 51. Ῥδι)ὶ} τῆθδῃβ, ηοῖ ΟΠΪΥ͂ 
ἴῃ Ἐθὸ (}}} ρηὐογπιοηΐῖ οὗὁἨ ἡδίιγαὶ ᾿1ἔδ, θυ ἴῃ 
4}} τη6 ἐγοθάοιμι οὗ δὴ υπῖσου εά σοηϑείθηςα. 

Βιζιννῆεη  Νοῖ ἰη ραγδάϊβδο (ἸΤ ῃοοάοτοί), 
ὯοΥ ἴῃ [86 {ἰπ|6 Ὀείοτγε Μοβοβ ((ἰΠγγϑοσΐουῃ), 
ἴον δῖ. ῥα] ἰ5 ποῖ ϑρεακίης οἵ {πε διιπίδῃ γᾶςδ 
Ρεγβοηϊποά, δηὰ τπογοίογε ηοΐ οὗ Αάδπι οὐ ἴῃ 6 
Ῥαῦιαγοῇ5, δι οὗἉ ἢ]5 οὐγῆ ἜΧχρεγθΏςΕ : ΠῸΓ γεῖ 
ἴῃ ἃ Ρῥγο-οχίϑδίοηϊ οἵαῖϊο ((εἶϑιι5 δηὶ Η!σθη- 
(ε]4), οὗ ννῆϊοῃ ἴῃς ϑοεγιρίατο Κηοννβ ποίϊδιηρ. 
[{ληγ ἀθῆπιίε [πις 5 ἰηάϊ!ςαϊοά, [η6 ΑΡροβί!ε 5 
που 5 δοοπὶ ἴο ἴση ὕδοκ ἴο 5 ΘΑΓΥ͂ 
γόαΓβ, νυ ΠΕΙΓ ποσί ἀγθδπὶ οὗἉ 

“Ὠεὶρῆϊ δηὰ 1 εγίγ, ἴῃς ϑἰτιρ]ς οσγοθὰ 
ΟΥΓὨ οδι]ἀποοά." (ΝΥ ογάβινοσιἢ.) 

ΤῊ8 πλογδὶ τ ΠΟΟ ΒΟ ΟἸ50655 5 ποῖ ᾿ἰπλ το 
ἴο Ἑμ]ἀποοά : ἰξ πᾶ Ρ4558 υη ἀἰδτιγθεά ἰηἴο 
ἴΠπο ἔογπι οὗ Ἰθραὶ τσὶ κι ῃθοιιδηθβϑδ, 45 ἴῃ ἴῃς τ ἢ 
γοιηρ τυ]ογ, πο, ἤθη Ὀγουρῆῖ δος ἴο ἔδοθ 
στ τΠ6 (οτηπηδηἀπιοπῖβ, οουἹὰ 88Υ, “ “41 
ἐδεσο ῥαυς 1 ξορὶ ἥγορι ρῶν γοδ μῬῷ: αυδαΐ 
ἰαιὰ 1 γε" ΤὌ 15 5θοπὶβ ἴο ἢάνε Ὀδθη [ῸΓ ἃ 
ἄτιο (ἢ6 ςα56 ἢ 81. δι}, ψν ἢο 6115 υ5 1ῃαϊ 
ἴῸ ννὰβ “Ὁ ἐομεοῤίη δὲ γὶσῥίεοιωπεα. ἐραὶ αὶ 
ἐπ ἐῤὲ ἰακυ ὀίαν»πεἶου. " (ΡὮ}]. ἢ]. 6). 

δι αυϑέπ ἐῤε εογρηριαρπάιεπί εαριθ.} ἴῃ [ἢ 5 
δίδλίς “" αυἱδῥομξ ἰααυ," ἴῃς βρεςῖῆς σοτηγηδηά- 
τηϑηΐ δἰγοδαῦ τηθηιὶοηδά ἴῃ ν. 7, “ Το “ῥαϊ 
ποὶ ἐμ, Δα ποῖ γεῖ ρῥγοβϑεηϊεα [156] ἴο τῆ6 
ἰηἀϊν!άι4] ςοπϑοίοθησθ ἃ48 ἃ σεβίτοοη οὗ 
πμαΐυγαὶ ὑγοροπϑιυ : δῖ μδη 1ἴ σαπὶθ 45 ἐῤε 
«υογά 9 Οοά φμίεξ «πα βοαυεγζμὶ, ἀπά σαγεῦ 
ἐδαη ὧπῦ ἱαυοτεάσεά “πὐυογά, ϑυ ΘΟ Ώ]Υ 411 ννᾶϑ8 
ςἤδηγεά, 

ΚΟΜΑΝΘἝΘ. Υἱἱ1. ἰν. 9-. .’Ἰ 0, 

οπςα.: δυῖ ψν Ποη τῃς σομητηδηάἀπιεηῖ 
σΆΠ16, 5η τενινεά, δηά 1 ἀϊεά. 

ΙΟ Απά ἴδῃς ςοπηπηαηάπγεηϊ, νν Πὶ ἢ 

“ἷη γευΐυε4)] 510 οδϑιῶὼθ ἰο 1179 αρδὶῃ, 
τοβυπιης ἴπῸ δοῖδνε βρονοὺ νυν ὶο ἢ ΡΓΟΡΕΙΥ͂ 
ὈοΪοη 5 ἴο ἱἴ, δυῖ παά Ὀδοη ᾿γίηρ ἀοττηδηῖ. 
“πα 1 ἐἀϊεά."" ΤὙΠΕΓΟ 5 ἃ ἀδορ ἴγᾶρὶς ραῖμοβ 
ἴῃ τῆς ὈγιοΥ δηὰ 51: πλρ]6 βἰαϊοπιεηΐ : [ἃ 566ΠῚ8 
ἴο ρΡοίηϊξ ἴο βοτλθ ἀδἤηϊῖε ρογὶοά ἔι}} οὗἩ ραϊη- 
ἔμ} τεςο]]οοϊίοη5. ΨΥ ΘΠ οΥ πον 8.0} ἤγϑξϊ 
Ὀορδη ἴο ἔδεὶ ἴδε σοπάοπιηϊηρ ρον ῦ οὗ ἴπ6 
1νν, νν6 Κπονν ποῖ : Ὀυξ ἴἢ ἃ ΠδίιΓο 50 Βίγοπ 
δηὰ ραγῃοϑδί 85 ἢἰβ8, ποῖῖδοῦ Ἑἢ]Π|Κ6 τησοῃ- 
Β0 Οἱ 5η658 ΠΟΥ ππίσοι δ᾽δὰ ΠΟΙ ΔΟΘ ΠΟΥ οδιὶ 
αν Ὀδεη οὗὨἩ ἰοπξᾷ εοπίϊηιιδηςθ. ΑἸΓΟΔΑΥ͂ 
ἰη ἴῃς ΡῬαγίβθο, ᾿ἰνίηρ δοοογήϊιηρ ἴο ἴδὸ 
βδίγδιιοϑί βοοΐῖ οὗ ἢὶβ γο]!ρίοη, νγαὲ Δ  ἀἰδοεγη 
{π6 ᾿πίθηϑε Ὀυΐ πηδνδι!ὴρ οῇοτγί ἴο 54: 5γ ὉΥ̓͂ 
ουϊννατά οὈβεγνδηςς ἴπ6 ἀοτηδηάβ οὗ ἃ ΠΟΥ͂ 
δηά ποαγῖ-ϑθαγοῃιηρ ἰᾶνν. ἤθη ἢ ὈδΟδπιΘ 
“αῳ ῥα ρῥενιογ, ἀπά ῥεγεφομίογ, ὡπα πη μγίοως "ἢ 
(ι Τίμα. 1. 13), ἃ πιδρυϊάθά 264] ἴογ Οοά 
ταυϑέ ἴᾶνε Ὀέθη ξβοδαεαά ἱπίο ἔσΥ ὈΥ ἴπα 
βἴίπρ οὗ δῆ τ᾿ ΑΘΥ σοηϑοίθησε δηα [ἢ ἴθ γΓΟΥ5 
οὗ {6 ἴ,νΡ' ϑοπὶθ δυσὶ ἀσδρεγαῖθ τουδὶ 
ΒΓ Ρ]Θ 5θοπὶ5 ἴο δὲ ᾿ηἰϊπηαϊοά, 45 ΡΠΠΙΡΡΙ 
βιιμβοϑίβ, ἰῇ οὐγ 1 οἷ νοσάβ, “17 ἡ ῥαγά 
,3ῶγ ἰδὲς ἰο ἀϊᾷ ἀραϊμαὶ ἐῤε ῥγιεὰ," (Δςῖδ 
χχυϊ. 14). ΔΝ ΏΝΕ (μ6 ουϊνναγὰ ἔιγγ, ἀπά τΠ6 
ἰηνναγὰ δίγδ ννεγὸ Ὀοτἢ ταρίηρ ἢ ὑπαδαῖοὰ 
βοτοθηθβδδ, ἴη6 διάάθη ρτοαΐ ᾿ρῃϊ, δπὰ τῇ6 
δοςσυδίης νοίςς, βαβσῃεαὰ σοηνιοτοη προῦ [ἢ 6 
5οι} δηὰ κιιράιοά [Π6 βἴγοηξ ργοιιά ν"]}. 
ΤΠαῖ ννᾶ5 ἴῃ ἀσςοίϑινο πλοπηεηΐ οὗ ἴΠ6 σἴγυρ ]δ 
ὑροη ννῃΐϊςἢ ἴἢ6 Αροβῖϊε Ἰοοκβ Ῥδοκ ἤθη Πα 
5408, “1ῤε εοπριαπάιεηΐ οαπις, “12 οϑταὰθ [0 
1179 δραὶπ, απά 1 ἐἀἰϊκά.᾽" 
“δη 5. αραδίῃ,᾽ νγιῖοβ (δίνη, “15 πιδηβ 

16 : σΟΏΥΘΓΘΕΙΥ 51π᾿8 [ἴδ 15 πιαη᾿5 ἀθαίῃ." 
ΎΤΠΟ ἀσδαῖῃ ννιὶςὰ δῖ. Ρδὶ! ποτα βᾶγβ ἣς δά 

αἀἰοά ἰ5 ἴο 6 υπηάεγβίοοά ἴῃ δοςογάδηςε νυ ἢ 
νοῦ. 8, “ δὲπ, ἐαζιηρ οζεαείοη ὧν δὲ εο»ε»παρε- 
»ισπί, αὐγομσῥέ ἐπ νι αἰ »ιαππεγ 9 ἐμα1." 
[τἢυ5 Ὀδοᾶπης σοηϑοϊοιιϑὶυ δηά ἴῃ ἴῃ 6 ἔμ 65 
5686 ἃ 5ἰπηοῦ, δηάὰ κηον ἴπαΐῖ 1 δὰ πο ἴγιδ 
ἴδ ἴῃ πιὸ (οἶ. Υἱ. 11, 23): [αἴ 1 ννᾶ5 ἀοδά ἴῃ 
Οοὐ β 5ἰγιῖ, ἀεδά ἴῃ ἴΠ6 δῦϑεηςς οὗ 411] ρον τ 
ἴο ννοσκ τὶ βζθουβποββ, ἀοδά ἴῃ [πε σοηβοῖϊοι- 
6585 οὗ ἀδδοσνὶηρ Οοὐ 5 νγαῖῃ δηθὰ σοηάοπη- 
ῃδίίοη : [ Κπὸν τπδῖ {ΠῸγῸ ννὰ8 Ὀοριη ἴῃ Πλ6 
ἃ ΤΉΟΓΆΪ δηά βρι γι.) ἀθδίῃ, ννὶς ἢ ννᾶ5 ἃ ἔοσγε- 
ἰλϑῖθ οὗ οἴογηδὶ ἀθδαῖῃ. “ὙΠ τἢς 5θῆθς οὗ 
σαϊε, τῆς βεηβα οὗ ἴδε ρϑηδιγ οὗὨ ἀφαῖῃ πιδάς 
15 ἀρρθάγδηςς : . .. [18 ϑεῆβεὲ ἄοδβ ποῖ 
ἀἰπιϊηριυ σι Ὀοῖννοθη Ῥῃγϑίςδὶ, βρί τιζιδὶ, ἀπά 
δἴθγηδὶ ἀθδῖῃ." ([μΔηρε.) 

10. “44 ἐῤδὲ εοριρηαραρεη, «υδὶε δ τυαὲ 
ογάαίπεαά ἐο {, 1 ,ρμπά 1οὸ ὧδ μπῖο ἀεαϊῤ.} 
“Μπά ἐδε εο»»ριαηάριοη «υδίορ «ὐυαῷ: πϑῖϊο 
1170, 1λὶ6 τδὐϑ Τουπὰ 701 το 2090 κε μνξο 
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τα: ογάκσίπεά ἴο ἴδ, 1 ἰουηά 29 δέ 
τπηῖο ἀεδῖῃ. 

11 Εογ 58ἰη, τἀ κίηρ οσοδβίοη ὈΥ τῆς 
ςοπητηλπάπχεηῖ, ἀδοεϊνεα πὶς, ἀπά ὉΥ 
ἰς δἷονν σιδ. 

12 Ὑνδεγείογα {πὸ ἰανν 1: δοῖΐγ, 

“εα1δ. ΤὌΠΕ οσοπιηδηάδηθεης γγὰ “πηῖο 
1116." Ὀδοδιιϑε ἴἃ δὰ [Π6 ργοπι)ῖϑδαε δἰίδομοὰ 
ἴο 1ἴ, “2ραὲ ἐδὲ πιαπ «υδίεῤ ἀοοίῤ ἐῤοις ἐδὶπο: 
σδα ἰκυε ἐγ ἐδενε" (Χ. 5). Εοσ δουρὶ 6χ- 
ἴεγηαὶ οδεάϊεηος δδὰ ΟἿΪ ἃ ργογηϊβδα οὗ 
το ροΟΥΔ] τονασὰ (" αν: ἰοηφ ἐπ ἐδὲ ἰαπά,; 
Εχ. χχ. 12), γεῖ δυο ῥᾶβϑϑᾶρὸβ 85 [,ἐν. 
ΧΥΪ. ς, Πουῖζ. ν. 29, 332, ΕΖ. Χχ. τι, σοηΐδίη 
ῬΤΟΠΛΪ565 Ὁ] Δ [5γΓδο θα οἵ ϑριγίίι}] 
ταϊπὰ ψοιϊὰ πδίυγα ΠΥ ἂπάὰ τ ΠΥ ἐχραπά 
ἴο πιοοῖ ἃ}} τῆς ἔι]ηθθ5 οὗ ἢδ]8 ἀεϑίγεβ. [ἢ 
ἴῃς νοτά5, “Ἴ9 δοβσθ δ ἀπ ῃϊ --- [δ ὲ8 
8 ζουπὰ," [πὸ τερεϊοπ οὗ ἴμε βυδ)εςῖ 
ἰπογοδϑοβ τῆδῖ ἰσαρσὶς ελρἢλϑὶβ οὗ ἴΠ6 βοηΐϊθηςθ 
οὐ ψἢςἢ ΟἸγγδοβίοπι σοπηπιεηῖβ : “ Ηδ οἷά 
Ὠοῖ 54Υ, [{ Π458 Ὀδοοπὶε ἀξδίῃ, οσ, [ἴ ὑτουρῆξ 
ἔουἢ ἀδαίῃ, δυῖ, [ ννᾶ8 ἰοιιηὰ ; Ἔχργεβϑίηζ 
ἴδιι5 ἴῆ6 π5ίγδηζε δηὰ διγργίϑὶηρ ἰησοη- 
δἰβίθηςγ. 

11. Τ!ε ἢτβϑὶ ψογάβ ἅγὲ ἴῃς βαπὶῈὲ 45 ἴῃ 
υ. 8, ὀἐχοορῖ τῃαλϊ {Ποῦ Ὅγάθυ 15 σπῃδηρθά : 5ίη 
ἃ8 ἴπε ρΡΌ ΠὙ εαἰεπιοηΐ 15 ρἰδοθὰ ἰογοπιοβῖ, 
εἰνίηρ ἐπι ρ μα55 ἴο ἴῃς τποιρπῖ, “ 11 ννᾶ5 51η, 
πο ἴῇς ςοτηπιαπάπιοηΐ, θυϊ 5᾽η, παῖ ΌὉΥ {πε 
ςοπηιδηάτηοηΐ ἀδοεινοα δηά δενν πιρ. Τὴ 
ἘΠ Ρἢ 4515 15 ̓ Ἰησγθαϑοά Ὀγ ἴπ6 γερεῖοη “ ὁγ ἐδε 
κο7»»»1»1α»γιοηὶ ἀδεείυεά πᾶ ὃν 11 εἰκαυ »ιες." 

ΤΠΟΓΘ 158 Δη ονυἀοηϊ 4] υίοῃ ἴο Οφη. 11}. 11: 
“ ΤΡρς “εγβεέπὶ ὀεσιμἑρά γι." 
χὶ. 1: 1 Τίπι. ἢ. 14. 
55 ἀθοοῖζ σοηϑίϑῖϑ 1ῃ ργοβοπίηρ ἴῃς οὐ͵]οςῖ 

οὗ ἐἀδϑῖγε 45 ἡ ροοά, τπουρἢ ἤθη οδίδιποὰ ἢ 
ἂἃῖ ὁποὺ ὕγουθϑ ἴο δὲ απ ευϊ. (οπίραγε [4π|68 
1, 14: ΕρΡἢ. ἱν. 22; ΗΘῦ. 1}. 11. 

Οοτήρατα 2 (οσ. 

σἰεαυ »θ.} Νοῖ πΊΘΓΕΙΥ “ῥοαυεά γις ἴῃμαῖ [ 
5 ἴῃ {6 ΨΥΑΥ͂ ἴο ἀφαίῃ, Ὀιῖ ντουξῃϊ ἀθδῖ 
ἴῃ 6. (Οὐοπίραζγο ποῖδ οὗ υ. 9. 

12. ἥεγεζογε) “80 1861. ΤὍῇο Ἰορίςδὶ 
ἱηίογεηςε ἔτοτὰ νύ. 7-11, ἰ8 ΟΧΡΓαβϑθα ἃ8 8δη 
δοῖιδὶ σοηϑοηιιθηςα. 

ΒΗ] 655 5 ἢγϑϊ δϑϑοσίοα 45 ἃ σῃμασγδοίογϑίὶς 
οἵ τῆς Ψ ΠοΪς ἰανν, πὰ (πο πιογὰὲ ἔμ γ δηὰ 
ΒΡΟΟΙΠΟΔΙΠΥ οὗ ἴΠ6 σοπιπιδηπηεηΐ, “ Τδοω σ“ῥαδὲ 
ποί εουεί." Ὀεσαυδε [15 ἢ898 ὕδεθη ἀοβοσιθοὰ 
δῦονς 45 οἴεγπζ δὴ οσοδβίοη ἔοσ ἴῃς ἱπογοδβοὰ 
δεινγ οἵ 5ἰη. 

ΤῆΟ ὀρ εῖθ, “ δοῖγ, απά ἡμέ, ἀπά σοοά," 
ΤῈ ποῖ ΠΊΘΓΟΙΥ ἃ τβοίοσγιοδὶ δοοιπιιιϊδίοη, 
τηοϑδηϊης παῖ ἴΠ6 σοτηπιδησπιοηΐ ἰ5 Δ οροῖθοΥ 
ξοοά ; φαςῇ ννογά διᾶ5 15 ἀρρσγοργίδϊες δ6ῆ86 ἴῃ 
τοϊδίίοη ἴο ἴῃς σοῃίεχί. 

δὲ εογι»απρισπὲ 4 δον ἃ5 δῇ υἱζεγᾶηςα 

ΚΟΜΑΝΞ. ΥἹΙἱἱ. 

δηἃ τς σοπιπιαηάπηεης ΠΟΙ, πὰ 
Ἶυ5ῖ, ἀπά ροοά. 

12 Ν'ν͵γαβ ἴπεπ τῆδλὲ ψνῃϊὶςἢ 5 ροοά 
πχλάς ἀδαῖῃ υὑπῖο πε ἡ (σοἀ (οτδὶά, 
Βυς 5η, πᾶς 'ἴ ταῖρῆς ἀρρθᾶσγ ἰη, 
ννογκίηρ ἀβαῖῃ ἴῃ πιὲ ὈΥ τπᾶῖ ννῃϊςἢ 

οὗ Οοὐ᾽β ΒΟΙΥ ν]]], Γοσϊ ἀἀΐηρ 411 ἱπιριγὸ πὰ 
ὈΠΠΟΙΪΥ ἰιισῖΒΌ. [ἰ 8 “μων, οΥ Τ]ρῃϊθοιβ, ἃ8 
ἀοπιδηπάϊηρ, ΟἿΪΥ͂ δὴ οὐδάϊφηςα ννῃϊςῇ, 1 ΡοΓ- 
ες γ γτεπάοφγεα, τνοι]Ἱά σοπϑδιϊζιε πλδη 5 γι ρῖς 
δοιιδη655. [{ 15 “ χοοά " ἰῃ [5 αἰπΊ, 5 ἰοηάϊης 
ἴο πιδη᾽8 [θη ροσαὶ δηὰ οἴογηδὶ ροοά, θείην 
ογάδιποα “μηΐο ἐγ) " ἴογ ἴπεπι {παῖ ΟὟΘΥῪ ἰϊ. 
ΤῊ Ἰηϊεγργείδίϊοη οὗ “ φοοά" 15 τηδάδδ ςογίδὶ 
ΌΥ ἴπΠῸ ννΑῪ ἴπ ψὨϊοἢ 81. Ρδι] ὄχρὶ δὶ δπὰ 
νη !οαΐο5, ἰΏ στ. 13, ἢ18 δϑϑδουίίοη 1ῃδὲ {Π6 
ςοπιηδηάπηθηῖ ἰ8 “ χοοά.ἢ 

18. Τωε Αροϑβϑίϊς 25 φίνθη, ἰῇ συ. 12, ἴῃς 
ἢγϑὶ 8ἰ46 (μέν) οὗ δλὴ ἰηϊεηάεά ςοπίγαςϊ ὃ6- 
ἔνοθη ἴῃς ἴανν δηὰ 5ἰη : Ὀυζ, ἰησιοδά οὗ σοιη- 
ΡἸοτίης ἴμε ΔπΈ 6515 δ οηςς (“δι 5ἰη....), 
ἢς “ρμοδ5 Οὔ αἱ ἴδ ννογὰ “" χοοά" ἴο πηεεῖ 
δὴ οδ͵]θοϊίΐοη νος πλρῆς 6 υὑτροὰ δραϊηϑῖ 
1ῃ6 ροοάησ85 οὗ [ἢ6 ςοχλπιδηἀτηθηῖ, 45 δῇ 
ἰηΐογοησθ ἔγοπι ἢ 5 ϑίδίεπημθπξς [ἢ τ. το, “δὲ 
εο»γ»απά,ηοηΐ «υδίερ «υα: ογάἀαιπεά 10 ἐξ, 1 
͵)ωπά 1ο δέ μπίο ἀεαι." 

γα: ἐδὲη δα! «αυῤίερ ἰς χοοά ᾿»ιαάς ἀεαλδ 
ὠπίο »ο})] ὍΤΠΘ δῆβννογ ἴο [ἢ5 ιιδϑιίοη 500- 
ΡΙΪ68 ψμδῖ ννὰ5 αἱ ἤγϑς ἰηϊοπά θὰ ἴο ἔοστῃ ἴῃς 
ϑεςοηά ρᾶτῖ οὗ ἴδ6 σοπθ οὶ Ὀεΐννοοη [ἢ Ἰανν 
(υ. 11) ἀπά 5ϊη: Οσοά ̓ ονγὀίά ! Βμὲ εἷπ (Ὀδολπὶθ 
ἀφαῖῃ υπῖο π|θ) ἐπ ογᾶοσ μδῦ ἐδ ταἰρσδῖ ὃ9 
ΒΆΟΝΗ [0 ὃθ0 δἷῃ (ςἶ, ν. 7), ὉΥῚ πνοχκίῃρ 
ἀοδῖδ ἴο τὴϑὸ ἐῤγομσὸ ἐδα! «υδιεῤ ἐς ᾳοοά." 
Τῆς Ὠίνιηθ ρΓρΡΟΘΕ ἰὴ δ᾽] οννης δίῃ ἴο νοῦ 
ἀεδῖῃ {πγοιρὴ ἴμε ἰᾶνν 15, [παῖ 5ίη τῆδυ Ἂχ δὶς 
1156} πῃ 4}} 118 Παίεξιϊηθ55, ἴΏ ρεσνεγηρ ν᾿ Παῖ 
186 ροοά ἴο εν]. ὍὙὨ18 ρυγροβα 185 τοροαϊοα 
ἢ γτοαῖ ἔοτοθ ἰῇ ἃ ρᾶγδ}}6] εἶδιιβθ, ννῆϊοὴ 
ἔοσπιβ δὴ εἰ ρἢδῖῖς δη ϑοϊεπηη οἷοβα: “ “ῥα 
“ἷπ τοῖα ἈςΓ Ὀθοοθ θΟχοθθάϊληρ, δὲῃζυ]ὶ 
ἘΆΣΟΌΘὮ [890 Θοτ Δ τη." 

“ Βειονιθ᾽" 8 [ΤΟ ΕΓ ἴδῃ “ σῤῥεαγ;" ἰῃ 
ψογκίηρς ἀθαῖῃ δὴ ὈδοοπΊο5 ἴῃ δεῖ, δηὰ ἴῃ 
οὐ͵εςίνς στοαὶ γ, ψῃδὶ ᾿ἴ 45 αἰνναὰγβ ὑεθῃ 
δοςογαϊηρ ἴο 115 ἡδίαχε (56. 1. 4, δηάὰ ΜεΥοΓ 
τπογοοη). 

“Οὔβογνε ἴῃς διότ, οἰ! πλαςῖῖς, ΘΠαΓΡΙῪ δηὰ 
ψίν αἰγ σοτηρτεβϑθα ἀεἰπϑδιίοη οὗ ἴδε β] ΟΟΤΩΥ͂ 
Ρίεῖιγε "ἢ (Μεγοτ). Βυῖ οὔϑεγνε δ]5οὸ {μδῖ 
Οοὐ 5 ἰανν 18 νἱπαϊςδίοα, δηὰ (ἢ6 ρι]ῖ οὗ 
Τ,Δη 5 ἀθδῖῃ σ στ ἤχοὰ οἡ 58[η; {115 15 ἴΠ6 
ΟὨΪΥ τῶὐ ἴπδὶ 458 γεῖ 5! πη65 [Ὠγουρ ἴῃς ἀδγκο 
Ὧ655. Βυῖ π6 ᾿ἰρῃϊ βρσον8 βίγοηγψοῦ ἴῃ [86 
ἀϊδιϊηςίίοη Ὀεΐννοθη “' »7 ἐγώ “εἰ δηὰ ἴδῃς 
“ἐπ δαὶ ἀςυείξεέρ ἱπ »ιξ,") νυ] ἢ ἔοστῃβ [86 
βιιδ)εςῖ οὗ ἴε ποχῖ ραγδαργδαρὰ. 
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ἰς ροοά ; τπᾶῖ 5'η Υ͂ [86 σοπιπηαπά- 
τηεηῖ πιρῃς Ὀεσοιηθ Ἔχοθθάϊηρ κἰπαι]. 

14 ἕο ψὲ Κπονν τῇαλῖ τῆ68 ἰανν ἰ5 

14-25. 8:1. Ρδι] ποῦν σοηῆγπι8 (γάρ) ἢ 5 
νἱηἀϊοαίίοη οὗ [πε ἰὰνν δηὰ ἐχροόϑιγα οὗ δίῃ ὉΥ͂ 
ἃ ῃγοίοιπα ἀπαὶγϑὶ5 οὗ [ῃ6 ορογαίίοῃ οὔ βίῃ ἴῃ 
ΤΏΔΗ : 85 ἢϊ5 ἀγριιτηθηῖ ἴῃ νύ. 7-13 ννὯ8 Ὀ456α 
οὐ ἴδε αἰδιεϊποίίοη, “ ποῖ ἴπ6 σοπιπλδηάἀπηρηΐ, 
Ὀυΐϊ 5'η ἰακίην οσσδϑίοη ΟΥ̓ ἴῆ6 σοχηπιδηά- 
τηρηΐ;" 50 ποτὰ 1ἴ 18 δασεά οἡ ἴῃς ἀδεοροῦ 
ἀἰκιϊηοῖίου, “ Νοῖ 14 Ὀυξ 5δίη [δῖ ἀννο! ]οῖ ἴῃ 
τηα.᾿" 

“ἨἩΠοτῖο πὸ μα σοηίτακιθα Πἰηλβ861}, ἰῇ 
Τοβρεοῖ οἵ δἰ8 ψπο]ς Ὀείηρ, ἢ ἴῃς ἀϊνὶπα 
αν: πον, ἢοννθύοσ, ἢ6 Ὀορίπβ ἴο ἀδβογιδς ἃ 
ἀϊδοογὰ ννοὶ οχίϑῖβ Ἰη Ὠἰπιβοι " (ΤῊ ο- 
ΙυςῚ. 
ΤΠο σι 561} νἱηάϊςαῖθβ ἴἢ 6 ἰανν, αυθη ὑγἢ}16 

ἱπάννθ!]!ηρ δἰη τοϑιϑίϑ ἴἴ. 

14. ἔογ «υε ἐποαυ ἐδαΐ ἐδε ίαευ ἐς «ριγιδια 
“1 65ῖ ΔΠΥ ΟἿΕ δῃοι πὰ βυρροβδε ἴπδὶ {Π6 ἴδνν 
νγ5 ἴπε οδιιδὸ οὗ “Πεϑεὲ ἐν η5, ἢς ἢγδὶ ρῥυῖβ 
ξογνναγὰ ἢΐβ νη ϊοαῖίίοη οὗ ἴ ἢ 11} ἔογοο, 
Ὡοΐ ΟΠΙΥ ἀοαι την [ἴ οὗ Ὀίαπιο, θυ ννθανιηΐ 
ἔογ ἴἴ 4 τὶςἢ Ἴσον οὗ ργαϊβθ. Απηὰ 15 ἢ6 
Ρτοβθηΐβ ποῖ 85 ἃ ἔδνυουῦ ἔγοτῃ δἰ πηβεὶξ, δῖ 88 
ΔΠ ὀχργεϑϑίοῃ οὐ βεέηθσαὶ σοηβοηΐ; 845 ᾿πουμῇ 
ἢ αὰ 5414, ΤῊΙ15. 15 δὴ δοκηον)εάρεοα δηὰ 
τηδηϊζοσι τγυῖῃ, [πὶ τὴ ἰανν 15 βριγιζιιαὶ, 50 ὩὉΓ 
ἴτοπι 5 θείην ἴῃς σαυϑὲ οὗ 581η. ((βγγ- 
βοβίοῃ.) . 

ΟΟΙΡΑΥΘ ᾿ἰ. 2, 11. 19, ἴῸΣ 5: ΠΊΪΔΥ ρρ6415 
ἴο τῆς ξοηργαὶ γοὶ μίουθ σοηβοϊου 5658 οὗ ἢ18 
τελάουϑ. 

8:1. Ρδὺ] ἀοοβ ποΐ ςδὶὶ ἴῃς ἰἴανν “«ρένἐμαὶ 
Β:ΠΊΡΙΥ 48 δθεῖὶπε ἀκίῃ ἴο τ86 Πίσῃ οΓ ϑριπτυδὶ 
Ραγί οἵ ,καπ᾽; πδίιγο---δὴ Ἰηϊεγργοίδιοη νυν ΠΟΙ] 
ἔοτυιἀάφη ὈΥ ἴῃς ἀϊγεςῖ σοηΐγαϑὲ δηά ὀρροϑῖ- 
τἰοη ἴῃ ννὩϊ ἢ ἢ ργεβθηῖβ {Πα ἰᾶνν 845 βρὶ γιῖαδὶ, 
ἃ ὨἰΠΊ50} 25 ᾿δγηδὶ. 

ΤΠΟ ἰανν ἰ5 τοραγαάςαὰ τῆσγουρδουΐ 45 Οοα β 
Ἰανν---ςοηρασγε υτν. 22, 25---Σηά 5" «ρίγ μα," 
8ἃ5 Ὀδίηρ ἴῃ [5 6596 Π[1Δ] πηογδὶ πῖαγο, Πκ6 
(ἢς βριγιίυδὶ ρμαγί οὗ πιδη, ακίη ἴο {6 Ὠἱνὶηθ 
δρίγιι. ὍὨ5 15 ἢ ΟἿΪΥ τηρδηϊπρ ἴπαΐῖ 58[15- 
ἤε5 τῆς ςοηΐοχῖ ; ἴογ 1 ἰ8 ῥγδείβεὶυ (ἢ15 
Ὠινίης σδρί γι} (παῖ τουδὸ5 ἴπ6 ορροβδὶ- 
τίοπ οὗ {πὸ σᾶγηδὶ ἰθὺ θη ΟΥ̓ οὗὨ πιδῃ᾽5 ΠδίιΓΘ, 
του τξ 5 ἀρργονθα ὃγ ἴπὸ Ἰὰνν οὗ ἴδ τηϊηά 
(υ. 41). 

ΟΤΠΟΥ ἸΠτΟΓΡγοι Δί! ἢ 5 ΟΧΡΓΟ59 ἴοσ ἴπ6 πιοϑῖ 
ἐμὴν ποῖ ἴπε6 ὀχαςῖ τυ ἢ δἰδῖθαὰ Ὀγ 81. Ρδιὶ], 
εἴ οὐ γ ἴγυτἢ5 σοηποςοῖοα ννἢ ἰδ 88 σοη- 

ἀϊποη5 ΟΥ ΟΠΒΟΤΠΌΘΉςΘ5 ; 6. σα. “ 1ὴ6 ἰανν ννδ8 
νει θη ὉΥ [ινῖηθ ᾿ἱπϑρίγδίίοη " (Τ πβοοάοτεοῖ). 
1 15. “ἃ ἴθμομοσ οὗ νἱγίι:θ, δῃάὰ ΘΠΘΠῚΥ οὗ 
νος " ((Πτγγυβοβίουη). “1ἴ σεαυῖγοβ ἃ βογί οὗ 
Ποαυ θην δηὰ δηροὶὶς σἱρῃιθουβηθθϑ, ρυσὸ ἂηὰ 
ὈΠῸΪΘτἸϑῃη θα " ((ὐαἸνη). “1 τεχυΐγοθ ἴδδί 
ὀνόγυ ποιῇ οὗ τλδη 83ῃ014 ἀπϑνγεῦ ἴοὸ Οοα 5 
(Ββουξῆϊ : δπὰ Οοά ἰ5 ἃ δρίγ " (Βεηρεὶ). 

ΚΟΜΑΝΟ. ΥἹ1Ι. [ν. 14-ἰσ. 

βρί γιῖαδὶ : Ὀὰς 1 πὶ σᾶγηδὶ, βο] 4 υπάογ 
81Π. 

Ις Εογ τῆλϊ ψῃς ἢ 1 ἀο 1 ἰδίϊονν "τ. ἔσσω. 

ὁμί 1 α»ῃηἶ Ἕ εαγπα . 8ε6 Ααἀάϊείοηδὶ Νοῖς οῃ 
σάρξ, Ιυἰτοάυςίοῃ, ὃ 9. 

Δςσοοτγάϊηρ ἴο {π6 τγεδαϊηρ πον βεΠΈΓΑ Υ͂ 
δοςορῖοά, [86 νοτγά ἤεσὸ τοπάογοα “ εαγπαὶ "ἢ 
(σάρκινος) ἀοθ5 ποῖ πλθδὴ ““Ποϑαὶγ ᾿ π᾿ ἴδῃ» 
ἄφθποΥ, Ὀυῖ “τηδάς οὗ Π658}..᾿ ΤῊς “Παβἢ,᾽ 2. 6. 
[Π6 υπϑρίγιυδὶ ρογίίοη οὗ τλῆ, 45 Ὀδθοοπιδ 
80 ΡΓεαοχγληδηΐ ΟὐοΡ ἴῃς τοϑί, [παῖ 1ἴ ν᾽ γί! !Υ 
ἴογτηβ [ἢ6 βιιδϑίδηςθ οὗ 5 νν βο]ὸ ἡδίυγο, πιογαὶ 
ἃ5 νν6}} 85 ρῃγϑιοδὶ : ΚΣ δὶρ οὗ 868}." 
ΤῊ 15 ἴῃ6 Ραυΐης τπιοάς οὗ ὄὌχργοβϑιηρ, 

Τ2αΐ «υδίιεῦ ἐς δογπ οὶ δε εωῤ, ἐξ Ξε (]ἙὁΠὰ 
1, 6). Ὅμὲε Ῥαυϊῆς ἐχργεβϑίοη οὗ “ Τδαὲ 
«υδίερ ἐς δογη 977 δὲ ϑδρίγὶ ἐς “ρίν ἰδ, ΤΟἸ] ον 
ἴη ς. Υ}}, (Μεγοῦ). 

“οἷά μπάορ εἰπ.} (ΟΟΠπΊραγο τ ΚΙπρβ χχὶ. 25. 
“ Μδαὸό, «υδίερ ἀϊά “ε} ρίναε (ΧΧ νγλ8 
5014) 10 «υογῷ «υἱεξεάπενς ἢ" ἀπὰ ᾿ϑαϊδῇ 1.1, 
“ βεῤοίά 2ῶγ γομγ ἐπί φιαζίος ῥάυς γε “οἱά γογ- 
σευ: (1(ΧΧ ἴο γουῦ ἰη]4ι 1165 ΨΈΓῈ γὸ 
5014." 

ὙΠΟ πιδῇ 15 ἴπ5 ἀοβογι θα 45 ματίπρ θόθῃ 
Ὀτγουρῆϊ ἀηάθγ ἴΠ6 ἀοπκίηϊοη οὗὨ 51Π 8ἃ5 ᾿οχὴ-» 
Ρἰοῖοὶν ἃ5 ἃ δἰανε ὑπάογ ἴπ6 ρον γ οὗ [86 
Τηλϑῖοσ ἴο ἤοπι πὸ μᾶ5 ὑδεη 5ο]ά. 

Α 5ἰανθ ἴπδὲ 45 Ὀθδη βοϊἀ 5 γογο ντεϊοποά 
14 ἃ Ὠοπιθ-Ὀογῃ βίανο ; δηὰ πιβῃ 15 βαἱάὰ ἴο 
᾿ᾶνθ Ὀδθη 5ο]ἀ, Ὀθοδιιθδὸ ἢ δὰ ποῖ Ὀδθη ἃ 
δἰανε ἔγοηχ ἴμς δορί ηπίηρ (Βοημ6 1). ϑ8]ΑνοσΥ 
ἴο 5'ῃ 15 ποῖ ἴῃ σιρβτία! σοηάιτίοη οὗἨὨ ΟἿΓ 
παῖυγο. ὙΠῸ τεάδϑοῃ ἔοσγ ιἰϑίηρ ἴῃ ῥδϑϑῖνθ 
ἴογπι γδῖπογ «ἴἤδη (6 Ἴνα “1 δμᾶνο 8ο] 
ΤΥ 561}, 15 θ6θῇ ἴῃ ὑ. 23. 

15-17. ΤΠ οἰδἴοχηθηϊ, “1 πὶ 8οἷἀ Ὁπά ον 
5:},᾿᾿ 5 ἢονν σοηβγιηθα (γάρ) ὈΥ̓͂ Δῃ ΘΧρδηδ- 
τίοη οὗ {πὸ ῃδΐιγο δηά Ἴδιιϑὲ οὗ [15 πηογαὶ 
Ὀοπάαρο. Τῇ σοπβοσυοηΐ τσεϊαϊίοη οὗ ἴπ6 
ἴσια 561|{ (ἐγώ) ἴο ἴδε ἰὰνν 15 δέεῃ ἴῃ υ. τό, 
δηὰ 15 γοϊδιιοη ἴο δίῃ ἰῇ υ. 17. 

156. Ρὸν ἐῤαὶ «υὐίιωρ 1 4ο 1 αἰΐοαυ ποί. 
Ἀαΐπογ, ον ἐῤραΐ «υῤίερ 1 Ῥοτΐοτιι, 1 πον 
δοῖ. Τα δἰανα οὔδΥβ ἢὶβ πηλϑδῖοεγ ψβουΐῖ 
Πποραάϊηρ ἴπη6 γεϑυὶῖ οὗ ἴῃς δοῖ ψϊοῇ ἢδ Ρ6Γ- 
ἴοστῃϑ ; 80 “1,᾿" 8405 16 Αροβῖϊθ, ἄο ποῖ 
ἀϊδοογη (ἢ ἴσια παΐυσο δηά πιογδὶ δοαγίηρ οὗ 
(Παῖ ψΠΙΟΝ 1 ρογίοττηῃ δἱ 5ἰη5 ὑϊδαάϊηρ. ὙὍὙΠε 
ΤΏΟΓΔΙ δθη586 ἰ5 ποῖ ΒΟΙΪΥ Ἰοβῖ ΠΟΙ Ἰηδεῖίνθ, 
διυῖ ἴἴ ἰ5 σοηΐιϑεά δηά ονογροινογθά, ἀπά 50 
τεηήογοα ἱποῆθοῖινθ. 1 πὶ ἰπ ἀλγκηθβα, ἢ 
δὴ ἀγασροά αἰοηρ, ἴ πὶ δοιιδθά, 1 δὴ ἵσιρροὰ 
ὌΡ, 1 Κηονν ποῖ μονν." (( γγϑοβίοτῃη. ) 

Οαἰνίη τὶ γ ρῥγοίοτθ τὴς πηοδηίηρ, “1 
πον,  ιἱηάἀογοίδηά, 1 τοοορη!5θ,᾽" ἴο [Παῖ 
ννῃϊςῇ 15 Ἄχργθϑϑοὰ ἴῃ Αὐ ., “1 αἰοαυ." ὍΤε 
ΤῊΔΓΡΊΏ ἢ858 “Ι Κποῖν." ΑΡΡΓΟΥ͂ΔΙ »ρικν} Ζεζο» 
}αην τεσορηϊτίοη, δυῖ ἰἃ 185 ΠΕΥΟΥ Εἰ ΓΕΓΌΥ͂ 
ἐχῤγε οά ὉΥ ἴμ6 ψογὰ Βετα υϑοὰ, 



ν. τ6---18.] 

ποῖ: ἔογ Ψψῆδῖ 1 μψου]ά, τπαῖ ἀο 1 
ποῖ; δυῖ ννῆδι 1 ἢδῖε, τπδῖ ἀο Ι. 

1Ι6 [Γ τῆεπ  ἀο τλδλὲ ψῇῆϊο 1 
ψοι]Ἱά ποῖ, 1 σοηβεπῖ ὑπο ἴπε ἰανν 
τπδῖ ἐξ ἐς ροοά, 

ΦΈΟΥ δ ἴπαϊ 5 πιδοίογοα ΟΥ̓ ΡΙΘΆΞΌΓΟ, ΟΥ̓ 
ἰηϊοχίςαῖοα ἢ τῆ 6 ραββίοι οὗ δῆρεγ, ἢδ5 ποῖ 
ἃ εἶοαγ ἀϊδοθγησηθπξ οὗ ἴῆ6 βίη. Βιιῖ, αῆεγ ἴῃ6 
βυδοϊάδηςς οὗ ἴῆς ρΡαϑβίοῃ, 6 γϑσεῖνοϑ ἴῃς ρεσ- 
ςερίίοη (αἴσθησιν) οὗ ἴῃς εν}}." (ὙΠεοάοτεῖ.) 
ΤΠε ἴοῖλ] βιρρτγοββϑίοῃ οὗ ἃ 5ἰνε᾽β σοῃηϑοίθηος 

15. νν 6 }} ΗΠιισιγαῖοα ὈΥ βυ οἢ ΡΑ554 568 45 Ῥ]διιι5, 
“Οδρι. {1 1. 6, “[πάϊρπᾶ ἀἰρπα μαδθηάδ βιπῖ, 
Πογυ5 αὐ ἕδος; Ῥεϊγοηϊι5, ᾿ϑαῖγτ. 75, “Νοῇ 
ἴυτρο, φυοά ἀοπλῖπυ5 1υδεῖ; ᾿ δεηθοα, " οη- 
ἴγον. ἵν., “ [πηριαϊοϊεία ἴτὶ ἰηρθηιϊο στ πιθη 6βῖ, 
ἰῆ ϑοῦνο προρϑϑίῖᾶ5, ἰῃ [ἰθοσῖο οὔ οι πὶ : "ἢ δηὰ 
Ριηάδγ, " Εσδρτη. 87, σὺν δ᾽ ἀνάγκᾳ πᾶν καλὸν, 
ἩΐΞ ὀχουδὸ [ῸΥ ἴῃ6 ἔοπιδὶο δἰδανθϑ ἀδάϊοδίθά ἴο 
(86 βογνῖςς οὔ  οπιβ γαηΐα αἱ (οσίητῃ. 866 
Βοίβϑιοσ, “1,4 οὶ σίοη τογμδῖηθ, 1[1. 346, δηά 
ΑἸΙαγά, "1,65 Εϑβεΐανοβ σῃγζίξθηβ, Ρ. 136. 

ὔχγ «ὐϑαΐ ] «υομ!ά, ἐδαὶ 4ο 1 ποῖ ; μέ «αυδαξ 
1 ῥαΐε, ἐδαὶ 4ο 1) ἙἘΟΤῚ ν»τδοῖΐδο ποῖ 
«δε. ΨΒΪΟΒΙ νψ ΒΕ; Ὀπὶ ὙΒΔΤΊ Βδἴθ, 
4841 ἀο. Τῇῆδ Α. ΝΥ. οὔϑεουγοβ ἴπ6 πηδδῆ- 
ἴῃ ἴῃ ἵἴννο ΨΑΥ5: 

ι. ΒΥ τῃγονὶης [6 ποραῖῖνα οὗ [ἢ6 ΤΌΥΤΩΘΥ 
δοηΐθηςο ἤγοπὴ ἴῃ ἢγοϊ ρίδοσς ἴο ἴῃς ἰδϑῖ, δηὰ 
τΒοτοΌΥ ἐχοϊαάϊπηρ ἴἢς τεϊδῖνο οἶδιι56 ἔτ πὶ 118 
ἰηθυσηςο. Κυ. τς--17 ἀσβογιδθ τῃ6 σοιγϑο οὗ 
61} ἀςζίοπ ἴο νη] ἢ τῃ6 νν]1}] 406, ποῖ εογρσοηΐ: 
ἴῃ τοῦ. 18 ψὲ οὐτὴθ ἴο ἴῃ6 αὐὐ δ΄ 20 ἀο χοοά 
ψδσἢ σδηποῖ [16] 1156] 1η δςῖ. 

2. ΒΥ͂ υδίηρ (ἢε 5ᾶπ|Ὲὸ ψοσγὰ “ἀο" ἴο 
ἀτγδηϑίαῖο ἴνο ἀϊθογοηῖ Οτσθοκ νογῦβ8, οὗ νης ἢ 
16 ἔπποῦ (πράσσω, “"ρο," Μι]ν.} ᾿πρ}168 
ἃ οηβοίοιθ ρΡΙΓϑ τ δηὰ δἷπὶ ἴθ 6 ρεγβοῦ 
δείϊηρ, 8116 τη Ἰατῖου (ποιῶ, “ εῖο,  Νντ]ς.) 
ἀοβοσῖθοθ τ ΓΟ (π6 ουὐϊνᾶγαᾷ ΟΥ̓ οδ)εςῖινα 
ἃςῖ, τ᾿ ΠΙΓΝ ΠΊΑΥ δ τηεοῃδηΐςαὶ δηᾶ ὑποοῆ- 
βοίοι!β.: 866]. 12. 

Βοίῇῃ [ἢδ56 νϑγθϑ γοῖοσ ἴο ἴπεὸ δοίίοη ἴῃ 18 
2 γοκνς, ν Ἀ1Π6Ὲ τπαῖ ἈΙςἢ 18 υϑεὰ ἴῃ ἴῃς ἢγϑδῖ 
εἴλυβο οὗ ἴπ6 νϑῦβθ (κατεργάζομαι, ““ΟΡΕΓΟΓ,"ἢ 
“ ρογῆοο ἢ ὖ. 18, 116.) πίε ἴο 1π6 εογηρίε- 
Ποη ΟΥ̓ γοεμί. 

Α Ρᾶγαρῆγαθθ ΠΊΔΥ͂ ποῦν δεὶρ ἴο τῇᾶκο τῆς 
ΑΡοβ ]ο᾽ 5 πιοαηὶπρ ΟἰΘΆΤΕΥ ἴο ἴῃ6 ἘΠΕ] 5 ἢ 
τοδλάδυ. “1 πὴ η Ὀοπάδρο πηάογ δίῃ ; ἴοσ ᾿|Κ6 
ἃ 5'ανθ ἴ ρογίογπι ννῃδῖ δίῃ θηΐογοεβ, ψιτουΐ 
τεςορηϊδίηρ ἴῃς ἴσυο παῖιιγε οὗ (6 δςῖ : ἔογ ἴ 
[οἰϊονν ποῖ οὐ ἰπ ῥγδσίίοθ ΔῪΥ βροοὰ ἱπῆριυ}56 
οὗ τὰῦ 1}, Ὀυζ ἰὴ 4 ὈΠΠηὰ υΓΕΔΘΟΠΙἢ ΨΨΑΥ 1 
ἀο τηδὶ ψνἈΙΟἢ ἴῃ ΤΥ ςοηϑεΐίεξηςς [ δία. 
ΤΠ πδῖιγαὶ σοηβοίθηςε ὀνε ἰῃ ῥεαζδοη 

υἱήογοα βι λα  ἀθοϊγαιοῃϑ : 

καὶ μανθάνω μὲν οἷα δρᾶν μέλλω κακά" 
θυμὸς δὲ κρείσσων τῶν ἐμῶν βουλευμάτων, 

(Εὐπρίάε85, " Μεάεα,᾽ 1074.) 

ΚΟΜΑΝΞ. ΓΥἹ]]. 

17 Νὸονν {πΠδη ἴἴ 15 πὸ ποτε 1 {παῖ 
ἀο τὸ, Ὀυζ 5'π τῆδὲ ἀνγα! ]εῖῃ ἴῃ πηα. 

18 Εογ 1 Κπον τῆδῖ ἴῃ πιὸ (τῃδῖ 
5) ἴῃ ΠΥ ἢ65}.) ἀννε!!εῖθ πὸ ροοά 
τηϊηρ: ἴοσ ἴο ψνν}}} 185. ῥγόϑεὴῖ ψῇ 

δηά--- 
““Ὑιάςο τρο]ίογα ρσοόῦοσπα, 

Βεΐεπογα βεαυοσ." --ον. “Μεῖ. νἱῇ, 
(ρογαάςιυογίλ.) 

16. χέδεη 1 4.9.1] Ἀαΐπεν, "Βατ ζι ἂο:" 
ἃ ΓΟΓΓΠΟΥ δζορ ἴῃ ἴδ6 ἀαὐχζυπιθηῖ, ΤῊ ἐπηρ 518 
ἰβ Ου “1 «υομδά ποῖ," ΜΟΙ. ΟἜΧΡΓΕ5565 ἃ ροϑβὶ- 
ἔνε ὠπαυϊἐμηιστισις ΟΥ̓ ΑΊ511Κ6, σογτοθροπάϊηρ 
ἴο “1 ῥαϊε" ἰῇ Ὁ. 15. Βιυῖ ΨΜΗΥ ἀοὺβ 81. 
Ῥδὺ] ἠοῖ τείδίη [ἢ6 βαπὶὸ Ῥῆγαβθ, “1 ῥαΐε" 
Βεσδιιβε ἴῆ6 βίγοηρ υἱΐογαποε οὗ ἢ5 οντι 
νἱν ἃ ὀχροσίθησθ τηϊρῖς ποῖ δὲ δ ΠΥ ἀρρτο- 
Ῥγίαδϊοα Ὀγ }} ; δηὰ ἴδε ποτε πηθδϑυγεα ρῇγαβο 
[5 ΌτΤ5 ἃ 5 ΓΟ, δηά γεῖ 50 Βηςϊοης Ὀα515 ῸΥ 
ἢΪ8 ἱπίεγθηςο: 1 1 ἀἄο 601} την Πρ] ἀπά 
ἢ ἀἸ5}Κ6, 1 ἸῺ ΤᾺΥ πιοτγαὶ Μ}}}} οὐ σοῃϑοίθηςσο 
σοηϑθηΐ ἴο {π6 Ἰανν ἴαδι ἕογο! 5 [ἢ ον], δηά 
Αἰἤγτλ “ ἐδαὶ ἐξ ἐς φοοά." ὙὍὌΠὸ νοτὰ γτεπαάογεὰ 
“ φορά" (καλόν) ἰ5 ηοῖ [6 βᾶ1ὴηὸ 85 ἰῇ Ὁ. 12: 
Βοτγο 1ἴ 15 ποῖ ἴπε Ὀοποῆσθης δἱπὶ οὗ [ἢ ἰὰνν 
ὙΠ ἢ ττᾶ5 ογάδιποὰ υηΐο ἴδ, Ὀι [ἴ5 πλογαὶ 
Ὀσδιν δηά ὀχοθθηςε [Παΐῖ ἰ5 ἀϑϑοστίθὰ. Οοπι- 
ΡᾶΓγΘ ηοῖς οη 1 Ρεῖ. 1. 12. 

17. Νοευ ἐδεη ἐΐ ἡ: πὸ ιογὸ 1 δαὶ ἀο ἱ1.} 
“Ἐπ ΠΟῪ ἱἰξτ ἰδ πὸ 2: οσθ 1 δαί 01» 
ἔοττα 11." ΑΒ νυ. τό ἀεδίεγηγηθ8 ἴΠ6 τοϊαϊτίοη 
ἴῃ νη οἢ 145 ἃ  ῃοὶς δἰδηὰ ἴο ἴῃς ἶανν, 830 
(8ῖ5 νοῦβα σοποϊυάδβ ἴπδί ἴπ6 τϑὰὶ αρϑηΐ ἴῃ 
Ὀγίησίηρ ἴδε ΟΥ}} ἴο οοπιρίοτοη 15 ποῖ ἴΠ6 
ἴγιυς “1 (ἐγώ ὀχργεβϑθα) “ Ὀυῖ (ἢ6 510 [Πδῖ 
ἀννθ]οῖῃ ἰπ πι6. Ὅῆυ5 τῆς οπηρμαῖίς “1," 
(Π6 ἴσὰθ δῇ τῆ6 ἱῃπεστηοϑδί σοηϑοίθηςοθ, ἰ5 
αἀἰδτϊ συ ϊϑηοα ἔγοσῃη ἀηοίμου “ γιὸ ῖῇ ννΒὶςἢ 
βίῃ ἐννε]]5, ἀπὰ νυ! ἢ 15 ΤΟ ΟἰΟΚΟΪγ ἀσβηδὰ 
ἴῃ {8ε πεχί γεσϑε 88 “7. "6." 

Αὐυριυπίίηο᾽ 5 ψννοσάβ ἴἢ σγοΐεγεησθ ἴο ἴδο 
δίγσυρεϊς θεῦνοθη ἤεϑῃ δηά ϑρίσγὶς ἴῃ τῃ6 ὑσο- 
(688 οὗ ἢ]5 σοηνοσβίοη ἅγῈ δα 0 Α}}} ΔΡΡ]σΔὈ]ς 
ἤργο: “1 νὰβ τιγϑοῖ ἴῃ Ὀοίῃ ; Ὀυϊ ποῖα 
ΤΩΥΒΟΙΓ ἴῃ ψιῆδῖ 1 ἀρρτγονεά, ἴμδη ἴὴ να 1 
ἀϊξαρργονεά," (ὐοηξεββ. Υἱ!. 5 (Ἡ ΒοΙ ας ΚῚ. 

[18 πον δἰπιοδῖ υηἰνογβα ! γ δάπιτεά παῖ 
ἴπ6 ΘΧΡΓΟβϑΙίΟἢ5 “ ποςυ͵,7 δηὰ “πὸ »ιοσγε,) ἅ1Ὸ 
ποῖ ἠεριρογαί͵ ἀϊϑιϊηρι πη [Π6 ΘΟ ΚΟΥ 8 
Ῥγεβοηΐ οοηάϊίοη ἔσοσι ἢ 5 ἔοστηοσ βῖδία Ὀεΐοτο 
δτᾶςο, Ὀυϊ ἰοχίεα!: “115 Ὀοίης ἴῃ6 οδδὲ 
(“ποαυ Ὗ, ἴδεγθ 5 πο σοοπὶ Ἰοϊ ἴο 54Υ͂ ἴἴ [5 1." 
Οοπιρᾶτε 1: ΟὐοΥ. χὶν. 6; χν. 2ο; δῃά Ἀοπι. 
νἱ!. 2ο ; χὶ. 6: ()ἱ]. 1], 18 (ἱρμείοοί). 

186-20. Τῆς ροόοννεῦ οὗ εἰπ ἢδ5 Ὀδθῇ ϑοννῃ 
ἴῃ νυ. 15-17 ἴτοτπι ἴΠ|6 ἱηδΌ} Π Υ οὗ (6 ἸΓῸς 56} 
ἴο Πίηδογ ναὶ τ ἀἸβάρργονυοβ; [ἢ6 βᾶπὶθ ἰ5 
βῇονηῃ ΠΟΥ͂ ἴτοτῃ ἴπε ᾿ἱπδΌ  γ οὗἨ {πε ἴσια 561 
ἴο ΟΔΥΤΥ οὐ ἰηἴο δοϊΐίοη ννμδῖ ἰξ ἀδϑίσεϑ. 
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τὰς ; δυΐ ἧστο ἴο ρεγίογηι τπδῖ ννῃϊςἢ 
18 ροοά 1 ηά ποῖ. 

Ι9 ον ἴπε ροοά τπδῖ 1 ψουϊὰ 1 
ἀο ποῖ : δυῖ τῆε εν] νῃῖςῃ 1 νγου]ά 
ποῖ, τῆλε 1 ἀο. 

20 Νον [1 ἀο τῆλε 1 νψψου]ά ποῖ, 
ΠΞΞΞ-- 

ΤΠΘ ῬΆγΔ] οἰ ϑτὰ οὗ ἰῃς ἴννο δγριυπιοπηῖβ 15 
τηαγκοὰ δΥ {πὸ γεροιοη οὗ ἴῃς βάπὶὸ σοῃ- 
αοἰυδίοη ἴῃ ἴπε βᾶπιῈ ννογὰβ ἴῃ υ. 17 δῃὰ συ". 20, 

18. ον 1 ἔποαυ ἐῤαΐ ἱπ πιξ, (ἐδαΐ ἰ2, ἱπ γνῦ 
,,ε5},} ἀπυοίει ὁ πο χοοά ἐῤίησ.Ὶ ἙοΤῚ πον 
ἐδαῖ Ὅοτο ἀντ δι] 1} ποῖ 1 το, 1Ὅ8αῖ ἐδ 
πὰ ΤΙΥ̓ 8058, ΔῺΥ βοοὰ. Α ρτγοοῦ οἵ ἴῃς 
ΤΟΑΠΥ οὗ ἱπάννε! ηρ δἷπ (τ. 17) 15 {τη ϑῃ θά 
ὈΥ Θχρογίθηςθ οὗ ἴπθ ἀθβοηςθ οὔ ροοά: ἰῃ ἃ 
τοδὶ δοίην, 1 ροοά ἀἄννε!]ς ποῖ, δίῃ πλιϑῖ 
ἄννοὶ! ([,4ηρ6). 

Ὥγ ἰοὸ «ὐἱΊῇ ἐς ῥγδηρ «υἱῷ » ἢ Ιϊἴ ἰ5 
Θϑβϑοητίαὶ ἴο ἃ [Ἰι5ῖ ἱπιογργοϊαίίοη οὗ ἴπθ 
Ῥάϑϑασο (παῖ [86 Αροϑιϊεβ ἰδηριιᾶρθ οοῃ- 
ςεγηίης τῇς ν}}}] τονναγάβ βροοὰ σπου Ὀ6 
ν οἰ ρμοά ΜΠ} πιοάογαίοη δης οαπάουσ. Ηδς 
ἄοες ποῖ ι.86 ἃ ᾿γογὰ ὄχργεϑοηρ [6 ἀε! ΠὈογαῖδ 
Δα ἤπαὶ σἤοῖϊσθ νυ ςἢ 15. ἱπηπιθα ον ζ0]- 
Ἰοννθιὶ ὉΥ δοϊΐοῃ (προαιρεῖσθαι, 2 ΟΟΥ. ἰχ. 7); 
ὯΟΥ ἃ ννογά Ἐχργθβϑϑιηρ ἃ ςσοηβοίοι5 ὈΓΘΈγοησδ 
πὰ ριγροβο (βούλομαι): Ὀδυΐ θέλω, ννῃϊςἢ 
ΒΙΠΊΡΙΥ πιεδη8 “7 ἂν «υἱ ἡ ης." 
ΤΠ σοπηφδαίίοῃ, ἢονν ΟΥ̓ Γ (ΟΡ ΘΟ 4}}Ὁ 51 ἢ ἃ 

Ὑογ ἃ5 ξυνήδομαι), ᾿πΡ]}168 δοτηθῖ ἢ ρ ΠΊΟΓΘ 
[ἤδη 4 ςοἱ αϑϑϑθηῖ οὔ [ἢ υπἀογϑοίδηάϊησ. ΤὮς 
56η56 οὗ πλοταὶ ἀϊδοογὰ μ45 Ὀδδη σοιϑδὰ : [6 
ἰηνναγὰ δησι πῃ, 50 Υυἱν αἱ Υ ραϊηϊεὰ ἴῃ τ. 24, 
ςοιυ]ὰ ποῖ «τῖϑο νυ Πουζ βοιὴθ οπηλοζίοη οὗ ἴΠ6 
Ψ}}, βδοπὶθ Κιπά οὗ ἔδεῦ]θ Ἰοῃριηρ δηά νυ] ϑῃηρς 
ἔου βοοά, ννῃϊςἢ γεῖ 15 νετγ αἰ ἔδγεηΐ ἔγτογῃ [ἢ 
δΑγηδβί ἀθοϊδῖνα νης ἡ Ι ἢ Ράᾶ5565 ἃἴΐ Ομ 6 
ἱπῖο δςίίοη. 

ἐς ῥγεοπὲ «αὐ »..ἢ 1{π, “1,165 θοΐοτα 
τηο,᾽ τοδὰγ δ βαπά. δῖ. Ρδι)ὶ ἴα κὸβ ἃ ϑΌΓΥΟΥ, 
8ἃ5 ἰΐ ννεγο, οὗ δ1]5 δαυϊρπιεηΐ ἴοσ (6 τηοταὶ 
ναγάγο: {Π6 νν}}} (δυςῇ 45 δἰγεδαν ἀδθβοτιθοά) 
5 ποῖ ργδβοηΐ δηά τοδάυ, δυῖ ἴπῸ ρογίογπι- 
Δῆς6 ποῖ, 

δμί ῥοαυ 1ο βεγζογρε ἐδαΐ «οδίεῤ ἰς φοοὰ 1 πά 
ποι [ἴ{ νς οπιῦ “1 454" (εὑρίσκω) νὴ 
πιοάοσγῃ ογιἰς8, ψὸ πιυσῖ στοπάθυ ἴππ5: δαϊ 
ποῖ 20 ῥεγζογηι ἐῤαΐ «υδίεῤ ἐξ σοοά. 

19. Ῥγοοῦ [δῖ ἴπε ν»]] ἰ5 ηοῖ δοσοτηραηϊθά 
ὉΥ 1ῆ6 ρονεῦ οὗ ρεσγίοστηδηςε (τὸ δὲ κατεργά- 
ζεσθαι τὸ καλὸν οὔ, Ὁ. 18). ΤὨῖδ νϑῦβο, 
ΠΟννΟΥΟΓ, 15 ποῖ ἃ ΙΏΘΓΟ ΤΟΡΟΓΠΙΟΠ οὗἁ ὑ. 15, 
ἃ5 ἴμ6 ἀεβογιρίίοα οὗ ἴδε πο Ἐς ηοΥ οὗ [ἢ 6 
Ψ1}} 15 ΠΟΓο ἰηϊοηδιβεα Ὁγ 4 αἰπιίηςϊ σοηβεΐοιι5- 
Ὧ655 οὗ ἴῃς τηοτδὶ παΐιγο οὗἩ πε οδ᾽εςῖα ῥτὸ- 
βοηῖραά ἴο ἰξ, ὈοτᾺ οὗ ἴδ γσοοά {παῖ 5 ἰε υἢ- 
ἄοπε δηά οἵ ἴῃ ον] [παΐ 15 ἀοηθ. 

40. δες ῃοῖο5 Οὔ Ὁ. 1). [ἢ [6 οἰρμαδῖῖς 

ΚΟΜΑΝ-. Υ1]1. [ν. 19---22. 

ἰξ δ πὸ πιούὲ 1 παῖ ἀο ἰτ, διι 51η 
τῆδι ἀννε! ]δτῇ ἴῃ πὶς. 

21 1 ἢηά τῆσξη ἃ ἰαιν, τπδῖ, ψῃεη 1 
ννου ἃ ἀο ροοά, εν]] 15 ργεϑεηΐ νν ἢ πι6. 

22 Εογ 1 ἀεῖρῃς ἴῃ τῆε ἰδ οὗ 
(ὐοά «ἤσετγ τῆς Ἰηνναγά πιδι : 

ἐγώ ἴῃ ἴπ6 ἢἤγοϊ οἴδιιϑθ 15 τοϊδ πο, ἢ ΤΊ» 
οσποηάοτί θυξ ποῖ Ττορο 65, τα πλϑὲ 6 το 
ΨΠ οὐ θέλω. Νον ΙΕ 1 ἀο (παῖ ννῃϊοῆ “1 
ψου]ά ποῖ, ἰξ ἰ5 πο πιοῦὸ “1 τῆδι ρεγίοστη ἴἴ. 

421-838, ΤῊἼΘ σγϑϑι 5 οὗ υὐ-. 14--:ὸ ΓΟ ΠΟΥ 
ϑυπηπηθ Ὁ. 

21. 1 3π4 ἐῤεη ἃ ἴααυ, ἐδαϊ, «υδέη 1 «υομἱά (0 
5οοά, ευἱ! ἱ’ ῥγόσοπέ αὐ πο ἘἈδῖθεγ: Κ1 
Δηὰ ποτ οίοτο ΓῚδ]1Δ 7017 09 0 15Ὰ 
ἴο ἀο 786 ποοὰᾶ, (δαί ἴο τὸ 080 ΟΥἹὲ] 1108 
οΪοβο αἱ βαπὰ." "Ὑ818 16» Π|ῚΟ τα] ν [ΒΘ 
Ια, 1. 4. ἴῃε. Τοπεοίαπηϊ τιΐϊὸ οὗ δχρογίθηςδ, 
(παῖ 1Π6 ον] [5 δὲ ῃδηά. 

“ ΤῊ Ϊ5 ΘΧΡΟΓΘΏςΘ 8 ΝΟΓΥ͂ 5:5 Ἰ ΒΟΔΉΤΥ ςΔ]] 
α “ἰπαυ," Ὀδοδυδα ἰδ ΟΧΡγθβθῈ5 ἢοΐ δῆ δςς!}- 
ἀθπῖδὶ δηὰ ἰγδηβίθηϊ ρμοηοπίθποη, δι ἃ πο σθ85- 
ΒΌΓΥ ἀπά σοηβίδηϊ οἡς." (ΡΒΙΠΠΡρΙ.) 

“ἼῊ9 18" ΠΕΙΟ Ιηθδηΐ 15 5 0514 0114}}Ὁ 
[ηἢ6 “παῦ ἐπ ἐρὲ »ιερηδεγ ᾿ (υ. 23), θεΐης 
ἀεῆηοά 45 ΤΘ ΙαΝν --ἰλ αὶ ἴο 116 [86 ΟΥἹἱ] 
1195 01089 δὴ δδαπὰ" ΤΦὍὕῃ15 ἀεῇηϊοη 
δοσοιηῖβ ἴοσ ἴπ6 υ86 οὗ ἴπΠ6 Ατίςο]ο, δηαὰ {π6 
τιΐϊο τῇαῖ ὁ νόμος πιορδῆ5 ἴῇες Μίοβϑαϊς ἔνψᾶνν, 
ἐχίερὶ αὐδόγε ἐδ »ιεαπὶπρ ἐν οἱδεγαυδσε ἀνβηεά 
ὁγ ἀεεονηρβαηγὶπρ «υογάς, 15 ΓᾺ]Υ 54115Π|6ἀ. 
ΤῊΝ Ἰηϊεγργείδιίίοη ἰ8 βίγοηρὶν σοηβτιποά 

ὈΥ Ὁ. 22, ΏεΓΟ “ἐῤὲ ἰααυ," ἴῃ ἴΠ6 υϑ04] 
56η56, 15 (ΑἸ]οα “2ῤὲ ἰααυ ς᾽ Οοά" ἴο ἀϊδιη- 
εὐ 5ἢ 1ἴ ἔτοπι [Π18 οἴποὺ ἰὰνν ἴῃ τδη. 
Τὴ τεροζτοη οὗ ἴῃ6 οπιρηδῖὶς Ῥτγοποιιῃ, 

δηὰ 115 υπιιδυδ] Ροβί[ου ἰῃ ἴῃς βἔγϑῖ οἶδιι56 
(τῷ θέλοντι ἐμοί), εἶνε ατεαῖ ργογηίηθηςε ἴο 
(ἢ6 τῃουρῆς παῖ ἴμ6 δε] ἔνβαπιε “1 "5 (6 
διυῦϊοοῖ οὗ τἢ56ὲ ορρουβὶῖίς δχρεγίοποοθβ, [86 
νυνδὴ ἴο ἀο κοοά δηὰ ἴδε ἱπίγιβίοη οὗ 6ν]]. 

Αὐριπίπο5 ννογάς ἰῃ τεΐοσοηος ἴο {Π6 
βίσιρρὶε Ὀεΐννθοη ἤξϑῃ δηά βρίσγιϊ ἴὴ ἴδε ργος- 
(685 οὗ ἢἰβ σοηνουϑοη ἅγα δα Δ Πγγ δρρίϊοαοὶς 
ΠΟΙ: “1. ννᾶϑ πλΎ 56] ἴῃ Ὀοῖῃ ; Ὀυΐ πλοῖα 
ΤΥ 56}Γ ἴῃ ψνῆδῖ 1 ἀρργονεά, ἴῃαη ἴἰη ννῃαῖ 1 
ἀϊξαρργονϑά," " (οηξεβϑβίοηβ, Υἱῖ}. 5 (Ἴ ΒΟ] ςΚ). 
ΤῊ ΑΟΝ. Ἔχργεβ565 ἴῃ 6 524Π0|6 ρθῆθγαὶ 56η56, 

υϊ νιποιυξ ἀϊα τοραγὰ ἴο ἔπ ὄχαςοῖ οτγάδγ 
δΔηά Ἄςοποίγιοζίοη οὗ ἴῃ οτἱρίηδὶ. 866 οἴδογ 
ἱπτεγρτοϊδιοῃβ οὗ [Π18 οὔβϑοιγε δηὐ πλιςῇ ἀϊ9- 
Ρυϊεά ραββᾶρε 'π ἴῃ ποῖδ δῖ επὰ οὗ σβδρῖίοσ, 

οὩ͵ 23. Το πιογαὶ ἀϊϑοοτγά 51 ἀδδοτ θὰ 15 
πονν πιοτὸ ἔμ} ΠΠπ|ϑιγαϊε ΟΥ̓ ἃ νυἱνὰ ρίοΐυγα 
οὗ οὶ 115 ορροϑίίς εἰπιθηῖβ. 

Δ. ον 1 ἀεί δὲ ἴπ δε ἰααυ 9.) Οοά αϑέγ 
ἐδε ἱπευαγά »ιαπ.} Τῆς τοπάογιηνς ποεάθ. ΠῸ 
᾿ηργονεπιεηΐ : δ[ίομιρίβ μάνα δε τηδάς ἴο 



νυ. 3---24.} 

22 Βυῖ 1 8εε δποῖμεγ ἰδὺγ ἱῃ ΠΩ͂ 
τ ΘΠ θ6Γ8. ὙγΑΓΓΙηρ; ἀραϊηβὲ τῃ6 Ἶανν οὗ 
ΤᾺΥ τϊηά, δά ὈγΠρηρ, πι6 ἱπῖο σδρ- 

Ἔχρτεββ ἴῃς πηεδηΐηρ οἵ ἴπε σοιηρουπά νοτὺ 
τλοσε οἰοβοὶγ : “1 γσεϊοῖσο νὰ τῆς ἰᾶὰνν οἵ 
Οοά " (Μεγοῖ); “1 γωοϊῖος ἢ οἴ οτϑ πη ἴῃς 
Ἰλνν " (δ΄ 4η Ηεηρεϊ): “1 τϑήοῖςς νυν πυγ 6} 
1ὴ ἴῃς ἰανν :" (ΡΏΠΙΡΡΙ). Βιιῖ τ ε86 ἅγὲ ἀοιιδῖ- 
ἔθ] αἁπὰ τποοοϑϑασΥ Γοβηειηθηΐθ, ποΐ ἐ6- 
ταδηάθά ὉΥ ἴβ6Ὲ υβϑᾶρε οὗ ἴῃ6 ννογὰ: “866 
ΕυλρΡ. ὁ ἈΠαϑβιιβ5,᾽ 958,  Ηἱρροϊγίι5,᾽ 1186. 

ΤῊΐ8. “ ἀείίσῥί ἐπ ἐδὲ ἰααυ" ἀϊξῖοτγβ ἔτοπι 
“ ογεηί,) ὦ. τό, ἃ5 Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἴῃς ϑ5Ρῇεγο 
οἵ δοϊηρ ταῖμογ ἤδη οὗ ἱπίεϊοςῖ : [ἃ (Π5 
ἜΧργοβθθθ ἃ Ξἰγοῦρβετ ;ΣΟΓΤΑ] ΒΥΠρΑΙΥ ΜῈ ἢ 
νυΠδῖ ἰ5 σοοά. 

δε ἱπαυαγα νιαπ. τ ἰ8 ον δάπιοά ΕΥ͂ 
4}} ςαπάϊά δηά οςοτηρεῖδηϊ ἰηϊογργοΐουβ {πᾶ 
1Π15 Ἔχργοβδίοη ἰ5 ποῖ ἐπὶ ἑϊεὶ ἢ δαυϊναϊεηΐ ἴο 
“δὲ πεαὺυ »παπ " (ΕΡΉ. ἵν. 24, (οἱ. {|. 10), ΟΥ̓ 
“ πραὺ ἐγεαίμγε" (2 Οὐοτ. Υ. 17, Ομ]. νΥἱ. 1.5): 
ἧς τηάϊοαῖο5 ἴη6 “ »ηπα" (νοῦς, σ. 231 δὰ «Ὑ. 
219), “δε «ῥιγὶἐ οὗ »ιαπ᾿" (τ Οὐογ. 11. 11) 88 
ςοηϊγασῖεα ν ἢ “ ἐδὲ ομἑαυαγά »ιαη," ἴῆς ὈΟΑΥ͂ 
ΟΥ ἢοβῇ (2 Οογσ. ἱν. 16). ΤΉ 8 “ δίεέεηι γιασ 
ο7 δε ῥεαγ" (1 Ῥεῖ. {|. 4), ννἱπου νυν ἢ 
ταλῃ νου] ηοΐῖ Ὀ6 πιᾶῃ, 15 ἴῃ6 5ρίγιτυδὶ, νν}}}- 
ἴην, τοδϑοηΐης Ὀδείηρ, ἢ νης ἢ ἴἢ6 Τορϑηθ- 
Ταῖϊ πε Ῥοννὸσγ οὗ (6 ΗΟΙΥ ΟΠοβῖ ὑςρίηβ ἴο 
ἔογπι “ 28ὲ πεαυ »ιαρ," ἘΡἢ. 1.16, Τῆς οοη- 
ἴοεχξ ΟἿἹΥ οδη αἀεοϊάς ψνΒεῖΠεγ “2ῤεὲ ἑπευαγά 
"πῶη " 156 τορατἀθὰ ἴῃ 15 παῖΐυσαϊ οὐ ἴῃ ἢἰ5 τὸ - 
ξεοηογαῖς 5ἴδίθ. 

23. αἀποΙῤῥον ἰααυ.)ὺ ἘἈδῖμογ, “6 ἀἱδοσοιῖ 
ἰδ :" ἴῃς ννοτάὰ (ἕτερος) ποῖ ΟΠΪΥ ἀϊδῖϊη- 
ξυϊδῃο5 διιῖ οἴξῃ σοηϊγασδίβ, ἃ5 ἰπ Οδὶ. 1. 6. 
Γδι5 οἴδοῦ ἰανν βἰδπάβ ορροβϑά ἴο “ἐῤε ἦαευ 
οΓ Οοά," ἀπνὰ “2δὲ »ιοριόεγι " Ἰὼ ΜΝ ἈΙΘἢ 1 Πᾶ5 
115 5ϑϑρδῖ ἴο “ἐῤε ἐπαυαγά »ιαπ." 

ἐδε ἴαᾳαυ 47 "ιν μνὶπ. ΨΝΒαῖ 6 δά δ6- 
ἴογο οδ᾽ θὰ {Π|Ὸ νν}}} ἴο ἀο ροοά, ἢς Πᾶ5 ἤστε 
παιηοα “ ἐῤὲ ἰατυ οὔ δε ριπά: " ΜΝ ΏΙΟΒ ἰανν οὗ 
(Π6 τηϊπά ἴῃ ἰἴ8ϑ νὴ ΡΥΌΡΟΙΓ δοϊϊΐοῃ ἅρσθθβ 
νὰ δηά σοηϑθηΐβ πο “2ῤε ἴσαν 977) Οοά.᾽" 
Οἡ {πὸ οἴδοι μδηή, ἴῃς ἱπηρι}]568 (ἀρρει 65) 
οὗ ἴΠ6 Ὀοαγ δηά (ἢ6 ἀδϑῖγοβ οὗ ἴῃ 6 ἢθβδῇ ἢδ 
0415 [6 “ἦχευ ἐπ δε πιεριδεγα " (ΟτρβΘη). 
ΤΗΣ “ »πά " (νοῦς) 5. ΘῈ 88. Π5114}}Ὁ ἴῃ 

ἴῃε Ν. Τ΄. τῆς »π"ογαὶ τϑᾶϑοη, ἴῃς ἴδοι} γ ὉΥῪ 
ν πὶ σἢ χοοα δηά εν] ἀγὸ αἰδοογπαα, τΠ6 νν}}}- 
ἴῃ 845 ννῈ6}} 45 ἴπ6 (πη κΚίηρ δου γ : “ ἤθη 
γ πὲ ἀϊν!πε ἰδνν πιδῃ [85 αἴϊδ πε ἴο ἃ σοη- 
ΒΟ 5η655 οἵ ροοα δῃηά ον], ἴποσο ἃγίϑο5 ἰῇ 

τῆς 
ϑιιδ)]εςῖ οἵ 1ῃϊ5 ΜῊ] 15 ἢΪ5 νοῦς." (εἰ βος, 
“ ΒΙΌ]Ι 4] Ῥϑγομοίορυ, Ρ. 212.) 
ὙΠ νοῦς ἰ5 ΡῬΓΟΡΟΙΥ 8ὴ ογζδη οὗ [86 

πνεῦμα, ἃ ρῬᾶτί οὗ πιδη5 5ρὶ [4] ἡδίυγο ; Ὀυΐ 
ἴῃ ἰῃαΐ ννατίασγε οὐ ψ ἤ ἢ [Π6 ΑΡοβίὶθ βρθακβ 
ἴξ ἰ5 ςοῃημετγεά δηά ἵδη Ἵσδρίϊνε ἴο “ 2φε ἦσαν 

ΚΟΜΑΝΌΦ. ΥἹ1ΙἹ. 

Εν το {πὸ ἴδνν οὗἁ 51π ψνῃ οὶ 18 ἴῃ 
ΓᾺΥ ΠΟ ΠΣ 6 ΓΒ. 

24 Ο ντειοῃςά τρδη πὲ 1 πὶ! 
ἀμ τεῆξο σε στο στε: 

97 τἱπ ἐδαὲ ἱξ ἐπ ἐδὲ μιοριδοι," δηὰ 5350 15 
τεγτηθα “ἐῤὲ »εϊπα 97 δὲ 3ε6." ((Ωοἱ. 11. 1.8). 

δϑοῦ!α ςοπηπλεηΐδίουβ αἰδιησυ δῆ ἤδγα ἔΟυΓ 
ἶδλννβι ὅ0 Οσγίζοη, Μείμοάίϊυς, Εἰνναά, 1)6- 
᾿Ζϑοῖ (' Βιὺ]. Ῥογολ. Ὁ. 445). 

“ 866," 5δὰγ8 ΡΏοΓυ5, ῃ (Επςιπιοηΐι8, “ μονν 
ΜῈ ἅτε δεῖ σουηά ἢ ἰανν8 αἰαπιοςΓ 4}} 
ρΡροβίῖϊθ. ἔογ ἴῃς ἢἤγβξ ῥβδὶγ ἤονν ἱπ Ὁροη 8 
ἔἴτοπι νἱτπουῖ, ἴῆς οἠς ᾿ηντηρ ἴο ἀο κοοὰ, 
ἐς 7 ἴδε. Θνδηρο οὶ ἰᾶνν (1ἴΠ6 ἰαὰν οὗ Οοά), 
{πὸ οΟἴΠΟΓ ΤΑ] Πρ ι.5 δϑιάθ ἴο ον], ἴΠαΐ ἴ5 τὴ δ 
ςοηΠιςῖίηρ ἰᾶνν οὗ ἴῆε6 νυοκοὰ οὐθ. Βιιῖ τη6 
οἴμου ραὶγ ἃσθὸ ἱΠῚὴ ἀπά ΟσςΙΡΥ (συνέχω) 
[6 5οιι]ὶ ; οηε ἴῃς ἰὰνν οὗ ἴδ πιϊηὰ ἱπιρίδηϊοὰ 
ἴῃ 5 ΌὉΥ ἴῃς Οτεδίου δηὰ ᾿ἰολάϊηρ ἰονναγήβ 
ἴπ6 Ὀεῖῖογ σουγβο, δῖ (η6 ἐουτίῃ, ψἢϊςἢ 18 
αἶἰϑο “ἴῃ ανν οὗ 5ἰη,᾽ ἰ5 μαγάθηρά ἰπ 8 δθ- 
σου 56 οὔ πὸ μαδιτυαϊίοη ἴο 5." 

ΤῊΪϊ5. ἱηϊογργείδίίοη, δηάὰ τῆς τῇοσγο γοοθηΐῖ 
τα! πολίίοηβ οὗ ἔξ, ἀγὸ ἱποοῃϑϑῖοηξς νν ἢ 81. 
ῬΑ} 5 ἐχργθβϑίοῃ, “ δε ἰααυ ο7 εἰπ «υδίοῦ ἱς ἐπ 
».} γπογιδεγ:." τὴς ἰαδὲ ννοτὰβ. οὗ νυῆϊο οον 
Ὀεγοπά 4}] αιιοδίίοη ἴπαῖ “ἐῤε ἤαπυ οΥ εἰ 18 
ὯΟ οἴδογ [ἤδη “"2δὲ ἦααυ ἐπ ἐδε ριϑηιδενῦ: " δΌονο 
τηθπίιοποά. 

[1 ννᾶ8 ΠΟΟΘΘΘΑΓΥ ἴο Τσπαγδοΐογίβα τἢ 15 ἴδνν 
δοσογάϊηρ ἴο 118. {Γ|6 πδίιγο, δηά {Πογοίοσο 
ἰηϑῖοδά οὗ “ ὀργίησίηρ πιδ ἱπίο σαρίμυϊέγ ἐο Π1561} 
ἢς ἢᾶ5 ντθη “29 ἐῤὲ ἰαπυ 97) σἱπ τυδίερ ἐς ᾿π 
»1}7 γιεσιόεγ. " (Αὐριυπῖ. “ἀε Νιρῖ. 1. 30: 80 
Μεγεγ, ΡΒ ΡΡί, Τ Βοϊιςκ, Ῥῃοία 5). 

ἼΤΠαε οδ]εςτίοη οὗ νη Ηρηρεὶ, [Παἴ [Π6 ἴανν 
ΜΠ ΊΟ. ᾿οδὰὰβ τῆδη οδρῖϊνες σδηποῖ δ6 ἴῃς 54Π|6 
ἴο οι Π6 ἰ5 πιδάθ σδρῖϊνε, 8 ἀηϑννεγθὰ ὈΥ̓͂ 
6 ΕΤῪ ἤξυγο εἰρ]ονοα, ἃ νΝΑΓΣΙΟΥ τη κίης 
ἢΙ5 ΘΠΟΙΏΥ ἃ σδρίϊνε ἴο Πιτηβεὶε 

Τῆς νδγϊδίίοη ἐν τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας, 
δοςορίθα ΟΥ̓ ΤΙΒΟΠποπάουῇ δὰ Ττορο!]ο5. οἢ 
ἰηάἀθοϊδίνα [Ἐϑ[ἸΠΊΟΩΥ, τηάκοθ ΠῸ ὑτέαϊοσ ἀϊ 
ἴογθηςθ ἰῃ 1ῃ6 δοῆβδ 1ῃ8Πη “σδρίϊνο ἰὴ πο 
ἴδνγ" Ἰηδίοδα οὗ “ σδρίϊνε ἴο {πὸ ἰανν.᾽" 

44. Τῆς τη ΐσο ΤΥ οδιιδοα ΟΥ̓ [Π]15 ἰπννασγὰ σοῦ- 
Πϊςῖ δῃά σαρίν  ψυτῖηρ5 ἔγοπι {π6 Ὠρατί ἃ ννδὶ]] 
οἵ δηριυ ϊϑῃ δηὰ ἃ ΟΥὙ ἔοσ μεὶρ. ὙΒὸ ηιεβίίοπ, 
Ὁ ο «ῥα! ἀείυεγ νιὶ 3" ΘΧΡτοβϑθ5 ποΐ ΟΠ}Υ͂ 
ΘΑΡΟΙ Ἰοηρίηξ, Ὀυζ 4͵50ὸ δὴ αδἰπιοσῖ ἤορεὶθβ8 
εεϊηρ οὗ ἴμε αἰ βῆςσι Ὑ οὗ βηάϊπρ ἃ ἀδ- 
ἸΙΝΟΓΟΣ, 

ἐδε δοάγ οΥ᾽ ἐδ: ἐεαι δ ὙΠ οΟἾΠΟΙ τϑῆς- 
ἀογίης, “(815 ΒΟΟῪ οὗ ἀεδίῃ," ἀδδίγογβ τΠ6 
ΘΠΊρἢ 4515 ἰδ ὑροη [πὸ ηδίιγε οὗἉ “ ἐῤίς ἀεαΐῤ,} 
ὁ.) οὗ ἴὴ6 ἀφαίῇ ννῆιςῇ 1 ἔδοὶ ἘΠ πιο, δηὰ 
ὙΒΠΟὮ 1 πᾶνο 51 ἀδδοτιθοαὰ: (ἢς ἀδβίγο 18 
ποῖ ἴο Ὀ6 γχεϊθδϑθὰ ἔγτοπι ἴἢς ὈΟΟῪ 5ΠΊΡΪΥ 88 
θεῖηξ πιοτγίδὶ, θυῖ ἔγοπι {πε Ὀοάγ 48 ἴῃς ϑεαῖ 
οὗ {8158 5παπιθῖιϊ δηὰ πλίβογαῦϊα ἀθδίῃ οὗ βίῃ 
(νυ. 9-11,), 11, 23). ὅ86εε ποῖος δῖ εῃά, 
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14 ΚΟΜΑΝϑἍ. ΓΙ]. ἶν. 25. 

ΡΣ ἡΐὰ ΨΜὴο 5}}4}} ἀδἰ ἵνεῦ πὶ ἔτοπι ἔπε ον (ἢ γίβῖ οὐὖγ [ογὰ. ὅο τῆεη ἢ τῆς 
ἄεαιλ. οὗ τὴ158 ἀεαῖῃ ἡ 

25 1 τδαπκ (οὐ τπγουρῇ εβυβ 

ΤἼΣ ραγῖβ οὗ [15 νοῦβα Ἀπϑυνοῦ οἰοβοὶν ἴο 
[86 ῥγεσθάϊηρ : 

“1 84 ἃ ςἀρῖίνθο. ΨΝΏΟ 5}4}} γοϑοὺθ τὴς 9" 
“ Οδρίϊνο ἴο ἴδε Ἰανν οὗ 5ϊη ἰῇ ΤῊΥ πηεΠΊθεΓ8. 
ὟΝ Βο 58}4}} ἀδ! νοσ πτὸ ἔγοτῃ ἴῃς ὈΟαῪ Ὁγ ννὨ]ςἢ 
Ιἀπὶ ἐηϑίανο ἴο 1ῃ15 ἀθδα γ᾽ ροννεῦ οἵ 5ίη}" 

25. 7 Πῥαπὲ Οοά τῤγομσὸ ὕσσς δε οἱ 
1ογα “ὙἈΔΩ ΒΘ 6 Το Θοὰ ἐῤγομφ ὕει 
Οργι ον 1,ογά." ὌὨΙ5 5 ἴο δ6 ῥτγείεγγοά 858 
Ὁοΐὰ (ἢς 5ῃοτγίοδι τεδάϊῃηρ (χάρις ἰηβίεδά οὗ 
εὐχαριστῶ, ΟΥ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ), δηιξ {πε οπα 
ὙνὮΙΟἢ Ὀοπὲ ἐχρίδιηϑ ἴπ6 οτίριη οὗ ἴμε ΟἴΠΟΓΒ : 
866 ποῖο δῖ εηά. 

ΤῊΘ ἰάηρυάᾶρο ἰ8 δῦγυρῖ, δηά [ἢ6 5εῆϑ86 ἰη- 
ςσοΙΏΡ οἴοὶγ οχργοϑδοά, πὸ ἀϊγοςῖ δηϑινοσ δεῖν 
εἰνοη ἴο [6 αιιοδίίοη, “ῥο «ῥα! ἀείϊυεν 
»ιο " ὝΠΙς δϑτγιιρίπεββ 15, Βουνεῦογ, 1η 1156] 
ἃ Ῥτοοῦ οὗ ρεῃυποηθ 55, ἀμδν την 45 ἰΐ ἀο68 
τηοβῖ παίιγα Υ ἴὸ ἴπεῈ ουὐϊρυγοῖ οὗ δηρυ ϊδῃ ἴῃ 
ν΄. 24, δηὰ ἴο ἴπ6 βυάάοη γον βδίοη οὐ ἔδοιηρ 
νὴ ἢ Ὡς ἢ τἢ6 Αροβίϊε ἴιγῃ8 ἴο νίενν ἢ 15 
δοιαὶ ργόβοηΐ βίδίθ ἰῃ σοηΐϊγαϑί (0 ἢ18 ΟΤΏΘΓ 
ΓΑΙ ΞΟΓΥ. 
ΤῊ σδιι56 ΟΥ̓́ΤΠΑΠ ΚΕ] Π655 15 ηοῖ ΘΧργοϑβο, 
ἢ Γ ἢ 15. “ 46 αἴζοῦ [6 τρδῃηεσ οὗ Ἰνοὶν 
Θιηγοίίοη ᾿ (Δίογοτ); Ὀυϊ ἃ (Πα κεορίνιης οἤογεά 
ἴο Οοὐ “ἐῤγοιμσ ὕεσς Οργισέ " ΠΑΡ] 165. {παῖ 
Ηε ἰβ5 ἴῃ δυῖμογ οἵ [με σϑἀεπιρίίοη 50 νϑῃδ- 
ΠΊΘΠΙΪΥ ἐσίγα. 

80 ἐδεη «αυἱἱῤ ἐδεὲ »επαά 1 νιγεείζ, 9.71 1 ἰ5 
δεῖῖογ ἴο Κορ ἴδε ογάεγ οἵ τῆς οσὶρβίῃηὶ, 
ὙΠΟ ἢ Ρυ 8 8η ΘΠΊρΡΠδϑ8 οἡ αὐτὸς ἐγώ, “80 
108} 1 ΤὯὨΥΒ6]7 ὙΣΓῈ [860 τοἱπὰ," ᾶο. [ἢ 
ΟΠ γίϑξ 8 ΠΥ αἰ  νογοσ, [ἴ 18 ἱρὰ (Π4ῖ “1 
»ιγεε ἢ" ψθουϊ ΟἾγδὲ οαπηοῖ ρεῖ Ὀεγοπὰ 

ΑὈΘΟΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΚΞ 

1, ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῆ. ἨἩοΐηδηῃ ἰ5 τὶ ρεῖ 
ἴῃ πιαϊηϊαϊηίης ἀραϊηθσὲ Μεγεγ ἴπαὶ ἴπε ἐπι- 
Ρἢαϑβὶβ οὗ που ρ δῖ (85 ΟΥ̓ ΡοΒι(ἸΟ0}) ἰ56 οἡ ζῇ, δηὰ 
ἈΡΡΘΔΙης ἴῃ ῥγοοῖ ἴο υ. 2, τῷ ζῶντι ἀνδρί. 5ε9 
αἰ8ὺ υ. 3, ζῶντος. 

ΜέεγεΥ {τ|65 ἴο ἀείεηα ἢ 5 νίονν ΟΥ̓ υγρὶην 
(Παϊ “16 ΥΟΥΥ ΘΧΡργοϑϑίοη ὅσον ϑδῆοννβ παῖ τΠ6 
ΘΙΏΡἢΔϑ5 ἰ5. οἡ δ ὅσον χρόνον, τιεδηΐηρ “Δ}} 
[6 {πὶ τηδι, " Ὀυϊ [ἢ15 15 ὨΥΡΕγογ 4] δηὰ 
ΘΓΓΟΠΘΟΙΙ5. 

Τῆς ΠΟΥ τπουρμξ, ' 80 Ἰοης 848 ἢς ἰἰνεῖῃ 
δηὰ πο Ἰοηρογ," ἴαγ ἔγτοπλ δοίης υἱίου γ ἰγγοὶθ- 
νδηΐ, 15 ὐϑο 6} τγοαιγοά. 81. Ραι} 8 σοη- 
τΤεπίίοη 5 ποῖ πλεέγεὶυ ἴπαΐ [ἢ [|ἐνν, ἃ5 5106 Β, 
νγἃ8 Ὀουπηά ὈΥ ἴῃς Ἶανν 4}} ἢ15 11ἴ8, Ὀυϊ τόσα 
ΡΑγΓ ΑΙ (ἰδὲ ὈΥ ἀφαῖῃ Βς ννᾶβ8 ϑ8εῖ ἔγες 
ἴτοπι ἴἴ. 

τηϊπὰ 1 πλγϑβοὶ  βεγνα τῆς ἰαὰνν οἵ (ὡοά ; 
δυλ νι τῆς β65ῃ τῆς ἰανν οὗ 8ϊπ. 

--- 

ἴμο 5ἰαἴς οὗ αἰΞξιγαςίίοη δηὰ 56] "οοηϊγαά!ς 05 
αἰγεδὰν ἀοδβοτί θεὰ ἰη νυ. 14-1ἀῸῈλ.: ΤὮ]5. ἰῃ- 
ἔογθηςο ἤπτοπὶ τῆς ἱπιπιδάϊαϊο σοηϊοχὶ (ἄμα οὖν) 
9 ἴπιι5 δὲ ἴπΠ6 54 π|6 {{ΠῚ6 ἃ 90 ΠἸΠΊΔΤῪ Γοσαρίϊω- 
ἰδίίοη οὔτε νσίιοἱθ ρβάϑϑαρθ. “"Τε ἰαφυ 9 Οοά " 
δηα “2ὲ ἰααυ οὗ “ἐπ᾽ ἢάνθ ὈοΙὴ όθη πιλρῆ- 
ἰοηθαὰ αὔονθ ἴῃ συ. 12, 23, οαςἢ ψ ἰἴ5 
ΔΙΌΝΙΘ : Πογα ἴῃ γί ϊς]ε5 ἀγὲ οπητῖθα ἴῃ ογάογ 
ἴο ὑτίης ουΐϊ πιογὲ οἰθαγὶγ αὐδαὶ εαεῦ σαν 18 
ἴῃ 115 πδῖυγε δῃὰ 4ιυδ]γ, [6 οὴς “8 ἰὼν οὗ 
αοἃ," τΠὴ6 οΟΙΠΟΓ “6 Ἰὰν οὗὉὨ δὶπ." 

ἼΠΟ ργοροϑδὶ οὗ 1 Δοῆπιδηη, να Ηεηρεϊ, 
δηὰ οἴποτθ ἴο ἰγδηϑίογ [Π}5 ἰδῖῖογ ρατὶ οὗ 
Ὁ. 25, Δηά ρΡυῖ 1ἴ ἱπιπιοαϊδίθιυ δῇεῦ τ. 23 ἰ8 
δραϊηϑῖ 41} διυιϊδογιῖγ, δηὰ ννου]Ἱά ἀεδίγου ἴῃς 
ΕΓΟΡΕῚ 586η56 οὗ αὐτὸς ἐγώ, ΜΠΙΟΒ 18. ΟἹΪΥ 
τουρῃῖ οὐ ΟΥ̓ σοηϊταθκὶ ν Δ διὰ Ἰησοῦ 

Χριστοῦ. 
ψν πὴ τῆς ρῥτγοροβοὰ ἰγαηβίοσ, ἴπε ρσόςθβ8 οὗ 

[ἢς Αροϑβῖ|ο᾽5 τποιυρῃῖϊθ ψουϊὰ Ὀ6 5ϊτίςΥ 
σογσεςῖ δηά Ἰορίςδὶ, Ὀυϊ ον ἰδηης 'π ςοπὶ- 
Ῥάγίβοη ψ τ [ἢ6 ϑυάάδη οὐζθυγοῖ οὗἨ επλοίίοη 
ΕΧργοϑϑοα ἴῃ ἴδ ςῖιιδ] ἰοχῖ ! Αἱ ἴΠ6 ογιϑὶβ 
τεδοῃϑα πῃ υ. 23 ἴῃογε 15 ἢγϑί δὴ ἰγγοργέϑϑιοὶς 
Ὀυγϑοῖ οὗ δηγιιϊίδῃ, μὰ [ἤθη ἃ βάθη γονιϑίοη 
οὗ {πη κορινίηρ 85 ἴῃ Αροβίὶε ἔογ ἃ πιοπιοπΐ 
ὈγεΔΚΒ ΡΥ ἔγοπλ ἴπ6 τηβογαῦὶς ραϑῖ ἴο τῆς 
ὨΑΡΡΥ Ρτγεβθηΐ, δῃά ἴμεη ἴῃ τῆς οεἰοβα οὗ ἴῆς 
γΕΓΘ6 ΓΟΓΌΓΗΒ ΠΊΟΓΟ σΑἰ ΓᾺΪΥ ἴο ἴπ6 ξεπογαὶ σοη- 
αἰιισίοη οὗἩἨ ἢἰ5 ἰἸοηρ ἀδβογ ριίοη. 

[15 4 πλιςἢ αἰδριιϊοα αισϑίίοη ΕΠ οΥ 51. 
Ῥδὺ] ἴῃ 1ἢ]5 σπαρῖογ ἀδδογὶ 65 ἴπ6 σοπῆϊςοϊϑ οὗ 
Δη ππγοροηογαῖο οὐ οὗ ἃ τόρεπεγαῖο τη. Τῆς 
ἴΓ6 ΔΠΘνΝΟΓ 5 ρίνοη ΕΥ̓ [ϑόδη [4 ςΚβοη (Χ. 52) 
ἴῃ ἴννο ννογάϑ, “ ᾿Ἰηῖογ γερθηθγδηάιτι," “ ἰὴ (ἢ 6 
ῬΓΟς685 οὗ γεροποσγαδίίοη. 

ΟἹ Φῦ. 1, ὅσ, ύ, 21, 25. 

ΤῊΝ 5 οἰθαῦ αΑ͵5ο ἔγοπι υἱ. 7, “" ον δὲ ἐδαΐ 
ἑ: ἀεαά Μ' Σγεεά ἥγονι “,5.᾿" 

δ. Παθήματα ἷἴπ [ἢ!}5 οἴ 8] 5656 ΟΟΟΊΓΒ ἰῃ 
(86 Ν. Τ΄ ΟΠΪΥ ἤδεζα δηὰ ἴῃ Οδὶ. ν. 24. 

11 15 υϑεὰ ΟΥ̓ Ρ]αῖο (ἐν. “Ριαάο, 79 Ὁ: 
καὶ τοῦτο τὸ πάθη μα φρόνησις καλεῖται) δπά 
Ατιϑίοι]ς (" Ετὰ, Εὐάοπλ. {1.1}, 2,3: κατά τε 
τὰς δυνάμεις τῶν παθημάτων καθ' ἃς ὡς 
παθητικοὶ λέγονται, καὶ κατὰ τὰς ἕξεις, καθ᾽ ἃς 
πρὸς τὰ πάθη ταῦτα λέγονται τῷ [ἤτοι }] πάσχειν 
πως ἣ ἀπαθεῖς εἶναι), ἸπάΒ ΓΘΏΓΙΥ οὗὨ ἃ}} ἐπιο- 
[ἴοπβ, ἀπηὰ 845 δαιιναίοπε ἴο πάθος, 1τπουρῇ 
(15 ἰαϊῖον ννογά 15 πιοῦὸ σοπ ΠΟ ΟΠΙΥ Δρρ] δα ἴο 
ΟΥἹ] δῇωςτοηθ: σοπηρᾶτα όοπι. ἱ. 26; (οἱ. 
1). 5: 1 ΤΏὮο655. ἵν. ς. 

ἐνηργεῖτο. 86ες Ατίδιοϊ, “Ετῇ. Ευά. 11. ἰδ, Σ, 



ΒΟΜΑΝΘ. Υ]]. 

Ὅ«Ὧοτὸ ἢδ 5ῆοννβ ἴῃδί ἦθος, ψϊοῖ στονβ οὐἵ οὗ 
ἔθος, ι5 Δοαυϊγοὰ ΟΥ̓ Ὀείπρ οἴδη τηουθὰ ἰῃ ἃ 
Οετίϑϊἢη ΨΔΥ͂, Δηἀ 50 δἵ ἰθηρίῃ ἴῃδ ΘΠΟΓΡῪ ΟΣ 
δΔοῦνο ἦθος, τὸ ἐνεργητικόν, 15 Τογτηδά. 

ΟΒτγϑβοβίοπι ἴδκεβ ἐνηργεῖτο ἴῃ ἃ Ῥαββῖνε 
ΘΟΏ36, “ΟΙΟ ψΤΟυΡΠΕ ἸΏ ΟΥ̓ ΤΙ ΌΘΓΒ," 88 
βῃονίης τΠδὲ “ τῆς 6Υ}} ἰ5 ἀδγίνεα ΠΌσω δποῖδοῦ 
ΒΟΊΌΓΟΘ, ἔτοτι {86 Τπουρῇῃῖ5 τΠδὲ ννοσκ, ποῖ ἔτοσῃ 
ἴῃς τλεστθογβ ἴμδὶ ἅτ νυτοιρῃξ ὑροη.᾽ 

ΤὨΘ Ραβϑῖνε οὐουσβ ἴῃ Ῥοίγθιι5, ἰ. χιϊ!. ς ; 
[Χ. χιϊ, 23,7: χο; [ο08. Αψἥπὶ, [4. Ὁ. ΧΥΝ. 
ε.το καὶ 3,}.. 40, Ὠηἀοτί : ἴῃ 4}} νυ! ἢ ραββαροϑ5 
ἰς [5 υδοᾶά οὗ [ἢ ορογδίίοηβ σδγτίθαὰ οἡ 1ῃ ννᾶγ. 

Α οἀγείι! οοπϑιάεγαϊίοη οὐ 4}1 {Π6 ὌΧχδι 168 
ἴῃ ἴπε Ν. Τ᾿ (1 ὙὝΕ55. 11. 11; 2 ΤΠΏΕ55, 11. 7: 
1 Οὐογ. 1. 6; ιν. 12; 6]. ν. 6; Ἐρῆ. 11}. 2ο ; 
Ο(ο]. 1. 29; [125. ν. 16) 8εθπὶβ ἴο 5ῆον ἴδαϊ (ἢς 
Μιάά]6 ϑεῆϑε 15 Ἔἐνεσυννβεγὸ ργεΐογαῦ]ς ἴο ἴῃς 
Ῥᾳβϑῖνε. 

Τῆς Αςῖϊνο νοῖςθ 15 864] οὗ δη Θχίοσηδὶ ΟΣ 
Ἰηδεροηάεπίὶ ἀροηῖ; ἴῃς ΜΙάαΙΟ, οὗ ἃ βουνοῦ 
δἰγοδήυ Ὀθϊοηριηρ ἴο ἴῃ δυδΊ]οςξ ἴῃ νυ οπὶ 1 
ψΌΓΚΒ. 

θΘ. Τῆε Α. Ν. ἰ5 ἕοιτωηεαὰ οἡ ἴπὸ γεδάϊηρ 
ἀποθανόντος, ΥὨϊοἢ ὯΔ5 ηἢο Μϑ8. Δυϊπογγ, δυῖ 
νν»Ὧ3 Ἰηἰγοάυςεά ἱπίο πε ργιπίθα τοχί ΕΥ̓͂ Β6Ζᾷ, 
Ὑγ0 οἸτοποοιιδὶν ᾿ηξεγγοὶ ἔγσοπι (ἢ σοτητηθηΐ 
οἵ (πιγγϑοβίοπι ἴπδί ᾿ς ῃδὰ Πδῖ τεδαϊην Ὀεΐογε 
πὶ. 

τοῦ θανάτου 86 ἴπ6 τοδλάϊης ἔουπά ἴῃ (ἢδ 
Οτεοκ-" αἴη υπςῖ4]9 Ὁ ΚΕὶ Ε Ὁ, τὴ τῆς [,δὔη 
Μετγδῖοπβ 1{. δηὰ Ψ ]ρ. (οχο. Οοάθχ Απρίαἰϊπι5 
“ΠΟΤ Θηἴο65 ᾽), ἴῃ ἴδδ 1, ,αἴίη ΕΔίΠοβ, δηὰ ἴῃ 
ΟΟΡίὸ8 τηοηϊοηθὰ ΟΥ Οτρεη (οσγ Ἀυδηυ8), 
ΨΠΟ, δον νοῦ ρῥγείοισο ἀποθανόντες, “ 5668 
δος, Ιὰ ε8ῖ, "πογέμι 6ϑῖ γϑσ 5 οἵ γος 5." ΜΕΥΘΓ 
τ ὨΓΥ τοραγάβ 1ἴ 25 “ἃ 5]οβϑ, πανί ἃ ργδςῖ!- 
οΔ] Ὀδδγίης ΟὮ τοῦ νόμου, ννϊς ἢ Πᾶ8 ἀϊδροδ- 
ϑε55ε (ἢ ς ρῬαγιςῖρ]ε γεραγάθά 85 ἀϊδιυτοίηρ ἴη6 
οοπδίτιςίοη." ΒΒ εἰςδο [ΠῚ ηΚ5 τοῦ θανάτου νν 85 
διυϊδιςυἱεὰ ογ ἀποθανόντες, ἃ5 ϑ0Ρρ͵ γίηρς δῆ 
ΘΔΞΥ Τεΐξγεηςε ἴογ ἐν ᾧ. 

ἀποθανόντες 1.85 ἃ βιρογαδιηάδηϊ ννεῖὶρ δῖ οὗ 
δυϊμοσν (εἰς ἢε), ἀπά 15 σοηῆττηεά ΕΥ̓͂ (Π6 
Ρεσυ] ΔΓ οὗ ἴμ6 ςοηῃϑίγιςίίοη, ἀποθανόντες 
ἐν ᾧ κατειχόμεθα, νΥὨϊςἢ 5 ἀϊδῆςας, Ὀυϊ ὈΥ͂ πο 
τηολῃ5 ἴο ἴς τεὐεςϊοὰ 45 εἰ πιὸσγ σοπίγατΥ ἴο 
ΟτΥθοῖκ υϑᾶρο ΟΥ νοϊά οὗ ἃ δυ δῦ] 5βοῆϑο. [ΐ 
[ας Ὀθθη νδγουϑὶν γοηἀοτγεά. 

(4) γε δας ὀεεη ὠμεδαγρεά ὧν ἀεα! ὁ οι 
ἐδὲ ἰαευ «υδεγεῖη αὐε «ὐεγε δείά: Ἀλιοκοτγῖ, Πα 
Ῥνεῖϊε, ἄς. ΤΠἰβ τοπάοσίηρ εἶνοβ ὀχοοϊ]θηΐ 
8656, δυῖ 15 ἑογθιἀάεη ὉΥ τῆς ροβιοη οὗ 
ἀποθανόντες. 

(0) »ἥε δαυε δέει ἀϊπεδαγχεά ον» δὲ σευ 
ὁν ἀγὶπρ ἐπ ἐῤαΐ «υδεγεὶη «υε «υογε ῥείά, 1.6. ἐπ 
οἷν οἷά »ιαη (Ἐοτ 65). ΤΏ 5, ἴοο, ρἶνεβ ἃ ροοά 
δ6η586, Ὀυϊ ΠΕΙῸ 5 ποϊδίης ἰῃ ἴΠ6 ἱπιπιθάϊαϊο 
ςοπίοχι ἴο 5ιιρρεσῖ παϊ (6 δηϊεοθάρφηϊ ἴο Ὀ6 
ΒΌΡΡΙοα 15 " σωγ οἷά για». 

(ς) ἢγε ῥαυε δεεπ ἀϊεῤῥαγ χε ζγονι ἐδ ἰατυ 
ὁγ ἀγίης ἐπὶ δὲρη ἐπ φυϑονι «υὐ «ὐεγε δε, ἰ. 6. ἐπ 

ἐ. 

γὼ 7{5:|.----νοι,.. 111. 

ΤὨῖ8. σοηϑδίγισ(ίοη ἢλ8 ΠΟ βιιρροτγῖ ἴῃ ἴῃ6 
ἱπιπηεάϊδῖο ςοπίοχῖ, ἀηά ἴῃ πιεδηὶπρ δἴϊγ δυϊοὰ 
ἴο κατειχόμεθα 15 υπι150.4] δΔηὰ ᾿ηΔάτη! 550 ]6. 

(4) Ἅὸ παδνὸ Ὅθθῃ ἀϊδομβασχϑὰ ἔσοπι 
ἴδο ἴδὧν ὉΥ ἁγίπρ ππῖο [δὲ ὙΔΘΣΘῚΣ ψ9 
610 Βο]ὰ, {.“. ἴο ἴῃς ἰδνν, ἰῃ ΠΟ56 στὰθρ ννὸ 
ΟΓΟ. 
ΤΠ5 ἰαϑὲ σοπϑίγιοςίοη, ᾿ς ἢ ρῖνοβ (ἢδ 

ΒΑΙΏΘ Ξ56η36 845 (4), ἰ8 δΔαορίεάα ὈγΥ Μεογοτ, 
Ἀεῖςἢο, ἄζο., δηά ἰ5 πιιιςῃ ἴο ὕδ ρῥγείοστοα. [ἰ 
βίδίεϑ 'η δεςογάδηος ἢ ἴπε ργεσθάϊηρ 4116- 
ΟΥΥ ἴα τηοάς ἰπ ψῃ ον να ψγογὸ τοϊοαϑοά 
Ὁτὰ {Π6 ἴᾶνν, ΠΑΙΊΟΪΥ Ὦγ γπρ ἴο [ἰἴ. 

2]. ΤΠη5 ραββαχζε 15 σοραγάθὰ ὈὉγ (ἤγγϑοβ 
ἴοπι δπά οἵπεγ Οὐδεὶς Ἐδίμοια 45 “ἃ ἀδγὶς 
ΒΑΥΪΠΡ," δηά 15 ρίνθῃ 00 ΟΥ̓ ϑοπὶς τποάργῃ 
ςογηπιεηΐδῖϊοιβ ἃ5 ἤΠοροίοϑϑὶ ὑπη]ηῖε } 106. 
ΎΤΒΕ56 ἱητεγργείοσβ, Ὀοϊἢ δηςίθηΐ δηά πιοάσγηῃ, 
ἢανα ἰῃ ἕδλςϊ τηδέδ ἴον {Ποπίϑεϊνοϑ δὴ ἰΠΒΌΡροΓ - 
δὉ}]6 βἴυγι]!ηρ-οςκΚ, ὈΥ ἰηϑισην ἴπαΐ τὸν 
νόμον γπισέ το ἴδε Μοβαῖὶς ἴ[,ϑνν. [ἴ νὴ] 
ὃς 5ιιηςίεηϊ ἴο κίνε ἃ ἔενν ϑρεοϊπιθῃ8 οὗ (ἢ6 
Εχρ  δηδίίοηβ ἴμιι5 αἰϊετηρίθα, ννῆϊο ἔογ ἴδ 
τηοβί ρατγῖ σεΐυϊε (Ππεπηξοῖίνεϑ. 

(4) (Πτγϑβοβῖοπι δηὰ ἴῃς Οτεεὶς σοπηπιοηΐα- 
ἴΟΥ̓Β ΒΘΠΟΓΑΙΥ, ἰπϑιοδά οὗ ᾿Ἰπϊεγργεϊίηρ ἴδ6 ρᾶ5- 
δΑρ6, Αἰπιοδῖ σοντῖς ᾿ἴ νὰ υπνναγσδηϊδοὶος 
δααιϊτίοηθ: “1 βηά [ῖἢε ἰᾶνν ὀείῥέπῷ απά τη- 
ἐομγα χης Τῆο, ΜὮΟ ννῖϑἢ ἴο ἀο κοοΐ, ὀμέ ων» 
ἐπ αυαπὶ 977 δεΐῥ, Ὀεοδυϑα αΥἹ] 15 ργεϑεηῖ νυ ἢ 
τη6.᾽ 

(Ὁ) ἘτγίίΖζϑοδε δηὰ οἴμοι βούθῖῃ τὸν νόμον, 
ποῖ ὈΥ͂ εὑρίσκω θυ ΟΥ̓ ποιεῖν, ἀηἀ πλακο “τῆ6 
νυν " ἸΙάθηςίςα] ν ἢ “Π6 ροοά ἢ": “1 δηὰ 
δῖ ἴο της «υδο «υἱεῦ ἰο 4Ὧο ἐῤέ λιαυ, ἐδαὶ 14 ἐδὲ 
ξοοά, ΕΥ̓] 15 ργεβοηῖ." 

(ς) Ενναϊά, οὐ ἴΠῸ σοῃίγασγυ, ἰἀθητῆ65 “ (ἢ 6 
ανν " στ “1ὴδ ΕΥ}} ἢ: “1 Πηά τῃογείοτγε Πδῖ 
ἐῤὲ ἰααυ, ΜΘ 1 ἀεδίσγε ἴο ἀο {πε ροοά, ἐκ αὲ 
ῥδαμά ἐο νιφ αν ἰδὲ ευϊ!,᾽ 

(4) Νενν ςοπιρ] ςδἰοη5 ἀγὲ ἰηἰγοάυςεὰ ὈΥ 
Μεγεγ: 

“ὁ Τὸν νόμον 6 ἴο ὃὈ6 υηάεγεοίοοά οὔ (δ6 
Μοβδαῖς 1,ὰνν, δηὰ Ἰοϊπθὰ ψ ἢ τῷ θέλοντι, 
ποιεῖν ἰ5 ἴο δ6 (2 δ8 [πηῆηϊτῖνε οὗ τῇς ρυγ- 
Ροβϑε (Βιυϊκίπιδηη, περί. γι, Ὁ. 224), δπὰ ὅτι 
κ΄ τ᾿ λ. 85 οὐϊεεὶ οὗ εὑρίσκω (ςοτηρ. ΕΓ. 1]. 26): 
21 γοιδς 10 πιθ, ἐδόγοΐογε, ἐραΐ, τυῤίΐε γι} «υἱἱ 
ὁ: αἰϊγεοίεά ο ἐῤὲ ἰσαυ, ἐπ ογάάεγ ο ἀο δὲ φοοί, 
δὲ ευἱΐ δ. δεΐονγε »ιε.ἢ 

ΨΜΉΠε Μεγοῦ 0 5}}}7 ἴεστὴβ οἵπογ νίεννβ, 
ἢ οἢ δ6 το)οοῖβ, “ ,“ογεεά ἐχρεάϊεπί.," δηὰ 
“ ογίμοι: ἐχρίαπαϊοη.," Ἀ6 15 βυγρτίβεὰ τηδῖ 
ἢ15. οὐνη ἰηϊεγργοίαϊίοη 5δῃου]ά δὲ τερδγάθά 
45 “ ῥαγ.}" (εἰ Π25ς6}}}, "“,ογεεά " (ΡὨΠΙρΡρὶ), 
““γαησε ἀπά »πεαπίπν ἰο... " (ΗἩ οἤπηδῃη). 

δ. ὙΤΏΏ6 ναγίδίίοη ἰῇ [πε τεδάϊηρβ ἰ5. ἴῃ 
δἴγιιςτινε : 

(1) χάρις τῷ θεῷ ΒΒ ὙπΠεβαίς. 
(1) χ. δὲ τῷ θεῷ ὃ" (5, δοπιθ ουγεῖναδ, 

Μεταρ ΣΙς. 
(3) ἡ χάρις τοῦ θεοῦ ὨὯ Ἑ, ἂς, Υκ. 

κ 
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(4) ἡ χ. τοῦ κυρίου Ἐ ΓΟ, ζξς. 
(5) εὐχαριστῶ τῷ θεῷ δΚΆΚΈΡ, σαυγείνεβ, 

ἃς. 
ΤἼε ἐχοοίθηςς οὗ ἴῃς νδίίςαπ Οοάεχ (Β) 

8 ΠοΙα σοπβρίοιοιβ. [15 τοδαϊηρ, που Ρ ἢ 
ΔΡΡΑΥΘΠΓΥ ἰουπά ᾿η πο οἴπεοῦ Κηονν πιδῆι-" 
Βογρῖ, ἀηὰ ϑιιρρογίεα οὔἱγ ΟΥ̓ οὴς νογβίοῃ, 

ΓΗΑΡΤῈΕΒΚ ΥΠΙ. 

: 7λφ 1λα αγε ἐκ Ολγί, ανπα ἄν ἀεοογ αἰ ΐρρ᾽ 
09 {ἦς δῤίγιί, αγὲ ες ὅονε κομαάδρεπα ον. 
5, 13 ζιαί λαγηε εογιοίλ οὗ ἰζε Πιαλ, 6, 14 
απαά τυλαί κυοά ο7 41ἦς ϑρίγιί: τῇ α»πα τυλαί οὗ 
δείηι» Οοα: εὐϊα, το τουσες γσέογίο, αἰεἰϊσεν- 
απο αὐ ἑλέηρε ἰρπρ 707, 20 τυας ὀσγογελα»αῖ 
ἐαγεα “γονε Οοά. 48 Ἡψλαί εαρρὃὸ τευεῦ τὲς 
27 ῆονε ἀὶς ἐουεῖ 

ΟΗΑΡ. 7ὟΊΠἼΠ. ΝΑΤΌΒΕ ΟΡ ΤῊΣ 2 ῈΕΙ.» 
ΨΕΒΑΝΟΕ ΑΝΤΙΟΙΡΑΤΕΩ ΙΝ 51. Ραυ 8 
ΤΑΙΌΜΡΗΑΝΤ ΤῊΛΝΚΒΟΙΝΙΝΟ ΙΝ ΜΝ]! 15. 

1-11. Οοηάδοπηηδίίοη ὑπάογ “2δε ἰααυ ΟἹ εἰπ 
απ ἀεαί δ᾽ 5 ΔΌΟΙ ἰσμθὰ ΕΥ̓͂ “266 ἰσευ 97 ἐδε 
δρίγὶ ἢ 97 ἐξ ἐπ Οργμὲ ὕει." 

1. ἐδεγεΐογο)] Αἡ ἰηΐογοηςο ἔτοπι (ἢ [ἤδη Κ9- 
εἰνίης ἴῃ υἱῖ. 25, 8ἃ5 15 δϑῆονγῃ ΟΥ̓ (πὸ ννοσάὰ 
“ που," ταθδηΐης “πον ἰμδί 4 ἀθ] νου [88 
Ὀδεη ἔουπά ἴῃ Ογϑί [65ι.5, 1Κκὸ [πε "" ποοὺ 
ἴῃ Υἱῖ. 6. 

ΤΠΪ5 σοπηροίίοη 8 πηδάς σογίδίη ὉΥ̓ Ὁ. Δ, 
ὙΙΟὮ ΘΧΡΓΕΒΘΙΥ 485ςογῖβ ἴῃς ἀδ]  νογαηςε 85 [ἢ 6 
οδι186 ΜὮΥ “δεν ἰ: ποαὺ πο εοη ρα οη.ἢ" 

ο ἐδεηι τυῤίοδ ἀγε ἐπ Οῤγμ ὕω... “ὍΤὸ 
δε ἰῃ ΟἸγϑι ᾿ ἀοεβ ποῖ πιο ἴἢ 81. Ρϑι)]᾿5 
στρ “ἴο δὲ ἀοροπάθπί οὐ Ο γι " (Δ 
ΠΟΠΙΠΊΟΠ ΟἸΔϑϑοδὶ 5856), ΠΟΙ͂ ΠΊΕΘΓΕΙΥ (88 
ΕγιΖϑοδα {Γἰο5 ἴο ργουθὺ) ἴο δε Η!5 }Ο]]οννοῦ οὐ 
ἀϊδείρ!ε, 5 Ργίπαροτγθδηβ οὔ Ρί δίοπϑῖβ ννεσα 
Ο]]οννοῦβ οὗ {Ποῦ βενθγαὶ πιᾶϑῖογβ. [1 ἱπιρ} 165 
«δῖ ᾿ἰνίπρ υπϊοῦ ΜΒ οἢ ΟἾγϑὶ Η πιβο]  ἢγϑὶ 
τδλὰθς κηοννη: “Βερεαι ὁ 1 ἤνυε, γε “ῥα! ἰξυε 
αἰσο. «Ἱ ἐδαΐ ἀαν γε “ῥα }} ἔποιυ ἐδαΐ 1» ἐπ 
»17 Ἑαίδεγ, απά γε ἱπ δε, ἀπά 1 ἐπὶ γομ" (7ομη 
ΧΙΥ. 19, 20: (ΠοΠΊρΡΑΓΟ [οἢη χΥ. 4--7). 

ΤῊΗϊ5 υηίοη ἢ ΟἾ τσὶ 15 ἔγοφυ θην ἀε- 
βογ δε α Ὁγ 8.. [οἤη 45 “"" θείης ἐπ Ηρ ἀ [μη 
1. ς, 6, 24, 28; 11]. 24: ν΄. 20. 

ΤὨΘ βᾶπι6 εἐχργεβϑίοη ἰβ ἔουπὰ ἴῃ τ Ρεῖ. 
ἴ. τό; ν. 1ο, 14; Ὀυξ 5 Θβρεοίδ!  σπαγαςῖοσ- 
ἰδῖϊὶς οἵ 851. Ρδι}}}8 ψυηρ5, θείης ἀρρ] θά ὈΥ͂ 
Ἀπ οί ἴο σμιιγοῖο5 (Ὁ Δ]. 1. 22; 1 ἼΒ655. 1. 
11 ἢ. τ4; ἵν. τό: 1 ΤΉ 688. ἱ, 1) δηὰ ἴο ἰηάϊ- 
υἱάιι415 (1 Οοτγ. ἱ. 30; 2 ον. ν. 17; Ερῇ. 1. τ: 
ἱ!. το, ἄζο.). ΔΝ δῖ 81. Ρδυὶ δῇιττηθά δ ΑἸ πθἢ8 
οἵ 411} πιαπκὶπὰ ἴῃ τπμοῖσ πδίυγαὶ γεϊδιίοη ἴο Οοά, 
τηδὲ “,)» Ηἰπι αὐ ἰμυό ἀπά "πους απά ῥᾷυε οἱ 
ὀείησ " (Αςῖϑ χν!. 28), ἢ ΔΡΡ]165 ἴῃ ἃ ἢϊρῇθγ 
86η56 ἴο {Π6 5ρίγιῖα4) υπίοη οὗ Ὀείϊενοσα ἢ 
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δηὰ ἃ ἔονν οἰἰδι]οἢ8 ᾿π ἴῃς ἘΔίΠοΓΒ, 15 ὉΠ41165-» 
ἘΙΟΏΔΌΪΥ φσοηυΐηδ : [ἃ δἰοπὸ Ἂχρ δίηβ 4}} 86 
οἴποιβ. ΕῸΣ δχδιηρὶθ, ἴδ6 τεοδάϊηρς οὗ 6 
Τεχίιβ Ἀεοδρίυβ (εὐχαριστῶ) ΤΑΥ͂ Ὀ6 τε ΠΥ 
ἰγδοθὰ ἴο ἃ Ἴσοπιϑιηδίϊοη οὗ χάρις ψ ἢ ἴδ6 
514 0165 νυν] οἢ ργοοθάθ δηὰ ἔοϊίονν ἰτ ἴῃ 186 
οτιρίπαὶ γεδάϊης (ουχαριστω). 

ΗΕΚΕ :: τῃἢογείοτε ποὺ πὸ 
ςοηάεπιηδίίοη ἴο ἴποπὶ νυ] Γ ἢ 

ᾶῖ[6α ἰῃ ΟἸὨγίθε 6585), ῆο γδὶὶς 
ποῖ δῇογ τῆς ἢδβϑῃ, Ὀυς δίεγ τῆς 
ΘΡΙ ΓΙ. 

2 Εογ τῆς ἰλὺν οὗ τε δρίτγιε οἔ 1Πἴδ 
ἰῃη ΟἸὨγῖβε [εϑ8ι5 ἤαῖῃ τηδᾶβ τὴς ἔτεα 
ἔτοιῃ τῆς ἴδνν οὗ 5'η δηά ἀεδίῃ. 

Οἰγσῖ. [}ἢ Ὁ δι. ἰἰϊ. 26--2:δ, γα 566 ὈοΙ 186 
ἱπννατὰ δηὰ οιϊννατὰ πιοδῃβ οὗ ἴΠ]5 ιιηΐοῃ, 
ὨΔΙΊΕΪΥ, [411 δηἀ Ὀαρί!5Π). 

Ιῃ βρεακίης οὗ [ἢ]5 ιτἱπίοῃ, 51. Ῥδὺϊ ἤστεξ 
0.565 ἴῇ6 ΠΑΠῚ6 “ [6505 ἢ δΔίοῃηθ ΠΟΥ ἢγβῖ, ὃδυῖ 
εἶνε5. Ῥγογηίποηςα ἴο ἴπε Ὠινίηςε αἰ ρπιγ δηά 
ΒΑΥΪΠΡ ρον οῖ οὗ “ (ἢ τ581" (νδη Ηδεηρεὶ). 

“1815 ἃ ροϊηΐ ποῖ οὗ ορϊηίΐοῃ, δυὲ οὗ δο]εΐ, 
(παῖ (πε δοη οἵ Οοἀ ἀϊὰ ἴακε οὔγ παίγε προῦ 
Η πὶ, ποῖ ΟΠΙῪ ἴο 6 δηά παῖ Ηδ παϊρῃς ἰαῪ τἢ 
ἀονν ῸΓ ΟἿΓ ΓΔΗΒΟΠῚ, ΟΥ̓ 50 ἘΕἔοι ἔὺσ 5 ἴῃ ἴῃς 
βεβῃ, Ὀυΐῖ ἴο ἴῃς ὁπὰ νυ Δ] τπδῖ, πανὶηρς βυΐς- 
ἔογοα ἔογ ὺ5 δοσογάϊηρ ἴο Η!5 διιπιαηγ, Ηε 
ταὶ δῖ ΌΥῪ ἴἴ ὠπίΐ μι τοιο Ηρ οἰ ας Ηἑ ᾿ς Οοά 
ἴῃ ἃ ΠΊΟΥΘ ὈΘΟΟΌΪΑΓ ΤΔΠΠΟΥ ΤΔη ΟἿΥ υπιδη 
παΐυσο υνἱπουϊ διιοἢ υπίοη ἴο ΗῚ5 δυπιδη 
Ὠαΐυγε ννᾶ5 Ἴσδραῦϊς οὔ ([Δςκβοῃ, ὁ Ου ἰἢς 
Οτγεοά; ὃ. χὶ!.). 

ὙΤΠΙ5 υπίοῃ ἰ86 Γοργοβοηϊοα ὑπάσσ νασίουβ 
ἤρυγοβ 85 ἴμδῖ οὗ {πε νἱηθ δηὰ ἰΐϊ5 Ὀγάποῇ68, 
ἴῃς ἔουμπάδιίίοη δηὰ ἴδε διι!]άϊηρ, τς ποδὰ 
δηά [Π6 τοι 6 ΓΒ: ἰῃ (ἢ 5 ραϑβᾶρε ἴε σοπίοχῖ 
(υ. 2 οοπιραγεὰ νυν ἴῃ Υἱῖ. 4, 6, 25) δυρροϑῖβ 
“τῆς βριγιτυδὶ πιλσσίαρε δηδ ὉΠῚῪ δεῖϊνχι 
ΟΠ γιβέ δηά Ηἰ5 σδυγοῇ. 

ΎΤΠ6 ψοσγάβ, " αυδὸ «υαἱξ ποὶ αϑὲγ ἐδε  ε, 
δε αῇεν ἐδε ϑρίγ!!," ἀτὸ τεὐεςϊεὰ ὈΥ 4}1 οὐ ς 5 
8ἃ5 ἃ δίοββ ὕὑγουρηῖ ΠῸπιὶ Ὁ. 4. ὍΤΠ6 ἰηΐοῦ. 
Ῥοϊδίίοη 18 οὗἉ Υ ΓῪ ΘΑΥΓΙῪ ἀδῖο. 

2. ον ἐδε ἰσαυ φΥ δὲ ϑρίγὶ ΟΣ {7 ἐπὶ Οδυὴξ 
ει ῥαϊ πιαάφ πῖς γγες ,γοηι δὲ ἰααυ οΥ “ἐπ 
απά (οἵ) ἀεαι}.} “Τδὲε ἰσευ ο ἐπ ακά οἵὗὨ ἐεαΐ δ᾽; 
ἔγοπλ νυ ἢ πλδη 158 ϑεῖ ἔγες πιυβῖ οἰ θΑΥΙΎ ὃς 
τη ἴο ψνῃ]ςἢ ἢ 8858 ὈδθΠ ΡῬΓΘΟΥΪΟΙΒΙΥ ἴῃ σΔρΡ“᾿ 
ΥἹΥ, ΠΑΠΊΕΪΥ, “δε ἰααυ 97 εἶπ ἐπ δὲ πιόπιδεγι ἢ 
(13. 23), ΜΜΒΙΟΒ 5 4380 ἃ ἰᾶνν οὗ ἀθαίῃ, ἃ8 
ΑΙΓΘΔΑΥ͂ ἱπιρ]!εα ἴῃ Υἱῖ, αι. 
ΤῊ5 θοῖηρς ἃ ροῦν νυνπἰη τῆς τπδη, ἴδ6 

Ϊδνν νυ ἢ 15 ορροβεά ἴο ᾿ξ, δηὰ ὀνεγροννοῦβ ἰξ, 
τηυβϑὶ 4.50 Ὀ6 δὴ ἱπννασγὰ ροννεσ. Ὑδυ8 “ “δὲ 
ἰααυ 97 δὲ ϑρίγὶ: οἱ "156. ὑοῖ ἴῃς Οοϑρεὶ, 
ὯΟΣ ἰδ υἷδῃ οἵ δαϊναίίοη, ῃοὶῖβοσ 5 1 “ ἐδφ 
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4 Εἔογ ψῆλ τῆς ἰανγ ςοιϊά ποῖ ὅοῃ ἴῃ τῆς [{|καπε88 οὗ βίηβι! ἤςβῃ, 
ἀο, ἰπ ταῦ ἰἴξ νγὰᾶβ νγεαὶς τῆγουρῃ ηά 'ξογ βίη, τοπάςηϊηβα βίῃ ἴῃ τῆς δον» 4 
τὰς ἤκσθῃ, (ὐοά 5επάϊηρ [8 οὐἷὴ ἔσῃ: - | “ον τὸς 

ἐααυ ο ἐδὲ »ιἱμα " (Υἱϊ. 232), ψ ς ἢ Πᾶ5 Ὀδεδη 
ΔΙΓΟΔΟΥ ὑγονθὰ ροννθ εβθ δρδίηβί 186 ἢδϑῇ ; 
Ὀυΐϊ 1ἴ 5 ἴδε [Π{-ρὶ νης, Ρόννεῦ οὗ ἴδε ΗΟΙΥ 
Οπμορῖ, συ ηρ 85 ἃ ἰᾶνν ἴῃ ἴθ ποασζῖ, 

““{ὲ ϑρίγὶὶ ΟΣ Π" 18 50 ςδ]]εά, Ὀεσδυβε Ηδ 
5 ἴδε Αὐἴδοῦ δηὰ Οἷνον οὗ Ἰ1ξδ : σοπηραγε υ. 
11; [ομη νἱ. 61: 1 (ου. χυ. 45; 2 Οου. 1}. 6. 
Τῆς ροηϊῦνε Ἔχργόβϑϑοβ ἴΠ6 οἴἶεἌςϊ ψτουρῆῃΐ, 

85 ἴῃ [οῇη νἱ. 35, “ 2ῤὲ δ᾽ εαά οἱ "72," δῃᾷ σι. 
Υ. 18, “μι δεαλίοη οΥ κ75." 

Ετοπὶ “126ε δρΙγῚ: οὗ δ," ἀνϑι! ς ἰῃ τῃ6 
ἸΏΠΟΙ Τηδη 5065 ἸΟΓΙἢ ἃ βροντοῦν ΜΠΙςΝ ποῖ ΟὨΪγΥ͂ 
ΠΟΠΆΠΠΔΩ645 45 ἃ ἰᾶνγ, Ὀυῖ 4150 4υϊςκεηβ δηά 
ἰπϑορίγεβ οδεάϊθηςς ἃ5 ἃ ᾿ἰνίηρ δηὰ || ρ᾿νιηρ 
ἰδνν, «πὰ ἴπιι8 5δεἴβ8 ἴῃὴ6 τηδη ἴδε ἔστοπὶ [πη σοῦ" 
ὈΓΥ “ ἰααυ οΥοπ απά οὗ ἀεα1." 

Ἴ 18 ἀεἰνογᾶποθ ννὰ5 ἔγοί οἰεοϊθα ἴῃ ἴδ6 
Ῥεοβοη οὗ (Ὁ γίδῖ, 485 ἰ8 5Βῆονῃ ἰῇ υ. 3, δπὰ 
οδη ὃδ σοητϊπυεα ΟὨΪΥ “ἐπ Οῤγσέ “4:9, 1.6. 
“1ὴ [6] οννϑἢΐρ οὗ 6 νυν Η ἰπι, ἰη θείης δηὰ 
νης ἴπ Η πὶ, ν. τ" (Μεγει). 

ΤΒο νεγῦ βἰδηάβ θεΐννεθη ἴνγο ργθροβι 008] 
εἴδυϑεβ, δοΐῃῇ ἀεροηάθηϊς οἡ ἰϊ: “ἡπ ὠῤγμὲ 
͵ἤσ ταᾶᾶὰο ». 7γεε 7γονγι ἐῤὲ ἰαφὺ 97) εἷἰπ απά 
οὗ 4εα: ὁ." ΤὍὙΠΘ 5δη6 δυσγδηροπιθηΐ 15 ἰουπὰ 
Αἶϑδο ἴῃ ἰ. 17, ἰδ. 7, Υ. 17, ἴδε. οεἰἶδιιϑαὲ νν ἢ 
ἐν Ὀείηρ οἰδοθά, 85 ἤσγο, Ὀθίογε ἴπ6 νϑγὺ: δὴ 
ΘΠΠΡἢ 4515 15 ἴῆιι5 [ἤγοη οἡ ἴῇ6 ϑοταβ “ἐπ 
Οδγι έτη," 25 ἴῃ τ ΟΟΥ. ἵν. ᾿ς; ΟἿ. νυ. 6. 

3. Το ςοηδττη ἴῃ {τ δἰαίϊοα ἴῃ Ὁ. 2, 
δῖ, Ρδὺ} πον ἀδοίαγεϑ ἴῃς δοίυδὶ ποῖά ὑγ 
πος ἢ ἴἢ6 ΠΙθεγδΌοη ἔγομι {πε ἰδνν οὗ 5ἰη δηὰ 
οἵ ἀδαΐῃ 5 οῇφοϊθοα ; δηὰ ἤγϑξ ῃ6 φηῆδηςεβ ἴ86 
ξτοδίης58 οὗ ἴῃς ἴαϑϊ, 25 ὑείηρ δὶ νν ῆϊςῖ ἴῃε 
ἰδνν οὗ Μοϑθβ δά ποῖ ροννεσ ἴο Δοςσοχῃρ 15}. 

ΕδΡ «ὐδαὲ ἐδε ἰααν εομίά ποὶ ἀο.} Οἡ {π6 
σοηῃϑδίγιοίίοη, 566 Νοῖς δ πὲ : [ἢ6 56η56 15 
ΕἸεΑΓ ρίνεη ἴῃ τῆς Α. Ν.: “«υραὶ ἐδέ ἰατυ 
εομίά ποὶ ἀο,, ψ1ι5Β ναὶ Οοὐ αἀϊά ΟΥ̓ οΟἴδεῦ πιεδῃβ, 
ἐ.ε. “ εοπάενεγιεαά εἰ ἐπ ἐῤο 3,65." 
ΤῊ αν σου ποῖ ἀο {Π|5, “ἐπ ἐῤαΐ 1 «υαι 

αὐεαὰ ἐῤγουσό ἐδε “ε:2,"---ὰ σϑιιϑε οὗ ἔδι] υγὸ 
ΔἰγεΔαῪ οχρίδἰηθα ἰῃ νΥἱῖ. 14--5. 

Οοά “εἐπάϊπρ δὲς οαυπ δπιῇ ΑΠΕΣ μον ῖης 
ΘΧΔΟΌΝΥ ψνδογείη [ἢ ἀἰιβης Υ ἰὰγ νν ἢ ς ἢ {86 
ἴανν δὰ ποῖ ρονγοὺῦ ἴο ουὐδγοοσῃςβ, ἴπε Αροβῖ!α 
Ῥτοςεεάβ ἴο ἀφοΐαστο ον Οοὐ ονεγοδᾶπιὸ 11. 

ΤΠο ἰδηρυαρο 15 τοιηδγδῦ]α: [Π6 ΘρηΔΌς 
νοσάβ, “ΜῊ οτυπ 80», ἱγαρ  γίηρς ἴἢ6 ἔπ] η 6585 
οὔ [)»1νπεὸ ροννεσ ἴῃ ἴπ6 δοη οὗ Οσοά, βἴδηά ἰπ 
δίΓ κί; σοηϊγαϑί δεΐννθθῃ (ἢ6 ἱπηροίεποθ οὗ 
[δὲ 1,᾿ν ἀπά 6 γε πα85 οὗ (γιϑῖ 85 ἢυπιδῃ 
πδίυγα. 

ἐπὶ ἐδὲ ἰξεπεις οὗ εἰηγμῖ 341}. Ἰὰ 1ἰ κοι 688 
οὔ τὸ 8688 οὗ δἰ. 

ΤῈ0 088 οὗὨ δὶ: ἀσβοσιθεβ στηδῃ 5 δηϊπΊδὶ 
Ὠᾶΐιγο 45 μανίηρ θεςοπις ἴῃ 5εαΐ οὗ ἱπάννε!Ππς 
δίῃ, Βυϊῖ οὗ [δῖ πδίυγο 1156] βίῃ 15 0 ραυῦῖ Ποσ 

ῬΓΟΡΟΓΙΥ͂, ΟὨΪΥ [15 ἔδυ δηα σοστυρίίοη. Η πος 
Ομ γιϑῖ οουϊά ἴδκε ἴσιδ Ὠιηδη βοϑῆ, “οὗ ἴῃ6 
διιρβίδηςε οὗ ἴδε Υιγρῖίη Μασ Ηἰβ Μοίβοσγ," 
στ πουΐ (δῖ αυδι Υ οὗἁ 5ἰ μέ] 655 νν σἢ 11 να8 
δοαυϊγοά ἴῃ 115, 80 ἀγδ “πδῖυ ΓΑ! Υ δ χεπάογοά 
οὗ [δες οἴδρτγίηνς οἵ Αἀδπι." “Ἰη ριυζκίίηξ οἡ 
ουγ ἤΠεϑῆ Ηδ πιδάς ἴ Ηϊ5 οννῇ : [ἢ τηδκίης 
1 Ηἰ8 ονψῃ, Ης τηδάδ 11 8ϊη1655 (Ἰ οὐ] δη, 
“6 ὕδγης Ομ τίβε, ο. 16). ΟἾ γίδὲ ἴπ5 ννᾶ5 
δοηΐ “ἐπ ᾿ἰκθῃθ88 ο7 “ἰηγμὶ ἥε:ῤ,᾽ ποῖ 45 1 
Ης μιδά ἴδκθοη οἡ ΕΠ πὶ 1ῃ6 “ ᾿ΙΚοηθς5 οὐ β65Ὲ " 
ἰπ [Π6 56ηβε οὗ ἃ βεπιῦΐϊδηςε οὗ Ὀοὰγ ᾿ηϑίοδά οὗ 
118 τα ν: δυξ 81. Ραυὰϊ πιθᾶηβ 08 ἴο ηάεγ- 
βίδηἀ ἸΙΚθῆδβϑϑ ἴο ἴῃς ἢδϑῇ νῃςἢ δἰηποά, Ὀ6- 
ολυ5ε ἴδ 658} οὗ Οἢ γιϑῖ, νν Ὡς ἢ ςοχηγηοὰ ηο 
δίῃ 1561 νγᾶβ 'κὸ τηδί ψνῃς ἢ Ππαά 5 ηηρά,--- 
Κα ἴξ ἴῃ 115 πδίιιγθ, δυῖ ποῖ ἴῃ ἴἢ6 σοτγτυρίϊοη 
ἴῖ τεοοϊνεαὰ ἔγοπι Αάδπι: ψβοησὸ νγὲ ἃ]50 
αἴῆσπτῃ ἴΠαἱ ἔΠογα ννᾶ5 ἴῃ Ο τίσ [ῃ6 5βᾶπὶ6 ἢ ϑἢ 
8ἃ5 ἴπδὶ ννυῆοβθθ πδίυγε [ἢ τΏδη 15 5ἰηξῃ! (Το οῖ- 
[}}. 10.). (866 Αἀαϊξίοηαὶ! Νοίο.) 

απά ὃν “ἱπ) ΤῊ6 ψνοσγάβ πιὶρῃξ αἰϑο ὃ6 
Τεηαεγοά: ““δηά 5 ἃ 5ἰη- οἴσιηρ," θείη 90 
υδεα ἴῃ (ἢς δεριμαριηΐ, [,6ν. ἵν. 31: Υ΄( 6, 7, 
8, οἱ ᾽!Ι. 17: δηὰ ΡΒ. χὶ. 6, δηά ἰπ ΗΘοδ. χ. 
ό,8. Ηοτε, ΠοννοΥθσ, Δη δχοϊυϑῖὶνθ σοίσγοησδ 
ἴο β5δογίπος ἰ5 ποΐ ρεγηϊῖοα ὃὈγ ἴ[ἢ6 ςοηϊοχί, 
ψνῃ]ς ἢ τείεγβ, ποῖ ΟὨΪγ ἴο ἴδ ἐχρίατοη, Ὀυϊ 
Αἰϑὸ ἴο ἴῃς ρῥγαοίϊοαὶ σοηἀεπιηδίίοη δηκὶ ἀ6- 
βίγιο(ίοη οὗ δὴ (νυ. 4). ὙΠῸ πιοτὸ οοϊήρτγο- 
ἤρηϑινε πλοδηΐϊηρ “)3,ὃγ “ἐπ (1.6. “'οἡ δεςουηΐ 
οἵ οΥ “ σοηςετγηίΐηρ 5ίη ᾽",) ἰ5 [ῃεγείογθ ἴο ὃ6 
ΡΓείεστεα πογο, δηὰ 15 ἰοιιηὰ ἰη Α. Ν. Ἔνθ ἰη 
Ἡερ. χίδ. 11, ποτα ἴῃς σοηϊεχῖ ΘΧΡΓΕΘΘΙΥ͂ 
᾿1πλ1ἴ8 [Π6 πηθδηίηρ ἴο ““ 5δοσιῇςὸ [ῸΓ 51η.᾿ 

εοπάενιποά «ἰπ ἐπ ἐδε πε 6.) ὙὮπῈ τεπάδγιηρ 
“ἴῃ ἢ]5 ἤδθβῃ," 1.45. (ἢ γιϑτ δ, 15 ηοΐ δάπιβϑβιῦὶὸ : 
ἴογ 16 ἤδϑ Ὧδ5 δἰγοδυ ὕθθη ἵν ῖςς Ἰἀεπιβοὰ 
ἴῃ τΠἰ9 γνοῦβο ἢ ἴμο “ Ποϑἢ οὗ 51π," 2.4. τῆς 
βεβἢῃ ἴῃ ΜΙΝ 5ἴη Ὄχογοῖβθοβ ἰἴ5 υδιγροὰ ἀοσ 
ταϊηίοη. Ηον ἴποη ἀἰά Οοἀ εομάενιπ σἷπ ἐπ 
ἐῤε ε.ὁ, 1.6.. ἴῃ υιπιδῃ πδίιστα ρεπογα γ} (1) 
ΒΥ εχ ς ἰπ (ἢ ρεΐβοη οὗ Ηἰβ [ἡσὰγ- 
παῖο ϑοὴ ἴθ βᾶπ|ε βεβῇ ἴἢ ϑιιδοίδηςς διιῖ 
ἔἴτεο ἔτοσῃ ἰη, δ ργονθὰ {πδὶ βίη ννᾶϑ ἐπὶ ἐφέ 
»,͵ῶω δ᾽ ΟἿΪΥ ἃ5 8ὴ υἱπηλῖιγαὶ δηὰ τἰϑυγρίης 
ἴγταηῖ. Τα ἴῃε πλληιξεδίδιίοη οὗ (γίϑὲ ἴῃ 
81η]655 ΒΕΠΛΔΠΙῪ δ οὔσὸ σοηάοιμηξα 5ἰη ἐπ 
»γίπεῖρίε. Ῥοτ ἴἢ18 δθῆβϑδεὲ οἵ κατακρίνω, ἴο 
σοηάεπλη ὉΥ ςοηϊγαϑῖ, 5ε6 Μαῖῖ. χὶϊ. 41, 42, 
δηὰ Ηϑοῦ. χι. 7. 

Βιιῖ (2) Οοά ςοπάοπηπεα 51η ῥγαείεα) ἐν ἀπά 
εὔεοιμα ν Ὁ. ἀεδίτογίημ 115 ΡΟν ΕΓ δηα (δι ης 
1 οὐ: 4ηἀ [15 6 ἴ6 δθῆβδθ Ἐβροςίδ!Υ Γὸ- 
αυϊτεά ὈγΥ ἴδε σοηΐϊοχ, ὉΠὲ ἰανν οοιϊ!ά 
ΠΟΠΩΟΠῚΠ 5:0 ΟἿΪΥ ἴῃ ννοσά, δηά Ἵοουϊὰ ποῖ 
πλάκα ἰἴ5 ἑοηάἀεϊηπαίίοη οβεοςῖια]. (ἢτγίϑί 
οοιηΐηνς “70 σἰπ " Ὠοϊ ΟἿΪΥῪ πιας δἰοπεπιεπῖ 
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4 Ταῖς ἴδε τἱρῃίδουβηςβ5 οὐ (δε 
ἴδλνν πιῆρῆς θὲ (]6]1ε4 ἴῃ 8, ψῆο 
τναὶκ ποῖ δῆτεγ ἴῃς βεβῃ, Ὀυζ δἴτεγ τῆς 
δρί τ. 

ἴον ἴἃὶ ὉΥ Ηἰ5 Ὠεδῖθ, Ὀυΐ υὑπιτηρ πιδὴ ἴο 
Η!Ἰπιβεὶξ “ἐπ πεαυποις οὗ ἐγ ε" (τὶ. 4), ρᾶνε 
σοίμα! εἴτ! ἴο ἴῃς οσοπάειηηδίίοη οὗ 5[η 
ΌΥ ἀεοίτογίης 115 ἀοπηπίοη “ἦς ἐδ 2,242" 
(Ὠγουρἢ ἴῃς ᾿ξ ρίνην ϑδης  ρ ρον ῦ οὗ 
ΗΐΪ5 ϑριτγῖ. 

4. Τῆς ρΡυΓροβε ἕο νη ςοἢ Οοὐ ςοηἀοηιηοά 
δῖ ἴῃ 16 Πεβῇ. 

ΤΡραὶ ἐῤδε γὶδίεοι πε: οΥ ἐδ ἰσαὺ γιῤσδὲ δὲ 
“μι β|εὰ ἐπι... “ Τραὶ ἐρε τὶ ϊοου ἀοταδὴὰ 
97 δὲ ἰααυ," ἄχ. 

ΤῊΘ οης τὶ ΐθουϑ ἀετηδηά οὗ {πε ἰᾶνν ψ Ὡς 
ἱποϊυ 65 }]} 118 οἵμεγ ἀειηδηάβ (τὰ δικαιώματα 
τοῦ νόμον, ὶϊ. 26: [ἰὐκς 1. 6; ΝυπΠΊθεΓ5 ΧΧΧΙ, 21, 
ἰδ ΠΟΙ οὈεάϊεηπος ἰηϑρίγοα ὈΥ ἴῃς ἴον οὗ 
Οοὐ ({μκὸ χ. 22) ὙΤπδῖ (815 “σφ δ ῦθουϑ 
ἀοτιαπὰ ο7, 4 ε ἰααυ »πίσδι δὲ γεζβ)εά ἐπ 4)," 
νγὰ8 ἴῃς ρστοδῖ ἤηδὶ] οδιιδε οὗ Οοαβ βοηάϊηζ 
Η!5 ϑοη ἰηΐο ἴῃς ννοι]ά. 

ΟἾΒοῦ ἱπίεγργείδιοηβ οὗ ἴῃ ραβϑᾶρε ΤΏΔΥῪ ὃς 
εἰδϑϑπεὰ δοςογάϊηρ ἴο ἴδε στηθδηΐῃρβ δεβδίρηθαὰ 
ἴο δικαίωμα. 

(1) “Τῆε τἱρδίθουβ βεηΐθηςο οὗ ἴδ ἴανν" 
ἴῃ σοησεοτηηδίϊοη οὗ 5ΐη (1. 12). 
ΤῊ ἰ5 σοΠίΑΣΥ ἴο ἴῃς ἴδον οὗ [6 ρᾶββᾶρο, 

δηὰ ἴο ἴδε ρ]δίπ τηδδηΐηρ οὗ ἴδε ννογάβ “ 2 - 
διά ἐπ τ: ΙῸΥ ἃ85 ἴο ἴΠ6 σοηάετηηδίογῃ 
βεηΐθηςο οὗ {86 ἰανν, Ο οὐ 5 ριγροβε ἴῃ βεηάίης 
Η!5 ϑοὴ ννᾶβ παῖ 1ἴ πιὶρμῖ ποῦ 6 Δ] Πο ἡ ἴπ 1.8. 

(2) Το 7υδεβορίίοη, οὐ ᾿υδ. γἱηρ βοπίθπος 
οὗ ἴῃς ἴανν (νυ. τό). ΕτιἴΖϑοῃα γοΐογϑ 18. ἴο 
τῆς ῥγοπηῖϑδε (1,εν. χυῇ!.. ς, ᾿δυῖ, ν᾿ 31) 1ῃδῖ 
{πΠ6 πιᾶὴ ψνο Κεοορβ ἴδ σοπηπδηάπιοηϊα οὗ 
Οοά 58}4}} Πηὰ [ϊξδ {πογείῃ, 

Βιιῖ ““7υβεβοδίίοη " 8 ποῖ δηὰ ᾿απηοῖ ὃ6 
Δϑοσι θά ἴο ἴῃ ἰἂνν (}]. 2ο; Οὐδἱ. 11. τ΄, 21; 
Αςῖβ ΧΙ. 39): “1 18 Οοὐ τπδὲὶ 0.51|Π61}}.} 
Αςοσογαϊηςγ δικαίωμα ἴῃ {π|58 86η86ὲ 8 ποῖ 
ἔουπα νυ» ἢ νόμου. 

(3) Τδὲ τιρῃϊθουβηθθα οὐ τὶ ρῆϊ σοηάυςῖ 
ςοττεϑροηάίηρ ἴο ἴπ6 ἰανν 8 ἀσπιδηὰ (νυ. 18; 
Αρος. χίχ. 8). 

[η ἢ 15 56η56 4͵530 δικαίωμα ἰ5 ποῖ ἔουπά ἴῃ 
ςοπηδ ηδίϊοη νυ νόμου : δηά ἰξ συ σῇ ιἰ58 6 
ὙγΟΓΟ Θϑ[Δ Ὁ Ι5πεά, ἴΠ6 ροηογαὶ τηθδηΐϊης οὗ ἴῃς 
Ραϑϑᾶρὸ ψνου]ά δ6 ἴῃς διὸ 458 [Ππλὶ νν μι ς ἢ ννα 
ἤᾶγτθ γίνοη ἄὔονε; ἴογ ἴπε γὶρῃίθουβηεββ 
νι οἢ 54Δ[1538ῆ658 16 ἰᾶνν 5 ἴπη6 σουηιῖογρατὶ οὗ 
[86 ἰανν᾿5 Γιρῃΐθοι 8 ἀσπιδπά. 

[{ πιαῦ 6 ννῈ]] ἴο ρδῖμεσ ὕυρ πε ἔγαρπιθηῖβ 
οὗ τὰ ννῖςἢ υηάογ!ο [656 ναγίοιιϑ ᾿ηῖοῦς- 
Ῥγεϊδιομβ. 

ΟΠμϑὲ σδπὶς ἱπάεοά τΠδῖ {ΠῸ ἰανν5 “ τὶ ῆϊ- 
δοι15 βοπίθηςε ἢ οὗ σοπάοσπιηδίίοη ἀραίηϑβῖ “βίη 
ταὶς ὃς ΑἸἸΒΙ]οὰ, ποῦ ἐπ τὰ, Ὀυῖ ἴῃ Ηἰβ 
δῖοηϊηρς ἀοαῖῃ. Ηδ οδπιθ, {παῖ “ἴδε [υ51]-» 
ἔγίηρ 5εηΐεηος," πο οἴ 1δὲ ἰαευ, Ὀυϊ οὗ Οοὰ, 

ΚΟΜΑΝΌΦ. ΥΠΠΙ. [ν. 4--5. 

ς ἔογ τῆεν τπδὲ ἅτε δῆτε {πε Π6ϑἢ 
ἀο πιϊπά τῆς τῆϊηρβ οὐ τε βε5ἢ ; δυῖ 
ἴογ τῆλῖ ἂτὲ δίῖϊεγ τῆς ϑρίπε τε 
τΠϊηρβ οὗ τῆς ϑρίγιῖ. 

τας Ὀ6 ταῦ πε πα δοςοπιρ 56 Ὡροη 4]]} 
ννῇο δοῖϊονε ἴῃ Ηἰϊπι. Ηὄδ οδιὸ 4.50 “20 
ΙΔ αἱ γιφρίοοισπεν." ἴῃ Ηἱΐ8 οὕσῃ Ῥεύβοῃ: 
Ἠοΐῖ ΟὨΪ ἴο γμῖνε 05 δὴ δχδηιρὶς οὗ ρεγῆδοϊ 
οὈδάϊοηςο ἴο ἴμ6 ἰανν, θυῖ 4«ἷϑδο ἴο γράθοπι ἢ}. 
ἔγοπι ἴῃ οἰιγϑο οὗ ἴπ6 ἶανν, δηά σίου ἴο 
“ σρῃηάοπηη 5ἰη ἰῃ ἴπε ἢοβἢ " ὉΥ͂ βῃονήης (παῖ 
ἴϊ [48 ποῖ ἃ τρῃι δι] δυῖ ΟὨΪΥ 4 υδιιγροὰ 
ἀοπιίηΐοη ἴπογο, δηά 80 ἴο ἀθ νοῦ οὐγ νν οἷς 
παῖυγο, Ὀοάγ, 5ουϊ, δηὰ 8ρίτιὶ "τοπὶ 51η}8 
Ὀοπάαρο, δηὰ πε ᾿Δ5ΕῪΥ 80 ἴο πιδῖ 0.8 ΟΠ 6 
τ Ηἰπιϑοὶ ἴῃ τη,ϊ8 γοποννθὰ πδίιγο, παῖ 
[ἤγουσὴ τῇς αυϊοκεηίϊηρ δηά ϑβδποι γης 
ροννεῦ οὗ Ηἰβ ϑριγιῖ τὲ 4,80 ΤΛΔΥ “ «υαἱᾷ ἐπ 
πεαυησῖς ΟΥ ἐξ (τὶ. 4), 'ἴῃ οἴδοσ ννογἀ8. “δαὶ 
δὲ γἱσῥιεοισησς ΟΥ δὲ ἴααυ (118 ἀεπιαηὰ οὗ 
ΠΟΙ η655) για ἐὲ με διά ἱπ ἐμ." 
ὙΠΟ ἰ8 Π0 ἔογος 'π Ο(α)νίη5 οδ)]εςίοη, 

[δὲ 6 σνοῦβ τοπενγεὰ ΟΥ̓ {πὸ ϑρ1πὶ| ἀο ἠοῖ 
ἴη ἔδλεϊ αδιϊδίη ἴῃ {815 1 ἴο βιιςῇ ῥγοβοίθῃο 
ἴπ ΠΟΙ η655, ἴμδῖ [Π6 τὶ ρῃϊθουβηθ55 οὗ (ἢ [αν 
8 Το ἴῃ ἴηεπι: ἴοσ Οὐ 5 ρυγροβε, οὗ 
ΜΝ ΠΙςοἢ 51. Ῥδὺ] ἰ5 Πδῦὲ βρεακίῃρ, 15 οἰ ΘΓ Υ͂ 
αἴδιτηθα ἴῃ βυςῦ ῥαϑϑαᾶροβ 48 Ἐρῇ. ᾿ἴ, 10, 
(οἱ. ἰϊ. το. Οοιηραγο χὶν. 8 ; Οδιὶ. ν. 1.4. 

ΤΗϊς ἱπιοτφγείϊδιίοη 15 ρἰδοοὰ δεγοηά ἀουδῖ 
ὃΥ ἴτε δαάϊπίοηδὶ οἰδιιϑ6 νος ἀεῆποβ [Π6 
εὐαγακίον οἵ ἴποϑο ἰπ ψβοπὶ ἴῃς σρῃΐοου 
τοαυϊγοιηθπὶ οὗ ἴδε ἶδνν ἰ5Β ἴο δε ΠΠΙΙρά ; 
ΠΑΠΊΘΙΥ 5010 ἢ 48 ““«υαἱξ ποῖ αῇεν ἐδ Με:6, διῶ 
αῶον δὲ ϑρίγι:;" ῖ}15 ἐραγασίεγ 18 ἀδῖεσ.. 
πλϊποὰ ΟΥ̓ τῆ6 τυ ]πρ Ῥηηο ρα δοοογάϊης ἴο 
ννϑςἢ ΠΟΙ δοΐαδὶ 11 ἰ5 σεζυ θά, ΤᾺ 
ἐ «υαἱά ποί αἴὸνρ δὲ Με," ἴογ ἴδε ἢ 
τὶ 115 αβδοϊίοπβ δηά [ἰιι5ῖ5 σεῦοὶθ δραϊηϑδῖ 
(δε ἴανν, ““ὀμὶ αῇεγ δὲ ϑρίγ". ““1όε ϑρίγι," 
Βεΐηξ ἤογα χοψαγαρὰ 85 ἴδε γτερυ ϊδίηρ ῥγϊηςιρὶς 
(κατιί), «δπποῖ ὈῈ πιᾶπ5 οὐνῇ βριγὶϊ ΠονΈΥΟΣ 
Γεπεννεὰ δηὰ βαποιϊβοά, ουϊ τἰῃς Ὠ᾿νὶπο ροννοῦ 
{156} ννςἢ γοηοννβ δηὰ βδηςοίῆεβ, ἡ.ς. ἴὰς ἴῃ- 
ἀννο!ης ϑρι γι οἕ Οοά, 85 ἴῃ συ. 9. 

ΕΒ. Ἐον ἐδὲγ ἐδαὶ αγεὲ 43:7 δὲ 3} ὅο »εἰνδ 
ἐδε ἐῥίπσ! οὐδε γε: 6. “ὍΤΟο ὃς «ῇετγ της ἤοϑῇ 
8 ἴο πᾶνο ἴῃ εοβῇ ἔογ ἴπ6 συ] ηρ ῥγηςίρὶςα οὗ 
Οὐ θοῖπε : “ἴο ναὶ Κ αδογ ἴῆς βοὴ " ἐκ 4) 
ἰ5 ἴο ἔο!]ονν τι 15. ῥγιηοῖρὶε ἰη [π 6 δοΐυαὶ ᾿16. 
ΎΤΠο ἀϊδιϊηςτίοη 18 ποῖ πιεαπί ἴο δὲ τηδὰθ 
Ῥγοπιίηοηῖ ; δυῖὲ ἰὰ 5 ΠΟΟΟΒΒΑΤΥ ἴο ΡῸ ὕδοῖκ 
ἔγοπι [πὸ ουϊννατα εγπιρίοπι ἴο ἴπ6 ολιι56, ἰῃ 
ογάον ἴο ἀσγίνε οπὶ τδαῖ [6 Ἰηϊειτηραϊαῖς 
ῬΤΟΟΘΒ8: “262 1δαΐ αγὸ αϑεν δὲ ἥεη ἀο »ιπά 
ἐδε ἐδίπρι ἡ δὲ Με," δῃὰ 50 “" «υαὐξ αϑεν 
ἐῤε ει. 

ἐΤρε ἐῤίπρ! ΟΥἹ δὲ 3ε:Ὁ ἅτε ορροβεὰ ἴο 
“ἐξέ ἐῤίπρι οὔέδε ϑρίγι!,,.-- 

(1) 25 υπιὰῃ ἴο ἀϊνίηο,---“ Τδοι «αυομγοτὲ 
(ἰἴογα  πιὶπ 981) ποῖ ἐδὲ ἐδίπρ: ἐδαῤβ δὲ φῇ 



ν. 6---ο.} 

6 ΕοΓ 'ἴο θὲ σάγηδ]}ν πιϊπάεα ἐς 
ἀεαῖῃ; Ὀυὰξῖ 'ἴτο θὲ β8ρ. ΓΤ ΪΥ πιϊπάεά 
ἐς ᾿ε λῃά ρεᾶςβ. 

γη Βεοσᾶυβε πα σαγπδὶ πιϊηά ἐς οἢ- 
ΠΥ ἀραϊπδῖ (σοὰ : ἰοῦ ἰξ ἰβ ποῖ βυὃ- 
͵εςξ το τῃε Ἰᾶνν οἵ (οὐ, πείτ μοῦ ἱπάεεά 
σδῃ Ὁς. 

Οοά, δμέ 1δο.ς δαὶ δε οΥ νιεη " (Μά δι. χυὶ. 21}; 
(2) 45 εαγίὶγ τπίηρβ ἴο πεανθΏΥ (ΡΏὨΪ]. 11]. 19, 
(οἱ. 11. 2), ἀπά (3) ἴῃ υξῖογ τογαὶ σοηίγλαϊο- 
Ἰοη, 85 δἷῃ ἴο δοϊποββ (Ὁ 8]. ν. 19-2:1 ; 22, 
23). 

Θ. Το ἀοπηϊίοη οὗ ἴβοϑε ἰπ ψνῃοπὶ [πα 
τὶ ϊθουβηθθ5 οὗ ἴπε ἰανν ἰ5 ἴο δε ζ8|1οὰ 
(υ. 4) ἰδ Ἰυπεϊῃεὰὰ ἀηὰ ςοηβγπιθα Ὀοῖῃ οἡ 1ἴ8 
περδῖϊνε δηὰ ροβιεϊνε δἰάεβ ὉΥῪ ἴῃ6 σεᾶϑοῃ 
δἰδίοά ἰῃ υ. 2, ΠΟΙ γρᾶβοη 15 ᾿ΐβεϊ ἢ σοῃ- 
Βιτηθὰ ὃν ἃ ἔυποῦ ἀδνεοϊορπιθηῖ ἰῇ τ. ό, 
πὰ (πδὶ ἀρδίῃ 15 ὀχρίδιηοθά οὐ ἴῃς ὠδξαῖνα 
δἰάο ἰῃ υ. 7. 

ἰο δέ εαγπαίίγ νπάφά.) “ὙὍΤΒΟ Ἰυϑὲ οὗἩ Ἀ[δ6 
βοβ, ςδ|1οἀ ἴῃ {πΠ6ὸ Οτϑεὶς φρόνημα σαρκὸς, 
Ὡς ἢ σοπὶὸ ἀο ἐχροιπὰ ἴῃ6 νυ]ϑάοπι, 50ΠῚ6 
ΒΟΉ 5.14} {Υ, σοπιὸ [Π}6 αἰεςτίοῃ, σοπλε ἴῃς ἀδβῖγο, 
οἵ ἴμε ἤσϑἢν, ἰ5 ηοῖ σιιδ᾽εςῖ ἴο ἴῃε ἰὰνν οὗ σοὰ ἢ 
(Ατι. ἴχ.). Ὅῆε Α. Ν. 5. ἃ δῦ ραγαρῆγαβθε οἵ 
(06 ᾿ἰΐογαὶ τηρδηίηρ “ταϊπὰ οὗὁὨἨ [80 868," 
ἰη ψῃϊο ἢ κπαϊηὰ" (οΥ “»πάις " Μαγρ.) 
τηθδη5 “1πουρπῖ," “ ΡυΓΡΟΒ6," “ βεηετηθηΐ,". 
ΟΥ “βϑἴυάν," 45 ἴῃ Υἱῖϊ. 27, “ Οοά ἀποαυείδ 
«υδαΐ ἱ: ἐδε »ἰπά ο77 δὲ ϑρίγ".." 

ΦγῸὺῸ δ08}" 8 ποῖ ἴδ πιόῦα τηβογίδὶ οἵ 
(δε Ὀοάγ, δι “τις ᾿ηἰδοῦοη οὗ παῖυγο ἢ 
(Ατί. 1χ.). Οοιῖρᾶγε Ὠ ο] ΖΒ. ἢ, " ΒΙΌ] 4] Ρ8γ- 
σδοϊοργ,᾽ ΡΡ. 439, 442, αηὰ Αἀαϊπίοηαὶ Νοῖε οἢ 
σάρξ, ᾿πἰτοἀυςιίοη, ὃ9. ὙΠ6 5ἰδϊετηεηξ [Βα 
Φ [9 πιϊβὰ οὗἩἨὨ 180 δοΒῺ ὁ, ἐξα!" 15 6χ- 
ῥἰδίποάὰ ὈγΥ 81. Ῥδὺὶϊ ΠΙΠΊΒ6] ἢ ἴῃ ν. 7: ἴοσ 
“ φρ»η117 αφ αἱπε Οοά᾽͵" 5Βεραγδίίηρ πιδὴ τοῸπὶ ἴπ6 
ΟΠΪΥ 5ουτος οἵ Ἰ|ξς, ηοΐ ΟἿΪΥ Ἰεδάβ ἴο ἀδαδίῃ, 
δυΐῖ 5 [561 {Π6 ΝΟΓῪ εβϑεῆςε οὗ ἀφδίῃ, 50 [αΐ 
[πε 5ΙΏΏΘΙ 18 ἀεδὰ ν8}]Ὲ 6 ᾿ἰἰνεῖῃῃ (1 Τίπι. 
ν. 6). 

δμξ 1ο δὲ “ρἰγ μα ππάεαά ἐς ἰῥε ἀπά βεαςε.] 
ἐδιμέ ἴ86 ταϊπηὰἃ οὗὅὨ 180 βρίτὶς ἠὲ αγά 
}εαες." Μεογετῖ᾽β ἐχρ᾽ δηδίίοη (πὲ “ ἴθ ϑιγινης 
οὗ 16 ΗΟΙΥ ϑριγιὶ ἴεπάς ἴο ᾿οδά τῆδη ἴο 
οἴογπαὶ ἢ δηὰ Ὀ]οϑϑοάποββ᾽" ἰ5 ἰπδάθαιυδῖο. 
“ὍΠο αἱηὰἃ οΟΥἨὨ ἴδο βρὶτὶῖ," τῆς ννΠο]6 
βίδῖο οὔ μου ρῆϊ δηθὰ ἔδοϊϊηρ νυν ἢ ργοσθοάβ 
ἔἴτοπι ἴῃς ϑρίτι, ἀνε! πη ἴπ ταδηβ ποασί 
(νυ. 9)», “ἡ με," ἰὰὸ ἴγυθ ᾿ἰδ οὗ ἴπε 58ουϊ, 
[ῃ6 βγβι-συϊς οὗ τηλῖ οἱἷῇ οὗ Οοὐ νἢϊςῃ 185 
δἴσσηδὶ [ἰδ (Ὁ]. 23). 

“βεαω " 15 ἢοΐ Πογὸ πο ἂςῖ οὗ Γεςοῃο!] δίϊοη 
νπτουνῆῖ ΟΥ̓ ΟἸ γϑι 5 ἀθδῖῃ (Ὁ. 1), διιῖ (Π6 
Ποηϑβοῖοιι5 δπ]ογπηθς οὗ {μδῖ γεςοης Ἰδίίοη, 
(δὲ ΒΟΙΪΥ οδἰαὶ ὑγεδίμεαὰ οὐεσ ἴΠ6 800] Ὁγ ἴδε 

ΒΟΜΑΝΦ5. ΝΙΠΠ]. 

8 80 τπεη τΠ6γ τδαῖ τα 'π ἴῃς 
ἤεβῃ σδηπος ρίεδϑε (σοά. 

9 Βυῖ γε ἅτε ποῖ ἰῃ τε ἤεβϑῃ, δυϊ 
ἱῃ τε ϑριγίς, ΗΓ 8ὸ θὲ τῆδὲ τῆς δρὶπξ 
οἔ (ὐοά ἀνεὶϊ ἴῃ γου. Νον ἰΓ δῃγ 
τδῃ Πᾶνα ποῖ ἴῃς ϑριπε οὗ (δγιβῖ, με 
'ῖ5. ποης οἔὗ ἢ ]8. 

ΗἩοὶγ Οδοβῖ ρουτγίης ἴοσί ἢ Οοὐδβ ἰονε ὕρο 
(86 ἢρασί. 866 ποῖς οὔ νυ. ς. 

7, 8. 85. Ρδὺ] πονν ἔοϊϊοννβ οὔΐ ϑεραγδίεϊγ 
(Π6 ῥγοοῦ οὗ ἴδὸ ἔοττῃοσ ρατί οὗ υ. 6, “189 
τοϊπὰ οΟΥἨὨ [80 608} δ ἀθ81Ὲ :" ἢ5 ἀγμιπηοηῖ 
5. Ἔχρ δηβδὰ ἴῃ ἴἢς ποῖε οἡ [πδῖ εἶδιιϑε. ΒΥ 
δάάϊηρ ἴπ6 ννοσγὰ “δεέαγ"" ἴο “ {2 " ἴῇ υ. 6, 
ἢ6 Β5 ΔΙγεδυ ργοραγοὰ [Π6 ννΑῦ ἴοσγ ραβϑϑίηξ 
ΟΥ̓ΘΣ ἴο {πε τησπτίοη οὗ ἴῆδί “ δηρρὴγ " ΜΝ ὮΙΓὮ 
Ϊ5. “ ἀεα! δ᾽" (Βεηρε]). ΤῈ ργοοῦ τπδῖ “189 
ταὶπὰ οὗὨ [δ0 5688 ὁ. γεν αφαϊποί Οοά " 15 
βθθη ἴη ἴμε ἕδοϊ τΠαΐ “2 ἐσ πο “μόΐεοξ 10 {δέ 
μευ 9.) Οοά:") δπὰ τῃ15 ἔδεϊ οἵ δχρογίθηςο, 
(ΠΠγ ἜϑίδὈ σμθα 1η ς. νἱ1.} 15 ἔυγῖ μον {γαςϑὰ 
ἴο [ἴ5 ἱππιοβῖ σδιι56 ἰὴ ἴῃς ἀεργανεά ᾿εηάθηςῦ 
οὗ “189 τἱπηὰ οΥ 80 8608}," “ον ἐΐϊ ἀονὰ 
ποῖ βαῦτιὶὶ ἐϊ8917 10 δε ἰαευ ο7) Οοά, ἴοτ 
ἱμαοοθὰ ἐξ οδῃ ποῖ." “δ ἀο68 ποῖ 54Υ {παῖ 
ἴἴ Ι5 ἱπιροβϑι 6 ἔοσ [6 νυ]οκοά τηδη ἴο θθοοπηθ 
βοοά, Ὀυῖ [Πα 11 5 ᾿πηροβ51:0]6 ἔογ Ὠϊπὶ γοιηδιη- 
ἴὴς ἱςΚοα ἴο βιιδπηῖ ἴο Οοά : ΌΥ σοηνογβίοπ, 
Πονγανογ, Ὁ ἰδ ΘᾶϑΥ ἴο Ὀεςοπὶα σοοά δηὰ 
δ Ὀπι." ((Πγγϑοβίομι.) 

8. 809 ἐῤεπ.) “Απὰ" (δέ) : ἴῃς ρδγίοἷα 
ΤΏΔΓΚ5. “6 σοπεπυδίοη ὑπ ογ ἃ 5. ΡΠ Πγ 
ομδηροά ἔοσγτῃ ᾿" (Βρ. ΕἸ] ςοι) οὗ [86 ορεπίην 
δίαϊοιηθηϊ οὗ υ. 7: “Βεεαιως (6 ταἱπὰ οἴ 
186 δοΒἈᾺ ὁ. ἐπρην αἀσαΐησὶ Οοά.... διὰ ἐῤεγ 
ἐδαὶ ἄγε ἐπὶ! ῥο εὐ εαπποὶ ῥέξας Οοά." Ἐτοτὰ 
(πε αὐδῖγαςϊ ῥγῃςίρ]6 ἢς Ρά5565 ἴο ἰἴ5 ργαςἰςδὶ 
65}. 

9. δι γε ἀγε ποὶ ἐπ ἐδὲ ἥε6, δε ἐπ ἐδὲ 
ϑρέγ!..) Ῥθγβομδὶ ἀρρ σδίίου ἴὼ 16 τοδάεγς 
οὗ [ἢ6 ρέποσαὶ ϑἰδίθπιοπίβ οὗ νυ. ς-8. “γ᾽ 
18 οι Ῥμδῖϊς. 

ἐΤΡὸ 36" δηὰ “1δὲ ϑρὶν"," τοργοβοηϊοά 
ἴῃ τ. 5 85 ΤᾺ] Πρ ΡγΠοίρ]εβ, δοςσογάϊπρ ἴο 
ννΠ]ςἢ τηθη᾿8 πιοῦδὶ [16 15 γορυ]ἱαῖϊθά, ἤοῖο 
ΡΡΘΔΙΓ ἃ5 Οφροβίίε οἱετηθηῖβ, ἸΏ ΟΠ6 ΟΥ ΟἴΠΕΟΥ 
οὗ νςἢ ἴπδι ΠΠ δι 5ἰβῖβ. 

ἐγ 4ο ὀὲ ἐῤραὶ ἐδε ϑρέγ! 9, Οοά ἀᾳυε]} ἐει γοι.ἢ 
ἴτ 15 σμαγδοΐογιϑῃς οἵ δῖ. Ῥαὺ] τῇαϊ πὸ ἤγβξ 
ΘΟΧργό5565 Ὧϊ]5 βδίγοημ δης Ἰονίηψ σοηπάρσηςς ἰῇ 
ἢ15 τεδάθγβ ἰη ἴπο δυβοϊιιϊο δββογίίοη, “" 7 ὥγὲ 
ποὲ ἐπ 1ῤῥὲ δε, δμξ ἱπ ἐρεὲ ϑρίγιξ:" δηὰ ἴῆδη, 
τε θοσίης ἰΠΔῖ 50 ὑπαυδι πο 4 βἰδϊοιηθηξ 
οουά ποῖ 5λ{πἰ|γ ὃῈ δρρὶϊεὰ ἴο αἰϊ, ἢ δἀά5, ΌῪ 
ΨΑΥ Οὗ σδιζίοη, απ βιιπι]υβ ἴο 5861} ἐχϑηγ- 
παΐϊοη, ἴῃς ςσοηάϊπίοη ὕροὴ σῇ ἢ15 βἰδλῖθ-ς 
τρθηΐ σοΠοογηΐϊηρ {Π6πὶ ΠΟΟΘΒΘΑΣΤΪΥ ἀσροηάξς, 
ἃ “ ζφοῃαϊο βίης 4ιὰ ηοη." 
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Ι0Ο Απά 1 ΟἸμηβὲ δὲ ἴῃ γου, τῆς 
θοάγ ἐς ἀελὰ δεοδιβε οἵ εἰπ; δυῖ τῆς 

“«οτ ἴπε δρίτι οὐ Οοά τηυβῖ ἀννεὶ] ἰῃ ἴῃ 6 
τδη ἰὴ ογάοσ ἴδι Ηδ τῇδὺ ὃς ἴπε ἀδιεγπληϊηρ 
οἰοπηιοηῖ ἴῃ ννῃϊσἢῇ ἴπε πιδῃ ἰΐνο8 : ΟΟΠΊΡΑΓΟ 
δῖ. [οἢπ᾿β ἌἼχργεϑϑίοη “7.9 ἐπ ριΖ, απά 1 ἱπ 
γομ" (Μεγεοῦ). ἔογ ἴῃς σοῃαϊτίοηδὶ “ ἀφυεί ἢ 
τεδὰ “ἀν ο1169 0}: 566 ποῖβ αδἱ εηά. 

Νοαυ ἐ πῦρ παπ ῥᾳυς ποΐ ἐῤὲ δρίγι! οὗ 
Οῤν..}] “Ἐπὶ. ΔᾺΥ πὰ ΒΔΙΔ ποί," ἃ. 

ΤῊΣ ἕδνουγαδὶα βυρροβί(οη, “ ὑ, ἐδὲ ϑρίγιξ 
97 Οοὰ ἃ ψ 6 1160} ἐπ γομ," νγνἃ58 Δρρ δα ἴο [6 
Τολάθυβ σΟΠΟΓΑΪΝΥ: δυῖ οὐ ἴἢ6 υπέλνουγδθ!α 
8:66 δῖ. ΡῬδὰϊ] Ρυῖθ ΟὨΪΥ ἴπε βυρροβίοη (παῖ 
{15 ΟΥ 1ῃδῖ τηδῃ ἀηοηρ ἴΠμ6 πὰ ΚΔ ΔΒ πο ἐῤὲ 
δρίγὶ} 9 Οῤνὶ. 1ἴ 15 οἰθασ ἔτοπι ἴπῸ σοη- 
πορίίοη ἴπαῖ “ἐδεὲ ϑρίγί, ἡ Οὀγὶσε" 8 ἴῃς 
ΒΔΠῚΘ ἃ5 “ἐῤὲ δρίγίἑ 9", Οοά" 1.ε., ἴ[ὴς ΗΟΪΥ 
ΟμΒοβί, ψνβο 8 ποῖ ΟὨΪΥ βεηΐ Ὁγ ΟΠ γὶβῖ, δυϊ 18 
80 Θ5ΒΘΏΤΔΥ πα ψ ἢ ΟἾγίσῖ, ἴπαϊ Η!5 
ἱπάννο! ρ ἰ8 ἴῃ [86 ποχί οἴδιδε ἀθϑογι θα 85 
“ὁ ργσὶ ἐπὶ γοι:" 866 Οδὶ. ἱν. 6; Ρἢ]]. 1. 19. 
ΤῊς τῃοο]ορίςα] ροτί οὗ ἴπ6 ρᾶβϑαρε 15 ννε]]} 
ὀχρ  διπθά Ὀγ ῬΏΝΠΙΡΡΙ, ννῆο ϑῆοννβ παῖ, ἤξη 
σοτηραγοὰ νυ ΟΔ]. ἵν. 6, 1[ἴ 15 ἃ οἰθᾶγ ὑῥτοοῦ 
οἵ ἴῃ6 ῥγοςθϑββίοη οὗ (6 ΗοΪγ Οδοβῖ “ ἔτοπὶ 
(Π6ὸ ΕΔίθοῦ ἂπὰ (ἢ 8οη," 25 νν86}}] 825 “δη 
{Ππϑίτίουβ τΟΒΈΪΠΛΟΠΥ σοηςογηίης ἴῃς ΗΟΙΥ 
Ὑσιπιγ " (Βεηρο)). 

δὲ 'ς πορὸ οὗ ῥί: ἢ Ὄὴδ τεᾶβοη ἴ0Γ σβδηρίηρ 
16 (π|ὲὸ “δρέγ 9 Οοά᾽" ἰῃηΐο “δρίγὴ οὗ 
Ορνγ σε" 5 ἴο Ὀγίηρς οὐ οἰεαυγ δηά επρῇδίϊ- 
ΟΑΙΥ 1818 στ παῖ “Ὧς παῖ δαῖῃ ποῖ 
Ομ τ σ᾽ 5 ϑρι τι, 15 ηοῖ (ἢ γϑῖ 5: Ὀδοδυδε (τ βῖ 
Εἶνε5 ΗΙβ ϑριτιῖ ἴο 411 [δὶ ἀαγὸ Η 5" (1 [οδὴ 
ἵν. 12). “Το θὲ ΟἸγίϑῖ 5." 15 ἴῃς 54Π|6 85 “ἴο 
δε ἴῃ ΟἸγϑι " (6 Δ!. 1. 28, 29). 

10. “πὰ 5 Οῤγ δὲ ἱπ γομἢ “Βαϊ 
νι ἰδ πα γοι:" (ἢ}15 18. ἃ αἀἰγεςΐ ςοηίταβί ἴο 
[πε Ἰατῖογ ραγί οἵ υ. 9, δηά ἃ γοῆδννδὶ οὗ (Π6 
ξανουγδῦϊε βιρροβίτίοη ἴῃ ἴῃς ἔοστηογ ρασί, “ ἢ 
ἐδε ϑρίγὶὶ ο7 Οοά ἃ τ᾽ 9116 10} ἐπ γομ." [Ιἴ πονν 
ΙΓΠΕΙΓ ἀρρεᾶσα [μὲ ““ἴο πᾶνε ἴῃς ϑρίσί οὗ 
ΟἸΒγιϑῖ" (νυ. 9) ἰ5 ἴο ανεὲ (τῖϑὲ Ηπιβεὶ 
ἀνε! ς νὴ τἢς Ποαγῖ : σογήραγο ΕΡΉΏ. 11]. 
16, 17: “10 δφ “ἐγεπσίδεπεά «οἱ περ δὶ ὁγ δὲ: 
δρίγὶ ἐπὶ ἐῤὲ ἱππογ νιαη, ἐδαΐ Οδγμὲ πσιαν ἀᾳυεἰ! 
ἐπ γουγ ῥεαγί ὁγ ζαἰῤ." 

ἐῤε ὀοάγ ἐς ἀεαά δεεαμε 9 “ἷπ, δὶ ἐδὲ δρίγί 
3. ἘἈδίδεν, ΒΟ σα ἐῤὲ δοάγ ἐς ἀεαά 

ὀέεαισε ΟἹ “ἰπ, γοῖ ἐῤε ϑριγὶξ ᾿ς ἐμ." 
ΦΡ Οδγδὲ ἰδ ἐπ γομ,"} ἴὰ [οἸϊοννβ ἔδμδῖ “" 2 ὲ 

δρίγί ἐς ἐς ;" γεῖ ἴῃ σοηϊγαϑῖ ἴο [παῖ εἤξεςῖ 
15. δαάτητοὰἰ (μέν) παῖ ἴογ πε ῥγεβεηΐ “ ἐῤε 
ὀοάγ ἐς ἀεαά:" Ὀυϊ ὄνεὴ [Π18 σοηίσγαδι δηὰ 
ἸΙπιδίίοη ἴο της ϑρίπ8 ορογδίίοη 5}4}} ὃὉ6 
ἄἀοηθ ἄνγᾶὰὺ μεγοδίῖοῦ (υ. 1 1). 

Τῆς τοείεγοησο ἴῃ στ. 11 ἴο ἴδ6 ΓΕδΌΙΤΕς- 
ὕοη οἵ ἴδε πιογίδὶ θΟαῪ πλαῖκαβ 1 σετγίδίη τπδῖ 
ἴῃ βαυϊηρ “ ἐθε ὀοάν ἐς ἀεαά " 81. Ῥδὺ] 15 τη Κ- 

ΚΟΜΑΝΘ, ν1Π|. ἴν. τὸ. 

δρίτις ἐς [|πΠπ Ὀεσδιδε οὗ τὶρδίεου- 
Ὠ688. 

ἴῃς οὗ ρῃγδίοδὶ ἀδξαῖῃ ου δοςοιιηῖ οἵ 5ἷη: ςοῃι- 
ΡΆΓΟ Υ. 12. 

“ΜειβηΚ5᾽" (84γ8 Αὐρυπίπο, ννο ἄννε}}5 
τς ἢ ὑροη 1} 18 πε ἀεάειν ἐτῆδῖ που ρῆΐ 850 
αἰθαγ δηὰ ρδιπ πθοήβ ποῖ ἴο Ὀε ὀχρουπάεά, 
Ὀυϊ ΟἿΪΥ ἴο δὲ τοδά." (Ὡς Ρεςοδίογιπη 
Μετγ5,᾽) 1. 7). 
“Τῆς Αροβίϊε ἀοδϑ ποῖ 58, “ Ἴἴ1 πε ὈΟΔΥ ἰ5 

τηογίδὶ Ὀδοδιιδο οὗ βίη," Ὀυϊ “" 40ε δοάν ἐς ἀεαά 
ὀέεσαιε 9 «ἰπ. Ἐργ Ρῥσχσίογ ἴο Δάδπιβ 5ίη ἰξ 
τσ Ὀ6 οΑ]]ο Ὀοῖὰ τπογίδὶ ἔοσ οὔθ γτεᾶβοῦ 
δὰ ἱπιπιοσίαὶ ἔὺσγ ἃποῖπευ γϑᾶάβοῃ: ἴπαϊ ἰ8, 
τιογίδὶ, θθσοδυβε ᾿ξ ννὰβ σδρδῦϊο οὗ αἀὐίπρ: ἱπὶ- 
τηοτγῖδ), Ὀδοδιδα ἰξ ννᾶ5 σᾶρδῦϊε οὗ ποῖ ἀνίηρ. 
... Αηά 580 [δεῖ δηϊπιαὶ δηὰ τπεγείογα πηογίδὶ 
θοάγ, ννῆϊο δ οὐ δοζοοιηῖ οὗ τὶρῃϊςθοιβηθθ5 
βῃοιυ!α πᾶν ὈεσοπΊα 5ρ᾽ Γϊ4] ἀπά τπογοΐοσο 
δἰτορεῖθοῦ ἱπιπιογίδὶ, ννὰ5 πιδάθ οη δοσουηῖΐ οὗ 
βίη ποῖ ““πηογίδ],᾽" νοι ἴ ννῶ5. Ὀοίοτο, δι 
“εαά," Μ ὨΙΟΒ [ἴ τ ρἢϊ ἤθνοσ πᾶνε Ὀδοοχτης [ἢ 
τδῃ δά ἠοῖ 5δἰῃηβα," 

ἌΉΟονν ἰδπεσγείογε ἀοεβ ἴπ6 Αροβίϊς, ννῆθη 
βροδκίης ἀδοιυϊΐ ρογβοηβ 511} ᾿ἰνίηρ, .4}} οὐγ 
Ὀοὰγ “ ἀεαά,᾽ ἐχεορί Ὀϑσοδιιϑα ἴπ6 ΠοοοβϑΥ οὗ 
ἀγίῃρ οἰσης ἴο τς οἰ] άγθη ἔγοση τ δίη οὗ 
ΓΠΕΙΓ ραγοηΐβ ὁ" (“ς Οεμεβὶ δὰ [ετγαπι, 
Υἱ. 36). 

Τῆς Ὀοάγ τλὺ58 ἀοοπιεά ἴο ςεγίδίη ἀδαῖῃ, 
δηᾷ Ὀεάσίηρ ἴῃ ἰἴ56 } τὴς βογπὶβ οὗ σοτγγιιριίοη, 
8 ἱπ 851. Ῥδιι}β νἱν! ἃ ςοποθρίίοπθ δ᾽ γοδαν 
“ἀεαά," “ἃ Ἰινὶῃρ σοῦρϑβε " (ϑόρῆ. “"Αηζίροης; 
1167). 

ὁμί δε ϑδρίγὶ ἃ 35 κἐδὲ βρὶτὶῖ," ἡ.2. τὴς 
ΒυπΊδη δριγῖ, [τ 15 ἱταρ! θα ποῖ ἰπ ἴῃς νψογὰ 
1561 ἢ, Ὀυϊ ἰπ τῆς σοπάϊιίοη “ἡ γα ἰδ ἐπ 
7οι," ἴῃ τῆ6 Βιιπηδῃ δρίγις ἰ5 αι!οκοπηθά ὈΥ͂ 
[86 Ἰπάννο!πρ δριτῖῖ οὗ Οοἀ. ὙΤϊδ τείετεπος 
ἴο ἴπ6 ΠιυιπΊδη 5ΡΙΓΙ 5 ρσγονθά Ὀγ τῆς αἀϊγεςῖ 
σοηῖγαϑί οἵ “ ἐφε δοάνγ " δηὰ “ ἐῤε “ῥίνη ἢ (τ Οογ. 
Υἱ!. 14; 2 ΟΟΥ. νἱϊ. ας [8.1]. 26), ἀηὰ ὈΥ ἴῃς 
ολγεΐῳ] αἰδιϊπσοη οὗ ἴῃς Ὠἰνὶπθ ϑρίγιε τῇ 
011, ἃ5 “1δὲ ϑρίγιἐ οΚΓ, ῥινι ἐῤαὶ γα εά εῷ 
εσς γον ἐῤὲ ἀξαά." 

Τῆς 5ριγιί οὗ τηδη, νἤθη γεηθνγθα δηὰ ρϑῖ- 
νδάθὰ ὈΥ {πὸ ϑριπξ οὗ (γὶβῖ, ποῖ ΟὨΪΥ ἰἰν65, 
Ὀυΐ 5 41} “ἠγκ,"" ἀβϑθητδιγ δηὰ δἰογηδι!γ. 
ΤΠδ ᾿ηΐοσιοσ γοδάϊηρ (ζῆ, “ ᾿νεῖ ἢ) [4115 [ὩΓ 
δῃοτί οὗ 51. δι} τῃουρῃῖ: “τῆς. 1)ινῖπὸ 
᾿ῖε Ὀεοοπιε τπγοιρῃ τὸ Ηοἷγ δριτιϊ ποῖ 
ΟἿΪΥ ἃ φωαίέν οἵ ἴῃς Βιιπηδη 5ρί γι, [ἃ ὈΘΟΟΤΊ68 
118 παΐμγε, ἸῺ ΘΌΓἢ ννῖβο, {παὶ ἴ σδη ἀϊῆἔιι56 
[1561 τῆγουρὴ ἴῃ6 ννῆοϊθ ρούβϑοη ἔγοπι ἴδ6 
ϑδρισιῖ ἴο ἴΠ6 δοι}ὶ δηὰ ὑοάγ ᾿ ς(σοάρι). 

δεεαισς 9 γἱσῥίφομσ ποι. ποθ σᾶιι56 ΡΌ68 
Ὀείοτο οἤεςϊ, [86 τὶ λίθου θη 655 ᾿νῃς ἢ ἰ5. τῃ6 
ςοηαϊτοηδὶ εατώς οὗ ᾿Ππ ἰη ἴπ6 Ὀεϊ ον ῦ (85 δἰη 
ἰ5 ἴπ6 σδιιδα οἵ ἀθαδαῖῃ), ἰ5 1μδῖ “" γζσδίσοισποι 
ο, Οοά" νος 5 ἔγεεὶυ ρίνοπ ἔοσ ΟἸγιβὴ 8 
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Υ. 11---13.] 

1. Βιῖ ἴΕ τῆς ϑρίπς οὐ δίηι 
ταῖς γαϊϑεὰάὰ ᾧρ [ε8ι8 ἔἴοαι [δε 
ἀελὰ ἀνν8ὶ]}! 'ῇ γου, ἢ6 τῆαϊ τγαϊβεά 
ῃρ ΟἸμγβε ἴτοαιν τῇς ἀεδά 5}42]]} 
αἶἰδο αυϊοκεη γουγ πιοτῖλὶ δοάϊεβ 
'ῬγΥ δὶ5 ϑρίπιὶι τῆλε ἀννοι θεῖ ἰπ 

αἱε δριγέ,. Υγοὰ. 
.-------.----ὄἔ ... 

ΒΆΚο, ᾿νΠσ ἢ 5 δοσοτηραπιοδ ΟΥ̓ ἴδε γἱὅ οἵ 
εἴοττιδὶ [τ (ν. 17, 18,21), δηὰ νδις ὈΓηΡ8 
ἔοσι ἢ 458 [15 ἔγυϊο τῃ6 ννοσκ8 οὗ τἱβηϊθοουβηθβϑ. 

ἼΠ6 5απιῈ σοποϊυϑίοη ἔοϊϊονν8 ἔτοπὶ ἴδῃς 
Δηϊ 6515 οὗ (ἢ6 ἴνγο οἰδιιϑ65; “"2όε δοάν ἡ 
“ἰεοάἱ ὀεεαιος 977 (Αἀδτη 5) “ἐπ, δμῦ ἐδὲ βρὶτὶϊ 
ἐσ  δεεαιε οΓ ((Ὠγι51᾽5) γι φδιίεοιπεις ἢ 
σοπΊραγο, σοἢ. ν. 12, 15, 17. 

“ ῬγΟΡΙ͂ΟΥ Π5[Πποφίοποπὶ" (Υ }ᾳ.) 15 τποτγο- 
ἔοτε τισπῦὶ 45 ἃ ραγδρῆγαϑθθ, [ῃουρ ἢ ποῖ ἃ5 ἃ 
τγδηϑίδτοη οὗ διὰ δικαιοσύνην. Οἡ ἴδε οἴδεῦ 
Ὠδηα ΟΥτι] 5 ἱητογργεϊδιοη 5 νυν ο}]ν ἰηδα πλ}5- 
δίυϊε: "" Βείηρ αιυϊοκοπρα Ὁγ ἴπε στᾶσα οὗ ἴῃς 
Ἡοὶγ δρὶπ|ὶ δηὰ τίς ἴὴ σὶ ηϊθοιιβηθβα [γουρ ἢ 
ςοτηπημπίοη ἢ Ηἰπὶ: ὋΣ ἴἢ8 ἅτε ΜῈ 
Ῥασίδιεγϑ οὗ ἴῃη6 ἀϊνίηθ ἡδίιιγε." 

11. Τῆς ρῥγεβοηΐ ροβϑϑϑβϑίοη οὗ ἴδε ϑρι τι οὗ 
ΟΟα ἰ5 Δηὴ δβδιζᾶηςς ἴῃδϊ ὄυθὴ ἴῃ ἴῃς ὈΟΑΥ͂ 
1.6 5}.8}} αἵ ἰδλδῖ {πὰρ οὐοσ ἀοαῖῃ. ὙΠ 
ςοῃάππίοη, “Κ᾽ Οὗγγε 18 1π γοι," 15. ον τὸ" 
Ῥεαλϊεά 11) βιιδϑίδηςθ, θυΣ σπαηροά ἱῃ ἔοττηῃ ἴο 
δι τῆῃ6 πον δἰαϊοπιθηΐ σοησογηίηζ Οοα 8 
ΓΑΒ ῸΡ [6ϑι15 ἔτοτῃ ἴῃς ἀθδά. 

Βιωώ ἡ ιδε δριγὶ: ΟἹ ῥὲένε ἐραὶ γα “εά μΡ ὕες: 
“7 πον δέ ἀεαά ἀτυεί πὶ γοω.] ἘἈδῖπον “ ἀπ 9}}- 
ΘΝ ἐπ γομ: ἢ 566 Οἢ Ὁ. 9. 

“Τρε ϑρίγι οὐ" Οοὐ," οΔ]]εὰ 4180 “" δε ϑδρίγι 
97 Οδνισ" ἴῃ ο. 9, ἰῖ56 πον ᾿ηϊγοάυςοα υὑπηάον 
ἃ πον {Π|6, νυν ἢ ἴῃ ἴδεϊ ἔογπηβ ρατῖ οὗ (ἢς 
αγγυτηοηῖ; Ὀεςσδιιδο ἰἴἴ 15 δεδυπιοὰ (μα Ηδ 
ΜὴῸ γαϊδεὰ 6518 ἔτοπὶ ἴῃς ἀθδὰ Ἵᾷη 4150 
ΤΕ ι.5. ὙΒοΙΡΏ τῇ6 ϑοὴ 845 Οοὰ πιδά 
ῬΟνΟΓ ἴο ἰὰν ἀοννῃ Ηἰβ [πὸ δηὰ ἴο ἴδκθ 'ἰ 
ἃραῖη (]οἢη ἰϊ. το, χ. 18), γεῖ [6515 ἃ8 Μδὴ 
5 Γαϊσεαὰ ΟΥ̓ ἴπΠ6 ρονεῦ οἱ Οοά ἴπε ΕδίποΥ 
(Αςῖβ ᾿ϊ. 32; Οδ]. 1. τ; Ερῆ. 1. 20: ςοχῃ- 
Ῥατὸ Ῥϑδγβοῃ, ᾿“Ογοοά, Ασί, ν. ὑ. 301). 

δὲ ῥα! γαμεα ὸ Οὗγμὶ ἥονι ἐδ ἀεαά. 
ΤΠς πιράϊφῖοτιαὶ {|ὰ ““Οδγε" (“ ΟΠ γίϑι 
[6β8ι|5, Τίβον. 8) οογγεϑροηβ ἴο τῆς ἃ5- 
8 πο σοπηδοϊίοη δεΐννεοη Η5 γεβϑυσγοοίίοη 
δά ΟἰΓ8, ΟΟΠΊΡΑΓΕ 1 ΟΟΥ. νἱ. 14: 2 (ου. 
ἸΥ. 14. 

“ρα! αἰο φιβεξεη γοιγ γιογίαἱ δοά!ε..ἢῚ [ἢ- 
δἰοδά οἵ “"" γαῖϑε,᾽" δῖ. Ρδ} ἢονν 54γ5 “φωΐεξεη," 
ΟΥ "τπάκὸ αἷϊνο " (ζωοποιεῖν), ἴῃ σοττεβροπά- 
εηος ἢ τ. το: δ ἐῤε «ρίγὶ ἐς "ἢ αἰτολάγ, 
πὸ ὈΟΟΥῪ 4͵5ὸ 5.4}} Ὀ6 πιδάάθ αἷϊνε Βογοδῆοσ. 
ἴπ υ. το ἴῃς οΩγῪ ἰ8 οδι]εὰ “" ἀεαά," ἃ Ὦγρογ- 
ὈοΪ!ς ἐχρυεβϑίοη, ἢ ϊοἢ νου θὲ ννελκεποὰ 
ὈΥ τεορεαϊϊηρ ἴῃ6 βᾶπὶῈὸ ψογὰ ἰῷ [6 δᾷσπιθ 

ΚΟΜΑΝΘ. ΥνῇΠΙ. 

12 Ἰογείογε, Ὀγεΐῆγοη, νγε ἂγε 
ἀενίοτβ, ποῖ ἴο ἴδε ἤεϑῇῃ, ἴο ἰΐνς δῖε 
τῆς ἢε5ἢ. 

12 Εογ ἰξ γε ἵἷνε δίϊεγ ἴπε βεβῇ, 
γε 5}}} ἀϊε: δυζ 1 γε τἢγουσῃ ἴῃ 
ϑριτις ἀο πιο τῆς ἀεεάβ. οὗ τῇς 
θοάγ, γε 5}4}} ἰἵνε. 

56ῃ56, δηἀ οὈδβειιγοὰ ὮΥ Δρρὶγίπρ ἃ ἴῃ ἃ ἀϊΐν 
ἔεγεηϊ δεπθς ἴο Ὀοάϊδβ δοίιαΥ ἀοα. 51. 
Ῥδὺὶ πεγείογο πονν δρρὶϊε5 ἴῃς Ῥγοροὺ ννοτὰ 
“ογίαἰ" ἴο ἴῃ6 ρῥγεβθηϊ κἴδῖς οἵ ἴῃς Ὀοάγ, 
ὙΥΒΙΟΒ 5114}} Βοσγεδῆεσ δὲ αυϊοκεηοά ἰπῖο ἱπὶ- 
ΤΑΟΤΙΔΙ ΠΥ. 

“ἷἨῊς ἀοδβ ῃοΐ δὰὺ Ἅ“Ἂἀρδα Ὀοάϊοπ, δῖ 
ὁ γιογία! δοάιες ; Ὀδοδυδθ ἴῃ ἴῆ6 ΓΟΘΌΓΓΟΟ- 
[ἴοη Οὐγ Ὀοά!65 5}4}} ποῖ ΟἿΪΥ σθᾶϑὸ ἴο ὃδ 
ἐἀεαά᾽ (υ. 10), ἰ.4. πυῦ]οςοῖ ἴο 4 πεοθϑϑιῖν οὗ 
ἀοδία, Ὀιζ 4ἰδὸ 5}4}} οθρᾶϑθ ἴο ὃ6ὲ “" γιογία)," 
ἦ.ο. ΤΑΡΔΌΪΘ οὗ αγϊηρ, δυο 8ἃ5 ννὰ5 Αὐἰδην δ 
Ὀοάγ Ὀεΐοτγε ἢΪ8 βίη. Εογ αὔδγ [ἢ6 σεϑδυγγοος- 
Ὀοη ΟἿ Ὀοάϊ65 5841] "6 δἰϊοψει οσ ἱπιπιοσγίᾳ)." 
(Αᾳυϊπ45.) 

ὁγ ῥὶς ϑρΙγ ἐδαὶξ ἀαυο οι ἐπ γομἢ ὅ8ες 
ῃοῖε δἵ δηά οὗ ςδπδρῖοσ. 

ΤῊΣ τρᾶγρῖηδὶ τοδάϊηρ “ὍθοΘπΒ0 ΟὗὁὨ δὲ8 
δρεγὶ ἐραΐ ἀφυοε οι ἐπ γομ δ 15 τλοβί ἴῃ δεσογά- 
δΔῆς6 ἢ (86 ἰδησιαρο οὗ ἴῃς Ν. Τ.., ν Ἀὶς ἢ 
Ὠον ἤθΓα Τοργεβοηΐβ ἴ(ἢ6 ΗΟΙΥ ΟΠοβὶ 45 ἴῃ6 
ΒΡΕςΙΪᾶ] ἀροηΐ ΟΥ̓ ῳ᾿πδίσυπηθης ὉΥ ννοπλ (ἢ6 
ἀοθδά γε γαϊϑβοὰ. “Τῆς ὑοάϊε5 οὗ ἴῃδ βδἰηῖβ 
ΤῈ ἴπ6 »ποριδὸγ οὗ Οδγισέ, ἀπὰ ὯῸ πιο θοῦ 
οὗ Ηἰ5 5}}} σοπιδίη ἰῇ ἀδφαῖῃ : ΠΟῪ ἃγὸ ἴῃ6 
ἐφ᾽: οΥ τὲ }7ιοἷν Οῥονί, ἀπὰ τπογοίοσο ἢ 
ΠΟΥ θὲ ἀεϑίτογεά, [ΠΟΥ 58.4}} Ὀ6 γαϊβδθα δρδὶῃ.᾽" 
ΒοΥ “2 Ἴδε δρίγὶ 9 δίνη ἐδαὶ γαϊσσά τὸ ὕόσ: 
2 ον ἐδὲ ἀδαά ἀκυεὶ ἐπ 6," 25 Ης ἀοῖῃ, δηὰ 
ΌΥ 80 ἀννο] ηρ τὰ κοῖῃ οὐ Ὀοά 65 ἴθηιρίθ5, 
“δὲ «υδίερ γαϊφεώ ρ Οδεὶαὶ 7 ονι ἐδε ἀεαά «ῥα 
απο φμίεζοπ οἱ »πογα! ὑοάϊεν ἐν (Ὀθοα 86 οὗ 
Η!5 ϑδριπὶ τῃαῖ ἀνε! ἢ 1η 15" (Ρεάγβοῃ, 
Ἢ Ογθοα, Ἀπ. ν.). Οοπιραγὸ 2 (Ογ. ν. ς, νυ ἤεγα 
δῖ, Ρδὺ] 5ρεδῖϑβ οὗ ἴδε γῆ οἵ ἴῃς ϑριηϊ δ8 δὴ 
οαγησϑὶ οὗ (π6 γεδυστγοοίίοη. 

10, 138. Ῥγδοίςδὶ ἐχῃμογίδιοη οιιπάδαά τροη 
[ἢς σοηῃδθοαυδηςοβ ΠΟ ἤανθ Ὀδθη ϑἤονἢ 
(νυ. 1-11} ἴο ἴοϊϊονν ΠῸΠπι ᾿ἰνίηρ δἤοσ ἴῃς 
Πε8ἢ οὐ δἴϊεγ ἴῃ6 ϑρισί. 

Τρεγεΐογε) κ8ο 1898: ᾿ 85 ἴῃ νἱῖ. 3. Υου 
ἤᾶγε 8εεη (νυ. 6--8) (ῃαΐ [ἔ “ βεβῇ " ὃς τῃ6 
τυϊηρ ρηηοῖρὶε οὗ γουγ ἴδ ἐγ τασδὶ ἀΐθ᾽ 
(Τγπάλ!ε : μέλλετε ἀποθνήσκειν), ἀηὰ τὴ ϊ8 
Β|1Γ6 δΔηΠ Κηοννη τόβυ τ 15 ποῖ διςῇ 85 ἴο ΙΔΥ͂ 
γου ὑπάθγ Δηγ Οὔ καϊίοπ ἴο ἴῃ6 ἤοθϑὴ ; γου 
ονα ἰ ποίπιης ΌΥ δηςεἰραϊίοπ, ἴῃδῖ γου 
ϑδβοιυ!ὰ ᾿νε δοςοσζάϊης ἴο 115 γυ]6. 

ὁμὶ 15. γε ἐδγομρδ ἐφεὲ ϑριγὶ! ὅο »ιογε.] 
“θη ἐ7 ὉΥ [80 βϑρὶτὶξ γ0ὺ ἸΔΟΥΣΌΣ77." 

Ιῃ υ. τλιῃο οσγάοσ οὗ ἴπῸ ννογὰς “"" φὐδ ὥγὲ 
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14. ΕΓ 25 ΠΊΔΠΥ͂ ἃ5 ἃτὰ ἰεὰ ὉΥ τῇς 
δρίγις οὐ (ὐσοά, τὰεν ἂγὰ ἴῃς 80η8 οὗ 
Οοα. 

ἀεῤίον.:--- ποῖ 1ο {δὲ εν," ἰοδλὰ8 οὖσ που ρ ἢ 5 
οὐ δῖ οῆςς ἴο ἴδε νν 6] -Κπονν δηα ΠεσθϑϑΑΓΎ 
δἰϊογηδίϊνο (υ. 4), “απ ἴο ἴ6 δριγτιῖ τπᾶὶ να 
βδῃουϊὰ ἰϊνα δήίογ ἴτῇὴ6 ϑριγιῖ:" [6 τεᾶϑοῃ 
(Βογείοτε οὗ πδῖ βυρρτγεβθθὰ αδἱϊεγηδῖινς ἰ5 
Ὧον δαάεά. 

“ΤΡε ἀδεάς οΥ 1δὲ δοάγ᾽" ἅτὸ ποῖ δοά Ὁ δοῖβ 
85 5:.οἢ, Ὀυϊ 115 ΔΟΙΓΊΟΠ5 ΟΥ Ργαςίιςεβ (πράξεις) 
ςοηδίἀογοά ἴῃ {Ππεῖγ τπογαὶ (ἐπ θποΥ, ΜΜΒΙςἢ ἰη 
115 σᾶϑ6 ἰ5 Ἰοννασάβ 6ν]}}: σοιῆραγε (οἱ. Π|. 9. 

ΕοΥ “1ὲ δοάγ᾽" 15 ποσὰ σοραγάθα 85 “ἐῤε 
δον ο «ἱπ " (ΥἹ]. 6), 1.6. ἃ5 τυ ]εὰ ὈΥ 5'η ἀνε] }- 
ἴηι ἰπ ἰἴ5 ἤεβῆῃ. ὙΠῸ νασγίοιιϑ γοδάϊης “ἴῃ 6 
ἤο5} " 15 οὗ 1655 Δι ΠΟΥ. 

ΤῊΘ νὰν ἴο “"μογι.,,ἡ ΟΥ “ ῥυῖ ἴο ἀδαῖῃ ἢ 
(θανατοῦτε) ἴπε8ε “εεά. Γ᾽ ἐδε δοάν," 18. ἴο 
βυθάμπο ΕΥ̓͂ μοῖρ οὗ Οοὐβ ϑριγιξ (Πς6 5ιηξι] 
ἀεοιγοα νη ὅτ {ΠΕῸΙΓ τοῖν ρόνοσ. [π 
(Π6 εἶαυι5θ5 “γε “ῥα}} ἀϊε,᾿ “γε “ῥα ἰκυε," ἴῃς 
ἀεδαῖῃ δηά ἰδ ἀγὸ Ὀοΐἢ εἴεγηδὶ. 

14-17. Ῥτοοῦ οὗ ἴπε ργοηηϊδε “7,6 «ῥα]] 
ἤμυνε," ἴτοτι ἴπ6 παῖιιγε οὔ ἴε ἱπάννθι ς ϑριγιῖ 
85 ἃ ϑριγιῖ οὗ δάἀορίίοῃ. 

14. Αἴ] νψῇο ἂγὸ τπιονυϑά δηὰ ριϊάἀθαὰ Ὀγ ἴπ6 
ϑριῖϊ δηὰ ἰοῖΐον Ηἰ8 χυϊάδηςς, ἴπε656, 6π|- 
Ρἤ ΔΙ ΔΙ (οὗτοι, νἱ]. το; Οἱ]. μ|. 7) δπὰ 
ποηὸ δῖ ἴῃ ο56, ἀΓ6 ἴΠ6 5οπ5 οὗ Οοά, δηὰ 458 
δο0οη5 ἀοτῖνε ᾿ιδ ἔστοπὶ ἴπὸ Βαΐποσγ, ΚΝ ΒΟ ἰ5 [86 
ἴουπί οὗ 6. Οὧπ {πὲ αἰδεγεποε Ὀεΐννοθη 
Γοσεϊνπρ τῆς ϑριγις δηά δεοῖηρ “ κά ὁγ ἐῤέ 
δριγ!," ΟἸγνβοβίοπῃι ΓΕΙΉΔΓΪΩ5 : “ 65 1Π Τὸ 
[δπσὸ Ὡροη ἴη6 ὈαρΕβεμδὶ γἹΕἔΕ ΤΠΕΥ δπουϊά Ὀ6 
ΟἝΓΟ]655 οὗ ἴπεῖὶγ δῆενγ Πρ, ἢ6 βᾶγδ ἴπδῖ Ἄενθῃ 
1 γου τοσοῖνο Βαρίϊσαι δυζ Ἰηϊεηα ποῖ ἴο ὃ6 
Ἰεὰ ὈΥ (ῃ6 ϑδρίπὶ αὔογιναγάβ, γοῦ ἢᾶνο ἰοϑῖ 
(ῆε ἀϊπην σοπίοττε δηὰ {πὸ Ῥγο-ἐπλϊηθηςς 
οὗ ΒΟ} ϑῆι:ρ." 

15. ἴῃ ργοοῦ οὗ {πὸ δϑϑουϊίοη {παῖ “ ἘΠΟΥ͂ 
ΨΠ|Ὸ ἀύὸ ἰοὰ ὉΥῪ ἴπθ δρίγις οὗ σοά, γε {π6 
8οη8 οὗ Οοὐ;," δῖ. δι) ἀρρεϑδὶ]5 ἴο ἢ15 γεδάεγϑθ᾽ 
εχρεγίεηςε οἵ πε Ἵμαγαςῖοεγ δηὰ εἤεςϊ οὗ πε 
δριτῖ νος ἢ {ΠπΕΥ Πα τοοεῖνεα, 
ον γε ῥαυε ποῖ γεζοίυεά ἐδὲ “ρέγὶφ ο7 δοπ- 

σε αχαὶπ ίο Ξαγ.) “ον γε τϑοοϑϊυϑθὰ ποῖ 8 
δρὶ τὶ οὗ δοπάαχε αἀφαὶπ ἀπῖο ,χαγ.᾽" 

ΤῊὸ δογιϑῖ ροϊηῖϊβ ἴο ἴπ6 {ἰπ|ὲῚ νη δ6- 
Ἰιουηρς δηὰ δοιηρ Ὀαριχοα {ΠΟῪ γοςοινοά ἴῃς 
Ηοὶν ΟΠΒοβῖ: {παῖ ψῆδὶ ΠοΥ πο τοςοϊνεὰ 
γᾺ5 “δε ϑρίγὶ! 9 Οοά," ὈὉΥ Νν ποπὶ ἴΠΕῪ γα 
51}}} ἰεὰ (ν. 14), (8 οἸοατΙ Υ βίδιεἀ ἴῃ ΟΔὶ. ἵν. ς, 
6, ἀπά 15 Ποῖα δϑϑιιπθὰ ἴῃ ἴΠ6 ΔρΡΟΔ] ἴο 
{ΠΕΙΓ ὀχρογεηςθ. ὙΠ6 αιιοϑίίοη ἴο ὃ6 ἀθ- 
εἰάφὰ ὑγ ἰδαῖ ὀχρεπθηοο 15, Δ παῖ Κιηά οἔ 
δρίγιϊ παῖ ννᾶ5; δηά ἴῃς δηθνιοσ 18 ἰννοίοϊ , 
(6 νεγ δεΐηρς ΕἸ ρ δία ΠΥ τοροαϊοά, “Ὑϑ 
Σοσοϊγνοὰ ποῖ ἃ δρίσὶ οὐ Ὀοπάδχο, Ὀυΐ 

ΚΟΜΑΝΘ. Γ]Π]. [ν. 14-ι5.Ψ 

Ις Βὸγ γε μᾶνὲ ποῖ τεςεϊνοὰ 
τῆς 8ρίπτ οἵ θοπάδλρε ἀραίῃ ἴο ἔξαγ: 
δυῖ γε πᾶνε γεςεϊνεά τῆς ϑρίγις οὗ 

γ8 τοϑοοοϊγϑθὰ ὁ δρ ϊσὶΐ οὐ δὰορίὶου." ῬὍΤῆὸ 
νοτγάὰ “αρίὶσὶς᾽" 18 ἴῃ Ὀοϊῃ οἰἶδλυ5ο5 ἃ (οτηπΊοη 
Νουπ, ποῖ ἃ Ῥγοροσ Νάπιθ, δηά ἱπογείοσγο 
Βδῃοιϊά ποῖ θὲ ντιῖθη νυ ἃ ολρίϊα]ὶ ἰοςῖοσ. 
(Οὐοπιρᾶγα 2 Τίπι. 1. 7. 

ΤΏΘ “ δοπάαρε᾽" ΟΥ ““5ἰάνεῦυ, ν Ὡς ἢ 
ττοιρδουΐ [ἢ 15 ΒΕ ΡΙ5116 15 ςοηϊγδϑῖθα ννἢ (ἢ 6 
᾿ΠθΕΓΥ οὗ ἴπε δοῃβ οὗ Οσοά, 5 ἔθ Ὀοπάαρε οὗ 
8 (σἱ. 6, τό, 17, 20; ΥἹἱὶ. 25), αηὰ οὗ ςοτγ- 
Τυρίίοη ΟΥ ἀδαῖν 45 (Π6 σοηπδεαιεξηςος οὗ 5η 
(νυ. 21). ΤΒε Αροϑί]εἶβ γεδάθγβ, Ὀοῖῃ [νυν 
δηὰ Οδηζ]οβ, μαὰ 411] Ὀδθὴ οπὸδ ὑπάοτ (ἢ Ϊς 
Ὀοπάδρο μ 17) Ὠϊοὴ ἴοπά5 “πὑηῖο ,αν," 
ούρη ἴῃς ἔραγ οὗ ἀθαῖῃ (Ηθῦ. 11. 14,15). Βυῖ 
ἴῃς ϑδριγῖ Ὡς ἢ ΠΟῪ τεσεῖνθα οὐ Ὀδοοιπης 
ΟὨ Γι ςτΔη5 ννι5 ποΐ ἐοιιπὰ ἴο Ὀ6 “ἃ τῳ ο 
δοπάασε ἰοηάϊης σφαὶϊπ μπίο ὕἡξαγ," Ὀυϊ “8 
Βρὶσὶϊ οΥΓ σάοῤῥίον"" ΟΥ̓ “ Δ] δτίοη "-- ἃ βριγίξ 
ὙΠΙΟΝ ΡΓΟΡΟΓΙΥ ὈοΙοπρ8 ἴο δηά ἰ5 σμαγδεῖογ- 
ἰδῖὶς οἵ Δἀορίεἠ οπιάτοηῃ. 

“άορίίοπ ννᾶβ8 ἃ ῬΓΟσθ85 ὩΠκηοννη ἴο ἴΠ6 
ον 5ἢ ἰᾶνν, ἀηα ἴπ6 ννοσά νἱοθεσία, ἢγοῖ ἰουπά 

ἴῃ ΟἿ]. ἵν. ς, ννὰβ ῬγοῦδΟΙΥ ἔογπιοὰ Ὀγ δῖ, 
Ῥᾳι] διπιϑο] . Εσοτῃ [15 οἰγοπιοίδηςο δηὰ 
ἴτοτα ἴη6 ἔδλςοϊ τῃαὶ δῖ. Ρδι}, ἃ Κοπδη οἰ Ζοη, 
15. ἰοσὲ τ ηρ ἴο Ἀοπιδπῃδ5, ᾿ἴ ἰ5 αἰπηοϑῖὶ ςογ- 
ἰδίη παῖ ἴΠ6 δ᾽  υϑίοη 5 ἴο (ἢ Βοπιδῃ ἶανν. 
51. Ρδι}}}5 ννογὰ ννὰβ ἴῃ ἰδίεσ ὉΠΠ|ὲ5 ἀρρ θά ἴο 
Βαρίϊδπλ (δ ςθγ): ἢ ἀρρ 165 1 ἢ Π56} ἴο 
Οοάϊβ ἰγρίςδὶ δάορίοη οὗ ἴῃς [ἐννϑὴ ἡφδίοη 
(ἰχ. 4), ἴο ἴπ6 δοῖϊιιφὶ δάορίίοη οὗ 6] ΟΡ ΓΒ 
Ὀοῖη [ὃν ἀπά Οεπίο5 ἴο δ6 ἴπς σΠάγθη οὗ 
Οοὰά (6α]. ἵν. ς; Ερῆ. ὶ. 5), δηὰά ἴο {ΠΕῚΓ 
Ῥεγίεςϊοά δάοριίοη ἴθ ἴῃς ἔιΐιγο κἴδῖθ οὗ 
ΒΊΟΥΥ (νι. 22). Οοιρ. Νεδηάεσσγ, " Ρ᾽δητὶπς 
οὗ ΟἸ γβδη γ,᾽ ἴ, 477, ἀπά ΕἸ ςοῖῖ, “Οδὶ» 
ἦν. ς. 

ἴη ἴῃς ῥίιγαϑο " “γιέ οὐ αδορίίοπ ἢ ἴῃ 6 γσεῃϊ- 
ἔνε ἀοε8 ποῖ πχεδη ἴπδῖ δάορι[ίοη ἰ5 ἴπε εἴεςϊ 
οὗ πανίηρς τεςεϊνοὰ τῃ6 δρί πὶ (Αἰμδηδβιυβ δά 
ϑεγαρ. ΕΡ. ἱ. ς. 19 υἱοποιούμενοι τῷ πνεύματι) : 
[ῸΓ τῇ τῆ6 ρδγαὶ οὶ ραββϑασὸ Οδὶ. ἵν. 6, ννὲ 566 
τῃηαΐῖ τῆ6 Εἰ ἑμέεητα ὅοοβ Ὀείογε ἴδ [Ἐ5ἘἸ ΠΊΟΠΥ͂ 
οὗ ἴπ6Ὸ ϑριπῖ, “ δανίηρ ἴακοη ρος τῆσγοι ἢ 
ἔα ἢ δηὰ )ι5ι|ποδίοη ἡ (Μεγεγ). Υεἰ [Π]8 
Ῥαυλπο ἀοςῖτπο ἰ5 ρετε ΠΥ σοποιϑίοης ψὨ 
τῆς ϑριγί᾽'5 ργονίοιιβ ννοσκ οὗ τγεροπογδίίοῃ 
([]ολπη 1. 5), ἔογ “ Ἡροιοουεγ δε φυσι δ ἐδαΐ 
ει ἐς τὲ Οργσὲ 8 δογπ 9 Οοα" (τ Ϊοδῃ 
ν. 1). δῖ Ρᾳυϊ, ἰῃ ἵδεϊ, 15 Πεσδ βρεακίηρ ποῖ 
οὗ ἴῆο τοὶ βοοσγοῖ ννόοσκ οὗ τῇς ϑριγι ἴῃ σὸ- 
βοηογαῖίης ἴῃ σοὶ] Ὁ ἔλἢ, υζ οὗἉἩ τὴς βυῦβο- 
αυεπῖ [οϑτπΊΟΩΥ οὗ ἴῃς ΒΡ ΓΙ, ννῖ ἢ, ΨΠΘΊΠΟΣ 
Δοσοιηραιη θὰ οὐ οοῖ ὈΥ ουϊνναγά 5ἰμη5, ὈΟΓῸ 
εἰ Πε55 'ἴῃ ἴΠε Ὠεαγῖβ οὗ Ὀδ] ον γα (Παῖ ΤΠΟΥ͂ 
μιαά ὈδωοπΊο 5οη5 οὗ Οοά. 

Α “υρίγὶὶ ὁ.) αὐοριίοη " 15 ἴλι|5 ἃ ϑρίγιῖ 06- 
Ἰοηρίηρ ἴο δάοριίοη ἃ5 [8 ὑγορεσ σμδγδαςσίοσ, 



γ. τ6---1|. 

δαορίίοη, ΨΠΕΓΘΌΥ γα οτγ, Αὐδᾶ, 
Ἐδιδετ. 

16 Τδε δρίγις [0861 Ὀεάγεῖῃ τῖϊ- 

διὰ “4 «ῥινὶ: ο77) δοπάαρε" πουϊὰ ἴῃ ᾿ἰκα 
ΤΩΔΏΠΟΥ ὃε “Δ 5ρίγιῖ σμασζαςίεγιϑίῖς οὗ Ὀοῃά- 
ἃγε᾽" δῃά 50 ἴοπάϊηρ “ππῖο ,χαν." 

Οοπιηρηΐδίογβα ἀῃηοϊοπὶ δηᾶ πχοάεγῃ ἤδυθ 
ΒΕΓΟ σὰπ ψ]]ὰ τη τΠεῖγ δ(ἰοπηρίβ ἴο ξῖνε ἃ ροβὶ- 
ἔνο δηὰ ρεγϑοηδὶ εἐχίβίθηςε ἴο {παῖ οὗ ψΒς ἢ 
δῖ, Ρδ0} βρέδκϑ ΟΠ ἡ ρδίνεὶγ. “ΘΟΙῺ6 5ΑΥ͂ 
ἴϊ ῖ5 (Π6 ϑριγιῖ οὗ τὸ Εν! Οηο, δυϊ 1ἴ ἰ5 ηοΐ 50: 
[οΥ 1ἴ ἰ5 ἴῃς ἂν τπῆδὶ ἢ Πότ ς8]}15 ἃ βρί τὶ οὗ 
Ὀοπάδροε " (ϑονογίδπυβ 'ἴπ γάμο ῦ : 50 Ὠἷο- 
ἄρτγυ5, Τ᾿ πεοάογιυ). “Ὅῆε ἰανν ἃ5 βίνε ὈΥ̓ 
[ες ΗοὶΪγ ϑδρίπιὶ" (Τ βοοάοτγει). “Το ϑεγὶρ- 
ἴμγε5, 85 θείης 5ρ᾽ ἰϊυ] ἀπά βυρεγηδίυγαὶ, δυῖ 
ἐϑι ὉΠ Π5Β1ὴρ ἃ ἀιβροηβδίίοῃ ἴῃ νυ Ὡς ἢ Ριιη]5ῃ- 
τροηΐἴβ5 δηά σγοννλγαβ εῦα πιεῖεά οιἱ [ἰκ6 (Π6 
ἰδ} ροσγίίοῃ οὗ ἃ 5σϊανε" (( γγϑβοβίοιῃ ; Τβεο- 
Ρηγὶ. (ξευιθη.) Αὐκιιδίίης ἀρρ] 65 ̓ ἴ ἰο ἴῃ 6 
ΗΟοΟΙΥ ΟΠμοβῖ, “Ὀεοᾶυβε (ἢ6 5άπὴῈ δριγιὶ οὗ 
Οοά, τῆαϊ ἰ5, μεσ οὗ Οοά, νυν βεγεῦυ τῃ6 
[,ϑνν νγὰ5 ΓΘ οὐ [4065 οὗ βἴοηθ, ϑἴγιςκ 
ἴογγου ἱπῖο ἴποϑεο ψῆο Κπονν οΐ γεῖ (σοαβ 
ἔγαςς, (Ὠαῖ ὈΥ ἴπ6 1ἂνν 1ΠΕῈῪ ταϊρϊ ὃς σοη- 
νἱησοὰ οὗὨἩ {Ποῖγ ᾿ΏΒΎΤΩΠΪΥ δηα 5ἰη ̓" (' Ουκλῖ. 
ἰὴ Εχοά.᾽ ἱν. ; σορ. ϑεῦτη. 1ς6). Βιυῖ ἴῃ 
ΔηΟΙΠΕΓ ρᾷϑϑᾶρο (' Ρσοροϑίξοποβ οχ ΕΡ. δὰ 
Ἀπ. οχροϑβ.᾽) ἢ6 ΘΧχρ δὶ! [ἴ 45 “τῆς βρίγιῖ οὗ 
διπὶ ἴο ΨΨΠΟΠῚ 5 ΠΏΘΥΒ 416 ἰῃΠ Ὀοπάδρο: 50 
(Πδῖ, 45 [π6  ΗΟΪΥ δριγιξ ἀδ νογβ ἔγοπι ἴΠ6 ἔδατ 
οὗ ἀραῖῃ, πε βΞρίγιῖ οὗ Ὀοπάαρο ψγῇο δαί ἴῃ 6 
Ρονεσ οὗ ἀδδίῃ μοὶ 5 ἴῆε κΌ  Υ ἴῃ ἔδασ οὗ τπαῖ 
Βα ἀφδίῃ : ἴῃ οτάεσ παῖ δᾶςἢ ΤΠΔΥ ἴυγη 
ἴο τῆ6 6] νου γ᾿ 5 ΠΘΙΡ, ὄνθῃ ἴῃ βρίϊε οὗ ἴπ6 
Πλον], ψιο ἀοϑβίγοϑ ἴο αν ἢἰπὶ ἴῃ ἢ 5 ΡΟΥΟΓ 
αἰνναγ5.᾽" 

ΡΒΠΙΡΡΙ ἀπά οἴμετβ υπάογϑίδηά ἴπ6 οχ- 
ΡΓΕβϑιΟἢ5 51:0] Ἴνεἰγ οἵ ἴῃ 6 5ογυ!]ς πὰ ἢ] 14] 
ΒΡΙΓΙ ΟΥ̓ ἀἸϑροϑιίοη δηρεπάεσγεα ὉΥ {πε [,ανν ΄ 
δηὰ ἴῃς Οὐοβροὶ τγεϑροςζίνεὶυ ; Ὀυΐ {Π15 15 
ορροβοά ἴο ἴδε πηϑδηϊης οὗ πνεῦμα τεαιϊγεά 
Ὁγ {πὸ σοπῖοχῖ ἴῃ σύν. 14, 16. ἼΠε56 ἀἰϊβῆ- 
οὐ} 165 41} 4γϑε ἔγοτηῃ πορσης ἴῃς ογάσγ οὗ 
πὸ νογάβ: 81. δὰ] ἀϊά ποῖ νυτῖϊς “ὙΥυὐὰ ἤδνθ 
ποῖ γερουεά αραὶπ ἃ 5ρίτιι οὗ Ὀοπάδρε," δυῖ 
“ἃ ΒρΙ|Γ[ οὗ Ὀοπάδρο ὀγίηψιπο γοι ἀραὶ ἱπίο 
α :ἰα͵ε οὗ αν." Οὐομραγο 2 ΤΊπι. ἱ. 7. 

«υδεγεῦγ «υε εγ7γ.} 1 ἸΟΓΑΙΥ “ἰη ψΒΙΟᾺ 
(δρί γί) «ὖε ἐγ": σοΙΠΊΡαΓο 1 ΟὐοΥ. χὶϊ 3. [ἢ 
ἴη6 ουάδάδση σἤληρσε ἔσοσὴ ἴῃς 2παά ἴο ἴΠπ6 181 
Ῥεΐβοῃ Ψ͵Ὸ 566 δῖ. Ῥδὺ] ΙΠΊ5 ΙΓ τη ἴῃς 5απὶδ 
ἢ]14] βριγιῖ Ἰοϊηίηρ ἰἴῃ ἢ]5 ὈΓΕΙ ΓΘΠ 5 ΤΥ. 

“ὀῤα, Ἑαδεγ. 866 ῃοῖδ οἡ Μαζκ χίν. 16. 

16. Απδὶγϑὶβ οὐ ννμαῖ ἴα κο5 ρίασθς ννἤεῃ ψῈ 
ἴῃ (ἢ ϑριγῖ ΟΥΥ “ “ὁόα, Ἑαλδεν ." ἴῃ ετὸ 85 [ἤθη 
ἃ ἱννοίοϊά Ὀυΐ υπιιοα το5 ΕἸ ΠΟΠΥ͂, γα ΟΥ̓ δηά 
{πὸ δριγιῖ οτ65 ἴῃ 5 (Ὁ Δ]. ἱν. 6). “72: δρίγιὲ 
ἐ“εἰ 1.6. τὴς ϑρίπὶ οὗ Οσοά, νοὶ 845 1υ5ῖ 
θοεη ἀεβοσί θὰ 45 4 5ρίγιὶ οὗ δἀοριίοη, “ ὀεαγείὁ 

ΚΟΜΑΝΘ. ΜΠ: 

Π688 ἢ οὐ 5ρί τίς, τπδλῖ νγὲ ἅγὰ τῆς 
ςδι]άγεη οἵ οά : 

17 Απὰ 1 «δι άγεη, τε ΠΕἰγβ ; 

«υἱΐγις:. «Οἱ ον “ῥέγ!." ΤὙΠ[5 τοηάδοπηρ ἰς 
ΤΏΟΓΟ σοτστοςῖ ἤδη {παῖ οὗ ἴῃς Νιϊμαῖς “ἴο ΟἹΓ 
ΒΡΙΓΙ: 11 Π}Ρ]165 δῖ ΟἿΣ ϑριγιϊ αἷϑο Ὁ6ΔΓ5 
ὙΠ 658 ἴο 0.5, Δὴ 1464 ἴο ννῆ!οἢ [δηρο Βι Γδηρ οὶ 
οδ]εςῖς, ἑογρεϊηρ (παῖ [ἴ 15 ψγῃδῖ ὁσςυΓβ ἴῃ 
ΘΟΥΘΙΥ δοῖ οἵ σοῃϑβοίοιιβη6ϑ55. 

δῖ. Ῥδὺὶ 5 σοηβοίοιι5 ἴπαϊ ἴπΠ6 ρυ}56 
ἴο ΟἿ ““4ῤῥα, αῤῥεγ᾽" φτοσθθάβ ἤτοπὶ ἢϊ5 
ΟΥΏ 5ριγῖς δοϊϊπρ υὑηάθγ ἴἢς ἰηῆυοηοθ οὗ 
τῆς ΗΟΙΥ ϑριπὶ δηά ἴῃ Ἴοηςετῖ νν ἢ Ηἰπι: 
σΟΙΡαΓΘ ἱ|. τς, δηά ἰχ. 1: “ »ἘΠὴ). εοη5 
“ἀφῆκες απο ὀεαγὶηρ να «αὐἱΐπεν. πὶ ἐῤέ Ἡοΐν 
Ορον!" “ΤΠϊ5 νιη685 οὗ ἴπ6 δριγιξ ἰ8 ποῖ ἴο 
δε ῥἱδοθά τρρσγεῖγ ἴῃ ἴΠε ἔδο!ιηρς (1 [οδη {ϊ. 
19), διῖ Ηἰβ νῇοὶς ἰηνναγὰ πὰ ουϊννατ 
ΘΠ ΟΔΟΥ͂ πλυϑὶ Ὀ6 ἴάακοη τοροῖθοσ ; ἴοσ ἰπϑΐδηςθ, 
ΗΙ5 σοπηίοτί, Η!5 ᾿Ἰποϊϊοπιεπὶ ἴο ῥγάγεγ, Η 5 
σΘΏΒΌΓο οὗ 51η, Η!5 ᾿πηρυ]θὸ ἴο ννογκϑ οὗ ἰονθ, 
ἴο νηθ55 Ὀεοΐίοσγο (ἢ6 νοὶ ά, δηά 50 ἐογίῃ. 
ὕροη ἴδε ἐουηάκᾳίίοη οὗ 1Π15 ἱπιπιεά!αἴο ἴθϑ5[1- 
ἸΊΟΩΥ οὗ ἴῆς Ηοἷγ ϑριγιῖ, αὐ ἐδὲ γεφεπόγαιδ 
»ιαηπ᾿: εοπουϊείίονι 97) Οργὶ οὐ ἀπά Ηἱ: τυογὰ ΒΠΔΙΪΥ͂ 
Γεσῖθσ. ον ἰδῇ ἴῃ ἴη6 ϑεγπρυγο 156} ἢδ5 
115 0515 ὑροη ἢ 18 ἐχρογίθηςς οὗ ἴπΠῸ αν ΠΥ 
οὗ {πε ῥγιηςῖρῖθ νν]Γἢ 1ἴ Ργοπηδο5, δηὰ νν ἢ 
ἤονν5 ἱπῖο ἴῃ6 ὈΘΙΘνΟΓ ἢ 16 ἢς 15 οςουρὶςεὰ 
νὴ τὸ (ΟἸδδμδιυϑθη.) 

ΤἼΘ ραβϑᾶρὸ ἴοϑίθ5 5ίΓΟΠΕΥ ἀχζαϊησί [Π6 
Ῥδηιμποιϑιῖς σοηδιδίοη οὗ ἴπ6 Βυπιδη ϑρίγιῖ 
δηά ἴδ Ὠ ἱνίπα. 

“Τῆς υυἱἱῖη658 οἵ [ἢ ϑδριγιξ 15 ἃ σοῃϑβεῖουϑ"» 
Π685 οὐ οἷιγ πανίπρ τοςοινοὰ ἴῃ δηὰ ὈΥ {π6 
ϑρίτς οἵ δάορίϊοπ ἴπ6 ἴεροῦβ τηοπιὶοησὶ ἴῃ 
[δε νογὰ οὗ Οοά ἃ5 Ὀε]οηγίηρ ἴο Ὠἰ5 δάορῖεά 
ἢ] άγϑη,---ἃ ἰονίηρ πόα τονγαγά8 Οοά «πὰ 
τονναγὰ 411 ταδηκιηά ; πδηρίης νυν ΠὨΠ]ΠΑ ΚΘ 
ςοηῆάρηςε οη σοά οὔνγ δῖπεγ; ἀεϑιγιηρ η0- 
(Ὠϊπς δυῖ Ηἰπι, σαϑίηρ 41}} οὐὐὖσγ σαγα οἡ ΗΠ. 
ως [{{|5 ἃ ςοηϑοϊουθηθθ5 {παῖ νγὸ ἅγὸ ἰη- 
νΥΔΤΟΪΥ σοπέογπιθα ὈΥ ἴΠ6 δριγίῖ οἵ σοὰ ἴο ἴῃς 
ἰτηᾶρο οὗ Ηἰβ ϑοη, δαπὰ ἴπαΐ νψνο νγαὶκ θείοσο 
Η πὶ ἴῃ Ἰυπίῖςσθ, ΤΠΊΘΓΟΥ, δηά {γυῖῃ, ἀοίπρ ἴΠ6 
τη ηρ8 Ψψηϊοἢ ἃγθ ρ᾽θαϑίηρ 'ἰῃΏ Ηἰ5 5ιρῃῖ, 
(ΥΝ εβϑἰδυ, ἴῃ 1δηρεβ  Οοτηπιοηΐϊατγγ.)) 

17. “πὲ ὦ εὐἰάγεη, ἐδὲπ ῥεὶγ..}] ὍὌΠα 
ΑΡροϑβίϊδ ἐο]ϊοννβ ουξ 5 ργοοῦ οὗ ἴῃ ργογηῖδε 
ἴῃ τ. 13: “γε «“ῥα}} ἰμυε," ἴοτ γε τὸ Οοά β 
ομ]άγρη (συ. 14-16), δηὰ ἱμεγοΐίογε μεῖγϑ οὗ 
Ηἰ5 ἱπδογιίδησθ, “ ἴῆς βΊοσΥ ννῃ] ἢ 584}} Ὀ6 
τονοαϊοὰ ἴῃ υ8᾽ (υ. 183), ΙΓ ἢ ἰ8, ἴῃ ΟἿΟΣ 
ννογάς, εἴογηκδὶ ἰδ : σοτιραγε ἰἰ. 7. 

Εοτγ “0.5 851. Ῥὺ] πον 5γ5 “δένει, 
νυ Ποῖ ἰ8 θοῖλ τόσο ἴοπάοσ (Μεγογ), διά 
ΤΟΤΕ σοιιργοῃρηβῖνο, (Ὁ Δ]. 11. 26--.8.) 

ῥεὶγ: οΓ, Οοά4.)ὺ ΎὙνο τπουρηϊ5 ἐπηδηςς ἴΠ6 
ξτελῖποϑα οἵ ἴπῃ6 ἱππογίίδηςς, ἴπαΐϊ ἰἴ σοπΊα8 
ἔγοπι Οοά, δηὰ 15 βμαγοὰ νὰ Οἢγιϑ, ὍΤδδ 
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Πεῖτβ οὔ (ὐοά, ἀπά Ἰοἰμι- μετ στῇ 
ΟἸγβο; 1Γ 80 δε τ[ῃδλῖ να βυῆεν νἱῦ 
τη, τῇλι νὰ ΠΙΔΥ δὲ Ἂἷ5δο ροη βεά 
τορεῖπογ. 

18 Εογ 1 τεοκοηῃ παῖ ἴῃε βιιβεγ- 

᾿ινῖπο ἱπμογιΐδηςο, ππῖ1Κ6 [ῃ6 Ὠυπίδη, 18 Ὀ6- 
δίονγεά Ὁγ {πὲ ᾿ἰνίηρ ΕΔΙΠΟΓ ὕροη Η 5 σμ]άγθῃ. 
({μικε χν. 12.) 

ανπά ἠοἱπί- δεῖγ: «αὐ Οργἢ ΒΥ εν θῇ 
ἷανν ἴῃ οἰάἀοϑῖ βοὴ μαά τῃ6 ἰαγροϑδῖ βίδσγθ, δπάὰ 
ἀἄδιυρῃζοσϑ ννεσὸ Θχο δά, ᾿η]655 ΓΠΟΓΘ ἡ ΓΕ ΩῸ 
8οῃῆ5. (" Ὠιοῖ. οὗ ἴτἴπὲ ΒΙδ]ς,᾽ Ρ. 779, ὃ, Η εἰν. 
Ἀγ τῆς Ἀοχηδη ἰὰνν 5οη5 δηὰ ἀδυρμῖεγϑ σμαγοά 
δα Αγ ἴῃ τὲ ἱπῃεσιίδηςς, δηά δάορίεά 
σὨ]άγθη ννογὸ γραῖοα ἴκὸ οἴπογβ. (δη}}1}}5 
.Ὁιςεῖ. οὗ ΟΚ. πὰ Εοπι. Απίί.,᾿ Ρ. όοο, 8.) 
ΟἸ σις δάπηῖ5 41} ΗῚ5 Ὀσγοίῆγθη ἴο 5ῆδσγε 4} |κ6 
ἴῃ τῃαϊῖ ᾿ηπογδηος Μῃϊοῆ Ηδ [458 νοῦ, ποῖ 
ἔογ Ηἰπλβοὶῇ θυ ἕοσ ἔμεπῃ. 
ἱ “ὁ δὲ ἐῤαὶ «αὐε “76 Γ «υἱὴδ δὲ»ι.1 1 ννᾶ8 

Ραγὶ οἵ ἴμε Ὠἱνῖπε ογάεσ οὗ βαϊνδίιοῃ “ ἐῤαὶ 
Οδνὶ νησὶ σεν," ἀπά [σου ρῇ δυβογίηρ Ρ655 
ἴο ΡΟΣ ([ρυκε χχὶν. 26, 46; Αςῖϑ χνὶϊ. 1; 
ΧχΥν!. 22; Ηεῦτονϑ 1᾿. 9, 10), ἀπὰ αἷβδο [ῃαῖ 
Η 5 [ΟἹ] οννοσβ πλιιδῖ συ ον ννἢ Ηττ, ἰῃ οὐάοσ 
ἴο δος φἰογῆρα τοροῖμεσ. (Μαῖϊ. χ. 18 ; χυί. 
24; ΧΧ. 22: 1 ΤΏἬΏΕΘ658. 11]. 3; 2 ΟΟΥ̓, ἱ. ς; (ΟἹ. 
ἱ. 24: 2 Τίπι. ᾿1. 12; ἄς.). Τὸ “σεν «υἱὉ 
ῥὶὲ»ι᾽ 15 ἴο 5 ΠΠῸ Ὰ ὁ1ἴογ Η5 βᾶκο, δηά ἴῃς. Οοβ- 
ΡΕ] 5" (Μαγκ νἴϊ!. 35): σοιῆρασε τ Ῥεῖεγὶν. 12, 
“ Κοίοίες, ἱπαριμορ ΩΓ γε ἄγ ῥαγίαζεγ: οὗ 
Ορνιυνς πϑεγιπρε; ἐδαΐ «ὐδὲπ ῥὶς σίογν “δα]] 
δὲ γευεαίεά, γε »47 ἐε σἰαά αἰδο «υἱδό ἐχεεεά 
7ογ." 

Οη εἴπερ 586ὲ6 ποῖς οὔ συ. 9: [ἴ ΓΟργοβθηβ 
ὦ ῥὲ  ε]]οαυ δι 97 δὲς «ὐϑεγίησε " (ΡΆ11. 1. το) 
Δ5 δῇ ἰηα!σϑρεηβδῦ]ὶε σοηάϊτοη οὗ ϑδαγίηρ Ηἰ5 
ΒΊΟΓΥ, ἃ ΠΟΟΟΒΒΑΓΥῪ αἸ5ΟΙ Ρ Ιη6 ἴο πὲ 1.5 ἔογ {πδῖ 
ὈΠ15θῖ] γενναγά νυ βςἢ 15 ρυ γομαβθὰ ἔοσ 1.5 ὈΥ͂ 
(6 5016 πιετῖῖ οὗ οἱἷἱιγ ϑανίοιισ᾽β οννῃ 8ιιῆξοσ- 
ἴΏ55. “1ὴ 411} πδίίοηβ, ἰηάθθά, δηὰ δῖ 4]] 
{ἰπλ65, ἴπ6 ννΑὺ ἴῃ νν ΒΙ ἢ τηθη αν τηεῖ ἀθδῖ!ι, 
δηά ννόσῆθη ἧανο τησεῖ βυ βΠοσιηρ, Π45 Ὀδοη ἃ 
[ο5ἘΠΠΠΟΩΥ ἴο πε σοηνςτίοη {παῖ ρῥδὶπ, θη 
ἐπηάιιγοα ἴογ ἃ τοσδὶ ρυγροβα, ΠΊΔΥ δ ἴτδη8- 
ἔουτηεα ἔτοτὴ ἃ συ γϑε ἰηἴο 8 Ὀϊοβϑίηρ, 8ηἃ ΠΠΔΥῪ 
οἰεναῖθ 1η6 παΐυγε οἡ Μη ϊοΝ [ἴ 566 Ππὶ8 ἴο 1η- 
Βῖςῖ ἃ ψουπά. Βῖ (Π158 σοηνι του μ85 Ὀδοη 
6580] 15 θα 45 οὔδ οὗ ἴῃ6 βιιργοπὶ ἰᾶννβ οὗ 
δυπιδη πδῖιγο Ὀγ 6 οΥῸ55 οὗ (ἢ γβι᾽" (νᾶςε, 
“ΟΠ 5[1401{} δΔηὰ Μογδιγ,᾽ Ρ. 316). 

18-1ο. ΤῊΕ δοῦβοξβ ΟΕ ΟΟΜΕΟΒΥ ὕΝΡΕΒ 
ΤῊΕΞ ΝΕΟΘΕΒΒΙΤῪ ΟΕ ΘυΈΕΕΒΙΝΟ. 

ἼΠ656 ἀγα ΤΠγθοίο]ά : 
(τ.) Ὑῇε πορε οὗ βίοσυ ἴο ψ Ὡς ἢ 41} ογοᾶ- 

τἴοη Ἰοοβ ἔογνναγά (18--2 5): 
(2.) Τῆς ργαβοηῖ πεὶρ οὔ δε ϑρί σι (26, 27): 
(3.) ΤῊ 4}1- επιοτοίηρ Ρυγροϑε οὗ Οοά β 

ΒΌΓΟ ἰονα {128--30). 

ΚΟΜΑΝΘ. ν1ΠΠ. [ν. 1τ8----Ι0. 

ἴποβ οὐ 118 ῥγαβεηΐ τἰπ|ὲ γέ ποῖ 
ΜΟΥ (9 δὲ εοπιραγεί Μη τῆς 
δΙΟΥΥ τῆς ἢ 54}} δὲ τενελίεὰ ἰηῃ 
ι.3. 

19 ἔογ ἴῇε εαγηεβϑῖ Ἴχρεοϊδίίοη οὗ 

18. ἔρον] γευζορ.Ἷ Α τθᾶβοῃ [οΥσ βιιξογιηρ νν ἢ 
ΟἸγῖβί ἰὴ Ἵγσάδγ ἴο ὃὈ6 γοσγιβοα ΒΗ. ὙΤΠδ 
ςσοπηοχίοη ψ 8 ἴΠ6 Ἰασῖ ννογάϑ οὗ υ. 17 15 ἀϊγοςῖ 
δηά οὐνίουβ5. Το 5δπα ννογὰ (λογίζομαι) ἰ8 
Τεπάογαεά ἰὴ Α. '., “ τῤίπά᾽" (1. 3), "" εοποϊμαῖε᾽" 
(1. 28), “σωῤῥουτ᾽" (2 (ογ. χὶ. 5), “"εομπὲ" 
(ΡΆΙ]. πὶ. 11). [{ ἀοόβ ποῖ ἱΠΊΡῚΥ πποσὰ βιιρρο- 
5 [Ἰοἡ οἵ ορ᾿πίοη, δυῖ ἴδε Ἰυάμτησπί ΟΥ Ἰπΐεῖ: 
οῆσθ ψ οι ἴδ6 Αροβίίῖς ἀγαννβ ἔγοτη ςοπῃ- 
ῬΑ ρ (Ὠηρ8 ῥργεβοηΐ δηὰ {πι|ηρ}8 ἴο σΟΙΊΘ, 
[4 [Π6 ἔοστμοσ ἅγὸ οὗ πο ννεϊμῃϊ οὐ ννουίῃ 
ἴῃ ἴδε σοτηραγίδοη. “{Τρι: ῥγωπί ἐΐγιο ἢ 
(καιρός) ᾿πάϊςαῖο5 ἴῃς οὐ ςαὶ δηὰ ἤηδὶ ϑθάϑοῃ 
οὗ ἴδε ἀἰδροηβαίίοη οὗ “ [5 ννογὶ ἃ "ἢ (αἰὼν), ἃ 
δθάβοὴ οὐ ἀϊδῖγθββ νυν ἢ ἰ8 ἴο επὰ δἱ (ἢ γιϑι 5 
(ΟΠΊΪΠΡ : ΠΟΙΊΡΑΓΘΟ 11]. 26 δηὰ χὶ. ς ἢ ΧΙ. 
11 δηά τ ΟοΥ. Υἱϊ. 29. 

“ῥα δὲ γευεαίεά.] ὉΠ β]ΟΥΥ δἰ γοδα 
εχίϑίβ ἴῃ ΟΕ γίβί, 1ἴ ΟὨΪΥ τοπηδῖη8 ἴο δὲ γὸ- 
νϑα]θὰ 1 υ8. δῖ. Ρδι] ἀοθ5 ποῖ 186 ἴῃ 5 πιρὶθ 
Ευΐυτε Ὑδηβὸ, Ὀυΐϊ (45 ἴῃ ν. 13 δηά ἵν. 24) 
Δ Θχργοϑδδίοῃ (μέλλουσαν) ὙΠ ΓΟργοϑοηΐθ 
(η6 ἔμΐυγς τονοϊδοη οὗ ἸΟΥΥ ἃ58 ϑοπιεῖμιηρ 
(δῖ 5 ἀδϑΠηρα ἴο Ὀ6 δηά νν}}}] Ὀ6. (ὐοἴπῃρατο 
Οδὶ. 1.1. 22, οσα ἴῆ6 βδαπθ 'νογάβ ἅγὲ υδεὰ 
ἴῃ ἴμ6 βδπὶθ δι ρῃδῖς ογάθγ. ὅ66 αἷἰβὸ (οί. 
1. 4; ΤΙ 51. τ; τ Βεῖ. 1. 4. 

ἐπ ιῳ.1 ΤὮς Οτοεκ ργεροβι[ίοη (εἰς) ὁχ- 
ῬΓαβϑε8 ἴμε ἱπουρῆϊ ἴπαὶ ἴδ τενοϊφιίοη οὗ 
ΕἸΟΓΥ Μ}}} γεαοὺ ἰο ἃπὰ ἴδκε ρἶδοθ )π 18. 

19. ΤΏ εεγίαὶμὴν οὗ ἴῃς διΐζαγα τγονοϊατίοη 
οὗ ΙΟΤΥ ἴῃ τ18 15 ςοηβιτηδὰ ΒΥ ἴῃ βτηραῖμεῖς 
Ἰοηρίηρβ οὗὨ 4}} δἀγοιιπὰ υ8.Ὀ. Κεῦϊο, ἴὴ {Π6 
“Ο γίβιίδη δα («ἢ 5. δῇον Ὑτσίη.), Πιδ5 
ζουηά 4 [Πδπλε ἔοτ οπδ οὗ ἢ}]5 ἤηεϑῖ ροθπὶβ ἴπ 
{Π65ς “ Οτοδῆβ οὗ Ναῖιγε,"-- 

“4 χορ ὙεΑγΏ ΡΒ ΤΟΥ ἃ ὈΪεδῖ πον ὈΙΓΙΏ, 
ΥΊ 5. 1655 ρ]οσθ5 οσον η᾽ ἃ," 

ἐδε εαγτιετί ἐχρεχαίίοπ (ςοτήραᾶγο ῬὨ]]. ἱ. 20) 
6 ἀοβογι θεά ΕΥ̓ ἐχργεβϑῖνο σοτηροιηάβ, βιιοἢ 
45 81. Ρδὺ] ἰονεβ, ἴῃ ννῃϊ ἢ ἤορο ἰ5 ἀθρὶςϊοά 
ὈΟΪΒ ἴῃ 115 Θαρεγηθθα “ἢ Πποδὰ ὉΡῚΝ," 
(ἀποκαραδοκία) ἀηὰ ἴῃ 118 ΡΟΓΒΟΥΟγδηςΘ6 νναῖῖ- 
ἴῃς ουξ ἴῃς οηἀὰ (ἀπεκδέχεται: σοτηραγε τ Ρεῖ, 
1:1. 20). 

ἐδε ἐγοαλμγε ἘΔΊΠΟΓ “189 ογϑδίξοι," 
ἐ.ε. τς {π|ὴρ08 οσγεαῖοα (Ν᾽ ]ρ. “' σγοδίυγα᾽᾽). 
Τῆο ψογὰ ᾿ἴδεϊζ 15. οὗ υπ]᾿πλ|οἀ ἀρρὶϊςφῖίοη 
(Μαγκ χὶμ. 19), δηὰ ἴη6 σοηϊοχῖ ΟὨΪΥ οδῆ 
ἀεῖοστηῖηο ἴῃς εχίθηϊ οὗ 1183 τη θδηϊηᾷ. 

ΟΥ̓ τπίηρβ ογϑαῖεα, ἴο Ὀδρίη ἘΠ τῆς Πρ οβῖ, 
εοοά Απροὶβ ᾶἅτὰ οχοϊἀδά, ἔοῦ ΠΟΥ ννογα ποῖ 
“ἐγ ρπράφ “πότε 09 την" (Ὁ. 20); δπὰ ουἱῖ 



ν. 20.] 

(ῆ6 οἴοδῖυγε τυδιῖοῖῃ ἔογ τῆς πηληὶϊ- 
{εοϊδῖίοη οἵ ἴδ 5οη8 οὗ (σοά. 

20 Βογ τῆαο οἴοδῖιγε ννᾶβ τηλάς 

ΑὩγεῖϑ, ἴῸΓ 1ΠΕΥ ἤᾶνα ΠΟ βῇδγο ἰη {πε Ὦορε οἔὮ 
εἴογυ : οἵ Μδηκιπα ἰξ ἰ8 οἴδαγ παῖ δεϊΐενοῦβ 
ἅ16 ποῖ δόγὰ ᾿ποϊπἀοὰ Ὁπά6Γ ΚΤ 89 οτϑδίξοι," 
δυῖ πιεπιϊοηφα βορασγαϊοὶν δηὰ ἀϊβίϊηςοΥ 85 
δηδτγίης ἴῆε ϑδᾶπλὸ ἰοηρίην, [ῸΓ “ ποί οπῖν δὲ 
(ἴλε ογοαῖοπ) δμ ομγσείυες αὐτο, «υδἰεῤ δαῦυς 
ἐδὲ 3γ::-7γμ ο77 δὲ ϑρίγὶ!, ευεη «ὐε (υ. 21) 
οἱγαείυες σγοαηπ «υἱήδίη ομγφείυει, αυαἰλῖπσ ὃν 
ἐδε αὐορῤιίοη." 80 ἔδσγ ἴδεγο 18 ἃ ὙἜΎῪ βΈπογαὶ 
οοηϑοηΐῖ ἀπηοηρ ἱπ[ογργεΐογϑ, που ἢ ϑοπὶα ([ἢ 
ἀεῆβᾶπος οὗ ἴδ οἰθαγ ἀἰϑι πο οη πιαάδ ἢ σύ. 
19, 21, 23) πιδιπῖδιῃ τπδί δυθὴ ὈΘΊΙΘΥΘΓΒ ὯΓΘ 
ἱῃοἀθὰ ὑηάοσ 189 ΟΥΘΘΔΟΣΟΣ᾽" 845 ἃ μαζὶ 
υηάοτ ἴΠ6 νυ]ιοἷθ. 
ΤὨο οδιεῖ ροϊηῖϊ, ονψενοσ, ἴῃ ἀϊδρυῖο 15 [Π6 

ἱποϊυπίοη οὗ [Π6 ποπ- Οδγίσέίαπ ρΡογίύοη οὗἁ πιλη- 
Κιηά. 

Νον, ἤγϑὶ ἴῃς ἴογπὶ ““ ογελίίοη ᾿ (κτίσις) 
ΜΏΘη ΔρΡΡΙΙεὰ ἴο τηδηκίπά δἰννὰγ8 ἀδθποῖθϑ 
»ιαπάιπηἦ ὧ4 4 α«ὐῤοίσ, ἴπὸ υ πίη οΥοδίοῃ. 
Βυῖ ΄ῇ “Ψ. 21 ἃ ροϊίοη οὗ πιδηκιηά, “2ῤε 
ἐδείάγεη οΥΓ Οοά͵" ἂτὲ Ἴοηίγαδιθα νὶῖῃ, δηὰ 
80 οχοϊιάεα ἔτοη “189 οσθδίΐϊοῃ ἐπε 
ψ ὮΙ ἢ ἴεγπὶ ΠΟΓΕΙΌΤΘ. σΔΠ ΟὨΪΥ πιθδη, “1Π6 
οσοδίίοη 48 αἰϊδίιηςς ἔτοπὶ τηδηκιηά," (ἢ6 
ἱστδῖίοηδὶ! οἽσγθαΐϊίοη, δηϊπιαῖθο δηά ἱπαπιπηδῖο. 
Τῆς ΔΑροϑβῖϊο “" ρεγβοηιῆθβ ἴῃ 6 νου], υ5ῖ 48 
ἴῃς Ρτορμοῖθ ἀο ἤδη ΤΠΟῪ πιᾶκο (6 Ποοίβ 
οἷἶδρ πεῖν μαηά 5." ((γγϑοϑβ..) 

11 ἰ5 οὴς οὗ ἴῃς ἤηεβί ἂπά πιοβρῖ ἰγεηιθηΐ 
ἤξιγεβ οὗ βρθεςἢ ἴπυ5 ἴο τλκα Ναῖΐιγο ϑγυτη- 
ΡΑῖδιβε ἢ τπ8η: ψθοη ἴῃ6 Αϑϑυσίδη ἰ5 
ονοσίῃσγονῃ, Οοα 84γ5, “ 1 εαισεά 7εδαποπ ἰο 
πο Γ γ ὀίω, απά αἱ δὲ ἐγεθς ὡῇ ἐῤὲ Μείά 
“αἰπιοά ὸὼν ῥὶ»ι." (ΕΖ6Κ. χχχὶ. 15.) Ηοτῖὸ ἴὴ 
κε τηδῆπεῦ δῖ. δι] υπάοι δίς γ δϑοσὶθθ8 
Βυπιδη δ ] Ἰμ8 ἴο {πη 5 νιτπουΐ Γοάβϑοη δηὰ 
νδοιϊ Πἴπ : Ὀυζ ἢ6 ἀο65 πιιςὴ πόσα. ἴὐπάοσ 
1015 Ὀδδι ΔΙ] ἤρατο, 45 115 τηοϑῖ Δρργορτίαῖθ 
ἄγτοββ, ἢ6 ργεβοηΐβ ἴΠ6 σγαηά τυ τ τενθαϊοά ἴῃ 
ἴῃς ΟΙά Τεβίαπιεηῖ παῖ τἴπῸ ψΒο]ς νοτὶὰ οὗ 
παίυγε, 50 τιιςἢ οὗὁὨ [ἃ δῖ ᾿ἰοαϑῖ 45 νγῦβϑ ρίδορὰ 
ὈΠΩΘΥ τὴΔΠ8 οι πίοη, ἢ45 ἃ Γοαὶ σοποοόγη ἰπ 
πε ραβδὶ ΠἰϑῖζογΥ ἂπὰ διΐισγε ἀδβίηυ οὗ Μδηῃ. 
ἌΝΠοω Οοά 54γ5 ἴο Αἀδπὶι, “ εμγσξά ἐξ ἐῤδὲ 
ξ͵τομηδ 79 γ ἐδν ταὐε" (Οεη. ||. 17); ψβοη ἴΠ6 
ΕἸοοά, Ὀζΐ ννῆϊο ἢ Μδη 5 ] Κεά Π655 15 ρυπΙβμοὰ 
ἀεϑῖγουϑβ “δα γ7 ἰδυὶπρ σωῤιηίαποο «υδίερ «υα 
μον ἐδὲ ἥπερ 97) ἐδε σγομπα " (Οδη. νἱῖ. 22): 
ννἤση “26ε εαγὲῤ αὐτο ἐς ἀοβίεά μπάεγ ἐῤὲ ἰπῥα- 
δίαπ: ἐδέγεοῦ; δεσαμσε δὲν ῥαῦυε ἰγαπεσγεεά 
δε ἰαευ:, ἐραηφεά ἐῤὲ ογάἀϊπαπες, ὀγοάεη ἐδε ευεν- 
ἐαεἰης εουσπαηὶ," δηὰ “ ἐῤεγεζογε ῥαΐ θὲ στ 
“συομγεά ἐδε ἐαγεδ,᾽" ἀπὰ ννῆθη ποῖ ΟἹΪΥ “δεν 
δας ἀετυεἰ! ἐρεγεὶπ αγό ἀφηοία τ," Ὀυ 4150 “ἐῤὲ 
πεεὺ «υἱης »ομγηιεῖδ, ἐδε υἱπς ἰαπσμέ ρει δ,," “ ἐῤξ 
«υἱπάοαυ: 7 ονι οἹ ὀὲρ ὁ ἄγε ορεη, απά δὲ ζομπάα- 
ὥομ, 077 δὲ εαγὶὁ 4ο «ῥαάε᾽ (18. χχῖν. ς 81); 

ΚΟΜΑΝΘΒ, ΥΠ1ΠΙ. 

88] εοῖ ἴο νδηγ, ποῖ τὶ Πρὶν, δῖ 
ὃν γεάβϑοη οὗ ἢϊηπι ννῆο μαῖῃ βυδ)]εοτεὰ 
ἐδέ «ἀπιέ ἴῃ Ὦορα, 

-- π᾿ πα π- τ-πν-- ππασῳ 

ἴῃ 411 σις ρα553ρ685, νυ ΠΟΙ Βςτοσι δ), ροεῖὶ- 
Γ8], ΟΥ ῥγορδεῖϊς, ἴῃς βδδπὶθὲ ἰσυῖῃ, οὐ δ δἱἱ 
Ἔνθηΐβ ἴθ 6 βάᾶπιὸ ἀοςίΓΠ6, 18 ἜἘΧργοβϑεα ννῃϊοῇ 
851. Ῥδι})} 5ἴαϊθβϑ ἰῇ υ. 20, τῃαῖ “2 οσϑδίξοι 
«υα: δΒυ δ] θοϊθὰ 0 τὯη1}}." 
ΔΒ θη οὔσοὸ (ἢ 58 15 δαάπιϊ το, [ΠΘγο 18. ΠῸ 

Τοοπὰ ἰοῦ ἴον ἴθ δγριχηθηΐ τα απ ταυξῖ 
Ὀ6 ᾿ποϊυάερά ὃγ δῖ. Ρδυ] ἰῃ “Ἐμ6 ογϑδίΐοι" 
ἃ5 κτῃδί νΜ ἢ ἢ ΒΊγ 65. ῬγΟρΎ οΥ, ςΟηδβίϑίθποΥ, 
δηἀ δεδιγ ἴο ἴῃς ψνβοῖὶθ σεργεϑοεηϊδίιοη.ἢ 
(Γοτγθαβ.) 

[ξ“1ὴ βρθακίης οὗ τῆλῖ ρ]οσίουβ γεϑιϊτυτίοη 
οὗ 4}} τμϊηρ5, δῖος Ὧ45 Ὀδεη (ἢ6 [Ποπλς οὗὨ 41] 
[ῆ6 Ῥχορῃοῖβ, δηὰ τῆς γσγοαῖ πόρε οὗ ἴπ6 
ΟΒυγοῇ βίης ἴπ6 ννοσγὶὰ Ὀδραη, δῖ. Ρδι}] πιθη- 
[ἴἸοη5 οὐ ἴῃς οπδ μαηά πο Ππ|||6 ἤοςκ δὶ Πδὰ 
ἔδμεπ σεςεϊνεὰ [ἢς ἤγϑβι- ἔγυ 8 οὔ {πε δρί σι, δηὰ 
οη ἴδε οἴπου ῃδηά, ἴῃς τηδίοσιδὶ δηὰ ᾿σγαιϊοηδὶ 
Ἄογοδίίοῃ : 1 ἀο658 οί ἔοϊϊονν ἴπδῖ “τῆς ἰη- 
ὨΌΤΆΘΓΔΌΪΟ τὰ ἰτἀ65 οὗ “αὐ ἐδὸ ζω» οι οΥ 
ἐδε εαγίῤ, ποῖ γεῖ σοηνεγίοεα ἴο ΟΠ γὶϑῖ, γα 
ὉΥ πὶ ννΟ ννᾶβ8 βρεςῖδ!ν ςα]]εὰ ἴο δε ἴῃς 
ΑΡοϑβίϊο οὗ ἴῃς Οεητ 65 ραϑϑοά ὃγ, δου ἃ 
του οἡ 6 ΙΓ σοπάϊτ!οἢ ΟΥ ἀ65Έ ΠΥ 

Τῆς ὐ{ἢ 5 ἰμαῖ [κα [5διδῇ (ἰχν. 17), πΚ6 
ϑῖ. Ῥεῖεγ (τπὰ ρ. 1}. 1.1), δηὰ {ἰκὸ 81. [οῇῃ 
(Άν. χχὶ. 1), 51. Ρδὺὶ Ἰοοκεάὰ ἴογ “"α; μευ 
ῥεαυέη αμά ἃ ποὺ εαγὶ:" Ὀυϊ Ὀδίογε τῆλ 
“γε μζίοι οΥΓἹ αἰΐ ἐδὶπρι," ἣὯδ οχρεοϊοὰ {παῖ 
ἐῤῥὲ γμίπες. 9. δε Οεηερ.᾽" 5 ου] ἃ σοπιθ ἴῃ, 
δηὰ “ αἰ Πγαεὶ ἐε σατυεάΔ." Μαηκιπά τῃογὸ- 
ἴογε, 50 ἴὩσ 85 ἴπεγ {0161 ἘΠΕΙΓ ῬΓΟΡΕΥ ἀεβίηΥ, 
ἱπη δοςογάδηοςς ἢ (6 στεδῖ ργοπ δο, “2 
ἐδν “εεὐ “ὁα}} αἰ ἐδε παίίοης ὁ ἐθε εαγίὁ δὲ 
δε: ““,᾽" ἃτὰ 8}1} ἰης]υάοὰ διηοηρ “1όὲ “05:5 
οΓ Οοὐ" ΜῊΠῸ “ρὲ «υδοίε ἐγεαΐον" ᾿ῃο] 65 
4}1 τῃ6 ἱτταϊὶοηδὶ σγοαΐυτος, δηϊπηαῖο Οὐ 1η4η1- 
τηδίο, 45 ἱπ ΔΝ Ἰϑδάοχῃ χυΐ. 24 ; χίχ. 6. 

ἐδὲ »ιαπὶ γε ίαλοη ΟΣ “δε “οπ ο7 Οοάἀ7 ὌΠαῖ 
8 “189 γονοϊδίΐος οὐ δε σοη. 9 Οοά" {ποτὰ- 
βεΐνεβ, Ὡοΐ πΊΘΓΟΪΥ οὗ {Ππεῖὶγ ΡΊΟΥΣΥ : (ΠΟΥ νν}}} 
Ὀδοοτὴς Κπονη 48 “2ε σοπς οΥὙ Οοα" τιγυυκἢ 
(Π6 ΡΊΟΥΥ͂ νυν ἢ 58|4}} ἴπθὴ 6 ᾿πηρατίθα ἴο 
τεπι. Αἱ ργεβεηΐῖ, ποσὰ Κπονγη οὗ Οοάὰ 
δηὰ Κηονίηρ Η πὶ 85 {Ποῦ ΕΔΙΠΟΓ (υὐ.14--17) 
“ἐῤε «υογίά ξποευείρ ἐῤέηι ποί, δεεσι σε “ὲ ἄπεαυ 
ὀίνε ποῖ." (1 Τοδη 11]. χ.) 

20, 2:1. ΤῊΗΕΞ ΟΛΟΒδΕ ΟΕ ΤΗΕ ΟΝΟΙΝΟῸ ΑΝῸ 
ΤῊΕ ΟΒΟΟΝΌ ΟΕ ΤΗΕ ἘΧΡΕΟΤΑΤΙΟΝ. 

4Ο. ἐῤε ἐγεαλμγε αὐας »ιαάδ μόϊεο! ἐο υσηὶγ. 
ΤὴῈ9 οτϑδίϊοῃ ψΟἢδλβϑ δυρ)͵]θοϊθὰ 20 σὉαπμίϊγ. 
ΤἼΘ οἰ ρῃδϑὶβ ἰ6 οὐ ἴῃθ “νη ,᾿ [Παἴ νν6}}- 
Κποννῇ νδηῖυ οὗ (Πιηρϑβ σγεδίθα (τῇ μωταιότητ.). 
“ ΤΠουρῇ «ἷἱ τπημ8 ννογο πιδάθ ΥὑΈΎῪ ρμοοά, 
γεῖ ἤδη {Π6 ἢγϑὶ πιῇ Ξ' πο ἴΠῈῪ νγΈ γα Τοῦ - 
τυρίεα, δηγὶ 584}} τεΐϊυγῃ Ὧο ποῦς ἴο {μεσ 
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ΤΟτσ, δυο 

21 Βεοδιιβα τῆς σγοδίιγο {{56[{ αἷβο 
88.}} θ6Ὲ ἀεἰϊνετεά ἔτοπιὶ τῆς θοπάδρε 
οἴ σογτγυρτίοη πο τῆ6 ρ]ογίοιιβ ΠΙΡΕΓΓΥ 
οὗ τῆς ςΠι]άγεη οἵ (σοά. 

22 ἔογ ψε Κπον τῆδλιὲ τῆ ννῆοΐϊς 

ΚΟΜΑΝΌΟ. νΠΠΙ. ίν. 21---22. 

σγοδίίοη ρτοδηθῖῃ δηά τγανδιϊεῖῃ ἰῃ 
Ραΐπ τορεῖδεγ ππῸ] πονν. 

23 Απά ποῖ οἠἱγ ἐἦεγ, Ὀις ουγ- 
βεῖνες. ἷβο, νγνῃϊς ἢ; ἤδλνε τῆς βγβγυ 8 
οὔ τλε ϑριγίξ, Ἄἄνεη ννε ουγβεῖνεβ ργοδῃ 

ῬΤΌΡΟΓ 5ίδίθ, 1Π1}} ῬΊΘΓΟΖ, 1. 6. Μεβϑίδβ, 5Π4}} 
ςοιηθ.᾽ (Βογοόβῃ. Ἀδθῦ. ἢ. 2,,. Ἐδὶςδο.) 

Τῆε Οτθὸκ ννογά γοπάεσγοαά “ ὑσηίν" 18 ἔγΟ ΤΣ 
ἃ Τοοῖ ννῃϊ ἢ Πη6Δἢ5 “ ἴο 566Κ ψιδουΐ βηάίηρ," 
Δηἀ 50 [Π1Ρ]165 “ἔγυπίγαϊίοη ᾿ : δῖ [815 εἴγπιο- 
ἰοξίςδὶ! βθῆϑθθ τηδὲ ποῖ ὑὕδ6 ργθϑβρά, ἰἴ 15 ἴῃς 
ϑνογὰ σΟΠΏΠΟΗΪΥ ϑεὰ ἰη {πε ϑοριυδρίηζ, ε. Κ. 

ἴῃ Εςοϊοβίαϑίθϑ ἃ, 2, 11. 1, ἔοσ ([ὴὨ6 Η οὕτονν 03 
(Η δεῖ, Αθε]}), “ Ὀγθαῖῃ," “ νᾶρουγ," δρρὶ δὰ ἴο 
ΑἸ] τῃαΐ 15 ἔγαι! δαηὰ Πθεϊίηρ. (Οοιηρᾶγε μοῖρ οἡ 
ἱ. 21. 

ποῖ αυἱδισ ν.] ϑιυ)]εστίοη ἴο νην ἰ5 σοη- 
ἸΓΑΓΥ ἴο {παῖ ἰδηάθηονυ οὗἩ πδΐαγο, ἢ ἢ Ἰοδα5 
ΟΔΟὴ οτγεαΐιγε ἴο 5866 Κ [15 οννὴ ρῥγοβογνδίϊοῃ 
δῃηά ρογίεςϊίοη. ΤὨῖ5 ἰοπάθπου 15 σοπηραγοὰ 
ἴο ἴπ6 μυπιάη ΝΥ], θεσδιιϑα ογεαϊΐοη 18 ροῖ- 
δορά, 

δωΐ ὧγ γεασοη 9 δί»ι «αὐδὸ δαΐῥ τμδῥεολεά δὲ 
“α»ιο.}] Ἀδίποτ, “θα οπ δοοουπί οὗὨ δὲπὶ 
0 διυν]οοϊοὰ 10." (δδε ποῖθ οη [οδηῃ ΥἱἹ. 
57.) ὙΠΟ Αροβῖϊς πιθηϊοῦβ ΠῸ οΟἴποῦ ἐαισέ 
οἵ τῆς 5υδ᾽εςστοη οἵ ἴπ6 ογοδίίοη ἴο νδηϊχ 
(Δ 6 ἀρθΏΟΥ ἂδπά ν}}] οὗ “ δίνῃ «υδο βαδ- 
Ἰθοῖοὰ Δ." ὙὌΠ]5, ἴπ δοσογάδηςα ψ ἢ τῆ6 
Ἠιδίοσυ, σδῇ δ6 ἢο οἵμογ ἴπδη Οοά. Ηδ ψῇο 
ἢγϑῖ ῥἰδοθά [Π6 σγθαῖιγο πόθου πιδη'ς ἀοπηϊπίοη 
450 “βυαν᾽θοςοα 11" ἴο [ἢ οβεςῖβ οὗ πιᾶηΐξ 
ϑίη (Ο: η. 1}. 17, ν. 29}, Δηὰ νν}}] παῖ 1[ἴ ρατγ- 
ἴακοσ οὔ 186 δ] οδϑίηρ οὗ ἢΪ5 γοδιοσδοη. (οπι- 
Ρᾶγο 5. ἰχν. 17 Ηἰ; Ιχνὶ. 22; 5. οἷϊ. 26, 27; 
2 Ῥεῖ. 1.11: κϑν. χχὶ στ; δηὰ 866 ῃοῖδθ οῃ 
5. χὶ. 6 85 ἴο [6 γβϑοῃ Δ ὈΪ]θη 655 οὗ [Π]8 δογὶρ- 
ἴπγᾺ] ἀοοίγιπο οὗ ἴῃς πὸνν σγεοδίίζοῃ. 

ἐπ ῥοβῥε, δεεαιό ἐδε ἐγεαΐμγε ἐμπεὶ αἰτοῦ 
Βαῖδοσ, κα ΒΟΡΘ ἴδ δι [80 ογθδίΐοι ἱὑἴ59]7 
8180." ΤΠ65ε ννογὰ5 ἄγὲὸ Ὀθϑῖ σοηποοῖοα νυ ἢ 
ἴδε ἰοστήεῦ ρατί οἵ σ᾿. 20: ἴῃ6 50] οι οἢ ννα8 
ποῖ δρϑοὶιῖς ἀπά ὑποοπαϊοηδὶ, θὰΣ ἀπὸ οοη- 
ἀϊίοπ τροὸπ νυ ἢ “ἘΠ 9 οτθδίΐου ψ88 δ Ὁ- 
ἡθοῖοά ἴο νδιΐϊίγ"" υἱὰ5 ἃ δοῤῥε ρταηϊοα ἴο ἴζ, 
Ἐπ. 1 αἶθο 5}}8}} ϑθ!αγε 'ἢ πιδηβ ἀθ᾽ νογᾶηςθ. 
ΤΗΐ5 ρυγροτί οὗ ἴπΠ6 πορῈ πλυβὲ 6 ἜΧΡΓΟΚΘΙΥ 
βίαια, ἴῃ ΟΥΘΓ ἴο 8δονν ἴπ στοιιπά οὗἉ {π6 
ἐχρεοίατίοη ἴἢ σψ. 19, 85 ἀϊγεοίεά ῥγεςίβοὶυ 
ἴο {πε πηδηϊοοιϊδιοη οὗ ἴῃς βοῃβ οὗ Οοά. Αἡ 
υηὐεῆποά ἤορῈ τηϊρῆϊ ΘΌΡΡΙΥ 4 πιοῖϊνο ἔοσ 
ἐχροςίδζοη οὗ ἠδ! νογβησο ἴῃ σοποῦαὶ, δυϊ ποῖ 
ἴογ ἐχρεοϊδιίοη οὗ βῃμασίηρ ἰῃ ἴμ6 φίογυ οὔ ἴδ6 
ομ]άγοη οἵ Οὐ. (Μεγεγ.) 

δε δοπάαφε ὁ} εογγμρλίοη.) “ Οογγρέϊονι᾽ 
Ἰποϊιάθ5 ἴῃ6 ἀδλ}}}7 ρου βῆϊηρ ἃ5. νν6}} ἃ5 ἴῃ6 
ἢ η4] ἀϊδϑοϊυζίοη οὗ [πηρ5 σἼγοδλῖθα. ΤῊϊΪς βιιδ- 
)ὸς ἰοῆ ἴο ἀξολὺ διά ἀδθδῖβ ἰβ ψῃδὲ 81. Ρδὺὶ 

(41}5 “δὲ δοπάασε 9 εογγμρίοσ." 
ΗΘ. “. 15; ἡ ΟὐοΥ. ἵν. 16. 

ἐδὲ σίογίοις {δεγίγ, 5 ἘἈαΐδποῦ, “Ἐ 89 
᾿ΥΌΘΣΤΥ οὗὨ [88 ΖΊΟΣΥ οὗ ῤε ερ Ἰάγεπ 977 Οοά,᾽ 
ἼΠῖ5. βογυ, δοίης ἃ [}} δηὰ ρογίοςϊς ἀδνεῖορ- 
τηθηϊ οὗ 4}} ἴῃς δου 65 δηὰ ρόννοῦβ οὗ ΟἹΓ' 
ὨδίυΓο, 5 ΓΒΕ οδἰ]οὰ “ ψδεγέν" ἴῃ ορροϑίοη 
ἴο “2ῤε δοπάαψε 9 εογγωῤέίοπ." ὍΤὨε ψνΠο]ς 
ΠΥ ΙΟἢ 15 ἴο ὑηάογρο ἃ σογγεβροπάϊης σἤδηρο, 
δηα δεοοῖης [μος πὶ βοθηε οὗ {πε βίουγ οἵ σα 8 
ομ άγοη. “1η (ἢοϑὲ ἀδγβ 54}} ἴῃς ψβοὶς 
σΥθδοη Ὀ6 σὔδηροα ἔοσγ ἴῃς δεζίζοσγ, δπὶ γὸ- 
ἴυγη ἴο [ἰἴ5 ῥτγίδιίπε ροτγίδοϊο δηὰ Ῥυγγ, 
ϑιιςἢ 45 1ἴ ννὰ5 ἰὴ ἴπε {ἰπ|6 οὗ ἴῃς ἤγϑϊ πηὰῃ 
Ὀείοσο ἢ}5 5η." (Ἀ. Βεοῆδὶ δοῃ ]οβδη Οτδᾶ, 
ἔ, ο, (οἱ. 4, φυοίεά Ὀγ Ἀεὶςδεο). 

2. Ῥτοοῦ οὗ ἴδε τοδὶ Ὑ οὗ 1ῃ15 ἢορῈ οὗ 
ἀο]νεγᾶποθ (υ. 21), τοπὶ ἴἢ6 ῥγοϑθηῖ 51:08 
οὗ ραΐη δηά ἴγανδι], 
ον «υε ἀποαυ.] 581. Ῥδὺ] ρρι)]5 ἴο 15 οννῃ 

ΔΠὰ ἢ΄5 τεδάξεγβ᾽ κηοινθάρε οἵ ἃ οοπάϊτοη οἶ 
41} ἡαΐυγο, ἀπδίοροιιβ ἴο {πμδΐῖ οὗ ἃ ννοπιᾶῃ ἰῃ 
ἴγανδι!. Ὑδμὸ Κηον ]θάςο οὗ ἐῤε πεῖ, νι] ἢ 
δἰοῃθ 15 πηθδηΐ ἤεῖο, 15 ἀδγινεάὰ τοπὶ οὔϑογνα- 
ἰἴοη δηά ὄὀχρογίεπος : [6 Κπον]οάρε οἔὗἉ 
ἀερεπάεπος οὔ πηᾶη᾿5 Ε4}} (τυ. 20) ἰ5 ἀογινθὰ 
ἔτοπι σγονοϊδίίοη. ΤῊΪ5 στοδηϊηρ οὗ Ἵγεαϊίοη 
5. ὈΠΊνΟΓβΑΙ, Τοηδβίϑῖϊεϊ (συμφώνως, ΤΠοο- 
ῬΒΥ].), δπὰ ιἱησοαϑίηρ. Τῆς «υῤροίε οτοστίοῃ 
δτοδηθίῃ ἐοσείδεγ ἴτοταῃ ἴπὸ ἀδΥ οὗ 115 5υῦ- 
)εςξίοη ὑπέρ ποαυ. ὙΠόδθ ρδηρβ οὗ ἃ ψοτ]ὰ 
ἴῃ ἴγανδι] σδηποῖ Ὀ6 ὈΠπΊθδ Πρ: [ΠΟῪ ροϊηϊ 
ἴο ἃ ςοπιηρ {ἰπ|ὲ οὗἨ ἀ6]ΙνΌΓΥ, νν ἤθη “ΤΠοτΟ 
5Π4}1 6 πὸνν ἤϑᾶνθηβ δηὰ ἃ ποὺ σαυτῇ ψβογείη 
ἀννε! !οῖῃ στρ οι 5Ππ658.᾽" 

283. Βεγοῃά [ἢ15 ίδεϊ οὗ ςσοπιπλοη Ἔχρεσίεηοο 
[65 δποΐμεσ, δου ασγ ἴο [πε Οῤγτίαη σοη- 
βοίουδηθβϑ, δηά οἵ γεῖ ἀθερεὶ δὶ βηϊἤοδηςθ 
ἴογ ἴῃὴ6 τοδὶ οὗἩ ἴῃς Βορὲ οὗ ἀεϊϊνεγαπος 
ἀοδογθοά ἴῃ υ. 21. 

“π"4Ἢ ποὶ ομἱν δ.) Ἐδῖμοσ, “Ἱπά ποῖ 
οπἷν 1886 οτσϑδιΐου." ὙὍῃθὸ ψογτὰ ἴο δὲ 
ΒΌΡΡΙἰεὰ, ῸΓ ποῦ 15 ποπθ ἰῃ ἴῃ6 ΟΥΘΡΟΚ, 15 
ΟἸΘΑΥΥ ἱπάϊοαῖεα ὈγΥ (6 δΔηι }Π6518 τυϑὶ ἢ 
(οἸ]ονν5--- δω «ὐῊ ομγεείυο: αἰ:0." 

«υδιεοῦ βαυε ἐδε ἥγεζγ: 0,77, ἐδὲ ϑρίγι 
Ἀδίμοσ, "Ἴβοῦ ψἾὸὺ πανο," ἄς. ΤῊ]5 
αἰδιι5ε σοπηρίεῖο5. {πὸ οἰ πιαχ οὗ ργοοῦ ὈΥ τῃ6 
τπουρῆϊ [Πδἴ ἀνε ΟἾ γβιίδη5, που ἢ 50 ΠΙΣὮΝΥ͂ 
ξανοιγοά 85 τοςοὶριθηῖβ οὗ ἴῃς ἔγβι οιρουσίηνς 
οὗ [πε ϑριπί, ννόσγα ἠοῖ ὀχοπιρῖ ΠῚ ΔΠ δᾶ Ὸ Σ 
δΔηα ραϊηξι! Ἰοηρὶπρ ἔογ τῆς [}} ΠΕ δηὰ 
δίογγ νη ἢ ννεσεὸ γεῖ ἴο δὲ Ὀεβίοννοα οἱ 
ἴμεπι. Νοῖ ΟὨ]γῪ ἴδε Αρυβί!εβ οὐ ἴῃς ἀδὺὺ οὗ 

(οτήραγα 



νυ. 24--26.] 

ν ΠΠ Οὐγβαῖνοβ, ννγαϊτίηρ ἴογ τε 
Τὰκε ς. Δάορτίοηῃ, 19 τῦἱί, ἴῆε “τεἀεπιρίίοη οὗ 

οι ὑοάγ. 
24 ΕογΓ νγεὲ ἅγε βϑανεά ὃγ δορε: 

Ὀυϊ πορε {παῖ 18 8εεπ ἰ8 ποῖ Πορε: 
ἴογ ψνηλῖ ἃ πιδῃ βθεῖῃ, ΨΥ ἀοίῇ Πα 
γεῖ Πορε ἰογὴ 

ΚΟΜΑΝΕἍ. ΜΨΠ1[ΠΙ: 

2ς Βυῖ ἔπε δορε ἔογ τῃδῖ ννε 5866 
ποῖ, ἡλδεη ἀο νναὰ νυ ρδίίεηος νγδῖϊ 
ίου “1. 

26 [Κεννίβε τ[ῃς ϑρί τις αἷβο Βεϊρειὴ 
ΟὟΓ ἱπῆγπη 65: ἰοῦ ϑψγὲ Κπονν ποῖ 
νη ψὰ 8Ποι]ὰ ῥγΑΥ ἴῸγΓ 485 ννε 
ουρῆς : δυῖ τῆε ϑδριτς 1156] πλλίκεῖῃ 

Ῥεηϊεςοβῖ, θυῖ 411] ψηοῸ ἰη (παὶ ἤχει ἂρ πιδά 
Ὀεεη δάάρά ἴο ἴα Ομυσγοῦ τπγουρ ἢ [ΠΕΙΓ 
τοδομίηρ, ἅγε σοραγάθα Υ 81. Ρδὺ] 85 σϑῃιαγίης 
ἴῃ ἴῃε ἢγπῖ διῇ οὗ [Πδῖ ϑρίσιϊ, νυ] ςἢ 15. ἴῃ ἀὰς 
τις ἴο Ὀ6 ροιγεοά ουὖδξοη 4]1] ἤοβῇ: {ΠῸῪ 
ῃᾶνα {πὸ ἤγϑί- τι 15 ν ΒΙΟἢ ἅτὲ ἴο Ὀὲ ἐο]]ονγοά 
ΌΥ ἴῃς ργεαὶ ματνοϑί. Ὑῆδῖ μαγνοβῖ πχυϑῖ Ὀ6 
ΠΠΠΥ ραϊπογεά, θεΐοσε ἴπ6 ἤπαὶ τονοϊδίίοη οὗ 
Εἰ οΣΥ ολη ἴδκε ρῥίδᾶςα, οΥΓ {πε ἰοπρίηξ ἀπά 5:5}}}- 
Πρ ξεᾶϑ6. 

ευεη «ὐε ομγιευε)] 5 ΟἼΣΒΘΙΥΘΒ 8160: 
[}15 γεπάθυηρ Ὀγόϑεσνοβ ἴῃ6 Θπρῃδῖὶς γορο- 
το οὐ ἴπῸ οὔ ρίηδὶ, δοσογάϊηρ ἴο ἴδε τοδά- 
ἴῃς Ῥγείοστεα ΌὈΥ σεσεηΐ ο1{|ς8. ὙΠῸ νϑγουβ 
Τολάϊηξβ ἀο ῃοὶ τρδίεγδιν αῇθοῖ ἴῃς σεηογαὶ 
56η56. 

ὅγοαη «υἱδίπι ομγαείυε..1Ὶ ὍὙΠῈ Ἰοπρίηρς οὗ 
στελίίοη 15 Ἔχργεϑϑεά ἴῃ ουϊννασγὰ 5'ρῃβ δῃηὰ ἰῃ 
ἃ 5οῖῖ οὗ ὈΠΙΡΟΓΒΔΙ ΞΥΤΏΡΑΙΏΥ (συστεναάζει): 
τῆς Ἰοηπρίης οὗ ἴδε θΕΠΙΘΥΘΥ 18 ἱηννασά, Κηονγη 
ΟΠΪΥ ἴο ἢ]5 οὐ "ἢ διοατί. 

«υαἰηης 3ὸγ δὲ αὐοῤῥίοπ. ἘἈδίδοΣ, τ δὲτ- 
ἐπ ἴον δάορίἑοπ. ΒοΙ ενοῦβ μᾶνο αἰγοδά 
τεοεῖνοα δαορίίοη ἴῃ ραγί, Πδηεὶγ ἰη Οοὐδ 
ΒΊΟΣ δηὰ ἴῃ 6 γἱ οὗ ἃ ϑρίγιῖ υυῃϊοὴ 

ἰοῆρβ οηἷγ ἴο σοαβ οι άγεη (συν. 14-τ6); 
δυΐ ἅγὸ 511} νναϊπρς ἔογυ ἴπδὲ βηδὶ, οοπι- 
Ρἰεῖθ, πὰ ριδ]ς δάἀορίίοῃ νυ ῃϊο ἢ ψν}}} ἴδκὸ 
Ρίδος ἴῃ “89 σουϑϊδίΐος οὐ ἐῤε “ο» 47 Οοά " 
(υ. 19). 

ἐο «υἱ(, δε γεάερηρίοη 7 οωγ δο}}] ΒΥ τμῖ5 
ἀρροβιίοη ἴῃς Αροϑίϊε Ὄχρίδίης ἤονν ἴποβο 
ὙΠῸ ΔΓῸ ΔἰΓΕΔΑΥ͂ ἴῃ Ξοηβ οἵ Οσὐοάὰ σδῃ 511} ὃδδ 
ναϊτἰηρ ἴοσ δάορί[ίοη. ὙῊδ δαορίίϊοη, “ νἱενγοά 
δΡΟΟΙ ΠΟ Δ ΠΥ 45 σοπιρὶ εἰς " (1 ΔηΡ6),, ἰ5 ἰἀοηεβοὰ 
ψΠ παῖ ρατὶ ννῃϊς ἢ σοπηρ]εῖοβ ἰΐ, ΠΑΠΊΟΪΥ 
“δὲ γεάρηρείοη οὐ ομγ δοάγ " ἔγοπι 118 ργεϑεπῖ 
ςοπάϊ!οη οὗὨ νγθάΚηςβ5, βἰπί ποβ5, ἀθοᾶν, δπὰ 
ἀδδῖῃ: “ον ἐπ "δὶς «ὖὐε σγοαπ, εαγηεείν ἀε- 
“ἰγίπῷ 10 δὲ εἰοίδεα μβοπ αυἱδὁ᾽ αν ῥοισε «υδὲἑεῦ 
“4 ον" δεαύυεη" (2 Οογ. Υ. 2). 

24. ἔογ «ὐε αγό «αυεὰᾶ ὁγ δοῥε.}) Ἐγπγτ ἰδ 
ΒΟΡΘ6 ἯΘ ἯΘΙΘ δβοἪοὐϑὰ. δι. Ρδὺὶ] 58γ8 
5ΟΠΊΘΏΠΙΕ5 “ γα" (ΟΥ ΜῈ) γγεγεῈ ςανϑὰ ( οπι. 
τῇ, 24), ΟΥ “Υς ἤδνε Ὀδθη βανεά ᾽" (ΕΡδα5. ἰΐ. 
5, 8), ΞΒΟΠΊΘ[1Π|65 “ὙΥ ε γα θείην βανθὰ " (1 Οογ. 
Χύ. 1}. ἀπὰ 5οπιείί πιῈ8 “ Ὑ6 5}}8}} δὲ βανθὰ " 
(πὶ. χ. 9, 13). [ἴ ἰ5 ἱπιρογίδπί ἴο οὔϑοσγνθ 
115, θθοᾶιιϑ6 νγὸ ἅγε ἴῃ ἴδιιρῆϊ τΠδῖ “ ϑλῖνας- 
ὕοῃ ̓  ἴἰηνοῖνεβ ἃ πηοῦδὶ ςοηάϊτίοη νυδίςἢ ταυϑῖ 
δᾶνς θεχυη δἰγεδήυ, ᾿βουρῇ τ ν}} τοςεῖνο 118 
Β1Δ] Δοςοπιρ ἰϑῃτηθηΐ πεγεδῆογ᾽" (Βρ. 1ωἰεδῖ- 

ἔοοϊ, “ Ε ανϊϑίοη,᾽ Ρ. 94).- ΤῊΣ γεᾶβδοη ΨΗΥ τνὸ 
ΓΘ 5111} ννδϊἰρ ἔογ ἴῆ6 τοαοσπιρίίοη οὗ ουὖγ 
Ὀοάγ 95 ταὶ ἴπ6 ϑαϊνδίίοη οὗ νῆσος ἢ τὸ ψνοσα 
ταδὰθ ραγίδκοῦβ (ὉΥ (ἢ ποῖ “ ὁγ δοῤρε 3) 85 51}}} 
δῇ οὐ]οςΐ οὗ ἢορο, ποῖ οὗ σοπηρὶεῖο γοδ᾽βϑαϊίοη 
ἃπά ρῥγεϑεηῖ ροβϑοϑϑίοη. Τῆς Α. Ὗ. “ὁγ δοῤε᾽ 
ἀἰδγορασγάς δῖ. Ρδι}}5 ἀϊβιϊποίίοη Ὀεΐννθθη 11ἢ 
δηά πορο: “ 1} δοςορίβ ἴπ6 ργθβοηΐ σϑπη}5- 
5ῖ0ῃ ΟΥ̓ 51η5 : οΟρῈ ἰ5 ἴπ6 ὄἜχρθοίΐδίοη οὗ ἔπζατὸ 
ἀεἰνεγδῆςς " (Μεϊδησμίποη). Οὐ [δε “τος 
ἀδ]" ἀδῖϊνο 86ὲ6 ΝΝ ΠΟΥ, ὃ χχχὶ. 7, ἀ. 

μὲ ῥορε δαὶ ἐς “εεπ.}) “Α ἈΟΡ Θ᾽ Π6ΔΠ5 ἴῃ 
1ῃ15 εἶδιι56 4 {πη Πορδά ἴογ (( οἱ. ἰ. ς ; τ Τίπι. 
να Αοῖβ χχϑῇ!. 29). ΔΒ εῆ δἰγοδάν ργοβθηΐ 
Ὀείογο ἴΠῸ δγοβ [ἴ σεᾶϑεβ ἴο δε δὴ οδ)οςῖ οὗ 
ΒΟΡΕ : ἴογ {15 οὗ ἴπ6 ὄἜβϑθῆςς οὗ μορὲ [ἰδῖ ἰΐ 
Ἰοοῖκβ ποῖ δ ἴδε {ΠῚηρ}8 (Παΐ δἅτγο 5εεη, δῖ δ 
(Π6 1π1ηρ5 τηλϊ ἄγε ηοΐ βδεεὴ (Ηοῦ. χΙ. 1). 

͵ῶν «ὐῤαΐ ἃ »ιαη «τε ῥ, «υῦῦ 4οἱ ῥὲ αδἷθοὸ 
βῥοῥε ,ογ 3] Τῆς δἼοῖυδὶ δ'ρῃϊ δῃὰ ροβϑοϑβϑίοη οὗ 
(ῃς οὐ]εςῖ Ἰεανοβ ὯῸ τΌΟΤὶ ῸΓ ἤορὲ ὈΓΟΡΟΤΣΙΥ͂ 
50 (α]]|εὰ. Βαϊ τῆς οδ]οςξ οὗ ουῦζ ΒΟρδ ἰ5 
Π566η, ἴδ νψγὲ ὩδίΌΓΑΙΠΥ [4]}] ᾿ηἴο [Π6 ῬΓΟΡΟΤ 
δι(τὰυάθ οὗ Ὠορθ, δῃὰ νναῖῖ "ἴα ρμδιὶθῃ ϑ." 
Οἡ [15 5εηβὲ οὗ διά ψ ἢ τῆς ροηϊνο, 966 
ποΐοβ οὐ ἰϊ. 27, ἷν. 11, χίν. 20, δῃὰ ΨΝΊποσ, 
Ρ. "1. 8 47. 

26,27. ΤῊΕ ΡΕΕΒΕΝΥῪ ΗῈΕΠΡ ΟΕ ΤῊΕ ΘΡΙΕΙ͂Τ. 

ὙῊΙ5 5 ἴῃς δεςοπά ρτοιιπά οὗ δησοιγσαρθ- 
τηοηῖ ἴο νναῖϊ ρβαί πον ἀπλὰ ργοβεηῖ δυβοσιηνς 
ἴον ἴδε ξίοσυ νυ ῖςἢ 58.4}} 6 τενθαδὶεὰ : 566. οὔ 
Ὁ. 18. 

46. Ζι ζεαυίσε ἐῤε ϑδρίγι: αἱδὸ δείροι  ομγ 12" 
ΠῚ “Απὰ ἐπ Ιἰκὸ ἸὩΔΏΠΟΣ 7206 
δρίγὶ αἰδσο ῥείβερ ομγν ἱπδτιαὶ. γ." ΤὮς 

" 1η ροπογαὶ, ἀρηαο Γοίουβ ποῖ ἴο “ἐν δγηι ει 
αἴ ρα ΑΙ ἴο “ἐπ ΔΥΠπιΣ Υ" ὑπό ετ ῥγο- 

βϑοηΐϊ 5 Ἔἔογιπρ δηὰ ννδϊτίηρ : [Π1|5 σοπποχίοῃ 
ἢ τῆς ργεοράϊηρς ςοηίοχι [5 ΟἸΘΑΓΥ σπονσῃ 
ὈΥ ἴῃς νογὰ “ δάεαυμς (ὡσαύτως). Α58 νε 
ΟἿ ΟἿΓ ρμαγῖ νναἱξ ἴῃ ῥαϊίεῃσθ, 50 ου Οοὐ β 

τὶ ἴποτε ἰΒ [6 ΗοΙΥ ϑριγὶξ Ἰοϊπίηρ Ηἰς 
εἷρ ἢ Οὐἱσγ ννθᾶκῆθθθ. ὍΤἢς ραϊϊδηϊ ὁχ- 

Ρεεϊδτοη, ψνῃ]ςἢ [Ό]]ονν5 ἔγοιπι (6 πδίυτε οὗ 
ἤορθ, νουϊά δ] τὔγουρὴ ΟἿΓ ΙΔΠστΥ, 1 
ἴς ἰδοῦ ψεγα ηοΐ δβιικπίδιηςὰ Ογ ἴὰῆς δΒοὶρ οὗ 
Οοὐά 8 ϑριπί. 
νὴ Ηδηρο 5 Ἰηϊογργοίδίοη οὗ “ ἐῤε ϑρίγι:᾽» 

85 τιδδηϊηρ ἴῃς 5ριγῖξ οὗ Οοὐ β ομηάτεη, ἴα 
{γἰι8ῖ δηὰ σοηβάδρηςε ἢ νης ἴῃς ΗΟΪΥῪ 
ϑριηϊ ἰηδρίγεβ ἴδηι, 15 οχοϊυάδα ΕΥ̓͂ ϑυςἢ 6Χ- 

157 



Ἰηζεγσαϑϑίοη ἔογ τ5 ὙΠ ρτοδηΐῃρβ 
ΠΟ ἢ σληπποῖ δα τἰτογοά. 

27 Απά ἴδε τπδῖ βεδγομεῖ (δε 
Ποαγῖβ Κπονγεῖῃ νυν ῆδῖ ἐς τῆς πιϊπά οὗ 

ΚΟΜΑΝΘ. ΥΠἼΠ|. ἶν. 27----28, 

τῆς ϑρίτς, ἴθεσαυβε ἢς τῃάκοῖῃ ἰπ- "ἢ Οτ, ἐδσέ 
τεγοαβϑϑίοῃ ἔογ τῇς ϑ84ϊηῖ8 Δοςσογάϊηρ ἴο 
ἐδε τυτἱ οΥἱ Θοά. 

28 ἃ νψὸ Κηπον τῇαῖ 4“λΣ]] 

ὈΓΕΒΒΙΟΩΘ 8458 “ἐδ »ιϊη οΓ᾽ ἐδε ϑρίγι αι," “δὲ 
δρίγι »ιαξεῖρ ἱπίογοοσσίοη ΚΓ μα," ἈΠ ἢ ἸΠΙΡΙΥ 
ἃ Ῥούβοῃ, δηά ἃ ρεγβοη ἀϊβίίηςς ἔγοτα ἴπε ὃδν 
Ἰονοσ ὨΙπΊβο 

Βείογε ργοοθθάϊης ἴο ἀθβοσιθθ δου [πε 
ριγῖ ποῖρεῖθ ΟΣ ἰηῆσιηὙ τἴὰ6 Αροϑβίϊς 
5ῆοννβ πιογὸ ἔ}}}γ [πὸ ἡδίιγε οὗ [πδὶ Ἰπηγ ΠΥ 
ἴῃ Γοίογοηςθ ἴο ργάγεσ. δε Κπον ποῖ νἢδῖ 
ΟἿΓ ΡγΑΥΟΓ βῃουα θὲ, ἔογ ἴννο γεάϑοπβ, δ6- 
ςᾶι156 ἴῃ6 διΐυγο 15 51}}} Πιάάδη, δηά ὄνθη ἴῃ 
(Πς ργοβδϑηΐ 6 νὰ Κῆον ποῖ ψῃδί ἰ5 Ὀεδῖ [ῸΓ 
ι᾽5 (Αυρυιπ6). 

τ «ὖὧἍὲ ἔποευ ποΐ «υδαὶ τὐε “ῥομίά ῥγαγ 70Υ α: 
«ὐε οἰσῥί.)] “1ὍοΟΥΣ ψϑδὶ ἴο ῬΤΥΔΥ ΔΟΟΟΙ - 
πᾳ ἴ᾽0 ΟἿΣ 200, ͵)ὸὺὸ Κποψ ποῖ." 
ΤΙνα 56 οὗ τῆς Οτεοῖκ Αστὶεὶς 15 ποζίσθδοϊο : 
ἰξ ἴυγηβ ἴἢ6 αυεσδίίοη “ναὶ 5ποιϊά ννὲ 
ΡΓΔῪ ᾿" ἱπῖο 8η Οδ)εςζίνε δεπίθηςς ἀδρεηάδηϊ 
ΟὨ οὐκ οἴδαμεν. Ν᾽ ε Κπονν ποῖ ἴ86---ἀὐὴδί ἴο 
ΡΓΔΥ, ζο. Τδ ΤΠοπϑίγιιςςου 8 σμαγαςίογίβες 
οἵ 81. Ρι] δηὰ δῖ. 10κὲ: 566 [νυκς 1. ό2: 
Ἶχ. 46: χίχ. 48; ΧΧΙΣ. 2, 4, 23, 24,37; Αοῖἴβ 
ὧν. 24; ΧΧΙ!. 30; οπη. χίϊ!. ο: Οδὶ. ν. τῷ; 
Ερἢ. ἱνι ο; τ Τ658. ἱν 1. “ῥαξ «ὐό «ῥομ)ά 
2γαν ὥῶγ " 18 1655 Ἴσοττεςῖ ἴδηὴ “ὙὙΠπδεὲῖ ψ9 
ΒΒουΪϊὰ ῬΣΔΥ," ἐξ. ναϊ ΟἿΓ ῬΓΑΥΘΓ 5ηου]ά 
Ὀε : σοπιράγο [νυΚ6 χνῆΐ τα; ΡΒ]). 1.9: τ ΚῚπρ5 
ὙἿ 1. 30, 48; 2 Κίῃρβ χίχ. 2ο. “᾿Αοοοσχάϊπρ 
[ὁ ΟἿΌΣ πο90ὰ᾽": (6 Οτεοὶς δάνοσθ Ἂοϑβ 
ποί γοίοσ ἴο ἴπε »αηηπεν ΟὗἨἁ Ργαγίηρ, Ὀυῖ ἴο τῆς 
ςοτγτεϑροηάθηςς Ὀεΐνεεη ἴῃ6 ῥΓΑΥΘΓ δηά (ῃδὶ 
νν ὨΙΓἢ 5 γον ποεάδά. 

Ργιμάσογαβ ἰογυδάθ ἢ]5 αἰδοῖ ρ]65 ἴο ὈΓΔΥῪ ἔὺΓ 
{ποπΊϑεϊνεβ, Ὀθοδιι8ϑεὲ ΠΟΥ Κηονν ποί ννπδΐ ννᾶϑ8 
ἐχρεάϊεηϊ. ϑοογαΐῖθβθ πΠΊΟΓγΟ νυ 56} Υ ἰδ ρῃῖ ἢΙ5 
ἀϊ8ς!}]68 ἴο ὈΓΑΥ 5 ΊΡΙΥ ἕοσ ροοά τῃϊηρ5, ἴΠ6 
Οοὐάδ Κηονπρ θεῖ ναὶ δογί οὗ [Πἰηγ}8 ἃΓῸ 
ξοοά (Χεη.  Μεηι. ϑοογδίβ,᾽ ἴ. (. 290). Βιῖ 
Ὀετίον ΗΠ ιϑἰγαίοπ5 οὗ δῖ. Ρδι}8 τηδαηΐηρ ἃγὸ 
ἴουπά ἴῃ ἢ8 ΟΥ̓ Εοχρογίθηεε, γοοογάθα ἴῃ 
ῬΒΠΡΡ. ᾿. 22, 223. “ῥα ] “ῥα! ἐροονε 1 
«υοὶ ποί. ον 1 αν ἐπ ἃ “Γαΐ ὀείαυΐχὶ ἑαυο, 
ῥαυϊπ ἃ ἀεηγε ἰ9ὸ ἀεβαγί, απά 19 δέ α«υἱὲῤ 
Οῤν ἢ" δῃὰ ἴῃ ἴδο ἐχρεγίεηςα οὗ Οὐγ ᾿ογὰ 
Η᾿ἰπι86 1 ἢ, “ον Μ ρῦ “ομΐ ἐγομόίοά : ἀπά 
«αυὐῤαὶ «ῥα 1 “αγΥῷὋΆἌ δ ἠδἠΙ͂Ραίῥενγ, “αυε γιὸ 7, ογ1 
ἐδὲε ῥοωγ: δωξ ,οΥ ἐδ: ἐαιως εαριὸ 1 πιο δὶς 
ῥοωγ. αΐδεγ, φίογ δ 1Ὁ7 παριο " (]οδη 
ΧΙ. 27, 28). 

ὀὼμὲ {δὲ ϑρίγ!Σ ἱ"ο7] Οὔδβογνα {πὸ οἰ ΠΊαΧ : 
(6 ννβοϊθ ογοαίίοη σγοδηϑ ἱοροῖδογ: ννὸ ΟἿ Γ 
β6ῖνθϑβ, πουσὴ νγε πάνθ [η6 ἢγϑί-ἔγι 5. οὗ [Π6 
δρισγιῖ, σσοδη ὙΠ ΠΙῺ ΟΌΓΒΟΙνΘΒ : ὨΔΥ͂ πιογα, [86 
Ηοὶγ ϑριγιῖξ Η πιθοῦ Ἰηϊεγοθθϑ ἔὉΓ ι.5 ν ἢ 
Ετοση!ηρ8. 

ΤὨι5 ἴῃς δϑοοηάίηρ ογάσν οὗ (πουξπῖ, ἴῃς 

εἰπρῃαῖίς ἔοπηθ “189 βρίσὶτ δὲπιπο]1ζ, 
δηά ἴδ ρῆγαθο “““παξεῥ ἱπίογεζισίοπ ἤὸγ τῷ, 
δδονν ἰμαΐ ποιῖΠοΓ πὸ βδηςτβοὰ Πιπίδη 5ρί γι, 
ΠΟΓ ΔΠΥ͂ 5ρίσίἴυ4] ριβῖ, δι ἢ 45 (86 εἱς οὗ ργδυθγ 
Δηά ἰηϊεγοεβδίοη, οδὴ δίϊϑίγ ἴῃ6 Αροβίϊε᾽β 
πιθδηΐηρ. [{ 15 (ἢ ΗΟΙΥ Ομοϑβὲ δἰπιβεὶξ τἢδξ 
Ἰπϊογοθάθβ, δηὰ {πα νὰ στοδηϊηρδ νυ] ἢ 
ἅΓ6 Η!.5, ἰηδϑιιιο ἃ5 ΤΟΥ ἀγα ργοπιρίθα ὉΥ͂ 
Ηἰπὶ δηὰ ὄχρσθβα “2ῤε ρρα 977 δὲ ϑρίγι}. ἢ 
Υεῖ 81. Ρδὺὶ ἀοεθβ ποῖ σγοργεβδοηΐ ἴπΠ6ὸ ΗΟΙΪΥ͂ 
ΘΡΙΓΙ, 48 [6515 18 γεργεβεηϊοα δύ δῖ. [οῃηῃ, 
“αγοαπὶπρ «υἱἐῥὶη δι»αο ") “ἸῈ ἰ5 ποῖ ἴῃ 
Ηἰπιϑοὶξ ποῖ ἴῃ [Π6 βιῤϑίδησε οὗ ἴθ ΕἰΘΓΏΔΙ 
δηα Βἰεβϑεὰ Τυ ΠΥ, δυζ ἴτ ἰ56 ἰὴ 5 [αὶ Ηδς 
δτοδηβ, Ὀδσδυ56 Ηδ πᾶ κ65 υ8 στόδη " (Αἰραδῖ. 
Ὑταςῖ. ἴῃ Τοῇ. νἱ. 2). 
αὐὴ σγοαπίηι πυδίοδ εαπποὶ δὲ μίϊογεά. 

Οτ-- ἢ δρόδοἢ ]θ8588 ρτοδηΐηρ8. “Νοῖ 
ἴη ψογάβ δυῖΐ ἴῃ σγοδὴ5 ἀοΐῃ ἴπεὸ δριγὶϊ 
τλᾶῖο ἰηϊογοθϑϑίοῃ [ῸΓ [ἰ|6ὸ ϑαϊηΐβ, ἀπά ἰῇ 5. ἢ 
δτοδῃβ 845 οδηποῖ ἢ6 υἱϊογεά ἰῃ νογάβ. Εογ 
ον σδη ἰδησυλρε Ἔχρσγοβ8 ψνπᾶὶ Οοὐ᾽β δρίγίς 
ΒρθαΚϑ ἴο Οοὐ, ψῃδη βοπηεῖπι65 Ἔνθ ΟἿΣ οὐν ἢ 
ΒΡΙΓΙ οδπηοὶ δχρίαἰη ἰῇ νογάβ νῃδΐῖ ἴἴ ἔξε]5 
δπά τηϊη 8 " (Οτξεηλ. 

δῖ. Ρδ4] πιεδὴβ ΘΓ ΔΙ ΠΙΥ τῆογο 1Π8η ΔΗΥ͂ 
ΤΏΘΓΟΙΥ πυπιδῆ απιοϊΐοη, ἤοννενοσῦ ἄθερ δηά 
ΠΟΥ ; (6 στοδηίηρβ οὗ 6 ΗΟΙΥ δριγιῖ σδηποῖ 
δὲ υϊϊογοά ἰη ἴπ6 ἰδηρθαρο οἵ δαυίῃ, ποῦ ΗΒ 
πιοδηΐηρ ΠΥ Κποῦνῃ ἴο πιᾶπῃ. ΤῊδ δε] ον σ 
ΠἰπΊβ6] 18 σοηβοίοιιβ ἴΠαἴ ἢ6 σδηηοῖ ὌΧΡΓΟ55 
ἴῃ ννογάβ [6 ᾿πβηϊῖδ ἤορο5 δηὰ Ἰοηρίηρβ ἴδ 
ἢἣθ ἔδεϊ58, Βιὶ Οοά 5 “Ηε {δῖ βϑδλγοβοῖῃ 
1ῃ6 δρηγῖβ᾽ οὗ πιθῇ δηὰ Κποννβ 4}} {παῖ 15 
ἄοπο ἴδοσγο : δηά [π6 δοασῖ, γερασγαάθάὰ 5 ἴπ6 
δοαῖ οἵὁὨ 5ριΓἴπ] 858 νγ06}} 88 δῖυσγαὶ | 15 86 
ΒΡΒοΓα οὗ ἴπ6 ϑριγιι᾽5 ψογκίηρ : ἴποῖὸ Ηδ 
Ἰηϊεγοθάοβ ἔοσ ὑ8, υϑδἷης ἴΠ6 Ποαγῖ 45 {86 
ἰηϑῖγυπιεηῖ οὗ Ηἰ5 ἀρρϑαὰὶ ἴο Οοά; «δπηὰ 580 
(οά “ ἀποευεῖῤ «υδαϊ ἐς ἐδε »εἰπαῖ (οΥ “ τηδδῃ»-" 
ἴῃ, φρόνημα) 97 δε ϑῤίγἐϊ᾽" : σοιῃράγε συ. 6. 

47. δεεαισε δὲ »ιαξεί δίπίογοξι σοι γ0Υ ἐῤέ σαὶπίς 
αεεογδϊησ 10 ἐδὲ «υἱ}} 9 Οοά.} “ δεεαιμο δΟΟΟΥ ἃ- 
ἰῃρᾳ ἴο Θοἂ᾽διΨ }} 86 ἸὩΔ τ ἐπίθγο098- 
ἷοι 70. δδὶπίπ." 1, ΠῚ ΓΑΪΪΥ͂, “’ δεςογάϊηρ ἴο 
Οοα;" 85 ἰῇ 2 Οὐου. Υἱῖϊ. 9, 10, “ΒΟΣΣΟῪ 80- 
οοτάϊπρ ἴο 6ο." ὙὍὙδεβε ψογάς (κατὰ Θεόν) 
ἅτῈ ρἰδοθὰ ἢἤγβξ δεσδυβε {ΠΕΥ ἃγε εππρμδῖϊς. 
ογΥ ϑαὶπῦθ:" 1ῃ6 δῦβοηςθ οὗ ἴδε Αστοὶς 

Ὀγίηρβ οὐἵ ἴΠ6 6596 [14] 40.4}}{Ὑ. 
ΤΠυ5 ἴδε οἶδιι56 σου πῈ8 ἴννο τοϑϑοηβ ἰῇ 

οὔθ, ΨΥ Οοά πιυδὶ Κπονν ναὶ [Π6 τηθαπὶην 
οὗ πε δριγις ἰ5: ἕογ (1) Ηἰβ5 ἱπίεγοθδϑίοῃ 15 
ἴη ἀΔοςογάδηςο νν ἢ Οοα δ οννη ν»}}} δηὰ ριΓρΟϑ6, 
“9 γ ἰδὲ ϑῤίγὶέ “εαγοῤεὶδ αἱ ἐῤίηψι, γέεᾶ, 
ευεη ἐῤε ἀεεῤ ἐδίπρ: οΓ Οοά " (τ ΟὐΥ. 11. 10), 



ν. 28. 

τηϊηρβ νοῦ τορεῖδεῦ ἫΝ δοοά ἴο 
τΠεπὶ παῖ ἰονε (ὐοά, ἴο τῆεπὶ Ψῆο 

ΚΟΜΑΝΞ5. ΥΠΠΠ|. 

ἅ᾽ε ἴδῃ οἈ]]ε δοοογάϊηρ ἴο ἀΐς ρυγ- 
Ροβ8ε. 

δηά (12) Ηἰ5 1Ιηϊογοθββίοῃ ἰ5 “" 2ογ ϑαΐπξβ," δηὰ 
Θληἴ5, 85 δι ςἢ, ἅτε ἴπε βρϑςὶδὶ οὐ]εςῖβ. οὗ ἴῃς 
Οἰνίηθ ρυγροβο, ἴῃ δοοογάδπος ἢ ψνῃϊςἢ 
ἴῃς δρι τ ἱπΐοσοθάθβ. Τὰς ἴνο τδουρῃϊβ 
ἴδυ5 οοπιδίπεά, Οοὐ 5 Ῥυγροβα οὐ δε}δ] οἵ 
δδιηΐβ, ἔοστη ἴῃε ἴπεῖηθ οὗ [λς ἤδχῖ ραγαρταρῆ. 

18-1ο. ΤΗῊΗΕ ΑΙ,1,,ἘΜΒΒΑΟΙΝΟ ΡΌΒΡΟΒΕ ΟΕ 
ΟΟΡ᾽5 [ονΕ. 

Το ἴδε ἰηνναγά ςοπιέοτέ ννῃϊς ἴθ ΗΟΪΥ͂ 
δριΓς ἱπιρατῖβ ἴο Οοὐ 8 οδιάγοη, 51. ῥδιυὶ 
Ὧονν δάἀβ 4 {πιγὰ δηὰ ἰδϑοὶῖ στοιηὰ οἵ οη- 
σουγανεπηθηῖ, ΟὐΓ᾽ Κηον]οάρο ταὶ ἰῃ (δ6 
Βλινηθ ρονογηηιθηῖ οὗ ἴῃς ννοτὰ 411 {πϊπ 58 
ςοηίγιδυῖε ἴο πὲ νγεϊᾶσε οὗ ἴῇοδα ννῆο ἴονὸ 
Οοά: δνεὴ ἴδε ἴσου 65 ἐπογοίοτγο οὗ [8 11, 
80 ἃ ἴτοπὶ πιηάοσίης ΟἿἿΥ ϑαἰνδίοη, δε ὶρ ἰΐ 
ἑογιασά. 

28. αἱ ἐῤδίπ:. 1.6. αἰ!, ν᾿ ἈΕΊΒΕΥ ργόβροτουϑ 
οΥ δάνεγβε, αἱΐ του αΐηρ “ἐδ. τϑεγίης: οὗ 
ἐῤὶς ῥγεσοπὶ εἰν" ΤῊΣ οοπίοχι τευ Γ65 [ἢ15 
Ἔ5Ρρ6ς 8] Γείδγοηςθ ἴο βυβοσγίηρβ, 
ΤΠ τοδάϊηρ ““Οοαὐ ψογκοίῃ 411 {πίηςβ," 

8.25 1655 δι ΠΟΣΊ, δηα 5 ηοῖ 80 νν6]] βυιϊϊοὰ ἴο 
πε οοηίοχί. 

«υογῇᾷ ἰορείδεγ] Νοῖ πιρσεῖὶ ἀοόβ ἴὴ6 
ἡοίηϊ δηὰ Ἴσοιηδίποά ψογκίηρ οὗἩ [6 ψν8ο]6 
ΤΟΒΙΪ ἴῃ ἃ ργεροηάργδηςο οὗ ροοά, δυὲ δά- 
γεῦβ6 ΟἸΓΟυΙηδίδησοϑ 845 νν6}}] 88 Ῥγοβρεγουϑβ, 
ΘΔΟἢ δηά «αἱ, σοπάιςα ἴο ροοά. 866 ἴδὸ 
Αααϊιοπαὶ Νοῖθ. 
ΚΝ ΒΕΩ Π6 583478 “4}} [Πίηγβ,, δ6 πιθδῃβ 

το [Πημ5 ἴπαὶ δθοπὶ ἴο 6 ραΐηξι!. ΕῸΓ 
ἐνθη 1 διῆιοῖίοη, ρονεγίυ, ἱπιργϑοηπιθηΐ, 
Βυηρετ, ἀδδίῃ, ΟΥ̓ ΆΔΗΥ͂ Οἴπεογ τπίηρ 5ῃοι]ά 
ΓςΟΠπΊΘ ὕροη ἴῆθο, Οοάὰ 15 δὸϊς ἴο ξιιγῃ 411} ἴπ656 
[Π6 σΟΠΙΓΑΤΥ ΝΑΊ. δίησθ [(ἢ}8 «30 8 ρατί οὗ 
Η!5 ᾿πε θα] 6 βοννεσ, ἴο πιᾶκα ννῆδῖ {πὶ ρ8 
βθθηι [γου δ] ὁδούηθ ᾿ἰρῃξ ἴο υ5, δηά ἴυγη {Πόπὴ 
ἴο Οὔς ΠΕΡ " ((Πγγϑοβίοπι). 

͵)Ὧ» φοοά] Νοῖ οἿΪΥ (πεῖς ἔαΐυτα δηά 
εἰεγηδὶ Ὠδρρίηοϑϑ, Ὀυζ 4}} πὶ πον βυρροτῖβ 
δηά μΒεῖρβ ποτὶ οπ ἴπθ νΥΑΥ ἴο αἴζδιη ἰἴ 18 
ἱποϊυάοά ἴῃ ἴπ6 ἴογπη “ χοοά." 

ο ἐῤενι ἐδαὶ ἰσυε Οοάἀ7) ὙΤδδ ἱτηρογίδηος 
οὗ 115 σοηάϊτίοη 18 πιλγκοὰ ἰη ἴῃς Οτεοκ ὉΥ͂ 
[5 ἐπηρῃδίὶς ροβίοη αἱ (6 δορὶ ππίηρς οὗ [86 
εἶδιι5θ. “1ονς σϑιι565 6] Ἔυθγβ ἴο ἴδκε 4]] 
(πη; {παι Οοὐἀ 5θηά5 [μὸπὶ ἐὰυουγδΌΪΥ ἀπὰ 
ἴῃ ροοά ρματῖ" ΩΣ 8ε6. Εςο]οβιδϑίςι5 
Χχχίχ, 27, “ 41} {δεῖς τρίηι ἀγὸ 70 5οοά ἰο 
ἐδε ΓΊΌΟΙΙ “0 10 δὲ σἰῆπόγ: ἐρε7 ἄγε ἐμγποα ἱπῖο 
ευ!" Οὐοά Η!πλσο 15 πηδη 5 οῃιεῦ ροοά, δηά 
ἴδε Ἰονὸ οὗ σοὰ ἰ5 ἴδ ἃ ΠΟΟΟΞβΑΎΥ σοπαϊΊοη 
ἴοτ ἴῃς [}} οη]ογαηοηΐς οὗ Ηἰ5 εἰβ, ψ βεῖθογ 
ἰοπιροῦαὶ οσ εἴογηαδὶ; ἴῃ οΟἴμοσ ψογάβ, {Π6Ὺ 
ἄγε ῥγεραγεὰ ἴοσ ἴβοδα ψγῆο ἰονε Η πὶ (866 

1 Οογ. ἃ. ο; Ἐρἢ. νἱ. 24;  Τίμι. ἵν. 8: 
4.1. 12,11. ς ; δηά Ηοοζετγ, " Ε.. Ρ.᾽ 1. χὶ. 2). 

το ἐδενι αὐδόο αγε ἐῤε εαἰϊεά πεεογαϊηρ 10 
δὲ ῥωγροι..) ΤῊ βεσοηά ἀδβοσιρίίοῃ οὗ [86 
ΒΔ 6 Οοἶδλ85 οὗ Ῥοιϑοῃβ 18 Ὡοΐ ἃ σοΟΥΓΘΟΓΟΙ ΟΥ̓ 
᾿πιλῦοη οὗ "6 ρῥγονίουβ ἀδῆηϊπίοη “φερε 
δαὶ ἰσυε Οοά," Ὀυϊ 4 5ἰδιοπιθηὶ οὗ ἴπθ6 οδιι86 
ΨΥ 41} {ππρ5 ψοσκ ἰορεῖμογ ἔοσ τπεὶγ ροοά, 
ἀπά ρε ἔαμν ΠΟΥ ““«υὐδὸ ἰσυε Οοά" ᾶτὸ ἴῃς 
ΥΟΓΥ οἶΔ55 οὗ ρούβοῃβ ΨΏΟ δγὸ “ εαἰεα αεοογά- 
ἐπ 1ἰο δὲ! ῥωγροιε. ΤὌΠΕΙΓ ἰονε οὗ σοὰά ἰ5 ἃ 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ εοπάίοη, Ὀὰυϊ Οοα 5. ον 2ώγρονε, 
ννογκίηρς ΟΠ οΔοϊΟυΒΙΥ ἐπ ὯἊπὰ ,“οὼγ ἴῆοβδε ψνῆο 
ΔΙῸ οδ]᾽]οὰ ἴῃ δοοογάδηςθ νὴ [ἴ, 15 1π6 ἐσεδ 
(δῖ τρᾶκε8 αἷἱ (πῆρ ψοσκ τοροῖμοῦ ΤῸΓ 
{πε ῖγ σοοά. ΤΠδ έγροῦς Ὀεϊηρ παῖ οὗ Ηἰπὶ 
“ᾳυῤο «υογζεὶρ αἰΪ ἐξίησι αὔεγ 16 ον οὗ 
δὶ: οαυη «υἱ}} (Ερϑι. 1. 11), 1{ [ΟἹ]ονν5 {παῖ 8}} 
τηιϑὶ ννουκ ἴοσ ροοά ἴο ἴπδπὶ 0 4γὸ οδ᾽οὰ 
δΔοςογάϊηρ ἴο ἴπδῖ ρυγροθθ. [ἴ 15 οἴγδηρο τδδῖ 
50 ΘΠ] Ὠϊοηθαὰ δη ᾿ΠΙογργοῖογ 45 ΟΠ γγβοβίοσῃ 
5ῃου]ά νἱηἀεγοίδπα ὈΥ͂ “ ἀγίυμεϑ Ποῖ ηρ ΠΊΟΤΟ 
{Π4η ἴῆ6 νν}}} ΟΥ Ῥυγροϑα οὗ πιᾶῃ δϑϑθηϊτηρ ἴο 
ἴη6 ουϊνναγὰ ςο4}}. Εογ (ἢς ἴγυς πηοδηΐην 
ΟΟΠΊΡΑΤΕ ἰχ. 11; ΕΡΆ. 1. 11, {Π ατν 2 Τίπι. 
ἱ, 9. ᾿ 

ΎΤΠΟ σοηϊγαδί Ὀεΐννθοη ἴπ6 “»"»4ην εα]]ρα ἢ 
δηὰ “μευ ἐροιεη" (Μαῖϊ. χχ. τό; χχὶ!β 14), 
ἰδ ἔουπά ΟὨΪ ἰῃ οὐὖὐγ 1 οτγὰ ἶβ οὐ τοδοδίηζ. 
Τῆς ψοσγὰ “ εαἰεά" (κλητός) 15 ΔΡΡΙ]Ιοά ὈΥ̓ 
δῖ, Ῥδι} ΟΠΪΥ ἴο ἴποϑο ψῇῆο πᾶνθ, 45 ἴασ ἃ8 
ΤᾺΔΏ οδη Ἰυάρο, οδενθα ἴΠ6 (Δ]} : 115 υ56 8.8 
(οΥτβροηαβ ἴο ἴηι οὗ “ εἰκεὶ,᾿" “ “αἰπὶ:,) ἢ 
νυν ηϊςἢ ἰτ 15 ϑβοπιεί πηθ5 σου δηο. ὅ866 ἷ. 6, 
7:01 Οὐογ. ᾿. ἡ, 24: [0ἀς 1. ; Αρος. χυὶ!. 14. 
Μογϑονοσ, ἴποϑο ““τὐδο ἰους Οοά᾽" Ὦλνο ἴῃ 
(Ποππιδεῖνοβ [ἢ 6 νυἱ]ηθ55 ἴπαὶ [ΠΟῪ ἀγὸ “ οδ)᾽]Ἱϑοὰ 
δοςογάϊηρ ἴο ΗῚ8 ρυγροβο," τῆς ς4}} 85 ὑσὸ- 
ἀυςρά [15 τῆς οἤεςῖ, δηὰ [Π6 τποσᾶὶ σοηάϊ- 
τίου ἔογ ἔστ Γ Ῥγοργοβα 15 βαϊἰϑῆθα, Τὴδ 
Αροβῖϊε ἴῃ 5 δορίη5 ἢ να 15 Κποννὴ δηά 
Ῥγαςςαὶ, ἀπά [ὶ5 ϑυθβοηιθηῖ δἰδίοπιθηΐβ ἰη 
συ. 29, 10, ἅΓ6 ἀἰΙ5ΈΌ ΠΟΥ Ππιτοὰ ἴο ἴποβε ἰηἀ]- 
νἱάτια 8. ἴθ ψνηοπὶ ἴποδο ργαςίι αὶ γθϑι}} 15 ἃγ6 
ἰουπά. ὙΠ 656 ροϑιτζῖνο γόϑιυ 5 αἰγοδαγ γεδ] ϑοά 
ἢδ ἴγαοθϑ ὈΔῸΚ ἴο ΠΕΣ οἴογηαὶ σάιι56, Ἰῃ ΟΥ̓ΔῸΣ 
ἴο 5σῆονν [παῖ ἴῃς σἴερϑβ 5{}}} ἴο Ὀ6 δοςσοιηρ)] πηθα 
(εἱογιβεδίίοη, ὅκα.) δἂῦὲ ρυάδγαηϊθθά ΟΥ̓ ἴῃοϑβἜ 
ΔΙ Δ αΥ πηδάθ, 81} θείης ᾿ηΚ5 ἰῃ ἴπς δυγα σῃδίη 
οὗ δὴ υπίδι!ηρ δπὰ εἴογηδὶ ρυσροϑθ. Τδαῖ 
ῬΌΓΡΟΒΘΟ, ἃ5 ἰγαςσδα οι ἰη (Π6 ἐΠ]Π ον] γΌΓβαβ, 
ἢα5 ἰἴ5 οἴογηδὶ ἑουπάστίοη ἰῃ ἑογοκηον θάσε 
δηά ργοάδϑ[παιοη, [15 ᾿ο ΡΟΓΔΙ το] ἰβαϊίοη ἴῃ 
(Π6 Ὠλἰνίηο δοῖβ οἵ ςδ]] Πρ ἀπά )υ5ι γὴν, δηά 
15 οἴογῃαὶ δι Πσπηθηΐ πῃ ροῦΥῦ. (ὐοπιρᾶγο 
Ι,οἰρπίοη οὐ 1 Ροῖ. '. 2: “Τῆς ςοῃηοχίοη οὗ 
[Π656 γγὙὲὰὲ ἅγὲ πονν ἴῸΓ ΟἿΓ Ῥγοῆϊ ἴο ἴακθ ποῖ! δ 
οὗ: (παῖ ἐὔεείμαὶ! εαἰδης ἰδ ᾿Ἰπβοραγαὶν τἰοὰ 
ἴο [818 εἴσγῃδὶ “ογεξποτυίεάφε ΟΥ̓Φἰεεξοη ΟἹ 
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290 ἔογ ψβοπηὶ ἢς ἀϊά (οτείκινονν, ἢς 
αἶϑο ἀϊά ργεάεβάηλῖιε 19 δέ σοηίογπγθά ἴο 

[6 οπο οἰάθ, δηὰ ἴο «αἱυσίϊο οἡ ἴπο οἴδοτ. 
ΎΤἬΠο56 ἴννο ᾿ηΚ5 οἵ ἴπ6 σῃδί ἢ ἀγΘ ὉΡ ἴῃ ἤδάνθη 
ἴη Οοὐβ ονπ πεηὰ; δυῖ {π|8 πιά ]6 ομθ ἰ5 
Ἰεῖ ἀονη ἴο δῦ ᾿Ἰηἴο ἴῃς ᾿οαγίβ οὗ Ηἰ5 
σμη]άτεη, δηά ΠΟΥ ἰδγίης Πο]ά οἡ 1ἴ, ἢδνε βιιγα 
Ὠο]ὰ οηἡ ἴπε ΟΙΠΟΙΓ ἴνο, ἔοὼγ ἢῸ ροΟΓ οδη 
ΘενοΥ {Ποτὰ." 

29-30. Αἴ [Π}8 ροϊηϊ 81. δι] ρᾶβ565 ἤτοτα 
[86 ργονίηςε οὗ (Ὁ γιϑιίίδῃ ὀχροσγίθηςθ ἴο [παῖ 
οὗ Ὀινίης ΡΒΠ]ΟΒοργ. ΑΒ ννὸ ἔοϊϊονν Ὠίπι, ἰεῖ 
0.5 ὈΟΔΓ Ώ τηϊπὰ ἴῃ6 γα σδιιζίοη οὗ Η οἶκον 
(1. κι. 2): “δηρογοιι [ἴ ννοσὸ ἔοσ ἴπ6 ἔβε]6 
Ὀγδίῃ οἵ πιδῃ ἴο ννδάδ ἕδγ ἱπίο ἴῃ ἀοΐϊῃρβ8 οὗ ἴλ 6 
Μαβὶ ΗἸρῆ : ννδοπὶ δ μβουρῇ ἴο Κηονν θα ]1ξδ, 
Δηά Ἰογ ἴο πιᾶκα πιεηιίοῃ οἵ Ηἰ5 πάπῖδ ; γεῖ οὐῦ 
δοιηάοβῖ Κηον ]θάμο ἰ5 ἴο Κπονν (Παΐ ννὸ Κῆονν 
Ηπὶ ποῖ 85 ἱπάθροά Ηδ ἰ5, βϑοσ σδῇ Κπον 
Ηἰπι; ἀπά οἱἷιγ 5δίεσξ οἰοασιθηςθ σοηῃοογηίης 
Ηϊτὰ ἰ5 Ουυγ 5ιίθηςσθ, ἤθη ψὸ ςοηξεβ5 νὶδοιϊ 
ςοηΐξεσϑίοη ἴπαΐ Η]8 ]ΟΤΣΎ 15 ἱποχρὶοδθϊο, Η 5 
ξτεδλίηθββ ἄῦονε ΟἿἿΓ σΔρΑΟΥ ἀπά γοδοὴ. 

Οἡ ἃ ραῖϊῇ 50 Πίσῃ δηά 5 ρροΎΥ ἔογ μυπιδη 
ΤΟΔΘΟ ΟἿΣ 5δίεϊυ [165 ἴῃ ρἰδηϊίηρ ΟἿΓ ἴθ 
ΟὨΪγ Πογο ἴῃς ἰηϑρίγοά ΑΡοβίὶα [85 πνοὴν 
Ρἰδηϊοαά ἢΪ5.: [ξ ννα νεπίυγο, ἃ5 ἴοο πὶ ΔΥ͂ Πᾶν 
νοηίυτοά, θεγοηπα ἴδε ἰ᾿πλἴ5 οὗὨ μἰ5 ἴγδοκ, [Π6 γα 
ἅΓΘ ὈΓΘΟΙΡίσε5 δηά σμαβπβ ΟἹ ΟνΟΓῪ 5ἰάς, 
νἰςἢ 1Π6 πιοϑῖ ΨΨΑΓΥ σδ ΠΑΓΑΪΥ Θβοᾶρο. 

[158 νν Ὲ}} {πεγείογο ἴο ποῖϊσο ἰη ἴῃς ουΐϑεῖ 
παῖ {πε ΑΡροβί!θ 5 βἰαϊοπιθηῖβ ἴῃ 118 ρββϑδρο 
ἃγὲ Ἰἰπιιοὰ ἴο πε ο]455 οὐὗἨ ἁ ρϑύβοῃβ δΙγοδαῦ 
ἀου δὴν ἀδῆπεά (1) 45 ἴῃοθο ψῆο ἴουε Οοά, 
δπὰ (2) ἃ5 ἴμοβε ψγῆο ἅγὸ ςδ)])δὰ δοςογάϊηρ ἴο 
Ηἰβ5 Ρρυγροθε. Ηἰβ ψῃο]Ὲ υδ͵οςς ἰ5 {ποὶγν 
ΡΓεάοβιπαίίοη ἴο ρογυ: πὸ ορροβίϊε νὶονν 
ΓοποΟΓηη» ἴΠ 6 ὈΠΡΟΑΪΥ, πὸ ἀοςσίπο οὗ δῇ 
εἴσγηδὶ γοργοθδίίοῃ, 15 Ἔνθ βιιρροϑῖθα, 

29. ΤΏ ςσοηβάρησθ ὀχργοββοά ἰἢ τ. 28 
“ῥα! αἱ! ἐῤίηρ, «ὐογὰῷ Ἰοσείδεγ 7ογ χοοά ἴο 
ἔδενε ἐῤα! ἰους Οοά" ἰ8δ πον Ἰυπῖβεα δηάὰ 
ςοηπττηοαὰ (γάρ) ΟΥ̓ ἃη οχρίαπαίίοη οὗ ἰῆς 
τηοάς ἴθ ἢ Οοα ̓ς ρυγροβα σοποεσγηίηξ 
ἴπεπὶ 5 ἀενεϊορεά. ΕῸΓ ἴδαῖ ρύσγροβο ἰῃ- 
οἰυάο5. 41} ἴῃς βἴασοϑβ ἴῃ ἴδ ρσγοςθββ οἵ ϑξαϊνα- 
[ἴοη, δηὰ {π656 ἅγε 50 ᾿ἰηκεὰ τορεῖμοσ {παῖ 
ὙΠΕΤΘ Οπ6 45 ἴᾷκοη ρίδοθ ἴῃς γεϑῖ τηιβῖ 
ἔο!]ονν, ἔγοπι ἴῃ 6 ἀπ Υ οὗ ἴμ6 Ὠ ἰνίπε ρυγροβθο 
δηδ 1Π6 σοη ΠΥ οὗἉ [15 ννοσκίηρ. 

Απὰ 5ίηοε Οοὐάβ ἴονε ἢ48 ἴῆυ8 βοουτοά 
ἴπε ἢπαὶ] Πᾶρρίηθθ5 οὗ “Ἴροις αὐϑὸ αγε εαἰϊεά 
σεεογϊπῷ 10 Ηΐς βμγροις," ποῖῃίηρ γοα}}γ δυτγῖ- 
[1] σαη Βάρρο ἴο πθηὶ ὄυθὴ ἰπ 1ῃ 15 [Πἴρ: 
8{Π|στοπ8 ἅγε ποίμίηρ εἶδε Ὀυΐ ἴῃ6 πηδᾶπϑ Ὁγ 
ΜΠ ἢ ΠΟΥ ἅγα “20 δὲ σοηγογηιοά 1ο ἐδ ἑριασε 
97 δἰ. δοπ᾿" ἴῃ βυβεγι ἢ 8 45 ἴῃ βίουγυ (υ. 17). 

ἔογ φυδονι ἐς ἀϊά Μογοζποαυ. ὙΠῸ τηδπηΥ 
ΥΆΓΙΟΙ 86 Πη5605 Ποῖα δι δυϊοὰ το τὸ Ὠἱνὶπο 

ΚΟΜΑΝΘ, Γν]Π]. [ν. 29. 

τῆς ἱπιᾶσε οὔ ἢΪ8 ϑοῃ, ταῖ ἢς τηρῃς θς 
τῆς βτβιθογη ἀπιοηρ ΓηΔΠΥ Ὀγεῖηγεη. 

ἴογεκηουν ϊθάρε ΠΥ ὃς οἰΔβοοοα βδοπιοννῆαὶ 845 
ἔο]]ονν8 :-- 

(1) “Εογεκηονν "-- ΘΙ ΠΊΡῚΥ ἃ5 ΡῬδῦϑοῦβ ἴο 
οΟπιο ἰηΐο οχἰδίθησθ πογοαῖοσ. 

ΤΠΙβ 19 ἴοο βοπογδὶ δηὰ νᾶριθ, θθσδυβο αὐ] 
ᾶΓ6 ἴδυ5 ἑἰογοκηοννη, ν Π16 {Π 6 ἑογεκηον θάρο 
ποτα πιοδηῖ 15 πιο ἴο [6 ράγίσυ ]Γ ΡΟΓΘΟΏΒ 
νν ῆο Ὀοσοοπλο γος πηδιϑη, σδ]θά, ἄς. 

(2) “Βογόκηονν "-αβ ροοά δηά ννογ ΠΥ  ἴο 
θὲ Κηοννη, ἐ. ς. ἀρργονυθὰ : 80 Οτίρθῃ. 

Οτ, “ἔογοκηδνν ̓  5 ἴῆοβα νῇο ννουϊὰ δ6- 
Ιονα δηὰ οὔεῪ (με ς4}} (Αὐριβῆηοβ ΘαυΠῈΓ 
Υἱενν : “Ρτοροβ. οχ Ερ. δά, Κοπι. ἱν.᾿ : “πὸς 
Ργδεάθϑι αν Δ] αιεῖπὶ πἰδὶ αι πὶ ρῥτδοϑοῖνι 
ογοάϊασυμῃ οἵ βοουζιυγιηλ νοσδιϊ οηθτλ 50.ΔΠ|, 
η1108 εἴ εἰεςῖοβ αἰεί "). 

ΤὨεβ6 πὰ οἵδοῦ Πκὸ ἱπιογρσοίαϊζ οηβ, νι ἢ 
τῇακο ἔδλιτι, οὐὈδάϊθηςθ, οὐ πιογὰὶ ψόογ τῆ6 
οδ)εςϊοῦ ἴῃ6 Ὠ᾿νίηε ογε πον θαρο πο πηθδηΐ, 
ΓΟ ΠΙΡΙΕΙΥ τε)οοῖϊεὰ 45 δά ϊπρ δὴ [ἄθα νυ Βὶοἢ 
15 ςοπϊδίηρα πειῖΠοΓ ἰπ ἴπ6 ννογὰ προέγνω ΠΟΥ 
ἰη [6 ςοηϊοχῖ. 

Μεγετ᾿β ἰηἰεγργείδίίου --- “ἵογοίζηονν Ὧ5 ἴποδο 
ὙΠῸ 5δοιϊὰ οὔθ ἀδὺ Ὀδοοπὶα σοπέοττηθα ἴο 
[Π6 ἱπιᾶρο οἵ ἢϊ5 ϑοὴ "---ἰβ ἰὴ ἴκθ πιᾶπηοῦ ἴο 
Ὀ6 γοὐεοϊοαὰ 45 δάάϊης δὴ ἰάθα ννἢϊ ἢ ἢᾶ5 ποῖ 
γεῖ θθθη ρῥγοϑοηϊεα ἴἵπ τἴῃ6 ργοςσεάϊπρ σοηίοχῖ, 
δΔῃΔ νοῦ οδηποῖ ὃς δβογιθεά ἴο προέγνω 
νου ἀδοίγογίης τς ἀἰπεϊηςστίοη Ὀεΐννεθη ἰΐ 
Δηἀ προώρισεν. ᾿ 

(32) “ογεκηονν " 15 ἴακοη 85 δηιυϊναϊθηϊ ἴο 
“ ξογιογαάδίηθα," κπὸνν ἀπά δάορίοα {Ππὶ 85 
Ηϊξ ονῃ, οὗ Ηἰβ ονῇ ἔγϑε ἰονεὲ δπὰ δϑϑοϊυῖς 
ἄδογοὸ (Ὁ δίνη, 1 εἰρῃΐοη, Η αἰάδπο). 
ΤΠ οδ)εσίοηβ ἴο (Πϊ5 τπϊγὰ ᾿ηϊοτρσγοίδτοη 

ΤῸ :-- 
(α) ὙΤηδῖ ἴτ 15 ποῖ σιρρογίεα ὈγῪ 186 υϑᾶρὸ 

οὗ ἴῆς ψνοτά. 
(ὁ) Ὑβαῖ ἴἴ τάθητῃθ5 δηἀ Ἴσοηπέουπάςϑ ἴνο 

ἰάοας ννδιοἢ ϑογρίυγε Κεέερθ ἀϊδτιηςσΐῖ, ἔοτγο- 
Κηονεάγε δηά οἰεςϊίοη, ἐς. Κ. τ Ῥεῖ. 1. 2, 
“φἰεεί αερρογ άπ 10 ἐρε )ογεξποτυ εάσε 97 Οοα." 

(4) “ογεκπον " 85 ἴπε ἱπάϊνιἀιιαὶ οὈ]εςῖ5 
οὗ Ηἰβ ρυτγροϑβὸ (πρόθεσις), ἀπὰ 1πογείοσγο ἔογο- 
Κηονν 845 “ ἐῤοηι ἐῤαὶ! ἰουε Οοά :᾽" 566 ποῖθβ ου 
Ὁ. 28. 

ΤῊῖ5 ἱπίογργεϊδιίοη ἰηϊτοάϊιςοβ ποίδιησς 
(παῖ 15 ποῖ δἰγεδαὺ ἰουπὰ ἰπ ἴπ6 2γεεάίης 
ςοηϊοχῖ, δπὰ γεϊαϊπβ ἴΠ6 5ἰπιρὶε δηὰ ῥγορεσ 
τιοδηΐηρ οὗ προέγνω. ΝῸΟΓΣ 5 ᾿ἴ Ορεδῇ ἴο ΔΗΥ͂ 
σἤάγρε οὗ πιακίηρ Βυπιδη »ιορὶ τὸ στουπά οὗ 
Οοά 5 εἰδεϊίοη ; ἴοσς ἴπὸ ον ψῆϊοι Ης ἴογο- 
κπενν ἰ5 διιῖ ἴῃΠ6 Ἄπδννεσ ἴο ΠῚ ἰουε ρουγεά 
οὐ ἴῃ [η6 ποαγῖ ΟΥ̓ ΗΙ5 ϑρίγ ᾳ(ν. 5). 

“ Ἐογοκηονοαρο "15 ἴΠ6 δεῖ οὗ ςοῃϑβοείουβ 
βεγεεβέίοη, ἩΏουϊ νΠϊοἢ τπόγὸ σὴ ὕε πὸ 
τοὐἑίοη. Αὐξυβίηθ τα κοβ ἃ οἶον αἰ 1|πο- 
Ἐοη : ΚἴΠοτο σᾶῃ Ὀδ6 πο ρῥγοαρετπαίίοη 1 ἢ- 
οιΐ ἑογεϊκηον)εάρε: δυῖϊ ΤΠΟΤΟ ΤΔΔῪ ὃς ἴοσο- 



Υ. 10 -- 32. 

40 Μογεονεγ ψῇοπι ἢε ἀϊά ρτγε- 
ἀεβτίηδῖθ, τ 6πὶ ἢ αἷϑο ςδ]ἱδά : δηΐδ 
νοι μα οδἰϊεα, τπδηὶ ἢς 4]50 10.5- 
αἰβπεά : δηὰ ψῆοπι ἢς υ56ε4., τΠ τὴ 
ἢς αἶβο ρἱογιβεά, 

21 ΑΙ; 5}|4}} να ἴδῃ 847 ἴο 

Κηον]οάκε ψπουΐῖ ργοδεϑεπαίοη; Οοα ΠΊΑΥ͂ 
ἔογοκπον 4͵'50ὸ 1π|ὴρ5 ψῃϊοῆ Ηδ ἄοεβ ποῖ 
ΗἸπλβοὶ ἀο " (1)6ὲ Ργαάεβί. ϑαπείοσιση, χ.ὺ) 

Οοὐ᾽β εἴογῃδὶ ῬΌΓΡοΟΘα οι Όγασοβ 411} δἴδροβ 
ἴῃ βαἰνδίίοη ἴτομι ἢγϑί ἴο ἰδεῖ. Η!5 “μογεζποιυ- 
ἰκάφψε ἀοῦηε ῥόγιοηις 88 ἴῆς οδ]εςῖβ οὗ [παῖ 
Ῥυγροβὸ ποῖ δυο γαγιϊγ, θυ 45 ἱποϊιιάθα ἴῃ [Π6 
εἶλ55 οἵ “" τῤενι ἐδαὶ ἰουε Οοά "; ΗἱΪβ εοἰδεϊίοη, 
δοϊιιαϊοὰ ΌΥ ἴονε, εῥοουες ἴποβε ῥεγιομς [ποῖ 
ἘΧργεβδοα ἴῃ ἐῤὲς ραβϑᾶρθ]; Η 5 ῥγεά τ παποη 
ἀοῖοττηϊηεβ τ ῆδῖ Ης Μ1}} ἀο ἔοσ ἢ πὶ. 

δὲ αἰ5ο ἀϊά ῥγεάοείπαϊς ἰο δε εοηγογηπιεά ἰο ἐδέ 
ὑπασε οΥΓ δὲς 8οπ.7ὺ ὍΤῆς Ὠ᾿ἱνίης ργεάοθϑιηδ- 
ἰΐοη 15 ἰπ {π6 Νὸνν Τοβῖ. δἰνγανβ αι] 1ῆ 6, 85 
Βογο, ΟΥ̓ ἃ 5ἰδίεπηοηΐ οὗ [15 οηὰ δηὰ δἱπι: 
οοΙηρᾶγο Αςῖϑ ἰν. 28:1 ΟὐΥ. ᾿ἰ. 7; ΕρἈ. 1. 
5, 11. 866 ἴῃ6 Αὐἀδιίοῃδὶ Νοῖδ. 
ΒΥ “δὲ ὕπασε 7 δὶς δοη᾽" 15 ποῖ τηδδηῖΐῖ ἴΠ6 

ἐχδλπιρὶθ οὐ μαϊζογη οὗ ΟἾγϑι 5 δυο ηρ 5 
((αἰνίπν), οσ. οὗ Ηἰ5 Ποῖ οδϑάϊΐθρηςο, δυῖ {86 
οὐ οά! πιοηὶ οὗ ἴη6 Ὠινὶπο ἀηα Πυτηδη πδίιγοβ 
ἴῃ ἴπ6 Ιποᾶγπαῖε ϑνογά, (Οὐοπίρασγε ᾿ ΟΟΥ. ΧΥ. 
49: 2 ΟΟΥ. 11. τ8 ; (οἱ. 1. 15, 1}. 10. 

ΟΥ̓ τπαῖ Ὠινῖπο ᾿ππᾶρὸ δας δἱοτγιβεὰ καϊηΐ 
Ψ}}} θὲ ἃ Ῥαγίιοιαῦ ἔογπὶ; δηὰ σοηίουτη Ὑ ἴο 
(Παὶ πιᾶρὸ ἴῃ ὈΟΑΥ, 5ου], ἀπά 5ριΠξ 5 “ ἐδε 
φἰογ7 «αὐῤίοδ “ῥαϊ δὲ γευεαϊκά ἐπ μα" (υ. 18), 
8ἃ5 ἴα τεβι οὗ Οοὐ᾽β ρῥγοάοϑτ παίίοῃ. 

Βυϊ τῆς [01 φηὰ ἤπαὶ δἷπν οὔ τἢδι Ῥγοάθϑτπα- 
[ίοπ, γοδοῃίηρ θεγοηά τ18 ἴο Ο γίϑῖ, 15 “" ἐῤαΐ 
Ηε νιἱσόῤί δὲ ῤὸὲὸ ἡγείδογη απο 7ΩῊ7 
ὀγείδγοη," ποῖ δἰαπήιηρ ἴῃ Ηἰβ5 “8016 βίογῃ 
85 ἴῆ6 ΟὨΪΥ Ὀοροίζεη δοη οὗ Οοά, διιῖ πιακὶηρ 
8 Ηἰ5 Ὀγοῖῆγεη ΟΥ̓ ἃ πὸνν οσγοαϊΐοη, δηά 50 
“ ὀγίη ΙΗ ῬΙΠΗΥ “0π4 μπίο χίογγ." ((οπιρᾶγε 
(οἱ. 1. 15, 18; Ηδ65. ἰ. 6, τὶ, το, 11.) 

30. δἼογεουεγ «ὐϑορι ῥὲ ἐδ ῥγεάεοπαίξ, 
ἔδενε δὲ αἰο εαἰϊ4.1 ἍΝνΝὰ ἤότγα μᾶ85 ἔγοτι ἴΠ6 
οἴεγπδὶ σοιι586] ἰῃ ἰἴ5 ἰάθαὶ ργοςθθβ ἴο [18 
ΓΕΔ] Ι5λτοΠ ἴῃ {π|6. Ηδγο 4Αἷ5σο ἴσο ᾿ἰνῖηθ 
ἃςῖβ τε βρεοίῇεα,--- “ σα] δα," “)ι5ι}Π6ὲ,᾿ 
“]οτβοά. 
“(αἰ 1.6. ὉΥ 86 ρῥγεδοπίης οὗ ἴδ6 

Οὐοϑρεὶ, 45 ἰῆ 2 Τ 655. ἰΐ. 14, “ῥογεμπίο βὲ 
εαἰϊκάί γομ ὁγ οἱμγ χοιρεὶ," Βυῖ τῆς υδᾶρὸ 
οὗ 186 νογῦ ἴῃ 1:15 5βθῆϑθ, {ἰκθ {παΐϊ οὗ κλητός, 
ΒΕ ΠΠ3 ἴο δὲ ἰἰπιϊοὰ Ὀγ ἴῃς σοηπίοχί ἴο (ἢδ 
οᾶ56ς οἵ οἤεοϊυδὶ ςἀ]}Ππρ: ἤθγα σογίδίηἶν ἴὰ 18 
80. (οπίραγε δυϑβ5, " ΤἼζοϊορίε ςἈγύτεπης; 
ἱ!, 120. 
ΘΓ ἢ ἃ ΟΔ]ΠἸΠρ ἴ9. ΟΥ̓́ Ποσθβϑυ ἐΟ]]ονγεα ὉΥ͂ 

ἡυπεϊοδίίοη, Ἔνθ 85 }ι|5{|Πςαἴίοη ὈῪ μ]ογἢοδίίοη. 
Οἰδοετγννῖθε ὁ 15 ἐοσεκπονϊθάρο δηά ργϑάεϑ- 

δίῶυ 7::|.----᾽΄ψσχοι,. 1ΠΠ. 

ΚΕΟΜΑΝΞ. νΠ[Ι|. 

ἴπεβε τῆϊηροὶ [ΙΓ Οοἀ δε ἔογ υβ, 
Ψ»ηο ἐπ δὲ Ἀρδίῃϑβῖ 8 ἢ , 

22 Ηε τῇδλι βραγεὰᾷ ποῖ ἢΐ8 οὐγῇ 
ϑοη, δῖ ἀεϊνεγεά Πΐπι ὉΡ ἔογ ιι8 ἃ]}, 
ἢονν 3}4}} ἢς ποῖ συ τἢ ὨΪπὶ 4150 ἔγεε!ν 
δῖνα 5 4]] τῃϊηρϑὺ 

(ἰπδϊίοη ννουἹὰ ὃς ἐ]ϑιβοά. ὙὍῆς Αοτῖϑὶ “ στὸ- 
ῬΓΟΘΕΠ(5 ἴΠς διζυγο Ρ] οσ  ποδίοη 85 50 ΠΕ ΘΟ 5ΘΑΓΎ 
Δηά οσογίδιη [ῃδὲ ἰἴ Ἀρρθδγβ ἃ5 [ἢ αἰγεδάν ρίνϑη 
δηά ςοπηῃ!οῖεά ν ἢ 1π6 ἐδικαίωσεν." (ΜΈ νΕΥ, 
Ὑἢο τεΐουβ ἴο Ηδτη. Νὶς. Ρ. 747.) Ἐδίδογ, 
ἴῃς ΔΑογδῖ πᾶ5 ἴπεῸ 58Π|6Ὲ 86 η56 ἰῇ 41} τὴῆ6 
οἸδιι565: ἰξ σεργεϑθηῖβ ϑδοἢ δοῖ 85 σοπιρίοῖθ 
(ἀπά τπεγοΐοσο Ἴογίδί ) αυὐέδομέ ἀείον γεν ἱη 
(ἀόριστος) 1158 τεϊδίίνε ἰπὸ νβοῖθογ Ῥαβῖ, 
Ῥγεϑεηῖ, οὔ Ευΐυγε. ὍΠ15 δάπη γα Υ βογνὸβ 
“16 {τἰιπιρθδηΐ ον οὗ ἴπ6 γστεαῖ Ἵδβαίϊη οὗἁ 
τουρῃι, δηὰ ἴδε ᾿Ποτγοῦ ρα γ Ῥδυ]ηθ ὈοΪάπο55 
οὗ Ἔχργεβϑίοη." (Μεγεῦ) 

411-10. ΤῊΕ ΒΙΈΒΘΕΡΝΕΒΒ ΟΕ ΤῊΕ ἘΠΈΟΥ. 

ΎΤἼἢο ἀοςίγιπε ἱπρ] δα ἴῃ Ὁ. 28, δηά ἄδνε- 
Ἰορεὰ 'ἰπ νυ. 29, 30, 5 πονν δρρί οἱ ἴο ἴῃ6 
Θῃηςσοιγασοιηθηῖ οὗ ἴῃ 6 6] ΝΟΥ, 

“Τῆς ᾿πορὶγοά δ} οὗ ἴῃς ΑΡροβίϊε, Ἰδανίπξ 
411 φαγί ΪΥ τΠῚηΡ5 ἤαγ ἀἄόννῃ Ὀεῖονν [15 ἔσοῖ, 
τοβοοῖβ [1561 1 ἴῃ 6 500 τ} Υ οὗ ἴπ6 Ἰδηριιαρο." 
(ΡμΠΙρρὶ.) 

81. ῥα «ῥα  «υεὲ ἐδέη “4 ἰο 1δέε:ς ἐδίησε 7] 
ἘΔΙΠΟΥ, 85 ἴῃ νι, Υἱῖ. 1. “ρα “ὁα}} «ὐέ 
ΒΑΥ 1801," ἄο. Ἰοοκίηρ δἵ ἴπ656 {Πηρ5, ἴπ 6 
τενοδὶοα ρυγροβθο οὗ Οοά δηὰ 4}} {πε διιγε. 
βἴερϑβ οἵ [15 Γι Π|πγθηϊ, νν δῖ ᾿ἰπίογοηςς 584}} ννε: 
ἄγαν ) 

“7, Οοά δὲ (ταῖμου, " 18᾽) 22 τῷ," (45 ἴΠι656. 
ΠῚΠρ5. Ρ]ΔΙΠΪΥ σον) αὐδὸ εαπ δὲ ασαϊν».: ων ἅ" 
ΤῊΙΒ 15 (ἢς ἢγϑίὶ οἵ ἃ οἴγοδπη οὗ γαρι ἃ απὰ εχ- 
ὉΠ σ φυεϑίοηϑ, ἰη νηοῦ ἴπ6 ΑΡροβίϊα οδπποῦ 
να [ΟΣ ΔΠΥ [ΟΓΠῚ4] ΔΉΒΥΝΟΓ. 

82. πε δαὶ «“ραγεά ποὶ ῥἰ: οαυη 80»5.}ὺ ΤῊΪΝ 
ἐ οἸπιαχ οὗ Οοὐ᾽ἷβ τηργοῖοβ ᾿ (ὙἹ Βεοαογοῖ), 
(ῃς 5οἰγοημοβί οὗ 4}} ὑγοοῖβ [παῖ “ Οοά ἱς τὸ γ 
, 156 Ὀτοιρηῖ ἰογννασά ἢ Δη ΕἸΠρΡ ἢ 4515 
(ὅς γε) τπδὶ ννγεὲ σδηηοῖ ἱπιϊϊαΐῖθ, ἃ95 ἴΠ 6 51:}Γ6 
δτουπά οὗἩ ἴπε αιιεδιίοη παῖ ἔθ ]ον8. ὍΠὲ 
Δ ἰϑίοη ἴο Οδη. ΧχΙϊ. 12, 16, 15 ἴοο οἷοβθ ἴο 
δ δοοϊάρηϊδὶ: δῖ. Ρδὺ] ι.ι565 16 ὑϑσῪ ννογά 
(ἐφείσατο, “ “ῥαγεα")) “πιο (ῃἢς υΧΧ. ιτι86 
σοηοογηΐης ΑὈτγαδαπι. ΤῊ 15 ΘΧρΡ  ϑϑίοη ῬγοΥυθ5 
ἰποιάθηΐδ!ϊν, διιξ πιοβῖ οἰθαγγ, [Πα 51. δι] 
τορατάςα ἴη6 ϑοὴ οὗ Οοά 845 δεῖηρ οἵ οπμὲ 
παΐμγε «υἱ ἐδε αΐδογ: οἴμποσννδε ΨΥ ΠΘΓΕ 
ννουἹὰ ὃς ἴπ6 ἴογοθ οὗ ἴπθ6 σοτηραγίβοη ἢ 
(δες δυπιδη μευ πο νυ Π6] 4 ἠοΐ ἢΪ5 ΟΠΙΥ 
80ῃ. 

“« Τῆι5 ἢα5 Οοὐ Ηἰπι56 1} [016 116ἀ (παῖ νος ἢ 
ἴῃ ΑὈγδμδπιβ Ξυπιθοῖὶς οἤεγιης Ηε δοκπονν- 
Ἰεάροά 85 ἴῃς Ὠιχῃοϑὶ ροβϑίθ]ε ὑγοοῖῦ οὗ Ἰονε. 
(ΡΠ ρρὶ.) 

Ι, 

τόι 
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23 ὟΝ ὨΟ 5}4]] ΑῪ ΠΥ τῆ ϊηρ; ἴο τῆς 
σἤατρε οὗ (ὐοά᾽5 εἰεςτ αὶ { ἐς (ὐοά 
τῇδ 1051|Ης (ἢ. 

24 Νῇο ἐς με τῇδε σοπάεπηπειῆ ἡ 
7 1ς (ἢ γίβε τῆδιὲ ἀϊεά, γεᾶ γδίμετ, τῆδι 
8 Γίβθδῃ ἀρδίη, ννῆο 5 ὄνθὴ δῖ τῇς 
Τρῃς μαπά οἵ (ὐοά, ννῇο 4150 πιδκεῖῃ 
ἰπτεγοθβϑοη ἔου 18. 

ἧς ΝΏοΟ 5}4]] βεραγαῖε ὺ8 ἔτοπι 
τε ἰονε οἵ ΟΠ γίβδε ἡ «ἠαί τγὶδιυ]δτίοη, 

ἀεϊμυεγεά ῥέε μΡ. 1.6. ἴο ἀθδίῃ - 5866 Ιν. 2ς. 

ῥοιυ “ῥα! δὲ ποῖ «υἱδ΄ ῥίνι αἰδο ,εεῖν σίυς 
“ αἰ] ἐῤδίηφ: Ὦ ὌΠ ργοδίεβδι δηά τηοϑὶ σΟβίΥ 
εἰ δῆϑυγοβ 41} ἴΠ6 τεϑῖ τπδί ἀδροηά οἡ ἰΐ, 
4} ἴπΠ6 {πίηρ8 (τὰ πάντα) ἴῃαϊ (ὐοά δᾶ5 ρτο- 
Τηϊϑδε ἴο τ5 ἰῇ ΟΠγθ. Τὸ γρῖνθ ἔγθοὶγ 
(χαρίζεσθαι) 5 ἀρτεοαῦὶς ἴο Οοαΐβ παΐυγα: 
ἴο (ἀοΙνοΥ ὉΡ 18 ϑοη ἴο ἡσαίῃ, δηά ποῖ ἴο 
Βρᾶγε Ηϊπι, ννὰ5 ἴμο ργοδίεβὶ βδοῆςε Οοά 
οουϊά τάκο ἔοσ πιῆ. ὙΠὺ5 (Π6 ἀγριτηθηΐ ἰ5 
[ἰκὸ (δῖ ἴῃ “ἢ. ν. 9, 1ο, ΠΘΓΟ 566 ῃοίρ5. 

398-35. ΤῊς ριυιμποίυδιίίζοη δηὰ αἰϊνϑίοη οἱ 
γΟΓ565 ἴῃ ἴη6 ΑΟΝ. τηυδῖ δ6 5115 ΒΕ ςοττεςῖεά, 
ἴο Ὀπηρ οὐἵ {π6 τῆγτηπιις ον οὗ τποιρῆϊ 
δηά ἰάαησιαρσο ἴῃ τπ|5 ΠΟΌΪΘ ραϑϑᾶρθ. 811} [1}}} 
οὔ [6 ἰπουρῆϊ οὗ Οοὐβ βιιγὲ ἰους, [6 Αροβίϊθ 
85Κ5 {πΠιπρῆδηῖγ, “}0ὸο «ῥαϊ ᾿α7 8ΔᾺΥ 
ὉΒΑΙΒΟ δβραΐϊηϑί Οοά᾽ εἰσοῖ ἢ" Ἣῤφ παλκοβ 
ΔΏΘΝΟΥ ἴο ἢ ΠΊ56 1 ἸΏ Δποῖποῦ αιοσδίίοη : “1 
ὁ Οοά ἐδαὶ ἡμειβεῖδ: ἤῥο ἐς δὲέὲ δαὶ εοη- 
ἀεν»ιπε 3" Απά τΠ6ῃ, 45 1 Ὀουπάϊης οἡ 
ἔτοπὶ οης σοςκ ἴο ἀποῖποσ, ἢ6 ρᾶ5565 ἔτοπὶ ἴῃς 
ΕΔΙΠετ 5 ἰονς ἴο ἴπαὶ οὔ ἴΠ6 ϑοη: 
ἍἘ 9 Οῤνγμΐ ἐῤαὲῤ ἀεά, γεα γαΐδεγ ἐῤαὶ ἐς 

γε, ΜῈῸ ἰδ 4160 αὐ ἐῤε γὶσδὲ ῥαπά ο Οοά, 
ἢ» ο α͵:ο »τιαζειὁ ἱπίσγοσσσίον ῥόγι: ἤῥο «ῥα 
“εβαγαΐϊς μας 7 γον ἐῤε ἰουε 97 Οῤγὶ 9" 

ὙΠΙ5 ΟΥάοῚ 15 δάορίθα Ὀγ ἴΠ6 δαγὶγ Οτεεκ 
ςοπηπιοηίδίοῦβ : ἀηἀ 15 σοπῆγτηθα ΌΥ σοίογοηςθ 
ἴο ἴῃς δοιτγος οὗ ἴῃ Αροβίϊεβ τπουρηϊθ ἴῃ 
[βδῖδῃ 1. 8, 9,(, ΠΟΥ νὰ πᾶν 16 58π|6 
ῬΑΓΔ]]6] 5: “δ ἡ πεαρ ἐῤαΐ ἠμεδεὴῤ γιὸὶ 
«ὐϑοὸο «υἱ] εοπίεηα «υἱϑ᾽ »ιο ὃ") ο΄, “ Βεῤοίά, 
ἐῤε 1ογά Οοά «υἱδ ῥεῖ νιό; «αυὐδὸο ἐς ῥὲ ἐῤαΐ 
“ῥα ! εοπάρνγιη γιὸ 3 1ἴ 15 ἴῆ6 ΟὨΪΥ ογάδσ {παῖ 
}Υ ργέϑεγνοθ [Π6 Πρ οἰ γ, ἔγοεάοπι, ἀπά 
νἱροΟῸΓ οὐ {π| Ἰοῆιίοϑῖ ΠΙρῃϊ οὐ ΟἸἩγιβιίδη 
εἰοᾳιιεηςα. 

“ (σα εἰδεῖ," 85 ϑυςἢ (οῦϑεγνε ἴῃ δῦβθησθ 
οὗἩἨ ἴῃς τίς ]θ), Ὡδθὰ ἔδδ ΠῸ δσσυδογ: ἰξ 5 
Οοὰ ΗἸπιϑεὶξ, τῆς [πὰρὲ οὗὨ 4}}, {πᾶξ }ι151:1Ώ65 
ἴποπὶ (υ. 30); Ψπο πο 15 ἴπεγ ἴο σοῃ- 
ἄδπηη τΠοπὶ} 

[πη ᾿ϑαίδῃ ἴξ 8 Μεβϑθίδῃ Ηἰπλϑο]  τηδὲ (Π 8 
ΒροᾶΚβ; ἃ ἴδεϊ ννῃιοἢ ππᾶῖκο5 δῖ. Ρδιυ]5 σγαρίά 
{Γδηϑιοη ἴο ἴπδῸ πιοπίίοη οὗ (ἢ γὶϑι 5 ἰόντα 
ΤΏΟΓΟ ὁάϑυ δηκὶ ἡδίιγαὶ, 

Π. Οῤγὶ ἐξαὶ “ἰοά.} 81. Ρδὺ] δοσιιπλι ]δῖεβ 

ΚΟΜΑΝΘ. Γν]ΠΠΠ. ίν. 32-.37. 

ΟΥ ἀἰδβίγεββϑ, οὔ᾽ορεγβεοιζίοῃ, ογ (2- 
ΓΪΠ6, ΟΓΥ πᾶκδάπϑϑβθ, οὔ᾽ ρεγίϊ, οἵ 
ϑυνογά ἡ 

6. Αβ ἰζ ἰ5 νυγίτίθη, ὁ ΒῸΓ τὴ βᾶΚε ὁ Ῥε. 4 
νγὲ ἅγε ΚΙ]]εά 411 τῆς ἀδὺ ἰοῃρ; νγεὲ 
ΔΓῈ διοσοιηῖεὰ 245 ϑῆεερ ίογ τῇε 
βἰδιιρῇζετ, 

27 ΝΥ, ἴῃ 411} τἢε86 τῆϊηρβ ννὲ ἅγε 
πιογα ἴλη σοπάιδγοῦς τῆγουρἢ ἢ]ΠῚ 
τῃδῖ ἰονεά ιι5. 

[86 Ῥγοοΐβ οὗ Ιονὸ δηά ρονγογ: οὗ ονθ, ἔοσ “ὦ 
ἐς Οῤνισὲ δαὶ ἐἰϊοα ἢ" ἴῸΥ ΟἿΓ 5[η5 ; οὗὨ ΡοΨΘΥ, 
ἴογ Ηε ποῖ οπὴγ ἀϊδά, διυιϊ 4150 ἐς χέιοπ ῸΓ ΟἿΓ 
}υϑ:Ποδίοη ; οὗ ροννοσ δραίῃ, ἔου ἴἴ 15 ἴῃ βδῖπδ 
Οἢγιβὲ “«υδο ἐς 4180 αἱ ἐδε γίσδὲ ῥαπώ οὗ 
Οσοά ;" δῃὰ τπθη, ἤΠΔ}1Υ, οὗ Ιονθ 511}} δι της, ῸΣ 
ἰϊ 15 Ηδ ““«ὐδο αἰ“ο »ιαξεῖῥ ἐπίογοευ σον 70 μα.᾿ 

55. Τα δυγα ᾿ηΐδγοποο ἔγοτη 5ιις ἢ ΠΥΟΟΙ͂Ξ 
οὗ θοῖμ {πὸ νν}}} δἂπά ροννεῦ ἴο βϑᾶνθ, 18 6χ- 
Ργοββϑεὶ ἴῃ [ἴῃς {π{πτ]ρηληΐ αυσβίίοη : “Ἢ ἤο 
“ῥα “εραγαΐε ας 3ονι ἐδε ἰοὺς ο7 Οδγι. ἢ" 

ΒΥ “46ὲ ἰουε οΥ ΟΡνμ ν᾽ ἰ5 ταδαπί, ποῖ ΟἿΓγ 
Ιονο ἰο Ηϊπι, θιιῖ Η 5 ἰονὸ ἴο ιι5, οὗ ννδίιςῆ (ἢ 6 
Ῥτοοῖβ ἢᾶνὸ Ὀθθη ρίνθη ἰη υ. 34. ΤῊΪ5 56ῃ86 
ῖ5 σοηβτηθα ὮΥ σν. 7, “Τῤγοισθ ῥἷ»ε ᾿δαΐ 
ἰουεά 4." 

σῥαὶ ἐγὶδιιαδίοη, ΟΥ̓ ἀϊείγες.. 866 οὐ ᾿Ϊ. 9. 
ΤὮδ56 [Ππρ5 τηϊσῃϊ οὐΐ ΟΥ̓ πιαπβ ἰονε ἔγοιη 
1.8, θυϊΪ οσδηποῖ πἰηάογ (γ᾽ 5 ἰουὸ ἔγοπι γοδοἢ- 
ἴῃ δῃά ϑβανιηρ 1.5. 

Οη ἴῃς νϑγίουβ γεδάϊηρ 566 Αἀαποηδὶ Νοῖδ. 

36. α: ἐξ ἐς «υγτπ.}] ΟἸοβοῖγ ςοηπεςῖοὰ 
νυ τὴ6 ἰαϑῖ ννοσὰ ““«ὐογά." 

ἴῃ ἴη6 τηϊάβε οὗ ἢ|5 δηυτησγαίίοη οὗ 5ιι- 
ογίηρβ ἂδηὰ ρεγιὶδ, βιρᾳεϑῖε, ἀουθδί 685. ΟΥ̓ 
μὶθ οὐνῃ ὀχρογίθηςε (2 (ον. νἱ. 4), δῖ. Ρμ]} ἰ5 
Γοπιηἀρά Ὀγ ἴῃς ννογά “ “«υογά, οὗ ἃ Ῥαϑϑαρὸ 
ἴῃ Ρ5. χ]ὶν. 22, ννῃϊςὴ ἀδβοσίθθ5 πὸ πκὸ βυυ ἔοσ- 
ἴηρ8 οἵ σοὐβ δι Π μὲ] ροορὶὲ ἴῃ 4ῃ δῦ! εγ ἀρο, 
δηὰ ννῃϊοἢ ἴΠ6 Αροβίὶς γοραγὰβ 45 ἴυρίςδὶ οὗ 
1ῃ6 ρογβθουζίοηβ ἴο ννῆϊοῃ ἴῃς δι ξα] ἅτ 
ΘΧροϑϑὰ ἰῃ ᾿ἷ5 οννῇ ᾶἃρεὲ. “Βιῖ ἴΠ6γα 15 (ἢ !5 
τοιράγκαῦϊς αἀϊδογοπος Ὀοῖννοεπ ἴπε ἴοης οὗ 
τῆς Ῥδαϊπιῖὶδὲ ἂδπάὰ ἴῃς ἴοπε οἵ ἴϊε Αροβίϊο. 
ΤΠο ἴοιπθοῦ σδηποῖ υηὐἀογβίδηα {πε σπαβίθη- 
ἴησ, δηὰ σοιρ)δῖη5 {παι (σοά᾽5 πρᾶν διαπά 
Π45 Ὀόδη ἰδ ὰ νῆσοι σαυ 56 ὑροη Η 15 ΡΘΟΡΙΟ: 
(Π6 ἰαϊίον σδη τγο͵οϊςθ, ἰῇ ρευϑθοι Ποὴ 4150, ἀπά 
Θχοΐδιπη, ὁ αν, ἐπὶ αἱ] ἐῤεηε ἐῤιπρ: τὐὸ ΓΘ »ΟΓδ 
ἐῤραπ κοπῳμογογ,.᾽" (όσον ηθ). 866 ποΐεδ5 οἢ 
186 44 54] 1. 

897. Νὰ». 11τεγά!γ, “ Βυϊ." Ὑῆὲ ποζα- 
ἴνο ΠϑνΟΣ 15 οὐ οα 45 σοὶ [-σνιἄθηϊ, δηὰ ἴἢ6 
υσδιίίοη πιεῖ δ οὔσθ ὉΥ ἃ αἰγεςῖγ σΟΠΊΓΑΙΥ 
δίηττηαδζίοη. 

αὐ ἀγὸ γιοῦ ἐῤαπ εοπημθγογ,. 1 Αἢ ΟΧΟα]- 
Ἰεηῖ γοπάογίηρ, ἤτϑῖ ᾿ηϊγοάπςρα ἴῃ τῆς Οεπονᾷ 
ΒιΌΪ6, τς 57. (Οὐομλρᾶγο Δ ΟΟΥ, ἰν. 8--11, 17. 



γ. 38- 39. 

48 Εογτ 1 ,δπὶ ρεγβιιδάδεά, τἢδῖ 
ΠΕΙΠΕΓ ἀεδίῃ, ποῖ ἰἰΐεξ, ποῖ Δῃ- 
δεῖβ, ΠΟΥ Ργ ΠΟ ρα 685, ΠΟΙ ρόνγεΓϑβ, 

ΚΟΜΑΝΞ. ΓΥ1ΠΠ. 

ΠΟΥ τῆϊηρβ ῥγεϑοπῖ, ποῦ τῆϊῃρβ ἴοὸ 
οοῖηα, 

39 Νοῖ Βείρῃῖ, ποῦ ἀερῖθ, ποῖ 
--.-----.-------ττ-.-ςςς-ς-ς-ς ΞὕἙΞΎπΠΓ Ἐ ΌῸΌὃ᾽ὁ᾽ὁὁ Ὁ ὁ Φ Φ Φ Φ ΟΦΟΦῬΦὋῬὋῬὋῬὍῬϑῬΙ͵᾽ Ὁ ὁ ὁ ὁὃΘ Ὁ Ὁ ὋὍςΈΡ»Ἥ»ρν.:ΡνΡΝὋ... 

“Α ΒΟΙΪΥ δἰτούᾶπος οὗ νἱςΐζογυ, ποῖ ςοῆϑῃ, 
δυΐϊ ἰῃ ἴῃς Πςοπβοίοιιβηθβα οὔ ἴῃς τηϊρῃῖ οὗ 
ΟΠ γιϑῖ " (Μεγθσ). “Μόογε ἰδδὴ σοῃᾳιθγοῦβ) 
Ὑνμδῖ 5 ἴα} ΨΜῊΥ [ΠΥ (ἰ. 6. [6 δάνοσ- 
ΒΑΓΙ65 ΔΓΘ Ὡοῖ ΟἾΪΥ Ονεύοοπια δηά αἰϊςαγιηεα, 
διιῖ {ΠΕΥ ἅγο ὕγοισηῖ ονεσ ἴο οὐῦ ἔβεϊίοη : 
ΠΕ νὰ Οἡ ΟἿ 5146. (ΟΠ ηριννοσῃ, 
δέῃ. Υ. ὃ 61.) “ὙΠ|5 ἰ8 ἃ πονν ογάεσ οὔ 
Υἱοΐογυ, ἴο σοπα 6 Υ ὉΥ͂ τηθᾶπ8 Φῇ ΟἿἿΓ δάγογ- 
βϑΆτῖος " ((Ἰῃγγϑβοβίοπιλ). 

ἐῤγοιχθ ῥίχι ἐῤαὶ ἰουεά ..ἢὺ ὍΤΠϊθ πηυϑῖ 
τείεγ ἴο ΟΠ γίϑσῖ, ᾿πγοὺρ ννἤοϑθ ᾿πϑοράγδθ]ε 
ἴον (νυ. 35) ψὲ ἅγὲὰ τηδιὶδ σοπα ΠΘΤΌΓΒ. 
ΤῊ δογίϑέ ροϊηῖβ ἴο Η15 οπὲ ργοδίεϑι δεῖ 

οἵ Ἰονβ, δἰγοδᾶυ πιεπιοπθὰ ἰῇ σ. 14. Οοπ,» 
ΑΓΕ ν. 6. 

38. Τῆο δῆδννεσ ρίνθῃ ἴἢ υ. 17 ἰδ πον 
σοηβηπιοά Υ ἃ ἀεεϊαγδίίοη οὗ ἴῃς Αροβί!εβ 
ΟΥ̓ ΡΟΙ5ΘηΔ] ςοην]οϊίοη, πα Ποὺ Ῥβοννοὺ ἴῃ 
Πδᾶνθη ΟΥ̓ Θδτῖῃ, ἰῇ τἰπλε ΟΥ ἰῃ δἴογηΥ, οδη 
βοραγᾶῖα 1.5 ἔγοπὶ [6 Ὠ᾿νη6 Ἰἰονο. 

Δ μαὶ δῖ. Ρδὺϊ τῃι1ι8 ὌΧργοσϑοβ ἰ8 ἃ τλοσαὶ 
ςοηνοτίοη γαῖθοῦ ἴῃ δὴ 4 Ἰορίςαὶ ςεγίδιπῖγ. 11 
ΤΆΔΥ Ὀὲ 45Κ6α, (ἰδηποῖ ἴδε Βαϊ νοῦ [811 ανναγ » 
ἰ5 ποῖ 1}}18 ἱπηρ! εἀὰ ἴῃ δυο 8565 845 ἴῃδῖ οὕ 
Βοπιᾶ5, 2 Τίπι. ἵν. το, δηὰ ἴῃ δῖ. Ρδὺ}] 8 ονη 
ὉΟΓάς, 77 γε εορείπμο ἐπ ἰδὲ Κα σγομπάεά 
αηπ “εἰ, ἀπά δε ποὶ »πιουεά ἀαυαν 379»: ἐῤὲ 
δοβε οΥ 1δε Οονρεί, αυδίεῤ γε ῥαυε ῥεαγά" ((οἱἹ. 
ϊ. 21)} ΤῊς ΔΠΒΜΟΥ 18 ΜΜ6Ὲ}} ρίνεῃ Ὁγ Οοάεῖ: 
“Ἰη τῃς τῆογαὶ] ᾿Πἶἔ ἔτεθάοπι μᾶς αἰνναγβ 15 
ρατῖ, 85 ἴἴ παὰ ἔτοτῃ [ἢθ ἢγδί πηοπηοπὶ οὗ δὸ- 
᾿ανίησ. νμδῖ δῖ, Ῥδὺ] πιεδῆϑ8 15 [δι πο- 
{ΠπὶπῈ 514}} δἷυςΚ 5 ουἵ οὗ ΟΠ 51᾽5 ΔΓΠῚ5 
ἀφαίπα! ομΓ «υἱδέ, ἀπὰ 25 ἴοι 85 νγ6 γϑίιβδ 
Ὡρῖ ΟἸΙΓΒΟΙνο5. ἴο δϊάθ ἴδετε: σοραγε [0Ἀ. 
Χ, 28--1ο.᾽ 

πεέδεσ ἀἄεαίῥ, ποῦ 2. ὝὍδὸ ἰαϑῖ ροὶπὶ 
τηοηϊ!οποὰ ἰ: (6 αυδϑϊίοη (νυ. 3ς, 16) ἰ5 
ἴδκεη ἃρ ἤγϑί, “ἀεαΐῤῥ,᾽ ἢ ἰἴ5 ορρορίϊο, 
κ 8 : σοπίραγα χίν. 8. ὙΠῈ δυριπιοηΐ τὸς 
4.65 ἴΠδῖ {π6 ννογάϑβ 5ῃοι)ά πᾶνὸ [Ποὶγ ννϊά οὶ 
50η86, ἃ5 ΒΈΠΟΓΙΓΔΙ 5δἴδίθοβ ἴῇΏ ΟΠΘ ΟΥ ΟἴΠΕΟΙ οὗ 
ννΒΙ ἢ ννῈ πλιδί Ὀς ἔοι, ἘΧΡΙΔπδίοηβ βις ἢ 
ἃ5 “ἴῃς ἴδρασ οὐ ἀραδαίῃ, τῆς ἴον οἵ [τ " 
(Οτοῖιι5), οὐ “ ἀδαῖῃ νη [15 ἀροηΐδβ, [1 
ἢ 15 ἀϊδίγδοσϊϊοηβ πὰ [ςἋ6πιρίδιοηβ "ἢ 
(Οοάεῖ), οἿΥ Ἰϊπιῖῖ (ἢ ς ΠΝίχῃς οὗἩ [πΠ6 Αροβί]!ε 8 
1πουρηῖβ δῖ ἤδη ΠΟΥ νου δοᾶῦ δον 
811} ΠΠπλτδι!οη8. 

ποῦ ἀποεῖς, ποῦ ῥγϊπαραϊμίος,] ὙΤῪῊΘ δηγεῖϑς 
τηοπίοηεαὰ ἴη ἴπῸ Ν. Τ΄ ἄγ πιυςῆ τοῦς ἔτγο- 
406 ΠΕ ἴῃς μοοά ἴῃδπ ἴΠ6 Ἔν] δι 1π6 ννοτὰ 
Ἰ|56 1} πόνοῦ ᾿πἀἰςαῖος [Π6 ϑβροοϊῆς ηυλ!ν, οἰ ΠΟΓ 
ξοοά οΥ εν]], [Π:18 θείης οἰ Γ Ἔχργοββϑοι, οὐ δἵ 
ἰελϑῖ ἱπιρ! 16, ᾿π (ἢ σοπίοχῖ. Μογογβ ἅ5561- 
ὕοῃ ἰμᾶῖ “φηφεὶ" υϑοὰ Δὐβο]οὶν σἰρηϊῆθϑ 

ποίβίηρ εἶδε {Ππᾶη βἰΠΊΡΙΥ ροοὰ δηρεῖϑ, ἰ5 ασὸΐ- 
ἸΓΑΓΥ 1Π δον ΡᾶΒΘΑρ 5 ἃ5 Αςῖβ χχὶϊν. 8, 1 (οσ. 
ἵν. 9, ἀπά αὐυἱΐε ἱπδάτηϑβί]6 ἴῃ 1 (ον. νἱ, 3; 
ΗεὉ. 1". τ6. 

ἴῃ ΟἿΓ ργδϑθηΐ ραϑβαρε " χηψεὶς" δηὰ "2 γὶπ- 
εἰραἠμεες" ταυδῖ ὈοΙῃ ἢᾶνε ἴμ6 νά εβὶ ροβϑϊδὶς 
Δρρ]ϊςαίοη: {με ρῥοΐπὲ ἰπ αιεβίίοη 18 ποῖ 
ἴῃς πιογαὶ ἐἰϊδροβίξίοη, ννβεῖμοσ ροοά οσ ον], 
θυ {πΠ6 ροννεῦ οὗ {πε δηκεῖῖς ογάοσ οὗ οσεαϊεά 
1ῃϊηρ5. 

“Ρνιμείβα εἶδε " ἀτὰ Δηρεὶβ οὗ ρτϑαῖου βουνοῦ 
δηὰ τϊρηῖ (ΕΡἢ. νἱ. 12; 2 Ρεῖ. 11. 11). 

μΟΓ αηρεῖν, ποῦ ῥγίπεοραεῖοα, πο ῥοτυόνο. 
ΤῊΪ5 566ΠΊ5 ἴπε ΤΏοΥΟ πδίῃγαὶ ογάεγ, “ ῥοφυεγε 
δείηρ ακίη ἴο “ηγίπείρα εἰοε" (α Οογ. χν. 24; 
ΕρΡΉ. 1. 21): δυξ πε ννοῖρῃϊ οἵ δπείεπί δυΐμο- 
ΤΥ 5 ἱπ ἕδνουγ οὗ 4 ἀἰβεγθηῖ ἀγταηροπιοηῖ: 

Ι 2 
“ΝΟΙΒΟΣ ἀθδίῃ, ποσ Πἰξο, 

3 4 
ΝΟΥ ἅπεοῖβ, Ποῦ ὑγίης ρα 165, 

5 6 
Νογῦ τδίῃρβ ργοβοπῖ, ποῦ [ἢ πρβ ἴο Ἷοπιο, 

7 
Νοῦ ρον ΓΒ, 

8 9 
ΝοΥ δειρῆϊ, ὨοΓ ἀορίῃ, 

Ιο 
Νοτγ ΔΗΥ͂ ΟἴΟΓ ογεδΐασο. 

“ΤΒΟ ργποείρὶε οὔ ἀτταπρειηοηΐ νου] 8δοπὴ 
ἴο ὕ6, ἴο ρίδοε δϊοσπδῖθιγ ἱπδηϊπιαῖε πὰ δηϊ- 
τηδῖο οδ]θςῖβ, γεβογνὶης  ἐγεσέμγε, νι ο ἢ 5ι1Π|8 
ἊΡ τἴῃ6 ψ ΒοΙΘ τὸ {Π6 ]4ϑῖ ᾿ηθ, ἴπ οσγάδσ ἴο ἀθ- 
ῃοῖε [Παῖ “[ἢς ἀοπιίπίοῃ ονοῦ 41} 86 ψοσκβ οὗ 
Οοὐ᾽β Παηάβ, οτγί βία! γ ἀοβίρποά ἴῸγ πιλῃ 
(ύεη. 1. 26; 5. νἱ!]. 6), νοι Βα παὰ Ἰοϑβῖ ὉΥ͂ 
πανίηρ θοννεὰ ἀονγῃ ἴο πὰ "βεσνεὰ {πὸ οσοδῖυσο᾽ 
(τι. 1. 25), 5ῃοι ἃ πονν, [ἄγοι 15. πηΐοη 
ἢ Ογδὶ [65ι15, 6 τοϑίογεἀ το δίπι, ' δἱ] 
τῆϊηρς θοδῖηρ Ριζ ἴῃ ϑιιδ)θοϊίομ ὑπάοσ ἢϊ5 ἔεεῖ, 
ΗΕ. 1.. 8." (Βογῦε5). {ξ{Π6 ογάθσ ἢα5 τῃ}5 
βἰ κῃ βοδηςθσ, ἴξ ΤΊΔΥ 6 αἰγὶ δυζοὰ το 51. Ρ40}}5 
[ἀπ Π αγῖν νι Ηοῦτον Ροσίγυ, ἴῃ νν μι ἢ τὴ 
πλοϑβῖ ρεγέθοϊ ραγα  ]ε  5πὶ 15 οἴδθη συ πά ἴῃ ρ88- 
βᾶρες οἔ ἴῃε πιοϑβῖ ἔδσνιἀ οοηιθηςα. 

ΜΟΥΘΓ Ἀγγδηρεβθ ἴῃ 6 ἐεπ ἴῃ ἵννο 2αίγε, ἴο]- 
ἰοννοά ὃγζ ἔννο ἐῤγεςς:. 

πο ἐῤίπιρ! ῥγεέσεπί, ποὺ ἐδίπρε ἰο τον} Νο 
ἀἰπηοπβιοηβ οὗ {ἰπι6: “ποῦ ῥεῖ δὲ, πον ἀερι 
ΠΟ αἰπιεπβίοῃβ οἵ 5ρᾶςε. 

Ἴ οδὸ δοβίγδσιοηβ Ὀγίηρ οὐἵ τῆ ἰάοα οἔ 
ἘΠΙΊΝΘΓΒΆΪΥ πλοῦὸ ΘΠ ρΡΠ ΔΓ ΑΙ, δηὰ δι ἴῃ 6 
τῆοϊογι δὶ σμαγαςῖογ οἵ [86 ράβϑαγε δεῖζεγ [Δ 
ΔΏΥ τπότγὸ ᾿ἰπεὰ ἐχργοβϑίοηϑ, ϑι ἢ 85 “ πεάνθῆ 
ΟΥ ὁαγίῃ," “Ποᾶνθπ ΟΥ̓ 611}, ΟΥ̓ ψΨΪοἢ βοπιδ 
ννου]ά ᾿ηϊεγρτεῖ πο πι. 

Ι[,2 
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ΔΩ͂ οἵδε ογεαΐυγε, 502}} 6 δὺϊε 
ἴο βϑεραγαῖθδ 8 ἔγοπῃ ἴπεὲ ἴονε οὗ 

ΟΡ Ωγ οὐδέν ἐγεαίμγε.) Νὸ οἴδῖθ, ἢο Ὀεΐπρ, 
ὯΟ ῬΟΥΨΕΓ, ΠΟΥ͂ ΡΓΟΡΕΙΙΥ, βυςἢ 845 [Πο86 δ γθδα 
τηοπίϊοποα, “ΠΟΥ ΔΥ Οἴμεῦ ογεαϊεα {Π|Πρ,᾽ ἴῃ 
δῃοτί, ποῖῃϊπρ ἰη ἴη6 σγεαῖϊοα πηΐνογβο, “ σῥαϊ[ 
δὲ αὐίε [ὁ σεραγαΐς ὦ ὥον»ι δε ἰοσυε οΥΓ Ο»οά, 
αυδιερ τς ἐπ Ογ ζέσις ομν 1 ογά." Οτίρεη, 
ἴη ΟΥ̓Απλετ 5 " Οδΐθηδ, Ρ. 156, βιιρρεϑβίβ δποῖΐπογ 
ἰηϊογργοίατίοπ οὗ ἴη6 ψνογάβ (κτίσις ἑτέραν: 
“Βυῖ 1 Ὀεβίάςο8. {Π1|5. οἱ Θ ν 5! 0] 6 σγεδίοη 
ποις 15 δποίπου Ἴγραΐϊΐοη, ννῃϊο ἢ του ρΡἢ ἰπ 
παῖιγο ν]510]6 18 88 γεῖ ιἰπϑθεπ, γοῦ νν"}}}] δϑὶς 
ὙΠ ΠΟΙ͂ΠΟΥ ἴο παῖ τπλᾶν Ὀε τείογγοα ἴῃ βϑαγίπρ 
“ΠΟΓ 457 οὐδεν ἐγεαίίοη εδαδ δὲ αὐΐε ο “εραγαΐε 
“7 γονι ἐῤὲ ἰουε 97) Οοά.᾽" [Ιῃ δβιιρροτῖὶ οὗ [18 
νῖονν Οτίσοη σοίρυϑ ἴο Ερἢ65. 1. 21. ν ἤογο ΟΠ Γιϑῖ 
15 δεαϊθα ",““γ αὐοῦες αἱ  ῥγϊπαρα δ" γ. αηο ῥοαυεν, 
ἀπά »πἰσόι, απά ἀον»ηίπίοη, απ εν» παῖε ἐῤαΐ 
ἐς παριϑά, "οἱ οπνν ἐπὶ δὶ: «υογίά, δμὲ αἰφο ἐπ δαὶ 
«υῤίοθ ἱς ο εον»μδ." ΑΔ ΨΕΓΤῪ 51:Π|Π|4Γ ἱπίεγργεϊδ: 
ὕοῃ 15 ἀρργονεά ὃῪ (ἢ γγβοβίοτῃη, ἃ5 ννεὶϊ 
ϑιι τες ἴο [πὸ 50] π||γ οὗὨ ἴα ραϑϑᾶξο. 

ΑὈὨΘΙΤΊΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΕῈΒ οὰ 

Ὡ. 0 ἡλευθέρωσέ με Τιϑοπεπάοτέ (8) 
τολάς ἠλευθέρωσεν σέ, ΜΝ Β δὲ ΕΟ. Τοτ- 
{}}14η 5 τεδάϊηρ νάῦθ5: ἢς ἢδ5 “ 16 ἴῃ " δ 
Ῥιυάϊοιδ,᾽ ες. 17, δι “πὴ " ἴη "Ὡς Ἀδδυττεο- 
[ἰοηθ (αγηϊ5, ς. 46. ΤῊε ΕἸγϑῖ Ρεέσβοηῃ 5 της ἢ 
ΤΏΟΣΘ ΠδῖΌΓΑΙ ἴῃ ἴπ6 σοπηοχίοη νυ ο ΝΤΙ., 
δηά σέ τλᾶῪ ἢᾶγα σοτηδ ἔγοπῃ ἴδε ἰαϑὶ 50}]Δ]6 
οἵ ηλευθέρωσεν. 

Ηροτε ἴπθη, 45 Ὀοϊονν ἰῃ Ὁ. 1ς, ἰἃ πιυϑσὲ ὃς 
απ τε τπαῖ [6 Ναίσδη δηὰ ϑιπαῖῖῖς Μ595., 
ποῖν ἢ οϊδη της Ποῖ ρεηθγδὶ ὀχοθ!]θηςθο, σῖνα 
Δῃ ᾿ΠΓΟΓΊΟΥ τοδάϊηρ. 

8. «. ἴἰ 15 ῬΟΠΟΓΔΙΥ δρτοοὰ τῃδΐ τὸ ἀδύνατον 
τοῦ νόμον ἰ5 ἃ ποιηϊηδῖϊνοε ΔὈϑοϊῖο (ς, Εὐυγ. 
“Ττγοδά;, 489) ἴῃ δρροϑίτ[ἰοῃ ἴο [86 βεπίθηςε, 
ὁ Θεὸς κατέκρινεν, κιτιλ. 

Βιυϊῖ ἀδύνατος 15 5ΟΠΊΘΙ  Π165 δοῖνο, Κ ΠΔΡ]6 ἢ 
(Αεἶβ χὶν. 8; Ἀοπι. χνυ. 1), δπὰ ϑβοπηθτπη68 
ῬάΞϑΞῖυ6, “" ἸΠΊρΡΟΚ51016 " (Μεῖϊ. χίχ. )ό; Ηεδ. τί. 
4. 18; Χ. 4). 

ὙΠὸ ραϑϑῖνα 56η96, “Τπδῖ νυν ]ς ἢ ννὰ5 ἱπηροϑ- 
5:8 ]6 ἴο (6 ἰανν, 15 νν 6}} ραγαρῇγαβεά ἱπ ἴΠ6 
Α. Ν., ““ἐραὶ «υδίερ ἐδε ἰααὺυ εομά ποῖ 40," διὰ 
ἰ5 ργείεττοα Ὁ Μογοσ δπά ΑἸξοσά. 

ΎΤΠὸ οδ]εςτίοη ἴο 1ἴ 15 ἴῃηαϊ 51. Ρφὶ] νου] 
ἴανο νττίθη τὸ ἀδύνατον τῷ νόμῳ, ἰπϑιοδά οὗ 
τὸ ἀδ. τοῦ νόμουι Οὗ [Πϊ58 ἰδίίεγ σοπη δ᾽ πατίοη, 
[Π6 ραβϑῖίνο ἀδύνατον ἀπά ἴπ6 σεηϊίνο, πῸ δχ- 
Δ ρ] 65 ἤν θθοη Ὀγουρῆξ ἐογννασγὰ ; ἴοσ ἴῃ δὶ] 
[86 μαϑϑαροβ αιοϊεὰ ὉῪῚ Μεγοσ ἰπ βιιρροσῖ οὗ 
86. ραδϑίνε δεῆϑβϑε, ἴῃ δεῖϊνε ἰ5 εὐ ἀθΠἘ}Υ τὸ" 
αιιίγεα, 

ΚΕΟΜΑΝΞἝΘ. Γν]ΠΠ]. [ν. 39. 

(οά, ψῃϊοῃ ἰδ πῃ ΟἸὨγῖβε [6505 οὐγ 
Ι,οτά. 

ἐδε ἰσυε 77 Οοά «υδίερ ἐς ἐπ Οῤγίτι ὕει: Ομ 
]1ογ4}1] ΦὙΠ6θθ ͵δϑοὶ νοσάβ ἴεαςἢ ιτ.5 ἰδαῖ 
ἢ γΙ5[᾽5. ἴον" (τ. 35) 5. πὸ οἵἴδπεγ ἴδῃ 
“(οὐ β ἴονθ" πηδηϊξεσίθα ἴο 5, ἀπά οροσαῖ- 
ἴῃ Οἡ Οὗ δεδαι! ἰῃ ἴη6 Ῥεγβοη οὗ (ἰ τγίβῖ: 
866 Νοῖο οἡ ν. 8. 

ΓὨῖ5 ποῦϊς Ὠγπλη οὗὨ νυἱοΐογσυ (νυ. 21--19), 
ΜὮῈ στγοννηρ παῖυγα! γ ουὐἱ οἵ 115 ἱπηπιοάϊαῖδ 
ςοηΐοχὶ (συν. 28-::0), δηά δανίπρ ἃ ΡὈΓΙΠΊΔΓΥ 
Γοΐογεποο ἴο ἴδ 516 {τ υρἢ οὗὨ ἰδοπὶ ἴπδΐ 
Ἰονς σοάΐά, ἔογπιϑβ δῖ ἴη6 βᾶπιὸ {πιὸ ἃ σγαηά 
ςοῃο]μϑίοη ἴο ἴῃ ννοϊς ἀοςίτιηαὶ ροπίοη οὗ 
(ἢ ς ΕΡΙ5116. “1 15 ἴη6 Ἄσγοινη οὗ [παὶ οὐϊῆςθ 
οὗ Ξαϊναϊίοη ἴῃ (σιϑῖ, οὗ ννυίο ἢ} 81. Ρδὶ] μαὰ 
ἰδϊιά τῆς Τουπάήδίοη ἴῃ ἢ]5 ἀδπιοπϑίγαϊιοη οὗ 
δὲ γὶσδιεοισποα. ὁ αἱ (1.-ν.) δηὰ γαϊϑοὰ 
1π6 δι ΡΟ γϑίγυ σἴιγο ἴῃ ἢ]5 Ἔχροϑιτίοη οὗ “απο - 
ἡκαιοη ἀρρνο ΑΝεγ {Π|5 1} οηΐγ 
ΤΟΠΊΔΙΏ ΤΟΥ 058 ἴο 566 ἴῃ6 παϊναϊΐοη, ἴδι}5 
δια ϊοά ἰη [8 658θῆςθ, ιϊηΐο]ὰ 1156} 7 ὑροη ἴῃς 
βίαγε οὗ Πἰβίοσγυ " (σοάει). 

υν. 2, 3, 9, 11, 28, 29, 35. 
Ρ]αῖο, ' ΗἸρρ. Με). Ρ. 295, ΕΒ: οὐκοῦν τὸ 

δυνατὸν (“ἴαῖϊ νοῦ 15 αὐ.) ἕκαστον 
ἀπεργάζεσθαι, εἰς ὅπερ δυνατόν, εἰς τοῦτο καὶ 
χρήσιμον, τὸ δὲ αδύνατον (“ ὃδιιξ (παῖ ννὨϊςἢ ἰ8 
ὈπΑὺ]6 ᾿ ἄχρηστον. 

Χεοη. Η-]}.᾿ 1. ἵν. 11: ἀπὸ τῶν αὑτοῦ καὶ ἀπὸ 
τοῦ τῆς πύλεως δυνατοῦ (“ ἴτοπι [8 ΟΥ̓́ Τ6- 
ΒΟΓΟΟ5 δηά ἔγοπιὶ ἴῃ 6 40} ὺ οὗ 186 ον "ἢ: 
866 ΒτγειεηθΔς} 5 ποῖδ. 

ΕΡ 5116 ἴο ϑἱορποῖιϑβ, ς. ἰχ. (. Ἐλέγξας ... 
τὸ ἀδύνατον τῆς ἡμετέρας φύσεως εἰς τὸ τυχεῖν 
ζωῆς. ΤὮε δςίϊνο δεῆϑο 15 5: ΓΟΠΡΙΥ εοηβιτηοὰ 
Υ {πε 5ἰπ}}8Γ ρῆγαδε τὸ δυνατὸν αὐτοῦ ἰῃ 
χ. 22. 
ὙῈΒ τε δοῖϊνε 5βθηξε ἴπε σοπδίγ οἴ Οἢ ΠΊΔΥ͂ 

δε τῆ.8 ἜΧρίαϊποα : “ Εοτ ἴῃς ἱπηροΐδηοο οὗ [86 
ανν Ὀεῖηρ [ἢ 15, [δῖ 1 σουϊά ποῖ σοπάρθγηῃ 5ἰῃ 
ἴῃ ἴπ6 βοβδῆ, σοά ἀϊὰ ςοπάθπηη πὶ ἴῃ [Π6 
Πε5},᾽ ἄς. 

ὁ. ἐν ᾧ, “ἐπ ἐῤαὶ," ΔΑ. Ν. ἃ πιυςῇ ὑεῖζοῦ 
Τοπάοτίηρ ἵδη “Ὀεσαυβδε᾽" (ΑἸΐογά). [ἴ 
Ροϊιβ ἴο {παῖ ἐπ «υῤίεῦ ἴῃς ᾿πδὈ}}Υ οὗὨἩ τὴ6 
Ἶανν σοῃϑββίβ, απ Εἶν ἴῃ [15 θείης ονογροννογοα 
Ὀγ ἴῃς ορροϑτίοη οὗ “ἐῤό Με δ᾽" (Υ}. 14-8).. 
Οοιήραγε ΡΪαῖο, " Ἀδρ.᾽ Ν. Ὁ. 455: τὸν μὲν 
εὐφνῇ πρός τι εἶναι τὸν δὲ ἀφνὴ ἐν ᾧ ὁ μὲν 
ῥαδίως τι μανθάνει, ὁ δέ χαλεπῶς. 

ς. ἐν ὀμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας. ΤΠς 
ςοπβίϑί ΠΟΥ͂ οὗ [15 Ἔἐχργεββϑίοη νυνἱτἢ [ἢ 6 τϑδ ΕΥ̓͂ 
δηΐ ἴΠ|6 β η]θβθπεϑα οὗ (ἢ γίϑι 5 ΕἸεβῃ 8 ΔΟΌΪΥ 
ἀεξεηἀεά ὈΥ Τετιυ  δη (᾿ Ποηῖτγα ΜασγἼοιοηστη. 
νι. τ4; 'ἢς ὥδγῃς Ἁμβγιϑῖὶ, χνὶ., χνὶ!), δηά 



ΚΟΜΑΝΘἝ5. ΝΠ. 

ὉΥ Αὐγυπίηο, ν8ο σεν μον Ο τσὶ ̓β Π 9 ἢ 
ἈΔ5 5. [655 ΟἹ ΟἰΠΟΓ Ὠγροίπεβὶς οὗ Τυσδάυ- 
αεἰδηΐϑηι ΟΥ γθδιϊδηΐϊβπὶ (ΕἸ ἰϑβί. 164). 

ὙΠῖ5 δηςίθηϊ ἱπιογρτείδιιοη, δοςορίθα ὄύθῃ 
Ὀγ Βαυγ (' Ρδι]ι5, {{1. ς. ν1}}.}, ἢ[45 Ὀδθη οἷἰδ- 
Ὀογαῖεὶν δἰϊδοκοὰ ὉγῪ Ῥῆοίάθγοσ 85 ἱηνοϊνϊης 
ἐδ ἔγγο ΟΥΤΟΓΒ: 8 Πηπιγδηβίδίίοη οὐ {πὸ ννοτγὰ 
ὁμοίωμα, δῃά δη ἰῃαάπι!5510]6 δεραγαίίοη οὗ 
με ἔννο ἰάθ45 σάρξ δηὰ ἁμαρτίας. ΑΒ τεραγὰς5 
[86 ἢγϑῖ, 1[ἴ 18 θεγοηά πιεβιίοη, ἔπαὶ ἰἢ τῃ6 
νοσ 5 ἢδὰ τρθγοὶν θδεη ἐν ὁμοίωματι σαρκός, 
ὯῸ Οἣδ ννοιϊὰ ἤδνε διοϑιἰδιϊθὰ ἴο {γδηϑίδῖθ 
[Πότ 5Ι ΠΙΡΙΥ ὁ ἴῃ Πεβγ 5ῃαρο, 1ηδῖ 15 ἴο 5ΔΥ, 
ἴη ἃ σῆδρε οσ ἔοσπι οὗ ἀρροάγδηςθ ὑνῃϊο ἢ ννγ89 
[Ὠς 52πὶ6 45 ἴδαῖ οὗ 41} διιπιδὴ ἤδϑβῆ, δηὰ ἰη 
ἔαςϊ ςοπϑίϑιθὰ οὗἉ 65" (΄ Ῥδυ η δπι, 1. Ρ. 52). 

Ιη 1818 θοϊ ϑϑθγίίου σΥΑΠΊΔΓ δηά 56η56 
ἅΓΕ δἰῖκα ρυῖ ἴο ςοπίμβίοη. ὙΒῈ Οὐ ]εςῖίνα 
Οεηϊίνο 15 ὐγηθὰ ἰηῖο ἃ Οεηϊίνα οὗ ἴδ6 
Μαϊογίαὶ : σαρκὸς ἁμαρτίας “ ἀδρηοῖεβ᾽ (νῈ 
ἄγε το] “[ὴ)6 πηδίογιδὶ οὗ νος (ἢ6 ἢυπίδη 
ἔοτπι οὗἨ (βγίϑι, κὸ (μδῖ οὗ οἴποσ πῆδη, σοη- 
δἰ5ὶ5" (ὁ.). 

[{ νὰ ΔΡΡΙΥῪ [8 πιεῖμοὰ ἴο Πευΐ. ἱν. 18, 
ὁμοίωμα παντὸς ἑρπετοῦ, ἰἴ νΝ}}} ἴὑγ “2ῤέε 
ἥγαυεη παι" ἰἴ5ε]ξ Ἰηἴο “ἃ σγεερίηρ {{κε- 
Ὠ685;" δηά ἴῃ 8. ον. 20 ἐν ὁμοιώματι μόσχου 
ἐσθίοντος χύρτον, ἴ6 οδ᾽ῇ {πα Αδγοὴ πηδάθ 
οἵ ροϊὰ Ὀεσοπιεβ δὴ δεῖυ δὶ ̓ ἰνίηρ “ αἰ ἐδαΐ 
εαἰεἐῤ δαγ." 
νε ργείεσ ἴῃς ορίηΐοη οὗ “ τηοϑδὶ οὗ {86 

ςοπιηηεηϊαϊοτθ, Ψὴ0 εχρίδία ἴπθ ἀδοϊσίνο 
ρᾶϑϑᾶρ ἰη Κοηι. Υἱ]]. 3. ἃ5 ἢ [ἴ πηοδηΐς (παῖ 
ΟἸ τσ ἀρρεᾶαγθὰ ΟἿ]ΥῪ ἴἰη ἃ " ἡ δοπος ὁ ἰπι 
,“ΜΜ͵οδ, τῇαϊ 15. ἴο 840, ἰῇ ἃ θὰ νοῦ τὸ- 
ΒΟ δ] ἀ ̓ἱηάοεὰ τΠ6 ὈΟΑΥ͂ οὗἁ οΟἾΟΥ τθη 50 ἴωτ 
845 1 ςοηρίϑῖοι οὗ οβὰ, Ὀυ1ϊ ννᾶ5 Πη}1Κ6 (ἢ 6Πὶ 
ἴῃ (818 γοβρεςῖ {πὶ ΗΙ5 ἤξϑίι ννὰβ σοί ᾿ἰκ6 
παῖ οὗ 411 οἴ ποῦβ, " σέ 36" (10... 

ΟΥμογ οδἠεοϊϊοηθ δἂῖὲ ὑγροὶ Ὀοΐὰ ΒΥ 
Ῥβείάετγεσ ἀπά Ηοϊϑίθῃ : 

(1.) ΤῊς 5ἰη]6ββϑῆθβϑ οὐ Ὁ τ σι 5 Πθϑἢ αἰ γος 
ςοηίγαάι!ςῖς [ἢ15 ρᾶϑβαρο: ἔοσγ ον σου Οοά 
ἢᾶνθ σοῃάςπιηθα “ σἱπ “πὶ ἐῤὲ 3:10" οὐ {π6 
Οτοββ οὗ Οἢγϑῖ, 1 ἢ γΙσῖ᾽ 5 Ποσἢ ννὰ8 ποῖ 
“βεϑὴ οὗ 5η "}) 
ΤῊ] οδἠεςξίοη γαβῖβ ννΠΟΪ]γ οα ἴῃς δὐτοπθοι5 

ςοηποχίοη οὗ ἐν τῇ σαρκί ποίϊςεἀ Ὀεῖονν ἴῃ 
Ὠοῖΐδ ἐ. ᾿ 

(2). 1 ἴ5 ορροβθά ἴο ἴθ σοῖς ἀδνοῖορ- 
τιοηῖ οὗ 1πουρῆςϊ ἵγοσῃ Υἱ. 1 ἴο νἱϊ!. 2, νυνῃϊςἢ 
Ἰλθουτγϑ ἴο ργονε ἴπμαί Ὀδοδιιϑο πΊδη ἰ8 'ἰη θοηά- 
ἃδο ἴο 510 ομὴν ἐῤγομχὺ δίς ἥεῤ, ἢ6 18 ἀ6- 
ἰϊνεγοὰ ὈΥ τπε Οσοβςβ οὗ Ογῖδ υ5ῖ Ὀδοδιι56 
{5 2ῤε ἀεαὶ οΥ ἐδὶ: σεν 3,επὉ ο7 “15. 

[τ 15 ὁπουρὴ ἴο δῆδννοῦ [δῖ δῖ. Ρδι] ηο- 
Ὑ ΠΕΥῈ δἰζεπιρῖϑ ἴὸ ρῥγουθ ἴπδΐ τη ἰ8 ἴῃ 
Ὀοπάδρο ἴο 5'ῃ ομέν ἐόγομσὸ ῥίᾳ 5. 

(3). 51. Ρδιι}5 ννβο]6 δηϊβγοροΪ οΡῪ γοοορ- 
ΠΙ565 πὸ ἥεε 1μαῖ 15 ποῖ εν ὁ ὁ «ἐπ. 

ΤὨῖ5 οδ]εςίίοη γοϑῖϑ οἡ ἴῃ6 5Ξᾶπὶ6Ὲ στοιηᾶ- 
Ἰε588 ϑϑιισηρίίοη 88 ἴμβ6 ργεσεάϊης (2): 866 
Ὠοῖδ οἡ σάρξ, [πιτοάιιςξίοη, ὃ 9. 

ον ἃ {]} ἀϊξευπδίοη οὗἨ ΗοϊΞξίοη᾽β οὐδῖες- 
Ὀοης δηά οὗ ἴδε ψβοὶς δυδ)]εςῖ, 5ε6 Ὁ ἐηάϊξ, 
4 ΕἸεῖϑοῖ υηὰ Οεἰκο᾽ 

4. καὶ περὶ ἁμαρτίας. (ΓΟ γγεοβίοτῃ δπά 
οἴδεογβ, ἀἰσγοραγάϊηςρ καί, οοηηθςοῖ ἴεϑῈ ννογάϑ 
νυ ἢ κατέκρινεν, ἰῇ ἴπ6 56η86 ““ σοηδοπηηρά 
δίῃ ἴοσ δίῃ," ἢ. δ. ἃ85 δείησ ὀχοθθαϊηρ 5108}. 

ΑΙ] τὴο ΕπμΠ δὴ Ψοσβδίοηβ ἰη Βαρϑῖοι 8 
Ηεχδρία (εχεορὶ Οδηθνα) εἶνε ἴδε βπΊς σοη- 
ποχίοῃ, [6 Α. Υ. τόσι δοίηρ Ρυποϊιαϊοά (85 
ἰϊ 18 ἰὴ ἃ Ἑςδαϊῃηθά ςΟΡῪ αἵ δνδίγγανθ) ἴῃ: 
“,απά ἴον σἰριπθ εοπάεριηεα σἰπ ἐπὶ ἐῤδε ώ.," 
νυ [6 πιαγρίηδὶ σοηἀθσίηρ, “ δηὰ ὉΥ ἃ 5δογὶ- 
ἤςο (0γ 5ϊη," νὶςἢ σογγεϑροηάβ ἢ ΟΥ̓ ρθη 8 
ἱπιογργοϊδιίοῃ. 
ΗΘ ΡΓΟΡΟΙΓ σοηποχίοη νὴ πέμψας ἰ8 

εἴνθη Ὁγ ὙΠοορηγίαςῖ, σσδηπδάϊι5, ῬΠδεῖμα, 
αηὰ οἴμοσγβ ἰῆ Οσγαηθῦβ " (δἴοηλ, νἱἢ [86 
ἱπιογργεϊδιίοηβ “ Ὀδοόδυθθ οὗἨ 51Π᾿ 8 τηδϑίογν 
ΟΥ̓́ΘΣΓ τηδηκίηα, ̓  ΟΥ̓ “ἴπ οΥάοσ ἴο ΠΟΠΑΊΙΘΓ 51η.} 
ΤὮΘ πιοῦὸ σοιηργομβοηϑδῖνα σγοπάθχιηρ “ Οἢ 
δοςοιηΐ οὗ 5ϊη" (ργορῖοσγ. ρεσοδίιτῃ) 15. ργθ- 
ἔεγδοϊο. 

ε. Τὸ νογάβ τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί 
ταῖμ τ ροβϑιὉ]ν Ὅς [ἈΚΘ 85 ἔογγηϊπρ οἠς ἰάςδ, 
“Ὁ (ἢ6 51ὴ παῖ ννᾶ5 ἴὴ ἴπ6 ἤ65},᾿ 45 τοῦ βαπ- 
τίσματος εἰς τὸν θάνατον (Υ]. 4): 866 ὟΝ ἱποτ, 

. 169. 
᾿ Βυῖϊ ἴδ6 νογάβ ἐν τῇ σαρκί ἴῃ τῆϊ5 σοῃ- 
βΒί Γιιστοη ΟἿ ρῖνε 4 ἀεβηϊίοη οἵ 5ἰη νι οἢ 
5 ποῖ ποεάρά ἴῃ {815 οοηϊοχί δου σαρκὸς 
ἁμαρτίας, ΜΝ ΕΓΕα58. 1Γ Ἰοϊποά ψ κατέκρινε 
[ΠΟΥ ἀγὸ ζ}}]} οὗἉ 5: 5η:ἤσληςα. 

[1 τοπιδίηϑ ἴο Ὀ6 ἀσιογγηϊηθα ἐπ αυδαὶ εὉ 
δἰη νγᾶ5 ςοπάοσιηηρά, δηά ῥδοουϑ ΤὍΤἢα δη- 
ΒΟ Γ5 ἅΓ6 νΔΥΙΟΊΙ5. 

ϊ. Ογίσοα. ἴπ (τις β ἤδϑῃ, ςοῃϑι ἀγορά 48 ἃ 
8ἰπη-οὔεγιηρ ννῃϊοῖ ρυΐϊ ἀννᾶῦ δίῃ (Η Ὁ. ἰχ. 26). 

1. σεππαάμι, ἴῃ Οταπλοσ᾽ 5 ̓ Οδίἴθηδ,᾽ Ρ. 123. 
(4) ἴῃ σι γιϑι 5 ἤδθϑι, 85 βανὶηρ θθθη Κερῖ 

ἔτος ἔγοτῃ 5ἰη, ἀπά υποοηαυογεα δῪ 1ἴ. 
(Ὁ) [πῃ Ομ μγιϑῖ 5 βοϑὴ οά σοηάεπιποά 5ἴη 

ο7 «εἰπ (περὶ ἁμαρτίας, ἀς φΡεσςαῖο), Ὀθοδιδα 
1 πη] ΒΕ} 7 ἱηνοϊνεά (ἢ γί ᾿5 δἰ ]θβ8 ἤδθϑῃ ἰη 
ἀφαῖῃ. 

ΔΙ] τῆεδο ἱπιογργεϊδοηβ νου σα ΓΟ 
ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ ἴο ἀαἰϊδίϊηρυ 58 ΟἾγΙσί 8 
Βεβἢ ἔτοπι {παῖ νν Βο ἢ μ45 Ὀδθη νος Ὀεδίοτὸ 
ταθηςοηοά, διὰ τῆς σαρκός, δΔῃά σαρκὸς ἅμαρ- 
τίας. ὙΒΟΥ εὐ, ον ΘΥΟΓ, ΟὨΪΥ ἴῃ 5ιιδϑι- 
τυϊίης ἴπ6 πιογὸ ᾿ἰπ το 5θη56 “ ἢ5 ἤθϑἢῃ " ἔῸΓ 
πὸ πιογὰ βϑηθγαὶ “ ἴς ἤδϑἢῃ." (ἢ γῖβτ᾽ 5 ΠΟΙΥ͂ 
Ἰδ “ εοπάονιησαά αἰπ᾿ Ἃ5 ὈΠΜΟΓΙΌΥ ἴο οχίϑ 
“ἐπ ρὲ 3εε " Μ᾿ Ἀισἢ Ηδ δηά 81] τηθη πδά ἰῃ 
σοπηοη : σοήραγο ἰγεηξυβ, [1]. ΧΧ. Δ. 

9. ΤΠουρὰ εἴπερ ἱπλρ}168 ἃ πιοῦα σοηβέάεηξ 
Αϑϑυτηρίοη [μΔη εἴγε, [ἴ σαπποί ΡΟΒ51Ο]Υ πιθδη 
“ 5'πςθ" (ἐπείπερ, ΟἸγγϑοβίογα), ἴοσ ἴῃαῖ 
ψνουϊὰ χοὰς τ[ῃ6 ορροϑδίῖϊεα ϑιρροβιίοη 
ΜΉ ἢ 15 ὈΧΡΓΘΒΘΙΥ Ὀγουσῆϊ ἔογιναγάὰ ἴῃ ἴπ6 
[ο]]οννίης οἴδιι56, εἰ δέ τις πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ 
ἔχει. Ὑῆε δϑϑυπιρίίοη πιδάςε ἴῃ ΕἸΠΕΙ ολ86 

Ιός 



τι66 

ΤΩΔΥ ΟΥ ΤῊΔΥ ποΐ Ποτγεβρυπά ἴο 186 οχβιϊης 
ἔαλςϊ, ποῖ Ὀεσδυδβοε ἴΓ ἔδεϊ ἰ5 1561} οοηείηρεηΐ, 
δυῖ Ὀεοδιιδο ᾿ξ 15 ὠπάποτυη ἴο ἴῃ Βρδαϊκοῦ. 

ΤῊ]5 Ὀποογίδιπγ οὗ [πε δϑϑι:πιρίίοη 15 ΠΥ 
ὀχργοβϑοα ἴῃ “2. 59 δε," δῃὰ ἰῃς δυδ)ιηςίινα 
οἰξμῖϊ ποῖίο θὲ γερϑδίοα ἰπ ἴπε Ν εχ “ ἀπε 
ἴοσ ἴῃ ἴῃ οτἱρίηδαὶ {π6 [παάϊεδῦνος Ῥσγοβεηῖ 
(οἰκεῖ, οὐκ ἔχει) Τοργεδοηῖβ ποῖ ὧν ὠϑποογίαϊὶη 
εοπλίπρεπο, Ὀυῖϊ (παῖ ψ ΠΟ, δοσογαϊηρς ἴο 
(Π6 δοβυμπηρίίοη, ἰ5 ΔΙγοδαῦ κῃ ἔχεν αεῖ. 
ἊΝ ἰοἹ 5 τοηάογηρ “ἀπ 91191:,᾿ “ΒΔΓ, 15 
(πεγείοστο τῆογε Ἴοοσσοςῖὶ ἴπδη [ἢ Α. Ν. 
“Ζευε!!" “ῥαυε," ἀογνοὰ ἔτουῃ Τγπάδὶθ. [ἢ 
ἀοίεηάϊης ἴῃς δυδ)]υηςῖο, ΒΡ. ΕἸ! οοῖς (Οἡ 
ἴης Ἀενϊδίοη, Ρ. 175) [4115 ἴο ἀ5 Πρ 5 Ὀ6- 
ἵνθθη περγίαι πὴ ἐπὶ δὲ αεσιρηρίίοπ, ἀρὰ εοη- 
ἐϊπρεηο ἴῃ ἴῃς δος δϑϑιιπιεά : ἴδ οᾶϑ6Ὲ ὦ: 
ςοπίοπιρὶῖοά, δοοογάϊης ἴο {πε ΠΥΡοΙΠ 6515, 
45 Δςίυ!}} Υ ἰῃ ἐχἰϑίεηςα. 

11. [π τῆς ΠὨ᾿αορυθβ οα ἴῃς ΗοΙγ ὙΤΙΠΗΥ, 
βου δοα ἴο Μαχίπλιβ, 6 Οτσοοῖκ πιοὴκ δηά 
ςοηΐοϑϑοσ (Α. ἢ. 580-662), Οτποάοχυ5, θείην 
“Πα Ἰοηροὰ ἴο ργονθ ἰμδῖ 45 {με Βδίῃευ γαῖδε5 
16 ἀεδά δηά χυΐϊοκθηβ ἴποπὶ (ζωοποιεῖ), 50 
41.530 ἀο ἴπε ϑοὴ δηά Ηοΐγ Ομβοβῖ, ᾳιυοῖίεβ 
1158 ραϑϑδαρθ νἱἢ [ὴ6 Γοδάϊηρ διὰ τοῦ ἐνοικοῦν- 
τος αὐτοῦ πνεύματος. Μαδροραοηΐι5 ΓΕΡ 168 
ται τπ6 τοδάϊηρ 15 διὰ τὸ ἐνοικοῦν, ἜΧχοορΐ 
ῬΟΥΠΔΡΒ 'π οἠς ΟΥὙ ἵνο [δ ϑῃε σορίε8. Οτ- 
τηοάοχιιθ δϑϑεγῖβ (παῖ [6 ρμϑηϊνα 15 ἑἔου πᾶ ἴῃ 
41] {πὸ ἀδηοίεπι σορίοβ, θυζ, 45 1ῃ15 15 σοηβδί ἀγα 
ὃν Μαδοράοηλιϑ ἴο Ὀε ἃ ἀϊδριιϊοα Ροϊηΐ, Ρ45565 
οη ἴο ἃ ἀιβετγθηΐῖ ἀύραπΊεηῖ. 

ὙΠΙ5 ᾿πΠλΑρΡΊ ΑΓῪ ΠΟΙ νογβαῖοη ΟἾΪΥ ῥγονεβ 
παῖ ἴῃ ἴπ6 γῖἢ σοπίγΥ (6 τολάϊηρς οὗ ἴπε 
Ράϑδαρε πδά ἰοῆς Ὀδθη ἴῃ αἰϊδριῖο, 4 ἔδεϊ οἵ 
ὙΠΟ ννῈ μάνα δϑιιηάδπί ἐν άεηος οὗ της 
ΘΑΓΙΟΥ ἀαίθ. ὙΠῈ μοπιτἶνε ἰ5 ἔουπηά ἴῃ δὲ Α 
Ο, ἴῇ ΠΊΔΠΥ Οἰιγϑῖνεβ, πὰ 5ΟΠΊΣ ΕΑΓΪΥ νεγ- 
ϑίοῃβ, δηδ ἔδίῃοσβ. Βιιῖ τἢ}]5 ἰδβι ΠΊΟΗΥ ἰ5 
ουϊννεῖρεὰ Ὁγ (πὶ οὗἨ ϑ οΟἸΠΕΙ υἱςῖα]5 δηά 
συγϑῖνο5, οὗ πὸ [14}ἔὃὲὸοᾧὃὶ δηὰ ϑγγίας νθυβίοηβ, δηἋ 
οὗ {Π6 ΘΑ ΘΓ Βδίδοσβ, ᾿ἰγσοπβὺβ, Το στ] ]Δη, 
Οτροη, Μειϊμοάϊι. 

ἼῊΙ5 Ργοροπάσγδηςσε οὗἩ δχΐογῃδὶ εϑΕἸΠΊΟΠΥ͂ 
5 ϑυρρογίε ἃ Όγ ἴΠπῸ ἱπίθγηδὶ ουϊάςηςε : 

(1) Τῇῆε αγρυχιθηΐ οἵ ἴῃ ραβϑᾶρὸ, 85 ἰδία 
ὃν Βρ. Ρεάύβϑοῃ δἰ πΊ56}} (566 ἔοοϊ-ποῖίο), ἰ5 ἰη- 
ΠοΠο] υϑῖνθ, η]655 6 δυδδιυῖο τὸ τεδάϊηρ 
“ΒῬΘΟδΔΏΒ0 οὗ ἐι" δρέγ ῥα ἀαυε ει ἐπ γομ": 
ἴοσ ἴἴ 15 ποννῇοσε ἱπιρὶ θὰ τη [86 ῬΓΘΠΊ15565 {Πδὶ 
ΟἸγιϑδὶ ννὰβ γταϊδεὰ ἃρ “ δ ἐδε ϑριγι!}." 

ΚΟΜΑΝΞ. Υ1ΠΠ. 

(2) Τβε τεϑυγγες!οὴ ἰ5 δϑοσρεά ἴῃ ἴδ 
Ν. Τ. ἴο σοά ἴῃ ρεηοσαὶ, οὐ ἴο ἴῃς Ελίδοσ, 
ΟΥ ἴο ἴῃ6 ϑοῃ ([ὁΠη νυ. 21; υἱ. 39; χὶ. 25), 
δυῖ ποῖ ἴο τε Ηοἷγ ΟΠοβξ ἴῃ ραγίουϊαγ. 

(3) Τε γβεηϊῖνο 18 Ἰῆοσγε ἱΚοὶγ (Π8π ἴδ 6 
δοσιυδαῖϊνα ἴο ἤᾶνε Ὀδεη ἱπιγοάιυσοα ἔοσ 118 
ἀορτιδῖῖς ἱπιρογῖ, ἃ5 Ῥγονης ἴΠ6 ΡΕΓΒΟΏΔΙΥ 
οὗ ἰῆς ΗΟΙΪΥ ΟΠΒοβι. 

[τ 5ῃου]ά, ονενοσ, Ὀς οὐβογνυθὰ ἴῃδὶ 186 
δοσιιϑδίίνο γοργεβοηῖϊθ ἴῃς ἰηάννο! ἰὴ ϑρίγιῖ 
ποῖ ΟΠΪῪ 85 ἴπε σοηάϊίίοη, Ὀυϊ 45 [πε ςᾶυϑε οὗ 
ἴ(τυ νἱζδὶ εν. 

28. πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθὸν [ὁ Θεός]. 
ΤΒουρῆ ϑυρροσγῖθα ΟΥ ροοά διῖποτγ (Α. Β. 
ΑΔΒΙορὶς) ὁ Θεός 5 σοῦ] ἃ ρὶοββ: Ὀοϊῃ 
(Π6 ἔοππῃ οὗ ἴδε βοηΐθησε δηὰ [τῆς 56ῆ86 ἅΓ6 
Ὀεϊζοσ νου 1. 

Τῆς τηρδηΐηρ οὗ συνεργεῖ, “ ψψοτκ ἰοροίδοσ, 
οὔθ ἢ ΔΠΟΙΠΟΓ," ῥγοίεσγοά Υ Εδίίυβ, 
Βεηροὶ, Ἀδὶςῆε, ἀπά ΑἸΐογά, βϑεηβ ἴο δᾶνθ 
δε τεϊεοϊοα Υ ΟΠΟΙ ἱπιογργείεσα ἱτπουῖ 
βι Πποϊθηΐ τεάθοη, ὙΤῃῈ Νοζγὺ δᾶ5 {18 βθῆβο 
ποῖ ΟΠΪΥ ἴῃ ἴδ ρἤγαβεβ συνεργεῖν ἀλλήλοιν 
(Χεπορῆ.  Μοιηοσ, δοςτ. [1 11. 88) συνεργεῖν 
ἑαυτοῖς (ἐῤ. {Π1. ν. 16), Ὀυΐ 4150 ννῆθῃ ἴἤογα 
ἶδ η0 Ὀαῖϊνε ἐχργεββϑοὰ 8ἃ5 ἴῃ ἴῆε ρᾶϑβᾶζα 
οὗ ϑϊορεῆθβ 1 Δεγτ5 (1. 104) ηιιοῖεα ὮῪ 
Ἐπιίζϑομε, διχῶς λέγεσθαι τὰ ἀδιάφορα - 
ἅπαξ μὲν τὰ μήτε πρὸς εὐδαιμονίαν μήτε 
πρὸς κακοδαιμονίαν συνεργοῦντα. (ἸΟΙΊΡΑΓΟ 
Ῥοϊγδίυ5, ΧΙ. ἰχυ 1, Βογα συνεργεῖν 15 αυϊῖδ 
ΒΥ ΠΟΉΥΤΊΟΙ8 ΜΝ] συμβάλλεσθαι. 

29. ΤΠῈ νόοσὰ προορίζω, ποῖ ἔοιπάὰ ἰη 
Οἰδϑϑίοδὶ υυσιτεῦθ ΠΟΓ ἴπ ἴῃ6 1,ΧΧ,, 15. δἰνναυβ 
ἴῃ τὸ Ν. Τ. δοςοπηραπιοὰ ΌΥ ννογάβ νι ἢ 
Ἰηἀϊςαῖε [6 επὰ δηά αἷπὶ οὗ {6 ργεάοϑίπδ- 
[ίοη. 
ΤὨ5 δἰπὴ 15 Πεγα ὄχργεϑϑοά ἰη {Π6 δάϊθοῖνο 

συμμόρφους, ἃ βΒοςοηάδΓγ ρῥΓεάϊοδῖε υδεὰ ῥτο- 
ἸερΡΌΟΔΙΥ 45 ἴῃ ῬΏ]]. 11}. 21, νν πεσο ἴῃ6 ννοτὰ 8 
εἰς τὸ γενέσθαι αὐτό δτῈ ἃ ῃ]ο:5 δἀάεοά ἴο 
οχρίδὶπ ἴῃ6 ςοποίσυςσοη. Εὸσ ἴδε τιδὸ οὗ 
συμμόρφους ΜΙΏ ἴῃ6 ροηϊῦνο, 8δθὲ6 Βογη- 
ΠΡΟΤῚ δγηΐαχ,᾽ ἢ. τό3 ; Μεαῖϊ," Ο. Οτ᾽. ὃ 370, 
οὔδ. 2. 

83δ. Εογ τοῦ Χριστοῦ Β δὲ ἀπά δοπὶὸ οὔΓ- 
βίνοβ τοδά τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, ἃ 
ταδηϊοσί ἱπιεγροϊδοὴ ἔτοτη υ. 39, ἀπά δὴ υη- 
ἀδηίαῦϊο ἰηϑίδποθ ἰπ ννδῖοἢ ἴπ6 Ψαίοδη δηὰ 
ϑιηδῖῖῖς Μ855. σοπλδίπθ ἴῃ ρἰνίηρ ἃ ντοηξ 
τοδαϊης. Οομραᾶσε Αἀάϊθοηδὶι Νοῖς οὔ συ. 2. 



γ. 1-4.} 

ΓΟΗΑΡΤΕῈΚΒΚ ΙΣ. 

ε Τσω ἐς :0»γ7} 29 γν 42 ὅειυσ. 7 ΑΠ ἐλε τωά 
οΓ Αόγαάανε τυεγε μοί ἐἀξ λέγε ο77 1Δε 2γο- 
ρεέ. τι Οοά λαίά νόον τονε τοάοηε ἀξ 
τυ, 51. 7144 οί να» ἀο τοὰ ἀὲρ οἷα 
τυλαί ἦτε δί, 25 716 εαὐξέηρ ο7 “ἦε επί: 
αμαὶ γεεχίμρ ΟἿ 444 ὅειυς τυεγό “ογείοά. 32 
7ήε εαμπέ τοὰάν 90 γεῖισ ὅευς ορεόγακεαά ἐδέ 
γίσλίέεομσ»εες σ7 ,αὐλ. 

5ΑῪΥ τε τ ἴῃ ΟἨτβῖ, [ ]ἰς 
Ποῖ, ΤΥ Ποηϑοίδησα 4]50 θεδγηρ 

τὴς νγ πε88 ἰὴ ἴμε Ηοἱγ Ομοϑῖ, 

ΚΟΜΑΝΞ. ΙΧ, 

2 Ἴαῖ 1 ἢᾶνε στοαὶ μεδνίπαβ8 δηΐ 
οοπτίηυδὶ 8οῦγονν ἰῃ ΤΥ Πεδγί. 

2 ἔογ 1 οουἹἱά ννῖϑῃ πᾶῖ τλγ56}} 
ὑγατα ἰδοσυγοοά ἔτοπη (ἢ γίϑε ἔὺγ ΠΥ 
Ὀγεῖῆγαη, ΤΥ Κίηθπιθη δοςογάϊηρ ἴο 
τῆς ἤσ5ἢ : 

4 Ὗο γε ἰβγδε ἰτεβ.; ἴο ψῇοπὶ 
βῥεγίαίπειδ τὴς δάοριίοη, ἂδπά τε 
ΒΙοτγ, ἀπά τπε 'σονεπαηῖβ, ἀπά τῆε ἔτ, ἐσ 
σἰνίηρ οὗ τῆς ἰανν, δηά {πὲ β8εγνίςε 
97 Οοᾶ, ἀιλὰ τῇς ργοπηῖβε8 : 

ΟΗΑΡΤΕΗΣ ΙΧ.- ΧΙ, ΒΑΕ 5 ΟΝΒΕΜΙΕΡ, 
ἈΈΕΟΤΙΟΝ, ΑΝῸ ΕὙΤΌΝΕ ἈΕΒΤΟΒΑΤΙΟΝ. 

ΤΟ ἀγριπιοηῖ μαι ἴπΠ6 Οὐοβρεὶ “15 (6 
ῬονεΓ οἵ Οοά υπῖο 5αἰνδίίοη ἴο δνεγὺ οπδ 
ἴῃαῖ ὈοΙ νοὶ " (ἰ. 16---Υ,, 39) οἰοϑθβ ἰπ ἃ 
βίγδίη οὗ {Γϊυπρῃδηΐ ΤΠδη κϑρινίηρ. 

Βυΐ νυ 411 τῆς Αροϑβίϊεβ ἸΟῪ ἴῇ Ὁ γιϑ 5 
βαϊναιοη ἴῃογὸ 15 τϊηρὶεαὰ ἃ ργοαΐ δηὰ ι1π- 
Πεδϑίη; ϑΟσσο. ΡΕῸΓ ἰῇ βίδίίηρ 16 τΠ6πΠῈ6 
οὗ 8 ρτϑαῖ ἀγριυπιεηΐ (1. 16) 81. δὶ μαά 
ΘΡΟΚο οὗ ἃ ““«αἱυαίίϊοπ 0 ΦΌΘΡΥ οπέ ἐδαΐ 
δε ευείδ, ἰο ἰόε ϑεαν ἥγιε, απά αἷο 10 ἐδε 
Ονερά." ΜΝῺΥ τπδὴ πᾶνε ἢἰ5 Ὀγεϊῆγοη ἀπά 
Κιηϑδηγθη δοςογάϊηρ ἴο ἴῃμο ἤδβϑῇ 580 11{||6 ϑδαγο 
ἴῃ [Π18 βαϊναοη ἍΝ εγε 15 τῆς ῥγοχηΐῖβδο 
1παἴ ννὰ5 πηδάς ἴο (6 [ἐν ἢγϑῖ Ὁ [ἢ γοδίϊης 
1}15 σιιδ]οςῖ δῖ, Ραιι}, Αἴ σ ἃ ἔογνεηΐ ργοϊοβίδ- 
(ἴοη οὗἩ ἰονε δπά βϑοῦστγονν ἴοσγ [15 οννῇ Ρθορίὶο, 
(ἰχ. 1-- 5) ἀθοίαγοβ {παῖ ἴδ σαιι56 οὗ {ΠΕῚΓ τὸς 
Ἰεςοη 15 ποῖ ἃ δι γε οὗ σόα β ργοπηῖβο ἴο 
πὸ σμοϑέῃ ρθορὶθ ἰϑγδαὶ (6--ἰ1), ΠΟΙ ΔΗΥ͂ ἰῃ- 
7υϑςςο ἴῃ Οοά (14--29), δυῖ 1ΠεῖΓ ον σοΐθος- 
Ὄοπ οὗ “20. γὶσῥιεοισπε. οΥΣΓἡ Οοά ὁγ 2αἠ1δ᾽ 
(ἰχ. 1ο--κ. 21). (οηκοϊδίίοῃ ἰ5 ἔουπά [ἴῃ [Π6 
ϑδαϊναίίοπ οὗ ἃ “γωρμπαᾶμί δεζογάϊπρ ἐο εἰξοίίοι 
9" σγαχε" (χὶ. 1-1ο}, ἱπ (ἢ6 ῥγοϑεηὶ δεςορῖ- 
8ηςοε οὗ ἴῃς Οεπί]65 {(11--22), δηά [δ ἔμζυγο 
τεβίογδίίοη οὗ ἰϑγδεὶ (21-.12), 411} νυῃϊος 16 
Ργοοΐβ οὗ ἴδμε νυ ϊϑᾶάοῃη ἂπὰ βίοσυ οὗ Οοά 
(33-6). 

ΩΗΑΡ. ΙΧ. 1τ- 5. ΜοΟύβΝΙΝΟ ΟΥΕᾺ [ΙΒΒΑΕῚ,. 

Τῆς ϑυάδάδηῃ ἰγδηβιίοη ἔγοπι {ὙΠ πρῃδηΐ 
ἸΟΥ ἴο {Π6 Κοδηδδῖ δούτον ἰ5 τηδήάθ πΊΟΙῸ 
δι Κίηρς ΌΥ ἴπ6 δϑϑδεηςε οὗ ΠΥ Ἴοπηξοίίηρ 
ραγῖϊςϊθ. Βιιῖ ἴδ ἀϊγεςῖ οοπηῃοχίοη οὔ μουρῃξ 
ὙΠ νἢ}. 28--:} ἰ5 δυϊάθηῖϊ. [Γ τῆς Οοβροὶ 
Ὀυγίη5 δυγε βαϊναϊίοη ἴο Οοα 5 εἰεςῖ, ννὴγ 15 
Η!5 ἐἤοϑεπ ρθορὶθ ἰβϑγδϑὶ ἢοΐ ουηὰά διηοηρ 
ἴδε Πεῖγβ οὗ 1815 βαἰναίίοῃ ἡ 

1. 1 “αν τε ἐγμ ἱπ Οδγμὲ, 1 ἐϊΐο πο} 1 
ΒΡΟΘΙς ἰσαϊδ. ἄο. ΟΟΙΏΡΑΓΕ 1 ΤΊΠ). ἰϊ. 7. 
51. Ρδι}}5 σοπῆϊςϊ5. ἢ [ὸνγ8 δηά [υ δ΄ 6 Γ5 
της ολδσῖ ἀουδί ὑροὸῃ ἢϊ5 ον ἴο ἢϊ5Β οὐνῃ 
πδῖίίοη. Η δῆς ἰὸ δῆγπιβ ἴΠ6 ϑ᾽ πο τ Ὑ οὗ ἢ 8 
δοῖτοιν ἔογ ἴπὸπὶ ἢ ἴΠ6 δϑϑυσαηςο παι ἢδ 
δροακς υνἱτἢ 41} [6 τγυ ΠΣ ]Π 6558 οὗ οὔθ νδο 

ἴδ6]5 (Παΐ ΒΘ ἰ5 ᾿ἰνίπρ δηὰ δοίϊϊηρ “.π Οδγὶ "ἢ 
(Ερῃ. ἵν. 17; 1 Τβεββ. ἵν. 1), δηά ἴοσ. ννῇοπι 
ἴ 5 τδογείογε ἱπηροβϑιῦ]ς ἴο ᾿ἰἰε ((οἱ. 11]. ο; 
ΕΡΉ. ἵν. 15). 

»,} εογπμείοπεο αἰτο δεαγὶνς γιὲ «υἱΐπεις ἰπ {δὲ 
Ἡοΐν ΟΡοι!. Ἀδῖδεσ, » 17 εοπρείοπεε Ὀθατὶης 
νἰΐπθδ5 ὙΣΓῈ πὸ. πὸ ΗΟΙΪΥ Ομδοβῖ ἰ5 
ῥέε ϑρίγὶ" ΟΣ ἐγ," διὰ ἴῃ ν]Ὸη655 οὗ ἃ σοῃ- 
δείεηςε ἐη]ρηϊεηρα Ὁγ Ηἰπὶ δὰ δοϊϊηρ ὑηάογ 
Η!5 ᾿Ἰπἤμποηςς τηυδὲ δὲ ἵσιιθ. 81. Ρδυ]}β σοῃ- 
δεοίδηςο Ὀθαῦβ νυ 655 ἢ ἢϊπι, λ.Ζ. ἰη δοςογα- 
δῆς νυ] ἢ 15 ννοτά8, "ἐπ ἐδε Ηοὶγ δου," απὰ 
τῃογοίογε ἴῃ 4}} ἴῃ6 οἰδάγηθοβ οὗ ἀϊνίηθ ἴγυῖῃ. 
566 ηοῖδ ἢ ξυμμαρτυρεῖν, 11. 15; ΥἹῖ!. τό. 

2. ΤΒε ἴγσυ ἢ 50 οἱ] ΠΥ αἰζεδιο ἰῃ συ Ἱ 
15 ὯΟΥ Οχργοϑϑθα ἵἴνςθ, ἀηᾶὰ ἢ στον ην 
ἰη ΘΗ Β.Υ,----  στοαῖ ρτιεῖ ἴο της," “υπηοοδϑίηᾷβ 
ΒΟΤονν ἴο ΤΥ δραγῖ." 

8. Σὸν 1 εομἰά «υἱσ 6.1] ὙΠΟ ἔοστῃ οὗ Ἔἐχργϑβϑ- 
βίοη (ηὐχόμην, ᾿ἸΟΓΑΙΙΥ “1 ννᾶ8 νυ ἸβΒίημ ἢ ΟΥὉ 
“ ΡΓΔΥΙΏΡ ᾽.) ἱπΊρ0}165 ἃ γϑδὶ Ὀυϊΐζ ραϑϑίηρ νυ]δῇ, ποῖ 
οἰ ΠΥ ννεϊρ δα δηὰ ἀθ! Ὀογαῖοὶν τοϊδιηθά, μὰ 
ΔΙΓΟΔΟΥ τεβιρηθαὰ 8458 ἱπιργδσι δῦ] 6 (Αοῖδ χχν. 
22; ΟἱΔ!. ἵν. 2ο; 566 ὟΝ ἱπου, {Π]. 8 χὶ]ὶ 2). 

ἐδαΐ »ηγεεῖ «ὐεγὸ ἀεεσεί ον Οργι. 
ΔΝ δὴ {Π6 Αροβἕϊα Ὀγπρ5 ΠΙπιβο ἢ ἴο υἱῖογ (6 
σᾶιι56 οὗ ἢ]5 γυιοῖ, 15 ᾿ἰπίθηβο ἰονθ δηά βούτου 
ἔοντ ἰϑγδθὶ Ὀυγοῖ ἕοσί 1 ννογάβ ννῃιοῖ τηϊρῆΐ 
ΨΜΕ}] δθοπὶ ἰησγοα]6. Η15 βοϊεπλη ῥγοϊοϑβία- 
τἴοη (σ. 1) ννᾶ8 ποῖ ᾿πηθΟςβϑαΎΥ, ὄνθὴ ἴ 
ἰδ αβεοίίοη ἔογ ἢ|8 σουπθγιπμεη δά ΠΟΥΕΓ 
Ὀδοη ἀουδίοά, 

αεεμγαε.} ὙΠῸ πιρδηΐηρ οὗ ἴῃε ννοσάὰ 
“ ΔηδῖΠοπδ (1 ΟΟΥ. χίϊ. 3, χυὶ. 22; Οἱ. ἰ, 
8, 9) 156 ἴο δε ἀετγίνεά ἔτγοιῃ ἰἴ5 μ56ὲ ὃγ [ἢε 
ΧΧ ἴῃ 1ον. χχυῖ. 28, 2.: “" υεγ ἐδνοϊεά 
ἐῤίπφ (ἀνάθεμα) ἐξ »ιοέ δοίγ μηο {δὲ Ζιονγά. 
Νοπε ἀευοίεά (ἀνάθεμαν, «υδίερ εῥαϊ δε ἀευοίεά 
9, »ιϑη, “ῥα δὲ γεάεερνιεά ; ὁμὲ «ῥα “ὠγεὶν ἐδ 
μὲ 1Ἰ΄ο ἀεαιΦ." 

Ηοτγο πὸ ἄοοπι οὗ ἴῃς ἀονοϊοά οηθ, ἰπϑῖοδά 
οὗ 16 ἀκσαίῃ οὗ ἴῃς ὈΟΑΥ, 15 δερασδίίοη ἔγοπὶ 
Ομτϑίῖ δηὰ ἔγοτῃ ἴῃ βαϊναϊίὶοη [Πδ[ 5 1ὴ Η πὶ. 

{1κ6 Μοβεβ δῖ. Ρδυὶ, 1 τἴ ἀδρεπαθα ΟὨΪΥ 
ΟΠ ἢιἷδ ἴον, ννουϊὰ πᾶνὲ ρίνθηῃ ἢ185 οννῇ 500] 
ἴοσυ δὶ8. Ὀγείῃσεπ 5 5δϊζθ, "1 80 με σηϊρδῖ ὑσγην 

167. 

ι ον, 
ὁσβαγαϊοαῖ 
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ς  οβθε γε ἴδε ἔδίπειβ, δπὰ οὗ 
γνΠοΠ) 48 σοποεγπηίηρ; ἴῃς β6β5ῃ ΟἨτίβὲ 

ἴση ἴο ἴσυς Υἰριϊθουβηθ58 δηὰ εἴογηδὶ ᾿ξ "ἢ 
(Οτοῖυ5λ 

Βυϊ ἰ5 ποῖ δ ἢ 84 58 ὑπγοδβοηδῦϊο δηὰ 
δνθη ἱγτονογοη} [{ πγυδῖὶ 866Πὶ 50 ἴο ἴποϑε 
Ὁ Ποϑὸ ποαγίβ ὑθδῖ νυν ὯῸ 5ἰτοηροῦ Ρυ]56 
ἴλη {πὶ οὗ ἃ φυιάθηϊ 5ε]{-ἰηϊεγοϑῖ. [ἴ ἰ5 
ἃ ἴογνθηϊ ουϊρὈιιγεῖ οὗ υὑπ5ο 5}. ἴονθ, ἴδδὲ 
ΤΩΔΥ ποῖ δε ΠΟΙ Ϊγ οΥἰςϊδεὰ δηά νεῖ με δᾶ 
ταθαβισγοά. [ἴ 15 οἰοδα δκίη ἴο τδ6 βρίγιξ οὗ 
Αἰ γιϑι 5 56 ϑδογῆςθ, δηὰ ἴο ἴπαῖ ““,“ΖΦ οί - 
πε ΟἹ Οοὐά " νῆϊςῆ “ἐς «υὐσεν ἐδαη »ηοη.᾽" 
“Ὁ τ γ ἴον, Ο πϑιγραϑ5 0]. ροσέεος- 

τίοη, ἴπὸ ϑεγναηΐ βρθᾶκα ΟΥ̓ το 5 1 ,οτά, 
αηἀ Ὀὲμ8 γεπιϑδίοῃ ἔου [86 Ρθορ]δ, οὐ οἰ πι8 
ἴο δὲ ιἰπλδεὶῇ 4]5θοὸ δἰοϊϊεά οὐἵ ἢ τπθπὶ "ἢ 
((ἸΙεπιθηβ οπι. 1. ς 1). 

4. ἤ2ο ἀγὲ 1 γα έει ; 19 «αὐδονη ῥεγίαϊμεί 
ἐδε αὐορίοη.}] δῖ. Ῥαι}5 βδοσσον, ϑργηρίης 
ἔτοπι παίυγαὶ αβδοκίοη ἔοσ ἢ15 Κιηδίλδη δοςογά- 
πᾳ ἴο ἴῃς Πεβῇ, 15 ἀδοροηβὰ ΌὉγ δποῖμου ἰοο!ηρ, 
“ς ἸΠΔ5 ΠΟ ἢ 85 πεν (οἵτινες) ἅτε [5γ86}1{68 " ἴο 
ΜΠοπὶ δοϊοπρ δ} ἴα ργνιομοβ οὗ ἴῃς δηςοϊεηΐ 
ςονθηδηΐ, νυ ϊοἢ ἅτ πον ρεγίεοϊεα ““π ἐῤὲε 
“)μίπει. ΟΥ 186 ὀἰοεοὶπς 97 1ὁ. Οουρεὶ 9 Οὐγια 
Ηονν πιοιιγηξι] [πδη ἴο 566 ἴπ6 ἢοῖγβ οὗ ἴδε 
Ργοπλῖδο 5ῃπι| ουὐἱ ἔγοπι [ΠΕΡ ἱππογιδηςε ! 

ΕἸγϑῖ ἴῃ ἴπῸ Θπιρηδες επιιπηογαϊίοη οὗ [6 
ῬΓΙΝΠΠομε5. οὗ ἰϑγαϑὶ ἰ5 “ἐῤῥε αάορίϊονι," ΜΠ 
νγὰ5 ἢγϑῖ δηποιιποεά ἴῃ Εργρί:---  γαοί ἐς τι 
“031, δε »ῖν βγειόογη" (Ενχ. ν. 22; [6 Γ( ΧΧΧΙ. 
9). Τὸ [5γδ6] οἷν δὰ Οοά ἴδιυ5 τενϑαδὶθα 
Ἡ πιβο] ἢ 45 ἃ ἔδίδοσ, ὑπτ]} “2ῤε αὐδορίίοι " 
γν 5 ρογίοςϊοά τὴ σμηϑί {1}. 1.2.-17). 

δὲ σίονυγ] “{7όὲε κίον φοὔδε 1ογά," νι Ἀϊςἢ 
ν 85 5ούῃ οὐ δ) ηδὶ (χ. χχίν. τό, 17), δηὰ ἢ] ἰεὰ 
(πς ταδόγηδοῖὶο, δὰ ἴῃς ἔογπὶ οὗ ἰἰρἢϊ οΥ γε, 
φονογοα δἵ {ἰπλ8 ΌΥ ἃ οεἰοι : 566 ποῖβ οἡ 
ἔχ. χ]. 3. [5γ86] αἷοῆθ ᾿δά ϑιςἢ ἃ υἱϑὶ Ὁ]6 
ἴοκεη οὗ Οοὐ δ ργόβθηςθ, 

δ0Γ( ἢ Ἰηἰογργεϊδι!οηϑβ 85 “ ἴἢ6 πδοηδὶ ΡΊΟΣΥ͂ 
οὗ [5γδε]" (Ἐ ΠΙΖ5Ο Ποὺ), οσ “ἴῃδ βίου τα νν}}} 
Ὀε 1Πεῖγβ ἰη [πὸ οηα οὗ ἴῃ6 ννοσγ] ὰ " ( εἰ.55), ἅτ 
ἴοο νᾶριιο ἴο μανς ρίδςθ ἰη δη ἐηυπηοσαίίοη οὗ 
{16 ϑϑύθσγαὶ αἰϑι! συ ϊδηρ ργν ρα οὗ τῃ6 
1ονν5. 

αμπαὶ ἐδὲ εουεπαηί:, ἀπά δὲ σίυὶπφ 9.7 1δὲ 
ἰα«υ.] Ιη Ὁ Ὧι. ἵν. 24 δῖ. Ῥαι)] βρεακβ οὗ “ “ασο 
εοὐσπαηπές, ὁπό ὕγονι ἤομπι διίμαὶ:" Ὀιιϊξ ΠΟΓΟ 
ἐἐῥὲ κι υἰπς οὐδε ἰααυ," τ οης στδηὰ τενοῖδ- 
(ἴοη οὗ (6 ψν}}} οὐἨΘ[εονδῇ ἔοσ ἴῃ6 τορυϊδίίοη 
οἵ ἴῃς παϊϊοηαὶ ἀπα ρόγβοηαὶ ᾿ἰξς οὗ Η 15 ρεορὶο, 
ἰ5 ἀϊδτ σι σῃθαά ἔστοπι “ 12ὲ εοπεπαηί" ταδάθ 
δῖ 5Ον ΘΓ] [Ππ|65 νυ τἢ τῆς μα [Π Γ5 ἴγοπι Αγδμδιη 
ἀοννηννατάβ8. (2 Δί αςς. νἱ 1}. 15; 540. ΧΥὶ, 22; 
δίγάσῃ χὶν. τα Ηθρδ. χὶ. 13.) 80 51. Ρυὶ 
δρΡΕὰ ΚΒ ἴῃ ΕΡΙ.. 11. 12 οἵ “δε εογπφιοπαυοαὶ οὗ 
Τυγαεὶ ἃ τοϑιυὶὶ οὗ ἴῃς βινὶπε οὗ ἴῃς Ἰανν, δπά 
“ 2δὲ εουέπαηί: ο7 δὲ βγογιΐς," ἃ8 αἰδιϊηοῖ ῥχὶ- 

ΚΟΜΑΝΘ,. ΙΧ. [ν. 5. 

εαπιδ, Ὑγἢο 18 ονεῖ 411, (ῳΦοὰ δ]εββεά οσ 
ενθῖ. ἊΑπιθῃ. 

ψίϊορ 5 οὗ [βγαθὶ ἔτοτῃ ν πἰσ ἢ ΟἿΠΘΟΓ ἡδίίοηβ πὰ 
δϑθη ὀχοϊυάεά,. ΤὍΠὲ βἰηροΐϊαγ, ἔοι πα ἴῃ ΤΊΔΠΥ 
Μϑ95, τΔῪ ἤᾶνα γίβοη ἔγοπι ἃ ν]5ἢ ἴο οΟὈνίδῖθ 
16 τηϊδίακο οὗ χείεγτιπρ ἴΒ6 ρίαγαὶ ἴο ἴῃ οἹά 
δηὰ πονν σονοηδηΐβ πηοητοηρά ἴῃ Οδὶ. ἱν. 24. 

ἐδε “εγυίες οΥΓἹ Οοά.}] “ἸᾺ6 δοσυιοθ" οὗ 
(1ὴ6 Τάδθογηδοὶα (σοσηρατα Ηδθθ. ἰχ. τ) ννα8 ἴῃς 
ΟὨΪΥ ννοσβϑηΐρ μοι οὐ μδά δρροϊηϊεά. 

ἐδῥε ῥγορισ. ἢ ὝὙΠεθο, 45 αἰβιηρι  ϑηοά 
ἔγοπι “ἐῤε εουεπαπὶ:" ἀροη νης ἢ (ΠΟΥ ΔΓ 
ετουπάοά, ἱποϊυάς ἴὰ6 ννῆοὶς Ὀοάγν οὗ ρτγὸ- 
ΡΒοςΐοβ ςοπςογηίης Ογίϑε δηὰ Ηἰ5 ἰζίϊησάοπι, 

δ. ἠδὲ “α!δεγ..}]ὺ ΑἈδθγαδαπὶ, ἴϑαδς, δηὰ 
]δοοῦ (Δεῖβ 11. 13, νἱῖ. 12): ἴο ᾶνθ βργὰπρ 
ἔτοιτι διιοἢ ἐογοίδιοσς, ννὰ8 οπὸ οὗ ἴῃ6 πιοϑῖ 
σευ Ιβηθα ργΓ ΝΠ 6 65 οὗ [ἰ5σγαεὶ (2 (οσ. χὶ. 22). 

απα 97) «υδον!, α: εοπεεγπὶπς ἐῤέ͵ ἤἔεε ὁ, Οδγὶσὲ 
εαρι..) ΤΠ ἰαϑῖ δηὰ γγοδῖοδῖ ργνιίορε οὗ 
ἴηι 5γδοὶ] ἴος 15 πα ἴ6 Μοβϑίδῃ, 50 ἴδ 85 
Ηἰς5 μυπιαη Ὠδῖΐυγο 15 σοηςεγηρσά, ΞργΓ ἢ Β5 ἔτοπὶ 
{ΠΕῚΓ τὰς. δε τῃιϑδῖ ηοϊίςς πότ [ἢ ἰπ.- 
ἀλλο ιὰν ἀἰδεϊποςίΙοη5 50 σαγοίγ οχρτεϑϑοά 
γΥ 81. Ραι}}8 ννοσγάβ δηὰ ὄνθὴ Ὁγ ΠΕΣ ὀχδοῖ 
ΟΥοΓ : “ δηά ἔγοπι ννῃοπὶ σαπὶὲ ἴδε ( γίσί 48 
σοησογηϊηρ ἴῃς ἤει." ΟΠ σίβῖ 15 ηοΐ ἴῃ ἴδ6 
ΒΔ6 56Πη56 85 ἴῃε Ῥαίγαγο!β ἴ86 Ῥϑσυ ΑΓ 
ῬΓΟΡΟΓΥ οὗ [Πς ϑσγδθ 65, “ νῃοβθα (ὧν) ἀγε 
ἐῤε “αι ῤοὸγ.." ἩἨα ϑβϑρσγίημβ ἱπάθεοὰ ἔγτοπι {πεὶγ 
Τὰς (ἐξ ὧν ὁ Χριστός), θυῖϊ ΗΘ “ἱ οτὲν αἱ] ἢ 
δηδ ποῖ ΟΠ]Ὺ 15 Ηἰ5 [Θννϑἢ οτρῖη τ 5 σοη- 
ἰταϑῖθα ν ἢ ΗἸ5. ὑπίνεγϑαὶ ϑυργοιηδου, δὲ ἴἴ 
18 4Αἰδὺ Ἔχργοβϑβὶὺ ᾿ἰπιῖϊεά ἴο Η 5 διιπιη Π8- 
ἴγο. ὙΠῸ οεἰοβίηρ ΘπΊΡ] 4515 οὗ (ῃς οἰδυδα 
[4115 ὕροη {πε ννογάβ8 “ κ.» εοπεογπίης ἰὁε ἔσαν," 
ὙΠΙςἢ ροϊηΐ οηνναγά ἴο {πεῖν ἡδίυγαὶ ςοηϊγαςξ 
ἴῃ ἴ6 οἴδμονγ αβϑρεςῖ οὗ Ηἰ5 Ρεγβοη, ΝΥ Βο 158 
“ Οοά δίς: εἀ 70γ ευεν." 

«αὐδο ἱς οὐον αἱ] Οοὐ ὀίκηεὐ ΔΓ ευεγ. 
ΤΠΒΟΙΕ 18 ΠΔΡΡΙΥ͂ ἢο ναγίδίίοη ἴὴ ἴῃ Μ55 
ἴο οαϑὶ ΔΠΥ ἀοιδί προῦ ἴῃς νοτγάϊηρ οὗ 
(Π15 στοαῖΐ ραβϑᾶβο. Βυΐῖ (ἢς Μ55 ἢᾶνθ πο 
ΤΆ Κ5 οὗ ρΡιυποζυδιίίοη, ἀπ 8οπὶὸ πιοάσγῃ 
ΟΥΙΕς5 δάορὶ ἃ ἀϊδεγοηῖ σοηποχίοη. 7 ΠΟΥ 
Δϑϑιπς ἴπαϊ [Π6 ννογὰ5 “ Οοά οὐοσ }1 δΐδ 
ἴο δὲ σοπιδιηοά ἰη (Π15 ΟΥΘΥ ἃ5 ἃ {{|6 64ι}- 
γαϊθηΐῖ ἴο “ πιοϑξί Ηἰσι Οοά;," δπὲὶ δϑοϑογίίηρ 
(αὶ 81. Ῥδιι!ΐ ἌσουἹά ποῖ δᾶνὸ δρρ]εὰ 1818 
(|6ὰ ἴο ΟἸγιῖϑδὶ, ἴθῪ ἀθηῦ παῖ ἴῃ οἶδιι86 
Γοίοιβ ἴο Ηϊπη, δηὰ σϑηάοῦ 1 85 ἃ ἀοχο- 
ἰοῦγ: “Μᾶᾶγὺ {δε Οοὰ νῇο ἰ5 ονὲγ 48]} δὲ 
Ὀ]οβθθὰ ογ δνοσῦ." ΤῸ {5 ἱἰηϊεγργεϊδιοη 
[ΠΟΤ ἃγὸ βίγοηρ οδ)]θςοϊίοηβ οἡ φτοιηάδ νν ΠΙςἢ 
ΑγῸ βἰδιθα ἴῃ ἐῤε ποίς αἱ δὲ εμώ οὐ ἴδε ἐῤαῤίεγ. 
Ἡετγο ἰἴ πιὰγ θὲ ἐῃοιρῃ ἴο δᾶ ἴῃαῖ ξ μῖνεϑ ἃ 
πλοβῖ ἱπαρργορτγαῖα βεηθθ. δῖ. Ρδι}]} 15 ἐχρῦθϑϑ5 
ἴῃ ἴπ6 δηρι δὴ οὗ Π5 Ὠρασί αἵ ἴππ [4}} οὗ δ 18 
Ὀγεῖβγοη : ἴπαΐ ἀπρι ϑἢ 5 ἀςεροποὰ ὉΥ (86 
ΠΛΘΙΔΟΥΥ οὗ {μεῖγ ργίνιἰοροβ, τηοϑῖ οὗ 4} Ὁ 



ν. 6---ο.] 

6 Νίοι 45 τῃπουρῇ τῆς ψοτά οἵ (οά 
παῖ ταίσεη ποης εἴεςι. Εογ {πεῪ 
ἄγε ποῖ 41}] ἰϑγαδεὶ, ψ ἢ! οἢ γα οὗ [βγδεὶ: 

, Νείτδεγ, θεοδιιδα {ΠῸῈ γ ἀγα τῆς 5εβα 
οὔ Αδγαμαπιὶ, ἀγε ἐδεγ 41} Ἴδη] άγεη : 

εϑτα, τ. θμῖ, “Ίη ἰβλᾶς 5}4}] τὴγ βεεὰ ὃς ς1]εὰ. 
8 Τμαῖ 15, ΤΙ ΠΟΥ ΨΏΙΟΝ ἅττα τῃς 

ἴῃς τἘπουρὰς τπδῖ [Ποῖγ τσ σάνε Ὀἰστί ἴο ἴ6 
Ὀινίης ϑανίουγ, νοπὶ ΠΟΥ πᾶνε τεϊ]εςῖοά, 
[π 115, 16 υδ0] ἱπτογργείαδίζίοη, 41} 15 στηοϑῖ 
Ὠδῖιυγαὶ : [η6 ἰασῖ δηὰ ργθαΐθϑδί σδιιϑὲ ΟοὗἉ Βούτου 
15 (6 οἰΙπιᾶχ οὗ ΊΟΣΥ ἔσομαι νος} ἴῃς σΠοϑθη 
Τάςσο [25 (αἰἰθη. 

Βυϊΐϊ πον ςοιυϊά Ξυςἢ ἃ ἰαπιοπίδεοη οἶοβα ἴῃ 
ἃ ἀοχοίϊορΥ  Ηον οουϊὰ ἴμ6 Αροϑῖϊε Ὁ]658 
Οοά τιμαὶ Ομ τσὶ ννὰ58 Ὀογῃ 4 [εἰν, ἴῃ 8. δῆ- 
ξυϊπὴ τπδὶ (Π6 [νν58 ἢδά τεὐεςϊοὰ Ηἰπι} 

Ου ἴπὰ οἴμοσ μαηά ἴπε ἀεοϊαγαϊίοη τἢδί 
ΟἾγιϑὶ ὦ. ουορ αἰΪ, Οοά ὀίκ“εὦ ,ὸὃγ ευεν," 15 
ἂπ Ορρογΐυηθ δηᾶ ποῦ]ε ρῥγοϊοϑδὶ δραϊηδί 16 
ἰηἀ ΠΥ ςαϑῖ ὕροὴ Ηϊπὶ ὈΥ ἴῃ6 υπδε]ιεῖ οὗ 
6 [ἐνβ8. “ἔοσγ νῆδῖ, βδιῖ ἢ, ἰξ οἵἴδποῖβ 
Ὀἰασριμοπις ̓  Υεῖ να 80 Κηον Ηἰ5 υηδρεαῖκ- 
ΔὉΪε πηγϑίεγίθβ, ἀηὰ Π!]5 πε 40]. νυϊϑάοπι, δηά 
Η!5 σγοδῖ ργονίάοηςε, κὸν παῖ Ηδ 15 ννοστὮν 
ῃμοῖ ἴο ὨῈ ὑἱαϑσρῃεσηθὰ Ὀυΐϊ ἴο δ6 ρἱοσιβθὰ "ἢ 
((βγγυϑβοβίοπι). 

6-1ῖ1. ΝΟ ΒΕΑΙΚΌΒΚΕ ΟΕ ΟΟΡ᾽5 ΡΒΟΜΙΒΕ. 

81. Ρδι}}}5 ἰαπγεηϊδίίοη οΥ̓Εσ 18 ὑγείῃγθη 
Δηα Κιηδοπίεη δοσογάϊηρ ἴο ἴῃς βοϑὴὶ ᾽δ85 Ὧο 
διιοἢ τηρληὶπρ δ {παῖ Οοά᾽ 5 Ῥγοηλῖϑθ [88 
[λιθὰ, ἴογ τιαῖ Ὀοϊοησοὰ ποῖ ἴο 84]1 παζυγαδὶ 
ἀεδοθηάδηϊβ οὗ Αὔγαπαπι, Ὀυῖ ΟἿ ἴο [δε 
ςδοβοη ϑβοθά, ἴῃς ἴσιο [5γ86]. 

6. Νοί ας ἐδοιρὸ δὲ «υογά 9,7 Οοά ῥαὶῤ 
ἑαάεη ποῆς εἤτω. Εογ {δὲ αγε πο αἰΐ ιγαεί, 
«υδίε αγὸ 97 γα} “Ἐπὶ ποῖ δα ᾿βοῦσῃ 
ἐδε «υογ 9,(7ὁΑ Οοά Ἀδὰ 7}41105 ἴο ἐδ9 
ατουπὰ: 70. ποΐ 811 ΓΔΘΥ ὙΔΙΟΣ Δ10 οὗ 
186180] δΔ΄Ι0 [6180] Τρε «υογά ο7) Οοά" 
5 ἴῃ Ρτγοπ)ῖδο ρίνθη ἴο Αὐγαπδιῃ δηά ἴο }}}8 
δεο ἃ. ὙΠ15 μᾶ5 ποῖ ἔα ἰθὰ, ἔοσγ ἰἴ8 ρυηςιρὶς 
ἴτοπι ἴῃς ἤγϑί νν58 ποῖ τῇθσγε παΐζιγαὶ βυςοθ9- 
ϑίοη, δι [)ινίης οἰθοϊίοη : ποῖ 411 γῇο ν γ 
δργΓΙΩΣ ἔγοπὶ ἴῃ6 σβόβθ Ῥεορὶς ννοσὸ {Π|6Γ6- 
ἴίογο {ποπιϑοῖνθὸβ ἴῃ σἤοθθῃ Ῥθορῖὶθ, ἴγὰθ 
ἰβγδο] ἴθβ, ΠεΙΓβ οὗ ἴπ6 ρσγοπηῖϑθ. 

Οη [Βἰ5 ι.56 οὗ οὗτος 866 (πε ποῖος αἵ ἴπε εηά, 

ἡ. Διο ὀξέα φεῦ αἂγὸ ἰδὲ «τε οὗ 
“ὀναδω".) “(ΜΟΥ οεεαισς ἐξδὲῦ αγὸ ΑὉτδ- 
881; δ Βαοθὰ αγεὐλῤεν αἰ δε γον." 1. ε. ςὨΠ]Πάγοη 
οὗ ἈὈγάμδπι ἰὴ ἴδε δ}]οϑῖ δθηδ56, ἃ5 ἴῃ ν]}}. 17, 
“ εὐ άγεπ, ἐβφη ῥεῖν..." 81. Ῥδὶ} ροῦβ θᾶ κ 
ἴο Δὺγαμαπι ἱπ οσάθγ ἴο ἀἴβδεοιιϑ8 ἴῃ6 ολ86 
οὗ ἢϊ5 ἵνο 50ῃ5, αηὰ ἴο 5ον παῖ ἴῃ ἴἰ6 
ΜΕΤ ἤγϑοι ροπεγαῖίοη, ἴἢ6 (π|6 οὗ παῖἴυγαὶ 
ἀεϑοθηΐ ννδϑ {ἰπιῖθὰ δηα τοϑισγιοσῖθα ΌΥ [᾽ν η6 
οἰεςοη. ἴη τι γι, ϑαγδὶ 5 οἰδίπι [μδὶ ἴδε 

ΒΟΜΑΝΌΈΕ. ΙΧ. τόρ 

ΟΠ] άγεη οὗ τῆς ἤεξβῃ, τἢ696 Ζγ ποῖ 
(6 ΤὨΠ]άγεη οὐ (ὡοά : δυῖ τῆς ςἢ}]- 
ἄγεη οὗ τῆς ῥγοπιῖϑε δε Ἴοιηϊεά ἔοσ 
(δε 56εεὰ. 

9 ἔογ τῃϊ5 ἐς τε χογά οὐ ρτγοηλχίβε 
4 Ατ τἢϊ8 τἴπχα νν}}} 1 σοηης, δῃ4 ϑαγδῇ το. 
88.411 ἢδνε ἃ 8οῃ. 

δοῃ οὗ ἴῃς ὈὈοηαννοπιδῃ 5}4}} ποῖ δὲ πεῖν 
ὙΠ ΒΕΓ σοη, Οοά 54γ5 ἴο Αὐνγδῆδπι (ϑδη, 
ΧΧΙ. 12), “1κπ Ππαας “ῥα ἐθν “τρά δὲ εαἰεά͵"» 
ἐ. ε. ἴῆς ῥγχοπ)ίϑοα ςθοὰ (Όϑθη. χιϊ. τς, χυύ. ς, 
ΧΥΪ,, 7. 10); δηά (Ἃπἢδὴ δάάςξ, “ω«μά αὐτὸ οὶ 
δέ “ο5 οΥΓἹ 1δὲ ὀοπάαυονπαη «υἱἱ 1 »παάε ἃ 
παξίοπ, δεεαισο δὲ ἰς ἐγ “εεά." ΤῊυΒ ἰη υδίπηρς 
[6 ἴθ “ “εὐ 9.7 “όγαῤα»ι" ἴῃ ἃ ἱνοίοϊά 
δΕῆ56, ἴεσε δηὰ ἰῃ οἴδεσ ραϑϑᾶρεβϑ, δῖ. Ρδὰὶ] 
ΟΠΙΥ δάορίβ ἃ αἰβιϊηοϊΐοη ΒΙοἢ Ὀεϊοηροὰ ἴο 
[{6 ΡγοπΊ56 ἔγογῃ ἴδ6 ἤγϑῖ. 

8. Ἰδαὶ ἐν, Τρεγ ευδίερ ἀγε δὲ εδί ἰάγοη 97 δὲ 
 σεερ, ἐδειε ἂγό ποῖ ἐδὲ εὐϊάγεη 9.77 Οοά4.1 “ Τραὲ 
ἰ, Μοὶ ἴδ) οδΙΙάσθη οὗἨὨ [89 8688} 810 
ἘΆΘΓΙΘΟΥ ΟὨἑΙᾶτθα οὐ Οοά." δῖ. Ῥαυὶ τηἴογ- 
Ργεῖβ ἴπε εχ 1υ5ῖ αυοῖοα, ὈΥ ἀτγανίης ουΐ 
[86 ξϑῆογαὶ ρχίηςιρ]ς ἱπνοϊνοά ἴῃ [Π6 ραγί συ αΓ 
(8456 οὗ ἰδῆχηδοὶ (ῃ6 ΤὨ]ὰ οὗ [πΠ6 Ποβῆ, ἂδπά 
Ιβαδας ἴπΠῸὸὶ ἢ] ὰ οὗ ρΡγοόσηϊδα. Ασςσοογάϊηρ ἴο 
(Π6 Α. Ν. ποῆς οὗ “ ἐῤε εὐἠάγεη οΓ ἐῤεὲ ἥἔσ δ 
γα “ἐῤ“άγεπ οὁ7 Οοά :" ἴῃ ΟἴΠΕΓ ννογάϑβ " ἐῤε 
ἐδέγεπ ὁ ἐδεὲ ει" ἂἀο ποῖ ἱποϊἄθ 41} τὴ 
ἀεβοεηάεδηϊβ οὗ Αὔγδῆδιι, δυιῖ ΟὨἱγ ἴποϑο ννῃο 
ΓΟ “ ἐδ ἰάγεη οδέδε ἥἶε9 6 " δῃὰ ποϊῃϊην τήογθ. 
Βιιξ ἴῃς Οτοεκ Ἰάϊοπι δὐϑο εἰν ΓΕ] ΊΓο8. ἃ 
ἀἰβογοηΐ πηρδηϊηρ, νν ἢ ννὸ πᾶν {τοὰ ἴο 
ἜΧΡσοβ5 ἀῦονε. Τἢδ ἔτι “ ἐῤῥάγεη " οὗ ΑὈγα- 
Πᾶπὶ ἅγὲ “ εὐῥίάνε ὁ Οοά δ ὉΥ νἱτῖιιθ οὗ [Π6 
δάορίίοη, ν.4. Βυϊσυρο ἀτὸ 656 Σ Νοῖ “ ἐῤε 
εδέἑάγεη ὁ ἐδὲ 36 45 ϑυςὶ). 866 Νοῖδ δἵ Ἕπά, 

ὀμὲ ἐῤε εὐἐἰάγεη 9 ἐδὲ ργονπσο ΤῊΪ8 ἀο68 
Ὠοΐ πηθδῃ 5: ῚΥ [6 ργοπηϊδοά: σμιβάγοη, δῖ 
85 ΟΠ γγϑοβίοπι βᾶγ5 οὗ ἰϑᾶδο, “"1ἴ ννᾶ8 ποῖ ἴῃ 6 
ῬοΟνῈΓ οὗ {πε βέβῃ, θυΐῖ δὲ σἱγεπρὶ ΚΓ 4δὲ 
γονιό ἰἤδδί χᾶνο ὈϊΓΠ ἴο {π6 οὨ]α." 1 
νου] Ὀ6 ἐα4υδ}}γ ἴτππιθ ἴο 5ΑΥ ἴδαΐ τὸ “ὨᾺ 
νν5 Ὀεμοϊζοη ἰῃ 266 σίγεπσίδ 9 αὶ ἐδ, Ὀυῖ τς 
ἀγρυπλθηΐ ΓΟ] ΌΪΓΕ5 ἴπΠ6 [)1νίης, πο [Π6 Ὠυπηδῆ, 
δίάς ἴο ὃὈ6 πιδάς ργοπιχπεπῖ. [{ 15 ηοῖ Αὐγα- 
Παπλ5 δι πεγῃοοά [Πδΐ ἀοίοστηίῃθα ἴη6 {γι δ 
βεεὰ, Ὀυζ {παῖ ρΡΓΟΠΊΪθ6 νυ ΠΙοἢ ννὰ5 ἴΠ6 ὀχρτοϑ- 
βίοῃ οὗ οὐ β ἴγοο οἰθοϊίΐηρ σγᾶσθ. [1 15 οἰδὰγ 
ἔτοπι Οἱ. ἵν. 28 ἴῃδῖ “ ἐῤε δι άγεη ὁ δὲ ργο- 
»ι1.6 ΠοΙΓΟΘΡοΟΠπΩ, ἴῃ ἴπ6 Αροϑβί]ε 5 πιηά, ἴο 
Ὀδ᾽ίονογβ, νοῦ ποῦ [ὸνν οὐ Οδηῖ]θ, αδηὰ “δὲ 
εὀάγεη ΟΣ δε 3,16 ἴο ἴῃ6 υῃθε]ιονίηρ [οννα. 

αγὸ εομηϊοά 70Υ ἐῤό “.ε4.1] Απὰ τΠογεοίοι ᾿ 
ΤΟΔΙΙΥ ἀγὰ γνυβδῖ ΠΕῪ τὸ ΟΥ̓ Οσοὰ δοςομηίοά : 
ςΟΠΊΡΑΓΟ ἵν. δ, δηᾶ ηοῖε ἴποτα. 

9. Γὸν τίς ἡ δὲ «υογά 977 γονηἶ...7ὺ 8ῖ, 
Ῥδιιὶ σοηῆγπΊ5 Ὦ15 βἰδίειηθηῖ Ὁ Οοὐ 5 ννογὰβ 
(ο Αδγδαβᾶπι ἴῃ (δα. χυὶ. 14. “Τόε εὐῥίώγη," 

5 4 Οει. τ 
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10 Απά ποῖ οηἱγ ἐλ: ; θυῖ ψῃεη 
Ἐδερεοοα αἷϑο μδὰ Ἴςοηςεῖϊνεα ὈΥ οπδ, 
ευεη ὉΥ οὐ ἔλιπον ἰβδδο ; 

11 (Εογ ἐφε εὐ άγεπ Ὀεὶηρ ποῖ 
γεῖ Ῥοτη, πείτθεγ Βανίπρ ἀοπς ΔηΥ 
οοά οἵ δν], τῆλε ἴπῈ ρυγροβς οὗ 
ἀ δοοογάϊπρ ἴο εἰεοζίοη πιϊρῃϊ 

Ι ΞΑΥ͂, “φΓ ἰδὲ ῥγοριμε," κἴοτ [ἱ8 ψοτὰ ἐδ 
(α ψοτὰ) οὗ Ῥτζοσχαΐβϑ." 

ΑΙ ἐδ τρι “Δοοοτάϊπρα ἴο τδὲδ 
ΒΘ8ΒΟΣ :" 566 ποῖο οἢ Οδϑηῆ. ΧΥΙ. 10. 

10. “π4 ποὲ οπἷγ ἐῤῇ᾽..}] Ὑταηβίαῖε : “"Απὰ 
ποῖ ΟΣἿΪΥ 5880, Ῥαΐ ΒΟ θοοδ δἷδο, 898} 
ΒῺΘ δὰ οοποθὲνθὰ ὉΥ ΟὯ6, ΘΥΘ 1 ὉΥ͂ ΟἿΥ 
ζδῖθον 18880." Ὁῆδ ΤΠοηῃβίγιυςτοη 5 ἱπσοτη- 
ΡΙεῖα, θυ [Π6 86η56 ἰ5 εἶδασ. Νοῖ οὐἱγ ϑαγδὴ 
τοσοῖνοά ἃ ργοιηῖδο ἔγοτῃ Οοά, νῇϊςἢ ᾿ἰπϊτοὰ 
[δε ἴσιο βϑοά οἵ Αργαμᾶπι ἴο βοὺ 5οη: δυῖ ἰη 
[86 ποχὶ ροπογαίίοη Ἀθῦθοςα 4]50 σεςεϊνθὰ ἃ 
ΡΓοπλῖβο, ἰπ ννὶοὰ (ΠῈ 5άπὶῈ ρῥσγὶποὶρίς οὗ 
Ὠλῖνιπὸ οἰθοϊίοη 5 511}} πλοῦθ ϑι γ Κιπ ΡΥ ρτονθά. 

ῖ53δας, ἰδ τὶρϊ δὲ 5αἰά, ννὰβ ἴπ6 ΟὨΪΥ “μιὰ 
οὗἩ Αὐγαμᾶπὶ Ὀγ ἢὶ5 νυ ἱΐς, “ ἐῤε εξ «υογιαη ἢ 
(61. ἐν. 22), ἀπά 850 πε ΟἿΪΥ͂ Ῥσορεσ Πεῖγ: 
Ὀυϊ Εδαι. ἀπά [ἀοοὺῦ ννεσα ἑαυΐπ “ἢ άτεη οἱ 
ομδ Μαίῤεγ, οἷν 15 ΟΧΡτ ΘΙ Υ πηθηΠοποα ἴῃ 
ογέάογ ἴο δχοϊιάδ 4}} ρβοβϑι !γ οὗὨ αἰβεγοηοθ 
ἴῃ ραγοηΐαρο. ΑΑγαῆαπιβ 50η5 ἢδα ΟἿΪΥ οπέ 
ςοπηπιοῦ ραγεηΐ, ἈΘθεσοδ᾿5 μάνα δοῤ. 

ευεηι ὧγ οἱγ ἐαίδεν ͵αας.Ὶ Ὅδο ἵντη8 δὰ 
ἔογ {πεῖγ σοπηπιοη ἔδῖμεγ ἴῃς ρΡαίγίδγο οὗ [πὸ 
σἤόβοη γᾶς; δηά γεῖ ὄνθῃ ἰῃ 1ἢ}}5 οᾶϑε οπὲε οὗ 
ἴΠόπιὶι, δπὰ ἢς ἴπ6 ἤγχβι-θοση, ννᾶὰ5 δχοϊιάθά. 
ΤὨΐ5 σᾶϑὲ σοπηθ5 ΠΟΘ ποτε Κ}Ὺ ἴο τΠ6 [ενν5 
(Πδη τῃ6 τοὐεςζίοη οὗ [86 βδἰανθτῦογη ἰϑῃπιδοὶ. 

11. (ον ἐδὸ εὐ άγεπ δεὶπρ ποῖ γε δογη, 
πεοιῥὲγ ῥα υΐης ἄοης ὧπῦ σοοά ὁγ ευϊ᾽, ἐῤαΐ ἐδε 
υωγροῖς 9ΓΓ Οοά ἀεεογώίης 1ο εἰκείίοη νι δὲ 
“ἰαηά, ποῖ 977 «υογάᾷς, δμέ 9 δἱγη ἐδαΐ εαἰδει, ;)}} 
ΤΠ ρῥγεηῖῃεϑὶ8 5 ἢοΐ ΟἿ υ561655, δῖ 
ἀεβίγογβ. ἴπε σοπηθοϊΐοη ἢ {πε ἐο]] ον ης 
νεῦθο. Τῇ σοηασϊτίοηαὶ περδῦννεθ ( μήπω, 
μηδέ) τοργεβοηῖ ἴΠ6 οἰγουτηδίδηςοβ ποῖ 85 
ΤΔΕΓΟ ᾿ἔδεῖ5 οὗ Πἰβίοτγ, Ὀυϊ 85 σοηάϊοη5 δη- 
τπξς ἰηΐο Οοὐα᾽ 5 σοιη586] δηὶ ρα. Τῇθο 
(ἰπλθ οὗ [πὲ Ῥγοαϊοϊοη νν88 ἴδι1ι5 σποβθῃ, ἴῃ 
ΟΥΟΣ ἴο τηᾶκο ἃ εἰθασγ ἴα Ηἐὄ νψῆο οΔ]}5 
ἴδῃ ἴο δε Πεῖγβ οὗ Η8 βαϊνδίίοη πιᾷκεβ ἔγθο 
σδοῖςς οὗ ψβοπὶ Ης ν]]}, υηξεϊϊεγοά ΌΥ ΔΩΥ 
εἰδίπη5 οὗ διγ ΟΥ τηετῖ. ϑυςῖ δρβοϊυῖς 
ἔτοθάοχῃ ἰ5 ἴπ6 τε} ργογοραζινο οἵ Η ἴπὶ, 
ΨὴΟ 15 αἷοπε ΑἸ] -νν56 δηὰ ΑἸ]-ροοά. ὍΤδὸ 

,. ΟΥ̓ΟΓ οὗ ἴῃ οἸδιι5ε5 15 ΥΘΤῪ ϑἰρπιβοδπηῖ: ἴῃς 
πιο οἤόβθη ἔογ ἴπθ ργοάϊςϊίοη ἴο Ἀοῦοθοςᾶ 
15 πιοπίοηθ ἤγϑῖ--- ΨῈ1196 189 οὨἰΙᾶάγθα 
ἯΘΙΘ πο γεΐ δογη, ὍΟΥ Βαὰ ἃοπθ δυρδὶ 
Ξοοά ογ ευἱ!;" ἴῇθη ἴῃς Ὠἱνηθ σουηδβεὶ ἰῃ 
Ἑ“Ποοϑβίηρ [ἢ 15 {ἰπ|6, “ῥα: ἐδε βώγροιο ὁ Οοά 
Δεζογάϊηρ 10 οἰξοίοη γι δὲ “απ ποὲ ἀθ091- 

ΚΟΜΑΝΞ. ΙΧ. [ν. 1ο-- 14. 

βίδπά, ποῖ οὗ νγοῦκβ, θυῖ οὗ δῖπὶ τπδῖ 
σΔ]]Ἂτἢ ;) 

12 ἴτ ννγᾶβ 8214 υὑπίο δεῖ, ὙΠα 
ΑἹ δ] ἀεγ 801} βεσνε τῆς 'γουηρεγ. Η ΄εαυ. 24 23. 

ἼΣ ὄ ιΌυ, 123 ΑΚ ἴἴ 15 νυγίττεη, ὁ ἰδοῦ πᾶνε 1 
ἰονεά, Ὀυῖ Εἔϑαι ἢᾶνς [1 δαῖεα. 

14 νμαῖ 5}4}} ννγεὲ δᾶὺ τῇδη} 

ἃθπέ οἱ «υογζ: δμὶ οἱ δένι ἐδαΐ εαἰίει δ; δηὰ 
ἰαδὶ [6 ῥγηςΡΑ] βοηΐθηςε, “ ἐ «υα. “αἱά μπίο 
δεν, ΤΡε εἰάφν τραῤἑ τεγυς δὲ γομησε." 

»ἶ δὶ «ἰαη4) ΙΑΤΟΓΑΙΥ, “τ τοπηδίη."ἢ 
ΤᾺς Ργεβοηΐ Τ δῆϑε ἐχίεηα8 [ἢ]5 σοπτπυδησο 
Ἔνθ ἴο ἴῃε Αροβίϊε᾽β ονῇ ρεπογαίϊίοη, ἰῇ 
ψ ἢ ἴΠδ ργίηςσιρ!ο ννὰ8 ἀραίη 50 5:5 4}}}7 ἀπά 
50 5860} Ἔχειῃρ  πεα, 

12, 18. Τε εἰάεν “ῥα! σους ἐδεὲ γομησογ. 
ΤῆῈ ΠΟ ράϑϑᾶρα ἰῇ Οδπ. ΧΧν. 23 ἰ5. 85 
ξο] ονν5: “Τιυο παίίορι αγὲ ἐπὶ ἐργ «υο»"ὁ, ακπά 
ἐπυο »ιαηηΡ 07 βεορίς “ῥα δφ “εραγαϊεά γον» 
ἐδν δοτυε : απά ἐῤὲ ομἊ ῥεορίε εῥαϊ! δὲ “ἰγοη ΟΡ 
ἐδαη {δὲ οὐδεγ ῥεοῤίε; ἀπά ἐδε εἰάεγ “ῥαϊ “εγνε 
ἐῤε γομρσογ." 

ΓὨΙ5 ρῥγεαϊεζίοη, 51. Ρδὺ] ϑαγ5, ἄρτθοβ σῇ 
ννΠδί 15 νυ τῖεη τη Μαδίδοι ἱ. 2: “7 δαῦυε ἰσυεά 
χομ, “αι ἐδὲ ]ογά. ΥὙεῖ γε «αν, ἢ ῥογεῖη ῥασίέ 
ἐῤοι ἰουεά ..3 ἔα: ποὶ Εταμ υαεοό᾽ , ὀγοίδεν ὃ 
«αἱ δὲ Ζογά: γε 1 ἰουεά “Ψαεοῦ͵ «ηπὦά 1 δαϊεά 
να, ἀπά ἰαϊά δὶ. »ιομπίαίπ, απά ῥὶς ῥεγίασο 
«υασ ες." 

(1.) Ρτοτὴ ἴδε οοηΐεχὶ οὗ Ὀοϊῃ ραβϑϑᾶροϑ ἰΐ ἰ5 
οἰοασ ταὶ ᾿ὅβαι δηὰ ἴασοῦ ἂγὲ τεραγάςὰ 85 
ἴνο παίίομς, ἀηὰ [ἴ 15 δη δυο γαγΥ δϑϑυπιρίοη 
ἴο 540 ἰῃαΐ Μαδίδοῃι ἰηϊθηάβ ποῖ 6 ἴνο 
παϊϊοηβ, Εάοπι δηὰ [ϑγδεὶ, θυῖ [ἢ ρεγβοηβ οὗ 
{Π6 ἴννο Ὀγοῖῃοῦβ. 

(2.) Βυΐ ᾿ἴ 8 4150 οἰθασ ἔτσοπι ἴῃς ψνογάβ8 
“ αυῥίΐε ἐδὲγ «ὑεγό ποί γεοΐί δογι," ὖ. τι, τμαῖ 
δῖ. Ρδὺ] γεραγαὰβ [6 πὶ 45 ἱπαϊν! 04] ῥθγηονς. 

(3.) ΤΊβε εχρ᾽δηδίίοη, νυ ςἢ σοπιδίηθ5 δοῖα 
νίοννβ, ἰ8 {παῖ ἴπ6 σῆοῖςς οὗ {π6 πδίίοῃ ἰ5 ἰη- 
οἰιιάρα ἴῃ ἴῃς οδοῖος οὗἁ 65 ἰουπάογ, δηά τῆς 
οὐ ρίηδὶ ραϑϑαρθβ γεῖσσ ἴο οὐ β εἰθεϊίΐοη οὗ 
.αεοὺ απά δῇ, ἀσεεπάαη! ἴο Ὀ6 τῆς ἀδροϑὶ- 
ἴατιο5 οὗ Ηἰ5 ἴσυἢ δηὰ (ἢ σπδηπεὶς οὗ Η18 
ξτᾶςσθ. νμαῖ 81. Ῥδὺ! βδἤῆονβθ ἰ5, [δαὶ (ῃ6 
εἰεςοη ἴο [656 ὈΧΙν] ρο5 ννὰ8 ποῖ ἀερεπάρηϊ 
Οἢ ΔΠΥ͂ ΡΟΓΞΟΠΔ] τηοτιῖ οὗ ἴῃς ἔουπαοτ. 

Φιαμ ῥαυς 1 ῥαϊεα.})] 8ὅ66ὲ ἴῃ6 ηοῖθ5. οὔ 
ΜδιδςὮι ἰ. 3. ΤΠ Ἰονὸ δπὰ ἴπο ἢαῖθ, 45 σοῦ" 
ἰεπηρίαἴοὰ Ὀγ 51. Ραδιιΐ, ἅτε βδῆοννῃ ἰη οὐ β 
Ἑδοοπίηρ ἴδ γοιηρογ ἴο ᾿ἸηΠογῖῖ [ἢ Μ οβϑίδηϊς 
ΡΓοπΊδο, δηὰ οχοϊυάϊης ἴῃ οἰ άοσ. 

ΤΗΟ οχδρρογαίοα βθη8ε οὗ “ ροϑβιεῖνο μδῖς" 
ΜΠ ἢ Μογεῦ δϑϑὶρηβ ἴο ἐμίσησα 15 4υἱἴ ἴοΓ- 
δἰἀάδη ΟΥ̓ ἴῃς τεοογὰ οὗ (6 ἀπιρίς δ]εϑδίης 
Ὀεδίονοὰ οἡ ἔϑαυ. 

14-18. ΝῸ [Νυύβτι Ὲ ΙΝ ΟΟ.. 

Ἡανίηρ ββοννὴ ἔγοταῃη τῇς ἢϊδίοσγ οὗ [86 
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ἐδεγε υπηρῃϊδουϑηεθ8 ἢ Οοάὲὶ 
(ὐοά (οτγθϊά. 

Ις Εογ Βε 841} το ΜορεἝβ, 1 νἹ}} 
ἢανθ ΠΊΘΙΟΥ οὐ ψΠοηὶ 1 ν}}}} ἢᾶνε 
τθΊοΥ. δπά 1 ψ}|}} πᾶνε ςοπηραϑββίοη 
οη ψνῆοπι [ τ.}}} ανε σοπιρδϑϑίοῃ. 

Ῥαισίασ ἢ 5 τὲ [Π6 ῥγοβϑθηΐ Ὄχοϊ υβίοη οὗ (δ 6 
εν ἔἴτοπι (ἢ γϑῖ᾽5 Κιηράοῃιχ ἀοθ5 ποῖ ἱτὴ- 
ΡΙΥ 4 ἔδϊϊαυγο οὗ Οοὐἷβ ργοπηῖϑο, 8ῖ. Ρδὰ] πον 
Ριοςθεῖβ ἴο ὑγονα [δαῖ 1 σδηποῖ δὲ δϑοσι θεὰ 
ἴο ἰη]υκῖιςε ἴῃ Οοά. 
ΤΠ τοϊδοϊτίοη οὗ ἰϑβπιδοὶ δηὰ Εϑαι ἢ 

1ῃοῖγ ἀσδορηάδηϊ5, διά ἴἢ6 σἤοϊοο οὗ ἰϑγδοὶ ἴο 
ἴμμεσς ἴπῈ ργοτηϊβεά δ]εβδίηρ, νγεγε ἘΧΔΠΊρ]ε5 
οἵ Οοὐβ εἰεςην ζγᾶςθ, νν δις ἢ 4 [ονν νου ]ά 
ΒοαγΓΪΥ ἄρργονθ. Βυῖ ννμαῖ 1 [ἢ 656 Θχδιῃρ 85 
Ἰηνοϊνεὰ ἃ ργϊησῖρὶς ἴθδῖ ψουϊά 50 τὴς 
ἐχοϊυβίοη οὗ πὸ τηθε]ϊενίηρ [ἐνν δἰ πηβο] 
ΤΟ δ ἃ οΘοπο]ιυδίοη, ΟἰθασΥ πρὶ ϊοα ἰῃ 
ὦ. τι, ΟὈ]δοίοη ννοι]ά δὲ οῆςε Ὀὸ πιδάθ. 

14. ζῥα! “ῥα αὐό “47 ἐδεπ:) Ἐτοιῃ ἴδε 
δοσουηῖ ρίνθη ἴῃ σύ. 11-13 οὗ ἴῃ6 σβοῖςθ 
οὗ Ϊαοοῦ δηά τεϊεςξίοη οὗ Εϑαι. Ὀεΐογε ἴῃεγ 
δὰ ἀοπὸ εἰ ποῦ ροοὰ οὐ᾽ δν]], {86 αιιβίίοῃ 
ὨδῖΏΌΓΑΙΙΥ ΔΓ565 “1. ἐῤέγο ἱπήμσέϊοε ἐπ σοί," 
[αἴ Ηδ ἴἢι15 σῃοοδ65 πα ἀπ, Γεϊεςῖβ ἀποῖθοῦ 
νυ Πουῖ γοραγὰ ἴο {[Πεἰγ ννοσκο “ΤΠ [ον 5ἢ 
ςοπβοίθηςθ, ἀθνεϊορεὰ ὑπάογ 186 Τἃἀνν, ννᾶ8 
Δοσυομπηεα ἴο σοπϑιάογ ἴΠ6 ςοπάιιςί οἵ Οοά 
ἰονγαγὰ8 ἸΏδη 8ἃ5 ἀδρεησϊηρ ΘΠ ΓΟΙΥ οἡ ἴΠ6 
ΠΛΟΓΙ οὐ ἀοιηογῖ οὗ ἢϊ8. ννοῦκβ᾽" (Οοάεῖ). 
Τῆς στοιηὰ οὐ ψὩΙοἢ 81. δὶ τεὐοςῖβ [Π6 
τδουγς οὗὨ ᾿η]υϑῖ:ς 6 15 γειμαγκδθϊθ. Ηἰβ δη- 
ΒΆΟΓ ἰ5. 5 ΠΆΡΙΥ Δη ἀρρεαὶ ἴο ἴπῸ τοβτϊπιοηῦ οὗ 
Ηοὶγ δεγιρίυγε παῖ Οοα ὠσω ἐχόγοῖθε Η 8 
ΤΏΘΤΟΥ νν ἢ ἀρϑοϊυΐε ἔγθθάοπι οὗ σποῖςς : [86 
ἔογοθ τπεγοΐίογε οὗ 15 ἀγρυπιεηῖ γοϑῖβ ΠΟΥ 
ΟἹ ἴΠε ΥΕΓΥ ῥΓΙΠςΙΡΙΘ ργοβυρροβοά ἴῃ ἴδ6 οὔ- 
ἡεεϊίοη, “Οὠὐκἀἐ σδηποῖ Ὀδ6 υπη͵υ5ῖ." ΝΟΙΓΠΟΥ 
16 αὐ οὗ [815 ἀχίοπη ποὺ ἴδ6 δι! ΠΟΥ Υ͂ οὗ 
ϑογιρίαγε σουἱὰ δὲ αιεβιίοηποα Ὁ ἃ ον. 
ΕΟΥ ἃ 5ἰ πὰ ἀγρυπηοηΐ, δηά ἔοσ ἴῃς ἔοστι οὗ 
ἴῃς αυεπίίοη, ἴῃ ννῃἰσἢ ἴἢ6 ποχαῖϊνα ΔΉΒΨΨΕΣ 
8. ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ἱπΊρ]16ἀ, 566 111, 5 δηά ῃηοίθ. 

15. ον δὲ «αἱ ἰο Μο..) "“Γοτ ἴο 
ἽοΒο85 ὃ0 δΒα:ῖδ." ῬὍῃἢῃὸ ογάογ οὗ ἴῃ6 ννογάβ 
5 ΕἸΏρἢαῖίςσ. “1 ννᾶβ8 ὨΕΘΟΘΘΘΑΤΥ ἴο ΠΙΘΠΈΟΩ 
Μόοϑε5, ἴῃ ογάφσ ἴο ϑῆον ἴΠ6 σογίδι υ οὗ {86 
βίδίεπχοπί Ὀγ 16 ρεγβοῃβ Ὀοίῃ οὗ Ηἰπὶ ννῇο 
βρᾶκε δηὰ οἵ δϊπὶ ῃο πεαγά " (Ἰ βεοάογεῖ). 
Βιυϊῖ πιοτὸ ἴδῃ {{|5 158 ἱπιρ θά: 16 ἴο “ο“42 
Οοὐδβ ἔδνοιιγ νγὰβ δοϑβοϊ ἴεν ἔγεθ δὰ υἢ- 
τοῦθ, πον πλυς ἢ τλοτὸ ἴο ΟἴὮΟΓΙΒ! 

1 «οΥἱὶ δας γιοῦ οπ «υρονι 1 «υἱἱ βαῦυε 
"πογσ.)}] ἔχ. ΧΧΧΗΪ, το: ΠΟΤ [656 ψοσγάϑ, 
του ἢ ΟἿΪΥ ςοπηρεοῖοὰ ἢ ἴπῈ Ὀγονίοιβ 
οἰδυϑε ὃγ ἴπδ ροριιδίῖνα  αυ, ἀγα ἴο ὕὉ6 υῃ» 
ἀεγβίοοά 'ἴπ ἃ ἀβιι58] βεῆ8ε 85 ὀχργοϑϑίηρ ἴπ6 
Τεᾶϑοῦ ΠΥ Μίοβοϑδ᾽ σεαισϑῖ ννᾶ5 σγαηΐοα, 

ΚΟΜΑΝΞ. ΙΧ. 

16 8ο πε ἐξ ἐς ποῖ οὗ δἰπιὶ τῇδ 
ψνἹ]εῖἢ, ποσ οὗ δἰπι [Παῖς γυηπεῖῃ, Ὀυῖ 
οἵ ΟΟὰ τῃλϊ 5βῃδννεῖῃ τηθγογ. 

17 Εογ ἴῃε βογίρζαγε 841 υπίο 
ῬΒδγδοῦ, 4 νεη ἰογ τΠ|8 8δπιὲ ρυτ- 4 Εκ. 9. 
Ροβε δᾶνε 1 τγαϊϑδεὰ τῃε8 ὑρ, τῆδῖ 1 ἐδ 

ΠΑΙΊΘΙΥ, 841 1 νγᾶ5 δὴ ἂοῖ οὗ υποοηα!οηδὶ 
δτδες ἀπά σοπιραϑβϑίοη οἡ ἴδε ρατί οἵ Οοά, ἴο 
ὙΠΙΟἢ πο πᾶ, ποῖ ούθὴ Μόοβϑοϑϑ, ἌἿου]α ἰδῪ 
ΔΩΥ ᾿υϑκῖ οἰδίπα ᾽" (ΚοΙ δηὰ Ὠ εἰ 1256}. 

566 δ ηοῖΐε δἵ ἴδε δηὰ οὗ ἴῃς σβαρίοσ οἡ 
ΟἴοΓ ἸηΤΕΓΡγε ΔΊ Οἢ5. 

16. 8ο ἐδὲμ ἐξ ἐς ποί οὗ, δὲμι δαὶ «υἱεῖ. 
ΤὨο ἱπέογοηςε ἥοτη Οοα᾽ 5 ψοσγήβ ἴο Μοϑ65 15, 
δῖ (ἢ δοδίονναὶ οἵ [6 Ὠἰνπθ πιογοΥ ἀεροπα8 
Ὠοΐ ΟἹ πΊΔΠ᾿5 Ὑ1}} ΟΥ πιδη5 οἴογί, Ὀυϊ 51Π|Ρ]Υ̓́ 
ΟὨ “Οοά ἐῤαὶ τῤῥεαυείδ νιεγο." ἫἮδξε οδμοοϑεβ8 
ννῃοτὴ Ηδ νν}}}, ἀπά οὐ ννῆβαῖ σοῃδποη5 Ης 
Ψ11, Ηἰ5 ρτᾶςθ ἰ5 ἃ ἔγεε γῆ, ποῖ ἃ ἀεδῖ: τὶ 
(8115 ουΐξ πηᾶπ᾿5 νν}}} ἀπά εβοσί, Ὀυΐ ἰ5 ποῖ ργθ- 
ἀοσιογηληοα ΌΥ ἴδεπι (ΡὨ]]. 11. 11). Βοτ τῆς 
ὀχργοβϑίοῃ “" δέρῃ ἐραὶ γωρμρεδ " ΠΟΙΏΆΡΑΓΟ τ (οΥ. 
1Χ. 14-2.6. 

17. 81. Ῥδὰὶ δρρεδὶβ δραίη ἴο ϑεγρίυσε ἴο 
Ῥζους 88 ἃ ἔδλεϊ [δὶ Οοα ἀοαβ τε]εςῖ, 85 ννῈ]]} 
88 οὔοοβο, ὑνποιηβοονοσ Ης ν}}]. [ἴ 5 5{1|] 
ΓΟΒΌΡΡοϑεά, 845 ἰῇ υ. 14, [αἴ “Οσά οδηποῖ 
πη] δῖ :Ὁ 1 ΗΟἿΥ δεγιρίυτε ἴεϑῦβεβ (παῖ 

“ῥὲ ῥαὶδ νιόγοῦ οπ φυδονι ἐῊ «υἱἱ ας γιέγΩ, 
απά «υδονὶ ῥὲ «υἱὲ δὲ ῥαγάεπει,.") τη 1ἢ}15 
τηυκῖ δε ἴσιο, δπὰ 1ἴ πηι α͵5ὸ 6 σοηείβῖθηξ 
ψἢ Οοὐ δ ̓σῖῖςο. Ὑπὸ ἔαςξ ἰ5 ἤἢγβι βδῃοννῃ 
ἔἴτοπι ϑεγρίυτε (υν. 17-18), δηά (με ἰἴ8 
Ἰυδίίοο 15 ἀϊβοιυδθεά (υν. 19--24}. 

Ετυεη ὸν ἐῤὶς “αρης βμγροις δαῦυε 1 γαϊσεά ἐῤέε 
.»] Ἀαΐδεῦ “ 3ῶγ ἐδ Ὑ0Υ} ρώγρους" ἄζε. 

ΤῊΣ 56ηβε οὗ ἴπε ρᾶβϑαρε 85 ὑπάογβζοοά ὈΥ͂ 
{ΠΟ 1,ΧΧ 15 85 [οϊϊοννϑ : “ ΕῸΣ {15 ρίιγροβο ἴ 
μάν Ὁρῃο]ὰ (πες, δηα ργεϑοσνοά τῆν ᾿ἴ6, τα 
Ι΄ πισῃῖ σἤον ΤΥ Ῥοννοῦ ἴῃ ἴδε ὈΥ̓ ἃ ἰοηξς 
56Γ165 οὗἩ ννΥΠ 5 δηα σἢδϑιἸϑοπηθηΐβ, ο] ον θά 
ΌΥ ἃ βηδὶ ργεδῖ ονογίῃγονν, πλοσς 5 ΚΙΠΡΙΥ 
πη ἴἴ σουϊὰ ἢᾶνα θη ϑβοννῃ ΟΥ̓ [ΠΥ 1π|- 
τηεαϊαῖς ἀοδίγυοῖοη. ΤΤὨϊβ5 Ιηϊεγργοίδιοη 
Τοργοβθηΐβ ἔαϊσὶγ, ᾿βουσὴ ποῖ ῥγεοίβοὶυ, ἴῃ 8 
σΘηογαὶ πιοαηίηρ οὗ ἴῃς Ηφῦτγενν, ἀπά δοίης 
ποῖ υπριϊϊοὰ ἴο ἴπ6 ῥγεβδεηΐ βίαψε οἵ ϑὅῖ. 
Ῥαιι 5 ἀγρυπιθηῖ, ἰῖ5 δάορίεἀ ΌΥ Ἀπ, ἢ 
τῆς ἐο]ονίης 5 δυϊ ΥΕΓΥ ἱπηρογίδηϊ 
νΔγιδίοη. 

ΕΟΥ ἵνα, ΜΏΪΟΝ ἜΧΡΓΟ5568 (πΠ6 αϊγοςοῖ δηὰ 
ῬΓΙΓΏΔΥΥ͂ ΡΌΓΡΟΞΕ, “Ἷὴ ογάογ παῖ," δῖ, ῥδιὺὶ] 
δι θϑιτυϊοβ ὅπως ἀεποίίηρ ἴΠδῸ πιοῦὰ σοπιοῖθ 
Δηἃ ΘΟΟΟΠΟΔΓΥ ῬΌΓΡΟΒ6, “ τΠαῖ 50." 

ΤἼιυ5 ἴπ6 Ἔχῃιθιτίοη οὗ Οοα 5 ρονεῦ ὑροη 
ῬΒΆΓΔΟΙ ἈΡΡΕδΓΒ ΟἿΪΥ 8ἃ5 ἴπδ ϑθοοηἀδγΥῪ Ῥὰτ- 
Ῥοβ6, σοῃβεαυεηΐ ΟἹ [ιἰβ τειν] ἴο γιὰ ἴο 
Οοὐβ ἀϊγεςῖ ν»}}}, “ [μεῖ πιῦ ρεορὶε κο." 

ὙΠΟ τοῦς οχδοῖ πιοδηιηρ οἵ ἴδε ῥδϑϑᾶβδ 
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ταϊρῃϊ 5πανν ΠΥ ΡΟΥΤΟΓ ἴπ ἴΠ66, ἀπά 
(παῖ ΠΥ πᾶς ταρῆς Ὀς ἀεοϊαγεά 
ΓὨγουρῃουξ 81] τῆς δβαγίῃ. 

18 Τπεγείογα ἤδῖῃ ἢα ΠΊΘΓΟΥ οἡ 
ννΠοπὶ 6 νν}}}] λάυε πιόγεν, ἀπά ννμοηὶ 
ἢδ ψν}}] ἢε μαγάσςπειῃ. 

Ι9 Του ννὴ]ῖ 5ΑΥ τΠ6η πηῖο πλ6. 

(Εχ. ἰχ, 16) ἰ5. τεςορῃβοά ὉΥ ὅ8ιῖ. Ρδυὶ Ὺαἵ ἃ 
Ἰαῖοῦ βἴαρε οὗ 15 ἀυριιτηεηΐ (υ. 22). 

(οπιραγο ποῖθϑ οἡ ἔχ. ἰχ. 16, δηά ἔογ ἃ ἔ]} 
ἀϊδουπδίοη οὗἨ [5 τηοβϑῖ ἱτηρογίδηϊς δηὰ τλυςἢ 
Τηἰϑιιηἀεγδίοοα ραϑβᾶρθ, 566 ῃοῖς δὲ ἴπεὸ επὰ 
οὗἨ 1Π15 σῃδρίου. 

18. Α ἀουδ]ε ἱπέεγεηςς ἔγοπι [86 ἴννο Ρ855- 
8865 εἰϊοά ἰὴ συσ. 15--17. 

Τδεγεζογε δαὶ δὲ ιογῷῦ οπ «υδογε ῥὲ «υὐϊ 
ῥαῦυε »ιεγεγ.)} “80 ἔμδθῃ οπ Ψοσι 80 ΨἹ1] 
ἘΔΙΣ ἈΘ ΠΙΘΓΟΥ." 7δοὸ γεθάοχῃ οἵ ἴδ Ὠῖνὶπο 
ΤΠοῖςθ 18 ϑἰ γΓοΏ ΕΙΥ τπὰγκοά ὈΥ {πὸ εἰπρῃδιῖς 
Ῥοϑί[οη οὔ [Π6 τεϊδίϊνε οἰδι56 : σοπηραγο σ΄. 15. 

ἀπά τυῤονι δὲ αὐ δὲ ῥαγάεπει δ. Ἰὼ ἔχε 
οὐυ5 [6 Πατγάθρηϊηρ 15 δϑοσ θα ἴο Οοά ἴῃ (ῃ6 
Ῥγράϊοτοη, ἵν. δὲ ἀπά νἱ]. 1: ἴῇ ἴῃς τϑῖ βθνεῃ 
Ρίδρι 65 1ἴ ἰ5 γοραγάθα 45 Ρῃδγδοϊι 5 οὐνγῃ ἀοίηρ, 
δηά 1η ἴδιο Ἰαϑῖ ἴἤγοο, ἃ5 Οὐσοά 5. }ιἀ!]ςῖ4] Βαγά- 
ΟΠΙΠΡ : 5686 θά [|8ςΚβοη, ἰχ. 394, 399, 400, 
407, 408, 458. δῖ. 4} ποῖα [δ45 ἴο ἀο νὰ 
ἴπε ευεμὲ ΟἾΪΥ, δηαὰ ποῖ ἢ [Π6 2γοκεας, 88 
δ. ράγροϑε 5 ἴο Ὀγίηρ ἔογνναγά οἵἴπου ευεπές, 
Ῥβγα}16] το (ἢς τοὐεςίίοπ οὗ ἴδε [ὸν5. Οἡ 86 
μαγαάδηϊηρ οὗ ῬΠΑγΔΟἢ 5 μεαπῖ, 566 Οτίρθη, 
})ς Ρυϊπεῖρεβ,, 1Π1. . το, ψνἤογο 6 δῇονθ 
ἴῃδῖ ὉΥ οπα δηὰ [6 βάπιὸ ορογαϊίοη Οοά ἢ 88 
ΤΊΘΓΟΥ͂ ᾿Ἰροὴ οἠς τλδῃ, δηὰ Παγάθηβ δηῃοίδεσ, 
Ὀέσδυδα ἴῃ Ποαγὶ οὐ ἴβοβεα ψγῆο ἔγϑαῖ ἢϊ5 
Κιηάπεβθ ἂπά ξογθϑελγᾶποθ νυ ςοηίεμηρί ἰ8 
Βαγάθηβα ΕΥ̓ ἴθ ἀείαγ οὔ {πθῖγ ρυηἰσῃπιεηΐ, 
ΜΊῊ]ς ἴΠο56 ννῆῸ πιακὸ ἢἰ5 ροοάηρββ δηὰ ρᾶ- 
θεηςε 4η οσοϑβίοη οὔ γεροηΐδηςθ, ἤπά πιεγογ. 

ΤῊΝ ἀγρυπιεηΐ οὗ {πε νυ ἱα ραβδᾶρο (14-8) 
ΤΏΔΥ ὃ 5ιΠ}Π16 6 ΠΡ ὈΥΙΘΗ͂Υ (Π05: 

ΤΗΣ οᾶβὸ οὗ ϑδι. δηᾶά [Δς00 Ξξἴονβ {δαῖ 
πηδη ὁ η αἰβοογη πΠῸ γϑᾶβοη νἣγ Οοα ςἤοοβαβ 
Οὔς δηά τεϊοςῖβ ἀποίμεσ, Βιιῖ ἰζ ἄοθβ ποῖ 
ἔο]ονν Βαϊ Οοά ἰ5 υπ]υδῖ. Ηφὰγ νδαΐϊ Ηδ 
βαϊἀ ἴο Μίοβθβ : “1 «υὐἱ ῥαε πιόγοῦ οὶ αυδοηι 
] «υἱ]] ῥᾳυς »ιόγου." 5 ἴἴ υπ]υβὲ ἴΒαξ ΤΈΓΟΥ 
ΒῃοιἹὰ ἀο ροοὰ ψνβοσο ἃ νν}}} [Ιοοκ αἵ 
ῬΏΔΓΔΟΝ : ἰξννε σοι] 566 πὸ σάβοη ΨὮΥ Οοά 
δαγάοηεά ἢἰβ πραγ, πὰ τηδάβ ἢΐπὶ ἃ ἰγαρίοδὶ 
ἐχάπηρίε οὗ Ηἰ5 βευουυ, σῃου]ά ννὲ οδ]} {παῖ 
ΒΟΥΘΓΠΥ ὑπ] ἢ Οοά ἔοσυϊά. 

119-121. ΟΟΡ᾽Β ΑΒΘΟΌΤΕ ΡΟΨΕᾺΒ ΑΒΞΕΒΤΕΡ. 

80 τ δῖ[. Ραμ! ἢᾶ5 τερε! θὰ τπ6 οδ]οςίίοη 
ἴο Οοὐδβ Ἰυκῖϊςς, νβουΐ διϊοπιρίίηρ ἴο οχ- 
ἕξάῳ ἴῃς αἰηοσι!ν ἱηνοϊνοὰ ἴῃ ἰζ: δηᾶά ἢθ 
ποθ 1ἢλϊ ἴῃ6 5άπιὲ αἰ βΊ ΕΥ̓ ννῖ}} σῖϑα ὺρ 

ἃξαϊη ἴῃ ἃ ἀϊβεγοηΐ ἔοσῃη. 

ΚΟΜΑΝἝ. ΙΧ. ν. 18----2:, 

ΝῺ ἀοζὰ ἢς γεῖ βηά Δυϊτὺ Εὸοτγ 
ννῆο Ὠδίῇ γαβίβιθα ἢ5 τν}}} ἡ 

20 Νὰῶγ διυῖ, Ὁ πηδη, ννῆο γί ἴῇου 
τπδὲ ' χερὶ εϑὲ ἀραϊηβὲ (σοά ἡ 55}4]] τῆς 

ἢ Οτ, σ“-- 
δισόγιετ 

ἄγοι ζ, οἵ 
“ἐς, ηῖεςς 

τΠῖπρ’ ἐογπιθα βὰν τὸ ἢϊηπι [παῖ ἰογηχεά τρις οἵ 
1. ΝΥ δᾶβῖ τπου τηδάς πλε τῆι ὴ 
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10. Τδομ «υἱΐὲ “αν ἐῤρέπ μπίο »»ι9.}1] “Τροι 
«υἱὲ “47 ἴο τὸ 865.) Αγραϊηβδί πε δἴδίο- 
Ιηθηῖ, “ «υῤογι δὲ αὐἱ ὲ δὲ ῥαγάεπε," (ἢ 198 οὔ" 
ἡδοζίοη τὰγ δὲ ταῖβεὰ : “1 ΟΘοὰ Ηἰπιβεὶ 
δαγάθηβ ἴῃ 6 ἢδαγί, ΨΥ ἀοθβ Ης γοῖ πὰ 
ἔδυϊξ νὴ τῆλ Ψνμδὲ υδίίςο ἰ5 ἴπεγὸ ἴῃ 
ςοπίϊηυίηρ ἴο Αγ ἴῃς ὈΙαπιθ οἡ ἃ ογθδίυγε ψνῆο 
ἔοε5 Οοἢ ϑδἰπηΐϊῃρ θεσδιιβ Οοά 50 νν}} }5 δπὰ ἢὸ 
σδηποῖ γοϑὶδὶ ὁ ὙΒα οδ)εςζίοη, τΒοιμὴ 6χ- 
Ῥγεββεὰ ἰῇ βοποῦαὶ ἴδγηβ, 85 115 Ὠἰξϊογιςδὶ 
δτουπά ἰπ (6 σεργοδοῖθβ δπὰ δχροβίι]δί!οη5 
ὙΠ] ἢ ΟΟά σοπίϊηιιο5 ἴο δά άγεββ ἴὸο Ῥῃαγδοῦ 
ἴῃ ἔχ. ἰχ. 17, “ “4: γεῖ εχαδμωρ ἐῥομ ἐδρεοὶ 
αφαϊηε γι} ῥεορίς, ἐδαὶ ἐφοω «υἱΐ ποὶ ἰεὲ ἐρεγι 
803" δῃάίηχ. 3,4, “ Ἠσοκτυ ἰοηρ «υἱΐ ἐροι γοῖσε 
το ῥμ»εδίς ἐῤγεεἱ δεΐογε δῖε 3" (]άςΚϑβοη, 
“Οη ἴδε Ογεεά, ἰχ. 4.58.) 

δῖ. Ῥ40] Δβϑιπιεβ ἴμαϊ [ῃ6 5απ)6 οδ)]εςοη 
Ψ11 06 τιδὰθ 85 Δ ὄὌχουβῈ ἔοσ ἔπε ὑπρο]ϊοῖ οὔ 
ϑγδεὶ. 1 (ὐοά 5 οἤοϑθη ἴο μαγάθη τπεὶσ 
Ὠραγίβ, ον οδὴ Ηξδ ᾿υβεΥ ἸΔῪ ἴῃς δαπηὰ οὐ 
1Πεπλ} 

ἕορ «υδο δαΐδ γτεοεϊ σέο δὶς «υἱ] ὙΤΠα 
αὐεβοη Θχργοβθοθ ἴῃ ἃ ἰἰνοιίοῦ ἔογπι, [86 
Βεηεγαὶ ἰγτὰἢ τπδὶ Ουά᾽ 5 νν}}] 5. ἰγγοϑίϑτ 016. 

[1 15 ἱπηροτίδηξ [0 ποῖίςα {πὸ ψοσγὰ ἤοτο 
564 ἔογ “ «υὴἠ (βούλημα): δυῖ τ8ῖ5. ἀπά 
οἴδεγ οσδυζίοηβ ποοάθά τῇ ἱπϊογργοϊίηρς ἴδ ς 
οἴδιιδα ἅἂγε 1γοννῃ ἱπῖο ἴῃ6 ποῖὸ δ 1π6 θηά 
οὗ ἴδε σμαρῖον, ἰὴ ὁἼσγάθγ ἴο Ἰεᾶνε ἴῃς Αροβί δ᾿ 8 
ΔΡΕυτηθηϊ ἔγαα ἔγομχ ἰηϊτογγαριίοη, 

ΤΠε Ὀγίθε ἀπά ρεγειηρίοσυ αυδϑίίοηβ ἤδνα 
ἃ ἴοῃθ οὗ αἀἰδοοπΐοηξ δηὰ ρῥγόβυπηρίίοη, νυνὶ οἢ 
5 πιεῖ ἰῆ Ὁ. 2ο ΟΥ̓ ἃ βίεγῃ σγϑῦυκε: Ἐχρὶαπᾶ- 
οη ἔο!ϊοννβ ἰδῖθυ ἴῃ υ. 22. 

20. Ναν ὁμῖ, Ο νιαπ, αὐδὸ αγὲ ἴδοω.. .3) 
δῖ. Ρδὺ] σερεὶβ πε οδ]θοϊίοη, “ Ἡὸγ ἀοἱδ δὲ 
7ε|, )π4 Μαμὶρ  ὉΥ τοθυκίηρ ἴπ6 ργεσυσηρίίοη 
οὗ ἔξεθ]ς πηδη ἰπ ἔδιι5 “ σερὶ γίης δραῖπεὶ Οοά." 
ΤΕ πιαγρίπα] σεπάθγίηςβ, “ δηθυνεγοβῖ ἀραΐη," 
οΥ “ ἀϊδρυΐεδξ ἢ Οοά ᾿" ἅτε ποῖ 50 οοὰ ἃ9 
ἴῃε ΑΟΝ.. “χορ σε (οΥ »παξει απσαυεγ) αγγαὶπεὶ 
Οοά: ςοπιραγε [οῦ χχχίϊ. 12; [Κὸ χὶν, 6; 
Δηα ἴογ ἴῃ ᾿κεὲ αἰθραγασίηρ αυθδίίοη, 566 
χῖν. 4, ἀπὰ Ρ]αΐο, " Οοτγρίαϑ,᾽ Ρ. 452, Ὁ. “ Μας- 
ηἰῆς] ἀοοίογί5. βενεγίϊδϊθ ἀσίοιτεῖ, οὰπὶ ἀϊοϊξ, 
Ο δοπῖο, ἴυ 45 ε5 1" Οτρθη, “ἢ Ἐχοάμπὶ 
Ἡοπι. ἵν. 2. 

δϑαϊ δε ἐδίης ϑοννιϑά “αν 1ο δίνι ἐδαΐ γονη τε 
ἡ, ἤόγ δέτε ἔοι νιααΐε πιε φια 3) ὙῊΪΚ ἤξιιγθ 
οὗ ἴμε Ροιἴεγ δηὰ ἢΪβ8 νϑϑβϑεὶ ἰ5 ἀδγίνοα οτὶρίπ- 
1} Ομ ἴῃς δοοουηΐ οὗ ἴῃς ογοδίίοη οὗ ἵὔδῃ 

5..Ν 
δῖῃθ. ποῖ ἴῃς “ροζίεγ ροννεῦ ;-, ν. 

δριάξιυ. 

“ }ετ. ι8. 
15. 



γ. 22. 

ονεῖ τῆς οἶδγ, οὐ τῆς β84πιὲ ᾿πὶ|ρ ἴο 
ταλκα οὔθ νεβ886] ὑπῖο Ποπουγ, δηά 
ΔΠΟΙΠΓ τηἴο ἀἰβῃοπουτ 

22 ἤζραϊ τ΄ (σοά, ν»] Πηρ το 38πὲν 

ἴῃ Οεη. ἰϊ. γ, ἤοηςο ννοσο ἀογινοα τΠ6 ἴοττηῃ 
“φγοϊορ᾽ δὶ" δρρ δά ἴο Αἀδπὶ ὈὉγ ἴ!ε ΧΧ 
ν ϑάοπι γἱῖ. 1), πὰ “ ρἰδϑοπια" 5. ἃ ἀθ- 

ϑοτιρίίοη οὗ πῆδῃ : οοϊηρατε 8. οἷ]. 14.) δηά 
ι ΤΙιτη. 1]. 13. 

Ηετγὸ ὅ1, Ῥαιιΐ, ηυοζίης ἔτγοπὶ 5αϊδὴ δηά 
Ἔγοτηΐδ!), }υ511Πε5 Οοὐ᾽ 5 γεϊθοϊίοη οὗ ἴῃ 6 [ἐνν8 

ἴῃ ἴδ νοῦν νογάβ οὗ ἴῆε Ῥτορβεῖβ ν]Ὸ ὑγα- 
αἰϊεϊεὰ ᾿. ὅ66 [5. Χχῖχ. τό, ννῃιςῇ 5 τοηδογεά 
Ὁγ {πΠ6 1 ΧΧ τπιι5: “ 5}4}} γε ποῖ θὲ σουπῖεά 
85 τῇς ρΡοίζεγ 5. οἰδὺ δ 584}} ἴπ6 τπϊηρ ἕογπιεὰ 
τό πλάσμα) 54Υ ἴο Πἰπὶ {παὶ ἰοττηοὰ ᾿ἴ, Του 
τιηθάςι πὸ ποῖ ἢ Οὗ ἴδ τῆΐϊηρς πηλάθ ἴο 

πὶ παῖ πιδάθ ἴἴ, Τοι. πιδάθϑς πὸ ποῖ 
ΒΕ Υ  (Οὐοπιραγο [5. χὶν. ο: “ 824}} ἐδὲ εἰαγ 
“47 1ο δὶνι δαὶ ἡαιῥίιοποέδ ἐξ, ῥα! »ιαζενὶ 
ἐδοι ἢ" ὅ66 4150 5. ἰχῖν. 8. 

Δι μαῖ πιαᾷκὸβ ἴῃς Ργορθοῖβ ἰδηρυᾶρε 50 
ΘΧΔΟΙΥ ἀρρτορτίαῖο ἴο ἴπ Αροβί!θ᾽ 5 ἀγξιπηθηΐῖ 
15, (4 1Π6Υ ἀγὸ Ὀοΐῃ ἀφδιίης ἢ ἴῃς σΑΠὶ6 
διυδ)εςῖ, ἡδπιεὶγ, Οοα 5 οσγηηλδίίοῃ οὗ [5γ86] 85 
ἃ πδῖίοη, δηῃὰ 15 σοπϑοοαιθηῖ τἱβαυδϑοη- 
ΔΌΪ6 σίρῃϊ ἴο ἀθα] ἢ} ᾿ς 85 ϑεεπὶθ ροοά ἴο 
Ηιπι. 

21. Ηαιδ ποὶ ἐδὸ ῥοδογ ῥοαυεῦ οὐδῦ ἐδὲ 
εἰαγ, δ΄ ..}] “Ο« δαί ποΙ," Ὅς. ΤῊΪ5 58 ἴῃ 6 
δἰϊεγπαῖΐνο ἴο ἴα ἀγρυπιεηΐ οὗ συ. 20: οἰἐδὲγ 
οι τηιϑὶ δά πιο ἴπαἴ [5Γδ6] 15 ἱποοτηρείεηϊ ἴο 
ιιοϑίίοη οὐ 5 ἀφδδιηρβ, οσ γοι! πηιιϑῖ 54Υ ἴδ 
ἴΠ ροῖζεγ μαῖἢ ποῖ ραννεῦ ὌΝΟΣ ἴΠ6 οἶα. δῖ. 
Ῥδι} γεΐθσϑ ἴο [6γΓ. χνῇ!. 4-ό, ννογα 566 ποῖδθϑ, 
Δηὰ οὔϑδογνο ἴδε ποδάϊηρ οὔ (6 Τσδδρίογ: 
“ πάεν ἐδὲ ἐγρε οΥΓἹ α ῥοΐϊεν 15 “ῥεαυεά Οφα": 
αὐδιοίμς βοςυεγ ἱπ ἀμ ῥοιης 97 παλίοηα." [Ιΐἢ 
ν. 6 νὰ τοδά; “Ο ῥοισε οΓ Τεγαεί, εαηποὶ 1 
ἄο «υἱὴὸ γομ α΄ ἐῤις ῥοξίογ᾽ “αἱ ἐδ 1ογά. 
Βεροίά, “4 1δὲ εἶχαν 1. ἱπ ἐδε ῥοϊεγς ῥαπά, “0 
ἄγε γε ἐπ γιὶπο δαπά, Ο δοισε 97 1εγαεὶ." ὙὍΤῊΣ 
Ρᾶ55Αρὸ ἰ5 [πὸ πιογα σϑιηδγκαῦΐα θθσδυβα τὰς 
ἀεοϊαγαϊίοπ παῖ Οοά ἰ5 45 ἴτες ἴο ἀο ννῇαδΐ 
Ης ν}} τ Ισ5γαθ] 45 ἴπ6 ροίϊζογ ψἢ [ῃ6 
οἶαν, 15 ἐο]οννοὰ ἱτητηθαϊδῖοὶγ (συ. 7-το) ΝΥ͂ 
[6 Ργοσπηϊϑο ἴπαἴ ἴΠ6 ΘΧεγοῖϑα οὐὗἉ [15 δϑοϊυῖα 
ῬΟΝΟΙΓ 5}4}} Ὀ6 δ᾽ϊοννβΒα ἴο ἀερεπὰ οἡ ἴδε 
ἔς ΟΥ ἱπηροηϊΐεπος οὗ ἴπε παϊίΐοη. 581. 
Δ}, ἴῃ στὖν. 22, 21, βδῆονν5 πον 815 Ὀγοπ ΐβθο 

δά θδθη δ] Π]]εἀ ἴῃ Οοὐ᾽β Ἰοηρ-ϑυβοῦηρ ἴο- 
νγαγαϑ [5γδ6], 

9 ἐδεὲ ταν δισηρ ὁ »παΐο ὁπό υδ:εεί πρπΐο 
δοποιν αμά ἀποῖδοῦρ ὠπίο ἀδεδοποων)] Ἡετε 
ννῈ πᾶνς ἃ αἀἰπίϊηςϊ δ᾽ υδίοη ἴο 6 ἰλησίαρο οὗ 
ΔΓΠϑάοπι χν. 7, 8, Ὀυϊ (ῃς δρρ]ἴίοη 15 τοῖδ!ν 
αἰβεγεηῖ. Τα βυδ᾽εςϊ ἴἤετα 18. (ῃς (ΟἿγ οὗ 
Ἰάοἱ νυοσϑῆΐρ, 45 ββοννῃ ΟΥ̓ ἴπε ροννοσ οὗ [6 
Ῥοϊζεγ ἴο πιᾶκε ἃ ναὶῃ ροά ουϊ οὗ ἴῃς 54π|6 
ΟΙΑΥ, οὗ νυν ῖς ἢ “ δὲ »ιαζει ὁ δοδῥ ἐδε υεπσεἰς δαὶ 

ΚΟΜΑΝΘ. ΙΧ. 

λὲς ντιλῖῆ, δηά ἴο πιᾶκε ἢΐβ ροννεῦ 
Κηοννῃ, δπάυγοά νὴ τυςῇ ἰοηρ- 
βυ εγίπρ [ἢς νεβ8856}5 οὗ νγυγατῃ |βτιεα 
ἴο ἀεςιγαςτςτίοη : 

“εχ γ᾽ εἰσαπ τῖεν, πᾶ ἰξετυο απο “με ας 
“έγυε 10 ἐδὲ εοπίγα 7. 

ΒΥ 581. Ρϑυὶ (Πϊ5 ἀἰδιϊηοσἰίοη δεΐννεθη “ομε 
τδϑεἱ ὠπίο δοπομῦ πα αποίδογ επί ἐσ ϑοποιγ᾽ 
5 Δρρ 1θά, {ἰκὸ ἴῃς γοϑὶ οὗ ἴπὸ ἤμιιγο οὗ ννῃιοἢ 
ἴι ἔοπηβ ραγῖ, ἰο σσοά 5 δυϑοϊιΐε ἐτεεάογη ἴῃ 
ἀφδὶπρ ἢ οπα πδίϊοη ἀπά δηοΐμεσ. “ὙΤδὸ 
βδῖηδ ἰυΤΡ οὗὨ οΟἸΑΥ ᾿ τοργοβοηῖβ τη Κὶ πα 85 ἃ 
ὙγΠ0 16. 5}4}} [5γ86] β5αῪ ἴο [5 δίακεγ, Του 
᾿αϑὶ ἢο τίρῃξς ἴο πιᾶίζο οὗ τὴς δηυταῖὶηρ 656 
1πδη 4 νϑϑϑϑὶ υηΐο ἢοηοιιγ, αηὰ Τίιοιι παϑῖ ἢῸ 
τι σηϊ ἴο τδκο οὗ ἴπε (θη) 65 δηγίδιηρς δῖ ἃ 
γ65561] ιηἴο ἀϊδῃοηουγ" (Οσοάςῖλ ΤΙ ν5. γὸ- 
ἔογεηςς οὗ πε ραβϑδαρὲ ἴο παίϊοηδὶ, ηοΐ ἰηά]- 
υἱάυδὶ, εἰεςσιίοη ἰ5 σοαυϊγεὰ ὈΥ ἴΠ6 ννῇοὶς 
ὈΤΡΟΒ6 οὗ δῖ. Ῥδι}}5 ἀγριπιθηῖ, δηά ρίδορὰ 
γοπά ἀοιυδῖ ὃγ νυν. 24-.26. (οπιραγο ἔος]ε- 

5] βίο 8 ΧΧΧΙΣ, Ιο-τῚ2: “ΑἸ πλθὴ ἃτγὸ ἔγοπι 
[(ἢ6 στουηά, ἀπά Αὐλῃλ ννὰ8 σγοαϊθα οὗ εαγίῃ. 
Ιὴ τῇυςἢ Κηον]εάρε ἴδ6 Τογά παῖῃ ἀἰϊνιάθά 
ἴποπι, δΔηὰ πιδάθ ΠΕΣ νγᾶγ8 ἀΐνεγβθ. δοῖὴς οὗ 
πθπὶ παῖ ἢθ δ]οβϑθαὰ δηὰ Ὄχδὶϊοα, δηἀ ϑοπὴθ 
οὗ {πεῖ δβαῖῃ ἢς βαῃοπῆοα δηὰ 5εῖ πεᾶγ ἢ]πὶ- 
861: διιῖ βοπὶς οὗ [πο παῖῃ πα ουγοοά ἀπά 
Ὀτουρῆξ ον, δηά ἰυὐγηοά οὐ οὗ [ἢςὶγ ῥ]δςα8. 
“4: ἐδὲ εἰαγ ἐς ἐπ δε ῥοίίεγε ῥαπά, ἰο βασδίον ἐξ 
αὐ δὲς ρῥίκασμγε: “0 »ιαη : ἐπὶ τε δαπά οΚ ῥίγει 
ἐπρ »ιαδε ῥέει, 9 Γεπάεγ 1ο ἐδερι ας ἰδεῖ ῥὲρε 

“1.Ὁ 

22-:6. ΟΟΡΒ ΙΒΤΙΟΕ ΑΝῸ ΜΕΒΟΥ ΥἹΝΡΙ- 
ν ΟΑΤΕ. 

2. Αἴοῦ μδνίηρ δϑϑεγίεὰ Οοαάΐδβ υπη169» 
(ἰοη80]6 τίρῃῖϊ ἴο ἄο νυ Ηἰ5 σγοαΐυγοβ ᾿νῃδῖ- 
ΟΥ̓́ΟΙ 56 6τη8 Ὀεϑβὶ ἴο ΗἾβ8 ΟΟὐΙγ ννϊϑάοπι, 51. Ραμ] 
ΠΟΥ Ρᾶ5565 Οἢ ἴο 51} }ὦΥ͂ [η6 δεῖυα]! σουῦγϑα οὗ 
ΗΪ5 ἀφαϊίηρ. τ δ 105 Βορίίοη σοηϑίβϑῖβ ἴῃ 
ἐδε γε οἵ Οοὐ β ἰοημ-ϑυδοτγίης, νἸἢ 118 ἴννος- 
[ο] »"οίδυε οὗ ἡυάρπιεηΐ δηά το γοΥ. 

ρας ᾿ Οοά.] το ίφου “Βυϊ ἢ Οοά." 
ΤΟ βοηΐθησο 8 υηβηϊπῃοα, Ὀυϊ 15 πιοδηΐϊης 
8 ΘΑΒΙΪΥ ςοτηρίεῖοα : “Βυΐϊ ἰξ Οσοά ἰηῃ ἔεῖ 
δῃονθὰ τς ἢ Ἰοη - συ οσίηρ, ναὶ ἐγ Γ 
οδ]οςϊοη οδη γοιι πιᾶκα δραϊηϑξί Η 5 1υϑῖϊςε }" 
Ἂν ΠΙΔΥ͂ ΟΧΡΙ655 ἰΐ πιοσε ὑγιεῆγ, ἴΠ15: “Βηξ 
«υδαὶ ἱ Οοά͵" ἄς. 

ΕΟΥ δἰ πλ}1Υ Θχδπὶρὶθβ οἵ βοπίθηςεβ δερίη- 
πίῃς ἢ εἰ δέ, δηὰ ἰοῆ Ἰηςοπιρὶεῖο, 8ε6 Αςῖ8 
ΧΧΙΪ. 9, ἀπά ΝΥΊΠοΣ, ὁ Ογδσηπιασ, ἢ 64. Βαϊ 
(δε) τρᾶσ κα ἴπὸ σοηγαϑῖ θεΐννεθη Οοὐ β αῦϑο- 
Ιυΐο τίρδς δηὰ Ἢ [5 δείυδὶ Ἰοῃηρ.Ἅϑυβεγιηρ ; 866 
ποῖο ΟἹ ἸΪ. 17--24. 

ΤῆΘ ννΠοΪ]Ὲ ἀγριπιοηΐ 8 ὙθΥῪ ᾿Κὸ τμδὶ οἱ 
ἊΝ ἰβάοπι χί., χιὶ, : 866 Θβρθο ΙΑ! }ν χὶϊ. 2. ““Τδεγος 
γε εραπέεπει! ἰῥοις ἐδόνι ὁγ Ππἰ ἀπά {2 
ἐῤαὲ οὔεπά, «πὰ «υαγηιεσὲ ἐδεηε ἐγ βωδίη ἐδέπι 
ἐπ γεπιοηόγαποε «υδεγεὶπ 4667 ῥαυε αἤεηάεά, 
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23 Απά τῆλ ἢς ταῖρῃς πηᾶκε 

Κποννῃ τῆ τίς 68. οὗ ἢΪ8 σίογυ οἡ τε 

ἐῤαΐ ἰεευΐπρ ἐὐσειγ αυἱοξεάπενς, ἐδεγ για} δείεσυε 
ο" Τρεε, Ο Ζονά :" πὰ ὦ. 26, “ Βμὲ ἐῤρὲν ἐδαὶΐ 
«υομίά ποῖ δὲ γεζογνιεά ὁγ ἐῤαί ᾿ογγεοίίοη, «ὐϑεγε- 
ἐπ δό ἀαἰεά «αυἱ ἐφέηι (παιγνίοις ἐπιτιμήσεως) 
τα Με α ἡμάσνιεν: «υογὲδγ 977 Οοά." τὸ 
Ῥοϑί[Ποη ἰ5 Ὧ0 ἰοηρογ ἴῃδῖ οὗ Οοάβ σόνμοἠμέε 
γίσόϊ, Ὀαϊ οὗ Η!5 δοῖυδὶ ἀθαϊίηρ. 

ἤυ. 22, 21 αὔὰὸ δῖ. Ῥιυ}5 ᾿ηϊοσργοίδοη 
δηἀ ρμεπογα ϑοὰ δρρὶ]οδίίοη οὗ ἴπΠ6 ραβϑᾶρὸ 
συποοσγηϊης ῬΠΑγδοῦ αυοῖδα ἴῃ σ΄. 17, δηά ἴΠ6 
αυοϊδξιοη δηά ἴμῈ σοπητηθηΐ δεὶρ ἴο ὀχρ δίῃ 
Θδςοἢ οἴδοτ, 

(1.) Τῆς οοπιπιοηῖΐῖ, “ ἐπάμγε αὐἱὲδ »ιμο 
ἰοιιψο σι )εγίπν," 5ἤονν5. τῃδί 851. Ρ81}}}}5 νεγϑίοῃ, 
“1 ῥᾳὺυε γα εὐ ἐδές μρ᾽ ᾿ὰ5 ἴπ6 54Ππ|6 50 η83ς 
8ἃ5 ἴπ6 Ηοῦτον απὰ ΕΧΧ,, ἡδπλοῖὶγ, “1 Πᾶνο 
διιδίδ! ηοὦ δηᾶά ὑρ]6] 4 ἴΠες,᾿ σογτοσίίηρ ΟἿΪΥ 
ἴΠ6 ψγαπλπηδς] ἔοττη οὗ διετηρήθης, “ ἴποιυ 
νναβῖ ργοβογνοά."} 

(2.) γαίῃ πὸ ννογς “ “ἴον ἐδὶ: ψεσν βωγβουξε 
ῥαῦυε ] γαϊοα ἐὐεε μῤ, ἐδαὶ 1 νερό! ρου γῆν 
2οπυεν," πιαῖς 1 σογίδιη, [δὶ ννῆθη ὅ8ϊ. Ρδυὶ] 
νυτῖῖο 5 “" Οοά πυϊ πίη 1ο σῥοαυ,᾽" Ἦδ πηθδῃ5 “δ6- 
οδιιθα Ης νυ εα "ἢ δηὰ ποῖ ““δίμπουσ Ηδ 
ψΠΠεα. 

Τῆς ἀοδῖγο " ο σόοαυ ῥὶς τυγαΐδ απά ἐο γ»ιωζε 
ῥὲς ῥοτυεγ ἐποπυη," ννὰς Ὡοΐῖ ἃ Ὠἰπάγδηςθ. ἴο 
Η!5 ογθοάγδῆςο (45 Μεγοῦ τοραγάς [{), θυΐ ἃ 
ταοῖϊνε ἴο ἰΐ ; 4 πιοῖϊνε ἴοο δοίη [πτουρδοιυξ 
ἴῃς Ιοηξ 50 γὶθβ. οἵ νναγηϊηρβ δηά Ἰυπάρτηθηίδ, 
Δῃ4 ποῖ {᾿πηϊἰοἀ ἴο (ῃἢς ἤπαὶ οδἰασίγορηθ. 866 
Εχ. νἱϊ. ς, 171 νη}. 1ο, 22; ἰχ. 14, 29. ϑῖ. 
Ῥαι]᾿5 ἰηϊεγργεϊδιοη {Π 15 ἀρτοθβ ἜΧδΟΙΪΥ τνττῃ 
ἴῃς {τὰς «πὰ [}}} βθῆβὲ οὗ ἴῃ ογὶ βίπδὶ “"ζΖῸσ 
ἴο ΒΟΥ [8.90 ΕΥ̓ ΡΟΎΘΣΙ ;" δηὰ Ιἴ 15 συ 4 }} γ 
ΔΡΡΙοΔὺ]ς ἴο ΕἸΠΟΙ σα86, ἴπε ἀορδϊσιςοη οὗ 
Ῥῃάγδοῇ, οὗ πε γεὐεςίοη οὗ [5γδεὶ, ἰὴ θοῇ οἵ 
ΜΠ] ἢ οὐ 5 “ ιμεῤ ἰοπσ-)εγίπσ" τϑϑυϊοα, 
ἴβγοιρὴ ΠΕΙΓ οὐνπ Οὐ ΠΟΥ, ἰῃ πιακίηρ ἴῃ 6 
“αὐφρ εἰς οΥ᾽ αυγαὶ ὁ " ταοτὰ σοπϑρίσιοιι οὐ͵οεῖβ 
οἵ Η!5 ἀνεπιρίημς ρονοῦ. 

566 ἴΠ6 ποῖος αἵ ἴῃς εηᾶ οὗ [ἢε σδμαρίοσ οἡ 
υ. 17. 

ῥὲς ροτυεγ.) τὸ δυνατόν αὐτοῦ, σοττοβροπά- 
ἴηρ ἴο “»ν βοτυεῦ" (τὴν δύναμίν μου) Ὁ. 17: 
σοίραγα ποῖδ οἡ ὙἹ]}. 2, “ δα! δε ἰσαυ εομἑά 
γοΐ ἀο.᾽" 

δε σεσσεἰς 97 αυγαΐδ.} “γ898890]8 οὗ ΨΥΔΙΕΆ," 
πους [Π6 Πεβηϊε Αττὶεῖθ. ὙΒοιρἢ ἢἰβ 
ἰαπριιαρα 15 511}} [11] οὗἩ δ] υβίομβ ἴο τῆ ργὸ- 
νίου5 Ραββδᾶρο (νυ. 17-1), 8δῖ. Ρδι!] ἢᾶ5 πον 
Ραβϑθὰ ἔγοπι ἴπ6ὸ ρδγίϊου δῦ Ὄχαπαρὶο οὗ {6 
παγάσηϊηρ οὗἩἉ ῬΠάγαο ἴο {πε σοηογαὶ ργίποΐρ]ο 
ὙΠ ἢ σοπηθοῖβ ἰζ νυ ἢ ἢ 5 ἱπιπηοαϊδῖα βιιδ)]εςΐ, 
ἴπ6 τοϊθσίίοη οὗἉ [5γδοὶ]. 
Τὸ νογὰ “ να ο] ἴάκοὴ ἤοπι ἴθ ἤριυγο 

οὔ ἴπ6 ροίίογ (υ. 21), ἱπιρ|168 δοῦλα Κα οὔ 
56 ννῃιοῖν [Π6 νεββαὶ 15 ἴο βοῦν : ἴΠ1|5 “ ὑξσσδης 
τ εὑγαἱ δ," δῃὰ “ νευφοίς οΥ γιέγον " ἅγὰ 53ιςἢ 

ΚΟΜΑΝΘ, ΙΧ. [ν. 22. 

να 5868 οἱ πλθγογ, νης ἢς ἢδά δίοτε 
ΡΓΕραγεά ὑπο ρ]ογυ, 

ἃ5 ΒΕ. ϑεγνε Οοά᾽β ρυγροβε οὐ ςῃονίηρς Ηἰξ5 
ὙΥΑΪΙ ἀπά Ηΐβ5 πιοῦοΥ. (Οοπιραγο [εγ. ]. 2ς - 
Ρ5. 11. 9. 

“ΜΗρά δῶν ἀεείγμολοη," ἐς ὁ. Ϊν ῥτορασοά 
δηΔ ννογίῃυ: σοπιρατεὸ ὟΝ ἰϑάοπη χὶ!. 20, 
ὀφειλομένους θανότῳ, “ εοπάενιπεά 19 ἀεαιῤ.᾽" 
ἢε Ῥαβϑῖνο Ῥαγεςι ρα ἀοθ5. ποῖ ἀδῆηθ ἢονν, 

ΟΥ ΟΥ̓ ψνΠοπὶ, ἴῃ 6 ν6556]8 οὔ σταίη ἢᾶνὸ δόθῃ 
ἴπι|5 ργεραγθά, “ἍΡΒΑγΔΟΣ ννᾶ5 Πϊιοα ὃγ Πἰπὶ- 
561 δηά 5 οὐ ἀοίηρ ((Μβγγϑοβίοιῃλ) : 
“Βεἀ Ὀγ ἴΠε ροῖίεγ᾽" (νδὴ Ἠεπρο}}: “Ηδς 
ψ 0 Πδ5 Πιϊοὰ [ἢ πὶ ἔοσ ἀδϑιίγαςιοη 15 Οοά ἢ 
(Μέεγοτγ) : 4}} ἴῃ 656 νίεννβ ἀγὸ ἴοο ἤδγγον απὰ 
ἐχο!υδῖνα, δε Πᾶνε ραβϑϑεὰ ἤτοπὶ [πὸ νίονν οὗ 
Οοάϊβ δϑβοϊιῖε ροννεῦ (19-1) ἴο 1ηαϊ οὗ Ηἰ5 
δοῖυδ! ἀδδιηρ ἢ ΗΙ5 ογεαΐιγοσ, ἀπά Οοά 
ἄοε5 ηοῖϊ ἴῃ ἔβεῖ Ηἴ πῆδη, ἤογ ἴπε ροϊζοσγ 5 
νέβ556}, ἴοσ ἀδϑίγιςζίοη, Βοίἢ ἔλεΐοτγβ, Οοά 5 
ῬΓΟΔΙΙΟΠΑΓΎ Ἰυαάρτηδηΐβ, δηαὰ πηδη 5 βοσνοῦβθο 
Μ}}, σοηάπος ἴο ἴ[Π6 τοϑυϊῖ, δηᾷ ἰἴ ἰς [ἢ σϑϑυϊ 
ΟΠΪΥ τπᾶῖ ἰδ ἢεΓῈ ἜἘχργεβδθα ὃν ἴθ Ῥαγίοῖρῖο. 

1 ἢς ἀεδογριίοη " τερεείς οὐ αυγαΐ διοά ν 
ἰεεγ μα 1072." ΝΥᾺ5 ΟΥΑΙ ΠΟΠΙΪΥ ΔΡΡΙ]ΙσΔὉ]. ἴο {πὸ 
τ ΔΞ5 οὗ ἴπε [ενν]δὶὶ ἡδίϊοη ἴῃ δῖ. Ραὰ] 5 ἀδγ: 
Ἔδον ῥίεασε ποί Οοά, απ ἄγε εοπίγαγ ἰο αἱ 
»:εΗ ; ̓ογόιδεϊπρ ἐς το “ρβεαᾷ ἰο ἐῤῥε Οοηεος ἐραΐ 
δὲν »πῖσῥί δε «αυξά, 19 ΝΥ ὡρ ἐρεῖν εἰπὲ 
σίαυαγ; γον ἐῤὲ «αὐγαὶ ἐς εοηισ μροῦ ἐῤεηι ἐο 
ἐδε ιτἰογριοῦῦ " (τ ἼΠΕ88. 1ἰν 15, 16). 

23. “π4 ἐῤαὶ ῥὲ γησδέ γ»ιαλε ἀποιυη ἐδε 
γος ὁ δὲ; χίονγῆ “ΓὯϊ5 5. 4 ἀϊτοοῖ δηά 
ῬΓΙΠΊΔΓΥ ΡΌΓΡΟΒΕ (ἕνα) οὗ Οοὐ 5 Ἰοηρ-βιεγίης 
τοννατὰβ “" σεεἰς ο7 «υγαΐ."" 

ἐΤΡε χίογ" οἵ Οοά ἰ5, ἱπ βϑῆθγαὶ, ἴῃ πηᾶ- 
ηἰεβίαιοη οἵ {πε Ὠἱνηα ρογίοοιίοπβ (566. οἡ 
Υ. 2), Δη4, ἴῃ [Π15 σοηΐεχί, πιοσὸ ὀβρθοίδ!!γ τῃ6 
τλδη υϑ(ατοη ΟΥ̓ ΗἾΒ ροοάποββ πὰ ΠΊΟΓΟΥ͂ 
(ἔχ. χχχῆ. 18,19): δηὰ “26. γίωφεσ ὁ δὲ 
σἰονν" (ΕΡἢ. 1. 18; πὶ. τό; Οὐ. ἱ. 27) ἰ5. τιαΐ 
ἸΩΘΧΗ ΔΙ ΒΈδ]6 ννεα! ἢ οὗἁὨ ξοοάηθϑ5 νυ ϊο ἢ οτη- 
Ὀγάςθ5 41} “" ὑδσσεῖς Οὗ πιόγον ἢ ἴπ ἴθ ἔμ! ποβ5 οὗ 
Ὀ]οβδίην. 

“δαῤναϊίοη ἐς οΓ δε ὕεια," (Το ἰν. 23), 
δηὰ τπογοΐοτο τἴῆ6 σῃμοβθη σᾶσθ, ποῖν ῃοϊαηά- 
ἴῃ 4}} [15 [Γδηβρ θββίοηβ, ἰ5 ργεβογνθα, ἰῃ ογάοῦ 
[παῖ τ86 Ργοπιίβθα βδϊνδίίοη πιᾶγ ὀπιῦγᾶςο ἰῃ 
1ἴ5 Δοςοτηρ 5ῃπιοηῖ οί ἴῃΘ γογηηδηΐϊ οὗ [5γδοὶ 
δηά {πὲ δ] 655 οὗ [6 Οὐθπῇ]ο. 

οιηραγε δ βάομη χὶδ. 19-22: “ὍΤΒοΣῦ 
τηᾶγοϑῖ 056 ῬονγαΓ γῃεη ἴδοι! ντ. Βυῖ ὉῪ 
ΒΟ ἢ νου ἢαϑδῖ ἴποιι δι ρῃς [ΠΥ ρθορὶὸ τδαῖ 
{Π6 Ἰυδῖ πιαῃ σῃοιϊϊὰ ὃἊ Ἐπενοῖϊε, 8Δη( [ιδϑὶ 
τλλάς τηγ. σμΠ]άγθη ἴο ὃς οὗ ἃ βορὰ μορο ἴΠαῖ 
ἴπου εἰνοβῖ γορεπίδηςσδ Ὁ δίηβ. ἤῸγ ἢ ἴποι 
ἀϊάβξ ρυη δῆ [Π6 Θηεπηῖεβ οὗ ἴῃν σμ]άγθη, δηὰ 
{86 σοπάοιηηποα ἴο ἀδφαΐῃ, «ὐἱδῤ πο ἀφ ῥεογας 
ἐἴοπ, ξεῖν! Πρ ἴπὸπὶ {ἰπλ6 ἀπά ρδςθ, νυ μεγθῦν τῇ 
ταῖς δ6. ο]νεγεὰ ἔγοπι τΠοὶγ πηδιὶςὸ ; ννὶ 
ἰονν ξτοδῖ οἰγουτηδρεςϊίοη ἀϊάσε ἴβου ἰμάσα 
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24 νεῃ υ8, οπι ἢς παῖ οΔ]]64, 
ποῖ οἴ τῆς [εν οηἱγ, Ὀυῖ αἰβο οὗ τῃ8 
(εμ 68 ὁ 

“ον... 25 ΑΒ ἢς 5211ἢ αἷβ8οὸ ἰῃ Οϑες, 1 ἐν] 
33. οἷ ΟΔ]] τῃεπὶ ΠΥ Ῥεβορὶθ, νος ἡνεγα 

Ποῖ ΤΥ ρΡεορΐε ; πὰ ποῦ Ὀείονςεά, 
γν ἘΙΟἢ ννὰβ ποῖ Ὀεϊονεά, 

26 ᾿Απά ἰξ 814}} σοηϊεὲ ἴο ρᾶ38, ἡ οι. ς. 
ἐλαὶ ἴῃ τῆς ρίδος ψγνῆεγε ἰτ ννᾶβ 844 ἢν 
ιπῖο τπ6πὶ, Ὑ6 4γέὲ ποῖ ΤΥ ρθορίε ; 

(πο οὐ 8οπβ, ὑυὑπίο ψῆοϑο [δίῃουβ ἴδου 
μιλεῖ δνογῃ ἂπὰ πιλάβς Ἴςονεπδηῖβ οὗ ροοά 
Ῥτο 1565 "ἢ 

«υδίἰεῤ ῥὲ δῥαά αἴόγε ῥγεραγεά μπίο ᾳ]οτγ.} 
Οοπιρασίης 815 ἢ (Π6 ῥάσα] ]6] εἰδυϑο, να 
δεε-- 

(1.) Τμαῖ δῖ. Ραὺυὶ] 15 βεσγὲ βρεακίηρ ποῖ οὗ 
εἰοςϊίοη οὐ ργεάεδϑιιπδίοη, θυ οὗ δὴ δείυιδὶ 
Ῥγεραγαῖΐίοη δηά ρυγραίίοη υηάθγροιθ ΟΥ̓ γ65- 
5εὶβ. οὗ ΠΊΈΓΟΥ ἴο δί πετὴ ἔογ ρίοσγ, θεΐίοσγε Οοάὰ 
“ἡ γιαῖξε; ἀποαυπ ἐῤεὲ γίεδεὶ 77 δ)Ὲι5 Νοῦν μροϑ 
ἐδε»"." Οὐοιηραγο 2 Τίπ,. 1]. 20, 21, ἃ Ῥαβϑϑᾶρε 
νἰςἢ οὐ θη ἰοοκβ Ὀδοκ οἡ [ἢ 18. 

(1.) Ννὲ οὔϑετνε ιπῖ [15 ργεραγαίίοη, υἢ- 
Ἰκὸ τηδῖ ὈΥ ψΒΙοἢ “ σεσσοὶς 977 «υγαὶδ᾿ ατὰ 
“Μιεεά γον ἀεσέγμοιίοη," 18 ἀβοτι θεά ἀΐγος ον ἂδηὰ 
Θχοιιϑινεὶγ ἴο Οοὰ 845 ἰἴ5 δι ποτ, Ὀείηρ νυν ΠΟΙ 
γος δδουῖ ὉΥ Ηἰ5 Ῥγονϊάδηςς δηά ρσε- 
νοηϊοηῖ γὑτᾶςθ. ὍΤῇε ἰάθὰ οὗ δίπειν, ακίη ἴῖὸ 
(πλῖ οὗ ἀεϑογῖ, 15 ἀϑοσι θα οἡΪγ ἴο ἴδ νϑβ56}8 
οἵ ννυγαῖῃ : 8εὲ6 ποΐδ οἡ σ΄. 22. 

ΤῊς γν6556}5 οὗ τ γοῦ Οοά ἢ45 πιδάδ γεσαν 
ἴογ εἴογγ, δυῖ ἴδετε 8 ηο ἰάεα οὗ πηῤσιῖϊ 
ἰηνοϊνοά. 

24, Ετνεη τω, αὐδονι δὲ ῥαΐὁ εαἰϊρά͵ ᾽ς. Ἀ οδά 
“ὩΏΟΙΩ 80 ἀἱὰ 4180 08]}] ἰπ τ8, ποΐ ομῖῦ 
ἔσο δ:ἰθοιᾷ 7908, δωξ αἰο ἔτοῖλ διοπᾷ 
Θοπτλ196." ΕῸΓ ἴπ6 δρροβίίίοῃ οὖς---ἡμᾶς 
ςοιήρατε Εὐυτγ. “Ιρὲ. Ὑδυτ.’ 6; ΒΕΓΏΒΑΓΑΥ, 
ϑγηῖ. ἢ. 302. 
ν ε Πογὸ 86ε6 {παῖ [ἢ ργεραγαδίίοῃ πιεηοηθὰ 

ἴῃ Ἂν. 21 ργοςθάφά [86 δοῖιὰ] οΔ}}. 
ἴϊ 15 τλιι5 Ιἀφητιποα νἱτἢ {πὸ  ο]Ὲ σΟΌΓΒ6 

οὗ ἀϊδειρ! πο δηὰ ρσάσε ὉΥ νης Οοά ρὑτγε- 
ρΡαγοὰ διπιοὴρ Ὀοΐῃ [ενν5 δηὰ Οδθης 65 ἃ ΡῬΡθΟρ]α 
ἴο Ὀ6 οαἰϊεά ᾿ἱπῖο ἢ 5 Κιπράοπιμ. (οι ραγο 
[κθ6 1. 17; δπηὰ οι. ᾿ἰ. 14, 15. 

ΤἼυ5 ἴῃ ἴδε δεῖυδὶ ς8}} σοὶ Ὀορδη ἴο ἔμ] ἢ} 
Η!5 ριγροϑβο οὗ “ νιασλίπφ ἄποιυν ἐῤὲ γίεῤε: οὗ 
ῥέε φίονν οη! σεσσεὶς ΟΣ ὕπογον "ἢ δηὰ 1η15 ΗΘ αἰά 
1η6 πῖογε σοηϑρί συ Ο 5}Υ ΟΥ̓ οΔ]]Πηρς Ἡ εδίβεη 85 
ΜῈ }} 45 [ενν8. 

ΟΑΙ͂ΝΟ ΟΕ ΤῊΣ ΟΕΝΤΙΠΕ5 
ΑΝ ΤῊΕ ἘἈΈΕΥΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΞ [|[Εν8 
ἘΟΒΕΤΟΙῺ ΙΝ ῬΒΟΡΗΕΟΥ. 

425. 1 «υἱὴΐ! εαἰϊ ἐδεηι μῖν ῥεορίε, «υδίοϑ «υέγὸ 
μοί } ῥεοῤίε, απά δὲν δείουεά «υδίιοῤ αυας πο 
δείουεά.) “1 «αὐ! εαἰ τ δ᾽ νιν ῥεοῤίε «υδίεῤ 
δα ποί 2,7} ῥεοῤίο," ᾽ς. Ἠοϑ. ἴϊ. 21, φιοῖοά 
ἔγεεϊγ ἔγοῃ ἴῃς 1,ΧΧ. ἴῃς ογάογ οὗ ἴῃς ἴννο 
βοηΐϊοηςο8 Ὀοίηρ ἰηνογίθα, 

ΤΠῈ ἰπίεγοπος ψνῃςἢ δῖ. Ῥδιΐὶ πιδιη5 ἴο 
ἄγαν ἴγοτῃη [μὲ υοϊδιίίοη 15 νᾶγ Οὐ 5}Υ υηάοτ- 
διοοί. 

25-:2ο.ς ΤῊΕ 

(1.) ΤΊβο ρῥγοπιηϊδβεά σγεϑσίογδίίοη οὗ δροβῖαϊδ 
ἴϑγαεὶ ΤΔῪ ὃς στεραγάθα 88 ἃ γγοοῦ ἴπῖ [Π6 
ΟΔ] Πρ δοῖ οὗ [ἐνν8 δηὰ (δθητ]ο5 (νυ. 24) 18 
ἃ ἵτεε γἱβᾷ οὗ Οοὐβ ργδςθ ἴο ἴῆοβα ψῃο μδά πο 
(016 ἴο 1 ἴπ τπεὶγ ργενίουβ σοηάϊοη (Ηοῖ- 
ΤΩΔΏΩΏ : 8566 ποῖθ οἡ Ηοβ. ἱ. το). 

(2) (σμιγγϑοβίομι σοηῃϑίγυς[8 Δη ἀγρυπιοηῖΐ ἃ 
"ογμοσγὶ, [ἢ 5τδςξὶ, δῇενσ 41} 15 Ἰηρταζτιάο, 
αθιυι5ε οὗἨἁ Ὀτίν]ορεβ, αηὰ δροβίαϑυ, ννὰ8 γεῖ ἴο 
δὲ Γεβῖογθά, τσ τπογὲ ἴπ6ὸ Ηδφαΐμβοη, πο 
ΠΕΥΕΓ ἢδά 5ιςἢ ρῥγίν! ] οροβ ἴο αθιιβ6. 

Βυϊ (3) ἴῃς Ηδφῦτεινν πιϑδηβ ΠΙ1Ογα]ν: “1 
ΨΝ1}1 Πᾶνθ ΠΊΘΓΟΥ Οὐ 1. ο-τυαπιλῆ, δηὰ ἴο ἴ.0- 
ΔΙΠῚΣ 1 Ψ}}}} σαγ, Ααγηιὶ γί τῃου.᾽ 

Νον ἴπ69ε πᾶπηθ8 Ὀοῖΐῃ ἀοδίμηφῖο {πὸ Τοη 
Ὑτιῦε8. ΟΠΪΥ, Ἔχοϊιιϑῖνε οὗ [υάἀδῃ (Η ο5. ἰ. 7), 
δηά πηεδὴ παῖ ἰβγδθὶ ἢ88 Ὀδοοπὶθ ᾿ἰἰκὸ [6 
Ἠεαΐδεη, γῆο γε ηοῖ οὐ β ρϑορίδβ. 

ΤΠε ῥγοπηΐϑο οὗ [5.6] 8 γοϑϊογλ ὕοη ἴῃθγο- 
ἔοτε ᾿ποϊιιάθβ, εἰ ΘΓ ὉΥ ΡΑΓΙΥ οὗἩἨ Τοά5οη ΟΥ̓ ἃ5 
ἃ ἴγρίοδὶ ργορἤθου, {πε σ᾽ Πρ οὗ ἴης (πε 68, 
ἴο ψ μῖςἢ δῖ. Ρδὺ δογθ ἀρρ]165 ᾿. ὅὲὸ6 τῃ6 
[γοδίϊϑο ἀπιοης 1.60᾽5 ᾿Ἡνοσκβ, “Οπ ἐδὲ εαἰἠίπς 
97 αἰ! παιίοπ.," 1,1Ὁ. 11. ς. χνῆ. 

ΤῊΪ8 ἰηίεγργείδιοη 15 σοπῆττηθά Ὀγ ἴδε ἰη- 
γοσβίοη οὗ ἴπ 6 ἴννο Ραγδ ]οὶ οἰδιι565, ὈΥ νυνὶ ς ἢ 81. 
Ῥδυὶ Ὀγηρ5 “ 1,0-ἀπηηηὶ " Ἰηἴο ἱπηπηοαῖο σοη- 
ῃδοῖζίοη νι ἢ “ἐῤέ σ θη 5." “80 Οοάΐ δ πιουςῖ68 
δραΐη ονογῆονν Ηἰ5 {πγοαϊθηϊηρδ..... [ἢ Γὸ- 
νογβίησ Ηἰ5 ϑεπΐθηςο [οἡ ἰβγαοὶ} Ηδ οιδιδοθ8 
ἴῃ {πῸ Δγπ8 οὗ Ηἰ58 πΊεΓοΟΥ αὐ νῆο ννοτα ἠοῖ 
Η!5 ρεορὶε" (ΡιιβεγῪ ου Ηοῦϑβ. 11. 23). 

426. Τῇε ννδβοὶες νεῦϑε 58 αιοίει ὌχαςῖγΥ 
ἔγοιμι ἴδ χῖχ οὗ Ηοϑβ. ἱ. το. δηὰ ἰ5 )οϊῃοὰ ὈΥ͂ 
δῖ. Ρδι} ἴο ἴῃ ἰὈΠΏΕΙ ραβ5156 “85 ΓΟΓΓΆΙΠΕ 
οηδ οοπηροῖοα ἀδφοϊαγαΐοη "ἢ ( Δ ἐγοτ). 

“ὁ Τρε ῥίαεε «υϑέγε ἰ «υαἹ «αἱά ἰο ἐῤέ»η, Υε αγξ 
ποῖ γπγ βεοῤίε, 15 Ὡοΐῖ Ῥφθϑίης, ννπότὸ ἴη6 ῃγὸ- 
ἀϊςτίοη νν48 ἢγϑί ιἰτογοά, δυῖ “ἀπὸ ἰαπαὰ οὗ 
οχὶϊθ, νἤογο ἴῃ παπιὸ Ὀδοαπιὸ δὴ δοΐυαὶ {γῇ ἢ 
(Κεῖ! δηὰ Ηρηρϑίθηθ.). 

“ἼΤΠἢ6 ρ]αςε οὗ 1ποὶγ γοϊοσίοη, [ἢ Ὠ Ίσροῦ- 
βίοῃ, ννὰ5 ἴο δ6 [πε ρίαςο οὗἉ {ΠπεῚὉ γεϑιοσγαϊίοη ἢ 
(Ρυ56γ). 

ΤῊ]5 18 σοσγίδιη ἔγοσῃ Ηο8. ἱ. εἰ,  ἤεγο [86 
τοϑϊογαϊϊοη ἴο Οοαάδθ ἕδνοιιγ ργεσοοβ [86 
Τεΐυσγη ἔσο ἴπε ἰαπὰ οὗ ὀχ]ὸ. 81. Ρδυὶ, 
(Πογείογο, 15 ἰῃ 01} ἀρτοοσηθηῖ ἢ τὸ Ρτος- 
Ῥεῖ 45 ἴο {πε δίαες ἰηϊοηάθα. [{ 15 {Γι [ῸΓ 
πε ᾿ιβρεγβίοῃ οὗ ἴϑδγαοὶ (- Ῥεῖ. 1. ας 11. 10), 
(ἢ τγρίοδὶ [,ο-ἀρπι!, δηὰ ἴῸΣ 411 ννῆο ἴῃ {ἰπ|68 
Ραβϑδὶ ψνοῦο ποΐ ἴπε ρεορὶἜς οἵ σοί, τῃαῖ νι Πογ- 
ΟΥ̓ΟΓ [ΠΟΥ ἂῦὸ ὑτγοιιρῆϊς ἴο ἔδιἢ ἴῃ (γιϑῖ, 
“ὁ ῤέγο “ῥα δὲ εκ εαἰϊοά ΒοὰΒ ο7 ἐδε ᾿ἑυἱηΐ 
Οοά." ϑ8εε ου Ηοϑβ. ἱ. 1ο. 



1γὅ 

ἐέ ἴς το. 
22, 323. 

ι Ον, [2.7] 

αδεέεομηξ. 

ἴπετα 5}]1] {ΠῸῈΥ δὲ οδ]]εὰ τῆς ς«Ἐ}]- 
ἄγει οὔ τῆς Ἰἰνίηρ οὐ. 

27 Ἐϑαϊαβ αἷἰδο ογίειῃ Ἴοποεγηΐηρ 
ἴϑγδεὶ, "ΤΒουρῃ τῃε πυπΊθεσ οὗ τῆς 
ομΠ)άγεη οὐ ἴβϑγαεῖὶ θεὲ 25 ἴῃε βαπά οὗ 
τ8ς 568, ἃ τετηηδηΐ 5Π4]1] θῈ βανεά: 

28 Εοτ ἢε Ψ}}} Βηϊδῃ τὴς ννόογκ, 

ΩΊ. 51. Ρδιὶ πονν Ῥᾶ55ε8 οὐδε (δέ) ἔτοπὶ 
ΡτορἤΠθοῖοβ ἀρρί!ςαδ]ς ἴο ἴπε ςδ]]Πηρ οὗἨ 16 
Οδη11165 ἴο οἴπογϑ σοηοοστήηρ ἴΠ6 Ἔχο] υϑίοη οὗ 
41} θυϊ 4 τοπιηαηῖ οὗ ἴῃ 6 [ονν5 : ἴ[πΠ6 σοηίοχί οὗ 
Ηοϑ5. ἱ. το παίιγα!Υ συρροϑίίης ἴῃς σερεῖοη 
οὗ [Π6 56π16 ργϑαϊοϊίοη ὈΥ 54 ἰδῇ. 

Ε-αίας αἰδο ογίοῦρ εοπεογπίπις γα] ] “Βαϊ 
Ἑπαΐαδ οὐἱϑῖδ ζοσ [δ61:89}" (ΔΥΊΟ . ΤῊς 
Ῥγορ οῖ 8 οΥῪ 5 δά ἀγοβεθά ἴο Οοά ([8. χ. 22) 
845 Δ δαγηοδῖ ρἰοδάϊηρ οὗ Η!]5 ρῥγοπηῖϑβα : [1 15 
1Πογεΐοτο ἃ ΟΥ̓ οὗ ἰπίεγοθϑβίοῃ, “45 1 1 ννοσῦς 
[με ϑρίγιὶ οἱ δάορτιίοη " σγγίπρ οὐδ᾽ ἴῃ Ὠϊπὶ "ἢ 
(Υν 15: 86. Νοῖς οἡ ἴ5. χ. 22. Οοάοῖβ 
ἰάσα, {πὶ [5414}}}8 7. (κράζειν) 158. ἴῃ πηδηδοη 
ἴοηθ οὗ ἴῃ ποτα] ργοο]λιπιίης Οοα᾽β Ἰυάρ- 
ταεηΐ προη [5186], 15. Θη γοὶ Υ ορροβοά ἴο τῆς 
τιοδηΐηρ οὗ ἴπ6 ψψογάβ δηά ἴο ἴΠ6 ἴδποσ οὗ ἴῃς 
ςοηΐοχῖ. 

ΤΡουσν δὲ πιρμιδοῦ οΥ δὲ εδιάγεη 9 Τεγαεὶ, 
4547 51:. Ραμ] πεῦὲ ναγίοϑ ἴτοτι ἴς ΧΧ᾽ οὗ 
15. χ. 22, ἀπηά μοϑβ δάςκ ἴο {πὸ ννογάς οὗ Η οβϑᾶ 
ἱ. το. Το ΡγορῇθοΥ 18 οὗ σουγοα ἔοιηάεαά οἢ 
ἴῃς Ῥτοπηῖδο ἴῃ Οδφη. ΧΧΙΙ. 17, ΜΜΒΙΟἢ 1ἴ ἀθῆη68 
ΤΆΟΓΟ ΟἸ ΒΕ Ϊγ. 

ἃ γεγσιπαπὶ “ῥα]} δὲ “αυε} ἘἈξεδὰ, “189 
γοριπαηὶ," 45. ὍὙΠΙ5 5 ἴῃς ροϊηΐ οὗ 5414} 5 
ΡΤΟΡΙΙΘΟΥ͂, “ 5 ῃςατ- σι, Δ Πα 18 ἐπ ρ δι Δ ΠΥ 
Τοροδῖθα ἴῃ σύ. 21, 22. ἴἴ πιολη8 παῖ “226 
γοριπα ἡ 58}4}} γοΐυγη ποῖ τλογοὶν ἔἴτοπὶ [ἴῃ 6 
Οαρινγ, δυῖ ““ὠπο ἐδὲ ηηκλνγσριγ Οοά" 1.6. 
Μεβϑίδῃ: σοιηρασο [58. ἰχ. 6 ἂἃπὰ χ, 21, δπά 
ποῖεβ ἴπογο. [{ 5 πογείογε ἃ ἀϊβεϊηςῖ ργοάϊο- 
ἴοπ {παῖ “186 γωηπαρὶ “ῥα δὲ “αυεά" ἴῃ 
ΟἸὨγίβι. 

28. ον δὲ «υἱὴ! δηλ ἐδεὲ αυογά, ἀπά ἐμ ἐΐ 
δον ἱπ γισῥιεοισπ..ἢ “ΞΕἢοΟΥ ἃ ψοτὰ Ὧ90 
δΔυΐδδοῖδ, Διὰ οὐδ ον ἢ Βδροτὶ ἰὰ τἱβδῖ- 
θΟΌ8:90858." Οἡ ἴπο οχαςοῖ πιραηίηρ οὗ {Π6 
Ηφοῦτον,, 566 Νοῖοθβ οἡ 5λ12ἢ. 

δῖ. δ} τοίδίηβ ἴπ6ὸ ψνογὰβ οὗ ἴδε ΧΧ, 
ΠΟ ἢ είν ἃ πηοᾶπίηρ ἔδγ ἔτοπὶ ὀχαςῖ, γοῖ ποῖ 
ορροβεὰ ἴο ἴδε ογί σίηδὶ), δηὰ ἴῃ 1156] ἴγιθ δηὰ 
Βυβῆηςϊοπς ἔτ ἴῃς ρΓοσθηΐ ΡΊΊΓΡΟΘ6. 

ἴτ 15 ἃ βόπογαὶ Ἄσπαγδοϊεγιϑεῖς οὗ Οοά, τδαῖ 
Δ ψυγκ οὗ Ηἰ5. π6 δοσουῃρ ἰ5ῆθ5 δπὰ οἰ8 
Βῃοτί ἢ ΒΌΠΊΠΊΔΤΥ 1050 6. ((ὐοπηραγε 58. 
ΧΧΥΙΙ, 22, δηα {πὸ ΟΧΧ (Ποτὰ.) 

ὀεεαιυε ἃ “ὁογί «υογξ «υἱ]ὲ ἐδε 7ιογά γιαῖς 
το ἰῤὲ εαγί}.)ὺ “ΞΕἼον ἃ δϑοσίγσουαϊ ψοτὰ 
αἱ], ἄς. 

51. Ῥδ)ὺ] 5{1}}} [Ὁ] ον [πη 1ΧΧ, δυῖϊ οπιῖῖς 
ἴδε 1658 ἱπηρογίδηϊ ἀδίδιὶβ ; [ἢ15 ραγὶ οἵ ἴδ6 

ΚΟΜΑΝ΄5. ΙΧ. [ν. 27--29. 

ἀπά οὐξ ἐΐ 5ῃογί ἴπ΄ γρἢςΘΟΙ5Π688 : 
Ὀεσαυβε ἃ βῃογι ψγοσκ νψν}}}} τε [νογά 
τλλΚα ἀροη [ἢδ φαγῇ. 

29 Απὰά 88 Εϑδἰδ8 βαϊ δείοτγε, ἐ ἔχ- 4 15. 1.9 
ςερῖ τῆς [ογὰ οὗἩ δδθδοίῃ δά ἰείζ ι18 
ἃ 58ε64, ννε λὰ Ὀεδθπ 45 ϑοάοπια, δηῤᾷ 
θεδθη πιδάς [κα απο (Τοπηλοσγγῆδ. 

αυοίϊδιϊοη τοίοβ ἴο Οσοάβ βυπηπηατΥ ϑοπίθηςδ 
Ὀροη [ϑγδοὶ, ἰὴ νυ ἢ [Π6 Τη458 15 γοϊεςϊοά δηὰ 
ΟἾΪΥ {6 τοπιηδηῖ βανθά, 
ΤῈ ἀδυτονίαϊεα τοδάϊηρ οὔ ἴῃ οατ  οϑὶ 

Μ595,, δἀορίεαἀ Ὀγ Τικεμοηάοτέ (8) δηὰ Ττε- 
ξε 165, πλὰν Ὀς τῆι15 τοηάογοᾶ: “ Εογ δη:8}- 
ἴῃς δηά ουϊτηρ βδῃῆοτῖι: ννογὰ ψ1}} (Ὡς ] οτὰ 
Ῥεγίοπῃ ἴἴ ὕροη ϑδγίῃ." 

29. “4π4 α. Ἐ-αἰας «αἰά δεΐογε, ἔχοι, Φ"ε.} 
Ἀοδά, Απὰ, 828 ΕἘβαὶδα ἈδιὮἢ βαὶϊὰ Ὀθζοσϑ, 0. 
Τῆς Ῥογξοῖϊ ἀδηοίοδβ, 85 ι5114], ννῃαῖ βἴδηάς 
νυ τἴδη ἴῃ ϑογρίαγα. 
Το Οτσοεκ ψογὰ (προείρηκεν) ΤΊΔΥ τηδδῃ 

εἰῥεν “Παῖῃ ἔοτγεϊο]ά " (ςοπιρατε Αςῖβ 1. 14, 
1 ἼΤΠ655. 1}. 6), ο7" 5 ΠΊΡῚΥ “ δίῃ βαϊὰ δοΐοτγο ἢ 
(τ Ταϑββ. ἵν. 6; 2 ου. υἱῖ. 3, χῆῖὶ, 2; δὶ. 
ἷ, 9). 

[πη ἕδνουγ οὗ ἴῃς Ἰαξεῦ πηεαπίηρ ἴξ ἰ8 ἀγρυ θά 
(μδῖ ἰϑαϊδῃ 5 ννογάϑβ (1. 9) σεῖεσ ἴο {πε ϑἵαῖς οἵ 
{δε ΡΙῈ ἰπ ἢὶ8 ον {{π|6, δηὰ ἴπεγὸ ἰ5 
ΠοΙδιηρ ἰῃ (6 οοπίοχξ ἴο ἰηάϊοςδῖθ δυθῆ ἃ 
ΒΟΟΟΠΟΔΓΙΥ ὈΓΟΡρ ΕΙΙς 5656. 

Ννε πιιιβῖ ϑδιρροϑςς [ῃογοίουο, δοσογάϊπρ ἴο 
(5 νἱενν, (δι δῖ. Ῥδὺ] 5 ΠΊΡΙΥ πλακοβ [5511}}}5 
ννογ8. ἢ]5 ον, υδίηγ 1ῆεη], ηοῖ ἃ5 ἃ ρῥγὸ- 
ἀϊεϊίοη 1 6116, Ὀυϊ 45 ἃ ἀσβοσίρίϊίοη ἀρρὶϊο- 
ΔΌΪς ἴο ἴδῃε 5ἰδίε οὐὗὨ ᾿ϑγδοὶ ἴῃ ἢϊ5 οννῃ ἀδΥ: 
“ Αηά, 45 ϑαιδῆ ἤδίῃ βαιά Ὀφίογθ, 50 δὰν 1 
δραίη ἰῇ ἢΪ8 νγογάβ, συ ἐῤε Πιογά 977 ϑαῤαοῖρ 
ῥα 3 ΄ὸ ἃ “«εά, (ο΄. Ὅῆε νογὰ “δεζογε" 
8. αἰϑο ἴθ ἴο πιϑδῃ "ἢ δὴ δαύ!εῦ ραβϑᾶρθ." 
(ΑἸογά). 

ΤΠδ ΟἿΠΟΙ τρδδηΐϊηρ “δαίῃ ἕογοϊο]ϊά "18 
Ῥτγείεγτγεὰ ΌΥ τιοβῖ σοπιπηεπίαζογς οἡ Ἐοπηλῃϑ, 
16 ράβ5λρε οἵἉ ἰϑϑίδῃ (ἷ. 7-9) δεΐηρ γερμαγάοα 
8ἃ5 ἃ Ῥγείδοθ ἴῃ ννῃϊοῖ “της Ῥτορῃοῖ ἢ ἃ 
ἔονν στουπὰ 5ἴγοϊκοβ ρδίμογβ ὉΡ τῆς ννΠο]ὸ 
ἔυϊυγε οὗ [6 Ρδορὶε οὗ [5γδεὶ " (γε 5] 6 τυ). 

Α ἀδοϊδίοη, ν ῖςἢ τηυσ ἀσοροηά οἡ (ἢ6 
δχδςῖ τηδαπιης οὗ ἴπ6 ογἰρίηδὶ ραβϑασοθ, Ὁ οη 5 
ἴο ἃ ςοπΠΙΘΏΔΙΎ ΟἹ ἰβ41 Αἴ, ΟΥ ἃ ἰγθδῖῖϑε οὔ 
(Π6 πδίυγε οὗ ῬσορἤοοΥ, γαῖπογ τη ἴο {[ι|5 
ῃοῖ6. ΤΟ πιυοίδιίοῃ 15 ννε]] 5υἱϊοὰ ἴο 51. 
Ῥαυ}᾽ 5 ἀγρυπιοηΐ, ννβοῖοΓ ἢς 0.565 1ἴ 48 ἃ ΡΓῸ- 
ΡΠΘΟΥ͂ ΠΙ]Π]1εὰ, ΟΥ ΠΊΕΓΟΙΥ͂ ἃ5 ἃ ἀσβοτγρίίοη 
ΔΡΡΙσδθ]ς ἴο ἢ5 οννῇ τἰπΊε. 

α “εε1 ὙὍὙΠε Ηδσῦτενν ννογάὰ γοηάογεα ἰῇ 
ἴ5. 1. 9 “ γεριπωηὶ" ἰ56 ποῖ “Ν᾽ 25 ἰὴ ἴῃς ὑγο- 
ΡΠΕΟΥ οἵ “58εαγ- δι," δυῖ ἼΦ Ἃ5. ἴῃ 
Νυπι. χχὶ. 35, Χχίν. το, [οὔ χχ. 21, ἄς, 
ννὨς ἢ ἀδηοῖοσϑ ἴΠ6 ἴενν γῇ ὀβοᾶρο δηᾶ 50Ὑ- 
νἷνο. ὙΠι15 τοιηηδηῖΐ ἴῃῈ ΧΧ γοραγὰ 85 
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409 μαι 5814} σὰ 860 τεὴν 
ἼΤηδῖ τῆς (σοητ εβ, νος [Ο]]οννοά 
ποῖ δἴϊεγ γρῃζεουβπεββ, ἤᾶνα διϊδποά 
ἴο τρῃτεουβη655, αν τῆς τὶρῃίεοιιβ- 
Π685 ΨΏΙΓΝ ἰ5 οἵ ἔλῇ. 

41 Βυῖ Ι5γδεὶ, ὑνῃιςἢ ([Ὁ]οννεά δέτε 
ἴδε ἰανν οὗ Ππρῃϊτθουβηαβ5. ἤδῖῃ ηοΐ λ1- 
τλϊπεά ἴο τῇ6 ἰδιν οὗ Γρῃζεουβη6β58. 

22 ῬΒεγείογσε ὺ Βεοδιβα έν 
σοισὐΐ ἴἴ ποῖ ΟΥ̓ ἔϑἢ, θὰς 45. [ἴ ννεῦε 
Ὁγ δε νγογκβ οὗ τῆς αν. Εογ {πεῪ 
δῖος ἃ δὲ τᾶ ἘΠΙΠΙ ΒΒ ΞΙΟΠΕῚ ᾿ 

33 ΑΒ ἴ ἰδ ψητίεη, ὁ ΒεΒο]ά, 215. 8. τς 
ΪΔΥῪ ἰῇ ϑίοῃ ἃ ϑβτυπιθ)πρβίοης ἃπά σ Ρεὶ. ἃ. 6 
ΓοΟςΟΚ οὗ οἔδηςς : λδηά ννῆοβοδνεγ δε- 
᾿ονεῖῃ οἡ ἢἷπὶ 504] ποῖ ὃ6 ᾿25})δπγχοά. » ἀνε θθί 

“ φρο" (σπέρμα), ἴτοιι ψΠΙοἢ ἴῃς παΐοηῃ 
5}}8}} ΒΡΓΪΏΣ τ δρϑίη: σοπρᾶσγε ΗΟ. 1]. 23, 
5. νἱ. 13. 

αὐε ῥαᾳά δεεη ἂς ϑοάονπα.} “ὁ δαά ὈΘοοτιθ 
4: ϑοίο»ι," ΠΟΓΟ ὯῸ 5866εὶ νν5 ἰοῖ (Βεξε!). 
“ΦΉργε ἀρδίη ἢς ροϊηῖϊβ οὐΐ δηοῖ]εΥ οἰγοι- 
δίδῃηςο, [ηδΔῖ ποῖ ὄνυθὴ ἴΠ6 531:ὴ4}}] γεπιηδηΐ 65- 
ςΔρεὰ οὗ πεπηβεῖνεϑ, θυ ψουά 411] δῶν 
Ῥογιϑιθά, δά ποῖ σοάὰ ἱπ ργεᾶῖ πΊοσοΥ βανθὰ 
ἴδεπι Ὁγ (ἢ ᾿" ((Πγγϑοϑί.). 

80. ἤρῥαϊ δα} «υε “αν ἐδεη 3 ὙΨΜΝΔΑαϊ ςοη- 
οἷυδβίοη 5}8}} νυς ἀγανν ἴτοπι 105 νἱονν οὗ (οά 8 
ἀεαιηρ5᾽) ὉΠ δῆβνου σΟη 5155 οὗ ὮΜΟ ραγίϑβ: 
(1) ἃ βἰδίεπιεηϊ οὗ ἔδλεϊβ (30, 31) ἀτάννῃ ἴτουὴ 
ἴδε ΨΠΟΪῈ ργεσθάϊηρ αἰδουδδίοη ἰῇ υν΄. 6--29, 
δηὰ Ἔχργεβϑθά 85 ἃ 5 ΓΚίην ραγδάοχ : δἀπὰ (2) 
ἃ ἀεοϊαγαϊίΐοη οὗἩ 16 σδυδὸ (στ. 32, 31) ΟΥ̓ 
ὙΠΟ (ἢ ραγδάοχ ἴῃ ἴδε οῶδ6 οὗ [6 [δνν8 15 
ἐχρ δι θά. 

Τραΐ ἐῤὲ Οεπέει, «υδίοδ γ)ο]]οαυεά ποὲ 432 Γ 
γίσριεοισπσα, βαῦυς αἰαίηοά ἐο γὶρδίφοισπέ:, 
ἔυέη δὲ γ᾽ σῥίξοιαπει «ὐδίωορ ἱ φ Μ2αἰὲ}.} 
Ἀεδὰ, “"Τμαῖ Οθμτ198, ψὨΐΟΒ ΨΟ6͵16 ποῖ 
Ζο] Ἰονίΐίπα αὖον στἱχίθοποποθα, δι αἰποὰ 
ἴο τ ΚΕ ϊοοῦδη 0885, θπΐ [89 Υἱκ ΙΘΟυθη 998 
(δὲ ἰο οὗἩ ζαὶτ}." ὍὌΠε ἵνο κἴγδηξε {Ππρ5 
ᾶἃτὸ παῖ “Οθπ11196᾽" αἰταϊηοα σὶρ δου 5η 655, 
δηά τῃλί ΠΟΥ αἴϊδιηοὰ [ἴ νπουΐ σεοκίης [ἃ 
((Πγγ5.). Οοπίραγε 11. 14: “ Οερδδες, “δαὶ 
δαυε ποῖ α ἰααυ," ἴο αιιίΐίςκοη ({6 πιογὰὶ 56 η56, 
ἅτε ποῖ, ἴἰκθὸ [ϑνν8, σοῃϑοϊ ΙΒ. βϑοκιηρ ἴο 
οδίδίη τἱσῃϊθοιιβηθβ: γοῖ ΤΠΕῪ “ σραϊπεαά 10 
γί ῥιεοίσησι, ὈαῚ δὲ γί σῥίεοιαπε. ἐβαϊ ἰς οὗ 
2 απὸ." ὙΠὲ “Ῥα᾽" (δέ ἢ. 22) ἰηἰγοάμιςθ5 ἃ 
ϑρες] ἀθβηϊτίίοη, δη Ἔχρ᾽ αηδίογυ πιοαϊβεδίοῃ, 
Ὀγ ὙΠΟ ἢ {Π6 ραγδάοχ ἰ5 δἵ οῆςθ βοἰνϑά, 50 ἔασ 
ἃ5 ἴῃς (σοηί|68 ἅγα σοποογηεα. ὅθε ΨΥ ἰηθυ, 
{1.8 }π|.. 7, Ὁ. 

16 πόγὸ 81. Ῥαιὶὶ “ἢ τη6 ἔοννοδὶ ννογάϑ 
ἴουςπο5 {Πς ἀδοροβί ἰουπάασδζοη οὗἉἨ 1ῃ6 πλαῖτεγ "ἢ 
(Εννα]ά), τὲ 15 Ὀδοδι;56 ἢ6 [85 αἰγοδαυ ({Π]., ἴν.) 
ΕΟ ἀϊδοικοοά τῆς ἠαΐυγο οὗ ἴπδῖ σι δἴθοιιβ- 
πὸ55 οὗ 1 ἴῃ νυ Βιςἢ ἴἢ6 νΠοὶο βου οη [165. 
Οὔθογνα τῆς τὨγςε-Γορεδίθα “ γ δίεοισκενς, 
ἃ5 ἰῃ τ. 31 [6 τορεί το οὗ “ σευ οΓ γὶχῥὲ- 
εοιης5." ὙΠ Ψ ΠοΪ]ς ραϑθαρο 15 ἔγαιηθα ἔου 
ροϊηϊεά εοβεοῖ. “ὙΠεῈ ΠοᾶγΟΥ ἰδ ὙΓΟΠΕῚΥ 
δῇοοιϊοὰ γ ἴῃ τοροϊπίοη οὗ [ἢ6 βᾶπηθ νογά, 
ἃ5 ἴΓ ἃ θΆροη ψοΓΟ ἴο ρίοτοθ ἴΠ6 βδπὶὸ μαζί 
οὗ ἴῃς ὈΟΩΥ γαίῃ δηά δραϊη." Ἂδλυςῖοσ δά 
Ηετεηη. ἱν. 8. (Μεγεγ) 

γεν 7:25.1.----.-’ οι, 111. 

81. δι εγαοὶ, τυδίορ ζοἐ]οαυεά αϑεν 1δὲ ἴσαν 
97 γἱφῥίσοιπει:, ῥα ποῖ αἰδαιμεά 1ο ἐδε ἰααυ ο 
γί ίεοισπει..} “ Βιιὶ Πεγαοὶ͵ ζοϊ]οσὶπα αὔῖοσ 
δ ἸΔὰ οὗ τἱκμῖθουδηθδδ, ἀἰὰ ποῖ δἰζαὶπ 
ππίο ἃ ’ὰψν [97 γἱφῥιεοιςηπε.]." 

Δνμαῖ ἴῆε Οδηΐζίος 5εεκ ποῖ, γεῖ δἰίδιη, ἰ5 
“ γι σδιφοισπε.," Ὀυϊ ψνἢδῖ [5γδεὶ 566 Κ8 δηὰ γοῖ 
ἔλ1}]5 ἴο αἰίδίῃ 15 ἢοΐ 5 ρὶΥῪ “γισδέεομαπο" 
δυῖϊ “4 ἐααὺ ο7 τὶγδίεοισπεις," ἱ. 6., ἃ ἴᾶνν ὑτο- 
ἀυςσίηρ τὶβῃϊθοιιδηθβθ, σις ἃ τγαϊὸ οὗ πηογδὶ 
Δηά τοὶ! εἰοι5 6 45 σοι] τπδκὸ {Π6πὶ τὶν ῃῖ- 
δου θείογο σοά. δυςΐ “« ἡατὺ οΓ γί σῥίεοιν- 
πο..." 1ΠῈῪ βἴγτονε ἴο Πηά, δηὰ βδοπῖὸ ἀϊὰ ἢηά, 
ἴη Οοὐ᾿β 'ανν γτενεδλϊεὰ ὈὉγῪῚ Μοβὸβ ({ωκὸ ἰ. 6): 
Ὀδυΐ [Π6 πιᾶ55 οὗ [πὸ ρϑορὶε “ ἀἱὰ ποὶ δἰϊδὶῃ 
ἀπο 8 ἰδὼν [9}) γισδιεο πο..." Οη (ἢ6 
τοδαϊηρ 566 {πὸ Αἀάϊιίοηαὶ Νοῖθ. 

82. ἤῥεγεζογε 3) ὍΠδ αιυσϑίοη τοίογϑ ΟὨ]Υ 
ἴο ἴπε6 οα86 οὗ [βγδεὶ (υ. 11): ΨἈΥ ἀἰϊά {Πεγ 
ῃοῖ αἴίδίη ἴο 4 ἰὰνν οὗ τὶ σῃϊθοιιβηθθο ἡ Δ Κῇ 
[Πε τεύεινεά Τοχί ἃ ΕἸηϊε νεγὺ (ἐδίωξαν), 
τηυδὲ 6 δυρρὶϊεὰ ἰῃ [6 δῆϑννεσ: “"δΒεεσιώς 
ἐῤεῦ “οὐχί ἐξ ποὶ ἔχοτα γα, ἢ δ ἔτοτι 
ὍΟΥΚΕ οὗ ἴ'τ. ἔοὸγ ἐῤεγ “«ἐμρνιὀίοα,᾽ 49“. 
ΤὨο ἔδεϊ [παῖ [ΠΟΥ 5ζυπλ 0] α 15 τυ τοραγάοα 
ἃ5 ἃ Ργοοῦ (ἤοπὶ εἴξςοϊ ἴο οαυ56) {παὶ ΠΥ 
αἰὰ ηοἱ 5ἴατί ἤοπι ἔδιἢ ἰη Οοά, θυ ἴτγοπι ἃ 
Το δηοε οὐ ἴΠ6 τηϑγιῖ οὗ {πεῖς οὐνὴ ΜΌγΚ5. 
Ηδὰ [ΠΟΥ 5ἰατίοα ἔτοπι ἰδ, [ΠΥ νου] πάνα 
ἰουπά ἃ ἰᾶνν οὗ ΥἹΡὨϊοουβηθ55, 45 ἴπ6 Αροβίῖϊα 
δῆονσ ἰη ἴπ6 ποχί σμδρῖουγ (χ. 1--.2). 

Βυῖΐῖ οπιτίην γάρ (ΝΠ πιοάεγη οἀϊῖοτβ 
δηά Τίβοῃ. 8), ννεὲ πιλυδῖ ΞυΡΡΙΥ 4 Ῥαγίςΐρὶθ 
διώκοντες, ἀπά τοηάογ ἴῃ5: “ΒθοδΔαθ60. 50601- 
ἑμᾳ ἰδ ποῖ ἕἤτοιῃ ζαὶτδ, θα 885 ΤΟΙ ΜΟΥ, 
ΓΟΥ δῖ απι Ὀ10ἃ," ἂἃο. ΤΠο6 δγρυπγοηΐ 5 [ἢ 118 
ἀϊτεςῖΐ δηὰ 5ἰπιρίο. 

Ιη "88 οὗἨ ψοτῖκβ," "8.5." ἰηϊςαῖοα δε ἑάσα 
ὙΠΙΟἢ ΤἙπαγδοΐογιϑθα {ΠῸῚΓ ρυγβιῖ οὗ ἃ ἰὰνν οὗ 
Τρ ϊεουδηεδθ: (ΠΟῪ ἐῤδουχδὲ ἴο «αἴϊδίη ἴο ἰΐ 
ἴτοτῃ ψογκβ. Οὐ Ἃ1ἢ15 ι.5ὲ οὗ ὡς 5ε6 ΝΥ ἱποτῦ, 
111. ξ ἴχν. 9, δηὰ σοπιρᾶσγὸ 2 (οὕ. ἰϊ.. "7. 

δεν “«ἰὠριδίεα αὐ ἐδαὶ σἐμρριὀἠποείοπε “ Τϑεῦ 
σρηῤίεά ἀκαὶϊππῖ ΓΒ 9 δῖομθ οὗ δι απ Ὁ] πᾳ." 
ΤὮΘ Αττὶς 68 ἰηάϊςαῖς 1Πῃ6 νι 6} ]-Καόνη “ βἴοπο 
οἵ 5ἴυ πη) ] ν᾽" οὗ ᾿βαϊδῇ Υἱ}. 14, ΘΟ 566 
ποίδ68. 

33. “4: ἰξ ἐς «υγὶ!επ.}ἢ 15. ΧΧΥΤΙ. τό. ΤῊΪ5 
5. ἃ Γοι γΚαῦΪ]6 Ἐχδιηρὶς οὗ (ἢς ἔγοοάοπι "ἢ 
ΜΠ ἢ δῖ. Ῥδὺϊ αυοΐε5 ἴῃς ἰδηρυᾶρε οὗ ἔπε 
ΟΤ. 

Μ 



1η8 

Βοίῃ ραξβϑαρθς 845 νν ὲ]] 85 Ῥ8. ΟΧΥΪΙ]., ὍΤΟΥ 
τείογγοά Ὁγ ἴῃς [ενν ἴο Μεβϑβίδῃ : 5εὲ σε. 10 
ἘΛοΒΘημλ 6 Γ οἡ 15. νἹ}. 14, Δη4 ϑομοεοίΐζροθῃ, 
“Ἡοτα Ηθδ.᾽, Ὧπιάὰ Ἄοοπίραγο Μαῖϊ. χχὶ. 42, 
1ὑκὸ ᾿ἴ.. 34, 1 Ρεῖ. 11. 6-8. 51. Ῥᾳὺ] ΟΥ̓ ἰαΚίης 
ἴῃ ψογάβ “" οΚἴοης οὗ 5[ιπ δ᾽ ηρ δηὰ τοςῖκ οὗ 
οἴδξηςς᾽ ([5. Υἱϊϊ. 14), Δηὰ 5 Ὀ5ττυτπρ [Πδ τὰ ἴῃ 

ΒΟΜΑΝΘ. ΙΧ. 

15. ΧΧΥΠ]. 16, ἰπησοδά οὗ “ἔογ ἃ ἰουιηάαϊίϊοη 8 
δίοῃδ, ἃ {τ εὰ ϑἴοπο, ἃ ργεςίουϑ σουπεγσβίοῃθ, 
ἃ 85::Γ6 ἰοιιπήδίίοη," δ48 σοπηδποά Ὀοῖῃ (ἢ 6 
ἴπγοδῖ δπὰ ἴπ6 Ῥγοπλ5ε ἰη οπὲ αιιοϊδί!οη. 
Τῆς Ὀοβῖ σοπηπΊοηϊ ἰ5 1 Ροῖ. ἰ!. 6-8, τυ ογο (ἢ 6 
ἀϊεγεπὶ ράββαρμοβ ἃγὰ 411} αφιοίοα δοραγαδίοὶν : 
866 ἴῃς ποῖρθδ ἴδοσο. 

ΑὈΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘΒ οἡ νῦ. ς, 6, 8, τς, 17, 10, 31. 

δ. Α. Τῆδε τεΐοσθηςο οὗ ἴπε τνογάβ ὁ ὧν ἐπὶ 
πάντων Θεὸς εὐλογητὸς κ. τ. Δ. ἴο ΟΠ γδῖ 15 
ΒΌΡΡοτχίθα ὉΥ͂ {πὸ Ἰο νι τε σοηϑ εχ οἢ5 :---- 

(4) ἴἴ ἰ6 ἴπ6 παῖυγαὶ δηὰ 5ἰπιρὶῈ Ἴοη- 
δἰσγιιοτίοη, νῃ]ο ἢ ΘΥΟΓῪ ΟΥ̓θοκ βοῃοῖαγ ννου]ά 
δάορὲ νποιΐ Ποϑιϊδτιοη, ᾿ξ ἢο αιυεβίοη ὁ 
ἀοςίγίπθ ννογὸ ἰηνοῖνεα, ΤῊΪ5 σδηηοῖ δὲ 5αϊὰ 
ἴου ΔΠΥ οἴδογ σοπϑίΓυςίίοη. 

(0) [5 βυρροσῖθά Ὀγ ἴπ6 ἱπιπγοάϊαζε σοη- 
τοχῖ: {π|58 Μεγεσγ, νγ8ο σεϊθεῖβ “ ἴπ6 δηςίοηΐ 
δος Θϑιαϑῖῖςαὶ Ἄχροϑβιοη," σδηα!αἶγ σοηΐεβδεβ 
(δὶ “Τῆς σοηίγαϑί ΟὈΥΪΟΙΒΙΥ ἱτη }] 1 ἃ ἢ τὸ κατὰ 
σάμκα Μουϊὰ ῬΟΠῊ ι18 τηθηΐδ!ν ἴο0 5ῈΡΡΙΥ ἃ 
τὸ κατὰ πνεῦμα ἃ5 53:0 5 Έ5}1Πρ ᾿ἴ56}} διὔἔδσ ὁ ὦν. 
ὙΤμαῖ 5ΞοἸξονίάσηϊς πορδίίνο ἈΠῈ Π65}5-- ποῦ δα. 
εοπεογηίης ἐῤε ϑῤίγι!---ννου]ὰ ἴΠ 5 Πᾶνε ἰπ ὁ ὧν 
ἐπὶ πάντων Θεὸς κ. τ. λ. 15 ροβ!νςε οἰτιο! ἀδί!οη. 
αοιηραῖε ἱ. 3, δηὰ ἴῃς ποῖθ ἴῇοσγο οἡ κατὰ 
σάρκα, κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης. | 

ΤῊς ἴσιο ἱπέογεηςθ ἔγοπι ἴπῈ σοηίοχί ἰ8 νυν 6 ]]} 
Θὀχργεβϑοά Ὁ Τπβεοαοτγεῖ ἱπ γδπηεγ 5 (δίθηδ : 
“Απάὰ τΠπεη ἰαϑὲ ὃς ριυϊβΒ ἴῃ6 ρτοαΐοδί οὗ 
{Π6ῖγ Ὀ]οβϑιηρθ---" ἀπά 977 «ὐδον»ε ἐ’ Οῤγίε! ἂς 
εοπεογπίης ἐδ γε. Απά τπουρῇ ἴῃς δαάι- 
τίοη, “α. εοπεογπίησ ἐδ 3,646," ννὰ5 βυβῆςϊοης 
ἴο ἱπ}ΡῚΥ (παραδηλῶσαι) ἴδ ας Υ͂ οὗ (γϊβῖ, 
γεῖ δ δά 5, “ «ὐῤο ἱς συεν αἰ!͵ Οσοά ὀίεσσεά οΓ 
ἔυέγ. ““»ιοη." Ὀοϊῃ βῃονηρ ἴῃς ἀἰβογοησο οὗ 
106 παίιιγοβ, ἀηὰ ἐχρία!ηἰηρ ἴΠῈ ΤΟΔΘΟΠΔΌ]Θη 655 
οὗ [15 ἰαπιοηϊαζίοη, {πὶ που Ηδ ννῆο 18 
Οοεά ονοῦ 4}} νγ8 οὗ ἴπεπι δοοογάϊηρ ἴο ἴδῃς 
βεσὴ, γεῖ {ΠΟῪ [6}1 ἀνναῦ ἤοπι {Π|5 Κἰ Π5}10." 

ΤἼς δϑβϑοστίοη οὔ (τισι 5 Ὠινίπο ΜΔ) ΘϑΥ 15 
Ἃἰιι5 δα πιιγαὶν δυο ἴο {πὸ ρυγροβο οὗ ἴδῸ 
Ῥάββασο, νυ] ἢ 15 ἴο οχῖοὶ {πὸ ργϑαῖηθββ οὗ ἴῃς 
ῬΓΝΠΘκ 5. Ὀεϑίονγθά ὑροη ᾿ϑγδεῖ, πὰ 50 υἢ- 
ΠΑΡΡΠΥῪ ἰογίοιεά. 

(ο) Τῆθδ τεΐδσγοηςο ἴο (ἢ τὶσί 5 βιιρροτι δὰ 
ὉΥ πὲ πηδηΐτηοι8 οοηϑεηΐ οὗ [6 Απῖε- ΝΊςεπε 
Βδῖμογβ. ὅ66 [γϑηδ 5, 1... 1Π1]. ᾿ς. χνὶ 8.1: Τος- 
τ} !ΙΔπ|, “Δάν. Ῥγάχεαπ, ς. ΧΙ. ς, χν.; Ηἰρρο- 
ἰγῖιι5, “δᾶν. Νοεῖιπι, νἱ.; Οτίρθη, ἴῃ ἢ. 1.; 
γρτίδη, " Τοβπιοη. [1]. 6; Νοναζίδη, "ἀθ 
Ττιη.᾽ ς. χ.; Μεοῖμοάϊυ5, " σγπηδοη εἴ πη, 
ξ:. [κεἰ ἴ[ῃ6 Ατίαπ σοπίγονογβδιεθ ΟἿἿ ραβϑαρο 
ἰφ σοηδίαΕΥ υδεὰ ΌΥ ΑἸΠΔΠΔ51ι15: ὁ. ΟΥ 1. 
ς. ΑΥίαπος, σ. 10, 11, 24. Τὴ βάπὶ6 ἰηῖογ- 
Ῥτγεϊαϊίοη 15 ρίνεη ὈΥ 45:1, Ο τόσου οὗ Νγϑβϑᾷ, 
ΕΡΙρΡῃδηϊιδ5. ( γγϑοβίοπι, Τ᾽ βεοάοτοξ, Ατριι5- 
(ἴπ6, [ἐγόπιὸ, Ογτιὶ οὗ Αἰδχαπάγια (ς. [υ]ϊδη. 
Χ.), (ἱουτηδηϊι5, Τ ΒΟΟΡ γ]δςῖ, 

Αραϊηϑί [Π|58 γειιαγκαῦ]ς ςοπϑοηὶ οὔ (γι βίῖδῃ 
ΔηΓ ΟὟ {ποτὲ 5 ἠοῖ πηρ ἴο δὲ 5εῖ οὗ ΔηῃγΥ͂ 
νεῖ. ΟΥΤῚ ρυΐβ ἱπίο ἴδε πιουῃ οὗ {πὸ 
ἘΤΊΡΟΓΟΥ μα ἃ ἀφηϊδὶ οὗ ἴῃς τγοΐδγοηςε ἴο 
ΟἩγιβῖ, οἡἱγ ἴῃ ογάοτ ἴο δῇῖγτῃ ἴπ6 {Γι16 Ἰηἴοσ- 
ῥτγεϊδιίοη. Τβομεηάοτί ὑγίηρβ ἐογυναγά ἵν 
Ρᾶϑϑδρεβ οὔ Ευδεῦὶυ5 οὗ (ἴαϑαγοᾶ, δηὰ ἴννο οὗ 
ἴῃ6 Ρβοιάο- [ρηδῦυϑ: Ὀυϊ ΤΟΥ ἀο ποῖ σοΐεσ 
ἴο 1Π]5 ρᾶϑδᾶρθ, ΠΟΥ ἀθηΥ {πᾶ (γϑὶ ἰ5 “" Οοά 
ΟΥ̓ΘΓ 8]]" (ἐπὶ πάντων Θεός), διυϊζ ἀγὸ ἀϊτγεςσίοά 
ἀραϊηβῖ [6 5406} 14Π ΠΟΓΟΒΥ ὙνΒ] ἢ πιαής Η πὰ 
Ἰἀοητίςδὶ νι τὸ Βαφίποσ, “ 2ῤε Οοά ονοτ 8}} 
(ὁ ἐπὶ πάντων Θεός). 

ἔγνθη ϑοςίηυβ δαπιιῖῖϑ (μδῖ 1ῃ6 νγοσὰ8 ἃγὰ 
ΔΡρΡΙΙΘὰ ἴο (Πγίϑί. 
ΤῊ οἢϊεῖ οδ]εςξίοης τπγροὰ ἀραϊηβι ἴη6 δῆ- 

οἰοηῖ ἰηϊεγργείϊδιίοη ΟΥ̓ πιοάθτη ἵποοϊορίδηϑ 
( τ Ζϑοῆς, Βαυγ, Ενναϊά, Μεγεοσ, ἄς.) ᾶγὲ 88 
ΟἸΪονν8 : 
(τ) Τηδῖ 51. Ραμ πετοσ ἀρρ]ε8 Θεός 85 ἃ 

ΡΓΘάϊςαῖο ἴο Οἢτίϑῖ. 
(2) Τμπαῖ ἴο ς4}} ΟἸ γῖσῖ ποῖ δἰ πΊΡῚΥ Θεός, 

Ὀυΐ, 245 Πεγθ, ἐπὶ πάντων Θεός, 5 ΔΟΞοΪ αἴ οἷ Ὁ 
ἱποοιηρ 6 νὰ τῆς δηϊγο νίοιν οὗ [(ἢς 
Ν. Τ᾿. 85 ἴο [πΠ6 ἀοροηάρησε οὗ ἴῃς δοὴ οἡ ἴδε 
Ἐδῖμογ. 

(3) Τῆβδε ἴη [86 ρεηυΐης Αροϑβίο]ςαὶ νντὶ τς 
ἴπ5}5 ψγ}ὲ Πέυεῦ τηθοῖ ἢ ἃ ἀοχοίοργ ἴο ( γιϑῖ 
ἴη [η6 ἔογπι ψν Ὡς ἢ 15 υ511.4] νὴ ἀοχο]ορὶθβ ἴο 
Οοά. 

Α5 ἴο (1) 56ες Νοῖεϑβ οἡ ΤΊΣ ἰϊ. 11; 2 ΤΉ 658. 
ἵ, 12; ςἔ, 2 Ῥεῖ. 1. 1,111... 1.8. [[5ϊοτὶ,  Ῥυϊίη, 
ΤΟΥ ΟρΥ ν᾿ Ρ. 309, απὰ Ογοπιοσ, 1,6 χ. Θεός. 
Ἐνθη [ἢ τῆο ἔαοϊ νοῦ :5 δϑοϑοσίοα, 1 νουϊὰ 
ποῖ 6 σοπεο]ιδῖνα δραίηδὶ ἴῃ 6 δρρὶοαίίοη οὗ 
Θεός ἴο ΟἸγῖδ ἰπ [Π15 ρᾶβδᾶρθ. ἤογ ννῆδῖ 
ψουὰ 6 πουρῆϊ οὗ δὴ δεβογίίοη ἴπαΐῖ 81, 
Τοπη οου]ά ποῖ δᾶνε δρρίεὰ Θεός ἴο (γίϑβῖ 
ἴῃ ΟΣ 1. ας θοσάυδε (45 15. δἰϊθρεὰ Ὁ. ΜογοΓ 
δηᾶ Οἵ οΓ5.) ἣδ ἄοοβ ποῖ εἰϑεννῆεγο 50 ΔΡΡΪΥ͂ 
τ} Οὐοτραγε ἴδ Αἀαϊίοηαὶ Νοῖθ οἡ ἰἰϊ. 2ς, 
ΟὈ]". (5), ογ΄ οἵδε δχαπρῖο5 οὗ υ8ᾶρ68 
ΟΟΟΟΓΓΠΒ ΟποΘ ΟἿΪγΥ ἴῃ Ν, Τ. 

(2) Βρ. Εἰρπιξοοίῖ, ἴῃ ἢϊ5 ῥτγοΐζοιιηά ἀϊβευ9- 
βίοῃ οὗ ἴῃς ΟἸγϑίοϊονυ οὗ δῖ. Ρὰὺὶ ς' Ερ. ἴο 
(ἢ: (ὐοϊοπϑἰδη5,᾽ Ρ. 190), ἢ45 5δῆοννη ἴῃδῖ ᾿πουρὲὰ 
δῖ. Ῥδὺ] ἀοεβ ποῖ υ86 ἴδ ἴοστῃ Λόγος, ἢ15 
ἀοςίτιης οὗ ἴδε Ῥεγβοὴ οἵ (ἢ γίβὲ 15 ἴῃ δυδ- 
βδίδηςε ἰάἀδητσαὶ 8 τηλῖ οὗ 81. [οἷῃ ἂπά 
[Πς Ερίβεϊς ἴο ἴα Ηῦτγεννβ, ἀπὰ 15 ποῖ δάθ- 
αυδίο!υ τεργοϑοηῖθα ὈΥ “ ΔΠΥ σοηςερίίοη 5ῃοσε 
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οὗ ἴδε ρεγίεςξ ἀθ ΕΥ̓ δηὰ ρεγίεςξ πη ΠΥ οὗ 
ΟΠ σίϑιῖ." 
ΔΝ ε την δαὰ {πωῖ “τῆς ἀεροπάδηςο οὗ [ἴῃς 

ϑοη οὐ ἴδε Ἐδίμοτ," 28 ὄχργοβϑβθα ἰη ἴῃς Ν. Τ.. 
(τ ἕοτ. υἱῖ!. 6, χν. 28) τ 6. ΡΟΓΘΟΥ 
τοοοηοϊοὰ ἢ [πὸ πίαϊειηθηΐ ταὶ Ηδς [5 
“Οοά ονδῖ 8]},᾽᾿"ὄ 1ῃουρῇ ποῖ ψ τ ἢ τῆς 5406 }118η 
τίονν [Πα Ηο 15 “1:δὲ Οοἀ ονοῦ 81]},᾿ 2.ε. τ86 
ΒΆΓΠ)6 ῬοΥβοῦ 85 ἴπο Ἐδίῃου. 

Βυϊῖ ἰη ἔδεϊ ἴπῸ (π|ς “ Οοἄ ονοῦ 4]]" (εαγ- 
Ἰεγ ἘΣ 58} νεγβίοπβ) ἀοεβ ποῖ οσοιγ ἰῃ {Π|8 
Ῥάϑϑᾶρε, ΠΟΙ͂ ΔΡΡΑΓΕΏΓΙΥ δήγννπεγε ἰη {πε ΟΧΧ 
ΟΥΝ. Τ. [5 ΓΙΣΒΕΥ ςοττεςϊοα 1 τῆς ΑΓ. 
“Φο 'ς συεν αἰ!, Οοὐ ῥίεεσεά ον ευεν." ΤῊϊΚ5 
ο!)ονν5 ἴμὸ Ἄοχαςῖ ογάδσ οὗ (ες Οτοκ, ἄρζτθοβ 
νὴ ἢ 81. Ρδ0}᾽58 υϑᾶσο ἰη ΕΡῊ ἰν. 6, δηά 8 ἴδ 6 
ΟΠΪΥ͂ ςοηϑίγυςίζίου ννϊο ἢ ργύβογνοβ ἴΠ6 ἵνο- 
[ο]ὰ δπετῃοϑῖβ Ὀοῖννθοη Ο γι 5. [οννιϑἢ ογρίη 
Δηα τίν γβαὶ ϑυργεπηδοΥ, δηὰ Ὀοΐννθθη Η!5 
ΗἩυπιδη δπὰ Ὠινῖπο ἡδίυΓαϑ. 

(32) ἴῃ υτγρίηρ 115 {πιγά οδ᾽εςοη, ΜεΥοΥ 
ἄοεβ ποῖ ἄδθηγ ἰμδῖ ἴπῸ ἀοχοϊορίεβ ἰη 2 Ροῖ. 
1. 18, Ηεῦ. χὶϊ!. 21,  Τίπι. ἵν. 18, ΤΟΙΣ ἴο 
ΟΠἢτβῖ, Ὀυῖ τεραγάβ [ἢ}5 γοίδγθησθ 845 “7ι5ῖ δ 
οὔ ἴδε ἴγαςθβ οὗ ροϑξ-ὰροϑβἴοϊ!!ς σογηροϑβιτοη." 
Νονεσῖῃ 1655 ἢΪ5 οδ)θοζίοη 15 ννἱάς οὗ ἴῃς πιᾶγῖὶς, 
ἴὉΓ ὁ ὧν ἐπὶ πάντων Θεός εὐλογητὸς κ. τ. λ. 
ἃ5 ΔρΡρ δὰ ἴο ΟΠ γχίϑῖ 15 ποῖ ὦ ἀοχοίο.γ αὐ αἱ: 
δυῖ ἃ 5οϊεπηη ἀεξοϊαγαϊΐοη οὗ [ εἰἴγ, Ἔχαςῖὶγ 
ΘΙ ΠΉΔΥΓ ἴῃ ἕο ἴο 2 ΟΟΥ. χὶ. 11: σΟΠΊΡΑΓΟ 
οπι. ἱ. 2ς: ἰἴ 15 γοιαγκδΌϊο {παῖ ἴἢ 686 ἵἴννο 
ἅτο ἴ86 ΟΠΪΥ ράϑϑᾶροβ, ὑεβι 68 (6 ργοϑθηῖ, 
ἴη ψ Ποῖ τη6 σοπιθιηδίίοη εὐλογητὸς εἰς τοὺς 
αἰῶνας ἰ8 υϑεά Ὀγ 81. ΡΔυ], ἀπὰ Ἰῃ πεῖῖδοσ 15 1 
ἃ ΠΟχΧΟΪΟΡΎ, θυϊ δη Δ ϑϑθ τ! Γεβρεοϊίηρ ἴῃς 
δι 0)οοῖ οὗ τῃ6 βοπίθηςε. (Αἱίογά.) Τῇο 
ἰαγῖῃογῦ οὈ]δοίϊίοη, [δὲ εὐλογητὸς 15 ΠΟΥΡΕΥ οἶ56- 
Μ ΠοΓο ἀρρ]εα ἴο ΟΠ τγίϑῖ, Ὀυϊ ΟἿΪΥ εὐλογημένος 
(Μαῖ. χχὶ. 9; χχὶ. 19, ἄς.), ἃπά [παῖ 
εὐλογητός, 15 ΟἸΪΥ Δρρ]δὰ ἴο Οοά, δηὰ εὐλο- 
γημένος ἴο ΠΊΔΠ, 185 ὙΠΟ ἔα] Δείου8.. ὍΤἢα 
ΓΧΧ Δρρὶγ εὐλογητύς ἴο πιᾶῃ ἴθ Ὠεαῖ. ν]ῖ. 
14; Ἀυῖῃ 11. 20; 1 ϑ8πι. χΥ. 13, δπά εὐλογη- 
μένος ἴο Οοάἀ ἴῃ 1 ΟἾγ. χνὶ. 16; 2 (ἢγ. ἴχ. 8 ; 
Ῥϑ. Ἰχχὶ!. 20: ΒΖ. “1. 12, ἀπά ἴῃ }} [ἢ 656 Ρ88- 
885 65 ἴῃ! Ηῦτεν ννογὰ 5 ργθοβοὶυ ἴΠ6 Βα ΠΊ6. 

Β. 

Μοὶ οἵ ἴποβο ννῇο τεϊεςΐ [πε δηςσίοπί ἱπίογ- 
Ῥτγείδιίοη ριι ἃ ἔι}}-ϑἴορ αἔογ σάρκα (ΜΠ ἵπὸ 
ΟΥ ἰἤγεθ Ἰηβοῖοσ Μ55), δηά ἴακο (6 ψνῆο]ο 
εἶαιϑε ἃ5 ἃ ἀοχοίοσυ 10 ἴῃς Ἐδῖπου: “ Τηὰ 
Οοά ννῦῆο ἰ5 οὐδ 411} δ6 Ὀ᾽ο55θά ἴῸγ ὄνοσ." 

(1) Τὸ 1ἢϊ5 σοπϑίτιιοτίοη ἰξ 15 ἃ ἔδλίδὶ οὔ͵δθς- 
τἴοη, ἰδ θο(ἢ ἴῃ (6 ΕΧΧ δηά ἴῃ Ν. Τ᾿, νοεῖς 
ἜΥΕΓ εὐλογητός ΟΟΟΌΓΒ ἰῇ ἃ ἀοΧΟΙΪΟΡΥ, 1ἴ βἰδηάβ 
ἢγϑῖ. από (Πδῖ Πδυ ββαγ Υ, οὐ δοςοιηῖ οὗ {Π6 
ΘΠΊρΡ Ια5]5: 58. ἰχν}!. Το, '9 πο δχζορίζοη, ποῦ 
γε ἴῃς οἴπεγ ρᾶβθᾶρθβ ας εἰ ὈΥ "τί [Ζϑοῆο, 
τ ΚΙη:}8 χ. 9; 2 (τ. ἰχ. 8; [οὐ 1. 21 ; Ρ58. 
ΟΧΪ. 2, ἴῃ 41} οὗ ννῃϊςῃ ἴΠ6 Νεγ (εἴη, ἔστω, 
γένοιτο) εἰδηάβ ἤγβθ ἴῃ 46 ϑοπίθηςθ, δηά 
εὐλογημένος, 15 υϑεά, ποῖ εὐλογητός. 

(1) ΤῊ ραγτςῖρὶς ὧν 5 ἴῃ [8158 σοηβι γυςσοη 
ϑιρογἤυουβ δηὰ δινκνναγσά. Μοσϑονθσ ὁ ὧν 
Τηιδὲ ἡδίμι γα! Ὅ6 (ΚΕ 45 Δὴ Δρροϑιίοη ἴο 
{πΠ6 ργεσθαϊπρ ϑιιδ᾽]εςῖ (ὁ Χριστός), ἴδετε θείης 
ποίδιης ἴο ἱπάϊοςαῖϊθ ἃ ἀόραγίισο ὥτῸπΊ 1} 8 
τηοβῖ τι] σοηβίΓηοοη, οἵ νος ἢ 566 ὀχδηη- 
ΡΙε5 ἴῃ 2 Οοσ. χὶ. 1; [οἢ. ἱ. 18, Δηά ΧΙί!. 17. 

(3) Τῆδ ἐπυπιογαῖοη οὗ ἰϑγδοὶ 5 ρυν ] ρ 5, 
ἰηϑίοδά οὗὨ τὶϑίπρ ἴο ἃ οἰϊπιαχ, ψουά σοπὶὸ 
ἄοννῃ αἵ {πὸ εἶοβο ἰηἴῖο ἃ πῆογε ᾿ἰτδιοη δηὰ 
τοϑίΓ οἰ! οη ---" α. εοπεογηΐης δὲ ἤἔε5." 

(4) [ἴ Βα5 θεθη ϑδἤῆονῃ ἴῃ ἴῃε ἔοοϊ- ποῖος παῖ 
ἃ ἀοΧΟΙΟΡῪ ἴο πὸ Ἐδίμοῦ 18. ποῖ ἴῃ ΠΔΙΤΠΟΠΥ͂ 
ΜΠ [πὰ σοπηῖεχί. 

ἴπ ἕλεῖ, ἴπῸ οἰδυι56, ἴα θη 845 ἃ ἀοχοίορυ, ἰ8 
Ὀοῖἢ ἴῃ ἔοττῃ ἀπὰ βϑεῆβα 50 ἴδϑῖθ 655 δηὰ ἱπᾶρ- 
Ῥγορηαῖς, [πδῖ ννὸ ΠΊΔΥ ΠΟΙ Πα ΘΠΓΥ͂ 5αγ, ἴἴ ννᾶ8 
Ὠοῖ 80 πιρδηΐ Ὀγ 81. Ρδυ]. 

α. 
Ἐταβτηιβ, ννΐο 15 Ὁ] να Ὁγ Ἀδειι55, ργο- 

Ῥοβοά ἴο ρίδοθ [ῃς βἴορ (85 ἰῇ Οοά. 71) δ Εο Υ 
πάντων͵ 50 ἴῃδἴ [Πδ Ῥγεσθάϊηρ νγογάβ σοίοσ ἴο 
ΟἸ γι, δηά ἴμοὴ ἴπ6 ἀοχοίοργ ἴο Οοά ἔο]]οννβ. 
Ἡυῖ δον ἸῃτΟἸΟΓΔΌΪΥ ἀοτγυρί ἰ5 (15! (δίεγοτγ.) 

Ὁ. 
ΤῊΘ Τοπ)δοΐζυγαὶ ἰγδηβθροβιζίοη οὗ ὧν ὁ ἴογ 

ὁ ὧν 15 ΡοΙΟΓΓΥ ἀγοϊῖγαγυ, δη μ88 ποις ἴο 
τοοομηηεηά ἰἴ. “ΚΝ 45 81. Ρδιι] Κοὶγ ἴο δϑίγτη 
(Βαῖ ἴπὸ [ὃν5 ῃδά δὴ δχοϊιϑβῖνα ἰηζεγεβί ἴῃ ἴΠ6 
Οης Ττιρ Οοά, πε πε δά δἱγεδὰγν ἴῃ [8 
ΥΕΥΥ ΕΡΙ5116 (111. 29) ἀβϑεγίεἀ {μὲ ᾿οπίγαγ 
(Μιαάϊεΐοῃ.) 

Ἄνῆθη χὰ τονίονν [Π6 ΠΙίΟΤΥ οὗ ἴΠπ6 ἰηῖοῦ- 
Ῥτγεϊδιίοπ, ἴἃ σδηποῖ δυῖΐ δ6 τοραγάθα 845 ἃ 
τοιπαγκαῦϊα ἕαςϊ παῖ ουοσῪ οδ]θοϊίοη ιἰγροὰ 
δοαϊηδέ ἴπ6 δηοϊθηΐ ἱητογργοίδίίοη τοβῖβ 0.}{|- 
ΤΩΔΊΟΙΥ οἡ ἀορπηῖῖς ργοβιυρροβιτίοησβ, δηὰ ἴῃ δῖ 
ΘΥΘΙῪ αἰϊογηδίϊνα {πὶ 88 θθθη ρῥγοροβοιὶ ἰ8 
ΙΟΓΟ οὐ 1655 οὐ᾽θς ὔοπαδὶς δοῖῇ ἰπ τῆ ἔοσπι οὗ 
ὀχργοββδίοη δηά τῇ ἴε σοηηδοζίοη οὗ [πουμῆϊ. 
ν 6 ΕΥ̓ δοςορί Πθδη ΑἸΐογα Β σοπο]υβίοη, 

ἱξ οπἱν ψγὰ πιΔΥ ΔΡΡΙΥῪ ἴἴ ἴο ἴῃς Α. Ν, ἰηϑίοδά 
οἵ ἢ5 γεπάθγίης “" Οοά οὐϑΥὺ 8}}:" “ὙὍδὸ σϑη- 
ἀσοτηρ γίνοη ἀῦονε ἰ5 πη ποῖ ΟηἱΪγ παῖ τηοβῖ 
ἀργοῦ ἴο ἴδ υὑϑᾶρα οὗ ἴπη6 Δρορβίῖϊθ, δῖ 
ἐδε ομἷγν οπἊ ααριτεδίς ὃν δὲ γμΐδι 977, σγα»ι-: 
πᾶν αμιά ἀγγαηφομιεπί, [Ιἴ 4150 δάμη ΓΑ Ὀ]Υ 
διιϊῖϊ8 (ἴΠ6 σοηπῖοχῖ:; ἔογ δανίης δηυπιογαῖοα 
(Πς Ὠἰδίοτίὶς δἀνδηΐαρεβ οἵ ἴπε [ἐννϑῃ ρθορίςδ, 
ἢδ σοποϊιιάδ5. ΟΥ̓ σἴδίίηρ οπς ννῃϊοὶ σδηκϑ ίδγ 
Βίσμογ τδη 4}}---ἰπδῖ ἔγοτῃ (Πδπὶ ϑργιηρ, ἃ6 5 
οὐγάϊηρξ ἴο ἴῃς ἤεϑῃ, Ηξ «υϑὸ ἐς ουεγ αἰΐ, Οοά 
ὀϊοεπεά 30γ ευεν." 

6. ἴῃ τηῖς ρᾶϑβθᾶρε (οὐ γὰρ πάντες οἱ ἐξ 
Ἰσριήλ, οὗτοι Ἰσραὴ)}) 88 56η56 18 ἴοο οἰδαγ 
ἴο δὲ τηϊδίδκοη ὄνθη ἴῃ ἴῃς ΑΝ, (ἐὸν 157 
αγε ποῖ αἱὐ ]εγαεί, «ὐδίερ αγε 9 1-γασὶ ἢ, Ὀιξ 
ἰσ πλο θεῖε οχργεβδοά ΟΥ̓ ἴῃς “Εἶνε 
ΑΟἸογμυπλοη, ἸΥ7οΣ ποῖ 411 ΔΘΥ ΨΒΙΟΔ δΔΙΘ 
οὗἩἨ 16:89], ΔΙῸ [67:86]. Ηετὸ ἴδε εἰ ρἢ 4518 
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80 0165 ἰἢ ἃ πιϑάσισγο {6 ἔοτοο οὗἉ οὗτοι, ψ ἢςοἢ 
ΤΘΔΠ5 “ὁ [Π656 85 50}.6}}" (ΥἹ ἢυ}5. ἰογτη πὶ): ἰξ 
γαῖσηῖ Ὀς γτοηποιοά ἤόγ "γὸ [πογοίοσγε [σγδοὶ.᾿ 
(Ρε 6.) 

Τῆς ἀοπγοηϑίγαίϊί να ργοποῦπ ἔπ εἰμ ρἢδ- 
Ἐς ΑΠγ δἀάεοά τεροδῖίβ δηὰ δηξογοθβ ἴπ6 ὑγὸ- 
σδάϊησ ϑυδ]εςῖ, ᾿ἰπλ!ῖ5 1 στρ Δ. ΑΙ ἴο 118 
ργονίουβ ἀδπηϊίοη, ἀπαὰ τᾶ ῖκο5 1 βίαπα ουΐ ἰη 
[815 πη δίοη ἀϊδιίηςῖ πα βοραγαῖς ἔγοπι 4}} 
ΟἾΒΟΓ ποῖϊΐοηβ. Οοήραγε ΟἿ]. 1}. 7, οἱ ἐκ 
πίστεως οὗτοί εἶσιν νἱοὶ ᾿Αϑραάμ. ὙΤΠδ οβοςς 
ἰ5 ἴο Αβίττη οὐ ἀεπν [6 ΙΔ ηΓΠΥ οὗ {ΠῸ δι δ]θςῖ 
ας {μι ἀεβπεά νὰ τῆς ρῥγεαϊςοαῖο: 5ε6 Βογῃ- 
παγάγ, “ΟΚ. ϑυπίαχ, 281; Δ ἰπθγ, Ραγ [1]. 
δ 23, 24; Ρἰαῖο, " (μαγγηϊάεβ,᾽ Ρ. 163, Ὁ. 

8. ἴῃ οὐ τὰ τέκνα τῆς σαρκός, ταῦτα τέκνα 
Θεοῦ, εἴς., [Π15 ἔοτος οὗ ἴη6 Ῥγοποιη [85 ποΐ 
Ὀούη ΤΙΣ ΕΥ οχργεβϑοά ἰῃ τῆς Α. Υ.: “Τδε 
«υδίεϑ ἀγε δὲ εράγοπ ο7 δὲ εν, ἐδειο αγὸ ποῖ 
ἐῤε εὐεἰάγεηι 977 Οοά." Ασςοοτγαϊηρ ἴο [15 τϑη- 
ἀοτῖπρ 411} τπὸ ΟΠ άτοη οὗ ἴπὸ βοϑῃ ϑθὸπὶ ἴο 6 
ὁχοϊιάρά, δπὰ {πὸ ρθϑαρθ δ45 ἴῃ ἔδεϊ Ὀδθῃ 
[τοι ηΥ ἴἢι8 πιουπάετγϑίοοά : 6. χ. “Α58 
[5 ῃπηδοϊ, ννῆο νἃ8 Ὀογ Δοσ ἴῃς ἤοσῃ (Ὁ Δ]. 
ἷν. 21}, 1.6. ἀοσογάϊηρς ἴο ἴΠ6 σουγϑβο οὗ ηδΐυτγο, 
νν 5 το]οςῖοα, 50 αἰϑὸ ἂγὸ ἴπῃ6 σῃιϊάσθη οὗἁ [6 
βοβὴ " (Ηοάρε). Τὸ [11ι51}}7 1ἢ]8. Ἰητογργοῖδ- 
ἴἴοη, τὰ τέκνα τῆς σαρκύς τιιϑῖ Ὀ6 ἴάκοη ἰη ἃ 
Ῥγορηδηϊ 56 ηβθ, “1ὴ6 σπιάγοη οὗ ἴῃς βοϑῇ 
Ψγὴ0 ἃγὸ ποῖδιην τηογὸ ἴπδη Το] άγοη οὗ ἴΠῸ 
βεϑῇῃ." [Ι}ἢ Ὁ]. ἰν. 22, 23, 29, ἴΠ|8 56η56 18 
τιδάθ οἰθαγ ΟΥ̓ ἴπο αἰδ(ἱποϊίοπ πιδήθ ἔγοτη ἴΠ6 
ἤγϑοι Ὀοϊνψοοη ἴΠεῈ οὔθ δοὴ ““Ὅογπ αῇοσγ [(ἢ6 
βεβῃ " «πὰ (6 οἴμοι “ΟΥ̓ Ργοπιῖϑβε." Ηοσγε 
(Π6 Αροβίϊὸ ὄχργϑοβϑδεὲβ ἴπ6 δαπὶς {τ 1 ἃ 
ἀἰθεγοηῖϊ ψΑΥ, ὈΥ ἀγαννηρ ἃ αἰβεϊησιίοπ Ὀ6- 
ἔνδοη “4}} {παῖ ἅτγὸ οἵ [5γ.26],᾿᾿ δηὰ “" [5γ86] ᾿ ἴῃ 
[Π6 ἴχ6 56η56 οὗ ἴῃ 6 πδιῃηθ,---θοΐννοθη [ἢ οϑϑά 
οὗ Αὐγαπᾶπὶ 85 4 ννῆοίε, δηὰ ἴπῸὸ ργοχηϊϑοά 
βοοά. Τῇ5 ἴοττῃ οὗ Ἔχργοϑϑίοη 15 ρδοβῖ βιὰ 
ἴο ἴῃς ΑΡροβῖ6 5 ρυγροϑβὸ οὗ 5βῃονίπρ πον Οοά 
πιαιηϊδίποά ἴπ ρΠηςίρ]Ὲ οὗ εἰδοϊΐοη ἰῇ ΘΥΟΥῪ 
βῖαρο οὔ ἴῃς ραί Πδγομαὶ ληὰ παίϊοηδὶ ἢ ϑίοσυ. 

Γῆς τίρῃῖ ὀχριδηδίίοη 15 ρίνοι Ὁγ {π6 Οσστθοκ 
Ἑδιμογα βθηθγα γ, δηὰ 5 ννε]] ἐχργεϑδοὰ ΟΥ̓ 
(Ε ςυπιδηΐι5 : οὐ γὰρ ἐπειδή τινες τέκνα σαρκικὰ 
τοῦ ᾿Αβραάμ, ἤδη καὶ τέκνα εἰσι κατ᾽ ἐπαγ- 
γελίαν. 

15. Τῇε ΑΝ. ΌΥ τορϑαζίηρ ἴδε σᾶπιὸ ἴθη856, 
“1 «ανἱ}] ῥαε νιόγον," τοργοβϑθηΐβ σΟΥΤ ΟΥ̓ ἴῃς 
“99 Ὀοΐῃ οὗ ἴπ6 Ηθφῦγον δηὰ οὔ {πε Οτθοκ, 
ἰη ψνῃςῖ (ἢς ἴεηδοϑ, [που ρὴ αἰ ἔογιπρ ἴῃ ἕοστη, 
ΔΙῸ 5[ΓἸ ΕΥ̓ σοτογάϊηαϊς ἴῃ 56η56. Μουοῦβ 
τολατκ κίμαῖ τῆς Ευΐζαγοα ἀδηοῖος (ἢ6 δείιυδὶ 
ςοπηραϑϑίοη ἔα] Πρ ἰἴ5ε}}64 ἴῃ ροϊηΐ οὗ ἕδεϊ, 
γῇ ἢ Οσά Ρῥτγογλῖδος ἴο βῆον ἴο ἴῆς ρογβοῃϑς 
ςοποογποα, ἰονναγάθ νῆοπι Ηὀ οἴδηκϑ ἴῃ ἰδ 
τη 6 η[2] τοϊδίίοη (ἐλεῶ, Ῥτοβθητ) οὗ ΡΥ, 15 
Ἐτλτηπλδίισ!}}ν ἱποοττεςῖ (Π οηδ᾽ἄδοη, " Οσθοκ 
Οτ. ξὲ ςος, 514; Μαάνίᾳ. δὲ 121,12ς; Δ ̓ ποτῦ, 
Ρασῖ 1. 5οςῖ, χ]!, Ρ. 106, ἄς. ἄς.). 

ϑοῖις {πιηκ {Πδλΐ ἴπ6 οἰ ρἢδϑὶα [168 οἡ ἴῃ 6 
τερεδλίεά νοῦ: “ ΜΥ ΕΓΟΥ͂ 3Π4}} ὕ6 (Ρυγὸ) 

ΚΟΜΑΝΘΒ,. ΙΧ. 

ΤΊΘΓΟΥ͂ " (ΑἸΓοτά), οὐ, “ΜῪΥ πιογοῦ 5}}81] ὃ6 
ΒΌΓΕ Δηἀ κγοδῖ" (Π εδη [ἀςκξοη, ἴχ. 440). 

Βυῖϊ [μὲ τοαὶ δπρ 8518 ἰ5 οἡ ἴπθ Ἐ οἰδϊνθ 
(' ννῇοπιβοσνεγ ἢ, 85 18 ἀρρᾶγοπῖ ἴῃ ἴδε Οτεεῖς, 
νΒογο [ῃ6 ἔογεθ οὗ ἄν 15 τ[γοννῃ οἡ ἰΐ (7εἰξ, 
ἐΟγ, Οτ. 8.428; Μαήνϊιρ, ὃ 126). ὙΠὰ5 [ἢ 6 
Θ6η86 ἰ5, “16 οὐ)εςῖα οὗ (οαΐβ ΠΟΙΟΥ͂ ἅγὸ 
σβόϑθη ὈΥ ἴπδῖ ΤΊΤΟΥ ἰἰ5εἰξ, Δηα ἠοΐ ὈΥ Δῃγ- 
της οχίογηδὶ ἴο ἴἴ. ὙΠ|Ι5 56ῆ86 ἰ5 δχρ  δἰηδὰ 
ἴῃ τ. τό, δηὰ ΘΧΡΓΘΘΘΙΥ͂ δϑϑογίοα ἴῃ ὖ. 18, 
“Τρογέογε δαί δὲ τῖθγοῦ οπ «υδόον»ι ῥὲ «υἱῇ.; 

17. 1 5 ἱπιροσῖδηϊ ἴο σοιέραγε ἴΠ6 νογϑίοῃϑ 
οὗ ἴῃς ραβϑᾶρὲ αιιοῖεά, ἔχ. ἰχ. 16, νν] ἢ 186 
οτὶρίηδὶ. 

ΗεὉ. (ΠΠΟΥΑΠΥ τοπάοτε). “ Βιιϊξ ἱηάεοά 
Ὀδοδιισο οὗ [ἢ]5 1 τηδάὸ ἴῃθο βῖαπά, ὑὕδοδυβο οὗ 
τρακίηρ πες 566 ΤΩΥ̓ Ροννεσ, ἀπὰ ἴο ἴπ6 ἰηϊθηϊ 
1Πδἴ ΠΙΥ͂ ὨᾶΠῚΘ ΠΊΔΥ ὃς ἀεοϊαγεὰ ἴῃ 4}} [ΠῸ 
οατῖϊ.᾽ 
ΧΧ: καὶ ἕνεκεν τούτου διετηρήθης, ἵνα 

ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν δύναμίν μου, καὶ ὅπως 
διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ τῇ γῆ. 

81. Ῥδι}]: εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε, ὅπως 
ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν δύναμίν μου, κιτιλ. 

Α. Ν. (Κ οπι. ἰχ. 17) “νδθη ἕογ 118 ϑηπὶς 
Ῥυγροβα ἴᾶνο 1 ταϊϑδοα ἴπεθὸ ὑρ, ἴα 1 πιρῆῖ 
ΘΏΟΥ ΠΥ ΡΟννΟΥ ἰη ἴδπεε, δηάᾶ [ῃδϊ ΓᾺΥ Πᾶπιδ 
ταῖρϊ Ὀ6 ἀδοϊαγοὰ τῆγουπουῖ 811 1ΠῸ οδγίῃ. 

(α.) Τῆς Α. Υ. Εχ. ἴχ. τό, “ “π4 ἐπ Ὁδν 
ἀεεά ,γ2ὸγ τρὶς ἐαις," δπὰ δῖ. Ῥδι}}5 εἰς αὐτὸ 
τοῦτο 16 ΤποΓῈ εἰηρῃαῖϊς δηκὶ ῥγεςῖϑο, δηὰ ἴῃ 
(Π15 ἀζτοθ Ὀεϊζογ ἢ τῃ6 Ηφδ., ἰπδη .ἀοο5 
ἕνεκεν τούτου (1,ΧΧ). 

(ὁ.) Το πιαγρίπ, “1 δαυς »ιαΐρ ἐδεὸ «“ἰαπά ἢ 
ΠΟΙΤΘΟΙΪΥ τεργεβοηῖβ ΠΣ Π, ΗἸΡΒΙ οἔ 
ἽΝ, ψ Ὡς ἢ Εὔγοῖ τοπάογβ, “ βιδίμπογο, βδἰδδὶ- 
γε ; ργωῆοογο, σοηϑιζαεγε ; σοηβογνδῦο, σοῃ- 
ἢγπηαγο." 

Οὐϑοηῖυ8 ΤΟΠΡΙΥ Δ5οτῖ 68 ἴο ἰἴ ἴῃ 6 πηθδῆ- 
ἴης “τοιδ6, ΒΓ ὑρ,᾿" ἴῃ Νεῆ. νἱ. γ (Α. Ν. 
“ φρῥοϊπῖ, ἀπὰ ἴῃ [.8ῃ. χί. 11,13, ν Ώογο 1ἴ 
ΤῊ Θ2Π5 “ 5εῖ ἴῃ ΥΤΑΥ, ““ σοηβη το γε δο! 6 π|." 

ΤἼδ πηοαπίηρ “ 65[δ]} }5ἢ, Ὁρῃοϊά, ργόβεσνο 
Ϊ8 ἔουπά ἴἰη τ ΚΙ. χν, 4, 2 Οἢγσ. ἰχ. 8, γον. 
ΧΧΙΧ. 4, Δηά Ὦ η. χὶ. 14. 

1 1τὴ8 ἀρΡρΟΑΓΒ δῖ διετηρήθης “ἴδοιι νναϑῖ 
Ῥγεβοσνοά " (1,ΧΧὺ ἰ5 τίρῃξ. [ἢ δεπβο, δαυῖ 
ψτοηρ ἴῃ δι δδιτυϊης ἴῃς Ῥαβϑοῖνο ἴοσγ (Π6 
Αςεῖἴϊνε Υοΐςε: 45 ἴπ6 Αςίίνο ὄχργεβϑεβ Οοα β 
ΡΘΠΟΥ͂ ΤΟΤΕ αἰἰγοσΥ ἀπά οπλρῃδίο δ} γ, δηὰ 
80 ἰ5 ὑοῖῖοῦ ϑιμ θὰ ἴο 851. Ρδιυ δ Ῥυγροβὸ οὗ 
ἀδοϊατιης Η8 δυβοϊιἴθ ροννοσ, μὸ γοϑίοσοβϑ ἰἴ 
ἴῃ ἐξήγειρά σε, “1 Ὦανςε γταϊδεὰ ἴπ66 ὉΡ᾽ 85 
ἴτοπὶ ἀδηροῦ ΟΥ ἀοαῖϊῃ, ὙΠῸ (ομηρουπὰ ΝοΓγὺ 
ἴῃ [Π6 ΟὨΪΥ ρᾷϑϑᾶρεὲ Ὥσσγο 1ἴ ἰ5 ἔουπά ἴῃ {6 
Ν. Τ., τ (οΥ. νὶ. 14, δπὰ ἴῃ ἰρῦ ΓΤ. 1ΙΙ, 
ἀπολωλότας ἐξεγείροντα εἰς σωτηρίαν ἢ25 [15 
βἰρηϊποδίοη. 
ὙΠ8 5εηβθ, 1 πᾶν γαϊδθὰ τ," ΟΥ “ Ργδ- 

ϑεσνοά ἴπεὸ," 15 βυρροτγίοα ὉΥῪ (ἢ ΧΧ 
διετηρήθης, ὈΥ͂ ἃ νατίοιιβ τεδάϊπρ ἰπ τς Ηεχᾶ- 
Ρἷᾶ διετηρησά σε, ὈΥ Οτίρ. ῬΒΙ]ΟΟΔ]14 ς. ΧΧΙΣ, 
διετηρήθη Φαραὼ ὑπὲρ ἐνδείξεως δυνάμεως Θεοῦ 



ΚΟΜΑΝΘ, ΙΧ. 

ὉΥ ΟἾγγ5. ἴῃ 1. εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐτηρεῖτο, ὉΥ͂ 
Οηκεῖΐοβ, δηὰ (ἴῃς Ασδδὶς ἴῃ ὉΝ αἰϊοηβ Ροϊγρίοι 
(5εε θεῖον), δηά 15 δάτι οἀ Ὁ Μογοῦ ἴο ὃἋ 
(86 οσοττεςῖ Ὠιἰϑίοσιςδὶ ἱπιογργοίδίςοη οὗ ἔχ. ἰχ. 
1Ι6.ὙἩ. ΜΔΗΩΥ ΟἾΠΕΟΙ τηθδηῖηρ8 ἤᾶνα ὑὕδθὴ ἰη- 
τοηϊοά: 

(1.) 1 παν ὑγουρηΐ (δε ἱπῖο δχίϑῖθῃςθ 

(2.) {παν Ὁγουρῆῖ (ἢδ6 ἔογιναγά δηὰ ἰἸαἱά 
[}15 ραγί ὕροὴ ἴπεε ((δἰν πη). 

(30}}}} ᾶνθ γαϊϑοάὰ (δθ6ὲ ἴο [ὴ6 τσοῃδ 
(ΟἸδς ΚΣ). 

(4.) 1 μᾶνο βεγοά (δε ὕὑρ ἴο γτεβϑιϑίδῃςα 
(Αυριυπίπο). 
Βυῖ" (ἴο υϑὲ Μογεοῖβ ψογάϑ) “1Π686 

δρεοϊδὶ ἀθπηϊίουβ οὗ (ἢ6 ϑθῆϑε πιᾶκθὸ ἴπ6 
ΑΡροϑβίϊθ ϑΑΥ͂ βοπιείίηρ 50 επέγεὶγ ἀἠ7εγοηὶ, 
ὈοῖΒ ἔγοτα ἴῃς ογίπαὶ δηὰ ἔἤοτὶ ἴδ ΧΧ, 
(πδὲ ΠΟΥ οὐρῃΐ ἴο ὃ6 ηροεβδιίαϊοα ὈῪ 1ῃ6 
ςοηίοχῖ; δι [ἢ 15 15 ηοῖ ἴπ6 οΔ56.ἢ 

ΤΠηε 5ᾶ4π|ὸ οσ  ἰςῖϊσπὶ σοηάδεοιηη8 Μεγ β 
ον ἃγίῇς!4] ἰηϊογργείδίοη (πδῖ συ ἐχραπάς 
(86 5ρεςῖ4] βεῆβε οὗ ἴτε Ηθῦγενν ννοσά (2. ἐς. 
“ ργοβεσνθα ᾽, ἴο ἀεηοῖς ἴπ νοὶ ἀρρεάγδηςδ 
οἵ Ῥῃαγαοῦ : Κ1 ἢδνο σδυϑοά ἴΠ66 ἴο ΘΙ Γρο," 
ΠΥ νοὶ] ἰβίογί αὶ ἀρροάγαποθ ἢδβ ὕδεη 
Ὀτγουρῖ ἀρουὶ ὈΥ πιο, ἰῃ ογάεσγ {μδΐ, ἄζο. 

(..) [ηϑἰεδὰ οὗ “ 5Θῆον ΤΥ ροννὲσ ἴῃ πες," 
[Π6 Ηδφῦτονν πιθδῃ8 ὁ 5ϑῇον ἴο {π66,᾿ Ἅ11τ. “τηᾶκὸ 
ἴδοε ἴο 566 ΤΥ ροννεσ." ὙΤῇε Α. Ν. τεσορη 568 
1815 ἴσια τεηάοτίηρ ἰη ἔχ. ᾿χ. τό, ὈΥ̓ Ρτιπίίης 
“π᾿ ἴῃ [Δ]1ς5 : 50 8}} ἴπε δηςίθηϊ νϑυβί οῃβ, 85 
τορυεςεηϊεά ἴῃ ὟΝ αἰϊοπ᾿β Ροϊγροῖξ; 

Οπάείος : “ δϑισέϊπωὶ ἴα, υἱ οπἴοηάογοιῃ ἐΐῤὲ,} 

: “ ϑωδουῤείογε ἴα ξδοὶ, υἱ οβἰοηάογοηὶ 
δὶ." 

“Ἵγαὁ. “ὉὍὯε γευεγυασουὶ, αἱ οδἰοηάογοιῃ 2 δὲ. 
δν»νγ. “ΟἽ ἰὰ ἴδ εομοζ τ μὲ, αἱ οσἴθηάργοσῃ Ζ:ὲ.᾽» 

Ῥγοπὶ ἴΠ656 σοιᾶγκ5, δηά (Π6 ἡοῖοδ5 ἴῃ (ἢϊ5 
ΓΟΙΏΠΣΠΘΏΪΔΤΥ οὐ ΕΧ. ἰχ. 15 δηά τό, 1 νν}}} 6 
8666ῃ ἴῃαΐ (6 86η86 οἵ ἴΠ6 νν 016 ραᾷβϑᾶρθ ἰβ8 85 
ἴο!οννβ : “1 νν}}} βραγεὲ ἴθθ πὸ ἰοηροσ, δυῖ 
δηῖα ἴπδε ἴο ἴῃς Ἀδαγῖ ἢ 41} ΠΥ ρ]άρι65, 
[πὲ ἴπου πιαγοβῖ κηονν ἴΠδϊ ΤΠΟΣΘ ἰδ ΠΟ ρον Γ 
ἔκ πῆρ (τ. 14): ἴογ ΙΧ 1 Πδὰ ποῖ νυν με] ὰ 
ΤΩΥ Παηά, δυΐ Παά 5ἰγεϊομοά ἃ ουΐ ἴο 5πιῖ6 
{πεῸ δπὰ [ΠΥ Ρεορὶς ἢ ἴΠ6 ΡΕΒΌ]εηςο, ἴποι 
ψου]άϑι πᾶν Ὀδοη ςουΐ ΟΥ̓́ ἔγοτῃ [ῃ6 δαἢ δί 
οῆςο. Βυῖΐῖ ἱπάξεὰ 1 βραγεά δηὰ ὑρδοϊὰ ἴποο, 
ἴογ [Π]18 ΝΕΥῪ ριγροϑθα (δἰγεδαῦ ἀθεϊασεὰ ἴῃ 
υὖ. 14) ἴο 5ῆονΥ ἴΠ66 ΤΥ ρονγογ." 

Α58 Ῥῃάαγδοῦ ἰ5 ΒΟ  ΠΊΠΥ ψναγηδὰ ἴῃ τ. 14 
(παῖ ΠῈ Ψ}}} Ὀ6 συ τεὴ ἴὸ ἴδε Ποαγί, ἰη δοίης 
ἰδιιρηῖ τπδῖ ΤΠΟΓΟ 5 ποπΘ κο Οοά, ᾿ξ ἰ5 εἰοαῦ 
[παῖ ἴῃ6 ψψογάβ5 “ ϑδϑῇῆον ἴπδ6 6 ΤΩΥ ροννου " 1ῃ τ". 
16, αἶ5ο ἱπο]ιιάδ (ΠῈ ςοΠΠΠρΈπΟΥ οὗ ΡΏΑγΔΟ 8 
σοπεπιρά τοβίβίδηοθ δηά ἀδοϊγυςίοη, δηά ἃσα 
υϑοά ἴῃ (Π6 54π|6 γβεϊογί }] βθῆϑθε ἃ5 ννὰ βηά 
ἴη ἔχ. χὶν. 4, 18. “ Απά ἴῃς Εργριίδπϑ 5}4}} 
Κπονν ἴπδῖ 1 4πὶ ἴδε [ογὰ. (οτηρατγα [πᾶ ρ65 
ΜΠ. τό, τ 54πι. χὶν. 12: “νψνὲ ΜΜ} δον γοι ἃ 
(δ, “νὰ ψ}}} γχρᾶῖκο γου ἴο Κηονν." Α 5{}] 

ΓΛΟΓΟ 5(γἰ Κίπρ' ὀχ ρἷ6 οὗ 1ἢ15 πχοάς οὗ ΟΧΡΓο5- 
ϑίοη ἰ5 ἑοιπάὰ ἴῃ 5. ᾿ἰχ.ὄ 11: “ Οοπεμρις {δεν 
ἑη αυγαΐδ, εοπσιηθ ἐῤόρε, ἐδαΐ δὲν γιαν ποὲ ὁδὶ 
πα ἰεὶ ἐῤενι ἔποαυ ἐῤαὶ Οοά γείοί ἐπ ὕαςοῦ 
μπΐο ἰδὲ “π42 οΥ 16ὲ εαγεῥ." ὝΤΠΘ ΡΘΥΘΟΊΒ ἰπα]- 
οαϊοὰ δἵθ ἴπῸὸ βάπιὶθὸ (Ὠσουρδουὶ, δηά ἴδς 
Ῥ ΘΙ π σι 5 τηθδηΐηρ 15, [εἴ ΤΠ πὶ ρογ βῆ, αηὰ ἴῃ 
ΡΟΓ ἢ ηρ ἰοεασ ΟΟα 5 ρονγεσ. 8ὅεὲ Ὠε] Ζϑοῦ 
ου ἴΠ6 Ῥ84]πι. 
Ὗς τι 566 ἴΠ8 [6 τεηογίης οἵ τῆς 

[ΧΧ, του βταπητη δίς}  γ ννγοηρ, ἰ5 ποῖ 
ἰῇ 56η56: ἴῸΓ 5 Ῥῃαγδοὴ ἀϊά ἰπ ἔδλοϊ 

ῬοΓϑἢ ἴπ Ὀεῖπρ ἴαυρ ἢ [Π6 ρτεδίηθϑα οὗ Οοά 5 
ῬΟΜΕΙ, ἰἴ ϑεοπηοά ἴο ἴπε 1,ΧΧ πιοῦγὸ ἡδίυγαὶ 
ἴο τορασγά [ἢ ἰδβθοῦ 45 ἐπι δὲ 10 οἱῤεγ: ἐπ δίς 
εγίοπ: δὰ (18 ἰηϊεγρτγεϊδιίοη δεῖμα δα 4}} 
8. 20᾽]6 ἰο 81. Ρβϑυ} 8 ἀγρυπιοπί, 15 δάοριοά 
ΒΥ πὶπι, δυϊ ποῖ ψβουΐ ἃ νΕΓΥ δἰξηιβοδοῖ 
σοἤδηρο. 

(4.) ον ἵνα ἐνδείξωμαι ἐν σοί (1,ΧΧ) 5851, 
Ῥδὺὶ νυτϊο8 ὅπως ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ. .. καὶ 
ὅπως διαγγελῆ τὸ ὄνομά μου, κι τ. λ. ΤΟ 
ΤΕΆΒΟΩ 15 ουϊήθπῖ. Ασοοτγάϊης ἴο ἴῃς Ηοῦγον 
Οοάπ ἤγβί δὰ ἀϊγεοῖ ρυγροβο ἴῃ Ὡρμοϊάϊηρ 
ῬΒΆΓΔΟΝ ννᾶ8 “ ἴο 5σῆονν ἢϊπὶ Η 5 βοννεγ :" τῆς 
ΒΕΓΟΠΟΔΙΎῪ ΡΌΓΡΟΒΟ, σοπίίϊηροηΐ οἡ ἴῃς {11Π]- 
τηοηΐ οὗ [ἢ ἔογπΊοῦ, ννὰϑ “ 1ηαὶ Οοὐ 8 πᾶπιθ 
τα Ὀ6 ἀδοϊαγοά ἴῃ 4]}] ἴη6 εατίῃ." ὙὍΤἢθ 
ΙΧΧ᾽ νεγβίοη, “ ϑίιον τη ἴΠ66 ΤῊΥ ΡΟΜΈΣ, τὸ- 
ἄυιοεβ ἴῃ6 ὈΓΙΤΊΔΥΥ ῬΌΓΡΟΒΟ ἴο ἃ Τη6Γ6 640 8- 
ἰεηΐ οὗ ἴ8ε ϑεςοηῃάδτγυ, δηὰ ἰπεγείοσε δὲ, Ῥδυὶ 
Γοϊθςῖβ ἵνα ἃηά ι.565 ὅπως 1ηὴ Ὀοϊἢ οἸΔι1565 : “ [ὉΓ 
(815 ΘΓ Ρυγροβε 1 ἀρμε]ά [Π66, [παῖ 50,᾿ δίς. 
ΤᾺὨΙ5 τεροτ[ὕοη οὗ ὅπως 15 ἔουπά πονῇεσα εἶδε 
ἴῃ Ν. Τ. 

Ἡρρι. “51. Ῥαὺϊ τοηάεγβ Ἔ9)5 ἃ5 νε]]} 
88 Ἰ»Ὸ9 ΌΥ ὅπως, ἴο ΕΧρΓα585 νῶδί Οοά 
τυ ϑῃοὰ ἐπ ἐδὲν «ὐαν ἴο αζἴίαίη." 
απ Ηεηρεὶ, δἀταϊττης ἔμ ΠΥ τπδὶ ὅπως ἀπά 

ἵνα ἃτε οἴξη υ86ἀ ἱπά! Π γε ΠΥ, ἴῃ οἵ εν υτίϊοτθ 
85 ΜΥ}6}} 85 'η ἴπὸ 1 ΧΧ δηά Ν. Τ'. γεῖ πιδίη- 
ἰδῖη5 (απ Ῥγονε5) ἴπδΐ ἴῃ ΤΔΠΥ ρᾶβϑαρεβ ὑὈοῖἢ 
οὗ [6 (Ἰαδβϑῖςαὶ δπὰ 11 0]1ς 4] τυτὶἴοσο ἴΠοΓο 5 
Δῃ υπαιιοϑίϊοπδοὶς ἀϊξιϊηοϊίοη. Βεβιάθς ΡΪδῖ. 
ΒΘΡ. Υἱ]. ς66 Ε, 567 Α, δηά Χοη. Με. ΙΝ. 
ἷν. 16, οϊεα Ὀγ  δη Η., 8ε6 αἷϑο Μοπι. 1]. ἱ. 
19, Απδ. [1. νἱ. 21, αηά Κα ηοτ᾽β ποῖθρ. 

ἴπ 81. Ραυ}᾿5 Ἔρί 83{165 ννὲ τῆδὺ ποῖϊοβ τ Του. 
ἱ. 7, ΠΟΥ (86 ἀοϑρη οἴ γασοβ ἴννο δο[οη5 
οπο ἱπιηπιοάϊαίς (ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ), ἴδ 
οἴμοσ σοπίίηρθηΐ οὐ ἰ (ὅπως μὴ καυχήσηται 
πᾶσα σάρξ, “παῖ 50 ηο ἤσ5ἢ,᾽" ἄς). 

2 Οογ. τῇ. 11, 14: ἐν τῷ νῦν καιρῷ τὸ ὑμῶν 
περίσσευμα εἰς τὸ ἐκείνων ὑστέρημα ἵνα καὶ τὸ 
ἐκείνων περίσσευμα εἰς τὸ ὑμῶν ὑστέρημα, ὅπως 
γένηται ἰσότης. 1 ὙΤΉἬΕΒ8. ἱ. 12 (51Π|1}4Γ). 

19. 81. Ῥαυ] βϑοπὶβ ἴο ἢᾶνθ ἴῃ πιϊπὰ 5300} 
Ῥαβϑδᾶψεβ 45 ὟΝ ἰϑάοπὶ Χίϊ. 12: τίς γὰρ ἐρεῖ, τί 
ἐποίησας ; ἢ τίς ἀντιστήσεται τῷ κρίματι σου; 
]οὉ ἰχ. το : τίς οὖν κριματι ἀντοῦ ἀντιστησεται; 
Τνο οδυϊίοηβ ἄγὲ πεεάρά. 
ι. 81. Ρδι}] βρθᾶκϑβ ἤοσο, ποῖ οὗ ἴῃ: 6 ἈΓΙΠΊΔΤΥ 

δΔηά ϑβροπίδπθοιβ νν}}} οὗ Οοά, ποῖ οὗ ἰμπδῖ 

18ὲ 
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ψ ϊο ἢ Οοά, οἵ Η ἱπιβεὶ δίοπο, ἀδβίγοβ (θέλημα) ; 
δυΐ οὗ ἴπ6 σουπ56}] οὐ ἄδογθοα ψῃιοῦ Ης 580 
ἔοστῃβϑ 48 ἴο ἱηοϊιὰθ δηὰ ονείτυὶας ἴῃς ἔτεος 
δοϊίοη οὗ πιᾶπ (βούλημα). 866 ΕΡΗΉ. ἱ. ς, 11: 
ΤΠ ομαϊ ἀϑοηβ Νενν Ογδίγ]θ,᾽ ὃ 461; Ρ]Δδῖο, 
41, ἐροβ᾽ νἱ. γόρ Ὁ, ΥἹῖ. 802, Ο. 
Ἄν δῆ ἐθέλω ἀπά βούλομαι ἃγ6 ἀπ: ηφυ ῃοά, 

τῆ: ΓΟΓΠΊΟΥ ΠηΘΔΠ5 ἴῃ6 5 πηρὶ6 δροηΐλποοιιϑ Μ1]}}, 
τε ἰδῖῖογ ἴπΠ6 σοηβοίουβ δηὰ ἀδ᾽ Ὀεγαῖς ρυγ- 
Ροβϑε. 866 Αἰηπιοπηὶυ8, οὐ. ναίςκη. ρρ. 31, 70, 
ἩΓΠΟΒ56 ΓΟΠΊΔΓΚ ἢ25 Ὀδεη ἴοο ΠΔ5Π|Ὁ το]θοῖϊθά. 

. ἃ. [1{ἰ5 δραίη ἴῃς ευεηΣ, ἀπά ποῖ ἴπδ ἱπίοσ- 
τησάϊαϊο ιγοζί., παῖ 18 ἰὴ ιεϑίίοη. Μδη 
ἀοεβ τοϑιϑῖ τῇς νν}}}} οἵ Οσοάὰ (θέλημα), ἴπδῖ 
ΙΠΙΑΤΥ ΜΠ], νυ ἢ ἢ Ἰοδάβ ἢϊπὶ ἴο σγερεπίδηςς, 
υἵ ἴπ6 δνοηΐ Δἰννᾶγ5 ςοιτεϑροηάβ ἢ [6 

Τυϊνίηθ ρυγροβϑε (βούλημαλ. . 

Γ(ΗΑΡΤῈΚΒΚΒ Χ. 

5 786 :ογίλίμγε τἀπυοὰ 1Δ. σέβόγοιςς ὀεῥισέχέ 
444 γισἀϊεομαησς ο7 1λε ἰατυ, ακπαὶ Δ«ἐἔὦὲ οὐ μα μά, 
11 αμα ἑἀαΐ αἰ, ὀσίὰ ὅεῖυ απαἱ σερί ς, ἐλαΐ 
ὀεώσυνε, «λα δ ποέ ἐε κοπ)οεπαεα, τ8 α»ιαἱ Δα 
τε Οερμίέος ταί γέζεῖνε λε τυσγα απα ὁξ- 
ἤΐευε. τὸ ἤγαεί τοας ποί ἐρηογαμέ οὐ ἐλεέτέ 
ἐδέμρε. 

ΒΟΜΑΝ΄. Χ. ἰν. 1---. 

81. Το βθοοοῃά δικαιοσύνης ἢΔ5 οοῃϑίογδῦϊα 
ΔΕΠΟΥΓΥ, Θϑρος Δ} οὗ νεγϑιουβ δηὰ Εδίμεγϑ, 
δυΐϊ ἰ5 ηοῖ ἐοιιηὰ ἰη τῆς οαγ] οὶ ἴ᾿ ης 45, ἀηὰ ἰ8 
τεὐεοῖϊοα ΌΥ ὨΘΑΓΪΥ 4}} ογιτἰςα] οάϊοτβθ. Μδηγ 
ξοοά ἱπίογρυεῖογβ, πονγονοῦ, 51}}} οοηϑί θυ [ἴ ἰη - 
ἀἸϑροηϑδῦὶθ ἰηῃ ἴη6 ἰοχῖ; ΜοΥυοεγ ο4}}5 ἴὸ κἀπα 
ἰγασὶς ροίΐηὶ οὗ ἴδ προρδῖῖνα Ἴοοιιπίοτ-βἰδίο- 
τιοηϊ.ἢ 

Τῆς ροϊπὶ οὗ 186 ραγδάοχ Ἴεσίδι ΗΪΥ 18 {παῖ 
(δες [εἐνν5 ἔα ἴο δἰίδιη ἴῃ 6 υϑγγ τὨΐης νι ἢ 
{ΠΟΥ ννεσὸ ἑοϊϊονίης ἁῇἤοσ, ἰ. 6., “ἃ ἰανν οὗ 
τιρῃθουβηε58." [{πογείογο δικαιοσύνης ὈῈὲ 
ποῖ τορϑαϊοα, 51}}} νόμον τηυϑὲ πάνθ 6 βᾶπιθ 
ΤῊ ΘΔΠΙΠΡ 85 ἰη ἴῃς τοί οἶδυ5θ, “4 ἰδνν " 5Ξιυςἢ 
85 ΤΠΟΥ νοσθ βοοκίης, δηά [μεγεΐοσγο, ἰῇ ἕδεῖ, 
“8 ἰὰνν οὗ τὶ ρϊθουβηθ85." 

ει ΤΥ Πελιῖ 8 ἀεβίγε 
ἈΠ ργᾶγεγ ἴο (σά ἔογ ἰϑβγδεὶ 

80 [δῖ τῆεγ παρῇς δὲ βανεά. 
2 ἔογ 1 ὕεαγ τε τεσογὰ τἰδῖ 

{ΠῸΥῚ πᾶνε 4 ζεδὶ οἵ (σοά, δυῖ ποῖ 
δοςογάϊηρ; τὸ Κπον]εάρε. 

4 Εογ πὸ δείηρ Ἱρπογδηῖ οὗ 

ΟΗΑΡ, Χ.--ΤῊΕ ΟΑΥΒΕ ΟΡ ἴββαεἷςι, 5 
ΘΤΌΜΒΙΙΝΟ. : 

ὙΤῆΟ βυδ]οςὶ οὗ 1118 σπαρῖογ 15 τῆς ἔᾳςεῖ 
ϑϑογίοα ἴῃ ἰχ. 211-13, ἴπαΐξ ἰ5γδοὶ ἔδιϊοὰ ἴο 
αἰϊδίη ἃ ἰᾶανν οὗ τις ῃιθουβδηθθα Ὀροδυϑθ {ΠΕΥ͂ 
βουμῆϊ ἃ τὶῃιεουδηθθθ ἀδροπάθφηϊ οἡ ἴδε 
τότ οὗ ἐποῖγ οὐὴ ψογΚ8β. Βιυῖ Ὀεΐογα 
δπῖογίηρ οἡ ἴῃς ραϊηξωϊ δηά ἰηνίἀϊοιι5 ἴδβκ οὗ 
οοπαοπηπίηρς ἢϊ5 οννη παϊΐοη, δῖ. δι} τγεῆενν5 
ἴΠ6 ϑϑυγαηςς οὗ ἢΪ5 Ἀϑδιτεϊς ᾿ηἴογοδι ἴῃ ΤΠΕΙΓ 
βαἸνδί!ο. 

1. Βγείῤγεη,) ΤὨΪ5 ὀχργοβϑίοη οὗ δαβεςίοη 
ἰοννᾶσὰβ [πὶ8 τοδύθυβ ἰ8 ἴῆ6 πιοῦεὲ ἄρργο- 
Ῥτγίαϊε πόγὸ Ὀεσϑιιθα ἘΠΕΓΕ ΕΓ ὨΊΔΩΥ͂ [νυν δὶ 
(γι βιδη5 διηοης ἔποτη. 
» ὀεαγί᾽, ὁ εεῖγε ἀπά ῥγαγεγ ἰο Οοά 2 

γαεὶ ἐς, ἸδΩΣ {δὲ} »ηῖσ ἐσ “αὐεΔΆ6Β}0. “ Μν 
δεαγί ἀξείγε απα ἸΔΥ δαρρλὶοδίΐοι ἴο Θοὰ 
ὁπ ἰποὶσ Ὀ08417 8 70. δαϊνδιΐοι." ἋὋΠ6 
ψογὰ (εὐδοκία) μεγε σεηάεγοὰ “ ἐκ γε," δηὰ ἴῃ 
ῬΏῊΠ]. ἵν 1 ς “ χοοά «υἱ[," τι. 11.“ σΖοοά ρίεασωγο," 
ἴηθδηβ ποῖ πλεσὸ ρβαϑϑῖνε Ὀρπογυοίθηςς, δυΐ Δη 
ἃςῖϊνες ἀεὶ ϊ δηὰ ρίθαϑυγο, ννϊο δ ΠοῊ 
αἰγοοῖοὰ ἴο δὴ οδ]εςϊ ποῖ δοΐμδιὶυ οχιϑῖεηῖ, 
Ὀυΐϊ 51}}} ἴο Ὀ6 τοδὶιδοι, 85 οὗ σουγϑὸ ἴΠ6 
οἰδγδοῖου οὗ ἃ νυ δῆ" (ΡὨΠΠῈρΡΡΙ). (Οοπιρᾶγα 
Δ οτον. 8; 1 7655. 11, 8, ἀπά Βρ. [ἰςμτοοῦ 5 
ποῖοβ οἡ ΡΠ ρρ Δ Π5. 

Εογτ ἴῃς ἀιϊδιησοη Ὀοῖννθθη “' ῬΥΔΥΕΓ "ἢ 
(προσευχήν ἴῃ ρεπογαὶ, θυῖ δά ἀγεβϑοὶ τὸ σοά 
ΟὨΪΥ, δηά δέησις, ἃ Ρεϊτοη ἔογ Βοπλς ραγί οὐ ΑΓ 
Ὀεηοῆΐ δάιϊγεββεα ἴο ἀοά οΥ πίλῃ, 5ε6 ΡΆὨ]], 

ἵν, 6, Ἐρἢ. νἱ. 18, 1 Τίπι. 11. 1, ν᾿ 5, ἴη Δ]} 
οὗ ννῆϊοἢ ραβϑβᾶζοβ ἴδε Α. ΚΝ. 888 “δΈΡΡΙ] 68» 
το," 
“ον Ιεγαεὶ" 15 ἃ τοδάϊηρ ργοῦδογ ἄυε ἴο 

1Π6 ΠΟΠΙΠΊΘΠΟΘΠΊΘΩΓ οὗ ἃ πενν σπαρίοσγ ἴῃ 
ΟΒυτςοῇ 1, Θοτοπαγίθϑ: ἴῃς ἴσιο τεδάϊηρ (αὐτῶν) 
8δῆον5 ἴῃ εἶοβθ οοηηφοζίοη νυν οἢ. ΙΧ. 

ἴῃ ἡ μὲν εὐδοκία ἴδε ᾿π]  ρ ραγῖϊο]α βῆονβ 
παῖ ἴῃοτγὸ 15 δγόδαν ἰη ἴῃς Αροϑῖϊε 8 πηϊηά ἃ 
(πουγῆϊ ορροϑοὰ ἴο {π4ἰ ννῆϊο ἢ 6 ψου]ά 
ἀεδίγε : ἴπ|95 του πί ἰ5 ἐουηά ἴῃ σ΄. 1. 

νδὴ Ηδηροὶ ἱπιαρίποϑ ἃ ἀϊογοπὶ ἀπ {Πι6515, 
“(τῆς φοράν} οὗ "7 μεαγῖ οὐ {πεῖγ ὑε δα], 
ὙΠαΐουεσ {πεὶγ οὐ πη Ρόγνυθγδα νν}}} τπαὺ δε." 
Βιυῖ τΠ6 5150 ἐπιρηδς ἐμῆς 15 ἄυε ἴο 16 
ἀϊσι!ποϊίοη Ὀεΐννοοη ἴπ6 ἄδβιγε οὗ δῖ. Ρδιυ}8 
οαυη ῥεαγὶ δηὰ ἢΐ5 ΒυΡρρ]]οδίοη “9 Οοά. 

Ω. ον 1 δεαν ἐῤενι γεοογἢ Τῆς τϑᾶϑοη οὗ 
(ἢ Αροϑι]ο᾽5 ἀδβίγε δηἀ ὑγαγετῦ ἴοσ ἰϑγδεὶ: ἢ6 
Κπονν {πεῖν 268] δηὰ {ποὶγ νναηΐ οἵ Κηον]οάρο, 
[γ ἢ6 διδὰ ϑοἰιδιεὰ Ἰαγρεὶγ ἴῃ Ὀοΐῃ (Αοῖϑ 
ΧΧΙΙ, 2). 

“ Ζεαὶ δῶν Οοί " Ὀοῖπα ἴῃ ἰἰβεὶ ροοά, ἰ5 
Δ Θποσυγσεπιεηῖ ἴο ὈΓΑΥΘΓ ΟἹ {πεὶγ ὈΘΉΔΙΕ, 
81. Ρδι}᾿5 δῇεςϊίοπ 15 ἴμιι8 ἀρδίη 86εῃ ἴῃ ροϊῃϊ- 
ἴῃς ἤγδ ἴο ταὶ Μοὶ 18 Ὀγαιβθυν ΟΠ Ὺ : 868 
ο ἱ. δ. 

ὁμὲ ποῖ σεκογάϊς ἴο ἀποτυϊεάσε ᾿Ἐπίγνωσις 
15. (}} αηὰ τπογουρὴ Κηον]εάρο, ποῖ [ηδὶ ᾿π|- 
Ῥεγίδεϊ Κπονοάρε (γνῶσις) ΒΟ “2 γε 
μ,᾽" (τ (ον. νι. στ, Χῖ. 12: σοπιρᾶγε Ἐ ΟΤΏ, 
ἷ. 28 ΕρΏ.]. 17). ὙΒαῖ ἴῃς 264] οὗ [86 [ἐνν8 



γ. 4---5.] 

(οὐ 8 πἱρβιίεουβηεβ8, ἀπά ροίηρ δδουΐ 
ἴο εϑ: δ ]Π15ἢ τΠΕΙΓ οὐνπῃ Πρ ϊεοιϑπε88, 
ἢανε ποῖ βυρηλτιεά τε βεῖναβ ὑπο 
τὰς γἰρῃςεουβηεβ8 οὗ (σοα. 

τὯ8 Μ᾿ Ππουΐ [Π6 συϊάδηςς οὗ [Πϊ5 ἴγῃς Κηον- 
Ἰοάξο, ἰ5 ϑδῆονγῃ ἰῃ ἴῃὴ6 ἢθχῖ νϑῦϑο. 

38. ον δὲν δεὶπρ ἱσπογαηὶ 9 Οοά᾽: γὶγῥίοοιμ- 
γ41.1,) “ἘΡΥ Ὀοΐηρ ἱβηαοταδῖ," ἃ ο.: “ 262), 
Ὀεὶπρ ΠΟΙ πους Θπιρἢλϑῖβ, σμου]ά ἤδτα 
ἃ ἰε55 ργογηϊηθηΐῖ ρἷδοθ ἰη ἴδ6 βοηΐθηςε. 
ὙΠΕΥ ννογο ἱβπογδηΐ (παῖ ἴῃ6 ΟὨΪΥ ΘΟΌΣΟΘ 

οἵ στ ρῃίθουβηςβα 15 Οὐοά, “«υδο ἡμαξγβοῖὁ ἐῤὲὲ 
ὠπροά γ᾽" (1}}. 21--26 ; ἵν. 5): δηά ἴἢιι.5 “ χε] 20" 
Οοα" ΟἿΪΥ πιδάς {πεπὶ 5εὲκ ἴο δεῖ ὺὑρ δηά 
“ φίαόίσο (1ν. 31) δεῖν οαυπ γὶσῥέεοι»ε:,᾽ 
ἐ. ε. ἴ86 τἱρῃίθουβηθθθ ὑγΠ ἢ ΠΟΥ τΠπουρδῖ 
[ΠΟΥ οουἹά τρᾶκο νὰ δείοσε σοά ὉΥ 5ἰσὶςϊ 
οδδεγνδῆςς οὗ ΗἰΪ58 ἰὰνν (ῬῈ]]. 1}. 9). 

δαπε ποὶ “μόγηἰλέεα {ῤεγισενυδι μρο ἐξέ γὶσ δέ- 
ἐοι πη. οΥ Οοά.}] “ Τὲ γισΙιδοισπειν 97) Οοά 
15. Ὦσγε ργοβοηϊθα ἃ5 Ηἰ8 αἰϊνὶπο ογάϊπαπεε ἴοῦ 
ΤΩΔῺ 5 βαϊνδίίοη, δηἋἃ [ἢ] 115 ΥΕΓΥ Θβϑθῆςθ, 85 
Οοὐδβ τιρμιεοιιδηεθβ, ἴ ἱπνοΐνοα τη 8 5ε}ν- 
ΓΕπιιποϊδίοη δηά δυδτηϊβϑίοῃ. 

Ἐογ ἴῃς ΜΙάαΙς ϑεηβδε οὗ ὑπετάγησαν Ποῃλ- 
ΡΑΓΕ Ψ}]. 7, ΧΙ, τ; ΗθφὉ. χίϊ. 9; [4πι|6ὲ5 ἰν. 7: 
ι Ῥεῖ. 11. 12. Κοδα “Σὸν δεὶπρ ἐφπιογαπὶ οΓ 
Οοὔ" γἱρῥίεοισπειν, ἀπά δοοκὶπᾷ 1οὁ ἐπἰαῤίμρ 
ἐδειγ οαυπ γί φῥίφοιηει5, ὈΘΥ βα Ὀχαλί θὰ ποῖ 
ὡηο ἐδε γὶσῥιεοισηες 977 Οοά." 

, 4. ον Οδγίφ ἐς δὲ οπά 97 1δὲ ἰααυ)Ἱ (οηῃ- 
Βγτηδίϊοη οὗ νυ. 3. ΤᾺ [6νν5 ξοιιρῆϊ ἴο 6ϑἰδὺ» 
15 {ΠῚ |Ὶ οὐνη τσ ρῃϊθουδηθδ Ὁ ἴπὸ ἴᾶν ; 
Ὀιξ τΠ15 νγὰϑ ἃ ἔδίδ! οἸΤΌΓ, σδι βίης πεῖ ἴο 
κεϊεοῖ [πΠ6 τἱχῃϊθοιιξηθδα οὐ Οοά: 20. ἴπε 
1νν, τοραγάθα 845 ἃ νγὰὺ οὐ αἰϊδιηίπρ ἴο τὶρῆϊ- 
Θου5Π655 δείοσγε σοί, 15 αἵ δὴ δηά ἰη (μη, 
δηὰ ρῖνεβ ρίδος ἴο πε τἱρϊθοιυδηθθθ οὗ [δ ἢ, 

Οδγιοῖ 15 ἐδ οηὰ οὗ ἴῃρ 1 ἃ ἂνν, 45 “" ἀθδίἢ ἰ8 
(πὸ εηὰ οὗ ᾿ιξδ "ἢ (τέλος τοῦ βίου θάνατος : 
Τ᾿ οιποβίῃ. 1106, 25). 

Ύ δἰ5 πιοβῖ σοπηπιοη δῃά βίπιρὶς πιεαπίης οὗ 
τέλος ἰ8 τεηυίγο ὈΥ ἴπε επιριιδῖὶς οοηίγαβί 
Ὀεΐννοεη ἰανν δηὰ ἴδ ἰὴ ἴπὸ Ὀδριηηὶης δηὰ 
εηὰ οὗ ἴδ βεηΐθηςε, δηα 4]50 ΟΥ̓ ἴπ 6 ννοὶθ 
Ἄσοηϊοχί, ΠΟ} ἀαβογδε5 ἴΠ6 ΓΙΡθουδη655 οὗ 
[Δι 45 ορροβεὰ ἴο ἴδε στ ρῃϊθουϑηθββ [πδῖ 15 οὗ 
[Π6 ἴανν, ποῖ 25 ἴΠ 6 σοτῃρ ες !οΏ, ΠΟΥ 45 ἴΠ 6 δἰ τῇ 
οὗ ἴῃς Ἶανν. 

Ι͂η Π]5 ρᾶϑϑαρε 1 5 ποῦ σγαριριαξεα ν «ὐγοη 
ἴο ΤΕΠΩΘΙ νόμου, ΜιΠουῖϊ (6 ἀγίὶς]ο, “ τὴ 6 
,μνν 7 566 Ἰηϊτοάιοίίοῃ, ὃ 9. Βυΐξ ἰἴ 156. ὈΟΓΙΟΥ 
ἴο ἱπίογργεῖ 1 25 κ" 1 ν᾽ ἴῃ σϑηοσγαὶ, ἴπὸ ῥγίη- 
εἰρὶε νυ ϊο ἢ 8808 “ΤΡ ἀο, απά ἐῤορ “ῥαΐ 
ἔνυε." [Ιπ [Π15 56η56, “)δῖνν" 15 δρο  δϑηῃρά ἴῃ 
ΟἸγϑῖ, δπὰ ἴδε ρυγροβὲ οὗ 118 δρο το ἰ5 
Θχργεϑοθά ἴῃ ἴΠ6 γογαβ “)}ογ σι ισοι πε: (0 
ἔυεγ} οπς ἐῤαὶ ὀεϊευεῤ.᾽" 

ΒΟΥ ΟἾΠΕΙ πιο γργοίδιοηβ, 5εῈὲ Νοίς δῖ ἴδε 
οηὰ οὗ τῇς (Δδαρῖίεσ. 

ΒΟΜΑΝΞΘ. Χ, 

4 ον ΟἾγῖβε ἐς τῆς. επά οὗ τὴς 
ἴδανν ἔογ τὶρῃιθουβηεββ ἴο ὀνΕΓΥ ΟΠα 
τλῖ δε]! ἐνεῖῃ. 

5 ον Μοβεβ ἀδβογίδει τῆς τίρδι- 

ὃν γισδίεοιωηπσι. [0 ΦΌΕΦΓΥ ογό ἐδαξ δε ευεῖ.} 
ΤῊΙ5 5 ἴῃ ριισροβο οὗ {πε δοο! οπ οὗ “1ὰν " 
ἴῃ Ομ γίϑῖ. 1 1" τεπιαϊηεὰ ἴῃ ἴοσγοθ ἃ5 
[Π6 οοπάϊτίοη οὗἉ τἱσῃϊοοιιβηθ55, [ἤθη σὶρ θουϑ- 
Ὧ655 σοι] ποῖ Ὀ6 ἐχιθηάοα “20 δυο ὁπε δαὶ 
δεϊευεῖ δ," Ὀυϊ ΟἾΪΚΥ ἴο ἴπο56 ψῆο ογα ὑπο γ 
Ἰδλνῦ δῃὰ ΟἿἹῪ ἰἔ [ΠΟΥ ννεγε “" ἀοεῖβ οὗ ἰδἂνν " 
(.. 13). 

4-|ο. ΜΟΒΕῈΒ ΒΕΑΒΒ ΜΨΙΤΝΕΒΒ ΤῸ ΤΗΕ 
ἈΚΙΟΗΥΕΟΟΒΝΕΒΒ ΟΕ ΒΑΙΤΗ. 

δ. δὲ γἱφῥίεοισηει: αυδίο ἐς 9.) δὲ ἰααυ,} 
Κεδά, ἐδε γὰρῥίοομεπει: «υδῖεῦ ἐξ οὗ Ἰαν, ἀπὲ 
ἔογ τῃη6 νᾶγτίουβΒ γοδάϊηρβ οὗ ν. 5 566 ἴδ ποῖθ 
αἴ ἴῃς οηά οὗ ἴῃς Ἑσδαρῖου. 

ἐδ νιᾶπ «υδίεῦ ἀοείδ ἐδούθ ἐδίπρι) 
»ιαπ «υδιεὦ ἀοεί ἘᾺ 6 τὰ." 

ἴῃ 1,δν. χνὶ!. ς Οοὐ 5475, “7: «ῥα! ἐῤόγοα 
,)ν εὐθορ »εν “αἰ κέφι, ἀπά »ν )μάσνιεπε:: «υδίοῦ 
ἐξα »ιαη ἄρ, δὲ “ῥα ἰδυς ἐπ ἐῤε»." 

ΤὨο ϑεριυδριηῖ, ΠῸπι νυ οἷ δῖ. Ρδυΐ αιιοῖεα 
{ΠῸ ραϑϑᾶρο ΘΧδοῖυ, γοδάβ ἰπ πε ἔογπιεσ μασῖ 
οἵ [6 νεῦϑε “7. «ῥα ΐ ἐῤεγείογε ἀεερ 811] 757 
“Ἰαὐμῖε: ἀπά 81} »ην )μάφ»ιεη.." ΒΒ ἴῃ 186 
Κοορίηρ οὗ 4}} “" “αἹμέσ " δηὰ “ ἡμάσνιεπιι " τὴς 
ΑΡοβῖ]Ὲ 5668 ἃ ἀδβογιρίίοη οὗ “2 ες γιφδίεοισ ὁ 
πΩ: «υρίοῦ ἐς οὗ Ἰαχ," δῃά ἴῃ (ες οἰδιιδ6 
“ἐ αυῤίοδ  α »ιαπ ἀο  Ὧὰ ἢηάβ ἃ σοπαϊοη 
νος ἢ σδηποῖ 6 ρεγίθα αν ἔμ] ΠΠ|εὰ Ὁγ (Ά]]οη 
τήδῃ, δηὰ νυ ἰς ἢ (Ππογοίογο σοπεϊοπηη5 οπθ ννῆο 
ἀερθηάβ οὐ ἢὶ5 οὐνῃ ἐμϊῃἰπιοηῖ οὗ {πε ἰανν ἴογ 
7υδιποδῖίοη Ὀείογε σοά. 

Τιναῖ [ἢ ϊς ἰ5 51. Ρδι}} 8 τηθδηίηρ 15 οἶθᾶγ το πὶ 
ἴδε οοπίοχι ἴῃ σύ. 3, 4, ἀπά ἔγοτῃ ἴἢ6 ννΠο]ὲ 
ἴεποῦ οὗ [15 Ερίϑιίθ (11. 13, 1. 2ο, ἄς ς.),, 85 
γν6}} 85 τοσῃ ἴμε δαγιϊοσ φυαοίδιίίοη οὗ ἴπε σδηλε 
Ῥᾶβϑαρα ἰῃ Οδὶ. δ}. 12, νβεσο ἴῃ πιεαηὶην 8 
Ριιῖ Ὀεγοηὰ ἀουδὲ ΟΥ δηοΐδεγ αμοίδιίοη, 
“ Ομγεεά ἐς φύεγ οπς ἐδας εοπείπεο ποὶ ἐπ αἱ 
ἐῤίηι ἐδαξ αγὸ «υγίεπ ἐπὶ ἐδὲ δοοζ 9 ἐῤε ἰακυ 
0 4ο {ῤε»α" (ευῖ. χχνίϊ!. 26). 

Βιιῖ ἴῃ δϑϑιιπιίης ἴμαῖ ἴΠ6 σοπαϊπίοη, “ “ὦ 
ΩΣ ἀο ἐδε»ι," 15. παργαςτοδῦϊο, δῖ, Ῥὺ] 
δε ῈΠῚ5 ΘΧΔΟΊΙΪΥ ἴο γένοῦβα ἴῃς πδίυγαὶ πιθαηιης 
οὗ ἴῃ ννοτὰβ οὗ Μοβεβ. Ἐμδῥεγ ἴῃοβε ννογάβ 
ΤΟΥ πιοδὴ ταί σοάΐδβ ἰανν ρίνθη ἴο [5γδοὶ 
ςοῃδιϑῖθα οὗ ἰδζυϊοβ ἀπά 1αἀχπιοηῖθ ν ὨΙ οὶ 
»ησδέ ἐεὲ ἀοῤδὲ διὰ ὉΥ Κεερίηρ ψμοἢ {ΠΟῪ 
Βδῃουϊά εηΐογ ἰηῖο [ἴδ : οσ εἰσ ΠΟΥ ἀγὸ ποιῃίηρ 
Ὀετίον τμδπ 8η ἰγοπιοδὶ ργοπλῖϑο Ὀαϑθά προη δη 
ἱπιροβϑὶ θα ςοπάϊίον. ΤὍΤῇθ ἰαϊῖογ τπουρδῖ 
σδηποῖ ὃ6 ἔογ ἃ πιοπηθηΐ δηϊεγίδιηθά : ἴοτ ἰΐ 18 
Οοά Ηἰπιβοῖῖ ννῆο ϑρεᾶκβ ἴπγοιρ ἢ Μοβεβ, 
τοροδίϊηρ ἴπ6 σοπιηδηάπηοηϊ ἀπά ἴμ6 ΡΓοιηῖ5Ὲ 
ἔνῖος, δηὰ σοπῆσγπηίησ ἴπεπὶ ὈΥ ἴπε6 πιοδβῖ 
βοϊθηπ ἕοσῃϊα οὗ 1[νίηο αἰζεβίδιοῃ, “ 1 αι 

{ἰ Τρε 
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184 ΚΟΜΑΝΞ. Χ. [ν. 6--8, 

ΤΕ δ ἐουβηεβ8 Ὠϊ ἢ 5. οὗ τῆς ἴανν, π“ΤΉΔι 
30. 1. τῆς τηλη ννῆϊοἢ ἀοεῖῃ ἴπμοβθα τῆϊηρ8 

λ΄ 3 ΤΡ 984}} ᾿νε Ὀγ τῆεηι. 
6 Βυῖ τῆε Πρῃιίδουβηαθ8 γῇ] ἢ 18 

κῬευξ. 3ο. οὗ Δ βρελκεῖῃ οη τῇ 18. υγῖ86, "98 
ποῖ ἰῃ τῆϊηε ἤεαγῖ, ΚΝ ἢο 58}]] δβδοεηά 

4δε ἸΟΒῸ." ὙὍὲ τοΐθγοεποοβ ἴο (86 ραβϑᾶρδ 
ΌΥ Εοκιοὶ (Χχ. 11, 13, 21) ἃἀπά Νεδεοιηϊδῃ 
(χ. 13, 29) οἰθαυ! δῆονν ἴδαϊ ἴῃ {ΠΕΡ ΥἹΟῚΝ 
[6 σοπάϊοη ννᾶ58 ποῖ ἱπιργασοιοδῦϊε Ποσ [86 
Ῥτοσλῖδα υπαϊϊαϊ 416. 

Ἀιά το 81. Ρυΐ τϊϑγεργοϑθηΐ ΟΥ̓ τῃ]5- 
υπάογϑοϊδηά ἴῃς ρᾶϑϑαρο  Νοῖ 81. Ραϑι]ὶ ἢἰπι- 
5616, Ὀυΐϊ ἴΠο56 ππρο! νης [6νν8, ννοϑα ἜΥΓΟΥ 
[6 ννὰ5 Ἵχροϑβίῃξ. 
ΤΟ οπο ϑΠῸ 5ἰποςγοὶν ἀεϑίγεὰ “20 40 ἡμαέΐ, 

αηπά ἰο ἰους »ογΩῦ, ἀπά 1οὁ «υαἱ διωγδίρ «υἱ! 
δίς Οοά᾽" (Μις. νὶ. 8), “τῆς Ἰανν,᾿" ἴ4Κοθη ἴῃ 118 
ἔμ]ποθ5 δα ἴῃ 115 βριγιῖ, ννἂ5 ὑυηδουρίεα!γΥ ἃ 
Ραῖ οἵ τὶρῃϊοουβηθθθ δηὰ [18. [τ ννᾶβ ἃ 
Γονεϊδιίοη οἵ σοὰ Η;πηβοὶ ἢ δπά οὗ Η!5 δον 
Ὑν}}}, δοςοιηρδηϊθὰ ΟΥ̓ ἃ αἀἰδρεηβδίοη ἔ}}} οὗ 
(Π6 πιοδηβ8 οὗ γρύᾶςθ, οἵ ράγάοῃ, δῃά τϑοοῦ- 
οἰ δἰ οη ἴῸΓ ΘνΟΓῪ πυπλδῖο δπὰ οοπίτγο 80], 
}} Αἰϑο οὗ ἴγρεβ δπὰ ργοπιίβεϑ ἰεδαάϊηρς οἡ ἴο 
ΟΠ σίϑῖ. 

Βυΐ ἴπε ΡΠ Ασίϑθθβ, ἀηὰ υηάον {ΠΕΣ συ άδληςα 
τῆς τλᾶ85 οἵ τῃ6 ρεβορίοθ, ἐϊὰ ποῖ ἴπυ5 γοραγὰ 
ἐῥὸ σαι") ἴο ἴδοπι ᾿ἴἴἃ ν»ὰβ “1 δηά 
ποῖῃίηρ τλογὸ, ἃ σογοηδηΐ οἵ ψΟΓΚ5 85 ορροϑεὰ 
ἴθ 4 σονθηδηῖ οὗ ρσᾶςθ, 118 ὑγοπιῖϑο οἵ [ἴδ 
ἀοροπάϊης οἡ τῆς πιεπὶ οὗ 5βἰτγὶςϊ ἀπά βοσιρι- 
ἰοιι5 οδοίάϊεησθ ϑιυιςῇ ἃ νἱϑνν μᾶ5 ΟἹἱγ ἴο θὲ 
Ῥυσποά ἴο [15 ἰοριπιαῖο σοπο]υβίοῃ ἴῃ ογάογ 
ἴο σοηξιηῖθ [156]: δηὰ {Π|5 ἰ56 ννῃδΐ δῖ. δι] 
ἀοσθβ: “1 γοὺ νοι]ὰ αἴζδιη ἴο τ δου 5π6585 
ὉΥ “2ῤε ἰααυ᾽ τλΟΓΟΪΥ 45 αν, ἴμεη ᾿ξ πιυδῖ 
δ {μ1Π||οὰ ἴο τὴθ νϑγὺ ἰεῖϊεγσ Καὲρ αὐ τῃ6 
βἴδίυϊε5, απὰ αἱ ἴῇ6 λιάρπιθηῖϊθ {7} ἀπά 
Ρεγίοςγ, δηὰ τθη γοὺ 58}|4}} “πηὰ [|1ξδ ἴῃ 
1π6πὶ.᾽ ἢ 

δῖ. Ῥδυ]}᾽5 τπιοῖπῃοά 185 ἴῃ ἕδοεϊ ἴπε ϑαπὶθ 8458 
ΟἿΓ [ογά β: ἢ5 ἄπϑννεσ ἴο ἴδοβϑε ψῇ0 ἃΓ6 
δϑοκίπσ “ἐῤὲ γὶῥίεοιπεις αυὐῤίορ ἐς οὗ Ἰὼ "15 
“ΤΉ ϊβ ἀο, ἀπά ἴδοι 5ι4]ῖ ἴἵνο "ὃ ({υὑὑκς χ. 28). 
Ηδ τοπλὶηάϑ ἔπ 6 ΠῚ, 85 [ἴ ννογο, [δῖ " «υῤοσοξυέν, 
“ρα{} ἀφορ 186 ν᾽ Ο]ς Ἰὰνν δῃὰ γεῖ οἴεηά ἴῃ οὔθ 
Ροϊηΐ, ἢδ 5 σα ΠΥ οἵ 4}1" ([. 11. 10): δ ι1565 
ἴη6 ννογάβ οἵ ἴδ 1 ἂν 48 ΤΏΘΥ ΕΓ υ5οά ὈΥ͂ 
πο56 ΨΜἘο τε)εςῖε:} “266 γίσῥίεοιαποις «υδίερ ἐς 
9 2." Ὦς πλϑᾶηβ, 848 1η Οδὶ. ἐϊ]. 21, τῃδξ 
[Πογα 5 πὸ ἰανγ Μ ΟΝ 5 ΠΊΡῚΥ α΄ ἑστυ σδῃ ψὶνε 
Ἰρ, ἀπά τπογοίοσγε πο ϑυςἢ τὨϊηζ 85 ἃ “ γίσϑέ- 
ἐοισπ: «ὐδίορ τς οἵ 14." 

6. Βωὶ {δὲ γί χῥίεοισπεις αὐδίορ ἱὶ Κ᾽ αἰ 
ὍΠΠπ: ομ ἐδὶ: «υ.7]ὺ Ῥὸοτ ἃ βἰ πη ]αῦ Ῥογβοηὶ- 
οδίίοη δηὰ βο -ἀδβοτιρίίοη οἵ Δ᾽ ̓ Ιβάοπὶ, 566 

Ῥτον. ἱ. 20, δηὰ Ηεῦ. χι!. ς. Αραγὶ ΠῸπι ἴῃς 
ἤξιγο, [ἢ6 πλοαπὶηρ 15 ἴῃαἱ Μοβεβ ἴπ}5 5ρθδ 5 
οοηοοσγηΐϊηρ " 26 γὶ ῥιεοισηεις φυδίεὐ ἡ’ οὐ αι." 

ἴηῖο ἤδᾶνςη ἢ (δὲ 15, ἴο Ὀγίηρ ( γιβῖ 
ἄἀοννῃ γοσι αὐουε: 

7 Οὐ, Ἴ)ηο 5}4}1 ἀεβεεπά ἱπῖο τῆς 
ἀεερὴὺ (ταὶ ἰ8, ἴο Ὀππρ ἃρ ΟἸἨτγίβῖ 
ἀραὶῃ ἔγογι ἴῃς ἀελά.) 

8 Βυῖ νγῆδε βατμ ἰεἢ “ΤᾺΣ ψνοτά ον 9. 

Τῆι8 ὈοϊΪἢ ρῥαγίβ οὗ συ. 4 ἅγεὲ ὑγονθά δγ ἴδε 
[65 ἸΠΊΟΠΥ οὗ Μοϑ65---ἴῃς ἱπηροβϑι ὉΠΠῪ οὗ θεῖ πη 
)υπιβεά ὈΥ ἰδνν ἰῇ Ὁ. 5, δηὰ ἴῃ τοδὶ γ δηά 
ὨΘΆΓΩΘ55 Οὗ ἴπ6 τὶ ρῃϊεουβη655 οὗ ἔδιἢ ἴῃ νύ. 
6--3. 

Βυΐ ψβεγε ἀοθϑ δῖ. Ῥδὰὶ βηά “τε τιρῃϊ- 
ΘΟι5Πη655 οὗ ζαϊτῇ " τη ἴπὸ νογάς οἵ Μοξθϑ) 
ἴῃ ᾿ευϊεγοηοτῦ, “ (ἢ. ὈοοΚ οὗ Μοβεβ, νυ πιο ἢ 
45 Ὀεοη τοραγάθα αἰπιοϑῖ 45 Δη δνδηροὶ! ζαῖ! οὴ 
οὗ τῆς ἰανν" ([οννεῖτ). Οὔϑογνθ αἷ8ὸ τικῖ ἴῃ 
ει. χχχ. 11-Δ4, Μοβοβ βρθᾶῖκβ ἴο ἴῆοβθ ἴο 
ννποπὶ 6 [48 ΡῥΓΟΝΙΟΌΒΙΥ βαιά ἴῃ υ. 6, “ Οσοά 
«υἱἱ! εἰγειρποῖσο ἐῤὶπο βεαγί, . .. ἴο ἰουε 4δὲὸ 
Σονά 17 Οοά «υἱὴὦ αἰ! ἐῤίπε ῥεαγί, ἀπά τοὶ 
αἰ] ἐργ «ομΐ, ἐδαὶ ἐδοι »ηιαγοσὶ ἴθ" ἴμαῖ ἰ5 ἴο 
5ΔΥ, Μοβοβ ἰ5 σρεδκίηρ ἴο ἴθ {γΓῸΪῪ ρεηϊϊοηϊ 
δηά ἔδιτἢξα] [5γαθ} 1165. Αηά 45 51. Ρδιυὶ ἐοιιπά 
ἐχῥε γὶρῥίοοισπεις οὗ αἰ" ἴῃ ΑὈγδῆδπι, νΒο 
δε! ον Οοά, 50 πόθ πα ἤηάβ 115 νἜΓῪ ὀβϑθῆςθ 
ἴῃ οὔ ννῆο Ἰονοβ Οοἱ, δηὰ {τη ἴο Η!πὶ 
4}1 ἢ15 ποαγί δηά 5οὺ] (16 υῖ. χχχ. 6--1ο). 

847 ποί ἐπ ἐδὶπε ὑκαγί.) ΓΏΙ5 15 ἱουπά τὴ Πευϊ, 
ἢ. 17, δηά ἰχ. 4, δηὰ ἰ5 ϑδυϊδο(ιτυϊοὰ Ὁγ 581, 
Ῥδι] ἔου ἴῆ6 οης ννογά, “20 «αγ," ἴῃ Π ει. 
ΧΧΧΙΙΔ: “7 1. ποὲ ἱπ ῥεαύεη, ἐδαΐ ἐδομ “δομίάεεξ 
“α4γ [1ἴ. “ἴο 54ὺ.᾽, ἤῥο «ῥα φρο μὸ ζῶ" μ᾿ 1ὸ 
ῥεαύυεη, απᾶ ὀγίης ἰὲ ὠπίο μα, ἐδαῤ αυό »ιαῦ δέατ' 
ἐ], απά Ἅο 3" 
“ΤΟ 510 ἰη ἴπε εαγὶ " 8 ἃ Ηεῦτεν ἰάϊοπὶ 

τοδπίπρ “ἴο {πίη ῖκ,᾽ Θϑρεοῖλ!ν ἴο (μη Κ ρογ- 
ΥΟΓ56 ὈὉΠΠΟΙΥ ἱποιρῃϊ5, νος ἢ οἠς 5 ἀϑῃαπηιθὰ 
ἴο 5ρεὰκ οὐυἵ (ΡΒΠρΡΡ): ὄἼοπῆραγε ἰδευΐ. 
χν. 9, ΧΥΙ. 21; 8. χῖν. ᾿; Μαῖϊ. χχὶν. 48 : 
ον. χνὶϊ!. 7. 

Μοβϑοβ ἴδ ι5 νἱηαϊςαῖο5 Οοά 8 σοιπηπιδηατησηϊ 
85 ποῖ Ὀεΐπρ Ὀογοηά πιδη᾿5 γεᾶςῇ, θυῖ δ γεδα 
Ὀγοιρῃς ποᾶῦ δπὰ πιδάθ ρἰδίη ἴο ἢϊπι: ἱἰπ 
Βαγιισῇ 11}. 29, 5πΊ}|8Ὶ ἰδηριιαρο 18 Δρρ δὰ ἴο 
νυϊϑάοτῃ. 

ἐῤῥαὲ ἰ:, 1ο ὀγίπφ Οργμὲ ἡοαυπἢ Α8 Μοβεβ 
ἔυτθ 45 {πὸ ἰϑγδο! ας ἴο 5810, να ννδηῖ δοπὶθ 
οὔθ ἴο Ὀτηρ Οοά 8 νγογὶ ἀοόννῃ ΠΘΑΓΕΓ ἴο 0.8, 
50 “2ῤεὲ γἰσδίεοιάπειι Ὁ 7411" 84γ5 ἴο 8, 
“ουδὲ ποῖ ἴδας (ἢ γϑῖ 45 δἰγεδαῦ οοτὴθ 
ἀοννη." 

Τῆς ψογάβ, “37ο»ε αὐουε," ἃγὲ ἃ πϑϑάϊεββ 
δαάππίοη ἰπ ἴπ6 Α. Υ΄. : [6 ρΡαγεπίδοϑβίϑ, ἴοο, ᾿5 
ὈΠΗΘΟΘΘΒΔΓΥ͂, ἴπ 6 οἰϊδτίοΠ5 ἀπά σοπιπιθηῖϑ Ὀείηρ 
ΟἰδΑΥΙΥ ἀἰδιιπρσυ ϑιοα ψιτπουϊ ἰξ, 

7. Ονγ, ξρο «-ῥα]! ἀερκοπά ἱπίο ἐδὲ ἀξεῤ ἤ] 
Ὠρουῖ. χχχ. 11: “ Νιείέδον ἢ: ἐξ δεγοηά 1δὲ “6α, 
ἐῤδαὶ ἐροι «ῥομίάει! σαγ, ἤῥο “δα! σο οὐέν 1δὲ 
“ὦ ζογ ὦ," δ. ὙΠΙ5 ἰ5 ἃ βεςοπά ἤρυγε ὉΥῪ 



ν. 9--10.] 

18. ὨΙΡῊ τ 65. εὐεμ ἴ8 ΤΥ πιουῖῃ, δηά 
ἴῃ τῆν ἤεαγῦ: (παῖ ἴἰ8, (ῃς ννογά οὗ 
ἢ, ννῃϊςἢ τα ργθδςῇ ; 

9 δας [ἢ τῆου 50]. σοηέεβϑ νυτῇ 
ΤΥ ποιτῇ τῆς [,ογὰ [6505, Δηἀ 58ῃ]ῖ 
βεϊϊε γε ἰπ τῆϊης ἢεαγὶ τῆδι (σοά Πδιὴ 

το Μόοϑεβ ἀδοϊαγεβ πὶ Οοά᾽ 5 σοπηπιδηά- 
τοοηΐ ἰ5 ποῖ ἰπαοςθβϑίθϊο: δὺϊ δῖ, Ῥδαυὶ, ἴῃ 
δρρίνὶπς ἴῃ 6 ἜΡΩΣ ἴο ΟΠ γίβῖ, ὑγοιιρῃῖ 511}} 
ὭΘΑΓΟΓ ἴο ι:5 Ὀγ ἴδε τοδυτστοςίίοη, σἤλπροϑ [ἢ 6 
Ἰάφα οἵ ςτοβϑίημ [ἢ 5608 ἰηῖο ἰῃδὶ οὗ ξοϊηρ ἄοννῃ 
ἱπῖο “189 ΔΌγ858:" δηἀ ὈΥ “16 αὔγ95᾽ 6 
τλδᾶπ5 ποῖ ἴπ6 ἀδοὸρ οὗ ἴδ 568, Ὀυΐ ἴπε δροάθ 
οἵ τῇς ἀοδά, “466 ἀεῤῥίδὲ οΚΓἹ “δε εαγίὁ," Ῥ5. 
Ιχχὶ. 2ο: ἐκ τῶν ἀβύσσων τῆς γῆς πάλιν 
ἀνήγαγές με. ἃ Ῥᾶβϑᾶγεα ἩὮΏΪΟΝ 566 Ππ|5 ἴο ἤᾶνθ 
Ὀδοη ἴῃ δ5[. Ρϑυ] 5 πιιηά, ἀπά ἴο Βανὲ βυρρεϑιεά 
(Π6 ννογτὰ5 ἄβυσσος δηά πάλιν ἀναγαγεῖν. 

8. Βιὶ «ὐδαξ «αἱλό 1 ΑΒ 1 16 ηῤραῖϊνε 
ἴῃ ν. 6 παὲὲ Ὀεεη Ἰοϊηθεὰ νυν λέγει: “τῆς 
τὶ δου δη 685 νος 15 οὗ [δ 1} βδ ἢ ποῖ, ν Βο 
8:4}} δεαςθηὰ, ἄς. ἡ Βυῖ νι βδῖ βδϊτἢ 11} 

ΤΡϑε «υογά μα πίσ ὁ {ῤτε, ἐπ 1δγ νιομέῤ, απά ἐπ 7 
δεαγ!.} “ Απάγεϊ ννῇῆδῖ ποϑά ἰ5 {Ππεγὰ εἰἴΠεγ οὗ 
Ἰοῆξ ἰΟΌΓΏΘΥ5 ΟΥ̓ΘΥ ἴῃ 6 ἰαπά, οΥ οὗ ἰοῃρ' νογαρόϑ, 
ἴογ ἴδ βᾶκὸ οὗ ᾿ηνοϑιϊραίϊίης δηὰ βεοοκίηρ ουἱ 
γίγῖυο, ἴΠ6 τοοῖβ οὗ νηοῦ [Π6 Οτρδῖογ μᾶ5 ἰαιὰ 
Ὠοΐ δῖ ΔηΥ͂ στοαΐ ἀϊδίληςε, Ὀιϊ 50 Πολύ, 85 {Π6 
γν156 1 ᾶνν ῖνογ οὗ ἴῃ6 [ἐν}8 ϑᾶγ5,  ΤΉΘΥ ἃτα ἴἢ 
ΤΥ τοι, δηὰ ἴῃ τἢγ ἰιϑασῖ, ἀπά ἴῃ [ὮῪ Παηεβ, 
ἱπιπιδῦης Ὁ ἴπε56 βρυγαῖϊνο ὀΧχργαϑϑίοπβ {86 
ϑΟΓαβ, δηά δοϊίοηβ, δη αἀδϑίρηῃβ οἵ πηδῃ " 
(Ρμιο, "ἼΒε δ ἰπτυουβ 15 Ετθο, ς. χ.). 

δῖ. δὶ} οπηῖα ἴῇς ννογὰβ “δηὰ 1 [ΠΥ 
μαηΐ5᾽" δαἀάρά ἴο ἴπὸ οὔ μῖμαὶ Ὁ ἴς ΧΧ, 
διὰ τὴς ςοπο]ιάϊηρ νοτάς οὗ Ὠευϊ, χχχ. 14, 
“γῥαὶ Τϑομ »παγει ἀο {|, ΜΝ ὨΙΓΝ ἂτὸ 1655 βυϊτοὰ 
ἴο 5 ἀγρυπθηῖ. “Τῃὸ Αροϑβῖὶϊθ αυοῖο8 
αἰϊδοιΐ τορασγὰ ἴο νοσθδὶ ὀχδοίηθϑϑ, ἀρραγθηῖὶ 
Ὀδοδιιδο Π6 ἰ56 ἀνε ρ ταῖμοῦ οἡ ἴδ6 αὐ 
(μαῖ ἢδ 18 Θχροιιπάϊηρ, ἴλη οὐ ἴπδ ννοτά5 ἴῃ 
ννΠΙςἢ [ἴ 15 σοηνογοά, ποῖ ν ΠΥ πρ' γε γεηςοβ 
ὈΥ 4 Ὀοοκ, διιὲ βρθδικίηρ ἔγοταῃ ἴῃ6 ἔμ ]ηε85 οὗ 
1Π)6 Ὠδαγε᾽ ( [οννοῖ). 

Τραὶ ἐς, δε “νογά 97, 7αἰ1 ὁ, «υδιεδ «υε ῥγεσεῤ. 
ΤΠὸ ννοτὰ τῃδῖ ἰ5 νεγν πιρῃ, ἴῃ [Π6 που τῇ δη 
ἴῃ ἴῃς Πποαγῖ, ἰ8 Θϑβϑθητ δὴν ἴΠ6 54 ΠΊ6 85 “ 1ῤέ 
«υογά ΜΏΪΓἢ 5ρεᾶκ8 οὐ ,αὶ}ρ,᾿" ἰω. ἴῃς. ροβρεὶ 
νος ἢ ἀππουηςεδ “Ὁ ἃ5 ἴδε ῥσϊποίρὶς οὗ 
Τρ ἴοοιυ:5Π658. 

“ΡαΙρ᾽ ἰ5 ποῖ ΠοΙδ υϑοὰ ἰῃ [15 οὈ]οςῖίνα 
δ6ῃ56 (τῆς πίστεως) (Οὐ Δ]. 1. 22), “τῆς ἢ," 
ἐς. ἴ6 Ομηβίδη ἕδῃ ; Ὀυζϊ τἴῃ6 ΔΓ.ς]6 15 Γ6- 
αυϊγεὰ ΕΥ̓͂ ἴπε πιοηϊίοη οὗἉ “(Δ " 1η (Π6 ςοῃ- 
(οχῖ, δης ςαηηοΐῖ ὃ6 τΓαῃδβἰαϊοα. 

9. Τραὶ ᾧΚ ἐδοω “ῥα εοηγ “ἢ ΤΠΘ οοη- 
ἰδηΐβ5 οὗ “"2ῤε «υογά οΥ αἰ «αυδίερ «υε ῥγεαοῤ " 
ἃτο δεγὸ δῆοννῃ ἴο σογγοβροηά νυ ἢ ἴῃς ἰοδοἢ- 
ἴὺς οἵ ευϊεγοηοτηγ. Ὑ86 γεηάογίηρ, “ ον [ἢ 

ΒΟΜΑΝΌΆ. Χ. 

ΓΑΙβε ἢἰπὶ ἔτοπὶ τἴς ἀδλά, ἔδου 5ῃ4]ϊ 
Ὀ6 βανϑα. 

ΙΟ Εογ ψνττῇ τῆς ἢοαγῖ τῇῆλπῃ δ6- 
Πενεῖῃ ἀπο τὶρῃτεουβηεβ8 ; ἀπὰ νυ ττῇ 
τῆς πιουῖῇ σοηίοϑϑιοη 18 πιδθ τπῖοὸ 
βδϊνδίίοη. ἜΘ 

(δοιϊ ββαῖς Βο᾽ να," τλῖτοϑ [ἢ 15 2γος οὗ σοῦ" 
Τοβροπάξηςθ πιοτὸ ἔοστηδὶ, θυ ἰ5 ἢοΐ ΠΟ Ο5ΘΔΎ. 

ΤἼε σογγοβροηάδηςς 1156} 1165 ἰὴ 16 σοηϑοηῖ 
οὗ ποατῖ δηὰ πιουῖῃ γεηυιγεὰ δοῖἢ ὈΥ Μίοβεϑ 
δΔηὰ ὃν [ἢ ργθδοῃογβ οὗ “ ἐδε «υογά ογ, ,ι116." 

ἐῤδὲ 1ογά ὕσ“.}] “ἸΔδῖ Ζοδ8 ἰδ Τοτὰ": 
(6 Ψψαίςδη Μϑ. ρῖνεβ ἴΠ6 ΞΔ Π)6 856η56 ἰπ ἃ 
ἀϊδεγοηῖ ἔογττη, ἀογίνοαὰ ῬγοῦΔΟΙΥ ἔτοπὶ ἴῃ6 
ῬΑΓΆΪ16] ραβϑᾶρθβ, ᾿ Οὐου. χὶϊ 1; ἢ]. 11. τι. 
“Τὴ {815 δρρο]!αιίοη᾽ ( [6505 ἴπ6 Ἰμοσά) [165 ἴδ 
βδιιπὶ οὗ δι δηὰ ϑαϊνδιίοη " (Βεησεὶ)λ Τῆς 
Γοίογοησθ ἴο υ. 6, “ἤο «ῥα «ϑεεπά ἱμ|οὸ 
ῥβεαύεη ἢ ἐδαὶ 12, ὁ ὀγίγις Οῤγμἐ ἀοαυνη," βϑοννβ 
{παῖ [658118 15 ἤθῦ οδιεὰ [,ογὰ, ποῖ 5, ΠΊΡΙΥ͂ 
85 ἴπ6 ἐχδι[οἱ Ηεςδά οὗ ἴπ6 Οἤυτγοῖ (σου ραγα 
Ερῆ. ἵν. 9-11), διιῖ 45 ἴῃῆ6 οη]γ- οροϊζεη ϑοη 
οἵ Οσοα, “ἐῤεὲ Δογά ,γο»» ῥεαυεμ" (1 Οὐογ. 
χν. 47). 

ἐῥαὶ Οοάὐ ῥα γαϊεά δί»ε ἥονι 186 ἀεαά,} 
ὙΤΠ5 Δηθννοβ ἴο υ.7. Τῆς 6 οὗ Ομ γίβῖ, 
δηὰ Ηἰ5 τεβυγγοοζίοη, τὸ [6 σΠΙΘΥ οὐ]εςῖβ οὗ 
Ἰυϑεγιηρς ἴδ (1. αἰ; ἵν. 2δ᾽; 1 ὐογ. χν. 17, 
ἄς). 

10. Τὸ πιϑηϊοη ἱπ Ὠδυῖ. οὗ “»ποιιἱῤ᾽" ἀηὰ 
“ ῤῥεαγι" μανὶηγκ Ὀδοη ἱπϊογργοῖϊοά Ὀγ 51. Ρδυὶ 
οὗ ςοηξεπϑίοη ἂδπὰ ἔδιἢ, ἢς πον 5δῆονν5 ἴῃδῖ 
(ἢἰς5. ἰηϊεγργεϊδιοη ἰ5 ἰπ δοσογάδηςς ἢ [86 
ξοπογαὶ ρΓηςΙ 165 οὗ {πὸ (Οτἰϑι τη ἀἰβρθηβα- 
[ἰοη, ἴῃ ννϊοςῖ Ὀοϊοῦ οὗ ἴῃς πρατί δηὰ Ἴοῆ-» 
[εβϑίοῃ ΟΥ̓ 1μ6 πιοιτῃ ἅτε Ὀοὶὰ τεηυϊγρά, 
“Ηεαγ" αηὰ “»ιομί δ," τῇς οπιρθαῖῖς ννογάβ 
ἴῃ φᾶς ϑβοηΐθηςθ, ἅγΓῈ6 ΠΟῪ ρίδοθεαὰ ἴῃ {βοὶῦ 
ῃδῖιΓΑ] οὐ άου. 

Τυπϑεϊπεαϊίοη ἃπὰ 8αϊνδίίοῃη δὲ ἤεγὸ ἀϊ5- 
Ἐἰησυϊθμοὰ ἃ5 ἰῇ νυν. 9, εγο 566 ποῖθ.. 841- 
νδίϊοη ργοϑυΡΡΟΚ68 ἃ σοπίπιδῆςο οὗ με ἕϑ ἢ 
ψ ἢ ἢ 10 51:1Ώ65, ἀη 4 σοηδοαυεδηῖ Γοδ᾿ ϑδίι!οη 
οὗ ἴῃς εῇεςῖβ οὗ ἔδιτἢ, οὐ νος σοηἰοβδίοῃ 8 
οὔθ: 866 Βαῖτον οὐ ἴϊμο τοοά, δεπηοῃ Υ. 
τονγαγά5 ἴδε ἐπα. 

1Τοοϊκίης δος ὕὑροη ἴδε ψῇο]6 ραβϑαρθ 
(υυ. ς--ο} ννς ΤΑΥ͂ ἅ5κ, [δοεβ 81. Ρδὺὶ] γτεραγώ 
(ὴ6 «υογά: οἱ Μοβ6β8 85 ἃ γεάίιδίοπ οὗ ἴῃς 
ἠδΐυτε οὗ (6 τἰξῃϊοουβηθθα οὗ ἰδῆ ἴο 6 
8 ϑθ υ ΠΕ τενθαιθα Ὁ (τυ ϑομα, Ρ. 389.) 
Οἵ ἐοθϑβ ἢδ τηϑδη ἴπαὶ δοϑιάεβ {ἢ ρἰαίη ὕταπ- 
τηδῖϊςαὶ δηὰ διϑίογίςαὶ βεηβὲ οὗ ἴῃς νογάβ οὗ 
Μοβοβ, ἴδεσθ ἰ5 αἷἰϑὸ δὴ ἐπάΐγεοξ αἰϊεφογίεαῖ 
απά τγρίεα! “επσς ΜΆΪΓἢ ἰοτοϑῃηδάονβ ἴΠ6 
ϑυθδοοαυθηῖ τονεϊδϊίοη οὗ ἴῃ6 τὶ βίθοιδηθ85 
οἵ 1} (Μογετ) ΟΥ᾽ ἀοε8 ἴμε ἀροβίὶε 
ἸΛΘΓΕΙΥ τὰκ ἃ ἔἴεε υ86ὲ οὗ ἴῃ6 ψογὰάβ8. οὗ 
Μορβοβ ἴο εἰοίῃε [ὶβ οννῇ ἰπουρ 5) [5 ἴπεγὸ 

186 



186 

ἢ ἴςε. ,8. 
τό 

11 ἔογ τῆς δογίρτζυγε βῆ, Ξ ΥΝΠἘο- 
ΒΟΘν ΘΓ δο]ονοῖῃ οὐ ἢϊπὶ 5} 2}} ποῖ ὃς 
Δϑῃληγεά. 

12 ογ ἴῆετε 15 ῶο ἀϊξετεηςς θ6- 
ἔνψεεη ἴπ6 [εὲνν δπὰ τῆς Οτεακ : ἴογ 

ΚΟΜΑΝΞ5. Χ. [ν. 11--13. 

[ἢ βάπιὸ ἰ,ογτὰ ονεοῖ δὶ] ἰ5 σίς ἢ υπῖο 
811 τμδῖ ς8}} ἀροη Ἀίπι. 

12 ἙΒῸγ ψνμοβοενεῦ 8}4]] ςΑ]} ὑροη " 7οοὶ 5. 
{π6 πᾶπιε οὗ τῆε [,ογὰ 8841} δὲ ἄδε ς. ει. 
ϑανϑ. 

ὨΟΓΠίης τλοῦς ἴῆδη ἃ ργάςεμ] 4]} δΐοη (ΒΕΠρΕΪ), 
“ἃ ΒΟΙΥ δπὰ δεϑδιυίι} ροἷᾶΥ οὗ Οοά᾽5 ϑρίτιε 
Ὁροη ἴμε ννογὰ οὗ ἴῃς 1, ογὰά "" (ΡΒΠΙΡΡΙ, νη 
Ἡδεηρο].) 

Βείϊογ ἴδῃ δὴγ οὗ ἴΠ656 ὀχρ᾽ δηδίϊοηβ 15 {Π6 
νίονν Ππεϊὰ ΕΥ̓ Αὐριυβῆπο τπαῖ (Π6 ννογάβ. οὗ 
Νοϑοβ, υπαάογϑῖοοά ἰπ {ποῦ ἴγυθ ϑρίγιίυ 8) 
δ6Ώ56, ἀδδοτιθο ἃ σὶρ ίθοιϑηθδβ ᾿ ΠΙοἢ 18 65- 
βοητίδ! γ ἴῃς τ ϊεουβπεββ οὗ ὅδ (“ἀς Ναῖ. 
οἱ Οταῖϊδ, ἃν 83. 

Μόοϑβεβ ἰ5 ἰῃ ἔαςϊ ἀδβοσιθίηρ ἃ γοϊ βίο οὗ [Π6 
πεατῖ: “ Τδὲ 7 ογά 167 Οοά «υἱἱ! εἰγαιρρεῖσο ἐξὶπο 
ῥεαγὶ, απά δὲ ῥεαγὶ ΟΣ ἐδν “ερά, ἰο ἰουε ἐῤε 1,ογά 
ἐν Οοά «υἱὴῤ αἰ ἐῥίπε ῥεαγί, ἀπά «υἱδό αἱΪ 167 
σομΐ, ἐῤαὶ ἐδομ "παγοιὶ ἰβυε" (Ὁ. 6). Τὸ οης 
νὴο ἴδ γ5 ἢ Πεαγί δηὰ 500} ἴο ἴῃς 
Ἰιοτὰ οὐδεάϊεπος 15 ΘΑΞῪ ; “16ὲ αυογά 9 ὍΦΓΥ 
μἰσὸ ες, μὲ ἐγ »ιομὴδ ἀπά ἐπ ἐγ ῥεαγι." 
ΤὮΙ5, 58γ5 δῖ. Ρδαὶ, ἰβ ἴῃ διιυϑίδηςθ “" ἐῤέ εὐογά 
97 23αἱ, «υδίερ «ὐὐ ῥγεας.᾽" 

5ῖ. Ρᾳυ} 5 ὀχρδηδζίοη 15 ποῖ δ᾽] εξοσγίςαὶ θυ 
δρίγίτυδὶ : “1 ρεποῖγαϊο5 [Ὠχοῦ ἢ ἴδε Ἰεῖῖογ οὗ 
Π6 Ὁ. Τ΄. ἴο 115 5ρι γ᾽ (ΟἸδμδιιβθη), δπὰ τῆλ 
5 156 σριγιῖ οὗ τῃ6 Οοθρεὶ. 

111-121. ΤῊΕ ΕΑΙΟΗΤΕΟΒΝΕΞΒ ΟΕ; ΕΑΙΤΗ 18 
ἘΟᾺ ΑΙ... 

11. 05 ἴδε συοσϊατιοπ ἔγοπι [5αἱδῖν χχυὶὶ. τό, 
866 αὔονο ἰχ, 313: ΟΥ̓ τερεαῖϊηρ 1 ἤδόγὸ 51. 
Ῥδι}ὶ Ὀοῖἢ σοπῆγιηβ ἴπΠ6 ρτεσεαϊηρ ἀεβοσιρίίοη 
οὗ “186 γὶφῥιεοι ἤει: αὐῤίιε ἐς οὗ “αἰ, χὰ 
Ρᾶββὸβ. οὔ ἴο {π6 ἔυγίῃεν Τπουρσπῖ [παῖ 1158 
του 5Πη655 ἰ8 ἔγθα ἔογ αἱ. ὙΠῸ σἰδϊοπιθηῖ 
ἸῺ ἰβαϊδῇ 8 ὑπ], “ ῥὲ ἐδαΐ δείϊἰευει᾽; 
ἃπά 851. Ῥαιὶ ὉΥ τῃς δάάϊίοη οὗ οὴς ψοσγά 
(πάς) τηλῖκοβ 1ἴ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ͂ ΠΠΊΝΟΓΘΑΙ, “ ΘΥΘΣΥ͂ 
059 [δὲ 6] ον οΙἢ," δηὰ 50 ἀεἤηϊϊο 
“ δείϊευελῥ οπ ῥίνη, 1. ὁ. οὐ Οἢγίϑῖ. 

12. ΤΉ υῃ!]νογϑδ ΠΥ ἴλι15 οσ ρ Πα Ι Δ ΠΥ ρίνθη 
ἴο ἴῆς 5ἰαϊεπιεηΐ οὔ 5αδῇ 15 ἢονν 7υ5:|Π6ἃ οἡ 
ἴη6 σγοιηπά δα (ἢ σοπάϊπτοη, “ δὲ δα 
δε ευοι ," τλλκε5 ΠῸ αἰδι!ηςτοη Ὀεΐννεθη [ον 
δηὰ Οτεὸκ (σοτϊρᾶγο Πἰἰ, 22) ; δηὰ [Π6 σδιιϑδ 
οὗ {15 ὑπ] πιο Βοβίονναὶ οὐ δ᾽θβϑϑίπρ ἰ5 
[τδοςὰ ἴο {πθ θοιΙΠΙῪ οὗ 8 Ὠ νη Αὐἰδοτ. 
Τῆς ργοχηῖβο ἰη [σδϊδῃ οὗ [ἢ 6 “ Ῥγθοῖοιι5 σΟΓΏΘΓ 
βίοπο " ἰ8 Μοβϑβίδηϊς, ἃπά {πογοίογο γραῦν 
υηΐνοτϑαὶ, Οὐ 8 ΠΊΘΓΟΥ ἰπ ΟΝ γίδὲ σπιργδοίηρ 
4}} τῆς παίίοηῃϑβ οὗ ἴῃς φαστῇ. 

9 ν τδὲ ανις Πογά οὐδεν αἱ ἰ: σίορ, Φ' ἢ 
Ἐδίμοσ, ΚΕΟΥ [89 58811|0 ἐδ Γοχὰ οὗ δ8Δ]], 
ϑοΐῃᾳ τὶ ὠμπίο αἱ ῥα εαἰ μβοη δὶ»ι.) 
Τμαὶ ΟἸγιϑῖ, ποῖ Οσοά ἴῃς Βαίμοσ, 5 ἤθγΟ 
οδεὰ “Τοχὰ οὗὨ 41], 15 οἰθασγ ἔγοπι σ΄. 9, 88 

ννῈ}} 245 ἴτοτλ 8.0} βαβϑᾶρδβ 85 οἱ. χὶν. ο, ΡΒ]. 
11. 11, Αςἴβ χ. 16. 

ὙΠ6 υπίνογβα ΠΥ οὗ δε βολίίοη Ὁγ ἔβί τ, 
ὙΠΟ ἢ 5 ργουθά ἴῃ οἷ. 1]. 10, ἔγοτῃ ἴῃς ἔτγυϊῃ 
[ῃαϊ “ΣΜ ὁπό Οοὐ," ἴῃς Οοὐα θοῖὰ οἵ [ὃνν8 
δηὰ Οεητ]θβ, ννῆο 504}: 150} Ὀοΐ, 15 ΠΟΓΘ 
ἴῃ {κ᾽ ΠΊΔΠΠΕΟΙ 5δονσπὶ τοτῃ ἴῃς ἔαςὶ [Πδλὲ ἴΠπογ6 
15 Οὴ6 ἂπά ἴδε βαπὶὸ "Σοσὰ οὗὨ 41], ννῦο ἰ5 
τίσ υηἴο 411 “ἢ ρσᾶςο δηὰ ϑβαϊναϊίοη νυ ϊοὴ 
ὯΟ τυ] ττυἀς οΔη Θχῃϑυ8ι" (Βεηρεὶ): σοσῃ- 
Ρᾶγα τ ΤΊπι. 11. ς. 

αἰ ἐῤαὶ εαἱἱ ὠῤοη δὲ» ἢ Ιἴῃ ἸΚο ΠΙΔΠΏΟΣ 
δ1. Ῥδιιὶ ἀοϑιρηδῖθα Ο σιϑιδη5 ἰὴ 1 ΟΟΥ. ἱ. 2 
83 “ αἱ ἐδαὶ π᾿ φύογν ῥίαοο εαἰδ μῤοπ δὲ παρᾶ 
οΥ ὕες Οδγὶ εἶ ον 1 ογά, δοῖ ἐῤεῖγ: ἀπά οωγα"): 
σοιήραγο 2 ΤΊπι. ᾿᾿. 22. 

ἐ ἵγμαι σΔ] Πρ οὐ Οοά, ψπόγοοη βαϊναίίοη 
ἀερεηόϑ, 15 ποῖ ἴῃ ννογάβ οἠἱγ, διιζ ἴῃ ἤοατΐ 
δὴ ἀερά. ἔογ ννβαῖ ἴῃς εαγῖ Ὀδ ονθῖῃ, 
106 πιουῖ ςοηπέδββεῖα, (ῃς Πδηὰ ἴῃ ἀδοά ἔ}- 
ΒΠ6ῖἢ " (Ηκὸ ἀδ 58. νιςῖ, ᾳυοϊεα ὈΥ Ῥυθογ 
οἡ [οεἱ], 11. 32). 

18. Τὸ “.4} ὠβροη δὲ Ζονγα " ταθδῃβ8 ἴο 
το ρ Ηΐϊπι, ἀπά {πογείοτε, ἀπηοηρ οἴδποσ 
τπῖ1ηρ5 ᾿ποϊιάοα ἴῃ {τ 6 ὑνουβθϊρ, ἴο σοηξοβ5 
Η πὶ νὰ τῆς πιοιυῆ, 845 ἰῃ νυν. 9, 1ο, δηά [ῃ6 
ἘΧΡΓΘΘΒΙΟη ἴῃ ὈΓΘραγὸβ τῇ ΝΥ ἴῸΓ [Π6 
δογρίυγοὶ ὑγοοῦ οὗ {6 βἰαϊεπηοηΐ τῆδί “ φυἱ 
ἐῤε »ιομ εοπξεσίοη ἐς γιαάφ μπ|οὸ “αἱυαίίον.Ἶ 
ΤΠΙ5 ρῥγοοῦ 15 φυοϊδα ὌΧδοῖΥ ἰη ἴῃ 6 ννογ 8 οὗ 
{πὸ ΧΧ Πποτῃ ἴῃς ργεδῖ Ὀγορῃοθοῦ οὐ ἴδ 
ουξρουτηρ οὗ ἴῃς ΗοΪγΚ ϑριγίϊ ἴπ [06] ἴϊ. 12, 
«ροτοευεν “ῥα}} εαἰ] οα 1δεὲ παριὲ οὔ δε Ζιογά 
“ῥα! δὲ ἀξ υεγεά (βαν 9). ὍὙΠὸ νογάβ “ αὐ 
,Μει,᾽" (061 1... 28) δον ἴπαὶ (σθητ θα. ὅτ 
Ἰηςσ]υὐράὰ ἴῃ ἴη6 Ργορβεοςου. ὅ6εὲ ποῖς οἡ ἴδθ 
ΡΑϑϑαξ6. 

ΤῊῖ5 ἰ8 οἣς οὗ ἴδ 5βἰγοηρεϑὶ ρᾶϑβϑᾶρεβ ἴῃ 
ἔλνουσ οὗ δά ἀγοβϑίηρ ἤγαυθγ ἴο Οἢγιϑὶ. [{ 19 
δαἀπεα (παῖ ἴὸ " εαΠ} μροη ἐδε παριε 97 1δὲ 
1 γα" τ ΘΔΠ5Β ἰῃ ἴΠ6 ΟΣ ΡΊΠ4] ράβδαγο ἴο ὈΓΩΥ͂ 
ἴο [ςπονδὴ 45 σοα. 

[τ 15 αἷὁοο δάἀπι(ἰοἀὐ παὶ ἴῃς “1, οτὰ οὗὨ 411" 
ἴῃ ν. 12 ἰ8 Ομηβῖ: απὰ τπαὶ 851. Ῥδιιΐὶ τγοΐοσβ 
(πὸ νοτγὰ “1, ογά," νυῆϊοῖ τη [π δ οτὶ ρίηαὶ ροϊπίβ 
ἴο Οοά, }υιδῖὶγ ἴο Ογιν, ννοβθε πᾶπιὸ ἰ5. πον 
ἴΠ6 ΨΕΓΥ 5ρεοῖῆς οδ͵εοεῖξ οὗ ἴδε Οδγάίαη 
οΔ]}ΠηρΡ οὐ ἴῃς Ἰογὰ, 
Ὑγπ {ἢ ε86 δαἀπλιϑοιοῃβ Πεγα 15. {Π||1|6 σγϑδὶ 

δἰξηϊβολπος ἰεῖδ ἰῇ Μεγεῦβ ἤπο- ἀγάνγη ἀϊϑ- 
«ἰποϊίοη Ὀοῖννοοη “ «υογυῤιῤῥὶπο αὐςοϊμιείγ, ἃ5 
1 ἴλΚ65 ρίδςθ οἹἱΥ ἴῃ τεϑρεςΐ οὗ ἴπὸ ΕδίΠοΥ 89 
(ες πὸ δοϑοϊυῖε Οοα," δηκ ““ννοσγϑδὶρ δοςοτά- 
ἰηρ ἴο {παῖ τοἰατινΥ ἴθ [Π6 σοηϑοϊοιιβηθ58. οὗ 
(86 ψόογϑῃίρροῦ, νος 15 σοησϊιοπεὶ Ὁγ ἴΠ6 



Υ, 14---κι6.]} 

14 ον τῇδῃ 5841} {ΠῈ} ς4}} οἡ 
ἢϊπὶ ἰῃ νγῆοπὶ ΠΟΥ ἤδνε ποῖ δὲ- 
᾿ενεὰ ἡ δηὰ πον οἶα] 2 Ὁ 
'η ἢϊπὶ οὗ ψῆοπὶ {ΠΕΥ ἢλνα ποῖ 
Βελγὰ ἡ ἂδηὰ ἤοὺν 3814}} τΠῈ} ΠΕΔΓ 
ψτμουτ ἃ ργεδοδμογὶ 

ΒΟΜΑΝΞἝΞ. Χ. 

Ις Απά ἢονγ 5884] τῇ εγ ργεδοὶ, 
Ἔχοαρῖ [ΠΕΥ δὲ 56ηῖ ἡ 45 ἰζ 15 ψυγίτίοη, 
"σον δὈεδιυτίιϊ ἀγα τῆς ἔθος οὗ τῇ δὴ “ς. 95. 7. 
τας ργεδοῦ τῆς ροβρεὶ οὗ ρεᾶςε, δηά ΠΡ 
δτίηρ ρἰδα τιάϊηρβ οὗ ροοά τῆϊηρϑ ! 
τὸ ΗΝ {πεν Πᾶνα ποῖ 41} οδεγεά 

τοϊλίίοη οὗ Οἢγῖδῖ ἴο 2 ε ἔαΐδεν, ννοϑε ϑοὴ 
οὗ ᾿ἰκε παΐυσε, ννοϑε ἱπίαρε, ρασγίῃοσ οὗ [μῈ 
Τἤῃγοηθ, Μεάϊδῖοσ ἀπά Αἀνοςαῖς οὐ ἴδῃς ρατὶ 
οἵ πηϑῃ, Ηϑ ἰ5.᾽ 

141-21. ΤῊΕ ΟΟΒΡΕΙ, ΡΒΕΑΟΗΕ. ΤῸ ΑΙ, 
ΒΕΥΕΟΤΕΡ ΒΥ [5ΒΑΕῚ,. 

ΎΤΠ5 ρᾶϑϑᾶρε Ὀγίησβθ δηοῖποσ ῥσγοοῦ (ῃδξ 
(6 ἔδυϊξ οὗἉ [5.26] 8 Ἔχο)ιϑίοη 165 π᾿ {βοτῃ- 
δεῖνεβι Εσγοπὶ {πΠῸ Ὠδΐυγε οὗ ἴδε ϑαϊνδιίίοη 
ιι5ὲ ἀεδογθοά, τὲ ἔο!]ονν 8 δαὶ ἴπῈ Οοβρεὶ 
τη5ῖ δε Ὀγοδομοὰ ἴο 4}} νουΐ ἀϊοῖίπο- 
ὕοηῃ. Βιυΐῖ (Π1]5 γΕΙῪ ἐγεεάοηι οὗ 2ῤε οὔ 
φ ταίφαἼἰον 10 ξυεγ δείίσεν, ννὰ5 ἃ 5ἴι δ" 
᾿μρ- δος κΚ ἴἰο 16 υπθε]ϊενίηρ [ἐνν5, 85. (δ 6 
Ἀροϑβίϊε᾿8 ἐχροπίεηςε ῃδά οἴϊεῃ ργονβὰ (Αοΐϑβ 
ΧΙ, 45-47, ΧΥϊ. 6, χχνῖϊ. 8). 81. Ῥδυὶ, 
5 5.14], οἰοϑεὶν σοπηθοῖῦ {18 ἢδνν τορὶς 
τὰ 1Π6 ργοοραϊηρ σοηΐοχί : οοπιπιθηζίην, 
85 ἴἴ ψΈΓΟ, Ὀροη ἴπ6 ννογάβ οἵ [οεὶ, "ἘΎΟΣΥ 
Ο.9 φυδοιοευεν “ῥα εαἰ ρον δε παριὸ ο΄ 
ῤὲ 1ονά," Ὧδ ἄὐρυθθ ἢγδῖ παῖ “206 παρέ 
971 δε Ζονγαά᾽ ἴο ὃ6 ἱηνοκοά πιυϑῖ 6 δε ονοὰ, 
δηὰ τῃεγεῖο πιυδὲ δ6 ποαγά, δηὰ (πογοῖο ργο- 
οἰαϊπχοά, δηὰ πεγοῖο ργοδοῦθογβ τηιϑῖ θ6 βθηΐ, 
δεςογάϊπρ ἴο [54]δἢ 111. 7 (υτνν. 14,15). 

186 Οοβροὶ δεῖπρ ἴδιι5 ργϑαςποά, ᾿ξ “" ποῦ 
αἱ!" ἴο νἱῖ, ποῖ 5γδεὶ, ᾶνε οδεγεὰ ἰδ (υ. 
16), ΠΟΥ πᾶνθ ποιῖμεῦ (6 οχοιθ οὐ ποῖ 
πανηρς Πποαγὰ (νυ. 18), ποῦ οὗ ποῖ διανίηρ 
Κηοννῃ ἴα ἴΠ6 ᾿ην! 2100 νν85 ἴὸ Ὀ6 ργοδοῃοά 
ἴο 4}} παῖίοηβ, Ὀυϊ ἴδ6 ἔδιϊς [165 ἴῃ τΠοὶσ οὐννὴ 
ῬΟΓΥΝΟΙΒΙῪ (στ. 19--21).Ψ 

14. οτυ ἐδε")] ΒΕ ςἢ ηυεδοη ἰη {πε σμδίη 
ἰ6 Δῃὴ δριιπιεηΐ, ἴἢ6 Πσοπο]ιβίοη οὗ ννδϊοἢ ἰδ 
[ΔΟΥ 4ϑοϑυπιεά, δπὰ ἔοσγπηβ ἴπ6 σγουηά οὗ (ἢ 6 
Ὠεχῖ πυεβίίοη, ΖΚ. “Ηον σδῇ {Π6Ὺ (4}} ὑροη 
ἔπε 1, οὐ τη|655 ΠΟῪ δεῖνα οὴ Ητπ ἢ ὙΠΕΥ 
ςάπποῖ: ἱπογείοσε {ΠΕῪ πιυδσὶ ἤγσί δο]ϊονυα. 
Ηον οδη νὼ] δεῖϊονς, 1 ΠΟΥ να ηοΐ πεατά Ὶ 
(ΠΟΥ οδηηοῖ :ἢ" δπηά 50 οἢ. 
φ «υδο»ι δε ψυε ποὶ ὁεαγά 1 Ἐδίδμεσ, 

“ὝΔΜοΙΣ 1667 ῥαυε ποί ῥεαγά :" ἴῃ ΕΡἢ 65. ἱν. 21, 
οη ἴδε (ΟΠ ΓΑΓΥ͂, ν76 οὐρῆϊ ἴο γεδῇ, “"" 2,.,.),,ε ῥαυε 
ῥεαγά οἵ Ηΐ»." Ἡετο, 5 ἴῃ [ὑρῆ. 11. 17, (6 
ΤΙ, οτὰ 18 πεαγὰ ϑρεαδϊζίπρ' (Ὡγου ἢ Η!58 τηθβϑθη"- 
ἔε18, 35 ἰδ 5Θῃῆονῃ ἴῃ (ἢ ποχῖ ηυσδίίοη. 

156. ἐχοῶὲ ἐῤεγ δὲ “επὶ ἢ ΒγῪ νῆοπι ΒΥ 
ἴδε 5άπιὸ [ογὰ (ν. 11) ἤοθε πάπα {ΠΕῪ 
Ῥτοσϊδίπι. 

Ιη Ν. Τ᾿ ἴ[Π6 Βαῖπον “ἐμά: "1ῃ6 ϑοη, δηὰ ἴῃ6 
ϑ0ὴ “““ἐπά.  ΗΙ8 Αροβίϊεβ : {πεὶσγ τλἰβϑίοπμ 
ἱποϊυάεβ 41} τη !δίτυγ ἀεγινεά ἴσουλ ἴδει. 

Οοιρατε ΠΚ6 ἰχ. 2, χ. 1, 3; |[οἙδη ἵν, 28, 
ΧΥΙΣ. 18: Αςἴβ ΧΧΥΙ. 17: 1 ΟΟΥ. ἱ. 17. 

8:. Ρδὺ] ἄγριιθ5 ὕὅδοκ ποπὶ εἴἶδξεῖϊ ἴο σδι156, 
πγουρἢ [ἢ ϑογῖο5 οὗ Ῥγδγοσγ, Βαϊῃ, Ηθαγίῃρ, 
Ῥχθλοπίης, δοηάϊηρ : ἴπυ5 ἴῃς 451 ᾿ηἰκ ἴη ἢὶϑ 
ΔΥσυτηθηΐ πλιιδῖ Ὀ6 {Π6 ἤγϑξ ἱπ [ἢ 6 ΤΟ] 58 Οη, 
ἴτοπλ νυ οἢ ἴθ τοοῖ ἔο] ον : (ἢ15 οηθ, {πο Γ6- 
ἴοτε, ἢ6 σοηῆσιηβ ΟΥ̓ ἴπ6 ὑγορϑοίς δηποιϊηςα- 
τηοηΐ ἴῃ 58. 1. 7, οὔ ἴῃε βοϊης ἔοσι οὗ 
1Π6 Οὐδρεὶ πλοβϑθηξοῦβ : “ οαυ ὀεαμεζμἱ μροῖὶ 
ἐδὲ »πομπίαίη: ἄγ ἐδὲ γε 975 ῥέγε ῥα! ὀγίηρείὁ 
Ξοοά ἐάἰηρ:, ἐραὶ ρμὀἑαῥεῖδέαεο; ἐδαὶ ὀγίασεῖδ 
οοά {ἰεἰϊπρ. 9, ξοοά͵ ἐδαὶ ῥκόϊῥεῥελό “αἰναϊοη. 
με ῬΓΟΡΏΘΟΥ τίηρ5 ὙΠ ἃ ἸΟΥ {ἶκα ταὶ 
νυν ηϊςῦ ἴΠ6 Δροβῖὶς μἰπιϑεὶ ἔεϊς ἢ ςΤοηΐοπι» 
Ρἰαζίηρ ἴπ6 δργεδὰ οἵ ἴῃς οβροὶ τῃγουρδουξ 
[Πς ννοτ]ά. 

δῖ. Ῥὺ] αυοΐοεβ ἴῃ6 ρᾶβϑβᾶρε ἔγεοὶυ δπά 
Ὀγίεῆγ, οὐ τἰρ ννμβαῖ θεΙοἢ 58 5 ΠΊΡΙΥ ἴο ἴπ6 
Ῥοεῖὶς σο]ουτίηξς --- κ ῤοη δὲ »πιομπίαίηα,"ἢ 
ἴυσηβ (ἢ οὐοἰϊοςῖίνο δἰηραϊασ, “δὲν ἐῤαΐξ 

᾿ δοοά ἐἰάξησε," ἰηἴο ἴῆ6 ῥ᾽] υγαὶ, δά 
οπ 5 ἴῃς νρογὰβ "δαὶ ῥεῤἰδειδ “αἰυαξίοη." 

ἐδαὶ ῥγεαεδ ἐδὲ γρο:ροέ 977 δέσες, απ ὀγὶπσ 
εἰαά εἰάδησ: 97 φοοάἑ})] Ἐαΐδποτ, 8α! της 
Β1δὰ ἐ1άϊπ 8 οὔ ρέαςε, ἐπ αὺ ὀγίις σία εἰμι: 
οἤ οοάί. ὍΤὮεο τερεοκτίοη οὗ ἴῃς βᾶπὶὸ ννοτά ἴῃ 
ἴδε Ἡεῦδτον, δηά ἴῃ ἴδε Οτσθοκ, οὐρῆζ ἴο 6 
ΡΓεϑοσνϑά ἰη ἴῃς ΕΡΠΠ5ἢ ἰγαι)ϑιατίοη. ὅ6ς [ἢ 6 
ποῖος δῖ ἴθ ἐεπά οὗ ἴῃς ςῃδρίογ, ἀπά (6 ποῖεβ 
οὐ ἰϑαίδῃ, δηά σοτῆραγε Νδἢιπι}. 15. 

ἴη τπ6 ἰογεβῃογίοποα ρεγβρεςίινε οἵ ῥγο- 
ῥβοΟΥ (86 τεϊιιγῃ ἔγοπι ἴπ6 Παρ ΠΥ ἴῃ ΒαῦΥ- 
οη, ἴο ννῃϊο ἢ ἴπ6 ράϑϑᾶσθ οὗ ϑαϊδῇ ῬυΙ ΠΊΔΥΥ͂ 
ΤΓοίευβ, δοοπι5 ἴο Ὀ6 σοἰηποίάἀεηΐ Ὡ [Π6 σοπιπς 
οὗ Μεβϑίδῃ, νυ ]ςο ἢ 1[ἴ σγτιθ} 1565 δη ἃ ργεράγοϑ. 
ΤΠ ῥσγορτοβϑβ οὗ {πιὸ πδὰ ϑδθον δῖ. Ρδὺὶ] [})}6 
ἀϊστηςτίοη Ὀδίνγοθη [6 ρΑΓΕΔΙ οΥ γρίοδὶ δηὰ 
ἐξ ςοπιρίεῖς δἰ ΕἸ πιθηΐϊ νν οι ἢς Πόσα ΣΙΡΒΕΥ 

ΓΤΏ5. 
“ σκυ δεαμ δι ἀγὸ ἐδὲ 7εεῖ " Τ ΘΔ Π5 5: ΠΊΡΪΥ, 

“ῥοαὺ «ὐείξονιο 'ς ἐδε εονγιπσ.᾽" 

16. Βωὲ ἐδῊ7 ῥαυε πο αἱ οὐεγεά ἐδε Οο.- 
2 ἈΒἈδίδουῦ, “"Βαΐς ΤΟΥ ἀϊὰ ποΐ 41] 
ΟὟΘΥ 180 καΙοαὰ εἰάὶηκβ." 

ΤὮδ το ϑϑοηροῦβ ΟΓΟ δθηΐ, “ [5δ᾽ δῇ ἴῃ βρίγίξ 
δᾶνν ἴμεὶγ εἰδά ϑἴερβ" (Βεηρο]); Οοά 8 ραγί 
νγβϑ ἄοῃο: Μβω, ποῖνν ἘΠ ϑιδηαϊηρ (1115, [ἢ 
ἀϊὰά ποῖ 4}} βεαάγκθη ἴο δπὰά οὔεὺ (2 ΤΏ ε85. ;. 8 
[ἢς Οὐοβρεὶ πλεδϑᾶρα. 
ΤΠ πλοβϑᾶρὸ νν85 δα ἀγοβοεά ἴο ἃ]}, Ὀυΐ (ἢ 6 

1ἐνν5 458 ἃ πδίιοη (ἴοσ δῖ. Ρδιι)ὶ 15 ἤδγὸ βρεδκιης 
οὗ 1ετλ Ὡδί ΟΠ} γ, ποῖ ᾿πάϊν!.4}}γ} ἀἰὰ ποῖ 
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188 ΚΟΜΑΝΞ. Χ. [ν. τη---τϑ, 

"νι ὅϑῖς ἴδε ροβρεὶ, Εογ Ἐβαίδβ βαί τ, "Ἰμοσά, 
ΟΥ. ἀ' νγῆο Ὠδτῖῃ δεϊϊενεά ἴουγ 'τεροτγῖ ἢ 
Ἢ 17 ὅο τῃδη (ἢ οογιφί Ὁ Πεδγίηρ, 
ἀρ λίις. ἈΠ Ὠεατίηρ δῪ τῆς νγογὰ οὐ (ὐσοά. 

δυῦτχαϊ ἴο ἴδ τεαιϊγετηεπέ οὗ [Δ δηά ςδ]]ης 
ὍΡοη ἴπε [,ογά. δοόσλα σοτηγηθηϊδῖοῦξ Βυρροβ6 
(ῃ6 5ἰδίεσπθπξ κΤΠΟΥ ἀϊά ποί 411} ΟΌΕΥ" ἴο 
Ττείευ ἴο {πὸ (σεπί]οθβ, Ὀυῖ 18. 15 ΠΟΠΙΓΑΓΥ͂ ἴο 
(ῃ6 ἴθποῦ οὗ ἴθ ψβοὶς ςοπίεχῇ: δῖ. Ρδιι)]ὶ 15 
ἀεφδϊϊηρ ἰῃ τΠ5 σῃδρῖοσ ἢ [6 ὑπδο]οῦ οὗ 
τῆς [ἐνν8, οῖ οὗ τῇς Οεπίι]ε5, δηὰ {π6 ννογάϑ 
 ϊοἢ Β6 οεἰϊθ8 ἔγοτῃ ἰβϑαϊδῇ, γοίοσ ἴῃ (δεῖγ 
ῬΥΪΠΊΔΤΥ 56 η5ε ἴο [5ΓΔ6], 85 εἰἰβεϊ συ 5η6α ἔγοπι 
ΟΟΠ1165, ἀηὰ ἄγ ΘΧΡγΟΒῚΥ δρρὶ θά ἴο (Π6 
1[6νν8 Ὁγ 81. [οδηῃ, χὶ!. 38: 566 ἴῃ6 ἠοῖε8 οἡ 
154]. 111}. 1. 

Ἐογ Εταἰα: «αἰδ.] ΤἘΘ ἀϊδοδοάϊοπες οὗ [ἢ 6 
δν5 ννᾶ5 8Δη ὀνεηΐ ἔογοϑεο ἴῃ Οοαβ σοιηβε}: 

1ἴ ννᾶβ 580 ἴο ὃε, ἴογ [5αϊδῃ ἔογεῖθ! 5 ἴἴ : σοτὴ- 
ρᾶτα Ϊοῆη χὶ!. 38, “"7εὶ {ξεν δείἑυεά ποῖ οἡ 
Ἡρι: ἐραὶ ἐῤὲ “«αγίης ο7 Ῥπαίας 4ῤὲ ῥγοῤῥεὶ 
γ»έσόί ἐφ γε δικά, «υδίιορ ῥὲ “ραζε, Σογά, «υϑὸο 
ῥα δε ιευεά οἱ γέρον ξ" 

““Ομγ χορόν," ἴογα! γ, “ἀμ Πεατης οὗ υ.5" 
Μδγρίη), 2.5. [ῃ6 τηϑβϑαρο Πραγά ἔσο ι.5. ΤὴΘ 
ΤΟΡΒΕῖ 8 ἰλπηθηιϊηρ ποῖ τηογεὶν ἴῃς ἀϊσὈο! οὗ 

οἵ ἢϊ5 οῃ ἂγο, δυῖ, 'ῃ οἶοσα σοηηεσίίοη ἢ 
(Π6 ρῬάβδαψε ἂῦονε ηυοϊεά (ἴῃ ννῃίς ἢς ἔογε- 
8665 ἴὴ6 οσοπλίηρ οὗ Ηἰπὶ “ἴπδῖ ρι] 5Π61ἢ 
βαϊναῖίοη, παῖ δδῖ υὑηῖο Ζιίοη, ΤΥ Οοὰά 
Τοιρηθῖῃ  ἢδ ροὺβ8 Οὐ ἴο βρϑᾶκ ἰῃ (π6 οἱοβθ 
οἵ ςἢ. ||. οὗὨἍ 16 σεγνδηΐῖ οὗ Οοά, ψνῆο 58}4}} ἢγϑϊ 
Ὀ6 αραϑοὰ δηά τπθη δχαϊιθά ; δηὰ ἴπθη ἴῃ ςἢ. 
1111. 1. ἢ6 5665 Δη4 τῃηοῦ 5 οΥοσ ἴΠ6 ἀἰπθο] ο οὗ 
8158 οννἢ πλθϑϑᾶρο, δη ἴΠ σοηϑοαιοπῖ γο]θοι!οῇ 
οὗ Μεβϑῖαῃ. ἼΠὸ νογὰ “ Ζογά," δά ἤοσδ 
δηά ἰη {πὸ Οτϑοκ νεγϑίοηϑβ οὗ [54]. 1}}}}. 1, βῆονγδ 
(86 ργορβεῖ ζυγηϊηῦ ἴο [εῃονδῆ, 85 ἴπ: 6 βε ποῦ 
οὗ ἴῃ τπηϑββᾶρο, ἴο οσοιηρίδιη οὗ ἴπ6 ᾿πογθάυ ΠΥ 
ν ἢ νν δι ςἢ Ιἴ 15 τεσεϊνοά. Ὑδ6 δάάϊοη 15 ἴῃ 
ΒΑΙΤΏΟΩΥ ΜΒ ἴ86 ΟΥ̓ ΡΊΠ4] τηθδηϊηρ οὗ Π6 

ὅς, 8ηά ΜΠ δῖ, Ρδι}}}5 σοιηπιθηϊ Ὁροη 
1 ἰπ τ. 17. 

Ὁ γῥο ῥα δείῥουεά 3" Ἰηριοδά οὗ βδυίηξ, 
ἢ ΠΙἴΟγὰ] δοσυγδου, “Ηονν ἔενν ὁ τὴ6 Ῥτο- 
Ῥπεῖ, ἰοἸοννεά ΌὉΥ ἴῃθ Αροϑίίθ, ουὐδεγίοοκβ ἴῃ 6 
ἔενν δι ἢ} ομδ5 ἴῃ ἢϊθ5 ραβϑϑίοπαῖθ στιθῖ ονοΥ 
1116 πλ455 οὗ ὉΠ 6] ἰού ῦϑ. 

17. ὁγ δεαγίηφ) Ἀδῖποσ, κἤσομι Ἀθαστὶπᾳ." 
Αρδίῃ, 85 ἰῇ συ. 14, ϑῖ. Ῥϑιὶ σοτησηθηῖβ οὔ 

(ἢς νοτγάς αυοῖοα, ἀπά ἔγοπι (ἢς αιιβίίοῃ, 
“ἌΧ )ο δίῃ δεἠευεά ἴῃ6 πιοβοαρο δγαγά ἴπῸΠῚ 
1.5} ἀγανν5 4 ςοηβτιτηδίίοη οὗ 5 ἀγριυσηοηῖ ἱπ 
νυ. 14, 15, ἴογ ἴῃς πδοθϑϑαῦυ ἀδρεπάρφηςς οὗ 
[ἢ προη ἴπῸ Πεδγίης δηά ργοασίηρ οἵ ἴῃς 
Οοβροὶ. Ης ἴδπιι5 Ὀγηρ8 Οὐζΐ ΙΉΟΓΟ ΟἸΘΑΓΙΥ͂ 
ἴδε στουηά οἵ ἴπ6 οδ]εςίοη ννῃῖςῖ ἕο Πονν8 ἴῃ 
ν. 18. 

“ἩΗεαγίησ " ταῦυβῖ τηθδῃ, 85 ἰὴ τ. τό, “{Π6 
ἴοβϑασε δολγά," δηᾶὰ [815 σοπλεβ ἔσο (ἢ 6 

18 Βυὲ Ϊ 84γ, ἢσλνε {πεν ποῖ 
πελιάὶ Ὑἴε8 νεπΐγ, ἐτπεῖγ βουπά “Ρε. 19 4 
ψνεηῖ ἱπῖο 4|1] τῆς δαγῖῃ, δηά {ἢεὶγ 
ὑγογάβ ὑπο (ἢ εη48 οὗ τῆε ννου]ά, 

ΤΆΘΒϑΑρο δοηΐ, ὙΠΙΟὮ 8 “ 72ε «υογά ὁ) Οοά᾽" 
μα Θεοῦ). ΤΠΐῖβθ ἰαϑὲ ὀχρσγοϑϑίοη, ἴπογδ- 

ὍΣΟ, ἄοδθϑ ἤοΐ πιόδὴ ᾧγεοίβοὶυ “ Οοὐδβ ὑ1ἀ- 
ἀἴην," Ηἰβ5 οοπητηδηὰ ἴο ἴπε Ῥγθδοβοῦβ ἴο ρὸ 
[οτῖῃ, ἃ πιοδηΐϊηρ ἔοσ ψ ἢ ΜογεΥ ἀρρϑδὶ]5 
ἴο υκο 111. 2, ἵν. 4, ν. κα; Ηθρθ. 1. 3, ΧἸ. 1; 
Ὀυῖϊ τῃ6 πιεββᾶρα Ὲ ΠΟ ἢ ἘΠΕΥ͂ ἅγὲ ϑεηῖ 
ἔτγοτῃ Οοά, ἀπὰ ννβίςβΒ: οὗ σουγβε 1Π1ρ0}168. {πε 
βεηαϊηρ βροόκεη οὗ ἰπ συ. 15. Οοιηραγὸ [ομη 
Ν11..34: “Ἢ «υδο»ι Οοά ῥβαΐϊ “ἐπὶ «“ρεαζείὁ ἐδὲ 
«υογάς 9,7 Οοὐά; δῃὰ Ϊομη χνὶϊ. 8: “7 ῥδαῦυε 
“᾽υεπ μπῖο ἐθονι Ὅς «ὐο742} «υδίιεῦ ἐδομ σαυενΐ 
»; ἀπά ἐξὲγ ῥαῦυες γεεελυεά ἐφόρει, ὠμά ῥαυε 
ἀποιυη σμγεὶν ἐῤαὶ 1 εαριὸ ομἑ 770» ἐδος, ἀπά δε 
ῥαυε δεϊιευεά ἐῤαὶ ἐδομ ἀϊάτὶ σεπά »ι.." “126 
«υογά: 97) Οοά " (ῥήμωτα) φῬτονὲ ἴδε ϑεπάϊηρ. 

Ιῃ ἴῃς ραβϑβαρὲ οὗ [ϑαϊδῃ, “ ον γερογί,." 1.2. 
ἐδε »ιοσασε δεαγά ζγο» μς, ἰποϊἀθ5. δοῖἢ {πε 
διοατίηρ ἀπά ργοδοπίηρ οὗ νυ. 14, δηὰ ἴπογϑο 
ἔοτε ρῥγεδοβίηρ, ἢουρἢ ποὶ ΘΧργαϑϑὶυ παπιθά, 
56 ἱπιρ] θὰ ἴη [86 βοαυόποο Μαὐῤ, δεαγίησ, “δὲ 
«υογά 97) Οο.ἱ, ΤῊΪΚ5 νἱενν 15 σοῃβιτηεά ΕΥ̓͂ σ΄. 
18, ογα ἴῃ αυεδίίοη, “Ηδνε ἴδον ((Π6 
ῥεαγε.) ποῖ ἢεασὰ ν᾽ 15 δηβυνεγοά ΟΥ̓ “{δμεὶγ 
βουηά (ἐδέ Ῥγεαςρογ) ψεηῖ ἔοι." 

ΤΒε βοηάϊηρ οὗ ἴπ6 ργόδομοτβ ΟΥ Οοά [5 
ἀεγινεὰ ἴστοπὶ ἴἢ6 υοΐδί!οι) ηοϊ 85 Δ ἱπίθγθποσ 
ἐσοῖῃ (Πδ πιοτὸ δή ἀγεββ " Ζογά,᾿ τ ἢ]ςΟΪ 15 ΟἿΪΥ͂ 
δάάορὰ ὃὉγΥ χΧΧ, Ὀυῖϊ γλῖθογ ἔγοπι ἔπε ννΒο]ς 
αἰττυμάς οὗ ἴῃς Ῥτορμεῖ 848 ἴῃς βογνδηῖ δηάᾶ 
δηλθαβθδάοῦ οἵ Οοά, ϑβρεακίηρ Ὁγ Ηἰβ ψογά οὐ 
σοπιηδηά ᾿ (Μεγεγ). Οη {πὸ ναγίοιιν γεδαϊπε 
“πγογά οὗὨ ΟΠ τῖϑὶ " 566 ηοίε δῖ οπα. 

18. Βωξ 1 “α«7Χ,]ὺ ΑΠῈΓ δον την σΟΠΟΓΑΙΙΥ 
Πα νγὰ5 ΘΟΘΒΒΔΙΎ ἴῃ ογάσοσγ (παῖ σηδη πὶ ρΐ 
δεῖῖονα, {πὸ Αροβϑῇῖὶϊα πονν ἰηαυϊγοβ ἱπῖο ἴδ 
Ῥοβϑίθ]ς ὀχοιιϑοὸ5 ἴπαϊ ταὶρῃῖ 6 πιδάθ ἴοσ ἴῃς 
Ὀπθε]ϊεῖ οὗ ἴη6 [ἐνν8, δηὰ τεξυϊεβ [μ6πὶ το 
[πεῖν οὐνῃ βοσίρίυγοϑβ. 

Ἡχσῦυνε ἐῤὲν ποῖ δεαγ 3) Βεῖϊζοτ, “18 ἐδ τ18δϊ 
ΒΟΥ ἀἱϊὰ ποῖ ἈΘθ6Υ" ὍὉΠῸ6 ἴογπὶ οὗ ἴδ6 
υσοίίοη ἴῃ Οτδεῖκ βῆονβ δί οηςὲ ἴπαϊ ἴδ6 
Ἔχουδο σδηηοῖ θὲ δάγλεὰ : “’ Θυ γε ὶγ ἴδ πι68- 
δᾶρο αἀϊά ποΐ τειπδίηῃ υὑππῃεοαγά ὈΥ μεθα 
(Μεγοῦ). 

7:: στεγιν,] ἈΔίδοΥ, ΚΝΔΥ ὙΟΥΣ]Υ:" 566 
ἶχ. 2λο. Τῆς ἈπδυνοΥ εογγεος ἴῃ6 δι γοϑίίοη 
ἐἢδλϊ ΠΟῪ ἀἱα ποῖ ΠΘΑΓ,ἢ ΌΥ ἀϑϑοιτίηρ πδῖ {Π6 
Οὐοβροὶ πᾶ5 Ὀδθη ργοδοδθα ἴῃ 4}} [πὸ ννοτ]ά, 
ΤΠιΙ5 δϑβοστίοη 6 Αροϑίϊο οεἱοῖμεβ ἴῃ [ἢ ννογὰ 5 
οὔ Ρ5. χίχ. 4. [πίδοὸ Ι5αὶπὶ" ἐῥεὶν σομπαά " 5 ἴῃδ 
νοῖς6 οὗ πδίυγο, ἴῃ 6 5] ηΐ νυ Π655 υτῇ νυν] ἢ 
ἐῥὲ ῥεαυφης ἀξείαγε 1δὲὸ σἱοῦ 977) Οοά, απά 
ἐδε νριαριθη “ῥεαυε δὲς ῥαπάγαυον." ὙὌΤΠΘ 
Ῥϑδιγγϊιϑὲ σοσῃρασοβ [15 υηΐνεσϑαὶ γονο]δῦοη οὗ 



γ, 19---11.} 

190 Βυῖ 1 54Υ, Ἀιιά ποῖ [βγδεὶ 
Σ Ὅροι. 35, Κποννὲ Εἰτοῖ ΜΜοβοβ καῇ, “Ἢ ν}} 

Ρίόνοκε γου ἴο 1εδίΐουϑυ δΥ ἐλέηι ἐλαΐ 
γέ ΠΟ Ρεορΐε, σπά ὉΥ ἃ ἔοο] ἰ5ἢ πδίίοη 
[νη] πραγ γου. 

20 Βιυῖ Ἐραΐαο 8 ΝΟΥ ὈοΪά, δηά 
γἴκ ὅσε αν ρα, ΓΙ ννὰβ ἐουπά οὐ τπεπὶ τῆδί 

Οοά ἱἰπῃ Ηἰβ8 νογκβ (υν. τ-6) νἱνῖ! Ηἰς5 5ρ6- 
εἷἶδὶ γενεϊδίϊοη οἵ Ηϊπιϑοὶῇ ἴῃ Η15 νογὰ (τυ. 
5- 1}; δη ἴλ6 Αροβίϊε σδίεμιεβ ἴῃ 6 ΥΈΤῪ βρί τ 
οὗ 16 ΡῬεαϊπιῖϑῖ ἤθη 6 0.568 5 ννογάϑ ἴο 
ἀοϑοσῖθο ον “" ἐῤε σομπαά " οὗ ἴῃΠ6 ργεδοθεσβ οὗ 
ἴῃς Οοβρεὶ “ἐς σζοπε οἱ ἱπίο αἱ] ἐδε εαγί δ, απά 
ἐδεῖ» «υογά! ἑπίο δὲ ἐπα! οὁ7) ἐδο «υογά. ΤῊΘ 
ῬοδῖϊοΔ] ἰδησύᾶσο ἴπ:8 Ὀοττοννεά ἔγοπὶ ἴΠ6 
Ῥφλὶπὶ τυσῖ ποῖ, οὗ σουγϑο, Ὀ6 ῥγεϑϑοὰ νὴ} 
Ἰΐεγαὶ οχαοίπθϑϑ; ἴδ 1156 νν88 5τ:|π6ὰ ΟΥ̓ (ἢ 6 

 οχῖοπί ἴο νυν ῃϊοἢ ἴη6 Οοβρεὶ δὰ δ γεδαν 
ὑμῷ ἀϊθιιοοά ᾿πῃγουρσδουΐ ἴπ6 νου], απ ονετυ- 
οτος δάἀάτγεββεά ἴο ἴμε ἴεν ἢγοῖ. Αἴ τῇ6 
ἀδλῖς οὗ 1818 ΕΡίβι]6, τε Οὐδρεὶ δὰ θϑθη 
ΡΓεοδοηεά δἰπιοϑὲ 'ἴπ δ ΡΥ ρος θεῖε ἃ 
δοιἰεἀ ὈΟΑΥ͂ οὗ [ενν5 νγεγε ἢν! βΚ, 50 (παῖ ἀνθ 
ἴποβο οὔ με Ὠιβρογϑίοη μά ποῖ ἴμ6 ὄχειϑβε οὗ 
όϊ μανὶης Βοαγά 1ἰ. 

190-21. Αποῖδοσ ροϑϑῖῦ]α ὄχοιβαὲ βιιρρεσῖεα, 
δηὰ τεξυϊεά ΌΥ δοσίρίυγο. 

19. Βωμὲ 1 :-αγΥὶὲ) Οὔδβεγνυε ἴπθ ““ετηρῃδῖῖς 
σοηξοστηγ ᾿ (Μογεῦ) ραϊηθὰ ΌγῪ τγοροδίηρ ἴἢ6 
ψοσά5, “ Βμ 14, τομὴ υ. 18. 

Οὔϑογνο αἰσο ἢονν ἰῃ [6 ἰηστοαβίηρ ὈΓΡΕΠΟΥ͂ 
ἃηὰ οἰοβοποβα οὗ [6 4ιεδιίίοῃ δῖ. δὶ] εἐχ- 
ΡΓΟΒΘΙΥ͂ ΠΑΠΊ65 “ Πγαεί,"" ῇοπι μ6 Παά πιρδηΐ 
ἴῃ ν. 16, “4ῤὲγ ῥατυε ποῖ αἱ οὐεγοά ἐῤὲ Οοερεί." 
Ιὴ ἴδ τὶρῃξ ογάον οὗ ἴτε Οτεεκ νογάϑ (1 5- 
“Πεπαοτῇ 8), “181.86}" 5 ἐπιρῃδίϊο. 

ἢ 4 ποὲ Πεγαοὶ ἐποαυ 7] ΒΑΙθοΥῦ, “Θὰ δ τοὶ 
ποῖ κηον Ἐ" “Δ 4510 {Πα {ΠΕ6Υ ποαγά, δυΐ αἀἰά 
ποὶ ροετγςεὶνο ἴῃ 6 πιοδηΐϊηρς οὔ ἴδε τίη. 5 βροόίκθῃ ἢ" 
((γγϑοβίοπι). 1 {ΠΟῪ ποῖ τἱπάοτοίδπά παῖ 
(6 πιόσϑαρα οὗ ϑβαϊνδίίοῃ ννᾶ8 ἴο δε βθηΐῖ ἴο 
ΘΝΘΓΥ πδίίοη, δηὰ ἴπαὶ ἴῃς Οεπί}}65 νου] τε- 
ςοἶνο ἴ ρ]δάϊγ; ὙΤὙΠΕΥ͂ Κηονν (Π]5 ἔγοπι ἴῃ 6 
ΥΟΓΥ δορίηπίημ, ἴοῦ ἴπε ἤχγσε ἴο ἀδοίασε ἱΐ 
(πρῶτος) ἰ5 Μοδ5ε5 δΙπηϑο]ξ. 

Ιῃ (ἢς βοῆς οὗ Μοβεβ (ει. χχχὶϊ. 21) (6 
γοὶςο οἵ Οοά 15 μβοαγὰ ἀδοϊαγίηρ Πδἴ 45 [5γδοὶ 
δά πιονοὰ Ηἰΐπὶ ἴο ᾿᾿θδίουϑυ ΟΥ̓ ννογϑιρρίηρ 
τπδῖ νυν] ςἢ 158. “ ποῖ Οοά," 580 Ης οη Ηἰ5 ρματί 
Ψ.1}1 πιακο (ποτὶ Ἰοαϊοιβ ΕΥ̓ βοννῖπς ἕδνοιγ ἴο 
ἴθ πὶ νυ ΔΙ ἢ ἀΓ6 “" πο- ΡΟ ΟρΪΘ," ἐ.ς. ἴο ἴῆο96 ψγῇο 
ννογο ποῖ ἰηοϊυάοά ἴῃ 1ῃ6 βρεςίδὶ σονθηδηΐ ὈΥῪ 
ΜΠΙοἢ Οοα δὰ πιδάξς [ϑγδεὶ Η 15 οὐνῃ ρβεορὶθ 
(ἔχ. χὶχ. 6; Ποῖ. νἱῖ. 6, χῖν. 2). 

Βοῖῃ 1π6 ἤψυτο δηὰ ἰδηριαρε οὗ Μοβοβ ἅγὸ 
τοροαϊεά ΌὉγ Ηοβϑᾶ (ἰ. 9, 11. 2. 22). (ΟΟΠΊΡΑΓΟ 
ς. ἰχ. 25; 1 Βεῖ. ἰϊ. το. 

ὁγ ἐδερι ἰδαὶ ἄγε πὸ ρεορέβ,))ὺ Ἐδῖβεσ, 
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ΒΟΌΡΙς πα ποῖ; 1 νγᾶβ πηδάς πηλδηϊ- 
ἔεςι υηἴο τσ τῆδλι δεκοὰ ποῖ δίζογ 
Πλδ. 

21 Βυῖ ἴο βγεῖ ἢς 811, 74:17" 65. 
ἄλυ ἰοὴρ 1 ἢᾶνε βιγεῖςῃεά (σι τὰν 
ἢαπάὰβ υὑπίο ἃ αἰϊδοδεάϊεης δηά ρϑίη- 
ΒΆγἱηρ ΡΘΟρΪΕ. 

ἐπ ροΐπδί ᾿παὶ ΒΊΟΝ ἐδ πὸ ΡῬ60}]60.") ὙΠΟ 
αυοϊδιοη 8 ἔτοπι ἴῃε 1,ΧΧ.ϊ πο Πᾶνα πορ- 
Ἰοοεῖεά {Π6 αἰδιηοἰίοπ ἴῃ τπ6 Ηεῦτον θεΐννοοη 
“2εορ᾽ε" διὰ “ παέίοπ τ" 1{1}15 5 ΓΙ ΠΕ γοϑϊογοά 
ἴῃ ἴῃς Α. Υ. 

ϑίηςο “"ἐῤθ ῥεοῤίε Κ᾽ Οὐ" δἴοπθ δηβνγοῦβ ἴὸ 
{Π6 ἴγιις ἰάδα οὗ ἃ “"2εορίρ, δὴγ “ παίίοη " ταδὶ 
Κηονβ ποίῖ Οοά Ἴσοηίγασ!ςῖβ [Π6 ἰάθα αδπά ἰ5 ἃ 
““ πο ῥεοῤίε" (1,0-ἀγητη}). 581. Ρϑι}} πιικεβ τῃ6 
ΔΡΡΙΙοδίίοη πιοτὸ αἰγοςῖ ἀπά ρογβοηδὶ Ὁγ σἤπηρ- 
ἴῃς “1 «υἱἱ! ῥγουοῖε ῥέεν" ᾿Ἰπῖο “1 «υἱ δ ῥγουοξε 
γομ." ὅ8εὲ Νοῖδϑ οὐ ἢ ει. χχχῖ!. 21. 

ἀπά ὁγ ἃ 7οοἱμὦ παίίοπ] Ἐδίμογ, δααΐθοῖ 
ἃ παΐϊοπ νοϊὰ οὗ πηδοτδίδπάτης: .. 1 
ΨΥ} 511Γ γοὺ ἴο ΔῆκοΥ ὈῪ Δ ΚίηςΣ ἱπῖο ΠῚῪ ἔανουῦ 
ἴπο56 ννῆο βανα ι[Ποσῖο δον {Πποὶγ ἔρο 5ἢ- 
Π658 ΟΥ̓ νΟΥΞΠΙρρίηρ Ι4ο]5 οὗ ννοοά δηὰ εἴοῃπο. 

δῖ. Ῥδ0} ΡΥ γοραγαάβ ἴῃ 1) ̓ν᾽η 6 ννατιΐης 
υἱξογοά ὈΥ Μοβεβ 858 Ἱπίεηάεα ἔοσ ὄνεῖγ ἂρο οὗ 
[5.865 ἢ! βίοσυ, δηά {πογείογς ἀρρ] 165 ἴξ ἴο 186 
δοςερίδηςς οὗ ἴἢε6Ὲ Οὐδροὶ ΌὈΥ Οτοοκβ δηΐ 
Ἀοπιδηβ ἀπά οἱδοσ Ἰἀοϊδίγοιιβ Οδητ 65 ἴῃ) ἢ 15 
ΟΝ ΟΔΥ͂ : σΟΙΆΡ. ἷ. 21. 

920. Βωὶ Ἐ-αΐα: ἐξ σεν δο! 1.7 Ἐίδον, “Βπὶ 
Ἐδαΐδδ Ὀσθαΐ οὐἵ Ὁο0]ἀ1γ." ΤὍΠὸ αιοίδ- 
(ἴοη 5 ἔγοπι [ϑδδὴ ἴἶχν. 1: “1 κηρὶ τοισδὶ οὗ 
ἐβεγι ἐδα! ατἀεά πο 70" γιὲ: 1 σνιζουπά 97) ἐθοηι 
ἐῤαὲ σομρί γι ποῖ." 

δῖ. Ρδὺ] γεϊδιη8 [ῆς ννοσάβ οὔ τῆς {ΧΧ, δυῖ 
ἱηνοτίβ [ῃ6 ογάογ οὔ δε ράγδὶ!εὶ οἶδι:865, [ΠΟΓΕΌΥ 
ὈΠηρίηρ ἱπῖο ργεαῖοσγ ργογλϊποπος παῖ οὔθ 
ὙΠ ἢ ποτα ΟἰΘΑΥΪΥ ΟΧχργεβϑοβ ἴα τοσοριίοη οὗ 
(ἢς Οοηί]ε5, “ 7 αυαὉ γουπά 7 ἐρενι ἐδαΐ «“ομγϑὲ 
»6 ποί.᾿" “ΤΉ [Π6 ΟΥΡΊΠΔ] ρᾶϑϑδρὲ ἴῃ 115 ΡΥ ΠΛΔΥΥ͂ 
Β6ῆη56 Γείοῖβ ἴο ἴπε Ηδρδΐμθη, δηθὰ ποῖ (88 
Μεγεῦ δηά οἴδπειβ δ5ϑεγῖ) ἴο {πὸ [|Ἔνν5, 
566 Π|8 Οἶθασ ἔσο σοιηρασγιηρ ἴπ6 ννογάβ, “4 
παίοπ ἐῤαὶῤ «υα΄ΓΨ ποὶ εὠἸίεάα ὁγ »7 παρε 
(ἰχνυ. τὴ ἢ ΙΧ ]ς το, κε ἄγε ἐδίπο: ἔϑοι 
πεΌογ δαγευ γί ΟΦ ἐδόρι: ἐδον ἀὐεγε ποὲ εαἰϊεά 
ὁγ ἐδγ παριϑ." ϑεε [818 (ὐοτηπηθπίδγΥ οἡ {6 
Ρ455456.] ΤἼδ ἴθηβθϑ σδηποῖ ἰῇ [5814}} Χο υ ἴο 
Ἔνθηΐβ αἰγοδαγ ραϑῖ, 85 ἢὸ Π|εοαῖμοη παίϊοη πδὰ 
πη Ὀδοὴ ὕὉτουρῃξς 1: [ΠΟῪ ἀγὸ ἴῆ6 υϑιδὶ 
ἴδη5865 οὗ ῬΡγορῃθου, δηϊοϊραϊὶπρς 115 ἔ]Π] πηοηξ, 
ὙΠ ἢ ἴῃ 51. Ῥδυ} 8 ἀΑΥ̓ νγ88 δἰγοδαγ δὴ δεσοϊῃ- 
ΡΙἰϑδῃθὰ ἴωεῖ. 

“ Μιξεάδ ποῖ φῇορ γε" 1.6. ννῦο ᾿ηηυγοὰ ποῖ 
οὗ πιο, Ὀυΐ οὗ οἵδε γχοάβ. (ὑοσῆραγσε Νύπι. 
ΧΧΝΊΙ. 21; οβῇ. ἰχ, 4; [ιἀ. 1. 1; Χχ, τ: 
[ϑδ᾽ δῇ Υυἱ!ῖ. 19 ; ΧΙΧ, 3. 

41. Βιω ἰο ᾿γαοὶ “Βυῖ ἰῃ τείεσοεπος ἴο 
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[ϑτδοὶ," οὐ πιογὸ ὈγοΗ͂Υ, “ Βυὲ οὗ ἴδτ601." Οη 
1815 υ56ὲ οὗ πρός 5εὲ6 [κὸὰ χχ, 19, “ αγαϊμας," 
ΓΔΊΠΟΓ “οοποοσηΐῃ κα," δπὰ Ηθρῦ. ἰ. 8, “υηΐο 
1ῃς δοη,᾿" γδῖμοσ, "οὗ [89 δΒοῃ.᾽" 

Τῆς ἀϊτοοῖ δά άγοϑβ ἐο 1γαεὶ ἀοθ8 ποῖ Ὀδρίη 
611} 158. Ιχν. 7. 

“δὲ «αἱδ," ΠΔΙΛΟΙΥ, 5418} ϑρθακίηρ ἴῃ Οοὐ 8 
ὩΔΙΊ6. 
“,Ἅ ἀαγν ἴοησ 1 δαυε «ἰγειοδεδ ϑογί δ᾽ »ν 

δαμά.." “ΑἸ1 [89 ΔΩ ΟΣ ΙΒ ᾶνο δρσϑδὰ 

ΚΟΜΑΝ΄Ἕ΄. ΧΙ. [ν. 1:--. 

ΟὟ ΔΥ παπᾶ εκ." [{ 8 ἃ οἰσίυγο οἵ “δὲ ὄυερ- 
ἰασῆσ ἀγηις" βργοδὰ ὀρθὴ ἴῃ υηννρατιθα ἰουο : 
δῖ. Ῥαὺ] δοδὶπ σῆδηροβ ἴπε οΥγάθγ, μἰνίηρ ΤΟΥ 
ΕἸΡἢδϑὶβ ἴο {πΠ6ὸ ννογάβ “411 [26 ΔΑΥ͂ Ι0π8," 
ὙΠ Ισἢ Ἔχργοβα Οσοαβ ραϊίθηςο δηὰ ἰοης-ϑυῆργ. 
ἴῃς ἴοννασάβ ΗΠ 5 οὐγὴ ρθορίὶθ (λαύν), [που ἢ 
(ΠΟΥ Ρεγϑίδὶ ἰῃ αἰδοδεγιηρ δηὰ σεξυϑίης Η [5 
ἰην!τΑτ 8. 

ΤΠ ἰάδα οὗ ἴῆ6 ψν μοὶ σΠαρίοσ 5 ὈσιεΗΥ 
Βιιπηπιδα ὉΡ ἴπ ἴΠ656 ἰδὲ νγογάϑβ. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ͂, ΝΟΤῈΘΒ οὐ νύ. 4, 15, 17. 

4. Βοβίάἀθς [ἢ6 πιρδηΐηρ οὗ τέλος ρίνθη ἰπ 
(6 οοῖ-ποῖο, ἵἴννο οἴμοι 56η565 ἤᾶνθ ἜΘ 
δϑου θὰ το ἰἴ ; (1) σοπιρίεἴοη, (2) δἰπὶ. 

(1) “ ΟἸγιβὲ 5 ἴῃς σοπιρ!οζίοη (ρογίδςο) οἵ 
[ἢ ἰανν, αηὰ (Δ γιϑῖ 5 τ ἢ δου 5ῃ 658 :---ἡηά ἢΘ 
ὙΠῸ τοσοῖνὸ5. ηοΐ (ΟἾγίδί, σδηποΐ Ἴοτηρ]εῖθ 
Ἔνθ τῆαϊ τὶ κϊοοιιϑη 655 νη ϊςοἢ ἰ5 οὗ ἴΠ6 ἰανν.ἢ 
Οτίρεη: Οὐγχῖ!, πλήρωμα; Ετάβηλι5, “ ρεΓ- 
ὁσῖίο ; (ὶνίη, “ σοτηρ!οτηθπίιπι ;᾿" (δίονι5, 

“ ΟΠ γϑ 5. (] ΠἸπηθηΐ απὰ βακϑίδοϊζίοη οὐ 186 
ἴανν Ὁγ Η5 διζῖνε δηὰ ραβϑϑῖνε οὐδάϊθηςο." 

Βιιῖ 1ῃ158 βδόπβὲ οἵ Ἴοιηρίεἴίοη ἰ5 νυγοηρὶν 
δϑογιυθ ἴο τέλος δυξῇ ἰῇ 1 7᾽1π|. ἱ. ς, ἀηὰ [|8. 
ν. τι: 8ἃ5 ἴο {ϑΚκ6 ΧΧΙΪ, 37) σορασγε Μαγκ 
1}. 26. 

(2) “Τῆν5 ἴδῃ ννὰβ ἴδ οηά οὗ (Π6 ἰανν, δπὰ 
ἴο 1:18 4}} Ἰοοκοά, {πὸ ἔραϑοῖϑ, ἀπά τη6 οτάϊη- 
Δηςῦ5, απ πὸ βδσγιῆςσοβ, (μΠὰῖ ππαη παρ ὈΘ 
}υδίπο. “δι [}5 ἐπα (Ἰγιϑδῖ δοσοιηρ) ἰιϑῃθα 
'π ἃ ψΎ ρου ἂν ΤΠγοῦ ἢ (Δ... 50 παῖ ἰξ 
γοιι θεϊονο Η πὶ, γοιι πὰνς αἰϑὸ δ] 6 τΠὸ ἰλὺν 
ὄνοῇ τις ἢ πιοτὸ ΠΥ (Δ 11 σοπιπιδηάοά, ἴοΓ 
νοι παν τοςοινο ἃ πλιισ ἢ στγοδῖου σὶρ ἴθοιιϑ- 
Ὧ055᾽ (τ ϑοϑξῖοπι, (ὐοηηδα}}115). 

ΤΊ|νδ 5656 οὗ τέλος 18 ἰοιιπὰ ἰπ τ Ῥεῖ. ἱ. 9, 
αὐὰ τ ΤΊιη. 1. 5; 1 85 «50 Ὀέδη ὀχρ αϊπθὰ ἴῃ 
ΔΏΟΙΠΟΥ νΓγΥ, 85 [ο] οννδ : 

ΓΟΠΗΑΡΤῈΒ ΧΙ. 

1 Οοὠμ ἡαίά πο ἐπεί οὔ αἱ Πεγαῦῖ, 7 «ϑορμιὄ 
τοότὶ οὐ ΐ, ἐδοκσά ἄς γί τῶν ἀαγαϊομεί. 
16 77ιγὸ ἰς ἀοδέ 97 “λεῖνγ εοη τ όγσίο.. κι 
71ὲ συὸς μα} μοί ἐπε ρον ἄωμ: 26 
0» ἐΔυγὸ ἴα δγονεῖδο ο7 “λον σαίυσέίοπ. 43 
Οὐοιῖ « ἡκαϊ ον ς αν τρισεαγολαῤίς 

σηλρ. Χ].---ΤῊΣ ἘΕΈΒΤΟΒΑΤΙΟΝ, 

1. 1:αν τδέης Ησιδ Οοά εαπὶ ἀαυαγ δὶ: ῥεοῤἧε 7] 
Α {τὰ αιιδοίίοη, σοττοθροπαϊην ἴο ἴποβὸ ἴῃ 
Χ. 18. 19. Ὀιιῖ ὀΧργοβϑοῦ 45 Ὧη ᾿πίογθηςο ἔγοΠΊ 
ψνηαῖ [858 }ι5ῖ όδη 5αἱά οὗ ἴ5γιο}5 ἀϊβοῦθ- 
ἀϊοποὸ ---δὴ ἰπίσγοηοθ, μόννονεσ, ννῃ ἢ 15 ΟἿΪγῪ 
Ὀτοιυρλῖ οσνναγά ἴο "6 αἵ οπεοδ γοϊοοϊοά, ας {πὸ 
ΥΘΓῪ ἴογπι οὗ [ἢ ιιεβίίοη (μη) 5ϊγονν8 ---" δΈΙΓΟΙΥ 

ΤΉς αν ννὰβ φίνθη ἔοσ [ἢ|5 ρυγροβὸ ἴο 
Ιοδὰ 5 ὈΥ ἴῆς δαηά ἴο δηοίδεσ τὶ -πίθουϑ- 
Π655: γ6ᾶ, ἴῃ 4}} παῖ {π6 ἰανν ἴδας εβ, Ἐῃ]Ο Π5, 
ΟΥ̓ ῬΓΟΙΊΪ565, ᾿ὰ αἰννᾶγ5 ἢ45 (ἢ γιβὲ (ου [5 αἱ πὶ ἦ 
((ἰδἰνίη, ἔο!]οννίης Ὑπεοάογεῖ, Ογη!], ἄς.). 

ΑἸΙ τλ656 ᾿ηϊογργοίδιοηβ γα ἱπεοηῃϑίϑίοηϊ 
ἢ τς σοητοχῖ, νν σῇ 5εῖβ “ ἐδε γί διεομα πε 
«υδίεῤ ἰς οὗ ἰατ " ἴῃ αἰγεςῖ ορροϑβι(οη ἴο “ 1δὲ 
γὶσῥίεοια πε: αὐδίἰτ ἰς οὗ, αὶ." 

156. Το οπιϊβϑίοη οὗ [6 ἐΟΓΠΊΟΓ οἶδι156, τῶν 
εὐαγγελιζομένων εἰμήνην, 18 ἀρΡρτονοά ὃγ 1.8. ἢ- 
ΤηΔῆΠ, ΤΊβοἢ. 8, απὰ Ὑτεροὶθσ; δυῖ ΜΕγΟΣ 
τοραις 1 25 ἃ σοργ ϑὲ᾽5 ἜΥΤΟΓ οὗ ἃ νετῪ υϑιι4] 
κιη4. Απ ἱπτογροϊδῖοσ ννοι]ὰ ἤᾶνα ἴλκοη ἴἢ6 
νογάβ οὗ τη 1,ΧΧ ἀκοὴν εἰρήνης, Ποῖ εἰρήνην. 
Μοτόονου, ἴῃς μϑηιϊπθηδ85 οὗ εἰμή᾽η» 15 σρἢ- 
γπιοθά ὉΥ δῖ. Ρδυὶ 5 δ]]} υ5ίοηϑ ἴο ἴῃς ϑαπὶς 
Ραββᾶρε ἴῃ ΕΡὮ. 11. 17, καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίπατο 
εἰρήνην, ἀῃὰ ἴῃ Ερῇ. νἱ. 15, ἐν ἐτοιμασίᾳ τοῦ 
εὐαγγελίον τῆς εἰρήνης. 

17. Ὑπὸ νατίοιιβ τοδάϊηρ διὰ ῥήματος Χριστοῦ 
μα5 δδοιιΐΐ ὁ] ννείρῃϊ οὗ διιτπογν, δηά ἰ5 
ργοίοσσες ὉΥ 1ἀοβπιαππη, Τιδοποπάογῇ, δηά 
Ττεροῖ 5. Βιῖ Μίεγογ, 6 Μνοῖῖεο, 1 ἀησο, 
ΡΆΠρρΡΙ, ὅζο., ἀρῦθὲ ἴῃ γτοραγάϊηρ ἰἴ 45 ἃ μ]0 585 
Ἰπίεπά θα ἴο ἀξῆμε τηογα ῥγος 56 }Υ {πὸ πιθδηϊηξ 
οὗ διὰ ῥήματος Θεοῦ. 

ΒΑῪ τη, Ηδῖῃ Οὐοά οδϑῖ ἀννᾶν 
δϊ5. ρεορὶς ἡ (ὐοἀ (οὐδ! 4. ἔογ 

Ι αἷϑο δπὶ λη [βςγδοϊ τς, οὐ τῆς βεεὰ οὗ 
ΑὈτγδδαπι, οὔ τῆς τε οὗἉ Βεη]απηίη. 

2 (οὐ διδαῖῆ ποῖ οδϑῖ τ ΤῸ 
Ρέορίὶε ννῃϊςῃ ἢε ἔόγοκῃεν,. οἱ γε 

Οοΐ Βᾶ5 ποῖ οηβῖ οΥ͂ ΗἾ5 ρϑορὶἊς " " ὅδη τ θ6 
παι τῆ τοσορτίοη οὗ ἴπ6 Οὐεπε 5. πιλθλῃ5 τπαξ 
ἴϑγδοὶ 15 ςαϑῖ οἱ απὰ δχοϊιάθα ἔγοπὶ ἴῃς ργος 
τηϊϑοα βαϊνδίίοη (ἀὐὯη Οοὰ πανὸ ἀραὶ ἰδ 
ἢ Ηἰς οαυη ῥοοῤίεῦ ὝὝιαϊ νεγγ εἰπ|6 χης!" 
Ραϊοά {1ΠπῸ ἀποννοῦ, “ ἔοσ ἴῃς [οτγά Μ1}} ποῖ [41] 
δὶς ῥεορίε, ποι ἢθτ νν}}} Βὸ ἔογϑαϊκε ἢ18. ἸηΠογῖ- 
δῆηςς "ἢ (Ρ5. χεαῖν. 14): σοπηραγο 1 θη. χὶὶ, 22. 

Οη τἰὸ ὀχργοϑϑίοῃ, “ Οοά γ)ογδιίά," 8868 11}. 4. 



4ι Κίης: 
10. 14. 

γ. 3--5.} 

ποῖ νγνῆδι ἴῃς Ξοπρίυτο 58 οὐ ΕΠ125 ἡ 
ον ἢθ πιδκεῖῃ ἱπιεγοεβδίοη τὸ (σοά 
ἀρδιηϑῖ ἰϑγδεὶ. βυίηρ, 

2. “],οτά, {πεν μανε ΚΙΠ6ά τῊΥ ρτγο- 
Ρμεῖβ, δηά ἀϊρρεά ἀοννη {π|πῈ ΔΙΓΔΓΒ ; 
Δηὰ [1 πὶ [εἴς δίοπθ, πὰ τῆευ 566 Κ 
ΤΥ [Π6. 

11 5 ποῖ ἃ δεπία! ἴο]]ονγοὰ ΟΥ̓ [15 »γοοῦ, θυ δη 
ολτποϑὶ ἀερῤγεεαΐίοη ὀχρίαϊπθὰ Ὁγ 115 »ποίμυε: 
“ον 1 α1πὸ ἀνε απ Πγασὶδθ." Νὸ ἴτιιο [5 γε! δ 
εουἹἱά Ὀοαγ ἴῃς (πουμῆϊ παῖ Οσοά δά οδϑεῖ 
ΔΜΑΥ Ηἰβ5 ρθορῖίε: δηὰ 81. Ρδυὶ], πη ἔδβεϊηρ 88 
πη υἱοοά, ννᾶϑ5 ἃ ἡϑσὺῪ Η εῦγονν οὔ δε Ηφθτονβ, 
“δὲ “εά οὐ Αόγαρα»," ἀηὰ ἠοῖ ἃ τηεΓὸ ργοβό- 
ἱγῖ6,--“ ο77 ἐῤε ἐγίδε 9. Βεηίαπεῖπ," νν ϊςἢ δἱοὴθ 
στ [τάδ ἐοτπηεα ἴῃς σογο οὗ ἴπ6 Ἴ ΠΕΟΟΓΔΟΥ͂ 
δῖ {πε αἰν βίο οὗ {πε Κιηράοπι δηὰ δἴτεγ {Π|Ὲ 
σΔΡΌΝΗΥ : σοπιρατο Ρ.}]. 111. 5. 

4. Τῆς ἀϊτοςὶ ἀθηΐϊδὶ ἤογο ἔοϊϊοννβ, ἀπά 5 
δἰσοηρίμοποα ΟΥ̓ ἴ6 ἔαγῖμποῦ ἀοβοτρίίοη οὗ 
ἰςγδεὶ 45 Οοὐ 5 “ ρεοῤίν «υδἰιωορ δὲ δογεάπεαυ." 

ὙΠῸ δυθδ)οεςς οὗ ἴῃς νοὶ σπαρίοῦ ἔτγοπὶ 
τ. 1 15 ἴδε παξίοηπαὶ ἀδϑιηγ οὗ (Π6 [ἐννυ8. ΤῊ 18 
ἔογθ 5. ὺ5 ἴο πὶ Οοὐ 5 “δεορίς «υδογι ῥέ 
7 ογεάνεαυ" ἴο ἃ βρι γι] [5γδϑὶ, ἔοσεκποννῃ 
δηὰ ργοάοϑιποά ἴο Ὀ6 βανθὰ {πγουρῇ {πεὶγ 
τοορρίίοη οὗ ἴῃς Οοβρεὶ. 
Το {τὲ πιρδηΐηρ ἰ8 παῖ [5γδοὶ (Π6 πδίίοη 

--ο αἱ Τγαοὶ ἡ (υ. 26}).---ἰἰὸά Οοὐἷ5. ““ῥεοῤἧᾷ 
«υδίιερ δὲ γογεξηεαυ" αἱ δὲς ῥεορίε: Ηἱϊβ ὑβορῖο, 
{πεογοίογθ, [5γ86] 511}} 15, δη τισὶ δ6 ἴοσ ὀνθῦ; 1ἴ 
ςαπποῖ πάνθ Ὀέδη οδϑῖ ἄννᾶῦ, “3 ἐῤὲ ξ: απά 
εαὐμης ὁ, Ο ἀ αγε «υἱέῤοιμ! γερεπίαπες δ (Ὁ. 29). 

ἤροι γε ποῖ «υὐδαΐ ἐδὲ “ογίρίμσο “αἱ 97 Ε]ίας 3] 
Ἀδίμον, "ον πον γ9 ποῖ ψμϑῦ [186 δοχτὶρ- 
ἀπτο Βαὶτ} ἴῃ [{89 ΒΙΒΊΟΥΥ Οὗ) ΕΙ1Ω81" 

Οη ἴπε ἱπίγοαιοίοσγυ ρῆγαϑθε, “ΟΥ ΠΟῪ γ9 
ποῖ," 560 νἱ. 16: ἰἴ πιθδὴβ ἤογο, ὕἴου τηυϑί 
δάπιι τΠαἱ “ Οοά ῥα: ποὲ εασὲ ααυὼν ῥὶς ῥεορίε,᾽" 
ΟΥ̓ Εἶ586 γου τηυϑί δὲ βίγδη οὶ ἱρπογδηῖ οὗ ννῃδῖ 
ἴῃς ϑεπρίυγε 5γ8 ἰῇ Ὁτγοοῖ οὗ 1}}}8 ἴῃ δηοῖθοῦ 
δἰ Π1118 7 456. 

ΟἼπ ἘΠ186.) ΕἸ145 15 ἤετα [6 πδπηθ οἵ ἴἢ6 
Ῥαγαβῃδῆ, ΟΥΓ βοοϊίϊοη οὗ ἴ!6 Ηςεῦτενν δογρ- 
ἴυγοσ, σοποογηϊηρ Ε͵145. ΤΠ 65ὲ βεοϊίοθϑ ΜΕΓΘ 
ΟΥΙ κίπαΙγ ἀεποίεά ποῖ ὈΥ πιπιδεγβ, Ὀυὰϊ ὈΥ ἃ 
δγιοῦ ἀςδογιρίοη οὐ {πε σοηπῖοηΐβ: ἴῃ 5 ῬΏΙΟ 
]υά. " ἀε Αρτιουϊζατα ΝοΔΟ ᾿ χχῖν., Κη 186 
οὐυγβο5 " (Οδη. δἰ. 15}; ΚΑΒ] οἡ 5. 11.) “858 18 
βαὰ ἴῃ ΑὈποῖ (12 ϑ84.π|. 11. 8 1); δηά οπ 
Ηοϑ8. ἰχ. 9, “ἰη ἴῃς σοησυδίης " ([υἀ. χὶχ.); 
Βογδοδοῖὴ ἢ. 2, σ. 1, “ἴπ ΜΊΟΒδΕΙ " ([5. νἱ. 6) 
ἔ. 4, α. 2, “ἴῃ Οαδδτίεὶ " (Π 8η. ἰχ. 21). 

»ιαζεί ἱπίεγεσίοπ ἰο Οοά αἀραΐϊὲ εγαεί͵ 
“αγίπσ, Τιογά, 45...) ἘΔΊΠοΓ, ρΡιθδάθί ΣΓᾺ 
Πυοὰ αιἰδίπδί 185180]: ΤοΣὰ, 6. ““ []πίϑρεο:- 
“ον 18 ΠΟΤῚ ἀραϊηβῖ, θυ ἀἰννᾶγβ οἡ Ὀεἢ δ] οὗἉ 
ΒΟΠῚΘ ΟΠΕ. 

8. ΤΠε ρᾶβϑαρε [5 ατιοϊοα ἔγεεΥ ἔγτοπι τ ΚΙ. 

ΚΟΜΑΝΞ5. ΧΙ. 

4 Βυῖν δι δ τῇ τῆς ἀηδννοῦ ογ οάὰ 
πηῖο πηι ἢ ὁ ἢδλνο γοϑογνθά ἴο τΊγ 56] ὃ: Μίπρε 

το. 18. 
ϑανθὴ τποιυβαπά πιοη, πο ἢάνὲ ποῖ 
δονγεά τῆς Κπεε ἴο {λ ἑπιαρε ὁ [βδαὶ. 

ς ἔνεῃ 80 τῆεῃ αἵ {Π|5 ργεβεηΐ 
{Ἰπ|6 «53ο ἴστε 18 ἃ γεπιηδηΐῖ δοςοῖά- 
ἵῃρ ἴο τῆς αἰεστίοη οὗὨ ρτίδος 

ΧΙΧ, 1ὸ δηά 14: ἔογ ἴδ6 ραγίϊςσυ δυβ 566 {8Ὲ 
Νοῖδβ ποσὰ ρίνθη ἴῃ [Π]5 (οπηπιοηίατγΥ. 
ἼΠΕ ϑϑυπηρίίοη παῖ ΕἸ) 4} πιοδη5, “1 πὶ 

Ἰεῖ δίοπε φῦ ἐῥε ῥγοῤῥεὶς," 15 ἱποοπείβίθπε ψ ΠῈἢ 
(ες σοπίεχῖ, νυνί ἢ σογΙΔΙ ΠΥ ἄοοθ5 ποῖ βρεᾶκ οὗ 
βεύδη 1ποιιϑαπηά φγοῤῥείς:, Ὀυϊ οὗ δενεη {Πποιιϑαηὰ 
(Δ ΚΠ} ννοσβ ρΡρεγ5 οὐὗὁἨὨἁ [ςῃονδῃ: 8580. ἼΠθο" 
ἀοτεῖ. ὙὝΠετῖε ἰ5 ἴῃ πὸ αἰνογϑν δεΐννθθῃ 
ΕἸ}}4}.8 πιρδπίηρ δηὰ 51. Ρδυ 5 δρριοδίίοη οὗ 
ἢ15 ννογάβ. 

4. δὲ απσαυόῦ ΚΓ Οοἢ Τίς Οτεὸκ νογὰ 
(χρηματισμός) ἴῃ τ ΕἶΥ τεπάογεα πιὸδη8 ἃ 
“ ροπλπληἸσδ οη," οἰ Γ ἔγοιῃ τλλη (2 δΝίδος, 
χὶ. 17), ΟΥ̓ ἔγοπι Οοά (2 Μδςς. τ... Ηετε τ 
5 ([ἢ6 ΔῆϑυνοΣ τηδάθ ΟΥ̓ (Πδ “«ἐἐἐ σγ»ιαΐ “οἰεε.» 

1 ϑασε γεογυεά 1ο »ιγ.ε|} Ἐδίθοσ, ΓΙ Βα ν9 
1οῖζί Ζζ0Σ π|78011.» 1 ἢδνὸ οδιιδοα ἃ γεριπαπὲ 
(υ. 5) ἴο τοπιαϊῃ. 
Το ράϑϑᾶρο ἴῃ 115 οὐἱκίηαὶ σοηῖϊοχῖ (1 Κίηρβ 

ΧΙ͂Χχ. 18) πΒίαπάϑ. 1π σοηποχίοπ νυ ἢ τῆ δια Γδ 
ςΠδϑιἰϑοπηθηῖδ νυν ἢ ϊς ἢ 5γδὸ] νγὰβ5 ἴο δι ῆἔεγ ΟΥ̓ 
(Π6 ἀροηου οὗ ἢζδεὶ, ἴθδιι, δηὰ Ε15μ4: δὰ 
ἀπά τὴϊ5 ἀσϑίσγιςτοη οὗ [6 ἀϊδοθεάϊοηΐ, “7 
ῥαυε ἢ, Οοά 54γ8, ΟΥ γαῖποῦγ, ἃ5 ἴῃ τῇδ 
τλΓρη, “ 1 «υ}}} ἰκανε," ““εὐέη ἐῤομσαηπά," 1.2. 
Ι ἢν ἴῃ ΠΝ ρΌΓΡοσο αἰγεδαγν ἀείεττηϊηθα ποῖ 
ἴο ἀεοβίγου {πεπὶ 8 ἢ ἀϊδοδοάϊευς, 581. 
Ῥαιὶ Ὀγίητϑ ἴδ ραβϑᾶσο ἰηῖο ἱπητηρα!αἴα σοῃ" 
ποχίοη ἢ ἴμ6 Ρτορμοῖ 5 ἰαπχεπῖ ταῖ ἣἢς 18 
Ἰο α'οηθ: ἴδογο ννοῦθ, υὑκηονῃ ἴο ΠΙπΠὶ, 
ΤῊΔΠΥ ἴγπ6 ΨΜΟΥΒΙΡΡΟΓ5. οὗ [ἐμόονδῃ, ννῃοηι 
Οοὐἀ ννοιϊὰ ᾿ἰεᾶνθ ἃ5 ἃ τοιηηδηΐῖ, ἤεη ἴῃ6 
νυ] Κοα 5μου!ὰ ροτ ἢ. 
Φρό ἐφοι αμα " 15 ἴο 6 τοσαγάρα 85 ἃ 

τοιηά πυπλδεσ, ἼἽΠΕΓΟ ἰ5 ποῖπίης ἴῃ ἴπ6 
Ηοῦτγον σοττοβροηάϊηνς ἴο ἴῃς ψοτγάβ “3 ὸγ 
»ιγ5ο 7 (ἐμαυτῷ), ν]νς ἢ 81. Ῥδὺ] δ ά5 ἴο Ὀτίπρ 
οιξδ τότε Ἐπ ρ ΔΓ ΘΙ τπ6 τουρητ παῖ τῆς 
Γοιηπδηΐ ἰ5 ργοβεσνοῦ Ὀγ Οοά ΗΪπιβε] ἰοσ Η 8 
ΟΥ̓ μγαοίουβ Ριγροθο. 116 νὰν ἰ5 ἴΠ}5 
ργοραγοὰ ἕοτ ἴπε πιθπιίοῃ οὗ δὴ “εήροιοπ οὗ 
Ξ͵ακε" ἴῃ α΄. 5. 

«υδο ῥαυε ποὲ δοςυεά ἐδε ἔπε ο ἐδε ἱγιασε ὁ 
Βαα! Ἐδῖπεῦ, ψϑὶοὰ πᾶν ποῖ Ῥονοᾶ 
κηθο ἴο Β8δι1.. Ὑπὸ Αροβῖϊθς εἶνοθ οσα ἃ 
ἴτε ραγδρῆγαϑθο, δηὰ Ὀτίημβ ἰπῖο Ῥτουηποποδ 
1ῃ6 σπαγδοϊογιβεῖς οἵ ἴπ6 γοιηδηῖ ργεβεγνοά: 
{ΠΟΥ ἅτε πιθὴ τῃαῖ (οἵτινες) ΠΕΥῸΤ δον α Κιιὸθ 
ἴο ΒΔ Ϊ]. 

Οχ ἴδε διαὶ πῖπο τῇ Βάαλ, 566 ποῖεβ οἡ [ιἃ. 
1ϊ. 13, Χ. δ: 1 ϑ8πι. Υἱῖὶ. 4; Ηοϑ. 1]. 8, 1ο, 15, 
ἀπά [ογογηδῇ, ρα. »». 

ΙΟΙ 
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6 Απά [ἰξ δΥ ρταᾶςβ, ἔδεπ ἐς ἐξ πὸ 
τλοΓα οὗἩ ψγογκβ: οἴδογννιβα ρδοβ ἰ5 
ὯΟ πτοία ράσο, Βυῖ [Γ “σζ δὲ οἔ 
γγογκβ, ἴπῈη ἰδ ἴὸ 20 τῆογα ρζάᾶςε: 
οἴ ογννίβα νοῦ 185 0 πλογα ννοῦκ. 

γ ὟΝΒαῖ τῇδ ἡ ἴβγδεὶ βδῖῃ ποῖ 
οδιφίπεά τῆαξ ννῆϊοἢ Πα βθοίκοειῃ ἕογ; 

ΚΟΜΑΝΞἝΞ. ΧΙ. [ν. 6--8. 

δῖ ἐς εἰεςσίίοη πατῇ οδιδιηδὰ ᾿τ, δηά 
τἢε τεβῖ ἵνγεγα δ]ιηάςα, : 

8 (Αςσοογάϊηρ, 45 ἰ ἰ5 νντγιτζεπ, 
Οὐ, αν. 
πφά. 

“Αά Βιαῖῃ ρίνεπ τῃεπὶ {με βρί γίς οἱ 91.Ὁ9. το. 
᾿Θ] ΠῚ ΘΓ, ἤεγεβ τπλῖ ΓΠ6Υ 5Ποι 4 ποῖ τ 

τ, γ- 
»:έ. 

866, ἀπά δἂγβ [ῃαΐ Π6γ 5ῃου]ὰ ποῖ “ἰ" δ 9: 

ἢδαῦ;) υπῖο τἢ}}5 ἀδγ. 

δ. ἔτνεπ “ὁ ἐῤεη αὐ ἐῤί: ῥγεεπὶ ἐἰγε αἰτο ἐδέγε 
ἱ: ἃ γέριπαπέ σεζογαά μα 10 δε εἰδείίοη 97, στγαεε. 
Τῆς Οτεεκ νογὰ (καιρός) ἀεποῖθβ ἐδε 
ἐβαγασίορ οΓ α νι, ἀηὰ 81, Ῥὺὶ ΠΚοης ἢΪ8 
ον {ἰπ|6ὸ ἴο Εἰ) 4 8, Ὀδοδυβθ ϑδοῦ νᾶβ ἃ 
βεάσοῃη οὗ ρϑηρσζαδὶ δι ποῖ τἰηΐνοῦϑαὶ ΔρΟΒΙΔΞΥ͂ 
δηᾶ δε] 1οῖ ἴῃ ἰσγαοὶ, ὍΠα τγοϑοπιδίδηςς οὗ 
(Π6 {1π|Ὲὲ5 βϑῆοννυβ ἴπαῖ Οοά ἰ5 ἀεοδιηρ νἢ 
ἴϑγδοὶ προ ἴπ6 54π|6 ὑσὶ ποῖ 65 ; δηα 50 ἔγοπι 
[ἢς Ὠἰνίηα δῆσνιοῦ ἴο ΕἸ) 4 ἴῃ 6 ΑΡοβῖὶο ἀγανν8 
(μ6 ᾿πέογοηςς (οὖν) ἴμδὶ ἴῃ ἢἷ5. {ἰπ|6 4150 Οοά 
[45 ἰοῖϊ ἃ γειιπδηῖ ,“0γ δίρι ες ἴῃ ΟἾΠΟΓ ννοτγάς, 
ἐδέγεὸ Ὧ8Δ8 ΟΟΙῺΘ ἴο ὯΘθ (γέγονεν) ὦ γε»παηὲ 
ἀεοογαϊπ 9 8Ὰ εἰφαδίοπ" ποῖ οὗ πιοτιῖ, δυῖ 
“ο σγας." 

Τδο οχἰϑίεηςο οὔ 1} 15 “ χσεριπαη " οὗ Βα] ον 
[6νν5 5 ἴῃς ργοοῦ ἴπαϊ Οοά ἢ45 ποῖ τεὐεςιϊοά 
Η!5 Ρεορὶς “: « ῥεορβίε (υ. 2). 

6. “πώ ὑὸν σγαεο, ἐρόη ἐς 1 πὸ γιοῦ οὔ αυονγζι: 
οἱῥεγαυΐό Κγαζ ἷς πὸ ριογὸ 3γαγς. ἘΔΙΠΟΥ, 
“ΛΜ ἐγ ὁγ 5γαζες, ἱξ ἰβ πο νοῦς 97 «υογζ:: 
δίῃοοθ ΟἾΘΟΥ 89 [89 τδοθ ὈΘΟΟΙΔΘθΒ 50 
ἸΟΏΖΟΣ φγαςε." ΤὍΠ6 πορδίνα 85 νγ6Ὲ}} 85 [ἢ 6 
Ῥοβίτῖνο δ ἀθ οὗ 1π6 οἰθοζίοη οὗ γᾶς 15 θϑϑθῆ- 
κἰ4] ἴο ἴῃ ἱπίθγεποθ ννῃϊοῖ 81, Ρ8ι} ἀγαννβ ἰῇ 
(Πε6 πεχὶ νεῦῖβο: ἴὉγ ἰϑγαοὶ 5θὸκ8 ἴο οδίδίη 
“07 «υον ἡ. 18αῖ ννῃϊςἢ ἰ5 ποῖ οὗ ννογκβ: ἼἿοϊη- 
ῬᾶΓΘ ἶχ. 32. “{ἼἢὮῸ 5,.1800᾽ ῥγεϑιιρροβοὰ ἰῇ 
τῆς εἰεοϊΐοη οὗ ἴπ6 τστοτηπδηΐ ὀχοϊυάθβ 8}} 
ἀοροπάεηοθ ὑροὴ ψΌΟΓΚΒ, ἔοσγ οἴπογνῖβθε ἴἴ 
σρᾶϑεβϑ ἴο δὲ “" σγαςθ᾽ αἱ αἱ], Ἰοβίηρψ [18 Ῥγοροσ 
σδαγδοῖογ᾽ 85 [Π6 ὀρροϑιῖὸ οὗ πιϑυῖ. 

ΤΠΘ ἰαϊζογ ρατῖ οὗ {πὸ τϑῦβο, “" Βωὶ “7 11 δὲ 
97 «υογ ἐς. Φθ᾽ε., 158 ΤΕΥ οπατοὰ ἴῃ πιοβῖ 
οὐ οδὶ τοχῖβ. 

7. ρα! Ἰδεη ἢ ναὶ σοποϊυδίοη 85 ἴο 
[Π6 ῥγεβθηΐ οἰδίε οἵ [5786] πγυβὲ ὑ6 ἀγάννῃ ἔγοπι 
η6 τσ ἢ 5 751 σϊαϊοά ) 

ΤΠγαοὶ δα! ποῖ οδίαϊπεᾶ ἐδαὶ «υδίεξ δὲ :.ε}- 
εἰ ῶγ ἘἈδῖβογ, Ὑ ΒδῈ 1δτ89] ἰδ βοοϊείῃ 
δίζοσ, [δὶ ονἱαϊηθὰ 860 ποῖ." 5γδοὶ, ἴῃς 
πι855 οἵ ἴπὸ ρεορΐε, ἢδ5 θθθη δηὰ 51}}} 8 βθοκίηρ 
ΔΙΟΥ τὶ ῃϊθουδῆθββ, ἴΠ6 ν ΎΥ τπίηρ (Παῖ ἢ6 ἢΔ5 
[αι]οὰ ἴο οδίδίη.. 851. Ρδὶὶ ἀἄοθβ ποῖ 5.  ἴο 
ἀεῆπο (πὸ οδ]οςὶ ννϊςἢ [5γδοὶ ϑθθῖκβ, ΠΟΥ ἴο 
βίαϊε τί ἢς βουρῆϊ ἰΐ ποῖ γί ρδῖ, θδσδυϑο [ἢ 5 
Πᾶ5 Ὀδθὴ ἀοπὸ Ὀεΐογο ἰῃ ἰχ. 32 δηά χ. 3, δηά 
(ἢ6 Ῥυίηορίος ἀϑϑογίοι! ἰὴ ἴῃοθ6 ραβϑᾶρθβ ἢδνε 
}ιι5ῖ Ὀδδὴ πιοσῖ Ἐπ ρ ΠΕ ΟΠ σερθαϊεά ἴῃ συ. 6. 

ἴ( 5 1ηι1ι8 τηδής οἰθασγ {πὶ ἴπε δοϊϊονίης 
ον ἂἵε βανϑε, 'κὸ τῆς (ὐθπῇ]]65, “ ὁγ φγαζξ 
ἐὀγομσὸ ζα6" (ἔρη. 11. 8), ηά ἰδδὶ “ἐῥε γε 

αὐόῦό Ἰωατὰοιπθα,, ηἠοΐ δοοδιϑὸ Οοά δεά 
“ γε εεϊεά δὲς ῥεορίε," Ὀυϊ Ὀεσδιισε {ΠΟῪ ϑουρπξ 
ἴο 6540 15}} 1Π ΘΓ οννὴ τ ιθουβη655 ὈΥ ννουϑ, 
πὰ “δυαδι ἰἐἰθ9ὰ ποῖ μπ|ο 1δὲ γὰρ ίεοιϑπε: 
97 Οοά" (χ. 3) 

δε εἰρωμοθ] ὍὙΠθ Αδδῖγαος Νοιῇ ρμἶνοϑ 
ῬΓγδοϊβίοη οὐ (πουρῆῖ, 85 νν6}} 458 νίνβοι γ δηά 
ἔογοθ οἵ ἐχργοδδίοη : “Π6 εἷἰεςῖ ας εἰεῖ " 
(Βεηρε!). 

«ὑεγὸ πάρα. ἘἈΔΊΠΟΓ, ψοτὸ Βατᾶθποἃ," 
(ΟΙΡΑΓΟ 2 (ΟΓΧ. ἢ. ᾿ς, Δηα 566 ποῖδ οη Μδτῖὶς ἰἰϊ. 
ς, Δηἀ δἱ [Π6 δηὰ οἵ 1Π18 ομαρῖοσ. Ὑμαῖ Οοὰ ἰ5 
ἤσγα Γοραγάςα 85 ἴῃ6 διιζῆογ οὗ [6 δαγάεπιηρ, 
5 Οἶθαγ ἔγοτῃ ἴῃ 6 ϑογίρζιτο ργοοῦ τπδῖ ἔ0]]ονν8. 

8. 51. Ῥϑὺ] ον ϑῆδοννβ ἴπαὶ ἴῆ6 παγάδηϊηξ 
οὔ [5γ86] δραιηϑδῖ τῆς (σοβρεὶ 15 ἰπ δοσογάδηςθ 
ψ (6 τΟΒΕΠΠΟΩΥ οὗ Μοβοβ σοποογηϊηρ 
(πεῖν παγάθπιηρ ἰῃ ἢἷ5 ἀδΥ, δηὰ υν 1 5514} 8 
ῬΓΟΡΒΕΟΥ͂ οὗἁὨ [Π6 σοπίϊπυδηςο οὗ [18 μασγάθη- 
ἴῃρ. (ΟοἸΡαγο [ϑαϊδῇῃ Υἱ. 9, 10. 

ὙΤνο ράβϑαρεβϑ ἅγε ἴῃ ἴῃ6 Αροϑβίϊε᾽β πχὶπά: 
5414} ΧΧΙΧ. 9, τὸ : “7227 αγὸ ἀγωηάση, μὲ ποῖ 
«υἱ!ὸ «υἱπὸ; ἐξὸν σἰαρσσογ, ὀμὶ ποῖ «υἱἱ σίγοπ 
ἀγίπᾷ. ἔον ἐδ Ζογά ῥαΐ ῥομγεά ομδ μροη γὸμ 
ἐδε “Ρίγίξ 9 ἄτερ “ἰκορ, απά ῥα εἰοποα γομγ 
.γε: ": ἂπὰ Ὠουῖ. χχίχ. 4: “7ε| ἐῤὲ 1ογά 
ἩἨΑΤῊ ΝΟΤ ΟΙΝΕΝ γοῦ 45 ῥεαγὶ ἰὸ ῥεγεείυε, 
αμπά ἘΥΕΒ ΤῸ 8ΕῈ, ΑΝῸ ἘΑΒΒ Τὸ ΕΑΝ, 
ὕΝΤΟ ΤΗΙΒ ὈΑΥ." 
ΤὨε ηυοίλίοη 158 οΥ ἀ  ΠΕῪ ἰδκοη ἔγοπι ἴπ6 

ἰδίου ραϑβϑᾶχο, ἢ τὰς ἐχργοβϑίοη “ ἐδε τρὶγὶξ 
οΥ, εἰισπδεν," δἀορίοα ἔσοπὶ [5αἰδῆ, δηὰ ἃ ζου- 
Τοϑροηαϊηρ οἤαηρο ἴῃ ἴπε ροβί!ου οὗ ἴῃς 
Ὡσρσαῦνο, οπ ννῃὶςἢ 866 Ὀο]ονν. 

Τῆς ννογάβ “0 {δὶ 4αγ᾽ ἅτὲὸ ρατί οὗ ἴῃ6 
υοίαιίοη ἔτοπι δ υ ΟΓΟΠΟΙΏΥ, δηά ἃγο ποῖ ἴο 
Ὀς αἰγοςγ σοπηροϊοά νν] ἢ Ὁ. 7: [πε Ὀγαςκοεῖβ 
οὗ Α. Υ. πιυϑῖ (Ποτγείοσγε δὲ ογηϊἴεά, 

δὲ “ρἱνὶε οὗ ἰρηδον Μεγερ υπάετϑίδησϑ 
ὉΥ 1}18 “ἃ 5ρίγίς νοῦ ἐαμτες βιιιροίαοτίοη, 
ὙΠ Ι ἢ ἰ5 ΟὈΥΟΙΙΘΙΥ ἃ ἀδοπηοηῖς ϑρίγιῖ." Βυῖ 
5} Οἢ ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΠΒ 88 “ 2ῥε “ρἱν]δ 9,7 ῥοαυἱπει:᾽" 
([8. ᾿χὶ. 3), “σὲ “ρἰγὶ" 97) νιεεάπρι." (1 (ον. ἵν. 
21), κ΄ 186 “ῥὶγὶ! 97 δοπάαρε᾽" (ς. ν1}. 1.5} βου. 
(παῖ ““ρέγ ν᾽" 18. υϑοὰ ἕογ ἴπε ρεγνδάϊηρ ἴδῃ- 
ἄδπογ δηὰ ἴοης οὗ πηπή, ἴπ 6 5ρεςῖα] σμαγαςῖεῦ 
οὔ ψῆϊςἢ 18 ἀεηοϊεα ΟΥ ἴῃς Οεηϊτινε ννμῖςοδ 
ἴο!]ονν5. 

ΤΠουρῃ ἰἴ ἰ5Β ἴγτυς {παῖ {π|8 ““ρέγὶἐ οὗ 
σἰω»ιόεν᾽" ἰ5 186 τέβιδ οὗ ἃ “τες ργοςδὶ ῥσοσ 
(689 δεϊνγεθη πιδη᾿5 ὉΠΌ6]1οΓ δηὰ Οοὐ β )ιάς- 
ταοηῖβ᾽ ([,42026}, γεῖ ἰῃ (Π]8 ραάβϑαρε δῖ. Ρδιυὶ 



ΓΡο, ό9. 
8421. 

7 Ῥε. 9. 
᾿ 

γ. 9-ἰτ.] 

9 Απά [λανίᾷ 5841, “μετὰ τἈεὶγ 
ταῦϊε δὲ πιδάς ἃ β8πηᾶγε, δηὰ ἃ {ὙὯρ, 
ΔΠᾺ ἃ 810] ρ΄ -Ὁ]οςΚ, Δη4 ἃ γεσοπ- 
ΡΕπςα υηἴο τῆοπλ: 

10 “ες τῆεῖὶγ εγε8 6 ἀαγκεπεά, 

ΒΡ. Κ8 ΟἿΪΥ οὗ ἴπ6 ἡυάϊςϊ4] παγάθηϊηρ, δηά 
Δ50 ΓΙ 65 ἴἢ]5 ὄυθῇ ΠΊΟ 6 ἜΧΡΓ 55Υ ἴῃΔη ἄο ἴΠ6 
ογἰίηαὶ ραββαροβθ ἴὸ Οοὐβ Ψ1] ἀπά Ῥρίγροϑβο, 
Υ τυγπίηρ ἴς τοσὰβ “ἐῤε Ζογά ῥαϊδ᾽ ποὶ 

νον 476: ἰ0ὸ “τ᾽ ἱπῖο ἴδε 5 ΓΟΠΡΟΣ ϑτ:υεη γοι 
βίαϊοιηεηΐ, “ Οοά ῥαΐ σέυδη ἐδέρι.. . . γέ: ἐδαὲ 
ἐδ6ῦ “ὁοωδω ποὶ “εε. Οὔδοῖνο αἷϑο ἴμαϊ ἴπ6 
Αροβίϊο αἰγοδάυ μαά {Π15 ϑἴσοηρεσ ἴοττῃ οὗ 6χ- 

ἴοη δείογτε 8 πη ἴῃ ἴπῸ ααυοίδι!οἢ 
Ὑ{1ΟῊ ἐοίονν5 ἔγοτῃ 5. ἰχίχ. 23, 24. 

σἰωρηόεγ, ] ὙΠῸ Ηδοῦγεν ψνοσὰ ἰῃ 15. χχίχ. 
1ο, ΤηΘΔΠη5 “4 ἀδδρ 5ἰθερ," δυςἢ 48 ἔπ] οἡ 
Αάδλπι, Οδη. 11. 21, οὐ ΑὈγδμαπι, σδη. ΧΡ. 12, 
ΟὮ 881.}᾽}5 αἴἰζοπάδηϊβθ, 1 ϑᾶτη. ΧΧΥ͂Ϊ. 12 : ζοϊῇ- 
ῬΑγε Ιοῦ ἰν. 13, ΧΧΧΙΝ. 15, ΤΟΥ. χίχ, 15. 
Τῆς Οτθεκ ννογὰ (κατανύξεως) τι Πᾶν6 

Ὀεοη Δρρ ἰεά, ᾿κὸ τῃ6 νογῸ ἔτοπὶ ννἢϊσἢ ἃ 15 
ἀεεισεῦ, ἴο ΔΠΥ Ρίεσοίης ἂηά ονεγροννοτην 
δΌΓΟΚΟ, ἃ5 οὗ τεπιοῦϑο (Αςβ ἰϊ. 37), στιεῖ, ραίη, 
ΟΥ ἔεαγ; Ὀυῖ [ἴ 15 1τηὴ ἔδοϊ υϑδεᾶ ΟὨΪΥ ἴο ἀδηοῖς 
“ἐμβείδελοπ, ἰὴ [15 ρᾶβϑαρθ οὗ ἰϑαϊδῇ δηά ἴῃ 
Ρβ. Ἰχ. 1 “τῇδ νης οὗ δοιοηϊϑῃπιθηῖϊ." 

9,10. 4.4 δαυὶϊά :α}δ.}1] Οη δε δι ῖδοῦ- 
801 οὗ 5. Ἰχίχ. 5εῈὲ ηοῖς ἴῃ [15 σΟΙΏ ΓΘ ΠΑΤΥ. 
νε ΠΙΑΥ͂ δά τπαὲὶ Ὀοβι 65. [818 Ῥϑδὶπὶ (οἰϊοὰ 
Βεγὸ δπά ἴῃ Αςῖϑβ ἱ. 20), ΟἿἱΪγ πο ἰἱ., χνὶ., ΧΧΧΙΪ,, 
ἃπὰ εχ. ἅΓῈ ἘΧργΌΞϑῪ ἀϑογι θεὰ ἴο αν ἴῃ 
Ν. Τ΄, αὰ τῆε δυϊμογϑῃρ οὗ [π686 15 Βαγα ν 
ἴο Ὀ6 αυδδίίοποά. Ρ5. χον., φυοῖϊεάὰ 1 Ηϑρῦ. 
ἵν. 7. δ 1655 ςοσγίδιπ, δῃά ἴπῸ ίοσπι οὗ εἰϊδίίοῃ 
“αγὶπρ η Παυϊά," ἀοε8 ποῖ ποοθββατ ιν πλοδη 
ἴΟΥΕ ἴμδη “ βαγίπρ ἰπ ἴπΠ6 Βοοκ οὗ ῬβαὶπΊβ :᾽; 
8ὲ6 ἱπίγοα σοΓΥ ποῖε οἡ 8. ΧΟΥ͂. 

1εὶ ἐῤεὶν Ἰαῤἶε δὲ »παάφ α «παγϑ)}) Ἐοτ ἴΠ6 
ΟΠ] ᾿πιογργεϊδιίοη οἵ [86 ραϑϑᾶρςε, 8:6 ποῖθϑβ οἱ 
[Π6 Ῥ54]πι, δηὰ δ {πε οπὰ οἵ 118 Ἵπαρῖογ. 
ΎΤΠ6 δὶ πηῖϑὶ, ἱἰπ τῆς Ὀϊτογ655 οὗ ἃ 5908} 
ΓΟΌΡΠ δἰπιοϑῖ ἴο πιδάῃοβϑ ΕΥ̓͂ ἴῃ 6 σΥ ΘΠ Υ͂ οὗ 
ἢ15 ΘΠΘΠΊ65, οδἷ]ὶα ἔογ ἰυ5ῖ νεπρέδῆοθ ὕροη 
ἴπετ : Ἰεῖ {ΠΟΙ͂Γ ΡΓΟΞΡΟΓΙΥ͂ δηὰ ἔα ἰϑε ρεᾶςθ θ6 
Δ 5ηατο δῃηά ἃ ἵἴγωρ, ἴο Κοὸρ ἴποπὶ ἴῃ Ὀ]:Π4η655 
Δηἃ ἴῃ Ὀοπάασο ὉΓ ονοσ. 81. δὰ υ86ὲ5 ἴδ 
Ρᾶϑθᾶρο, ποῖ ΠΠΕΓΟΙΥ 85 δὴ {ΠΠυβίγαιίοη, Ὀι ἃ5 
ἃ ΠΕ Ρτορῆθου οἵ (δε τεϊσιδυϊτίοη ἢ ϊςἢ 
δαά δ Πεπ ἀρὸη ἴῃς |[ενν8 ἕογ {Πεῖὶγ σσιοὶ 
τοὐοςτίοη οὗ ἴη6 Μοεϑϑίδῃ. 

ΤΠὮε “ 2αδέε᾽᾽ βργοδὰ [ὉΓ ἃ ἔραβί 8 ἃ πδῖυγαϊ 
σπ ὈΪε οὗ ἴΠ6 ῬΓΟΞΡΟΓΙΥ͂ ἀπά σᾶγο]θβ5 6856 
ΒΥ νηοῦ ἴπὸ πραγ 18 θπδπαγοὰ “85 ἃ ψῇηὴα 
θοδδῖ ξσδϑρϑ αἱ ἴοοά, δηὰ [815 ἰηἴο ἃ 1γᾶρ.᾿ 

10. Οὐ {δος “ ἀαγκΚεπίηρ οὗ ἴπ6 δγθϑ᾽ 85 ἃ 
ἤσυγο οὗ ἴῃς σρί τυ]! δ᾽ πάπο55 ἀσποιηςεά 
ὕροη ἰϑγδοὶ, 566 ἰϑδίδῃ νὶ. 9, το, δηὰ [6 
Ὠοΐο5 ἴπογε. σι ϑο ε 8 νἷονν, ἕο οννοὰ ὉΥ 

ιν 7::|.----Ὑο οἱ, 11]. 

ΚΟΜΑΝΦΘ, ΧῚ 

τηαῖ ΠΟΥ ΠΊΔΥ ποῖ 866, δηὰ ὕον 
ἄονγῃ τ εἰν θδςΐκ ἰνγαγ. 

11 1 841Υ ἴπεη, Ηκνε τῆοΥ βἴυπι- 
Ὁ]εα τῆδὲ τῇεΥ 5ῃου]ά (2]} (σοὰά 
ἔογθιά : Ὀυῖ γαῤλδν τῆγουρῃ τῆεῖγ (]} 

Οοάεϊ, [παῖ {ἢ]15 υἀἱςῖ] Ο᾽᾽πάΠ655 ννὰ8 {Π|Ὸ 
ἐαιμο, Ὡοΐ ἴδε ἐοπεεφμεηες, οἵ ἴῃ6 τε]δοζίοῃ οὗ 
ΟΠ γιϑί, 18. ἱποοηϑίϑῖοην ἢ [Π6 ΡοβιιίίΊοη οὗ 
(6 ρᾷϑϑδαρα ἱπ ἴθ βδὶπι, ἀῃηὰ ἴῃς ογάδυ οἵ 
ἰΙάθ48 ποῦς, δπὰ ὄβρθσία!ν ὑἢ τ86 νογὰ 
“ὁ γροοριρόησο" ΟΥ̓ “ τοι ΓΙδιϊτίοη ᾿" (νυ. 9), ν᾿ ΠΙςἢ 
δῖ. Ρδὺ! δάορῖβ ἔτγοπι ἴῆς 1,ΧΧ, εἰνίπρ [ αἵ 
(Π6 8ᾶπ|6 {ἰπὶ6ὸ ἃ πιογε εἰ ρηδῦς ρίδος δὲ (ἢ 6 
οηά οὗ [Πὲ 5επίδθῃςθ. 

“Μπά δοτυ ἀραυπ ἐῤεῖν δαεξ αἰπυαγ 51. 
Ῥδὺ] [πτοιρθμοιζ [15 νοσϑα ἰοϊονν5 τῆς υΧΧ 
ΘΧΔΟΙ͂ΪΥ : ἴῃς Ηδεῦτεονν ἰ5 σοηάεγο ΠΠἘΈΓΔΙΥ ἴῃ 
τῆς ΑΟΝ,, “τηάκε {πεῖς Ἰοΐπα σοητ ΠΏ ΠΥ ἴο 
βδκο." ὙΠὲ 5μακίηρ οὔζπε Ἰοΐῃ8 5 ἃ σγπηρίοπι 
οὗ ν᾿ εαἰκηθβ58 δηά ἴεσγοσ (Νδιυπι ἰϊ, το; Ὠδη. ν. 
6), ἔοσ ψνιςἢ τη ΓΧΧ βυθδϑιίτυϊο [ἢ6 σογγοϑ- 
Ῥοπάϊηξ 5γπιρίοπι, [με δοννίης ἀονῃ οἵ θεπά- 
ἴῃς ἰορεῖῆοσ οὗ ἴῃς θδςοῖ. 

ΎΤΒοβα ἤρυγαῖδνε ἐχργοβϑίοηβ, ἤθη δρρὶ]εὰ 
ἴο [ἢ6 [εν8, ἀεηοίΐε ϑρίγταδὶ Ὀϊ:ηάπεθ5 δά 
ΠΟΡΘ 655 ἀοθ)θοζίοη. 

11-156. ΑΔοΥ δἰ ορίπρ τὸ ἐξ] ΔΙ πτοπὶ οὗ ρσο- 
ῬὮΏΘΟΥ ἰη ἴῃς παγάεηϊηρ οὗ ἴῃς [ἐνν8, δῖ. Κι} 
ΠΟνν δῆον5 ἰπαΐ ἴῃ6 ρυγροϑἊ οἵ (5 1) ινῖπε 
τοι θιϊτοη ἰ5 ηοΐ ἴπ6 ἤηδ] τγεϊθςζίοη οὗ [5Γδ6], 
Ὀυϊ 1Π6 γοςοης!ϊαιίοη οὗ ἴδ ννοσ]ὶὰ. ὙΠιοῖσ. 
Τεὐεοίίοη ἢ85 Ὀδθη βῆονγῃ ἴο ὃς φαγέία!: 1 Μ}}}}. 
αἶϑο 6 2οΡΟΓ ΩΓ. 

11. ἥαυε δὲν «“«ἱρηπδίορα δαὶ ἐῤὲγ «δομίμ 
7413 Βεῖζογ, “θὰ ὈΘΥ δέπιλ Ὁ16 ἴῃ οτὰασ 
αν ΓΘΥ λα δῦ ζ411} 

ΤὮο ἴννο 146 45 “ ἴο δῖ Ὁ ]6 " δηά “ἴο [4]} "" 
ἴοστα ἃ παΐυγαὶ οἰϊπιὰχ ἴῃ νυ ϊοἢ (Π6 ἐπ ρῃδϑ8 
Γαβϑίβ οῇῃ {πο ἰδίϊεγ. 

Βοῖίῃ ινοτά8. δε ιϑεά ἤρυγαςνεὶγ ; [(ἢ6 
ἔογπλοῦ οὗ ἃ τποσδὶ οἤξηςς οὐ βίης, 85 ἰπ 
[ἀπ|68 1]. το, 111. 2, (ἢς ραγίσυδγ οἤδησε Πογα 
τιθδηΐ δοίης ἀἰβθοιοῦ οἵ ΟἸγιβῖ, ἔογ ““τρεγ 
“ἰμ»ῤίεά αὐ ἐῤαὶ σἰρηῤἑπρ “10πὸ.᾿ 1Χ. 12: ΜΘ. 
[λς Ἰαϊῖοσ ννογὰ ὄχργοϑϑαβ ἴῃ 6 σοηδοαυδηΐ ἔ8]}. 
ἴτοπὶ Οοὐβ ἔδνουγ Ἰηΐο ἃ βἴαϊε οἵ σοπάδπγχηδ- 
οη δηά συ ΐῃ : σοήραγο ΗθὉ. ἵν. 11 δηᾶ [ἀπ|65 
γ. 12. ὙἼὙΠῈ τηραπίηρ ἴπεη οΥ͂ [ὴ6 γϑῦϑθ 15 
Ὀγίοῆυ {Π|3: “ὙΠ [ενν8 βπιδοὰ αἵ (ἢ γίβῖ: 
15 ἴ[Παἴ δἴυτ Ὀ]ΠΠηρ ἀόπιϊποὰ ἴῃ ἴῃς Ὠιινίηθ ρὺγ- 
ῬΟΒ6 ἴο δηά ἰπ {ποὶγ [4]] " " 

ΤῊς ἔοστι οὗ ἴῃ 6 αυῤδίοη ἰὴ {πε Οτεοκ (μη) 
ἱΠ1Ρ}165 ἴῆ6 πδρδῖίνε δῆϑνσοσ ψϑίορμ [ΓΟὉ]]ονν8, 
ΤΑΣ Ὧο ἐϊ," οὐ ᾿΄ σοί γογϊά,᾽" 

μὲ γαΐδογ ἐδγομρὦ ἐδεὶγ 3} «αἰπιαἱέοη ἐς 
εο»ηδ μπίο δε Οεμεί.) Βοίίζον, --“ Βα ὮὉΥ 
τοὶ οὔθηοοθ [809 δΒαϊνωίϊου ἰδ οοΙηθ 0 
ἐμο Θ60511198." ὉΠ 5πζυτηθιηρ οὗ 6 [εν 
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νυ, αε- 
ἐγ, οἵ, 
ἔρον. 

βαἰνδίίοη ἧς ει ὑπῖο ἴῆ6 (σαπι]ς5, 
ἔογ ἴο ρζονοΐε τῆδηι ἴο βαίουϑβυ. 

12 Νον ἰ τῆς (Δ}] οὗ τλδπηὶ δὲ τῆς 
ΓΟ ε5 οὐ τῆε ννουῦ]ά, ἂδπὰ τῆς [α]- 
ΓΑΙ ΠΙβῃϊηρ οὗ δηλ τὴ6 στὶς με8 οὗ τῆς 
(σεπτ 65; μονν πλυςσἢ πλοῖα τῆεῖγ {ι]- 
Πεβ8 ἢ 

ΚΟΜΑΝΟ. ΧΙ. [ν. 12---᾿Ἰ 4. 

12 Εογ 1 βρεὰκ ἴο γου (σεη1|}ς8, 
Ἰπδϑιλις ἢ 45 1 4πὶ ἴῃε δροβῖϊε οὗ τὴς 
(σεηῖ!ε8, 1 πιδρη ΕΥ̓ πλὶπε οὔἕςε : 

14 1 ὉΥ Δὴγ πλεᾶηβ8 1 ΠΙΑΥ ῥγο- 
νοΚε ἴο επιυϊδτίοη ἐλέη τυλίεὐ ἀγέ 
ΤΥ ἢεβῆ, δηὰ πιρῃς δᾶνα βοπηθ οὗ 
[Πδηι. 

56 ἤετε οδ]]δὰ “ἘΜ οὲΣ οἵδοθοο," ἴῃς νογὰ 
δεῖηρ (ἢς 84π|ὲ [Πῖ ἰ5 ιι56ε« 50 οἤϑη ἴῃ οἢ. ν. 
15 ἢ. ὙὝΠε τοεὐεσϊίοη ὈΥ 16 [ονν5 οὗ ἴῃς 
δαϊνδίοη οὔεογοα ἴο ἴποπὶ ἰῃ (ἢ γίϑῖ, ἀπά (πὸ 
Ἰηογϑαβίης νἱοΐεηςς οὗ {πεῖν ορροβίτίοη, μαά ἴῃ 
ἴλοϊ ΚΥ δ ΕΥ̓ ργοτηοϊοα ὑπ ργοδοῃίηρ οὗ ἴδ 
Οοδϑροὶ ἁπιοηρ ἴῃς (ὐεπί]ε5 (Αςῖθ. νι. 4, 
ΧΙ. 19) ἃπά ἰἴ8 σοπδοαιθηΐς δοςορίαποο θΥ͂ 
ἴποπὶ. ἴῃ δῖ. Ρδιι]β ον ὄδχρογίδηςς [ἢ ]5 πδά 
Ὀεεη ἴΠ6 ςᾶ5ε αἵ Απίϊοςἢ ἴῃ Ρι 5 ἀϊα (ΑΑἰςῖβ χὶὶ!. 
45-.48), 1ἴ ννᾶ8 ἴο δὲ 50 δραίη αἵ Ἀοπιο ἰἴϑοϊ 
(Αεῖβ χχνῆ! 28). [ἢ {ῃ1|5 ἴδοϊ ἢθ γϑσορη!565 
[86 Γι] Β τεηΐ οὗ ἴῃς Ὠϊνίης ρύγροβο ἑοσοῖο ἃ ἰὴ 
[ἢ Ρα554:6 οὗ ὨδειοΓΟΠΟΙΑΥ δἰγοδαγ ς᾿δ]]οα ἴο 
τηϊηα ἰὴ χ, τ9φ. Το ἰγδηϑφίοσ οὗ Οοάξδ ἕδνοιισ 
ἴ0 ἴΠ6 Οοη 68, [5 σδιιδοα ΕΥ̓͂ [Π6 ρΘτγνουϑιῦ 
οὗ {Π6 |[Θνν8, ννᾶ8 ἀδϑιποά, ἰῃ Ηἰς σγαςίοιιβ 
Ῥυγροβο, ἴο φγόονοκε ἴπθ θα οιιϑΥ δηὰ 50 ἴο 
το ΚΙπά ες [ἢ ἰονα οὗ Ηἰ5 δηςσϊθηξζ ρεορὶθ; ἴῃ εῖγ 
ΤΕΠΟΥΟΓΥ δηὰ ποῖ {πεῖν ἴ4}} ννὰ8 Η!5 δἰ πὶ. 

Βυϊ νι ιαῖ ἃ ῥγοβρεςῖ 15 δ:.8 ορεποά ! 

12. Νοτυ ἰξίδε)α"} ὁ ἐδερι δὲ ἐδ σίωδες οὗ 
ἐδὲ «υογἰ4,)ὺ ἘἈλδίδογ, “ Βαϊ. Γποὲὶγ οβθποθ 
δὲ ἐρεὲ γίερες οὗ ρὲ «υογἱα." Ι[Ιξ ὀνθη [ἢ6 τΓδη5- 
δτοϑδϑίοη οὗ ἴῃ6 Ἵἤοόβοη ρεορὶθ 885 Ὀτοιυρῆΐϊ 
βαϊναίίοη ἴο ἴπεῸ Οδηι 165, ἀπά τ {Ποὶγ 1058 ΟΥΣΓ 
αἰπιϊηυξίοη ᾶ5 ἴπ8 Ὀδοη “ 1ῤεὲ γίωδες ο 1 ε 
«υογίΔ," ἴον πλιιο ἢ πιοῦὰ 504}} [ἢ Ρῥγοπηϊβε 
οὗ Ὀ]θϑϑίηρ ἴο 4}} παϊίοηβς ὃ6 1 Ε]}Π|οἀ τη {Πποὶγ 
Τεϑίογδίίοη δηά ἔπ] η 655 γ ἤθη “ σή 7εγαεὶ «ρα ] 
ὁὲ «ατὔ͵οά ου. 26. 
ΤῊ Πορε, (παΐξ πο βπδὶ τεβϊογαϊίοη οὗ 

[5Γ86] 8384} θ6 ἃ ϑουγοθ οὗ γγοαῖ ἰογ δηά 0]655- 
ἵῃρ ἴο τὴ6 ννογ]ά, ἰ5. ποτε ᾿πξοστεα ἔγοπι ἴῃς 
Ὠδῖιγο οὗ [ῃ6 σλ956, ἴμδῖ ἴῃ6 ὈΘΓΟΥ οδιι56 τλιιϑῖ 
Ὀς ἔο]:οννοὰ ὃν ἴπ6 Παρρίογ εεςοῖ: δυῖ ἴἴ 15 
ΔΙΓΟΔΩΥ ςοηίδίπεά ᾿π ἰπδῖ ργορῆείς βοηρς οὗ 
Μοϑρεβ, ψψῃϊςἢ 81. Ρδι] δᾶ5 φυοϊοά ἰπ χ. 19, δπά 
ψηϊοῖ Πα αἰιοΐο5 ἃσαίη ἴῃ ΧΥ. 1ο “ Κεήοϊεξ, γέ 
Οεηεέθς, «υἱἱὦ ῥὶς ῥεορ]ε." 

ἐῤε ἀπε δίης οΓἹ ἐδ.) Ὑπὸ οοπίγαϑί 
(Ὠγοιρμουΐ 15 ποῖ δοΐννθοη δα οἷἰοςῖ τοπληδηῖ 
δΔηά {ΠῸ τοοῖ νγῆο ννοσς δβαγάθηρα, Ὀυϊ Ὀεΐννθοη 
ἴϑγαθὶ ἃ5 ἃ παϊίοη δηὰ ἴπ6 σεϑὶ οὗ ἴπο νου]. 
ψιον Θὰ {Ππ15, 45 ἃ Ψ ΠοΪΘ, [σγδοὶ 45 βζυπιθὶοά 
Ὀυϊ ποῖ ἔΔ]]6η, ἢ45 Ὀδεη δδγάεηδα Ὀυΐζ ἰπ ρατί, 
[45 βιβογοά 1055 ἀπά δ ἐρέπμίοι ὈΥ̓͂ ἘΏ6 ἢ- 
Ὀο]οῦ οὗὁἩ 5οπις, δυϊ 5}|4}} Ὀ6 τοϑίογοα ἴο [18 
ΚΜ εονηρίενηεηΐ, νη “16 Πείμυεγεν «ῥα 
εογ16 ομἱἑ οὕ Ζίοπι, ἀπά “ραΐ ἐμγπ ἀπυαγ ὠηχοά! 
πες )γο»: (Ϊαεοδ." υ. 26. 

ἐρεῖν Μεΐπεις 3 1. 6. {πεῖν ἃ} σοπιρ] πγοηῖ, 

85 ἃ παϊΐοη ἢο Ἰοηροῦ αἰπιϊηἰϑῃοαὰ Ὀγ ἴδ 6 1055 οὗ 
ἃ ἴατρὲ ροσγίίοη, Ὀυῖ ἔοσταιπρ ἀρδίη οπθ δηεῖτο 
Ρθορὶθ. ὅ66 ποῖΐο δῖ ἴῃ6 επα οὐ ἴθ πιθδηϊην 
οὔ τῆς Οτϑοῖς ννογάβ ἥττημα ἀπά πλήρωμα. 

18, δῖ, Ρδ0] ἢονν ἴυγης ἴο ἢἰβ γοδάδγβ, δἀ- 
ἀγεϑϑιηρ ἴπεπὶ ΓΟ] Θς ἰνΕἾΥ 45 Οοπί 65, δὰ 
{65 ἴο ἱπηραγῖ ἴο ἴδ πὶ 80ΠῚ6 οὗ ἢ15 οὐνῇ ὙνΆστῇ 
ἰηϊογοϑῖ ἴῃ 1ἴΠ6 ννεϊΐξατε οὗ (ῃ6 [ννϑ. 

Εσοπι 1815 ροϊηΐ ἴο ἴῃς. ἐπὰ οὗ υ. 32 (ἢς 
Αροϑίϊθς σογπηδίηεβ πε ἢορο οὗ (πε τεβίογαϊίοῃ 
οὗ τῇς [ἐνν8 ἢ νναγηϊηρ8 ἴο (ῆ6 Οεπί 65 
ἀϑδϊηϑῖ Ὀγαβυπηηρ Οἡ ἴμεῖῦ ργεβοηϊ δάνδῃ- 
ἴδλσθϑ. 

ον 1 «ῥεαξ ἰο γοιε Οεηλ ας.) Βαϊ ἴο γου 
Ομ 1105 Ζ δὰ δρθδικίῃᾳ. Τΐβ οἰδιυϑδ 
βῇῆοι"αὰ δὲ σεραγαϊθα ἔγομη ἴθ ἔο  οννηρ ΟΥ̓ ἃ 
ςοΐοῃ : δῖ. Ρδι] ἢγϑὶ ἄγανν8 ἴῃς αἴθοπι οὗ 
ἢ]5 τοδάυϑβ ἴο τὴς ἴδςϊ παῖ ἢδ 15 ϑρεδλκίης ἴο 
[Π6π|, 85 είς Οδπί|65, οὗ τπαῖ νυ μι ς ἢ οἰ ΟΘΕῚῪ 
ΠΟΏσΟΣΙΙ5 {ΠΕῚΓ ννο αγο, πδπΊοΪΎ, ἴθ ἔαΐυγσο 
Γοϑιογδίοη οὗἉ [ςγδεὶ. 

[{|5 τ ΒΕ ἰηΐογτοα ἔγοτγα (ἢ 18 ρᾶϑϑασὸ ἴπδῖ 
ἴ(ῆ6ς Ἀοπιαη ΟἸγιβιίδη8 νεσε ἴογ ἴδε πιοϑῖ 
Ῥαγί Οδηῖ 65: δ66 Τπττοάαείοῃ, ὃ 7. 

ἑπασιμο ἂς 1 ἀν» ἐῤε αρονυίΐς οΓ δε Οεπέλοι, 
1 »ιαφηῦδ νεῖπε οἷἶεε:) Ἐδίποῦ, Κ ΙὩ δὸ Ζδσ, 
ὨΘΙΘΙοσθ, 88 ὦ ἂὧπὶ δ ΑΡΟΒ[]9 οὗ [89 
αδϑηἾ 168, Σ ΧΊΟΥΣ ΤΥ τοὶη ἰδ." 

Οπ ἴδε νδγίοιιβ γοδαϊρθ 566 ποῖ δὲ 1Π6 
οηά. ἴπ [Π6 ννοτὰ58 "1ῃ δ8ὸ ΖΔ. 88 1 δ 85 
ΑΡΟοδ119 οὔ ἴδὸ 6Θὁ0111198, δῖ. Ρδ0]} νυ] ἢ ἢ15 
5.4] ἀεἰ σαῖς σουτίεϑυ δηά ρεγίεοζ τηδβῖε τσ 
οὔ Οτϑοκ, ἱπιρὶ]ε5 ταὶ (Ϊ8 15 Ὀυϊ οἷς ρατῖ 
(μέν) οΥ̓ ιἷθ8 πιϊηἰϑίγυ, σἤοόθθη 85 ἢ6 ννᾶ8 ἴο 
ὉφαΓ (ἢ τιϑῖ 5 πδπιο “ δεΐογε στη ος ἀπά ἀἰπσα 
απά ἐῤεὲ εὐῥἰάγεπ ὁ Ἰεγαρί." Βιυῖ 5ίηςς (πὸ 
Οοπί]ο ννοτϊὰ ἰ5 50 ἀθοΡΙΥ ἱπιογοϑιθὰ ἴῃ τς 
τεβϊογαίίοη οὗ [5γδοὶ, 18 ξο ον (975 97019) 
(Παἴ ὄνθῆ ἴῃ ἢῚ5 5ρ601α] σγοϊδίίοη ἴο {πε σεῆ- 
165, νῆθη ἰαθουτγίηρ πιοβσῖ Ζεδίουϑὶυ ἔογ ἴθ τὰ 
δηά οἰαἰπιηρς 011 ἰθογῖγ δηὰ δυϊπογΥ [ῸΓ 
ἢ: ΠΊ561 25 {Π6ῚΓ Αροβίϊθ, ἢ 51}}} ἢδ58 1ῃ νίονν [6 
βαϊναίίοη οὗ ἰϑγαοὶ 85 ᾿ὩΘΕΡΑγΔΟΪΥ σοηηεςοῖοα 
νὰ τῆς Ὀ]οπδίης οὗ 4]} τῆς ῃαϊϊοηβ οἵ [86 
ννοσ]ά. 

14, 17 ὃν αηῦ νισαη: 1 πια7 ῥγούυοῖο [ο εγριμἶδ- 
ἐἰομ ἐῤερι «υδίεδ ατὸ »|7.,.12.}] ἘἈίδον, “1 ὁ 
Ω7 γιοῶης 1 »ιαγ ῥγουοῖφ ἰο ΘΔΙΟΌΒΥ τοὶὰ 9 
ΟὟ Δ088} δοὰ ἸΔΔΥ “ἀὺῸε 50»6 ΟΓ ἐῤε»!." ΤΠ 
νογὰ “9810 8 γ᾽" δῃου!ὰ δὲ δάορίθά 485 ἰῃ 
α. τι πὰ χ το; δ8ί. Ραυὶ γοϊδίῃϑ ἴῃς δᾶ 
ψοσὰ (παραζηλῶσαι) [πγουρδουϊ. 



ν. 15--- εὐ. 

ῖς ον ἰξ τῆε οσαβίίηρ ἀνα οὗ 
τπεπὶ δέ τῆς τεςοης!]ηρ; οἵ τῆς ννου]ά, 
ψγηδς «αὶ τῆς τεςεϊνίηρ οὐ ἐἤόηι δέ, 
δυῖ [Π{ ἔτουχ τῆε ἀεδά ἡ 

ΚΟΜΑΝΘ, ΧΙ. 

16 Εογ ἱξ τὰς βιβείγαϊς δε ΠοΙγ, τῆς 
Ιυπὴρ ἐς αἷϑδο ψοίγ : απά 1 τε τοοῖ δὲ 
Βοΐγ, 80 γέ ἴῃς Ὀγδηςῇα8. 

17 Απά ΙΓ βοπὶς οὗ τῇῆα ὈΓΔΠΟἢ 68 

[{ τπιδὺ 6 δάπητοα [παῖ {πὸ Ἰηγοάυςίίοη οὗ 
ἃ ἀϊδετγεηῖ ΒΉρ 5} ννοτά, “ οπμίαοη,᾽" ὈτΙηΡ5 
οὐ Δηοῖποῦ βιιδάο οἵ τιλθδηΐηρ, ἱπεϊ υἀὐδὰ ἰῃ τη 6 
Οτεοκ, δηὰ αᾳυϊθ ἀρργορτίαϊθ πογὸ; Ὀυϊ 1} 15 
δανδηΐαρο 15 ὙΘΓῪ 5Π|8}} ἴῃ σοπλραγίϑοη ὙΠ ἢ 
(ἢ ς αἀἰδααναηΐαρμε οὗ οὐδβουγίης ἴῃς σοπηδχίοη 
ἢ τ. 11 δηὰ ἢ ἴδ ΟΥ̓ ΣΊΠΔ] ΡΓΟΡΉΘΟΥ ἰη 
Ὠευῖ. χχχίϊ. τό, 21. ΔΎ ἴπε ἐχργοβϑιοη οὗ 
να Δδοϊίοη “παΐηθ ΟὟ 3.685}, ΠΟΠΊρΡΑΓΟ 
ἴχ. 3, ψβοσε 1ῃ6 ϑπροϊαῦ Ρσοποιῃ ὁ γηπε," 
ποῖ “ΟὐΓ, ΠρΡ|165 ννυμβδῖ 15 βεσα ἘΧΡΥΓΘΒΒΙΥ͂ 
δβίδίοα, {παῖ ἴπΠ6 γοδλάφγϑ ἀγὸ Οὐ επί!]65, 

51. Ρδι:}}5 βεῆβθδε οὗ ἴδε ἀπῆσυ  οὗἉ ρεγ- 
διιδάϊηρ ἢ15 [Ὁ ΠΟνν του ΠΙΓΥτήΘη 15 ἀρράγοηΐ ἴῃ 
[ῃς πιοιίοσῖ ρῆγαθθ " “ον οΥΓ ἐῤφι;" ςοπη- 
ΑΓΕ τ (ον. ἰχ. 22. (Μεγογ) 

16. ΤῈ τεᾶβοη οἵ ἴπε Αροβίϊθ᾿ 8 πορε ἴδαϊ 
86 “παν “ατὖ΄Ὁϑ “0»»6 15 γίνθη ἴῃ δὴ δγρυπιθηΐ 
ἃ ϑογμογὶ (ςοϊῆραγε σι. 121) δδϑοὰ τροῃ ἴδῃς 
ςοηΐγασί θοϊννοθ [Π6 τοὐδςςίοη οὗ [5γδεὶ δὰ 
{πεῖς ἔσῖωυτε τοδαπιιβθίοη ἴο σοάδβ ἔνοιιγ, 
10 ἰπ «δοίης οὔ τὰς ργεδίογ ροσϊίοη οὗ Ηἰς 
δησίδηϊ ρεορὶὸ Ὀδοδιδο οὗ {πεὶγ ὑπδοϊϊοῦ 
Οοά ἔουπα δὴ οςςδϑίοη οὗ γεοοηοσηρ [ἢ 6 
ψοσὰ τπῖο Ηπιϑοὶέ, ον πιο ργϑαῖογ 
Ὀϊεσδίης ΠΊΑῪ Ὀς Ἰοοκεά ἔοτ ψῃεη Ης 58}4]} 
τοοοῖνο {ἢ 6 ηὶ ἀσδίη ἃ5 Ηἰβ οὐνηὴ ! δ δῖ ψ}]}} 
τῃδῖ γεσορτίοη ΡῈ Ὀυῖ “ 7}. ον» ἐδε ἀεαά 3" 

ὙΤΠΙ5 ὀΧΡΓΟΘΘΙΟἢ 5 ποῖ ἴο ὕῦ6 υπαογοϊοοά 
οὗ ἃ πιούδὶ οὐ ϑρίγιϊαὶ σοϑιυσγγθοίίοη, ἔὸὺσ 
[δῖ 18. ΔΙγεδαγ ἰηο]υάοα 45 ἃ πδοθβϑᾶγυ σοη- 
δοαυθησὸ ἴῃ ἴπ6 τγεσοησ !δίίου οὗ ἴπ6 ννοτ] ἃ 
ΔΠἀἃ 1π6 τοϑίογδίίοη οὗ [5γϑεὶ. Νοῦ ἰβ 'ΐ ἴο ὃς 
Ἰπηιῖο, 45 Ὁ ἹΠεοάοτεϊ δηά οἵμοσ Οτοοῖκ 
Ἐδῖποῦβ, ἴο ἴΠ6 γταβιιγγοοιίίΊοη οἵ τῆς δοάγ. 
1 5. ἃ ἢξυγαῖῖνα δχργεδϑίοη ὙΠ] ἢ ΠΙΔΥ͂ 
ἀδποίς εἰ ΕΓ (1) δὴ ἰηοτοᾶϑδα οἵ βρίγίϊυδὶ 
ἔεγνοιγ δηὰ δ]οϑϑίηρσ ἴῃ (6 ννποϊς ΟΠυγοὶ 
οἵ (Ἰγιϑδῖ οὐ δατίῃ, 580 σγοδαῖ ἀπά νοηάογδιὶ 
ἃ8 ἴο δὲ ςομράγαῦὶϊς ἴο ἃ ζγοβιγτοοίοη 
ἔγτοτῃ ἴῃς ἀδδά; ογ (2) ἴδθ πον [πὶ οὗ ἴῃς 
ψοσ]ά ἴο οοσηθ, ἴπε ἤπαὶ ἀενεϊορπιθηΐ αηὰ 
εἰογίοιιβ σοπϑδυπιηδίίοη οὗ ἴῃη6 Κιηράοπι οὗ 
ΟἸγϑι. ὙΠαῖ ὈΪ]οβοοα βἰδῖθ, ποῖ οηἷἱν ἰῇ 115 
βγϑὶ βκἴδρο,---ἴδε τοβιιγτεσίίοη οὗ ἴῃς Ὀοάγ.--- 
δυῖ ἴῃ 15. ᾿νπο ]α σμδγασίογ, 845 σοπηραγοά νυ ἱτἢ 
(ῃ6 ννογ]ὰ {δῖ ΠΟΥ 5, νυνὶ} } Ὀ6 ἃ “ΤΣ οι 
ἦῤε ἀεα." ΓΠ6 “πε ῥεαύυέη: ἀπά ἐδὲ πε 
εαγδ, «υδεγείπ ἀπυεί μοι γὶσῥίφομσηπε.," ΜῈ] 
ΒΡΓΠΡ 48 ἰΐ ννεγο ἴτοπὶ πε ἅ5ηε8 οὗ ἃ ἀοδὰ 
τυνογ] ἃ ἱπῖο ὀνου της ᾿ξ6. 

ὙΠῸ ΓΟΥΠΊΘΓ νίονν 5 ἴΠ6 5 ΠΊΡ]οῦ δπά ἴΠ6 
ΤΏΟΓΘ Ῥγοῦμιῦ]6, θεσαυδα ἰξ ἀοοβ ποῖ ρ855 θ6- 
γοηά ἴἰς Ὀουηάπ οὗ [6 ργεβοηΐ σοπῖοχί, 

16. “Αἢεῦ ἴῃς ΑΡροβϑῇὶθ ἢα8 αἰδοϊοβθα ἢ 8 
Ῥγοβροςῖ οὗ ἴπε ρὶἱογίουβ γεϑυ]ῖ5 οὗ [5γδ6}᾽ 8 

ςοπνογβίοη, ἢ6 τεΐυτ8 ἴο ἴῃς σγουπάβ ἴοσ 
(86 Πορο οὗ {δὶ58 σοηνογϑδίοη 11561{ (1,206). 
Ἀδίογ, 81, Ρδὰὶϊ ρδ5565 οὐ (δέ) ἴο ἃ ἔυγῖΠοΓ 
γριπιθηΐ ἴῸγ ἴῃ6 τοϑϊογδίίοη οἵ τῆς |θινβ, 
ὨΔΠΊΘΙΥ, {παῖ [ἴ 5 ἴῃ δοςογάδηςα νὰ δα 
οτρίηδὶ σοπϑεοσζαίίοη οὗ 86 τᾶςδ. 

ον “2 1δὲ βγεῖ - ει ἐδ δοίγ, {δὲ ἱμριρ ἐξ αἷδὸ 
ῥοίγ; απά ἐξέδε γοοί ὧδ ῥοΐγ, “ο ἀγε ἐδε ὀγαπεϑεν.} 
Βαΐηογ, “1, ἴοο, δε ἡγε δι δὲ ῥοίγ, 80 
8180 ἰδβ 186 ᾿ὉπὩΡ: ἀπά ἐγ τῶς γοοὶ δὲ ῥοῖν, “0 
4180 ἀγε ἐῤὲ ὀγαπορε:." 

ΤὨς ἤγβὲ ἤριγε 15 ἴδκοη ἔγοπιὶ Νυπι. χν. 
19-2ι, νὮοΓΟ “ 2ῤὲ γι οὐ δε ἀομσ " 18. “189 
Ἀταϊ-ἴτυαϊς ΟΥὨἨ {89 π᾿ (ἀπαρχὴ φυρά- 
ματος), ἃ Ροτγίίοη 56εῖ δϑιάε ἔγοπι ἴῃς Κποδλάϊηρ 
ἴο τᾶκῈ 4 οδκὸ ἔογ ἃ δβεανε-οἴογιηρ (Νεἢ. 
χ. 17)). ΤΒὸ ἢγϑί- γι τῆ οβεγοα τὸ τῆς 
[,μοτγὰ ἱπιραγιοαὰ 15 σοηδοογδίίοη ἴο 186 ννῇῃοὶθ 
ΓγΔ395 ῬὨΙΟἢ 11 ννᾶ5 ἴδίζθη ἴο γεργοϑθηῖ. [11] (ἢ 6 
βϑεσοηά ἤρυγο, ἰησζεδά οὗ ἃ ἰδερα] ογάϊηδηςθ 6 
Πᾶν ἃ παῖυσαὶϊ ργοςθββϑ, ἴῃ Ὀγαηςῇ ἀεογινίης 
[15 ργοροσίϊεβ ἔγοπὶ ἴῃς σοοῖ. 

Ιῃ τῆο ᾿ηϊογργοίαιίίοη οἵ δοῖ ἤριγεβ ἴῃ6 
Γυπάατλοηῖδ! τπουρῆϊ 86 σογΑ ΠΥ ἴΠΠ6 58ΠΊ6, 
τΠδῖ 4} ἰϑγϑθὶ μ.5 θοῇ Ἴοπϑοογαῖοα ἴο σοά 
Ὁγ ἴῃε σοπδεοσζαίίοη οὗ 115 " “γε - για " δηὰ 115 
“ γροί." ΒἘΒυῖ νμαῖ ἀγὸ ἴῃσ656} 

(1) Βοίῃ ἤφυγτεβ τεργοβοηΐ ἴπΠ6 Ῥδιγ γοῆϑ, 
δϑρδοίδ!ν Αὐγαῆαπι. (( γϑοβίοπι, δηὰ ἴῃ 6 
ΑΔ) ουγ οὗ δηοίεηΐ ἀπά τποάρθγῃ ἰηϊογργεῖεγϑ.) 

(2) “1 Κπονν πο οἵδεοσ τοοῖ {παΐ 15 ΠΟΙΪΥ͂, ΠΩ 
ΠοΙγ Βγϑι-συϊς, θὰϊ οὖν [ογτὰ [6505 Οἢγίϑι." 
(Οτρεη.) 

(3) “Ηε «ς8}15 ἴῃῆε μοτὰ ΘΟ γισῖ δοσογάϊηρ 
ἴο Ηἰ5 διιπιᾶη παίυγο “τπ6 Βγϑῖ-στιτ, δηά 
τῆς ραϊγίασοῃ ΑΌγαμαπι ἴπ6 τοοῖ." (Τῆθο- 
ἀοτεῖ δηὰ οἵβογβ.) 

(0) Τῆς [ἐν νῆο ἔοιτηθαὰ ἴη6 Μοῖπον 
ΟΒυγοῖ ἂὔὸ Κ 1ὴ6 Βγϑι-γαϊς," δηά “τῃ6 σοοί ἢ 
ἀἶ5ο, ἃ5 βοὴ {Π|πκ. 

[1 18 εἰοᾶγσ (αὶ πεῖῖποσ Ὁ γίσ ΠΟΥ {πὰ 
ΕΟἸγβείαη Οδυτοῆ σἂ Ὀ6 “1Π6 τοοῖ" ἔγοτῃ 
νοι 1ῆ6 παΐιγαὶ Ὀγάποῆθ8β᾽" ψγογο Ὀτόκοα 
οὔ: ἴογ {π6ϑ86 Ὀγδῆςῃοβ, ἴῆ6 [Θνν5 ᾿νῆο Γδ- 
Ἰοςίοα (πτβῖ, πον ὺ Ὀοϊοηροά ἴο 5ιιοῇ ἃ σοοῖ. 
ΎΠΟ γδηςμοα Ὀοίηρ ἴῃ6 [ἐνν5, {Π6 τοοῖ Ἵδῇ 
ΟἸΪΥ͂ Ὀ6 Αὐγαβᾶπι δηπά ἴπθ Ῥαίγγςοἢϑ : οοπὶ- 
ραγὸ υ. 18, ἀπὰ ἰχ. 5. 

ΤῊΪΚ5 ἱπϊογργεϊδιίοη ἰ5 ἔαγῖ μεσ σοπῆττηθά ΌΥ͂ 
(86 ἕαςϊ τπδῖ δῖ. Ρδι}}}5 ἤρυτο οὗ [πε οἷϊνο ἴγθθ, 
ἢ [0 τοοῖ δηὰ δ γδηςῆθϑ, 15 ἀογινοά ἔγοτη 
16 ΟΙά Τοκίαπιεηΐϊ,  ογα ἴἴ 15 ἀρρ! δά ἴο [ἢ 6 
Ὑ ΠΟΟΟΓΔΟΥ οΥ [ἐν δῇ Οἤυγο. ΟΥ̓ {Πὶ8 
ΠἸογοπλία νυττε5, χί. 16: “{δὲ Ζογά εαἰεά 
6 παριξ, “ ζγεεπ οἷδε γεε,  αὶγ, ἀπά 9 ξοοάν 
ιν; «υἱῷ ἐδε ποῖδε 9 ἃ χγεαὶ πρημἧβ (2. ἃ 
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δε Ὀτοΐκεη οὔ, ἀπά ἴπου, δείηρ 4 νυν] 
Ο , . Γ Π 

οι μα οἶϊνε ἴγεα, νγεγ ργαῆεά ἴῃ ᾿δπιοηρ 
τΠ6πὶ|, ἀπά νι τῆδπὶ ραγζαίκεθῖ οὗ 
τῆς τοοῖ δηά ἔδίπεϑϑ οὗ ἴῃε οἷϊνε ἴγδϑα , 

18 Βοδϑβὲ ποῖ δρδίπϑι τῇς. ὈγΆΠΟΠα5. 

(πυπάογβίογηι) ὁ δαὴδ ἀἰπάϊα ἥγε ὠῤοπν ἰδ, 
απά δὲ ὀγαπεῤε: οὔ ἀγε ὀγοζεη." ΟἿ 1} ]5 4150 
Ηοβ68 5405 (χίν. 6): “ἢ ὀγωπερε εῤαϊ ργεαά, 
απά ῥὶς δεαμὴν τ:ῥα] δὲ ας ἐδε οἷνε ἐγεε." 

Τῆς πο] η655 ἀετγινοὰ ἔγοπι “με ΕΔΕΒΟΓΒ ἢ 
ἴο {ποὶσ σὨΠ] ἄγθη νγα8 ποῖ ἰηνναγὰ πιογαὶ ἢ0]}- 
Ὠσ55, διιξ ςοηδοοτγαίίοη ἴο σοὰ ἰμΥ νἱτίυς οὗ 
ΗἰΞ5 εμοῖςς οὗ ΑὈγαμδηλ δης ἢ15 βεεά, ἀθοϊαγεά 
Όγ τὰς νοτζγά οὗ ργογλῖβε δηὰ Ἴοπῇῆγπιθα ὈΥ͂ 
ἴῃς οσονεηδηΐῖ οὗ οἰγουπιοϊδίοη: σΟΙΊΡΑΓΘ 1 
Οον. υἱϊ. 1.4. 

Ι͂η ἴῃς βγεῖ ἄριισο οὗ (ἢ6 ἀουρῃ πιδάθ ΠΟΙΥ͂ 
ΌΥ τλ6 οἥἴετγιηρ οὗὨ 1ἴ5 ἢγϑι -ἔγι!, πὸ οἴποῦ Κιπά 
οἱ ΠΟΙ 658 οδὴ ῬΟϑ810}0 δὲ τπουρῆῖ οὗ δυῖ 
[ἢ15 ἰεψα] δληὰ τεϊδῖνε ἢ π685 οὐ ννῆδξ 858 
Ὀόδη εοηβοογαϊοα ἴο Οοά. Ὑνπἢ 50 τιιςἢ 
ΙΔ ΠΕ Ὺ οὗἉ Τπουριζ, σου πο νυν [ΠῈ ρᾶγαὶ- 
ἰο  ἴσπὶ οὐ ἔογπι, 1ἴ 15 ἱπηροβϑίδία ἴο γίνε [οΙδ] }ῦ 
ἀϊθεγοηΐ ἀρρ ςδίοηβ ἴο {πε ἵννο ἤρΌΓΟΒ, ἃ5 ἰ5 
ἀοπὸ ΌΥ τπακίηρ ἰμ6 ἤγϑι- γι ΟἩγὶσὲ οὐ τῆς 
ΟἩγιϑίδη Ομυτοῖ, πὰ ΑὈγδῆαπὶ τῆς τοοῖ. 
ΎῪΠΘ υἰϑ02] ἱηϊεγργείαϊςοπ (1) ἰ5 δίοπθ δά- 
ΤῊ 5510 16. : 

17-2ά. 85:1, Ῥδὺυϊ σαττῖεβ οἡ ἴἢς ϑεσοηάὰ 
ἤξυγε οὗ [6 τοοῖ δηά ἴπε Ὀγάποῆοβ, Ὀδοδυδε 
11 δατ5 οὗἩ 4 ἀϊδεϊποϊίίοη Ὀεΐννθθη οὔθ ὈγδΏςἢ 
δηὰ δηποίῃεογ, ἀπά 50 οἂῆ δὲ ἂρρ]!εά, Το ]ες- 
Ὀνογ οὐ ἱπάϊνι 8} }7γ, ἴο ὈΕ]ονεσθ. δηὰ υη- 
6] ΙΘν ΓΒ, ἴο [ενν8 δπὰ δἷϑο ἴο σὐσεηζ] 65. [!ἢ 18 
ΔΡΡΙἸσβιοη οὗἩὨ 6 ἥξυγο ἴο ἴδ ργθϑοηΐ ροϑὶ- 
(ἴοη Ὀοῖι οὗ εννβ δηὰ Οεπί]εβ, ἴῃς Αροϑίϊθ 
βηάϑ5 ἃ νναγπίης ἴο {Π6 ἰαῖίοῦ ἀρδίηϑὶ θοδϑίηρ 
«πὰ υπδο] 6} (17--22}, ἀπά 84 ἔγεϑῇ δγρυπιθηΐ 
ἔοτ {πὸ γεβίογδίίοη οὗ ἴπὸ [ονν8 (23, 24). 

17. “4“π4 ἐξέονιο οΥ1ῤὲ ὄγαπεδει ἐφ ὀγοξθη οὔ, 
από ἐῥοι, ὀείησ α «υἱϊά οἷϊυε ἐγεε, πυεγὶ σγαδεά 
ἐπ αγιοὴρ ἐῤοη, ἀπά αὐ! ἐδένι ῥαγίαξε οἵΓ 
δὲ γοοὶ απά γαίπε:: 9 ἐδο οἷϊυε γε.) ἘδΊΒοΥ, 
“Βπὲ ἐγ ον ΟΓ δε ὄγαπεδεε 18τ9 ὀγοζεη οὔ, 
ἀπά ἐδοι, δείηφ α «υἱἱά οἱΐνθ, Ψ δὶ σγαϊεά ἱπ 
Διο Ἰῥενι, Δρ)ὰ ψαβί πιδὰθ Ῥασίαϊου οἱ 
δε γοοὶ απά ϑαϊπει 97 ἐδε οἷϊυε ἐγες." ΤὩΘ 
Οδυτοῇ οὗ Οοά θείης τοραγάθα 845 οης ἀπά ἴπ6 
5816 ἰῃ 4}] αρθϑ, μβανυπςῷ Αὐτγδῆδτη ἔοσυ ἰΐβ γοοΐῖ 
δηῃὰ ἢἰ58 σμ άγθη ἴογ [15 “ παέμγα! ὄγαπορε.," τ 
ἔο!οννβ ἰῃδῖ “ “ο0»»"6 ο7 1δὲ ὀγαπεδε:ς «ὐόγε ὀγοξεη 
(»" ΜΠ ΘῺ [86 ὑπ θ6]1ονηρ [6ὺν8 ΌὈΥ τεὐεεϊπρ 

ἢτδῖ σοαϑεά ἴο Ὀεϊοηρ ἴο ἴδε {Γιι6 ΡϑΟρὶε οὔ 
Οοά. Εχιίοπαϊηρ ἢἰ5. δ θροσυ ἴο ἴη6 Οοπῖ]α 
νοῦ], 81. Ρδὰϊ σοιηρᾶγεβ ᾿ἃ ἴο “« τυῤ᾽ά οὐϊυς 
ἐγδθ," ὑηγυ{ι] ἴῃ 1561, θὰ συ ΡΡΙ γίηρ ὑτδῖβ 
ἴο δ6 ᾿ηξογῖοα ᾿ηἴο [ἢ φοοά οἷϊνε ἴτϑο δπὰ δη- 
τὶς μοά ὉΥ 115 ἴδίηθββ: δ. ἢ ἃ ὑσγαῖ οὗ οὐἱά 
οἶδε ἰδ ἴπ6 ἰηάϊνιαἱ τεβάθτ. 

Οταβίηρ οὗ ἴῃς νὰ σμοοῖ οὐ ἴδε ἔγυ } 

ΚΟΜΑΝ΄. ΧΙ. [ν. 1:8---τρ. 

Βαυῖ ΙΕ του Ὀοαβί, (που θεδγεβὲ ποῖ 
(ἢς τοοῖ, Ὀυζ τῆς τοοῖ {Π66. 

Ι9 Του νὴ βὰν τῆεη, ΤῊς 
Ὀγάποθε8 ὑγεγα δύόκθῃ οὔ, τπαῖ ] 
ταρῃς δε ρταῖδα τη. 

δῖοςκΚ 15 ἴπΠ6 γενεῦϑα οὗ ἴῃς σοτηπιοη πιεῖῃοά ; 
ἀπά που βοπλθῖϊπλοβ ργδοίϑθά, ἰξ ννᾶ8 ποῖ 
ἰηϊεηάοὰ ἴο ἔοργε 96 τπῸ νυν οἱΐνο, θυῖ ἴὸ 
εἶνε ἔτεβῃ νίροιις ἴο τὰς ἔγιμι] βἴοςκ, 45 18 
οἸοαγ ἔγοιη Ῥδὶἰδάϊι5 : 

““Ἐςουπάακι 5.6 15 ρίηριιες οἹδαϑίοσ οἰϊναϑ, 
Ετ ᾳυᾶ ποὴ μονὶϊ πληθσα ἔεσγε, ἀοοεῖ,᾽" 

Τῆς σγαβιίηρ οὗ ἴῃς ροοά οἷϊνε ὕροη ἴδε 
ὙΥ]]ἃὰ 15 πηεπιοηθά Ὁγ Ατίβιοιϊο, " ἀθ Ρίδηϊς, 
Ϊ, νἱ. 4, Ἔστι δὲ καὶ ἄλλος ἐμφυλλισμὸς ἐν 
ἄλλοις διαφόροις γένεσιν, ὡς καλλιέλαιος εἰς 
ἀγριέλαιον. 

δὲ. Ρ4υ}᾽5 ννογάβ ἀο ποῖ σογγεβροῃά Ἐχδοῖν 
ἴο ΕἸΠΟΥ ργδςίοθ : ἣδ βθεὲπὶ5 γαῖδεσ ἴο ἢᾶνδ 
ϑῃδροα 5 δ᾽ ἰοΡΟΥΥ ἴο σογγοϑροπά ἴο ἴῃς δεῖβ 
πο 6 νυ ϊϑῆοα ἴο γοργοϑοηῖ, νἱζ., [πὶ τῆς 
Οεπί 65 δὰ Ὀεοη εηγς θά ΟΥ̓ δάπιϊββϑίοῃ ἴο 
(Π6 ῥγίνι]θροβ ννῃϊοῖ βοῆς οὗ Οοά᾿5 δηςϊοηῖ 
Ρθορὶς ἢδά ἐογίοιἰεά ἱπγοιυρῇ ὑπο! θΐ, Ὁ. 18. 
ΎΒεβα ἔδοῖβ συ Ὀοδϑϊηρ, δηςὶ γαῖθου 8110- 
ΡΙΥ ἃ νναγπὶπρ ἴο (6 ΟΕπί|68: δηα ὉΥ 5ἰη- 
Εἴη ουἷ, 85 ἰέ ννοσγο, οης οὗ ἢϊ5 γτεδίοσβ δῃηά 
δα αἀγεβϑίηρ ἢἷπὶ Ῥογϑοηδιὶν, {πὸ Αροϑβῖὶς οὶ ἢ 
ΤΏΔΚΟ5 ἴῃς ΑΓ ρ τογο εἰηρδαῖϊς, δηὰ 
Ἔχοϊυάδ5 4}} δοδϑίίησ δραίηδξέ τῇς ἴον ΟΥ̓ 
τοτηϊηάϊηρ ἴπ6 Οὐδηῖ}}ε5 τπαὶ ΠῸῪ ἀγὰ ποῖ ἴπ6 
οτίίπαὶ (ἤυσο οὗ ΟἸ γίϑῖ, ὈυΣ πλοπιθοῦβ 
δαορίοα ἱπίο ἴξ οης ΕΥ̓͂ οπο: “δβωΐ {7 ἐδοις 
ἀοδὶ ὀοαιΐ!, ἰδ 1Β ποῖ ἴπου ἐμαῖ Ῥοασϑοΐῖ 
[80 τοοῖ, δὲ ἐῤὲ γοοΐ ἐῤεθ." 

ΤὮΙ8 ραϑϑᾶρὸ δῆονβ ἴῃαξ 81. Ῥδυΐ τϑοορ- 
ηἰϑοὰ 85 ἔ}]Υ 845 ΠΥ οἵ (ἢ οτἱ ίηδὶ Αροϑί!θβ 
(ες ἀδρεηάδηςε οὗ 8}} σὐδηζ]ς σπιιγοῖῦοβ ὕροη 
[86 οπθ ὠυσο ἢ οὗ ΟΠ γιϑδῖ νι ἢ δὰ ργονῃ 
ουῖξ οὗ ἴδε τοοῖ οὗ 5γδοὶ. 

19. Οπο φτουηά οὗ δοαϑιίηρ δανίης Ὀθοη 
ἐχοϊυάοὰ ἴῃ ν. 18, ἈΠοΟΙΠΟΥ ΤΥ 6 βουρῃϊ: 
“ Τῤοι «υἱἷ! “47 ἰῥέη, Βταμο68 εὐογε ὀγοξεῃ 
οἵ, ἰὰ οτὰοε τμδῖ 1 »ιἱσῥί ἐξ σγαζεά ἱπ." 

σἴ Ρδ0]} [45 )ι5ῖ 5δἰἀ τῃδί ἴπε τγοὐοςίοη οὗ 
τῆς [εἐνν5 ννᾶ5, 1η ἕδςοΐϊ, ἴῃ6 δητιοίηρ οὗ [ῃ6 
Οδηξ 65 : δι τ ννουϊὰ Ὀ6 ἀγγοξαηί δηὰ ϑοϊ ἤϑἢ 
ἴο Δ55:}Π|6, 45. ἴῃ [ἢ15 βιιρροβθα σϑρίγ, τπαὶ τῆς 
δανδηΐασε οἵ ἴῃς Οϑπ]65 νγῶ5 ἴης ἀϊγοςὶ δηὰ 
8016 οδιι56 οἵ Οοὐ 5 σδϑίρ ἀν ΔηγΥ οἵ Ηἰ8 
Ρεορίθ. ΤὍΤῆδ ϑϑ  ἤβῇηῃθβδϑ 15 ἱπάϊςαϊοά ἴῃ (86 
διρμδίις “ 1. 

ΎΠ6 δὔϑεποσα οὗ ἴπ6Ὸὸ γίίοϊα δείοσε 
ΦΌΣΔΠΟΒ6δΒ᾽, ὈΓΙηρ5 ουἱ πε ροϊηῖ, [Ππαΐ (ΠΟΥ͂ 
ΨῆῸ Ψεγα Ὀτοκθη ΟΕ ἴο πιᾶάκὲ γοοπὶ ΕΣ 
ΟΥ̓ ΡΠ] “' ὈΥΒΙΘΙΘΒ;" {ΠΕΣ τη επλα! ἐθα- 
γαείεγ ἰλὰ5 ἱηἸσαῖοα τη Κο8 ἴῃς ἔοϊ [ῃδἴ {ΠΥ 
ἍΟΓΘ Ὀγοΐζεη ΟΗ͂ ΠΊΟΓΟ χει γκδῦ]α, 



ν. 20---24.]} 

20 ἿὟΝΜΕΙ! ; Ὀδοδυβε οὗ υηθεδεῖ ἢ οΥ 
σναγε Ὀγοόκεη ΟἹ, δὰ τῆου κἰαπάεβι ΌῪ 
ἢ. Βα ποῖ Πιρῃπιπαςα, δυῖ ἔελτ: 

21 ἔογ ἰέ (ὐοά ϑβραγεά ποῖ ἴδε 
ΠδῖιΓΔΙ ὈγΆΠΟΒαβ, ἐσέφ ψεεά ἰεβῖ ἢς 
4͵Ξο βϑρᾶγε ποῖ τῆ ςεα. 

22 Βεδμοϊά τπεγείογε ἴτε ροοάηεββ 
Δα 5ενεγγ οὗ σοά : οἡ τμεπὶ Ὡς ἢ 

40. ἢ ε)1 Α ἴοιπη οἵ ραγίἰαὶ ἀηὰ οἤξῃ 
ἰσοηὶςδὶ δοεϑοηΐ : μοῖὸ ἴα ἔδλεῖ, ἀπά τῆς ρυγ- 
Ῥοβϑε νηοῦ ἰἴ νν48 τδάς ἴο βεῦνθ, Ὀδθίηρ ὈοΐᾺ 
δάπι τε, δῖ. Ραι] σοοβ οἡ ἴο σοσγτγεςῖ ἃ ἔδ]56 ἰη- 
ἔεγοηοο ἔγοτη [5γ86}᾿5 γοὐεσιίοη Ὁγ ἱπάϊςδίηρ [15 
ΡΠ ποῖρΑ] δηὰ ἀϊγεςῖ οϑιι96 : “Βεραιμε ο ἘΟΙΥ 
εριδείϊε δε ῦ «ὑεγε ὀγοίεπ οἷ, απά δῦ ΓΔΥ γε 
ἐδοω εἰαπάς:1." ὝΠοεϊγ τεὐεσοη ἴπυ.5 νἱεννεὰ 
ἴῃ [19 {για οᾶυδ6, πδπιοὶν, ΚΟΥ ὠπῤο ἐς δ" 
Εἶνεβ 0 οσοδϑίοη ἔογ Ὀδοδϑίίηςρ ἴηδί ἴποιυ ἀτί 
ΡΓείοιγοάὰ ἴο ἴπεπὶ, Ὀυΐϊ 18 ταῖπου ἃ ϑβοϊδπιη 
ψυνγηΐηρ ἴο Βο]ά ἔαϑι “" ΒΥ 23 αἰ|,᾽ 85 ἴῃς σοῃ- 
ἀϊίίοη οὐ νυν ῃ! ἢ αἰοπς “ ἐῤομ σἠαμάει " 5λῖε ἰῇ 
(ὮΥ Ρίδος ἃ5 ἃ Ὀγάηςν οἡ πε ἴσγθβες. Ὑδεγείοτε 
“δὲ ποῖ ῥὶᾳὀν»ἰπάεαά " Ὀεοδιι56 οὗὁὨ ΤᾺΥ ργνι]ορο, 
Ὀυΐϊ ταῖμοῦγ δ6 86 τῆοσε δίταίά οἱ (δ Πρ, 45 
[ΠΟΥ πᾶν ἐδ! ἰθη. 

21. Ἑπίοτςοεπιδηΐ οὗ ἴδε νναγηίηρ : 1[Ε ηοῖ- 
ὐΠοιδηάίης {πεῖς ρτεαῖοσγ ργίν!ορμο “ Οοά 
αγεά ποὲ 106 παίωγαί ὀγαπεβεν "ἢ Μ ὨΏΘη ἴδΒΕΥ͂ 

διηηθά, πὰς ἢ πιοῦα γοάϑοη δαϑὶ ἴδου ἴο ἴθδγ 
τα Ηὸ ν}} ποῖ βρᾶγε ἴΠες, ννῆο ἂγῖ ὉπὶΥ οης 
οὗ ἴῃ δάἀορίεὰ Ὀγαηοῖοβ. Τἢδ τόδ δά- 
ἀγοβϑοά ἴῃ ἴμ6 διηριίλγ ἰ5 [πγουρβουΐ [86 
τορτγοβοηίδζινο οὗ {πὸ Οὐ δη[ 168. 

ἑαζε δεέά ἐκεῖ δὲὲ αἰσο “βαγε ποὲ ἐδεε.)]ὴ Ἀδὰ, 
ΠΟΘΙ ΤΒΟΣ Ψ1 διὺ δῇᾶχθο [8600 ΤΠ6 
5δογῖογ χοδάϊηρ (οπιττπρ μήπως) ἰ5 πονν ξ6- 
ΠΟΓΔΪΥ δοςορίεδ, Ὅς ναγίδιοη5 ΠΊΔΥ ἤᾶνα 
βργυης ἔγοπι ἃ νυν βῆ ἴο βοΐδη ἴῃς βἴθγη ποῖε οὗ 
νναγπίηρ. Βυῖ ονοη ἴῃ ἴῃς τεδάϊης ἑο!]οννοὰ 
Ὁ) τῇε Α. Υ΄ ἴτε διΐυγε ᾿Ἰηαϊοδίνε ροϊηῖβ ἴο ἃ 
Τοὰὶ ἀδῆρογ: “πο ποῦ, [ἴ 15 ἴο δὲ ἔταγοά, Μ1}} 
ἢδ 5ραάγὸ 166. 

4Δ. Βεῤοίά ἐδεγεΐογε δὲ χοοάπε::, Ὅε.} 
“ Βεῤοϊά ἐῤεγείογε σοοᾶτθ88 διηὰ ΘΟΥΘΥΣΓΥ 
ἐῃ Θοὰ: οκ δε» «υδέερ ζὶ}, “φυεγῖγ; πα ὁ8 
8899 Θοἀ᾽ 5 φζοοάποβ, 1.7, ἐῥοω «ομέϊπμθ 1π δὲς 
Ξοοάρηε::: βῖπιο9 οὐῤέγιυσο ἐδομβ αἰσὸ “ὐαϊὶ δὲ 
σι; οὗ ὌΠε ξεΈπεΓΔ] τιεδηΐηρ οὗ ἴῃ νεῦβα 18 
ῃοῖ Αβοεϊοά Ὀγ {πε 515:ἢϊ νἁγίδίοῃβ οὗ ἴῃς ἴεχί. 
ΤΒο ΝΥ ἴο οοπίϊηιιε ἴῃ Οοὐ 5 βοοίῃθββ (οὗ 
ἰπῃ Ηἰ5 “χγαςς," Αςὶδβ χιὶ. 41) 18 ἴο “ εομέῤημξ 
ἐπ ἐδε μαὶ ἐδ," (ΟἹ. ἰ. 23, ποῖ τυγηΐηρ ΑΥΝΔΥ ἴῃ 
Ὁῃδ 6] οΥ ἔτοπι [6 πλεγοΥ Ὀεβίοννεα. Τα 
Ἀροβίϊε νυτἢ ππιλϑῖουΥ 511}} 8δεῖβ Ὀοϊἢ 5ἰάδβ οὗ 
(Π6 ςὯ86 αἱ οἤςὸ Ὀδείοτο ἢ5 τοδάευβ, [δῖ 
ἐποοάπο8θ διηὰ δουουΐεγ" εξ κἀς ὈὉΥ͂ 
δἰὰς ΤῊΔῪ 511Ὁ ὈΟΪᾺ ἰονο δηά ἔδασ. 

428. “πά 1δὲγ αἰ“ο, ἐγ 1δὲ7 αὐάε ποὲ “}}} ἐπ 

ΒΟΜΑΝΘΒ. ΧΙ. 

ἔε]}, βενεγτυ ; δῖ τονγαγὰ τῆς, ροοά- 
Π658, “του σοπείπαδ ἰη δὲς Πε88: 
οἴδογνν!βε ἴπου 4150 8ῃα]ς ὃς ουϊ οἔ- 

32 Απάὰ {μὲν αἶβο, ᾿ξ τῆεγ δϑιάς 
ἠοῖ 81}}} ἴῃ ὑπο]! δέ, 8..4}} θὲ ρσγαβεα 
ἱπ : ἔογ (ὐοά [5 δῦϊε ἴο ρτγδῆ τῃεηὶ ἴῃ 
ἀρδίη. 

24. ἔογ ᾿ξ τῆου ννετγῖ οἰ ουζ οὗ τὴς 

μηδείο, 4. ἘἈδίπον, “ Απὰ ΒΟΥ Ἰ0Σ9- 
ΟΥ̓́ΘΣ ΕΥ̓ ἸΏΘΥ οομζΐπθθ δοΐ ἱπ ΟΣ πὩ- 
θ0 197" ἂο. ΑΑΙπονν (που ρἢϊ ἰ5 Βόγα Ὀγουρπῖ 
ἴῃ ἴο σπθοκ δὴν ἴα ]9εὲ ρυεδυσηρίίοη δαϑθα ὑρΟὴ 
ἴδε τεὐεςτίοη οὗ ΟΝ ΤΒδῖ τοὐεςοη ἰ5 
ποῖ ὐβοϊ ἴθ δηὰ ἢπαὶ : ἰἢ τποῖσ πη 6} 6 σθαϑο, 
85 ἰἴ ΠΙΔΥ δᾶ86, ΠΥ 5}}8}} 6 σγοϑϊοσγοά ἴο {ποῦ 
ἔουπηοῦ ροϑίοη. ἰἾΠ]ΙΚΟΙΥ 48 ϑιιοῖ ἃ οοῃ- 
ὙΘΙΒΙΟΠ ΠΙΔΥ͂ 866 πι, ἰἴ 5 ηοῖ ἱπηροβϑιῦ]ο : “ 7» 
Οοά ἐς αές [9 γα 1ῤέρ ἐπ αἀφαϊη." ΜΝΉΥ 
ἄοος δῖ. Ρδὺ] ἴπ8 ἄρρεὰὶ ἴο ἴῃε ροννεσ οἵ 
Οοά » ΝΜασγίοιιβ δβννεγβα ἅσὸ βίνϑῃ, 

(α) Το ον παῖ ἴδὲ οπἱγ πἰπάγαδῃος ἰ5 
ἴ5γ8ε}᾽5 πε] εξ, τῆογο Ὀείηρ ὯΟ ἰδοκ οὗ ρονγοσ 
οὔ Οοὐ᾿β 5:4ὲ. (Οτοίϊι5.) 

(ὁ) Το πιϑεῖ ἴῃς αἰου Υ βυςρεβίεὰ ὈὉΥ͂ 
(ἢς ἤχυτε: “νΠθη Ὀγαάηςποβ ἅγο ὑγοίοῃ 
ἴτοπλ ἃ τες, ΠΟΥ νυ δηά οδηποῖ θὲ τὸ- 
ρἰδοοά. Ρδὺϊ {πεγεΐοσγε ἤθγε γείεγ ἴο {πε 
Ροννεσ οὗ Οσοά. Μνῇηδῖ ἰ5 ωοΐ ἀοῃθ ἰῃ πδῖωζς, 
δηΐ σαηποῖ ὑὈὲ οεἤεοίεά ὈΥ ἴπε ροννεσ οὗ πηδῃ, 
1 ὑε ἀοπε Ὁγ Οοά, ψ νυ οσὰ 41}1 (Π]ηρ85 
ἅΓῸ ροβϑίῦὶο." (Ηδ]άδηθ.) 

Τῆε ἰΟΥΠΊΕΥ ΔΏσννοῦ 15 ἰηδάδηυδίο: δῖ. Ρδυ}}5 
συβῖοπι 15 ἴο ἀρρϑαὶ ἴο ἴῃς ρονεσ οὗ Οοά ΟὨΝΥ͂ 
ἴον [δῖ "νοΐ 165 θεγοηά ἴῃς υϑυδὶ οουγϑς οὗ 
Ἡ 5 ργονϊάφῃςθ. ὅ66 ἴν. 21, ἰχ. 22, Χιν. 4, ἅζε. 

ΤΠς ᾿ἰδτοΥ δῆδννεῦ ἜΓΓ5 ΟΥ̓ ργοβϑίηρ ἴπε ἤρυγα 
ἴοο ἔδγ, δηά 50 Ὀσγσιπρίηρ ἰῃ ἃ [πουρῆϊ ἱποοηδβίϑ- 
ἴοηΐῖ ψιἢ ἴπΠ6 Τσοηίΐοχῇ; ἴογ ἴῃ {πΠ6 ποχί νϑῦβο 
51. Ρᾳὰ} ἄγριο (Πδὶ ἴπ6 Ὀγαῆςῇαβ νοι Πᾶνα 
Ὀδεη Ὀτγοίκοῃ ΟΗ͂ ἃγὸ »ιογὲ ἰφείγ ἴο θ6 τεβϑίογοα 
1 Δη ἴπ βἴγδηρε δῃοοῖ ἴο ὃὉς ρταῆδσά [η. 
Οὐἴε ἀραγί τοίη ἴπ6 ἤρυγε οὗ ἴδε οἶἶϊνε ἴτες 

δηά ἰἴ5 ὑτγδῆςπεβ, {πε αἰ ἔς} Υ οὗ [5Γ46}᾽8 
γοβϑϊογαϊίὶοη ἰ5 [6 (ποιρῆϊ (Π4 Ὀυγάσπβ τῃς 
ἈΡοβίϊὶς 5 πηϊηά τῃγουρδουῖ (ἢϊ5 ρογίίοη οἵ ἴπ 6 
Ἐρίϑβειε; 80 [Πδῖ, αὔοὺ δϑηττηίηρ ἴμ6 Ῥοϑβϑι Ὁ: Υ͂ 
οὗ τηδῖ τοσϊογαϊίοη, τἴ 18 ποδί παΐυγαὶ ἔοσ ἢἰπὶ 
ἴο φῬοϊηῖ ἴο ἴπεὸ σγουπά οὗὨ (πᾶς Ῥοβϑί Ὁ} ΠΥ ἴῃ 
[πε δἰπλρ πον ΡονῈΓ ννςἢ ἰ5 Δ0}]6 ποῖ ἸποΓεὶῦ 
ἴο Γοβῖοσο ᾿ἰϑγδοὶ, “2 [6 πιπάγδηςς οὗ {ΠΕΣ υΠ- 
Ὀε]οῖ ἰ5 γοπηονεὰ, δι 40]6 Αἷϑο ἴο τοίπονὸ ἴῃδὲ 
ὉΠθ6] εξ 1156}, ὙὙΒῈ ἱπιογργείδιίοη οὗ ἴπε 
Ραβδᾶρε ἄοεβ ποῖ Ἂδ᾽ὲ ἴοσ δΔηΥ͂ πλεϊδρηγϑίοδὶ 
αἰδοιϑδίοη οὗ ἴῃς τοἰδίοη οὗ Οοάδβ ροννοσ ἴο 
τΔ} 5 ἔγϑε ν}}}: ἴογ δῖ. Ρδὺὶ ρᾳ5565 δῖ οὔςθ ἴο 
ἃ 5.ΤΩΡΙΥ ῥγαοῖοδὶ ΠἸυδίγαϊίου οὐ 186 ἱνίῃα 
Ροννεῦ ἰπ ἴῃς σοῃνογβίοῃ οὗ ἴῃς Οεηι 65. 

24, ἔογ ἐζίδοι «ὐεγὶ ἐμ οὐδ ο7 εδὲ οἷἶμυε ἐγεξ 
ᾳαυδέερ ἐξ «υἱά ὁ παᾶζιγε, ἀπά τὐεγὲ ςγαὔεά 
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οἶἶνε ἔγες υνῃὶςἢ ἰ8 νὰ ΒΥ πδίυγα, 
διὰ νεῖ ργαῆεα σοπίγαγυ ἴο παῖῃγε 
ἱπῖο ἃ οἶϊνα ἴτε : πον πιυςὴ 
τοτα 504} τπ686, ψηϊοῃ δε τῇς 
παῖυγαὶ ὀγάπεες, Ὀε ρταβεά ἱπῖο ἐμ εῖγ 
οὐνη οἷϊνε τγεε Ὶ 

ΚΟΜΑΝ΄ἕ. ΧΙ. [ν. 25. 

2ς ΕογῚ νψουἱά ποῖ, Ὀγεΐδγεη, τῆλῖ 
γε 5ῃοιϊά δε ἱρηογδηΐ οὐ τῇ!}58 τῇγϑ8- 
ἴογγ, ἰεβὲ γε βῃου]ά ὃς ννῖϑε ἴῃ ὙΌΣ 
ονῇ φςοηςεῖῖβ ; τῇδ ᾿ ὉΠ πάπεθβ ἴῃ ἴοε, 
Ραγὶ 18 Ὠδρρεηεά ἴο [βγδαὶ, πη} τῆς 
ἔμ] 658 οὔ τὴς (σεητ]ε5 Ὀς σοπλα ἴῃ. 

ἐΟΜ» ΩΤῪ 10 παίμγε ἱπίο ἃ φορά οἷνυε ἱγεο :] ἘἈδ- 
ἴον, “ἘοΥ ἸΖ ἴΒοὰ τδἷϑΐὶ ουΐ οδ σοῦ ΓὮΥ 
ποίΐνο υὶἱϊὰ οἱὴὲνο ἴτθ60, σηὦ χγαϊεά εοπ- 
ἐγῶγν 19 παίμγε ἱπίο ὦ φοοά οἶδε ἱγεε. 
“ΤῊΝ βἰπιρίθ πιοδηίηρ οὗ (118 νϑῦβα 15 [πα 

ἴδ6 ἔυΐυτε τοβίογαϊίοη οἵ [6 [δνν8 15 ἐπὶ ἡ “εἰ ἃ 
ΤΆΟΣΕ Ῥγοῦδοϊο ὄἐνθηΐ ἴδῃ μαά δεθὴ ἴπὸ 1ηἴγο- 
ἀυςτίοη οὗ ἴδε Οδηςε5 ἱπίο ἴλ6 Ομυγοῖὶ οὗ 
Οοά. ΤΙ 5 οὗ οουγβεὲ 5: Ρροβεβ {παῖ Οοά τε- 
ξατἀοά (6 [ἐνγϑ, οἡ δοςουηῖ οὗ [πεῖν σγοϊδίίοη 
ἴο Ηἰ πὶ, νυν Ρεσυ]αγ ἔάνουγ, ἀηὰ [παῖ ἴῆοτα 
15 51}}} δοτηείῃιης ἰη πεῖν γσοϊδιίοη ἴο ἴἢ6 δη- 
εἰεηΐ βογναηῖβ οὗ σοάὰ δηὰ Η!5 σονεηδηΐ νν ἢ 
1δοῖη, νῃ] ἢ σᾶιι565 {Π6πὶ ἴὸ δὲ τοραγάθαά ἢ 
δροοΐδὶ Ἰηϊεγεδῖ." (Ηοάκε.) 

425-427. Τα διΐυγε σοηνογϑίοη οὗ [ϑγδοὶ 
πανίηρ Ὀδοὴ ῥσονειὶ ἴο δὲ Ὀοϊῃ ροββϑιῦ]ς δηά 
Ῥγοῦδδῦϊς, 15 ποὺ δῆοννῃ ἴο δὲ ἴδ 5ιρ)]οςῖ οὗ 
ἀϊγοςῖ γσγονοϊαϊίοη. ὙΠαΐ ἔρ!]ονν8 15 ἴῃ. ἃ 
οοπῆστηδίίοη οἵ τὴς ΠορῈ ὄχργοβϑθὰ ἴῃ υ. 24: 
-- δεν σ“ῥαϊ] δὲ ὅγαζει 15,"---,3ὸὃν 1 ἤδλνε βοπιε- 
της πιο ἴο πῆᾶκο Κηοννῃ ἴο γοῦ Οοἡ 118 
διιῦ]οςῖ. ὙΤΠΘ ρῆγαβο, “1 «υομά πο ἐδαὶ γε 
“ῥαμίά δὲ Ἰσπογαπὶ," ἀἀάτγοϑθθα, 45 1ἴ δἰνναγϑ ἰ5, 
Ὀγ 81. Ραυὶ ἴο Π5 “ ὀγεέργεη," Ἰηά! αἴο5 (85 ἰπ 
1. 13:1 ΟὐΟΥ. χοΙ͂, χῆνα; 2 ΟοΥ. 1. 8; 1 ΓΉΘ685. 
ἶἴν. 11} ἴῃ ΑΡροβῖ]ε 5 δηχίεῖυ ἴο ἄγαν βρϑςῖϊδὶ 
αἰϊοπιίοη ἴο δοπῖε ἱπηροτγίδηϊ {Γ0 1}. 

ΤὨςε ννογὰ ὁ Τηγϑίοτο5᾽᾿ ἀδηοίθϑβ ἰῃ οἰδϑϑιςδὶ 
Οτοοῖκ ςογίδι πῃ βοογοῖ σοὶ]! ρου σΟΓΘΙΊΟΠ165. ἴο 
ν δίςἢ ΟἿΪΥ [Π6 ᾿η|πἰδῖοα ννοσγὸ δἀπηττεά. ΕἼΟΠὶ 
(πε δηςσίοης [γδα!οη5 δπὰ ἱπίεγργείδίοπβ σοπ- 
ποοῖοα υυὐἱἱὰῇ τ 656 σογοηοηΐθβ, δηὰ ἰηνοϑίοα 
ἢ (Π6 54 Π|6 56ΟΓΘΟΥ͂, ἴπὸ ννογὰ ὁ“ »γσογν ἢ 
ὁ45:}γ δοαυϊγεὰ {πε βθβα, νν ἢ ςἢ [Ὁ ὈΘΑΓΒ ἴῃ ἴῃ 6 
ϑεριπαρίης, “4 βγεῖ." Ὅπι5 ἰη Π δη. 1. 18, 
το, ἄς, [ἴ 5 [δε “᾿δοσγεῖ᾽" οὗ ἴῃς Κη ̓5 ἀγϑᾶπι, 
ΜΠ ΙΟἢ ἤοηθ οδὴ πᾶκὸ Κποννη δυΐ Οοά, ὁ 
ἀποκαλύπτων μυστήριαις Οοπλρατο οῦ χὶ. 6: 
ἊΝ ἰϑάοπι ᾿ϊ. 22, “““.: ῶὸν ἐδὲ ριγεογίες οΥ Οοά, 
ἐδεν ἔπεαν {δορὶ ποῖ : πείδεγ ῥορεά ἐδὲγ 3ὸγ ἐδὲ 
«υασε: 07 γὶχῥίεοι πές, ΠῸΡ ἀἰϊσοεγπεά ἃ γεαυαγά 
2 ν δίανιείοις σομἶ." Ιη Ἐςτο]ϑιαβϑτίςιιβ χχίϊ. 22, 
Χχνὶ. τό, ἄς., ἀποκαλύπτειν μυστήρια 5 “ 10 
4 πείοσο “φογεῖ.." Βρ. Τιἱρῃτοοῖ (οη Οοὶ. 1. 27) 
Βαγ5 [παἱ “ἴῃς ἰάδθα οὗ σεογεῳῦ ΟΥ̓ γέσεγυς α15- 
ἌΡΡρθαγβ ννῆθη μυστήριον 15 δαορίοα ἰηΐο 16 
ΟἸ γβείδη νοσδθυ δῦ ὉΥ 81. Ρδι}, ἀπά ἴῃ ννογὰ 
551 658 5 ΓΊΡΙΥ ἃ ἴσυτῃ ὙΨΒΙΓῊ ννὰ5 ὁπσὸ πἰἀ- 
ἄφη Ὀυϊ πονν 15 γενθαϊοὰ." Βιιῖ ἴῃ 6 Οο5- 
ΡοΪ5 τῆς Ιάδᾳ οὗ ΒΘ ΓΕΟΥ͂ ΟΥ ΓΟΒΟΓΥ 15 ΘΥἹἀΘΠΠ]Ὺ 
τεϊδλὶποαὰ (Μαῖῖ. χα. τὰ; Ματκ ἵν. αὐ; 0Κ 
ψἱ Δ, το), 4πὰ ἴτε ννογά 15 ἀρρ! δὰ ΟὨΪΥ ἴο πε 
τδιηρ5 οὗ τς Κιίηράοτῃ οὗ πδανθὴ ννῆϊς ἢ ὑπάοῦ 

{Π6 νδὶ] οὗ ραγδῦ 65 νγογα τπηδάς κπονῃ ἴο ἴποϑς 
ννῆο ψ6ΓΟ σελαγ ἴο δο]ϊονο, δι τεπλδι πεὰ 51{1}} 
μιάάξη ἔγοπι 6 Ὀποη]  ϊοηθά. 

[Ὼ ἃ 5: Π}}}8Γ δεῆϑε 81. Ρδι] ἀρρ]165 ἴῃ ινογὰ 
ἴο “ ἀϊνίης βθογοῖβ,᾿᾿ {γἢ5 υπκηοόννη {1} Οοά 
Γενϑᾶὶς {Βεπὶ (1 ΟΟΣ. ἱγ. 1: ΧΙ. 2; χὶν, 2; χν. 
1). 
Τῆυ5 τῆ6 αἰϊνίηα Ρυγροβο οὗ ϑαϊναίίοῃ 

Γοδοῃοά ἴο ἴ6 Οοηξε μισὸ δὲ (ὐογπίἢ 
15 ςδ)] δὰ τῃ6 “ «υἱσάο»ε 97 Οοά 'π ἃ »"γείογγ,᾿ἢ 
͵.5. ἃ ἀϊνὶπο βϑοσγεῖ, ἃ {ἢ νυ ΠΙσἢ ποπα οουϊὰ 
Κπονν {Π] Οσοά τονθδὶ θά τἴ (τ (οσ. 1. 7, το). 

ΤὮἼδ στηϑαπίης οὗ ἴδε ψοτγὰ ἰὴ πὸ ραϑϑᾶρο 
Ὀείογο 8 15 ὑδϑὶ {Ππδἴγαϊοα ὉΥ 115 υ5ὲ ἰὴ ΕΡἢ. 
ἱ. ο, 1}. 4, Πογα Οοα δ ριιγροβε ἴο τεάθεπ Δ]} 
Ὠδῖϊοηβ, ἀηὰ ραῖποῦ τορθῖπεγ ἴῃ οπς ἃ}} [Πρ 5 
Ἰὴ Ομγϑῖ, ἰ5 οδι θὰ κ ἐρε ρηγοίογν 9 Ηὰἑ αυμ ἢ" 
Δηα “2ῤὲ 72). γ} οΥΓ Οὀῤγὰμ," Ὀδοδυϑὲ ἴῃ οἴμοῦ 
565 ἴἴ νγᾶ8 ποῖ πιδάδ ποννῇ 85 [ἴ νν85 γευραϊ οά 
ἴο ἴῃς ΑΡροϑβί[65. 
Τὸ βᾶπηθ ΡΊΈΓΡοΟθα οὗ τοάἀοθπιρίίοη δεγό 

αἱειυεά ἱπ ἐς “ρῥεοα! γείαδίοπ ἐο Πεγαεί ----ὶ, δ. 
σού ρἴδη οὗ πιδκιηρς ἴῃς ονάυγαςον οὗ [5γδεὶ 
5 Ὀϑογνυϊοπῖ ἴο ἴῃ βαϊνδίίοη οὗ ἴῃς Οοητ 68 -- 
15. “τ δὲς γιγείονν " τενεαϊθὰ ἴο δῖ. Ῥδυὶ, ἀπὰ ὉΥ͂ 
Πὶπὶ πιλάθ Κπονπ ἴο ἢΐ5Β σεδάδγϑ, ἰοϑδὲ Π6Ὺ 
8Βῃοι]α αἰἰγιδιιῖς [ἴ ἴο ἴΠΕΙ͂Γ Οννῃ δ ΡΟΥΙΟΥ νν18- 
ἄοπι ἴπδὲὶ ΠΟΥ πδὰ δοςορίεά νὰ [5γῶθὶ μδὰ 
τοξιβοά, δηὰ 50 “εκ «υἱ᾽ό ἐπ ἐδεὶγ οαυπ εο- 
εεἰ.." ΤὙὌΠΙ15 5δῆονβ παῖ ἴῃς ““ ὀγεζδγεη " δὰ- 
ἀγοϑϑθα ἅσὸ σε 65. 

ἐῤῥαὶ ὀϊπάμεας πὶ βαγὶ ἐν δαῤῥεπεά ἰο Τεγαοὶ, 
Ἀδῖποσ, ΚἼμδαὶ Βασγάθηΐϊηβ Ἀ848 60.110 
πῃ Ῥδαυί ὍΡΟΣ ἴ81.890]." (Οὐοπὶ δῦονο 
΄. 7 δῃὰ Μαγκ εἰ. ς ; Ερῆ. ἵν. 18. δ1. Ραυὶ 
)οΐῃ8 ἀπὸ μέρους υ50.8}}}7 νντἢ 4 νεγ (2 ον. 
1. 14. 1ϊ. 5: Εοηι. ΧΥ͂. 15, 24). 
ΤΠ δαγάθδηϊηρ 18 ἠοῖ μηῤυεγεαὶ, Ὀυζ ΟὨΪΥ͂ 

“ ἧπ βαγί," Ὀεδσδιι8ε ἴῃς “ γοωπρμαπί αορογάϊηρ᾽ [0 
ἐδε εἰδοϊίοπ ὁ φγαςε᾽" 1ἰ6 οῖ «αβεοῖϊοὰ Ὁγ ἢ 
(νυ. 7): ““ονῖό Γ᾽ ἐῤόε ὀγαπεδες" ΟἿΪΥ πᾶνθ 
Ὀδθη Ὀτοκοη ο (νυν. 17). ΝΟΥ 15 ἴπ6 Βαγά- 
δηΐης μΜηπαὶ: ἴἴ 5 ἴο ςοπίηυς “πὴ 486 
“}μίμεν: οΓ δε Οεπε λον" (1.6. τ[μεῖγ ὰ}} πιθοῦ 
ΟΓΥ Γςοπ)ρΙειηθηΐ, 485 οὗ ἴπΠ6ὸ εν ἴῃ στ. 12) 
8811 ὯΔΥΘ οὁΟ110 ἰπ," Ιηἴο {παῖ σοτὴ- 
ΤΑΌΠΙΥ οὗ ἴ[ἢ6 Ῥϑορὶς οὗ Οοά, ἰρηπιβεὰ ὃΥ 
ἴΠ6 κοοΐά οἷϊνὲ ἴγϑο, ἱπῖο ννῃ!]ςἢ βδοπλς οὗ (Ποπὶ 
ἤανε Ὀδοη δἰγοδὰν οηργαῆεὰ. Οοἡ ““Μμ πες" 
(πλήρωμα), 8εὲ. Νοῖς οη σ΄. 12 αἴ ἴδε οπὰ οἔ 
[ῃ6 Ἑδαρῖογ. 

ΤὨε {πιὸ ἴπι15 ᾿Ἰπαϊ!οεῖο ὉΥ 51. Ῥδι})] 566 Π|8 
ἴο Ὀ6 ἴδ βαπὶθ ἴο ννῃῖο οὖν [οτά 5 ννοσάβ 
Ροϊηῖ: υὑδεγισαίενι “αἰ ἐε ἐγοάδάξη ἀοαυπ οὗ 



4αἿς ἡ 

ν. 26---28.7 

26 Απά 80 8)]]} [5γδεὶ 5841} θὲς βανεὰ : 
ἃ5 ἰξ 18 νυ γιτζεη, ς ΤΠ οΓο 8}4]] σοπις οι 
οὗ δίοῃ τῆς [εἰΐνογοσ, δηά 5}.4]}] τυγη 
ΑΥΨΑΥ͂ ὑῃπρΌ] ἢ 658 ἔγοπι [αςοῦ : 

ἐδὲ Οεηλείδι, ὠπὴ} ἐδ εἶγηδς 97 δὲ Οεμε ες δὲ 
“ει εά ([κὸ χχὶ. 24). 

426. “πώ .ο αἰ! Σεγαεί «αἱ! δὲ «αυεά:] ΤῊΣ 
ΑΟ ΨΥ. ΥἹΧΏΕΠΥ πιαῖκο5 115 τῆς δερίπηΐης οὗ ἃ 
ΠΟ βεηΐθηςς, {ΠΕΓΕΌΥ εἰνίηρ στεδΐοῦ ργοτηϊης- 
Θῆς6 ἴο ἃ ἀϊδίϊηοϊ δηὰ ἱπιρογίδηϊς ργορῆεον. 
““Ἵπ4 “0 τεῖετβ ἴο ἴ86 ργεσθάϊηρ βεηΐεηςα 
τ λυ Κίηρ ἴπε σοηλίηρ ἰη οὗἨὨΤῃ6 (ὐσεπί]ος 45 ἴῃς 
ςοπαϊτίοη ἁροὴ νυ Ὠ]ςἢ ψ}}}} Ο]]ονν ἴδε βαϊναίίοη 
οὗ [5γ8ο]. 

Α5 ἴπε6 δητ 6515 οὗ “ 2φε Οεπεε: " απὰ 
“ 7εγαοὶ" ἕονρὶ 8 ι}5 ἴο ἰηἴϊεγρσγεῖ ἴῃς ᾿δέϊοσ οὗ 
ἃ 5ΡΙΓΙτυ4] [5τδοὶ (“ ἐδε 1γαεὶ 9 Οοά͵" Ὁ). νὶ.) 
ἱποϊαάίης “286 «υδοίε ῥεορίε οἵ Οοά " ((δὶνίη), 
80 ἴΠε ἐχργεβϑίοη “ Α11, ζγαεὶ " Ὀείηρ αυϊῖα 
ἘΠ] πο πλυιδὲ ποι Ποὺ Ὀ6 παγγοννεὰ ἄοινη ἴο 
“ἐῥὲ γοππαπκέ ἀεζογαάϊπῳ 10 εἰξοίίοη οὗ ζγας" 
(νυ. 7), ὉΥῪ νδῖς ἴῇςΣ Αροβῖϊ πηθᾶπ5 ἴπ6 
δε ονίης [ονν8 οὗ ἢἰ5 οὐσῃ ἀδυ, ποσ ἴο “ ἐῤὲε 
»ιαηγ ἰδομεαπάς 9.7, ὕεφυ: τυῤίεῤ δεῤίευε " τιθῇ" 
[ἰοποὰ ἰῃ Αςῖβ χχὶ. 2ο, Ὧογ ἴο ἴδε νδοΐὶο 
Ὠυπλθοῦ οὗ ἴθοβδο 80 5}}4}} ἱπάϊ νι 4 }}} ἔγοπι 
{ἰπλὸ ἴο {ἰπ|6, Ἔνεὴ υηἴο ἴδε δηὰ οὗ ἴῃς νοτὶά, 
6 τυτπεὰά ἴο ἴμε ],ογὰ (Μεὶδηςμίβοηλ. 
ΝΟΙΠεΓ οὐ ἴΠ6 οἴποσν ἢδηά παιδί τὰ 6 υηΐϊνογ- 
84 11 Ὲ οὗ ἴῃς Ἔχργεβϑίοη Ὀ6 οχασρεγαΐθα 850 85 ἴο 
τηϑδη ἴπ6 ννῃοὶθ πδίϊοη αυζδομὲ αην ἐπα υἱάμαὶ 
ἐχορροη. ὍΠ6 ννογάβ πιιϑὶ 6 ἴδκθη ἴῃ {ΠΕΙΓΣ 
Παῖσγαὶ ὑποχαρρογαϊθα ϑθῆδθ6 ἃ5 1 1 Κίπρβ 
ΧΙΙΟΙ, 2 ΟἾσ. χί τ; [θδη. ΙΧ. τα; [Π}8 ἔοτο- 
(ΕἸ ΠἸρς ἃ ἔΐυγε σοηγεγδίοη οὗ ἴῃς [ἐνν8, 50 
ὈΠίνοσβαὶ ἴπαΐ ἴῃ6 ϑοραγαϊίΐοη ἰηΐο ἂῃ “δίγε 
γοριηαπὶ᾽" δῃηὰ "" ἐδὲ γε «αὐϑὸ «ὐογε ῥαγάεηεά " 
8}4}} ἀἰβαρρεᾶσ, δηὰ [6 ννῆοὶς παίΐοη “ σ«δαλ 
δὲ “αυεὰ" 1.4. Ὀ6 πιδάθ ραγίδκουβ [Πγοιμῇ 
(Δ ἰῃ [6518 Ομ τσὶ οὗ (6 ἰοιρ- ργομχίϑοὰ 
ϑαϊναίίοη. 

ΤῊΘ ρᾷβϑαρδ ἰη (Π|5 115 ἡδίιγα)] ἱπίεγργείδ- 
ἴοη Πᾶ5 πο τστείογθιιοθ ἴο ἴῃ6 σοπο]ιδίοη 5 
ἢ οἢ ϑοπὶθ πᾶνα β8ουρῆΐ ἴο ἀγανν ἔτοπι [ἴ 
(1), 1παῖ 411} πῆθῇ 5114}} αἵ ἰαϑῖ δε βϑινεὰ 
οἴογηδιγυ, δοιὰ (2) [παῖ ἴῃς [Θννϊϑσἢ Τ᾽ ΠΘΟΟΓΔΟΥ͂ 
ΜΠ 1186 Ταπηρίο, ῬΠοδιίῃοοά, δηά δαγίῃ)}Υ 

κιημάοπι 5}4}} 6 ΓΘ -εβῖ Ὁ 15ῃ6ἀ 10 [ΓΔ] σὴ. 
“ 9γ80] ἀοὸβ ποῖ ἴακα τῇ ἴῆς Οδυτοῆ, θυῖ (Π6 
ΟΒυγοΝ ἴακοϑ ἰη ἰϑγδεὶ " (Μογετγ). 

ας ἐΐ 1: αυγίπεη,} ἴἴ 15 γΕΓῪ ροβϑί Ὁ] τῆδϊ 
διυάγ οὗ δηςίθηΐ ργοόρἤῆεςιθβ ΠΠΔΥ πᾶν Ὀδθῃ 
οηθ πιοάθ ἱἰπ νπιςὰ δῖ. Ῥδιι!], κὸ Ὁ δηϊοὶ 
(ἰχ. 2, 21, 22), 'ν88 Ὀγοραγοά ἴο σεοεῖνο ἃ 
τενεϊδλιοη οὗ ἴῃς ἔιΐιγοε ἀοβιην οὗὨ [ἰϑγαεὶ. 
ἊΝ ὁ τιιιδῖ ηοΐ, μοννονοΥ, 5 Ρροβα παῖ ἢὸ ἤδγα 
ἁυοῖο65 [5. ΠΧ. 2ο, 21, 85 ἴῃς σοώγες οὗ ἢϊ5 οννῃ΄ 
τοάϊ!οτίοη, Ὀυϊ ΟὨΪΥ 48 ἃ εοηήγηιασιίοπ οὗ ἴῃ 6 
δίίογ ραγὶ οὗ ἴἴ, " αὐ Πγαϑὶ σῥω! δὲ “ατεά.᾽} 
ΎὟὨΕ ταγϑίεσυ ὑν ἢ δα θεεη γενεδὶθὰ ἴο δ|πὶ 

ΚΟΜΑΝ΄. ΧΙ. 

27 Ἐὺγ {}|8 ἐς ΤΥ σονεπδπξ ὑπο 
τΒεαι, γἤξη 1 5}4}} ἴδκε ἀννᾶυ τῃεὶγ 
813. 

28 Α. ςοποεγηίηρ ἴῃε ροβρεῖ, ἐῤέν 
ΠΕΣΕΉΡΞΈΘΩΝ 

ὉΥ ἴδ ϑρίγις (α Οογ. 1ἴ. το) δὲ ρογοοῖνθβ ἴο 
ᾶνε Ὀδδη ἱπαϊςαῖϊοα ἰοηρ Ὀοΐογο ἰη ἴῃ 6 ννογὰ 5 
οὗ βδίδιι, “Ὑἤογα 5}}8}} σοῦ ὦ βράσεριογ 
((ὐοῦ!) ,“ογη’ Ζίοπ, δρὰ ἴογ (δεῖ παῖ τυγη 
ἔτοτῃ ἰγδηϑργεβϑίοῃ ἰῃ [ἀςοῦ, 5! ἢ τη 1 οτὰ ἢ 
(ΗΠ δγον [τ γα]ὶν τοηάογοα): ΧΧ, “ὙΎΠοΓο 
504}} ςοπὶο ἔογ Ζίοη ἃ Ἀδάρθοπιοσ, δηὰ 5}4]] 
ἴυγῃ ΑΨΨΑΥ υπροά]ΐηεβ5 ἔγοσὴ |ςοῦ." 51. 
Ραχὶ, χυοΐϊης ἴς υχΧΧ᾽ ἔσοπὶ πηεπιογυ, 5ὺὺ- 
βευϊεβ “,3,ο»» Ζίοη,᾽" Ἰοὰ το ἰξ Ῥγοῦδοὶγ ὉΥ͂ 
ΤΟΙ ΠΙϑοθησε8. οὗ διιοῖ ραϑϑᾶρβ 45 55. Χὶν. 
7, 1. 2, 1πῸ 7, ΟΧ. 2; 5.11...) Μις, ἵν. . ὙΠῸ 
ὑπηάοκίρηθά ναγιατίοη, “37γχονι Ζ ον», 56Γν6 5 
ἴο δῇἤον [παῖ ἴῃς ΑΡοϑβίϊα ἰ5 1πηκίης ποῖ 
οὗ (ἢ ϑεςοηά Αἀνεηΐ ννμῖ ἢ πλυϑὲ ἕο ονν ἴῃ 6 
(οηνογβίοη οὗ [βγδοὶ, δυΐ οὗ (ἢαῖ ἢγχοι Δάνοηϊς 
ἴῃ ψν]σἢ ΟἾγιϑὶ 85 γενθαϊοά ἴη ἴἢῈ οβρεὶ ἰ8 
51}}} ροίηρ ἕογίῃ ἔτοπὶ [Θγυβαὶοπὶ, δηὰ 5}4]] 
γεῖ γὸ ἔογτἢ ἴῃ δρεοῖαὶ ρονεσ ἴο τ ἀθὸπὶ Η 5 
ΡΘΟΡ ΘῈ [Ι5γταὸ]. Ὑπμδῖ ἢ} γοσϊογαίίοη οὗ [5γδρ] 
ν}}} θ6 ἔοτ [6 νος νγογ! ἃ (ῃῆς Ὀεριπηϊηρ οὗ 
4. ον» ῥε ἀεαά ᾽" (υ. 15). . 

απ «ῥα ϊϊ πὶ ἀαυ4.7 ὠπσοάλιποις ον» 
.αεοὐ :) 8ῖ. Ραμ ἔοϊίοννβ τῇς 1,ΧΧ, νἱοὸ εἷνα 
ἴΠ6 σοηεγαὶ 56η56 νυ ἢ δ ῆηΠοϊοηΐϊ σογγοοίηθβ5 [Ὸ Γ 
ἢ]5 ῬΌΓροΘε ; ἴπε πιογε ᾿Πογὰ] γοπάθτης (566 
Ὠοῖς Οὔ 8. 59, 22) “διη ὰ ζοσς βθῃ ἐδαῖΐ 
ἘΆΣΩ ἤσου, ὑσδιυδρθγοδδβίος πῃ 7800 Ὁ,᾽ 
Ροϊηΐβ αἱ ἰεδϑδῖ 85 οἸἰθαγὶ ἴο {παῖ ππϑο] νης 
γοη οὗ ἴπ6 πδίίοῃ ννῇοβο Ἴοηνογϑίοῃ Μ}]} 

ὉΠ61| 186 Ῥγόορἤῆθου {παὶ “ αὐ 1 γαεὶ “ῥαἰ! ἐξ 
σατὔεά.᾽" 

Α5 [Πΐδ ρογτίοη οὗ με αυοϊαϊίοη ἀεβογῖθο8 
(Πς τεάθεπλίηρ δηὰ σοηνογίηρ ννοῦκ οἵ (σίϑῖ, 
80 Ὁ. 217 δῆονβ Οοὐβ ἔογρινθῃθθϑ ἃ5 ἴπ 
ἐτουῃά οἵ ἴῆε Νενν (Δονεηδηΐ. 

7. ον δὲν ἐξ 7 ἐουεπαηὶ μπμίο ἐδορ.)] Α 
Τοηον 8] οἵ Οοα᾿β νοσζγὰ ἴο Αὔνγδῃῆαδπι (θη. 
χνυὶϊ. 4) ἀρ] 16 Ὁ [58ϊδἢῃ (11χ. 21) τὸ 86 ΠΕ 
σονοηδηῖ, ψὨοΐ ἢς ῥγοςθεαάβ ἴο ἀύβογιθο: 
“Μη “Ριγὶ δαὶ ἰς μροη ἐδές, σμά »17 «υογάξ 
«διε 1 δας ῥμὲ ἐπ 167 »ιομεῤ, αὐαϊ ποἱ 
ἀερανὶ οἱ ὁ 16 7 νιομίδ, ποῦ ομΐἱ 9 ἐδὲ »πομίῤ οὗ 
ἐξγ “εεά, ΠΟΥ οἱ οὕ ἐδὲ πιο ὁ ἐδγ “εεα΄: “τά, 
σαι ἐῥὲ 1ιογά, ον ῥεποφίογιὁ ἀπά )ο" ευεγ.ἢ 
ΤΠ ἜΧΡγοβϑίοη “ ἐόν «τε: σεεά " 566 1Ὶ8 

ἴο δον παῖ ἴδ Ῥγοόσηδο 18 δά ἀγεββοὰ ἴο 
Ι5γδεὶ, ψῃοἢ παν Ὀθθὴ δ ΒογῖΟ ΡΑΓΙΥ͂ 
Τα} δηὰ ῥαγΓΥ υπΐλιτπῆω!, μ45 ον τα- 
ἰυγηδα ἴο 115 Πά 6] γ. 

ΒῸΥ ἴΠ|5 ἀεδϑοσιριίίοη οὗ ἴπῸ σογνθηδηΐ ϑδῖ, 
Ῥδι}]} ϑυϊ υδεταῖοβ ἀποῖθοῦ ἴδκθη ἕγοπι 15. ΧχυἹ]. 
ο (ϑερίυδρ.) καὶ τοῦτο ἡ εὐλογία αὐτοῦ, ὅταν 
ἀφέλωμαι τὴν ἁμαρτίαν αὐτοῦ, “Αηὰ (158. 18 
ἢ]5 δ]εβϑίησ, βοὴ 1 5}.4}} ἤανε ἴδκθῃ δνναῦ 
15 5," ψὩΙΟὮ 15 τοσα Δρρτγοργίαῖε ἴο δἷ5 
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γέ Θμδγλεβ ἔογ γοῸΓ ΒΆΚαε5: δυῖ 43 
τουςῃίηρ τλ6 εἰεςτίοη, ἐδέγ ἀγε ὃε- 
Ἰονεά ἔογ τῆε ἐδ  εγϑ᾽ βαεβ. 

ΒΟΜΑΝΞἝ5. ΧΙ. [ν. 29---3:. 

40 Εογ δ8 γε ἴῃ Ἂἰπγὲ8 ρδϑὲ ἤᾶνε 
ποῖ ἴδεϊϊενεά (ἀοά, γεῖ πᾶνε πον "τ, 
οὐϊαίπεά πλεῖοῦ τὨγουρ τηεῖγ υἡ- 

290 ἕογ ἴδε μιῆς δπὰ οδ᾽]ηρ οὔ Ὀε]ϊεῖ: 
Οοά 4γε ψίτμοιυξ γερεηΐδηςε. 21 Ἐνεῃ 80 ἢᾶνε ἴΠεϑε6 δἷβο πον 

Ῥγοβοηΐ ῬΡΌΓΡΟΒΟ 85 σοηίϊδιηϊης ἃ Ῥγοσηῖβε [Πδὲ 
ἴδε 5ἰη5 οὗ ἰσγβοὶ 5411} ὕε ἴδ ἄννΆγ. 

866 ποῖθβ. οἡ [8. Χχυϊ. ο, δηὰ οοσῆρατγςε 
7εγ. χχχὶ. 11--:4. 

ΤὨς ΠιΠ]πιοηῖ οὗ 51. Ραυ]᾽5 ργοαϊςτοη πλιιῖ 
Ὧδε τοραγάθα 85 51}}} ἔμξζυγε. θείης ἴῃς ἰδϑῖ 
δῖορ ἴῃ 1Π6 υηϊνοσϑδὶ αἰ υϑίοη οὗ (ΓΙ ΒΕΙΔΏΙΥ͂, 
δηά [η6 ὑγεϊυὰθς ἴο ΟὨγίϑι 5 βεοοπὰ σοπηην 
(Μέεγεοῦ). 

28-82. Τῆς ρῥγοϑεηῖ δ᾽ ἰοπαζίοῃ οὗ [ϑ5γδεὶ ἴἢ 
ςοπίγαϑδί νυ Οοα δ υπομδηρίης Ὀσγοπη δε ἴο 
(Πεῖγ δῖ Ποῦβ (28, 29) 15 ρατί οὗ ἴῃς πιοῖῃοά 
ΌΥ νῃϊοῦῆ Ης ν}} εἐχίεηὰ Ηἰβ πιΟΥΟΥ ἴο 
41} ἡδίίουβ, ἀπὰ 50 δἂἵ ἰδεῖ ἱποϊιιάθ Ὀοῖὴ 
]ενν δῃὰ (πῆς ἢ οὔς ςοπιπλοη ϑβαἰνδίίοη 
(30--32). 

48. «4: εοπεογπῖης δὲ σουρεὶ͵ δε} ἄγε ἐπε) 
ἐ.ς. Θῃετη 5 οὗ (οά, ἰγεαϊοὰ Ὀγ Ηἰπὶ 45 εῃε- 
τηἶε8 δηά Ξῃιῖ ουΐ ἴοσῦ ἃ πλὸ ἴσοπι Η 15 ἸΠΟΓΟΥ : 
δηά {{||5 18. “,)ῸΓ γομγ “αἄεν," τῃαξ γοῦ ΤΔΥῪ 
γοςοῖνο [Ππδὶ πΊΈγΟΥ ἔτοπι νν ἢϊςἢ ΠΟΥ ἔογ {Πεὶγ 
ἀϊϑοδεάϊεηςε ἢανο Ὀδθη ὀχοϊάθά. ῬὍΠὶ5 ρδ5- 
δῖνθ βϑέηβὲ οὗ “ μεριες," 1.ε. Ἀαϊοα ὈΥ Οοά, ἰ5 
ὨΘΟΟΘΒΑΓΥ 848 Δηδννεσίηρ ἴο “ ὀείουεά " ἴῃ τδ6 
ῬΑΓΑ}16] οἰαυθο. [ἢ ννῆαϊ θοηδο Οοά δδῖοϑ ἴῃς 
5 ΠΠΟΥ, 566 ἰῃ 1Π6 ποῖδ οἢ ν. 1ο. 

διὶ α΄ ἰομεῤίηρ δε οἰσαοπ,)] Μργετ, ἴο!]ονν- 
ἴῃ Εννα]ά, ἀὔρθ5 ἴα “2ῤὲ εἰκελίοη " Ὠλνιηΐς 
Ὀοόη εοϊηεά ἰῇ νύ. ς-7 ἃ5 “ἐῤεὲ γεριηαπὲ 
ἀεζογδησ 10 ο᾽θοίξοπ οὐ σγασε" ταιϑῖ τοΐδιη 
τῆι πιοδηϊης ΠοΓΟ; “Ὀπϊ ἴῃ τοραγὰ ἴο τῇ 6 
οἰθοϊίοη, τπαῖ σἤοβθθη σοπιηδηΐ 15 ἃ ἰἰϊνίηρ 
νν] Πε55 παῖ 15Γ86] 15 51}}} Ὀοϊονεὰ οἵ σοἀ;᾽ 

ΤΠ15 σοηςγοίο βοη56 οὗ “ῥέε εἰρεί ον 15. Πονγσ 
Ἔνεγ, ἰουηα ΟἾΪῪ Ἰῃ Ὁ. 7,  ἤοσα 11 15 ἐχρ διηεά 
Ὁγ ἴμε ςοηΐοχῖ: δηά [ἢ6 ιἰϑιιαὶ ἱητεγργοϊατίοη, 
“48 ζοποογηΐηρ Οοα 5 σδοῖςὸ οὐ [5γϑθὶ ἴο ὃς 
5. ῬοΟρΪὸ "---ἀπϑννοῦα ὈεΙΟΥ ἴο ἴΠε ργενίοιιβ 
αοἴδιιθὸ “ α. εονοσγηέης ἐῤέ σουρεί" ὍΤὨς πλέδη- 
ἴῃς ἴΏοη 15, " Τἔννο Ἰοοῖ δῖ {πε Ὠ᾿νίηθ οἰθοϊοη 
οἵ ἰ5γ86], ψνῃπογοίη Οοά εοἤἴοθο ποῖ ἃ πιοῖο 
Τοπγηδηΐῖ, δυῖ ἴῃς ρεορὶδ δῖ ἰάσζο, [ΠΟῪ 476 51}}} 
“ δείουνεδ γὸγ δε ζαϊδεγο᾽ “αλεν," Ὀδοδιι56 ἔγοπι 
{Πεπὶ [Π6 Ῥγοπηϑε Ὀ]εβδίηρς ννᾶ8 ἴγδηϑπλ θα 
ἴο πεῖν σπΠ]!άγοη δοσογάϊηρ ἴο ἴΠ6 ἔογπι οὗ 1Π6 
ςονοηδηῖ--- 210 ἦῤεε ἀπά ἰο 17 “τε4" ((ΟΔ]ν]η}: 
σοπίράᾶγα {{ὺὑκ6 ἰ. ς4, 55. 

29. ΤῊρ ἰαϑὲ ποι ρῃϊ 15 πον σοηβτγπιεά ΌΥ͂ 
“ἴδῃ ἀχίοχῃ ἴγ]}} ἀροϑίοϊις " (βΒεηροὶ) ςοηςογη- 
ἴης ἴῆ6 υποπδηροδῦϊα παΐυγο οὗ Οὐ 5 ριγροβθ. 
ΗΙ5 δεῖβ οὗ γσγᾷος, Ηἰ5 γ᾽ ϊβ οὔ ἔάνοιιγϑβ ἔγθοὶυ 
ξβτδηϊοά (χαρίσματα), Δηα ἐβρεοία!ν Η 5. ςΔ}}- 
ἸΏ, ἅτ “ «υἱδομΐ γεῤῥεπίαηςο" ΘὍὉῃῸὸ νογά 
ἴδιυι5 ὨΔΡΡΙΪΥ τοπμάεγεὰ πλοδῃβ εἰϊμοῦ “ [Πδὶ 15 

Ὡοῖ τορθηϊθα οὐ (Ρ]αδῖο, ἴμερξ. ἰχ. 866, ΒΕ.) 
οΥ, “δῖ σδηηοῖ 6 γορεηϊεα οἵ" (Ρο]γὉ. χχίν. 
12) 11): σοτῇραγα 2 οΥ. νὶἱϊ. το. 

Οοάεῖ ἱπϊεγργεῖβ “ἐῤεὲ χῆν οΥΓἹ Οοά" οἵ 
ἐδὲ »νιογαἱ απά ἐμέο δεῖμα! σμα ες τ νυ ΒΓ ἢ 
ἴϑγδθὶ ννᾶβ βρεςίδ!! Υ εηάοννεά ἔοσ 15 ρθουν 
τηϊβϑίοη ἴο ἴπε νου: Ὀυΐϊ 5 ἀγρυπηςφηΐ {παῖ 
ἴδε νοτγά (χαρίσματα) “ 501} }}} Π45 [Π|5 56 ῃ56 
ἴη 51. Ῥαὺ} 5 ΕΡ 5165 15 ηοῖ νν6}} ἰσυηδοά, δηὰ 
δ15 ᾿ηϊογργοϊδιειοη 561} 15. ἔδηςι}: 8.ς ἤοῖς 
Οἢ χάρισμα, ἱ. 1ο. 

890-82. Τα ρεπογαὶ {τυ ἢ 4] οροὰ ἰῃ σν. 
49 18 ζφοϊτοδογαῖθα ὉΥ Δη Ὄχρίδησίίοη οὗ {86 
ΤΑΔΏΠΕΓ ἴῃ ΥΠΙΟἢ [ἃ ἀν}} Ὀ6 τϑα] ϑεὰ ἴῃ 1815 
ῬΑγ Ιου ΔΓ ᾿πϑίδηςθ. 

ΤΠδ σουγϑε οὗ Οοά δ σον} άσοηςς ἰονναγάβ 
Οεη 65 δηὰ [ἐνν8 5 δυτησηθα τρ ἰῇ ἃ βογὶεβ οὗ 
ΠΟΠΙρΑΣΊΞΟ5 δηὰ ςοηίγαβῖβ, νος ἢ ἃγὸ πηδὰδ 
τοΓο 5 Γ Κιηρ ΟΥ̓ οἶοϑὲ δηὰ Ἴσοπίηιδα Ρᾶγα]}]ε]- 
ἰσπι5, ἴῆ6 δης{{|6515. “δ γοῤεάίοηες ---- πέγοῦ ἢ 
Ὀεΐηρ ἴὰγσῖςθ σορεαϊοα ἴὴ ἴῃς ἴπγες νοσβοβ 30-- 
11 (Εογθ65). 

80. ον ΄4 γὲ ἐπ ἐΐγπεὶ βα:: ῥίσυε ποί δείῥευεά 
Οοά, Θ᾽.) ἘἈδίδογ, “ Σὸν ας γε ἐπ ἰδ γιεν ῥα" 
οὐογϑθὰ πο Οοά, γε ῥᾷυε ποαὺυ οὐέαϊπεά 
ΓΟ ΌΥ τοὶ ἀϊδοῦδοάΐλθηοθ, ὄυέπ 20 
ῥαυε ἰῤῶς αἴόὸ ποαυ ὈθΘὰ ἀϊδοῦθά:ξθῃῖξ, 
8) δὶ Υ [89 ὩΘΙΟΥ͂ θοδίο θὰ οἡ γοσ 
ἘΒΘΥ ΠΔΥ Δ1]80 ΓΘΙΏΒΘΙΥΘΒ οὐἠαὶη ΕΓ." 

ΤΠε ἴοσπηογ ἀϊδουεάϊεηοςο οὗ ἴς Οσηῖ!οβ 
(. 18 8.) οὐρῆϊ ἴο τόργθββ 41} ὑπομαγιῖδῦ]α 
ΘΟ 55 ἰῇ γοργά ἴο ἴῃ ργεβθηῖ ἀϊδοδοάϊεξηςς 
οἵ [πε [εννβ, ΠΊΟγῈ Ἔϑρεοῖδ!γ 45 {πεῖν ἀϊδοδοαϊ- 
Θη.6 [848 Ὀθθη πηδάθ ἴδε οςοδϑίοη οὗ Οοὰ δ 
ΤΏΘΓΟΥ ἴο [πὸ Οοπ.1168. 

Τῆς Αροβῖϊθ ἀθβουῖθεβ ἰῇ ὧ. 30 ἴΠς ραν 
δηά ῥγωεπὶ τεϊδιοη5 οὗ Οθηῖ!ο δηά [ενν, δηὰ 
ΟΟΠΊΡΑΓΟ5 ἴποπὶ 'ῃ Ὁ. 31 ΨΙ ΤΟΙΣ φγώξηξ 
δηά ώωγε τοὶ] ἢ 5. 

ΤΠΘ σοπηραγίϑοῃ ἰηνοΐνοϑ 4530 ἃ αἰβδγοηοο, 
ἴογ νἢ}}]6 'ῃ φαΐ οᾶθὲ “ διοῤεάίοπες" ἰ5. οὐδῦ- 
σοπὴς ΕΥ̓͂ “πέγον ἦ ἴδογε 5 ἃ ἀϊγοςῖϊ σοηϊγασῖ ἰ 
16 πιολῃβ οιπρίογοὰ: “πιέγο " ἴο ἴῃ Ορῃ- 
[Π|65 γεϑι]ῖ5. ἔγοηι “"" ἀἐτοδεάίεηιος" τῇ τῆς [ἐνν8, 
ΥΩ " ἴο ἴῃς Ιοννδ 56 ἴο 6 [ἢ6 τοϑι!]ῖ οὗ 
“ΠΉΓ ΟΣ " αἰγολαγ Ὀοβίοννεαὰ ὕροὴ ἴῃ6 Οοπι 65 : 
ΠοΙΊΡΑΓΟ χΥ. 9. Τἢε ογάσγ οὗ ἴῃς ννογὰβ ἰῇ 
(ες Οτεοκ (ἔοσ πο ἢ σοτῆραγε 2 Οὐοῦυ. χὶϊ. 7) 
δάμη, θυϊ ἄος5. ηοΐ γεηυΐγο, ἃ ἀϊβεγοηΐ οοη- 
δἰγυςτίοη οὗὨ “. τ1: “Ενδθη 580 δᾶνθ ἴποβδ 
Αἰθὸ ὩΟΥ δεθη αἰϊδοδοάϊοηϊ, Ὀδοαιιβθ οὗ ἴῃ6 
ΤΏΘΓΟΥ Ὀεβίοννεὰ οἡ γου.) Βιυιῖ (Π6 Ῥαγδ οὶ 
αἶδυϑεβ ἀγὰ ἰῇ [ἢ 5 νυδὺ ἰς55 ρεγίδοι]Υ θαϊαποοὰ 
(ἤδη ἰὼ ἴδε ογάεσ οὗ ΑἹ. τεϊδϊηθά δθονυε, 
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τοι, ποῖ ᾿δεϊϊενεα, τὲ τΒτουρὴ γουγ οὗ ἴῃε ννϊβάοηι δὰ ἱςπον]εάρε οἴ οά’ 
ΠΛΕΓΟΥ͂ ΤΠΕΥ 4'50 πΊΔΥ οὗϊαί πηεγογ. ον ἀῃβθδγοῃδῦϊε ἄγε ἢἰβ Ἰμάρπχεηῖβ, 

"Οτ, ἄμ 42 Εογ (ὐοά Βδῖἢ ᾿σοποϊιάθά τμεπὶ δηὰ ἢΪβ8 νγᾶγβ ραϑὲ βπαϊΐηρ “ΠΙ 
Στ 411 ἴπ΄ ἀπθε]ϊεί, τμδὲ μῈ πλῖρθε ἤᾶνῈε 34 ἔξογ ψ πὸ μαῖῃβ Κπογῃ τῆε "16.,10..3 

ΤΩΘΓΟΥ͂ ἀροῃ Δ]]. πηϊπα οὗ τῆς [ογάὐ οὔ ψῆο διδῖὴ 13 εἶ ὅον 
23 Ο τὰ ἀεριῇ οὗ τὰς τίομεβ δοῖἢ Ὀδοη ᾿ἰ8 σου ηβοῖ]ογ 

82. ἔὸν Οοά δαὶδ εοπεϊμαάξα ἐδοη αἱ ἐπ 
ωρι δες} Ἀαῖπον, ΞῪὸς σοὰ δαὶ ἐδε» αἰϊ 
Ρ ἴο ἀϊδονοάλθποο." Τῇ ἤπ4] ργοοῦ [παῖ 
Οοά ν}}] Βᾶνε ΠΊΟΓΟΥ οἡ ϑγδοὶ 18 ἴῆλί (ἢ 15 
8 ἰη δοςογάδηςε νι δηὰ ρματί οὗ ἴῃ υηΐ- 
γΟΙβ8] ροἷἰλη οὗ Ηἰ5 ϑαϊναϊίοη. Βγ “δεν αἱ 
(ἢς Αροκῖϊς ἀξηοῖε8 δὶ] οὗ νῆοπὶ ἴθ διδ5 
Ὀδοη ϑρεδκίηρ, ἐς. Ὀο(ἢ [εὲννβ δηὰ Οθηῖ 65 ἴῃ 
1πὸ 5απιὸ ἡδίιγαὶ δηὰ τηοχαρρογαῖεα 8656 ἰῇ 
Ὡς ἢ δ βροκὸ οὗ “αὐ Πιγαεὶ" ἴῃ ὦ. 26. 
᾿οοϊγίηαὶ πιοῖϊνος ἔθὸγ υπάγ ΠἸπλι της ΟΥ 
οχίοηάίησ ἴῃ 6 δρρ]οδίίοῃ ἀγὸ ὀχοϊάθά δ [86 
ςοηϑίἀογαῖοη “ται ἴἢ6 υπϊνεγδα! Ὑ οἵ {π6 
Ὠ ῖνπς δώγρους οὗ τοἀοτηρίίοη (ςοπηρ. τ ΤΙπΊ. 
τ. 4), 8δηὰ ἴῃς ΞυΠηςΙἜΏογ οὗ ἴῃς γοάἀεπιρίίοη 
ἀοίυ δ! νυτουρῆϊ ἴοσγ ἴδε Ἰυπι1Ποδίίοη οἵἉ 8]] 
(ν. 18), ἀο ποῖ εχοϊυιάς 18 ραγί!ιαὶ ποῆ- 
ΤΟΔ᾿ σαι δὲ δος (πγουρὴ ἴπ6 ἔδιξ οὗ τῆς 
ἰηάϊν 1.815 ςοηςεγηεα " (Μεγοτ). 

ΤΠὮΟ πιραηΐπηρ οὗ ἴδ Ῥῆγαϑο “"" εοποίμαεα "ἢ οὗ 
ΦΒλαΐ ῸΡ ἴο ἀϊδοῦθὰλθηο00᾽ 15 Ὀοσῖ βϑϑῇ ἰῇ 
[86 ρᾶϑϑᾶροβ νγῆεγε ἴῃς ϑερίυλρί πη ἢ45 1ΠΠ6 5 πὶς 
Οτεεὶς νοσγῦ : Ρ5. χχχί. 8, " “πῶ δαὶ ποῖ «“ῥμὶ 
» ῤ ἰ210 δὲ δαπμά τ 1δὲ οπρηιγ,᾿ 5. Ἰχχυν δ, 50, 
“μέ γαυε ἐῥεὶν ἐκ (1(ΧΧ, "σαῖς ἢ ονεν ἰὸ 
ἐδε ρει εηες." Ὁ. ἦ. 62, “Ηε χανε δὲ 
ξεοῤίε συεν αἰο ὠπῖο ἐδε σᾳυογά." 

ἴῃ δοοογάδηοςς ἢ [ἢ6586 ρδϑβϑᾶγοβθ, δηά 
ψ 81. Ρδι}5 οὐῆ υϑᾶψε (Οδὶ. 111. 22), 
Οοά ἰ5 τοργοβδεηϊοα 85 μιν ηρ οὐῦ 4}} πηθη, 
Ὀοῖἢ [ἐνν5 δηὰ Οσεηῖ]οδ, ἴο ἀϊδοδεάϊδηςο, νν 8" 
ουξδ͵ ρον Γ οὗ Ἔβοῶρε: ἃ Ὀοϊὰ δῃὰ γι κὶηρ 
ἀεςοϊαγαίίοη οὗ Οοά 5 4]]-τυϊίης Ρτονίάσηοο, 
ἰοτείης Ἔνθ δίῃ ἱπῖο ἴΠ6 βοσνῖςε οὗ Η 5 πΊΈσοΥ. 

ΎΤΠΕΟΙΟ ΔΙῸ νδζίοιιϑ πηοάθβ οὗ βοβεηίηρ ἴΠ6 
ΟΧΡΓΕβϑΙΟἢ : ἐκ. [πῃδὶ οὗ (γγϑοϑῖοπι δηά οἴδεγ 
Οτεοῖκ δίμεγϑ, ἴ[μαἰ σά ςοηνὶοῖοα ἴδοπὶ 4]] οὗ 
ἀϊξκξοδεάϊεηςο; δηά {παῖ οὗ ἱοάοτγιι ἰπ [86 
Οαἴοης, {πὶ Οοὐα ἀϊά ηοΐῖ σαιϊι56 {πὸ ἀϊθϑοῦο- 
ἀϊεηςο, θυῖ ΟὨΪΥ ρεττη το ἀ τὲ (πτουρ]ν ἴῃς οχ- 
Θγοῖθο οὗ πηδπ 5 ἴσο ν}}}. Βυῖ 51. δι} 
ἰληχζυᾶμο τλθδηβ τογὸ ἴπδη {Π|5: Οοα 8 Ρσο- 
τ άδηςο Ραςθ5 πηδη ἰὴ 5} οἢ οἰγουπηδίδηςοβ ἴΠδῖ 
[ἢ ῬογνεγεΥ οὗ ἢ]5 ψ 1} ὁἤῆοννβ [1561 1η δεῖιδὶ 
ἀϊοοδεσίεποθ. ΤῊῖβ ἢ848 Ὀδθη ΠΥ ῥγονθά ἴῃ 
Γοξατὰ ἴο ἴδε Ηδαίμρη ἰῃ ἱ. 24, 26, 28, δηά ἴῃ 
τεκατὰ ἴο ἴποϑεο ψγνῆο νοῦ ὑπάογ τῆς ἰανν ἴῃ 
εἶν. ᾿ϊ. ἀπά ςοἢ. νἱῖ, “Ψνὲ ουὐρῆξ ἴο δάά {παῖ 
ἴῃ Ὀοῖ οΑ565 ἴδε Ἰδίθηϊ οδἱπ δά τηδη!θοῖθα 
ἰἴ8ε} ἔτγθεὶυ δηά δοιίνεὶυ, θείοσγε ἰακίπρ 186 
ἴοιτη οἵ ἃ ἡυάρπιοηϊ ἔγοτα σοα " (Οοὐοι). 

[ποιεδά ἐδογείοσε οὗ ἰγγίηρ ἴο ννεάκοη ἴδ6 
ΤΟ] ἕοσςος οὗ ἴῃς Αροϑβί θ᾽ 5 ἰδηριυδκο, [ἃ 18 ζὩγ 
Ὀεΐζεγ ἴο ἢχ οὖσ 1πουφμῖϊθ οἡ ἴδε κἰοσγίουϑ 

νἹηἀϊοδιίίοη οὗ Οοά᾽ 5 ϑενουῖ νυ δἰ ἢ 5 βΒῃονση ἰῃ 
ἴδε ρτγδείοιιϑ ρὰγροβε παῖ ἰἴ 15 ἰηϊοηάδα ἴο βοσνο. 

ἐδαὶ δὲ νεϊσῥέ ῥαυέ πέγοῦ προπ αἱ Βαΐδοσ, 
μβομ ἘΆΘτΩ 811, ΓηδΔπίηρ, ἃ5 ἰὴ ἴπ6 ἰΟΥΤΊΟΓ 
οἴδυβα, (ἢ ἀεβηϊς ννμοὶε (τοὺς πάντας) πιδάδ 
ἊΡ οὗ “ἐῤὲ Μμωίπει. οΥἹ 1ῤε Οεηείρ," ἀπὰ “ αἱἱ 
Πγαεί,;" 8εὲὲ τοῖς ἂἵ ἴῃ οπάὰ, Τὸ “δασυε 
ῬΏΟΓΟ " τπλρδῃ8 ἴο πηᾶκὸ (ποῖ ραγίδικοσβ οὗ 
[ῃδΐ “ εονιηεοῦ σα υαίίοη " (μὰς 3), ννΒῖςἢ ἰδ 
ΕπΡΠΔΙΙΓΔΙΥ ἃ αἰθροπϑδϊίοη οὗ πιογου, 88 ἰ8 
ϑῇοννῃ ἰῇ συ. 10, 31. 

“ Οοά ὃγ Ηἰξς ἱπεβαθ]ς τυϊϑάοπι 50 ἀΐβροβοβ 
δηὰ σοηΐῖσοὶβ ἴη6 δῇδιγϑ οὗ τηθη, {πδί {ποτ ἰδ 
Ὧ0 ραγί οὗ τηληκιηὰ (παΐ ἰ5 ἠοῖ ἰηνοϊνοα ἴῃ 
βίη ; ποῖ {πξ Ηε ἰ5 {πε σδυι6 οὗ δ'η ἴῃ δην, δυῖ 
[παῖ ἴογ ἃ ἴἴϊπη6ὸ Ηδ βιΕπτβ πιθη ἴο [4}} Ὁγ πε ὶγ 
ον 5ἰηξιϊηθ55, ἰὴ Ογάου (δ θη (ΠΟΥ Πᾶν 
ἀϊϑοονεγθὰ [Ἀ6ΙΓ ΟἸΤῸΥ ἘΠΕΥ͂ ΠΛΔῪ ἔδοὶ τῃδῖ {ΠΕ 
δανε θδθ ξανθά, ποῖ ὉΥ ἐμεῖς οννη πιργιῖ, θυ 
Ὁγ {πε ἔγεε πιεγου οὗ Οοά, [παῖ ΤΠΕΟΥ ΠΊΔΥ ποῖ 
ἔτονν δσοραπί. Αμηὰ ἴῃ 186 πιϑληίηθ, νυ ῃ 16 
ἀοίηρς {πΠ|8, Ης 5 50 ἔδγ ἴγτγοτῃ ουρροϑίίηρ ονἱ] 
ἴο ΔηΥ͂ οῃς, ἴμαῖ ὉγΥ Ηἰ5 ροοάπεϑ5 Ηδ πηᾶγνεὶ- 
Ἰουδὶν ἴυγης (ἢε εν ]8 οὗἨ οἴποῖβ ἴο οἷισ ροοά. 
Βυϊ ρΡεγβᾶρβ ψὲ ἅΓ6 ἐπίθ πη ἴοο ἄδερ ἰηῖο ἴῃ6 
ΤΟ 8568 οὗ Ἃ(ἢ]58 Πηγϑίεσυ, ἴοσ ἃ Ἰἤλῃ βρθδκίῃς 
ἴο πηφῃ. 

“ ΑπιδΖεπιθηΐῖ σοπλο5 ΟΥ̓ΘΓ πιῈ ἃ5 ἰ ςοῃίοτη- 
Ρἰαῖς τ6 ᾿η6 Πα Ὀ]6 πιεῖ ποά οὗ Οοά 8 ςουπεεῖὶ ; 
δηὰ 5ἰηςε 1 σδηῃοῖ ἐχρίδίη ἰἴ, 1 ννουϊὰ ἔδιη 
Ἔχοϊαῖπι, Ο {πὸ ἀορίῃ οὗ Η:5 βυρεσαδουπάϊης 
τνϊϑάοπι ἢ (Ἐγσαβηλβ.) 

989-36. Τῆς κἰοσίουβ ἔστ ἀδοϊατοὰ ἴῃ 
ν΄. 12 ἴογοθϑ το ἴπ6 Αροβίϊεἶβ ἤραγί δῃ ὃχ- 
οἰαπηχαῖίοη οὗ δάογίηρ ννοπάθγ, νν δι ἢ ἔογπὶβ ἃ 
ὨΟΌΪῈ ςοηο] υδίοη ἴο ἴπ6 ργεδῖ ἀγρυμηθηΐ οὗ ἴμ6 
Ἐρι5ῖ|56. Τῆς νυτδῖ “ γευεαίρ  ἥγοηι ῥεαυεπ 
αχαϊπμε αἱ ἐσιγὶφ διεοισπέι" (ἰ. 18}, ἢᾶ5 βίνεῃ 
Οἶδοθ ἴο 16 ΤΏΘΓΟΥ Ψν Πῖοἢ δαλῦγδοοβ δὶὶ [86 
δας οη5 οὗ {πε φαγῇ. 

33. Οἐδὲ ἀεῤτ οι δὲ γἱοδες δοι ΟΣ δὲ «υἱ“- 
Ἅο»» απ ἐποαυεάσε οΚΓ Οοά1)] Ἐλλῖπογ, “Ο δὲ 
ἀεῤ᾽ὸ οὔ ιδε γίοῤες δα ἃ «υἰσάονι ἀπά ἐποςυΐεάσα 
οΓ Οοά." ὌΠ Ϊ5 ςοπϑιγιςξίοη, Δἀορίοα ὈΥ Οτ- 
ἔεπ, ΟΒγυϑβοβίοσῃ, δηά οἵϊεν Οτεεὶς ΒΔΙΠοΓβ, 15 
οοπιπιθη θα ΌῪ [18 στεαῖοσ 5: ΠΊρ}1ςἰγ, δηὰ ὉΥ̓͂ 
τῆς ἕδςεϊ παῖ, αἴεγ φυοίην, ἴῃ Ὁ. 34, ἃ ραϑϑασα 
ἔγοῖὰ ἰϑδίδὴ (χὶ. 11) πιο Πδῖγαῖο5 Οοὐ᾽ 
«υάονι απ ἀποαυίεάφε, δῖ. Ῥδὺ] δα ά8, ἴῃ ὦ. 
85, ἃ ρᾶβϑᾶρε ἔγοζὴ [οῦ (χὶ!. 11) νυν δ ςἢ γοίεσδ 
ἴο ἴδε πέωδε: οὗ Θοά. 

“δ εῤι}" ῖ6 ἔγθαυ θη} } ἰουπά ἴῃ ἴΠ6 Οτεοκ 
ς]αβϑὶς9 8ἃ8 δὴ αἰϊσίθυϊες οἱ “ γίδες" (ϑορᾷ, 
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ς Οἵ ψῶἔο μδῖῃβς βτθὲ ρίνεη ἴο 
ἢϊπὶ, δηὰ ἴ 5}4}} δε τγεσοπιρεηβεά 
απο Ἀἰπὶ ἀραίη καὶ 

ΕΟΜΑΝΞ. ΧΙ. [ν. 3.5---26, 

6 ἔοτγ οἵ δίπι, ἀπά τῆγουσῃ ᾿ἰπι, 
Δηά ἴο Πίηι, σγέ 41} τῃϊηρ5 : ἴο ψγνῃοπὶ 
σε ρ'οιυ ἔου ἐνεσ. Αἰιἰηςη. 

.ΑἾαχ,᾽ 130), ηὰ 4͵50 οὗ “ «υὐνάο»»:᾽" δηὰ “ ἐποαυ- 
ἐεάφε" (ἜΞΟΏΎ]ὰ5, ὁ δερῖ. ο. ὙΠεὺ." 578 ; 
Ῥιηάδγ, " Νοηλ., ἵν. 7: Ριδῖο, " Τ βοςξῖ. Ὁ. 183, 
Ἑ.). 415 δρρ]ιθ ἴο πὸ ἰαϊῖογ ννογάβ. ἤξεγς, 1ἴ 
ἀεηοῖοϑ ης ἴ “"' υηΐα ΠΟΙ Δ ]6 τ γϑίοσυ," Ὀυϊ ΟὨΪΥ 
4“ ἸΟΧΒ ΔΙ 51186 ἔμ] η6 55. 

ΤὨο ἴσιο ἀϊδτηστίοη Ὀεΐννοθη “ ἀποαυλεάσε 
δηὰ “ «υἱπάίο»ι " ἰ5 ὈΓΙΘΗ͂Υ ἱπά!ςαῖοά ὃγ Τῆθος 
ἀοτεῖ: "Ηδ ἴογοκηφιν {Πε56 τῆϊ]ηρ8 πομπῇ τῆς 
Ὀερίηπίηρ, δηὰ πανηρ ἔογοκηονπ ἔπει, Η 6 
ΔΙΓΔηροα (ὠκονόμησε) ἴπεπὶ νυ ϑεὶγ." Βρ. 
Ιἰρῃθοοῖ Γοπιασκβ οὐ (οἱ. 11. 1: “ΨΜΠ16 
γνῶσις 5 5|ΠΊΡῚῪ ἐπέμέζθδ, σοφία 15 γαλοοπας 
ἑδυε αἰδϑο. Ψν ΠίΪῈὸ γνῶσις ἀρρΊ165 σὨοΗ͂γ ἴο ἴῃ 6 
ΔρΡργεποηβίοη οὗ ἰγυΐῃβ, σοφία 5ιιρετδά 5 [Π6 
ῬοννοΓ οὗ γελϑοηὶηρ δου ἴπεπὶ πα ἴγδοίηρ 
{8 εῖγ γοϊδιοηβ." ΤῸ οοπιρεῖο ἴΠ6 ἀἰϊδι[!ηςτίοῃ, 
νὸ τῃυδὶ δάά (παῖ νν}}}6 ““ Κπον)]οάρο᾽ [5 
ἐδεογείεαὶ, "’ νγϑάοτῃ " 15 φγασλεαί, πὰ ννὮΠ]6 
“ Κηον]οάρε " 15 ριυ ΓΕΙγν ἐπε εεῖμα!, “ νἰϑάοτῃ "ἢ 
5 αἰϑο »πογαΐ, δηὰ ἴογ {παῖ γϑάβοη 15 Ὀοζῃ [6 
τηοϑί ρογίοςϊ οὗ τηθηΐδ] γμϑ5 (Ατίϑζος!οθ, " ΝΊς. 
Ετἢ.᾿ νἱ. 10) δηὰ {πῸὸὶ υθθη οὗ 4}]1 υἱγῖι 68 
(αἴςετο, " ἀε ΟἿν᾽ 1. 43). [π ἴῃδ ῥγεβθηῖ σοη- 
(εχῖ γνῶσις 566ΠῚ5 ἴο ΓΕΙΕΓ Θ5ρθοίδ!} Υ ἴο Οοὐ 8 
ἔογοκπον)οάρο οὗ [86 ἔγοε ἡδίογπηηδίίοηβ οὗ 
ΤΏΔΠ 8 νν1}}, θοτῇ ἴῃ ᾿πάϊνιάτι415 δηὰ ἴῃ παδίίοΠ5: 
ψ Πὸ σοφία ἀόηοῖο5 ἴπ6 δαχηγαῦϊο 511}} νν τῇ 
ψ Ὡς Ης ἱπο]ι: 05 τηδη 5 ἔγες δοίίοηθ ἴῃ Η5 
Ρίδη, δηὰ ἰγαηϑίοσιηβ ἴἢθ πὶ ἱπίο 50 ΤἼΊΔΗΥ͂ 
ΤΊΘΔΠ5 ἰοῦ ἴθ Δοσοιῃρ δηθηῖ οὗ Η!5 οοά 
Ρυγροβε (σοάοῖ). 

δοῖῦν πηπσεαγοῥαδίς ἄγ δὲ ἡμάρνπεπὶ:,) 
Λοεοογάϊηςν ἴο Μονεσ οὐ δ “7 κμάσηιοπ! "Ὁ ἃτὰ 
(ἢε ἀεϊοιπηϊηαῖο ρΊΓΡΟΘο5. νν ἢϊοὶ ΗῚ15 “ «υἷν- 
Ἅο»»" 5εἴ5 δοίοσγο Ηἰπι, δηὰ ἔογ τῆς δἰταϊησηοηῖ 
οὗ ν πιο Ηἰβ5. “' ροννεῦ "5 ἐχοσῖρά. “Ἢ 
«ὐαγ7. " τὸ ἴῃς φραγίϊοι ]γ σου ΓΒ65. ἡ] ἢ Η 15 
“ ξηοαυἑιασε᾽" ἀἰδοοσγη ἴὸ δὲ ἴπμε Ὀοδὲ ἰὴ 
ΠΟ ἢ Η5 “ δοιυον ἢ σὴ ννοσξ. 

ὙΒΟΙ]ΟΟΚ γόνογβαϑ [15 νἵονν: ἴῃ 6 “ μάσνιεη ἢ 
ὅτε (6 ἀθοϊδίοῃϑ οὔἵπμε Ὠ᾿νίπο ἀποφυεάσε, πὰ 
[86 “«υαγ'" ᾶἂγὲ ἴῃς πιοῖμοάβ νης Οοὐ 8 
«υἱάονι Δἀορῖβ ἴογ γα] ]ϑημ ἴοϑο ἀδς 510115. 

[1 5θοπὶ5 δ ΡΙΓ δηάὰ (ΓῸΟΓ ἴο 54Αὺ ἰδαῖ 
ἐμοαυϊεά. ὁ ληὰ «υἱεάονγε ἀτὸ ςοτηδίηφα ὈοΙἢ ἰῃ 
ἔογπηηρ ἴπε ἡμάσγιοηΐς, δηὰ ςῃοοβίῃς ἴῃ «υα7. 
ἴο ἀΟσοΙΊρΡ] 15} {πο ,. 

Το πλδῃ 5 πδίιιγαὶ γεᾶϑοη ἴϊθϑε “" ἡμάσνμπεπίς: "ἢ 
οὗ Οοά ἅγε υπϑοάγοῃδῦ]θ ας ῤε χγεαΐ {εερ 
(Ρ5. χχχνὶ. 6; σοιηραγε [οὐ χὶ. 7), δηά “ἢ ἤ 
«υα7γ4 ῥα βηπαΐης οἱ " ( [0Ὁ ἰχ. το; σοΟΠΊΡΑΓΕ 
Ἐς οΪ65. ὙΠ]. 16, 17: “δεεσισο ἐδομσῦ ἃ »ιαπ 
ἰαδοωγ 1ο σ“εεᾷ ἐὲ ομΐ, γεΐ ῥὲ “δα! ποὺ ἥπά ἐ; 
γεα γαγέρεῦ; ἰδομσ ἃ «υἷε »ηαπ ἐδίπα 1ο ἄποαυ 
ἐϊ,. γε “ῥα! δὲ ποῖ δὲ αὐΐε ο γηπά 11.) 

[ἡ ἴῃς ςοηϊεπιρ αίίοη οὗ “γωμάφν»ιεπ "ἢ ἀρὰ 

“ «υαγ.,᾿" νἈ] ἢ [18 Ρ4585 τλΔ}}}8 πη ἀογϑιδηάϊηρ, 
{πὸ Αροβί]ε 15 ἑογοεὰ ἴο Ἔχοϊδίῖπι, “" Ο 2δε ἀθρι 
φῇ... ἐδε «υἱτάονι απά ἐποευράφε ὁ77 Οοά 1" 

δῖ. Αυξυβῖίηθ οἴη 1.565 [815 ραϑϑᾶρ δ5 ἰῇ 
ἴξ ννεγε εαιυινδίεηῖϊ ἴο ἰχ. 20, “ΝᾺ ὀμὶ, Ο νιση, 
«υόο γί ἐῤοι ἐῤαΐ γεῤῥεεὶ αραΐπσ Οοά." Ἡς 
(118 5] ες δ5. 411 οὐὐθοϊίοη ἴο 15 ον ἢ ργθάθϑ 
Ἐηδγίδη ἀοοίγίησ5, σις 45 παῖ οὗ ἴῃ ἀδπιηδ- 
ἰίοη οὗ ᾿πέληῖβ ἀγίηρ ὈΠὈΑρ ΖΕ : ΒΕΓΠΊΟΙ 294, 
ὃ. 7: σΟΠΊΡΑΓΟ δ6σπλ. 15, ὃ 3, Δηὰ 27,8 7. Βυΐ 
(Π15 ρᾶϑϑᾶρὸ ἰ5 ποῖ ἃ ἀθημπηςίδίίοη οἱ ργαβιτῃρ- 
τ(οὺ5 οΟὐ]οοϊοἢ5 ἀρδιηβῖ [δ νυ ϊϑδάοπι δηά σοοά- 
Π655 οὗ Οοά᾿β δέαάξγι ννιγϑβ: 1 15 δὴ οιθιυγοῖ 
οὗ ψνοηάθσ δηὰ ἀοὶ κῃ ἴῃ σοηϊοπιρ αἴης ἃ 
εἰογίοιιβ γευοία!ο οὗ νεϊϑάοπὶ ἀπά μοοάῃεϑϑ 
ϑγΓραβϑίηρ 41} {πὶ ἴΠ6 Πεαγῖί οὗ τῆδη Ἴοοιυϊά 
ανα σοηςείνεα. 

84, 35. δῖ. Ραυΐ ἢονν 1υ511ῆ65 (ἢ6 ννοηάεγ- 
ἴῃ Θχοϊαπηδίοηβ οὗ συ. 33 ὈΥ ραϑϑᾶρεβ οἵ [86 
ΟἹά Τεβίφημλοης νυ ῃιςἢ {Πϑἴταίϊο (ἢ6 Κηον]εάρα 
δηὰ νιϑάοπι δηὰ γχίςοδοϑ οὗ σοί, ἴμ6 ογάογ οὗ 
πὸ τῆγος ἰάἀ685 ἰῃ ψ. 31 Ὀείηρ ποῦ ἱηνετγίοά, 
8ἃ5 5 ΥΨΟΙΥ͂ υ50υ4], 580 45 ἴο ὑτγίῃρς ἴδε ἰαϑῖ 
{που ῆς ἰπῖο ἱπιμηδαϊδία σοηποχίοῃ νυ 118 
ον Π]υδίγαςυη. 

834. «εὐδὸο ῥα! δ᾽ ἔποαυν δε »παᾶ δὲ Τιογά ἢ 
ΤὮς Α.Ρ.- ἴρο ῥαιδ᾽ ἀϊγεείφά ἐῤὲ ϑριγὶ οὗ 
ἐδε 1ονά "---ἰβδ οσἸοβεγσ ἴο ἴδε Ηεῦτενν. 866 
ποῖε οη ἴ58. χὶ. τ... Βυῖὲ τὲ δορίιδριηῖ, 
ννοἢ δῖ. Ῥὺυ] ἔοϊοννδ, 8. ΠῚ ΘΠ ργόδογνοϑβ 
ἴη6 γσοηθγαὶ ᾿πουρῆϊ [Πα ἴῃ6 Ὠινίπης ἰηϊς}}1- 
ξεοηςΘ 15 ἱποοιῃργοῃθηβιῦϊο δηὰ ᾿πηπιθαϑιγαῦο 
ἴο πηᾶηῃ. 866 1 ΟὐοΥ. 1]. 1ό, δηὰ σοπιρᾶγε 
]υσπ νι. 11, 14; Ν Ιδάοχῃ, ἰχ. 17. 

“0 ἴδε ἀεορίῃ οὗ ἴπ6 Κπον]εάρξε οὗ Οοα 
ΕΓ νο οδὴ τήδάβσυγε ἴπῸ πιϊηα (νοῦν) ν᾿] οἢ 
15 ἴη6 ογρϑη οὗ 1ῃλῖ Κηον)]εάρε (γνώσεως). 

ΟΥἹ «ῦρο ῥαέῤ δεεπ δὲς εομπαείογ ἢ [5 τοῖ 
ΗΙ5 νϑάοπι 4}} Ηἰβ5 ονη, δάπγηΐ πο διὰ 
ὯΟΓ σουηδεὶ ἔγοτι Ὀοίηρ5 οὗ ἱηξοσίον ἔδο }|68 Ὁ 

385. Ο» «αυὐδο ῥα ἥγ:ἰ κίε 10 ῥίηι, ἀπά 1 
“ῥα! δὲ γεεοπιρεησεά μπίο δίηι ἃσαὶη 3) ὅ866 ηοΐς 
οὐ ἰοῦ χΙὶ. τι. Ἴδα ϑερίυδοϊηϊ 5 ἰοτε αυϊϊα 
διτοηθουβ, δηὰ δῖ. Ρδι)ὶ βοϊζίηρ ἰξ δϑιάθ γῖνοβ 
[86 56η88 οὔ ἴ6 Ηῦτγονν σοστθοῖγ Βαϊ ἴτΈ εἰν : 
ΟΣ ψ80 Βα Βσχεί οἰγϑη [ο ἷπι, δὴ ἃ 
88}8}} Ὀ9 Σορδίἀ δρδὶπ 1" Ηεοτγείη ἰ5 ϑῆοννῃη 
“δὲ ἀέρι 97 δὲ γίοῤες οὔ Οοά," ἴδαῖ ἢο μ!ἢΕι οὗ 
Η!5 15 ἃ τεαι]ῖαὶ οὗ Ὀεηθῆί8 ἢἤγϑι σοηίεττρα 
οη Ημιη, δυΐζ 4}} ἅτε οὗ Η85 ονγῃ ἔγθε σσᾶςδ 
δηά ονογἤον!ηξς Ὀοιηΐγ. ὙΠὲ Αροβιὶα ἤοτδ 
ΟἾςΘ ΤΏΟΓῸ ἴοι οΠο5 ἴῃς τοοῖ οὗ [Ὁνν]8ἢ Ἔῦσοσ, 
της 56] τ ρῃΐθοιιβ Ὠοϊίοη οὗ δαγπὴρ Οὐ 8 
ἔδνουγ ΌΥ ργονίουβ τπϑγίζ. 

8906. Τῆς τοᾶϑδοῇ ΨὙΠΥ͂ ποθ οδὴ πιδῖο 
Οοὰ [ιἴ8 ἀεδῖογ ἰ5 [παῖ Α]ῖ {Ππρ8 ἀγὸ “),η ον: 



ἈΚΟΜΑΝ΄Ἕ. ΧΙ. 

δὲν" 85 τοῖν ἤσϑὲ οδυβὲ (1 (ον. Υἱῖϊ. 6) δηὰ 
“γῤγομσὸ ῥί»ι᾽" 8485 ἴδ δὐὸσ ρὑγοβοηΐ δρεηΐ 
Ὅ)ο 51} “ «υορξεϊό αἰ πα αἰ (1 ον. χι!. 6; 
Ἡδοδ. ἰϊ. 1ο)ὺ, ἀπά “ππῆο ῥί»ι,) ἃ5 ἴπεῖγ δΠηδὶ 
σᾶυ56 ἴῃ ᾿νποπὶ Αἱϊ τεδοῖὶ ἴδε εηὰ δηά ρεῖ- 
ἑεςτίοη οὗ {δεῖν θείην. 

ΟΥ̓ τΠ656 ἴἴγοθ οἰαυβ68 ἴῃς ἄγβί δῃὰ βθοοοῃᾷ 
ταὶσς Ὀς τείεστεα ἴο ἴδε Εδῖπεγ δηὰ ἴπῸ δ0ῃ 
τεροςίνεϊυ, δυῖ [6 {τὰ “ππίο δι» σδηηοῖ 
᾿ορανδα τοῖο ἴο {πῸ ϑριγίϊ 285 ἃ ἀϊβιϊηςὶ 

ἐγϑοῦ. ὃε τουδὶ υπάεγϑοίαπα 4]1] ἴῆγες οὗ 
Οοὰ τλς Εδίδεῦ, ΟΣ σδῖμογ οὗ [6 ψμοὶ]ς Οοά- 
Βοδα, 85 ἰῃ υ-. 3. ; 
Τς οχοίορυ ἰβθ ἴον 845 ἃ ῃοῦὺΪς 

ςοποϊυβίου ἴο δῖ. Ῥδι]5 ργεαῖ δγρυσηδηῖ; ἴἴ 
δίδηάβ ἰῇ δ ρὶς σταπάθυγ, κὸ οὔθ οὗ ἴῃς 
ῬδιγΑυο ἢ Β ΡΠΠ]4τς (Οη. χχνη!, 18; ΧΧΧΡ. 11) 
8Βεῖ ὉΡ ἴῃ τοιπεηῦγδησα οὗ δοπὴὲ 5ρ6ς]4] γον θ Ϊδ- 
τίοῃ οὗ [6 ροοάμποβϑ δηά πιδ)]οϑίγ οἵ Οοα. 

10 «υδορι, 45.) “ἸἼοὸ τὰ ὃθ [116 ΠἼΟΣΥ 
ἴοσ ΘΥ̓ΘΣ. Ατθ8." 

ες ΑΒ ἴδ Τίνοσβ σοί στ ἀραὶη ἴο ἴῃθ ρῥίαςὸ 
ὑνἤοηςο ΤΟΥ σδιης, ΠΟῪ 41] σοπλο ἔγοπι ἴΠ 568, 
δηὰ ΤΠ6Ὺ δὶ] γυη Ἰηΐο ἴΠ6 56 δρδίῃ : 50 ἃ]] ΟἿΓ 
δίογε ἃ5 [{ ἰβϑιιδὰ δἱ ἢγϑίὶ ἔγοπι ἴπο ἕοιιη δίῃ οὗ 
ΗἰΪβ σγᾶςθ, 80 βδῃοι)ά 11 [4]} αἱ ἰαϑσῖ ἰηῖο τῆς 
οςθδη οἵ Ηἰβ ρίοσγ " (ΒΡ. ϑαῃπάργβοῃ, ϑετῃ. 
οὐ Ἀοῃλ. χν. 6). 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΘΒ οἱ νυ. 7, 9, 12, 13, 32. 

7. ἐπωρώθησαν. ὍΤῆς Μετὺ 15 υϑοὰ ΟἿΪΥ 
οὔςς ἰὴ ἴδ. ΧΧ,΄ [οὐ χνὶ!. 7, πεπώρωνται οἱ 
ὄφθαλμοί μον, ψίίεγε ἴῃς Ἡεῦγον ἰ5 ΠΠ9 
“0 δα ἔδοῦ]θ ᾿" οσ “ ἀδη,᾽" 85 ἃ ᾿δπιρ. 

ΤῊΘ γτεαὶ τοοῖ πῶρος ννᾶ8 ἴ6 πᾶπὶ6 οὗ ἃ 
δίομε υϑεὰ ἔοσ 5ἰδίιιαγν (Ατηπιοηΐι5, ν δἰοκη, 
Απἰπιαάν. Ρ. 169). [ἴ ννᾶ5 αἷϑὸ δρρὶεὰ ἴο 
“0}1}5: Ατὶϑῖοῖ,. Η:ἰβῖ. Απίηλ. 11]. χίχ. ο, 
Σηπόμενον δὲ γίνεται τὸ αἷμα ἐν τῷ σώματι πύον, 
ἐκ δὲ τοῦ πύου πῶρος.ς Ἡδηος πωρόω δηά 
πώρωσις ἍΕΥΘ υδοὰ ὈΥ τηρα!ςο4] νυ τ ογ8, ἐκ. 
Πιοβοογἄθ8, ἴο ἀσβοσιῦθ [6 ἐοττηδτίοη οὗ 
ΟΔ]}5 ἴῃ [86 ΓΟ πο οὗ Ὀγόκθη Ὀοηδ5 ; 566 
{άάεῖ] δηά δοοῖ. ὕὍμπὲ Δἀϊδθεῖῖνε πωρός 
ΔΡΡΌΘΩΓΒ ἴο δὲ 420 ἰῃνθητοη οὗ [Π6 »͵ΙΑΠΙΠΊΔΓΔἢ5 
(Ετιζϑοο). 

9. Τῆς Ηεῦτενν πιοδη8 ᾿ΠΕΓΔΥ : “ Βε {δεὶγ 
(20])6 Ὀεΐογε {πὸπὶ ἔοσ ἃ βῆδγο, δηά ἴο βεῖῃ δἱ 
6456 ἴογ ἃ ἴγδρ." 

186. ΧΧ σϑηάοσ Γενηθήτω ἡ τράπεζα 
αὑτῶν ἐνωπιον αὐτῶν εἰς παγίδα καὶ εἰς ἀντα- 
πόδοσιν καὶ εἰς σκάνδαλον. 

δῖ. δ], αυοίπρν ἔγεεὶυ [ΓῸΠῚ ΠΊΕΠΊΟΤΥ, ἴοσ 
ἐνώπιον αὐτῶν Ῥιιϊ58 αὐτοῖς δῖ ἴπ6 ἐπά, Ἰη56Γγ5 
καὶ εἰς θήραν, ἀῃὰ σὔδηροβ ἴπε οτάεγ οὗ τῇς 
ἴννο ἰδϑῖ οἰδυ5θ5, γοδάϊηξς καὶ εἰς σκάνδαλον 
καὶ εἰς ἀνταπόδομα αὐτοῖς. 

12. ἥττημας. ὙΠΟ ννογὰ ἰβ8 ἔουπά οὔςς ἰῇ 
(ἢ ΧΧ, 15. ΧΧΧΙ. 8, οἱ δὲ νεανισκοὶ ἔσονται 
εἰς ἥττημα, ἀπὰ ἴῃ τ (οΥ. νἷ. 7, ὅλως ἥττημα. 

[Ὼ ἰβαίδῃ {πε ΗςὈ. Ὁ ἰ5 γεηδογεὰ Ὀγ Εἰγϑῖ, 
Ενναϊὰ, [) 6] ἴΖϑοι, Οοβθηϊ8, ἄς., “ον {ν]" 
διε," ΒΙςἢ 15 15 υι5ι14] τηδδηΐηρ: [6 ΤΧΧ 
([ο]Ἱον εὰ Ὁγ Α. Υ. ἀνεονεβέεά), τον [Ὁ ἴῃ 
(815 οὔς Ῥαβϑᾶρο 845 ἰἢ 1 ννογα ἀετνοα ΠῚ 
Ὁ “το πλεὶῖ ἀυνΑΥ : " ΤῃΟῸ ἢ [}}]5 Ἰηϊεγργεῖδ- 
[΄οπ πΑΥ Ὀδ ἱποοττοςῖ, ἴΠ6 56 η56 ἴῃ τυ ΠΙς ἢ ΤΠΟΥ͂ 
υδοα ἤττημα 5 ΟὈνϊοιϑὶν παῖ οὗ 2 ἰοσ. σπά 
αἰἐ»ε 0 «ὐδίε απ αγηη7 “μσέαίπς ὁ7 ἀε7ξαὶ. 

Τμαῖ δῖ. δὶ ἤδγε 8565 ἴ 6 ννογὰ (ἤττημα) 
85 πιοδη!ρ “ ἀἰπιπυ [1 οη,᾿ 18 οἶθασ ἔγοσῃ ἴῆ6 
δι Π 6515 ἴο πλήρωμα, ννἈ1Γἢ πιοδη5 ἴῃς “ σοπὶ- 
ρἰετηεηῖ," οΥ 1} ηυπλθετ. 8εε Βρ. 1 ἰροοῖ, 

Οοἰοσείαηα, Ὁ. 123, ὮΟ δῆοννβ ἴπαΐϊ ἴῃ 1ῃϊ5 
Ῥᾶβϑᾶρε πλήρωμα [ι45 1ἴ5 5114] τηδδηΐϊηρσ ὅῆ6 
[Ὰ}} πυπηδεῦ,᾿ “16 ννμοΪα θοῦγ᾿ (ννδεῖποῦ ἴδς 
Μνμο]6 δοϑοϊ υἵεὶγ, οἵ [ἢ6 ννῃοΐθ τοϊατίνεὶν ἴο 
Οοὐΐβ Ρυγροβθ), οὗ γῃοπὶ ΟὨΪγ ἃ ρατὶ μαά 
θθθ δι μογῖο σαι μογεὰ ἰηῖο τΠ6 ΟΒυγοὶ. 

18, γάρ ὈΕΟΙ, 17, 37 νυ]., Οοίἢ,, ΡΡ. στ. 
εἰ Ἰαῖ, 
δέΑ ΒΝ |ϑΡ̓ 47, ΟορΡ., ὅ5γγΓ. υἵτ., Μειιρῆ., 

Αττη., Τῃεοάογεϊ (5ϑοπιῈ Μῖ55), Πάπηδες., 
1 ἀσππι., Ττορ., ΤΊβοΝ. 8, Μεγοσ, ν᾿ ἢο σοηδγκϑ, 
“Ὑγπἢ δυςἢ αἰνιάφα (οϑιποηγ, δέ 15 ἴΠ6 
Ὀεβί βυρροτῖεά, δηά ἴο θὲ ὑγεξογγοα ; 1 σᾶτηα 
ἴο δὲ ρ᾽οβδε ΌΥ πιοσες ἀφβηϊῖα ρασγίς ο5.᾽ 

0. μὲν οὖν 1,Δςἢπι., ΤΊΒοΙ. ἀπά (ἀουδῖ- 
[1}}}γ}ὺ Ὕστερα  ]ε5, ἢ Ργεροπάσδγδηςε οὗ οχ- 
ἴογηδὶ δι ΠΟΥ. 

82. τοὺς πάντας. ΤὮὶ5 ΘΧργθβϑίοη ἢδ5, οὗ 
ΠΟΌΓΒΘ, [ἢ 5816 Πηοδπίηρ δηὰ οχίοηϊ ἴῃ Ὀοΐὴ 
οἶαιι565. Μεγοῦ διυρροϑοβ ἰδ ἴο ἀεηοῖς 4]] 
ἰὸν ἀπὰ Οοη[|68 ἢοΐ ΟΪΥ ““1η πε ψγοββ᾽᾽ 
αἱ “ )οἰπεΐν ἀπὰ “Ἄυεγαϊίν," 50. 825 ἴο ἱποϊυὰθ 

“ ῥα (ἢ 51η6}]6 πηοηιῦογ οὗ {Ππὸ σοἰ]οςἔϊνο νυν οἱ 6. 
Τῆϊ5 Ποννενεῦ 8 ῬΓΘΟΙβΟΙγ ννδαῖ τνουἱὰ ἤανς 
Ὀεεη δχργεβδεὰ ὈΥ πάντας, Μἰΐδβουϊ [ὃς 
Αστο]ο : ννβοῦθαβ τοὺς πάντας 58 ιιδεὰ “ΜΠ 
Ροϊπίεά Τοίεγοπος ἴο ἐῤε «υδοίε ἱεαυεά ἐπ δὲ 
για... " (εν. Τ. 8. Οσεεη, " Οτδιηπιασ οἵ Νανν 
Τοβίαπιοηΐ Ὠ α]εςῖ, ἵν. ὃ 4). 

ϑοπὶθ ἱπίεσργεῖ ἴῃς ράϑβϑαρο οὗ 2ῤδε ἥπαὶ “αἱ- 
ταηοη ΟἹ αἰϊ πιέπ : Ὀὰῖ η δεσογάδησς ἢ ἘΠ 6 
τιρδηΐϊηρ οὗ “ γιόγῦ ᾿Ἰῃ νυ. 10, 21, ἴο “ ῥαυέ 
ἬΠΟΓΩ προ ᾿Θτα 411" ᾿δῇ ΟἿΪΥ τηθδῃ ἴο 
Ὀσγίηρ {ποπὶ 4}}, [νν5 85 ννῸ}} 25 θη 165, Ἰηΐο 
(6 μυχοῦ οὗ ΟἾγῖϑῖ οὐ δαγίῃ : “Οης τπϊπρ 
οηἷν δ8ῖ[. Ρδι] ἤογα ἴθδομοβ: ἰζ 15 1ῃδΐ αἵ τΠ6 
οἷοδο οὗ 6 Πιβίοσυ οὗ πιδηκίηαὶ Ὡροη [18 
φαγίῃ ἴΠπογὲ νν}}} 06 84Π ΘΟΟΠΟΙΩΥ οὗ ρσάςδ ἰη 
ὙΠΟ σαἰϊνδῖίοη 5}4}} ὃὈὲ οχιθη ρα ἴο ἃ]} [6 
Παῖϊομβ ᾿ἰνὶπρ Βόγὸ Ὀοῖονν, απαὶ παῖ [ἢ15 τηδρ- 
πιβοθηΐ σγοβ0]ῖ νν}}} δὲ [Π6 εἴτοϊ οὗ ἴπε6 ἢυπι- 
ΒΙηρ ἀϊθροηβδίίοηβ τὨγοιρῃ ννὶσἢ ἴπ6 ἴννο 
Ῥογίοηβ οὗ δυπηδ ΠΥ, [ἐνν5 δηὰ (ὐεπΈ}|65, 514} 
80 ΠΟ 55 ΝΕ πᾶνὸ ραϑϑοὰ " ((οὐςοίλ). 
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ΟΗΑΡΤῈΚΒ ΧΙ. 

1 Οοἦ᾽: νιδρεΐς μιμσί πιοῦθ τς ἴο ῥίεασε Οοά. 
δῦ νιαπ νρσ {λέπξ ἰοο τοι] οὐ λίνεσοῖ, 6 
{ αἰεμα ἔνε} ογιό οπε ἑλαΐ ἐαὐϊέρπρ τυλον εἰν 

ἀξ ἐς ῥίαεεα. 9 Ζουε, ακπαὶ »εα᾽2} οἱδέρ αἰές, 

ΚΟΜΑΝΞ. ΧΙ]. [ν. :. 

γέ γεριεγεα οΓ τ. 
"7 ογϑιάάεν. 

ΒΕΘΕΕΦΗ γου τδεγείογε, δγειἢ- 
Γεῆ, ὈῪ ἴμε τηετοίεβ οὗ Οοά, 

τΠδῖ γε ῥγεβεηῖ γόυγ Ὀοάΐε5 ἃ ἰἰνὶπηρ 

ἴ9 Αρυονρό ἐς σροα 

ΟΗΑΡ. ΧΙ].--ΠΟΙῪ {νΊνο. 

δι. Ῥαυΐ πον ρᾶ5865 στοτὴ ἴδε πιδίη ἄτγρὺ- 
τηεηΐ οὗ ἴῆς ΕΡί51]ς ἴο ργαςιἰςαὶ ὀχῃβογίδι ουϑ 
Ὀαϑεά προη ἴδε ρῥγοςράϊηρ ἀοείγί 68. 

Μεϊαποβίμοη τποιρῆξ ἴα πη ἴῃς [ΟἸ]οννίης 
σμαρίεγβ Ο γισιίδη ἀυτ16ὁ8 ἀγὸ οἰδϑϑιβοα ἴῃ ἃ 
ἔογπιαὶ βοῃοπΊο, 85 »πογαὶ (Χιϊ.), ροίμεαὶ (χιι.), 
δὰ εεε εσἰασεαὶ (Χῖνοτχν. 12}. 

Βυῖ ἴῃς ΑΡοβίϊε 5 [που 5 δθθπὶ γδῖδοῦ ἴο 
βΒονν οἡ ἰῇ ἃ παίυγαὶ ογάοσ, οὗ νυῆϊςῆ τδὸ 
ΘΏΘΓΑΙ σΟΙΓΒ6 ΟδΠ ΘΒ ὕὃε ἰταιεά. Ης 
Ὀερὶτ5 ΌΥ τοαυϊγίηρ, Ῥεγθοῦλὶ σοηδοογαίϊίΐοη ἴο 
Οοὐ δ βόγνῖςθ (Χχιϊ. στ, 2), δηὰ ἔγοπι ἢ 5 ἱππιοϑξῖ 
ςεηΐγε οὗ {[ὸ ϑρίγιζυ αὶ {πῆ ἢ6 ἔο] ].ον 5 ουἱ ἰἴ5 
ταδηϊ ο]ὰ ἀδνοϊορηηθηῖ ἰῃ ( γϑιϊδη ξγαςο8 (ΧΙ!. 
3-21) ἀπά ςἶν}} ἀιι(ε8. (ΧΙ. 1- 10}, ἐπίογοϊης 
ἢ18 ἜἘχῃογίδιοιβ ὃν ἴδε ργοϑροοῖ οὗ [6 ςοπιίης 
ἀδγ οἵ ἴπ6 Ἰνογὰ (ΧΙ. ττ-- 4). 
“7 νν}}} θὲ οὐϑεγνεὰ ἤονν σοιηργοποηϑίνεὶῦ 

δὲ διιγνευβ {πὸ ννβοΐο γδῆχο οὗ διυπιαη δοίίοῃ 
δηά ςοηάιιςῖ. Ηδε 58ἰαγῖβ τοσὶ ἴπε σοηβί ἀογὰ- 
τοη οἵ πιθῆ 85 σοῃβίζι Πρ ὁ ΠΊΔΏΥ ΓΛΟΠΛΌΘΓΘ 
ἴη οἣὲ δθοάγ,᾽ ἀπά ἢδ ργοςοοάβ ἴο ἀϊγεςῖ {Πποπὶ 
ιν (ΠΟΙΓ ναγίοιιβ οἴοθϑ. Ε16 ρᾶ5565 ἰῇ γουΐϊον 
(ες ργιναῖς δηά ριιῦ]ς ἀντιο5 ἴο νι ἢ [ΠΟῪ 
ταρς δὲ οδ]]εά--- πηϊηἰδῖοτγίπα, ἴθασῃϊηρ, 6Χ- 
Βοτίίπα, ρινίημ, σγυϊπσ ἀπὰ οδογίησ; δ6 
ἀερίοῖϑ (Π6 εἐρίγιῖ οὗ ἴπ6 ΟΠ δτίδη ἴῃ Ὀιιδίπ655 
δῃά ἴῃ χεβῖ, ἴῃ ἸΟῪ δηά ἴῃ βογγοιν, 'π ἢορὸ δπὰ 
ἰη τγιυ]αϊίοη, τον ἀγάὰβ. ἔτἸοηάς5 δηὰ τονναγ 8 
ΘΠΟΙΊ165, ἰῃ ρεᾶςο πὰ ἴῃ ψταῖῃ : δηὰ ἢ ἰᾶγϑ 
ἄονῃ ἴπε (τ ϑιίδη ργηςὶρ 65 οὗ οἰν!] ξονογη- 
γηθηΐ δηά οἷν] ορθάϊοπςθ. [115 ἃ ριεΐυγο οἔ 
16 ἴπ [5 Ἰοη ἰῇ ἀπά Ὀγοδάςῃ, ἀπά ουθὴ ἰπ δὶ! 
5 Π᾿-ηἴ5. δηὐ ϑηδάοινβ, ἰγαηβῆσυγεά, ἃ5. ἴπ6 
ἰλπάβοαρο Ὦγ ἴῃς δυη, πάθγ (Π6 τοπονδῖϊης 
Ἰηἤιϊιιοηςε οὗ ἴοϑα βρί γιζιιᾶὶ γὰγϑ οὗ ον νυν ῃϊοὴ 
ΠΠυπλϊηαἴο ἀπά ννατπιθά ἴἢ6 ΑΡοϑίϊθ᾽ 5 9οιυ]" 
(ὗν ςο, “ (ἸΒ γιβεια Υ δηὰ ΝΜ ογα γ,᾽ Ρ. 147). 

1. ἃ. ΤῊΕ ΚΙΝΙΝΟ ΒΑΟΒΙΡΙΟΕ. ζῇς 
Αροβίῖς Ὀορὶηβ ἢ ἰοπάογ φηίϊγοαὶγ, δηά 
ἴῃ ἴῃ ἔμ] η655 οὗ ἀϊνίηθς σγᾶσε ι5ῖ υηοϊάοὰ 
ἢηα5 (ἰπξ βδἰγοημοβῖὶ τπηοῖῖνε ΟΥ̓ ϑνῃϊοῆ πὸ οδῇ 
“ὁ ῥεσεέε ᾽" Ἦϊ5. " ὀγείδνγεη" ἴο σοηθδοογαῖς δοϊἢ 
θοάγ (υ. 1) δηὰ πηιϊπὰ (νυ. 2) ἴο ἃ δΒΟΪΥ 
οὐδάϊδηςθ : φοΠΊρΡΑΓΟ  ΟΟΥ. ΧΟ Ι. 

ΤἼΘ ννογὰά “2 ῥεγεζογε " ᾿σοπηεοῖβ {Π͵9 οπδρ- 
ἴοτ ὑπηιεάϊαίεἰγ Μ ἢ (6 ἰαϑῖ, 85 ἰὴ ΕΡ᾿ι. ἵν. σ, 
Ὑνἤεσο (ἢ σουγδθα οὗ τπουρῆΐϊ δηά πιοάς οὗ 
τΥΔηβ ΠΟ ΓΘ ΝΕΙΎ δἰ πιασ. Βιιξ ἰΐ 8 δα 8} 
ἴγις (παῖ ἴῃς Αροβί]ϊὸ ὑὕαϑ6ὸ5 ἢ15 Ὄχῃουίδίοῃ 
ἴο ο] ] η658 προ ἔπε ἀοςείγίηε5 οὗ μγαςθ 5εῖ 
ἔοσπἢ αἵ ἰλγρα ἴθ (ἢ6 ψνποὶς ρῥγοοθάϊηρ ἀγρὺ- 
το οὗ ἴῃ6 Ερίδε]ς, ψ  οἢ συ]τλϊηδίθ8 ἴῃ (δ 6 

ἀεεϊαγδίίοη οἵ Ο οὐ β 41]-επλθγαςίηρ τρετοῦ ἰη 
ΧΙ, 32. 

ὁγ ἐδὲὸ »πογοίει οΥΓἹ Οοά) Τῆς ΠΊΟΓΟΥ (ἔλεος) 
80 οἴϊεῃ βρόκθη οἵ ἰῃ οἷ. χὶ., 45 ὀπισδοηρ Ὀοῖἢ 
εν δῃὰ (οηίε ἴῃ ἃ σουηπΊοη βαἰ νδτίοη, 156 ΠΕσα 
ἀοόδογι δε ΌΥ ἃ βίγοηροσ τνωσὰ ἰὴ τῆὲ ρ] ταὶ 
Πυπλῦοτγ, Ἔχργοβδίης ἴῃ6 τοπήεγοϑῖ σοτηραββ ἢ 
85 ϑιοννῃ [ἢ πηδηϊίοϊ ἔογιῃβ (οἰκτιρμῶν), ἃ 
ψνογὰ νετυ ἐγεφιοπῖ ἴῃ {πε ΧΧἧ (2 54π). χχίν. 
1ι; Ρ5.}.. τ; Νεῆ. ἰχ, 19, 27, 28, 21). 

ῬΓώεπ|) παραστῆσαι, ἃ ῬΤΟΡΕΙ ἴεγπι ἔογ 
Ὀτγιησίηξ δη οἤοσγιπρ ἴο ἴῃς ] οτὰ (1,ον. χνὶ. 7: 
[,μὐὑκς 1... 22; (0. 1. 22, 28). 

οι δοα 1 ΤῊΣ Ὀοαγ ἰ5 οἰαϊπιοὰ ἢγϑὶ ἴογ 
Οοὐβ ϑογνίςθ, Ὀδοάυβδα ἔθογο νὰ5 βτοδῖ ποεὰ 
ἴο νη πὸνν σοπνογῖθϑ ἴτῸπλὶ ἢεδῖῃ 151 
δραϊηϑῖ δ'π5 οὗ πὸ βοβὴ:; σοηρᾶγα τ Ὑ Π655. 
ἵν. 3. Τδῖ ἴῃ οπιδη (τς λη5 δὰ ηροά 
οὗ βοὴ οχῃογίδιοῃ, 18 οἰθᾶσ ἔστοπὶ ΥἹ. 12, 13, 
19). 

4 ἰδυὶπρ “αογβενς,. “ΓῊς βαηςσιβορίϊοη οὗἉ {86 
ουϊνναγα ραγί οἵ πιδῆ, νυ πο ἢ 5 ἃ ἴσια βδοσὶ- 
ἤςο, 5 ΘΔ }}Υ τορσγοϑοηῖϊοὰ υηάθτ 1Π6 
ΒΥ ΤΊ ]5 οὗ 5δογἢς 14] νοσβρ. ὙΠ ἰαπριαρα 
5 πηοδῖ ἀρργορτίαϊο ; ἕογ ἴπ δ δίποθγε ᾿νοσϑῃϊρ- 
ῬΟΥ, ν μεῖμεσ Οοητδ οὐ [ϑνν, σἂν Ἰη ἔῃε 580 11-ς 
ἤςς ψΒΙ ἢ ἢδ ρῥγεβοηϊεὰ οὐ {πὸ δἰΐδσ ἃ σντηῦοὶ 
οὗ ἢἰ8 ονὴ 5ε]-ἀενοίίΐοη. Ὑ 15 βνπιροὶϊς 
Ῥυγροβο ἀοζογτηϊηεα ἴπε σποῖςε οὗ ἴΠ6 ῬΙΓΟΌΡΟΥ 
ταδί ΓΙΑ] ἴοσ δὴ 4] 12Γ-ϑδογιῆςς : [ἴ πηυδῖ ΓΟΡΓΘ- 
βοηΐῖ ἴπ6 οβεγεγ᾽β ἤΖ. 

ΕοΥ {Π|5 τϑάβοῃ, ἰῃ 411 {π6 ςδίοῦ βδουῆςοθβ 
ἴξ τιυδῖ Ὀ6 ἰἴϑε]ξ 4 υΐπς ογοδῖυγε: δηὰ ἴῃ 
ΘΝΘΓΥ ςα5ὲ. νοι ἐχοορίίοῃ, 1ἴ πλιιϑῖ θεὲ (Π6 
οἴἴογογ᾽ 5 οὐνὴ ἰαννι ργορετυ, ἴδε ἐστι οὗ δ]5 
ἐμε «υογᾷ, ἀρὰ 4150 ἔξ, 85 ἔοοά, ἴογ ἐῤέε σμῥῥογί 
9 δὶ» “3. ἴτπι ργοβοητίης βδυςῇ ἃ βαςτῆςς ἴῃ6 
ΜΟΥΒΠΙΡΡΟΥ νγὰ5 ῬγοδοηΠηρ ὦ δογήίοη 97 δι: 
οαυν ἐξ ἃ5 ἃ ϑυτῆῦοὶ οὗ ἴῃῈ ννῇοϊθ, (Οοιηρασγε 
Κιγῖζ, “ ϑαςγιῆς! Ὑνοσβρ οὗ ἴδε Οἰὰ 
Τεκίαπιθηΐϊ,᾽ Ρ. δο, ἄς. 
ΤῊ5 ἰἄθα οὗ ἴῃς ἀενοϊίζοη οὗ ἴῃ οΟΠΈΓΟΓ 5 

ἸΙ6δ ννὰ8 πιοϑδί βίγ ΚΙ ΠΡ οπιθοάϊεα ἴῃ [Π6 
ςοπίίϊηια! Βιυτγηϊ-οὔοτιηρ (ἔχ. χχίχ. 218-42; 
Ναπι. χχνῆ. 2), ἴδ6 βοσῆ οὗ νῇῃϊοἢ ννᾶβ 
411 ρίνθη οὐνοὲσ ἴο ἴπῆ6 βδοσεὰ ἢἤτγε οὗ ἴδε 
αἰϊασ, δῃά ἴποῆηςθ δϑοοηάδὰ ἱπ [ἴ9 ρυγβεὰ 
6950 ῆς6 85 ἃ 5υνθοῖ- 516 }}1Π 5’ σάν ΟΙΓ ἴο [  ΠΟνΔἢ : 
50 τὲ τῆς ΟἾ γί διίδη ΟΥἾΘΥ ἢ15 Ὀοαγ ἴο 1Π6 
ἱηνναγά γεἤηϊηρς γε οὗ {6 ΗΟἿΥ Οποςῖ, ἴῃαϊ 
ἰϊ τΔῦ ὃς πιδάε ἃ βδοσιῆςς δοςερίδυϊς ἴο σοὰ 
(Κυπί, Ρ. 1:62). 

Βυῖ ποιν “ὦ υΐηρ σαογίβεε" 3 ὙὮΟ βαποῖ 
Βεὰ Ὀοαγ τηϊξιξ Ὀε ς4ἰ]εἀ “α υΐπρ “αεγιβεε 



γ. 2. 

β8ΔΟΓ Ηςς, Ποῖγ, δοσερίαθῖὶς ὑπο Οοά, 
τυλίοἶ 15 γουγ τελβοηδῆϊε βεγνίςα. 

2 Απά δὲ ποῖ ςοηΐογιηδὰ ἴο [ἢ] 
νοῦ: δυὰς θὲ γε ττγαπϑβίογηιεδ ὉγῪ 

Ὀεσᾶυβε 118 παίῃγαὶ 16 ἰ5 ποῖ σοηϑιυπιοιὶ ἴῃ 
(Ἐς οὔεγιης [ἰἰκο (παῖ οὗ δῇ ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ 5δογῆςα. 
Βυῖ τιαῖ δῖ. Ραι] [85 ἃ ἀθορεῦ πισοδηϊηρς ἰ5 
Ῥγουεὰ ὉΥῪ ἴ6ὸ ργα]εὶ ραϑϑᾶρθ, νἱ. 13, 
ρσχοϑθηΐ (παραστήσατε, ΑΝ. “ γίε! ᾽ γοιιγ- 
“εἰυε, μηίο Οοά «: αἰδυε ὕγορι δὲ ἀεαδ,"» 
ὙΠΟΓΟ 15 ἰΠ ἜΡΕΓΎ βδογίος ἃ ἀδαίῃ, δηὰ ἴῃ τη ῖ5 
βδοτίδοο ἃ ἀθαζῃ υπῖἴο βίη, οιἱἵ οὗ νης ΤΠ θΓ 
Ατ565 ἃ πὸνν ἴδ οἵ τἱῃϊθουδηοββ Ἰπῖο Οοά. 
Τὺ ἴΠ6 “ "υἱπο σασγίβιο" 15 ἴῃ λ1 ἴὴ ΠΟ Ν, 
“που ἢ [86 πδίυγαὶ ᾿Πἶδ ἰ8 ποῖ Ἰοϑβῖ, ἃ πὸν 18 
οὗ ΠΟΙ 655 15 σαί πθά : σοπΊρατΟ Υἱ. 13. 

ΤΠο ἤγο οὗἉ {Π1|5 οἴἴἌογιηρ, 48 ΟΠ γυβοϑβίοπι 
δΆγ5, “ποοάβ πὸ ψοοα ΟΥ̓ ἔιςὶ Ἰἰλίὰ Ὀδηραίῃ, 
δυῖ ᾿ἰνὸ5 οἵ [1561ξ|ἰῸ δΔηὰ ἀοθα ποῖ θυγη ἃὑΡ ἴῃς 
δδοτίῆςο, Ὀυΐῖ γΑῖΠοΥ γινοβ 1ἴ ᾿16.᾿" 
Τα σοηδεογαίίοη οὗ ἴΠ6 ὈΟΑΥῪ 5 ὈῬγερδγᾶ- 

(ΟΥΥ͂ ἴο [ἴ8 ἤπλ] γεάοπιρίϊοῃ. 

αορορίαὐΐε ὠπίο Οοά) [ἷ,1Ογα]γ, “ψΜ6]]} 
εδϑίηρ ἰο σοά ἢ: σοιηραγο ΝΝ ἰϑδάοπι ἵν. τὸ : 
ἢ]. ἵν. τ8 : (οἱ. 1}. 20. 

«υδίεθ ἐς γοιτ' γεσσοπαδίο ξεγυϊες. ΑὮ ἀρρο- 
δι[οη ἴο [ἢ δεπίεηςε “2ιγεσεπί γομγ δοάίξ: ἃ 
ἰδυΐεις σασ δες." 
Το δδηςτἥςατίοη οὗ [ες Ὀοάγ, τπουφὴ ἴῃ 

(6 {τυσϑὶ 66η86 ἃ 540 ΓΠῇἔςο, ἰ5 ποῖ, ἰκὸ (6 
5ΥτΉ ΟΪ ̓ς 4] σϑδοτιῆςσθα, δὴ ουϊνναγιὶ δεῖ οὔ 
Το ἰου5 ΤΠ (λατρεία): ἴδε 5] ἀφάϊςδ- 
ἔοη 15 δὴ δοῖ οὗ ἴῃ πιϊηὰ οὔ σεάβοη (λόγος), 
Δηὰ ἴῃ 1Π15 56 η56 “4 γχγεσυοπαδίε “εγουΐοε." 

51. Ριιδὶ τῆιι5 ἴθᾶσῆθβ ἢϊβ8 γοδύθσβ, σγῇο 
πιρηϊ πιῖ55 ἴηε οχίογηδὶ ροτρ οὗ Ῥαρδῃὴ ουὕ 
]ενν δα βδοσίβοῖὶ ννούβιρ, ἴπαῖ {ΠΥ πδά 
ξαϊποα ϑοπιεῖηίης ἔτ δεῖῖοῦ ΟΥ Ὀεςσοπλίης 
ΟἸ γι αη5. “7 μγ ΟΥϑῃΐρ, ἢ πιϑδης, “ ἷἰ5 
οὔ Βὲρθοεῦ ογάογ, ἴῃ 6 νγουϑῃ!Ρ οὗ ΥΟῸΓ γθάϑ0ῃ : 
Θδοῦ οὗ γοῦ ἔογ ἈἰπΊσε] Γ᾽ σᾶΠ ΠΟΥ ργοϑοπῖ ἃ 
8λοτίῇος ἰπ ἴΠ6 Πὶ ἢ οβῖ 5εη56 “ΠΟΙΥ, δοςερίδοϊα 
ἴο Οοά"; δας ςσδῃ δὲ δἰ πιβοὶα ὑγίοϑί βεγυην 
Οοά νυ 4 ϑρί γίτυα] νγουβῃ!. 

ἴΙη “Τῆς Τεβίδπιθηϊ οὗ ἴῃε Τ ψοῖνς Ῥαδίσὶ- 
ΔΤΟΠ 5, ἢ. 547, ἴῃ δηροῖβ ἅγὸ βαἱα ἴο οὔϑσ “δῃ 
ὉΠ ΙΟΟΟΥ͂ δηὰ τοαϑοηδὺϊς (λογικ»} ΟἸἴἶεγίης.᾽» 

Ὡ. δδῃοῖβοδίίοη πιιδὲ οχίοηα ἴο πὴδη 8 
ΜΏΟΪ ἡδΐυγε, δηθὰ ἱποϊιιάς θοῖῃ βορδσαϊίοη 
ἔτοπι 4}1 [ἢδῖ 18. ΠΏΠΟΙΥ, δηὰ δὴ ἰηνγαγὰ σμδηρο 
ἴῃ [Π6 τη Ὠἰπιβοὶε 

δὲ ποί εοηογνιοὶ 96 ἐδὶ: «υογἰ4 ΟΥ̓́, 
“[Ἀ5ϊοη ποΐ γουγβεῖνθβ ἰκὸ υηἴο [ἢ|85 νγου]α ἢ 
ΔΈ ἐαθ 

ες ]ενν8 ἀϊἰ5! ρυ θῃεαά [πς Εἰπι65 Ὀοίοτο 
ἀπά δῇῆοσγ (ῆ6 εχρεοϊεά οοπλίηρς οὗ {δεὶγ 
Μ εβϑιλῇῃ 85 “261: «υογ)ά (αἰών, ἃ56),᾽ δῃὰ “ ἐδὲε 
«υογίά 0 εον»ρ16.᾽" 

Ουν 1 οτά Ηἰπιϑεῖ πὰ Ηἰ8 ἀϊποείρίο9 

ΚΟΜΑΝΘ5. ΧΙἧΠ]. 

τ6 τεηενίηρ οὐ γουγ πηϊπά, τῆδὶ 
γε ΠΙΔΥ ρῥῖονς ψγνῆδῖ ἐς τῆλ ροοά, 
Δπὰ δοςερίδθία, διά ρεγίεσι, νν}} οἱ 
Οοά. 

ΔΡΌΠοἀ 16 5Ξ4π|6 παῖλθβ ἴο τῆς Ἐδπι65 Ὀοοτα 
δηἀ «αἴονγ ἢϊ5 ϑεοοηὰ Δάνεηϊ, ἱποϊυαίηρ ἴῃ 6 
ΡΕΙϑοη5 δηὰ (6 ϑεηοσαὶ οἰδλῖε οὐ τῃϊηρ8 
ῬΓΟΡΕΙ͂ ἴο “ ἐῤὶ: «υογἱά " δηὰ “δὲ «ὑογίά 1ο 
εον6. ““7ρε ῥγίπες οὐ ἐδὶς «υογἰά" 15 ϑαΐδῃ, 
δηὰ “ῥέε εῤιάγοη Ὁ ἐδὶ: «υονἱά " ἅτε 1ῃ6 
ψϊοκοὰ: “9 ἀείυεν τῷ ἤονι {δὲ} ῥγειοπὶ 
«υἱεξεοά «υονἱά " (0 Δ!. ἱ. 4) νν458 ἴπὸ ρυγροβθ οὗ 
ΟἸγϑῖ 5 ἀδαῖῃ. Τῇ ΟΠ γβιίδη {πεγοίογο 
ταυϑδὶ ηοῖ ἰπ ἢ5 ἀδη}ν [ἴδ (πλαγκ [πὸ Ῥχγεϑδοηῖ 
Τοπ868) δα οὗ ἴΠε6 βλπηθ δϑῃίοη συσχηματί- 
ζεσθε) “δὶ. «ὐογί 4, ἃ5 Ἦ6 νγᾶ5 ΤΟΓΤΉΟΥΥ͂ 
νν ἤδη {ἰνῖηρ “ α,320εν 1δὲ ει: 6." (ΥἸ}}. 1.2}: διιξ 
ΟἹ ἴδ ΠΘΟΠΙΓΑΤΥ͂ Π6 πιιιϑῖ Ὀ6 υὑπάογροίηρ ἃ 
Κ(πογουρὴ ἰγδηβέοσττηδίίοη (μεταμορφοῦσθεν ὉὈΥ͂ 
16 τοπονίησ οὗ ἢ15 πιϊηΐ, νυ! ἢ σρά865 ἴο ὃὉ6 
“δὲ »εὶπαά 97 ἐῤε 3, εὐ " (( οἱ]. τ᾿. 18}, ἀπά τη Γ 
ἴδ ἰηβυδηςε οὗ {6 ΗΟοΟΙΪΥ Οδοβῖ (ΤΊ. {1}. 5) 
8 τοπουννοὰ ἀδὺ ΟΥ ἀδὺ (2 ΟὐοΥ. ἵν. 16) “πο 
ἐποτυ εάρε᾽" ((οἱ. 11. το]. 

ΤῊϊ5 οτκ οἵ Οοὐ᾿β ϑρί γι ἀοθϑβ ποῖ ὀχοϊυάθ 
(δ ςο-ορεγδίίοη οὗ τηδη 5 νν}}}, ν ΙΓ ἢ [5 ρῥγὸ- 
βιιρροβοά ἴῃ [6 Ἐχῃοσίδίίου “" δε γε ἐγαπ- 
,))Ὀη»οιϑά." οἱ (ῆς ἀϊδεγεισο Ὀεΐννεεη σχῆμα, 
ἴπε Βεεϊίηρ ἤρυγε οὐ ἡαεῥίοιι, ἀρὰ μορφη, ἴα 
οϑϑοητίδὶ ογρᾶπὶς ἥόγγι, 566 ποῖθϑ οἡ ἰϊ. 20, 
ι Ρεῖ ᾿. 14, ἀπά τ (οΥ. νῖϊ. 2᾽1 (“2δὲ  σδιση 
97 ἐδὶ: «υον]ά ῥασσεῤ ααυαγ Ὗ, δῃὰ Βρ. 1ἱεῆηζ- 
ἔοοί 5 Ὠ189ογίδτοη οἡ ῬΏ]]. ἰϊ. ό, 7. 

ἐδαΐ γε »α7 Ῥγουε)ὶ Τῆδ υητεποννοὰ ταϊηά 
ςαπηοῖ “2γουε «“υδαΐ ὧς ἐῤὲ «υἱ] 9, Οοά͵᾽" 1.ε. 
ΑΞΞΔΥ͂ (δοκιμάζειν) ΟΥ ἀϊδοεγη ΟΥ̓ Ργαςζς 4] ὁχ- 
Ρεγίθηςα νγῆαὶ σοὰ ν}}}5 (Ερῃ. ν. το): ἴο ἀο 
{Π1|8. ἰ5 16 οπά ἔογ ψνϊςἢ 81. Ρδὺὶ ννουϊά 
ἢάᾶγα ἢῖδ5 ΓΕΔ Γ5 ἰγαπϑέοιτηθαά ὈῪ ἴῃς σγεησνναὶ 
οὗ ἴῃς πηϊηά. 

ἐδαὶ φοοά, απά ἀειεῤταδίο, απά ρεγζξεῖ, «υἱ 
97) Οοά.}] Ἀξεαά, [89 σοοά͵ ὅς. [τ ἢᾶ5 Ὀδθη 
Ῥγοροθοά ἴο τεηάεγ ἴπ6 ραϑβᾶρθ 85 (Ὁ]ϊοινβ: 
“(ῃς ννἱ}] οὗ σσοά, παπιεὶγ [8 αἵ νυ η]!ςἢ 15 σοοά, 
δ νγ6}1} ρ]οαϑίηρ, δηὰ ρεγίεςϊ." Βαυῖ {Π|5 
σοῃδίσγυςτοη 15, δἱ ἰθαϑῖ, ὑποουηῆοη ἴῃ ἴῃς 
Ν. Τ. 
ΤΒο οδ͵οςϊοη5 υτγρεὰ δραϊησὲ τῆς Α. Υ.. 

ἅΤῈ 
(1) Ὑπαῖ ἴδο ὀχργοβείου “" σεζερίαὐίε «υἱ]] 

977 Οοά " 15 απϊηῖο}} 1 10]6, (4) τρδῖ 1 18. πιετα 
(ΔυτοίοσΥ. 

(1) ννΒδῖ, 1ἴ 15 αϑκοά, 15 ἴῃς πηραπίηρ οὗ 
 φεκερίαδίε᾽" 85 ἀρρ)εάὰ ἴο “ ἐῤε «υἱ} Το 
ΜΒ οΙη ἰ5 1Π6 νυ} δοςερίδοϊοὶ 

ΎΤΠαε δῆϑινου 15 ἰῃδῖ “πε νυ0]}] ᾿ (τὸ θέλημα) 
τλθδη5 Ὡοῖ [6 δου {Υ, 45 ἴπεὸ οδ)]εςοη ἰπ1-» 
Ρ 65, δυξ 115 οδ)εςξ, νναῖ Οοά ν]16 : δηᾶ {Πϊ8 
οὔ͵εςξ ἰβ “περερίαὐίε" οὐ εἰ] ρ] εδϑίησ 
(εὐάρεστον) ἴο Οοὰ νῇο τ» 1118 ἰι. ὙὝΠεγε ἰ8 
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οὔ 

σε. “9 
4οὐνγἐείγ. 

4 Εογ 1 84γΥ, τῆγουρὴ τῆς ργᾶσα 
σίνεη υηϊο τὯ6, ἴο ἐνεΓΥ πιδη ἴἢδῖ 15 
Δῖλοηρ; γοι, ποῖ ἴο τιηΚ ο΄ ἀϊπισεί 
πλογα δίρηγ τη Πα οὐρῇτ ἴο τῆϊηκ ; 
Ὀυς το τπῖπκ ᾿᾿βοῦεῦΥ, Δοσογάϊηρ 85 
(ὐοά μαῖῃ ἀεαῖϊς το ὄνεγν πιᾶπ [68 
ταεᾶϑαγε οὗ ἔλιτῃ. 

4 Εογ 48 νγὲ πᾶνε ΠΊΔΠΥ͂ ΠΊΕ ΘΓ 

Δ ονϊάδηϊ τείεγοησα ἴο ἴπ6ὸ ψνοσγάβ ἴῃ σ. 1, 
“4 «“Φεγίβες αεκερίαδίε μπι|οὸ Οοὐ Ὁ ῊΘ βᾶπλὸ 
νογά (εὐάρεστον) ἰ8 υβοὰ ἴῃ ΝΝἸδάοηλ ἰχ. 1ο 
(“ἐῤῥαΐ 1 »ιαῦ ἄποαυ «υδαὶ ἐξ βίεασιη προ 
ἐδες ᾽). 

(2) 1 νουϊᾷ δὲ ἰδυϊΐοϊοξυ ἴο βἴαϊε ἃ8 ἃ 
ξοπογαὶ αὐϑῖγαςϊ ργοροϑιζίοη παῖ ννῃαῖ Οοά 
νν}}}15. 15 δεσορίδοὶς οὐ νγ6}}- ρἰθαϑίηρ ἴο ΗἸτι: 
δυῖ 51. Ῥδὺὶ 15 βροακίηῦ;ῷ οὗ ἃ ρδγίιςι δῦ 
οδ]οςῖ οὗ Οσοά β ψ}}}, [6 βαποςποδίίοη οὗ Ἡ 5 
Ρθορὶθ (ι ΤΊ 658. ἰν. 3); δηὰ [ἢϊ5 [6 Αροβίϊθ 
ἀεβογιθο5, ἢ Ὧῃ οὀπιρῃαῖς δοσυτηι δίίοη 
δηά εἰϊπιαχ οὗ δρι Ποῖβ 48 “ ξοοά, ἀπά δεςορῖ- 
αὐὑ]ς, δηά ρεγίεςϊ.᾽" 

4-21. ΟΗΕΙΒΤΙΑΝ ΟΒΑΟΘΕΞΒ. 

ΤῊΘ ροηοσδὶ [ἀ68, οὗἨ σοπϑοογδίίοη ἴο Ο οὐ 5 
Βογνῖ Ὁ 18 ΠΟῪ σαγγίοὰ ουὐἱἷ ἱηΐο ρδγίοι αν 
ἀυζίε8, δε: πηΐησ ἢ 2ῤὲ σχίσδέ ἐχεέγες οΓ 
“ῥεεϊαὶ σι: πὶ δὲ Ορῤεγο (νύ. 1.--8}: με ἤἢγεοϊ 
Ρίασε 15 ΠΕΥδ ρίνεη ἴο δι ΠΥ ΟΥ 5οθεγ- 
ΤΑ ηἀδαά 655 45 Θϑϑοηῖιαὶ ἴο (ΓΙ στη ὑη1{γ. 

3. ον 1 ἀν, ἰδγομσὸ ἰδὲ σγαζέ σίυεπ μπίιῸ 
»ο}}) ΤΠῸ εἷοδο σοπποχίοη νν ἢ στ. 1, 2, 
1᾿ηἀ!οαῖοεὶ ἴῃ [6 νογά “ον, 65 ἰὴ (ῃ6 
που τπδῖ Βα ΠΆ]ΠΥ 5 [86 ἱπιπιοάϊαϊς οἴἶεςϊ 
οὔ 5ε]-ϑυσγεηΐεν ἴο Οοά. 

δῖ, Ραμ] βρθακβ ἢ δὺς ΠΟΥ ἐῤγοιφ {δὲ 
ξ5Γας σίνοπ ὠπίο ῥίηι, ἴο τῆλε πὶ [ἢ6 
Αροϑβίϊε οὔ ἴδε Οοπί]65 (1. 4). 

ο ευθν για ἐῤαίΐ ἐς αγριοηρφ γομ,) ΤῊΣ 5686 
οὔ [ῃδ5ὺ σπιρ δῖις ννογά 8 πλυϑῖ ὃς 5οιιρ τς ἴῃ τΠ6 
ςοπίοχί, νι ἢ δῇονν8 [Π4ἴ ἴῃ6 ΑΙΡο5Ε 65. ὑγὸ- 
σδρῖ 5 ΟΧΡΓΟΒΘΙΥ πηεδηΐ ἴο ᾿ηοϊιάς, ἴῃ 158 υηϊ- 
γογβα γ, (ο56 056 βρεοίδὶ βριγτι:4] εἰδ5 
Παλά μαἰηδά ἔογ ἴποπὶ ᾿ηΗποηςς οὐ ΟΠ ΓΘ τῇ 16 
Ομυγοῦ αἵ Κοπιθ (οπηρατα υ. 6). 51. Ρϑιὶ)], 
1ἴ 5οοπΊ8, δἴπου Κκησιν τη [ΠσγῈ δαὰ Ὀόθη, ΟΥ 
ἴδατοὰ παῖ ἴθοτε πλσῃξ Ὀὲ {πε βᾶπιὸ βρίγιϊυδὶ 
Ρτεϑυπιρίίοη δ οπιὸ 25 δῖ Οσογηῖμ, ποησς 
ἰε νγᾶβ5 νυ Ώς. 

ποί 10 ἐῤίπά οΥΓ᾽ δί»ιδοὶ γιοσγο δι σδὶγ ἐδαη δὲ 
οἰσὺΐ ἰο ἐδιπᾷ;) ὍΠ6 ΡΪΑΥ͂ οἡ ννογάβ 'π ἴῃ6 
Οτοεκ [μὲ8 ἃ ἴοσος ψ ῆϊοἢ σα Πᾶσαν δὲ 
ἱπιιταϊοα : “ποῖ [ο ὃ9 ἱᾳ ἢ πιϊἱπ θὰ δΔΌΟΥΘ 
8 τοῦ παὶπᾶ, πὶ ἴο Ὁθ οὗ ἃ πιϊπὰ ἴο ὃΘ 
ΒΟΌΘΣ τοἰϊπάθᾶ, σεεογάϊης ἃ: Οοά ῥα! δ᾽ 4εαζὲ 
ἴο ΘΔ Ὁ Ω ἸΆΘΔΒΌΤΣΟ οὕ 7416." 

Τῆς ἰα581 οἰδυθε ἤχεβ ἴῃε Ξἴδπάδγα ΌΥ̓ ψνῃϊς ἢ 
ἃ τῇδὴ νῖο [85 "δ τοὶπὰ [ὁ ὈΘ δΟΌΘΣ 

ΒΟΜΑΝΘ, ΧΙἧΠ]. [ν. 3--6. 

'π οης Ὀοάγ, πὰ 411] πιβιιθεγβ ἤᾶνε 
ποῖ τῆς 84ηπι6 οἰῆςε: 

ς ὃο να, δειπ ΤΊΔΙΥ, ἴθ οπςε 
δοάγ ἱπ ΟἸἾ γιβῖ, δηὰ δνεῦν οπμα πηθη- 
δθεῖβ οπα οὗ δῃοΐδεσ. 

6 δλνίμρ τποι ρι 5 ἀἰβεγίηρ λς- 
σοτγάϊηρ ἴο τῆε ρσγὰάσα ἴμδῖ 5 ρίνϑη 
ἴο υ8, ΨΠεΙΠΕΓ ργορῆθδου, ἐσὲ κα 9γο- 

τοΐϊπθ ἃ " πιυδῖ Ἰυάρσο οὗ ΠΙπιβού. ὁ ἰθᾶσῃ 
ἔγοπι 1 ἴπαῖ ἢ ἰ5 ἃ γῆ οὗ σοά, είνεη ἴω 
ἀϊβεγοηΐϊ πιόάδιγοβ, ἀςσογάϊησ ἴο ἴΠῸ ΕἼΡΊΟΙΥ 
οὗ δᾷοῖ τηΔΠ5 πδίιιγο δηὰ ἴῃ6 νόγκ ἴο ννὩὶ 
Οοὐ «ο8}}5 ἢϊπι, ἀπά ἴτμαῖ, ἃ5. ἴπὸ σοσορῦνα 
ἔοι γ, (Αἰ ἢ στὸ ταϊαῖοβ. δηὰ τηθάϑιγοβ 4}} [86 
Ροννοῦβ οὗ ἴπ6 ϑριγιἴααὶ πιῆ. “[ἢ ργορογίοῦ 
ἃ5 ἴῃς δ! οὗ ἱπάϊνίάυα]5. 16 πΟγῸ ΟΥ̓ [655 
᾿Ἰϊνίπο, Ρῥγλςζίςαὶ, δοῖῖνθ, ορογαῖδνο ἴὴ ἴἢ]5 ΟΥὗ 
[παῖ αἸγοςζίοη, σοητοιιρ  δίϊνο, ΟΥ̓ Θπίογιηρ ἰπῖο 
οιυναγά ᾿ἔπ ἴπ ογαΐοσγγυ, δοίίοῃ, απ 50 ἔοτίῇ, 
(πον Πᾶνα ἴο πιϑάϑιιγο δΔοοογα ΠΡῚῪ (ἢ 6 ροβτοη 
δηὰ ἴδοι ἴπαῖ δοδῆτ ἴποπὶ ἴῃ ἴῃ6 ΟΠιγοῖ ἢ 
(Μεγεγ). Τῆς εἰπρμδῖῖς ροβιτοη οὗ ἑκάστῳ, 
δῖνοϑ Ρργογηϊηθηςθ ἴο ἴῃ ἰάξα οὗ αἰ νεγϑ 
Ὀοΐννθθη οὐὸ πιᾶπ δηή δποῖβεῦ 1 ΟΟΥ. "}. κα: 
νἱ. 17. 

4, 5. ον α: «υὐ ῥαυε 47 »ιϑηγιδέῦ: ἐπ 
οπε ὀοώγ, 45..1 Ὕγαῃϑδιαῖθ: “"Ἐοὸσ ἰποῖ δ8 
ἐπ οὩ9 ὉΟὰΥ͂ εὖὐς ῥάαυε "ΠΩ "ποριύεγ:, διὰ 
[89 ὩΘΙΔΌΘΙδ ὮΔΥ͂Θ ποί Δ]1 ἐῤέ .αγις οἷἶδεε: 
80 ΔΙΘ 6 ἴῃ: ΔῺΥ͂ οης δοιίγ ἱπ Οὀγσὲ, 
διὰ ΒΟΥΘΙΔΙΙΥ γε» δε οὔό 97 απο εγ." 

ὙΠΟ τϑάβοη ἉΨΕΥ δας σπηυδῖ Ἰυμο οὗὨ ἢϊπ|- 
561[ δοοοσγάϊης ἴο 1ῃ6 τηδάϑυτε οὗ ἔμ ἀοδὶξ 
ἴο πὶ ὉγΥ Οοά, ἰ5 παῖ (6 Οπιυγοῖ, πκ 
οὐγ ον ῇ Υ, ςοηβιϑῖβ οἵ ΠΊΔΩΥ ΠΟΙ ΌΕΙΒ 
μανίηρ ἀἰδβεγοηῖ διποίίοπϑ ἴο ρεσέοστη. 

Α8 ἴδ ΠΊΔΩΥ πε θΕ 5 ἅγὸ οἣς ὈΟΑΥ͂ ἴῃ [Π6 
ΤΏΔΠη, 50 ἴπ6 τη τάδ οὗ Ὀδ᾽Ιονεῦβ “ γε ομὸ 
δοάγ ἐπ Ονμ. ὍὙΠυ5 ΟΠ γιϑῖ 15 ἤογα ρΓδ- 
βοηΐϊοα ποῖ 45 ἴῃς δεδά ἴο ννῃϊςἢ ἴῃ6 οἴδμοῦ 
ΠΛΕΙΊΌΘΓΒ ἅγὸ 5} )οςῖ (45 'ὴ ΕΡΉ. 1. 22; ἵν. 15 
ὅἅτς.), Ὀυϊ 25 ἴπ6 Πἰνὶηρ Ῥϑύβοῦ ὉπΠ|{ἸΠΡ δῇ 
δηϊπιαῖϊηρ ἴδε Π0]6 ὈΟΔΥ : σοπιρᾶγε 1 (ογ. 
ΧΙΙ. 12. 

Ετσοπὶ (815 υπιγ οὗἩ ἴπε ννῆοϊθ ἔοϊ]ονν5 (ἢ 6 
τηυΐυδὶ ἀεροπάεηος οὗ ἴῃς ρῥαγῖβ : Ὀο]οηρίης 
8}1 ἴο οης ὈοάΥ, {ΠΟΥ͂ βονεγαὶ γ ὈοΪοης οης ἴο 
Δηοῖμοτ. ὍΤΠηῖβ 1πουρῆΐζ, ποῖ ἐχργοβϑεὰ ἰῃ 
α. 4, ἰΒ Δἀαοὰ ἴῃ [ῖ{Ἰ6 δρρὶςδίίοη οὗ [δ6 
ἤφσυτγο, ἴο δοηΐοσγος ἴπε ἀυΥ οὗ Ὀε εν 5 ἴο 
ὑνοσκ ἰορεῖδογ, οαςῇ ἴῃ ἢἰ5 ῬΓΟΡΕΓ 5ρΠΟΈΓΟ, ἴῸΓ 
[Π6 σοπηπιοη νγεϊΐξαγε οὗ τῆς Οπυγοῦ. (οπι» 
Ῥαγε ΕΡΉ. ἵν. 25. 

6-8. Το τπουρπί πὶ ἢ 9 ΘΙ ΌΘΥΒ 
ὯΔΥΘ ποῖ 811 ρὲ “»ρπὲ με" δ ΠΟΥ͂ 
ΔΡΡΙΙδὰ ἰπ ἀεῖα!! ἴο [ἢ 6 Ομ υτοῇ. 
Το οοηῃϑίγυςίοη οὗ (ἢ δοπίθηςθ 5 ἃ {Π{|16 

οὈϑουγοὰ ὈΥ οχίγεπιο Ὀγενγ, Ὀὰϊ τὰς πιοδῃς 
ἴῃς ἰ5 τ ΠΥ Ὀγουςῃϊ ουὔἵ ἴῃ τὴς ΑΟΨΝ. 
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ρ᾽ε:γ δεςσογάϊηρ ἴο τἰ1ι6ὰ ργορογιίοη οὗ 
[αιτῃ ; 

7 Οἵ πιϊηιβῖγγ, ἰκέ με τυαὶξ οἡ ΘΜ 
πλϊ ἰδϊεγίηρ : οὐ δ τῇδε τεδοῃοῖῃ, οἡ 

8 Οἵ δε τῆλ ὌἼχβμοιίεϊῃ, οπ ὄὌχῇογ- 
τἀτίοη : 6 τῆδᾶῖ ᾿ρίνεϊῃ, [εὲ λέπι ἀο 1 " Οτ, ἐνε- 
ἐν ἢ δ᾽ Πρ] ]οὙ; πὲ τῆλε συ] θεῖ, Ἰοτ, δε 
ψγἢ ἀΠίρεποε ; μὲ παῖ βμεννεῖῃ 7 

τελοἢίηρ ; ᾿ 

Τῆς “χ03.:" (ςἔ γ. 15) ΝνΑΥῪ 45 ἴπ6 σσδοδ 
οἵ σοά, οἱ ν᾿ Βις ἢ ΤΠΟΥ ἀγὸ οἤθοῖβ, 15 πηαηιο] 
(. Ρεῖ. ἰν. το). ΤΉΘΥ͂ ΓΟ δρεςὶαὶ αιι4 {165 
πὰ ροννοῦβ ἱπηραγίθα ὉΥ ἴ(ἢ6 πε ϑρίγιζ, νῆο 
αἶσο αἰγεςῖδ ἴπ6 αἰϊνουϑιυ οὗ [ΠΕΟΙ͂Γ ΟΡΟΓΑΤΙΟΠ5 
ἴο οηεὲ ἐπά. “" Μοϑβῖ ἐγο]ιιθπῖ)γ 1ἴ 5 ἃ παίιγαὶ 
ταῖσι παῖ (πὲ δρίγις οἵ Οσοα δρργοργίδϊεβ, 
ἰηογδαϑίηρ [ἴ5 ρονοσ δηά βδηοῖ γὴν [18 1.56 
(σοάεῦ). 

ΤὮςΘ ἢγϑὶ ἔοιισ βἰἤ5 ἤογα ἡδλπγεὰ ἃγὸ σοῆ- 
ῃεςϊεά ἢ σρόςί4] ΟΠῆςα8. 

Ῥτορῆξου ἰη ἴῃς ΟΠ γιϑιίδη ΟΒιγοἢ ννᾶ5 ἃ 
εἰῆτ νου ΌΥ [Π6 τηϊπά, δη]ρηϊεποά δηά οχ- 
αἰϊεὰ ὉγΥ ἴῃς ϑρίγι οὐ τενεϊαϊίοη, ννᾶ5 δὺϊθ ἴο 
ἄεςϊατο ἴΠ6 ρυγροβεβ οὗ Οοά, δηὰ ἴο ἔοσγοζε!} 
ξυΐυτο ονοπῖβ (.Αςῖβ ΧΙ. 28; χχ. 21; χχὶ. 4, 
11), 858 ννὰ}} δ ἴο ὑπίο]ὰ ἴπε ἄδὸρ πιγ8- 
τοτῖο8 οὗ ἴθ ΟὨγίοτιαη ἴδ, δηὰ εἰοῖδο 18 
τλοσὰὶ ργεσορίθ 'ἰη νογάβ οὗ νυνυἱϑδάοπι δηὰ 
Ῥοννοῦ ποῖ οὗ πηδηδβ ἰοδορηρ. ὍὙΠ6 ργορῃοίβ 
ψεγα ἐβίοετηεα πεχῖ ἰῃ αἰ ξη!Υ ἴο {πε ΑΡοβίεβ. 
(1 (ον. χιὶ. 28; ΕΡἢ. 111. δὶ τν τ. 

δῖ. Ῥδι] ργεϑογιθεβ [παῖ ἴῃς ργορἢοῖβ 5ῃου!ά 
Ἔχογοῖϑε {ΠΟ μι “ σεζογάϊπο ἰο δε ῥγοβογείοη 
οζιμοὶχ ζαὶ τ :" (Π656 ννογὰβ δου] ἀθΠἘῪ τοῖογ 
ἴο τ. 3, ἀηὰ πιόδῃ τῆαῖ πε Ῥγορποῖβ σδουϊά 
υἱῖοσῦ ὨΘΠΟΥ ΠΟΤ ΠΟΓ 655 πη ἴῃ6 τὸ- 
γεϊδίίοη στοςεϊνοα Ὀγ {ΠΟΥ γισαιγε Γ᾽ γα, 
σπου ΟΧΑρ  εΓΔΊΟΠ, ἀἰσρΊ]αΥ, ΟΥ̓ 501 πϑθοκίηρ. 

“ΤΠ6 σι]ς οὗ ἴδ ἢ,᾽ “16 ξΈΠΕΓΑΙ ΔηδΙΟΡΎ 
οἵ τενοδίοἀ {γι ἢ." ληα 8]] οἰ τι] γ᾽ γε ἀθγὶ πρ5 
ὙΠ ἢ πιᾶκο “240 τλθδη ἴῃδζ νυ ἢ 5 ἴο 
ὃὈς δοϊονοὰ, ἀγὸ υποιϊϊοαὰ ἴο {δ6 σοηϊοχί δηΐ 
οἴβεγννῖίβθ υῃτ6ΏΔ]6. 

7. νηπίσιγγ,] ὙῊς Ψοτγὰά διακονία, πηδαηίηΐς 
“ἐςίϊνο βου," Π45 νν]άθ, ἀπα νδγίοα φρρ]ϊοα- 
οη5. [ἰἴ οἴδθηῃ ἱποϊυ 8 411 ταὶ 5 ΓΑΊΟΠ ΟΥὉ 
οἶος ἴπ ἴῃς ΟἸιγιϑίίαη ΟΠιγο (Αςῖβ ἱ. 17, 
2ς; ΧΧ, 24; ΧΧΙ, το; Κοπ,. χὶ. 11; 2 ΟΟΥ. “Π]. 
8, 9; ἵν. 1 ν. 18; νἱ. 1; χὶ. 8; ΕΡΏ. ἵν. 12; 
1: Τί. ἱ. τ2:; 2 Τίπι. ἵν. 2, 11). Βυῖ 85 
“ἐῥέγὸ γε αἰ εγεπεοι 977 ααριϊγιϊτἰγαϊίοης" (1 
(ον. χιὶ. 5) (ῆς ννογὰ 15 4150 δρρ] θὰ 1π πιοτὸ 
Ἰιπιϊτοὰ δθηϑε5, 48 ἴῸΓ ὌΧχδιΏρῖο, ἴο “ [6 πλ}Π15- 
τγαϊίοη οὗ ἴδ ννοτὰ "᾿ (Αςῖβ νἱ. 4), ἀπά νϑῦῦ 
ἔσεαι θην ἴο ἴΠ6 πιηἸδίγδτίοη οὗ αἰπιβ (Λοὶβ 
Υἱ 1; χὶ. 29; ΧΙ. 25; οπι. χνυ. 11:1 ΟΟγ. 
χνΐ. 15: 2 ΟοΥ. νἱϊ. 4: ἰχ. 1, 12,13. 

δίηςο ἴῃ 115 ρᾶϑϑδᾶρε δῖ. Ρδυὶ 5" βροακὶπῃ 
οὗ νατγίοι:8 ϑρθοίδὶ υἱῇϑβ, δηὸ ἀϊδιϊησυ θη ε5 
“ »πσγν" ἴτοτπη ῬΓΟΡΠΟΟΥ, ἴοδοπίηρ, δηά 
ὀχῃογίαϊοπ, ἴἢ6 ννογά τιιϑὲ Ὀ6 ἰακοῃ ἴῃ ἃ 
Ἰπιιῖο 5εηδθ, 8458 ϑογνίος ἰῃ [Πρ 5. το ρΟΥΔ] 
δηὰ οχίεγηδλι, 5 ἢ 48 ἴΠε ννδηΐϊβ οὗ ἴῃς Ροοσ, 
ἴῃ: 5ἰςἰς, Δηὰ [Πς 5[ΓΔΏΡΟΓ, 

ΤΛΕΓΟΥ, νὴ ἢ σῃδαγίμ ἢ 658. 

Α5 ἴῃ Αςῖἶβ νἱ. πιδη “" “μ} ο77 16. Ηοΐν Οδοεὶ 
απά «υἱσαονε" αἃτὰὲ ἴο δὲ 5εῖ ονοῦ “42ῤὲ ἀαὶν 
»ιἱη! γα! οη οὗὨ Αἰπι5, 580 ἤΟΓΘ “' »")πὴ 51 Γ 7" ΟΥἨ 
“ ἀιαοοηδίο ᾽ 15 ἃ “χί." 

(οπιρατε τ Τίπι. 11ϊ. 8, 12, δηὰ τσ Ῥοῖ. ἱγν, 
τι, ΜνὨϊΟἢ ἸΔτῖοῦ ραϑθϑδᾶρο 5. γΕΓῪ ἰκὸ [ἢ 15. ἰὴ 
56η56 δηα σοῃβίγυς ΟΠ. 

ἰεέ τῷ «υὐαἱλ οπ οἱ πιμίσἰογίπρ } ΤὨΪΒ 15 ἃ 
ἔαῖτ ραγάρηγαβε δηά Ἴοτηρ εζίοη οὗ 6 56 ῃ586 : 
ἴῃς ννογάβ ἴῃ ἴῃς Οτεοῖκς ἃγὸ 5: ΠΊΡῚῪ “ἢ [ἢ 6 
ΤΑΙ ἸσΊΓΥ,᾿" πιοαηίην ὁ] οἴ 5 Κεορ νυ] ΟἿΓ 
ῬΓΟΡΟΙ ταϊηΙ5ΤΥ, δηὰ ὃς ΨΨΠΟΪΥ οςςσυρίεοα 
τῃογοίη.᾿ Οοιιρ. τ ΤΊπὶ, ἵν. 15, “φέσε {γε 
«υδοίϊγ Ιο ἐῤενι" (ἐν τούτοις ἴσθι). 

ΟΥ̓ δὲ ἐδαΐ! ἐεασεδερ.)] ὍΠ6 ἴόδομοῦδ σἱᾶἔι 1165 
ἴῃ δὴ δη] ρηϊεηοα υπάογοϊδηάίηρ δηά ἃ ἔλα Υ 
οὗ εἰθαῦ ὀχροϑίζίοη: δὲ 5688 “ἐῤε τυογά φΥ 
«υἱτάον" οὐ “1ῤε τυογά 97) ἐποτυίεάφε" ἴο 
ΔΥτδη“6, ἀόνοὶορὸ, δπὰ εηίογος {τ 5 ῥγὸ- 
Υἱοι 5 7 τονθαίεά. [Ι͂ἢῃ 1 (ον. χίϊ 28, ἢ ἰ8 
ΓαηκΚοα ποχί ΠΕ ἃροϑί]65 δηὰ ὑγορῇῃοῖβ. 

8. ογ δὲ δαὶ ἐχῤογιίεῖ!}! “ Ἰιαεῤίης χα" 
ἄγθ 865 ἰἴ56 1 το [ῆ6 υηάἀογοϊδηάίηρ, εχ δογίαϊίοη 
ἴο ἴῃς πραγί δηά νν}}} " (ΡΆΠΙΡΡΙ). “Ἐχϑογία- 
ἐΐοη " ννὰ8 ΒΡ ΟΙΔ ΠΥ υϑοὰ ἴῃ ἴῃ 6 δαΥ ΟΠυΓΟΝ 
48 ἴῃ ἴπὸ ϑυπάρορυο (1νΚ6 ἵν, 2ο; Δεῖβ ΧΙ, 
15; υδη Μαγίγγ " ΑροἹ. 1. ς. 87) ἴο ἱπιργθβ5 
(ἢ ς ἰοσϑοηβ οἵ δογίρίιγε ὑροη ἴΠ6 σομβοίςησβξ, 
ΨΥ}, δηὰ αἰδοιοὔϑ. 

ΤῊΘ ροϑϑθϑϑοῦ οὗ [ἢ 8, ΟΥἩ ΕἸΠΕ οὗἩ ἴΠ6 ὑγδ- 
σοάϊην μι, ἰ5 Ὀιάάθη ἴο ΟσσΙΡΥ Ὠϊτηδ6] ἴῃ 
186 Ῥγονίηςο ἴπ5 πιαγκοά οὐ ἴογ ἶπὶ, δηὰ ὃς 
ςοηΐεοηϊ {πογενν ἢ. 

δὲ δαὶ σίυεῖδ, ἰδὲ δίνη ἀ(ο ἐξ «οἱδό εἰναρδο }} 
Ετοπὶ βἰἢ5 {παῖ αι} ] }Εῦ ΤῸΣ δρεςοῖδι οῆςοθβ 
ἴῃ τὸ Οδυγοὴ 51. Ρδὺ! ρδ5565 ἴο οἴπειϑβ οὗ ἃ 
ἴΏΟΓΟ ροΏσγαὶ ἡδίαΓο. 

ΎΠΟ ἢγβί, αἰπηβεινίηρς (ΕΡΆ. ἵν. 28; 1: Τίπι. 
Υἱ. 18), 15 ἴο δὲ ρῥγας[ἰ5ϑεὰ “ἐπ “μρηρέο ιν ΟΥ̓ 
δἰ ρίοποθβ οὐ ἤρασῖ, ψι που οσϊθηϊδτοη ΟΣ 
ΔΏΥ 56]{15}}. δἷπὶ ἘΕΡἢ. υἱ. 5. (οἱ. 1. 22). 

( Ὑ ἸὈο αἰ γ," του ἢ ἢοΐ Ἔχργοβϑοα ἴῃ [Π6 
ννογὰ (ἀπλότητιε), 18 Θ5ϑθ ἘΔ} σοηηεοϊοα 1} 
[18 5ἰπρὶθ- πη πἀθάηθθθ. [ἴ Ὡδοα ποῖ 561 
βίγαηρο τῆαλϊ ἃ γι οὗ πε ϑριγιῖ ἰ5 γειυϊγοα 
ἔογ ἴῃς τί σῆς υδ6 οὗ τίοποβ, [δ ν᾽ 6 το Ὁ 
ΟἿν οτὰ 8 τοδοπίης (Μεζ. τἱ. 1; χίχ. 21). 

ῥε ἐῤαὶ γιὠε!δ,]ὺ [{ΠεγΆ! γ, “ ἢς τΠδῖ ῥτδ- 
5: οἴ " (ὁ προϊστάμενος). Α 5ἰπηΠ|αγ {Π|6 
(ὁ προεστώφ) 18 υϑοὰ ΟΥ̓ [ιυ5ῖῖὴ ΜααΣΊΥΤ, 
“ Αροϊορία᾽ 1. ός, 67, ἴο ἀεποῖθ [Π6 πιϊηἰδῖοσ 
ΜΜΠΟ ργεϑ δα δὲ ἴῆ6 ςεϊευταϊίοη οὗ ἴῃς Β- 
σἤδγιϑῖ. [ἢ ἴῃς Ν. Τ΄ 1Π18 βρϑεϊδὶ ιι856ὲ ἀοο8 
τοΐῖ οσσυτγ, θυῖ ἴ[ῃ6 νογάὰά ἀδποῖθϑ ἴποϑο ψῆο 
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9 Ζι εἰ Ιονε δα νυν πους ἀπο παυϊφτίοη. 
ΑΌΠοτ τῆδλὲ ννῃῖς ἢ ἰ5 εν]; εἴδανε ἴο 
(δῖ υνῃϊςἢ 5 ροοά. 

ΙΟ 86 Κιηάϊν δβεςιίοηθὰ οἠς ἴο 

12 Ἐε)οϊςὶπρ ἴῃ δορε ; ραϊίεηξ ἰπ 
τι δ ]λτοη ; σοπϊπαϊῃσ ἰηδῖδης,. ἴῃ 
ΡΓΑΥΕΥ ; 

12 [)ιβιδατίπηρ τὸ [6 ΠΘΟΘ ΒΒ οὗ 
ΙΟγ πα ΔΠΟΙΠΕΓ ἵν Ὀτγοιμ ον ἴονε; ἰπῃ ϑδ[ηῖδ ; ρίνεηῃ ἴο Ποβρί τα! τγ. 
ἍΓ΄ 14 Ποποῦγ ργείεγγιηρ οηα Δηοῖδεγ; 14 ΒΙε88 τῆεπλ γῆς ἢ ρετβεςσυῖα 
»ΥΣ ΛΑ’ Ρ.. 

. 

11 Νοῖ 8ἱοιμίαϊ ἴῃ Ὀυβῖπ685 ; ἔδι- 
νεηῖ ἴῃ βρίγῖς ; βεγνίηρ ἴἢς 1 ,οτά ; 

ἽΕΤΟ 5εῖ ἴῃ δι που ονεσ ἃ Οδυγοῖὶ (1 Τ Π655. 
γ. 12}. [6 ΡΓΟΘΌγ (ΕΓΒ (1 ΤΊπι. Υ. 17.) ὙΠΕΡ 
βρϑοῖϊδὶ χυδ)ιῇοαίίοη ννᾶ8 ργοῦδοὶ ἴμ6 σἹΕ οὗ 
ξονεγηπιοηΐ (κυβερνήσεις, τ ΟΟΥ. χὶ!. 28), 
πεῖς ἀυτ)65 Ὀεϊης δυσὶ 458 1ῃς γοβδίγαϊπὶ οἵ 
ἀϊδογάογ, σοττοοϊίοη οὗ δῦιι5685, ἀπά δηζογοθ- 
τοεπὶ οὗ ἀϊδβείρ!πθ. ἴῃ ἃ 51}}} πλοσα βεηογαὶ 
86η56 ἴπ6 ννογὰ 18 δρρίιεὰ ἴο τυϊίπρ οπς 5 
ονη ἤοιι86 δηὰ πη ]άσγεη (1 Τίπι. [Π᾿. 4, 5, 
12), ἀπά ἴο εἰϊγεςῖης [6 ργδςεῖϊςς οὗ βοοά 
ψνοσκ5 (ΤΊ. 111. 8, 14), Τ 5 ᾿αϑῖ πιοδηϊηρ 
566 Π|5 δοϑὶ δυϊοα ἴο 1Π6 ργθϑθηΐ Ἴοηϊοχί, ἴῃ 
ψ ἰϊςἢ [86 ννοσῖκ ἀοϑογιθθὰ 85 “ συ] τηρ ᾿ σἴδηα 8 
Ὀοΐννοθη αἰπηϑρινίησ ἃπὰ 5ῃοννηρ ΠΊΟΓΟΥ. 

“Πέδσοποε," ΟΥ̓ ΘΑγηθδῖηθθθ 1Π διιδῖΠ 6855 
(σπονδη), ντοιϊά δ6 ἃ 4ιι4 1 ν οβροςο ΑΙ ποράθά 
ἰη 186 Ξιιροτγπίθηάεηςε οὗ ψοσκβ οὗ θεηενο- 
ἰδῆς. 

δὲ ἐδαΐ «ῥετυείδ᾽ γιόγῶ, «υἱὴδ ἐῤεεγγμίπει..ἢ 
ὙΥΒεῖμογ. ἢ6 5. σοηϑοΐηρ ἴΠ6 ΠΙΟΌΓΠΟΥΙ, ΟΥ̓ 
το] ον τῃ6 δυβογοτγ, Ἰοῖ ἢἰπὶ ἴδε] δηὰ 5ῃον 
1Παϊ τΠ6 δογνῖςς ἰβ ὙΠ ΡῚΥ δηὰ ρ δα ]γ τοη- 
ἀετγοά, 

9-21. τοι τἢ6 τῖρῆϊ υ86 οὗἉ 5ρεςῖ] γ᾽ 5, 
δῖ, Ρϑὺ] ρᾷ5565 οἡ ἴο δηοίΐῃ ρυίησιρ]ο5. δηά 
ΠΔ 0115 ννϊσςἢ ἀγα γοαυγοὰ ἴῃ 4}} πιδηδεῖβ οὗ 
ΟἸγδῖ 5 Ὀράγ. 

“ Ζουε᾽" ςοπιο5 ἢγϑοῖ, δοῖἢ 89 ἔοστηϊπξ ἃ π8- 
ἴυγ4] ἴγαηϑίοη ἔγοσα (ἢ τπουρῃῖβ ἰῇ σ. 8, 
ἃΠηἃ 48 ἴῃ ςοπιπηο οἰεπιθηΐ οὗ {πε υἱγῖι 165 
ὙΠ ἢ ΤΟ] ]ονν. 

9. Ζεὶ ἰουε δὲ αυἱϊδομέ 4: »νμίαξοη. 
Κοπάοστ, 2Ζ.ε: ἰουες ἐφ αὐίοϊᾳπθὰ. (ΟΟμπΊραΓα 2 
(ὐοτ. νἱ. 6: τ Ρορῖ. 1. 22. “Δ εοέρνιμίαϊίον," 
ἰπιτοάυςοεα ΕΥ̓͂ Τγηάδ!ο, ἰδ 4 πλυςἢ 1655 ΠΑΡΡΥ͂ 
τοηδογίης ἴπᾶπ ΘΙΠΟΣ “ ἐεϊσηίην " (ΝΕ Ὁ), 
ΟΥ “στα οη᾽" (Κ Ποϊπ15). 

Ιπ ξγδπηγηδίϊςὶ σοηϑιγυοτίοη (15 δηᾶ {πὸ 
[Ο]]ονντηρ εἶδιιθε5 ἴο σ΄. 11 ἅἃγε εἰ ΠΡΌ ςΑἹ] δηὰ 
υπηςοπηεοῖοά ; δυῖ {Πποὶγ ΠογίδίοσΥυ βθῆδθε 15 
ονϊάοθπῖ, δηὰ ἴῃ 580Πὶ6 (8565 [ἢ61Γ ΟΓάΘΓ συν ραβίβ 
ἃ Τοοπποχίοῃ οὗ (πουξῆϊ, ν Ιοἢ 8. ΠΟΥΓΘΟΌΥ 
ταλυκοὰ Ὀγ πὸ αἰνιϑθη οὗ νϑῦβϑβ. 

Τῆυ8 “ ἑουε᾽" ολῃ Ὀ6 σεημΠ6 ΟὨΪΥ ἴῃ ἴΠπο56 
Ὑ1Ὸ0 “ σόῤον ἐδαὶ «υδίεϑ ἰς κυ." διὰ “εἰεαῦυε 1ο 
ἐδαὶ «υῤίεῤ ἐς φοοά." 

10. Αραίη, Ὀθεϊνοεη τηθπῦοῦβ οὗ ἴΠ6 οπθ 
ΚΆΤΙ ἰπ ΟΠ γίϑὲ ἰονθ ἐδ ίκθβ ἃ βρεςὶδὶ ἔοττῃ, απὰ 
δῃοιυ!ὰ θὲ τπηδγκοὰ ΟΥ̓ ἃ ἰοπάεν δῇδοϊΐοη ᾿ἰκὸ 
(μὲ οὗ Πρδγ γεϊδίϊνοϑ (φιλόστοργος) : 

γοιι : 0655. 8ἅπΠ4 σιιγβα ποῖ, 
Ις Ἐε]οῖςς ννἢ τῆεπὶ τὶ ἀο τγε- 

ΟἼΗ ὉὈΣΟΓΒΟΥΥ-ΊονΘ ὃδὃὸὺ εαοοίϊομδῦθ 
ὁπ ἰο αποίῥεγ." ΤΦὌῇδ οπιρηδίς ογάθσ οὗ [86 
Οτϑοκ 15 ἰοβῖ τὴ ἴῃ Α. Ν. 

γογγιης οπε ἀποίῥεν } Α5 Ὀγοῖῃτεπ δ6 
τηογε ἰογνναγά ἴο ΡδῪ τοβρεςῖ ἤδη ἴο γϑςεὶνο 1, 
ἐπ δοπΟΙΓ ῬΥΘΥΘΗΥΣΩΒ οπς αποὴῥογ " (ΟΌΔΥ 
Μεγϑίοη), οὐ “"ἰοδάϊηρ {πὸ ΝΜ ΑΥ ομδ ἴὼὺγ 8Π- 
οἴμογ, ποῖ ἴῃ οἰαϊπιίηρ δυΐ ἰῃ δβον πῃ τὸ- 
βρεςῖ." 

11. Νοὶ “«ἰοιριί ἐπ διασίπς  ὍὌΠο ψ ΠΟ] 
Ῥᾶβϑασο σγείεσϑ ἴο ὥῤγίρέίαη ἀυ65 85 βιιςδ, δηὰ 
νου 6 Ὀοῖῖοῦ γχοηάογοα, "ἐπ σΣθ8] ποῖ 
Βαρκκίηρ, πὰ δρὶσὶ ζοσυθες (Αςῖβ χνὶ!!. 25), 
δου ΐϊῃρ [89 Ιοτὰ." 

ἼΤΠΟΓΘ 5 ἃ οἷοβα σοηποχίοη οὗ ἴδοι ςῆϊ [η 
6 ἴτας οἰδιι565: δεῖν 264] πιυδῖ δ6 5115- 
ἰαϊηοα ΟΥ̓ ἔδγνουγ οὗ Ξρί γί, δηὰ δοῖῃ ἀθνοίρα 
ἴο ἴΠ6 δογνίοθ οὗ Ὁπωϑβῖ: σοπιραγο (ΟἹ. ἢ}. 24. 

ΤῊΘ οἴδποῦ σοδάϊπρ, “ βόγνυηρ ἰῃ6 {ἰπ|6,᾿ ἢδ5 
ΥΟΙΣΥ͂ |6Ὲὲ σρροσί τοῦ ἴῃς Μ55, δηά ρῖνεϑ ἃ 
655 διι  ταῦ]θ σθῆβθ, νεῖ ΘΓ ΚΕ ἃ5 δηθίνα- 
ἰοπὶ ἴο “ γεδεορηὶης 1286 ρπθ" (ἘΡΉΏ. ν. 16), οΥ 
8ἃ58 ἃ οδυϊίΐοη ἰμαΐῖ 1604] ἀπὰ ἔσγνοιγ τηιϑὲ θ6 
τηοάεγαϊοα ΟΥ̓ ορρογίϊιηγ. (ΑΙ γοϑίαϑῖογ.) 

19. ἴπ (ἢ]5 νϑῦβε δἷβδο [ἢς ἴγοο οἰδιιϑοβ ΓΘ 
σοηηεςίεά ἴῃ [πουρἢῖ: ἸΟΥ δηὰ ραΐΐεποε Ὀοἢ 
ὅτον οὐἱΐ οὗ ΡΕΓβενογδῆςθ ἴῃ ὈΓΔΥΘΥ. 

ΤΠ6 “ῥοῤε᾽ ΜὩϊςἢ 851. Ρδὺὶ 565 δραϊηϑὶ 
«ὐδιυιϊδίίοπ ἤσγο, 8ἃ5 ἱπ ν. 2, 3, 15 ἴῃς ἀθπηϊῖο 
ΟΠ γι ϑζίδη πορο, "2 ῤε δοβε οὔ δὲ σίογ 9 Οοά," 

13, δι γιδωλη) “οι ππὶοδίὶῃ μ᾽" 
(θουάγ). Τῆς Οτθοκ ψογὰ πιθδηβ, “ἴο ὃ6, 
οὐ δεῖ 88, ἃ ραγίπευ," εἰπε ΟΥ̓ Ρατγίακιηρ 
(χν. 27; 1 Ρεῖ. ἰν. 13; τ Τίπι. ν. 22), οὐ ΌΥ 
ΘΟ ΠΙ ΟΔΓΙ Πρ, 85 ποτ δηά ἴῃ Οδὶ. νἱ. 6. 

ΤὨς ναγίαϊοη (μνείαις), “ Ρατγιακίπρ ἴῃ (Π6 
κον»1γ»1 770 Γαἱοη οὗ ἴΠ6 54! ηἴ5, 15 Δ δοκῆονν» 
ράσο οσοττυρίίοη, ἀοτγνοαά το ἃ ουῖομῃ 
ὈΠΚπονὴ ἴο ἴπΠ6 Αροβίοὶ]!ς ἄρε. 

“Τρε σαϊγιῖς ἅτε 5 ΓΊΡΙΥ ΟΠ Γι] Π5 85 5 ἢ 
(ςἢ. 1. 7): ΕἸ ννδηῖ, Ἰεῖ ποτὶ Ὀς το]ενοα ὉΥ 
(Ποῖγ Ὀγείβγοη; ἰξ οἡ ἃ ᾿ΟΌΓΠΟΥ, ἰδεῖ ποτὶ Ὀ6 
τοσοϊνοα ἢ Ποϑρι δ! !γ. Τῆς ἵνο ἀυζι68 
ἤογε δηὰ εἰϑονῆογε οπ]οὶποά ὃν 81. Ραμ] ννοτα 
οὗ ϑδρϑοΐᾳὶ ἱπιρογίδηςς ἰη ἴδε σἰγουπιδίδῃοδβ οὗ 
[δὲ δαγὶγ σι γοθ 65 (1 Τίμι ν. το; ΤΙ 1. 8). 

ξίυεη 1ο ῥοσρίαἰγ. 1 ΔιοΓΑγ, ρῬασδαΐῃ 
ῥοιραἰμν, ὶ. ὁ. Ὡοῖ ννϑιτης ἔοσ πὸ οἰαὶπὶ ἴο Ὀς 
τλδάς, δυῖ φΑροΥΪ βοοκίηρ ορρογίυηιἰο5 (ςοπ- 
ΡΆΓΘ ἰχ. 30, 31; χῖν. 19). 



ν. τ6----29.] 

Ἴοῖςα, δῃὰά νψεὸρ ψ τἤεηὶ τῆλ 
ΨΜΕΕρΡ. 

Ι6 8ὲε οὔ τε ϑβάπὶεὲ πηϊπὰά οἠς 
τονναγὰ δποῖμευ. Μιπά ποῖ δὶρῃ 

ἐΟτ,ν τῆΐηρβ, δυῖ ἰσοπάεβοεπά ἴο πιεῃ οὗ 
ἐδ επζεαϊ . . 
αἰξιαν ον Εϑῖδῖα,Ί, Β6 ποῖ ψγ]|88 ἰῇ ὙΟυΓ 

ον ςοηρςεῖϊϑ8. 
17 Ἐεοοπήροηβε ἴο ΠΟ πηδῃ Εν]] ἔογ 

ΚΟΜΑΝΞ. ΧΙ. 

εν]. γονάς επίπρϑ ἤοπεβὲ ἴῃ τὰς 
βίσῃς οὗ 41} πγεῃ. 

18 ΙΓ τὰ δε ροββιῦ]ε, 28 πιυιςΐ 48 
Θὰ ἴῃ γου, ᾿ἰνα ρεδοθδϑὶγ νυ 4]} 
πεῃ. 

19 [ελιὶν δεϊονεά, ἄνεῆρε ποῖ 
γουγϑεῖνεβ, δυῖ γχαίλον ρῖνα ρίδςε αηῖο 
νγγάτῃ : ἰογ ἴτ 15 ννπτίεη, αὶ δηρεδης ᾿ς 

14. ΤῊε οχργοϑϑίοῃ, ρα σϑαΐπᾳ δουρί αἰϊεν," 
“1τ1,51:5 86 6515 ἴπ6 ΟἾΠΕΓ 56η56 οὗ ἴῃε 5ᾶπε ννοσὰ, 
“ρεγαεομῖε." ὙΤἸδς Αροβῖϊο ἰ5 ἴῃ ἰεἀ ἴο 4η11- 
εἰραῖς ἴδε ποις νπῖς ἢ πὸ ἀθνοίοροβ ἔᾺΠΥ 
ἴῃ συ. 1τ7--2ι, τῃαῖ [ἴ ἰ56. ἃ (ΟΠϑδη 8 ἀυγ ἴο 
Ἰοτθ 5 δϑῃθγηΐθϑ, Δη« ονοσσοπιθ δν]]} νυν ροοά. 

ΤΗΐ5 ῥγεςερὶ 8 ςευ ΔΙ} ἀογινοα ἔγοηι ἴῃς 
ϑοσήοη οἡ ἴδε Μοιηῖ (δΝίαϊϊ. ν. 44: [υκ6 
ΥἹ. 28), ἀπά ῥγονθβ ἴπαϊ δῖ. ὕδυ!, (δουξῇ ἢθ 
μδὰ ποῖ ϑδδέῆ Οὐὔνγ ργοϑοηῖ ψτεη ΟὐθρεΪβ, 
ἴηυβῖὶ δᾶντὸ Κηονη ἴπη6 σιιδοίΐδπος οὔ Ουγ 
1,ογὰ 5 ἰδδομδίηρ. 

15. ΤῊΘ 54Ππ|6 Ξε πεπιοηΐ 15 Οχργοϑϑοά ἰη [Π6 
Ταϊπιυὰ : “1,6 ποῖ ΔΩΥ το]οῖϊσε ἀηοηρ ἴΠ6Πὶ 
(δῖ ἜΟΡ, ΠΟΥ ῸῸΡ ἃπιοηρ δηλ Π8ῖ τοὐοῖς 6." 
Οοπίρᾶγε Εςο οϑἰϑίῖσι8 νἹ]. 34. 

ΟἩγγϑοβίοτῃ πο. οὔϑογνοϑ [ἢδί 1ἴ 15 πδίιγαὶ 
ἴο 5υτηρδίῃῖϑε ΨἹΠ δόττονν, διιῖ τπαὶ ἰἴ γὸ- 
4υΐγοβ ἃ ποῦϊ]ε 5ου] ἴο τγοϊοῖςε ἴῃ οἴ ευϑβ᾽ ἸΟΥ͂. 

106. Τῆς ἵνο ργεςορίβ οὗ υ. τς ἅγὲὸ ςοῃὴ- 
διηοὰά ἰῃ [6 ΙΔΘΙ ρῥΓΠΟΙΡΙΘ, “8ε φΓ ἐῤὲ 
“α»ηε γλιἱ οπε ἰοαυαγά σποίῤεγ : ἐ,6. Ἰοῖ δαςῇ 
80 Θηῖοσ ἱπῖο ἴπε ἔδο ηρ8 δηά ἀδθβίγεβ οὗ [6 
ΟἴδοΥ 45 ἴο ὃ6 οὗ οἣδ πιϊηᾷ νυν] ὨΙΠῚ, 

ΤΠ15 Ἰονίηρ σοηςοτα σἀπηοΐ Θχίβῖ, ποτ ἴῃ 6 
τοϊη 15 δεῖ οὐ “ δισό ἐῤίπσ᾽," ϑυς ἢ 45 ὑδηκ, 
ψιελ] ἢ, ποπουγ. ((οπίραγα ΡῺ}]. 11. το; τ Τίπι. 
νἱ. 17.) 

εογιαρ!ςοπα 10 »ηεπ Γ᾽ ἰοαυ ε:1κα1|.ἢ Ϊ ΛΘΓΑΙΠΙΥ, 
4] εἴ τουγϑοῖνοϑ Ὀὲ ἀτγᾶννη δίοης σἱῆ, 1. 
γι εἰ ἃ γοιυγϑεῖνοϑ τιρ ἴο, [ἢ6 ἰονγ." 

(ομραγο Οδί. 11. 13; Ροῖ. Π|. 17, ΨΠΘΓΟ 
τῆς ιυἱπίνοιγαῦϊθ δοῆβθο Ὀοϊοηρβ ποῖ ἴο [6 
ὀΧργοβϑίοη “ ἀγααυη ἀαυα7 «υἱἱδ,᾽" υαῖ ἴο τὴς 
ςοηῖοχί. 
. ἽἼε δάϊεςζῖνε ταπεινός 5 πϑοὰ ἴῃ 1η6 Ν. Τ΄ 
[του η οὗ ρογβοῃϑ, Πουεσ οὗ 1Ππρβ, [{ ἰ5 
δεῖῖεν τπογοίοτε ἴο ἔοϊϊονν ἴΒ6 54Π|6 ιι5ᾶρθ ἤθτσο, 
δηά ιιηἀοτγοίδηα [ἴ οὗ ον] ρεγβοῦϑ 85 'π Αὐν'. 

Α νλπῖ οὗ ΞΥτρδίηῦ ἢ (Π6 “ Ἰονν}γ " θΔΓ5 
ΤΏΔΩ ἔγοπι πιᾶῃ πὰ ςΪ855 ἔγοπι οἶαϑϑ, 50 ἴπαΐ 
ΠΟΥ ςἀπποῖ “ δὲ ο ἐδ “αριὸ γεὶπά οπε Ἰοαυαγά 
ἀποίρεον." 

ΑΠΟΙΒΟΥ σοῦ πιπάγδηος ἴο ςοποοσγὰ [5 
τηλγκοὰ ἴῃ ἴῃ6 νγαγηίηρ, “.Βε ποΐ «αυὐἱδϑ '" γομγ' 
οαὐη εοπεοί!. ᾿ (τον. 111, 7, δῃὰ ο. χί. 25). 

17-21. ἔτοτῃ ἴδ ταῦ] ἀυἴ165 οὐ Ὀγοϊῆγεη 
ἴῃ ΟὨγίςῖ, 81. Ρδιιΐὶ βᾶϑϑθὸ5 ἴο ἴπ ννἰάοσ σοὶδ- 
[οηβ οὗ ἴῃς (Ἰγιβδζίίδη τον αγάβ 8}1 πηθη, δηά 
ἐβρεςοίδ! γ τονναγὰβ 818 ΘῃΘΠ1168. 

δίων 752:4.---.-γοι,. Π|, 

ἙΏΤΎΠΥ Ὀεΐηρ ἴῃς ννου] 5 ργονδ ης αἱεὶ- 
(υάδ, ον ταιιϑῖ {πῸ (γι ϑιίδη τηθος 1} 

17. ΤΏ ῥγεςορῖ, “γεπάφγ 19 πὸ ριαπ εοἱ] 
,»γ ευὴ] 5 ἀουινοά ἔγοπι {(πΠ6 δογγίοη οἡ (ἢς 
Μοιηῖ (Δία ν. 328-48), δηὰ 5δἰδπάβ 'ἴἢ ῃοΌ]6 
οοηΐγαβδί ἴο ἴπ6 “εχ 18] οη 5" οἵ Ρῃασγιβαις δηὰ 
Ἠ εαϊῆθη πΊογΔ} γ. 

Τῆς ννάῖτὴ ἔγιεπὰ δηδ ὑἱτῖεῦ ἴος ννᾶβ υῃ- 
ἀουδίοαϊγ [ἢε Ιάδὰ] μεσοὸ οὗ δηεϊεηϊ Η λίμοη- 
ἄἀοπὶ (566 Ριηάδγ, Ργίῃ. 11. 1.5 ς ; 5 πη. Π|. 8 1): 
γεῖ ὄνθη πότ ἃ Οοὐ οἵ ἴονε ἰθῆ Ηἰπιβοὶξ ποῖ 
νου ννιζηδ55, ἀπά 1ἴ 15 ἃ ρασγῖ οὗ (γι ϑίίδη 
ΡΙΟΙΥ ἴο γεςοσηΐβε ἴπε ρυγε ἀηα εἰοναῖεά [οδοἢ- 
ἴἸῃη5 οἵ ἃ δοοσζαῖθβ, δηά ἴο ἰονὸ ἴῃ6 Ἄἐχδιρῖε οὗ 
ἢ15 ἐογθοδσγίης δηά ἔογρίνιπρ ραζίΐθδηςθ. 866 
[Π6 ᾿πιογαβϑίίηρ Ράσδαρ ἴῃ Ρ]δῖο᾽ 5 " ΚΘρΌΙς; 
Ι. ν. 315, πόσο δοςγαῖθϑ ἐἴβοι15565 ἴῃ 6 ΠΊΑΧΙΤΩ 
Ἐ)0 ρμοοά ἴο [ΠΥ ἔτεπα, ἀπά δᾶγπι ἴο τπΐης 
ΘΠΟΙΊΥ," δηὰ δϑογδεϑ ἴἴ ἴὸ οὔδ οὗ ἴπὸ Τ Ύγδηῖβ, 
ῃοΐῖ {Π6 ΚΝ ἰδὲ Μεη, οὗ Οτεοςοςδ. 

Ῥνουϊάε ἐδίηχ: δοπε ἢ Ακαϊπ, ἴο ἄβατα 
ΘΠΙΏΠΥ, 056 σις ἢ ἐογεϊποιρηῖ [ΠΑ γΟῸΓ ςοη- 
ἀιιεῖ τλΔΥ ποῖ ΟΠἸΥ δ Ὀ]4Ππ|61655 ἰὴ [ἢ 5 ῃΐ οὗ 
Οοά, νὴο τοδάς ἴπ6 ποαγῖ, δυιῖ ΤΑΥ͂ αἷδο Ὀ6 
ΦΒΟΣΟΌΓΣΒΔΌ]Θ ,κΝ 76ὲ εἰ σὲ οΥ αἱΐ »ιοη," τῆτουρἢ 
1ἴ5 ἰγδηθράσγοηϊ ροοάηϑϑϑ αηά 1υ.51|ς6. 

Ηϑοτο, δηὰ ἴῃ 2 (οσ. νἱ!}. 21, 851. Ρδυϊΐ ἕο! ον 8 
ἴη6 ϑερτιαρίηΐ Νεγβίοη οὗ Ῥγονθγθβ 11}. 4, 
νυ ίοἢ ἀπ ἔεγϑ ἔγοπι ἴπ6 Ἡοῦτονν δηὰ ΑΟΡ. 

ἼΤΠ6 πιϑαηίηρ 5 ποῖ τπαᾶὶ ἴῃς ΟἸτϑίίδη 
δου βοςκ τπῸ ργαῖβο οἵ τηθη ἔογ ἢ πιβεὶ, ουΐ 
(παῖ Π6 5ῃοι ϊάὰ ψμῖνθ 0 σδιιδ6Ὲ οὗ διιϑριοίοη οὐ 
οἴεξηςε: ἃ ρῥγεοερί οὗ ἴπε {γιιεϑὲῖ ῥγδςοῖοδὶ 
υυϑάοιῃ. 

18. Ῥεᾶςς 5 ἃ τυ] τεϊδιϊοη νυν ἢ ἢ ΤΏΔΥ 
Ὀ6 Ὀγοκόη οπ δἰ ΠΥ 546: δοσοσάϊηρι [δ6 
ἀυῖν οὗ ᾿νίπρ ΡΟΔΟΘΔΌΪΥ νυ] ἢ 411} πιθῃ 15 αὐϑο- 
Ἰυΐο, 50 ἴδγ 85 τ ἀθροηάξ οἡ οιγβοῖνοϑ, σοηαι- 
(ἴοπα]ὶ 50 Ὡσ 845 [5 ροϑϑ ὉΠῚῊἨΉ71 ἀθροη8 οὐ 
οἴδιογβ. 

51. αι υπ|ῖ65 1ὴ6 ἴννο ϑρϑςῖβ ἰῃ ἃ ϑἰπρὶθ 
βϑηΐθηςς, ἢ σο ἢ ΠΊΑΥ δὲ (ἢ 5 ρατΔρἢΓαβδά: 

“} 1νγ6 Ῥοδοθαῦὶν ἢ 4}} πεη, ᾿ξ Τπγουρὶ 
{Πποῖγ σοηάυςξ ἰἴ Ὀ6 ῬοΒ510]6: δῖ 4}} ὀνθηῖϑβ, 85 
τ ἃ5 ἰἴ ἀθρεῃαβ οὔ γοιϊ, ἴνθ ρεοδσθδῦὶν νυ 
4}1 πιθη." 

19. Πεαγὶν δεϊσυεά, συεπχο ποί γομγιείυές, 
δμω ναῖον σίυε ῥίαιε μπίο «αυὐγαὶδ:ὴ “Αναθ 
ποΐ γΟΏΌΣΒΘΙγΟΒ, Ὀ0]ονθᾶ, δα σἰἱνθ Ρ]800 
(ο Θοἀ᾽ 8 τὶ." 1,1 ΓΑ] γ, “ το 186 ννγαῖ δ" 

Ο 
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5 παῖπα ; 1 ν}} τέρᾶγ, δαϊτῃ τῆς 
Ιοτά. 

20 ὄΤδεγείοτα ἰξ τῆϊπα ΘΠ ΠῚΥ 
ἢυηροτῖ, ἔδεὰ ἢΐπὶ; ᾿ξ μα τὨϊγθῖ, ρίνε 

ἴΠε γείογεηςὸ οὗ ἴπ6 Ατίὶοϊε ἴο " ΘΟ οὐ 5 τ ΣΑΙ" 
8 τηδάθ ςεγίδιη ὈΥ {πὸ αιιοϊδζίοη νυ] ἢ ἔο]- 
Ἶονγβ : ΟΟΙΏΡΑΓΟ Υ. 9, 1 ΤΠ 655. ἰϊ. 16: δηά 
Ἐ ̓ ς] οϑἰαϑίςιιδ χίχ. 17, ΧΧΧΥΗΪ. 12 ; Ῥτον. Χχ. 
21, Χχίγν. 29ς. Βοίῃ ἴῃς ἰδηρσιάᾶρο δηᾷ ἴῃς 
1πουρῆῖ τὲ "Ἰυδίγαϊοα ὈΥ ἘΡΉΏ. ἵν. 27, ννῃῖςἢ 
ϑῆοννΒ πὶ ΟΥ̓ ἀνθηρίης ουγδεῖνοβ τὸ χίυε 
2ίαεε ἰο ἐῤὲ ἀἐευϊ, 

Κεηφεαποο ἱς νιἶπο} “Ἰ1Ἰὸ 6 οΟΙΪο ΘΠ 6. ἢ 
Ὑθηβθ8η60," Ὠουῖ, χχχὶὶ. 35. ΤὮδ οχδοῖ 
οτγάεσ δηά ᾿ἰογδὶ πγεδηὶπρ οὗ ἴῃς Ηδῦτονν ἅτ 
γεβογνεὰ ἴῃ ἴῃ6 Οτθοκ ἤόγὸ δηά ἴῃ Ηθδ. χ. 

30, [που ρἢ ὈοΙἢ ννόγε ἰοβϑὲ ἰῃ τῆς ϑορίυδριηϊ 
Μεγβίοη, ἐν ἡμέρᾳ ἐκδικήσεως ἀνταποδώσω. 

[18 ἔυγῖ θοῦ στουλαγκδῦ]ο {παῖ ἴῃ ἴπ6 ἸΔ[ΓΟΓ 
Ῥατὶ οὗ ἴῃς ᾳιοίδιίοη δῖ. δι) ΠἰπΊβο!  ἀο65 
ῃοῖ δάδπεγο ᾿ς γα γ ἴο ἴη6 ΗΘΌ., “ “πα τιϑοο»γι- 
2έπις " (ΑΟ Ν. Ὁ δαῖ.), δυῖϊ ἐο]ονν5. ρα {Π6 
ΧΧ δηὰ ραγΐγ ἴπ6 ραγαρῆγαβε δαορίθά ἴῃ 
{Π6 50-ο])οὰ Ταάγευπὶ οὗ Οηκεοῖοβ, “1 νυ} 
ΓΟΡΑΥ͂," Δηα ΠΙπΊ56 1 δή 5 [6 ννοσγάβ, “ “αἱ 
δε 1ογ." (ἘτγτιΖβϑοῃθ.) 

ἴ1 15 ἴῃ ονάεης παῖ (Πς ΑΡροϑίϊε᾽ 5 ρι}γ- 
Ῥοβο τπγουρῆοιῖ [Π6 νογβθ ἰ5 ἴο ρυΐ ἰπ ἴῃε 
διγοηροϑί Πρἢϊ οὗὨ δ ρ 4515 δηά σοηῖγασί (“ ποΐ 
φοι εἶνε" --ἰ 15 τς {τυ ἴηι νεησθδητο 
5 ποῖ ἔογ τι5 δυΐϊ ἔογ Οσοά,. 1158 πιοδηΐηρ 15 
υϊο Ἰοβῖ, ψ ἤεη {πΠῸ ννοτὰ8. “χίυς ρίας 1ο 
«αυγαΐδ᾽᾽᾽ ἅτὸ τηδάθ δαηιϊναϊεηΐ ἴο “" σεϑιϑδῖ οΐ 
(86 ννγαῖῃ οὗ γοὺγ δάνεγβαγυ," οἵ " ξῖνε γοὺυγ 
ον ψυγδῖῃ {ἰπ|6 ἴο δϑαΐβ." 

20. Τδεγεύογ)] ὌΠ ψ ο]6 σότβθ, ὄχοορῖ 
ἢ σοπποοίίηρς Ῥαγίοϊς, ἰ5 (Ακεη ὀχαςῖὶν ἔτοπὶ 
(ἢ 1ΧΧ, Ῥτγον. χχνυ. 21, 22. Τὸ Ρασγίϊ οἷο 
οὖν ᾿ηϊγοάυςεβ [6 Ῥγεσορί 85 δῃ ἱπέίεσεηςε 
ἔγοτῃ ἴπε ἴγυ τα της σοηχοαηςο Ὀοϊοπροῖι ΟὨΪΥ 
υπῖο τῆς 1,ογὰ. Α ναγίοιιβ τοδαϊῃρ (ἀλλά) οὗ 
δῖ ᾿Ἰοαϑί θαι] δι ποῦν (ΤΊδει. 8) γμίνεβ ἃ 
δ ΣΕΥ ἀἰϊβεγοηῖ σοηποχίοη : “ἀνεῆρθ Ὡοῖ 
γουγβοῖνοβ,. .. Ὀυΐ δ5δ'ιονν Κιπάῃεβϑ (9 ὙΟῸΓ 
ΘΏΘΠΑΥ." 

εοαὶς οΥ ἥγε  Α }1 αἰϊδουδοίοη οὗ ἴῇῃς 
Ῥῆγαδα “ ἐῥομ “ῥα ῥεαῤ εοαίς 9 ἥγε οπ ῥὶς: 
ὁεαά," Ὀεοϊοηξ5 ἴο Ῥγχον. χχν. 21: διιῖϊ ννὸ πηιιϑί 
ὈΓΙΘΗΥ σοηβίάογ ᾿ἴ ἰη σοηποχίοη ἢ 1Π6 ᾿ΓΟΘ- 
δοηΐ ςοηϊοχί. 

(α.) Αςοοτγάϊηρ ἴο ΟΠ γγϑοβίοπι, ἀπά οἵδοῦ 
Οτεεκ Εδίμεγβ, (ἢ 6 “ εοαί; 97 γε" αὐτὸ Οοὐ 5 
δοῖε Ἰιιάστηεηῖβ, νυ ἢ 1} 6 πραρεὰ ὑροη 
(ῃς δ πη Γ ΠΟ δαγάθῃς Ὠἰπηβϑ6] [ ἀρδιηδὶ ἀθοάς 
οὗ ἰονϑ. 

(1.) ἰὴ ἔδνοιγ οὗ 1815 ἱπιεγργεϊμτοη ἀγε [Π6 

ΚΟΜΑΝΞΦΘ, ΧΙ]. [ν. 2ο---21. 

ἢϊπιὶ ἀπηκ: [ὉΓ ἰπ 80 ἀοίηρ ἴδου 
8ῃηδ]ς ἤεᾶρ ςοασὶβ οἵ ἤγε οἡ ἢΪ8 ἢεδά. 

21 Βε ποῖ ονετοοπὶς οὗ εν!], δῖ 
ονοτοοπηα αν]] ννιτῃ ροοά, 

ΔΡΡραγεηῖ βθῆβϑε οὗ ἴῃς ρῆγαϑβο ἰῇ 2 Ἐξβάγαδϑ χνὶ. 
51, “ 1εἰ ποῖ ἐδὲ εἰημπεῦ “47 δαὶ δὲ ῥαΐῥ ποῖ 
σἰππεά: τὸν Οοά «ῥα  δμγη εοαΐς 977 ἥγο ὠϑον 
ῥὲ: ῥεαά, «υδίορ «αἱό δεΐογε ἐῤδεὲ 1ογά Οοά απά 
ῥὲ κ΄ονγ, 1 δασνε ποὲ εἰππεά," 

(1.) ΤῊ. τοέεγοηςο ἴο ἀϊνίπο Ἰυάρτηοπίβ ἴῃ 
ἴῃς ρῥγεδεηΐ Ἴοπίοχί, “ νεηφεαπεε ἐς Μιπε, 1 
«υἱ]} γοραγ." 

ΤΠε οἢϊεῦ οὈ]οςξίοη ἰ5 (ἢ αἴ ὑγροὰ ὈΥ Αυγυϑ9» 
τἶπ: “Ησονν ἰ5 ἰἴ σοηϑίοῖοηῖ νν ἢ Ἰονο, ἴο ρμὶνὸ 
ἔοοά δηάὰ ἀσίηκ ἴο Δἢ ΘΠΕΙΊΥ ἴῃ οὐάοσ ἴο ἤθᾶρ 
(045 οἵ ἤγο ὑροη ἢϊ5 μεδά, "ἢ ςοδὶβ οὗ ἤγε ἤεσγε 
ΒΙ ΠΥ 5ΟΠΊῈ ΠΟΑΥΥ͂ ΡΕΠΙΞΗπηοηΐ ᾿ ἢ 

ΎΠο οὐ]οςτίοη ἰ8 σΟΠΙΠΊΟΠΙΥ πιεῖ ὈΥ̓͂ ἃ τό- 
ἔδσγοηςς ἴο δυο ἢ ραϑϑᾶρθ5 458 8. ΧΧΧΥΙΙ. 34, [νἹ}]. 
1ο ; γον. χχίχ. 16: [,0κὸ χνυ !. 7; 2 ΤΊπ,. ἵν. 
14:1; δηά ὃγ ἴῃς ἐχρίδηδίίοη παῖ ἴπε ᾿ ςοα]β οὗ 
ἤγτε ἢ νν}}} Ὀ6 ποαρεά ΟἿΪΥ ὕροη (ἢς ἱηρεπιζεηΐ, 
ἢ} ἀδεάβ οὗ ἰἴονὲ ἄγε πιοδηῖ ἴο ἰεδάὰ ἴο γὸ- 
Ρεηΐδηοσ. 

(ὁ.) Αὐψυδίίϊηα δπὰ οἵἴμεγ 1, αἴίη Βδίπογβ 
ὑπαογϑζαπά “ Π04]5 οὗ ἤγε μοαροά οἡ ἴης Ποδὰ" 
45 840 οτ᾽οηίδὶ ἤἥρψυτο οὗ ἴπ6 δωγπίης ρῥαὶπ: οὗ 
δῇῃαπηθ δηᾶ γοπΠΊΟΓΒΕ: δηὰ ἴῃ δυρροτγί οὗ [ἢ18 
νον ννὸ πλιισῖ οὔϑεγνο [Πδΐ ἃ ΥὙΘΤΥ 5: ΠΊ1ᾶγ πιοάδ 
οὗ εἐχργεβδίοῃ ἰ5 ἑουπὰ ἰὴ Ῥχονογθβ οἴοβα ἴο 
[ἢ νοσϑὲβ υ ῃ]ςἢ 81. Ρ40] ἢ85 αυοῖεά ; “ἃ “038 
ἐογσις ὀγεαλει δ ἐδε δοπο" (Ῥζον. χχνυ. 15). 

ΤΠΗΘ ραβϑᾶρὲ [15 πιοᾶηβ8, δῇῆονν ἴο ἴπἰηδ 
ΘΠΘΙΏΥ 500 ἢ Κἰπάποθ5 45 5}8}} τῆδκε ἢἰπὶ 
ϑηδπιοὰ οὗ ἢί5 μαϊγεα ; 80 νῖϊς ἴδοι ἱπβὶςϊ 
{Πς 5ῃαγροδῖ ἂδπά [πε τηοϑὶ 5δ᾽ υἱάγ ρδίη. 
Τῆδ ἤξυγο 5 ΡΥΟΌΔΟΪΥ παῖ οὗ ἴῃς πιοϊξίηρ- 
ροΐῖβ. 5 ἴπῸ οὐ]οςὶ οὗ Βοαρίπρ ςοδ]8 οὗ γε οὔ 
ἃ γοβ9ε6] 15 ἴο πιοὶῖ ἀόννη [15 ςοηϊοηῖδ, 80 ἤοΓῸ 
ἢ οδ]οςϊ 15 ἴο πλεὶῖ 4 σῖυθογη ποασῖ, ἃ ὑγοσ 
(658 ποῖ ᾿οαϑῖ ρδίηξι! νυ] θη οἰοοϊεά ὉΥ τηάὸ- 
βουνοὰ κἰπάηθθβ. ὉΠ)||5 ἰητυγργοϊδιοη ἰ5 οοῆ- 
βιτηθα Ὁγ ἴῃς εἰοβίπρ βεπίθηςε οὗ Ργον. χχν. 
22 (ποῖ ᾳιοῖεά ὃγ δῖ. Ρα4υ}), ““πά δὲ Σογά 
“ῥα ] γοαυαγ ἐδοε," ΠΑΤΆΕΪΥ, ἔοτ (ἢ ξοοά ἀδεάβ 
ἄοης ἴο [Πη6 ΘΠΟΓΊΥ. 
ΤῊ βθηβ6 ἴἢι.5 σοηβτιτηθδα ὉΥ ἴπ οοηῖοχί 

οἵ [ῆς οτἱρίηδὶ ραββϑαρὲ 15 γε]υϊγε αἰθϑὸ ὃν (86 
γοβθηΐ ςοηΐϊοχῖ, [Π6 ΚοΏΘΓΔ] [πουρῆϊ οὗ νν ἢ ἢ 

15 ϑιιπιπιθα ὑρ ἴῃ ἴῃς ποχὶ γογϑβο, "86 ποὶ συογ- 
εονς ο7 ευἱ,͵ δμὶ συόγεονιθ ουὶϊ] «υἱό χοοά." 

Τῆς ΡῬῆγαβο “ Ἴῥοω σδαΐὶ ῥεαρ εοαἱς 977 ἥγε οη 
δὶς ῥεαά," νουϊὰ 6 ἱπ (ἴῃς βγϑί δόηϑβο (4) ἂπ 
ἱποοπρτύουβ Ἀρρεπάϊχ ἴο ἰδς αυοίαϊίσηῃ, δυῖ 
ἴῃ ἴῃ ἰαίίογ βεηβε (6) ἰξ βεὶρ8 ροννθγγ ἴο 
οηΐογος ἴῆς ἀπγ οὗ Ἰονίπρς οὐὖζ ὀποηοβ, ἢ ϊς ἢ 
ἰ5 ἴῃς πηαίη βυδ)εςϊ οὗ ἴῃς ρῥᾶϑϑαρὸ. 

᾿φαιμσισπεεταεπε;κεκαεησθδρ. 



γ. 1-- 3]. 

ΘΗΑΡΤῈΚ ΧΠΙ. 
Σ ,κδιόγεεον, απα “παρν οἷδε αμέϊές, τῦό σισέ 

ἴο ἐδε νιαριείγαίες. 8 συν ἐς {λε Με έϊ ον 
97 ἐάε ἴατο. τὶ σἰιίοην ακαά ἀγεπμξέηηει, 
ἀνα {ἦε τυογᾷς 97) ὁἐαγέμεις, αγέ οἱ 07) :εἀ: 9» 
"4. λέ ἕνες 97 1Δς φοεβεί. 

ΕἼ Ἔνεγῦ 8οὺ] δὲ τῶν θῳ ππῖο 
τἈς Πίρμεγ ρονγεῖβ. Εογ ἴδεγε 

ΚΕΟΜΑΝΞ5. ΧΙἧΠΠ]. 

8 ΠΟ ρονγεσ δυῖ οἵ (ο : τῆς ρονγεῖβ 
τπδῖ ὃς γε 'ογάἀαϊπεά οὗ (σοὰ. 

2 Ῥνμοβοενεγ τπεγείογε γαϑβίβζετῃ 
[πε ρονγεῖ, γεϑϑζεῖῃ τῃς οτάϊηδηςε οὗ 
(οὐ: «ἀπά {πὲ τῆδὶ γεϑῖδς 501] γὲ- 
ςοῖνα ἴο {Πεπηβοῖνεβ ἀδηχηδιίοη. 

4 Εογ τυϊεῖδ ἅγα ἤοΐ ἃ τῖἘΈΥΓΟΓ ἴο 
ροοά νόοσκβ8, δυῖ το τῆς εν]. ὙΜι: 

ΟΗΑΡ. ΧΙΙ1.---ΟἩΊ5ΤΙΑΝ ὈΥΤΙΕΒ, ΡΟΣ, - 
ΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΘΟΟΙΑΙ,. 

1-7. ΟΒΕΡΙΕΝΟΕ Τὸ ἈσΚΕΒ8.--- ΛΟ 6Χ- 
Βογίδιί!οηβ ἴο ᾿νε ροδορδῦϊν νυ 4}} πιεη, οπμά 
δυϑίδίη ἔσοπι γενοηρο, δῖ. Ρδὺϊ ρ8565 πδῖυ- 
ΤΑΙγ, Ὀυϊ ψἱβουΐ ΔΠῪ ΘΧρτεββ ππᾶγὶς οὗ σοη- 
Ὠσχίοη, ἴο ἴδε ἀπ οἵ οδεϑάϊεπος ἴο οεἰν!] 
δι τ ογε5. ΤΙ 18 15 ἃ βιυιδ᾽θςοϊ γάγεὶγ ποῖσε ὰ 
ἴῃ ἢἰ5 οἴδοῦ δρίβι 65: 866 1 ΤΊπι. ἰ. 2. ΝΥ 
ἴΠοη ἀοε5 ἢε ἴγοδί [ἴ 80 1} δηὰ ἐπυρῃ Δ, Δ} Κ 
ἴη τυτιτὴρ ἴο (ἢ Ἀ οπιδη8 Ὁ 

(1.) ΤὨς [τ αἱ Ἀοπηθ γεγο ῃοζοσίουβ 
ἔογ τπεῖγ τυγου] δῆς; 566 ποῖθ οα Αςίβ χυ πὶ. 
2: ἃπὰ ἴπὸ ΟὨγιϑῖῖδη8 ὑὈείηρ τορηγάθα 85 ἃ 
οὐγιϑὴ βοςῖ, δηὰ ΘΠ Ζ δοζι δ} ΟΠ] ονν 5 οὗ ἃ 
ονν ϑῖι Μοσϑίδἢ, ννεῦ ον ἴο ὃὈς συπρεςοῖοα 

οὗἉ τενο]υ ΟΠΑΤΥ τοπάθηςϊος. Ηονν δδ5}} 51:5- 
ΡῬίεἴοη ςοι]ὰ Ὀ6 ἰυγπρά ἀσαϊηϑί {ΠπΠ 6 πὶ ννᾶ5 βθθῃ 
ἃ ἔδνν γδαγ5 ἰαῖου 'η ΝΟ ΓΟ ρογβθοιτοη. 

(2.) βεγθ ννὰ8 ἃ γϑὰὶ ἀδη ογ παῖ (ἢ τὶ5- 
Ὀδλη5 {ἢοτηδεῖνοθ, ὄνθὴ ἴῃοϑο οὗ ΗἩρδίμβοῃ 
οτίσίη, πῇ ἢ θ6 πιιϑδιοὰ ὈΥ 3188 ποίίοηβ οὗ 
ΟΠ γ 515 Κιίηράοτηῃ δηά [95 γεϊδτίοη ἴο {86 
Κιηράοπιβ οὗ 1818 ᾿νοῦ] ά. 

(3.) Τῆὴῖβ ἀδῆσοῦ ψψὰ8 τοδίοδὶ αἵ Ἐοπιο, 
ψ ποτε ΟΠ ΓΒ ΔΉ ννὰ5 Ὀγουρῆς ἕδος ἴο ἔδοθ 
σὰ τῆς [πηρετδὶ ρόνεγ: ἔοσγ (6 Κοπιῆῃ 
ξονογηπιοηῖ, τορατάϊης χοροῦ ἃ5 ἃ πιδίῖοσ 
οὗ βἴδλῖθ ροϊου, 5 ΠΥ ΤΟΡΓΟββοα ΘΥ̓ΘΓΥ ἰηπονᾶ- 
ὕοη πο τπγεδιοηθὰ ἴο ἀἰδίυγ τδ6 ρῥυδ]ὶς 

ΓΘ. 
Βυΐϊ τδοιρὴ (86 οἰγοιπιβίδηςοβ οὔ ἴδε 

Κοπιδη ΕΟ γι ϑιίδηβ ΠΥ ἤᾶνα ἔιγηϊσθοὰ (ἢ 6 
ἐεεασίοα ἴον ἴπε δάἀπιοηϊἴοη, Δπὰ ργυάθπος 
ΤΩΔΥ ἢλνε 5βυιρρεβίεά τῆς πηεεὰ οὗ ἰΐ, τῆς ἀυγ 
οἵ οὈεάϊεπος 18 οηξογοθὰ ΟΥ̓ οἴδπογ δηά [γ 
διε θεγ πιοῖϊνεβ. Μ. Ἐοηδληβ σοπιδγκ (᾿ ϑαϊηΐ 
Ῥαυ],᾽ Ρ. 477) [παῖ “Ραυΐ δαὰ ἴοο πριιοὴ ἴδι 
ἴο δὲ δὴ ἀρίϊαἴοτ,᾽" δηά υνυἱϑῃθὰ τῆς ΟἾγίςἴ δὴ 
ἴο δὲ "4 πιᾶη οὗ ογέάδοσ δὴ σγὸρῖὶα ἢ 186 
Ῥοΐϊο6, οὗ οοὰ τερυῖο ἴῃ ἴῃ6 ἐγεβ οὗ Ραρδηβ," 
---ἰβδ 8ΔΠ ὑπινοΓ ΠΥ ἰγάνεϑῖγ οὗ ἴπ6 Αροβϑί!εβ 
[εδο ἢ ηρ. 

1, 1εὶ δογ7 “ομἱ δὲ “μόΐφο! τριο ἐδὸ ῥδίσδεον 
οαυεγ..) “1ιεὲ ἐΌΕΓ σομἱ δια ταὶς ἴο ΙΖ ΒΟΣ 
Ῥονοτσο." . 
“ΕὐεΡ σοι," του ρῖ ἃ σοπηπιοη Ὄχργοβ- 

δΊΟΏ [ῸΓ “ΕΥΟΓΥ πιδη," τγοίϊδίηβ ἃ σεγίδϊῃ οτὰ- 
Ῥ[ιλϑὶβ δηὰ ρδίμοβϑ, ϑνβοἢ ἄρροδὶ ἴοσ Ποδγίγ 
οδεάϊοηςο. 

“ΕΗ χδοὲν βοτυενς ἢ ΟΝ ἰοἢ ΠΡ 5. ἐχοο]οηξ σγοῃ- 

ἀοτγίηρ) ἱποϊυάς θοῖῃ [ἢ6 ρῬεγβοὴ δηὰ οῇῆοθ οὗ 
ΒΓ ἢ 45 ἅγε 86ῖ ἰῃ διιςΠΟΥ ΤΥ : σοϊρατο ΚΝ 86, 
Υἱ. ο; τ Τίμ,. 1. 2: τ Ῥεῖ. 11. 1.3.Ψ 

Εον ἐδέγε ἱξ πὸ ῥοτυεγ δμί οΓ Οοά, Φ' ἢ 
Ἀροδά, “ον ἐῤεέγε ἐς πὸ ῥοίυεγ ὁχοθρῖ ἔσοτι 
Θοὰ: αΐ ἐῤε ῥοαυεγ: ἐραὶῤ δὲ ἈΔΥῪΘ ὉΘΘΏ 
οτάαϊποᾶὰ Υ Θοὰ." [Ιητ οηΐξοσείηρ (6 ἀυγ 
οὗ βυιθπιιϑϑίοη, δῖ. Ῥδυΐ οἰθασὶν δϑϑογίβ ἃ αἰνὶπο 
τρις οὐ οἷν! ρμονεσγηπιθηΐ, 45 ἀογινοὰ ἔγοπη 
Οοά [πὸ 5ουζοο οὗΓἹ 411 διιι!οσ υ δηά ροννοῦ: 
δηά ἢδ εχίοπεάβ τηδι ἀϊνίπο γρῃξ ἴο 4]] “ ἄε 
ειο" τυ ϊοῦβ “458 ἴῃς Ὀεάγοῦβ οὗ ἃ ἀϊνποὶ 
ογάἀαδϊηδά οὔϊος ἢ (Μοεγογ), Ὀυϊ ἀοοθ5 ποῖ ἴους 
ΔΠΥ͂ ηιιοδίίοη οὗ ἴπε (ΓΙ δια 5 ἀν ἴῃ τγεΐεσ- 
Θης(6 ἴο σοῃῇϊοςιηρ οἰΔ᾽Πλ8 ΟὨ ἢ 15 Δ] 6 ρίδηςθ. 

Δ. ἤφροσοευεν ἐῤεγεζογε γεσσἱξ ἐδέ βοαυεν 
Ἐοδά, “8ο (δὲ 86 τ Σοῦ δοίἐοι ἢ ἐπ 80]7 
δρδίΐϊηδί τ09 ρονθοτι." ὙὍὙηὸ Οτοοκ νογάβ 
ἴΏ νυ. 1,2 ΜὨιοδ νὰ δᾶνα σοηάογοαὰ “88 }- 
τὶς" οτὰαϊηποὰ,, “δοίτο} δἰ π80]7 
δραΐπδι," δηὰ “οζάϊΐϊπδηοο," ἤπᾶνο 4}1} (ἢ 6 
βᾶτης σοοῖ, δηά ρῖνο ἴο ἴπ6 ρᾶβϑᾶρε δὴ ἀπε Π6- 
τἶςα! ἕογος ψῃϊο ἢ σαπηοΐ Ὀς Ῥγεβεγνοά ἰῇ 
Επρ]Ἰ5ἢ. 

απά δὲν ἐδαΐ γεσμέ ἐδαϊὶ γεοοῖυε 10 {ξ7γ» 
σείυε. “α»ιπαίοη.) Ἐελά, “8811 Ὅροι ἐμ θτὰ- 
ΒΟ].0) 098 τίη Ἰυάδριιθηῖ:" 566 ηοῖΐς οἢ 
Μαῖϊ. χχιϊ. τ4. Ηδστο, ᾿ἰπουρἢ τδ6 Ἰπάρτησηϊ 
ςΟΠΊ65 ἔγομῃ Η ἰπὶ νι ἤοϑα οσγάϊηδῃςθ 15 γοϑοιϑτοι, 
1: [5 ποῖ ἠαγιπαίίοη ἴῃ ἴῃ6 ννοτ]ά ἴο σοπιο, δι 
[οηιροσαὶ ΡυΠΙΒπηεηΐ οὀχοουῖϊεά ΟΥ̓ συ ]ογ5. 45 
Οοὐδβ πλϊπιβῖογϑ ἰὴ [ἢ15 νγου]ά. 

8. ον γωΐγε αγό ποί Ωὶ ἱεγγοῦ ἰο φοοά 
«υογἁ..)]) Ἐοδά, “ἴο ἴδ Κοοᾶ ψοΟΥΚ.᾽" ΓΟ 
ἜΝΟΓΚ ἢ 15 πχοητοπεά γαῖμεῦ ἴδῃ [6 ννόγκοσ, 
Ὀθεσδυδε ἴΠ6 ροννοῦ οὗ τγυΐοῦβ ὄχἴθηἀβ ΟἿΪΥ ἴο 
ΤΟ 5 δοίϊΐοῃβ. ὙΠῸ γνεῦβο δβονν5 φυϑν )υἀν- 
τηθηΐ νν}}} ονογίακε ἴποϑὲ ΨῆΟ Γαϑιϑζ, παπιοὶυ, 
δεσαισε ἴῃς οβῖςο οὗ πὸ εἶν] ροννοῦ ἰ5 ῃηοΐ ἴο 
διιδνεσ υῖ ἴο πιαϊηϊδίη (παῖ πιογδὶ ογάθγ 
ὙΠΟ 15 ἰπ [8 ΟΥ̓ΡΙῚ ἀϊνιπθ. ὅ8:. Ρδι})] ἰς 
δηξοτοείης ἴδ6 ἀμ {165 οὗἉ σμόῥεοίς, δῃὰ {Πογοίοσα 
τοραγὰβ ΓΌ]ΟΥ5. ΟἿ]Ὺ 85 δοίη δοσογιϊης ἴο τῆς 
ἴγὰς ἰάερα οὗ τποῖγ οτθ. Ης ννᾶβ ἴῃ ἔαςξ 
νυτι της ἰὴ 1ῃ6 οαγ ογ διὰ δεϊζεῦ ρατγῖ οὗ Νεσγοβ 
τοῖρη, νγ116 ϑεποοᾶ ἀηά Βιισσθι}5 ννογὸ 51}}} ἰὴ 
Ῥοννοῦ, θθίοσα ΔΠΥ͂ ξΈΠΕΤΑΪ ρογβεσιτίοη οὗ ἴῃς 
(τι βιίδησ, υυἱ Δἤογ π6 δά ΠιτηϑοΙ συ βογοά 
ετίονουβ ἰη]ι:5[ἰςα ἔγοπι {6 οἰν] ροννεσ (Αςἴβ8 
χυὶ. 17; 2 ΟΟΥ. Χχὶ. 25, 32). 1115 ἀγριιπιθηῖ 
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του τΠεη ποῖ δὲ αἰγαϊά οὗ τῆς ρονγεγὴ 
ἄο τῆαι ννῆϊςἢ Ι5 σροοάὰ, δηάἀ ἴδοι 5ῃδ]ῖ 
ἢανε ρτγαδῖβε οἵ πε 83Δ4Π|Ὲ : 

4 Ἑοτ ἢς 18 ἴῆε πγριηϊδῖεγ οὗ Οοά ἴο 
{πες ἔογ ροοά. Βιυὲε 1 του ἀο τῇδι 
ὙΜΠΙΟΝ 56 αν]. δὲ «δἴταιά; ίογ ἢς 
Ὀελγοῖῃ ποῖ ἴἢε ϑδυγογά ἴῃ νδὶπ: ἴογ 
ἢε ἰ5 ἴῃς πιϊπίβῖεγ οὔ (ὐοά, ἃ γενεῆρεγ 
ἴο ἐχεομς νγγαῖῃ ἀροη ἢϊπὶ ἴΠδῖ ἀοετῇ 
εν]]. 

ς Ὁνεγείοτγε γε πιυβὶ πεαάβ δὲ 

ΔΌΡΙΙ65 ἴο 411] “0 γρ:: οὗ φονεοσγῃηπηεηῖ, δηὰ (ο 
Ηρφδίμθη 45 νν6}] 45 Ο ΓΙ σι δη σι] Υ8: ἴἴ ἢΔ5 
“4 φεπεγαὶ νὙδ ΠΥ Ὀαθεά οπ ἴπ6 αἰϊνίηεὶν 
ογάδιπθοαὰ ροϑβίτἰοη οὗ ἴῃς πηδρβίγαου, δηά 
ποῖ δπηυ] δὰ ὈΥ {ΠΕΣ ᾿π]υ5ῖῖο6. ἰπ ργαςτςο " 
(Μεγεγ). ὙΠεσε [8 45 {{{|6 γθάβοη ἔογ θηδπ᾿5 
βαγοαβῖῖς ὀχοϊαπηδιίοη (δῖ “ ΝΟΥῸ νγᾶ5 ῥ͵ο- 
εἰδιπιεὰ Ὀγ 51. Ρδι] 4 πη ηἰϑίεγ, ἀπ ΟΠ ΟΣ οὗ 
Οοά, ἃ τεργεβεηϊδιίνε οὗ Ὠινίπε δυϊμογίγ "Ὁ" 
---ῥἅ5 ἴογ οι κυλασβ νυ] σοπ)οσοΐυτο τΠαὶ (6 
δεςοπά Ὀδοαβί ἰῃ [6 Αροσδῖγρϑε (Χὶ. 12), ῆῸ 
οδυϑοὰ “ε0ὲ εαγί ἀπά Ἴδερι «υδίερ 4τυεὶ!} 
ἐῤεγεὶπ 10 «υογαδὲρ ἐδ γε δεασ," τορτοϑεηϊεά 
δῖ. Ῥὺ] ἤοτὸ τϑοοτηπιεηάϊηρ οὐεάϊθηος ἴο 
εἶν! γονοσγηχηθηῖ. 

ἐδοι “ῥαΐ δαυε ῥγαΐ: ο7 1δὲ “α»ι.. Ἐοδά, 
“γαΐτε ἔτοτα 0," 1. ε. ἔγοπὶ ἴῃ 6 ροννοσ. 

4. ον δὲ ἱΦ δὲ γπὶπῖῦ οΥὙ Οοά ἰο δες Ὧν 
5οο4.1] (Οοπῆτιτηδίίοη οὗ ἴμε ἰαϑζ εἴδιιϑδε οὔ 
υ. 3, ΜΠ Ἀν Ιςἢ 1 5ῃου] ἃ ἤᾶνε Ὀδοη Ἰοϊηρά. 
ΤῊΘ οἷν] ρονγοσ (ἐξουσία, Ὁ. 3) 8 Οοὐδβ 
ΤΑ ἰσῖοσ, ἀπ 85 31:10ἢ εχὶϑίβ ΟἿΪῪ [ῸΓ βοοά ἴο 
ἢἰτὰ [παἰ ἀοείῃ σοοά: τ Τίπ. ἱ1. 2. 

δὲ ὀεαγείδ ποὶ ἰδὲ τευογά ἱπ τσαἱπ:}] Τα 
δυνογὰ 48 ἴῃ Ἵπιῦϊθαι οὗ (ἢ Ῥοννεῖ οὗ [ἴδ ἀπά 
ἀἰθδῖῃ νγᾶϑ θογὴθ ΠαδιτΌΔΙΥ (φορεῖν) ὈΥ͂, οΥ 
Ὀείοτο, ἴῃς ὨΙΡΠΟΥ πηδρ βίγαϊῖθϑ, ἀπά τῃδῖ “ ποῖ 
ἐπ υαἱη" Ὀυϊ ἢ ἃ 5ογίου 8 ΡΌΓΡΟΒΟ, ἴῸΓ 1.56 
δρδιηϑῖ ον] -ἀοοσβ. “Οἱ υηί νογβαβ ὑγον  ῃς 148 
τοχυηΐ, 105 εἶδα! μαῦδοος" ({Πρίαη, " Ὠ1ς.᾿ 1. 
18, 6, 8 8, αιιοϊεά ΕΥ̓͂ ΤΟΙ ςοΚ). 
Τῆς ΑΡροβίΐο ἴῃ 115 ραβϑᾶσο ἘΧΡΓ 55}Υ υἱ Πα ]- 

οδῖοβ [86 γρῆϊ οἵ σαρίἴαὶ ριι η]5ῃπηθηῖϊ 45 ἀν! πεῖν 
επίτυδιοά ἴο [᾽ς πιδρ!δίγαϊςε, “ )2ωὸγ δὲ ἐς Οοα":; 
»ηἱηῖ σον," ΔΡΡοϊηϊοα ἴο ἐχεουῖο ΗΙΒ στρ ῃΐθουβ 
νϑηρεδῆςο, 

Ω γέ ΕΓ 10 ὀχεομίθ «ὐγαΐδ προ ῥίνι ἐδαὶ 
ἄοεῖρ ευ)}) ἸἈρελά, "δὴ δΔΥΘΩΘΟΣ Τ0Σ ΨΣΔΙΒ 
Ὁδίο δὲτα μπδῖ ἀοοῖῃ οΥἱ]." Τῆς ννογι8 
ΟΥΟΥ Ψ1ΔΌΒ" (οπιτοὰ ἴῃ 4 ἔονν Μ.59) ληβννοῦ 
ἴο [ἢς6 ργεοεαϊπρ ννογάϑ “,),0γ χοοί," δηὰ {πε ῚΓ 
ΟΠ πθη655 18 Τοῃῆτγπιεά ΟΥ̓ (ἢ6 τοποννοὰ 
τηθητίοη οὗ “τῇς ψυσδίῃ "ἢ (τὴν ὀργὴν) π΄ {86 
ΠΟχῖ γυογ56. 

5. Ῥῥενεοίονε γε μὲ πρεάφ ἐκ “ωὐῆεεῖ, ποῖ 
ον ῶγ «αὐγα!ῦ δὼ! αἰ͵όο ὕὸγ εοπρείεπος «αἄε.} 

ΕΟΜΑΝΞ5. ΧΙΠ]Π]. ἶν. 4--. 

850] εςῖ, ποῦ οὨΪγ ἔογ ψνταῖῃ, δι 4130 
ἴογ σοπβοίεησε 84Κα. 

6 ἔογ [ογ τῆϊβ σᾶυβε ρᾶγ γε τ δυῖα 
Αἶ50: οσγ τπεὺ ἂῖὲὸ (ὐοά 8 πληἰβῖεγϑβ, 
αἴζεπάϊηρ σοπτη 4 }} 7 ἀροη τ 5. ΝΟΙΥ͂ 
τὨϊηρ. 

) ἈἘἈεπάεγ τπεγείοτε ἴο 811] τῃεῖτ 
ἄμπε5: τὐρυΐϊς ἴο ψῆοπι {τ υῖα “2: 
ἄμε; εὐβίοηλ ἴο Ψῆομι οσυβίοιῃ ; ἔδαγ 
ἴο ΜὨοπὶ ἔδαγ ; δποποιζ ἴο Ψῃοηλ 
Ποπουτ. 

Ἀοδά, “ ἤ,ϑεγφὕογε γε »πισὲ προ: δια ταὶ, ποῖ 
οπίν ῶῶν ἰ8)6 ψτδῖ," ἄς, Τἢς ποοοϑϑυ ἰ5 
ἵννοίΟ] 4, ἐχΐογπαὶ οη δοςουηῖ οὗ “ἴἈ6 ψ 14" 
ὙὩΙ ἢ (6 πιαρὶϑῖγαίθ ὀχϑοιῖοβ, δηα Ἰηϊογηδὶ 
οὔ δοςοιηΐῖ οὗ σοηβεοίθηςς τοννασάς σοά. Ννὲ 
ἴΠ15 566 τῃδι “ φυδεέγέζογε " τεῖογβ ἴο ἴῆε ΠΟ ]6 
Ραδθᾶρὸ (νυν. 1-4} 88 ϑεἰ[ρ ἴοσίδΒ [6 
στοιπηάϑ οὗ οδοάϊοπςοοσ. 

Θ. ον ὃν ἐῤὶ: εαιωδ ῥα} γέ ἐγίδωϊ!ς αἰμο 1) 
Το δνοϊὰ ἀπλδίρο γ, τγεδὰ, κ7ὸ ΡΔΥ ἐγιῤμίδ 
αἰ.ο,." (Αὐοπβτγππδίίοη οὗ νυ. ς. ἴπ ἴπε ἔἕαδςεοϊ 
οὗ ραγίηρ {γυῖα γου δοϊκπον)θάςχοε παῖ σΠ4- 
Τςῖου οὗὨ [116 οἰν! ροννοσ 1 ο ΘΠΈ 165 [ἴ ἴο 
οὈδάϊδηςοθ, παπλεὶν (πδὶ [ἃ 15 δἂπ ογάϊηδηςς οὗ 
Οοὰ “,“τὃγ ἐδὲ ρωπὶσδηιεηΐ οΥ ουϊπάοογ:, σπά [ν᾽ 
δὲ ῥγαΐμε Γ᾽ ἐδένι ἐραὶ ἀο «υεἰ " (τ Ῥεῖ. 
ἱ.. 14). 

)ῶν δεν αγὸ Οοᾶ'; νιϊμί !ογς, αἰ! κ05- 
ἐἰμπμαὶν μροη δὶς ὍΟΡΥ ἐῤίηπφ) ἘἈοδά, “ζοξ 
ΓᾺΟΥ͂ ΔΙῸ πιϊηΐϊβίοσα οὗ Θοὰ, Ἰδρουσχίῃρ 
ΘΟΠΒΈΔΙΗΓΙΥ πηΐο ἐδ ΥΟΥῪ 6ὁπὰ." 

“ΤῊΘ ΑΟΥ. μᾶ5 Βοσὸ '" Οοώ: γμπὶθγ:,͵ δᾶ 
ἷῃ Ὁ. 4 “δὲ νμπίσίογι οΥ Οοά. ὍὙΠε Ἔχρτγοϑ- 
5.0ῃ5 ἅγ6 δ᾽ ογοὰ ἴῃ Ὀοτῇ σεγβεβ ἰη ἴῃ6 νογϑίοη 
οὗ “ Εἶνε ΟἸεγρυπιθη," νι σἢ 1 ἢδνα ἐο]]οννεὰ 
ἴοσ {Π158 γϑαβοη, ἴμαῖ ἰῇ Ὁ. 4 ἴδε Ιῴθὰ οὗ 
δούνίηρς οἡ δεῤῥαί οΓ7 Οοά 5 ἱπιρ!εἀ 'π διά- 
κονος ΜΝ σὲ ἤογο [πὲ οὗἁ δογνην ΟΥ̓ πη πἰϑῖογ- 
ἸΡ 29 Οοά οπ δεραΐ ο7 ἐδε ῥεορίε ϑθεότὰβ ἴο 
δε ἱπεϊυἀοά 4]50 ἰπ λειτουργοὶ θεοῦ." (ἘἈϊήά]ς 
ἴῃ 1,ληρΡ6.} 

Α πιϊηϊβίοσιαὶ, ποῖ ὨΘΟΘϑΒΑΤΙΥ τί ϑΕγ, οἢ8- 
ΤΑςῖοῦ 5 (ἢ 15 δϑογ θὰ ἴο σιΐογβ (566 ηοΐθ οὔ 
ΧΥ. 16): {ΠΕγ Ἰαῦουτγ “ππῖο 1818 ὙΟΣῪ οπὰ,» 
ἰ.Φ. υπῖο ἴπλὲ βογνίςς οὗ Οοάὰ νδὶςς ἰβ ἀ6- 
βου θὰ ἴῃ στ. 3, 4, ἀπά τείεγγθαά ἴο ἴῃ ἴδ 
νγογάβ “207 τρὶς ἐαιωε." 

. Ἀεπάον τδογοζονγε 1ο αἱΪ ἐδεῖν ἄμει:} Οτηὶξ 
“ῥεγεογο." ὍὌΠ6 γοῦδὲ 18 ἃ 5:Π|ΠΊΑΓΥ ἜΧΠΟΥ 
(αἴίοη, θαβθὰ οὐ ἴη6 πδΐιγο οὗ εἰν} ρόνεσης- 
πθηϊ ἃ5 5ἰδῖθα ἰπ συ. ς, 6, δηὰ δρρεπάςδά 
που ΔΩ ςοπ)ιποίϊΐοη, 8485 ἰῇ Χὶδ. 21. 
“ΒΘ άοΥ ἴο 41}1} νγῆο ἃγὸ ἰῃ δυϊμοΥ ΟΥ̓ νυ πδῖουοῦ 
ΠΟΥ ἀγ6 δης οα ἴο εἰδίπι.ἢ 

ἐγ δμίδ 19 «υὐδον»ι ἐγίῤωυϊε 4 4με.75 "ΤῊΪ5 18 δῇ 
Ἔχοο!]εηῖ στεπάεπης οὗ δῖ, Ρδυ} 8 ὑγιεῖ δηά 



ν. 8--τ1.] 

8 Ονςε πο πιᾶλῃ ΔηΥ τἢϊηρ, δυῖ το 
Ιονε οπὲ δηοῖδεογ: ἔογ ἢξ τῇῆδὶ ἰονεῃ 
Δῃοῖπεσ μαῖῃ {6]1εἀ τῆς ἰανν. 

9 ἔογ τὴι5, Του 5Πα]1 ποῖ σοηι- 
ταὶς δάἀμυϊτετγ, Του 5ῃδϊς ποῖ Κι], 
Τῆου 5ῃΑ]ῖ ποῖ 8ῖ6], Που 5 αἱς ποῖ 
ΕΔΓ ἔαϊϑβε υυῖϊΐπεββ, Ἴπου 514] ποῖ 
σονοῖ; πὰ 1 2ῤέγεέ δὲ ΔΩΥ ΟΙΠΕΓ 
σοπηπχαπατηβδηΐϊ, ᾿ξ 5 ὈγΙΘΗ͂ σοπηρτε- 

Εἰ ριὶοαὶ ϑοπῖοηςθ. Ὅδε Τςοπιρί εἴα οχργαββίοῃ 
τνουϊά Ρ06---“ το δίπι {παϊ οἰδιπιβ τσ δυῖθ, Γθη- 
ἄογν ττθυῖς ἢ Ὀυΐ [86 5Βμουῖεσ ΡἤΓαϑβα 15. δα Δ! 
οἰθᾶγ δηὰ ἴἃσγ πιοόσὲ ἔογςο! ]ς. 

“ Τρίδιε" (φόροςῚ, ΔΠΥ αἀἰγοςῖ (ὰχ ΟἹ ῬΕΥΞΟῆ 
ΟΥ ΓΟΔ] ῬΓΟΡΟΠΎ, δηὰ “ εἰέοηι" (τέλος), ΔΗ͂ 
ἰηάϊτοςϊ ἴλχ ΟΥ̓ ἴ0}} οἡ ροοάϑβ (Μεῖϊ. χυὶ!ῇ. 2ς ; 
1,0. χχ, 22), ογΟ ὈοΙὴ ραϊὰ ἴο ἴῃ6 ἘἈοπίδη 
ξονογητηοηῖ, δηὰ (ἢς ἀροηΐβ ψγῆο ςοἸ]εςϊοά 
ἴποπὶ τνεγο, ἴο ἴπὸ [Ἔν δ Ἰεαβῖ, οὐ]εςῖβ οὗ 

Ῥυϊαν μαϊτεὰ δηὰ οοηϊειρί. δ θη, ἴμεγο- 
Ὅτο, 8ῖ. Ῥδὺ] ὀχμογῖβ ἢϊ5 γεδάοιβ δ Ἀοπιο ποῖ 
ΟΠΪΥ ἴο 5βυδηιὶξ ἴο ὈὨλχδίίοη, θεῖ ἴο τογαγά {πο ὶγ 
ΤΌΪΟΓ5 νυν ἀυδ ἔδξασ δηὰ ΒΟΠΟΊΙΣ, ἢ]5 σοι!η56] 
8 ἰῃ Ξκἴγοηξ ςοηίγαϑσι ἴο ἴπμαϊ οἵ ἢ “ 5εάιισεγϑ 
δηὰ ἀεςοίνουβ ΠΟ δὲ [815 ρεποά ννοῦο δχ- 
εἰϊίης [86 ἤογοε ξδηδίϊςιδπι οὗ {ΠεἸΓ σου ΓΎΤΉΘη 
ἴῃ [υάσπα, δηὰ “ὑπάστ ργεΐεηοθ οὗ Ἰῃϑρίγαίίοη 
ἍΟΓΟ ῥἰοί(ηρ ἱπηονδίοηβ δηὰ σγενο] τ] 08 ἢ 
]οδερὰ. " Β. 1. 11. χ. 2). “ὙΒΕ [6νν8 δἵ 
οΠΊδ 5μαγοά ἴΠ6 βᾶσηθ {πγουϊεηΐ δριγις " (δεῖ, 

4 (Ἰδυάϊι5, ς. 25). 
[{ ἰ8 ννογὮΥ οὗ ποῖϊςε ἰμδαῖ ἴπε εχιοττίοη οὗ 

[Πσ Ριδ]᾽ςΔπη5 δὰ Ὀδοοπὶο 80 ᾿ηἰοϊοσγαῦὶς, παῖ 
ἃ ἔονρφοηίβ δε ἴῃς ἀαῖς οὗ (ἢ]5 Ερί5ι]ς 
Νοῖο ργοροϑβδὰ ἴο ἴδε ϑεπαῖς ἴπε πιοϑβῖ βἴσιη- 
ξεηΐ δηὰ βυννεριηὴς Γχείοστῃβ: 8ὲες Ὑδοζι5, 
“ΑὨπδὶ5, ΧΙ. 50. 

8-Ἰο. ΕΧΗΟΒΤΑΎΤΙΟΝ 717Ὸ ΜΟυΤύΟΑΙ, 1 ονε. 

8. Οφυε πο »αη 457 ἐῤῥίπφ, δμΐ 1ο ἰουε ομε 
αποίδεγ ἢ Ἐτοτὰ πε ἀιυϊιε8 {παὶ πλιιδὶ ὃὈς 
Ραϊὰ ἴο 81] 'ἰπ δυῖμογ, 51. δι] 5565 ΥὙΘΤῪ 
ΠΑΛΌΓΣΑΙΙΥ ἴο ἴπε νυν άθσ αὐ οὗ Ἰονίη, 4}} πιεη. 
ΦΡΔΑΥ ἜνεΓ ἀςδῖ, Ἰεῖ ποπα σοπιδίη ἄυς ἴο ΔΗΥ͂ 
τρᾶπ, 5ᾶνὸ ἴμαῖ “ ἱπηπιοτῖαὶ ἀθδι᾽ (Βεηρεὶ) οὗ 
ταυῖΐιδὶ Ἰοτο νος, Βοννονεσ [ΠΥ ραϊά, 5 5111} 
ἔοσ ἐνεὺ ἀυε." 
ὃν δὲ δαὶ ἰσυεῖ αποῖδεγ)] Ἐδδά, “720 γ δὲ 

δαὶ ἰσυείδ κὶβ ποϊᾳ ΒΡΟΌΣ," ἄςς. 
8ο ΔΊΩΙ ΤΡΠΕΠΥ τοπάσουβ τὸν ἕτερον, ἰ.2. 

“ἢ οἴογ "ἢ παρϊϊοαν ἴῃ ἴῃς ὀχργοϑϑίοῃ “ 1ο ἰσυδ 
οπε αποί ῥοῦ 7 ΠοΙΊραΓα ἰϊ. 1, 21. 

δαὶδ μι εά δε ἰααυ “ἴῃ δηὰ ψ πῇ (Π6 
Ἰονίης ἐβεγε δα: ἰαζεη ῥίαες ννϑαῖ ἴῇς Μορδδὶς 
δνν ργοϑοσίῦοβ ἰῇ τεβρεςῖ οἵ ἀυϊ1ε5 ἴονναγάβ8 
οὔδ᾽᾿5. ποίξῃθοιι, ἰηδδπλς ἢ 85 ἢς ννἢο ἰονοβ5 
ἀοε5 ποῖ ςοπιπῖῖ δάι]ζογγ, οο5 ποῖ ΚΙ], σἴθαὶ, 
οονεῖ." (Μέεγεγ.) Βιυϊ 566 τοῦ ἴῃ ἴπ 6 ἠοῖ 
ΟὨ σ. 10. 

ΚΟΜΑΝΘ. ΧΣΧΙΠἼΠΠ. 

Πεηάεά ἱπ [ἢ 18 βαγίῃρ, παπιεὶγ, Του 
5ῃδ! ἰονε [ΠΥ πεῖρῆθοιυγ 45 Ἐἢγϑεϊξ, 

ΙΟο ἴνονε νόγκεῖθ πὸ 1] ἴο ἢἰ8 
πεσηθουγ: τπεγείογε ἰονε ἡ: τὰς []- 
Δ]Πηρ οὗ τῃς ἰανν. 

1. Απά παῖ, Κπονίηρ τῇς τἰπΊ6, 
παῖ πον 41 15 ὨΙρῇ της ἴο ἀνγᾶκε 
οιξ οὔ 8]εεὲρ: ἴογ ποὺ ἐς οὐγ β4]να- 
τίοη πεᾶγογ [Δπ γἤεη χε δε] ενεά. 

9. Οη πα ογάοσ οὗ ἴπο ςοπιηδηάποηῖβ οὗ 
ἴῃς 2ηὰἀ ΤΔΌΪςο, 566 ποῖς οἡ ἔχ. χχ. 

Το «“ῥαΐξ ποὶ ὀξαν ας «υἱἱπε..] ΤΟ 
δάάππίοη οὗ [Π]5 οἰδιιδὸ ἴο ἴῃ 6 ογισιηδὶ ἰοχί, ἰΏ 
οΓάεγ ἴο ΒΡΡΙΪΥ ἃ ϑιιρροϑβεά οτηϊβϑίοῃ, 5 ργονθά 
ἴο δὲ πϑϑάϊεββ ὉΥ ννδαΐῖ ἐἔοϊ]οννβ, “ σπά {7 ἐδεγε 
δε ἀη} οἶδε εογιγιαηαιεη.᾽" 

ἐξ ἐς ὀγίφν εο»ιῤγεῤῥεπάρ) ΟΥ, “ὁ ἡ 
Βυτοϊηθὰ ὉΡ." ἴη 1,6ν. ΧΙχ. 18, δι ΓῪ ἰδννϑ 
ἰογθϊἀϊηρ ἰπΌΥ ἴο οἠε5 πειρηθδου, ἅτ 
δι Ὁ Ρ ἰὴ ἃ δαυὶπηρ ννῆϊς ςοηϊδιη8 [ἤεπ 
41} ἴῃ Ῥγιῃοιρία, 85 [ἴ 450 σοῃίδ! 5 δἱὶ ἴπ6 σοπη» 
τηδησπηθηῖβ οὗ ἴῃς [δοδίοχας, ἴο ννῃςἢ 51. 
Ῥδὺ} βογὸ ἀρ ]165 ἰ. ὍΠὲ βενεγαὶ ἰδνν8 νν ΒΟ Ὰ 
βοιν ἴτοπι ἰονῈ ἃγτὸ (5 φξαϊποσγθὰ ὉΡ ἀραίη 18 
Ἰονς, {μεοῖγ ἐουπίδιη ποδά. . 

10. Ζουε «υογδεοῖδ πο ΪΠ ΤΙ 5 ἐπιρῆῃδες 
τοηάοτίηρ οὗ ἴμῈ νογάβ οὐκ ἐργάζεται 15 711511- 
Πεὰ ὈΥ ἴπεῖὶγ ροϑιίοη. “1ουε" (ρεγβοπιῆρά 
ἃ5 'ῃ 1 (οΥ. χὶ.) “ «υογζειρ πο εἰ 1ο ῥίς πεὶχ δε 
ὀᾳων," ποιῖθοσ (ἰὸ 1}15 ἑογθιἀἄδη ἰῃ [ἢ6 βδνοσγαδὶ 
Τοπητηδηἀπηεηΐβ, ΠΟΥ ΔΩΥ οΟἴδεγ. 

ἐῤεγεογε ἰσυε ἐς δε ωδιϊπς 97), δὲ ἰαευ. 
ΦΟΥ͂Θ ἘὨΒΘΙΘΙΟΣΤΘ ἐδ {δ 9 Ζπ]ΔΙπιοπΐῖ οὗ 
Ἰαν." Οοπρατὸ ν. 8. ΤὨςΟ ἀγρυπιοηῖ οὗἉ [Π|5 
Ῥάᾶϑϑᾶρο ἰ5 βδι5ῇδά, [1 Ὀ6 ᾿πηοὰ ἰο {Π6 ἰανν 
οὗ Μορεβ, δπά 118 βρεςὶ4] ργοδιδιοη8: δυϊ [ἢ 
15 ρΡγοῦδθϊθ ἐμαὶ 81. Ραυὶ, ΟΥ̓ υδὶηρ νόμος 
νους (ἢς ἁγίϊςοϊς, ροϊπίθα ἴο ἃ ἰδγβεῦ 56 η56 
ἴη ἢ Ι]ςἢ ἰονς ἰ5 τ ΔΙ πηθηῖ οὗ ἶᾶνν. Εοτγ 
νἱθννοὰ ἰη [15 Ἰάρα δηὰ ὀββθῆςς 45 ἃ σοναεϊδιίοη 
οὗ Οοὐβν}, “παν " τοαυγε5 ἴογ ἰἴ5 ἔ18]- 
πιεπῖ ἴΠδὶ ννὲ ϑῃου]ὰ ποῖ ΟἹΪγ Τοεᾶϑ6 ἴο ἀο ΕΥἹ], 
Ὀυϊ Ἰδάγη ἴο ἀο ννεὶ!. 

11-14. Αὔλογ ἢΪ5 [}} ἐχρίδπδίίοη 'η συν. 8-,0 
οὗ τῆς ἐχμογίδίίοη, “ Οτὺό πο »ιαπ αην ἐριης, δω 
ἴο ἰσυό οπϑ σποίῥεν," 51. Ῥδὺϊ πονν γοϑυσηθβ 86 
ὀχῃογίδίίοη, ἀπά δηΐογοθϑ τ ΌΥ ἃ ϑρεςϊδὶ πῖο- 
ἔνε ἀἄγαννῃ ἔγοπι ἴῃ βδῃογίποϑϑ οὗ ἴῃς {{π|6, δηὰ 
ἴΠ6π ὕροη [ἢ}8 πιοῖϊνο ἐουπάϑβ ἔγεβῃ ὀχῃοσίδ 
Ὀοηϑ ἴο νἱγιδηςο δηά πο] 655. 

11. “π4 δαὶ, ἀποτυίπᾳφ δὲ ἐἰγιε.} “Μπά 
ἐραὶ, ὈθοδδΒ9 70 ΚΠΟῪ δ9 δ8δ0880}. Οἢ 
καὶ τοῦτο ζοΙῃρΡαγο τ ΟοΥ. νἱ. 6, 8 ; ΕρΉ. 1]. 8. 
[τ τϑοδὶ]ς ἢ ἐγοβῆ ολρμδᾶ55 ἴῃ 6 ρῥγεσεαϊηξ 
τποιρῆῖ “ Ον  ποϊδίης Ὀυξ Ἰονε," ΜΠ] ἢ ἰ8 
56} τῆθ σοπιργειοηβῖνα βυπηηλδγυ οὗ 4}} {ΠεῈ 
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ξοε 
ἀἴεσανε Τγ. 

12 ΤΏὩς πίρῃϊ 8 ἔλγ βρεπῖ, ἴῃς (ΔΎ 
5 δὲ ῃαπάὰ: ᾿ἰεῖ ὦ τπεγείογε Ἵοδοῖ οὔ 
[ῃ6 ψοῦκβ οὐ ἀδγκιεϑθ, ἀπά ἰεῖ υ8 ρυΐ 
ου [Πς ἀγηλουγ οὔ Πρ. 

12 [εἴ 8 νναῖὶκΚ ᾿μοπεβίίγ, 45 ἰῃ 
τῆς ἀδγ ; ποῖ ἰῃ ποτίηρ δΔηἀ ἀγιηκοη- 

᾿ 

ΕΟ τίβιίδη ἀυϊιε8 οηξογοεὰ ἴῃ [815 δηὰ 186 
Ῥτιεσράϊηρ σπαρῖοσ. 

Οἡ εἰδότες, 566 ποῖα Οἢ ΥἹ]. 7. 

ἐδαΐ ποαὺ ἐξ 4 δὶ “ἔνι ἰο σευαῖζε οἴ 97 
σερ Ἀεδα, “Ἐπ δ ἐλ ἐδ εἰτηθ Ζ701 τὸ δὶ 
ΟὯ00 ἴο δῖα," ἄς. 
ΤΒε ργοπουῃ “ π6' (οὐ “γουῦ ἤ, οὐχ εὰ 1η 

τῆς ΑΟΥ., ἰα δά ἀγεοββοὰ ἴο θο] νοῦ β (ἐπιστεύ- 
σαμεν), Δη4 ἀεπιδηάβ οὗ ἴοι δπη δαγπεϑβῖ νἱρὶ- 
Ἰδῆςο, σοπιραγεὰ νυ γῆ ϊςοῖ ἘΠΕΙΓ ΟΥΙΏΔΓΥ {ΠΞ 6 
5 85 8 “ “κε Ρ " οἵ ἴῃς 5οι]. 80 ἰπ ἴπε ρβάγδθϊθ 
οἵ ἴῃς νἱγρίῃβ, "" δεν αἱ! «ἰρηδεγεά ἀπά «ἰ»}1." 

7 ῶγ ποτὺ ἐξ οὗγ “αἰ υσΐίοπ πεαγογ) “7 ποαὺ 
ἡ! βοϊ υδίϊου: ἸΘΔΡΟΣ ἴο0 π8. ΤῊΪ5 ἰαἰ(εΓ 
τεπάογίηρ ἰ5 δυουγοά ὉΥ 16 οτάεσ οἵ ἴῃς 
ψοσάβ. ὙΤΠς “ “αἰναἤοη᾽" ταθδηϊ 15 ου ἀΘΠΕΥ 
τῆς Ὧ11] δηὰ πα] βαϊνδίίου νυν δῖος ἢ 584}} δοσοηη- 
ῬΆΔΠΥ ἴδε βεςοηά σοπιηρ οὗ πε ᾿ογσά. ἤθη 
81. δ} 838γ5 οὗ 15 ἴηδιὶ 1[ἴ ἰ5 “ πεαγογ ἐῤωπ 
«υδέη «νε ῥεδευεά," κἴ 18 οἶθαγ ἴπδῖ με τποιρὴϊ 
ΟὨγΙϑ[ [5 σοιηΐπρ ὨΙρἢ αἵ παηᾶδ. ὍὙΠὲῈ 5ῃοτῖ 
{πὸ δίῆςς δῖ, Ῥδιὶ δηὰ [18 σγεδιῖογβ ἤγϑί 
“ δεϊευεά " ψουϊὰ πᾶνε Ὀγουρῃῖ ἴδε Αἀνεηΐ 
ΘΘΘΙΉΪΏΡῚΥ ΠῸ Πεᾶγοῦ, δά ἴἴ θδεὴ τοραγαάθα ἃ5 
Ἰ9ἀ6ΠΉ ΕΙ͂Υ ἀϊδῖδηῖϊ. ἴῃ ἴδεῖϊ, ἃ σοηδίδηϊ ὃχ- 
Ῥεςσϊαίίοη οὗ ἴῃς ἀδΥ οὗ ἴδε 1ογὰ 45 ἔαϑϊ 
ΔΡΡΓοδοῆίης 18 ἴπε6 ὙΘΙΎ αδἰττιὰς οὗ πκιπὰ 
ψῃς ἢ ΟἸγοὶ ΗἸπλβε] δη]οϊποα ἴῃ Ηἱἰ8 τὲ- 
Ρεαϊοά νγαγηίηρϑ. 

ὙΠπαῖ ἐχροοίϊδτίοη δαά ἔἴτοπὶ ἴπε ἤγοὶ Ὀδοη 
τοοάϊβοα Ὁγ (ἢ6 οδυϊΐοπ, “ ΟΥ̓ ἐδα! αν ἀπά 
δοων ἐποτυεί ὁ πο »ιαη " (Μαῖί. χχίν. 16). ἴπ 
δῖ. Ῥδι}8 τηϊπὰ πὸ δχρθοίϊδιίοη ννᾶβ υἱνι ἃ 
(: ΤΠο55. ἵν. 17: 1 (οσ. χν. 52), δυΐϊ ἴδε 
οδυζίοη ν᾽ ὰ5 ποῖ ἑογχζοίζοη (1 Ἴ μ655. γ. 1, 2: 
1 Τ658. 11. 1). 
ΤΗΣ Αοτίϑὶ ἐπιστεύσαμεν Ῥοϊηῖδ ἔδοκ ἴο 

[Π6 ἢἤγϑί δοςερίαπος οὗ ἴμο ἴδ: σοτηραγο 
1 Οον. 11}. ς; χυ. 2; Αςῖβ ΧΙχ. Δ. 

15. ΤΡε πίχδὶ 1: Χαγ “ῥεπὶ, ἐδε ἀκα ἱξ αἱ 
ῥαπά.) Ἡνίπρ Τοτηραγεά ἴῃς ργεϑεηῖ τηογαὶ 
ςοηῃάϊτίοη οὗ ἢ]58 τοδάδθυβ ἴο ““ερΡ," ἴα 
ΑΡοϑβίϊθ σδυγίθ5 οὐ (ἢς ἤριγο, σοηίγαβιηρς 
8:6 ργεβεηΐῖ 1Π6 νν ἢ τπδῖ ἩΠΙΟΒ 18. ἴο σοτῃς 
85 ΠΙΣμ᾿ ἢ ἀδῪ : σςοπιρᾶτε ΗΘὉ. χ. 25. 

ἐεέ ἰῷ ἐδεγεΐογε σαὶ ΟΠ “δε «υογὰς 9" ἀαγὰ- 
πε:..} ἴῃ δοσογάδηςς ν ἢ ἴπῸ βριγαῖνο 1156 
οὗ ““ἰεορ " ἀπὰ “ πίσϑδι," (ἴῃς “ 4αγζηεξις " 4150 
δ ἴο 6 υἱπάογϑϊοοα ἴῃ ἃ πΊοτγαὶ 56η56, δηά 
“δὲ «υογᾷ! 977 ἀαγζπενς " ἅτ ποῖ ΟἿΪΥ συςἢ 
ἀεεάς οὗ νἱοϊεπος ΟΥ̓ Ἰυ5ῖ Ὧ5 πιο 566Κ ἴο δἰὰθ 
υηάοτ σονεσ οὗ πιρῃϊ { ΤἬε55. ν. 7: ΒΡ 65. 
ν. 11}, θυῖϊ ΒΕΠΕΓΑΙΥ 411] 5διηξ} ἀεθὰβ ννἤοβα 

ΚΟΜΑΝΞ. ΣΙΗΠ. [ν. 12---ξ1: 4. 

Ππεβ8, ποῖ πῃ σπατλδεγίπρ, Δη ἃ νγαπίοῃ- 
ΠΕ688, ποῖ ἴῃ 8:ΓΠῸ ἀπά εηνγίπρ. 

14 Βυῖ ρυῖ γε οἡ ἴδε [μογὰ [εϑ8ι5 
ΟὨγβῖ, δηά πιᾶαῖε ποῖ ργονίβϑίοῃ [Ὁ Γ 
τῆς 65}, τὸ Με βὲ τῆς Ἰυιδῖ5 “λόγο, 

ῃδῖυγαὶ οἰοπηοηΐ 15 ἴῃς 5κἰδῖς οἵ Ξρίσίτυ 2] ἀαγῖκσ 
Ὧ655. ΑἹ] τῆ 656, 58γ5 ἴ(Π6 Αροϑβῖϊο, “" δὴ τς εαπ 
ΕΗ ἃ5 ΤΊΘ ΔΙδίηρ οὐΐϊ οὗὨ 5|ςὲρ ἰΔῪ δ5ιἀἊ 

6 βϑιτηθηῖβ ψόοσγῃ ἀυγίης ἴῃς πἰρῃῖ, ΕῸΓ 
τῆς ᾿ΙΟΓΑ] θοη56 οὗ ἀποθώμεθα 56ς Αςῖϑ ΥἹΪ. 58, 
δηά ἴοσ 15 δρρι!οδίϊοη ἴο τογαὶ μδυϊῖ58 σοῦ» 
Ῥατε Ερῆι. ἵν. 22, 25; ΟΟΪ]. 1. 8; [4π|68]. 21; 
ι Ῥεῖογ 1. τς Ηθϑ. χι!. 1. 

απά ἰδὲ τῷ ῥμὲ οπ ἐδ αγηποῖσ Γ᾽ ἤσδί.] ΤῊΣ 
ἰηἰογργεϊδιίοη “ Ὀγὶρμς Βδιηϊης ἀστηουτγ, "ἡ ἀ068 
ποῖ ἄρτεθ ν ἢ ἴΠ6 ἤρσιγο επιρὶογεά, οὗ ηἰρι 
δηὰ ἀδγ. “1δὲ ὠγρομ 9ΓΓ 80 δι," 18 
(86 ἀστῆουγ δεϊοηρίηρ ἴο ἀπά νοσῃ ἀυγηρς [ἢ 6 
ἴξδῖ, (παῖ ἢ νος τὴ6 ΟἾγϑίίδη ταιϑὲ ὃ6 
ἰουηα εἰδά ἴῃ ἴῃς ἀδγ οἵ (ΟἾγίδι '5 σοπλπρ, 
Μἤση τῆς ἴσια ὨοάγΘηΥ Πρ ῃτ νν}}} δγίδς δὰ 
88 1ΠῸ : σοπίραγα Ερὶ. Υἱ. 11. Ἶ 

18. 1.) ὦ «υαἱξ δομεῖν, α. ἐπ 1δὲ Ἅγ.} 
ον ““ῥοπειν ἢ (1 ὙΠ655. ἵν. 12), νι ἢ ἰ8 
πον βοἰάοπὶ υϑεα ἰη [15 ΡΓΟΡΕΙ 1, ,αἴΐη 56ῆ 86, 
Τολὰ “' ΒΘ ΙΩΪ "ἢ ΟΥ “ ὈΘΟΟΙΏΣΠ 617." (ὐοπ)"» 
Ρᾶγε χὶὶ. 17, ΠΟΙ “ 2 ίησ, ῥοηδ" τησλῃ 
ἐἐρῥίηε Ὀθοοταλη Θ᾽" δηὰ 1 Οὐογ. χῖν. 40, 
ΨΏΟΓΟ ἴοσ “ δεεεην γ᾿" τολὰ “θοοοιαὶπ 1γ." 
“Α5 ἱξ πο ἄγ, νυ ἢ 18 80 ὩΘΑΥ δῖ ἢδηά, νοῦ 
Αἰγοδὰυ ργοβθηῖ, 50 ἰεῖ υ8 νγδὶκ δεσοπλης]γ.᾿ 
(ΡΠοῖιυ5.) 
Το 115 ρᾶϑϑᾶρε δῖ. Αὐυρυβίης ( Οοηξοβ8- 

βἰοηβ, υἱϊϊ. 12,23} αἰϊι65 5 οΥῺ τὸ 
πλαγκαῦϊα σοηνοιϑοπ; “1 5εἰζοὰ ἱδμε Ὀοοκ, 
οροηθὰ 1ἴ, δπὰ γεδά ἴῃ εἴθῆςε ἴπε 8558 
ΟἹ ὙΠΟ ΤᾺ Εγο8 ψεγα ἤγϑιὶ οδϑῖ, "Νοῖ ἴἷῇ 
ΤΟΥΘΙ 55 απά ἀγμπάοηησας, πο ἐπ ἐῤα»ιδεγο 
ἐπ από «υαπίοπηε:., ποί ἦγι σἰ γε απ. }08)ΊΟ ΒΥ: 
μὲ ῥμὶ γε οη ἐρεὲ 7ογ ὕεσι ΟΡνγιεὶ, από παῖε 
μοὶ ῥγουδμίοη 707 ἐδεὲ ἥεὁ πδῖο τα πῖθ." 1 δὰ 
ὯΟ ννϊϑῇ, πὸ ποοά, ἴο γοδὰ διγίθοῦ: ΤῸ δῖ τῆς 
ἐπά οἵ τἢ}]58 ϑεηΐθηςς ἱπιπιεάϊδίο Υ, 85 ἰξ ἴΠ6 
{ρῆῖ οὗὨ ἔμ}} δδϑυσγδῆςς δὰ Ὀδθη ροιιγοά ἱπῖο 
ΤΩ δολγῖ, ἴῆ6 ἀδγίπεβ οὗ 17 ἀοιιδῖ5 811 βεὰ 
ἌνΥΑΥ." ΕῸΟΥ “ἐπυγὶπρ" τεολὰ “71981008γ." 
Ἀν ῖΓΥ 5 ἰϊοννεὰ οἡ ἴδε οπς παπᾶ ὉὈὉΥ͂ 
ἰαϑοϊνίοιιβηθβ5, πη οἡ ἴπε οἵου ὈΥ Ξἰτΐς δηά 
)εαίουβ νταῖῃ (ζήλῳ, Αςῖδ ΧΙ. 4.5}. 

14, Βμὶ ῥμὲ γε οπ δὲ 1ογῖ “42 Οδεσίῇ 
πη Οδὶ. 11}. 27) (ντιτδη ΟὨΪΥ͂ ἃ ἔενν πιοπίἢ8 
Ὀοΐοσε 115 Ἐρ ϑ:]ο) 81. Ῥαυΐ δαγβ {πὶ “Δ}} 
ὙΠῸ ννεγε Ὀαριϑεά ἱπῖο Οἢτίϑὲ ἀϊὰ ρυΐ οἱ 
ΟὨγῖσο, ὁ 6. δηϊοεγοά ᾿πῖο ἔθ] οβΡρ οὗὨ 16 
νὴ Ηἰπι, ἀπά Ὀοσαπὶς πηοπιῦοσβ οἵ Ηἰπι. 
ΤῊ δεῖ οὗ υὑπΐον νὰ ΟἾγισῖ, [ἤθγο ἃ5- 
βογίοά ἴῃ τς ἀορτηδίϊς 5δῆβε, ἰ5 (6 στοιιπηὰ οὗ 
ἴῃς Θχῃογίδιίοη ἴῃ Π15 ράβϑαρε ἴο “"“ρυΐῖ οὔ 



γ. 1-2. 

ΟἾ γί " ἴὴ τῆς οἴ ἶς 41 56η86, 1. 6. ἴο εἰοίο (Π6 
80.}} ἴῃ ἴῃ6 τηογδὶ ἀϊβροβί[οη ἀπά μδδὶῖ5 οὗ 
ΟἸγιϑῖ. ὙὍῆε οββοητίδὶ εἰεπηθηϊ οὗ 815 ὑΠΊΟΏ 
8 {πε ϑρίγιξ οἵ (τίσι, πὰ ἴῃ ϑριγ} 5 βοΟνΜΟΓ 
5 δος σοπεη δ} }γ ἴο πηδιηΐδίη ληὰ ἄδθνεῖορα 
[6 ᾿ξ. οὔςς Ὀεοβίοννθα. δεῖ πεῖν δῖερ ἰῇ 
{πε ἀονεϊορπιεηΐ οὗ {5 ᾿ἢξε τπαγ δὲ γερξαγάεὰ 
85 ἃ Ὧενν Ρυϊπηρ οἡ οὗ ΟἸγὶϑῖ, ἃπά 50 ΠΊΑΥ 
Ὀο [6 Ξυδ᾽)δςεῖ, 45 Βοτο, οἵ βρϑεῖδὶ Ἔχῃογίδιϊοη. 
( οπηρᾶγε ΟἹ]. ἵν. 19, “Με ἐρι ἰάγοη, οὗ «υϑο»ι 
] ἐγαυκδμ ἐπ ὀίγιὁ ἀραΐπ ἐπε} Οδγὲ δὲ ογηιοά 
ἐπ γομ." 

ἀπά "»παξε ποῖ ῥγουΐείοα 7 1δὲ ε:2, Ιο Με] 
δὲ ἰμε!. ἐῤεέγεο ) 1 Δἴοτα!γ, παῖο 1αδῖ8. [ἢ 
σάρξ ᾿ιλ5 Πεῖα ἃ Ῥυγεὶγ Ῥηγϑιοϊορίοδὶ 5θῆϑ6 
(ΡΒΙΡΡΙ) 25 ἀδηοΐηρς ἴῃς πιαϊεγίδὶ οὗ ἴῃς6 

ΑὈΘΟΙΤΙΟΝΑΙ, 

Τῆι τοδάϊηρ ὑπό θεοῦ ἰπϑοϊελά οὔ ἀπὸ θεοῦ, 
(ποιὰ ἐουπὰ ἰπ τς οἱάεσὶ Μ55. δηά ροπο- 
ΤΑΙ δαάορίοδ ὈΥ οτοαὶ Ἑαϊοτβ, 18 51|]} 
τεραγθαὰ ΌΥ πιδηγ οὗ τῆς Ὀεδὶ ἱπῖς Γργοΐους 45 
[6 εὐτοῦ οὗ ἃ σοργίδι τηϊϑίεὰ ΟΥ με ὑπό οὗ 
ἴδ 6 (Ο]]οινίης εἰδιι56. 

ΚΟΜΑΝΘΡ. ΧΙΝ. 

Ὀοάγ, ἴδ6 ῥσγο δου 5 ποῖ δϑοϊυϊς ὃυῖ 
᾿ἰπιῖϊοὰ ΌΥ ἴθ6 νγνοτὰὰ8 ππῖο πϑἴ8 (εἰς ἐπι- 
θυμίας) : ἴάκε ποῖ σάτα οὗ ἴμε ὈΟΑΥ͂ ἴο 5υςὰ 
Δῃ δχίοπηί 85 ἴο δχοῖῖς Ἰυ 515 (ΜΈγοΓ), οὗ σαῖμοῦ 
“ἴῃ ογάεσ ἴο ρτδιίγ ᾿υ5(5.᾿ 

Βυΐῖ [1Π6 ορροβι[ἴοη Ὀεΐννοθη “ ρυϊ[πρῷ οὐ 
(86 Ἰιογὰ [6808 ΟἾγίϑὶ " πὰ “ ἰδικίης ἔογε- 
1πουρῆῃϊ ἔογ [Π6 Ποϑὶ "ἢ πγαῖκοβ ἰξ ταοτα ργοῦαδῖὶθ 
[Πηαἴ σάρξ ἤοΓΟ, 45 ἴῃ ος. Υἱῖ. δΔηά νἱῖ!..) ἀδφηοΐοβ 
[δες ἤεδὴ ἴῃ [15 “επυμαγ ἀπά αἱ είπε : ἀπά 
50 ἴα Αροϑβίϊε ἔσθ᾽ 48 δἱορεῖμεσ Δ ἔοτγο- 
(που ὮΣ ἔογ [15 ἱπάυϊγεησα ἃ8 ΠΘΟΟΘΒΑΓΙΥ͂ 
Δἰπλης δἷ, οὐ δ ἰεδϑὲ ᾿οηάίης ἴο, ἴῃς ἐχοῖῖο- 
τηθηΐ δηὰ ρταιϊοδιίοη οὗ βἰηδ} 0815. ὙΠα 
ννογάβ ποῖο ᾿πδἴ8 ἴδ}8 5[ΓεΠρίῃοη ἰηϑίεδά 
οὗ ᾿ἰπλϊηρ ἴἢ6 ρῥγομ ΒΟ. 

ΝΟΤᾺῈ οἢ συ. 1. 

ΤὮς τοςοινεά Τοχὶ (ἀπὸ θεοῦ) Τεγίδι ΠἾῪ 
ΒΘΟΙῚ5 ἴο δῖνθ ἃ ὈΘΓΟΓ δηά τηογε ροιηϊθα βθοῆθο, 
ΌΥ ἀϊοτησυϊϑπίης ἴδ6 [δι νίη5 οτἱρίη οὗ εἰν!] 
{7 ἩΠΙΕΤΕ ἴῃ βοποσαᾶὶ ἔγοτῃ ἴδ δοῖυ δ] ἐϑὶδὺ- 
ἰϑῃπηεηΐ ΟΥἩ Οοὐ᾽5 Ρχγονίδεπος οἵ οχίϑδης 
ξονοσηπο ηῖ8, 

ΙΜ τιμαὶ 18 ννγδακ ἴὴ ἴδε ἰδῇ 

216 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΙΝ. τεςεῖνε γα, ὀμὲ ' ποῖ ἴο ἀουρῖ- πὴ "οἱ ἐφ 
. ἔξ δ ἢ! ς 

4 σι "παν μοί ἐσρίονιν πον εογάίρνννι ον 1ὁ6 [αἱ ἀἰΞρυϊδίΟη8. ἀομδίμωῖ 
οίλεγ “ον ἐλέησε ἱπα  βεγεμέ: τ. διι ἰαξζε ἀεεα ἑλονζαλίώ. 

ἐλα ἐδξν ξίυέ μο οδάερςς ἵμ Ἰάφσε: τῷ 2οΥ 
ἐλαέ ἐφε αῤοτίΐς γουείά πη ὐαισγμέ ὃν τῶατιν 
γεασομς. 

2 Βογ οπε Ρεϊϊενεῖῃ τῆλϊ ἢῈ ΠΊΔῪ 
εδῖ 81] τῃϊηρ5 : δηοΐμεγ, νγνῆο ἰ5. νγεδὶς, 
δδῖοἢ ἢθγῦ8. 

σηάαρ. ΧΙΝ.--ἘΧΗΟΒΤΆΤΙΟΝ ΤΟ Μύυτύυαὰαὶιὶ, 
ΕἘΟΒΒΕΛΑΒΑΝΟΕ ΑΜΟΝΟ ΟΗΕΙΒΤΙΑΝΒ. 

Τῆς ρ»τοδῖ ργηςρὶς οὗ (τ βίη ἰονο σοπη- 
τηθηθοα ἴῃ ἴδε ῥτεοθάϊηρ οπαρίοσ ἰ5 Ποῖδ 
ΔΡΡΙ]Ιοά ἴο ἐπίογος ἴῃ βρϑςΐδὶ ἀϊγ οὗὨ πιιῖια] 
ἐογθολγαῆοσθα ἰῃ (δίηρ8 ἱπάϊβεογοηῖ. ὙΤτϊβ 
ξοποσγδὶ οοηποχίοῃ οὗ (δουρῆζς δοΐννοοη ἴΠῸ 
ἴνο ςδαρίογθ 18 οἰθὰγ δηὰ ὑπαᾳιοϑιοηδθϊο: 
(6 πιοῦο ἱπηπιοάϊδίο δηὰ ἔογπιδὶ σοηποχίοη 
Ὀείνιξ; 1658 οὈνίοιιβ [48 θθθη πιο ἀἰδρυῖοα. 

(1.) Τῆς οχρεοίδίίοι, οὔ πὸ ϑοοοπὰ Αἀνεηΐ, 
ἰηἰγοάιιοεά 88 ἃ πιοῖϊνε ἴο τπιϊζιιαὶ ἰονα (Χ . 
11), ἰ5 παῖ ΓΔΙΥ ἀσοοπιραπίοὰ Ὁν Δη Ἔχῃογία- 
τίοη ἴο ννδίς ιέυϊηε55 δηὰ ρυγιγ (Χι. 12-4); 
δηά ἔτοπὶ [5 ἐπωδεπέαί δαἀτηοηππίοη 81. Ρδι] 
ὯΟΥ ΓΘΐΙΓΠ5 ἴο ἢ158 πιαῖη (πους ( ΕΤ ἴ25ς06)), 

(2.) ΤᾺΣ νψάγηϊης ἀρδϊηδῖ ὄχοοϑϑῖνὸ ἰῃ- 
ἀυΐϊχεηςε οὗ της ἤσβη ᾿οδιὶς ὉῚ ἃ παίιυγαὶ 
{γδηϑ!οη δηα «οηϊΓαβῖ ἴο ἴῃς οά56 οὗ ἴδοβο 
ὙΠῸ ἴτοπι ννεᾶκῆσβϑβ οὗ δ ἢ οὔβογνε ἂπ ονθσ- 
δοτυριίοιιβ ἀϑοοίὶςἰδπὶ (Μογεγλ. 

ἼΠοθς νίεννβ ἅἄγὸ ὑοῖΐϊῃῃ Ῥαγί δ! ἴσας, δηὰ 
ὈοΙ ἱησοτηρίεῖο. 

Τὰς οχρεοϊδίίοη οὗ (δγιϑί ’β βεοοπὰ ςοζηϊης 

ἴο ἰυάρε {πε ννου]ὰ συη8 τπγουρὶ ἴπ 6 νυ οὶ 
Ράβϑαῦο (ΧΙ). 11, χίν, 4, 10-12), 85 ἴῃε σοῃ- 
δίγαϊ πίῃς πηοῖνα ἴο στησΐιδὶ σμασγ δηὰ ἔου- 
Ὀελγδῆςε. 

Βοίογε δρρὶ γίης {}}|15 πιοῖϊν ἰῃ ς. χίν., ἴο 
ἄρρεᾶβε αἰββεηβίοηβ ὑνῃϊσ ἢ ὑνεγε οσολβιοπεὰ 
ΟΠΙΘΗ͂Υ ΌΥ 4 δυρογβίτὶςοοιιθ οὔδεγνδηςε οὗ {Π|Πρ5 
ΤΊΟΓΔΙΥ ἰπάϊβεγεηῖ, [ἢ6 ΑΡροβϊς, νν ἢ Δα} - 
ΔΌΪΘ υυἱδήοπι, ἀγανν8 ἢτβί ἴσοπὶ ἴπε πους οὗ 
ςοπληρ )άρτλθηΐ ἃ ποῖς οὗ νναγηίηρ, ποῖ υἢ- 
ῃὨεοάρα, Θβρθςο Δ} }7 ἀπιοης ἢ]5 Οϑηῖ]α γοδάθγϑ, 
διρδιηβῖ ἃ ᾿Ισεπτίουβ αδιι5ς οὗὁὨ (τ βίη ἸΙὈΘΙΓΥ :; 
ΔΠἀ 80 Ρᾷ5565 οὐδὺ (δέ, χὶν, 1) ἴο ἴῃς ορροϑὶῖα 
Δηὰ 655 ἀληβογοιβ ΕἸΤΟΓ ΟΥΆἌἈ ἱπῆΓΠ ΠΥ, (ῸΓ 
νη ἢ δΘ οἰαιπιθ 4 ἌἙπαγιδοϊο ἐογθεάγαποο 
ἴτοπι ἴοϑθ νβοϑα Τοηβοϊεῆσοϑ Ε͵Ὸ ΙΏΟΓΟ 
τοδυί. : 

1. Ηἰνι δα! ἱΦ πυεαᾷ ἐπ 1όὲ 312.}1] “Βα 
δίνει ἐῤραὶ 9 «υὐεαὰλ ἰὰ {Δ᾽}. Ἢ πίστις 
ἄοος ποῖ ἤεῖθ τηθδη “20. γα, 1. ε. ἴὴ6 
ἀοείγίης Ὀο]ενοά, Ὀυῖ [6 πιλη 58 οννῃ (τ  ϑιίδῃ 
αι ἴῃ [ἴ8 πιογᾷὶ ἀηα ργδοί!οδὶ Ὀθασίπῷ, ἃ5 ἃ 
Ἄοουνϊοτίοη οὗ τιχῆῦ δὶ νυγοης : σοπΊρᾶγε Ὁ. 
22) 223. Τς ψολκηθ55 8 ἀοδογιρεά ΟΥ̓ ἃ 



διό 

4 εἴ ποῖ δῖπι τπδῖ εδίεῖῃ ἀεβρίϑε 
πὶ [δὶ οδίθτἢ ποῖ ; δπὰ ἰδεῖ ποῖ ῃϊηὶ 
γῆ ἢ δα ποῖ Ἰυάρα Ἀπ τἢδῖ 
εδίετῃ : ἔογ (σοά δαῖῇ γεςεϊνεά ἢϊπι. 

4 ὟΝ Ώο δγῖ τῇου τῃδὲ 1υάρεβῖ ἀπο- 

Ῥαγίςιρ]ς, ποῖ ὉΥ 8δῃ Αἀϊεςῖῖνε, ἀπά τ 5 (45 
Οοάεις γἰρ ΔῸΥ οὔδβεγνοϑ) 15 ἢοΐ ἰσϑρδϊθα 845 δὴ 
ἱῃῃεγοπῖ διὰ ρεσηλδηοηΐ ἀείεςοϊ οὗ σμαγαςῖογ. 

γχεζείυε γε, ὁμί ποῖ ἰο ἀομδῥγμί ἀμῥμίαποης.) 
“ γρογίυέ γε, Ἀοῖ ἀπο ἀἡσουπδίος οὕ ἀου δῖ 8." 
Αἀπιῖ ἴὴ6 ννοακ Ὀγοίμογ ἴο (γι δίίδη ἔθ] ϊονν- 
5:0, ἴ4 Κα ἷπὶ ἴο γουγδεῖνθϑ, Ὀυῖ ποῖ ἴο ἀΐδβει}55 
Δηα ρΡ855 ιἀρτηθηῖθ ὈΡΟῚ ΔῺΥ ἀοιδῖ5 τῃαἴ ἢδ 
εηἴογίδιπβ. 15 ρΐεα ἔοσ ἃ ΚΙπΠαΪγ τοςθρίϊοη 
οὗ ἴδε ννοδὶς Ὀγεῖμσεη ἱπΊρ]}165 τπδὲ ΠΟΥ, ἱ. 6. 
τῆς [Θννϑῇ ΟΠ γϑη8, ννεγθ ποῖ ἴδ Ῥγο- 
αἀοπιηδηΐ ρᾶγὶ οὗ ἴῃς (ΟἸτϑι δὴ σοπιπΊ ΠΥ 
αἴ οι. ΕῸΓ διακρίσεις 566 1 ΟὐΥ. ΧΙίϊ, το; 
ΗςὉ. ν. 14: πὰ οσ διαλογισμῶν 566 ποῖς οἢ 
1. 1. Τῇβὲ πιοδηίῃς “ ἀομόὶ: " 15 οἶθασ ἴῃ ΡὮ]]. 
1. 14. 

Ὡ. ον ομἊὲ ῥείϊευε!» δαὶ δκ ρα) καὶ αἱϊ 
ἐδίπρ κΟηθ ΔῈ ἈΔίδ ζδὲτ ἴο οδ 81} 
τοὶ 8." Εογ [ἢ 5 πιοαηϊηρ οὗ πιστεύει (ΟΠὶ- 
ῬΑΓΘ [)επιοβίμεπεβ, " Αρδίηδ Οποῖοσ, Ρ. 866 
(προέσθαι δὲ τὴν προῖκ᾽ οὐκ ἐπίστευσενῚ, "“ Ὦδ 
δὰ ποῖ σοπῇβάρηςεο, 1. 6. ννὰ8 ἴοο σδυῦουϑ, ἴο 
ξἰνο υρ ἴῃς ἀονντγ." 

ἀποίῤεγ, αυὐδὸ 1. «τὐεαξ, εαἰεί ὁ δεγ.ἢ “Βαϊ 
Ὧ69 [δδῖ ἐβ ψ08}," ἄο. Τα βογυρὶθ ἤδγα 
ἀεβοσιδοά τοΐογϑ ἴο ἐδίϊηρ ἤδβῃ αἵ 4}}, ηοῖ ΟἹἹ]Υ 
Ποδῇ οἵ υποίοδη δηϊπΊαὶβ οὐ οὗ 140-58 Γῆς 68. 
Τῆς ννεῖκ ΟΠ τ ϑτδη ᾿ἰνοὰ οἡ νεροίδυ 68. 

ἴῃ γοραγά ἴο ἴῆς πιοῖϊνο οὗ (ἢ15 βοσυρυϊουβ 
δὐϑίϊηξηςο, 566 [πιγοάυςίίοη, ὃ 7. 

δῖ. Ραᾳι], τοκαγάϊηρς τῃ6 τηδίζου 1156} 858 ἰη- 
αἀἰογοπῖ, Ἔχργεβδεθ Ὧ0 ἀἰβαρρσγοναὶ οὗ εἰἴποσ 
Ῥγδςῖίὶςθ, θυ ΟΠ] οὐἨ (Π6 ὑποδαγδοῖθ ἔδο]!η 5 
ἢ ν᾿ ἢΙς ἢ 1 ΤΊΔΥ Ὀ6 ἀβϑδοςϊδῖεά. ὙΤἢὸ βίγοηρ 
τισί ποῖ ἀδϑρίδο [ἢ 6 ννεαῖς 85 παστον-τηϊπ θὰ 
Δα 51} ε δι ἰοι5, ποὺ ἴΠ6 ννοὰκ Ἰυάρε δπὰ 
σοηάθπῃ [πὸ ϑἴσγοῃηρ 848 ὈΠβογυριΐίοι δπά 
ἰγγονυογοηΐ. δι} Γ᾽ σΔῸ [ἸΟΠ5 ΔΓ τὰς ἢ πεοάοὰ 
ἴη ἀἰθεουββίοηϑ οὗ ἴῃς ργεβεηΐ ἀδὺ σο:ςοΓΠΠΒ 
“ {ετηρεγδηςθ.ἢ 

8. ,μῶὦονεὲ Οοά ῥαὶῥ γεεεϊυεᾶ ῥίνι Οτλρᾶγο 
Ῥ55. ΧΧΥ", το, ἶχν. 4, ἸἰΧχῆ, 24, ν όγο ΠΟ ΧΧ 
υϑ86 ἴῃς 5ᾶπιὸ Ουεοκ ννογά, αἶϑο [οδη χὶν. 1: 
Ἀοπι. χν. 7; δηὰ ΟἸεπιθηβ οπι., 1 Οοτ. 
491: ἐν ἀγάπη προσελάβετο ἡμᾶς ὁ Δεσπύτης. 
δὲ. Ρδι:}}5 τη θδη!η ; 15, " Οοηάοπιη ποῖ ἔοσ ἢϊ5 
ἔγοθάοτη ἴπ6 πιᾶὴ ννῆοιηῃ Οοά [45 ἴακοη ἴο 
Ἡ!πιϑοὶῇ δηὰ σοςοινοά ᾿ηῖο Ηἰβ5 Ομιγοὶ ἰη 1 18 
ἔγοθάοπι :Ὁ 1 (ὐοΥ. χ. 29; Ὁ]. ν. 13. 

4. ἢ ο αγνὶ ἐῤοις ἐδαὶ ἡμάσεσέ σποίῥὲγ παπ 
“εγυσηί )] ἘἈραά, ΚΔ ΟΌΒΟΥ 5 Βοσυδπῖ," 2. 6. 
Οοαβ, οὐ ΕΟ γιϑί᾽β, δοςογάϊηο 85 Θεύς ΟΥ 
Κύριος 8 Δἀορίοά ἴῃ ἴῃς οἴοδο οὗ (ἢ6 νϑῦβϑ, 
Τῆς αυδσδίίοη, “ ζῶο αγὶ ἐῥοι3᾽" λα ἀτοββοὰ ἴὸ 

ΚΟΜΑΝΟ. ΧΙΝ. ἰν. 3-.-5. 

Ποῦ πιδη᾿8 ϑ8εγνλητ ἢ ἴο ἢὶ8 οῃ 
τηλϑῖεγ ες βίδηάειῃ ογ (8 ]|εἴ. Ὗς 8, 
ἢς 5}4}} θὲ μοϊάθεπ ᾧρ: ἴογ (οά [8 
ΔὈΪ]ε ἴο τηᾶκε ἢϊπὶ 5ῖΑπά. 

ς με πηδὴ δϑιθοιηθίῃ οὔθ ἀδῪ 

“δὲ «υεα κ᾽ ἴῃ [ΔἸ[ἢ, τευ Καβ ἢϊ5 ργοϑυπιρίοη 
ἴῃ ςοπάεπιηίηρ ἴΠ6 ἔγοοαοτῃ νηοῦ Οοά [28 
ηοῖ σοῃάοπιηεά. (ΟἸοπΊραζο ΙΧ. 20. 

Τῆς νοζά οἰκέτης, Τάτ ἰπῃ Ν. Τ΄,, ἀδηοῖοθβ ἃ 
Ποιιϑο οἱ ἃ ϑογνδηΐ, ἀϊβι προ 5ῃεα ἴτοπὶ ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ͂ 
βίδνθβ (Ρ]δῖ. [ερξ. νἱ., Ρ. 761 4) 85 θείη 
ΤΟ Οἰοϑοὶγ οοπηεοῖϊεα ἢ ἴῃ6 ἐληλγ. 
(Μεγογ.) 

ο ῥὶς οτύη »ιασεγ δὲ “απάεδ᾽ ΟΣ αι}. 
ΤῊΘ ἤξυγαῖνο Ἔἐχργοββϑίοη ““ἑαπάει ον Κα οι δ᾽ 
15. ὙΔΓΙΟΙΘΙΥ υηἀοτοίοοά : 

(1.) Ηε ἰ5 ἼΒΕ πος ΟΥ̓ σοῃάεπιπεά, ποῖ ΟΥ̓ 
ΥΟΣ Ἰυάρταοηῖ, Ὀυϊ ὉγΥ τῃαῖ οὗ Οοὐ (5. :. ς; 
[,ὰ. ΧχΙ. 16: τ ΟοΥ. ἰν. 4). 

(1.) νυν μεΐδου ἴῃ ἴθ υ8ς6 οὗ ἢ᾽5 ΠΠθοΓΥ ας 
ἀοό8 ννεὶϊ οὐ 11], σίαπάβ υργίρϊ οὐ. {4115 ἰηῖο 
βἰη, 15 ἃ τηδίοσ [δ σοησογηϑ ἢ15 ονν Μ βίου, 
τοῖ 166 (1 Οὐοτ. χ. 12, ΧΥΪ. 11; 1 Τ 655. ἢ. 
8, ἄς. ; ς. ΧΙ. 22). ὙΠ8 Ἰατῖοσ ᾿πιογργοίδίίοη 
ἰ5 οοηβττηδα ΟΥ̓ ννῃαῖ ἔοϊ]ονγβι δν ἢδί δῖ. Ρδυὶ 
{λι15 ἔογθι5 185 ποῖ ἃ ΚΙπαΪΥ σοησογη ἔογ ἃ 
[]ονν βεγναδηϊ᾽ 5. βαΐοῖγ, διιϊξ ἃ σοηβογίοιι ἰπσ 
[εγίοσγοησς ν ἢ ἢ]15 ἔγεεάομῃη. Εογ ἴῃε ᾿ δῖινα 
566 ΨΝΊΠΟΥ, ΡΡ. 2163, 26ς, 8ᾶπὰ δεῖονν, νυ. 
6, 7, 8. 

γεα, ῥὲ “ὁα}} δε δοίάεη ὠρ:} Ἀεδά, “Βαϊ 9 
88.8}} εἰδηῃ ἀ." Νδίαλϊϊ. χι" λό; [,ὑ. χὶ. 18: 
2 ΟΟΥ. ΧΙ. 1. 

͵,)ῶν Οοά ἐς αδέε ἴο νιαζε δίρι σ«ἰἑαπά} Ἐεδὰ, 
ΟΥΟΣ 189 Σοτὰ ἰδ πὶ ΚἈΪΥ," δο.: ΝΝΊΟ ΠΩ 
ΥἹΡΌΓΟΙΙ5 σοπθγίης, Ὀαδοά οἡ ἴῃς γεδάϊηρ οὗ 
ΠΟΑΙΪΥ 411 τῃ6 Ὀοδὲ ΜΙ 55 δηὰ οἱ δϑῖ νθγϑι ἢ 8 
(δυνατεῖ γάρ ὁ Κύριος). δῖ. ΡΔι} 5 οοηἤάεηϊ 
Ἀ5ΘΌΣΔΠΟς ἴηδϊ ἴῃ πίδη, ννῆο ἴῃ [6 5βίγοηρίῃ 
οὗ δ αβϑογίβ ἢἰ5 γεθάοπι ἴῃ {πϊηρ8. ἰη- 
αἸδογεπῖ, νυν} θ6 Κορὶ ἴῃ ἢΠ8 Ὀργ σἴΠη 658, γοϑίδ 
ου ἴδε πιρῆϊ οὗ (γιὲ κμ6 Τοχὰ," 

δ. Οπεὸ »"απ εοίεο»ιο ὁ οπϑ αν αὐουε ἀποίδεν. 
[{ “ἐοτ᾽ (γάρ) ὃς τεσϊογεά (Τί βςοἢ. 8), 1ἴ πιυδῖ 
Ὀὲ τεραγάθα οἰ ἃ8 ἃ γορει ἘΠ Οη, οὐ Ὀετοῦ 
8ἃ8 8 Γςοπῇστηδίϊοη, οὗ ἴπ6 γάρ ἴπ “΄-. 2, ἐ. ε. ἴἴ 
βγη ρίΠοη5 6 Δγριπηοηΐ ἔογ [6 Ῥτγοςθρί οὗ 
αν. ι, ΌὉΥ ἃ βεςοπὰ ὄχδηρὶς οὗ ἀϊδεγεηος δ6- 
ἔνεοη ἴῃς ννυοδὶς δηὰ ἴῆ6 βἴγοηρ ἴῃ ἔδτἢ : “ ὁπό 
για ΘΕΟΟΒΟΙἢ ἀΔΥῪ ὈΘΙΌΣΤΘ ἀδύ: αηποῖδεν 
ΟΒΟΟΒΘΟΙΝ εὐ} 44γ. Ἐογ ἴπς τπεδηϊηρ οὗ 
κρίνω 566 Ρἰαῖο, “ ἈΘΡΟδΙΙς,᾽ 1]. 299, Ε΄, δηὰ 
ΑΞοΏγ]5, ᾿Αξαπιοπιηοπη, 471: δπὰ ἔογ. ἴπ6 
ϑιιδ᾽]εςὶ πιδίίεγ σοιηραγο (οἱ. ἱϊ. τό, “ Ζεὶ 
"Ο πᾶαπ ἐδεγεζογο ἡμάσο γος ἐπ γιξαί, ΟΥ' ἐπ 
ἄγίπξ, ον ἐπ γέσρεο οΥΓ απ ῥβοὶγ 47 (0881), Οὗ 
ΟΓ ἐρὲ πετῦ γριοοπ, ογ Γ᾽ ἐδὲ «αὐδα!ῥ 44γ..Ὁ" 
Βσοπὶ [παῖ ραϑϑᾶγε δηΐ ἥγοτῃ (.]. ἵν. το, ννὲ 
866 ἴηδλί [Θννῖϑ ΟΠ ΓΙ σ[ἴΔΠη5 0 ψ ΤῸ ννεᾶκ 
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ΔηΟΠΕΓ αϑῖθοπιοῖῃ 
[κεἰ Ἐν εΥΥ πιᾶπ θῈ 

7 Ῥογ ποπε οὔ υι5 ᾿νε ἴο Πἰπη5ε] , 
Δηὰ πο πιδῃ ἀἰδῖἢ ἴο ΠΙπιβαὶ ει 

ταΣ χε ἐγ ρειβυδάδα ἴῃ ἢΪ5 οὐνη ταϊπά. 8 Εογ ψῃεῖμεσ γε ᾿ἷνε, μὲ ᾿ἶνε 
"τ, οό- 6 Ηε τδαῖ 'γεραάεῇη ἴῃς ἄδγ, τθ- υπηῖο ἴῃς [,ογὰ ; δηὰ ψμεῖθεγ χε ἀΐε, 
4 Ἐ σ. ῷ 

ΜῚ ἀἰα υπῖο ἴῃς [,οτὰ : ψ ῃεῖθοΓ ννγα ρλγάεςἢ 1} ὑπῖο τῆς [οτὰ ; πὰ δε 
ἴπλὶ τεραγάθιἢῃ ποῖ τῆς ἀδγ, ἴο ἴδε 
Ιοτὰ μὲ ἀοῖῃ ποῖ γεραγὰ 2. Ηεςε 
(δῖ εδῖεῖῃ, εαἴεῃ τὸ τῆε [νοτγά, ἔογ 
Βς γίνει (ὐοά τβᾶηκβ; δηά με {παῖ 
ελίεςῃ ποῖ, ἴο τῆς ["ογτὰ ἢς εαἴετῃ ποῖ, 
δηὰ ρίνειῃ (ὐοά (Πδληκ8. 

ἴῃ ΓΔ ματα 511}}} ᾿Ἰηβυεησθα Ὁ ἃ ϑυρογϑί! - 
ἤουβ τουθσθῆςο ἔοσ ἀδγ8 δηὰ βϑᾶϑοῦβ ννῃϊοἢ 
Βδαὰ Ὀδδη μοϊὰ βδογεὰ διηοηρ ἴπε [ο8. 
τὶριὰ οὔδογνδηςθ οὗ ἴπε ϑαῦθδί ννᾶ5 ε8Ρ6- 
ΟΠ οεἰατγαςζεγιδες οὗ ἴπ6 ἔβοεηεβ. Οοπι- 

Ε ςοἸεϑιασῖίςιι5 χχχὶ. 7π-9: δηὰ οἢ ἴδ 
υάὐαιχίηρ οἰθηηθηΐ ἰὴ [6 Ἀοιηδη ΠΌΣΟΝ, 566 
ηἰγοάιυςίοη, ὃ 7. ὙΠΟΓῸΟ ἰ5 ποῖ ἴῃς 5]10 ῃϊοδῖ 

ΤΕΔΘΟ. ἴο 5ΌΡροβε, ἢ Εννα]ά, ἴπαΐ 81. Ρδιυὶ 
ΕΣ τοίοστίης ἴο ἴδε οὐϑεσνάηος οὗ {πὸ 1 οσα 5 

γ. 
1εὶ ευοῦγ πα δε μεν ρῥεγεμαάσεά ἰπ δὶς οπύπ 

γπά.) ΎὙΠῈ οὔϑογνδηςε οὗ 115 οσ παῖ ἀδ 
θεῖηρ ἐπ “πε ἃ της ἱπά!δεγεηΐ, ἰξ 15 οηοιρ 
[αὶ ἢ ννῆο οὔϑεσνοβ τ δηά δ 80 ἀοεβ ῃοῖ 
δῃοιϊά “Θδοῖ Ὁ0 Ζ011 δββυσοὰ ἱπ δ οὟὮ 
τοὶπὰ" ιΠδὲ Πό 5 ἀοἴηρ σξῃῖ. Ὑὴδ “ »πά 
(νοῦς) 58 ἴῃ 5εαἴ οἱ πιογαὶ σοῃϑοϊουβῃθβ8, δὰ 
(Πετγείοσε οὗ {πὸ “μμ} ἀσσώγαπες οὗ αἰ." ςἕ 
ΥἹ]. 23, δηὰ ἷν. 21 (πληροφορηθείς). 

Θ. "ἶξ ῥα! γοσαγάτέρ δὲ ἀἄαγ, τεραγάεί δ᾽ 1 
μπὶο ἐδεὲ 1ογ 1 “0 τμδὲ πιϊπάο! ἐδ9 
δ , ἴο 180 Ιοτὰ Β9 πιϊπάθ.ι 1{,» [1 θείης 
Ῥτοϑιρροβεα ἰδαῖ δαςῇ 15 ΠΥ δϑϑισγεὰ ἴῃ ἢ 15 
οὐ πιὰ τπαὶ ἢς 15 ἀοίης τίμδῖ, [6 η δὸ (δῖ 
δεῖβ. ἢ18 ταὶ ὑροη ἴπ6 ἀδγῪ ἰπ υεβίίοη (τὴν 
ἡμέραν) πὰ 15 Ζόδίοι:5 (οΥΓ 115 οὐὈϑεσνδῆςθ 
(φρονεῖν, Μαῖϊ. χν!. 21; ΉὮ]]. Π|. το ; (οἱ. 
1:1, 2), ἀο65 50 ἔογ (6 1,ογα 8 βαῖε, ςοηϑίθσίης 
[παῖ “4ῤὶ. ἀκ 15 ῥοὶγ 1ο 1δὲ 1ογά" (1 Ἐϑάγαβ 
ἶχ. ς 2). 

ΤὨς οἴδι5ο, “ πα δὲ ἐῤαΐ γοσαγάειὁ ποί ἐδὲ 
ἔἶαγ, Ιο δε 1 ιογά δὲ ἀοἱδ ποί γεσαγά ἰ," πλυϑῖ ὉΘ 
οπεἀ οὐ ονεσγνν πο πλίπρ ον άθηςε : ἰἴ 566 ΠῚ8 
ἴο πᾶνε Ὀδοη δάἀθα ἔογ ἴῃς 58κῈ οὗ Ἷοπι- 
Ρ᾽εΐθηθβϑ, θείη ἐπρ!]οὰ ἰη ἴδ ΑΡοϑίϊ!ο᾿ 5 
ἀῆρυπιοηῖ. 

“Τῆς βοηρ ἀρατγί οὗ 5ρ6ςῖ4] ἀδγςξ ἴοσ ἴΠ6 
βοιτίςο οὗ Οσοά ἰ5 ἃ ςοπίοββίοῃ οὗ ΟἿΓ ἱπιρεσγ- 
ἔοςοϊ οἴαῖες, δὴ νον δὶ [δῖ ψγὸ σδηποῖ οὕὔ᾽ ὅο 
ποῖ ἀδνοῖς οἱγ ἡ μο]6 {πιὸ ἴο Ηἰπι. 84Ὁ- 
ὈΔ1Π5 Ψ}}} {πη υἱ{ἰππαίοὶ Υ Ὀ6 5συρεγεθάςα, 
Ὕνθοη οἷὐἱγ 6 Ὀδοοπιθ5 οὐδ οἴογηδὶ ϑαρῦδιῃ ἢ 
(Βρ. ρτίοοϊ οη (ο]ο885. ἱἰ. 18). 

Ηε δαὶ εαἱεῖῤ, (5 ..1] ὙΠῸ πιᾶη ννΠῸ οαί8 
βεδῆ, εαἴϑ ἴὸ υπἴο ἴμ6 [οτά, Ὀοοδιιδο ἢς ἀθοπὶβ 
ἱ στισῆῖ ἴο υ56 ψμαῖ Οοά [8 ξίνεη πίηι ἔογ 

Ἰνε τῃεγείογε, οσ ἀϊε νγὲ ἅγὲ ἴδε 
Ιογά. 

9 ἔογ ἴο τἢϊ8 εηὰ (βε Ὀοιὴ 
ἀϊεά, δῃὰ τοβε, δηὰ γενίνεά, τῃαῖ ἢς 
τηῖρῃς Ὀς Ιμογὰ οι οὗ ἐπε ἀεδά πὰ 
᾿ϊνίηρ. 

86; δηὰ ἢξ βϑῆοννΒβ {πὶ Πα 8 1} δϑϑιγεοὰ οὗ 
{Π|5, “,Ζ2ὸνγ δὲ σίυε!δ Οοά ᾿ῥαηκ:.᾽" 

ἴῃ ἱ|κὸ πιᾶπηεῦ “δὲ ἐῤαὶ εαἰείδ᾽ ποῖ" Βε5ἢ 
“ αἰεί ποῖ" ἴον ἴῃς 1οτὰ 5 54Κο, δηἀ δοςοσὰ- 
᾿ηρνγ “σία. ἰδαπῆᾷς 1ο Οοά" ἴον ἴῃ 5 πιρίοῦ 
τη64] (Πα ἢ6 4]ονν5 μἰπιβει εξ, 

ἼΠ15 ρᾷϑϑαρε ἤγονθβ ἴπ6 υηῖνεῦϑαὶ συδίοπι 
οὗ 1πδηκβδρίνιηρ Ὀοΐοτο ἃ πιθαὶ (Μᾳεῖί. χυ. 16; 
Αςῖβ ΧΧΝἹ. 35: ΣῺ1 ΟΟΥ Χ. 30, ΧΙ, 24: 1 Τίπι, 
ἵν, 4, 5). 

Εοσ ἴῃ Πλαῖῖνοϑ 866 ηοΐῖδ οὔ ὕυ. 4. 

Π, 8. (οπῆγτμδίοη οὗ ἴῃς ραγίςυϊαῦ παῖς 
ἸΏοηἴβ ἰὴ Ὁ. 6 ΟΥ̓ ἴδε υηϊνοῦβαὶ ΡΓηΟρὶΘ ΟἹ 
ψ Ὡς ἢ (ΠΟΥ τοϑί. 

[ἡ οὐδβογνίης οὐ ποῖ οὐϑεγνϊὴρ ϑρεοϊλὶ ἀδΥ58, 
δηά ἰῃ δαϊίπῷ οἵ ποῖ εδἴίηρ ἤσδη, Α ΟΠ τσ δῃ 
(ὙΠῸ 56 ἔΪΥ δδϑιυσγθ) ἀοδ5. 4}} “ωὠπέο {δὲ 
1ονγά "" ἴον 1Π15 5 ἴπ6Ὸ σοηπϑεοίοιϑβ διπὴ οὗ ἢΐ5 
οχἰβίθηςθ, ἴο ᾿ἷνθ “ ποῦ μπίο ῥί»ιεί " ποῖ ἴοὸσ 
5. οὐὴ νν}}} δηὰ ρίθαβδυγο, Ὀυϊ “ὠπέο {δὲ 
Σονά," ἴον Ηἰΐβ εἰοῦγ, δηὰ δοςογαάϊηρ ἴο Ηἰβ 
ν}}}. 

Μογοονοῦ δο (Πδΐ [8 ᾿ἶνο5 ὑπῖο ἴῃς 1 οτά, 
4150 ἀϊδ5 ιιηῖο {πε Τοτάὰ : ἴῃς Τα Π Πρ ῥγιηςὶρὶς 
οὗ ἴδ ἰδ 15 βἴσοπῃ ἰῃ ἀθδῖῃ. ““1ἰ15 84 ροδῖ 
αὶ ἴο ἀΐα ννϑὶ], ἀπά ἴο Ὀ6 ἰεαγηΐ ὈΥ πιθῃ ἴῃ 
Πρα ἢ." (Τ[Θγοτιγ Ταγυΐοσ, " ΗΠ οἷν Ὀγίης.) 

Ὁ ἀνε ἐόο 1 ογα᾽.,, ποῖ οὐγ οὐνη, δυΐϊ Ηἰβ 
Ῥτγορογῖγ, ἀδνοίίπρ Οὐγβεῖνοβ το ΗῚ5 βουνῖος δηά 
Αϑϑυγοα οὔ Ηἰ5 ργοϊεετίΊοη. 7 Αροβῖὶς ἴῃ 
“νυ. 7, 8 ἰ5 5Βροακιηρ οὗ δ εν 8. ΟὨΪΥ. 

9. ον 4ο ἐῥὶὲς ἐπ Οῤγμΐ δοὶ δ ἀἰεά, απάᾶ 
γους, απά γευϊυε ] “ΓὸΡ ἰο {δὶς ἐπά Οργμὲ 
ἀϊοὰ διὰ Ὀθοδιθ δὶὶνϑ" Ὁπ|46 5ΠοΥΕΣ 
τολάϊηρ 185 δοϑδῖ α[ἰϊοδῖθα, δπά εχρίαίηθ [86 
γατγιατίοηβ : ἴἃ αἶδο σουτοβροηαβ δεϑῖ ν ἢ (ἢ 6 
ξο! οννῖπερ εἴδυδο, “ ἐῤαὶ ῥὲ πιϊψῥὲ δὲ 1ιογά δοέθ 
οὗ ἀοδὰ “ηδ ἰνυϊης." 

ΎΠε ΟἸ σι δη 5 το δίοη ἴο [15 1,ογά, ὈΟΙΒ 
ἴῃ 1 δπὰ 1 ἀδδίῃ, 15 ἑοιιηάθαά οἡ ἴῃς ἔδεῖβ8 οὗ 
(Ἰγίϑυ 5 ρογβοῃαὶ ἢἰβίοσυ Εοτῦ ἴδὸ ᾿ἴὸ οἱ 
[6 (ΙἸγιβτίαη 1ν65 “ μπίο δε 71,ογά " 15 αἶϑὸ ἃ 
πον ᾿π (νἱ. 4) ἀογίνο ἔγοπι ἴθ πεὲνν 16 οὗ 
(τίϑδε, νν ἰςῆ ταδάθ Ηἰπὶ 1 οτὰ οὗ ἀεδὰ δηὰ 
᾿ἰνίηρ : σοπηραγε νὴ. 18; ΡΏ]]. 1. 25. Τῇ 
πον [ἰἶὸ οὐ ψηϊοἢ ΟΠ γιϑῖ οπίεγοά δῇογ Η]8 
Γοϑυγσεςίοῦ 15 ἀσβοσίθεαά ποὶ Ὁ  ἀνέζησεν, Ὀὰξ 



χιϑ 

“2 (οι. 5. 
1ο. 

«ἷς. 4ς. 
11. 

Ι0ο Βυζ ΨῈΥ ἄοβὲ τπου ᾿πάρε ΤΥ 
διοιμεγὴὶ οὐ ΨΥ ἀοβὲ τποὺ 5εῖ δἵ 
πουρῆς ΤΥ ὑγοῖμοῦ ἡ ἰοῦ “νψγε 5}2]] 
81} βιδηὰ δείογς τῆς Ἰυάρσηιεηςϊ 8εδζ οὗ 
ΓΟ τῖϑε. 

11 ον ἰἴ ἰ8 πίη, 4 ,ε 1 Ἰΐνε, 
δαὶ ἢ τς [μοτγά, Ἔνετγ Κπεα 83}.4}} θονν 
ἴο π|6, Δπὰ δνεῦΥ ἴοηρις 54] ςοη- 
ε585 ἴο (ὐσοά. 

ΌΥ τῆς 5ἰπιρὶς νογὺ ἔζησεν (45 ἴῃ Αρος. ἱ. 18, 
ι. 8; Ἀοπι. ν. το; 2 Οὐοσ. ἰν. το, 11), ἴο 
σοΥΓοϑροηὰ πλοῦὸ οἰ οβα Υ ψ ἢ ζώντων. 

ΤΠς ΕἸ ρ 8515 18 οὗ σουγβα οἡ ἴδε ψνογάβ 
“ δοίρ ἀεαάδ απά “δ υὶης," 845 15. ϑῆοννῃ Ὺ ἴδ6 
καί----καί, ἀπά τεδαεθ γΥ ἴπε σοπησχίοῃ ἢ 
σὉτυ. 7, 8. 

Οὔβογνς ἴῃ ἔζησεν ἴπ6 ἱπεορίϊνε ἕοτοε οὗ ἴπ6 
Αοτίϑῖ, "Ῥϑοϑιὴθ δ᾽ ἱνθ,," ἴῸΓ ννῆϊο ἢ σοπιραγα 
(ς Αἀάϊ[ίοηδ! Νοῖς οἡ 1. 13, δηά ΒΕΓΠΒΔΓΑΥ, 
" ϑγηΐαχ, ἢ. 382. 

10. Βωὶ τὐῦν 40. ἐδοι ἡμάσε 127 ὀγοίδεν 
ΟΥ «υδγ ἀοιἱ ἐῤομ «εἰ αἱ πουσδὲ 167 ὀγοιδεγ 3] 
Ἀεοδὰ, “Βαϊ δου, ΨὮΥ πᾶροδί ποὺ (ἈΥ 
ὈΣΟΙΒΟΣΊ ΟΣ ποὺ ἴοο, εὐῤ7 ἀο5, ἐδομ «εἴ αἱ 
ποσδι ἐδ ὀγοιδογ 

16 Ομ τῖδὶ ἰ5 {πὸ 1 ογά οὗὨ 41], ννμβαῖ σγῖρῆϊ μδ5 
ἴῆε νγεαὶκς ἴο Ἰάρο, οὐ ἴδε σίσγοῃρ ἴο ἀδϑρίβο ἢ}5 
Ὀγοῖποσ ὁ Εοτγ, 1ησῖοδά οὗ Ἰυάριηρ φἀοἢ οἴ ΘΓ, 
411 ἅγτὸ ἴο δε ἡιιάροά ΟΥ̓ ἴπ6 ,οτὰ. “ 411" 15 
Ρἰδοοά δι ρμδίοδιν ἢγϑῖ, 45 {6 οτος οὗ πε 
Δυσυπιεηΐϊ Γοβῖβ οἡ ἴῃ 6 υπίγψεγϑα τ οὗ ἴπ 6 Ἰυὰρ- 
τηδηῖ: ΠσοΟΙΊΡΑΓα ἰἰ, 6, 16, 11}, 6, ἄζς. 

δε ἡμάσνιεπὶ “εαὐ οΥΓ Οῤγμ..1 ἘἈεδά, “2δὲ 
7 μάρν»ιεπί σεαὶ 97) ἀοἂ," δηὰ σοίηρασα 2 Οογ. 
γ. 10. Ὑν ΠΟ ἢ ννᾶ8 ΡγΟΔΟΪΥ (ἢ6 βουγος οὗἉ ἴδε 
τελάϊηρ “ Οῤνγι.." 

11. Τπε ςεγίδιη οὗ [Π6 ηϊνοῦϑαὶ ὑάρτηθηῖ 
8 Αἰϊϑϑϊεά ΌΥ ἴῃ ϑοϊθαγη ἀθοϊαγαζίοη οὗ ᾿ϑδδῃ 
χὶν. 21, νῆοσα ἔογ ἴδε Ηροῦγον ρῆγαβο, “ Δ᾽ 
»γεείγραυε 1 “«υογη" (Οεηῃ. χχὶ!. 16), ψῃ σῇ 15 
᾿ἸΠἸΟΓΑΙῪ τεηάογοά ἰὴ υΧΧ, 51. Ῥδυὶ, φυοϊϊηξ 
ἔτοτη ΠΊΘΙΊΟΣΥ, 8ι:05ςἰυἴ68 {Π6 ποτὰ ἐγεαυθηΐῖ 
ἔοττη, "1 υε," ἐαυϊνα!εηΐ ἴο “ΒΥ ΤᾺΥ̓ ον ᾿ἰδ 
Ϊ δινεαγ.:" σοπίρασο Νιιπ). ΧΙ. 21, 22, 28; 
Βευῖ, χχχὶ 40, ψβεσεὸ [6 υΧΧ ἤλνο ζῶ 
ἐγὼ ὅτι. 

σαἱδδ 1ῤὲ 1 ον.) Αἀάεὰ ἴο 5414} ̓5 νγογάϑ ὉΥ̓͂ 
δῖ. Ραδυϊ, ἰο δῇονυν παῖ [1 15 σοά νγῆο βρθᾶῖκϑ. 

Τῆς ννογάβ ψῃοἢ ἔοϊονν ἰη ἰσαδῃ, “2ῤὲ 
φ«υογά ᾿ς φσοηδ ομὲ 77 »7 πομ ἐπ γὶσῥίδομσηο:, 
απά “ῥα ποῖ γείμγη," Ὀεὶηρ ΟΠΪΥ ἃ ἔα ΠΟΥ 4556- 
νογδίίοη, ἀχὸ ογτεἀ ὈΥ 51, Ρδυ!], 

ἔυεγ ἔπε σδαϊἑ οτο ἰο »ιε, απά ξΌΘΓΥ ἰοπσηξ 
“ραϊ εοη 5. 1Ἰ΄ο Οοά4 541. χῖὶν. 2. ὙὉὍῈ6 
Ἡδῦγον 15 συγγεςι τεπάσγοὰ ἴῃ ἴῃς Α. Ν᾿. 
“ ὕπο γιέ ἐυενγ}ῦ ἄπεε “ῥα}} ὀοαυ, εὺεν Ἰοπισηο 
“δα!} “«υεαγ." 

Οοιήρασε [6γ. χὶῖν. 2ό, γἤσγε [ῸΥ “' “«υογη᾽} 

ΒΟΜΑΝΘ5. ΧΙΝ. [ν. 1ο----Ἰ 4. 

12 ὅο 1Πδη δε Υ οπης οὗὨ υἱ 5}4]]} 
σῖνε δεςουπῖ οἵ Ὠἰπλ5ε}Γ το (σοά. 

12 [,εἴ υ ποῖ τῃεγείογε ᾿μάρε ομς 
ΔΠΟΙΠΟΓ ΔΠΥ͂ πιο : δυῖ ᾿πᾶρε τ 8 
γδῖποτ, [δῖ 0 πιᾶπ ῥεῖ Δ δ Π10] ἢ ρ- 
ὉΪοςΚ οὐ Δῃ οσολβίοη ἴο []] ἰῃ λὲς 
Ὀτγοῖῃ γ᾽ 8 ὙΚΑΥ. 

14 1 Κηονν, δΔηά δληὶ ρειβιιδάςἀ ὈΥ 
τῆς [,οτὰ [65ι.8. τᾶῖ ἑλέγε 1ς ποιϊῃϊηρ, 

ἴΠοΓΟ 15, 85 Ὦθσο, ἃ νδγίουβ σοδάϊηρ ἰη υχΧΧ, 
“ ροηεισεά." 

ἴῃ ἰϑδϊδῃ [ῃ6 οδῖι οὗ ποῆδρο ([58]. χίχ. 18 ᾿ 
705. χχ!. 7; 2 Οἢγ. χν. 14᾿. 45 ΜῈ] 45 ἴπ6 
Ὀεπάεα Κηδο, πιὰσκ5 ἴῃς δάοσίηρ 5ιϊπιβϑίοη οὗ 
ἴδε νν ΠΟ]. ννοτ]ὰ ἴο [Θῃονδῃ, δηὰ {ΠῸ δοϊεπιῃ 
ςοηῃἔοββίοῃ οὗ Η8 βονογοι κηϊγ. 
ΤΠ ποίϊοη οὗὨ “ σοῃίεβϑιπρ 5ἰπ5 ἴο {Π6 

]Τυάρε " ((ξ αειιπιεηῖι:5) 15 ουΐ οΥ̓͂ ρῥίαςς ἴῃ {815 
γογβο, [που ρα 1ἴ ἔο]]ονν5 τη ἴΠ6 ποχῖ. 

12. 80 ἐδεπ ὄυεν οπό οὗ ὦ “δα ]} σίε ἀεεεσμπ 
οΓ δι» οί Ιο Οοά.)] “80 ἐδέημ ὁδοῦ οὯθ οὗ υὉ 
70Υ ΒἰτδΒΟ0]ζ 588]}] χίνο δοοουπΐ ἴο Θοὰ." 
Οη Οοὐἷβ ϑυργοτήδου γοϑί5 Η 5 Ἔχοϊυϑῖνα τίσ ἢ 
οὗ Ἰυάντηεηΐξ : 50 ἤθη [ἢδ ΌΓΠΛΟΓ 15 σοηϊεβϑοα 
ὉΥ “φυεγ ἰοπσμθ," ἴἴ [Ο]]ον 5 {παῖ δδοὴ νν}}} 
ΔΏΞΒΨΘΓ ἴοσ διγηβεὶξ ἴο 5 τ δίξ} [πἀρεὲ. ΒΥ 
Ὀτιησίηρ ἰορεῖποσ (ἢ 6 οπρῇδις ννογάϑ, “ θΘ 8 08 
ΟὯΘ Οὗ τ8 ΖῸΣ Βἰπι8017 νυὸ εἶνε ργοπλποῆςσθ 
ἴο ἴῃς ἐχαςΐ ροϊηΐ, οἡ ννῃϊςἢ ἴῃς δρρὶοδίο ἰῃ 
[86 ἡοχί νϑῦβο ἰ5 θαβοά. 

18. 21εἰ τὴ ποὶ ἰδεγεΐογε ἡμάσε οπὲ αποῖδεῦ' 
ΩΠ7 ηογε:}) “Ῥὸ ἸΟΏΖΟΣΙ ΒΘΙΘΥΟΣΘ ᾿ἰοῖ τ8 
ἡπάᾶκο οὔὸ διοῖμοσζ." Ὅῇδ νναγπίης δραϊηϑὲ 
ἡυάριην 15 πον διἀγεββεὰ ἴο Ὀοῖῃ ραγίϊεβ, αηὰ 
80 8ῖ1. Ῥδϑυϊ ρᾷ3565 οὐδ ἴο ἴῃ6 δάπιοη!!οη 
δά ἀγοσβοά ἴο ἴῃς βίγοηρ ἴῃ δι}. 

ὀμί ἡμάφε ἐῤὶς γαΐδεῦ, δαὶ πο »ιᾶπ ῥμὶ ὦ 
“ἐιωηδίϊησ -ὀίοοξ, ΟΥ ἀπ οεεασίομ 19 ζαἰ ἐπ δίς 
ὀγοϊῥεγ «υαγ.1] “Βαϊ πὰ ἀκ γ0 818 ΣΔΊΒΟΥ, 
ποῖ ἴο Ρΐ δὴ Οὔζοηοθ ὈΘζΟΣΟ ΥΟῸΣ ὈὉχΟ- 
ἘΒΟΙ, ΟΥ ἃ δία ὈΠ]Ϊπᾷ - Ὀ]οοὶς" 

Τῆο ἵννο 'νογάβ πρόσκομμα δηά σκάνδαλον 
ἀπἔοσυ ἴῃ τπεὶγ ῬΓΟΡΟΓ πηδίοσίαὶ δεῆϑε 848 ἃ 
“ δ]ος κ᾽" ἀραίηδὲ  ] ἢ (ῃς ἔοοϊ 5ἴγικοβ, δῃά 
ἃ “ἴΥΑΡ᾽ ἴῃ ΜΜΔΙΟΝ [Ὁ 15 σδυρῃς: δυῖ ἴῃ [86 
Πρυγαῦνο δηὰ τλογὰὶ 5θη86 ΠΟΥ ἃγὸ υδεὰ ἴῃ- 
ἀϊβεγοπίγ, δηθὰ σγεπάογοα ἴη ἴῃς Α. Ν. οἰποΣ 
ὠ οἤδηςς,᾽" ΟΥ “ διυπιδ] 1 ηχ-ῦ]ος Κ." ὅ6εε ποῖαθ8 
οη ἰχ. 22, Μαῖϊ. χνὶ. 22. Ηδτγοε ’ἴ ἰ85 δεῖζοσ ἴο 
ΤΟΠΟΟΥ πρόσκομμα ὉΥ ἴδε 54π|ὲ ννοτά “οἴδηςς" 
88 ἴῃ τ. 20. 
ἡμάσε 6} “ἡπᾶρο γ0 1818.) ΤΠς τὸ" 

πουη πλιιδὲ 6 Ἔχργοβϑοά ἰῇ Πρ] σῇ ἴο 5ΠΟΥ 
(6 σἤδηρο οὗ Ρεγβοῦ : ἰεξ (15 Ὀς γουγ Ἰυάρ- 
τηεηΐ δηὰ γοιυγ ἀεϊειτηϊπαίίοη. ἔογ [ἢ 5 5σθῆϑ 
οὗ κρίνω 866 1 (ον. ἰἰ. 2; 1 Οὐοτ. ἰἴν ας ΤΊΣ, 
111. 1.2. 

14. ὁγ ἐδὲ 1ογά ὕε.)] ἘἈφδδά “ἰὰ ἐδὲ Ζογάὶ 



ν. 16-τϑ ΒΟΜΑΝΞ5. ΧΙΝΨ. 

ἸΟν. ἔφαν ἔρμη ]εᾶη οὗ ἰἴβοϊξ: δαζ ἴο Ὠΐπὶ τῆδῖ 
10 τ. ονν.- δϑίεειηθῖ ΔΠΥ ΤΠηρ ἴο ὃς 'υποίεδη, 
π΄ {0 ἢϊπλ ἐξ ᾿ς ὑποϊεδη. 

Ις Βυῖ [ΕΓ τὴγ Ὀτοῖμοῦ θὲ ρηενεά 
ἸΣ , ὙΠῸ 10} ταεδλῖ, πον νγαῖκεβὲ τμου 
ἐλανίγ. ποῖ ᾿σῃλγιίδοϊγ. “1)εβῖγου ποῖ ἈΪπὶ 
τ πο δ γε ΤῊΥ πιεδέ, οσ νβοπι ΟἸγίϑε ἀϊεά. 

. ὦεσι.." ΤὨς σοηνὶ Όοη 5 ἴῃδῖ οα πη ἄννοὶ]- 
ἴηρ ἐπ εο»ρεισιοη «ὐδὦὸ Οδγίσὶ, δορὰ τμογείοτο 
ΘὨΙΡὨϊεπεὰ ὈΥ ΗΪ5 ϑρίγιϊ. 

“ Λοιδίηφ," ἰ. δ.) δοςοσάϊης ἴο ἴδε οοηῖίοχί, 
80 Κιηὰ οἵ ἔοοά. 

“ ὕμείεαη :" Μαγρ. “ σοπιηοῃ :ἢ δε6 ἠοΐο8 
ΟὨ Αςἴϑ Χ. 14, 28: ΧΙ, 8. 

“ ὕπείεαπ ο7᾽ “εἰ 7: δι᾽ ἑαυτοῦ, “ῬΕΙ͂ 586; 
“ οἔ [18 ονγῃ ἡδῖυγσο," ἀρατί ἔγοπι σοῃϑβοιθηίίουϑ 
ϑ|ΙΌΡ᾽.5, ὙΠΟ γοηάδεσιηρ “ τγουρἢ Ἀ1πὶ᾿ (δι᾽ 
αὐτοῦ, τοΐοττοά ἴο (Ἐγ51) “τηδΐ 15. οἡ δοσοιιηξ 
οὗ Ηἰ58 ενδηρεῖὶῖς Ἰοριϑδίίοη "" (Τ βεοάοτγεῖν) ἰ8 
ἔδληΐδϑοιϊις δπά ἀγυϊγασγ. Τῆς πιθδηίὶπρ 15 ποῖ 
(δῖ ἴῃς αἰϊπιϊηςίοπ Ὀεΐννδθη οἰθαη δηὰ υη- 
οἴοδη πηϑαῖβ ννᾶ8 Δ  ἰϑῃδά : ὅσ “τῆ ννϑὰκ ἰῃ 
[Δ οὐ]εςίεα ἴο οαιὶηρ ἢοβὶ δ δι}, δπὰ [ἢ15 
ΟὈ]δοῖίοη ννᾶ5 ποῖ ἐοιιηάθα οἡ [πε ἶανν οὗ 
Μοϑβεβ, δυιῖ οὔ δϑοείὶς ῃοίίοῃβ, βυςἢ 85 ἴῃ οβϑο 
οὗ τὴς Ε55θη658. 

ὀμὲ ἰο δὲνι͵ 5.1 ἘἈρδά, “ϑιτοορὲ 20 δὲὶνι," 
Ὅς. [Ιὶ ἰ5 ποῖ “ μπείσαπ οὗ ἐπε " τἴ 5. ποῖ 
Ὀηςϊεδη “ὀχοορῖ," ἄο.: σοΙραΓΟ ἴογ [815 ι156 
οἔ εἰ μή 'υὐκε ἴν. 26, 27; Οδὶ. 1. 7, 11. τό, ὄζς, 
Τῆι ἴῃ επίογοϊης πε δάἀπιοπιίίοη οὗ σ΄. 13, 
δῖ. Ραι] ἢἤγσιὶ δϑϑοῦῖβ Ϊγ δηὰ αἰγοςῦ τῆς 
2γιπειρίς οἵ ἵγεεάοπι, δηὰ ἴση δά 5 ἴδε χω 
2101, ὉΥ Μν ὮΙ ἢ [15 ργδοῖίος οὐρῶϊ ἴο ὃς πιοαϊ- 
βεά: ζν [ἢε δογιρ]ο οὗ {πε ννεαὶς ὈτγΟῖΠΟΓ 18 
γΑΙὰ 80 ἔδγ 825 δἰ: εομβείφηες ἰβΒ ςοηςογηθά. [ΐ 
ἷβ [18 ἐχερῥηίοπ ἴπαϊ ἔοστηβ [ἢ 6 Θββοητ 4] ρατί 
οὗ τῆς ἀγριιπιθηῖ, ἴῸγ οἡ {15 15 ἰοιιπάδα πὸ 
Ργεςσοϊηρ Ἐχποσίδι[ [Ιου ποῖ ἴο βοδπάδιῖϑε {(Π6 
ΜΌΔΚ ὈτΟΙΠΕΟΥ, 

156. Βω {7 416) ὀγοίδεγ δὲ σγίευεά «υἱ!δ 167 
»ιεα}}) "ΚΞοτ ἰζ Ὀοοδυβο οὗ τηϑδῖ (ΔΥ 
ὉΤΟΙ͂ΒΟΣΙ ἰβΒ στίονοὰ" (ἈΠ οἰπι5). “ἘοΣ" 15 
ὉΠ 4165 ΕἸ ΟΠΔΌΪΥ ἴπ6 ἴσιο τοδάϊηρ, [ἴ ὈσῚΠΡ 5 ἴῃ 
ἃ ΓοΆ50ῃ ἴοσ ἴἢ 6 ὀχπουίδίϊοη ὀχργοϑϑθα ἴῃ υ.. 13, 
δηὰ (υυπάρδαά οὐ ἴδε ο]οβίησ ννοσγάβ οὗ σ΄. 14. 

ΤῆΘ ψΠ0] 6 ἀγρυπιοηΐ 8 ΡΕΓΘΟΙΥ οἶθαγ 
ὙΠεη νὰ τεάτπιος 51. Ῥδι}5 τηοϊογιςδὶ δ[γ]ς 
ἴο [6 5 πιρίον Ἰορίςδὶ οτάσγ: 
{ “το ἢἰπὶ ἰξ 18 υηοἰοαη" (υ. 14). 
(2.) “Ρυϊ ποῖ ἃ βῖυπδ)η- Ὀ]οςὶκ ἴῃ ἢ15 νναν ἢ 

συ. 11). 
(1.) “ἴον ἰΓ θεοδυβε οὗ πιεαῖ (ΠΥ Ὀτοῖδετ 

δ «τίονοῦ, ἰοὰ δὲ πὸ ἸΟΠΡΟΣΥ τ ΔΙΧίΒ 
δοοογάϊῃρ, ἴο Θμδτὶ ἐγ" (υν. 15). 

εεῖγο ποῖ, 6.1 Τῆς ννοὰκ Ὀσγοῖποῦ ἰ8 
“Πἰευεά,᾽" ἰ. ες. νεχοα ἴῃ Πσοηϑοίοησθ, τ ΤΥ 
Ῥαϊηεὰ (ΕΡΉΏ. ἱν. 1090) ὈΥ Ξϑεῖπα [6 βἴσοηξ ἰπ- 
ἄυϊρο ἴῃ ννμδῖ ἢς “Ἰδοπὶ5 εἰπξ!. ὙΠΐβ5 στιοῖ 

16 [,εἴ ποῖ τῇδη γουγ ροοά δε εν]] 
ϑροΐεη οἵ: 

17 Ἐογ τῆε Κίπηράοπῃ οὗ (σά ἰ8 ποῖ 
πλεῖ πὰ ἀπηκ; διῖ τὶρῃϊεουδη688, 
ἃπά ρεᾶςε, ἀπά ἸοὐΥ̓Ά ἰη ἴῃς Ηοὶγ 
ΟΒοι. ' 

18 Εογ ἢς τπᾶῖ ἴῃ τπεβε τΠΠρ8 

ΤΏΔΥ ἴοηά ἴο [5 ἀοειτιςοη, δηὰ τμδὶ ἴῃ πιοτς 
ΜΑ7γ5 ἤδη ΟἿΘ: ἢδ ΠΊΔΥ ΕἰἴΠΟΓ 6 τορο]οὰ 
ἕγομι ἴῃς (ΟἨγιβιίδη ἔδιιἢ, νυνὶ ἢ ϑθοπὶ8 ἴο ὃ6 
δοϑοοίδίοα νυ ἢ 510] ργαςίίςθ, οσ ἢθ πῦδύ 6 
δεάιιςεα ΟΥ̓ γουῦΓ Θχδηηρὶα ἰηΐο ἃ σοννΑσ 
Δοαυΐϊδβοεησα ἴῃ [πδῖ ννῃὶςἢ ἴο Ἀὶπὶ 15 βἰηξι] 
(1 ον. γῇ. 12). Οἷνε ὕρ (ἢγ ἔγθεάοπι δηὰ 
φαΐ πο ἢἤεϑῇ, γαῖϊηοσ τη ἴΠ5 ἰοδὰ ἰηῖο ρογάϊ- 
το ἢϊπὶ ἔοσ ψνβοπὶ (ἢ τγίϑὶ γᾶνς τΡ Ηἰ5 ᾿ξ ἴο 
ϑᾶνθ ἢϊπὶ ἔγοσι Ὀεγάπίοη. “Μακὸ ποῖ 1ἢΥ͂ 
τηοδῖ οὗ πογε δοσουηῖ ἤδη ΟὮγβὶ πιδὰς Η 5 
Ἰε (Βεηρεὶ). 

“ {2 »"ιεαΐ,᾿" “ τῃδλῖ τηϑδὲ οὗ [πιης ": ἴποτγο ἰ5 
ἃ ἰουςῇ οὗ βςογῃ ἴῃ [πε ργοηοιῃ ; “" ΝΟΏ 5ϊη6 
ἸηἀἸχηδύοηθ ργοηοιηδη ἐαϊοοῖι πὶ" (ΒΕΘΙΘη). 

16. Ζεὶ ποῖ ἐδεγφίογε γον σοοά δε ουϊἱ “ροξεη 
97::] ΤΙ ἰ5 δά ἀγοβϑεά, 45 ἴπ6 8 ο]ς ραϑϑᾶμθ 
(υυ. 11--213), ἴο [ῇοδε νγνῆο ἃγε βϑἴγοησ ἰὴ ἐμ ἢ : 
τῆς ΡῬΊΟΓΑΙ 18 υϑεὰ ἴῃ ἰαγίησ ἀονγῆ ρβεποεγαδὶ 
ῬΓΙΠοΙρ]65 (νυ. 1, 7-0, 13, τό, το χΥ. 1), ἴῃς 
δίηρυϊατ ἴῃ Δρρἰγὶπρ ἴποπὶ ἴο 5ρεςῖᾳὶ ςδ568 
(υυ. 2-6, το, 15, 20-23). 
“οι ροοά" τῃαϊ ὙΠ] ς ἢ 18. ΘΠ ΡΠ ΔΙ ΔΙ ΪΥ 

7ομγ βρθοὶδὶ δάἀνδηΐαρε, σὰπ ΟΠΪΥ͂ πιθᾶη, ἰῃ 
δοσογάδποθ ΨῈ ἢ ἴῃς σοηϊοχί, ΥΟΌΓ 5ίγοροΓ 
ἢ πὰ ΠῈΣ ΠΙΡΟΓΥ. (ἢ6 τελάϊης “ΟΟΓ 
ξοοά᾽" μου]ὰ κῖνο ἴπ 6 βδπηθ βόπογαὶ 56η98, 
τεξογστίης ἴο πὸ “ Κηον]οάρξε δηὰ ρεγβιιδϑίοη 
ἴη ἴῃ Τοχὰ 6805, [Παἴ ποϊδίηρ 5 τ ηο]οδ ἰῃ 
1156] (ν. 14). Οὐοιηρασγε σ᾿ Οοσ, νἱῖϊ. 4, 7. 
9; Χ. 29, 30. 

[μεἴ Ὧο υῃομασγιίδοῖὶς υ8ς οὗ γουγ ΠΟΤ κὶνθ 
οὐσςβϑίοη ἴο ἴε νεὰκ ἰῃ δ ἴο ςοπάσιηῃ 
δηὰ ϑρϑᾶὶς εὐἹ] οὗ παῖ νυν μος ἢ ἰ5 ἴο γου ἃ σεαὶ 
ξοοα. 

17. ον δὲ δίπσάϊονι 977 Οοά ἐς ποὶ »ιεαὶ σπᾶ 
ἄγη. “ὙὍΒαο Κιηράοτῃ οὗ Οοά, ἰγρίδεοά ὉΥ͂ 
[6 Ο. Τ΄. {προσγϑου, ἰ5 Οοά δ ἐοπιϊπίοη 
ονοσ ἴδε Βοδτῖ, ἰηϑεϊτυϊεὰ δηὰ Δαπιϊηἰπῖεγοά ὈΥ̓͂ 
ΟἸγίβῃ: ἰξ ἰ5 [6 ΒδάνθηΪΥ δρῆοτα οὗ [ἰθ, ἴη 
νος Οοὐβ νογὰ δπὰ δριγὶ βρονϑγη, δηά 
ψγἤο56 ογρᾶῃ ΟἹ ΔΓ 15 ἴἢ6 ΟΠ υγο ἢ" (δῃγ6). 
Ηετγε ἴπε Αροϑβι]θ᾽5 ροϊηΐϊ οὗ νίενν ἰ5 [μαΐ οὗ 
Οὖγ ϑανίουγ᾽β δβαγίηρ (ἰχυκὲ χνίϊ, 2ο, ννθογο, 
Βοινουου, 866 ηοῖς), “ 71δὲ ἀἰησάονε 9,7 Οοά ἐὲ 
«υἱἱῥίπ γομ: 8 οββεποῦ |ἰ68 ποῖ ἰῇ τπηρ 5 
Θχίογηδὶ, 45 δαϊϊηρς δηὰ αἀγιηκίηρ, Ὀυϊ ἴῃ (6 
ἰηιναγὰ στᾶςθβ οὗ ἴΠ6 βρίγίτιαὶ ἴῸ6, ὙΤὮΘ ἴο!- 
Ἰοννίης εἶδιιδ6, “δὲ δαὶ πὶ ἐδειο ἐῤίμρι σογυεί ὁ 
Ορν 1," 5ῆοιννβ (αἴ {π656 ρσυδςσθβ ἅγὸ ἤδθῦδ ΓΘ 
βαγάδα 45 δεῖϊνε ργίηοιρίεβ οὗὁἩ ἴῃς (γι ϑτίδη 
1166, 

219 



220 

βεγνειἢ (ἢ γιϑὲ ἐς δοςερίδδὶες το (ὐοά, 
Δηἀ δρρτονεὰ οὗ πιεη. 

19 [,εἴ 8 τπεγείοστε ἔοϊϊονν δἴζεγ 
ἴδε τΠϊηρβ ννῃϊςἢ πλάκα ἔογ ρμεᾶςε, ἀπά 
τηΐϊηρβΒ γΒαγενν ἢ ομα ΤΑῚ δα ΠΥ 
ΔΠοῖΠογ. 

20 ἔογ πιεδλῖ ἀεβίγου ποῖ ἴῃς ἡψογκ 
οἵ (οὰ. 541} είηρβ ἱπάεεἀ ἀγέ 

“ Εἰσδίφοι πε. 15 1πογοΐοσε ργεβεηϊοά ποῖ 
ἴῃ 1158 }ιἀϊςῖ4] Δορεςῖ 45 [δ 6 γοϊδίίοη ἐϑιδ Ὁ 15ῃθὰ 
ὈΥ Οοὐξβῆ}ιϑιγιπε ϑεπΐθηςο, Ὀυξ ἴῃ [15 πιογὰὶ 
ἀϑροοῖ 85 ἃ ὕσδςο ἴο Ὀ6 ὀχογοβοα δηά ἀθνοϊορθα, 
85 ἴῃ δεῖ “ἴθ βόσπὶ, οὔ ψ ο ἢ ΒΟΙΙΏ655 18 
(ἢς υπέοϊάφα ἅπα ρεγίεςϊεά ρῥἰδης᾽" (ΕογὈε5) : 
σοτηρᾶγε Υἱ, 19) Ερι. ἵν. 24, δηὰ ποῖθ οἡ 
ἷ, 17. 

“ εαςθ᾽ ἴῃ Ἰκὸ ΤΔΏΠΕΓ 5 ηοΐ 5] ΠΊΡΪῪ ἴδ 
διἰδῖο οὗ σϑοοπο δύοη ἴο Οοά (ν. 1), διιῖ 
[86 τοϑυ ηρ ἀϊδροϑίζίοη, ἴῃς ϑρίγι οὗ ρϑᾶςε 
Δοϊάϊπς ἴῃ ἴῃς Βεαγῖ δηά βῃδοάαϊηρ ἃ ΠΟΙΥ οδ]πὶ 
ΟΥ̓ΘΥ ἴῃς ]1ξο. 

“707 ἐπ δὲ Ηοΐν Οῥο. "Ὁ 15 ἴῃ6 ΠΟΙΥ ρ᾽δάηθϑ8 
ΨΠΙΟΝ (6 ϑρῖπὶ οὗ Οοάὰ Ὀὑγεδῖμοθ δγοιιπὰ 
1086 πὸ “ ἠε ἐπ 1δὸ δῤίγι"): Οδ]. ν. 22, 
25 ; οπ. χνυ. 13:1 Τ658. 1. 6. 
ΤΠ κἰγοηροβῖ ἰὴ 81 Ὀεδὲ κηον [παῖ “16 ε 

ἀίησάονι ὁ Οοὐ" σοῃπϑὶδίβ ἴῃ 1656 ϑβρί Πτυδὶ 
ξτᾶςοϑ, ποῖ ἰῃ Δηυ τ ημ Οχίογῃδὶ 845 οδϊίηρ Οὐ 
ἀτιηκίης ; [ΠΟῪ {πογείοσο οὐμμῖ ἴο ὃὈς πιοκβῖ 
ΤΟΔΑΥ͂ ἴο ιι56 ἴδΟΙΓ ΙὈΟΓΥ ἴῃ διιοῖ πιαίογβ 
ὑν 56 δηά ομασγιδοϊγ. Τἢυ5 ἢ Δδαπλ γα ὶα 
5Κ1}} δηὰ ἔογος οἵ ἀγριυτγηεπηῖ, (ἢ6 Αροβίϊς δρ- 

Αἰ ἴο δι ἢ ἴσο}  δρδιηϑῖ ΔΠΥ τηΐσυϑε οὗ ἴῃς 
ἸθΟΓΥ νὨιςἢ ἔδ!ἢ Ὀεβίοννβ. 

18. ον ῥὲ ἰῤῥαῤ ἐμ ἐῤος ἐῤδίηφε “ορυοῖρ 
Οῤν»4 ΤὮδ ναγατοη “26 ἐδαὶ Ἀθτοὶμ “εγυερ 
Οῤνὶ (ἐν τούτῳ), ἰ5 πιοϑῖ ϑσἴγοῃρ!υ δἰ(οϑῖθα ; 
1 οχίθπάβ {πε τπουρῆϊ ἔγοπι {πὸ (ἤτοθ ζΊγησο5 
͵υ5ῖ τηοπίοποὰ ἴο τθ6 νοΐ βρῆθγε ἴῃ ννῃϊς ἢ 
ΠΟΥ ἅτ ςοπιδιηθὰ. Ηδς “Βοσϑὶῃ “έγασερ 
Οῤνισ!," νἣο ἔοσ ἴῃ ἴονο οὗ (τισὶ ϑοσνθβ ἢϊς 
Ὀγοΐθγοη ἴθ ἴπ6 ὀχούοῖθο οὗ 80 ἢ ρύᾶςθβ 85 
Τὶ οου5η655, Ροᾶςς, δηὰ ἸΟΥ͂ ; Δηά 50 ἀοίης 
Ὦς ἰ5 Ὀοϊἢ ““ «υεὐ ρίκασὶπρ Ιο Οοά ἡ πο Ἰυ 65 
ἴῃς Πολγῖ, δπα “ἀῤῥγουεά ὁγ »ηεη,᾿" νΟ 566 
ἢ!]5 ροοά ἀδεάβ. ὙΠὺ5 Π6 ννὶῃβ8 [6 ρνοοάν")] 
οὗ ἢἰ5 Ὀγοίεγ, Ἰηϑῖθδα οὗ ρυιϊίίηρ ἃ βζι πη] ηρ- 
Ὀίοςκ ἴῃ ἢ15 ννᾶγ. 

19. 1ρε ῤὶποε «υδίερ παῖε ὅὸγ ῥεαες,) Μοτε 
ΒΙΠΊΡΙΥ “189 Φαρα οὗὁὨ Ρ08600." ΤῈ εχ- 
Βογία(οη, “ κέ μα γο ϊοαυ,᾽" Ἰουπάφα οη νύ. 17, 
18, ρῖνοβ ἃ τυ ςἢ Ὀοῖίοῦ 5θη86 ῃδη οἰἴΠοΓ ἃ 
υϑϑίίοη, “ ο ννὲ ἤθη ἔο!ϊονν  ἦ ΟΥ̓ 8 4556 Γ- 

Ὅοη οὗ ἴπε Αροϑβῖϊθ᾽5 ονγὴ ὑγαςῖϊος, “᾿νε 
(Βοτγοίοστε ἔο]ϊονν.᾽" 

ἀπά ἐῤίηπρ: «υδεγεαυΐ ὁ οπε παν εὐ ἀποέρεν.} 
Οομρᾶσο ᾧ Τ μ655. Υ. 11. 

20. δον" γπεαΐ, ἀεείγοῦ πο Ἀεδὰ ἀοβῖσογ 

ΚΟΜΑΝΟ. ΧΙ. [ν. 19--22. 

Ρυγα; ὃδυῖ ἐξ ᾿ς εν] ἔογ τῆδῖ πιδῃ 
νγῆο οδῖειῃ τ ἢ οἴδδηςς. 

21 ζἱς ροοά πείτμεγ τὸ εδὲ ἦβεβα, δὲ (ον. 5. 
ΠΟΙ ἴο ἀτίηκ νυῖπε, ποῖ σπνῦ ἐἠέηρ ᾿ 
ὙΥΠΟΓΘΌΥ ΤΥ ὑὈγοῖῆοῦ βία ]Θἢ, ΟΥὉ 
15 οἤεπάεά, οΥ ἰ8 πιλὰς νγελκ. 

22 Ηαβϑδῖ τῆου ἔδιιἢ ἡ δᾶνα 2 ἴο 
ΓΠγ561 Ὀείογε οά. Ηδρρυ ᾿ς δε 

ἴ8οὰ ποῖ: ἴδε δ1ΠρΊ ΑΓ πηαγῖα τῆς γοζυγη ἴο 
[6 5ρεςῖδὶ οᾶϑ6 ; 5ε6 ῃοΐε οὔ υ. 16. : 

“ΤΡε «υογᾷ 9.7 Οοά " ταυβὶ Ὀ6 υηάογϑίοοά ἴῃ 
δοοογάδηςθ ν ἢ τἢ6 Θχῃογίαδτίοη ἴῃ ν. 19 ἴο. 
“αὐ ᾽ οὐ Ὀυ ἃ τ!ρ ὁδοὶ οἵδοσγ. ΤῊΥ Ὀγοίδου, 
45 ἃ (ἢ γίϑίδη, 18 ““Οοά᾽ς δω άπ" (1 Οοσ, 
11. 9). ο ποῖ ἔοσ ἴῃθ βᾶκὸ οὗ πιοσὸ ἔοοά 
Πρῆϊ δραϊηδῖ Οοά ὉΥ ρυ]ιηρ ἀοννῃ ἂδπὰ ἀθ- 
βίγογίηρ ννῆαῖ Ηδ ἢδ5 δι} υρΡ. “ 2.ε“γον ᾽ 
18 ογὲ υ86ἀ ἴῃ 15 ρσοροῦ εἰὐ πο] ορίςδὶ] 56 π56 
(κατάλνε, “ ἀεδῖγιια ᾽) ποῖ, 485 ἰῇ σ. 15, [ἢ 
86 5686 οὗ οἴογπαὶ ρογάποη (ἀπόλλυε). 

ΑΠ ἐρίπσι ἱπάεοά αγὸ βώγε 1.6. αἱϊ ἰηὰ 5 
οὗ ἔοοά ἃγὲ πιογδὶ Υ εἴδη (νυ. 14). 

δ8μὲ ἐῤ ἐς ουἱἱ ζῶν ἐδαὶ νιαπ αυδο εαἰεί δ «υἱὲὖ 
πἤποι ὙΠῈ 86ηὴ86 85 νγὲὶ]] δὌχργοϑϑθα ὈΥ͂ 

γηάδὶ θ᾽ 5 ραγδρῆγαϑο “νῆηο δαΐοι ἢ ἢ ἢυτῖ 
οὗ ἢ]5 σοηδείθηςο." [που σδιι56 ΤῊ Ὀγοῖδοῦ 
ἴο οαἴ σαὶ ποῖ ἢϊ5 σοῃϑβοιθποο, 115 ἃ βίη ἴο ἢ ΐπ|, 
δΔηὰ 50 ἴδοι: αγί ἀδβδίσογιηρ Οοάβ ψοσκ ἰη 
μπὶ ἔογ ἴἢε δακὸ οὗ ἢ Οη διὰ προσκόμ- 
ματος “ ν οὔἴδηςς 45 δὴ δἰἰεηάδηϊ οἰσγοιπ- 
βίδηςθ,᾽᾿ 566 ποῖδ οἡ ᾿ϊ. 27. 

41. 1ὲ 5 φοοά πειό 19 σαὶ ἥωῤ,1 “Τοῖ 
1ο εαἱ ἤἔε:,,᾿" τῃαῖ 8 ἴο εἴ πο ἤεϑῆ οὗ δὴν Κιπά, 
δηά ἴο ἀγίηκ πὸ ψὶπς “ ἐς σοοά " (καλόν), 18 
ΜΟΓΓΏΥ δπα ποῦ]ὲ σοηάιοξ 'ῃ Οη6 ννῆο (ἰθη 68 
ΠΙΠΊΘΟ ἢ γαῖθοσ τη οεηά 4 Ὀγοίμπεγ (1 (ον. 
Ὑ1}}. 1.3}. 

Μο αηγίδίπρ κυδεγεὸγ 1ῤγ ὀγοί δεν “ἐωρῤίε! 8, 
Ἀεδά “πὸοσ ἴο ἂἃο διηγίδπιηδ Ὑδοσοδῖ 
δ." ΤΠ ε ἱπίογργοίδιίοη δηδυνοσίηρ ἴο (ἢς 
ΑΟΝ., “πον ἴο δδΐῖ οὐ ἀγίπκ αηγίῤὶπρ «υδεγεὺ 
45"ε.," 15. ἴοο ἸΙπιϊο, δῖ. Ῥδιὶ εχϊθηάς ἢ 6 
Τηαχὶ πὶ ἴο 4}} δείοῃβ νν ὨΙ ἢ ἄγε ἴῃ 1 οπΊβ νυ 5 
ΓΊΟΓΔΙΪΥ ἱηα εγθηῖξ, 

ΟΥ ἐ, οὔεμπάεά, οὐ ἡ’ »ιαάς «υεαξ.} 1 τῃε5ς 
ἴννο οἶδιι565 ἅγὸ γοϊαϊηφά, ννὲ τηυδῖ γοηάογ [6 
Ἰαοῖ---οΣ ἰΒ ψ 081: ἃ οχίθπάβ [ἢ 6 πηαχὶπὶ 
ἈΠ δος ΤλδίτοΓβ ἰπ νι] ςἢ ἃ ὈΓΟΐΠΕΓ 18 δου }ῦ 
Ἰεὰ ᾿πῖο βίη ἴο ἴβοβε ἰῇ νυ ῃοἢ 5. σοηβϑοίθποδ 
5 εκ, δηὰ ἸΏΔΥῪ ΘΑ5}}Υ 6 »τίενεά, Βιῖ τἢ6 
ξοηυΐπεηθ55 οὗ ἴπ6 οἰδυδεβ 18 ἀοιδίξι! (ΠΟΥ͂ 
ἅτε οπλττοα ἴῃ ΤΊβοῆ. 8), δῃηά ἴο (86 δνιάθπος 
δραϊηδὶ ἴἤδθτῃ πλιιϑὲ ἢονν Ὀ6 δα ἀρὰ (Ὑ) "τειβιῃ- 
ξεΓ 8 ' [1411 Εσαδαρτηθηΐδ. 

2, Ηκ.} ἐδομ γα ῥαῦυς 12 1ο ἐῤγεοϊξ 
ὀείογε Οσοδ ἢ “Τῃου Βαοῖ ἔα" (ΔΝ ΊΕΟΙ ΕΣ, 
Οεπονὰ). “Το ἢ ψνῆϊοι που δαϑῖ, πᾶν 
ι, ἄς. (Τίβο. 8, ἢ δὲ [Ὰ ΒΟ: δάὰ σ,) 



ΒΟΜΑΝΆΑ. ΧΙΨΝ. 421 Υ. 23. 

ἴἢδι οοπάεπιπει ποῖ Ἀἰπιβεὶ ἰπ τπαὲ ἀαπιπεά ἰξ πε δεῖ, δεσδυθα ἦε σαϊοίΐ ὅ5α ἈΝτ. 
ταῖηρ ἡ] ἢ ̓ς δἰϊονγείῃ. ποῖ οὗ ἰδῆ : ἔογ ψνηδίβδοανοσ ᾿ς ποῖ ἀήδενννοσ 

22 Απά πὲ τῆλῖ ᾿Γἀουδίθιἢῃ 8 οὗ (τῇ ἰ5 5ἰη. α' ΟΥΓΟΥΕΕΝ νυ, αἐ:- 
ἐν ππσίλ ρ»εξΩΐξς. 

Τῆς 56ῆ56 15 ηοῖ πηδίεγ Δ} }ν δἰϊεγοὰ ὉΥ͂ βυςἢ 
γατδίίοηβ, ἴπ6 βᾶπια ϑυρροϑιτίοη Ὀεϊηρ 6χ- 
ῥτοβϑθά ἰη ἀϊεγεηϊ ἔοσπη8. ὙΤΠῈ αυδβίοη ἰ5 
[ης6 πιοβῖ ᾿ἰνοῪ δπὰ ἡδίυγαὶ)  σοπΊραγα ΧΙ. 3. 
δῖ, Ραυὶ Ποᾶγϑ, 835 ἴΐ σγεῦο, ἢονν ἴῃς βἴσοπι 1π 
(Δ11} ορροϑθβ πἰπὶ βαγίῃς “1 πᾶνε (δ, ἀπά 
δῖῃ ςοπνϊηςεὰ ἴπδὶ 1 15 δἱϊονναῦϊς ἔὼγΣ ἃ 
ΑἸ γίβιίδη ἴο οαΐ βοϑὴ δηὰ ἀγιηκ νῖης,᾽ ἀπὰ 
τορ 65 “του πμᾶϑὶ "ἢ Ησυε ἐ 1ο ἐῤγεείῦ 
δεΐογε Οοά," 950 [παῖ Οοά ἰ5 ἔδα νν ἴπο585 οὗ 1ΠΥ 
λιν, ἀπὰ ραγαὰθ [ἃ ποῖ δείοτε τῆοη ἴο ἴῃς 
οἴδηος οὗ ἴδε ννοᾶκ" (Μεγεγ, δεν Οἢτγ- 
βοϑίοσχῃ. 

ΗαΡ}» 1 δὲ δαί εοπάφρεμοὶ δ ποῖ ἐψϑ ἡ 
ἐπ δαξ ἐδίηρ «ὐδιεοῦ δὲ αἰΐϊοαυε!}.) Ἀθαά, 
απ κοῖμ ποῖ δἰπιβοὶύ ἰῃ δαὶ ψΒΙοᾺ 
86 ΔΙ1ονοῖΒ." ὙΠῸ ὨΔρρΙΠΕ655 τηθδηΐ ἰ5 ηοῖ 
ἴπ6 ξυΐυγε “ Μεβϑβίαπις Ὁ] ββεάηςβ85 " (Μεγοτ), 
Ὀυϊ ἴῃς ργοβϑοπῖ ὑ]οβϑεάηθϑθ οὗ ἃ οἰεαῦ 
δηὰ υπάουδιιπηρ Πσοηβοίθηςεθ. [ἴ 5 ἃ πιοῖϊνο 
ἴο σδμαγῖδ]6 56] -τοϑίγαίης δά ἀγεϑθεὰ το {π6 
βίγοηχ ἴῃ (δ : ΒῈ ννῆο “'}ιιά 65 ποῖ Ἀἰπιδεὶῇ,᾿ 
ὙΠῸ 15 50 ΠΥ Τσοην!ηοοά, [παῖ Πα επιεγίδί ἢ 
Ὧο 4υοδιίίοη οὐ ἀοιδί δδουΐ ἔπε τεςττὰάς οὗ 
᾿ἷ8 σοηάιυςῖ “ἴη παῖ ψΏϊοΝ μῈ δἱΐοννβ᾽᾿ οὐ 
ΔΡτονοβ ἴῃ [5 ον Ὀγδοίίςθ, 5ῃουὰ Ὀ6 ςοη- 
ἴοηῖ ν ἢ [ἢϊ5 ρτεδῖ Ὠδρρίηθβϑ, δηὰ {Ππδηἰκ ἘΠ} 
ςοηϑοηῖΐ ἴο γοϑίγαιη δἰ5 ἔγθεαοπι ἴου ἢ 15 Ὀσοῖοσ᾿ 5 
58 6. 

423, ““π4 δὲὲ ἰδαῤ δομδιείδ 'ς ἀα»ιπεά ἢ δὲ. 
“α,.} “Βαϊ δε ἐδαὶ ἀομόϊε!δ 'ς οοὰ ἀοταποὰ ἐγ 
δὲ εαἱ." ὙὍδε ἄδηρεσ οὗ ἴδ6 ννυϑαῖκ ὈΓΟΙΠΕΣ 15 
πον Ὀτγοιυρῆῖ Ἰηΐο 5(γι Κίς; σοηϊγασὶ νν ἢ 186 
ΒΔΡΡΥ ςοπάϊ!οη οὗ Πἰπι νν ΠΟ 15 σῖγοηρ ἴῃ δ! ἢ, 
δΔῃἀ 50 50}0ρ|65 ἃ ἔυγί μετ πιοῖΐνε ἴο ἴῃε σδαγίῖ- 
Δ0]6 τοϑίγδιηΐ οὗ ἤγεδάομι. 

ΤΠΘ 56 οὗ ἴῆγος Κιηάγοά ννογάβ (κρίνων, 
διακρινόμενος, κατακέκριται) ξῖνο5ϑ ἴο 51. ΡΔ0} 5 
Ἰδησυᾶρο ἃ ροϊηϊοά ἕογοθ ννηϊοἢ σδηποῖ ὃ6 
Ῥγεϑογνεὰ ἴἢ Επρ] 58, ΕΟΓ [ῃ6 πιδαηϊηρ οὗ 
διακρινόμενος ΠσΟΙΊρΡΑΓΟ ἱν. 20 ; Μίαϊί. χχὶ. 21; 
Μαῖκ χὶ. 22: |4π|68 ἱ. 6.{Ὀ Ης ἴδπαξ ἴῃ 
ἀοιιῖ5, νγάνοσβ, δηὰ ἀοραῖοα ἢ ΠΙπη56} 
ἩΠΕΙΒΟΣ ἰξ 18 οὐ ἰ8 ηοῖ ἰαννἔω] ἴο εαῖ, 15 1080 

ἔλεῖο δηὰ δὲ οπος “εομάρρρεϑὶ 1 δὲ δαὶ," 
ὈδοάυθῈ πα δδίείῃ ποῖ οὐ (δι : σοπίραγο 
]οδὴ {. 18, “δὲ ἐδα! δείδευει δ ποί ἱ: εορ- 
ἀονιηδά αἰγεαάν, δεεαιε δὲ ῥαΐῥ ποί δοϊευεά, 
495..." 51. ΡΔι] ἀοθ5 ποῖ “αγ δ 15 ςοηἀετηηδα 
γ 8 ΟΥ̓́ σοηπϑοίθηςθ, ΟΥ δ6 ἰ5 ςοπδεπιηρὰ 
Ὁγ Οοά, θυῖ “16 νΟΓῪ δςῖ οὗ θαϊϊηρ Ἴοῦ- 
ἀεπλη5. πὶ, οὗ σουγβθ δοοοσάϊπρ ἴο Ὠϊνὶπο 
οτάογίηρ, 50 ἴῃδὲ ἴῃ ᾿υδῖϊςς οὗ τ} 18 δεπῖθηοθ 
5 εβί Ὁ Πϑμθαὰ ποῖ οηἷγ ὑυείοτε Οοά, Ὀιυϊ 4ἰθο 
Ὀεΐογε πηεη, δηἀ Ὀεΐοτε ἢ πιϑεὶ τ (ΡΒ]]ΠΡΡΙ). 

,ὸγ «υδαίμοευεν ἐς ποὶ οὔ αἰ ἐς εἰπῇ " διὰ 
«υδαίποέυεν," ἄς. 581. Ῥδι} ποῦ δά 5 {Π6 
ΠΊΔΊΟΥ ῬΓΕΠΊ155 οὗ ἢ]5 ἀγρυγηθηῖ, ““νεσυιης 
{παἴ 15 ποῖ οὗ ἔδι ἢ 15 5ὶπ" : "" Τ 5 δαϊΐπρ ἰ5 
ποῖ οὗ (Δ(ἢ : " ““ὙΒοτγοίοσο ἰἴ 15 δη, δηὰ ἢ ἰ5 
ςοηάοπηηοα ΔΙγοδαγ.᾽" 

ΤΠε ἱπιροτίδηϊ ἀχίομ, “ ἢ αϊοευον ἐς ποῖ 
9 πὸ 9 τἰπ," ἈΔ85 ὈδΟΠ ΥΟΓΥ͂ ΠΟΠΊΠΙΟΠΙΥ͂ 
τηϊϑιιηάἀογϑϊοοα, δηὰ σαβαρρ ει ἴῃ σοηΐτο- 
γογϑίαὶ τΠΘΟΪ ΡΥ, ἰπγοιρ αἰδτοραγὰ οὗ [8 
ἘτΑΙΏΠΊΔΓ δηα ςοηϊΐοχί. 

(1) 88. Ραὺϊ ἀοεβ ποῖ ϑ54Υ͂ πᾶν ὃ μὴ ἐκ 
πίστεως “ Θνεγγτπίης οχοερὶ ἰμαὶ νοὶ 
ῬΟΒΙ ΤΙΝΙ ἡ’ οΚΓ Μ“αἰδ;" Ὀυῖϊ πᾶν ὃ οὐκ ἐκ 
πίστεως “ ΘνεΥΥὨηρ ἢ ϊο ἢ ρΟΒΙ ΠΥΕΪΥ ἀν ποῖ 
οΓ 21. ΙὩ οἴδεῦ ννογά5 ἴῃς Απιίθοράρης ἴο 
ὅ 15 ἀσβηϊΐθ, ποὶ ἰηάεπηϊῖο, δπὰ [Π6 Ῥγορο- 
5᾽(ἰοη ἰ5 ᾿ἰπιιϊοὰ ἴο δοίϊίοπϑ ἰῇ Ὡς ἴἤεγς 18 
ποῖ ἃ τογὸ ὔϑβθηςθ, δυῖ δῇ δοῖιδὶ ἀείεςϊ οὗ 
ἔδ1. 

(1) ΤῊΪ8 ρταπιπιδιῖςδὶ σταϑ} ἄρτοθ8 ἢ 
[Π6 ςοπίοχί, ψΠΙςἢ δῃον5 [δαῖ δ5(. Ῥδυὶ ἰ5 
δροακίηρ οηἷγ οὗ δοϊΐοῃβ ἀοηθ ὉΥ ἃ (Ὁ γϑίϊδη 
Ἅ2Ὸ ἀοε: πο δείίευε ἴοπὶ ἴο ὃς τίρῃῖ, Ὀυΐ ἰ8 
αἵ Ἰἰοαϑὶ ἀοιῤίε οἵ {πεὶτ ΤΌΡΠΕΙΤ: ΟἾγγϑο- 
βῖοπι᾽β σοπιπιεηΐ 5 δάσηϊγδθὶο : “ Βα 8]} (815 
158 ϑρόκοὴ ὃν Ρδιιὶ σοποογηίηρ πε Τοᾶϑ ἰδαῖ 
65 θοΐογο ᾿ἰπι, ποῖ σοποθγηίης 41} ο8565.ἢ 

Οη ἴδ ροβιοῃ οὗ ἴπ6 ᾿ϑοΧΟΙ]ΟΡΥ͂, ΔΙ Β 
ἰη ἃ ἔδυ Μϑ5 [5 ρἰδοθά αδἵ ἴδε επὰ οὗ τ} 19 
σμδρίογ, δὰ οὐ ἴῃς τεϊδϊίοη οἵ οπδρῖουβ 
χΥ. χνὶ. ἴο {πε οἴποτ ρογίίοη οὗ ἴδς ΕΡίβ[6, 
866 [ηἰτοάπςτίοη, ὃ 8. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ οἱ νυ. σΐ. 

ἴῃ ᾿ϑαϊδῇ χῖν 21, ἴδε Ναύςδη ΜΆ οὗ ἴΠ6 
ΓΧΧ Πα8 καὶ ὀμεῖται πᾶσα γλῶσσα τὸν 
Θεόν (παῖ. τὸν Κύριον. Βυΐ με ΑἸεχ- 
δηάτγιης (οάεχ γοδ8 ἐξομολογήσεται τῷ Θεῷ. 

ὙἼἘΕ νΑγϊ Δ. ἸΟἢ ΤΠΔΥ ΡΟΒ5ΙΟΪΥ πᾶνε Ὀσεη ἢγϑί 
πιδλὰς Ὁγ 51, Ῥαὺ] ἱπ υοϊηρ ἵπε ραᾶδϑᾶρὲ 
ἔγθεὶγ πόσο δπά ἴῃ ΡΆ1]. 11. τ, δηὰ αἴογνναγάϑβ 

ολττί οα δοῖκ ἱπῖο πὸ ἴοχὶ οὔἴδο ΤΧΧ, 45 ἰη 
ἴῃς. ο85659 τηθηςοησὰ ἴῃ (π6 ἠοῖς Οἡ 1]. 12. 
Βιις [Π6 π5ἰπ)}αγ ναγίδτίοη, ὡμολόγησα ἴοΓ 
ὥμοσα, ἴῃ ]ετ. χὶὶν. 26, ἴγονγΒ δοπης ἀουδῖ 
ὌΡοη ἴἢ6 ςοπ͵οσίζυγο ἔπαϊ [ἢ νᾶγίουϑ τοδάϊηρ8 
οὔτ ΓΠΧΧ Ἰη 54]. χῖν. 22, ἤᾶνθ Ὀθθὴ σδυϑοὰ 
ΌΥ {86 τεβεχ δεϊίοη οὗ ᾳιοϊδιοῃ. 
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ΓΗΑΡΤΕῈΚΝ ΧΥ. 

1 71: εν οπρ γι ὅδαν τοῖὰ 4116 τυεαξ. 2 
2:6) ποί ῥέσασε ομγεσίυες, ἃ. 20» Ολγίε ἀἐά 
γμιού “0,  ὁμέ γοζχεῖσε οηφ {ἀξ οἵδεγ, ας Ολγίε 
σα τς αὐ, ὃ δοίά ὕαυς 9 απαὰ σομέε, τς 
αμ ἐχωείἁ ἀἐς τογίἑηιρ, 28 ἀνα Ξγονείτείλ 
ἔο τε ἐλέμψι, 30 πῶ γεφμεείρἑ ἐλεεῖν ῥγαγέ;:. 

δὰ Ε τῇδη (πδὲ ἅτε βίτοηρ ουρᾷϊ 
ἴο ὍὅὍεαγ {6 ἱπῆγηχιτὶθβ οὗ 

Π6 ψνοᾶκ, δηὰ ποῖ ἴο ρ]εδβε οιιζ- 
8αῖΐνεϑ. 

2 1,εἴ ενευῦ οἠς οὗἉ υ8 ρίεαβε ἐΐξ 

ΚΟΜΑΝΘΞ. ΧΥ. [ν. 1:---". 

ΠεΙρΉθουΓ ἔογ ἡ ροοά ἴο εἀϊβοι- 
τίοη. 

4 Εογ ὄνεὴῃ ΟἾγιϑὲ ρίεαϑεά ποῖ 
δι πβε, δυῖ, 45 1 5 νυτεη, “ΤῊς “Ρε. 5. 9. 
Γεργοδοῆθβ οὗ {πδπὶ (ἢδὲ γεργοδοῆςα 
τες {6]} οἡ πιε. 

4 ἕο ψῇηδίβοενεγ {πῆρ ὑνεγε 
ννΓΠΓη δίογεϊζίπιε γεγα Ὑνυγι το η ἴογ 
ΟὟ ἰεαγηίηρ, ἴδ ψγεὲ τὰγουρῃ ρά- 
[ίδεηοα δηά Ἴςοηγχίοτγι οὗἩ ἴῃς βογ ρἴιγεβ 
πλῖρῃς ἤανε Πορε. 

ς Νον ἴδε (σοά οὗ ρδἴϊεπος δηά ΨἘΟΘΕΕ: Ο, 

ΟΗΑΡ. ΧΥ.---τ-τΆΔ. ΟΟΝΟΙΌΒΘΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ 
ἘΧΗΟΒΤΑΤΙΟΝ ΤῸ Μυτύῦὰὶ, ΓΟΝΕ ΑΝῸ 
ἘΟΚΒΕΑΒΑΝΟΕ 

1. δε τβέπ δαὶ ἀγὸ “ἱγοη5)] Ἐολὰ, “Βαϊ 
«υε, ἄς. ὝΠΟΙΟ ἰ5 ἴῃς οἰοβοοξ σοηῃποοίίοη 
Ὀεΐννθοη [ϊ5 δηά (ῃ6 ἰαϑξ νεῦβθ οὐ ς. χίν.: 
ἤἴτοπι ἴΠ6 ἀλπρογ οὗ ἴῃ 6 ννεακ δῖ. Ρδὰ] παίιι- 
ΓΑΪΪΥ ρα5565 ονδσ (δέ) ἴο ἴπ6 ἀυ{γ οὗ {πε βίγοηρ 
[ονναγήβ ἴπθπη. [11 8 [ΠΟτοΟ ΡΪΥ οπαγδοίογιςτις 
οι. Ρδυΐὶ ἴο δϑϑοςίδίε ἢΠίπιβοὶ νν ἢ τΠο56 οἡ 
ὙΠ οπὶ δ 18 Ἔπίογοίϊης ἃ ἀν, δηά δἰ5ο ἴο δς- 
κπον]εάσε Δ} ἴῃ6 δἀναπίαρε οὗἉ {παῖ γοοάοπη 
δηὰ εἴγοησίῃ οἱ (α1ἢ Ὡς ἢ ἢς 18 υγρίηρ {Ποπὶ 
ἴο Ἔχογοῖεο ἢ ἃ Ἰονίπρ ἐογθοαγδηςο. 

“ὙΠΟ ηΠστη 68" (ἀσθενήματα) οὗ ἴῃ6 ννεακ 
ἅγ6 ἴῃς δεῖς ἴῃ νν]σἢ ἘΠΟΙ͂Γ να κηοϑ5 οὗ Δ [ἢ 
ἷβ ϑῆοννῃ, 50 ἢ 85 πϑοάϊθϑα 80} 65 ΟΥ̓ΘΓΤΟ- 
Πδοι8 ἡπἀρτηοηῖθ: (Π 686 [η6 βἴσοηρ ἅγε ννὲ]]} 
ΔὉ]6, 85 ἴΠΘΥ ἃγὸ ἴῃ ἀν θοιπά, ἴο δεασ ψ ἢ 
ἰονὶπρ ραϊΐεηςθ (6 Ἀ]. νἱ. 2; Αρος. ἰϊ. 2, 3). 

2. Ζεἰ εΌΕΡῪ οπὲ Οὗ τὸ ῥίεασε ῥὶς πεὶσῥῥοιισ) 
Τῆς ἀυΐγ οὗ Ὀεαγίηρς (6 ἱπῆστηε8 οὗὨἨ ἰῃς 
ψνεΔΚ Γοαιῖγοβ ὑμαΐ να 5ῃουϊὰ ποῖ ἀο (Π6 υεῖγ 
ορροϑίΐθ, “2 έεατ ομγτοίυει," 1.6. ἰλάυϊρα Οἱ 
ΟΥ̓ ἍΜ} πὰ ρῥ]εάδυσγε, ἰπ ἀϊδριίαγίηρ ΟἿ 
ΒΌΡΕΓΙΟΥ 1η16]]Π|ροῆςς δης ἔγοθάοπι, δῖ σταῖΠοΥ 
“ ἤεξ ΘδοΟᾺ οΓ ὦ ῥβίκασε δὶ: πεῖσῥόοιγ," ςοηςῖ- 
Ἰίαῖε μη ΌΥ ἔογθεατᾶπος δηὰ Ἰονίηρ ϑΥτρδίηΥ 
(τ ον. χ. 11; ΡὨ]]. 11. 4). 

,)ὸν δὶς ξοοά ἰο εἠὐϊῥεσίίοπ. “ΜΙᾺ ἃ νἱὸν 
ἴο Ὑδαῖ ἰδ ροοὰ ζοΣ οἀὐλδοδίτου." ῬὍΤΠὸ 
οῇοτί ἴο ρίθλϑθ πγυϑβῖ Ὀς ἀϊγοςῖϊοα ἴο [παῖ νυ Βϊς ἢ 
5 ροοὰ ἔῸΥ ΟἿΥὨ ποίου Γ, ἐν γείαίοη 10 δωϊία- 
ἡης ῥὀίνι μρὸ ἴῃ (Δ, 

Εἰς πλάγκϑ [Π6 “' δί πὶ, δηά πρὸς ἴῃς κἰδηάαγά 
οἴ τοΐίεγεηςε (111. 25, 26). 

8. ον ευὐὲπ Οδγι εἰ ρίοα εὐ πο! διναεί 
ΦΈοΥ ΟἈ σέ 4180," ὅς, Τῆς ἀυγ οὗ 5ΔςὙ]- 
Πεΐηρ οὐγ οννῃ ρἰθάϑιιγε ἔογ ἴῃ ξοοᾶ οὗ ουὖνῦ 
Ὀγεῖῃγεη ἰ5 ἐπξογοθαὰ Ὁ ἴῃς οης βγϑδῖ ραζζεγη 
οὗ τὐροόλο ἰονε (2 Οογ. νἱϊ. ἡ; ΡΆΒ]]. 
ἱϊ. 6). ' 

ὀμὲ, αν ἐΐ ἐξ κυνί επ, (6. Ιποϊοδὰ οὗ ςοπι- 
ἰοτίη τ ἢ5 δοηΐεηςς ἴῃ {86 πατταῖίνς βἴνϊο, 81. 
80] οἴἴ658 [Πὸ ὀχᾶςῖ ννογ8 οὔ δοσίρζιγο, πα κίης 

Οἢγβὶ Η ἰπηϑοὶ {ΠπῸ6 βροακοῦ. ΕῸΓΣ ἃ 5  ΠΊ]ᾺΓ 
τηοῦς οὗἙ αιιοϊατίοη, 566 1 Ο(ΟοΥ. ἰ. 31. 

Τῆς βυθογονγ ἰπ ἴη6 Ῥβαΐπη (ἰχῖχ. 9) δά- 
ἄγεθθο Οοά: “2ῤε γοῤγοσορε: οὗ ἐδερε ἐῤαὶ 
γεῤγοασοδεά ἐῤοο γε ζαϊϊρη ὠϑοη γριο ἢ" 1ἴ. 15. (ὉΓ 
Οοὐ 5 5Ξ8Κε δηὰ ἴο ρίϑαςο Ηἰπὶ (δὶ ἢθ 3: 8. 

50 ἴῃ ἴῃε Μεβϑίδηϊς ἱπιογργοίατοη (νῃϊςῇ 
δῖ. Ῥαι] ἀϑϑιπλθ5 ἴο 6 Κπονγ ἴο ἢὶ5 γοδ 6 Γ5) 
(ῃ6 νογάβ ἅγεὸ δά ἀγεββοά ἴο ἴῃς ΠΟΥ ὉΥ͂ 
ΟἸγτβίῖ, αηὰ ἤγονε ἴπαὶ ΗδἊ ρ᾽οδϑθά ποῖ Ηἰπι- 
561, υυΐ ὁπάιυγοα τοργοδοὶ ῸγΓ ἴῃ6 ΕδιΠοτ Β 
58Κο δηά ἴο 6ο ΗἹδ5 ν"}}}. 

ΤΠ6 ράϑϑαρα ἴἢ 8 5: ΓΙ ΓΕῪ ᾿ητογργοῖθα 5195 
ἢθ5 ἴΠ6 ριιγροβο ἔογ ννῃϊςῆ 81. Ρϑιὶ χιυοῖοϑβ ἰξ, 
δύθη πους Ὀτγηρίηρ ἴῃ ἴδ 6 υγ ΠΕ, σοηβιἀ6- 
ταϊϊοη ἴῃ αΐ 4}} (τϑι 5 βι βοσὶη 5 ννοσς πάτο 
ἴογ τῆς ξοοα οὗ Ηἰ5 Ὀτγοίμσοη. 

4. Το γϑάβοῃ ἴοσ ὈσπρΊηρ ἰοσυναγάὰ ΟἾ γι 8 
ΧΑ ΡΪῈ ἴῃ πε ψογάβ οὗ ἴῃς Ῥϑδὶ πηϊϑὶ 15 (ῃδιὶ 
41] βεγιρίιγεβ οὗ ἴῃε ΟἹ Τεβίαπιεηϊ (ποΐ [[5 
Ῥτγοάϊοϊίοη5. ΟΠ]γ}) ννογο ἱπτεπάθα ἴο ὃ6 ἴπι|5 
υδοα “ “μὸν οἱμγ ἰσαγπίπο." “7 εαγπίης δ 15 ΠΟΤ 
δε τὴ ἃ ΓΑΤῈ δηὰ δπίηυδίθα βδοῆβς ἔργ 
ἢ ρΔοΒὶαρ" (ΥΊς 1), ΟΥ “ἰπσίγμοιοη" (Α. Υ., 
2 Τιπι. 1}. 16). 

ἐδαΐ «υε ἐδγοισϑ ῥαίίοηες πα εογη γί 97 ἐδὲ 
σεγίρέμγει 5.) ἘἈεδά, “8 δὲ ΤΒΤουΔὮ [89 
Ῥδίϊοποθ δῃηὰ ΓΒΣΟΌΖὮ ἴδ9 οοταίοσχί οὗ [Ὧ9 
Βοχίρίυτοθ τψ6ο," ἄς. “ἼΤῈ6 ρδίξθῃοθ," 248 
ψ6}} Ὧἃ5 [89 οοτμιΐοσί," 15 ἴπαὶ ψΠΙΓἢ (Π6 
ϑογιρίυγεϑ ρῖνο: [ῸΓ ἢ ΔΡροβῇϊε 15 ποῦ βίδι Ὡς 
(ὴ6 Ρυγροβὲ ἔογ νυ ῃςοἢ “ἐφ Οοά ο07) βαλίοποῦ 
ἀγα ἐονογ " (. 5) εδιυδεὰ [ἢ6 ϑογιρίυγοθ 
ἴο Ὀὲ νυήηςεη. 

»ῖσδέ ῥαυε ῥοῤρο. 1.6. “ΟὟΥ ἤορε᾽" (τὴν 
ἔλπίδαν, ἴῃς ΟἾΓΙδ[]ΔΠ 8 “ δορε 9 ἐδε σίογγ οὗ 
Οοά" (ν. 2). ὙΤΠα ρυτροβὸ οὗ ἴῃε δογιρίιγοβ 
15 ἴο ργοπιοῖο [6 ρῥγεϑθηΐ ροςϑοϑβδίοῃ οὗ [ἢ 8 
Ὀ]εβϑθὰ ἤορὸ [πσγουρὴ ἴδ ραίίεηςθ δηά σςοηϑο- 
ἰαϊίοη νυ διςἢ ΠΟΥ ᾿πηρατί ἴο ἴποβε ῃο εηάϊιγα 
δι βογιης ἴογ σοῦ β 5ᾶξαϑ. 

Οοτάραῦε ν. 4. ἔοι. ἴδε σοπησοϊίΐοη δεοϊνδεη 
“ ραΐίεπες" δηὰ “ ῥοῤρε." 

5. Νίοτυ ἐδε Οοά 97 Ραΐίεπεε απά εοπεοία! θη] 
“Απὰ :ΔΥ ἐῤὲ Οοὐ οὗ βαλίεηος ἀπά οοταΐοστι" 



ν. 6--ο.] 

ςοπϑοϊδλόοῃ ργδηΐ γοι ἴο δε ΙἰΚ6- 
᾿ δή αν τηϊηάε ἃ ομδ ἰονγαγὰ δηποῖδπογ 'δοςογά- 

ΓΦ "ὦ " Ἢ 

Ξνερίσφι ἱπρ ἴο (ἢ γίβὲ [ςβα8 : 
6 ἼΤμαῖ γ8 πΠΙΑΥ͂ ΜΠ οπς πχἱπά 

σηπά οὔε πιουτῇ ρ]οτγν (ὐοά, ενεῃ 
τὴς Ελίῃοτῦ οὗἩ οὖ ΤΩ 6505 ΟἾγιβῖ. 

η ΝΒ εγείογε τεσεῖνε γε ομβ ληο- 

ΚΟΜΑΝΞΘ. Χν. 

(ἢετ, 485 ΟἾγβε αἷβο γεοεῖνε ὦ ἴο 
ἴδε ρίουγ οἵ (οά. 

8 Νον 1 βᾶὰὺ τῆλε |ε8018 ΟἾτίβε 
8 ἃ πιϊηϊδῖεγ οὐ ἴδε οἰγοιπιςί ϑοη 
ἔογ ες τυ οὐ (σοά, το σοπῆτηιχ τῆς 
ΡΓΟΠΊ1565 γηαάδ ἀηῖο τῆς ἔλίμετϑ : 

9 Απά τιδῖ τῆς (σε Ή}1ε8 παρὰ 

Οοπιραγα 2 Οου. ἷ. 3, " σοά ὁ αἱ] εονιζονγ." 
Τῆς Οτεοῖκ ψνοσζὰ (παράκλησις) ἰ8 ἴῃς 53ΠῚ6 
ἃ5 ἰῇ σ΄. 4. 

ἐο δὲ ἱπἀενιϊπάρα ὁπό ἱοευαγαά αποίδεγ,.] “Το 
Ὅο οὗ [80 Βδιὴ0 ωϊῃ!ὰ ὁ) ὙΣΓᾺ ΔΟΙΒΟΣ:" 
ἐν ἀλλήλοις, ποΐ εἰς ἀλλήλους, 85 ἴῃ ΧΙϊ. 16. 

ΨΥ δῖ ἴῃ6 ΑΡοβίϊθ ῬγαΥϑ ἴοσ ἰ5 ποῖ ἰδ ΠΕ Υ 
οὗ ορίπίοπ, Ὀυΐ ΠΑΓΠΟΩΥ οὗ ἔδοϊης : “ἰάθη 
δα γὸ, Ιάδτλ νο]]ς.᾿" 

ἀεεογάϊης ἰο Οργμ ὕσ..1] Οοπρασγὸ ΡΉ]]. 
ἰϊ. 2, ἰη σοηποχίου ἢ [Π6 ΓΟ] νην νότβο8, 
ἐϑρθςοίδ! ἣν τυ. 5, “" 1 δὲ “αριὸ »ἱμά ἐξ ἱπ γοῖ, 
αὐῤίερ «υα,. αἰο ἐπ Οῤν! “ει. 1,εῖ δας 
Ὀε 850 Τοηέοττηεα ἴο ΟἸγίβι, {παξ 41} πιᾶὺ Ὀ6 
οὗ οὔθ πλϊπὰ ἁποῦ γοιγϑθεῖνεβ  “ υἱ ὑπηι5 
4.251] δηΐπιι1ι5 δὶ οχ ρὶυσγθι8. (ας. ἀς 
ΔΛαηλῖς. ς. 25.) 

Θ. Τραί γε »π47 «τυὐἱδ ομε ρεῖϊπά ὡπά οπδ 
ηοδ})ὺ “Ἰδδῖ οὗ οὔοὸ αἱπὰ ψ τ ΟὯ 9 
ἸΩΟΌΪὮ γὙ0 Σ08γ,᾽" ἰ.6ς. [ηδι Ὀεὶπρ οὗ ομς δοοογὰ 
(ὁμοθυμαδόν) γου ΠΊΔΥ υπιῖὰ ἰῃ οπο υ[ο γῆς 6 
οὗ ργδιϑ6. 

Οοά, ευεπ ἐδὸ Ἑαίδεν ΟἹ οἱγ Ζογὶ ϑε 
Οδνμ4.1 ὝΒοΓγα 15 ηο ἱδποοϊορίςδὶ οὐὈ)εςτίοη ἴο 
ἴπε ργοροϑβεὰ τεπάοσγίηρ, "Το Οοὐ δηὰ ΕδίθοΥ 
οἵ οὖν ἰ,οτὰ [655 ΟἩ τὶς," ἢ] ἢ 15 ΠΙΠΪῪ 105- 
Ὀπεὰ ὃὉγ Ερΐ. 1. 17, “1όὲ Οοά 977 οὰν Ζιονά 
ψφ. Ορνα" δὰ ΟΥὉ ]οῆη χχ. 1). “Ης [5 
Η!8 Οοά, θεσάυβο οὗ Ηϊπὶ Ηδ ννᾶ8 Ὀεροζίθη 
Οοὰά" (Η!]. ἀε Ὑτίη. ἱν. 3ς, Ρ. οό, ΕἸΠςοι). 
Οταπητηδῖῖς 8] σοηϑιογδίϊοῃϑ ἀγὲ 64 114}}} ἱπα6- 
εἰδῖνε; δυῖ (ΠΕΥῸ 8. τπῖυςῃ νεῖ ἰη ΒΙσΠΟΡ 
ἘΠΙοοῖ 8 τοπιᾶσκ οὐ Οἱὶ. ἱ. 4: κ"'.Α58 ἴδε ἴογπὶ 
πατήρ (ΟΠΥΕΥΒ ΠΕΟΟΘΘΑΤΙΪΥ ἃ Ταϊδίῖνο ἰάθδ, 
νγ ἢ ἢ ἴῃ ΤΠοοΪορίοδὶ ἰδησυάᾶρμο δάπι 8 οὗ νἂ- 
ΤΊΟυ5 ΔΌΡΙΙΟΔ[ΟΠ5 (566 διυΐςεν, ΤΉ 68. 8. Υ 
πατηρῚὴ, ΝΥ Π116 Θεός σο νου 5 ΟΠΪΥ οὔο δρϑοϊυῖο 
ἰάοα, 1 ννουϊὰ ποῖ δεεῖῦι ᾿πιργοῦδοῦϊο παῖ (ἢς 
ςοηποχίοη οὗ (πουρῆξ ἢ τῆς πιϊπὰ οὗὨ ἴδ ἴη- 
δρ᾽ γε τυτῖοῦ τϊρῆϊ ἰοδα ἢππι ἰῃ 5οπὶα ρᾶββθᾶροβ 
ἴο Δἀὰ ἃ ἀεῆπίηρ φοηϊινὸ ἴο πατήρ, ννϊΓἢ 6 
ἀϊὰ ποῖ ἱπίοπμα Πποοδββαγὶν ἴο δ6 τγοίεγγοα ἴο 
Θεός. 

ΕοΥ 1118 τοάϑοῃ, δηὰ Ὀϑοδιιϑα ΕΡῆ, ;. 17 15 
πε ομίγ ραδβᾶρθ ἴῃ νος δῖ, Ῥαὺὶ ἀϊγεςῖγῦ 
διὰ υῃπητοϑι! ΟΠΔΌΪΥ (4118 Οοάὰ “26 Οοά 97 ομγ 
1ονἀ σε Ορνα," τ ἰ5 ὈεϊῖεΣ ἰο τοϊδϊη [ἢ6 
τοπάεγηρ οὗ (6 Αὐζδογιϑεὰ Νεσγβίοη, ἢ [ἢ 6 
οπϊβείοη οὗ “ ἐνεν." 

7. Ἡῥογεΐογε γεεείυέ γε οη6 σποίδογρ,) ΤῊ 5 
ἐχβοιίαϊίοη 15 ὡῃ ἱπηπιε δῖα Ἰμΐδγεποα ἔγοπὶ 

ἴδε Ῥγεοσθαϊηρ ῬΓΑΥΘΤ ἔοΥγ οοησοτά, απ 4130 ἃ 
ἔσπετε, ςοῃοϊυδίοη οὗ ἴδε ννῆοΐο δγριιπιοηῖ 

εἰηπίης ἢ χὶν. τ. Ὑἢς ἀρροθαὶ {πόγὸ 
τυδάς ἴο ὁΠ6 ΡΑΥΙΥ, “ἐν δαὶ ἐς «υεαξ ἐπ ,αἰ1ὁ 
γεζοίυε γε, 186. ὮδΥς οχίςηάρδα ἴο Ὀοίῃ, “ γεεείυξ 
͵7ε οπϑ αμποίδενγ,᾽" ἴῃ δεςογάδηςθ ἢ ἴῃς ἀγρὰ- 
τηοθηΐβ δ ἀγοβϑοά ἴο ὈοϊΆ ραγίῖεβ ἰῃ χίν. 1--12. 

α: Ορνγὶεὶ αἰδο γεοευεά 9] Εοτ "ὠς" τοδὰ 
ἐγοῦ," ν ῃϊο ἢ ἀρτεεθ ὈεΓΕΓ ἢ ψνῆδῖ ροδϑ 
Ὀοίοτο ἰὴ συ. ς--. 

ἰο ἐδε σἰον 97 Οοά Νοῖ, “ τεςεῖνς γὲ ὁΠ6 
ΔΟΐΠεΥῦ..... . ἴο ἴΠ6 ρίοσυ οἵ Οοα " ((Πγγϑοϑβῖ. 
ὅἃχς.): Ὀυῖ, “24 ΟἈτὶοὲ σϑοοϊνοὰ γοὺ ἴο 189 
Βιουυ οὗ 6οὰ," 1. 4. τεσεῖνθά γοὺ Ὀοῖῃ [ον 8 
δηὰ Οεπθ 65 ᾿ηἴτο Ηἰ8 Οδυγοῖ ἴα Οοὰ 
ταὶρς Ὀ6 ΠΕΓΕΟΥ ρ]ογῆεά, (ἰοπιρασε ΕΡᾺ 
ἰ. 12:π1τ4:; ΡῬῺΪ] 11. τὲ. 

ὙΠΒε ἰηϊεγργείδίίοη ρτοροβεά Ὁγ Οτοίυβ 
- τεςεινεά γοι ἱπῖο {πὸ κίοτν οὗ Οσοά," 
ἐ. ..,), ἰηῖο [6 ἰἱημπογιίδηοο οὗ ἴπ6 ἔμπξζιγο 
ΕἸοΓΥ οὗ ἴδε ομ!]άτεη οὗ Οοά ---ἰ5 ἠοῖ δάπι}5- 
5016 ; 1ἴ ψουϊὰ ἰἰᾶνο τεαιυϊγεά (6 Αττοεὶς ἴο 
δὲ ἐχργοβϑϑεα (εἰς τὴν δόξαν τ. Θ.), δηά 11 ἀοε5 
ποῖ ἅσσα ἢ ἴΠ6 οχρίδηδίιοη, νν δῖος ἢ 581. 
Ῥδὰ] ἰιηβοὶῖ δά ἀβ ἰἢ συ. 8, 9, οἱ ψ δαὶ δα 
τιοδηΐ ΟΥ̓ ἴπ6 νγογά5 “ Οδρί γεεεδυεά γομ ἰο 496 
5.0» 977 Οοά,᾽" 

8. Ννοαυ 1.4.2] “ἙἘΟΥῚ κ84γ." 
ΤὨς τοδάϊηρ [Ο]]ονγεὰ ἴῃ Α. Υ. (λέγω δῶ 

ψοιϊὰ πᾶν 115 υδι.8] δεη5ο, “Βυΐ νας 1 
Τηδ δῇ 15 1015 (6 Δ]. ἵν. α; ᾿ ὅονσ. ἱ. 12). Βυῖ 
λέγω γάρ 18 ὈεϊζοΓ αἰζεβίοα δπὰ ἰηϊγοάιιςο5 
τῆοτε ΠΕῪ ἴΠ6 Ἔχρ᾽δηδίοσυ ῥγορ οὗ ἴπε κἴδίθ- 
τιοηῖ “ῤγμὲ αἰδο γεχελυξά γοιε 1ο ἐδὸ κίογ οὗ 
Οοά." 

ὙΠμαῖ τΠ|5 βἰδίοπιθηϊ, ἀπὰ τὰς ῥγοοῦ οὔ ἱξ, 
Γ6 δὐάγοϑϑθα τοσγα δβϑρεςί ιν, ᾿βουρὴ ποῖ 
ΕΧο] υϑίνεὶυ, ἴο ἴπε βίτοηρς ἰπ δι, 18 εν ἀθηΐξ 
Ὀοίῃ ἕγοπι ἴ[ἢ6 τεροῦ του οὗ ἴπῸ ρῆγαθε υδεὰ 
ἴῃ χίὶν. 1: (προσλαμβάνεσθε), αῃὰ 4͵50 ἔτοχῃ 
(ῆς στόαῖ ρσγογγίποηςς ρίνθη ἰῃ ἴδε (ΟἸ] ον 
ςοηΐοχὶ ἴο {δε τεσερίοη οὗ ἴμ6 Οεπϊεβ, ἴο 
Μγοτα “ἴδε δίσοημ "ἢ ἔογ 186 τπιοϑὲ ραγί ὃ6- 
Ἰοηρεά. 

ἐδαὶ ὕω: Οδγὶη αὐα: ὦ »εἰπ:: 167 ΟΓ ἐδό εἶν 
εἐπμριεὶἼοη..}] “ΤῺΘ ν οΪ]6 ρᾶββᾶρε 5βμοι]ὰ Ὀ6 
(ἢυ5 τεηάδετοα: “ΞἘῸΣ 1 ΒΑΥ, ἰπδῖ σμτίεῖ 
Δδῇ8 Ὀ00α τζϑδὰρθ ἃ σοΐηΐδῖον οὗ οἱ ΤΟ ἸΏ“ 
οἱδίοιῃ 7015 αΟοὐ δ ἰσυΐῃ, ἱπ οτὰον 18) δῖ Δ60 
αἰ κχδῖ εοηγηε ἐδὸ ῥγορηῖσος παάφ μηΐο ἐδε 
,“αιίδενα, απά δαὶ ἐδὲ Οοπβΐρι γιῖσ δὲ σἰογ 
Οοά ἴοτ τλϑσογ." 
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δἰοτν (Οοά ἴον δὲς πλεῦοῦ ; 25 ἴξ ἰδ ἃ]}} γε (σεπέϊιεϑ ; δηά Ἰδυά ἢίπι, 8]] γς 
ὩΣ ψηῖζεη, “Εογ τῇῆῖϊς σδυβεὲ 1 ν"}}] ςοη- ρεορὶς. 

᾿ ἔεβ8 ἴο {ῃεε δπιοπρ ἴῃε (σε ]ε8, πὰ 12 Απὰά δρϑδίη, Εϑαϊδϑβ βδίτῃ, ὁ Ἴ Πεγε δὶς τι. τὰ 
δίηρ ππῖο ΓὮΥ ΠΑπΊδ. 8.4}} θ6 ἃ τοοῖ οἵ |εβ88ε, ἀπά ἢε τῇδῖ 

7 ευς .. ΙΟ Απά δρδίῃ ἢξ βδίτῃ, .7 Κε)οῖςε, 5}}4}} γίβα ἴο γεῖρῃ ονεγ τῆς (σεπε ]68 ; 
ὑν: ιν. )7Ὲ (σεηῖ}} 65. νν ἢ 5. Ρθορῖε. 1π Ὠϊπὶ 5Π4]}} τὴε (σε πε} 68 ἔγαβῖ. 
“γἴν 1» 11 Απά δρβϑίη, Ζ Ῥγαῖβαε τῆς [ ογά, 

Αἰγουπηςίϑίοη νγᾶ8 ἴπε σοηῃάϊιίοη δἰζδομεά 
ἴο ἴπε ΡγοπΊβδε8. Ηδ τδογοίοσο ννῆο νγᾶ8 ἴο 
Ὀε ἴδε βεεὰ οὗ ΑὈγαπδπὶ δπὰ ἴδ ἐουηίδίη οὗ 
ὈΪεβδίηρ ἴο 411 παῖίοῃβ, πιιδὲ Ὀ6 ἃ “"ταἑ αἱ ΒΈ ΟΣ 
οζοϊτοππιοΐδὶοη." Ηὀς πιιϑοῖ ἔ}ἘΕᾳἔ}γν [6 σονὸ- 
ηδηϊ οὗ οἰγοιπιςϊδίοη ὈΟΙ᾿ ἴῃ Η15 ρούβοη δηὰ 
ἵἱπ Ηἰβ ψόγκ: Ης πηυδῖ Ὀ6 “ δογπ ὠπάδγ ἐδὲ 
ἦπευ, ἰο γεάφερι ἐφεν ἐῤαὶ «ὐεγὸ μπάογ ἐδε ἰααυ, 
ἐδα! «ὑε ((ὐεῃῖ}}65 85 νν6}} 25 [6νν5) “σπὲσ δὶ 
γεζείυε ἐδ αάοριοη οὗ “οπ:" (Ὁ Δ]. ἵν. 4, 5). 
(οπιραγα ἔογ ἴμε σοηβίγυςιίοη, 2 Οογ. 11]. 6, 
διακόνους καινῆς διαθήκης, Χὶ. 15, ΟΔὶ. 1. 17. 

Τῆς ννοτγάβ διάκονον περιτομῆς Ὦανα ὈΘΘΏ 
ἱΠΟΟΓΥΕΟΙΪΥ ἱπίογργεῖθα ἴῃ υἀγίουϑ ννᾶΥ5: 

(1.) “Α πιϊηϊδῖογ οὗ τῆς ἴγυς οεἰγοιπΊς 51 0ῃ 
οὗἩ (πὸ Ππεατῖ:; ᾿ἷ. 28, 29) (Οτίρεη). ὙΒοτς 
8 ποίμιηρ ἰη 1ῃ6 ςοηΐοχί ἴο ἱπηαϊοαῖθ {ἢ ]5 
ΒΡΟΟΙΔ] 5εη56 οὗἉ οἰγοι πλοβιοη, 

(2.) “ΑΑ πιϊηϊδίου οὗ εἰγουτηςϑε ρεγβοηβ," 
ἐ.ε. οἵ ἴῃς [Θνν5, “τηαῖ {ΠΟῪ πλρῆξ θὲ Ὀγουρῃῖ 
νη (Π6 ῥσοπΊῖϑοβ, τὶ Οοάὰ ταϊρῆϊς Ὀς 
ἔουπα ἔγιιε ἴο ποτὶ" ((γτι]). “Εογ ἴο ἀδ- 
νοῖθ Ηἰβ δεῖν ἴο {πὸ ννε]έαγε οὗ ΠΕ ΜΙ 
Ἡδίίοη ννᾶ5, ἀσςοογάϊηρ ἴο ργοπιίϑε, ἴῃ 6 ἀν γ οὗ 
Η18 Μερϑίδηϊς οβῖςθσ. Οοιρ. Μαίϊ. χχ. 28 : 
χν. 24" (Μεουθῦ). ὍΤὨ18 ᾿ηϊογργείδι.οη 15 ποῖ 
Δὐϑοϊ ἴεν ἱποοηδβίβίοης ἢ τ[ῃ6 αὔβεηςο οὗ 
1Π 6 Ατσίϊοὶο (111. 30), ννΒὶς ἢ 6 ποιὰ, ονν- 
Ἔνεσ, ἢᾶνα ὀχροςϊοα (Ὁ ὶ. ἰ1. 8) θυϊ 15 οἸεΑΥΥ 
ἰηπδάδαιαῖθ. “Τῤὲ ῥγογιει γιαδῖθ τσΐο 1ρὲ 
“7αἰῤεγι" Μοτα ποῖ [δὶ ΟΠ γιϑῖ 5ῃοι ἃ τη δου 
ἜΧοΪιδίνοὶυ ἴο [η6 [ἐνν5, Ὁ παῖ ἴῃ ἴΠ6 βορὰ 
οὗ Αδγαῆδπὶ 41} [π6 ῃδίίομβ οὔ [πΠ6 ὀδγίῆ 
βῃου]α δε Ὀ]οβϑοά, 

,"ν ἐρε για ὁ συ] ΤὨ5 158 ᾿πητηθ ἀἸῖο 
Θχρ αἰπεὰ ἴῃ ἔπε δρρεπάεα οεἰδυϑε: “20 ἐο»:-» 
,ἤγηι" (ταῖμοσ, “πὰ οτὰοσς (μ8δῖὲ 9 πιϊρδῖ 
οορᾶγι ") (ἐῤὲ ἐγ 97.) ἐδ ῥγορηῖσες πιασε 
μπίο ἐδε αιβεγ,." (ΟΟΟτηραγα 2 Οογ. ὶ. 1ο. 

9. “4πη4 δαί ἐδε Οορε δε νιϊσ δὲ σίογν Οοά 
,)ῶγν δὶς νιεγ ἢ ὙὍῆε Α. Ν. δογε ἑοϊδονβ (ἢ ς 
ΟὨΪΥ δαπλ!ββϑίδὶς σοπϑισγυςοη : ἴπ6 οὐ]οοϊίοη8 
υγρεὰ δραϊηβὶ ἰξ ΌΥ ΑἸέξογὰ δηὰ οἴδβοσβ ἃγίβ6 
ἴτοπι ποῖ οὐβεγνίηρ {πΠ6 ἀουδὶς δηβ ἢ ο5,5, 
Ὀεΐννοοθη ὑπὲρ ἀληθείας ἀπὰ ὑπὲρ ἐλέους, ἀπά 
δεΐνεοη βεβαΐῖωσαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν πατέρων 
δηά τὰ δὲ ἔθνη κιτιλ. 

ἴη τῆς Ἰαϊἴογ οῶϑδεὲ ἴπ6 δηθμοίςα] βθῆβο 18 
ΠΟΤΕ αἰ. ΠΟΥ πλαγκεοαὰ ΌΥ Ὀτγιπρίηρ ἴἢ6 σοη- 
υλϑίθα οἶδυιδε8 Ὁῃάοσ (6 ϑδπιο Στ ΣΩΔΙΙΟΔ] 
σοπβίσυςίοηῃ. 

Οὔδεσγνο δἷϑο πὶ [6 τρλίῃ ϑἴσοϑϑ οὗ 186 

12 Νον ἴδε (σοά οὗ δορε Ά]] γου 

Ῥάββαρε 1165 οὐ ἴῃς ἰδίου ΠΑ] οὐὗἩ τῆς δη Π6 518. 
δ:, δι] 18 Δρρεδιίηρ πΊοΟγΘ Ἔριν ἴο “186 
βίγοηρ," 2. ς. ἴο 6 Οοητ 65, ἀπὰ ἴῃ ογάογ ἴο 
τῆονο ποτ ἴο φτοαῖοσ ἑογσυθαγδησο δηά ροοά- 
Ψν}}} τονναγ8. {πεὶγ γεακοῦ [ον 5 ἢ Ὀγαιῆγθ, 
ἴδ δῇονν5 [δῖ (ηγισς Η πηβοὶε Ὀοσαπὶθ ἴῃ 4]]} 
1Π]η05 ἃ [ονν ἴο 16] Οσοά 5 ῥγοπιῖϑεϑ ἴο τῆς 
]ονν5, δηα {Πού ἴο ὀχίεπα Ηἰβ τηθγοΟΥ ἴο 
ἴῃς Οεηῖ 685. Ενθη ἔογ Οσοπῆ]ὸ5 “ ϑαϊναῖίοι 
'5 οὗ (Π6 Ἶονν5,᾽ ποῖ βεσυγεά ὈΥ Ἴσονεηδηΐ, δυΐῖ 
Εταηϊοά οὗ ἴτεε τ ΘΓΟΥ. 

Ἐον ἐδ εαμσε 7 «υἱΪ] εοη 71: ἰο ἐδὲθ ὐποῆν 
ἐδε Οεπηί.) 8δεὲ6 ποΐθ οἡ 5. χνῇ]) 49. 
Ὀανὰ Βανίηρ δε ἀε]νεγοὰ ἔγοπι 4}1 ἢἰ5 
ΘΏΘΙΉΙ65, ἀπὰ ταϊδοὰ ἴο ἀοπηϊηΐοη οὐοῦ {πὸ 
περ θουγηρ πηϊίοηβ ρῖνοϑ “ἢ ἤγβξ υἱΐοτ- 
δῆςς οὗ 4 Πορό, ψῆοἢ ἴῃ ᾿ἰαῖον {ἰπ|6ὸ5 ὑθοδῦτηθ 
οἰοαγ δηὰ ἀἰϊϑιηςῖ, ταὶ ἴπ6 ἢοαΐμθη δῃοι ὰ 
ἰδαση ἴο ἔδξαγ δηὰ νγουϑῆϊρ [εἐἤόνδῇ" (Ρὲ- 
τοῖν 6). [Ιη δῖ. Ρδυ]β Μοβϑίαηϊς ἱπϊογργοῖα- 
τίου, Ομ γιϑῖ ἴπ6 δητγρε οὗ αν. Ἰογεῖο! ης 
{πΠ6 ςοπαιϊιοδῖ8 οὗ Ηἰβ5 ΚκΚιηράοπι, ἀδοίαγοβ {παῖ 
ἵπ ἴΠ6 τηϊάσέ οὗἴΠ6 Οεπῖ]ε8 Ηδ ν}}} εἷνἊ 
{Ππδη 5 ἴο σοὰά ἔογ [ΠΟΙ σοηνετβίοη. 

᾿Εξομολογεῖσθαι, ᾿ὰ5 ΠοΓΟ ᾿ἴ8 υϑιια] 5656 ἴῃ 
(86 ΧΧ, τηδὲ οὗ εἰνίπρ {πη κΚ5 ΟΥΓ ρῥγδίβο. 

10. Κείοίεε, γε Οεπε σα, «αὐ δὶς ῥεορίς. 
δι. χχχὶϊ. 41, ΠΟΘ 566 ποῖο. 

81. Ῥαι) ἔοϊ ον 5 [ΠΧ Χ. ΕἸΠΟΥ οὗ τῆς 
Αἰϊογηδλῖνο γοηάθσιηρ8 ψνοι]ὰ ὃδ ΘΠ] ῈΔΙΥ δι ϊῖ- 
4016 ἴο ἢ]5 ρῬίγροβε: “ Ῥγαῖδε ἢἰ5 βθορὶθ, γ6 
ὩΔΙΟΠ 5," ΟΥ̓, “ Ἀεὐοῖςθ, γε Οδηξ]ο8, γε 0 
41 Ηἰ5 ρεορὶο.᾽ 

11. ῥγαΐμδ δὲ Ζογά, αἱ γε Οεμε δε; ἀπά 
ἰαμά δί»ε, αἰ γε ρεορί ἢ Ῥ8. οχυΐ. τ. Βοῖὰ 
εοἶδιι868 ἅσο δι ἀγεββθὰ ἴο Οδηί]ς παίίοης : ἴῃ 
[πὸ Ἰαϊῖοῦ (ποτα 15 4 νυδγίοιιβ γσοδάϊηρ, “ ἰοῖ 4]]} 
[Π6 πδίΐοπϑ ργαΐβε ἢἰπὶ᾽ (ΤΊβο".). σοῖῃ ἴπ6 
ΟἾΠΟΓ νοῦβῈ οὗ ἴπῸ ϑαπὶθ βῇἤογίι ῥβδτῃ 81. Ρδιὶ 
ΤΑΔΥ ᾶνο ἀγάννῃ ἢΐ5 ἀπῈΠο5.5 οὗ “πέσ " δηά 
“ἐγ " ἴῃ νυ. 8, 9. 

12, Τδεγ “ῥα δὲ ὦ γοοὶ φῦ .21:2, απά δὲ 
ἐῤα! “δα! γιὸ ἰοὸ γεῖσηα οὐὸρ ἐξα Οοπείος; ἰη 
ῥὶρε σῥαϊΐ 1 Οεμείες ἐσ Ἐοδά, “ Τῤεγε 
“ῥα δὲ τ.Φ τοοῖ οΥ᾽ ὕεπ:ε, απά δὲ ᾿δαὶ 
ΔΙ ΒΟ [0 ΤῸ]Θ ΟΥ̓́ΘΣ ΘΘπ 1606: ΟὉ Εἶπα 
ΒᾺΔ11 ΘοπῈ 198 ΒΟΡΘ." ὅ66ε ποΐθϑ Οὐ [538. 
χὶ. το. δῖ. Ῥδὺϊ ἔοϊϊοννβ ἴο 1ΧΧ, 45 Πὶϑ 
ΔΥΡιτλοης ΤΟαυΪΓο5. ποιδίηρ τότ πη Ἐπ6 
ἔθπογαὶ βοηβ86 [δῖ ἴῃς Μοβϑίδῃ οὐ πε [ον 
δοιὰ ὃς ἴδε ιΪἸοβῖγα ἀπά ἢορε οὔ πε ΟΟπΈ}68. 

18, Νοευ 1δεὲ Οοά φ δοβε Μὲ] γοω)] “Διὰ 



ν. 14---κι6.] 

ἢ 411 ἸΟῪ δηά ρεᾶςε ἴῃ δεϊενίηρ, 
τπαῖ γα πιὰῦ Δροιηά ἴῃ ἤορο, τἢγουρῇ 
ἴδε ρονεγ οἵ τῆς Ηοὶν (σδοβι. 

14 Απά 1 Σπιγϑβεὶξ αἷϑὸ πὶ ρεῖ- 
βιδάοα οὗ γου, πιγ Ὀτείῆγθη, τῆι γε 
αἶδο ἂγὲ (μ}} οὐ σοοάπεϑ85, Β]]|εὰ ἢ 
4}} Κποννίεάρε, δοὶα αἰϑο ἴο δἀπιοηϊβῇ 
οης ΔΠοἴθογ. 

Ετοπὶι πο ἰδεῖ 

ἘΟΜΑΝΕἕ. ΧΥ. 

Ις Νενετίῃεῖαβο, Ὀγοίῆγεη, 1 ἢανε 
τ τίεη τῆς πιογα ὈοΙΪγ ππίο γοῦ ἴῃ 
80ΠῚ6 80Γῖ, 45 ρυςπηρ γοιὺ ἴῃ πηϊηά, 
δαςσδιβε οὗ τη σίᾶςα τῃδῖ 8 σίνθῃ ἴο 
τις οὗ (σά, 

Ι6 Τμας 1 53ῃου]4 θὲ τῆε πιιηϊϑῖοῦ 
οἔ [εβϑὺς5 ΟἸτίδς τὸ τῆς (σθηι 1658, πιϊη 5- 
τογηρ ἴῃς ροβρεὶ οὔ (ὐοά, ταὶ τῆς 

ΧΙ. τ7, ΕἾ χιῖ, 7, ΧΗ, 2.{| Ὸ} 13, 14, ἀπά σρεσα]ὶν ἸΔΥ {ῥῤεὲ Οοά ὁ δοῤε," ἅτε. 
αυοϊεὰ νογὰ “ δορε," δῖ. Ῥϑὺὶ ἔογπιβ ἃ {{{|6 
ρὲ Οοι ο. δοῤε," ὉΥ ψνῃϊοἢ ἣσ ΠΊΑΥ ἵπνόκα 
(85 ἰπ τὖὶ 4, 5) δη ἀργγοργίαῖθε Ὀ]θβϑιης 
ΟἹ ἴποφο ἴο ννβοτῃ ἢ8 ργονίοιι5 θχῃοσγίδιίοη 
498 Ὀοεη δήἐγοβδοά. ““κ“ ἴογρ απά ῥεαεε" 
βᾶνὸ {πεὶγ τγοοῖ ἰπ [86 “ δοῤε" οὗ εἴεγηδὶ {πδ, 
(Πεὶγ οἰοπηοηῖ οὐ υἱἕα! δἰ πλοβρῆογε “ ͵π δοϊευς 
ἐπ." {πεῖν ἔγαϊε ἴη τῆς ᾿Ἰπογοαϑηρ δοϑιπάδηςε 
οἱ τποῖγ ΠορῈ σγονης ἰδ [9 δότυογ ΟΥ [δὲ 
Ηοὶν Οῥο.ν.᾽" 

14-.1. ΟΟΟΑΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ἘρΡιδυΚΕ. 

ἴπ υ. 14. ἴδ Αροῖῖθ Ῥδ5565 οἡ (δέ) ἔγοπι 
Θχῃογίατου ἴὼ δὴ δχρδπδίοη οὗ ἢδῖ8 ονῇ 
τιοίτοβ δηα ἰπϊοητοῦ8. 

14. “πά 1 »ιγεοὶ αἰσο] ΤὨΪ5 ἰ5 εχρὶ δ᾽ ηδὰ 
85 τἸποδηίηρ : “1 ιν αἰτο," Ἰλάἀθροπάφητ!γ οὗ 
ἴπε ρόπογαὶ σοοά ορ πο νυν ἢ οἴποιβ ἤᾶνα 
οἵ νου, 1. 8." (Λἴενεγ). Βιυῖ {ποτὰ 15. ποίδπρ 
ἴθ ἴῃ ςοπῖεχι ἴο βυρποδῖ ἴἢ15 πιεδηίηρ, ἀπά 
πε γτοίογοησο ἴο 50 γοπιοῖθ ἃ ραβϑϑᾶσο 45 ἷ. 8 
ῖ5. υ6 πα πλβϑὶ 0]Ϊ6. ΟΠ γγϑοβίοτη 5 ῃ1ῸΓ- 
Ῥγοίδιιοη 8 ἔαγ Ὀοῖζοῦ : ΝΟΥ ογ0ῃ 1 1ιγ"» 
8017," νν»ῆο 50 Δαπιοηϊδῆ δηὰ γορτονθ γου. 

δα) γε αἴὸ αγὸ Δωϊ 97, χοοήπε:..ὺ ἘἈδαά, 
“(δῇ ΘΥΘῺ Οὗ ΥΟΌΓΣΒΘΙΥΟΒ γ9 ἃτῸ Μμώ οὗ 

ποι, 1.6. Ἔνθ τντποιξ θείης ὀχμογίθα, 
Αγαθωσύνη, ἃ ΒΙΌΪο2)] ννογά, ἀοε5. ποῖ πιδδη 
(85 Μεγοσ 5475) “Ἄχεοδίοποε σΕΉΌ ΓΑΙ (ἐῤῥαΐ 
7ομ αἰὸ οΓ᾽ γομγεείυξ,. αγὸό ὙὉδγ7 ἐχεείίεπὲ 
2:οῤίο)," Ὀυῖ τ πιεδῇ8 “ σοοάμει:" ἴῃ [86 
ΠΊΩΓΟ ϑρθςϊδὶ 5εη8ὲ ἃ5 ἃ αἰϊρουίοπ ἰο 40 χοοί. 
((οιηραγε Τγοηςἣ, Ν. Τ. ϑγηοη. 2 πη ϑ 6 68, 
δηά ΕἸμςοοῖί δπὰ Εν τοοϊῖ οη Οἱ]. ν. 22.) 

“δι ἰοά «υἱν αἱ! ἐμποιαυϊεάσε,) Ἐτοπι τ (οτγ. 
ΨΙ1.1,.7. 10, ττὶ ΜῈ 566 (ἢλὶ 51. Ρδὺὶ γοίουϑ 
ἴο ἴπ6 Κπονϊθάξο οὗ ϑρίπτυδὶ τὰ ἈνΏΙΓΒ 
νν45 ργοΐοϑϑος Ὀγ ἴπε δἴγοπρ ἴῃ ἢ. ὙΠΟ 
81. Ρα1} ροιηῖς ἴο ἃ Τοηίγασί, “Ἀποευεάσε 
λιζεδ μρ, δὲ ἐραγὶγ εαὐβειρ: στα ἢδ 
ἈΞΟΤΙΌ65 ἴο δὶ τοδάουβ ἃ ὨΔΡΡΥ͂ σοπηδιηδίϊοῃ 
οὗ χοοάπει: ἀηὰ ἀποιυεάζε. 

αὐΐε αἰτο ἰο σάνιοπσρ ὁπό ἀποίῤδεγ “ αδὲἰε 
ΘΟ 20 αάρ»πον τ οπθ σποίδον," ψιιπουΐῖ προοὰ 
οὗ θείης δά πιοηϊϑηθα ΌΥ πι6. 

15. Λίευσγίβοίαα:, ὀγείῤγεη, Τ ῥα «υγί τη 
Ὧδε »πογ ὀο δ ν μϑῖο γοῖ ἐπ σοι “οὐ ἢ “Βαϊ 
1 Ὡανγο υχὶοἴθπ ΤΟΣ ὈΟΙΪΑῚΥ ἀπο γοῦ ἱπ 
Ῥετνιι." Ῥαγίβ οἵ [π6 ἘΡι βῖ]6, ϑιιςο ἢ 25 νἱ. 125-21 

δῆσου 12: .--χοι, 11]. 

ς.- χίυ. τῤγομσῥομί, ἅτε ϑυγιτῖοπ πηογε δ ] ἢν 
1Π4η 4 δε τοῦ τη ΤΠΕΘΙ͂Γ ροοάποβϑ ἀπά Κηοιν]εάρο 
ταϊρῃς δεοπὶ ἴο τϑοαιῆγθο. ὙΤπαῖ (86 Ὀο]άη655 
ἰΑΥ ποῖ ἴῃ ἴῃ ἰαςϊ οὗ νντιτἰηρ δἵ 41} ἴο ἃ  πυγοὴ 
ννὨ] ἢ Πα δά ποῖ νἱ5ιῖοά, δῖ ἰῃ ἴπ6 πιοάο οὗ 
ΓΙ, 18 Οἰθατ ἔγοπι ἀπὸ μέρους, ννἢϊ. ἢ Πἰπγ1ἴ8 
ἴῃ: ὈΟΪάοΓ υυττηρ ἴο ραγ5 οὗ τς ἘΡίβι6. 
ΤῊΘ ογάοσ οὗ ἰῆ6 ννογάς ἐογ 45 [6 ςοηπόχίοη, 
“1 50ΠῚ6 5δογῖ ποσε Ὀο] ΠΥ." 

4: ῥεϊηρ γοι τα πα.) “88 πατεῖς, γόουὺ 
ἐῃὰ: ΤΘΙΙΘΙΏΌΣΤΔΙΒΟΘ δραΐὶη," ποῖ 45 (δδοῃίηρ 
γου {ππρ5 οὗ ννῃϊοῖ γοὺ ταὶ χῆϊ Ὀ6 ἱσηογαηῖ. 
ΤἼΘ τνογὰ ἐπαναμιμνήσκω ἰ5 50 ψἢ ἃ 
ἀε]ιοαῖε σουγίεϑυ, 8ἃ5 ἴῃ [οπιοβίῃ. 74, Ρἰαΐ. 
[μερξ- ἰϊ. Ρ. 688 Α. (οπίραγε 4ἰ5ὸ 2 Ρεῖ. 
1. 12. 

ὀεεσιμς οὗ δε σγαξε ἐδαὶ ἐν σίυεη 10 »Ὸ Οὗ 
Οοά. Ἀολά γαῖμον ΚΤ 9 531800 ΧΙΥΘΠ," ΟΥὉ 
Φἢ6 στᾶσα (Παὶ νγᾶ8 ρίνεη ᾽᾿: σοπΊραγο 1. ς, 
ΧΙ. 3. Ὅς ΟΡ] διίοη οὗ (6 Αροβίο]ις οὔδος 
15 ἴῆ 18 ΔἰἸεροα 45 ἃ τοάϑοη ἴογ ἢϊ5 Ὀο] ἀπ655 ἰη 
ρυϊης ἴπεπὶ ἰὴ τοπιοπιῦγάηος οὗ (ΓΞ Δη 
ἀυζίε8. 

“ἯἮε ςοτηθ8 ἀοννῃ ἴτομ ἴπε το τ᾽ 5 σἤδιγ 
ἈΠ σοηνοῦβεβ ἃ5 νυζἢ Ὀγοῖῆγθη δηα ἔγιθη ϑ 
δΔηα δαυδὶθ, ἃ ρατί νι ἢ Ὀδοῖ Ὀδοοπιοβ {16 
(εδοῦοΓ, ἴο νΑγῪ [5 ἀἰδοουζϑο δοοογάϊηρ ἴο 
ἴδε Ὁγοῆϊ οὗ δ]5 ἤοᾶγοσθ. 966 ἔογ ὀχαπιρίο, 
δονν, δἴϊον ϑαυπρ “1 «ὐγοίε »ιογε δοι ἐΐν, ἀπὰ 
“ἐπὶ ῥαγι,᾿ Ἀπ “4: ῥμιδπσ γοῦ ἀσαὶμ ἱπ γὲ- 
γπεριῤγαπεε,, ὯΘ 15 ποῖ 5 ϑῆθα ονθη νν ἢ ἢ 5, 
δυΐϊ Δα 5 ννιἢ 51}}} στοδῖογ μυπ ΠΥ οἵ δρθοςἢ, 
ὁ δεεαις οΥ 1ρεὲ σγαζό σίυοσπ ιρμο πο οΓΓ Οοά "ἢ 
ἃ8 ἢ 4'50 βαϊὰ ἴῃ ἴπΠ6 Ὀδοιπηϊης, “1 δρι ἃ 
ἀεόιον: 5 ἴἴ ἣς αὰ 5414, 1 ἀϊὰ ποῖ Ξηαϊοὴ 
(ῃ6 ΒοηοΟΙΙΓ ἔοσ τ γϑοὶξ, ΠΟΥ Γυδἢ ἀροη ἰξ ἢγϑξ, 
Ὀυϊ Οοά ἰαϊά 1815 προ πιθ, δηά παῖ ΟΥ̓ ΝΥΑΥ͂ 
οὗ ρσᾶςβ, ποῖ 48 βοϊζπρῷ' ἀραγῖ ἃ ΟΓΙΠΥ ριῦβοη 
ἴο {π|85 οῇϊςς. Βὲ ποῖ τπογοΐοτο οοσπάορά, 
ἴογ ἴὰ ἰ5 ποῖ 1 {παΐ γῖϑδαε τὸ ἀραϊηϑὶ γου, θυ 
Οοά τπαῖ [45 ἰφ! ἃ [5 ὡρὸπ πιὸ. ((μβιγ- 
βοβίοπ.) 

16. Τδαὶ 1 «δομίά δὲ ἐδὲ »εῖπὶ ον ΟΣ ὕόπ 
Οργμ) “Τὰ οτὰον [δὲ 1 δῃου]ϊἹὰ ὃὉθ9 ἃ 
τοϊἰδῖοσ οὗ ΟἈτὶδὶ 2688. ΤΤΠὸ βρεςίδ) 
Ῥυγροδὲ ἴογ δ ἢ ἴπ6 στο νγὰ5 ρίνεη ὉΥ͂ 
Οοά. Λειτουρμγός, “ »εὶπί τον" ἀηὰ 115. ἀεγ]- 
νδίνε5 2Δτ6 υυϑεά ἴῃ ἴῃς ΓΧΧ δηὰ Ν. Τὶ. Ὀοῖῃ 
οὗ πιίηϊβῖογιπρ 'ῃ ΚΈΠΟΓΆΪ, δηα οὐ πη ϑϊθσιης 
ἴη (Πηγ8 βδαοσοά, ΕῸΥ τὴ βέποσαδὶ βεῆβδ, 866 

Ρ 
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226 ΕΚΕΟΜΑΝΘ. ΧΚΥ. 

"τ, σαζίς ὃ Οβ Γ᾽ ρ οὗἩἉ τῆς (σε ε8 τρῃς ὈῈ “εκ. 

ἀςςερίδθϊε, δείηρ β8δηοτιπβεά ὈΥ ἴδε 
ΗἩοὶγ Ομβορι. 

171 μᾶνε δβεγείοτε ψδεζεοοῦ 1 

]οϑὴ, 1. σ,  ϑ54π|. χὶϊϊ. 8 (ΑἸπποηβ βοσγυδηί). 
1 Κίηρβ Χ. ς, 2 (ἤγσοη. ἰχ. 4 (ϑοϊοπιοῃ 5 πιίη- 
ἰσίεγβϑ), 2 ΚΙΏρΡΒ ἷν. 41, Υ]. τς (Ε]15}18᾽8 βοσγυϊου), 
5. οἷ. 21, οἰν, 4, ΡὮΠ. 1. 215, 0, ἄς., ἀπὰ 
ποῖς Οἡ 6. ΧΙ. 6. ΤῈ βροϑςῖδὶ βθῆϑθεα 15 ΝΟΥ͂ 
ἔγεσυεηξ ἴῃ τς 1,ΧΧ, ἀπα Ἀρρ]165 δαυδ!ν ἴο 
ἴΠ6 πιϊησιγαῖοη5 οὗ Ῥγίοσίβ ἀηά 1,ονιε5 (Εχ. 
ΧΧΧΥΠΙ, 21; Ναπι, ἱ. 5ο, 11). 6, νὴ. 22; ΝΘἢ. χ. 
39, ἄς). 

ἴη {πΠ6 Ν. Ὑ΄. θεβίθ5 1015 ὈΥΟΡΕΥ δρρ] ἰοδίίοη 
ἴο {πε τι 5 οὗ 16 Τά αι: (ἰμυκε Ι. 
212; Ηοῦ. ἰχ. 21, Χ. 11 νγὸ βηὰ αἷϑδο ἃ πιοῖδ- 
Ῥθοσγίςδὶ δρρ]!ςδιίοη ἴο Οηγὶσὶ (Ηοδ. νὴ. 2, 6), 
ἴο (γιϑιίη τ ηἰδῖεσα (Αςἴβ χὶϊ!. 4), ἀπά ἴο 
411] (γι βιιδης (ΡᾺ1]. ἢ. 17, σι οοῖ). [Ιπ 
16 Ῥγεβθηῖϊ ραβδϑᾶμε ᾿ἴ 18 οἰθασγ ἔγτοτῃ ννῆδῖ 
οἸ]Ὸν 5 ἴδαϊ 81. Ρδὺ] δρρὶϊθ5 ἴἢς ἴθγπι ἴο 
ἈΙΠΊ5ο  Γ 845 ἃ πιϊηἰβῖεγ οὗ ἴῃ6 ΟΟβροὶ ἀρροϊηϊεά 
ΒΥ (ἈΠ σίϑι {πε Ηοδὰ οὗ ἴδ Ομυγοῆ. 

ο ἐόε Οερμεΐοσ) “ἰῃ τούϑυϑηθο ἴο Ἐξ 9 
Θοπ11198." Το Αροβίϊο σεργοβοηῖδ ἢ πηϑε 
ἃ5 ἴΠ6 τη] ηϊδίοσιηρ Ῥυίοσὶ, (ἢ6 ργεδονίης οὗ 
(6 Οὐοδροεὶ 85 818 γε! Υ ἔπιπεϊίοπ, δηὰ τἢς 
θε]ονίης επί ε5 45 ἢἰ5 οἤεγίης. [πὸ τἢϊ5 
σοηποχίοη ἱπογείοτο εἰς τὰ ἔθνη ςἀπηοΐῖ τηδδῃ 
ἃ “ΤΑ ηἸ516 Γ ἴο ἴπ6 ΟΟπΕ 165," ΠΟΥ “ἃ σηϊηἰδῖοσ 
δοηῖ υὑπῖο ἴπ6 Οδη 65, δυῖ “ἃ Τηϊη 86. δ 
ΣΟΙΘΤΘΩΟΘ ἴὸ ἴδ Θοπίὶ]98." ψποπὶ ὧς 
οἴετγβ ἴο σοά. 

γπίπιογὶηρ ἐδὲ βοβεὶ 97 Οοά (Οὐοπρᾶγε 
4 Μᾶςος. νἱΐ. 8, τοὺς ἱερουργοῦντας τὸν νόμον 
ἰδίῳ αἴματι. “Τῆς ρῥγεδοῆιης οὗ ἴῃς Οοϑβρεὶ 
ἢ6 (8118 ἃ βϑσσίςϊδὶ ννοσκ (ἱερουργίαν), δἀπὰ 
ξοπυΐπε δ δη δοσθρίδοϊς δήσήπς " {([ΓΒοο- 
ἀογεῖλ. “ΤῊ 5 8 ΠῊΥ͂ Ὀγιοϑίμοοά, ἴο Ῥγεδοὴ 
δηὰ ἴο Ῥγοοϊαὶπλ᾽" (( ῃἢγγϑοβίοπι). 

ἐβαὶ δὲ οὔεγίπς ερ 9 1δὲ Οεπε οι νεὶρ δὲ δὲ 
δεορῤίαδίε.) Ἀραά “ ἐραὶ ἐδε οἴοτίηᾳ ΟΥὙ [Ἀ9 
Θοπι 1198," δο., ". 6. “ τῇαϊ ἴη6 (σοηῖ}}65 πυρῆς 
Ὀς λη δοςθρίδοϊε οδεγίηρ" (Τ ὙηάΔ16). 
Το Αροβίϊε 5 Τπῃουρῆϊ δηὰ ὀχργεββϑίοη ἅγὸ 

ὈοΙἢ ἰάΚοπ ἔγοπι 15αἱ. ἰχνὶ. 19, 20: “" “πώ 186} 
σραὶ ἀξροίαγε νῦ σίογ» ανγρηιοηρ δὲ Οεηπμρι. 
“Ἵπά4 ἐῤὸν «ῥαϊ]} γῆς αἰ] γοων ἡ οι τὸν ,ῶγ αη 
οἵεγὶπρς ὠπίο δὲ Τιογά ομὲ 9 αἱ] παῤίοπ..᾽" 

“ Απά ποπεὲ νου δ ̓απια ἃ ργοβὶ ἔοσ θείης 
ΖελῖουβΒ ἴο οΟὗἶεδσ ἢ 8 βδογῆςο ψπουϊ δροῖ. 
Βυϊῖ {Π1|5 ἢ 5αἱά, Ὀοϊῃ ἴο ψίηρ {πεῖς τπου ἢ 8 
δηὰ οῆον ἴποπὶ {πὶ ΤΠΟΥ͂ νγεγε ἃ βδογίῆςς, 
Δηὰ δ {π6 βατῆς {Ππ|ὲ 85 Δηὴ ὄχοῦβδὲ ἔοσυ ἢἰπ|- 
561, (Παῖ 1ἢ15 ἀν δὰ Ὀδδη Ἰαϊάὰ ὑροη Πίπι. 
ΕοΓ τὴν 5λογίβοϊης 5νογά, ἢ 8408, ἰ5 τῇδ 
Οοθρεῖ, (πΠ6 νοτγά ρῥγοδοῃεά: δηᾶὰ {πὸ Ἴσδιι8ὲ 
5 ποῖ παῖ 1 πιὰ ὃς ρἱοτίβεά, θυΐ " ἐδαὶ 16 ε 
οὔεγίπ οΥΓ 16ὲ Οεμεδοι νριᾶῦ δέ δεερρίαὐἠε.᾽ 
οὐ Οοἀ μᾶς ὑγουσὶ ἰἴ ἴο {Πϊ5, ποῖ 5δο τηυςἢ 

[ν. 17--[8. 

ἸΏΔΥ ρίογυ τῆγουσῃ |εθιι8 (ἢ τίβε ἴῃ 
ἴΠοβ6 τῆ]πρ5 τὶς ἢ ρετγταίη τὸ Οσοά, 

18 Εογ [ νν}}] ποῖ ἄλγε ἴο βρεὰκ οὗ 
ΔΠΥ οὐ τῆοβε τῇϊπρβ ψῃϊοῃ Οὐ γιβῖ 

ΠΟΠΟυΓΙΏΡ τὴὸ 85 σασίηρ ἴὉΓ γοῦ. Απά ΠΟΥ 
οἂη ἴἴ 6 πιδάδ δοοθρίδθιε" “75 δὲ Ἡοῖν 
Οδον!:" ἴοτ ποῖ [1 Οὐγ 18. ποεάεά, δυΐ 
4150 ἃ ϑριγίζυδὶ τηοάς οὗἉ ἰιῖε, (πὶ νγὰ ΠΊΑΥ͂ 
Βοϊὰ ἔδϑι {πὸ ϑριγίῖ [δῖ ννὰ9 οῆςθ ψίνεη. ΕῸΣ 
ποῖ ψοοά δπὰ ἤγθ, ποῦ δἰΐα δηΐ Κη, δυΐ τ1π6 
ΘΡΙΓΙῈ ἰ5 δνοσγ πίη ἢ 15" (( Ὠγγϑοσϑίοτῃ). 

17. 1 δαυε ἐδεγέζογε «υδέγεο ῦῦ 1 για φίογ 
ἐῤγομσ ὕστε Οδγ] ΚΙ δν}Ὸ 17 5]1017- 
πᾷ ὈΒΟΙΣΟΪΌΤΟ ἰπ Ομ τίει 798508᾽": ἴἴ ΤΟ] Ἰονν 5 
ἔτοτῃ ἴῃς πδῖυγε οὗ ΤΥ τιϊπιϑίγυ (νοῦ. 16) ἴπδὲ 
[μῶν ἃ τίς ἴο ξίοτυ ; θυϊ ΠΥ σἰογγίηρ ἰ8 
ποῖ ἰπ τλγϑβεϊΐ, Ὀυῖϊὁ “ἐπ ΟὨτὶδὲ 7668, δ6- 
οδιι58 ἃ5 Η!5 τηϊηϊβῖοσ 1 ἀο 4] {ΠπἰΠπεῈ5 ἴῃ δηά 
τγουρὴ Ηἰπὶ (1 αοτ. χυ. 31). 

ἐπ ἰδοιο ἐδὶπφ! αυὐδίερ βεγίαῖσι 'ο Οοά.) “'ἰὰ 
Τῖηρε ροτίδϊπὶηρ το Θοά᾽": 5εςε Ηεῦ. !. 
171 ' 1, ΜΙ ΠΟΥΟ ἴῆ6 οοπίοχί τοίου ἴο [δὲ 
ἀυι1ε5 οὗ {πὸ Ργεδσὶ 5 οἴδος Ὀεΐίοτγε Οοά. δι. 
Ῥδὰ] {85 1}π|}5 ἢ15 σἰογγίηρ ἴο ἴῃς τα! ]8[τὰ- 
[ἰοῃ5 οὗ ἴῃς Οὐοβρεὶ τορασγάθα ἃ5 ἃπ οὔςγιυς 
τιδάς δείογε ἴπε 1 οτά. 

18. Γονρ 1 «υἱἱ ποὶ ἄαγε ἰο “ῥεαξ οΓ᾽ 457 οὕ 
Ἴδο.6 ἐῤίηφ! «αυδίορ Οδνὶπ! δα! ποῖ «υγομφϑὲ ὃν 
»2.) ὝΠΙ5 15 Τγυπάδίθ 5 νεσβίοῃ δηὰ νἜγῪ 86 - 
συγαῖο, Ὀυῖ [6 τλθδηϊηρ ΤΊΔΥ Ὀδ πιλάςθ ΟἸΘΆΓΟΓ 
ΌΥ ἃ Ραγαρῆγαθε: “Εογ 1 ν}}} ποῖ ἄδγε ἴο 
δρεᾶϊκ οὗ δηγίμβιηρ Ὄχοερί ννβαῖ ἢλ5 ὕδεῃ 
ντοιρῆς Ὁγ τισί [πγουρὴ πιὸ." ὙΠῸὸ Αροβῖὶα 
1.15 ἐχρ αίπ8 ἀπά σοπῆγπιβ ἴμε Ἰἰπλῖ δδοιρηθά 
ἴο 5 γἱοσγίῃρ ἰῇ Ὁ. 17 45 ἃ “ΘΙΟΥγίης ἰὰ 
ΟὨτὶδὲ 7060.8." 1 ν1}} σΊοΥγ," ἢ6 πηοδῃ5, ΟὨΪΥ͂ 
οὗ ννῆδϊ ἢ45 ἤεϑη δοςοιῃρ) ἰϑηοα ποῖ ὈΥ τὶς δυῖ 
ὈΥ ΟἸ τσὶ [ἤγοιι ἢ πιθ. 

ἈΑςςογάήϊηρ ἴο Μ. Οοάεῖ, ““(ἢξ ΟΠἸΥ ῬοΞ510]6 
56η56 οὗ ἴἢε ννογάδ 1 τυλ} ποῖ ἐαγε ἰο «βεσᾷξ, ἰ8 
1η15: [{ ψουϊά Ὀ6 ἃ ΓΑΒΏΠ655 Οὐ ΤΥ Ῥατγῖ ἴο 
ὩΔΙΊΕ ἃ 5ηρ]ε δίβῃ οὐὗἁὨ Αροβίϊθβιρ ΌὉΥ ννῆϊςἢ 
Οοά μα5 ποῖ αἀεϊρποαά [0 ΤΑΥ͂ ΤΩΥ ΠιϊΠἰΞ(ΥΥ͂ 
ἀοης ἴῃς Οοηί 65." ὙΠαῖ ἰ5 ἴο 5ΔΥ͂, ΘΥΓῪ 
ῬΟ5510]ς δίψῃ οὗ Αροβίοϊϊς ροννεσ ἢα5 ὕὑδεη 
ΕΥδηζοὶ ἴο ΠῚΥ τηϊηϑῖγυ. Βιιῖ 50ΓΕΙΥ ἴδε 
ννογάβ “1 «υἱὲ ποῖ ἄαγε ΄ο “ῤεαὶλ," ἅτὸ νετγ ἰ}]- 
βιῖϊεα ἴο Ἔχργθβ8 ννῃαοαῖ Μ. (ἡοάεϊ οδ}}15 “τῆ 
Ράγοχγβηη οὗ παῖ ροτγίηρ οὗ ψν Ὡς Ὁ μὲ βρᾶκα 
ἴῃ ν. 17." 

ο »παξο δὲ Οεηπ Ἴ,. οδεάίεη.) (οπι 
ἱ. 5. ΤΟ “ οὐὈοάϊοηςς οὗ Οδϑητ 65 ἴο [δὶ 
ἴη ΟἸγίβι 15 ναί Π45 Ὀθεη ἀεϑογί θεά δῦους ἰῃ 
Βσυτγαῖϊνο ἰδληριᾶρο 85 "ἴ8ο οΟἼἶοτίηρ οὗὨ (89 
Θοπίὶ!οΒ." ὍΤης Αροϑίὶο ἴπ}5 οχρ δίη8 16 
βεςοηά Ππλἰδτοη οὗὨ 5 ρἰογγίης ἴο “τδίηρε 
Ῥοτίδιεΐηρ ἴο θοὰ" (υ. 17), 44. ἴο ὮΝ 
Ρτίϑα κα τηϊηϊδίγαϊίοη οὗ ἴπ6 Οοθρεὶ. 

ὧγ «υογά απά ἀεε)})] Τῆς πιοδηβ ὃν δ δ 



ν. 19---20.] 

δλῖὴ ποῖ ψτγουρῆϊ Υ͂ πλε, ἴο πγαΐτε τῆς 
Οεηεῖϊες οδεάϊεης, ὉῚ ννογτά δπά ἀεεά, 

Ι9 ΤὨγουρὰ πιρη 8ιρη8 ἀπά 
ὑνοῆάογα, ὈῪ τε ρόνεῦ οὗ τπςε δρίτιε 
οὔ οά; 8ο δαὶ ἴτοπῃ εγυβαϊςηι, 
ἀπά τουηά δϑουϊ υπῖο ΠΙγτίσυηι, 1 

ΟὨγϑῖ στουρᾶς (γουγῆ Η5 πιϊπἰϑίοῦ ἀγὸ ποτε 
Ὀγιεῆγ οἰδίεά ὑπάεγ ἴδ νΕΥῪ υϑι.8] ΔΗ 65:5 
οὗ “ εὐογά «κά «ἰεά.᾽" 

ΒΥ “ «υογά" 851. Ῥαυ] πιραῆβ ἴπ6Ὸ Οοβροὶ 
τς Π6 ργοδλοῃεᾶ, ὈΥ̓͂ “ ἀκεά " οὐ “ νοχίκ " 
(ἔἐργφῳῚ 411} (παῖ ἢς βαά ὕὈδεη εῃδυ]εβα ἴο ἀο δηά 
ἴο 5ΠΕ{ ἴῃ ἢ 5 πιὶηἰσίγΥ. 

10. Τδνουρό "πέσεν εἰσπ: ἀπά «υοπάξγε, ὁ 
δε ῥοτυενγ οΥ᾽ ἐδε δρίγὶ "ἡ, Οοά;)] ἘἈρολα, “Τὰ 
ῬΟΝΟΣ οὗ δἰᾳᾷδ διὰ πουᾶθσα, ἰΏ ΡΟἯΟΣ 
ΟΥ̓́Ϊ)ο δυίγὶ!ὶ οὗἩ Θοὰἀ." 

“βϑίψ: ἀπά εὐοπαῖογε" ψετὸ ποῖ 411 τῇ δῖ 
ΟἸγίϑι ννσουρῆῖ ὈΥῪ “ ἐξεά " τῃγουφῇ δῖ. Ραυὶ, 
δης τἢς "2οτυεῦ ο7 ἐῤὲ ϑρίγι: ' Οοδ᾽" ν 8 εχ- 
ετιοὰ τπγουμὴ πἰπὶ ποῖ ΟὨΪΥ “ ὁγ «υογά" Ὀμῖ ἴῃ 
ἸΏΔΗΥ ΟἿΚΥ νὰγ858. Τὺ ἴπ6 ρυσροβο οἵ ἴπε 
ἴννο ῬΑΓΣΔ]1]6] οἰαυποβ 8 ποῖ 80 πιυςὶ ἴο οχρίδιη 
το ΠΥ υνμαὶ ἰ5 πιοδηΐ Ὀγ “ «υογά απά ἠεεά." 
ἃ5 ἴο ρἰογυ ἴθ. Πινὶπα ροννεσ ἢ νυ] Γἢ 
Οκσῖ ντουρδξ τπγουκχὰ (6 τηϊηϊδῖσγ οὗ Η5 
Αροϑῖϊθ. 

ΤΠΕ “2οευεν 977 σἰση: ἀπά «υοπαΐογ: 7 5 ηοῖ 
τῆς “ροννεῦ οὗ νοτγκίης πιίγδς οβ," δυῖ ἴδε 
ΡΟΥΘΥ νυ οἷ πιίγαςϊθβ ἤᾶν 28 ““ἰσπι" ἴο 
ςοηνίηςδ, δπὰ 45 “" «ὑυοπάργι: ̓  ἴο ονεγαν, ὉΥ̓ 
ἴδε ῥτγοοῖ οὗ ἃ β:ρογπῃυπίδη ἄρεηογ. 81. Ρδυὶ 
ΔΠΡΘη)5 ἴο δ|8 πιῖγᾶς 68 85 “ 5:58 οὗ Δηὴ Αροϑίὶθ " 
ἰῃ 2 ον. χὶ!. 12: σοιίραγο Αςίϑ χίν. 2) χν. 12, 
δηά χίχ. 11. 

ΒΥ ἴδε ““οτυεγ οΓ᾽ “δὲ δριγὶ" ο"ἱ. Οοά " ἰ5 
ταοαηῖ “τηδῖ Θχίγδογ δι ΠΑΥΥ ἰηβυδηςς οὗ ἴδε 
δρίγιῖ, ψπϊςῖ ἴῃ ἃ πιοτηθηΐ τυγηεά τδη ἔγοπι 
ἀλγκης85 ἴο ᾿ἰσαῖ." ([οννεῖῖ.) 

“ὁ δα! “γο “7εγιιαίρη, απά γουπά αδοωΐ 
«π|0 1 γί.) Ὑγπάλε'β ἱγδηϑιαϊοῦ ἰ5 
ἴοτο ςογγοοῖ: “90 2 α! 7γο»» εγισαίοε ἀπά 
Ἔι:0 οοδδῖϑ σουπὰ δϑουϊ ὑπ|ο 1 γγίωωπ. 
ΤΠ τορι οὗ ΟἸ 5 5 νογκιης ἕπγοιῃ Η ἰ8 
ΑΡοϑῖϊο ἰ8 ιεγὸ βἰδῖεἱ ἃ8 ἢ ἴῃ ρῥγεοθόϊῃρ 
βοπῖοηςο Βαά δδοη δῇιγηιαίϊνε ἰη ἔοτ πη, 48 ννοὶὶ] 
85 ἸΏ 56Π56. 

Ηονν ἐἰοο5 τῆϊ]5 βἰαϊοπιοπῖ, {π2Ὶ [γιιβαϊοπὶ 
ν 3 ἴῃς 5ἰαγιπυ-Ῥοίηϊ οὗ 851. Ῥαι}} 5 τ] ἰΒΈΓΥ, 
δστοῦ ἢ 5 ον γεργεβεηϊδίοη ἰη δ]. ἰ. 17) 
[ςἴ, Οπ [6 ᾿ἰασῖ ἵνο οἰαρίετβ οὗ 
οὔϊδη8.ἢ 81. Ρδιϊΐ 58 πόσο ἀδβογιδίηρ ποῖ 

ἐδε ἀωυγαίίοη υῖϊ ἴδε ἰοεα! ἐχίφησίοη οὗ δίβ 
ΓΩΙΠΙΒΙΤΥ : ἰἃ τοδοποά, ἢε 5αγ8, “,ὴῦο» εγιισ 
ταἰρρρε " ἃ5 Υ 85 “ νηπίο 1 γγίειοη." 

Ὠαπιᾶβουβ, ἴῃ 6 βοθηθ οὗ ἢ]5 εαγ]εσῖ ργθδοῇ- 
ἰπς (Αοἴ5 ἰχ. 20), [ἴε5 θεΐννθεη ἴῃ 656 ὀχῖγοπιθ 
᾿ἰπι1ἴ5, πὰ 80 Ὡδᾶγ ἴο [ογυϑ εῖη 48 10 6 ΔΙ ΓῪ 
ἰηοεϊυάοὰ ἰπ ἴῃς ρατγῖβ " γομπαά αδομΐ" ἴϊ, 

Τῆς τοῖο ἀἰκίδοϊ Αγαῦίδ ννὰ8 ποῖ ἴῃς δοὲπὸ 

ΚΟΜΑΝΘ. ΧΥ. 

ἤανε ἔμ Πγ ρῥγεαλοπεά τῆς ροβρεὶ οὗ 
Ομ γίϑβε. 

20 Υ̓ελ, 80 Βαᾶνε 1 Σ᾿οδιγίνεὰ ἴο 
Ρτεδοῖ ἴδε ροβρεὶ, ποῖ σσῆεγς (Νγίβὲ 
νγ28 παηχεά, ἰεβὲ 1 δοιὰ δυ}} 4 ὡροῃ 
ΔηΟΙδ ΕΓ πιᾶπ᾿ 8 ἐουμπάλτιίοη : 

οὗ ἴῃς Αμροϑιϊθ 5 πὶ! ΞΊΓΥ, Ὀιϊξ ΟΠΪΥ οὗὨ Ἦὲ5 τε - 
(ἰγεπιθηϊ (Ὁ Δὶ]. ἱ. 17: 866 {ὲἰρῃπιοοί). 

[1 ννᾶ5 παίιιγαὶ, ννθ πιδὺ δάά, ἕογ 5:1. Ρδιι)]ὶ ἴο 
ἢχ {πὸ “ἴδιο Πρ. ροπὶ οἵ ἢ15 ΠλΠΙΞΊΓΥ αἵ ἴδε 
Ηοὶν Αγ, ἔτοπι ννῆϊςϊι ἴνε Οοσροὶ ἤγϑὶ ννοηῖ 
ἔοσῇ ἱπῖο ἴπ6 νοῦ], ἀπά ννυῆοῦὸ ἣθ δά ἢίπ- 
561} ἢγϑξ Ἰοϊπρὰ {πὸ ἔθ] οννβθ!ρ οἵ ἴΠ6 Αροβίϊοϑβ, 
δηὰ ἰῇ ΠΠΊεΠαΪγ ἱπίογοουτοε ἢ Ρεῖογ δηὰ 
]4πι|ε5 πὰ Βαγηδθδβ "" “ραάε οί !γ ἐπ ἐδε παρρδ 
ΤΑ χὰ Ζογαά" (Αςῖβ ἰχ, 28: 566 ἀἶϑὸ 1ἰἸγδτ 

αἱ. ἡ. 88). 
ΟΠ τγβοβίοτμη 8 ἰηϊεγργοίδιίοη, ἴΠαὶ δῖ. Ῥαυὶ 

δὰ {τὰνθ] θα ἔγοπι [Θγυβαίοι ἐπ ὦ εἰγείρ 
τουηά ἴο [᾿Ἰἰγτίσιπι, ἱποϊυ ἀρ Ῥεγβῖα, Ατ- 
τηοηΐᾷ, ἄκο., ᾶ5 ΠῸ διι:ρροσί ἴῃ [ἢ 5 ρᾶϑϑαρὲῈ ΟὐΓ 
εἰϑοιν βογα. 

ὙΠΟ ὑτοδῖ γοδεῖ ΠῸπὶ ες Εαβὶ ἴο Ἀοπῖς, 
Ῥαϑοίης τῆγουρῃ Μδοοάοηϊδ ἰηῖο [ΠἸγτίσυπι, 
τοδοβοά ἴπ6 Ααἀγίδις σοαϑὲ δἱ ὈΎγγδοδιιπι. 
ΤῊϊβ ϑοιΐῆογηῃ οὐ Οὐοεκ ΠΙγτίοιιπὶ ννὰβ ἰποΟΓς 
Ρογαϊοά Ὀγ ἴῃε Β οπγδῃβ νν]ἢ Μαροεάοπία, δηά 
τπογείογε τλὰῪ νν6]} ἤᾶνο Ὀόδη νἱϑιϊοά ΟΥ 581. 
Ῥδιιΐὶ ἀυπης τῃ6 ᾿οιγΠΟΥ τιοητὶοηθὰ ἴῃ ἀςῖβ 
ΧΧ. Ὶ, 2. ἴῃ ΠἈἩἈἩΗἩἭ τοῦτα, ννβαίΐενου οχίεπίὶ ΜῈ 
ἤογὸ δϑϑίρῃη ἴο ἴῃς γτορίοῃ 50 παπιοά, δῖ. Ραιιὶ 
τολοποά τῆς νν ἐδίογῃ ἰἰπηϊῖ οὐὁἨἁ Π]5 τη 5σΙ ΟΠΆΣΥ 
Ἰουγηογϑ, ἀπά ννᾶ58 σουηραγδί νεῖ Υ ΠΘΆΣ ἴο Ἐ ΟΠΊΘ. 
(ϑες σοηγδ. «πὰ Η ον5υτ, ἰϊ. 1.26.) 

1 ϑαυε βιωώϊν ῥγεαεδεά [δὲ χοερεὶ οὗ Οὐγὶα1.} 
Οοπιρασγε (οὶ. ᾿. 25. Ὅδε ἐχργεϑϑίοη πιυδῖ Ὁ 
υπάἀογβίοοα, ἃ5 ννὲ 866 ἔγοπῃ ἴπθ ποχῖ ψνϑῦβο, 
ἢ τοΐογεηςο ἴο ἴῃ ϑρεςίδὶ οῇῖςς οἵ τῆς 
ΑΡοβίϊε ἴο ἴῃς Οεπ!εβ δηὰ 15 υϑυ] ργαςσίῖςα. 
ὨΔπλοΪγ, ἴο ργεδοῖ ἴῃς Οὐοβρεὶ ἰὼ ἴπ6 «βίοῖ 
οἰτἰο5 οὗ Ἀδὰ ςουπΌΥ {πδΐὶ ἢε νιδίϊεά, Δηὰ ἴο 
ἰδυ ἔουῃάλιϊομϑ οἡ ννῆίεϊι. οἴβεῦβ πὶ σῃϊ θυ ὰ 
(1 ον. 1. το). Τῖβ δῖ. Ρδι!] ςουϊά {τυ ]γ 
ΒΑΥ παῖ ὃς δά ἄοης ἔγοπι [Θγυβδίθπι ηΐο 
{ἰγτγιςυπι. 

20. 7εα, “ο δαυε 1 «εἰγί σε Ιο ῥγεαεῤ ἐδὲ 
20.) “Μεακίηρ ἰδ ΠΟΎΘΥΘΥ ΙΩΥ̓ δηιδὶ- 
τίου το ῬΥΘΘΟΝἙ [80 Θ086}Ρ9] οἱ μἰ8 νὶδ0." 

Τῆς θεῖον τοδάϊπρ πλαῖκοϑ τῇ 5 4 ραγί οὶ ρίαὶ 
οἶδυβε, ἀερεπάεηϊ οη ἴπε ῥγεςεάϊπε δεπίεηςε, 
δηῃά οοηίδ πίῃς δῇ ἱπιρογίδης ᾿ϊπιλίίοη οἵ [8 
πιοδηΐῃς. 

Εοτγτῆς τρϑδπίηρ οὗ φιλοτιμεῖσθαι 8ὲὲ 2 (ΟΣ. 
Υ. ο, ἀπά 1: ΤΠ 658. ἱν. 11. 

ΤῆΘ πιοάς οὗ, ργεδοδίης (οὔτως εὐαγγ.) 5 
οχρίδιποὰ πεσαῖνοὶυ ἴῃ (18 νεόγϑα, δηά ροϑβὶ"- 
(ἰνεὶγ ἰῃ (ἢ πεχῖ. 

ποί «ευϑεγε Οῤγσέ «υὐὑα:ς πα;κειΐ.) 1... ποῖ 
ἉΠΟΓΟ πλοη δά αἰγεδὰγ Ὀδεη ἴδυχῆς ἴο δο]Ἰοτα 

Ῥ»Ῥ24 
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ΒΟΜΑΝΞ. Χν. 228 [ν. 2:----26, 

ἘΠ 55.185. 24 ΟΝ Βεηϑοενεῦ 1 τἀκε ΠΥ ἸουΓΠΕΥ͂ 
ἱπῖο δραίῃ, 1 ψ»}}] σοπλα ἴο γοῖι : ἔογ 
Ι“τγυβῖ ἴο 866 γοι ἴῃ ΠΥ ἸΟΏΓΠΕΥ, 
δηὰ ἴο δε Ὀτγοιρῇῃϊ οὐ ΤᾺῪ γᾶν {ἈΠ οτ- 
νναγὰ ὉΥ γου, 1Γ ἤτβῖ 1 θὲ βοπιεννῃδλῖ 

21 Βιυῖ 5 ἴἴ 8 νυνττῖδη, ΤῸ νγῇοπὶ 
ἢε νγᾶβ ποῖ βροκεη οὗ, τῆν 5}|4}} βεε: 
πὰ {ΠῸῪ τπὰῖ Πᾶνα ποῖ πεᾶγὰ 5}2]] 
ππάετγϑϊαπα, 

22 Εογ ννῆϊςἢ σδιιβε δἷϑδοὶ ἤδνε Ὀθεη 
"0, πηυοἢ Πἰπάεγεά ἔτοπι σοπιίπρ, ἴο γου. Ἀ]]εἀ ἔνε γουγ εοπιβάην. εἰ τρέίος 
ταγη ον, 23 Βιυϊῖπον Πανίηρ᾽ ΠΟ πιοζα ρἰδσεῖΐη 25 Βυΐῖ πον 1 ρὸ ὑπῖο [εγυβαὶεπὶ 3... 
γα ἴῃ ρς6 ρμδγῖβ, δηἀ Πανὶπρ' ἃ ργεαῖ ἀββῖγε ἴο τ! βίου ὑπίο τῆς 54] ἴϑ. 

[Π 656 ΠΊΔΗΥ γαεαῦβ ἴο ζοπλα ὑΠῖο γὙοιι ; 26 ἔογ ἰξ μδῖῃ ρ᾽εαθεά τπεπὶ οὗ 

ἴῃ ΟΠ τισί, ἀπὰ σα} τρὸη Ηἰ5 πατὴα ἰπ ρυδ]ὶς 
ςοηοβϑδίοη ἀπὲ δάογαίοη: σοσιρᾶγο ἘΡῆ. ἱ. 21,. 
1 ΤΙπι. 11. 10, 18. Χχνὶ. 13, ΑΙΠΟΒ Υἱ. 10. 

ἰσὲ 1 «ρομίά δι 4, Φ 6. ἴῃ 2 Ὅογ. χ. 
12-,6 (Π6 54π|6 ρσϊποῖρὶο 15 ἀϑϑοσῖθα νυ} (ἢ 6 
δίγοπε δπιοίΐοη σγοιβεὰ ΟΥ̓ ἴῃε ὈΠΡΈΠΕΓΟΙΒ 
ςοπάαςϊ οὗἉ ἢἰ5 Δάάνογβαγίθ8. 

Βαιιγ᾿5 οδ]οςῖίοη ἴο ἴῃ ξϑπ πο η695 οὗ (ἢ 18 
ράβδαρε (΄ Ρδιυ}ι5,᾿ 1. Ρ. 357) 15 θα56 4 οἡ ἃ π|}5- 
τοργοϑοηϊδιὶςοη οὗἉ [5 πλεδηΐηρ. ΕῸΓ 1 ἰ5 ἐν ἀεηΐ 
ἴηδῖ 81. Ρδὺ] τεΐθγβ ἴο {πὲ ογα] γεαςδὶπσ οὗ 
ἴῃς Οο8ρ6], 45 του] ΓΙ σ 15 ῬΟΓΒΟῊ4] Ὀγθβοπῦα 
ὨπΒοτῖο ἰπ ἔπε αδσῖ. Ηἰ5 Ἰοϊζϊεγβ ἴο ἴῃς 
(οϊοπϑίδηϑ δηὐ 1,δοάϊσθδηβ ((Ο]. ἵν. 16), ἅγὰ 
5 ΠΠἸοοηΐ ρῥγοοῖῦ (Πδὶ 1π τ τπρ ἴο 1η6 ΟΠ ΤΟ ἢ 
δ οχησ, ἢς ννᾶ5 ποῖ ἴγδη 5 ΓΟ 5 ηρ 5 Τυ]ς ἴο 
ἀνοϊὰ ὈιΠἀηρ οἡ ἀῃοίποῦ πηδλη᾿ 5 ἰοιιπάαίίοη. 

21. Βωΐ α’ ἐ ἐς αυγιπ,} 5814} ἰ}]|. ΟΘ615, 
αυοϊεά ἐχλοῖϊγ ἔγοθῃ ἴδ ΧΧ. Αορςοτάϊηρ 
ἴο 186 Ηρῦτγονν, πδίίοηβ δῃὰ Κίπρϑ 5}.4}} δ6 
ἀϑιοηιϑῃθὰ δὲ ἔπε Ὄχαϊϊδίίοη οὗ (ἢ βυβογηρ 
φογναηῖ οὗ Οοά, 85 ἃ {πΐπρ υπροαγὰ δηά 
μηκηοόννη. ἴη ἴδ ΧΧ πὸ σμδηρσο ἴῃ ἴῃ6 
ἔοσπι οὗ ἴπε ϑϑηΐοῃηςθ ἄοδθβ ἠοῖ τηδίοτιλ! ]ῦ 
αἴοοϊς ἴΠ6 56ῆβθθ ἴῃ ὑδιοἢ 51, Ῥὺ] ι.565 186 
Ῥάβδῆᾶρε, ΠΑΠΊΘΙΥ ἴο 5ἤῆυνν 1παἴ ἢ]5 ῥγδςίϊςθ οἔ 
Ργοδοἢηρ νῆογο (ἢ γΙσ[ 5 ἤδπηδ ννᾶ5 πη ΚΠποννη 
ἁυτοοάδ ἢ} (Π6 ξοηογαὶ σπδγδοῖοσ οὗ {Π6 
Οὐοβρεὶ πιοβϑαρε 85 ἰογοίοϊ ὦ ΟΥ̓ [5δῖδἢ. Ας- 
εογάϊηρς ἴο Ἐτίζϑοπο, 51. δὲ} Ὀο ον τπαῖ 
[5414 Ροϊπῖθαα Ὄϑρεοα! ἴο πὶ δηᾶ ἢἰ5 
ΓΙ ΞΙΓΥ, ἰδοαθννν (δῖ Ρδὺ! ἴη6 Αροβῖϊε οὗ 
ἴη6 Οεηζιε8. 5ποι] ἃ σΑΥΤΥ [6 δηποιποοιηθηΐῖ 
οὗ ἴπε Μεβϑίδῃ ἴο ἴἴοβϑο Οδθηί 65 νῆο πδά 
ποῖ γεῖ Πελτά οἵ Ηἰπὶ ἔτοπὶ οἴποσ Αροβίϊίϑϑβ. 
Βι 118 18 ἃ ἸΉΕΓΟ ἰΓΑνΟΒΥ οὗἁὨ 81. δι} 5 
ταοδηϊηρ, ἱηνεηϊθα ὈΥ οης ννῆο Πἰπιβοὶ  το]θοῖβ 
[ἢ6 Μοβϑίδηϊς Ἰηϊογργείδιίίοη οὐἅἁὨ 158αϊδὴ ἰἰ]., 111}. 
αἰϊορεῖμεσγ. δ66 ῃοῖθ5 οἡ [βαϊδῇ. 

Δ. 1 ῥᾳαυε ὀεόη γημὸρ ῥίπάεγε] “1 τὯδ8 
πο πιοδῖ (ἐπ 96 δπἰπὰοτοὰ." ὍὙΠΟΓΘ νυν 
οἴποῦ πιπάγδηςαϑ, θυ ἴῃς πιοβὶ ἔγεαυθηΐ ἀγοθο 
(τοπὶ ἴπε αὐ Υ οὗ Ρτεδςδίης ἴῃς Οὐοϑρεὶ ἰῃ 
Ῥίδοεβ ννῆογε (ἢ γϑι᾽5 ΠᾶπΊ6 ννὰ8 ποῖ Κηοννη. 

43. Βμὶ ποαὺ ῥαυΐπρ πὸ πογ ῥέασε ἰπ ἐῤεος 
αγα.) “Βαϊ ποῦ πο ἸΟΏΡΟΣ δανίηρ 
Ῥὶδοθ," ἰ. 6. " δ'πςε ΠΟ ἰοῆρεν (μηκέτι) ἴ Πᾶνα 
τοοπι. [ΙἢῚ ἴπε86 τορίοηβ, ἔσοπὶ [γι δα] θτη 
ἴο ΠΙγτίςυπι, (Πα Οὐοδρεὶ πιεβδᾶρε ἢ85 ὕθθη 

ΓΌΠΥ ρῥγοδομοά (υ. 19), ἃηὰ Οδυγοδεβ. ἤᾶνε 
Ὀόοη ἐουπάρά, 50 παῖ ἴΠΟΓς 15 ἢο ΟΠ ΟΥ ΤΟΟΠῚ 
ἔου ἀοίηρ τῃμαῖ νϊοἢ 15 ἴδ Ρεσυ} τ ννοσκ οὗ 
ἃη Αροβῖϊθ, βξρθοίδιῦ οὗἁἨ ἴμε οὔὲ “Αροϑβῖϊε οἵ 
ἴῃς Οεηῖ|165.᾽ 

Ω κγεαί 4ε:1γ)] 6 Ἰουρσίῃρ " (ἔπιπο- 
θίαν) : ΠΟΙΏΡΑΓΘ ἰ. ΣΙ; 1 ΤΙ Π655. ΠΠ. 6; 2 (οτ. 
γ. 7, 1, ΡΒΙΠΙΡΡ. ἱ. 8; νὰ Βρ. Εἱσοοι 8 
Ὠοῖο. 

24. ἢῥοπτοευεν 1 αξο »Ὲγ ΤοΏΓΉΟν ἱπῖο δραΐν, 
1 «υἱ]! ον ἴο γομὶ ζὸγ 1 ἐγισὶ 0 “τε γοὼμ ἐπ 
7 7ομγπ,) οδα, “ ῥεπεοέον 1 ἰαᾷε »Ὦ 
ἡοιγηεν ἱπίο δῥαιη:- -ἴοΥ Τ ΔΟΡΘ ἴο 806 γοῦ 
88 1 »δ88δ8 ΤΏ ΣΟΙ." ὙΠὸὲ νοτάβ “7 «υἱ!ῇ 
(ο»η6 10 γοκ" ννοῦῈ δἀὐάοαά ἴο σοπιρίοῖς τΠ6 
Ὀτοκοη βεπίοηςο, ἴῆ 6 σοπολιϑίοη οὗ ν ἢ ἢ ἰ5 
[οιϊιπά ΟἿΪΥ ἴῃ ἂη αἰϊόγεά ἔοστῃ ἴῃ ὑ'". 28. 

Μουετ οπιῖ5 γάρ 480: “Δ Πεηβοενευ 1 
ἴδιο ΤΥ ἸΟΌΓΠΟΥ ᾿ηἴο ϑραίη, 1 ἢορε ἴο 566 γοῖ 
45 ἴ ρᾷ55 [του ἢ." ὙΠΙ5 πιακοβ 4}} βπιοοΐῃ 
Δα τορυΐατ, δυϊ 15 ἀραϊηδῖ ἴΠῸ ουάεποο, δηά 
ἴΠη6 Ὀγόκεη βοπΐθησε 15 αυϊα ἰη δῖ, Ραιυ])βῆς 
δῖ γ]6. 

Οη ἴπο ἱπιοπάδα Ἰουγπου ἴο ϑραίῃ 5ες [η- 
τγοάαςίοη, ἃ 6. 

ΤἼΘ νἱϑῖ ἴο Ἐπὶ νν85 ἱηϊοπαάσα ἴο 6 ΟΠΥ͂ 
ἴῃ μαβϑίηρ τῆγουρῃ, Ὀδσοαιθα τῆς (Οτγίϑιίδῃ 
ἙΑτὴ ννᾶ5 αἰγοδαγ οβί 5 θὰ {ποτὲ (Βεηςε]). 

αηπά ἰο δὲ δγομσῥί οπ 7Ὧ:} αὐαγ ἐῤ᾿᾽έδεγαυαγαη 
“ᾳπὰ ἴο ὃθ δοῃῖ ζοΣψαγὰ δι ποτ." 51. 
Ῥδὺ] πορϑά ἴο τϑοεῖνε ἔγοπι Ἀ πις ἴΠ 6 5ᾶπὶὸ 
Κιπάη655 δῃὰ τγεβροοῖ 45 ἔγσοπι οἴπετ (δι γοἢ 65, 
νος ἢ δοπί σοπιραπίοπβ ἴο ἐβοογίῖ ἢἰπὶ οἡ ἢ 5 
ἔα ΟΣ ἸΟΌΓΠΟΥΒ:; Αοῖβ χν. 3; 1 Οον. χνὶ. 6; 
2 ὍοΥ, 1. 16. 

ΓΙ: 1 δὲ «ονπεαυραὶ )]εἋ «υἱεὖ γοιγ εο᾽γ:» 
}α,γ.} ΚΊΓΙ ΔΔΥ ὅταῖ Ὀ9 ἐπ Ρῥδζί δδι16- 
δοὰ ψὐἰῖΐῃ ΥὙΟῸΌΣ ΘΟΣΩΡΘΕΥ," ΟΥ “ΔΗ͂ΟΥ τῆδῖ 
[πᾶν ϑομλοννῃαῖ επ]ογοὰ γου " (Τγπάδιο), 
“ ρῃηἸογεὰά γουτ δοηυαϊπίδηςςε "ἡ ((ΟΥΔΠΠΊΕΤ). 
(οπιρᾶγε 1. 12 ἴῸΓ δὴ εχρίδηλίίοῃ οὗ ἴδθ 
παῖιτο οὗ δ ϑαιἰϑίδεοϊϊοη ννῆιςῃ 81. Ῥαδὺυὶ 
Πορδά ἔογυ. 

δῖ. Ρδ0] 8475 σοιυγίδοιιϑιΥ ἴῃ ρασί δαιἱ8- 
Δοὰ," πιρδηϊηρ “ποῖ 8ἃ58 τῇς ἃ5 1 πλϊρῃϊ 
νυν δῆ, Ὀυϊ 85 τουσῇ 8ἃ5 οἰγουτηδίδησοα 5}42]} 
Ρεττηϊ " (Οτοί 5). 

25. Βιιί ποαὺ 1 30 τὐιο 7εγιααίοηι ἐο γγἰγ:5- 
ἐεγ ὠπίο ἐδὲ “αἰπ|5.}] “Ἐπ ὩΟῊῪ Σ διὰ βοι εἰ 



ν. 2]--.30.} 

Μαςεάοηϊα πὰ Αςμαὶα ἴο πρᾶκε ἃ 
ςεγῖδιθ σοπίγδυϊίοη ἰοῦ τῇς ρόογ 
8418 Ὑν ] ἢ ἃγα δὲ [γι ϑα]επ. 

27 ἴτ Βαῖῃ ρελβεά τπειη νεη]ῦ ; 
ἃπά τΠεὶγ ἀεῦδίοβ ἵπεΥ ἅτε. ἔσογ ἴἢ 
τῆς (ὐεητ}}ε8 ἤᾶνε Ὀεοη πιδλάες ραΐ- 
ἴλκεῖβ οὐ τῇεϊγ βρίγίσυδὶ τη ρ5, ΓΠΕῚΓ 
ἀυτγ 5 αἶἰδο ἴο πλίῃ δῖεγ ητο τῆδπὶ ἴῃ 
ολγηδὶ τῆ! ἢ ρ5. 

ουὐἵ ππῖο ΣοΟΥΌΒΔΊοαι, τ αἰ δοΥ τ ἴο 189 
δεαϊηϊ 8." [Ιἅηἢ οοηῖγαϑβί ἴο ἴῃ 6 πορὸ οὗ ἃ ἕυζυτα 
υἱδιῖ ἴο Κοπια ἴδε Αροβίϊθ᾽ 5 ργεβδεπὶ δηὰ ἱπὶ- 
τηραϊαϊε αἰ 15 τα κηρὶ ΠΙπὶ ἀναγ ἰῃ ἴΠ6 ορ- 
Ῥοβίϊε αϊγεςτίοπ, δες Αςῖβ χχ. 3, ἀπά ποῖε 
οπ Ί. 9. 

“τη εἰ δλοσίὶηρ." Τῆς Ῥγεβοπὶ Ῥασίςρὶθ 
᾿ΩΡ Ϊ65 [παῖ [ἢῸ ἸΟΌΓΠΟΥ ἴῃ σἤαγρο οὗ τῇ6 
ςοἸ]οςϊοα Αἰπὶβ οὗ ἴη6 ΟΠ υτοἢ65 νν85 156} ἃ 
φαγί οἵ {Π6 τηϊηϊδιγαιίοη ἴο ἴπ6 Ῥοου δαϊηΐβ αἵ 
Θγυβλίεπι: 566 τ (ου. χνΐ. 4, τς; 2 ΟοΥ. ἰχ. σ; 
δηά [Ιηϊτοάιιοτίοη, ὃ 2. 

26. ον ἐ ῥα! δ ῥίκανεα 1ρερι 9 ΜΜαςέάοπὲα 
ἀπά “εραία.) “Ἔοτ Ἱξδοοδοπὶα διὰ Αοδαὲὶδ 
βάν Ὅθοηπ ρμ]ϑδβοὰ"" ὐρ. 1μκὲ χὶ!. 32; 
1 Ἴ Π655. 11, 8. Ὑἢε νοτὰ (ηὐδίκησαν) 6χ- 
ῬΓέ5565 {πε Ὀεπενοϊεηῖ ρ᾽θάϑασε οὗ ἃ σβθογέι] 
ξῖνογ. 

ο "παζε ἃ εεγίαϊπ εοπίγιδμίοη 0 ἐδὲ οοΓ 
“αἰπ1.} Ἐελά, “20 γιαῖζε βδοῦλϑ εοἠἹγίδιμίίοη 
ον δὲ βοον ΔΙΔΟῸΩ 19 δβαϊῃῖθ." 866 ηοῖδ 
ΟὨ ΧΙΪ. 12. “ὙὯΟΜΒΟ οοηςτθυῖοῦ δηΐοσϑ ἰηῖο ἔρ]- 
Ἰοννβδῆὶρ νυ ἢ τῆς ρογβοη δἰάε, ἱπαβπλιο ἢ 85 
ἢ "ϑῇδσγεβ ἢἰ8 ᾿ρορβϑιἰ65᾽ : κοινωνία 18 ΠΕΠΟδ 
πε Ἑπαγδοίογιβίῖς οχργεβϑίοη ἔῸγ αὐροσίυϊπε, 
σπου πονγενοῦ Πανίηρ Τπαηροα [15 Ῥγοροῦ 
5Ε 56 ωο)ρ)»γ121105 Ἰηῖο ἴῆς δοῦδνε οἠθ οὗ εο»- 
»ει σα ον" (Μεγεοτ). 

ΎΤΠε ἰπάοβηϊίε ννοτὰ “ δοπιθ᾽ σογγεϑροπάβ 
ἴο ἴδε ἔδοϊ τῃδῖ τῆς ςοπίγιθυϊςοη πιρηῖ δὲ 
ΤΏΟΓΕ ΟΥ̓ 655 δοςογάϊηρ ἴο πὸ ΔὈΠΠν δηα ρμοοὰ 
Ψ1}} οὗ πὲ ρίνεγβ (1 ὕογ. χυΐ. 2; 2 Οὐυ. ἰχ. 7). 

27. 1ὲ δὰ: ῥίεαοά ἐϑερε ὐορὶν; απά ἐρεῖν 
ἀεδιογ δὲν καγθ ἢ] “ἸΔΟΥ͂ αν Ὁδ605 
Ῥιοαδϑὰ, Ζ βαύῦ, διηὰ δῖὸ ὑπϑὶσ ἀθοθοσβ." 
ΤΠῈ γάρ ποῖ ΟΠΙΥ͂ τεβυπιο5 ἴῃς ργονίοιιβ 
βίδι οπχεπί, δυΣ σοηπττης ἰ ὉΥ ἃ ΓΒΕ 6χ- 
Ρἰδηδίίοῃ. 

ἔογ ὑγιδε Οεπηΐος δαῦυε δέεοπ νιαά βαγίαξεγε 
97 ἐῤεῖν “ριγμμαὶ ἐξίπ.) “ον ἐγ ἐδεὲ Οεηπ δες 
διδασοὰ ἐπ ἠῤε “ῥίγμαί ἐῤὶησι." ΤῈ 
Οθρε], Ἰἢ 4}} ἰἴ5 σριγίτα αἱ δ᾽οβϑιηρβ, νν δἰ ἢ 
ἅγε ἴῃς ρ»!ῆἔϑβ οἵ ἴπὸ Ηοἷγ Ομδοβῖ, νναβ δἱ ἢγεϊ 
{πὸ ροβϑοβδίοη οὗ ἴῆεα Μοῖδπενγ σδυσγοῦ ἴῃ 
16γυβδίοπι, ἀηὰ ἔγοπι ἴβθησθ ννᾶ58. σοπιπιηὶ- 
ςαἴει] ἴο πε Οδη]ε5. [ἢ τοΐϊυγη ἔοσ ἴποβο 
ετεδίεν ε1{15 [6 Οεη 68 οννὲ 4 ἀθδὶ (ὀφεί- 
λουσιν) ἴο ἴῃς δα! Πἴ5 εἴ [ΘΓι 54] 6 π “20 »εἰπίσίον 
μαο ἐδερε ἐπ εαγπω ἐδίηρ:," 1. 4. ἴῃ τη; 5 

ΒΟΜΑΝΞ5. ΧΝ. 

28 ΝΏΒοη τπεγείογε 1 πᾶνε ρεῖ- 
ἰοτπιεα τἢϊ5. ἀπά πᾶνε 5οα]εα ἴο τπεῖη 
118. ἔγωαϊς, 1 νν}}} σοσῆθ ὈΥ γου ἰηῖο 
ϑραίη. 

290 Απά 1 δπὶ 8ιγε τῃδλῖ, ννεη 1 
ςοῦῖς ππῖο γου, 1 8}4}} σοπιε ἰῃ τῆς 
ἔ1π6858 οὗ {με δἰεβϑίηρ οὗ τῆς ροΞβρεὶ οὗ 
ΟἸγῖϑῖ. 

20 Νον 1 Ὀεβεεςἢ γου, Ὀτγεΐῆτγεη, 

ννὩ] ἢ Βοϊουρ ἴο τηδηβ δοάΥ ᾿ϊθ, δυο ἢ 85 
ἰοοὐ δπὰ τγαϊπηεπί. Εογ 1815 56η56 οὗ “ εαγμα " 
ΚὨργ5 48 Ἴοηϊγαοίεα νυ σρίγίζιιαὶ, 9866 
1 Οοτ. ἰχ. 11. Οὔπογνο (Παϊ δῖ. Ρδι}] ἀρρ]}65 
ἴο 15 “ Π.ΠἸΞΓΥ οὗ ἴδε Ὀοάνγ ᾿" ἴΠε 54πὶ6 
Βοποῦγδῦ!ς {Π|}6 λειτουργία ννϊς ἢ ἢδ ἢ85 υϑεά 
αῦονο οὗἨ ργεδοδίηρ ἴπῸ Οὐβροὶ (υ. 16). 

Οὔδεγνε 450 ἰῇ ρῥτοοῦ οὗ ἴδε Ρδυ]ίης 
ΔΓ ΒΟΥΘἢΪ οὗἩ [15 σῃδρῖον (πλοϑῖ ὉΠγΘΑΘΟΠΔΟΪΥ 
αιιοδιιοπεαά Ὁ Βδιτγ) ἴπε ἀεϊϊςαῖς δηὰ υπ- 
οδίγυίνα οοἰηςίάεπος νυνὶ Οδὶ. 1]. το. 

28. απά δαυε «εαἰεά 10 ἐδενι {δὶ {|| 
Οοπιρασε ἢ. ἵν. 17; ἴπε ςοηίτγιθυκοῦ 
(κοινωνία, Ὁ. 26) 15 45 ἔτι Ὀγουμῆῖ ἔοἢ 
Ὀγ ἴῃς Οεηί!α Οδυγοῆθ5. ΒΥ βοΐης ΒΙπιβεὶῇ 
ν ἢ τῆσδε ννο σοηνεγοά 1, 81. Ρδιὶ νου]ά 
Ἀ55ΌΓΟ δηά ΤΟΝ ἴο ἴῃ βαϊηῖβ δἵ [θγιιβα ΠῚ 
ἴῃς ἐλ] ἀο! νοσῪ οὗ με εὐ ΌὉγ ἴδε 5εαὶ, 45 
ἴντα, οὗ Αροβἴο]ις διιϊποσγιῖν, πιοῦὸ Ἔβρε- 
οἰ! ν Ὀόσδιιϑα ἴἢ6 ρΠΠ|τ8 οὐ τὰς Ομυτοῖ δ 
]οτγυβαίοπι ΠδΔα ἜΧΡΓΟΞΘΙΥ ἰαϊά οπ δϊπὶ ἴῃς ἀκ 
οὗἉ τεπηοιηθογίηρ ἴπς ροοῦ (6 Δι. ᾿". το). 

] «υἱἱ! εονιο ὃν γομ ἱπίο 8ραὶπ.) Ἐοδα, “1 
«υἱἱ! εονιό Ὀ8οκ," ἄχε., Ρ]αῖο " ϑγτηρ.᾽ 193, ς. 

429. “πᾶ 1 χ»2ι'ιωγε 1ῥαΐ, κυδεη 7 κογισ ππῖο 
γομ, 1 “ῥα εονις ἐπὶ ἐδ γμίπεις οὗ ἐδ ὀεσοείπα, 
5.) ““πά 1 κχπαον τδαῖ ἱπ οοπὶπβ ἴο 
γου, 1 «ῥαΐ εο»ς,) ἄς. ὙὝΠεγε ἰ8 8Πη οἵἢ- 
Ρμα58 οἡ ἴς γὑστοποιη, ὍΤῆυβ ἴῃ στορεϊοη 
οὗ πὸ νογὰ “ εο»φ᾽ 15. ὯῸ ΘἸΏΡ(Υ ἰδυϊοίορΥ : 
ἴῃς τοᾶϑοπ οὗ ἴπὸ Αροβί!οβϑ᾽ σοηἤαθησθ [165 
ἴῃ ἴπο Τμαγαςῖοῦ οὗ ἴμοδε ἴο ννῇοτῃ πε 15 
ςοπλίησ: δὲ Κπονβ ἴδπαΐ ἴπ ποῖ ἴπογο νν]] 
Ὀ6 ποϊπιηρ ἴο ἀϊπιηϊδῆ ἴπδ [ιϊπο55 οὗ τῆς 
Ὀϊεβοὶπς νν ίοἢ δα Ὀτίηρ85. (οτήρατζε 1. 8, 12. 
80 ἰπ τ Ο(οΥ. 1, “ 4πώ4 1, ὀγείϑνγεπ, «υδέη 
1 εαριό 10 γομ, εριό ποίὶ «υἱὲ ἐχεείεπον οὗ 
σέεορ ογ ὁ «υἱτάο»»," ἴῃ6 τϑάϑοῃ οὗ ἴδ 5ἰπὶ- 
ῬΙΟΙΥ οὗ τἴὰ6 Αροβῖϊθ 5 ργεδοδίηρ ἰὰὺ Ἰὴ ἴδ 
56 [8116 Ι ΠΟΥ οὗἩἨ ἴποϑε ἴο ψνποπὶ 6 ΟΔΠ6, 
ἃπά ἴῃ 1ποὶγ σοηςεῖξ οὗ σι ρογίοσ νυ βάοπι. 

ἐδε ὀἰκεεἰηρ οΥ 1δὲ φοιρεῖ φ" Οργμ. Ἰλοδά, 
Ἔ{0 ὈΙοδοὶηρ οὗ ΟΣ" τ" 

Οσοάες τἰργ 85 Κ8, “ νουϊὰ 4 ἔογρεγ 
ντηρ υηάογ ἴπ6 πάπα οὗ ἴπὸ Αροϑβί!ε ἴῃ {Ππ6 
λῃηὰ ΓΤεπίΓΥ, παν ἄγαν ἃ Ριεΐυγο οὗ (Π6 
ἔυϊυγε 50 ορροϑβίῖε ἴο ἴ86 ννᾶγ ἴῃ νν ἢ ϊς ἢ {5 
ΤΕΔΙΠΪΥ σᾶς ἴοὸ Ρ455)»" 

80. δίοφυ 1 δε!εεεδ γομ, ὀγείῤγεμ, 70 ἐδ 
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οὐ τῆς 1,ογά ει (γι ϑι᾿ 5 βᾶκε, δηά 
ἔογ τῆς ἴονε οὗ ἴῃς δρίτι, ταῖ γε 
δίηνε ἴορεῖμε ἢ 6 ἰῇ γοωγ 
ῬτΆγεῖβ ἴο (ὐοὐ ογ πλὲ ; 

31 Τηδῖ 1 πιὰ δὲ ἀεϊϊνεγεά ἔγοπὶ 
τεαι τπλὺ 'ἀο ποῖ θεϊενε ἴῃ [υἀ252 ; 
δηά τῆδι τὴν βεγνίςε νη ἢ 1 ἦσὺε ἔοσς 

1ονγά ὕετπἴὦῷ Οδνά: “πε, ἀπά 7ὃν ἐδε ἰουε οὗ 
4δὲ δριγὶ, ἐῤαὶ γε “έγέυε ορείδεν «υἱέ γιό '᾿ 
χοῦ ῥγαγεγ 9 Οοά 707 »"6.} ἘἈδλά, “Αδὰ 1 
ὀέωεεορ γομ, ὀγείδινη, Υ οἷζς Ἰοζὰ δ6δ08 
Ομσίοῖ, δαπὰ Ὁ 42ῤὲ ἰουνε οΓ 1δὲ ϑριγη, ἴο 
δίτὶνο οί δεΓ «υἱὴδ πῆς ἐπὶ γοΏΓ ῥγαγεγε 1οῪ 
30 ἴο Θοἀ" (Εἶνε (εγργπιεη). ΓΠ15 υγροπὶ 
Τεαιεδῖ ἴοσ ἢ5 Ὀγοῖθγο ἢ 8 ῬΓΑΔΥΕΙ͂Β 5ΡΓΙΏ 5 
ἴτοπῃ {πὸ βδπιὸ σοπβάδηςο ἴη πεῖς ἔδιἴἢ, νν ΒΙοὮ 
ἢδ5 Ὀδθη δγοδαγ βῆοννηῃ ἰἢ σ. 29ς. ὙΤδὺ5 δέ 
'8 δ ρὶγ ςορτυδῖϊνε, “Α πὰ," ποῖ δΔἀνογβαῖίνο, 
ΦΒυϊ." 

ΦὉΥ ΟαΣ Σοτὰ 76986886 Ομ τὶοί." (ΟΟΥρᾶγε 
ΧΙ. 1, “ ὁγ ἐδὲ »ιεγεῖσι. οΥ7 Οοά. Ογίβῖ ἰ5 τῃ6 
τηοῖνα ὉΥ ψνϊς ἢ (86 ΑΡροϑῆϊς Ὀεδεεοῦοβ 15 
Ὀτγοϊῆγοη,  οτ. χ. 1. 

“δε Ἰουε 97 1δὲ ϑρίγι 1" 16 ἴῃ ἴογε νυν ῃὶςἢ 15 
“ῥὲ δωϊ 77 τε δρίγι,) Οδ)]. νυ. 22; 85 ἴο 
τῆς πιοάς ἴῃ νος ἢ ἴδ δριγὶ ὑγοάυςεβ (ἢ15 
ἶονε ἰονατὰβ8 Οοὰ ἃηά πιδῆ, 8ε6Ὲ ποῖθ οὮ 
Υ. ς. 

ἴο οἴχινο" “Ἐσγνοπὶ ῬΓΑΥΟΥ 15 ἃ σγρυὶηῷ 
οὗ ἴπε ἰῆποῖ τλῆ ἀμαὶπδὶ τῆς Ποίας ΟΥὉ 
ἀληρέσουδ ΡΟΎΟΓ 5 ΠΟΙ 1 15 ϑουξῃΐ ἴο δυογί 
ΟΥ ΟΥ̓ΘΙΘΟΠΊΘ, ἀπά [ῸΣ (ἢ δἰ ΜὨϊοῖ τ 15 
δουξῇῃϊ ἴο δἴϊαδιη " (Μεγεν). 

81. ἐῥα! ἐὧο ποὶ ὀεϊϊευες.) “τὰς διὸ ἀΐο- 
οὐοάξοηῖ" (Μαγεξίη, αἴεσ Οεηενα). ὅ66 
ποῖδ οὔ Χὶ. 30. 

ΑἸγεδαγ οἡ ἴδε ονὸ οὗ ἢϊ]5 ἀεραγίυγε ἴτοτῃ 
(ογί πίῃ 851. δὰ] ἔθοὶβ ἴῃς βδαπὶθ δηχίουϑβ ἴογε- 
δοάϊπηρ5 οὗ νηδῖ βῃουϊὰ Ὀεῖ4}} πὶ, ἂἵ [εγυ- 
δαϊεῖη, ννῆιςἢ δ ΟΧργεβδοα 50 βίγοη  υ ἀυγίην 
ἢ18 ἸΟΓΏΘΥ {ὨΠ Ποτ, Αςῖβ χχ. 22, 23; χχὶ. 13. 
ΤἈι5 ἴπς [μογὰ ννὰ5 ἔυ }Ππρ ἴ|ιὸ ΡὈγοπιδὸ 
τολάς τπγουσῇ Απδηΐδ5 ἴο ϑ88ι1} δ᾽ ἰῃς {τὴς οὗ 
δ ἰ58 σοηγοσϑίοῃ, “1 «υἱὐ σόεαυ δίηε δοτυ ργεαὶ 
ἐῤίηφ: δὲ ρα σωζεγ Ὁ "7 παριο, “αἶε 
(Αςῖϑ ἰχ. 16). 

σπά ἐῤαὶ »} “ἐγυΐεε «υδέεό 1 δῥανε 70γ ὕεγιι- 
“αἱορε για δε πεεκερίεά Γ᾽ ἐῤε “αἰπ|..}] “ δῃρὰ 
ἘΠΔΌΙΩΥ ταϊοξοίσδιϊοι ΣΟ 18 70. δοσυ- 
ΒΑΪΘΩΙ ὉΔΥ ὩὉΤΟΥ͂Θ ΒΟΟΘΡΙΔὮΪΘ ἴο [86 
βαὶπεί δ᾽" (Εἴνε ΟἸογργηεπ). δεὲ 2 Οὐοσ. Υἱϊ. 
4; ἰχ. 1. ἴη.1}}18 δηχίοῖυ οοποοσηίης δ5 σὸ- 

ΚΟΜΑΝΞ. ΧΥ͂. ἵν. 31--.-38. 

7ετυϑαίεπι πιὰ Ὀς δοςεριεὰ οἵ τὴς 
8418 ; 

42 Τῆαῖ 1 πΙΔΥ͂ σοπια υὑπῖο γοι 
ννἢ ἸΟΥ͂ ὈΥ τπεὲ ψ}}} οὗ (ὐοά, δηὰ 
ΤΆΔΥ ἢ γου ὈῈ γεΐγεβῃεα. 

22 Νὸονν τῆς (Οὐοά οὗ ρεᾶςες δὲ σῇ 
γου «411. Απιεη. 

οερίϊου Ὁγ ἴπῸ [ενγϑ ΟΠ γε τε 58ὲῈὲ ἀποίδοσ 
υπάοβίρηεὰ γεῖ βίγοηρ ργοοῦ (δδί 16 ερίβεϊς 
νν 25 Ὑυγιο ὈΥ͂ 186 Αροδβίϊθ ννῆοβε πιβϑίοῃ ἴο 
[Π6 ΟΟητ]ε5 ννᾶθ 50 ἰῃνι ΟἹ ΟΙ5|Υ τεραγάθα δὲ 
)εγυϑαίοπι. Οομρατε Αςῖϑ χχὶ. 21. 
ΤΠα νᾶτίου5 γοδάϊης {ΡΤ 30.) “ Ὀγηζ- 

η; ἃ εἱἢ" ἱποϊεδὰ οὐ "πϊηλυϊσδϊλοι"» 
(διακονία), ᾿πουκἢ ἔουπά ἴη ἴπε Ναϊϊσδη δηά 
ἃ ἕονν οἴμεν Μ598, 15 ΡγοῦΌΔΟΙΥ δὴ ἐχρίδηδῖοσν 
ξΕἰοβ5. 

82. 726: 1 »Ων εοῆδὸ ὠρίο γομ «οἱέῥ᾽ 707 ὁ 
ἐδε «υἱἱ 9,5, Οοά, ἀπά »ιῶγ «υἱὴδ᾽ γοὼω :; Γ 
“2 εόῤεά.) ΟΥ, “ ΤΠαῖ Βανίηρ φοσῖὲ ὑπῖο γου 
ἴῃ ογ Ὁγ ἴπεὲ ψ}}} οὗ Οοά, 1 πᾶν ἢ γου 
ἢηπά γεϑῖ." (Τῇαε τοδάϊης ἐλθών δαορῖεά ὈγῪ 
ΤίβοΝ. 8 νὰ ἐδ ΚΑ Ο ἀοεβ ποί δῇεςϊ τε 
86η56.) 
ἐλ ο0γ.Ὁ 

1}..χ.Ψ 
ὁγ δὲ «υἱὲ! φ Οοάἀ Ὅς ποοοβϑιγ οὗ 1815 

δι! Ὀπιϊ5ϑίοη οὗ 6 Αροϑβίϊο᾽5 νν}}} ἴὸ {πὲ ν}}} 
οὗ σοά νᾶ8 βσδῆονη ἴῃ ἴδ σέϑι: Π6 σδπὶς 
ἴο οιης, υῖ ποῖ “1 ἰ0γ,, ποῦ ἴο “"διυὰ 
τοδὶ." (ὐοιήρᾶτζε ἱ. το, 12. 

Τῆς Ναίϊςαη ΜΞ. τολας “ Ὁγ τῇς ν}}}} οὗ τὴ6 
Ιοτὰ [6505, δηὰ οἵμεσ Μ55 ἢανε “Ὁ τσὶ 
]ε808" οΟΥ “ [6515 Οἢσιϑῖ " “11 δᾶ5 Ὀύεη 
οὐβογυοὰ ταὶ δῖ. Ρδι}}}5 σοηϑίδηξ Ἔχ ργοββϑίοη 
ἷ5, ὁγ ἐθε ὑμῶν ἀν ον ΟοΣ. τ; 2 Οογ. ες; 
Υἱἱ, ᾿ς; Ερἢ. ἵ. ας Οοἱ. 1. τ;  Τίπι ᾿. ας 
Ἀοπ. ἱ. το; Ὁ]. .. 4) Ης ἢα5 Ὡδυύθσ ντι θη 
“ Δοςογάϊηρ ἴο ἴπ6 ν}}1] οὐἨ ΟἸ τι, ΟΥ̓ ΔηΥ 
δι πλΐατ ρῆγαθε (Τίβϑοῃ. 8). [π᾿ Ερῆ. νυν. 17, 
“ἐῥκ «υἱἱ οΥΓ δὲ 1,οτἀ" 15 Ογισῖ᾿ 5 »πογαί 1 }}}: 
16 νν}}} ψῆιοῃ ἀϊτοςοῖς της αἰδρεπϑδιίοηβ οὗ 
Ὀινίπο γουίάεμεε ἰδ οαἰϊεὰ “26ε «υἱ] ο΄ 
Οοά.᾽" 

83. Δίου δὲ Οοά 97) ϑέαες δε «υἱῤ γοω αἰ. 
“Απὰ 26ε Οοά οὗ βεαεε," ἄς. Ὑδιῖβ σοηο]υά- 
ἴῃ ΡΓΔΥΟΙ ΑΓσο5 80 Ὠδίυγα Υ ουξ οἵὗὨ [Π6 ργὸ- 
σοάϊηρ ᾿Ἰπουρῃΐβ, (παῖ ἴ ἰ5. αυδ ὑπ ΟΟΞΘΑΤΥ 
ἴο 4ϑϑιυπὶθ {πδὶ [6 Αροϑίϊε᾽5 πιὶπά σεϊιγηδ ἴο 
ἴῃς αἰἰδϑδηβίοηβ δπιοηρ ἴῃς (ἢ γιϑ[π5 αἵ ΚοπΊς 
(χὶν.). (Οοπιραγὸ 1 (ον. χἰϊὶ τὰ; ΡῺΙ]. ἦγ. 9, 
1: ἼΤΏΏ638. ν. 23. 

ΟΟΣΡΑΓΕ Σ ΟΟΥ. ἰἷν. 21; 2 (οσζ, 



γ.1-4. 

ΓΟΗΑΡΤῈΝΚΝ ΧΥΙ!. 

4 Ῥαμΐ τοὶ ελ ἐᾷς δνείδγοε ἴ9σ ργεέ »Π, 
17 αμπαά αάνέεοίά ἑάφνε ἰο ἔσξε ἀδεά ὁ77 ἑλοιέ 
εὐλίεά εαιμε ἀϊοπείονε ἀπαᾶ οὔέπεοςς, 21 απαᾶ 
αγίον τωμνν ταἰμίαιέοης ἐπεί ὐὐὰ ῥγαΐε 
απ»ά (λαμπὰς ἐο Οοά. 

ΟΟΜΜΕΝῺ υπῖο γου Ρῇεθε 
ΟἿΙΓ 58|5ῖ6τ, ὑνῃοἢ 18 ἃ βεγνδηῖ οὗ 

τὴς σλυγοἢ νυν Ὠοἢ ἰ5 δὲ (ὐσποῆγαδ: 

ΟΗΑΡ. ΧΝ].--- ΡΕΒΒΟΝΑΙ, ΜΈΒΒΑΟΕΒ, ΒΕΝΕ- 
ΒΙΟΤΙΟΝΒ, ΑΝ ὨΟΧΟΙΟΟΥ. 

1, 2. ΟΟΜΜΕΝΒΘΑΤΙΟΝ ΟΣ ΡΗΓΒΕ. 

1, 1 εο»γι»»εη4.} “ον 1 εονιριοπα "ἢ: ΠΟΓΊΡ. 
4 Οογ. ἰ στν. 11; ἄς. ; Χοη. Μδπηι. 1. νὶ. 14; 
Απδδ. ΠΠ{.1. 8. Ὑμαΐ ῬΏαθο ννᾶ8 ἴῃς ὈΘΆΓΟΥ 
οὗ τῆς Ερίϑεϊθ, 18. νεΣῪ ργοῦδῦϊθ; 1[ἴ 15 οἰεῶσ 
ἔτοτῃ ὡ. 2, ἰ8αἴ ἴῃς οὐσσαβίοη οὗ ἢεγ ἸΟυΣΠΟΥ 
νν45 βοῖὴς Ὀιπίηδ55 ἴῃ ννῃ ἢ 50ὴ6 στρῆϊ Γὸ- 
αυΐϊτα ἴΠε δεὶρ νῆϊςἢ [5 ἸηϊγοάυςτΊῖοη ννᾶ5 
ἱπιεηάεά ἴο δθουγε ἴογ ἢογ. 

Ομ “1|6Γ.} 1.2. ΥὙΔΥ͂ κἰϑῖοῦ ἱἰῃ ΟἸἾσίϑὶ δηὰ 
γουτΓβ 4150: ζοπηρᾶγε Ὁ. 21 ἀδελφός. 

«υδίερ ἱξ α “ογυαπὲ ΟΥΓἹ 1δε εδωγεδ εὐδίεδ ἡ“ 
αἱ Οὐπεῤγεα)] δϑεοοηά δηὰ πιοῖὲ 58ρες!δὶ 
ἐτουηά οὗ οοτππημεηάδλίίοη. Τῆς διηϊπίπὸ 
διάκονος (Π) επηοδίῃ. 762, 4) ΟΟΟΌΓΘ ΟἾΪΥ Ποτὲ 
ἴῃ ἴΠ6 Ν.Τ. ΤῊς Ῥγοροβθαὰ γεηάεγηρ “ ἀξλοοη- 
655" (Εϊνε ΟἹεγυπιθῃ), ἰ5 ορεῇ ἴο ἴῃς οὗὔ- 
Ἱεεῖίου ἐπδὶ τ Ἰηϊτοάιοεβ ἰηΐο ἴη6 Ν. Γ΄ [6 
ἐεεδηίεαί παρ (διακόνισσα) ννϊςἢ 5 οὗ ἰδίοσ 
οτίκίη. Το οἢϊςοε ννᾶ8, ἢο ἀουδῖ, [6 58 π|6, 
πληγεῖν, τπδΐ οὗ πιϊηϊδίοτπρ ἴο ἴπ6 5ίεκ, [Π6 

τ, δηὰά [6 οἴγδησοῦ. Ευθη αδἷσοσ ἴδ 
ἱπισγοάυςζίοη οὗ ἴῃ6 ἰδοἢηϊοδὶ πᾶτης, ἴδ τοΣΟ 
ξεΏΘΓΑΙ ἴογπι (διάκονος) Γεπιδίπεα ἴῃ 156, 88 
ἐπ ἰχηδίϊυ8 “δὰ Απηἰϊοςδοποκβ, Ὁ. 96; ΤΠθο- 
ἀοτγοῖ αἷβϑο, ἰὴ ἴδε οἷ σδηΐζυτγυ, ς4}}5 ἃ ἀθᾶ- 
(ΟὨ658 διάκονος. 966 50 6Γ᾽5 1 Ποβδυγι8." 

Οδηςῆγοδ, ΟΥὐΓ ΠΟΤ  ΠΟΓΤΕΓΌΥ “ σφ ΘΟ Υ98," 
ννὰβϑ ἴπ6 δδδίογῃ φασί οὗ Οοσίηϊ ἢ οἡ {ῃ6 
ϑαγοηὶς Οὐ; ἀϊδίαπε δθοιιϊζ πίπο πα ]ο5 ἔγοτι 
(δὲ εἰἴγ. [ἴ ννᾶ5 ἱπηρογίδης 28 ἃ ἔογίγεβϑ 
οὐπιπιπης οὔθ οὗ ἴ!6 μᾶ8565 ΟΥ̓Γ [86 
151 πλιι8, Δηὰ ἃ5 πανὶ 4η θχςϑὶ]οηΐ Πάγθοιγ, 
ἩΠιςἢ πιδάθ ιἰ [ἢ επιροτγίυμη οὗ ἰσδάθ ἢ 
(ὃς Ελοῖ. ΤΒΟ Ομ ἐπεὸ νΔ5 ὈΓΟΌΔΟΪ 
ἔουπάεα δηὰ ογραηϊξεὰ ΕΥ̓͂ 85[. Ρϑμὶ] Πιπιϑεὶξ, 

Ὡ. 4“: δεεονιοίῤ “α|η...}] “ἷπ 8 ἸΩΒΏΒΟΣ 
ΨΟΥΣΓΌΥ οὗ δαϊηΐα," 2.2. ψ ΜΠ δυςὰ Κιηά- 
Ὧ655 δηδ δοβριῖα  γ 85 “ “αἷπὶ:," ΟΥὍὨ ΟἾ γβείδη 
θ6]ονογθ, οὐσῆϊ ἴο σδιον ἴο ἃ ϑἰϑίεσ. ἰῃ 86 
1ιοτά. 

αηδ ἐῤσέ γε ““:πι4| δεν] 1,1. “διαπὰ ὉΥ 
ὍΘΙ," ἃ5 ἰῆ 2 Τίη. ἱν. 17. Βοῖίῃ νοταβ 
(παρίστασθαι ἃπιὰ πρᾶγμα) οἴξεη τεΐεγ ἴο ἰεκαὶ 

ἸΏ 5.5, Δηἀ οἌςιγ [ΟγεῖΠε ἰη [15 96 56 
οϑῖδ. 112ο, 26. [ἴ ἰ5 Ῥσοῦδυϊε τπογείοσο 

ΚΟΜΑΝΞ5. ΧΥΙ. 

2 Τπλὶ γε τεσεῖνα ἢὲγ ἱπ ἴδε 
Ι,ογά, 28 Ὀεσοπιεῖῃ ϑβδἰηΐβ, ἀπά τῇδε 
γε δϑϑῖϑε ἤδσ ἴῃ νγῃδίβοενογ δ 81} 688 
8ῆ6 μΑῖῃ παρὰ οὗ γου: ἔογ 8ηε δαῖῃ 
δε ἃ ϑδυςσσουγεῦ οὗ πιᾶηγ, δηά οὗ 
τλγ 561 αἷ5ο. 

4 Οτεες Ῥυίβς}]α Ἂπά Ααυ}]ὰ τὰν 
δείρετβ ἰη ΟἨγίβε [εβὺβ: 

4 ὟΝ δο ἢᾶνε ίογ τὴγ [ἰξε ἰδ ἄοννι 
ἀκτο ..--...ὄ 

(δῖ ῬΒοῦθ ννᾶ8 χοὶηᾳ ἴο Ἀομηδ οὐ ἰονσαὶ 
“διρίπει.." Οη ἴδε σοηϊεοΐυγο {παῖ ΡΒοΣθο 8 
ἀεδιϊηδίίοη ννὰ8 ΒΡμβοϑιιβ, ἢοῖ Κοηιε, 5ες [π- 
Ὀοάυςσίίοῃ, ὃ 8. 

,ῶνγ “δὲ ῥαΐδ δεόη αὶ “μοι 90,7 γιαηγ.) 
“ΥΟΥ 886 ΒΟΥΙΒΩΙΖ 4180." Ὁ ἰδσαὶ γοργὸς 
ϑοηϊδῖίνα οὗ ἃ ἵογεῖ πο ΟΥ̓ ῬτΟΥΪΠΟΪΔΙ ννᾶ5 
οδθὰ ἰῇ 1, 4[π ““ραϊγοηιβ,, ἰπ Οτοῖ 
προστάτης. [ἢ Δ]]υδίοη ἴο {πὸ ἰδίί Γ Ὡᾶπὶθ δπά 
ἴ(ο ἴῃς ννοτά παραστῆτε, 81. Ῥαι] ς4}15 Ρῃα θς 
ἃ προστάτις, ἱ. 6. ἃ “ ῬΓΟΙεςΙΓΕ55᾿" ΟΥ̓ “ ΠοΙρον " 
οἵ πιδηγῦ δηὰ οὗ ἢ πηϑοὶ ἀιηοπς ποτ. Ὗνν ἰοἰ τ 
ῬΙΟΞοσΥ 5 ἴΠ6 ΡΙΪΔΥ οὐ ννογάβ, “δηά δαὶ γἊ 
ΠΕΡ ΒΕΓ ἴῃ νυπαΐονου σᾶιι86 5886 5}4}1] πθοὰ οὗ 
γοιι, ἴοΓ 586 Βεϊρεὰ πιδηγ. 

απ 9 »γε!} α0}] [ἴ ἰΒ ποῖ ἱπιργοῦδῦ]ε 
τηαλῖ ΡΒαθδ ΤΔῪ ἤᾶνο τεπάογεα ϑογνυῖος ἴο 81. 
Ῥδὺ] δὲ δηοῆγες οἡ ἴῃς οςοδϑίοη πηοπίοηδὰ 
ἴῃ Αςῖβ χνὶϊ. 18. Ηἰ5 νονν 866 πὶ5 ἴὸ ρυϊηῖ 
ἴο ἃ ἀε]νεγδηςς ἔγοπι ἀδηροῦ ΟΥ̓ 8:0 ἢ 688. 

834-16. ΑΡΟΒΤΟΙΙΟ ΟΕΒΕΕΤΙΝΟΞ. 

Οη {Πὶ8 νυν ο]6 βθεοίοη ἰὴ 15 γοϊφίίοη ἴο ἴἰῸ 
τοϑὲ οἵ ἴῃς Ερίϑιϊθ, δες [ηϊγοαμυςίίοη, ὃ 8. 

8. σνεεέ βγμεία.) “Ῥτὶβοδ." ὅ6εθ ποῖθ 
ΟἹ Αοἰἴβ χυὶ, Δ. Οπ ἴδ6 οδ]θοείίοη [δῖ 
Αᾳυ14 απὰ Ῥγβοι δ νεσα οΐ ᾿ἰκ ὶῪ ἴο ἢᾶνα 
Ὀόεη δὲ Ἀοπιό δῖ ἴῃς ἴἰπλ6 ννῆοη 851. Ρδαυὶ νυτοῖὸ 
ἴο [δῖ (δυγςοῆ, 5εε [ηἰτοάυςζοη, ὃ 8. 

γεν ῥείβεγ. ἐπ Οῤγὶ ὕζ..}8 “Μ 1611ον»- 
ὝΟΥΚΟΣΒ," ἄχος. “Τά ΌουΣ ἔων (ἢς Οοβροὶ ᾿ῖνο5 
δηὰ πιονοβ 'ἰπ Οἢγίϑδῖ 45 [183 νΟΌῪ ο]επηςι " 
(Μέεγογ). Εοτ [6 δεϊ 5θὲ Αςῖβ χνί!. 16; 
1 Οοτ. χυὶ. τος. ὙΒΕΥ ψΟΓ 4]50 ἕεϊϊον- 
ὙΟΓΚΟΙΒ ἴῃ ἴῃ6 ἰγδάς οὗ οηϊ-τπιλκίηρ (Αςίδ 
ΧΙ. 2). 

4, ἢῥο δῥατε δῶν »ῦ Π ἰαίά ἀοαυη 1δεὶγ 
οάυη πειλ..}] Οτμ “ δαυε." ὝὍὝΠε ἔαεξ ἴδυ5 
δἰαϊεα 25 ἃ 8ρ6ς12] γϑάϑοῃ ἔοσ. στοεῖιηρ {πε πὶ 
(οἵτινες, “φυΐρρε αιιϊΐ"}) ἰ5 οἴδογννιθε υἡ- 
κποόνη, δηὰ ἴδε οχαςί τηθδαηΐηρς οὗ ἴῃς κἴδίο- 
πηοηΐ 15 τῃογείοσο βοπιοννῃαῖΐ οὔβουγο ἴο 8, 
του ἴἴ τηυδῖ ᾶνο Ὀεοη οἰθᾶγ ἴο ἴῃ ε γε δάργϑ. 
[Ιη τῆς δβεδι}]ῖ οὗ ἴπ6ὸ [ονν αἵ (ὐογι πὲ (Αςῖβ 
ΧΥἹΣ. 6--18), ἅἀπὰ ἃραίῃ ἰπ ἴῃς τυπιυὶϊῖ δὲ 
Ερδόβιιβ (Αςῖβ χίχ'), Ααυϊϊὰ δπὰ Ρυίβε! δὰ 
ψετς νἱἢ 81. Ραιὶ, Ὀυϊ ἃγὸ ποῖ ϑρεοδιῦ 
Ὠλρηςοηδὰ 85 ἱπουγτίης ΔῺΥ ἀδηρεῦ ΟΣ 18 
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ποῖ οὐὐη ποῖ: υπΐο ψῇῆοπὶ ποῖ 
ΟὨΪΥ [1 οἶνε τΠδηΚ8, δι 4͵5ο 8}} τῃε 
σἤυγομ 5 οὔ τῆς (Οδηκὶε5. 

ς Γ᾿ ΚΚεννίβε χροὶ τὴς σῃυτοῦ τῇδ 
15. 1ἴΠ τῆο!γ ἤουθ6. ϑαίυξε τὰν τψε}}- 
Ὀεϊονεά Ἐραπεῖιβ, ννῆο 8 ἴῃς Βγϑῖ- 
ἔγυϊ5 οὗ Αςῃαλία απτοὸ (ἢ τιβῖ. 

6 τεοες Μάᾶγγ, ψῆο δεβίονε 
τυ ςἢ ἰαθοιγ ΟΥ ιι5. 

5.Κ6. διιοὴ Τσοδϑίοηβ νογα ἰγοφιθηξ ἴῃ [(ἢς 
δἀνεηΐυτγοιβ [ἴδ οὗ ἴῃς Αροβίϊϑ. 
αἰ ἀοαυνη ἐδοὶγ οαυπ ποιά.) Ἀοδά, "πθ01κ.᾽ 

Τῆς δ Πρι Γ ᾿π|ρ0}165 δὲ ἴπ6 Θχργοϑϑίοη 15 
Βριιγδῖινο, 85 ἄοεβ5 ἴῆ6ς σοηνοῦθο ι156 οὗ ἴῃ6 
ῬΊυΓΑΙ μητέρας ἴῃ ΜαΙκ χ. 3ο, ἢ ἴπεὸ τοδάϊησ 
Ὀς τοϊαϊηθα. 16 πιοβῖ {ἰΚεὶν πηοαπίπηρς ἴΠογὸ- 
ἴοτε 15 ἴβαῖ Αφυ!α δηὰ ῥστίϑε}}]δ γἰϑκοὰ τῆεὶγ 
᾿ῖνθ5, ποῖ {δῖ ΠΟΥ ᾿ΠΠΟΥΔΙΥ ρυϊ ἀοννη {ΠΕ6ῚΓ 
ὨΘΟΚΒ πη γ ἴπ6 Θχοοιοηογς. ϑινοσά, ΠΟ 
τηδῖ ἴπεν μἱοάρμοα (ὑπέθηκαν) [Πδῖτ ἰἰνο 5 ἴο τῆς 
τλδριϑίγαϊε ἔοτ ἴῃς 5αΐε συδιοαῦ οὗ Ρδιυὶ. 

10 «δον! ποί ογέγ 1 σίπε ἐῤῥαπᾶι, μὲ α[0 
αἱἱ δὲ ἐρμγροὶ οὗ ἐδε σεπι 81. Ρϑυὶ 
ΡΘᾶ Κα νυ ἢ ἐπιοίΐοη 45 οὗ Ὧἃπ ὀυθηΐ σοπΊραγα- 
τινεὶγ τεςοπῖ; γεῖ βυβιςιοηῖ τ πδὰ εἰαροοά 
ἔογ ἴπες πιλίῖοῦ ἴο ἥᾶνὸ Ὀόσοπια βΟΠΟΓΑΙΪΥ͂ 
Κηονη δπιοὴρ ἴῃς Οφηῖ]65. 1656 ἴνο ςγ- 
οσὐυπηθίηςε5. σοΥγοϑροηα νν0}} Ψ} 86 δρ- 
Ροδιίίοη τῆὰΐὶ [Π6 ἐνεηῖ δὰ οσοσυττεα αἵ 
Ἐρἢδϑιια τη [86 τιιη]ῖ, αηά τπδῖ δῖ. Ρ4ι]} αά 
τεσρηϊὶν ποαγὰ οὗ ἴδε ἀγσγιναὶ οὗ ἢ15 ἔτ! οπάβ δ 
οιης. [τ νου] 6 ἡδίιγαὶ τπαῖ ἢ βδῃουϊά 
1.5 σοτηπηε πα [Πδπὶ ἴο 8 τοδλάθγβ οπ ἴπ6 
ἔγϑῖ Τὀρροσίιπγ, ἀπὰ 5ποι]ά τπροπίίοη ἴπ6 
(ἤδη Κ5 “νης οὗ ἴπΠ6 (σεπη!]θ ΟΒυσοῆο5, ἢ ἢ 
ἢδ |ιΔἀ δίησε Ὠθθὴ υἱϑβιιίης. 

δ. {μάεαυ!“ε στέεξ δε ερωγοῦ ἐῤαΐ ἐς ἐπ ἐδεὶν 
δοι.6.}] ὅδ66. Δςῖβ χιὶ τὰ 1 ΟὐοΥ. χνὶ. τῳ; 
(οἱ. ἱν. τς; ΡΏΠοπι. 2. “Το ΟΒυτοῦ ἰπ ἴΠδ6 
ἤου56 " νν45 ποῖ ΠηεΓεὶγ ἴῃς ΟἸ γϑείδη μουξο- 
Ποϊά πεειῖ, θὲ 4 Ὀοάγ οὗ θεϊίονοῦβ πηθοζίης 
ἴογ ννούβῆρ ἴῃ ἴΠπ6 Βοιιδὸ οὗ βοῖπθ Ἰοδάϊηφ 
ΤΟ Ό6Γ Οὗ 1ἴΠπῸ ΠΟΙ ΠΥ. 

[ῖ ἀρρϑᾶὰτβ ἤοπιὶ ἴῃ 6 ““ Μαγίγγάοπι οὗ 
υδῖη, ᾧ' 3, τἰαῖ 48 ἰαῖο δὲ ἰθρδαδὶ 845 ἴῃ6 
πιϊάἀϊς οὐ ἴῃ6 2ηὰ ςοπίυσΥ ἴδετε νᾶ5. ὯῸ 
ἤχοδ ρίδοθ οὔ βθῆθσαὶ ἈββθιΥ ἔογ ἴπ6 
νος Ομυγοῆ δὲ Βοιης, Ὀυϊ δόνογαὶ 5π|4}] 
Δ556ΠΊ0165 {|κὸ ἴΠ15 ΟΒωγοὶ ἰη ἴῃς ἤουϑ6 οὗ 
Δα] ἀηα ΡῬχίβο!]α. 866 Βρ. 1ἰσβξοος, (οἱ. 
ἦν. 15; ἃπὰ ΒΙΠμἤδπι, ὁ Απιὶαι 165, Ὑ111.1.12.Ψ 

δϑαϊμίς »ιρ «υεἰῤείουοί Ἐραπει.ἢ ὙΠ6 
νογὰ τοηάογοὰ “ ναὐμίο᾽ ΟΥ̓Κ 3Γεεί ἢ 158 ἴῃ6 
δας ἰγουμπουῖ (ἢ. οδαρίοσ. ΟΥ̓ “Ἐρῶ- 
ὩΘΟῸΒ ΤὯΥ̓͂ Μ6]]-Ὀο]ον θὰ," ποι ίηρ 15 Κηοννῃ 
οχοορῖ ἔγοπι {115 Ῥαϑβϑαρθ. 

αυδο ἱς δε ρει. οΓΓἹ Αεδαὶα. ἙἘοΥ 
“ Δεῤῥα!α,᾽ ἰπϊγοάυςεαὰ ἔτοπι τ ον. χνΐ. 1ς. 

ΚΟΜΑΝϑ. ΧΥΙ.. [ν. υ----:ὸ. 

7 ϑαϊυῖς Αηάδτοηίςιβ δηὰ [αηΐδ, 
ΕΥ̓ Κιμϑίλεη, διά ΠΥ ἐδ! ]ονν ρΓΙ ΒΟ ἐΓβ, 
ΨὯο ἅτε οὗ ηοῖς διιοηρ ἴῃ Δροβἕίθϑ. 
ννῦο «δὸ νγεγε ἰπ (ἢ γιδὲ δείογα πη6. 

8 τεεῖ Απλρίϊα5 πὶ δεϊονεά ἰῃ 
τὴς [νοτὰ. 

9 ϑαίυϊς ἴὔγθαπα, οὐγζ Πεῖρεγ ἴῃ 
ΟἸὨτβῖ, δηὰ ϑίδοῃγ8 πὰ δεϊονεα, 

Ιο ϑαίυῖε Αρε]]εβ ἀρργονεά ἴῃ 

τολδὰ “ Αϑὲδ," ἀπά ἰοσ ἴβ ΕορΥΑΡὮΪΟΔΙ πιδδῖς- 
ἰη 566 ποῖδ οη Αςῖβ ἰ..9. Εραηείι, 5[. Ρδὰ] 
Τηθδηβ, ννἃ5 οὔθ οἵ ἴπε ἤγσϑϊ σοηνοῦῖβ ἴῃ Αϑίᾳ, 
“ῥέε ἠγ-." οἵ τπ6 “ οὔεγιπσ ο7 δε 
Οεκίε: ᾿ χν. τό. 

ἴῃ τῆς δβριισίουβ ἰδὲ οὔὐ “τῇς ϑενθηῖῦ 
ΑΡοβί!ς5᾽ δϑοογϊ δε ἴο ΗἸρροϊγιιβ, Ερριξηοίι5 
ἤξιυγεβ 45 Βίδβορ οἵ (ἀδγίμαρθ. 

6. αν». Νατιδϊίοπβ οὗ ἴῃς ἴοχῖ τηδῖίο 1 
τησογίδίη ὑνπεῖμοῦ Ματγίαπι οὐ Ματγὶδ ννὰ5 οὗ 
εννιϑ οὐ Ἀοιθδη ογίρίη, δηὰ ψεῖπογ {πὲ 
ἸΔθουτβ νυ σἢ ραϊηοά ΠΟΙ ἃ 5ρες 8} βγεῖ ηρ 
ννοΓῈ ϑροηῖ οὐ ἴα Δροβῖϊὲ (ἡμᾶς) οσΥ οὐ ἢϊ5 
τοδάθγϑ (ὑμᾶς). 

7. »͵Ὠρ ἀἰπσνμιοη.)] δϑδίησθ οἴποσ [εννθ ἅγὲ 
τηοηςοποά ἱπ ἴῃς ςοηϊεχῖ, ἐσ. Αα4υ!4 ἀπά 
ΡῬτίβει α (υ. 1), ἰἴ 5 τὰουμδι ἴπ4ῖ ἴΠ6 ΡΟΓΒΟἢ8 
ἀϊδιϊηρυἰδηεὰ ὈΥ δῖ. Ρμὰὶ 85 ἢΐ8 “ ἀἐμδηιθη "ἢ 
Πογα, δηὰ ἢ τῦν. 11, 21, ΜΟΓΟ τοι 6 γ5 οὗ ἢ 5 
ἔχταϊϊυ, ποῖ τρογοὶν ο]]ονν- οιπγντηθη (45 ἴῃ 
ἰχ. 3). Οη [ἢς οἴπεῦ μαπά ἴἴ τηᾶὺ 6 5. ἃ 
ἴπαϊ ἴῃ νυ ἴο ἃ Οεηίε Ομ γοἢ τῃ6 
Αροβῖις πιῖρῃξ παΐυγα! Υ βρεὰκ οἵ [εν ϑῇ 
Ογιϑιδη5 45 ἢ 5 ἔθ ]ονν -οουηίγγτηθη οὐ " ἀπε- 
"πεη σεεογάϊηρ ὁ δὲ ἔα (ἰχ. 1}: δῃὰ 186 
δτοδῖ πιιπιῦογ οἵ ρΡεγβοῦβ ἴο νποπὶ ἴδ ἴοττὴ 
(συγγενής) ἰ5 ἀρρὶιοἀ ἰπ 15 σῃαρίογ πιλκεϑβ ἴἴ 
ππρτγοῦαδὶς παῖ ΤΠῸῪ νεγα 4}} οὗ ἴῃς ΑΡροϑβί ε 8 
ἔλτῃ!γ. 

“ει οτυ - ῥνμοπογι.) “16]1ΟὟ - ΟΟΡΟΣΥΘΒ." 
Απαάξοηΐευβ απὰ μιπίά (οτ [ππῖ5, 1ξ [Π6 
ΠΑΠῚ6 ὃ ἃ τη8Π᾿5) ἃγΓὸ πιθηίοηδά νυ ἢ οσρὸ- 
εἰδὶ ΠΟΠΟῸΓ; 45 5ο]ήϊοτα οἵ (ἢ γίβὲ {πεν μδά 
βῃαγεὰ αἵ βοπιὸ {ἰπι ἴῃ δῖ. Ρδι}᾿5 ᾿αρ(ινγ 
(ϑε.ς. 2 (ον. νἱ. 5; χὶ. 23; δηά (Οἱ. ἷν. 10): 
τποιυρὶν ποῖ {ποπηβεῖνοβ πεγε συγ) εὰ " “2ῥου ες,» 
ἃ5 ΟΠγγϑβοβίοπι δηὰ οἴποτβ ἤανὸ ᾿πουρ ἢ (566 
ποῖε αδἵ 6η4) {Π6Ὺ ννέγα νν6}}] Κηονη ἴο 86 
Αροβίϊοβ, δηὰ μδά θέθῃ ἀπιοηρ ἴπ6 δδη]εϑῖ 
ἀϊδοῖρ 65 (εἴ. Αςῖβ χχί. 16), μβανίῃξξ Ὀεοοπὶς 
Ομγβιίδηβ Ὀοΐίοσγε δῖ. Ρδι} Ὠίπλβο]ῇ. 

8, 9. 4»ιρ᾽...ἢ Α ςοπίγαοϊοη οὗ Απιρ]}- 
δῖιι5, νν πίοι ἔ]οῦ ἔοτπῃ ἰ8 σοπιπιοη ἴῃ ἴπ6 
ΒΟΡυ ἢ τ] ἰπϑοτιρίοηβ οὗ ρεγβοηβ Ἴσοπηφοῖοά 
ἢ Οὐ ϑαγ᾿β μοιυβομοὶά (566 [πιγοά. ὃ 8). 

Τῆὸ ποχί πᾶπῖὸ “" σσ δα αβ," (οΥ “ τγθδη," 
ποῖ “ὕγῤαπε"}) ἰ8 ἔουηα, 85 πετγε, ἴῃ )υχῖδ- 
Ροβίοη νν ἢ Απιρ ϊδέιι5 ἰῃ ἃ ἰδὲ οἵ ἱπιρεγίδὶ 
τοεάπηεη, οη Δη ἰῃϑοσγιριοη Α.Ὁ. 115. 



ον, 
ἐεὶεπάς, 

ον, 
ἐπεηάς. 

γ. 11-- 14. 

ΟὨγςῖ. δαϊυϊο τῆσδ ψνῃϊς ἢ ἅτ οὗ 
Ατιβῖοδυ ς᾽ ἐλομεοἑοίά, 

11 ϑαϊυῖς Ηετοάΐϊοη τὰν ΚΙἰπβΠΊΔη. 
Οτεες τἤδπὶ τῃ4ῖ δα οὗ τῆς ᾿λομεελοίά 
οὗ Ναγςῖβϑι5, ὑν ἢ ἢ γα ἴῃ τῆς [μοτὰ, 

12 δαίυῖϊε ἼΤΤγρθεπα ἀπά Ττὺ- 
ρΡῆοβα, ψῇο ἰαῦουσ ἱπ τῆς [ οτά. 

ἙΚΟΜΑΝϑἥ. ΧΥΙ.. 

ϑαίυῖϊε τῆε δεϊονεά Ρετβίβ9 ψνῃὶς ἢ 
Ἰλθουγεά πιιςὴ ἴῃ τῆς [νοτγά. 

12 ϑαϊυιῖϊε Κυΐ8 σῃοβεη ἰῃ τῃα 
Ι,οτά, δπὰ 5 πιοῖῃεσγ δηὰ πλῖης. 

14 ϑαίυϊε Αδγυπογίτυβ, Ρμῃ]εροη, 
Ηετγηιϊδβ, Ραῖγοῦδαβ, ΗἩεγπλεβ, πα ἴῃς 
Ὀγεῖῆγεη νυν ἢ ἀγα ννἢ τῇδ ηλ. 

οἱ" δείρεν ἱπ αν. Ἀδίδοῦ, κατ ζοϊον- 
ἸΔΌΟΌΤΟΣ ἱπ ΟὨσὶεῦ;"". ποῖ ἃ ῬΕΥβΟΠΑὶ σοπη- 
Ῥαπίοη οὗ δι. Ραυ], ᾿ἰκα τῃοϑα ννβοτῃ Πα ς8]}5 
“ν ,2]]οαυ-]αδοιγεγ," (υν. 1, 21), Ὀυῖ οπἤα 
αςῖϊνε ἰπ ἴδε βᾶπὶα Ἵδιιϑο οὗ Ομ γίβῖ, νν τ 81. 
Ῥδι!] δηά ἢϊ5 γτοδάθυϑβ. 

“ δέ. ,γι." Πᾶ58 πὸ αἰδιείποϊΐοη Ὀυΐ {παξ οὗ 
θείης, ἰκὸ Απιρ δῖυ8, ἀθαγ ἴο ἴῃε ΑΡροβίϊα ἰη 
ΟἸὨγιϑίίδη ἰονα. 

ΤῊΘ πᾶτηθ5 ϑίδοςγβδ, Αρϑὶϊθβϑ, ΑὐἹβίοδυϊιβ, 
Ναγοίββιιβ, Ττυρβαηα, δηὰ Ὑτυρποβα, Κ υδι5, 
Ηξεττηοβ, Η ουτμδ5, Ραίσγοδιιβ, Ῥῃμοίοριιβ, []18, 
«πὰ ΝΟΙΕΙΒ ΟΟΟΌΣ ΠΊΟΓΕ ΟΥ [655 ἔΘ]ΠΘΠΕΥ͂ 
ἴῃ ἰηϑογριίοηβ οἵ ϑαγα Βουβομοϊά. (8668 
Ἱπίγοά. ὃ 8, Δηά Βρ. 1ωιἱἰρμτοοι᾽ 5“ ΡὮΠΙρρίδη5, 
Ῥ. 172.) ' 

10. “4ρεἰϊο; αῤῤγουεά ἐπ Οὐχ 1.ε. τῆς 
ιποὰ Ομηβιίίδη: ἃ5 Οτίσεη βιρροβίβ, Αρε ο5 
δὰ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ὁπάυγεά ταυςἢ {τὶ υ]αζίοη, δηὰ 
80 δμᾳὰ Ὀδθοη {το δηά δρρτγονεά: ςξ, ν. 3, 4. 
ΤΠΕ6 πᾶπλὸ ΟσΟυΓ5 45 ἰῃδῖ οὗ ἃ [εἰν ἴῃ ἤογάςθ, 
ι δαῖ. ν. 1οο. 

“εισοῤμίμε᾽ ῥοισεροίά. 1,ὉΛᾷποΥ ΠΥ, “ Πο56 
οἵ Ατίϑϊοδι 5," πιοσο ΡΥΓΟΌΔΟΙΥ 5. βεγνδηῖβ 
{Π4η Κιπδπιθη (1 Οογ. 1. 11). Α,Α8 ΟΠΪΥ ςεγ- 
τη οὗ (πέτῃ (τοὺς ἐκ τῶν ᾿᾽Α.) αἵὲ ϑα]υϊεὰ, 
ΠΑΠΊΕΪν, ἃ5 ἰπ τ. ττ, ἴο856 νῆο ΜΟΓΕ “ ἐπ ἐΦὲ 
1ογά," κἴ 5 Πκογ παῖ Ατιβϑίοδυΐυ5. δΙπιβεὶξ 
νν25 ποῖ ἃ ( ΓΙΘΏΔη. 

1 ἰβ ποῖ ἱπιργοῦδοὶς (Παΐ 1818 Α΄Πβτοῦυ 8 
νν5 “Ατιδίοθυυ5 ἴδε γουηροῦ "ἡ ( [056ΡῈ. 
" Αμτα. χχ, 1. 2), ἰπεργδηάβξοη οὗ Ἡ εγοὰ ἴδ6 
Οτεαῖ, ἀπά Ὀτγοῖμοσ οὗ Αγγῖρρᾷ δηὰ Ηετσοά, 
κίηρθ οὔ [άπ δηὰ (δὶς, ψνμο ἰἱνεὰ ἴῃ 
Ἀοπια ἰῃ ἃ ῥτίναϊε βἴδίίοη (Βεὶ}. [πά. 11. χί. 
6), «πὰ ἀϊεὰ ἴπεγε ποῦ ὀφεήογε Α.Ὦ. 45. 

Βεϊηξ ΥὙ γῪ ἔγιοηϊγ ἴο ἴΠ6 Εηροσου ΟἸδυ- 
ἀϊι5 ([05. "Αητᾳ 1. 6.) ἢ6 τὴᾶῦ πᾶν Ὀ6- 
αυδαῖμοά 8 5ανθ8 ἴο ἢϊπι, δηὶ {ΠῸῈΥ {π8 
Ὀεσᾶπιο ραγί οὗ Ὁ ϑαγβ δουδεποὶά, τπουρἢ 
51}}} ἀϊδῖ! συ ϊσμοά ὃγ ἴπ6 ᾶπιὸ οὗ [Πεὶγ ἰαῖα 
ΤΑλϑῖΟΥ : ἃ5 βογνδηῖβ οὐ Ατὐ᾽ϑίοθυ 5 ΠΔΠΥ οὗ 
1 πὶ νοι] παίυγα!ν 6 [ἐνν5, δηὰ 80 ἸΚεὶγ 
ἴο Ὀδοςοπθ ἤδλγοῦϑ οὗ ἴῃς (ὐοϑρεὶ. ὅ86ὲε {||} {- 
ἔοοῖ οἡ ΡΒ ρρίΔη5, Ρ. 172, δῃὰ “ ὨἸο[ΟΠΑΥΥ 
οὗ Οτροὶς ἀπά βοπιδῆ ΒιοργαραΥ,, “ Ατιϑῖοσς 
δυ}ιι8,᾿" ς. 

11. Ηεγοάϊοη »,7 δἰπανιαπἢ 866 οἡ ὕ. 7. 
Βείησς δι. Ρα0}}5. Κιηϑίμαηπ Ἡετγοάϊΐοη νγὰ5 ἃ 
7ονν, ἀπά νεῦῦ ῬγΟΡΔΟΙΥ͂ (85 ννῈ ΤηΔΥ͂ σοπίοο- 
ἴωυχο ΠΌπὶ ἢὶ5 ἡαπ)6 δηὰ ἴπὸ ἱπητηθ αῖο Ἰυχῖ8- 

Ροβι[ἰοΏ) οὔθ “οὔ ῤὲ ῥοιμεῤῥοίά 9,7 “γμίο- 
ὀωϊῳ. ([Δεδοοῖ.) 

Οτγεεὶ ἐῥδενε ἐραΐ ε 9 ἐδε δομσεροίά ο7 Νατ- 
εἶσαι, «αὐδίοερ ἀγὸ ἐπ ἐῤὲ 1ογά.}) “ΓῊϊ5 ννᾶ5 ὕτο- 
ὈΔΌΪΥ {π6 ννεδ ΠΥ ἀπά ροννογίαϊ ἰγοραάμηδηῃ οὗ 
ΟἸδιάϊιι5, ννβοβθ ἀθαῖῃ ἰπ Ῥγίδοῃ ἴῃ {πε γεαγ 
ΑΙ. 5ς 15 ἀοϑοςγι θεὰ Ὁγ δου 5, Αηη. ΧΙ, α. 
[η τη ϊ5 οςαβ6 ἴπθγΘ 156 Ω0 σϑδὶ δΔηδοῃγοηίβ, 85 
[σὰς (Ὠΐπκ5, Ρ. 147. Βοτ οἰἴποῦ ὈγΥ ᾿οη- 
βδοδίίοη, πιο [ςἢϊ συρροβοβ, οὗΓ Ἕ 186 
Ϊανν οἵ ϑικςςθβϑίοη, πὸ Ποιϑοπῃοϊἀ οὐ ἴδε 
ἐτοθάμαδη οὗ ΟἸαιαάϊι5 ψνου]άὰ ρᾳ455 ἱπῖο 86 
Ροβϑοδδϑίοῃ οἵ Νέετσγο, γεϊδίπίπρ ἴἢ6 πᾶπὶς οὗ 
1Ππεὶγ ἀδοορδϑδθὰ οὐὐνποῦ ὑπάογ ἴΠ6 ἕοττι Νᾶγ- 
οἰβϑίδηὶ, οἱ Ναρκίσσον. ὅε6 “" Ὠ᾿οΟΓ[ἸΟΠΑΤΥ οὗ 
Οτθοκ δπὰ Ἀοπιδὴ Απίὶᾳ. “1 ἰθοσίυ5," δηὰ 
1 ει οοίῖ, “ΡΠ Ιρρίδησ5, Ρ. 173. 

12, Τγγρῥάπα ἰ56 τολάδ ἃ ριοπιίπεηῖ οδᾶ- 
Τςῖεσ ἴῃ {πε Αροςῖυρμαὶ Αοὶβ οἵ Ρδὺ] δηὰ 
ΎΠΕοΪΔ. 

Τργρόσηα απά Τγγῤῥοα Μετ ῬτΟΘΔΟΪΥ 
οἰϑίεσβ. ὙΤΠΕΙΓ Παπη65 Ὀοῖἢ πιοαπίης “ ἀφίῃ ἢ 
ΟΥ “Ἰυχυγίουδ᾽,, δὲ Ἴοηῖγα: τἀ ἢ ΓΠΟΙΓ 
“ΟΠ Πρ 1η ἴδὸ !οτά. Βοῖϊ! παπιεβ ἃΓ6 
ἔουπά ἴῃ σοηποχίοη ΜῈ ἴῃ 6 ἱπιρετῖαὶ ἤοιι56- 
μοϊά αδουῖ [18 ἀδίε. 

Οὔδογνο πον 81. Ρδιιὶ ἀϊσιϊηκι}51}}65 “ δες 
“1, 45 “ ἐῤε δείουεφα," ποῖ “»1} ὀείους ἡ," ἃ5 
ἶῃ ν. 8. Ηετ ΤΏΔΗΥ͂ ἰαῦοιΓβ ἰπ ἴῃς 1 οτὰ Μεγ 
Ῥεγίοτηηθαά οὔ βδοπὶὲ ἀεῇηϊΐϊαε οσοαϑίοη πον 
Ραβῖ ; ΤυΎρμαπδ ἀπὰ Ττγρμοϑα έγε ἰδρουγ- 
ἴῃ; 51}}}. 

18. Κωῆα, του ἢ 815 πᾶπλθ 15 σΟΠΊ ΠΟΙ, 15 
βυρμοδοά ἴο ὃὈ6 50ὴ οὗ δίπιοὴῃ οἵ ΟὙΓΘΩΘ 
(Ματγκ χν. 21), ἴοσ. 81. Μασκ, ψῃο ΒΑΟΘΕΡΙΣ 
νυτοῖο αἵ Ἀοπιο, δϑϑι πιο δῖ ΑἸοχαηάοσ δηὰ 
ΒΕυξ5 ἅἀγὲ νοΐ Κποννη. 

εροιε ἐπ δὲ 1ογά] ἘἈδίΠοΓ, 86 ἐῤοσεη. 
ΤῆΘ {|6 βθοῖβ ἴο δε δάάθα 85 Ὄχργυβϑῃ 
50ΠῚ6 δρδοῖαὶ Ὄχςθιθηςο, ἀπά ηοΐ 5ἰπιρὶν ἴδ 
Τυῖνίης εἰεσζίουι νν ΙΓ ἢ 15 σοτηπηοη ἴο 4}} (ἢ γ]5- 
[ἰΔπ8. (Οομηραγα : Ρεῖ. 11. 4, 54}. ϑδ]οσι. 11]. 
14, τῆς πίστεως χάρις ἐκλεκτήῆ, Δηὰ Βατυς 11}, 
10, Χρυσίον ἐκλεκτοῦ. 

ῥὶς »ιοῖδεγ απά ριίπε)] Α βτδοθίιυ] δοκηονν- 
Ἰεάντηοηξ οὗ πιαΐογηαὶ ἰονα δπὰ σαγὸ δεβίοινοα, 
ΜῈ Κπονν ποῖ νν θη, οὔ ἴπ6 Αροβίϊβ. Βα 
ἔ ΠΟΥ δηά Ὀγοῖπου δθεῖῃ ἴο ὃς ἀεδά, κιὉ 1158 δ6 
τῆς Κπδ5 οὗ 51. Ματγᾷκ, 

14. 4:γπεγίπα, Ῥρδίοφοη, δὰ Ἡδγηιθι, τὸ 
ὙΥ ΠΟΙ υπκηονῇ, ἱβουρ ἢ σαἰαϊορυεα Υ 86 
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1Ις δαίυῖϊς ῬἈΙΠοΪοριβ, πὰ 7] 18, 
Νέετγευβ, ἀπά ἢ 8 δίβῖεσ, ἀπά ΟἸγῃρδβ, 
Δηὰ 411] τῆς ϑαϊηῖϑ ψψῃϊὶς ἢ ὅτ πὴ 
τἢσ6πὶ. 

16 δαίυϊε οὴς ἃποῖμποσ νυ δη 
Βοὶγ Κίββι ὙἼΤῈα σλυγοθεβ οὗ ΟἸἨγίβὲ 
βαίατε γοιι. 

Ῥϑβειιάο- Ηἱ ρροϊγίιιβ 45 Βϑῇῆορϑβ οὗ ΗἩγτοδηία, 
Ματαΐμοη, δῃηὰ [δϊπιδίϊδ. 

Ιη τῆς 5απη6 ᾿ἰδὶ “ Ῥαέγοδας " (οΥ Ραϊγοδίι5) 
ἌρΡΡΘΩΙΒ ἃ5 Ραδίγοδιινι, Βίϑῃορ οὗ Ῥαΐθοϊ! : 
6 ΤΊΔΥ πᾶνε Ὀδθη ἃ ἀερεπάδηϊ οὗ Ῥαίγοῦδ᾽ι5, 
[86 Ροννογίυ] ἐγεθάσηδη οὗ Νεγο, νἤοϑα ἀθδίἢ 
15 γεοοσαθά Ὁγ “Γδοϊζυβ, Η!βῖ. ἱ. 49, ἰ,. 95. 
({ἱρπηιοοῖ, ’ ῬΗΠΙρΡΡίδη5,᾽ Ρ. 174.) 

Ἠεγνια.. Οτίρεηβ σοπ]δοίυγα οὐ [8 ρᾶ9- 
8856 [παῖ (18 ΗδΙΙ48 ννὰ8 ἴῃ6 δυΐῃοσ οὗ 
“ΠΕ ϑπερῃοσγα ᾿ 15 οὗ πὸ ννεϊψῃὶ δραϊηβὶ (Π6 
ΠΟΠίεΠΊΡΟΓΑΙΓΥ͂ ενίάεηοο οὗ ἴδε Μαυκγαϊογίδῃ 
(δποῃ, Α.Ὁ. 170 οαἷσς. : “Ηρ σοπιροβοα 
“1ης δῃησορδογά ᾿ εν  αΐον ᾿π οαγ ἐέφιοα ἴῃ ἴῃς 
ΕἸ οὗ Ἀοπιὸ, ψ 8116 τπῸ Βίδμορ Ρίι8 ἢ15 
Ὀγοΐθοῦ 86 ἰπ ἴδ6 οἶδ οὗ ἴπεὸ Ἐοπίδη 
Ομυτοῆ." Οοπρᾶγε ἣν εϑίςοῖξ ου ἴπ6 δηοῃ, 
ῬΡ. 217-220, ἀπά 1, ἱρμτοοΐῖ, ’ ῬὮΠΙΡΡ.᾽ Ρ. 167. 

ἐῤέ ὀγειίόγεέπ «υδίοερ ἀγὸ «αυἱδό ἐδεγι)]. Οτίρθη 
διισβοϑῖβ Οὔ τ. 15 [ας [656 νγοσῦο ἴῆ6 Βοιι56- 
Ὠοϊὰ βεγνδηῖβ οὗ ἴθ ρεύβοηβ αὔονε παπιθά. 
ΟἸΒοΥΒ, νν ἢ σγοαῖογ ργο δ} ΠΥ, ἤᾶνε ᾿πηδρὶηδα 
(Πὸπὶ ἴο δ6 τηθιλῦογβ οὗ ἃ βοραγαῖς (ῃσιβίίδη 
ςοηργοραίίοη δὲ  οπΊθ, δι ΐαγ ἴο ποθ πηθῆ- 
Ὠοπεά ἰῃ Ὁ. ς Δηά τ. 15. 

15. ῥῥιϊοίοφσι: απά «᾽ωδα 6 γ6 ργΟ ΔΌΪΥ τηδη 
δηὰ νἴο, ΟΥ ῬΟΒΒΙΌΪΥ ὈΓΟΙΠΟΓ Δπα 5ἰβῖθυ : ἃ 
(δι {π||15 ῬΗΠοίοραβ ἰ5 ππεητοηθὰ ἢ δὴ 
ἰηβογριίου (Μυτγαῖ. Ρ. 1586, 3) 48 ἔτεεσιηδῃ 
οὗ ὕδιι8. Ἴιυ8 Ὀοϊδ Ὡδπι65 ροϊηΐ [Ο ἃ ςοη- 
Ὠεοτίοη 8 ὁ 1ἢα που δοδΒο]ὰ οὗ (ἰπϑαγ. 

Οη “ΔΜΝΜεγοι" δηὰ 8 ἰοροπάδσυ ἢ ϑίοσΥ 
866 “ ὈΙσΓΟΠΔΓΥ οὗ ΒΙυΪς," δἀπὰ [ετ. ἼΤγίοσγ, 
“ Μαγτίαρε Αἰηρ," Ῥατί [. Ρ. 2.9. 

Η!:5 5ιϑῖοσ ννᾷ8 ΡγοῦδΟΥ οδ θὰ Νογοῖβ, δπά 
8 Οἰδυάϊᾳ Νέεγεὶβ 15 Ἰηεηϊ:οηδά 45 ἃ ἰτεθά- 
ψοτηδη οὗ Αὐριιῖι5 (ἱ  οοτ). 

“ Οἰγ»ρας" 186 τηεης᾿οηθὰ ἴῃ {πὸ 115ἱ οὗ ἴ86 
Ῥϑοιάο- Ηρροϊγῖιι8. 866 ποῖς οἢ υ. 5. 

δαίμέε οπμό ἀποίδεν «υἱἱὦ απ ῥοίγ ἀ...ἢ ὙὍΤῆὸ 
δησίεηῖ οὐδίοπι οὗἩἨἉ 1Π6 Εμϑῖ, Ῥαγί!συ ΑΓ] 
ἃηιοης ἴμ6 [ενν8, οὗ υηπρ ἃ στοοίίηρ ἢ ἃ 
κι55, θεσδπὶα διηοης ΟἢΓϑιΊΔΠ5 ἃ ΠΟΙ συ πο] 
οὗ Ἰονίηρ 6] οννβἢ!ρ ἴῃ τμ6 ογὰ, ((οτραγα 
1. 7, ῃοῖθ οὐ ἀρεῖ 

ἴπ τ ΤΠ 688. νυ. 26, δῖ. Ῥδυϊΐ σοαιιϑῖβ ἴῃ 6 
Ἰεδάθσβ οὗ 6 Ομυτοῦ ἴο ““σῃε αἱ ἐῤε 
ὀγείόγε «υἱῷ α δοίν ἀϊΐπι," Βεοπ ΡΥ ἴῃ δὲς 
Ὠδλιὴς δηά 45 ἃ ἴοκθῃ οὗ δὲν Ἰονθ. 

Ηξετὸ δηὰ ἰπ τ (οτ. χυΐ. 20 ; 2 Οὐου. χὶϊὶ. 
1 “α ἀμει 97 εραγὶγ" (τ Ῥεῖ. ν. 14) ἰ5 
ἴο ὃ6 ξίνεῃ δηά τεςεϊνεαὰ ὉΥΓ εδοὴ τρεσηδοσ 

ΚΟΜΑΝΞΒ, ΧΥΙ.. [ν. 15 --τϑ, 

17) Νονν 1 δεβεεςῖ γου, Ὀτεΐδγεη, 
τλῦκ τ 6πὶ ννῆϊςἢ σδυβα αἀἰν  ϑοη5 δηά 
οἴδηςθβ ςοπίγαυ ἴο ἴὰῆς ἀοςῖππε 
Ὑγἢ]ςἢ γε ἢᾶνε ἰξεεηκα: δηἀ δνοιά 
16 ηλ. 

18 ον (ῆδΥ τηλῖ δῖα βδιις ἢ 8εγνε 
ποῖ οὖν [,οτά εβι5 ΟΝ γίϑο, δυς τΠεὶγ 

οὗ ἴῃ Οδιχοῖὶ ἰῃ ἴοκοη οὗ 2ῥεὶγ Ἰουέ 09 οἠξ 
αποΐῤεν. 

ΤὨῖ5. ““πηγϑίὶς " ((Ἰοπι. 41.) ΟΥ 5ΞΥπΊθο]!ς 
“Κ|59 οὗ ρεᾶςθ" (Τεγῖ.), “ἴῃ 1 οτ 5. Κιθ5 ᾿. 
(Αρ. Οοηβί. 11. ς7) ννᾶ8 οηδοάϊιεαά ἴῃ ἴδ6 
Ευοματγίϑις οῆοας 88 ΘΑ 85 ἴπε {ἰπὶ6ὸ οὗ 
Τυβάη Μαγῖγγ (Αροιὶ. 1. 65 Α.}.): 11 οσςυγτεά 
πηπιεάϊδίε!ὶΥ ὑείογε τς οὈϊαιίοη οὗ ἴῃς εἰ 8, 
δΔηὰ 115 56 ἰ5 ἴῃι8 ἀεβηεά ἴη ἴδε 5ο0-ολ  εὰ 
“ Αροβίοϊι!ς (οηϑι τυ οη5: “1.εἴ ἴῃς Βίβῃορ 
5δυῖΐα τῃ6 (πυτοῦ δηά 54Υ, Τῆς ρεᾶςε οὗ 
Οοάἀ δὲ νὰ γου 4]. Αηά ἰεῖ (ῆς ρμεορὶἜ 
ΔΏΒΝΝΟΙ, Απὰ νὴ ἢ [ΠΥ 5ρίγιῖ: δπὰ ἰἸεῖ [ῃὸ 
ἀξᾶςοῃ Β54Υ͂ ἴο 8]1, ϑα]ιῖς γε οπα δηποίμογ νὰ 
[86 ΒΟΙΥ Κὶ85:. Απὰ ἰεῖ {Π6 οἰοΥΡῪ 5αϊαῖς [Π6 
Βίβῆορ, ἴῃς σθῃ οὗ [86 ἰδ δαὶϊιῖς ἴῃ πε, 
[πε ννοπλδη ἴῃ 6 ννοπΊΈη :᾿ ὙΠ]. 11. 
ΤΠ οὐδῖίοηι 15 τείδϊηεὰ ἴῃ ἴῃς Οτεεὶς 

ΟΒυτγοβ. 
{δε ἐδιγεδε:.} “411 δὲ ἐρωγεδεσ. Οοτὰ- 

Ρᾶγθ τὑ. 19, δηὰ ἱ. 8. ΤῈ ὀχργοβϑίοῃ περ 
ποῖ δὲ ᾿ποα ἴο ἴη6 σἤυγοῇεβ ν᾽ϑ θα ὃγ 51. 
Ῥδυὶ: 6 Κηον πε ροοά νν»}}} οὗἨ 41} τονγαγὰβ 
ἴῃς Ἀοτηδη8, δηὰ 50 5ρεδῖ8 ἔυγ ἃ]}. 

17π2.οὃ. Α ΨΜΑΒΝΙΝΟ ΑΟΑΙΝΒΤ ΒΑ1,5Ε 
ΤΕΔΛΟΗΕΒΞ. 

17. “ἱυϊεἰοη: ἀπά οὔεπε.. ὙῊΣ δτίο]εβ ἰη 
(ἢς Οτεοκ ΡΥ παῖ “πο ἀὐϊνίδίομϑ δὰ 
180 οοπορδ," ννῆϊςἢ πδὰ Ὀδθοη οδιιϑοα ἴὴ 
οἴδεῦ ΟΠυσοἢ 65 Όγ ἴδ |56 ἴθδοῆογβ, ννοσο Κηοννη 
ἴο ἴπε τοδάρθυβ, ποῖ ΠΘΟΘβϑαΓΥ παῖ ἴΠ6 54Π|Ὸ 
ΟΥ}5 ΜΕΘ ΔΙΓΟΔΟΥ͂ ργενδίθηϊς διηοηρ {Πεπη- 
δβοῖνεϑβ. 

ὝΠΟ ΠΟΠΊΓΑΓΥ ἰ5 ΤΑΙΠΟΓ ἱπιρ] θὰ ὉΥ {δ6 
ΔΌΞΘΠΟΣ ΟὗὨ ΔΠΥ͂ 5ι1οἷ ΘΧρΓαβδίοη 85 “ ἈΠΟ ς 
γου," δηά ὈΥ ἴδε ἐπηρῆδϑι5 οἡ ἴῆε Ῥγοπουῃ ἴῃ 
ἴῃς οἴαυδο “ οί γα 19 ἐδὲ ἀοοίγίμε «υδίιο γε 
ῥαυε ἰραγπεά.᾽} 

Τῆς Αροβίϊο ἔδαγβ Ἰεϑὲ [2156 [θδοῆοτβ, βυ ςἢ 
ἃ5 ἴποβο νψγῆο δδά οδιιβοά 50 πιιοὴ ἴσου ]ς 
Εἰβεννθογο, ταὶρῆϊ ἀρροασ δι Ἀοηιθ, δηά 380 
ΘΧΒΟΓΒ 8 τοδάουϑ “29 »παγὰ {δε 1.ε. ἴο 
ννδίς ἴπεπὶ σΔγο ΠΥ πὰ Κοορ ουΐ οὗ {δεὶγ 
ΥΥΔΥ. 

Βρ. 1επποοῖ, “ ΡὨΠΙΡΡίδη5, "1. 18, ΠῚ ΠΚ8 
τηαῖ ἴῃς νναγηΐης ἰ8 ἀϊγεςῖϊοα ἀραϊπϑοῖ ῃ5 
Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἴδε 5ᾶπὶδὸ ῬΑ ἴο ψνηιοἢ ἴῃς 
Ραββϑαβοβ Υἱ. 1--23; χὶν. 1---χΥ. 6, ἃσγὸ ἢ εΗ͂γ 
δαάτεβϑεα. δ66 ᾿πίγοάιιοςοη, ὃ 8. 

18. οὦ» 1ογά 9“ Οδγ. “ΟὟ Τοτὰ 
σπτίεὶ." [ἡ “σεγυέ ποὶ," ἴῃ6 πογαῖϊνε [8 
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ονγῃ ὈεΙγ; ἀπά Ὀγ ροοὰ τγογάβ δηά 
ἔλιτ βρθεςῇαβ ἀεςεὶνςα (ἢς Πεαγῖβ οὗ ἴῃς 
8: τρὶ6. 

Ι9 Εογ γουγ οδεάϊδηος 18 σοπα 
αὐγοδά υὑπῖο 4}1] πεπ.0 1 πὶ ρἰδλά 
τμεγείογε οἡ γουγ Ὀεμδὶ: Ῥυζ γεῖ 1 
σψουϊὰ ἢανε γοῦ ψνίδε ὑπῖο τἢδῖ 

δοοά, Δπὰ εἰπιρὶς σοῃοεγῃ- 
ἵηρ ἐν!]. 

ἔγουι 115 ροϑιτἰοη δὴ ετηρδῃδίὶς ἔοτος εαυϊναϊοηΐ 
ἴο “ τοΐυϑε ἴο βεσνς." 16 ἔυσῖμεσ ἀσϑοσιρίίοη 
οὗ πιθὴ ψ)ῇῆο ϑ5εγνς “ ἐδεὶγ οαὐη δείν᾽} 1. 6. ΜὯοΟ 
γε {Πποηηϑεῖνεβ ὉΡ ἴο 5εηϑιδὶ ἰηδυΐχοηςα, 

τάἀϊςαῖεβ ἃ οἷδβα οὐ ἔδλὶϑε τοδοῆοσβ κὸ [ῃ6 
δάνογϑαγιεβ οὗ (6 Αροβίϊο δ ΡὨΣΡρΙ, “ «υδονε 
Οοά ἡ: ἐδεὶν δε ἐν" (ΡὨΠ. κἱ. 19). 

ὁ) χοοά «υογάν από γαὶγ “ρεεεδε:.} ἘἈεδὰ, 
ΦΌΥ ΓΠΟῚΣ εἰπὰ διὰ δοίΓοΥἑ 6 ΒΡΟΘΟΝ," 
ΟΥ, “ὉΥ {πεῖν Κιηά βρεθεῖ δπα ργαῖϑε." ῬὉὍ8ῃὲ 
τηοδηϊηρ Οὗ χρηστολογία 15 ποῖ ἀϊϑθρυῖεοά: 
Ἐτχβοῆο, ΓΟ] οννεὰ ὉΥ Μεγυεσ, ἴακεβα εὐλογία 
ἴῃ ἴῃς 56η86 οὗ “ εἰοᾳιιθῆςς " ΟΥ̓ “ Επδ Ἐχρσθϑ- 
βίοῃ," 25 ἰη Ρίαϊο (" Ἀδθρ. ἥὅ1. 400 Ὁ), δηά 
[ὐςίδη (ΑἸοχίρἤδῃεβ 1. Ὡθᾶγ ἴπ6 Ὀερίηπίηρ). 
ἘΠίΖβοθα τππκ5 ἰπμᾶὶ 81. Ρδὴὶ [28 ιιϑεὰ 
εὐλογία ἴῃ (5 μη 502] 86 ῆ56 ἴογ ἴῃ6 βακε οὗ 
(δες ροϊηϊεα 4}}Ππογδϊίοη δηὰ δη 6515 Ὀεΐννοεη 
χρηστολογία τείεττιηρ ἴο {86 εοπέεπίν, δηά 
εὐλογία ἴο ἴῆς ἵόγσι οὗ ἴπ6 ἀϊδοοίγθα. 

Βυϊῖ ἴννο ννοτά5 σογηἰηεὰ τππάθγ οὴθ ΑΤΈςΪΘ 
οὐξῆϊ ἴο Εχργεϑ8 ςοξῃδίο ἰάθδϑ, γαῖπεσ [Δ 
ἴννο ἰάδ85 50 ἀἰβίϊηςϊ 45 ἴποβο οἵ “ Κἰπάπ658 
δηά “ εἸἰοφιδηςε " (ΡΒ ΡρΡΙ). 

ΤὨς πιεδηΐηρ “ ργαῖϑε " (Ρ]δῖο, " Αχίοςδυϑ᾽ 
16ς, 4.) 5 πλιοἢ ΠΆΓΟΙ ἴο ἴῃς υδι18] δογρίυγαὶ 
86ῆ56, “ Ὁ] 55 ηρ : οοπίραγα συν. ν. 12. Τ δῖ 
(6 “ῥγαϊϑε " πε πηεδηΐ ἰ8 ἔλα δηὰ “δεῖ- 
τοΥὶπ κ᾽ 15. ἱπηρ] θα ποῖ ἰη ἴῃς ννογὰ, Ὀυϊ ἴῃ 
ἴδε ςοπίοχί. 

ἄεεενυε ἐδὲ δεαγί: 97 δε “πρίν. ἘἈΔίδοτ, 
“οἵ [80 ἱπποοοιῖ" (Α]1] ἐδθ -ΕἸὨρ]5ἢ νογ- 
ϑίοηβ ὄοχοορί Οὐπεᾷ δηὰ ΑἹΝ.). 866 σον. 
Χῖν. ᾿ς. 6 βᾶηθ ψόοσγὰ (ἄκακος) 8 ἀρρίἸεὰ 
ἰη Ηδοδ. νἱἱ. 26 ἴο ΟἸ τσὶ, ἰη ἡ ῆοπι “ ἰηπο- 
σεηςε᾽ 15 οοπιδί πα νυ ἢ τῆς 21 Π655 οὗ ννϊδάοτῃ 
δηὰ Κηον]οάρο: δῖ 1π οἴδοτϑ ἰξ ἰ5 οἴθη δκίη 
ἴο ἃ 5:ΠΊ0 ΟΠ} νυ ἢ 15 ΘΆ5ΗΥ ἀδοεῖνοά. 866 
ΎτεηοΙ, ᾿Ν. Τ΄ ϑυποπυπηβ, 2ηὰ ϑεγίεβ; δηὰ 
Ἀυδἤηκοη, "Δα Τἰπι.᾽ Ρ. 18. 

19. ΤΟ ςοπποχίοῃ 8δπηα ἀγριπΊοπῖβ ἈΓΣΘ 
τοδας 416 οἰδαγ ΟΥ̓ τΠ 6 ἐπηρῃδίϊς ροϑιτοη οὗ 
ὑμῶν. “Τῆς ἱπποοοηΐ {ΠΟΥ ἀδοοῖνο, Ὀυξ ΠΟΥ͂ 
ουξίς ποῖ ἴο ἀδοοῖνε γου, ννῆο ἃγο ποῖ ΠΊΕΤΟ 
ἱπποςοηίβ, ἴοσ γοωγ οὐοάϊΐοησε 18 σοπὶὸ δυγοδά 
υπἴο 411 πηθη." (οἴηρατζε ἱ. 8. 

Ϊ αν» 5, αἱ ἐδεγοίογε οἹ γον ὀεδα 7} Ἀλῖδοτ, 
“ΟΥΟΣ γοὺ ΦΒΘΙΟΖοσΟ Ὶ σοὐοΐοο." [Ιπ 1η6 
τί και τεδάϊηρ, ἐφ᾽ ὑμῖν οὖν χαίρω (ΤίΞεϊ. 8), 

ΚΟΜΑΝΌἥ. ΧΥΙ. 

20 Απά εἰς Οοΐ οἵ ρεᾶςε 8}1]] 
᾿Ὀγυΐϑε δαῖδη υπάεγ γουγ ἔδεϊ ββογηγ. "τ 
ΤῊς ρίδος οὗ οἱιγ ζ ]ε8ὺ8 Οληϑῖ 
δὲ ἢ γου. Απηεη. 

21: 1 Ἰλοῖμθιιβ ΠΥ ννογκίεϊϊονν, 
ἀηὰ [,υςΐυ5, Δηά Ϊλ8ϑοῃ, πὰ ϑορεί- 
ΡΑϊεσ, ΠΥ Κίηβπηθη, βαἰπῖα γοιι. 

22 1 Τεγυβ, ψῆο νψγοῖς 2}ὲ: 
δρίϑβεϊς, 3δἰαῖα γου ἰπ τὰς 1 ογά. 

----.-.. .ο......-.-ὄ.ἕ -. 

[86 Ροδίοη οὗἨ ἴδε ργοποιιὴ ἰ5 δρδίη 6π|- 
Ρδδίις : ἴἢδεγο 15. “ἃ ἀοι!οαῖο ςοπιθίηδίίοη οὗ 
«υαγηηῷ ὙΠῺ [86 ἐχργεβδίοῃ οὗ ἔστη εοηβν 
ἐψιοε" (Μεγετ). ΟἾΪ]γ, τμε οορβάεπες '8 ἐχ- 
ῬΓεβϑο ἢχϑῖ: [Π]5 15 ομβασγδοϊοσιϑις οἵ 81. Ρδυ). 

δὲὲμῥ γε 1 «υομδὴ δαυε γομ «υἱε ὠπΐο ἐδαΐ 
«υδίεδ ἐς οοά, ἀπά “ἰφιρίε εοπεογπίης εὐ}. 
Ἀδίῆογ, ὙΥ̓ΘΕΙ πτὶδῃ γοῦὺ ἴο 6 «υὴϊΖ μη] 
ἐδαὶ αυδἰερ ἱΦ φοοά͵ πὰ ῬΌΤΟ τοπασὰβ ουἱ]," 
Οη ἴδε ννογὰ ἀκέραιος, “ῬᾳΓΤΟ,," υππϊχοά, υἢ- 
ΔἰΙογοὰ ψνἢ ον], 5ε6 ΤΥοποἢ ἀπά ΚυδηΚΘΟΙΣ, 
85 δῦονο οὔ υ. 18 ; Δηἀ σοτηραγε Μαῖϊ. χ. τό; 
ῬὨΪ]. 11..τς. ΒΥ ἴδ6 ρεῦογδὶ ὀχργοβϑϑίοη “" φυδέ 
μηΐο ἐῤαὶ «αὐδίεό ἐς χοοά 51. Ῥαυ] πιϑδηβ, 
Ἔϑρθοδ  γ, ννυῖβα ἴῃ ἀϊδοεσγηΐης ἀπά δάδμογίηρ ἴὸ 
ἴμο τυ ἢ ΜΠϊοὰ [ΠΟῪ πα ᾿ἰοαγποά. 

40, ναγπίης 5. ἐο])οννεὰ ὈΥ οποουγᾶρο- 
Ὡοηῖ. ὙΠῸΥ ᾿ἢΟ οδιι5ὸ αἰβδοηϑδίοη (υ. 17) 
ΓΟ ἰηϑιΓΠπΊοηἴ5 οὗἉ ϑαΐδη : κ θὰ ἐῤο Οοά (ννῆο 
8 ἴΠ6 δι ογ) οὐ ρέαεε δα] Φτ αΒἢ ϑαίαη μην 
οι “οὶ «ῥδογιίν." 

ΎΤΠογε ἰ5 δὴ ουϊάδηῖ 4]]υϑίοη ἴο ἴ6 Ῥτοπη δα 
ἴῃ Οεη. 111. τς. 

“ΦἩΗς 58γ8 ποῖ “βἢ)} βιιδάυς, Ὀυϊ «δα 
ΟΥῸΒΒ,, δηὰ ποῖ ἴδηι ΟΠΙῪΥ διιῖ {Ποῖγ ἰδοῦ 
“ϑαίαη᾽: ἀηὰ ποῖ 5: ΠΊΡΙΥ "σα! Φτ αΒἈ, Ὀυῖ 
“με γον “εεί,᾿ 80 τῃδῖ [ΠΟῪ σαίη [Π6 νἹσ ΟΣ 
1Ποπβοϊνεβ, ἀπαὰ ἅγὸ πηδᾶς ἱἰϊυϑίτίοιι5 ὉῚ ἴῃ 6 
ΓΟΡΏΥ. ἔτστοπι ἴῃ {{π|ὲ 4190 ἴῃ θγὸ 15 σοτηΐοτῖ 
δρδὶη, ἴοσγ ἢ δα ἀ5 " “δογε ." ((Ὠτγγϑοβί.) 

ἼΠ6 ρᾶϑϑαρε 8 ΥΘΓΥ 5: ΠΊ1|2Γ ἴο ἴλ6 τνναγηϊης 
ἴῃ 2 ὥογσ. χί. 12--15 δραϊηβί με [υἀδϊΖίηρ δάγεγ- 
ΒΑΓΊ65, ΠΟ ἅγὸ ἀδβογι θεαὶ 45 πιιηἰϑῖοῦϑ οὗ δϑαΐδη. 

12ὲ σγωσῇ ΤὍΤῆε Αροβίϊθ᾿ 8 οοηοϊπάϊηκχ 
Ὀεποάϊςοτίοη ἰ5 ποσὰ φίνϑη ἴῃ ἰΐ5 οὶ βίηδὶ ἔογχι : 
ΠΟΙΏΡΑΓΟ τ ΤΏε58. νυ. 28, 2 Τ 658. 11]. 18. Οἡ 
ἴδε πιοδηΐϊην οὗ “δε φγαζε,᾽" 5668 1. 7. 

"ς Ἄ»ηοη" 15 ποῖ ἰουπά ἴπ ἴδε δεβξῖ Μ55. Οἡ 
(Πς τεροζοη οὗ ἴῃς Ὀεηεαϊοζίοη, 566 [πῖτο- 
ἀυςσίίοη, ὃ 8. 
“Απὰ ἴδι5 6 Ὀτίηρ5 ἢἰ5 ἀἸβοουγϑο ὈδοοΙη" 

ἸΏΡΙΥ ἴο δὴ δηά ἴῃ ῬΥΑΥΟΓ : “Τόὲ σγάζε 97 οὰγ' 
1ονγώ." ον 1815 ἢδ ἰονθθ δυο σ ἴο τῇᾶκα ἃ 
[ουπάλίϊοη, [ἢ 15 ἃ σςοης] βοὴ." ((Πγγϑοϑῖ.) 

11--:λῖῦᾶ. ΘΑΨΌΤΑΤΙΟΝΒ ΒΒΟΜ 51. ΡΑῦΣ 8 
ΟΟΜΡΑΝΙΟΝ8. 

41. ΤΊ ΠΟΛῪ πδὰ Ὀθεη ν ἢ 81. Ῥδὺ] ἰη 
ΜεαἼςράοηϊα ἰῃ πο ἰδϊίοτ ρατί οὗ Α.Ὁ. 57 (2 οσ. 
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22 Οαἴιιβ, πιῖὶπε ᾿οβῖ, δπά οἵ ἴδε 
ννῃοὶς σπυτγςοῇ, 54] το γου. Εγδβϑῖυβ 
τῆρ σμαπ)θογδίη οὗ τῇ 6 ΟἷΕΥ βαίυζαῖῃ 
γοιι, Δηἀ (δυλγίωβ ἃ Ὀγοῖδευ. 

ἰ. τὴ; ψΒοῖμοῦ δ μαὰ σοῦ οὐ ὑίϊῃ Ὠϊπὶ 
αἴ οὔςὸ ἴο (ὐογϊητῆ 185 ποῖ κπονῃ. [πη 1δ6 
ορεηίης δ άγε85 (ἰ. 1--7) μἰ8 πᾶπιε ἰ5 ἢοΐ 4550- 
οἰαϊοά νἢ 8ῖ. δι} }5 85 ἴῃ οἴμου Ερ 5[1ε5 
(1 δπῃά ΤΠ ε55., 2 οτ., Ρἢ]]., Οοἱ., ΡΒΠ6- 
τη). Ηὀ πιλὺ τποτγοΐογο ἤᾶνθ Ὀσθη δὐϑοηῖ 
νθση τὰς ΕΡΙ51] 6 ννᾶ5 Ὀεσι, Ἰοιπίηρ 51. 4] 
Ἶυϑῖ Ὀείογο ἰζ ννᾶ5 οἰυβοά, οἡ ἴῃ δον οὗ 18 
ἀοραγίιγο ἴοσγ [ογυδαίοπι. ὅεςε Αςίβ χχ. 1-4. 
Ἵ“ΠΠΟΙΠΥ ννὰ8 Κηοόνη ἴο βοηὴθ ἴῃ ἘοπΊο, αἵ 
Ἰεδδῖ ἴο ἀφυΐϊα ἀπὰ Ρυίβοια (Αςῖϑ χν]!. 1--5). 

“ Ζιμοίμε᾿ 16 σογίδιη Υ ποῖ δῖ. 0Κὲ ([νυοδ5, 
ΟΥ ᾿μὰσληι15), Ὁ ΡΟΒΒΙΟΙΪΥ “ἢ Σμώμς 97 ὕσγεης," 
Αεῖδ χα. 1. 
740» 15 ποῦ ὑπργοδαδίγ [ἴτὰ 5άπιῈ ννῇο ἰ5 

τηοητοηθὰ ἴῃ Αοἴθ χνὶϊ. ς, 85 ἢϊ5. ἢοπὶο μαά 
Ὀόοη αἱ ΤΊ) 5:δἰοηῖϊοα, [που ἢδ 15 ηοΐ ΟὨ6 οὗ 
τῆς Ἴ Ποβϑα!οπίδη5 τηθηςοηθα ἴῃ Αςἰϑβ χχ. 4. 

δοσίβαίϊεγ πᾶν Ὀ6 ἴῃ6 58π|6ὲ ἃ5 δϑοῤαίεγ (ΒοὮ 
ΟΥ̓ ΡΥΣΓΙΒῸῺΒ) οὐ Βεγχαα (Αςῖβ8 χχ. 4). δ66 
Ῥδ]ενυ, ' Πογὰ Ῥδυ ηα.᾽ 

γ} ἀϊπρεπ.)] 8ὲε6 στ. 7, 11. 

2. “Τρ. ἴῃ δπιδηιθηϑια νῆο δαά 
δΠΠοτῖο νυτιτῖοη ἔγομῃ δῖ. Ρδιι}} 5 ἀϊοεϊφιοη δηὰ 
ἴῃ ἰδ πᾶπῖο, ἰ8 ἢονν ροσγη τε ἴο ϑβοπά ἃ 
εΥεδίης ἢ ΠΙ5 Οὐ πᾶπιθ. Τὸ Παῦα δεπῖ ἢ8 
δτγοοῖη ἴθ τῆς Τμιγὰ Ῥοόύβθοση ννοι]ά ἢδνα 
Ὀόοη ἴο ἰγολί 1 πὶ 85 ἃ πεγο πιᾶομπηο ((σοάεϊ). 
νὸ δαᾶνὸ {Ππογεοίοτγο ἰὴ 1Π|5 πιὶ6 ἀδῖδι] δὴ ἴῃ - 
βδίαπος οἵ δῖ. Ρδι}}}5 σμαγαοίογιβεῖς σουγίοϑυ, 
δηά αἵ ἴπ6 βᾶπιὲ {ἰπὴς ἃ βίγοηρ ργοοῦ οὗ ἴδε 
ΚΟηΙΠ ΠΟΉ6055 οὗ ἢ ρᾶσβαμε: ἴοσγ νν δὶ ἔΌΓΡΟΓ 
νου πανὲ τπουρμὶ οὗ ᾿μἰγοάιςίηρν δυςἢ δὴ 
ἐπυιοητ  ἕἔδε [υυςἢϊ, Ρ. 81. 

Ἵ οὐτίιι5 νν5 ἃ ΥΕΥΥ͂ ΠΟΤ ΠΟ. Ἐ ΟΠΊΔη ΠΔΠΊΘ, 
πα Π6 ννὰθ ΡΓΟΌΔΟΙΥ δὴ [12]132ὴ Κηονη ἴο 
τΔΩΥ οὗ ἴὰς τοδάουϑ. 

ἐ ἐῤε 1ογα.}] 1. ς. 8ἃ8 ὙΟῸΣ Ὀγοΐθοῦ ἴη 
ΟΠ γισῖ. 86 τ (ου. χνυὶ. 19. 

23. Οαδῳ.ἢ 1. Οαἰυ5. ϑενογαὶ ρεῦβοῃβ 
οἵ 1Π15 παπὶς ᾶἀγὸ τηοητιοποᾶ ἴῃ ἴῃς Ν. Τ, 

(α.) (1 (ον. ἱ. 14) ἃ πιθιλθεῦ οὗ (ἢ6 (ογίη- 
τη ΟΒυγοῦ Ὀαριζεά Ὁγ δῖ. Ρδιυ}5 οννῃ 
μαηὰ: 

(ὁ.) Α Μαςεάοπίδη, 81. Ρδυ]8 σογῃηραπίοῃ 
αἴ Ερδοβυβ, Αςῖβ Χίχ. 29. 

(..) ΑἜ πεῖῖνε οὗ θετδε ἴῃ 1 γοδοηΐα, ννῆο 
500ὴ ΔΟΙ {{|5 ἰοτΊοΓ ννᾶ5 ἀσβραῖοῃ δα ἵγανοὶ]οὰ 
νὰ δῖ. αὶ ἔγοπι (οσγίηϊῃ ἴο Αϑὶὰα (Αςῖϑ8 
ΧΧ. 4). 

(4.) “Ὑ12ὲε «υεἰ εδοϊοσυεα᾽ ὈτοῖμοΓ ἴο ἢ οπὶ 
5ἴ. [οὔη νντγοῖς ἢϊἰ5 21γτ4 Ερίϑῖ]6 ; ςσοἰοθτγαϊοα 
ἴογ ἢ18 Ποϑριϊα! γ ἴο [ἢ6 μυχοῖς, δηα ῥγο- 
ὈΔΌΪΥ τεϑιαϊπρ ἴῃ δοπα ΟΥ̓ ΠρᾶΓ Ερ6ϑυϑ. 

ΎΒοδε ννεσὸ ργοῦδῦὶγ ἔουν ἀϊδηςς ρεΓβοηβ, 

ΆΟΜΑΝΞϑ. ΧΥῚ. [ν. 23---25. 

24 Τῆς ρτᾶςε οὗ ουὖυγ [,ογὰ Ϊεϑιι5 
ΟἸὨτῖβε δὲ νι γου 4|1. Απιεη. 

Δς Νονν ἴο δίπλ τῃδῖ 18 οὗ ροννοΓ 
ἴο 5.[20]15381} γοὺ δοςογάϊηρ ἴὸ ΠΥ 

οὗ ψ δβοηὶ (4) 15 ἔπ 6 ομὲ ἤόγὸ τῃησπίϊοηθᾶ: 80- 
ςογαϊπρ ἴο ἃ ἰσδάϊοη πιοηϊοπεά ὃν Ογίρθη, 
ἴῃ ἢϊ5. ηοῖθ οὐ [5 ράββαρε, μὲ ννὰ8 Βίϑιιορ οὗ 
ὙΠ οβϑδὶ οηϊςδ. 

»ηΐγιθ δοσί, απά Γ᾽ ἐδε «υδοίε εραγερ. ιῖ. 
Ῥδιυὶ Ἰοάξοὰ δἱ {15 τἰπηθ νντῆ (ὐδίυιβ, 45. οἡ ἢ 18 
ἤγϑί νἱϑὶ ἴο ογηῖῃ ἢ Ααιϊα, πὰ δἤεγ- 
νναγάβ ἢ [πιδῖυ5 (Αςῖθ χνῇ!. 1-7). (δι 
ΒΘΕΙῚ8 ΟἸἴΠΟΓ ἴο πᾶανὸ ἰθπί ἢ15 πουδὸ ἔοσ τῃ6 
τηθοῖηρβ οὗ (ἢς Οἤυγοῖ, ΟΥ πλογο ργοῦδο]γ ἴο 
μᾶνα δοννῃ ἃ ΓεΔαΥ͂ Ποβριϊδ ΠΥ ἴο 41} ψΠῸ 
ςΑπι6 ἴο νἱϑῖ: τῆς Αροϑβίϊθ. δῖ. Ρδυὶ ργδίοία ν 
Τεςορηῖ565 [15 ὈΥ σδ] Πρ πὶ ὁ“ γ17 δοσὶ ἀπά " 
(ἴπ ἃ πλοῦα ρεηθγαὶ 5εΏ56) ἴῃ! 6 ἢοβί “ο7 ἐῤε 
«υδοίε ερμγορ": σοτρασγε τ. 13: “ δὶς »ηιοίδεγ, 
απά »"|πς." 

Ἐνασίμ ἐρε ἐρανιδεγ αἱπ ο δὲ αἹγ.ἢ Ἐ ΔΒοΥ, 
“0ὴ0 οἰοτδια," ΟΥ 86 ΤΥΘΆΒΌΣΟΣ ΟΥ [ἢ 6 
οὐτγ." [15 παγάϊγ ργοῦδδὶς παῖ {6 Πο]άοτ 
οὗ 5ιιςὴ δὴ οῇϊοθ 15 {πῸ6ὶ βδῆπιὸ Εἰ γαβίι8 γῃΟΤη 
δῖ. 4] 5εηῖ ἔογνναγά ἢ Τιπιοῖηυ ἱπῖο 
Μαοθάοηΐα δεΐογσε ἢς ἢἰπιβοὶῦ ἰοῦ Ερἤθβιιβ 
(Αοῖβ χῖχ. 22), δηὰ ἴπε δαῦῆθ ννῆο 15 βαϊὰ 
(2 Τίπι. ἵν. 20) ἴο βάν σγοπιαδίπεα δῖ (Τογιηῖἢ. 

Ουαγίς ἃ ὀγοίδεγύ. ὴ “ΟἿΣ Ὀσοῖμοχ᾽" (6 
ἀδελφός), ἐΦ. Οὐαγῖ5 ὴΟ 5 ἃ Ὀγοίμεῦ ἴῃ 
(Πὲ ],οτάὰ : ποῖ ἴδε Ὀσγοίῃοῦ οὗ Κγαβίι:5, ΟΣ 
Τογί5, ἃ5 βοῦὴε ἢδνο σοη)θοϊιγοά, 

24. Οη ἴδε τερεϊκίοη οὗ ἴδε Ὀεπεάϊςίίοη, 
566 [ηἰγτοἀμοίϊοη, ὃ 8. 

25-27. ΤῊΕ ΟΧΟΙΟΟΥ “τιςἢ ἰπ ςοπέίρηϊϑβ, 
δηὰ ἀδερ ἰῃ ἔδε!ης" (Μεγεγ)ὴ ἔοτιῃϑ ἃ ΠΟ ]6 
ςοηοϊυβίοη ἴο 1Π}5 ρτγεδῖ ἐριϑῖϊθ. (ομμρασιηξ 
πὴ ἀπὸ ἱητγοάαςζίον ἴῃ ς. 1. ννὸ βπὰ ἴῃ Ὀοϊὴ 
186 54π|6 ἐιηἀαπιοηΐαὶ [μου 5 οὗ [ἢ 6 Εἰ ριςίϊο: 
“6 ρόννοῦ οὗ σοά ιηἴο “αἰναιοη" (1. 16), 
1η6 χοβρεὶ ὀπίγιβίεά ἴο δῖ. Ρδὰὶ] ἔογ ἴδε 
Οδηί 65 ([. 5), ἴῃ τοϑι πον οὗ ἴῃ. Ῥτορῇοῖβ 
((. 2), τὰς “ οὐοάϊεηςε ἴο ἴδε {411} " (ἰ. 9), τῃς 
δοςθρίδηςο οὗ 411 παΐϊΐοῃβ (1. 5, 14-16), 4}} 
(Π656ὲ ἰῃουρῃ 5 ἅγὸ πογὲ γδίπεγοά υΡ ἰηΐο οπα 
Παγτλοηΐοιιβ Ὀυγοῖ οὗ “ νοηάογ, ἰονθ, δηὰ 
ῬΓΔΙ156.᾿" 

45. οευ 1ο ῥὶ»ε ἐῤαΐ ς 9 βοαυεν το οἰαδ[ϊεθ 
7γομ.) “Νον πὐῖὸ δὲπὶ [δα΄ 18 8Δ0],"" δο.: 
8ε6 Ερῆ. 111. 20, {πάρ 24. 

[πη ἱ. τι δῖ. αι! [85 Ὄχργοϑϑθα ἢ15 ρτοδῖ 
ἀεβίγε ἴο νἱϑὶϊ {πεπὶ ἱπ ογάεσ Ππαΐ (ΠΕΥ̓ “παν 
δὲ οἰαὐϊεῤεώ." ὍὝΤὮΘ ϑᾶπὶιὸ ἔθος νν δι ἢ 18 
(Βογα ἱπηρ θὰ πη 1Π6 ι1ι56 οὗ ἴῃς Ραβϑοῖνα νοῖοα 
(δεεΕ ποῖς οὐ ἱ, 12) 18 δεῖθ ἀἰϊδιποιν ἐχ- 
Ῥτεβϑοα : Οὐοά δίοηθς “18 8δὉ]9 ἐο “αἰ ὁ 
7οω." 

“ερογ Δ ἰπς 10 »,7) ξουρε.} (Οογηρᾶζο ἰἱ. τό, 



ν. 26. 

βαβρεῖ, δηά τῆς ρῥγεδοπίηρ οὗ |εϑβι8 
ἢ γιβῖ, δοσογάϊηρ ἴο [ἢ 6 γενεϊδτίοη οὗ 

τε πιγϑδῖεγγ, νη ϊοἢ νγὰ5 Κερῖ ϑβογεῖ 
βίησα ἴῆε ννοῦ]ά Ὀερδη, 

δηὰ ηοῖο5 ποτ; 1 Τίπι. ἱ. τα, 2 ΤΊ. ᾿ἰ. 8. 
Τὴ υδᾶρ6 οὗ 1815 σδαγδείογίϑις ρῆγαβθθ, 85 
νν6}] 5 τδῖ οὐ ἴῃς Ψ ΕΓΌ στηρίζειν (ἔογ Ψ ὨΙΓἢ 
5660 [06 ποῖα δἱ τῆς οηὰ οὔ {π6ὸ σῃδρίθγ), βϑῆοννδ 
[δῖ ἴῃ 5θῆβ6 15 ποῦ “"ἴο σδυ56 γοιὶ ἴο Γεπηδίη 
δἰεδα 25{|]}γ (Δα ἴο ΠΥ ροσϑρεὶ" (Μέεγετῦ), 
δι, “10 «Ἰαδἰ γομ, ἰὰ δοοογάδποο ψ τὰ 
»}7 Οοιρεί," ὶ. δ. Δοςοτάϊηρ ἴο ἴπε ροοά τἰάϊηρ9 
ὙΠΙΓἢ 1,86 Αροβῖὶο οὗ ἴῃς Οεπι|65, ηποῦ ποθ 
ἴο Υοὺ (}. 11,13}. 

ΚΙ ΒΥ {Π1|5 ὀχργθββϑίοῃ ἢῈ ννῖβῃεβ ἴο ἰῃαϊοαῖθ 
(ἢς τὺρὲ οὗ (ἸἾἩγιβίίδη τοαοης ν Π] ἢ Παὰ 
Ὀέδῃ γενεδὶοα ἴο ὨΙπηβ ἢ ρογθόηα! (ΔΙ. 1. 
1{-,6ὺ}, Ὧηά οὗ ΜΒ πὸ ἴννο σμαγδςοῖογιβες 
{εδλΐιιγος νεγα ἴῃ 6 ρογίοςτΥ ρταϊυϊϊουβ, δηά 
[86 050}: 6] } πηίνουβαὶ σΒαγδςῖεσ οὗ [18 54]- 
ναϊίοη ᾿" (Οοἀὐοῖ). 

από δὲ ῥγεσοῤίπ οὗ ὕει Οδγ ΕΠΠοτ, 
“ἐν δ αΐ ἰ5. ργοδοῃθα σοποογηΐηρ [6515 ΕΟ τιϑὶ, 
ΟΥ̓, “νν δῖ [6515 ΟΠ τῖβὶ ργοδοῆςα," ἡ). ε. [χουν ἢ 
πὴς Ηἰ5 Αροβίὶθ. ὙΠε Ἰδίτος 15 ἑδνουγεά ὉΥ 
Π6 ραβδᾶτοϑ 'π νΥΠΊΓἢ κήρυγμα 15 ἰοϊίοννεά ὈΥῪ 
ἃ Οεπῆῖνο (Μαῖι. χα φὰς [νυκὲ χί. 12:1 ΟοΥ. 
ἱϊ. 4, χν. 14), ἀπά 5 ἐχρῃ]διηποὰ ΟΥ̓ ΜοΥοΥ 85 
ἃ ΤΟΤΕ ργεοῖθο ἀεί που Ῥγοςθθαϊης ἔγοπὶ 
ἴῃ6 πυμιῦ!ο ΡΙΕΥ οὗ {πα Αροβίίϊθ.0 145 δα 
τοῖς οΥ υἱζογοά 1τῃ6 ννογάβ "»7 χουρεί, Ὦς 
ἂῖ οποὸ υἱνιϊγ 6] ῖ (αὶ δὲ: χουρεὶ ννὰ8 Μ᾽ ἢ 4] 
οί ηρ οἶσε ἴδδη ἐῤε φγεσορίπφ «υὐδίεῤ Οδγμὲ 
Ηρ» εαἰυεά 19 50 “ογ (ἰῤγομσ ῥίνι ας ΗΜ 
ογχαην)" οἢ. χν. 18; 2 ΤΙπ). ἴν. 17. Βιιϊ ἴῃς 
ΟἴΠΟΓ τηθδηΐηρ, “ ννΠαῖ ἰ5 ργοδοῃοα σοποθγηης 
[εβϑὺ5 Ογιϑὶ,᾽ ἰ5 βἰιρ ἐγ ἂπὰ δεῖζετ συ δά ἴο 
[86 ςοηϊοχῖ, ΨΜ ὨΙΓἢ γοηυῖγοβ {παῖ ἴῃ6 Οοβρεὶ 
8ῃῆοι)]ὰ Ὀ6 οἰιαγαςτογιϑοά δοςοσγάϊην ἴο 115 ργϑαῖ 
807]6ςῖ [65ι:5 ΟἾγιδὶ (1, 3, 11. 16, χ. 8-12; 
Οδί. 1. 6--8), «πὰ γσίνοβ πο βρεοϊαὶ οοςδβϑίοῃ ἔοὼ 
διοἢἢ 84Πη ὀχργοβϑίοη οὗ 81. Ῥδι}} 8. ρεῦβοῃδὶ 
δι ΠΥ ἃ5 ΜΟΥΕΓ Ἱπ]α ΊΠη 68. 

πεεογάπο 109 {δὲ γευείαον οΥ᾽ ἐδὸ γ»ηγ51677.} 
[ἡ ἔοττὶ ἀηὰ ςοπεϊγιοτ!οη [ἢ]8 οἾΔ1156 ἜΧΔΟΙΥ 
Ποιτοϑροηαβ ἴο ἴΠ6 ργοσθάϊηρ, δηὰ κατά ἢ 48 
ἴΠ 584π|6 56 ῆ56 ἰῃ Ὀοῖῃ : [πη {τἢ (αἰ Οοά 
“ἐν αὐίο το ο!αδίϊεϑ γομ" 15 ἴῃ δεσογάδηςθ ν τῇ 
“3, χο!ρεὶ απά δὲ ῥγεαεῤίπ οΥ ὕες Οδνεὶ.." 
ἴῃ δοοοτάδηςε νι “6 τονοϊδίϊου οὗ 8 
ΤΑΥΒΊΟΥΥ." ΕῸΓ ἃ 5᾿Π||ΔΥ ςοηῃδίγιοσίίοη οὗ 
κατά, τοροαϊοα ἰῃ σο-ογάϊηδῖε οἴδιι5θ5, 566 
(ο]. ᾿ϊ. 8. ΤΒῈ ἴνο εἰδυβοθ ἃγῸ δ͵]ϑδὸ πιοβῖ 
οἰοβοὶγ ςοηποεϊθη ἰῃ 96η56, 48 ἰξ δῖ. Ρδυὶ πδά 
δαὶ, "᾿ ΤῊΥ μόβροὶ]. {πΠ6 ξόβροὶ ἢ ἢ 1 ργθδοὴ 
ςοποογηϊηρ [ἐβ8ι8 Ομ γιϑὲ ἴο ἴῃς Οεπ1|165, 15 ἃ 
τονοϊδιίοη οἵ ἃ τυγϑίογηυ ἴμαΐ 85 Ὀδθη ἰοηξς 
πιάάεη." 

ΕἸδεννμοσο 8ι. Ῥὺὶ [6118 ᾽.5 ον ἣς ἢπά 
τοσεῖνοά ἰδ οὐνὴ Κπον]εάρε οὔ (ἢ γίϑζ, ἡδηλ ον, 

ΚΟΜΑΝ-. ΧΥῚΙ: 

26 Βιιῖ πονν ἰ5 πιδάς πηδηϊξεβί, απὰ 
δΥ τε δβογίρῖυγεβ οὔ τῆε ρῥτγορθεῖβ, 
Δοςογάϊηρ τὸ τῆς ςοπιηγχληάπιεηῖ οὗ 
τε ενεγίλϑιηρ (ὐοά, πλλάς Κηοόνγῃ 

“ ὁγ γευείαἰίοη" (Οὐ ]. ἰ. 12} οΡ. Οδὶ. 1. τό, 
1 Οὐν. 11, τοὺ, ἡ. Φ. ὑν 4 Ὠ᾿νίηθ δ] τ εησηθηῖ 
οὗ Πἰ8 500] ργοςεδάϊηρ ἔγοπι ἴπ 6 ΗΟ. ϑριίτι. 

Βιϊ ἃ58 ἴῃ ἱ. 17 6 δδ5 βαϊὰ {πΠῖ ἴπ ἴῆ6 
ξο5Ρ0] 8 γενθαϊοαὰ ἴπ6 στ βῃϊεουβδηθβα οὗ Οοά, 
50 δε ἴθ Ῥαγδὶ αὶ οἰδιυϑο “Ἢ φεσογαῖδρ 5 10 7517 
5ουῥεὶ, αηὰ ἴΠ6 σοηϊοχί, ἐπρεοίδ !ν ἴῃς ἰδίτοΓ 
Ρατ οὗ νυ. 26, σον {παῖ 6 15 βρϑακῖιηρ οὗ ἃ 
Γενοϊδτίοπ τηδάθ ἴο 411 τχεὴ ἰῃ ἴῃῆε Οὐοβρεὶ. 

Οη ἴῃς πηϑδηίϊηρ οὗ μυστήριον, 566 ἢοΐξ οη 
χὶ. 25. Ηετε ἴῃ ἴῃ ᾿ὨΟΧΟΪΟΜΥ͂, 8ἃ8 ἰπΠ 1 ΟὐΟΥ. 
'ϊ.. 7, ἴῆς νογὰά ἀδθηοίοϑ ἴἰὸ ἀϊνίπθ ριγροβα οὗ 
ϑαἰναίοη, 848 ἃ βθογοῖ Ἰἰοῃρ Κορὶ ἴῃ 5ιίοηςθ, 
δυῖϊ πον τδς Κηοννῃ ἔογ οδεϑάϊεηςε οὗ (ἢ 
πο 4}1 [πὸ Οὐ οπι1168. 
ΤὨ8 ϑρθοίαὶ δρρ᾽ςαϊίοη οὐὗὨἨ μυστήριον 18 

ις ἴῃ δοσογάδηοθ νν ἢ 15 ρίας ἰὴ {ἢ} 
ΒΕ ρΙ 5116, ἀπὰ {πο ΓῸ 15 ἢῸ δχγοιπὰ ἔογ {οἢ1᾽ 8 
οὈ]δοϊίοη ἴδαῖ [815 υ56 οὗὁἩἍ πε ννογάὰ [5 ποῖ 
ΘΑ ΘΓ ἴ4η ἴῃς Ερίδι]ς ἴο 16 Βρἢοϑίδηϑβ. 
Ορ. Ερδοϑ. 11.3--ς, 9; ΟοἹ. 1. 26, 27: 11. 2: 
ἵν. 3; δη4 [δ6 5[γΓἰκίηρ ρῆγαβο ἰὴ ΠΚ6 11. 32, 
φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἔθνων. 

«υδίερ «υας ἀεβὲ “«τεγε.] Ἡῥίερ δαὶδ δέξη 
Κορῖ ἰπ δίϊοποθ. Τῆς Ρᾳββῖνε οἵ σιγᾶν ἰ5 
Ὠοῖ ᾿Π050.4] ἴῃ ς4551.4] Οτεοῖι. 

σίποο δὲ «υογίΔ δεραη.} 1. ἰτο ΓΑ], “ἴῃ {{π|68 
οἴεγηδὶ) ": ἴῃς δῖϊνε θείης υδεὰ 45 ἴῃ Αςῖβ8 
ΕΔ. χα, ΧΙ. 2ο. Βυῖ ἴῃς ΑΟΥ. τ ΒΕ τα- 
ἰΔῖὶπη8 Τ γηάδ]ε᾽5 Ἔχος]θηΐ ραγαρῆγαβε, ψ ]ς ἢ 
ΟΧΡΓΟΞ565 ΤΟΤΕ ΓΟΓΓΘΟΙΪΥ ἴῃς Ἰάθα οὗ {{π|685 
Τοδοδίηρ ὕδοκ ἴο οἴθογη!υ: ὁ 1|πι. 1. 9; 
ΤΙϊ. ̓. 2. Τοθε “{Ππ|6ὲ5. οὗ 5!|εηςς δΒαά 
ἰλϑίθὰ ἀπ] [6 τηνϑίογυ ννᾶβ γενολὶ θά ἴῃ ἴδ6 
Ῥγυδοδίηρ οὗ ἴῃ Οοθϑρεὶ. 

26, μὲ ποαὺ ἱ: »ιαάς »ιαπὶ 1.1 “Βαϊ ἰδ 
ταδυϊζοοϊοὰ πον." Οὔ. ΟοἱἹ. 1. 26; ἰν. 4. 
“Τῆς ΟἹά Τεκίδπηθηϊ ἰ5 45 1ἴ ννόσγο ἃ οἱοςκ ἴῃ 
115 ϑἰἰδηΐ σουγβὲ: [6 Ν,Τ'.. ἰ5 ἴῃς βδουηά δηά 
βίσοκο οὗ τπ6 ὃδ6}]" (Βεηρεοὶ). 

απάὰ ὁγ ἐδὲ σεγίρίμγε οΥΓ ἐδὲ ῥγοῤῥεμ.) 
πὰ ΌὉΥ ῬΙΟΡΒΟΙΐΟ βοσὶ ρίυγ68." 11Π6 τέ 
18 πα ουί αν ρδπυίης, αηὰ σοηηεςῖβ ἴῃς ἴνγο 
Ῥαπιςὶρίεβ γνωρισθέντος Δῃηαὰ φανερωθέντος. 
ὙΠΟ πγοΐοσυ ΟΥ̓ βθοτγεῖ ννᾶ8 ποῖ οἡἱὺ Ὀτγοιρῃς 
ἴο ᾿ρηΐϊ ἀπά πιληϊξεοῖθα (φανερωθέντος) “ 67 
1δὲ αῤῥεαγὶπ 97 ομγ ϑαυϊομγ ζει Οργμΐ" 
(2 Τίιπι. ἱ. 109), δυῖ ἢ ννᾶ5 Α'δο πιδάὰδ βεηογα  ῦ 
Κποννῃ δηά ρι]ϑηε δυγοδά (γνωρισθέντος), 
δῃηά 81. Ρδυὶ ροθβ8 οὔ ἴο [Ἃο]] υἱ (1) ὉΥ ννῆδῖ 
τηθΔη8, (2) αἴ ννοες ςοπιπιδηά, (3) ἔογ ψνῃδῖ 
Ῥυτροθο, δπά (4) ἴο ψν»βαῖ οχἴθηϊ ἴῃ158 ρι δ] δ» 
[ἰἸοη ννᾶ8 πιδάς. 

(1) Οη ἴῃς υ8εὲ οὗ “Ῥτορδβοῖίο βοσὶρ- 
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ἴο 411 παίΐοῃβ ἔογ τῇς οδεοάϊοηςο οὗ 
ἔλιῇ : 

27 Το Οὐοά οηἷν νίβε, δέ ρίουγ 

ἘΌΓΘΒ" ἰη πιλκίηρ [ἢ 5 τηγϑίοετυ Κηονγη 866 
1Κὸ χχίν. 27; Αςῖβ χὶδ. 213-41; ΧΥΪ, 2, 
11; ΧΧΝ!. 22, 27; δηά ςρ. Κοπι. ἱ. 59 1. 21; 
δηά ἴπε πιυιηεγοιι8 ργορἤηθςῖθ8 συοϊδά ἴῃ ἴῃς 
ἘΡί5Ε]θ, δϑρες δι! ἴποϑας ἢ ϊοἢ τεΐοσ το [Π6 
Οεηε5 ἰῃ ς. χν. 

(2) Τῆς οεἴαυθϑε “ σερογίπς ἴο δὲ εο"ππ 
»ιασπάριεη ΟΥὙ ἐδε συογ απ Οοά ᾿ ἰ5 ταοϑβῖ 
Δρρτγοργίαϊῖς, δϑοᾶιδ ἡοης δυΐ “Τῆς Εἴοτγηδὶ "ἢ 
σου ὰ ςδιι56 ἴπ6 “ οἴθιναγά8 οὗ 8 τηγϑίοτοϑ ᾿ 
ἴο πιᾶκο Κπονη ἴπαϊ νος δά Ὀθδη “ ζω 
“(ΩἹ εἰ σἰπος ἐδὸ «υογί αὶ δεφαπ." Ορ. 1 Τίηι. 1.1 ; 
Τὶ. 3. 

(3) ,ῶὥν δε οεάϊεηκε ο,"Κ 3μ118.}1 “ἴοτ 
οὐθάΐθηοθ ἴο ζαΐ( δ": 5661. ς δΔηά ποῖο. 

(4) σιαάε ἀποαυπ το αἱ παίῤίοσ “ππῖο 
Δ11 180 πδίξζοῃϑδ. ἰβ δὰθ Κποῦνπ,} ΤΠ 

ΒΟΜΑΝΞ. ΧΥΙ. [ν. 27. 

τγουρ |[ε803 ΟἾγβε. ἔογ 
Απιρη. 

ενόγ. 

Κηονϊοάρε οὐἩἨ 16 ΤΑΥΒΙΟΤΥ ἰ5 Ἔχίεπάθα υπῖο 
(εἰς) 411 εἰἰὰ ὐοηῖς ῃδίϊοηβ, Ὀθοδυβα ΠΟΥ ἃγα 
411} Ἰης]υάδὰ ἴῃ ἴῃς δἰεβδίηρ οὗ ΑὈγδἤδῃι. 

427. 10 Οοὐ οπίν «υἱτε, δε (ἘἈ 6) χίονγ ἐδγοι 
ὕες Οδγμ..] Οη ἴδε αἀϊβῆσι!ς αιυεδίίοη οὗ 
ἴδε τίς γεδάϊηρ, ἐοηϑίγυςοη, δηά ἰηΐογργε- 
(λίίοη οὗ (ἢ 6 νϑῦγβθ, 566 [ηϊτοαμςίίοῃ, ὃ 8. 

Τῆδ ρδϑϑᾶρο ἃ5 γεηάεγοά ἱπ ΑΟΝ. ργεϑθηῖβ 
ὯΟ αἰ σα γ, δηὰ ἴπὸ τπουρῆς (πὶ Οοά δἰοης 
ἶ5 ννῖϑε (ννῃαΐενοῦ δὲ ἰἴ8 ογίρίῃ ἴῃ τ Τίπι. ἱ. 17: 
]άθ 24) 15 ἤόγα Ὡδίιγα! νυ βυςρεβίοα ὈΥῪ ἴπο 
ςοπίοχί, ἀπά ὃΥ τ6 ψνποῖὶς ἀγρυιμοηῖ οὗ τῆ 6 
Ἐρίβε]ς, ἴθ Ὡς ἢ [Π6 ΑΡροβίὶς ἢδ5 Ὀθθη Αἰ γεδαῦ 
ἔοτοθά ἴο ὄὌχεϊδίπι ἰη δάοσίης ννοπάογ, “Ὁ ἐδὲ 
ἀεῤῥιδ οΥ τΖδεὲ γίεδε: διὰ αὐπάονι ἀπά ἐποαυ- 
ἰεάφε 977 Οοά ! ῥοιυ μπιεαγεῤῥαῤΙἧε ἀγὸ ῥὶς ἡμάφο 
»εη1 απά δἰ: αὐαγ: ρα! πάρης οἱ ! " 

ΑὨΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ οἡ υν. 7, 25. 

7. ΟΠγγϑοβῖοπι Ποϊ ἀΐηρ Ἰουνίαν ἴο 6 ἃ 
ὉΟΠΊΔἢ 5 πᾶπιθ, ὨΘνογῖ 6655 {ΠΙΏΚ8 (δὲ 586 
ἢ Αηάγοπίοιιβ 15 δόῖο ἀοϑοδοαὰ 85 δη 
Αροβῖϊθ, Οτίρεῃ βδᾶγ58 [ἴ 5 ῬοβϑϑίΟΪΥ πηοδηΐ 
(παῖ {ΠΕῪ νγετε οὗ ἴῃς ϑενθηίγ. 

τ. 1ιἰμπιίοοῖ (᾿ Οδἰαίίδηβ, Ρ. 932 ηοῖε) 
δάορῖβ [ἢ 8 νίενν 45 ἵδνοισίηρ Π15 ΕΠ ΘΟΥΥ οὗ (ἢ 
οχίθηϑινα πιραπίης οὗ τὰς ἴεστῃ ““ ΑΡροϑίϊθ." 

Βυϊ υϑᾶχο δθεὴβ ἴο ὃὲ ορροβεὰ ἴο ἴΐ. 
Τῆυβ πη Εαυτίρ. ὁ ΗΙΡροΪ.᾽ 1τοξ, ἴ 15 βαιά οὗ 
Αρδγοάϊζε, σεμνή γε μέντοι κἀπίσημος ἐν 
βροτοῖς. Οοτήραγε Πες. 379, ἐσθλῶν γενέσθαι 
δεινὸς χαρακτὴρ κἀπίσημος ἐν βροτοῖς. ῬΞ5Δ]1. 
84]. 11. 6 (4Ρ. ΗΠρεηξεά, ὁ Μεβθα8 [υάπ- 
οτιπα ᾽) ἐν ἐπισήμῳ ἐν τοῖς ἔθνεσιν. 

Ι͂η γείδγεποθ ἴο ἴπο ἢἤγϑθς ρδϑϑᾶρε ασυοϊεά 
ἔἴτοπι Εμτρ 465, σοάος 5 Κ8-- Βυῖ ὮΥ ηοῖ 
ἰγδηβδίαῖς αυἱΐὸ 5 ΠΊΡΙΥ, “1Πυδίτιο8 αὕποης 
τηοτία]β᾽} Απῃά ἰπ ἴδε 84π|6 νναύῦ, ἀπά ννυἢ 
51}}} ΘἴΓΟΠΡΘΙ σϑάϑοῃ, ἤσγο, " "Π5ἴσιοι8 ἀπιοηρ 
πο86 ΠΊΔΩΥ δνδηρο ἰϑῖβ. νῆο ὈΥ {ΠΕῚΓ τη 15- 
ΒΙΟΠΑΓΥ ἰΆΌοιΓ8 ἴῃ ἴα σουπίγίεβ οὗ ἴῃς Εδϑεῖ, 
μᾶνα τηογ οὶ [Π6 πδτης οὗ “ρο ίω." " 

Μ. Οοάες μᾶς πιϊϑεθὰ τῆ ροΐὶπξ οὐἵἔἨ 16 
φιοίϊφτιίοη: Αρῃγοάϊε, “1Πυϑῇγίοιι5 δπιοης 
του] 5, ννᾶ58 ἢοΐ ἃ ΠΊΟΤΔ] ποῦβοϊ. [Ι͂π {ἰ6 
5ΔΠῚΘ ΨΨΑΥ͂, Απάτοπίου απὰ [ιτ|ηϊ85, “ ο77 "οὐδ 
ΕἸΤΟδῈ ἐδε “ρουἐἶεν," οταῈ ποῖ Αροβίϊο5 ᾿ποτ"- 
86 ῖνοϑϑ. 

2δ. στηρίζειν.υ ΟΥ̓τπ6 ἤνο οΟἴπεῦ ρϑϑβροβ 
ἰπ ν Ιοἢ ἴθ 6 ννογά οσουγδ, οπἷγ ἵνο (12 ΓΠε55. 
1ϊ. 171 2 Ρεῖογ ἱ. 12) ἂἃγὸ εἰϊδὰ ΌὉΥῪ Μεγεγ ἰπ 
ἔανουγ οὗἁ ἢἰ5 ἱπτεγργείδιοπ, “ δυβ86 γου ἴο 
Τοιηδίη 5ἰθαάϑογ ἔδιτπέι! ἴο πὴ Οοβρεὶ,» 
ἂδηά ἱη θοῇ τῆε5ε ἴῃς ΡῬτεροπί(ίοη σοπηδοίηξ 
στηρίζειν τὰ [ἢ 6 ἔοἸ]]ονν της ννογάϑ 18 ἐν, ποῖ 
κατά. ΤὮΘ ΟἿΪΥ τειηδίηἰηρ δχδιηρίθς (ὺΚ6 
Ἶχ. ΦΥ: χυὶ. 26: Σ Τἢ655. {ἰΠΠ. 12) δα ἀ πο- 
(πῆς ἴο ἴ6 ἀγχυπιοηΐ ἴοσγ ἴῃ6 οἰ θοῦ σοἢ- 
ποοίίοη. 

ΎΠΒΕ Μεγ υϑι.2}}}7 δἰδη 8 Ὁγ ἰἴβεὶῦ ἴῃ (Π6 
86η86 οὗἩ ““ ςοπῆττῃ ᾿ ΟΥ̓“ 5120 }15}." : 566 1. 11: 
1 ἼΤΠοθδ. ἰἱϊ. 2; 2 ΤΠε58. ἰ1|. 2; δἷϑοὸ [6 
ΧχΙΐ, 32; [8π|ὲ5 υ. ὃ; τ Ρεῖεγ Υ. το; ρος. 
δ}. 2. 



(ςΟΚΙΝΤΗΙΑΝΌΟΘ. 

ΙΝΤΑΚΟΌΌΟΤΙΟΝ. 

ΟΕΙΝΤΗΉ, τῆς “ΘΔ οἵ Ης]145 " απὰ 
τῆς σΔρ! 4] οὗ Αςδαΐα, νγᾶϑ5 ἴῃ 57.4.Ὁ. ἃ 

ΓΟΠΟΜΏΘα σοηίγο οἴ γῆς θεΐνδθη Επτορε 
δηὰ Ας'Δ. [ἴ νψγαβ σα] δὰ τε “ Βγιάρε οὗ 
τῆς 564 " 1[Πδἴ υηϊϊοα τὴ6 Μογοα ψ ἢ ἴῃς 
Μαϊηϊδηά ; 1 νγᾶβ Κηόνῃ 85 τῆς “ Οδῖες 
οὗ ἴ6 Ῥεϊοροηηδεα" τῃαϊ σοπιτηδηαδα 
ἴηστοϑ8 δΔηα δρτϑ55 ἴγσοτ ποτίῃ δηά βουίῇῃ, 
ἱπηροσὶβ δηά Ὄχροσίβ ἴσοτλ δαβὶ δηά ννϑϑβῖ. 
Οοιμτηότοιαὶ, δὰ (π6 5θαῖ οἵ ἴὴς ἘοΙΊΔῊ 
Ῥτοσοηϑβιϊαῖς δηὰ οἵ (ῃς δτηουβ [51 πλϊλη 
ϑατηθϑ, ἰἴ ννᾶς αἷϑο {|| ΟγάτΥ δηά ἴῃς τοϑοτί 
οὗ βΒορῃϊβδῖθβ. [1 νὰβ ᾿ἰκοτ56 ἸυΧΌΓΤΙΟΙΙΣ 
δηΔ ἸΙσθηῖοιβ : Αρητγοάϊις μαὰά 4 τσε- 
πον τορὶς ἤδτα, ἴο ψνῃϊο ΨΨ6ΓΟ 
δἰίδοηεα 4 [πουβδαηα ῥγιθϑίθβϑθϑ, οοῆ58- 
εταϊθὰ οουτίοϑδη8. ἴΙ͂η ἰδοῖ, [6 σΟΞΕΪΥ 
νοϊυρίυουϑηθ55 οὗ (οτίητῇ ραβϑδά ᾿ηἴο ἃ 
Ῥτῖονοῦῦ, δηὰ Μοηδηάοιβ [ἰπη6 ἰτληϑαἰθὰ 
ΌΥ Ηοτγαςς, Νοη σὔἷν!5 Πουηγηὶ σοητη- 
Εἰϊ δάϊγε (οσιηίῃυτη, 15 γε }]] πον. Α5 
ἴο 115 ΙΒΊΟΣΥ Ῥτγανίουῦβ ἴο 57 αἹὉ. ἰΐ 
Ψ}} ουῇῆοαο ἴο ποῖίϊςα ποῖα ἴμαΐῖ δῆεγ 
ἴηε δαί(6 οὐ (ΟΠμδεοθῆθα 4228 Β.Ὁ.Ψ 
Οοππῖῃ [6]1] ᾿πῖο τῆς παηάς οὗ ῬΆΙΠρ. 
ἴῃ 2432 Β.0. ἴῃ6 ἴον ννὰβ ἰγϑαα ἴσγόσὴ 
18 Μοβδάοηϊδῃ ρασγίϑοη ὈΥ Αταΐῃ5, 
ὙΠῸ ῥΪαςσδα ἴ διηοηρ ἴἢς6 οἰτ165 οἵ (ἢς 
Αςἤρδη [δᾶριθ. ΤῊΝ Τοαρὰς νεητυγοά 
Ἰηῖο (οοἸ ασάγν σοηῆιϊιοι ἢ οτμθ. Μυπ)- 
τηῖυ5 ἀείεαϊοα ἴθ σοτηδιηεα ἴοσοθς οἵ 
Αςῇπαῖα, δηὰ (οπηῖῆ, 45 τηϊϑῖτοϑς οὗ ἴῃ6 
δάσια, Ῥγὰ5 ᾿ονο] δὰ ἢ τπ6 ρῥτουηά 
146 Β.σ. ΕῸΓ ἃ σδηςυσΥ τῆς ΟἿ ἸΔΥῪ ἴῃ 
Τυϊη5, δηὰ ἴπδη 56 τόοβθ ἅρδὶὴ ἴο Ὀδ 
Φἢ6 Θίασ οὗ Ηδρ]]Δ5 :" ἰοῦ ἴῇΏ 46 8.6. 

τοσοηδςυϊα ἃ85 ἴῇ6 (Οοἴοηία 7011 
Οοπηίῃυβ ὈΥ 1011ι5 Οῦϑασγ, 58ὴ6 σοϑυσηεά 
ΠΟΙ ῥγ5ιίη6 βρη άουγ, δηὰ νὰ ἴῃ 51. 
Ῥαδυ]} 5 Ὁπλς ἴΠ6 τοϑιάσησθ οὗ Οα]]ο ἴδ 6 

Ἐοπιδῃ ρτοσοηϑυὶ οὗ ΑομαῖΔ. Αοδαΐα 
Ψ85 ἴῃ6 δου ΠΈΓΩ ἀἰνϑίοη οὗ ἴῃ Ἀοιηδῃ 
Ῥτονίηοσθ οἵ στϑθοθ, Μαοβδάοηϊα ὑείηξς 
{πῃ6 πογίμεσγη. ϑῖ, Ῥδὶὺὶ] ἀοθβ Ὡοϊ 5661 

ἴο ᾿ποϊυάς τῇ6 νῇο]ς οἵ Ηε]]ὰ5. πᾶ οσ 
[ἢ6 παῖηθ Αςδμαΐδ. 

δίας οΥΓ Οογίμίδ αἵ τῆ15. {1Π|6, 57 Α.Ὁ. 
ΤῊΣ ρορυϊδίίοη ΡτοΡΑὈΪγΥ ἀρουΐ 4ο0ο,οοο. 
ΘοΟΟΙΘΥ οὗἨ Ἀιρῇ ουἱΐυτα, Ὀὰτ ἴῃ τηογαὰῖβ 
ἶαχ, Ἔνθ ρῖοβϑβ. ΕΟΌΣ οἶδβϑοβ οἵ ἴῃ- 
Βαδιϊδηῖβ : (1) 76ν5, (2) [(]14η ἰτϑοά- 
τῆθη, (3) Οτοεῖκα, (4) ἃ ποίϊον ῬορυΪδᾶ- 
το ἴγοστῃ [6 οἰἴ165 οὗ τὴς 1 ονδηῖΐ. 

(1) Ηστς, 45 ἴῃ οἴδογ σθηΐϊγθϑ οἵ σοιῶ- 
ΤΏΘΙΟΘ, ἵετο ννὰβ ἴη6 υϑια] 51:51 τα τΌΣΩ 

οἵ Τεννβ. Τηγουρῆους ἰῃ6 Ἐοτηδη ῥτο- 
νίηςα οἵ Αομαΐα “ σοσηγηι 165 οὗ 80δῖ- 
τοτϑὰ ᾿ςγαϑ 65" Ὠδα 5Ξει6δἀ : 1658 ΜΟΙ 
ΓΤΑΘΓΟΔΉΓΠ6 ρα] 45 οὐ ἥττη8. ον ἀϊά τῆς 
Οοτϊηιίδη [6νἣν τεσεῖνε ἴῃς ρ]δα τἰαϊηρ5 
οἵ ἴῃς Μεβϑιδῇ ἔγοην (ἢ 11Ρ05 οὗ 581, Ραυ]} 
Η!ς μοατί μαγάεηεα ἀραϊηϑὲ [Π6 ΓΏΓΑΟ]65 
οἵ οὐὖὖ 1ογά, ἢ6 γγὰβ 5{1}} [655 Ἰπηργοϑϑθα 
ὉγΥ 186 Αροϑίοϊιο πλῖγας]θ5 : [ἢ 656 σαττιοὰ 
ὯῸ σοηνοίϊίοη ἴο Ὠἰπὶ ἩἩαΐβοανο : ἢδ 
ἀεπιδηήοα τἦργις ον ἀεαυοε (1 (οΥ. 1. 
22); ες τειϊταϊθὰ ἢ ἃ πὲνν Δρρ]οά- 
το τῆς [6 ]5ἢ ΟΥῪ οὗ βοοζη δἷ (ἢδ οοῖ 
οἵ τὴς Οτοβς, “1 6 δὲ ἴῃμε (αϑοθη θα) 
Ομτϑῖ, ἰοῖ πὶ πον σοπα ἄοπνῃ 1" “222, 
[ἢ6 ογυςϊβοα τηαϊοίλοϊοτ, 4 Μαβοιδὴ τηθοῖ 
ἴου οὔὐγ Ὑβεοοσαου ἢ" Αἴ 5δυςῇ ΗδΘΌΓΟΥ 
βοορίϊοβ [6 Αροβίὶα ἴθ Οογηῖῃ τνὰβ 
οοιηρϑ: δα (Αςἰς. χνη!. 6) ἴο ““5ακβα ουὖῖ 
16 (οἱ ἀ5 οἵ 5 εἰοαϊκ." (Οοηνεογίβ ΠΟ. 
τῆς εν ψεοῖς εν. Τῆυβ ἴῃ6 ἤγβι 
Ερίϑεῖα βρεαὰκβ ἴο ἃ ἿἽῃυτοῦ ἴῃ ΨΏΙΟΝ 
τὴ Οοηῖ 6 οἰεπηθηῖ 185 πιυσῇ ρτθδῖοσ 
τ(4η ἴπ6 1 νν δῆ ; μοὶ 80 οἴμογ Ῥάυ]ὶης 
ἘΡΊ51165. 
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(2) "Ἔποικοι ΟΥ̓Ξε ες οἵ ἴῃς Τυ] Δ 
σοἴοῦν ΜεΥα [1τᾺ]1|1π ἀδοοθδηάληῖθ οὗ ἴἢ6 
,γεΐ ἰοσυημάετα ἔτοπὶ (σϑασ 5 ἁτίηγ, δπά 
δὰ ὑὕδεῃ ποῦν δϑῖα 56 ἃ 1η (οτιηῖῃ 
103 γελῖς (8.0. 46-Ἐ 57 Ακ.Ὁ. ΞΞ 1τοϑ). 
ΤΠ αγα τογηχθα Οὐγίηγλίοηισος, Ὀεὶὴρ 
σείογς ἴῃ Οοτηῖῆ. ὃο ΤΠ ῥαπμέσησες, 
ϑτα δίοδος ἍΘΓΘ 5 6.6 τς ἴῺ ϑΡΔΙη ΟΥ 1η 
ΘΊΟΙΪΥ : ΤΠ ςῥαμὶ δὰ διεμέὶ Ὀδὶπς πδεϊνθ5. 
Μοβὶ οἵ [π6 οτιρίηαὶ βϑίι! σα νοτα ἰγοϑά- 
6 (1 (τ. νἹῖ. 22). 

(3) Το Ογεῶξ Ἰῃμαῦθϊταμ5. οὗ Αομαΐα 
ὍΕΙΘ τῃᾶλγκοὰ ΟΥ̓ [πιο] ] οί] γαϑι]655- 
Π655 δἂηὰ ἃ ἔδνογϑῆ ἤδηκογηρ δε 
πονοῖτ65. Τὸ [15 ννὰ5. διἰἠδε ἃ συϊηοιβ 
Ἔροϊβηλ, ψ]οἢ (ἤγ66 σδηΐυγιας Ὀείογα 
μαὰ ρῥτγενθηίθαὰ Αταΐυς ἔγοιη σοηΐδάεγαϊ- 
ἴὴρ αἰδηϊερταῖοα Η 6115. ὙΠΕΙΓ δροϊβιῃ 
ΜὰᾺ5 8ἃ5 [6] γοῦν ἰαιὰ ἔοσ τῆ6 τοτγοὴ οὗ 
βοοίδσιδηϑ. Τὴ τόσα αὐἰϊτυγεα οὗ 
[ΠΘΙῺ αἷδο δα 4 βίτοηρ Ὀδηΐ [ῸΣ 500 116 
αἸαϊδςοῖις, νΏ]οἢ δΒιημάοζοα τἤθπὶ ἴγοιη 566- 
ἴῃ “τὴς ἔογεϑδι ἴοσ ἴῃς γεθ5." ΑΔ ηϊςεὶν 
δα] υϑιοα βοδηια οἵ ρἈ]ΟϑορΥ ομαγηγεά 
δΔηὰ ἀαζίβά : ἴΠδῪ λα ὯΟ δγ65 (οσ διισῃΐ 
Ὀεγοηά (15. Ηον τῃδη ἀϊά ἴῃ6 ΗεὶἸ- 
Ιδηῖς δἰυθήθης οὗ Απϑίοι]α οἵ οἵ Ῥῆιὸο 
γεσεῖνα ἰἢ6 ργεαοῆιησ οὗ 81. Ῥαυ] Ηἰς 
8.26 Ὦχθα ὕροὴ ἃ ἤξοίηρ ννἱϑήοτῃ ἴπαΐ 
Ὦλα Ὧο Ὀδατγιηρ ὈΡροὴ τπηλη᾿ 5 δίθγηαὶ ννε]- 
ἔατε, ἢς σοι οὶ 566 (ἢ {τὰς τ 1540 Π] 

ίογ ἴῃ6 ἴαϊςε, δνἤδη τὸ πλοσὰ] Ἰορσὶς 
οὗ ἴῃ6 Οτοόοθθ (ὃ λόγος ὁ τοῦ σταυροῦ 
: (ογ. 1. 18) ννὰβ 5βεῖ ὑείογα ἢϊπὶ, Δ Πογα 
15 ἴῃ6 ϑςἤδιῃβ, ἢ ἸοίτΥ δϑκθά, ἴῃ 
ΜΏΙΟὮ (ἢ15 ΤΏΘΟΥΥ οὗ ἴ[Π6 (τόθ σαῃ ὃς 
Ἰη8ει6, ἃ5. ἃ μραᾶατί ἴῃ 6 ψμοϊε  [ἰ 
βίη 5 αἴοπμθ, ἃ δι πους ἃ ϑυϑιθπ, ἃ 
τσοδα ψιτῃουϊ 115 ἡνοοῦ : ἰτ 15 [00] 15Π } 655 
(μωρία). 

(4) Τῆι γεῖχεΐ ρορυϊαϊίοη οὗ (ουγηίῃ. 
ΤΠ 656 νογα τηδθτοἤδηϊ δηα 581}10Γ5 ἔγο πὴ 
Ἐοπιο, τοῦθ Μαςσδάοηϊα, ἔτοπὶ Αϑὲὰ 

Μίιμου, ἰγοῦ ϑυτὶα απὰ Ἐσγρί, ἰγδάθγβ 
ἔγοπι ἴτπ6 ἴονῃβ οὗ Αοπαῖα, ψ πῇ (ἢ6 
54] δα πλϊχίυτα οὗ παηῃάιοσαϊζοπιθη δηὰ 
βίανθϑ δἰννᾶγϑ ἰουη 1ῃ διοῇ ἃ βοοϊεῖν ; 
ἴο ϑιιο ἢ [Π6 σι πΠΊΡ] ον οὗ ἰἢ6 ΑΡροϑι θ᾽ 5 
τολομὶηρ νου] Ὀ6 ννϑίσοσῃς. 
16 γνεπάϊηρ οἵ ἴῃς τροῖμοῦ Οπμυγοῦ 

ἴῃ Οοτηῖῃ δηᾶ τῆς ρων ῥαγήξσς ἴῃ ἴἴ. 
ΤΠὴῈ Αροϑῖῖα ντουρῃς οἰσιθθη τποηϊῇ5 
ποῦ, Αβ ἴο ρασίσυ]ατα, ἤονν 81. Ρδυὶ 
1 54 Α.Ὁ. Ρ15: 6 ἔτοιν Αἴῆδης τὸ (οτιητῇ 
δηἀ ἴοοϊκ ὑρ ἢϊς αῦροάε ἴπθγα ἢ Ααι]Δ 
[η6 [εν δηὰ ντουσῃῖ ἢ πὰ τὰ [ἢ 6 
586 ἰταθ οἵ ἰδηϊπηακιηρσ, ὨΙΠπγ5 6] “ α15- 
Ρυθῦηρ ἴῃ 6 σΥβαρορια ἐνϑτυ ϑα αιῃ,; 

Δ ἢονν [ἸῈὰ αἰογινατάς ἄννοὶς ἴῃ ἴῃ6 
ἤουβα οὗ Τυδῖι5 ἃ ῥτοβείγῖα δῃηὰ Ἴοη- 
νοτιθ το ἴῃ6 ἔτ Οτίβριιβ τπ6 ρῥτγοϑιάθηϊ 
οὗ ἴ1ῃΠ8 ϑυῃασοριθ δηὰ την οὗ [ἢ6 
(οτιηῃιδὴβ ὑδοιάθβ, δηὰ ΠΟ ἢ6 ννᾶβ 
δῃσουζγαροα 1ἢ 15 ψοσκ ὈγΥ ἴῃ 1 οτά 
Βρθακίηρ ἴο ἢϊπὰ ἴῃ ἃ ν᾽δίοη ὈΥ πίρῃϊ, 
δη ἃ ποῖν ἢ τννγὰ5 Ὀτοιυρῃϊ Ὀγ (Π6 τηλ]οίουβ 
7ενν8 Ὀείοσο {π6 τη] οὗ (}Π|ὸ τῆς 
Π}1ἃ ῥτο-οοηϑαὶ οἵ Αοσμαῖα, ψῆο ἀϊ5- 
ΤηἸ]ϑ56εα {Π6 σἤαγρα,---ῖς 411} σῃσγομιοϊδὰ Ἰὴ 
18 Αςῖϑ οὗ [6 ΑΡροϑβι]εβ χν ]. 1--ἰ17. 

Ι͂ῃ ἢῚ5 Ῥτεδοῃιηρ δὲ (ογίμι 8ι. Ραυὶ 
Μ]Ε] ἀεα αἱ ἤγϑὶ νῃλῖ ἣξ σλ}}5 “ἀπὸ ἀτρὰ- 
ταθηΐ οὗ [ἴῃ 6 οτοββ." 7215 ἀιριιηγεηΐῖ, ἢΪ5 
εἰοαιδῃΐ θοῦ 5850Γ ἴῃ ργθδοῃϊηρ, Αρο ος 
οἵ ΑἸοχαηάτγια, αἰϑοὸ διηρίογεά, ὰὲ ρο5- 
510 ]γ 6πλ}} 6} 56 ἃ 11 ΜΠ ΡΠ Ομ Δη βρθου- 
ἰαϊίοηβ; γοϑῖ 1 15 Ῥτοῦαῦϊα τῃλὲ [ἢ ς 
ἀϊῆεγθηος Ὀεΐνθθη ἢϊηὶ δηά ὅ8ι:. Ραιυὶ] 
15 ΟἿΪΥ οης οἱ ου[ναγί ἰοτῃ ἀπὰ οἵ 
ἀεϊνεγγ. Ῥὰμ] ρἰαπίδα, ΑΡο]]ος νναϊογθα : 
ἃ5 ἴῃς ἤτοι μ]αηζηρ, 50 16 δίϊθυ νγαῖοσ- 
Ἰηνσ, ᾿νῃαΐθνευ ννὰ5 {πΠ6 αἰνθυβιυ Ὀοίνοθη 
[ῃ6 ἵνο ἰθδοδιηρδ, νη θίΠδτ ἴῃ ϑυρϑίδησο 
οὐ αἰδοουγθθ ΟΥ Ὼ ἰῇ ΙΏΔΏΠΟΙ οὗ ἰτγθαΐ- 
τηθηῖ. 17]1}}5 αἰνδσβϑιν δηγῆον ἰοὰ ἴο 
ΠΟΠΊΡΑΓΘΟΩ5 ἀηα αἰδουβδίοηθ. Ἀ1βςι5- 
βίο ὑγαὰ (556 η58Ί0η, ἀἰσθθῃ βίο ραγί 54 }- 
5810 δηά ἰῃαϊ νϑῃθιηδηϊ, οὔθ πηΔῺ ΟΥγη 
“1 δὰ Ῥαυ δ ;᾿᾿ δΔηοίμοσ, “1 Ὀεϊοηρ ἴο 
ΑΡοΙΪος "ἢ (1 Οοτ. 1. 12). Τθβ6 ψΕσα 
ΓΑΙΠΘΓ ογιες οἱ ᾿ηἀϊνϊάυα!ς. [ΠΔῃ ᾿ναΐο- 
ψοσαὰς οὗ ΠΟ5{16 ρατίθβ : ἴῃ Υ Ὀειοκοηρὰ 
ἃ αἰνιάφα ΑἸ] Θρίλῆσθ 1 50ηΊ6, ἢοΐ δῇ 

Ορδη τεηΐϊ ἴῃ ἴῃ6 Οῆυσοῃ. ὙὍΤῆδ ραχσὶ- 
58η5 ἢδΔα οὶ ὈδΟΟΠΊΕ 50 ]δηηαῖο5. ΤῊ]5 
ἀπά γ οἵ ορὶπίοη νὰ5 ἀξαραηρά, δῇοσ 
ΑΡροΪ]οβϑ' ἀεραγίυγα ἴο Ερθδβιιβ, ὈὉῪῚ τῇδ 
Αττῖναὶ δῖ (όσιητῃ οἵ Τ᾿ υἀαϊΖίηρ (γϑιλῃ 8 
0 δἀορίοα ἃ95 ἃ Ρασίυ {Ππ|6 τ1Πὸ παπὶ 
οἱ ὕδθρῆαβ, Ὑῆοδα πλθῃ ΓΘ [ΘΔ 6 ΓΒ ; 



ΙΝΤΚΟΘΟΟΤΙΟΝ. 

Δ {πεῖ οἰεί απ Ὀδίησ ἴο δχαὶζ 
Ῥεῖοσ δ {Π 6 οθχρῦθηθα οὗ Ῥδῃὶ], (ῃ6ν 6 ΓῈ 
αἰϑο ἰουηάδια οὗ ἃ {πἰγὰ ρασῖγ. ΤΏΘΥ 
Ἰηϑ:5ῖθι), Ιἴ ἄρΡΡθαῦβ, ποῖ 850 πηιοῇ οὐ ἴῃ 8 
πε οἱ εἰτουμηοίδϑοη, ἂἃ5. οὐ ἴεραὶ ἀα15- 
τἰποῖοη οὗ ηϊοαῖς δηὰ ἴἢ6 ᾿κ6. ΤΏΘΥ 
᾿Ἰηἰγυ δα Ἰηῖο 81. δὺς 6] α οἵ ἰαρουτ, 
ΨΥ ΠΕΙΠΕΓ ΟΡΡΟΒΙηρ [15 ἀοοσίΓίηθς 15 ποῖ 
Κηοννα, Ὀὰτ σογίδιη αἰδρλγασιηρ δηά 
Ἰηνα!ἀαϊρ 15 Αροϑίοϊς δυϊπογιῖγ, δπὰ 
Δϑβογηρ ἴῃ 115 δῖϊελα τῇς ΠΙΡΊΘΓ Οἰ41Π15 
οὗ 81. Ρεΐοσ, ΠΟΥ σδπια ἐπγηιδηθα, 1 
δ6δηλβ, ἢ Ἰοιίοτς οὐ γϑσογηηιθηἀδίοῃ 
ἴγοηι οἴδσ σμυγοῃθϑ οσ τοπλ ἰμαϊν] .8]5. 
(2 (οτ, 11}. χα.) 

ΤΏΘΙΘ 15 ΤδΆΒΟου ἴο (Π|ηκ [δαΐ [ἢδ 
Ῥαυϊμθ απὰ Δρο]]οιῖῖα βοῇοοὶς αἰἤεγεα 
Ιε55 ἰτοῦ οδσοῇ οἴμεσ (δὴ [πὶ ΝΠΙΟἢ 
ο8]16ἀ ἰτ56]Γ Ὁγ ἴῃ6 πδηθ οὗ (βρῃδ8 ἡϊὰ 
ἔτουυ Ὀοῖϊῃ. Αὐουζ ἴῃ6 ἰουγίῃ ΡαΓῪ 
τὴυσἢ πᾶς Ὀδοη νυυ7τςᾺ6η, 1{π|6 15 ΚΏΟΨΏ. 

Ηἰδῖοτιςαὶ τηαΐθγιαὶς ἀτὸ ἰδοκιίηρ. Ὑνεγα 
ἴΠ6Υ υἰγὰ- Ροίτίηθ ἰοϊϊοννεῖς οἵ (ΟὨσιϑῖ 
ἰη Ηἰ5 ελπῆϊγ 6, ἴῃ Ηἰ5 (υἱβ] ποῖ 
οὗ [ευνι5ἢ ογάϊηδῃμοθϑα δηὐ οὗ [6 Μοϑδὶο 
αν Ἵπμ6 Οἤγιϑὶ οὗ δ. Ῥδὰ [ἢ Ὺ 
που ἃ ῥγο θα ΌΪΥ τασαγά ἃ5 ἃ [ὙΓΔΏβΟΘη- 
ἄεηϊαὶ ΟὨγιϑὲ οἵ 81. Ῥαὺ]}}5 οὐῆ 1π|ὰ- 
δἰπαίίοη, Ηδα (πο γ ϑοοϊηϊδη ἰθηἀθης θοῦ 
γνετα (Π6} ἀπιοὴσ ἴμοβ6 ψῃ0 ἀδηϊεὰ τῆς 
ΤΕασυτγοοῖίοη ἢ Οἰθοῖα τὨϊηΚ [Πλὲ [ἢ 656 
ΟὨγικτίηθ5 εγα αυϊς τς τανεῖβα οὗ [ἢ18, 
υἰῖσα- Ραμ] 6 ὄνθῃ, θὴ ΨῆΟ τοίιβοα ἴο 
“ 64}} Δὴγ οὴς ἰδίῃ ὑροη δαγίῃ," νῇο 
Ὀον δα ἰο [6 οηα Ἠροδάςξῃιρ οἵ (ΕἸ ιγιβῖ 
ἴῃ ἤδάνεῃ, Ψῆο ταρυαϊαιθα ἰμδτγείοσ Αἱ 
ἈΡροϑίοϊς δυϊῃογιίγ. [ Δρρθασα, ἢον- 
δνοῦ, ἴῃαϊ ΠΟῪ ἀρρτορτιαϊθδά (ἢ γιβδὶ ἴο 
[Π6ΙΓ ον βθοίίοη, ἐχοϊαάϊηρ ἴῃ6 ΟἿΠΘΓ 
ἴῆγες τοι ραγΠοραίίοη ἴῃ Ηϊ. Απά 
{115 ἔσο παῖ βεθη ἰο Ὀ6 ἴῃς τιρῇῃϊ 
νιον οἵ οἢ. 1. 12, “15 (ῃχίϑὲ αἰνιά6α Ὁ" 
ΠΑΠΊΕΪγ, “45 ἴῃῆ6 (ἢγιδ θθεη στεάποθα 
ἴτοπὶ ἃ οεἶτοὶε ἴο ἃ ιδάσαης ὃ [5 Ηξ 
ΘΟ ρβεά ἴπ ἴῆγεθ, βῃιημσ ἴῃ ομδ [5 
Ἡς ἴπ6 (ππβὶ οὗ της (ἰὨτιβδίίμες δηά ποῖ 
οὗ ἴῃ6 Ῥαιυϊηθς ποῖ οὗ ἴῃς Ῥεϊηδϑὴ 
Τῃοη Ῥεῖογ τηδὶ δ (6 Οῇγιθὶ. οὗ 
ἴῃς Ῥείγιηθ5 δῃηὰ Ρδὺ] οἱ [Πε6 Ῥαυ]η65 1 
γα95 ῥῥαμέ ογυοιδοά (ἰοὺ γοι [Ιηϊο 

Με 74ώ:1.----.1 οι. 11]. 

Ῥαμδιε πᾶς Μετ γα ὈαριϊζεάΡ᾽ Αὺὑ- 
βιγα," 

Α ίενν νοσας ὑροὴ ἴῃς οὐδ ἀπὰ τοπέ 
δηὰ ορπέρρίς. [ΙὩ (ἢ. 1. ἃ χυϊεῖ δηὰ αἀϊρηϊ- 
ἢ6(α Αββϑγίοη οἵ 5 ον Δροβίοϊ ο δυῖμο- 
Τιῖγ, ψὨΙση μα Ῥδθη οα]]εἀ ἴῃ αυδϑίίοῃ 
Ὀγ ἴῃς Ηεθταϊζίηρ ραγίγ, ἰο]οννεὰ ὃγ ἃ 
σουγίδου5 βαϊαϊατοη, 164 65 ἴο ἃ ὈτΙδί Ἔχου- 

ἀϊαπι, ν ἢ οἢ 15 Κιηαὶγ ἴῃ ἴοηα, δηα ν]η- 
Ὠἰὴρ ὄνθη. Τἤθη (ἢ6 βογα βιῦυ)εοῖ οἵ 
ΡΑτ θα ΒΡ 15 ἱπιγοάυοεαά Θαβιὶν δηά 
ψΙουΐ ΟὐϊΓαιϑινο 655: “1 8ΔΠ) δϑϑυσγεά 
ὈΥ ΟἸΪοΘ 5 {τἰιθηβ. ταὶ ἴπετα γε σοη- 
τοητοὴ5 ἀπηοηρ γου. ΑΠΟΥ [ἢ15 ἴῃς 
δίνας δηὰ ἴοηθ Κιπάϊε Ἰηἴο ἃ ἤξγγν νεῇε- 
Ιθῆςα: δήμαδῖιὺ ἢὰς ἴῇ6 (Ὠγδῖ Ὀδδη 
τηδάς ἃ “ἀαγε3 ἽἽΠε (Ὠγιϑδὲ τεἀυσεά 
τοι ἃ ΨΏΟΪας ἴοὸ ἃα ραγτῖῥΡ γαβ ἴἤδη 
αι οτυοϊῆοά ἰοσ γοὺῦ ῦ ψὰ8 ΑροὶϊἹ- 
]ο5ὺ νὰβ (ερῆδαϑθῦΡ ϑδ1γ ποῖ ἴδμαϊ (μή 
: ΟοΥ, 1. 13). ΤὨϊβΒ ΠΟΙ νϑῇθπιθῆοα 
ΤΟΙ ]ς οὐ τῆστουρσῃ ἴῃ6 ἢγθι οΟἰαρίθσ ἴῃ δὴ 
ΕΙΏΡΠαῖῖς ἰθύβθηθϑ5 ἴῃαϊ Ὀγίηρα οὐϊ-ώἴο 
1Π6 τϑδά δι νῖενν Ὀγσς οἰθνδίοηϑβ ΟὨΪΥ, 
Ἰεανιηρ ἀατῖς ἴπ6 σοπηθδοίηρ ἀ δ ΡΓΘΘ51ΟΉ 5. 
Οπο δἱπὶ οὗ ἃ Ἷοιῃπλθηΐϊασυ 15 ἴο ἤτον 
βοῃδ ἰιρῃΐ, 1 Ροϑϑῖθ!α, οἡ [6 βϑιυηκθη 
ἀερτοϑϑίοηβ. Αρϑϊη, ἤθη ἢ6 ΟΟΠΊ65 ἴο 
ἀεαὶ νι Ὠαπιδῃ ῬὨ]ΟΒοΟΡρΏγ. δῖ. Ῥδὰὶ 
5ρθαᾷκϑ ουξ ὈοϊαΪγ, ἀνε σοηϊοπιρί Οὐ} Ὁ 
δηὰ ἰῃ βοδίπιηρ δηι 6515 τῆοτα τἤδη 
οὔςα: 16 ννου]᾽ 5 56 ἂτ οά᾿᾿5 ίοοΪϑβ, 
δὰ τΠ6 νου] 5 ἴοοὶβ ἀγὲὸ Οοα᾽5 ψ 156." 
ΝΟΥ εὴ ἵἷὸῪὺ ΜΟΠΟΟΥ δἱ (ἢϊ5, ίογ 1ἴ 15 

ἴτοπιὶ ἴῃς 5ετδθὴθ δ. ΠΏ 115 οὗ ἢ]5 ΟΥ̓ 
“ φρο υηἀδηξ ταν δ] Οη5 ἡ 1η ἴδῃ6 
ΡΠ ΟΘΟΡῺΥ οὗ (ΟὨγιβιιδηϊν ((ογ 6 [ῃ- 
δἰδίβ ἴῇδλϊ [πΠ6ὶ οὔοβθ5 οἵ (ηγιϑὶ ἰδ [6 
Δυο]θὰ5 δηά σεηΐγε οὗ ἃ ρτοίοιιη ἃ ρἢ1- 
Ἰοφορῇγ οἱ Ἀεαἀετζηρίίοη ραπηδά ἴῃ ἤδάνθη 
Ῥτίογ ἴο Οτεαίίοη 1[56}{), 11 15 ἰγοὴ] [ἢ]5 
Ἰοῆγ ἰδνϑὶ οὗ 4 ἰγδῃβοθηάθηϊδὶ Κηον]εάρε 
ται τῆς Αροβίῖα Ἰοοκβ ἀοννῃ νι ΡΒῪ 
δηὰ νι ἃ ΠΟΙΪΥ ΘΟοσῃ ΠΡΟ πΊδη᾽ 5. 1ἢ- 
τε] δοῖααὶ πηεῖῃοάς δηα βοϊδητῆς ἸΑθΟυΓ5 
ἴο 5οἶνα [π᾿ 5 τ!ἀα]6, Ηδηςα ἢ ῬΊοι5 
σοηϊοηρὶ ἢς τπυηάοτα ἀοννῃ τροὴ [ἢ6 
Βορῃϊδί δηὰ ἴῃῇ6 ἈΔΌΌΙ, ὡροὴ ἴπε βαρίδηϊ 
Οτθοῖκς δηά {Π6 κἴο α ον, “ ὙνΏοτα 15 
φυϊφοαῦ} ΜΏΘΙΘ 15 “σιδοῇ Ἡδβ τοῖ 

. 

241. 



242 ΙΝΤΚΟΒΘΌΟΤΙΟΝ. 

(οά ργονθᾶ τῆς νου] 5 νϊβάοση γέ 
εἰδέν" τεἀυσοὰ ἴο δὴ δοϑιτγα!γ 4}1 115 
ἰσγεϊεναηΐ ΡὨΠ]ΟΘΟΡἢϊ6 5" Νὸὼο σοιηρτο- 
τηϊδα ποῖα. Οὐ ψῆδϊ σῇ Ὅδ τῇοτα ἱπο]- 
δῖνα τὴ [Π6 5ῇατρ σοῃίγαϑία Ὀ]εηαβά 
ἃ ΡΟ] 5Π6α ἸΤΟΩΥ͂ ἴῃ τ (οΥ. 1. 27, 28 Ὁ 
“Α (οο] 5} τπϊηρ οὗ σοά 15 ν» Ί56. ἴῆδΔῃ 
ΑἸ] τηδηκιλα ΘΑ ψνϑὰκ τὨϊηρ οὗ σοά ἰ5 
ΒΙΤΟΠΡΕΙ [ἤδη 411] ταδηκιπα." ΟΥ̓ δρδίῃ, 
Ὁ ΤῊ ψου]άς ϑἰγηρίείοηβ, ἴἢ6 νου] 5 
Ποποη 65, τῆς νοῦ] 5 ψνοα ΚΙ ηρ5. δηὰ 
Ὀά56]ηρ5. (1. 6. εἰδηξηῖθ ἀδεπηθα βυςῇ 
ὈΥ ἴηε νου) ἂα τῃ6 εὔσρομ τὨϊηρϑ, 
[6 νϑῦὺ οἰθηθηῖβ οἵ Οοὐβ βεϊδβοῦοη 
ἴος τῆς. Κιηράοτῃη, ψῃ}]6 τῃ6 βειθης 515 
δηὰ τῃῆ6 γροϊεδηϊαϊοα δηά (π6 δητ 65 
(α5 ὅ8:.-. ῬΑ] (4}}15. ἴῃ6 ϑοιῃθὈ οα]65) 
δΔ16 οἴη, ποῖ δἰνναγϑ, υ5ῖ νηὶ Οοα 5 
50] δοῦν βου 1ὴ ἰἴ5 πάτο [του Ρἢ 
ἴῃς ννοτ] ἃ Ἰοοῖϊκα δ ἃηα ρᾶ3565 ΟΥ̓ δῃπὰ 
Ιδανος Ὀθηϊηα. ΤΏδ56 σοϑηηϊο ΘΠ] ΘΠΟΘ5 
Δ΄Ὲ σΘΏΘΓΑΙΪΥ διηοηρ ἴῃς γσεώαρμεῖ." ὍΤῊΘ 
δῦονε ΓΔῪ δεσνὸ ἃ5 Δῇ ᾿τηρόγίθοϊ βϑΙηρ]6 
οὗ τ1ὴ6 εὐνάς δηὰ ἡομέ; Ὀὰϊ οὐ 115 ῃδλὰ 
ἴϊ τᾶν Ὀ6 του οὐὔδογνοα {παῖ ἃ οοη- 
βρίσυοιι5 ἰδλῖυγα 1ῃ 50Πη16 σΠδρίθογϑ οὗ [15 
ΕΡΙ5116 15 τῆς. Ῥαυ]ηθ σοῦ. (δγίαϊη 
Ῥᾶβϑαρθϑ τπο 1 Ἱπαϊρτιδηΐϊ βατσδϑπι; 
διϊθητῖοη Μ}}}} θ6 ἄγαν ἴο 15 ἴὴ τὴς 
ΠΟΥΛΊ ὨΙΔΤΥ. 

Τῆς ὠπίεμίς οἵ ἴῃς ἘΡΙ5ι] 6 πᾶν ὈῈ 
ὈχΙΘΙ͂ν σου ηθαὰ ψῖῆ ἴῃ6 δοζαςίο οὗ 
πτιτηρ ᾿ ΤΉΓΘΘ {Γπβτνν ΟΥΤΌΥ τ ΠῚ ΕΓ5 οὗ 
(πὸ Οοπηίμιδὴ Οῃυτοῇ σάτὴς ἴο ΕΡἢ 6505 
Ὀοατίηρσ ἃ ἰεῖῖϊοσ το ἴῃς Ῥαυ]πα δηὰ 
Ἰατρεϑῖ ρατίγ, ὈδΘρρΊηρ ἃ βοϊυᾷοη οὗ ἀϊνετῖϑ 
αιιοϑίίοης. ΟἹ ΙὩΔΙΤΙΑΡΘ, ΟἹ ἴΠ6 νϑ]] της οὗ 
ῬΟΙΊΘῊ ἴῃ Δ556 1 Ὁ]165, ΟἹ 5Δοτ οί] ἔδαϑῖς, 

ΟἹ 5ριτῖυδὶ οι. ὙΠῸ Αροβϑβίϊα, σῆὸ 
ἢαὰ Ὀδδὴ ἰηἰοσηηθα οἱ τὸ ἀββονάογς δηᾶ 
αἰνιϑοη5 ἴῃ (ἢ6 τλοῖμοσ σατο, ΤΘρ 165 
ἴο ἴπ656 αυδϑίοηβ βεπδίω. Ἧς δἷ5ο 
ΤΟΌυΚας {Πεῖτ σοηίθητοῦβ σριγιῖ, (Π6ῚΓ 86- 
αἰΠ]ΘϑοοΏσα ἴῃ ἃ ρῖοβδ σᾶ56 Οὗ ᾿πγ ΟΥΑΙ ΕΥ̓͂ 
ὈΠΡῸΠΙϑηδα, (ΘΓ ἀρρθα]ρ ἴο Ὠφαίῃθη 
{Ἰ υΠ415, ΠΕΣ ὑτορυϊατῖεθ ἴῃ [ἢ6 
ΤΩΔΏΩΘΙ οὗ σοἰορταϊϊπρ τῃ6 ΕἸΟδδχιβῖ 
δηα (Π6 Τονο-δαϑί5, [6 ἄθηαὶ ὈΥ 5ΟΙῺΘ 
οἵ τῆς γτεβυτγσεοίοη ἰἴ56}{, 

ΑΞΚ5 [πε βἰγυοίασε οὗ ἴΠ6 Ἐρίβε] 6 15 ν Ὁ 
5 ρ]6, Ὀεῖαρ Ραϑεα ομιοῆν ὑροῦ (δ 
ΟΥΘΥ ἴῃ  ὨΟἢ [Π 656 56ύογαὶ ἰορίοϑς ΔΥῸ 
ἀϊδουβδθὰ Ὀγ ἰῇ Αροβίῖθ, νῇῃοἢ οτάου 
γγὰ58 ὈΓΟΡΔΌΪΝΥ Ἰἀ επί αὶ ἢ ἰῃαΐ οὗ ἴπ6 
Ἰεϊίοσ οὗ Ἰηαυ τυ, [66 15 ΠΟ πόδ ἴο ἴδκα 
ἃ Οτἰσα] ϑυγνον οὗ [6 σοΟπΊΡοΟΒ ΠΟ 885 ἃ 
ΨΠΟ]6 ΟΥῺἴο 5ι0])]6οῖ 1 ἴο 4 ρῥσδνίουϑ 
ΔΏΔΙγϑῖὶ5 ἴῃ δὴ [ηϊγοάδυοτίοη. ΟἹ {Π]5 
στουπά, ᾿ἰπϑοῖϊοδα οἵ δάορίπρ ἴἢ6 υϑδι8] 
πηοῖῃοα οὗ βειηρ ἰὰ ἴπ6 ἴτοηῖ οὗ [ῃ6 
ΕΡΙ᾿51|86 δὴ εἰαϊοσγαίες βϑυγλλαιυ οὗ τῃ6 
ταῦ ἢ Ασιουβ σοπίδηϊϑ, ἴἴ ἢ45 Ὀδ δὴ ἰπουρ 
Ὀδιῖοῦ ἴο ῥσεῆχ πεδαϊηρβ ἴο [ἴἢ6 τόσα 
᾿ηρογίδαϊ σΠαρίεῖβ, δηὰ ἴο Ἰηβδοσγί ἤδσΘ 
δΔηα {ποτὰ Ὀτοῖ αἰβϑθγίδ! 5 οα ἴῃ6 πλοῖα 
αἸβησ]ς αιδϑίοηϑ, ἃ5 ΤΟΥ βαν τα} } ν Α.156, 
ἴῃ {Π| σοτηπλθηΐασυ 1156} 

ΝΕΙΈ6Υ 15 11 δῖ 4}} ΠδοθϑθατΥ ἴο τερεδὶ 
τὴ να }]] Κηοννὴ ατρυγηθηῖβ ὈΥ ψὨΙΟὮ τἢΘ 
ΔΌΤΠΘ ΉΤΟ δηὰ ροηιηθηθθθ οὐ [Π6 
ἘρΙΞ|6 μᾶνα Ὀδθὴ Θϑί ὉΠ 5η6α δηα ἃτα 
ΠΟΥ͂ ὈΠΊΝΘΓΒΑΙΥ Γασορη 564 ὈΥ̓ σοΙΏΡ6- 
ἴεη }υὐρε5. 

ἢίαι οἵ πτιηρ, Ερἤδϑιβ, οἢ, χνὶ, 
8. 7ἴ»νις, ἃ 1πΠ|6 ὈΘίοσα Ῥεηϊδοοβὶ 57 
Α Ὁ. 

“-5.0ϑ..-τ--οΠὖῦῸ- .. ..ὕ.ὕ. .---.-- 

σ--- τ πα. ππὸς. τ επὰ 



ΤΗΕ ΕἸΚΘΥ ΕΡΙΘΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΣ, ΤῊΕ ΑἈΡΟΘΤΙῈ ΤῸ ΤΗΒΣᾺ 

(ΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘ. 

ΟΗΑΡΤΕῈΚ 1. 

“σ᾽ δξε “αὐκίαίοιε ἀνα “ἀανδερέσίμσ, τὸ ἀξ 
ἐχλονγίοίά “ἤδνι ἐφ μιρεΐν, απ 12 γεῤνγοσείά 
ἑἠεὶν αἰ εοεσέσνς. 18 Οσα ἀδείνυγοίά δ τοί τον 
4 “ἀξ τοῦτό, 21 ὃν τε ρο τά νέες 67 »εαελένρ, 
απά 26 «αὐείά ποί ἐάς τοί, νερά, απκα 
μοδί ες, διε 27, 28 {ἦς “οΐά, τοεαξ, απα »κ κε 
97 "9 «εζοκμῇ. 

δὼ τὶ ΟΑ]]εὰ 25 δὲ Δῃ ἀροβίὶς οἵ 
]εϑὼ5 ΟἸ γίδες τῆγουρῃ τῆς ψ]ὴ] 

οὗ (ὐοά, ἀπά δοβίμεπεβ ομγ δγοίθεγ, 

2 ὕπτο τῆς «δυτοῖ οὗ αοἀ ψῆῃῖο, 
Ϊ8 Α (ὐογίπῖῃ, ἴο τῆδηὶ τῆλ “Ὅγα 
βαποῖῆςὰ ἴῃ Ομ γῖδε |εβυ5, ὁ δ ]δα ὁ Ἐοαι. ε. 
9 ἐξ βαϊηῖβ, να 4}1 τῆλῖ ἴῃ Ἔνογυῦ 
Ρίαςς οἂ]] ἁροῦ τε πᾶπιε οὔ 7εϑιι8 
Οπηβὲ οὐς ἰνοτά, θοῖῃ τῇεῖτ'5 δηὰ 
οὐ 5: 

2 ὑτᾶςς δε υπῖο γουῦ, δπηά ρεᾶςε, 
ἔτοπα (οὰ οὐὖγ Βαζβεγ, απά γορι τῃε 
Π,οτγὰ ΤΙαϑὺβ ΟΠ γίϑβι. 

4 1 τῇδ Καὶ πὶν Οοά αἰννᾶγβ οἡ γόοὺγ 

ΟΗΑΡ. ἴ. 1--. ΑΡΟΒΤΟΙΙΟ ΑΟΣΒΕ58 ΑΝ 
ΟΒΕΕΤΙΝΟ. 

1. εαἰϊεά 9 δὲ απ “ροσίίο 9.) ὕει Ορνὶε 
ψἢο ΗἸπλ86}[ ννᾶ8 ἴ3 6 Αροβίϊς οἵ ἢἰβ Εδῖμποσ. 
(οιπραῖς “ Αϑ τὴν Ἐαΐβοῦ σεη ΤΟ, ονϑῇ 80 υϑιά 
ἴ γου :" ἀπέστειλεν. ΤῊΪ5 οΔ]} ννᾶ8 οἀγγ θά ἰηῖο 
εθεςῖ Ὀγ πιεδηβ οἵ ἴῃς Εδῖμει᾽ 8 «οἱΐ ἐχβγε τά 
(θέλημα) δῃὰ ςοχηπιιιηίοδῖεα ἴο ἴῃς ὅοη, ἔγοῖη 
ννΠοϑῈ ἰρ5 δῖ, Ρδιι, μανίῃης [41|16π ἰπῖο ῃ 
εοδίδϑυ 'π ἴῃς ἴερ!ς δὲ [ογιιβα)επι, γοςοινοὰ 
Βὶ5 Αροβίοϊ!ς πιιϑϑίοη ἰπ (δ ννοσὰβ “1 ἴο ἴῃς 
ὩΔΙΙΟΠ5 ΔΙΔΥ 3}4}} ϑεπὰ ἴπες ἐοσἢ." 

εαἰλρά.} κλητὸς, ἰ.Φ. οἰκεςσζυδ)}ν ςα]] θὰ. “5 
ΠΣ ἅΓΕ ὉΓ ΨΜΪ δ6 κεκλημένδι; ἐδ ΟΠΙΥ͂ 
τἱοὸ ἐμμίεπ 19 ἴα ς4]] οὐ ἱπνίίδίϊοπ ἴο τὴ6 
Μαβθίδηις Κίηράοπι τὸ ργοροΓΥ κλητοί. 81π|ϊ- 
ἰλτῖγ Οἰεπι. Αἰεχ. ϑδίσοπι. Ρ. 114, δὰ. 5010. οἱ 
ὑπακοῦσαι βουληθέντες κλητοὶ ὠνομάσθησαν. 
ΟἸεαγὶν ἴπε ’ εἤεςζυλ!! ΤΑ] ]οὰ ̓ σογγεβροπά ἴο 
ἴῃς πιϑη οὔ δοηεξῖ μοδγί, “ϑιιςὴ ἂἃ5 ἤθαᾶγ πο ννογὰ 
δπά τὸρεῖνο τ," ἰπ τῆς ραγδῦϊθ οἵ (ἢς βδοννοσ. 
Οοπιρᾶτο Οὔτ [,οτὰ 5 Ξαυ Πρ, Κ ΜδΠΥ ἅτ οδι]οὰ 
(ἴο ἴδιο διηράϊονν»ι, νν ἈΙ ἢ ννᾶ5 τῆς βιυδοίδηςο οὗ 
Η! 5 ραγδθ 65), Ὀιξ ἔδνν ἀγὸ σἤοβοῃ " (πογουπίο. 
ϑοϑίδεῃ 65 5665 ἴ0 πᾶνο θθθη ἃ ἴθᾶσῃοῦ νν6]] 

Κηονη ἴο [π6 (οτὶ ἢ] Δῃ5, ννἢο ννὰ5 ον ἢ 
δῖ. Ρδι]} δ Ἐρῆθβυβ, νἤοη ἢς ντοῖς [ἢ 15 
ἰεξῖον Ἰυδὲ Ῥεΐογε {πὸ Βδαβὶ οὗ ἴῃς Ῥαββονεῦ ἰῃ 
57 Α.Ὁ. Η 85 πᾶπης 5 ἀςϑοςίαϊοὰ ἴο σον [Παΐ 
ἢ 5Π12γεβ8, ᾿ξ ποῖ ἰη 1η6 ἘΕρίϑίϊς, αἵ Ἰεαβὶ ἴῃ τῆς 
υἱὸν δηά οουῃπδοὶς σοηϊδιποα τποτοίη, δηὰ 
ἰῃηάογϑοβ ΠΟΤ. 

ὄγοίδεγ Ὡδηοῖοβ τ γοὶν Ὀγοι εγποοά ἰη 
Ομηϑῖ, ποῖ ἔπ Ἰοννβα!ρ ἰη δας βίην. 

ὥ. τὧνσε Ομ ο.,) Οοά.) Ὀεηϊίνε οἵ 
Οὐ ΠΟΓΒἢρΡ. ΤΉ 5 ἰ8 ἃ ἰπῃεοογαῖὶς ἀοϑιρπαίίοη ; 
1 ἀσποῖοθβ ἃ (γι βίη σΟπηπι ΠΥ εαἰλοά οαΐ 
οὗ μεαΐμεη παίίοηβ ἴο δ6 ἴπθ Ἴοοπιροπιθηΐ πὰ 
ἐχραπβίοη οὗ ἴῃς Ηῦτεν ᾿πδοςΓάςΥ. 

ο γπ’π σαπεβο.) ὙὍῆα ομδηρε ἔγοπι 
βἰησυϊαγ ἴο ρΡ᾽μαγαὶ Ὀγίη;β ἴο νίονν (οτγίπιμίδη 
ΟΠ γί ϑζίδη5 485 ηοπιῦογβ οὔϊπο Οδυγοὴ Οδίμοϊ!ς, 
{ΠΟΙΓ πυπῖθοῦ ὑοίηρ γοϑιγιςῖοά δηὰ τποὶν ἰοςδὶ- 
ἀγ ἀεοπηεαά ἱπιπιθάϊαῖοῖὶγ ΟΥ̓ νναῖ [ο]ΐονν8, 
“ῃ4ἴ ψ Ποῖ 8 ἰη Οογίπῖ." [π᾿ δτίοῦ, “ἴο 
ἴδε Οπιγομ οὗ Οοά, δηὰ πιοῖὲ ραγίςι!αγὶγ ἴὸ 
ἴῃς Οοτπιπίδη Ὀγδηςὴ οὗ 11.᾿" 

“απολϊδεά ἐπ Οδγὲ ὕει. Ῥετίεςξ ἴεδηϑο: 
ςοποοογαίε ἴο Οοά, δπᾶὰ σοπίηυΐηρ ἰπ παῖ 
ςοπϑοογδίίοῃ. 

“[ῃ Ομ γίϑι [65115,᾿ ἐχραηάοα, πηϑδηβ “ οη- 
νογ5 ΟΥ Ὀαρίδπι ὕγοῦρῆδῖ οὐΐ οὗ ἴπ6 βρῆτε 
οὗ τῆ6 δ᾽] νυγοτὶὰ, ἴθ ψνῆϊοι ϑδαΐϊδη ἀοπιὶ- 
Ὠδῖο5, ἱπῖο ἴῃ6 σρπετὸ οὗ Οἢγιβί [6δι15 δηὰ οὗ 
41} 1Π6 θεπεῆῖβ οἵ Ηἰ5 Ῥαβδίοη, δηά δοίης ἴῃ 
ται Πα] οννεὰ οεἶτο]ο.᾽"» 

εαἰϊεά 1ο δε δαἰπ:..} ὙΒΕΙΓ σΔ}} ογ Ἰην! τίου 
ἴο ἴῃς Μεβϑίδηῖὶς Κιησάοπι, κΚὸ 51. Ραι)}᾿5 ἴοὸ 
ἴῃς Αροϑίοϊαϊε, σδπιὲ ἴο ἴπεπὶ ἔγοπιὶ Οοά ἱπ 
ΟἸγδὲ [6515 δηά {πγουρη πὰ Ῥγοᾶσδοτϑ οὗ 
ἴῃς Οοθρεὶ. 

«υἱὴδ᾽ αἰ ἐδαὶ εα|} κμβοκ . . 1 Οὗ [195 ςοηο- 
γογίοα ράβϑβϑαρε ἴῃς ἐοἸ]οννίπς ἰηϊογργοίδίίοη ἰ5 
δβυξεεοδῖοά. “Ὅο ἴπε Οδυγοῦ οὗ Οοά, τῃδῖ 
νος ἢ 5 ἴπη ΟοΥηῖ, τορεῖποσ ἢ αἱ ν8ο 
ἸΏνοΚο 186 πᾶπιθ οὗ οὐἹἿ ἰ,οτὰ ἰῇ ΘνεΙΎ ρὶδος 
(ἰη Αςπαΐα Ὀθϑιά65 (ογίηϊ ἢ) ἐδεὶγ Ἰρογὰ 85 
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ἔογ ἴμε 'σοπηίηρ; οὗ οὐυγ!ῦτ. γεῦν. 
29». 

Βεἢ Δ], ἔογ τῆς ἡβθν οὔ Οοἀ ψΠ]ςἢ 15 ἫΝ ; ννΔ ΓΠ 
ε δίνεη γου ὈΥ [ἐ508 (Ἰμγίβῖ; 

ς Ἴαῖ ἴπ ἐνεγΥ τηϊηρ γε δἵς εη- 
τσμεὰ Ὁγ Πίπι, ἴῃ 41} υτΐζοτάηςε, ἀπά 
ἐπ 4}}] Κπον]εάρε ; 

6 Ἐνεη 45 ἴῃ8 τεβίπμπουυ οὗ (Ἠ τῖβ 
νν»25 σοῃηῇγπιεά ἴῃ γοι : 

7 ὅο τῆλ γε Ἴςοπιθ Ὀ6ΘΠΙ πα ἴῃ πὸ 

ἸΏ ΓΟ ἢ 845 ΟὟΤΒ, ὙνΒΕΤ ΘΟ Υ ΕΣ ἴΠΕῪ ἅγο, νυν ΠΕ ΠῸΓ 
ἵη (εηοῆγεξ οΥ ἴῃ ἅποῖμεγ ργουϊηςοῖαὶ σμυγοῇ." 
Εογ ΟἴΠΟΥ νἱοννβ οὐ [15 νοῦϑθ 866 δι Π4] 
ῃοῖε δῖ ἴῃ εηά οὗ [85 σπαρίογ. 

4-9. ΤῊΪΒ ρῥγοαπιδὶς 88 ἃ ἡ ]ηπὶηρ πὰ 
ςοπο ἰδἴοτυ ἴοηθ. ΤῊΣ “ ρτδςε οὗ σα " νοι 
δὰ Ὀεεη Ὀεβίοννεα ὕροη ἴπεπη 15 [ἢ 15 εβεςῖβ 
βυγ ΠΟ Γ ϑροο ἢ εα ἰῃ νεσ. 5. κ [ἢ ΟΠ τίσ [6505᾽--- 
1015 στᾶςθ νγὰβ ρίνεη ΟΥ̓ Οοά, δηά γρίνεη ἴῃ 
ΟὨτγὶβὶ 85 ἴπῈ ΟἹΪγῪ βρῆθγε οἵ ᾿ἴ58 πιδη! οϑίατίοη, 
ηοῖ ἰη ἴδε οὐἰγιηρ ϑρῆεσε οὗ ἴῃς ννου]ὰ οὐ 
ε03»,70.. 

δ. “ΤΤΗαϊ γου, ΠΑΠΊΘΙΥ, ὑνΕΓῸ ἐπ ΦΌΘΓ, «ὐα 
ΘησοΠοα ἐπ Ηἰπὶ, ἰπ 41} 5Κ}}} οὗ ἀἸἰβοοιγβο ΟΥ 
ΔΥρυτηθηΐ, ἀπά [η 4}} Κιηά οὗ ᾿η16]]!Ἰρεηςο,᾿ [ἢ 6 
ἱπυννατὰ οπάονυεηϊς οὗ (ἢγίβιίδη ἰηε]] σεηοο 
δηά!ηρ οχργοϑϑίοη ἰῃ τγοδαϊΐηθβθ οἵ ἰορίςδὶ 
εἰτογδῆςθ. 

Θ. ““Δοοογάϊηρ 45, 1υ5ῖ ἴῃ {δ ἄθρτεε ἴῃ 
ψνΠΙ ἢ {Π|Ὸ τΕΘΕ ΠΊΟΗΥ οὗἁὨ ΟἾ γίϑβ, ἴ.6. [ηὲ Οοϑβροὶ 
Ργοδοπθά, ψγ5 δϑι Δ} 5Πη6ὰ ἤστη ἀπά ϑυτγα ἰη 
γοιι, ἴῃ νου ποαγῖβ ΟΥ̓ [1ῃ. 

ἡ. “Οδαποὶπα, γοὰ ποῖ [0 7601] ΘΒ ὲπἃ- 
Βδῃ ἃ ποῖ ἴο Ὀ6 σοηβοίοι!5 οὗ ΔΩΥ Ὀδοκνναγη658 
(ἰλρείπε Ὀομηὰ οἴποσ σμυγο ἢ 658) ἰὴ δΔην γῇ οὗ 
δτᾶςε δεβίονγεά." δυγοὶυ [ἢ6 508] γοπάἊτίηρ, 
“το ἐῤαὶϊ γε [Δ}} ὈΘΠΙπαὰ 1η πο »ΊΗ " ννου]ὰ τὸ- 
4υἷγὸ ν Ὺ ἀϊβεγεηῖ Οσοθκ. Ενεη Μογοτ [8115 
τηῖο ἴῃ 6 σοτηπιοῃ οστοῦ. Τῆς πάϊς νοῖσα ἤΟΓα 
ἀοποῖοθϑβ 50] 6 ἸνΥ, ἀη ἱπη 0165 ἃ οποίον σηδ:: 
οἵ ἰαρρίπρ Ὀδῃϊηά. 

“ΟἸΗ͂ οὗ βσᾶςθ᾽" δεοῦθ πηδᾶῃ8 4}1] βρί γι] 
ὈΙοσβίηρ 5, ποῖ ἴο ἴῃς ὀχοϊυβίοη οὗ ἴΠ6 Ὄχίγδου- 
ἀἰπαγΥ ρμῆϑ, τὶ οὗ ἴοπριιεδ, ἔοτ ἰηϑΐδηςε ; 
του ρεγπαρ8 ἴδ6 ᾿Ἰάδὰ οὗ οἰῥίεα! δηάον - 
τηδηΐβ ργοἀοπγιηαῖθβ, Ὀδσαυδε οὗ ἴδε ἀεβηϊῖνο 
Ρατγίς!ρῖ41] εἰδυβο ἴπαΐ ἔοϊϊοννβ, ἀδποίϊηρ δὴ 
αἰ μά οὗ ολτηδϑὶ ὀχροοΐδίίοη, δὴ δι τυὰς 
Τοβ τ πρ ἴτοσιὶ ἃ Πρ ποτὰ] ἴομθ. ὅ6η86 
οὗ 115 ἀδβηϊζινε οἴφυδ6 15, “' ἀννα!τπρ, 85 γοῦ 
ΑΤΘ,᾽ 1.6. ἴὴ [0]], ““ Ἰοοκίπρ σευαν ἕγογα 4}1 εἶβα 
δηὰ Ἰοοκίηρ ομδ ἴογῦ ἴδ τονοϊαϊίοη οὗ οὐζγ 
Ιοτά [6515 Ο γίβῖ ;" ἤδτὴθ δηά {Π]65 αἱ 0]]} 
Ἰδηρίη, 45 ἰπη νϑῦ. ἡ, ἀδθηοίηρ ἴῃ τιδ᾽θϑῖν οὗ 
16 νοι! σόβοηςο. Οοπιρ. ἔογ τῃουρῆΐ 
ῬΡῬἢΠ. 1, 2ο, “(υῖ οἵ ννηϊοῖ ἢοάνθη ννὸ ὁ 
Ιοοκ ίογ {πὸ ἰ,ογάὰ [6818 Ὁ γίσῖ, ννῇῆο 5}4]]} 
τγαπβῆριγο ἴῆ6 ΟΩΥ οὗ οὐγ δυιπλ Δ 0η υηϊο 
ςοπίοστη υ νυν ἢ ἴπ6 ὈΟΑῪ οὗ Η5 βίογγ. 

8. ἢϑο αἴ0] ἱ.6. οὐ ΗΪδ8 μαζί, ἰῃ ἃ λΑΠΠΟΓ 

ογά Ϊεβυβς (ἢ γίβα: 
8 ὉΝΠο 5811} αἷδο σοηῆγπιὶ γου 

πηῖο τῆς δπά, ἐῤαὲ γε πιαγ ὧσ ] πΊε 688 
ἴῃ (Πε ἀδγ οὗ ουγ 11 [6505 ἢ τῖβε. 

9 “Οοάἀ ἐς (ἢ ||, ὈῚ ψνΒοπὶ 
ννεγα σδ]]εἀ ἀηῖο πὲ ἔε]]οννβῃ!ρ οὗ ἢΪ8 
ϑοη 6805 Ομ βῖ οὐυν 1, ογά, 

ςοΥβροηάϊηρ ἴο ΥΟῸΓ οχρεοςοίαδζοη, “ νν}}} ΚΘΘΡ 
γοιϊ κοἰοάξαεῖ υπῖο ἴδε ἐπα ;" ἴπδ δηά, 1.6. ηοῖ 
οἵ "πε, διιῖ οὗ 1815 Αθοη οὐ Ὠιβροηβαίίοη Ηον 
ἴῃς πιπὰ οὗὨ δῖ. Ρδὺ] 5θθπὶ8 ἴὸο ι.5 οΥ̓͂ [6 
ΡῬτγοβεηΐ ἀαΥ ἴο ρίαποθ δοῦοβϑ ἴπ6 νἱάθ ρυϊξ οὗ 
σοηζυτγίθϑ, νυ οἢ νν6 ΠΟ Κηον νγᾶ5 ἀδϑιποα 
ἴο ᾿ἰηΐεγνεπε δεΐννθθη ἴῃς ἀδαῖῃ8 οὗ πιθὴ δηὰ 
ἴῃε Αἀνεηΐ οὗ {πεῖὶγ [ογά  ΟἸΘΑΓΥ ἀπιοης 
16 ΑΡοβίϊε 5 ϑιιρεογαδιιηάδηϊς τγονϑ δίοπβ [ἢ 6 
ἀδΔγΥ οὗ ἴΠ6 Αὐἀνοηΐ ννᾶ5 ποῖ οὔθ. Ηδ δἰπιϑοὶξ 
ἴῃ 2 ΟΟΥ. ν. 5 πὶ8 σγαίποὺ ἴο ὄὌχρεοοῖ {παὶ ἢδ 
5[|.4}} ποῖ φιμῖῆ οὔ ἢ15 πηοσίδὶ θοάγν, δι ρω οπ 
ουεῦ ἃ ἴῃε πἢὸνν ὈΟΟῪ 5ρίγιίυδὶ, δηὰ ὑπαὶ ἢς 
88}8}} Ὀ6 ἔουηά “ποῖ πακεά " δὲ ἴῃ Ῥασγοιυϑβίδ. 

“ς 584}} ΚΘΟΡ γοὺ 5ἴθαξαοῖ υηἴο {πΠ6 δηὰ ᾿ οὗ 
[Π15 Αθοῃ “80 85 ἴο δ6 υπὶπηροασῃεα ἴῃ ἴδς 
ἀΑΥ οὗ οὖν 1], οτὰ : ἔογ ννεπ [6 5δἰηβ8 δἰδηδ 
Ὀείοτο τῆς {τθυπαὶ οὗ (ἢ γτίϑδε, ΤΠ ογ νν}}} ποῖ 
Ἰπάθοά Ὀὲ ἔουηά ἴο πάνθ θθθη ἔτθε ἔτῸΠῚ 5ἰη 
ἴπη 1Π 6 1Γ δΑΥ ΠΥ 11ξ6, Ὀυξ μανίην ρεγϑενεσοά ἰη 
πε ἔτ δηά ἴῃ ροοά ψοσγκβ νν}}} πὰ ποπὶ- 
56εΪνθ8 πη οΥ τῆ ϑνηρ δπὰ δῃεῖῖογ οὗ σοῦ β 
τιν Ὠοοιδηθβθ, δα ἔἴγοπθ 41} ἱπιροδοῃπηοηῖ. 
ΒΟΥ ““ Ὀ]Αππι6 655," ΑΝ. νης ἀο65 ηοῦ ΓΌΪΥ 
Τοργοβοηῖ ἴη6 Οτέοκ σοδὰ “"ππΣ ΡΘΘΟἘΝ θα." 
Ὀπιπιροδομβοὰ οὗ ννῆοπι  ΡτΟΌΔΟΪΥ οὗ τῆς 
“ΔΟσΌΒΟΓ οὗ ἴθ Ὀγοίδγοπ," [τἢ6 δανογβαγΥ 
δαΐδη. Βυῖ δοίην ἰουπά ΠΟΙΥ ἴῃ ΟἸγὶβίὶ δηά 
Ὀ]ΑπΊοῖ655 ἴο Οοὐ, “ηΟ 5}.}} {πὴ ἰᾶὺ ἂῃ 
ἱτροδο; πιθηῖ ἀραϊηδὶ σοῦ εἰοςῖ} [1{15 Οοά 
ἐπαῖ Ἰυδοβοιῆ." Εογ ἢ 5 νίονν οὗ πη ροδοποά- 
658 ζοηα!τοηδὰ ΟΥ̓ σοηζπυδῆσε ἴῃ ἴῃς (Δι ἢ, 
566 Ο(ΟΪ]. ᾿. 28: “Το ρῥγϑβϑθηῖ γοὺ ΒΟΪΥ ἀπά 
νυνδοις Ὁ] πῃ (5ΒΔοΓΊΠς 14] ἔδστη) δηὰ υὑη]π|- 
Ῥεασμβεά Ὀεΐογε ἢϊπὶ, οὗ σουζϑὲ ᾧγ᾽ (εἴ γε) γε 
ῬΟΓΒΟσΟΥΘ ἴῃ ἴδ απ... . ἢ 

9. Οτοιιμπά κ5ἰαϊεδ οὗ [ἢ15 Ὦορε οὗ {πεῖν 
65. Δ 15 πηοπῖ ἰὴ ἴδ ἴδ. “ ΟΝ εγὸ ἔπε οϑίδῦ- 
᾿Ιβῃιηρ οὐ 186 ρατῖ οὗ Οἢγισὲ ποῖ ἴο ἴακε 
Ρίδος, Ο οὐ β ς4}} απο ἔο]ονν 5 ἢ ἢ Η 15 δοὴ 
νου ἃ τολδίη ψπουϊ οβεςῖ, Ὡς ἢ νοι] ὰ 
ποῖ δ6 σοιηραῖθϊο ἢ ἴῃς “αὐ ῥἧμἔ«ἤαἤἶἔἷ οὗ 
Η πὶ οπὶ ψβοπὶ ἔπ (4}} σοτηθ5 ἀπά ννδο ὈΥ̓͂ 
Η!5 οΔ]ΠΠπρ ρῖνοβ ρἰθάρε ἴο υ5 οὗ εἴεγηδὶ 51]- 
νδίίοη " ( οπι. Ὑἱ11. 1οὴ).--- Μεγον. 

Α5 [ἢ6 οΔ]}Π1ηρ οὗ ΟΟὰ 18 ἃ οδιηρ ἴο ἴμ6 Μ65- 
βίδηϊς Κιηράοπι, " [6] οννβῃῖρ ἢ Ηἰ5 ϑοη ἢ 
γαυδὶ ἤογα ἀθηοῖα δϑεβοςϊφίίοη νυ ἢ Ἀἰπὶ ἴῃ [86 
εἴοτγ ; ἔογ δεῖ ἴῃ {πα ρβίοσῃ πὸ σι] άγθη οὗὁἩ σοὰ 
Κοπι. ὙΠ]. 21) ἅΔΓῸ αἰδὸ ἴο δὲ ραγίδκοιξ ἢ 
πὶ, ἰς Ηεδά, ἴῃ {π6 ἰῃμογιίίδηος δηά 1.) (ἢ 6 

γε. στε ι. 
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10. Νον 1 Βεβεεςῇ γοιι, Ὀγεῖῆγοη, 
Βγ τῆς πᾶηὶις οὗ οἷγ [],ογὰ [εϑὺ8 

,Ο Ἰγβῖ, τῆς γε 411 8ρεὰᾶκ τῆς 8Δπ|6 
τ πρ, δπὰ ἐἠσέ τετα 6 πὸ ᾿α]- 
νἱϑίοηβ ἃπιοηρ γοι ; δυῖ ἐΐαέ γε 
δὲ ρεγίεςοΥ Ἰοϊπεά τορεῖμεγ ἴῃ τῆς 

ΚΙ ΘΠΙΡ ἀπά 1ἴπ ἴδ ργίοσι ποοά, δηὰ 1πἰκονν 56 
8550550Γ5 ἴο Η τὰ ἰὴ ἴδε ᾿υάρτηφηΐ οὗ [ἢς ἐο.- 
μ0., ἃ5 ἌΡ ΘΔΓΒ ἔγοπὶ ἴΠ6 τίς νιενν οὗ (Μαῖϊ. 
Χχν.) “᾿Ἰπδϑπλιςἢ ἃ5 γε ἀϊά ἰἴ τιπῖο οἠς οὗ ἴῃς 
ἐκαεὶ οὗ ἐδέιδ ΤᾺΥ ὀγείῤγεη, γε ἀϊὰ ἴἴ υπῖο πιὸ ;; 
ἼΕΓΟ 2δε:6 566 Π|5 ἴο ἰηά!σαῖθ σπου  θ ΥΒἢΡ ἰπ 
(Π6. 54π|6 ὈγοϊΠπογῃοοά ἴο ννῃϊςἢ ἴη6 455 ϑβο ῦβ 
Ὀοϊοπρ ; δυῖ ννβδῖ ἀοθβ ἴπὸ ψογὰά ἐγασ ἀδ- 
Ὠοΐο ὁ ῬτΟΌΔΟΪΥ ἴῃς ἰοννεϑῖ οὐὔάθυ ΟΥὐὁΎ γᾶηκ ἴῃ 
[ἢ πηΟΓΔ] 9ςδἰο. 

10. Τβε νογάὰ “Ὀτγοϊῆγοη "ἢ 15 ἃ ἔοστῃ οὗ 
δάἀάγοςα δὲ οπος δῇεοροϊ[ὶοηδῖΐο δηά δαγηοβί, 
ἀγαννὶηρ ϑρεοῖδὶ αἰϊθητίοη ἴο ἴῃς ρυγροτί οὗ 
[6 ἐχῃογίδιοη : 566 χ. 1; χίν. 2ο. Το οχ- 
Βοτγίδιοη ἴ56} 15 υϑῃογοά ἴῃ τἈγουρ (ἢ ς᾽ 
ετολῖ Νδτης, ποῦ ὀχργοϑϑαά ἴῃ [0], ποῖ πλεΓΕ Υ 
ἴο πιᾶΐκο 6 δρρϑδὶ πιογε οοΐδιηη, Ὀυΐ Ὀθοδυϑο 
1Π:6 νεΓῪ πιοπίϊοη οὗἩ (αὶ Ναπης ἴῃ ἴδε οιυϊϑοεῖ 
εἰοβεῖν Ὀδαγβ ὕροη (5 ἀγριπιοηϊ 1 ΥΟΓ. 13, 
Ὀγ ννῃϊςῃ ἴπΠ6 ΑΡροϑβίϊθ 5665 ἴω ἀϊδσδυδὰθ ἔγοπι 
Ῥατγ-ϑριγῖ. Ἐογ ἴπε ἱπνοσδίίοη οὗ [ἴ ννοι"]ὰ 
δεγνε ἴο τεπιϊηὰ τῇς Οοτηἰδη5 --(1) παῖ 
ἰηῖο [6 παπὶῈ οὗ [6515 Οἢγϑὲ δηά ἰπῖο Ποῃς 
οἴπογ, Ποῖον οὗ Ρδὺ] οὐ οὗ Αρο]]οβ οἵ οὗ 
Οερῆδ5, πο Υ αά θέθη Ὀαρι Ζεά ; ἀπά (2) {παῖ 
[Πε 5ΔπιῈὲ [655 ΟὮγιϑδῖ ἤογα ἀδϑιμπαίοα “ΟΌΓ 
1ονά " ν᾿α5 ἐῤεὶγ 1,οτὰ δηὰ πὸ “1 οτά οὗ 8}]} " 
νυϊτπουῖ 8λη ὁαυ4] δηά νου 4 τῖναὶ, νυν πο ῖΠοΓ 
τ Ὀὲ Ῥαμὰΐ οὐ Αρο]ϊοβ οὐ σσερῖδϑ. (ΟΡ. 2 
(ον. ἵν. ς. “Εογ ψὲ (Αροϑβίϊθ5) ρσγεδοὴ ποῖ 
ουνβείνεβ, δυΐῖ ΟΠ τιδὲ [65115 85 Ζογά." Βαῖ [ὉΓ 
τῆς 5ρϑοΐ! δοαγίηρ οὐὗἩ ἴῃς ἀοϑιρπαίίοη “ οἱ Γ 
[τὰ ἢ ὑροη νν παῖ ἰοϊϊοννβ, 5ὲ6 ἴμὸ οχρίδ- 
ῃδϊίοη δοῖονν οὗ ἴῃ τοχί, “ 15 (ἢ γιϑῖ ἀϊν! ἀοὰ }» 

ἐῤδαὶ γε. . ἢ ὙὍΤδε ςοη)ιυποίϊίοη ἐῤαὲ ἤετα 
ἀεποῖεβ ρισρογέ (ποῖ ἐεβίρη τϊπρῖοὰ ΜᾺ 
Ρυτροτῖ, ἅ5 5δοπῖὲ {Π] 0}, θεσδι)56 ἐξ τ|58 65 ἴῃ 
(λ6 ϑοηΐοπος νη ϊο ἢ σοπίδίπ5 ἴῇ6 ρυγροτί οἵ 
διιδοίδπες οὗ τῆς ὀχῃοτγίδιίοη. Οηδ ἰηϑίδπος 
οὗ 118 ἀοῆηϊῖῖνο ᾿ιϑδὸ οὐ δαὶ ν}} βιιβῆςο, 
“(Ἰοπηπιπὰ τ ἴΠ656 βἴοποθϑ Ὀθςσοτης ἰοᾶνοβ.᾽ 
Ηετγο ἴπο οοηυποζίοη δἰ π ΡΥ ἀοβηες ἴῃς δυῦ- 
δίδηςε οὗὨ πὸ σοχηπιδηΐ, νΖ. ἴῃ 6 ςοῃνοσβίοη 
οἵ [με ϑδἴοπεϑ ἱπΐο ἰοᾶνεβ. 

δαὶ γε “ρῥεαλ ἐδεὲ “αν δίπς. . «7 1.6. τδαῖ 
γε πιᾶκὸ ἴΠ6 84π|ὲ ὑγοίεϑϑίοῃ 41] οἵ γοιυ (ἃ 
Ργοβρεοῖίνε ρίπλπος αἵ ἴπε ἀϊϑιϊηςῖίνε ΡΥ 
ἀεοϊαγαίίοπβ, “1 τὰ οὗ Ρδι}, 1 ἀπὶ οὗ Αρο]ὶος ἢ) 
δηὰ τπαὶ ἴΠογο Ὀ6 πὸ ἀϊνβίοηϑ5 ἀπιοης γοιι, δα 
ταῖμεγ γε ὕε πιςοῖν δα)" 5.4 οΥ᾽ τοδα]υϑῖθά 
(1 Οον. χιϊ. 17) ἰῃ ἴπΠ6 8π|6δ πλϊηὰ πὰ ἰη 
(ἢ6 884π|6 νἱον. ὡποποθβθβ οὗ νίενν δηά οὗ 
Ρυγροθδό, ἰοαπς ἴο οποῆθβ5 οὗ ἀδοϊαγαΐϊίοῃ 15 

Ι,͵ ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞἝ. 1. 

βΆὯ6 τηϊπά ληά ἴῃ τῆς 5δ4π|6 }υπρ- 
Ὠχδηζ. 

11 ἔογ τς μαῖρ θεεη ἀεοϊαγεά πηῖο 
πλῈ οὗ γοιῖι, ΠΥ ὑγείμγεη, ὈΥ ἔδεται 
τοῤιε ἀγό οΥΓ τὴς ἦομτς οἵ (Ἤἶϊος, τηδὲ 
(ἤοτο αἴὸ σοηϊοιτῖ 3 Δηιοῦρ Υου. 

ἴῃς ἀδδρεγ εἰεπιθηΐ ἴῃ νυ ἢϊςἢ ἴδε γεδα)υβίπηεηϊ 
δΔηά τουπίοη οὗὨ Ραᾶγῖϊ68 ἰ5 ἴο ἴδκε ρίδςθ. 866 
2 (οτ. ΧΙ. 11. 

[1 5 εἴοασ ἔγοπι [5 ραββᾶρε, υἱεννϑὰ ἰὴ {πε 
Ἰρῆϊ οὗ νοῦ. 12, “" Ενδσγ οης οὗ γοιι σαῤῥῤ, Ϊ 
ἅτὰ οὗ Ρδιι," ἅτς., (μα ἴδε ἴεγπι “ ἀϊν δἰ οη5 " 
βἰρηϊῆοθ ποῖ “εὐέν»ιν, ἃ5. ἴῃ ἴδε τλᾶγρίηὶ γεῆ- 
ἀεγίηρ, θυῖ ἀῥσεποίοπς, ποῖ βεραγδίίοηβ ἔγοπὶ 
τὸ Οἤυγομ,Ὀυῖ ἀϊεϑοηβίοηϑ νν τ] π τπ6 ΟΠυγοῆ. 
ΤΗΙ5 Ἀρρεᾶγβ (1) ἔγοπιὶ ἴμε ρίγαδε “ ἀπιοηξ 
γου," 1.6. νι ΐη ἀπε οἴτο!α οὗ ΥΟῸΓ σου Πλ ΠΠῪ 
ἔνςθ οσουστίηρ (γ6Γ5. το, 11): δπηά (2) ἔγοπι 
(δὲ Ἰκῆς γον προ ἴδ τηεληΐηρ οὗ δὲ 
[6γπὶ ἰγαηϑίαϊοα “ ἀἰνἰϑἰοἢ 5 ̓̓ ΟΥ “ 50 5:18," Υ 
γΕΥ. 12. 

“Ἐπο7 οπὸ οἵ γου (45 ἴδε τεργεβεηίλιϊνε οὗ 
ἃ Ῥαγίγ) «αἱΐῥ... ." Ετοπι {δε ἵννο σοηβιάεγα- 
ἴοπϑ δἰαϊοά αὔονο ἴἴ 9θεπὶ5 σοσίδιη ἴπδὲ 186 
“ ἀν] 5] 0η5,᾽ 50 ΔΓ ἔγοπι μανίῃς ργοσθθάδά (Ὸ 
186 Ἰδηρὶῃ οὗ βεραγαϊίοη ἔγοπι ἴδ Ομ γοῖ, παὰ 
Ὠοΐ 8ἃ5 γεῖ θοςοπια ογζδηϊΖεα ον. 5. ΟΥ 5εςῖβ 
νἱΠΐη 115 ρα] 6. ὙΠΕΥ μά ποῖ γεῖ ραϑϑεὰ ἴΠ6 
᾿ϊπλϊῖ5. οὗ ραυγυ ορίπίοηβ Ὄχργεβϑοά ὈΥ͂ ἰπαϊ- 
νά α]5. ἰπ σρεεςἢ. γεςίβε!υ ἴὴ6 βδᾶπηε ϑεῆϑε 
δἴϊδοϊιοβ ἴο ἴα ννογὰ ἴπ [Ὁμη νἱ]. 4.3; ἰχ. 16; 
Χ. 19. [ἢ ἰῆς ἰ45ῖ εἴ νϑοῦβδὲ ννε γοδή, " ΤΉΘΓΟ 
ννᾶ5 ἃ ἀϊυϊέοπ ἀραὶῃ ἀπιοηρ ἴδε [οννβ, δηά 
ΤΊΏΔΩΥ οὗ ἴποπὶ «αἰώ. .. οἴδοτγα σαῤω," 1,6. ἃ 
ἀἰββθηβίοη οσ ἀϊἥεσεηςς οὗ ορίπίοη Ἔχργοβϑθά 
ἴῃ νογάϑ. 

11. δεῖς ἔἕοσῖ ἴῃς στουπά οἵ ἴδε Ῥγενίουϑ 
οχἰιογίαίίοη. Ψνδδῖ ΡΪῈ οἵ Οἢῃ]ος ἃζὸ 
ταθδηΐ (50η5 ὃ Ὀγοΐμεγα ἢ Πουβεῃο! Ρθορὶδ }) 
ννᾶβ 48 ᾿ν6}} Κηοννῃ ἴο ἴῃ6 γοδάδυϑβ, 85 1ἴ ἰ5 υῃ- 
Κποννῃ ἴο τ8. Οίοθ ἰ8 υϑιδ}}ν σοπϑίἀεγοά ἃ 
Οοτϊπιίαη (ἢ γίϑτίαη, ννβοβο ρθορὶο ἢδα ςοπὶὸ 
ἴο Ερβόϑιιϑ δυῖ [1 8 πιογα ἰη ΠΑΥΤΉΟΩΥ͂ [ἢ 
δῖ. Ραι}᾿ 5 ἀϊθογθίοη ἴο ϑιιρροβἊε [πῖ 5ῆ6 ννᾶβ 
84η Ερδειίαπ Κηοόνγη ἴο {πΠ6 (Ἰοτγιπιἰδη5, ννῆοϑο 
Ρεορὶθ μαὰ Ὀδθη ἴῃ Οοτγίπῖῃ δηά γεϊυγηθα ἴο 
Ερἤδβυβ. 
Τὸ νογὰ “ςοηίοηϊοῃ5᾽ βιυρρογῖβ [π 6 

τηοάϊῃεά 9θῆϑο δίγθοδάυν δϑἝϑσίρηθά ἴο {36 ἴοτγπι 
“ ἀἸνιϑίοη5." [ΙΕ ἰξ δῃουϊὰ Ὀ6 οδ)]εςίεα παῖ 
1πΠ6 Αροϑίϊθ ἸΔΔΥ πᾶνῈ ΕἸ ρογθα “ἃ 5Ι ΓΟΩΡῸΓ 
Ρἤῆγαβο ἰῃ ἢὶβ ὀχῃογίδιοη (μλπ ἰὴ ἴπε 5ἴαϊο- 
τηθηῖ οὗ ἢὃ8 τηοῖϊνο ἴο {Πδῖ οχῃοτγίαδίίοη, 1ἴ 
ΤΛΆΥ Ὀ6 δηϑνεγοὰ (τ) [Πμαΐ ἰἴ 15 ηοΐῖ ᾿ςοῃπίδϊεηϊ 
νὰ δὲ. Ραυ}}5. ““σπαγν νος Βοροῖῃ 4]]} 
{Πἰπρ8." ἴο τοργοβοηῖ ψδδῖ 15 ὈδΔα 85 ᾿ἰΚεὶν ἴο 
θοσοπιο ψοῦβο: δηὰ (2) ἴμδῖ ἴῃ νϑῦ. τὸ ἴδ 
86ηϑ6. οὗ ἴπο Οτεοκ 8 ποῖ “1 ὄχἤοττ {Πιῖ 
{πεγὸ ἄγε Ὧο αἰνίϑἰοηβ ΟΥ̓Δ5ς ἰ5πὶ5 (ΝΒ ΓΒ 
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α΄ Αεἰς 18. 

24. 

12 Νονν 1818 1 βἂγ, τῃδλῖ Ἔνεῖγ οἠςβ 
οὗ γου 54, 1 πὶ οἵ δὰ]; δπά 1 οἵ 
ἀ Αρο]ϊος; δηά 1 οἵ ἕδερμδβ; ἂδπὰ 1 
οὔ (Ἰγιβε. 

νου Ἱά πᾶνε Ὀδεη ἴῃς οσοττεςὶ ἔοττῃ οὗ εχ- 
ργοβδίοη, μια “ ἀϊνιβίοῃϑ" ἀεηοίορα ἃ ρτθαῖεγ 
ΕΥ] {πᾶπ “ σοηϊοητοηϑ ἢ, Ὀαϊ, “1 Ἔχβοτῖ παῖ 
αἰ ν! 5905 δπιοηρ γοι οθᾶ56 ἴο οχίϑῖ." 

12. ΑἜ βροεϊβοδξίοη οὗ [Π6 ργενίουβ βΈπογαὶ 
δἰδίοπιοπί, αἰδοὸ σσγουηάθα οὐ ἴδε ἀεοϊαγδίίοῃ 
οὔ ἴῃς ρεορὶθ οὗ Ὁ μ]οος. 

“ὙὙμΑς 1 τλθδῃ 5 1815: (δῖ εαςὰ οης οὗ 
γοῦ (ἰῇ 5 οΥ̓η ΡῬΑΙΪΥ) 5411, 1 δπὶ,᾿ ἄζς. 
Ἦετε νὰ βανε ἔουΓ ΔΡΡΑΓΘΙΥ σο-οτάϊηδῖο 
Ρατίθ5, ποῖ γεῖ ἘΣ ΕΘΗ ἰπῖο ἔοιιγ ογραηϊζεά 
βοοίδγίδη ϑυϑίθπηβ; ποῖ δ5 ἿΌῸΣ ἰπϑι δῖος 
τηοιηίλίη5 5ἰαπαϊηρ δϑυηάθσ, διῖ 85 οπὲ 
τηουηϊαίη νυ ἰΟῸΓ δυπηηλ! 5 ραγίοα ἔγοπὶ 
δας οΟἷδοῦ ὈΥ̓ 5δῃαϊϊονν ἀδργοβθδίοηβ. ὍὙΠὸδα 
βἤδίίονν νι ἰὸγ8 πηαγ, ΟΥ̓ ἃ σοηνιυ]δίοη, δῈὲ ἴοτη 
ἱηΐο ἄθορ βοῦμὸβ γϑδοδίηρ ὄνεη ἴο ἔπε Ὀᾶ5ε, 
ΟΥ ΤΠΟΥ ΤΊΔΥ Ὀε εχαϊῖεαὰ ἴο ἃ ᾿ἰενοὶ νυν τῆς 
ΒιΠΊΓ 5, Δη 50 Δ4Π ὄνθη ΟπΟπΠ655 δὲ δεῃίονεα, 

Ι͂ 15 φργοῦαδὶθ τπδαῖ δὶ} ἴπθὸ ἴοι ραγί!θ8 
(τοῖν τεϑροοῖινε Ηρδάβ, οὗ σουγβο, ποῖ 1π- 
οἰυάεα) [2}} 411κ6. υηάθσ ἴῃς Αροϑἕϊθβ σεη- 
ΒΌΓΟ : δὐθὴ τῇς ἰαϑὶ-πιοπτοηθα οηθ, ἠοῖ 
Ὀεσδιιδα ἰἃ ἀρργορτγιαῖϊεα (γιβὲ 45 115 1, ϑδάθγ, 
Ὀυΐ Ὀεοδιιδε τἴ ἀϊά 50 ἴο ἴῃς Θδχοϊυβίοη οἵ δὲ 
οἴποσ ἴῆγες ἔγοπι ρδγεςιρίίοη ἰη Η᾿π. (δεὲ 
2 ον. Χ. 7.) 

13, Τῆο δοκηον]εάρεά αἰ υ Ὑ οὗὨ 1815 
ἰεχὶ 1165 ποῖ πλογοὶγ πη ἴῃ 6 ἰγδηβίατίοη οὗ ἴῃς 
ὙΟΓῸ πότ σοπάργοα “15 ἀινι ἀφ, δι 511} 
ΤΏΟΓα ἰῃ ἴπ6 σοηποχίοη οὗ [ἢδ οἴαιιδα νυ ἢ 16 
εἶαι:565 ἱπιλε ἀϊδίου ργοσθάϊησ ἀπά ζο]]οννίπρ. 
Οηο τἢϊπρ δοοτὴβ σογίδὶπ. δῖ πὸ πᾶπὶὸ οὗ 
Ογῖϑὶ ἰ5 ἤεσὸ δρρ θὰ ἴἰο Ηἰπὶ 45 ἴο ἃ Ρεΐβοῃ, 
πὰ ἰ5 ποῖ τ5θὰ ἴῃ [26 τηγϑίϊς 8] 56η56. ΕῸΓ 
[Πς παὲ οἵ (γιδῖ ἰὴ ἴῃς ρῥγθοθάϊηρ βοπίθηςο 
15 Ρἰδίηὶγ υδεα οὗ ἴῃς Ρεύϑοη, 45 ᾶγὲ ἴῃοβε οὗ 
Ρδι] πὰ Αροϊοβ δηά ὕερμαθ. Απά 50 ἴδ6 
τηγϑίιοδί τηεδηίηρ οὗ {Π6 βδαπὶθ δίὴθ ἱπ ἴπ6 
ὙΘΓῪ Ποχῖ δοπίθησε ννουϊὰ οὈν!οΟΙ ΒΥ ἱπροῖΐ ἃ 
Ὧδνν δηὰ τοῖδ! Υ ἐογείση οἰεπηθηΐ οὗ {Ππουρῆϊ. 
Βεϑίάθβ, ἴῃ {15 ννῇοϊθ ϑϑοϊίοῃ οὗ ἴθ τϑῖ 
οδαρῖον, νγῃδΐ πηεηίίοη, νν Παΐ βίγαγ ἱπεϊπιαιίοη, 
οὗ [15 ἰάθα οσσισβ.  Νόοης ψδαΐβδοενου. [ἢ 
τποτοίοτγο, (πΠ6 Ρογϑοη οἵ (ἢ γὶϑῖ 15. ἤθσὸ Ἰηΐγο- 
ἀιπςορά, τπ 6 χυεδίίοῃ 15, ἢονν ἅγὸ γα ἴο ἐχρίδίῃ 
ἴη6 γνϑγῸ “15 αἀἰϊν!ἀεὰ "ἢ Τῇὸ ροῦβοπαὶ ἀἰ5- 
τδυϊτίοη οὗὁἨ ἴπ6 ϑανίουγ τῆγουμη ἴῃ ἔοι Γ 
ϑεςῖϑβ. [5 ἱπόχρ]ςδῦ]ο, 45 ἴῃ αϑι- πδπγεὰ οὗ ἴῃ 6 
ἴοι Ὀγοΐεϑϑοβ ἴο Ὀοϊοηρ ἴο ( γῖϑῖ Ὠἰπιβοὶ ἴῃ 
Η!5 ἰηΐεχγαὶ οπεπθσϑ. [1 ἰ5 4|50 ἱποοιῃρδίιθ]ς 
ἢ} τΠὸ 5ίγιςῖ Ἰορίοδὶ σοπηδχίοη τνῃῖοἢ πλυβῖ 
εχίϑὲ δεῖννθεῃ ἴῃ ἢγϑδι αυρδίίοη δηὰ {πὸ 
βεςοηὰ «δπηὰ {πγὰ αιυεβίίοηβ οἵ νοσὶ 13. Εογ 
[πε βεσοηά δηὰ τπϊγὰ ἀγὲὸ δνυιάεητγ ἀφα μοῖοη5 
ἴγοτῃ ἴῃς ἤγβί. 

Ι, ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘ, 1. [ν. 12---ἰ4 

12 [5 ΟἸμῆβι ἀϊνι4εα ἡ ννὰ5 Ραυὶ 
σγυςβεά ἔογ γου ἡ οὔ. ννεγε γὼ θαρ- 
τἰΖεὰ ἴῃ τῆς πᾶπλε οὗ Ρδυὶ κα 

14 1 τῆδηκ Οοά τῆας 1 δαριίζεα᾽ 

Ι ρζοροβαὲ ἴο ἱἰγαπϑίδῖε, “18 26. Οπγβὶ 
τηδάς ἃ βῆαγο  Βγ ἴδ ννογὰ “ῥαγε 18 τηθδηῖ 
ποῖ 5ἰΠΊΡῚΥ 4 ρμαγῖ, θυῖ ἃ ρατί οἵ 4 ννδοὶε 
γψιεννοά 1η γεϊδίίοη ἴο [Πδ οἴου σουρ] ΘΠΙΑΣΥ 
Ραγί οἵ ραγίβ8. ΕῸῪ ἰηβίδληςς, “ΑὈγΑΑπὶ βμαγοά 
ἃ ἴεπίῃ ---ἰ. 6. τηδάβ ἃ ἴθηϊῃ ρασγί οὐ 4]} {δε 
5Ρ0118 45 ἃ 5δῆδλτε ἴο Μεϊομίβεάες " (Η εἶν, νἱῖ. 
1). Ηετε ἴδο βδβαᾶγὸ οὗ ἃ ἴθηϊῃ ἱπλρ}165 ἃ 
τοϊδίίοη ἴο ἴῃς νοὶ δης ἴο ἴδε οἴπεγ ποῖ 
ςο-οηϊι41 Ὀυῖϊ ςο-οτάϊηαϊο 5Ππᾶῖθ οἵ ἢϊηδ- 
[οπῖἢ5 τοϑογνοα ἴο ΑὈγδἤδηι. 

Αϑϑυμπλίηρ [ἢ})}8 ἴο ὃὈς ἴῃς τῖρῃϊ τγδηβίδίοη, 
ἴῃς Ἰορίςδὶ σοηποχίοη ψ}}}} δὲ 1} 5 :-- 
[5 {πη6 ΟἸγίϑδῖ τδάθ ἃ υῤῥαγεῦ᾽" [5 Ης 

ποῖ ἃ ψἤοΐο, Ὀυϊ ἃ ραγῖ ΟΥ 5ῆαγε σο-ογάϊπαῖα 
ἢ τῆγοο οἴμοιθ ἡ [8 Ηὀδ πὸ ἰοῆρεσ ἴδε 
σοπιρὶοῖς Οἰγοῖθ, ἀγουπά νυ Βῖο ἢ 15 ἀϑβοι ]ο 
ἶη 5 οηθηθδβ ἴῃς Οοτπίπιδη ΟΠὨυγοῆ, Γα- 
βαγάϊηρ Ηϊ ἴτοπι 8}} διθβ 45 ἰῇς Οπα 
ϑανίουγ δ διιῖ 5 Ηξςξ γχοάιιςρα ἴο ἃ ἰηγὶε 
υδάγαηξ οὗ παῖ εἴγοϊο, (πῈ οἴδοσ ἴῆγες αφυδά- 
γαηΐβ Ὀοίηρ 81} δηὰ Αροΐϊοϑ δπὰ (ερῇδϑ 
1{ τῃῖ5 θῈὲ ἴσιο, ἴῃς βἴδγι! πη ἱπίεγοηςο ἰ5 (δὲ 
ΟἸ γιδὶ Ὀθιηρ ἃ ϑανυίουγῖο Η!Ὶ5 οὐνη, ἴῃε ΟἴΠΟΣ 
ἴγοο ἰθδάθιβ ἅτ σο-τοσχαϊηδῖς βανίοιτβ, Θδοὴ 
ἴο δὶ5 ονγὴ δαπογεηῖβ ; απὰ 50 [1 45Κ γοι, 
ψἨΠ6 1 σμστίηκ ἔγουα ἴῃς του (συ ςἢ 15 ἴδε 
ἔογος οὗ ἴῆ6 Οσθοῖ), δ 25 βαιμ [ἴο ἴακςε 85 δὴ 
ἰπβίδῃοσς ἴῃς ἢγξῖ-παπηθα οὗ ἴπθ ἴγος ΠπεΔ45) 
εγμαϊβισα ἴοτ γου  ΟΥ ΕἾ γε δαρίσσεά Ἰηῖο 
ἴῃς πᾶπῖὲ οὗ βαμμ Απὰ γεῖ 1815 15. ἴδε 
ΠΟΠΟΙιιβίοη, αὐὔδυγαὰ ἃ5 ἰΐ 15 σῃοπϑίγοιιβ, ΠΔΥ͂, 
ὈΙΑΒΡΒεσλοιδ, ἴο ΜΏΙΓἢ γοὺ ἅγὸ ἀτιἢιὶπες οἱ 
{Π6ὸ ννανοβ οὗ ῬαγίΥ ορίπίοἢβ δηὰ ΡΑΓῪ ῥγοῖεβ- 
βίοῃβ. Νὴ βογείογο, 1 θϑϑόθς! γοιι, Ὀγείθγεῃ, 
Όγ τηδὲὶ Ναπιο, ᾿Ποἢ 5 δῦονε ἜΡΈΎΥ ὨΔΠΊΘ, 
ἴῃ 6 πδπὶς οὗ Ηΐ τὰ ννῖο 15 οὐσγ Ζογά, ννῆο 15 ἐδε 
Οὐγίσ, τῇς Οπὸ ϑανυίοισ ἴο 4}}, {πᾶὶ αν ]βίοη5 
ἀϊς διλοὴρ γοι δπὰ παῖ υπίοη πα ΠΑΥΤΠΟΩΥ 
Γονῖν ἴῃ ἴδ ΡΕ͵ΓΕ δἰπηοβρπογε οὗἉ 5 πη. Π655 οὗ 
Υἱονν δηά οὗ ρυγροβο, Ἰοδάϊηρν ἴο βαγγξηθ88 οὗ 
ςοπίδϑβϑίοῃ. ᾿ 
ΤΠ ἴογπὶ “15 αἰνὰ "ἢ δάση 4150 οὗ 

Δηοῖμου ἰγληϑίδτοη, 515 ἘΠ Ὺ αϊνογρίηρ ἔγοπι 
ἴῃς οπθ μίνϑη ἀδονθ, Ὀυϊ ΠηΔΙΪΥ σοπνογρίην 
ἢ ἴ Ἰηῖο {Π6 5απὶι6 Ἰἰορίςδὶ εοπῃεχίοη. [ἢ 
15 [Π18: “Αρροττοποὰ ἰ5 Ομ τι δ᾿ Αδβϑὶρπθά 
85 ἃ ροσΐίοη 5 Ηε ὍὕὙ8ὲ νψοσζὰ ρβογίίοη ἤδγε 
ἀδηοῖρθ5 τγοϊαϊίοη σγαῖθοσ ἴο [15 οὐνῇ εἰαίνιαπί 
ΟΥ ἀῤῥγοῤγίαίοσ ἴλη ἴο οἵδε ςο-ογάϊπαϊθ 
Ῥατίβ. ἼΠ6 οἰδιπιαπὶ οὗ (ἢ γιϑῖ 25 115 οὐῃ 
Ρογίίοη δχουβϑίνεὶ 5 'ἰΏ [15 ἱπβίδηςς, οὗ 
σουγϑο, ἴπ6 ἰαϑι- απο ραγγ οὗ (Ἰγιδέ. [ἢ 
118 ὃς ἴπῸ τχογὸ σογτγεςῖ ἀπε δ τι 80 υπηήογ- 
Ἰηκ οὗ σοηποχίοη δεῖννθθη “ Αρρογίοποὰ ἰ5 
ΟἸ γσιβο᾽ δηὰ " Νν 5 Ρδὺ] σγσυςσ θά ἔου γοιιῦ}᾽ 
Ταυϑὲ Ὅς πιοηῖδ! ν δΌρΡ Θὰ ; 8Ὧη ἱπίεγπιεαϊδῖς 
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“Αεὶς 18. Ποη6 Οὗ γου, δυὲ “Οτίβρυβϑ δηά 16 Απά 1 δαριεϊζεά αἷϑο τῆς πουε- 
- Οδίυϑ ; Βο]ά οὗ ϑιερῆδηδβ : δεβί4θβ, 1 Κπονν 

15. [,εϑῖ ΔΠΥ Οἠδ β8ῃου]ά 8ἃΥ τῃδλὲ ποῖ Ψψῃεῖδεγ 1 δαριϊΖεά δηγ οἴδετγ. 
, Ϊ μδὰ δαρτιίζεά ἴῃ πιίπε ονλῃ πᾶπιδ. 17 ἕογ ΟἸμῆβε βεηΐ πιὲ ποῖ ἴο 

Βαϑ οἵ [πουρῆϊζ 50 οὐνϊοιβ ὑπαὶ {πιὸ ψουϊὰ 
αᾶνὸ Ὀδθη νναϑῖθα ἴῃ ννογάϊπρ ἰἰ. Ὑ 818 5!) ϑηΐ 
ἘΠ 15 ὀχρχγοβοθὰ ὈΥ 86 οἰδυδα ἴῃ ἴ14]165: [ἢ 
[6 ΟἨγιβὲ, τὴς Οὐδ ϑανίουγ, 85 Ὀδοοσὴθ 1Π6 
ποπΐαρε οὗ οὔθ Ῥαγίυ, τυδαΐ ἐς 9 ὀξεεονιφ οὗ 
ἐδε «αἰυαίίοπ 977 ἐῤε οὐδεν ἐῤγεεῦϑ ΜΝ 5 Ῥαιυὶ] 
Ἄογυςβεά ἕογ γου) ΟΣ... 

14, 156. Μδηγ οχρίδιη ἴπεϑ6 σογβο5 ἴδ ι15, ΟΣ 
ὨΘΑΤΙΥ ἴῃ: [Π6 Αροϑβῖϊθ ἀοθϑ ποῖ 54Υ, 1 γὲ- 
)οῖςο 18ῖ 1 Ὀαριϊχοὰ ἔδνν οὗ γοιι, ἀπά 50 πο 
ΟἿς (δῇ Β5ΔΥ͂ ἴΠδῖ ἴῃ ΤΥ οὐνη πᾶπὶθ ἰ δαριϊζοά. 
Ης Ἰοοκα δὔονε δηὰ δεγοηά τῆς ηθαγοβῖ 
ολιι565 οὗ δνεηῖβ, Δηα ϑδᾶγϑ8, 1 δπὶ {πδηκίιϊ ἴῸ 
Οοά νῦῆο, ἴῃ ογάδγ ἴο ργενθηΐ ΔΠΥ οὐδ ἔγοπι 
ΔΞϑογηρ ἴπδῖ 1 Ππαά Ὀαριϊχοά ἴῃ ΤΥ ον 
ὨΔΙΏΘ, ΠΕΡΙ ΚΡΕΠῚΥ͂ Ὀγουρῆς δῦοιϊ ἴδε ἴβεῖ οὗ 
ΤΩΥ πᾶνίῃρ ὈΔρ[] ΖΕ αὶ νΕΥῪ ἔδνν τη (οτι τῆ. 

ΤῆῈ ἀρονς Ἐχρίδηδίίοη δθεπὶ5 ἴο Ὀ6 Ορδῆ 
ἴο ΟἿΘ γᾶν οδ]θοϊΐοη. Εοσ ἰξ ἀοδθβ ποῖ 
ἌΡΡΘΑΓ παῖ [πε Ἰάδα οἵ “ δανίηρς ὕθεη δδρ- 
τἰζοὰ τη [Π6 πδπ|ὲ οὗ Ρδι}] " Πδὰ ὄδνοσ οσευγτγοά, 
ΟΥ ννὰ5 ἰἰκϑὶγ ἴο οςςσιΓ, ἴο ΔηΥ οὗ 51. Ρδυ}5 
δάπογοηῖβ. [1 15 ποῖ, ἱκὸ ἴπ6 ἰαϊοπιεηΐϑ, 
“1 δὰ οὔ Ραιι)]," ἃς. εὐἰρά ἃ5 ἃ ῬΑτΥ ἀδεϊαγα- 
(ἰοη [Πα δὰ τεασῃβεὰ (6 Αροβϑίϊεβ δαγβ 
τγουρ ἢ ἴῃς ροορὶὲ οἵ Οῃ]οθ. Ἴ)ι6 ηοΐϊϊοη 
5 ἢονν Ὀγοδοποά ἔογ ἴῃς ἤγδι Ὀσηθ. [ἴ [85 115 
ΟΥ̓ ΡΊη ἰπ τς Αροϑβίϊθ 5 τηϊηά, δηά 15 δι ρὶν ἃ 
Ἰορίςαὶ ννθαροὴ οπιρὶογεὰ Ὁγ ᾿ἰπὶ ἴο σοηνίηςς 
(6 Οὐοσιπιδηὴ5 οὗ ἴπ6 οχίγοπιθ ρεσὶὶβ οὗ 
βοςίδγίδηϊσπι. [{ 15 ἰῇ ἃ ϑογίοιιβο γεάμεϊο σά 
αὐτωγάιοσ ἀτρυτιθηΐ ἰηϊοπάθα τὸ τοίαϊο δη 
Ἰηΐογθησε ἀγανῃ ἔγοσῃ δὴ ἰηΐοσεηςο Ὑδυ5: 
“5 ἴπ6 Ομ Ὀδσοπηθ ἃ σο-τογάϊπαῖθ βθαγα. 
ΟΥ δη δχοϊυϑδῖίνα ρογίϊίοη "" [ΙΕ γοι αἷὐἰγαὶξ 
{15 ἔξατῆι ἀεάυςτοη νυ πο ἢ ἐοϊΐονν5. ἔτοπι 
ΟΣ ῬΑΙΓΓ Ῥγοϊεββίοῃβ, γου πλυβῖ 4190 δάπιξ 
ΔΠΟΙΠΕΙ πιοηβίγοιβ ἀδαμυοίίοη, ἴμαἴ γοῦ ΨΕΓῈ 
Ὀαρι]Ζοά ἴθ ἴῃ πᾶς οὗ ἃ Ἵτιοϊπεά Ραμ]. 
Βυῖ 1 τπδὴκ Οοὰ ἰδδῖ 1 ἐδη γεΐυϊθ {Π]8 ἰδϑί 
σοῃοϊυβίοη ὃγ ἴῃς ἕωςϊ Ἔἐντοϊνθὰ ἴπ Ηἰβ Ρσχονὶ- 
ἄεηςς οὗ ΤΥ Πανὶπρ Ὀαριϊχοά νεγῪ ἔεν. 

16 (18 ὀχρίαπδίίοη ὃ σῖρμῖ, ἰδ  ΠΚοὶγ 
αὶ τἴπ6 Αροβῖϊε βου! ποῖ πιογεὶν δβϑογῖθα 
ἴο Οοὐΐξ Ρῥτονίάεηςε ἴδε ἔδεϊ οἵ ἴὸνν Ὀδρ- 
{ἰ5πη5, ὑυι1 5ῃοι ]άὰ 4180 δβϑίρῃ 45 ἴῃς Ὠἰνὶηθ 
τηοῖϊνε οὗ ἴμαϊ ἔδλςϊ 186 ρῥγενθηίζίοη οὗ δὴ 
Ορίπίοη ψς ἢ ῬΓΟΌΔΟΙΥ ψουὰ ποτοῦ βηά 
υκΐογδηςο Ὁ 

Ὑπογοΐοτε σεηάου ἴΠἢυ5: 1 δὰ ἘΒδ Κ701 
ἴο Θοὰ ἴοτ ἴῃς δεῖ τ18διὶ! πὸ οχἱθ ἀϊὰ Σ 
Ὀαρζίεο δαῦ9 Οτίδρτδ διὰ Θαῖπα (Δ ἰδεῖ 
ΤΕ] ΤΠ) δεῖ πὸ 056 δΒῃου]ὰ δβαυ, ἂς. 
ΤΠδ σοπ]ηοῖίοη ἐφαὶ ΜΜ}} 1(ἢ1π8 ἀεηοῖς, ποῖ 
ῬύΓροΞβο οὗ ἀεβίψῃ οἡ (ἢθ ραγὶ οὗ σοά, μυϊ ἃ 
ταδὶ νἱεννεὰ ἂς ῥουυἐδίε ὈΥ 8:. Ρδυ]---ποῖ δῷ 

δοίιδὶ γϑϑυῖ, δὴ Ιάφα νος ἀοοβθ ποῖ 116 ἰῇ 
Π6 οτρίηδὶ. 

Ουΐ οὗ ἸΏΔΩΥ ῥᾶϑϑαροϑ ϑιι βϊδητδίηρ [ἢ 15 
58 οὗἩἉ ὠἐῤαὶ τΛΔῪ ὃς οἰϊεά--(}) Ιομη ἰχ. 1. 
“ Μαρίου, ψῆο αϊά 5ϊπ, 1818 τηδῆ, οΥ̓ΆΦἢ 5 
Ραγεοηῖβ, φα ἢὲ «ῥομίά δὲ Ὀογῃ ὑ]1πὰ Ἐ" 
ΤῊ 8 ΘΌΓΕΙΥ ἰ58 ἴπ6 τιρῆϊ γεηάοσγιηρ οὗ ἴΠπ6 ἰαϑὲ 
εἶδιι56, ἀπά {86 ἔ1}}} ἐχρδηβίοῃ οὗ ἴΠ6 ννῇοϊο ἰβ, 
“Ὠϊὰ τΠ]58 πιὰῃ ΟΥ̓Άἢ5 ρᾶσγϑηῖδ σοπΊγηϊ 5ίη 
(ἃ οοπάϊτίοη σεφιήγίηρ δοπῖε ἔογπι οὗ ρυπί5}- 
τηθηΐ δηά 1η ἰἢ15 1πϑίδηςο), “ τπαῖ ἢδ 5ποι)]ὰ 
δὲ Ὀοτγη Ὀ]ηὰ Ὁ" (2) Ἀοπι. χὶ. τι. “ Πιὰ 
(ον βἴυιμθ]ςα, ταὶ ΠΟΥ 5ῃουά 2}}}" 1. 6. 
1)ι4 {ΠῈΥ 50 ἔδγ ϑἔιπηθ]ς [πα τῆεὶγς ἔπδὶ 
[4}} 15. 4 ργοθϑῦϊθ οὐ ροβϑί]ς γοβυ]ε) 

{ ἰἰὰ οἰ Προ ἰπ [Π15 Ἄχρι δπαίίζοη οὗἁ 16 τ:5ὲ 
οί ἐραΐ Ὀ6 οδ)εςϊεα ἴο, ἴῃ 6 ΔῆδννοΥ 15: (1) 1 
ῃδίυτο οὗ ἰδηριαρθ, Θϑρθο δ! ν ἴῃ σοηνεγδδῖίοι 
δηά ἴῃ ΘρίΞ[]65, 15 ἈΙΡΗΪΥ οἰ ρῦ σα], δηθὰ ἴδε 
ΓΟΆΘΟΠ5 ἅσγε οὗνϊοιβϑ. (2) δὲ δᾶπὶιθ οὔ)ες- 
(ἰοὴ ᾿ἴὲ5 αμδιὶπδὲ ἴῃς ἤσγβί ἱπιογρτγείδιίοη, 
Ὀδοφιθε ἰῃ παῖ δὴ δ᾽} }ρ8ὲ πιυϑδὲ Ὀ6 βυρρ δά, 
“ΦὙ Βο (Οοά) μὲ5 δγοιυρῆϊ τ{π|5 ἴο Ρᾶ55 ψ ἢ 
{πε Ιηἴοηΐῖ [δὶ ἤΟοΩς ΠΊΔΥ 584 γ."᾽" 

16. ον ἴπ6 ῥγθοῖδθ τηθπίίοη οὗ Ἃἢς56 
[ῆγοο ἤδηιο5 Ὀσγηρ5 οὐδ [Πδ σοηβοθητοι 5η 655 
οὗ δῖ, Ρδυ]! 

17. Νο ἀεργοοίδιίοη με οἵ Βαρί 5πὶ. 
ΎΠῈ Αροβϑῖϊε 89 δἰγεδν (νεσ. 13) πιδάς 
δοπουγαῦϊε τηεηίίοη οὗὨ [{||5 5ϑδοσαηηθηῖ ΟΥ̓ ἐοῆ- 
πεοίίηρ ἰἴ ἢ τῆς Οτας χίοη [150], ΟἸεΑ ΓΙ 
85 ἴῃς τηθδῃ5 ἀπά 5868] οὗ δαπιὶϑϑίοῃ ἴο δἰ] {ῃ 6 
θεοποῆῖα οἵ (τί 5 Ραϑδϑίοη. 1 αὶ δῖ. Ρδι:ὶ 
μβδὲ δὴ Αροβίϊεἶῖβ δυϊπουγγ ἴο Ὀλρίϊχε, δηά 
1Ππ4ι ΒΕ πιδάθ ἃ αἰβογεῖ ΟΠ ΔΤ υ56ὲ οὗ [ἴἴ, 15 
ἰδίῃ ἴσοι 8 ονν 5ἰαϊοπηεπὶ τπδὶ Βς αἱά 
ΡΏΖε τίβρυβ δηὰ δι δηὰ δίορβδῃδβ. 

Βυῖ δὶ5 πιϑαηίηρ ἢ [815 υϑῦϑθ 5, παῖ ἴο 
Ργεδοῦ (ῃ6 Οοβρεὶ νγᾶ5 ἢ18 ϑδρεςῖδὶ πιβ5!οῦ 
ἔγοαλ ΕΟ γιδῖ, ἃ στηϊβϑοίοη ποῖ ὀχοϊυάϊης ἰἰ πὶ 
ἔτοπι δαριζίηρ ἴῃ ἢϊ5 ον Ῥδύβοῃ ννῆθησνεγ 
πο ἰδουρῆῖ ἢ. ΤΠ οτγἰρίηδὶ Ὀγίηρϑ ουἵ (Πϊ5 
ἰάθα τῆογε οἰ θα, “ ΟΣ Οἢγὶϑὲὶ ἀϊα ποὲ βοηά 
ΤῺ ἴο ὈδρίϊΖΕ, Ὀυΐ (50ηἴ πι6) ἴο ρσγόδοῇ." 

“ΔοΣ 15 «υἱτάοην 77 σρεεοῤ." δρέεωρ. ἈΘΓΟ, 
85 ΒΕΏΘΓΔΙΪΥ οχρ διηθά, πιεδῃ5 πιοίίΐδ ΟΥΓ οἰγίε 
οὗ ργοδοῆϊηρ. ὉΤῃ6 (055 οἵ ΟἙἢγιδῖ ννὰβ ποῖ 
ἴο ΡῬγοβοηϊθα [ἢ ἃ ρ  ]οϑορῆϊς ἄγοβ5, διις ἢ 
85 5 Ῥἰδασίησ ἴο Ηε]ϊοηὶς ἰδοῖθ, ἰεδὶ (86 
ΡῬυγε βυδοΐδηςς δδουϊὰ δὲ πηϊδϑοὰ 1η Ἃἰι6 δῖ- 
ἰγαςτίνθηθββ οὗ ἴθ ἔἴογσπιἝ. Τῆς ἀοεοίτιηε οὗ 
Ομ γῖϑῖ ογυςϊβοα ννᾶ5 ἴ86 Ῥυῦὸ ϑυδδίδηςς οὗ 
Αροβίοϊϊὶς ργοδοδίηρ, δη 50 ργος δι πηθα 5: ΠΊΡΙΥ, 
ννΒουΐ τῆς δου οὗ δυπιδῃ ννϊδάοπι, δὰ μὰ 
ΡΘου δ αΓ ἴογος οὗ γτεάυςίης ἴο ποϊδίην, ἴῃ ἴῃς 
Θγ65 οὗ θεϊονεῦβ, 4}} μυπιδη νυ ἰδάοθ. Ἠεηςσς 
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ὈαρῖΖε, δυῖ ἴο ργεᾶςῇ τῆε ροβρεὶ: 
ἐ: Ρεῶτ ἥῃρῖ νντῇ ννϊϑάοπῃ οὗ 'ἱψογάβ, ἰεβῖ 

Σῥεσεῖ. 
πε οἴοββ οἔ (δ γίβὲ βου δὲ πιδάς οὗ 
ποης εἴξεςι. 

18 Εογ τῆς ργεαςῃίηρ οὗ τς σγοβ8 
ῖ8. ἴο ἴπεπὶ τῆδλς ρεγίβἢῃ οΟ Ἰ5 ΗΠ 655 ; 
δυῖ ἀπο 5 ννῃ] ἢ ἅγὰ βανεά ἰξ ἰ5 τῆς 

ἐφ οτ, αν προνοεῖ οὔ Οοα. 

. πο ρΡυγο ᾿ηϊοϊ]οςῖ, 

ἱξ τὸ Ὀδ] νοῦ τ[η6 ατοββ δά Ὀεεῖ ργοδοῃοὰ 
ἴῃ ῬὨΙοβορδὶς κυ ϊδο, ἢ νου μάν Ἰοϑῖ 18 
ῬΟΝΕΙ, 858 ϑϑοπλϊηρ ἴο τῇδ σοπηπΊοη οδι 56 
ψ ἢ υπιδη υν]ϑάοπι, εἰ Γ ὈΥ ἀδϑοθηάιίπρ ἴο 
115 ἰἸενθὶ οὐ ΌΥ͂ ὀχαϊτίηρ ᾿πϑϊθδα οὗ ἀεργεβϑίῃρ 11. 

Βυῖ ἴδε αῦονς ὀχρ δηδίίοη, που ρῇ ξορά [ἰὴ 
ἰἴβεῖϊζ, ἀοεβ ποῖ ᾳυϊία 54:57 1πῃΠ6 οτκῖπαὶ, ἴῃ 
ὙΠ ἢ [6 ΘΓΙΏΒ “ΘΡΘΘΟΝ " γογ, 17 δης “ννογὰ 
ὙΘΓ. 18 ἃῇὸ ἰταηϑιαϊοὶ τοπ ἴῃς 5ᾶπιὸ Οὐθεῖκ 
ἴογπι, ἀπὰ ἴπὸ Αροϑῖϊε βθθπὴβ ἰῇ ν. 18 ἴο Γὲ- 
Ρεαΐ {Π15 ἴδγτῃ υυτἢ ΘΠ ρ ἢ δϑἰ5, υἰδίπρ 1" ἴῃ τῃ6 
5816 σ“ἐπ46, Ὀυΐ ΨΓΓΠΠ 4 σρθοῖαὶ ἀοιογπηπαίίοη. 
ΤἼΟ ησᾶγοβῖ ψογὰ ἴῃ ΕΠ] 58 νυν σῇ πηεοῖβ [ἢ 6 
86η56 ἴῃ ὈοΙἢ ρᾶββαρεβ 15, ρεύμᾶρβ, σηψιρη. 
Απά [ἢ ]|5 πιοδηϊηρ, νν ἢ }}6 1ἴ δά ἀ5 Κοθπηθθ5 δπὰ 
Ροϊηῖ ἴο νϑῦ. 18, αἶϑο ὑγίηρβ οιιἱ ἰῇ 5 ΌΠΡΕΓ 
τοὶ θῇ (Π6 τπλογδὶ δηϊαροηίϑαλ Ὀεΐννθεη ἢιιπηλη 
ΡὨΠΟΒΟΡΩΥ πὰ ἴῃθ οὐοβ8 οἵ Ομτῖὶϑί. ΤῊΪ5 
ννοσγὰ γα μρηοη! 150 5115 Ἔχδςῖγ [ἢ οΥ̓ΡΊΠΔ] 
ἴῃ ο. 1... 13. ὙἼδ βθῆβὸ οὗ ἴη6 νϑῦϑο, θη, νν}}} 
δὲ “Νοῖ νι ἢ ΡΠΙΠΟΒΟΡΩΥ οὗ ἀὐρυπιεπῖ, τμαῖ 
[6 οτἴοβ5 οὐ (ἢ γιδῖ πιαΥ ποῖ {ΠΟΓΘΌΥ ὃδ 
ἀταϊποὰ οὗ [15 ροννεσ, δὲ γτοπάογοα θάστθη (ἴοὸ 
δε] ενουϑ). Εοχσ--ἰο ῥγονο ἴδαΐ διιςἢ ἃ (Δ! Πατὸ 
πλιδὲ γοϑαϊ ἔγοτῃ ϑυςῇ ἃ πλεϊποα οὗ ργοδοηὶπρ 
-τῖδο διρυπιθηΐ ΟΥ̓ [80 ὕτοθε (5 ὉῪ 
[156}{ ννποιϊϊ ΔΗΥ͂ ΡΠΠΟΘΟΡΏΥ οΥ̓ Ξ δγριιπιθηῖ, 
ΜΉΝ νου ΟἿ]Υ τλᾶγ ἰἴ), 8110 10 ἐθ ἴο 
1820 ΡΟΣΣΒΒΙ Ως ΤΟΟ] 8 6858, 168 10 186 
δοΐδᾳ ϑανοὰ (πε τηθάϊιπιὶ ΟΥ οΟΥραη οὗ) 
αοά 9 ῬνῬονοτ. 

ΕυΣΓΠῸΓ ἐχραπϑίοη οὗ ἴπθ αρονε. Ἴδε ἔοσγπὶ 
οὗ τι6 ρῆγαδο ἴῃ {86 Οὐθοκ 158 τυννοίο]ά, ποῖ 
δ'τρὶθ, (δ05.: 1 δγριιπηθηῖ νΠΊς ἢ συπδβίϑῖβ 
οὗ ἴῃ. Οτοββ. Τῇὸ πε οὐ 1ῤὲ Ογο.ς 15 ἰἰ56} 
[δα ρσγδηά ἀγριυπιθηΐῖ, νοι τῃ6 Αροϑβίϊθβ ν γα 
ἴο νν]ε] 4. (οπίραγο “ἊΝ α ρσγϑαςἢ (ἢ γὶδὶ στις!- 
Βεά,᾽ νυν ἢ ϊοἢ πιθᾶπ8 ἢοῖ " ννὸ ὑγοδοῦ δδουῖ [ἢ 6 
σγυοϊποά Οης᾿ 45 ἴμ6 σϑηίγα οὗ ἃ βυϑῖθπι, δυϊ 
ΕἸ 5ἰΠΊΡΙΥ ῥτοο]αῖπλ ΟἩγίϑί, αηὰ Η τὴ ἴοο--- 
ἙΠ6ΟΓ ννῆδί ἀϑρεςῖ ἡ Α5 βϑαῖθα 1 βίου ὃ ΝΥ, 
Ὀυΐῖ Ὧἃ5 Ββαηρίησ οἡ ἴπ6 ΟΥΟβ5." 1ἢ}}}5 ἰ5 ἴῃο ἕδεοξ, 
δῃηὰ τὴ ἔδςεϊ 15 ἴῃ Ἰορὶς, 

ΤῊ15 ῥα ἀγριπιθηῖ, δδπάϊης δἷοηθ δηὰ 
υποοπηροῖρά, ἰ6 τπαῖ τῆγοιρ νι Οοάνϊς 
ΡΟΜΟΓ Ορογαῖθϑ τηΐο βαϊνδίίϊοη ἴο 4}} 6] νου. 
[1 185 4 πιογᾶὶ ἀγριιπιθηΐῖ, ἀρρϑδϊηρ ἴο δ, 
ὙΠ ἢ 186. ἰἴ56 1 ἃ πιούαὶ δεῖ δηά πδϑϊῖ; δηὰ 
τπογοίογο σδηποῖ, 48 ἃ ᾿ἰπκ ἰῃ ἃ ςἤδίῃ, 85 ἃ 511 
ἴη ἃ ϑυϑβίοπι, δ6 Ἰορίςδ!]}Υ ἰηδογίεα ἴῃ ἃ βρϑειι- 
ἰαϊῖνε ϑδεθοπιθ οὗὨ γϑαβοηϊηρ, νη] ἢ ἀρρεα β ἴο 

Ἀοργοβοηϊθα ἢ .8, ἃ5 ἃ 

Ι. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΖ. 1. [ν. 18---20. 

ΒΙΓΟΥ ἴῃς τυϊὶδάομῃ οὗ τῆε ννίβε, δηά 
νν}}} Ὀγίπρ το ποῖβίηρ τῆς ἀπάετοιδπά- 
ἴὴρ οὗ τῆε ργυάεηζ, 

Ι9 ἔογ ἴἴ 5 ψιτζσῃ, 1 ψν}}}} ἀε- δῚς, ο, 

20 ΝΝΒοτο ἐς τὴς ννῖϑε ὃ ψῇογο ἐς 1Ξ 3. 

τε βογίδε ἡ ψῆεγα ἐς τμ8 ἀϊβραζεγ οὔ᾽ 
1Π15 ννοτῖα ἡ βδαῖῇ τοῦ (ὐοά τηδάἊ 
[οο 5 τῆε ννυὶβάοηχ οὗ [ἢ15 ννογίἀ ὁ 

ςοπδίκιιοηῖς τγοδὰ ἰῇ 4 νγε]]-ψόνεη νοῦ οὗ 
ΡΒΠΟΒΟΡΏΥ, ἰἴ νου Ὀ6 ουΐ οὗ ρίαεο; [ἴἴ 
νου ἀρροᾶῦ ἴο ἴΠ6 ῥθγιϑῃ!ηρ 45 (ΟἰΪγ βοῖ ἴῃ 
νυ ϊϑδάομη δηὰ ἴο [ῃ6 θα] ονης 85 ᾿τυϊϑάοπι 8εῖ 
ἴῃ ΤΟ] Ϊγ. 

18. Τιαἰῖοσ ρα. Το [τἋῖἢοϑδε ῆῸ ψ6ΓῸ 
ΡΟΓΙϑἢϊηρ, ἴδε ὥτοβϑ οἵ Ο γϑῖ, ργος αἰ πη ἃ5 
ἃ Δεῖ, ννὰϑ ΠῸ πῖογὸ ἴδῃ ἃ δεῖ. ΤῸ ϑιιςὴ ἃς 
ΘΓ (ἔοσ) θείης βανεὰ, ἱξ ννᾶ5 ἃ δεϊ νυ δὴ 
ΔΡΡΙΙσαῖίοη, δηά {παΐ ἀρρὶἸοαϊοη ννὰ5 ἡ τουρδ 
ΌΥ ἴπε ρονεῦ οὔ Οοα. 81. Ρϑυὺὶ Βοῦε ἀδ- 
50 Υῦ65 ἴννο δοσίοη5 οὗ τιδηκίηά. ὍῊδ 58πιδ 
πᾶκοὰ αγοβθ 8 ργοβεηϊοά ἴο 4}}; δυῖ ννῇ!]]6 
ἴϊ 5. ἃ ρ|Π|ὰῦ οὗ εἰουὰ ἴο 5οπιθ, ἴο οἴδμοιβ 
ἰϊ 15 ἃ ρΡΠΠ|ὰγ οὗ ᾿ρῃϊ. Τῇς ἀϊβεγοηοθ [165 
ἴῃ 1Π6 πιοτδὶ σϑςερίνιγ. “ΤῸ ἴμοβε 0 
Μἤοπὶ (ποῖ ον γῇ οπλ) [6 (ὐοβροὶ ἰ5 ηϊὰ " 
(2 (ογ. ν. 3) ἴῃ6 νεῖ! [1ὲ5. ἢοΐ ὑροη [π6 
Οοϑρεὶῖ, δθυΐ ροη {ποὶγ ἢδαγῖβ. Τὴ {{Ππμ8| ἴο 
(Ποῖ 15 ἀδγκηθϑϑ, Ὀθοδιιδο οὗ ΤΟΣ οννὴ Ὀ]1ηά- 
655. 50 ἴῃ {πὸ φίυγαὶ ννοτ]α, [6 απο ποαδῖ 
ΒΟΟΓΟΝ65 [Π|5 ρ᾽δηΐ δηά σμογιϑῆθβ {πδξ: 11 5 
[Π6 βαπὶῈ δὴ δ νυ οἢ [6 ονν] ὈΠΩΚ5 δηὰ ἴἢ6 
δα5]6 ρᾶ7265. Ασοογάϊηρ ἴο [Π|5 νἱονν, [Π6 
σἰαὶς ἸΟτῈ ἀεβου θα 45 ἰεδάϊπρ ἴο ρμογάϊτίοη 
ν0}}} θ6 ἴπ6 σις οὗ ἴΠ6 τγϑ)θοζίοη οἵ [πὸ Οοςϑ, 
ννΠΠ|6 ρογάϊοη [5617 νν}}} 6 ἴπὸ οβεςῖ, “1 
τὴν Οοϑρεὶ ᾿5 "ἰ,᾿ 15 ἴῃς. πιοιιγηι! σοπο] βίοι 
οὗ 851. Ρυὶ (2 ον. ἵν. 2), “1 15 ἢιά ἴο ἴποϑο 
ὙΠῸ ἅγὸ δοΐῃρ ἰοβῖ " (ν8ο ἅγε οὐ ἴδ ΒΡ ΑΥΑΥ͂ 
ἴο τυ ]η). 

190. δογίρίυσαὶ ργουπά ἴου ἴΠς δἴδιπιθηΐβ 
οὗ νεῦβ8. 17, 18. [ἴ ννᾶβ. ργορῃοβϑιθα ἴπαὶῖ δἱϊ 
Βυϊηδῃ ΡΠ] Οσορὴν οὗ δτρυπηθπί, νυ ἢϊοῖ 85 
Ὀεθη ἀξοϊαγεὰ ἴο Ὀ6 ἀεί! πχεηΐα] ἴο της 5ἰπιρὶθ 
ἀὐκυπηεηΐ οὗἩ ἴπ6 σόβϑ, βου ὃς Ὀτουψῆξ ἴο 
Ὠουρἢϊ. 

Τῆς ράϑϑαρα ([5αἰδῇ ΧΧΙΧ. 14, ΒΊΝΘΩ ΠΘΑΓΪΥ 
δοςογαϊηρ ἴο 1.ΧΧὺ 81. Ρδι] σεχαγάβ8 δοςογά- 
ἰηξ ἴο ἴπ6 γρίςαὶ] ρυγρογῖ, ννῃϊςἢ ἀοσοπηρᾶη!65 
ἴῃ Βἰδίοτίςδὶ 5θηβθ, 35 ἃ ΡγορῆδοΥ τείοστίης ἴο 
1ῃ6 φροννογμ! ννογκιης οὗ τς ἀοςίγίπε οὗ [Π6 
Οτοϑββ, ἐπδῖ ἀοοίγί πε ὈῪ ψν ϊςἢ ΟΟά ν,}}} ἀταίῃ 
411 υπιδη νυ ]δάοπι οὗ 115 να] ἀγ. ὙὍΒὸ 1υ58}- 
Πορίίϊοη οὗ [ἢϊ5 ννανῦ οὗ τεραγάϊηρ βϑυις ἢ ραϑϑᾶροβ 
Αγ ἴη ἴπε Μοβθιδηῖς σμδγαςίογ οἵ Ὁ. Τὶ. ργο- 
ῬΠΘΟΥ͂ ἰῇ βόποσαὶ, δοςογάϊην ἴο ν ὶοἢ τῆ6 
Ὠϊδίοτις βεηβὸ οὗ ἴῆε υἱζζεγδῆςεβ ἀοθβ ποῖ 
ἐχοϊυάε ἴδε ρυγροϑδὲ ΟὗἩἨ ΡΓΟρΡΒΕΟΥ ; δι Ἰεᾶνε8 
Τγρίςαὶ σοίογοηςοβ ὀρθη, νδιοἢ ἄδοϊαγε ἐπο» 
86 ῖνθβ ἢΙβίουΊ Δ ὉΥ 8οπὶῈ οογσζοθροθάίης 



ἃ Ἄοαι. 1. 
20. 

γ. 21. 

21 ἘΕοΥ δῆσον τῆαῖ ἰπ τῆβ νυίϑάοπι οὗ 
(οά τῇς νογὶά ΒΥ ννϊβάοπῃ Κηαν ποῖ 

Ι. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝ, 1]. 

(σού, ἰτ ρ]εαβεὰ (Ποἀ ὃδγ [ἢ ἕο  βηε88 
οἴ ργεδςβίηρ ἴο βᾶνα ἴπεπῃ τῃδῖ Ραϊϊενα. 

Μεβϑίδηϊς ἕδεϊ, δηὰά βόποθ ἃγὸ τεςορῃη βοὰ 
ἀβογνναγαβ ἔγοτα ἴδε ροϊηϊ οὗ νἱενν οὗ διιϑίοσις 
Γυ]ΠΙποηΐϊ.--- Μογεγ. 

40. ῆΥ«εςε πον 566 {Π|5 Ῥγόρἤθου ἔΠΙ]οὰ : 
ἴοσυ “ΠΟΓΟ 15 Ὑ ϑοῦδαἘ) ὍΠα δὔβοηςο οὗ 
ἴῃς ἁτίϊςὶς ροϊηῖϑ τὸ {π6 υΓΓΟΥ Βννθοριηρ ἀΥΑΥ 
οὗ {Π6 νυἱδεπίδὴ 48 δυο! ἔτοτα ἴπὸ αὐἰγοὶς οὗ 
Οοὐβ νίβάοπι οὗ ἴε τόθ. ΗδἊς μᾶ5 πῸὸ 
Ρίδος νη τΠαΐ οἶγο]ϊθ, 80 ἴῃ Ριδῖθ 5 4.65» 
ἴίϊοη, “ Νν δὶ 15 {γυτῃ } [π6 βδαπὶς δῦβθηςθ οὗ 
[6 τγίϊςϊε ὄχργεϑϑεβ ἃ 5ςο, “Ἴ ΒΟΓΘ 15 Ὧ0 50 ἢ 
(δίην δ5 {γυ.᾽ 

Τῆς στουῃὰ 58 ουΐ ΔΥΥΑΥ ἔγοπι 411} τυ ]βεπίθη, 
ἔτοπι 41} [Θνν δῇ βοσὶδε5 δηὰ Οεηῖ}ς ἀϊδρυῖοῦβ 
οὗ 1815 ννουῦϊά. [Ιἴ 15 ρίδιη παῖ ἴπ6 [ογτὰ 
“ὁ νυ ]ϑοΙΏΔΠ " ΠΟΙΠΡΓΕΠΘη8 ἴΠε ἴννο οἰ45565 οὗ 
ϑοσιδὸβ νογβεὰ τῇ Ἐδθθιπιςδὶ ἰοσο, δηά οὗ 
Οτεοκ βορ!δῖβ αὐϑογθθαά ἢ ϑρεοιυ ἔνε ἀἴ5ςι}5- 
βίοῃϑ. δὲ ρἤγαϑο “οὗ {Π15 ννοσ]α," ὈεϊοηρΒ 
ἴο 41} ἴ[ἤγϑο ἴθ γπΊϑ, “"' νν βοή δη," “' δούῖδθ,᾽" “ ἀϊ15- 
Ριζοσ," δηά ἀδποῖεβ ἴπαΐ ἃβὲ οσὕ σοόη ΜῈ} [8 
Ρογνδαϊπρ ἴοης δηὰ ϑριγιῖ νος ἢ ρῥγεσοάδά 
ΟΠ ΓΙ δι δηϊγ, ἴῃ ςσοηΐϊταδσῖ ΜΠ ἴπ6 νου] 
ΜΏΙΟΙ ννὰ5 ἴὸ σοιπθ ΟΥ̓ ἴδὲ Κιηγμάοπι οὗ ἴῃ6 
Μεβϑίδαῃ. Τὸ {Π|5 ἰδίου ννογὶ ἃ [ἢ 6 νυ]ϑεπΊδ, 
85 βυςῖ, ἀϊά ηοΐ Ὀεϊοηρ. 

4Ο. 1, αἴῖοῦ εἶαιιϑθ. “Ὡλὰ ποῖ αΘοἃ ῬΤΟΥ͂Θ 
7001 188 ἴῃε ννϊδάοτῃ οὔ 15 νου] ὰ 9" Ηονν δηά 
ΒΕ ἀπά ΨΥ Ηδ ργονοὰ ἰξ ἴοο δῆ, 15 
ἀεφοϊαγοὰ ἴῃ νϑσ. ἅᾷ ἴῃς «υῤεν δηα ἴΠ6 «υὐγ ἅτε 
Θχργεβδεά ἴῃ {πὸ ἔγβι οἴἶδιιϑο, [86 δόοφυ 1ηὴ [ἢ6 
βεςοηά, νἱζ. Ὁγ Ηἰ58 ἀφδοϊαάϊηρς ἴο ἘΠΠΡΙΟΥ͂, 85 
[6 τηϑᾶῃ5 οὗ βϑαϊναϊίὶοη, ἴ6 ορροϑβῖῖο οἵ ἴδ 
ἡ ΟΣ  ἀ᾽5 νυ βϑάοπι, 1. 6. [86 ΟΠ γ, ἴῃ 86 νγου 8 
γἱενν, οὗ ἴῃς Οοβρεὶ. 

21. “ἘροΥ δἷηςθ ἴῃ ἴπ6 πυ]ὶϑάοπῃ οὔ Οοά ἰἢδ6 
᾿ΜΟΣΙὰ ἀϊὰ ποῖ χοῖ ἴο πον Θοἃ ΤΒΣΤοΟυΡὮ 
ἐῖο ψίϑᾶάοι (οὗ [ἐνν δὴ δπὰ Οὐεπτ]ε ϑοποοὶβ 
οὗ βρεςσι: δου), σ οὐ τβουρδι τ κοοὰ ὃγ [Π6 
80-(Δ]]ε« (ΟἸΪγ οὗ ἐῤε ργεσεῤνιεπὲ (οὗ ἐδ γον 
σἰπιρὶν ἘΜ ἀὐιῶ Ω: ἃ ἥαπεὶ, ποῖ πμιςοὶγ 
δά)υδῖεά ἴῃ 4 Ἀδοδίπιοδὶ οὐ ΡΠ Ϊοβορῆὶς 
5Υϑίθ) ἴο 884γὲ ἴπεπὶ ἴπαΐ Ὀεϊΐονο. “ΒΥ 
πε (ΟἹΪΥ οὗ 1π6 ργεδοῆτηεηϊ᾿ ΤῊΔΥ 450 ὃδ 
τοπάοτος “Ὁ ἴπ6 ῥγοδοῆγηεπὶ οὗ ἴπε {0]]γ.ἢ 
ΤἼὮο Οτδοῖκ 15 ἤεχιῦ]ς (ο εἰπε. Τῇ6 5θῆβδθ 
τειπδίἢ5 πα ςἢ {πῸ βαπι6. Βοίῃ “πὸ ζο]]γ 
δηὰ “τῆς ρῥγοδοῃπιοηῖ᾽ ὅἅζγὸ ετηρἤαδίϊς, Ὀῖ 
“(ἢς ΠΥ " πιοζὲ 50: “ὃγ [πε ἔο}] γ 5 ργϑάᾶςἢ- 
τηοηϊ." ὙΠ|[5 Ἰαϊῖοσ γοηἀοσίης ΠΊΔΥ ῬογΠαΡ8 
ΠΑΓΠΊΟηΙ7Ζ6 Ὀεῖῖοῦ νυ ἢ “ ννῈ ργοδοῦ ᾿ ἴῃ νϑυ. 
22, ΜΉΝ νεῦθα σοηίδίηβ ἴῃς ρῥγοοῦ οὗ σοα β 
ἀξδοϊβιοη ἴῃ ὙῸΓ. 21. 

Ιη 15 νοῦθο, 2δὲ «υογά ᾿ποϊιἀθ5 οΥ ἀθποῖος 
Ὀοῖίι [6 νυ ]ϑεπιθη, ννβοῖπεν [ἐν δῇ ἈΔΌΘΙ5. ΟΥ 
Οτεεκ δορῃ ϑίβ, πὰ τπεῖγ [Ὁ] ον σα, νεῖ Υ 
͵ὲν οὐ Οτεεκ. [ἴ βἴδηόβ ἰὴ ργεςῖδε σοηῃίγαβῖ 
ἴο “ῥέεν δαὶ ὀείδευε; δηὰ ἴΠ18 ἢδνν οἶα55 σοῃ- 

βἰϑίϊηρ οὗὨ Ὀεϊίενοῦβ, ἴάκοη οὐ οὗ ἴῃ 6 ννου]ὰ οὗ 
Ϊὸννβ δηά Ογεεῖκβ, σοπΊργίϑε8. ᾿ἰκονη σα Ὀοῖἢ 
[Π6 Ρσθδοδοῖβ οὗ ἴῃς ΟΟ5ρ6] δηὰ ἴΠΕἸγ ἀἰ5ς1ρ165, 
ἴδε Αροβἕίϊθβ δῃὰ {Πεὶγ σοηνεγίβ. Ηδηςο ἰὲ 
ἔο!Πονν8 τμαῖ ἴπ6 ρῆγαϑθε δν 215 «υἱφάο»ηι, τηοδῆ- 
ἱηρ “ ὉΥ [ῆς ϑρϑοι)αϊοηϑβ οὗἉ [15 νν]βεηξῃ, 85 ΟΥ̓ 
1ῃεπὶ εἰαδογαῖοὶυ ρστοροιιηάθα τὸ {Π6]Γ ΠΟΆΓΟΓβ, 
]ὸν58 οσ Οσεεῖκβ," βἰδηαϑβ ἰῇ ὑγεοῖβο σοηϊγαβ ἴὸ 
π6 πιοῦε εχραπάεα ρῆγαβθε ὁ7 ἐδε γον οὶ δε 
γέρνει, 1. 6. “ ὉΥ ἴῃε ννογ] ἀ 5 [0] Υ οὗ [86 
γοβθ Ρ᾽ δίηΥ ργοςϊαιπιεα ὈΥ ἴπ6 Αροϑβίϊεβ ἴο 
8.0} 85 Γδσεῖνα ἰξ ἐῤι ῥγοείαϊνιεά.᾽" ' 

ΟΥ̓ (δῖ5 αἰδῆσυξ νεῦϑο, ἴμε τοοκὶ ἀἰδβίῖουξ 
αἴλυδο 15. “ἴῃ ἴδ6 νιϑάοιῃ οὗ Οοὐ." [{ δρ- 
ΡΑΓΘΠΕΙΥ͂ τηθλη8 “ 45 ραγί οὗ [6 νυν 156 ἀσγδῆρθ- 
τηεηῖ οὗ Οοά;᾽ 

1 ἰβ ρα οὗ Οοὐβ ψ᾽56ὲ τον ἄθηςε ἴπαϊ 
Ηὸ 11} ποῖ 6 ἀρργεπεηάθα ΟΥ̓ ᾿πιο]]δςίιαὶ 
βροσυϊαζίοη, ὈΥ̓͂ “ ᾿ΡὉ ὟῪΎΠΕ νου] ά 
(τιοὰ ἴο Κηον Ηιϊπὶ τῇ ἴΠ|5 νγαῦ: ἰτ ἴοοκ ἃ 
γλοῖῃοά ψ ἢ ἴπὸ ΑἸ] ον 156 Οοα τερπαϊαῖοά, 
Δη 50 σᾶπὶὸ ἴο ἴμ6 ἱπονιΔΌΪ 6 τοϑι}1--- [81] γα. 
Δ Ώοη (ἀπὰ Ὀεσδι56) ἴπ6Ὲ ψνοῦ]ἁ σάπια ἴο 
118 Παρ θθ5. ἰβϑιια ΟΥ̓ ἱπίο!]οςῖυδὶ δγϑίθπιβ, 
Οοἀ τπουρὰϊ ροοάὰ ἴο εχ τπῸ ΓΙ 
ΟΥ̓ διςἢ νυϊϑδάομι, ἴῃ οἴεγίηρ ϑβαϊναίίοι) ὈΥ͂ 
ἃ πονν ϑγϑίθπι, οἵ ννῆϊοςδ ρὲ “μόιηδαπε ΝΥΝᾺ8 
παῖ ἴῃς νου] οουϊά ποῖ διιῖ Τσοηϑίαογ 
[οἱ ἱγ, ἃ5 σοπηραγεὰ ἢ ἴῃς βυῤρβίδηςς οὗ 118 
Οὐ Ὦ ΡΒΙΟΒΟΡΩΥ ; δηὰ οὗ ψνΒῖοΒ ἐρε 2ΌΓηι ν᾽ 8 
ΤΛΕΓΘ Ργοδοῃπιεηΐ, ργοςϊαπιδίϊοη, 45ϑουτοη οὗ 
ἔλοϊβ, 85 ορροβϑὰ ἴο δι0 {16 ἀαγριιτηθηΐδίοι, δηά 
οἵ ν ἢϊςἢ [88 ἐαισα αῤῥγερεπάεξη: νγᾺ5 Ποῖ ρῬυΓΟ 
1πτο]]οςῖ, διιξ Δ’, νν δι ςἢ 15 δὴ δςῖ οὐ ῃδὺι οἵ 
ῥεαά ἀπὰ ῥεαγὶ σοπιθιηθά, δηὰ τηογὸ οὗ Ποασῖ 
ἴῃδη οὗ Βεδά. 

Οοά ἴῃ Ηἰ8 νυνἱδάοπι δηὰ τηεγου δ᾽ϊοννεά 
16] δοῖυΔ] δροσυ]δίίοη ἴο ῥγονὸ ΕΥ̓ ἐχροσίθποο 
[5 οὐνἢ ὈΆΓΓΘΠΠΟ655, Δηἀ 50 ἴο 5θῖύὸ 85 ἃ Κιπά 
οὗ Ξε πῃοοϊπηδϑίου ἴο Ὀγίης ἴδε ννοτ]ὰ ἴο (γίϑῖ. 
Α58.ἃ πηδῖζοσ οὗ ἴδςϊ, ἴσο ννᾶ5 ἰὴ ἴπε Ὀοβοπὴ 
οὗ Οτεοῖκ «πὰ Ἀοπιδὴ ῬἢΠΟΘΟΡΗΥ͂ ἃ οοη- 
βοϊοιιδῆθθθ οἵ 1185 οΝῺ ἱππροΐθπου, ἃ 56ῆ86 
τμαῖ 1 παὰ δοῃίονοα ηοὸ {τῃεοϊοριςαὶ ἰσυῖῃ, 
{πεογεῖςδὶ οὐ ῥγαςτςαὶ. [ἴ ννὰβ8 σοηξεββοα δ 
Αἰδμοηβ οἡ δἰϊαγϑβ “" ἴο ἴῆ ὑπκηοόνη Οσοά," δηά 
ἴῃ Ριϊαῖθ 5 ἀδδροηάϊηρ δηά σοηζοιηρίιοιβ 
αιιοδζίοη “ ν Βαΐ 15 {τυ 5" Οοὐ ἀεβιρηδὰ 
τῆδί [815 σοπο]υδίοῃ δδοι ἃ Ὀ6 Ψτοιρῆΐ ουζ, 
δηά ψἤθηῃ τ μδάὰ Ὀόθδθη 50, Ης ἴμθη Ὄχι διϊοὰ 
6 [ΟἹ] οὗ ἴῃς πιοίΠιοά ρΡιγϑιιεά, Ὀγ οβογην 
βαϊνδίίοη ἴῃ ἴΠη6 βδοῆΐεσλε οἵ ἴδ τοθ5. ὍΤΠ6 
τηοπηεπὶ οὗ ἃ τη 5 διιπι αἴης σοην οτΊΙοὴ 
τῃαῖ δὲ Πᾶ5 ἔ:οα ἴο αἰἴαϊη ἃ βτοαΐῖ οδ͵]θςΐ ὃῪ ἃ 
γἰσίαΚοη Ἰἰπὸ οὗ δεϊϊοῃ, 15 ργεςίβεὶν τπδῖ ἴπ 
ν ς ἢ δ 16 πηοδῖ ᾿ἰἰκεὶγ ἴο δορί ἃ ΠΟῪ 
πιοιῃοά, ἰΕ ργοροβθὰ ἴο ἢϊπι. “Μίδηβ εἐχ- 
[ΟΠ ΠΥ ἰΒ σοα᾿ ορροχίιηγ." Ηἔδφηςς ἴδ6 
βίπεβ5 οὗ {πὸ βθάϑοη δῖ ννῃίεϊ δῖ. Ρδ0]} 85] ἴο 
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22 ἕογ τῆε Ἢ[εἣνϑ γεαυΐγε ἃ 5ίρῃ, 
Δηά τη6 Οὐστεεκβ β8εὲκ δίτεγ ννβάοιι: 

22 Βυῖ ννὲ ργεδοῦ (δ γίδε Ἵσγυςὶ- 
πεά, ὑπο τῆεΣ Ϊενν8 ἃ βιυπ)β)ηρ- 

Ι. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΕ, 1. [ν. 22---24- 

δίοςκ, απά ὑπο τὰς Οτεεῖβ ἐοο] ἰ8ἢ- 
ΠΕ88 ; 

24 Βυῖ υηῖο ἴεηχ ΜΠΙΠἢ ἅγα οδ]]εά, 
Ὀοῖ [εν ἀπά Οὐτεεκβ, ἢ γίϑε τῆς 

ἀτγαϊηθαά {ποιὰ οὗ 411 ΠΟΤ ῬΟΝΟΥ οὗὨ Ργοοῦ ἴο [6 Αἰδεπίδηβ, “ ν οπι, ποὲ ἀποαυΐησ, Υ6 
ϑνΟΣΒΏΡ, δ 1 ἀδοΐάγε τἱπο γοιϊ." 80 ΠοΓΟ, 
“Ὑ͵ Ποῖ ὉΥ ΥοὺΓ νυἱδάοπιὶ γε ἤᾶνο ἢοΐ (ΟΠῚ6 
ἴο Κηονν, ἰπὶ ννγα Ῥγεδοῇ ὑπο γου." Αἱ ἃ 
5' ΔΓ τηοτηθηΐ ΟἿΣ 1, ογά τηρητοποά {τυ ἢ 
ἴο Ριη]αῖθ. 

ΟΠγγϑοβίοπη δηά οἴου οὔ ἴδ οἱοὺ σοπῃ- 
τηρηΐδίογβ ἱπίογργοῖ ἴι5: “Βοῦ δίποθ ἴΠ6 
νου] ά {πγοιρ ἢ ἴῃ6 πιράϊυτη οὐ 18 νν]54 ΟΠ, 
σδίὴε ποῖ ἴο Κῆονν Οοά ἐπ Ηἰ5 (πιδηϊξεςῖθα) 
ννϊϑάοτῃ :᾿ ἴ.6. (αἰοὰ ἴο γοδά ατγίγῃξ δπά 
Δρργεποηά Ηπὶ ἴῃ ἴμὸ τννοΐοϊὰ ρᾶρὸ οἵ Ηἰ5 
νυ ]δάοπι, ΠΟ ἸΔΥ ΤὌροὴ Ὀεΐογε ἴδ ννογὶά, 
Ἰερῖθϊε ἴο τῇ6 Ηρσαίποη ἴθ {6 ὕοοκ οὗ 
σγεαϊίΐοη ἂδπά ἴο ἴπὸ [ὸνν5 ἰὴ {π6Ὸ ψυτΠ}»8 
οὗ ἴῃς Ο. ΤΌ [η {Π1|5, Ηἰβ5 πιδηϊξεςίθα ννῖ5- 
ἄοπὶ, ἴποῪ πλρῃϊ αδπὰ δῃουϊά αν μοῖ ἴΌ 
κηον Οοά; διιϊῖ {πῸνὺ [μ]οὰ ἴο δοῆίονς τῃδὶ 
ἐπα ΟΥ̓ πηθᾶῃβ οὗ {Πεὶγ ννϊδάοπῃ; ἱμογοείοτο, 
Οοά τβοιρῃῖ ᾿ξ ρβουὰ ἴο 5ανὲ Ὀδ ον σβ ὉῪ 
ἴῃς ορροϑιῖε οὗ ἴῃ6ς νοῦ] 5 νυ ̓ϑάογῃ, νἱζΖ., 
ΌΥ ἴμε (τερυΐοα) Ὁ]ΪγΥ οὗ ἴτε Οσοδρεὶ. Εογ 
16 ςοηῃδίγισποη “(]οὰ ἴο Κῆον Οοά ἐπ 
Η!5 πιδηϊξοϑῖθα νν!ϑάοπι, σοιρασο ΠἃὑΚ6 χχὶν, 
35: “ἤον Ηδ Ὀδολπιὸ ἄποαυπ ἴο [θη ἐπ 
ἴπ6 ὈγοΑκίηρ οὗ 16 Ὀτεδα." Απά ἔοσγ {6 
Ῥἤγαβα “ νν]βάοπὶ " 50 ἰι5εα, ἃ5 μεσ, σοῃιρᾶγε 
186 “Νν,5ἄοτῃ οὗ ϑοϊογηοπ," 1. 6. ἴῃς. Βοοκ ἴῃ 
ὙΥ ὮΙ ἢ ἢϊ5 ννἱϑάοτζῃ ἰ5 βεῖ ἔογίῇῃ. 

Δ, 23 οςοπίαϊηῃ ἃ ἰνγοΐοϊά ῥγοοῦ οὗ τῆς 
τ ἕο ἃ κβἰδϊθπηεηῖ οὗ γοσ. 2ι. ΤῊδ βγϑῖ πηελθοῦ 
οὗ 1ῃ15 βοηίεποθ βυθϑίδηςδϊοβ ἴῃς ργοροϑβίοη 
οὗ [πε ἤγϑτ Τποπ .Γ οὗἩ ἴῃς ργοσθάϊης 56η- 
ἴοηςΘ, ἀπά ἴπε ϑεοοηά (μαὶ οὗ ἴπ6 ϑβοςοπά. 
Ῥχγοῖδδι5 σοῃηῇγπιβ ὑγοΐδϑίϑ, Δηὰ δροάοϑίβ ἃρο- 
ἀοβῖὶβ. Ὑδυ5: [5 1ἴ ἴτας τῃαῖ ἴπδ ννοτ]ὰ ἀϊά 
ποῖ υἱτἰπλδίεϊγ οοπῆς ἴοὸ πον Οοά δγ [18 
νυ ϊϑάοσῃ ἡ Υ65, ἴογ θεμοὶά 186 ρῥγοβθηΐ 5ἰαΐθ 
οὗ ἴῃς ψοσὶὰ : ἴη6 [δνν8 δδὶ ΤῸΣ δὴ δοςσγϑαϊς 
ἴῃς δίψῃ ἔγοπὶ ποάνθη, δηά 1η6 Ουὐθοκβ ἰοοὸκ 
ἴῸΓ ἃ ν'}}]-ἀγρυθα βυϑίθπχ οὗ ρῃ]οδόρῆγ. [5 
ἴξ αἰϑο ἴσιο [πα Οοά τπεγείογο ἀθτογτηϊποα ὈΥῪ 
[86 (ΟΪΥ οὗ ἴῃς Ουστοββ, ΒΡ ρτγοοϊαιπηθά, ἴο 
βάν ἴποπὶ (Παΐϊ Ὀε]ονε ἡ Υ68; ἔου δ που 
δα ἰοὺς δΔηα (ἢς Οτγοοκδ ἂἰῖκα 50 {{|6 Κπονν 
Οοά 45 ἴο 45Κ ἴοσ ἃ βρη δηά ἴο ἰοοκ (οσ 
νυ ἰϑάοπι, γεῖ ννὲὸὰ Αροβίϊθβ, Οοο β διιθδςθ8- 
ἀογϑ (2 Οογ. ν. 20), πιθσγοὶν ργοςϊαίπι ( ἢγὶϑί---- 
Ὀπάογ ννῆδί δϑρεοῖ"--- ἃβ δι ]οα ἴο {παΐ (τοβϑ. 

Τῆς ψογὰ σὐγπς (νοι 8 {ηΠ6 Ὀθεϊογ γοδά- 
ἴῃ...) αἸοαγν οχοϊἀθβ (ἢ6 τηΐγας]ε8 οὗ ἴδε 
Αροβίϊοβ; ἔοσγ ἴῃς Αροβίϊοβ ἀϊὰ ννοσκ ταϊγαςῖθϑ 
(Κοπι. χν. 18; 2 (οΥ ΧΙ. 12), ἀπά (Πογοίογο 
[6 [ὲνν8 σου]Ἱά ποῖ δϑκ ἴογ δυο δἰρηβ. [ἴ 
Αἰἶθο 458 οἰσασὶν οχοϊ θα ἢ πλίγᾶςὶθα οὐὗἩἨ ΟἿΣ 
1 οσα 5 "ἴθ, ἕοσγ ἴδε δεῖ οὗ ἴδε ογυςοϊχίοη δὰ 

[86 [εἐνν8: “ ΟἴΒοΓβ ἢς βανβεά ; Βιπιϑεὶ ΠῈ σδη- 
ποῖ 58νὸ " (Μεῖϊ. χχυΐ. 42). ΤΕ ψογά τηυβῖ 
(Βογεοίοσε ἀσποῖθ βϑοπὴς εχ γδογαϊ ΠΑΥΓῪ 5 ΟΥ 
5155 ἰγοῦὴ Ποᾶνθη, αἴ οἤςς δἴτ βίης ἀπά δύςγὸ- 
ἀϊηρς ἴθ Μεβϑιδβῃρ οὗ [655. (566 Μαῖῖ. 
χὶὶ. χ8.. χχν]ϊ. 42). Α51ῆς ΡΒδγίβθοβ ἀδπιδπάρα 
ἔτοπι (ἢ γίσῖ, ἤθη Ηδ ἢδα ᾿πΠπηαῖοά ἴο ἴση 
{παἴ ΗΙ5 πλῖγᾶςῖο5 νεο τους Ὀγ ἴῃ Ηοὶγ 
ΟμΒοβι, βοῦῖὲ ἰγαηϑοθηάοθηΐ ῥγοοῦ οὗ 118 ὃγ ἃ 
δίβῃ, ποῖ ἔγοπι Η Ἰπιβοὶῖ, δυῖ ἔγοσπη Η άνεη, δηὰ 
ἃ5 [6 σὨΙοῦ ῥγίθϑῖβ ϑἰλπαϊηρ δείοτε ἴμῈ τοβ8 
ἀϑεὰ Ηἰπὶ Ψηο ννὰβ [λϑιθηδά ἴο ἰξ ἴο σοῖηα 
ἄονη ἴσοπι ἴπαὶ τοββ, [μδὶ ΠΟῪ πὰρ ῃς δ να 
ἴῃ Ηιπι, 50 δἤεγννγάϑ ΠΕΥ ἀσπηδπαάςα ἴτοπὶ 
[86 ΑΡοϑβῖϊθβς βϑοπὶθ ϑδιιςἢ βρη, ννΒεῖποσ ἃ νοῖςα 
ἴγοπι βθᾶάνθῃ σοπῆσιληρ ΟΥ̓ ἴπ6 τίϑθη (τίσι 
ἢ ΠΊ56}Ὲ ἀρροασησ. ὙΠΟΥ͂ 5διά, [εἰ Ηἰπὶ πον 
σοπια ἀοννῃ ἔγοπὶ ἤδᾶνεη, 1 Βα 6 ἴδ6 τίβεη 
Γ(τὶϑβῖ. 

23. ΤΠς [6ΥΠῚ5 “δι Πρ -Ὀ]οςκ "ἢ ἀπά 
“0}}γ ἢ δροοιν ἴΠ6 ξϑπογαὶ ἴοστι “ 226 7ο ν οὗ 
[86 Ργοδοηηλ π᾿" ἸΠ ὙΘΓ, 21. 

Το ἴδε6 |όνν5, ποτ ἴπῸ ρἤοβϑοβ οὗ {πΠεῚΓ 
ἈΔΌΡΙ5 οἱ δογίρίασε πδὰ Ἰἰορά ἴο εχρεςῖ ἃ 
Μοβϑιδὴ ϑθαϊεὰ 1η βου σ, ἃ Νίεβϑδ ἢ ὨΔΠΡΙΠΡ 
ὨΘ  ΡΙ655 οῃ [6 Ἵσοββ8 οὗ δῆδιιε δηὰ πὸ ἴγθο οὗ 
(Π6 οἼΓΒ6 ννὰ8 δὴ υἱἴον οὔοισο δηὰ ἀνθγείοῃ, 
Ψ 26 ἴο ἴῃς Οσροκα, ννῦο ΤΠουρἢς 1Πμαἴ ἃ τΔη᾿ 5 
τΏοτΔ] πὰ ᾿ητε]]θοῖ4] ποεαβ σου]Ἱά Ὀε 541|5- 
βεά ΟὨἹῪ ὉΥ ἃ βϑγϑῖεπι οὗ ὑῬῃΠοβορῆν, ᾿ἴ ννᾶ5 δῇ 
Δὐδυγαάμν ἴο δηπουπος ἃ ῥέγιοπ, διά {παῖ 
ῬΟΥδοη 4. οὔα ψγῆο παὰ ἤθε Ἴοηάοπηηδά" ἴο 
αἷς τἴλ6 πιοβί ἱβῃηοχϊηίοιιβ οὗ ἀθδί8. 

824, Βιὶ ἰο ἐῤὲ εαἰϊεά ἐῤενισείυε..ἢ ἴ.6. ἴο ἡ 
[6 ΙΏΠΟΙ αἰγο]ο οὗἉἨ σμοῷ 4“: οὐδ ἐῤδε εαἱΪ (βιςἢ 
5 [86 ἱπηροτί οἵ ἴῃΠ6 Οτοεῖκ ννοσγὰ) ἴῃ ὀρροβὶ- 
Ὄοη ἴο ἴπε οὐἴεῦ ννογι ἀ-ογοὶθ οὗ ὑπῦο]ενοῖβ, 
ἍΜὴῸ 4150 ἃ ἐσ δά Ὀμὰϊ Ὀεΐπρ ργεροββοβθθὰ 
ἢ τῃ6 “Ἰονὸ οἵ ἀάγκηθϑθ" ψ{}} ποῖ μοαγ ἴπ6 
ἀϊνίης νοῖὶςε---ννο ργεδοὴ “Οἢγδὶ 85 Οσα 5 
ΡονΟΓ απ Οοὐΐβ νι ϑάουι".---ἰῃ6 ροννοσ οὗ 
Οοά ἴο {δε ἔεξθν!]ς, τὰς νυ ϑάομῃ οὗ Οοά ἴο 
τῆς ἱρῃοσγδηῖ. 
Το ρσεαῖ 601}}5 σοηβοαιθηῖ ὑροη {πε [8]} 

ἅτε ΘΑ Κη 85 δηά ἱζῃποδηςθ. Νοῖίδιηρ ἰδ 
οτο ΜΟΓΙΗΥ τΠετγοίοσε οὗ αἰνῆς θεπονοΐεποα 
ἀπά νυ ]δέίοτῃ [ἤδη ἴο δον ἴπδΐ οηὸ γᾶςς (ἴδ 6 
7ενν5) 5ῃου]ὰ ἀἰβοονοῦ ἴπ6 Πα] ρίθββϑῆεβ5 οὗ 
ταδῃ, ἃπά δηοίδεσ ([ῃ6 Οτεο 5) 18 Ἰρῃούδησα. 
Τῆς [ἐνν ννεηῖ ὕὑροη ἴῃς ἢγδὶ οὗ {π6568 
ΒρΆτΟΒό5.. Ηδ δεκοά ἴῖἿῸΓ ἃ πιδηιεβίδίοη οὗ 
Ροννεσ. Ηδς δά πο ἌἼοπορρίϊοη οὗ ΡἢΠ]ΟΘΟΡΒΥ, 
οὗ ργίης: 65, οὗ ξοπογαὶ ἰαννϑ. Ηδ Ἰοοκβϑὰ ογ 
186 δηρογ, (6 Παηά, [ἢ ἀστὴ οὗ ἴῃς ΑἸπι Ρ ΠΥ. 
ΤΒε Οτεεκ ννεηΐ ὑρο ἴδε ϑεοοηὰ ϑεδγοὶ. 



ν. 25--- 27. 

Ροννεσ οἵ (ὐοά, δηά τε νυ βϑάοπχ οὗ 
(οά. 

2ς Βεοδυβε τε ἰοο Ἰβηπε88 οὗ (οά 
ἰβ ννίϑει τλὴ τπδῃ , δηάὰ τῆς νψ εαῖκ- 
Π688 οὗ (ὐσοά [8 51 τοηρῈΓ τἤδλη πηεη, 

26 ἔοτγγε 8ε6 γουγ ΟΔ]]Ππρ΄ δτεῖῆγεη, 
ἢονν τῆλῖ ποῖ πη ννῖδ8 πιθη δῇ 

Ης επάεκνουγεά ἴο ὀχρίαίη Ῥῃοηογήθηα ΟῪ 
ῬΒΠοσορῆϊς ποτ. Ὑ8ε ἱπῖεπάθα σαβϊξ οὗἉ 
(δὲ Μοβαῖς [,ἂνν νν88 -- ἴπ6 {ΠῚη 58 ννμῖσἢ 1 
νου ἀο, 1 οαπηοῖ ἀο. 786 τόϑυϊτ οὗ 
Οτσοεκ ΡὨΠΟΘΟΡὮΆΥ νν85--- ἴὰς τὨϊηρ56 ψ ῃςἢ 1 
ννουϊὰ Κηονν, 1 σδηποὶῖ ἀϊδοονογ. ΟἈγσι 5αζ!5- 
Βεά Ὀοῖὰ ἴπεϑὲ ννδηΐῖβ, ἴππ18 Ἔχρευγ πι ΠίΔ}} Ὁ 
ΤοΔ] ἰσοὰ  δηὰ ἰδουρῇ (6 Ἰσῃοπιίηγ οὗ ἴδ6 
οστυσῆχίοη πιδής Ηΐπὶ ἴο τῆς ὑπηδε]ϊενίην 
]εἐνν ἃ βἰυπιδ]᾽ 1 ηρ- ΐοςκ δηὰ ἴο ἴδε πο]! νϊηρ 
Οτθεκ δὴ δυϑιυγαϊγ, γεῖ Ηδ ννᾶ5 ἴο ἴδε Ρὲ- 
Ἰἰονίηρ [ἐνν Οοὐΐδβ ροινοσ δηὰ ἴο ἴδε δεϊϊονιηρ 
Οτοοκ Οοὐΐβ νιϑδάογη. Αηάτηοτε ἴπδη {Π|5, 
Ηδς ννᾶ8 Ὀοίῃ ἴο Ὀοῖῇ : ἔογ ΟΥ̓ βεπάϊηρ Ηἰς 
ϑ0ῃ ἰηῖο ἴπε ννου]ὰ Οοά ρυγροβεά ἴο ἔαγηϊπῇ 
1π6 6] ενης [ενν, Ὡοΐ οὨἡΪγ νυ {Π6 5 Γεηρῖῃ 
νυ Ὠϊςἢ ἢ6 ογανοά, Ὀὰῖ ψ Π νυϊϑάοπι αἷ5ο, δηὰ 
(ὰς δε]ενίηρ Οσεοκ, ποῖ ΟἾΪΥ νυ νν]ϑάομῃ 
ννΒῖς ἢ Πε εγανθά, δυῖ νυ σἰγεηρίῃ 450, ἴο 
ΒΑΙΙΒΙΥ ἴῃ ΕΔΟἢ οα56, Ποῖ ΤΠΘΓΕΙΥ ἃ ννδηΐ εξ, 
δυΐ αἶϑο ἃ νναπξ ὁ 04 }}} σϑαὶ, που ἢ ἀπξεϊξ. 
Τῆυ5 Οοά, ν 6 Ηδ δ]οννθα τηθη ἴο ἀϊβοονοσ 
ΟὨΪΥ ΠΑ] (ΠΕΙ͂Γ ΤΠΊΒΟΥΥ, ἐπαῦϊοα ποτὶ ἴῃ Η!5 
ὈοΠΓΥ ἴο γϑλ] 156 ΤΟΙΣ ΒΟ] Ὲ ὨΔρΡΙ 685. 

25. (οηππηεοχίοῃ νυ ἴῃ ἐοσγοροίηρ, ΝΥ ὁ ῥτο- 
οἰδίτα ἢ τοί ἴο δὲ οὐ 8 νν]δάοπι, βϑείηρ ἴΠαξ 
“4 ἴοο ϑῃ ΤΠ (Πα σοπλὲ5 ἔγοι Οοά 18 
Ὑν156ΓὙ [ἢ Δη πιθῃ, δηἀ ννὲ ὑγθδοὴ (τί δῖ 5 σοα δ 
ῬΟΜΕΙ, δοείηρ ἴῃδῖ ἃ ννδαὰκ [πῆρ Ποπὶ Οοά ἰ5 
δίγοηΡεῦ 1Πληὴ πιῆ. Ηογο “4 ἔοοϊϑῃ (πἱπρ ἢ 
δηὰ “ἃ ννϑδκ {πίη " ἅγδ βἜΠΟΓΑΙ ἴθ γΠΊ5 ΠΟΤ - 
Ῥυιδίηρ ἴπε ϑρεςῖαὶ “" ἀδαῖίῃ οὗ (τισι οὐ [6 
οΓοδ5," νν ἢ 15 ἴλε [οο] 15} τπην ἴο ἴς Οτεοκ 
δηἀ [6 ννεαῖς [πηρ ἴο ἴῃ6 [ἐνν.Ψ 

αὐτοῦ ἰῥαπ ριε.} 5 ποῖ δὴ δὐδγονϊδιθά 
πιοάς οὗ ςοιηρδγίδοῃ δαυίναϊεηΐ ἴο ννίβοῦ τ Δῃ 
41} Πυπίδη ΡΠ] ΟΒοΟρ 65: γαίμεγ [ἃ πιοδηβ ἴπαΐ 
τἸΏδη δἰϊοροῖθοῦ ῥγοΐθϑθθ 1655 ν]ϑάοπι {πη ἰ5 
σοηϊαϊηεά ἴῃ {παῖ οηθ ἔρο ἰσἢ τπϊηρ οὗ Οοά, 
186 Ραϑδίοη οὗ ἴῃς Οτυοβεά. Βοῖλ Οοά δηὰ 
ππ Α4ΤῈ ΕἸηραῖϊς ννογάϑ, δῃά ἴῃ βίγοπρ σοῆ- 
τγαϑί. 

46. (οππηοχίοη: ἔοσγ, ἰἔ 1 νοῦ ἠοῖ γι 
ταί 115 [οο] 5} {πίη οὗ Οοά 5 νψϑ ϑοῦ ἴδῃ 
θη, Οοὐ νυ ουϊᾷ Πδνοσ παν σἤοβρῃ ουἱ οὗ [ἢ 6 
γννοσ] ἃ [Π6 ννογ 5 ἔοοϊβ ἴο βῆδπηθ ἴπῸ ννοσυ 8 
νυ ΒΟ πΊθη ; ΓΔπου Ηδ ννοι]Ἱά μᾶνο βοϊοοϊο τῃς6 
]βοθη ἴο γεροῖνα Η!]5 εἰϊνίηο ρΡῃΠ]οβορῆγ, [ἢ 
1Πογ υμίδὴ ὈΠΠΟΒΟΡ 65 μδὰ Ὀδθη δῖ δὶ] 
ἴῃ Κεορίηρ τ ἢ Βυῖ Ηδ, ἀϊ ποιπίης οὗ 
ἴῃς Κιπά : Ης 5εἸθοϊθα, 85 πῇοῦε ᾿ιΚοῚγῪ ἴο δο- 
ςερί Ηἰ5 νυ ϑάοπι, ἴπε τερυϊοά ἔοοὶ!β: ""1ῸΣ 

Ι, ΓΟΚΙΝΤΗΙΆΑΝΟ. 1. 

τῆς ἢΗεϑῇ, ποῖ ΠΊΔΠΥ ΠΡ ΤΥ, ποῖ ΠΊΔΠΥ 
Ώ06]ε, αγε εαἰρά : 

27 Βυῖ (ὐοά Βαῖῃ ςβοβεη τῇς ἰοοί- 
58 τῆϊηρβ οἵ τῆε ννοτ]ὰ τὸ ςοπίουηά 
τῆς ννῖβε  δπά (σοά διῇ Ἵμόβεη τῆς 
γννεακ τηϊηρ5 οὗ τὴς6. ννοτ]ά ἴο σοπίουμῃά 
[ὴ6 τῆϊηρβ ννῃ] ἢ ἅΓΘ ΠΊΙΡΉΓΥ ; 

οοποίᾶθτ, ὈΣΘΓΌΤΘΙ, 88 [0 ΥὙΟῸΣ ΟΟΙἸ 5 
(ἴο ἴπο Κίηράοπι) [Β΄ ποῖ Δ Δ ῈΥ (Δλοηρ γουὺ 
Ἑ8|164ὺ ἂσὸ ψθο δοοοτάϊηᾳβ ἴο 9 85989Ἀ,᾿ 
1.6. νν186 45 νἱοννοά ψ τ Ὡη τὴ 6 σάγηδὶ ΠΟΥ ΖΟΏ, 
ΟΥ Ἰυάγοά Ὀγ ἴδε βἰαπάατὰ οὗ τῆς ΟἹὰ Μδηῃ, 
Ὑγ156 ἰὴ δυπδη ΡΠ] ΟΘΟΡΗΥ. [ἴ 5 βγλρίοσ, ἃ8 
ἴΏὼ 6 ἀὔονθ Ὄχρ᾽απαίιοη, ἴο ἴακο τὴν κλῆσιν 
85 Δη δεσιιαίίνο οὗ γεδρεοῖ ΟΥὐὁ τοίδσσεηςς δηά 
{πὸ ὅτι οἰδυδο 8ἃ5 ἴῃ 6 ἡρᾶγοὺ οὐϊοςϊ οὗ βλέπετε. 

27. “Νοῖ 50, θυῖϊ τΠ6 “ον, [9 βὲπι}]θ- 
[085 οὗ τδ8ο ψνοχὶὰ ἀὰ Θοἂἃ οῃοοδβθ:᾽ 
(τα μωρὰ, πευῖΐεγ ρῥίυγαὶ ψιπ ἃ Ἰρῆϊ δοσθηῖ 
οὗ ςοηϊεπιρί). Ῥεγῆδρθ “πρὶ εἰ οηΒ᾽" ΤΏΔΥ 
δῖνε {πὸ ἴσυθ ἰάεα, ἰυκῖ 45 τὰ μὴ ὄντα, 
ὁ 1 ]ηρ8 ἴηαὶ ᾶἋτὸ ποῖ," πιὰ 6 τοπάοσγοα 
ἡογ θη δος ΤΑῖΏοΥ ἴῃ Δ ποδοαάϊδε, νν ἰςἢ νου] ά 
ΤΟ] τὰ μηδὲν ὄντα. Οὗ σουγδὲ “51Π|ρ0]6- 
ἴοῃϑ οὗ [πε ννουῦ]ὰ ἢ πιοδὴβ Ῥϑιϑοῃβϑ ἴπαΐϊ ἅγα 
Βιο ἢ ἰπ {π6 ννοσνὶ ἀἶ 9 οϑττηδίίοη, Ὀεΐπς υἢ- 
ΡΠΙΠοϑορῆϊςαὶ. [ἢ ΠΙΔΏΥ ᾿πϑῖδποθβ Οοαδβ νυ θα 
ΟΠΘ5 δὲ ἴῃς νόοσ  ᾽5 οοϊβ, δηὰ ἴπῸ νου 5 
ὙΥ]βοπΊ η ἅτ Οοὐ 5 ἔοοϊβ. 80 οὗ ποηθη ες. 
50. κονῖθο “τῆς θά56 {πίηρ5 ΑΟΥ. ἴπ ἰδς 
ΟΥεοκ πιοᾶη8 “1Πϊηρ5 οὗ πὸ ὀίγι δ," 45 νν 6 
5ΔΥ, 1.6, οὗἩἨὨ πο Ὀὑἱττ διυδ᾽εςίνογ, ἔοσγ 4]]} 
ΤΆΔΕ ἃτὸὺ Ὀότγη ΟὈ]Θοῖνεὶγ. (ΟΟτραγο “πως 
πη] οσὶθυι5 οσγῖιι5. Οὔβογνο (παῖ ἴῃ νψνογὰ 
“τ 4}Ππρ ᾿ Ποτο 45 ποίμίπρ ἩΠαῖθνοῦ ἴο ἀο νὰ 
ἃ τη 5 νοσδίίοη ΟΥ̓ βδίαϊυϑ [πη 118 1 τηθδῃ5 
ΡΟΓΟΙΥ ἴΠ6 ς4}} οὐ Ἰηνϊδίίοη ἴο ἴῃς Μεβϑιδἢ 5 
ΚΙημάοιῃ. 

ΤΠΟ νογά “{Π4ῖ ἵνα ἴῃ νοῖβ. 7 δῃά 28, ἀοθ8 
ποῖ ἀεηοῖς ἀεεση οἡ Οοὐ 8 ραγί 'π ρυϊζτηρ ἴο 
δῃδπιο ἴῃ 6 νν]βο θη δηά ἴῃ Ὀτηρίηρς ἴο πουρδῖ 
[6 τπιϊρῖγ, δυῖ 4 σοπίεπιρΙαῖοα ποοοβϑα 
πα περδῖϊνε σόϑ} οὗ ἴδε ἀσβίψῃ 1156] μι ἢἰς 
ἀρϑίρη ννὰ5 ἴῃ6 κεἰδσοη οὗ [ἢς δΒιϊεϑὶ ἔοσ [86 
κΚιηράοπι δπά [6 ἢῖῖοϑὶ νου]ά Ὀ6 ΠΟΘ ἰουπά 
δηοηρ ἴδε υπρτγοοςουρίεα ΟΥ̓ ἴη6 νγογ  ἀ᾿ 5 
νυν ϊϑάοπι. Τῆς ΑΟΥ. τεπάσδγίηρ, ἴδ πὸ μεσ δὲ 
σοηΐξοιπά ἴπδ νυῖϑε, 15 πιιςῇ ἴοο βἴγοηρ : ἴῃς 
56η56 15 “20 ῥμὲ ἰο αῥανς ἰἕὰς «υἱτοριοη," τΩδβς., 
ἴῃ ΡοΟΙ δ ςοηΐγαβδι ἴο «“ἐγερίσέοπα, πουῖ, ὙΤΒε 
ἀὐαβῃπιοηΐ οὗ ἴπὸ ΡἢΙΟΘορ Υ5 ἰ5 ἴπὸ ἀδγκ βιάθ, 
1ηϑεράγαῦϊο ἔγοπὶ ἴπ6 Ὀγίχμϊ σἰἀὸ οὗ τὴς ἀἰνὶπα 
βεϊεοίίοη. [ἢ γΈΓβ, 27 ἃπά 28 ἴῃᾳ αογὰξ “ σβοϑε 
ουϊ οὗ τηδηκὶηά," ἴἄτιςς γερθαίεα ἢ δῃ 6πὶ- 
ῬἢΔ515 οὗ {ΓΙ ἢ, ροϊπίβ ἴο ἴδε γειποῖθ τἰπὴς οὗἁ 
Οοκἷβ εἰδθοϊϊοη ἰῇ Βοάνθη ἰοης ὑείοσε Ηἰ5 
αὐπίγαςϊ Ξομειηθ οὗ ννϊϑάφηι ἰοοῖς οοπογοῖδ ἔοστη 
ἴῃ {πὸ ἰποαγηδῖο ϑοῆ. ΟΥ [ἴ ΤῊΔΥ ΓοΙογ ἴο {ἢ 6 
τἰπι6. οὗ 81. Ρδιυ}5 ρἰδηζίηρς ἴῃς σῃυγοῆ, 45 θοῇ 
ςοηγεγῖὶ οὐδογοά (λ6 ΟΔ]} οὗ εἰεοϊίίοπ. Οηες οὗ 
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28 Απὰά 456 [ΐπρβ οὔτῃῆς νγου]ά, δηά 
τῆϊπρ5 νης ἄγε ἀεβρίβεά, μα (ὐοά 
σἤοβαη, γέα, ἀπ τῆϊπρ8 χ ἢ ]Γ ἢ γα ποῖ, 
ἴο Ὀτίηρ ἴὸ πουρῆϊζ τπϊηρβ τῇδ ἅγὲ : 

(656 ἴννο, ποῖ Ὀοίῃ. [Ι͂π ἔασνουσ οὗ ἴδ ᾿δῖοῦ 
185 ἴῃς6 δεῖ ἴπαιῖ ες ΑΡροϑβϑίὶα ἴῃ [π656 γοῦβθ5 
ἄρΡθα]5 ἴἰὸ {Π6ὶσ ἱΠΏΟΣΓ σοηπδοϊουδηθ58, “ σοῃ- 
διοΓ 85 ἴο Υουγσ Το] ηρ ἴμαὶ.. .; 

49. πηπηράϊαΐς αἰπὶ οὗ ἴπ6 αἰνὶπο βοϊθσίοῃ : 
“λα 50 3698 δῖ 4}}1 πᾶῦ...." Το 
ἀπε 15; “Οοὐἀ ουΐῖ οὗ {Ππ6 νοτγὶ ἃ ερουό 116 
(9ο- “δ θά) σἰπιρίοῖοπβ 50 ἃ5 ἴο δγηρ ἴο 
δῃαπὶς ἴῃς (530- ||] 64) νυ ]ϑδεηδῃ; εφοσς ἴῇ6 
ΘΔ ΚΙΙΏΡΒ 50 85 ἴο δγίηρ ἴο 5σβᾶτηθ ἴδ τιμῇ - 
Ὠ65565: ωδοῦό ἴπε Ὀά56 -Ὅογη δηά ἴῃς ουϊοαΞκῖβ οὗ 
ΒΟσ ἰΥ, ἴῃς ποπεηςῖθβ, 50 85 ἴο τεράυςς ἴο 
ουκῆῖ [ἢ6 ΘπΈ 165: ψηογοίογο ἢ ἴῃ ογάεσσ παῖ 
η0 ,ε:ὖ αἵ 41} τλαγ Ὀοαϑί ᾿ἴ5ε]ξ ἴῃ ἴΠ 6 ργέβοηςθ 
οὗ Οοά. Εἰοα ἰμαϊοαῖο5. τῆς Βυπίδη οἰεπιοηὶ 
85 Ορροβϑά ἴο πε αἰνίης ῥγιης!ρ 6. 

ΤΠε δγριπΊοηῖ ΤΠ η 15, τῃαῖ αν! βοϊθοϊζοη 
οὗ ρσᾶςο δηά δυπΊδη ρ]ογυγίηρ ἴῃ 561} ὄχοϊιὰς 
ἐς οἴμεγ. ΟἸδαγὶν “ ἴῃ ογάδυ πδῖ "" ΤΛΟΓΟΙΥ 
ἀοοιρηαίοα. {86 ᾿πλπγχοάϊαϊς αἰπὶ οὗ ἴῃ6 αἀϊνίηθ 
δοϊοεῖίοη, ηοῖ ἴδε υἱἱπιαῖο οηά οἵ πὸ ἀϊνίηθ 
σου 56], ν 1 ἢ 15 {πὸ γεάοτηρίίοη δηα ρ]ουῆ- 
ἐδΔῦοη οὗ τβδῃ. Ὑεῖ ΘΓ 15 δυο ἃ {Πἰπρ 85 
Ῥγορεγ δοδϑοίίης : ἴοτ αἰ βουρῇ τῆς ἱπλπιοά δῖο 
αἰπὶ οὗ ἴπΠ6 ἀϊνίηθ 5ο]θοίοη ἰ5 ἴο 5δῃῖ ουἱ ἔγοπι 
411 ,3..Ὁ 411} Ὀοδϑίηρ ἴῃ ἴῃς ργόβθηοο οὗ σοα, 
Εν ΓΙ Π6 1655, “Ἰοῖ ἰπὶ ννῆο δβ]ογιοῖῃ δΊΟΓΥ 
ἴῃ ἴῃ 1 οτά,᾽ 16. Οσοά ἔτοπι ψμοπὶ οδιὴθ 
6 ἴγιιε ΔΝ ᾿Ἰϑάοπὶ [655 (ἢ γχῖσῖ ; Ιθῖ ἢ0Ὸ οπθ 
ραγαάβς δἷ5. οννῃ ἤδη ννϑάοπι Ὀεΐοτο Οοά, 
ννο 18 [86 5016 δυΐϊ!οσ οὗ ἴῃς ἴσιις νν Ἰϑάοπὶ 
ἤτοπλ ἤρθᾶγνθῃ. 

380. Τἢδ ρῥγεοῖϑα Ἰἰορίςδὶ οοπποχίοῃ οὗ [Π18 
γοῦϑο νν ἢ [6 ργοοθα!ηρ ΟΠ65 15 ποῖ οὈὐνίοι!δ: 
{πε δὼ (δέ) ργεβοηΐβ ἃ ἀϊβηου γ. ΤῊΣ σοπησχίοη 
οὗ 16 ν ΠοΪΘ 5668 ἴο ὑο, “ Οοἂ οἤοβὸ οὐ 
οὗ γουγ σου ἴπε6 (τορι) σἰπιρίοἴοι5, 
80 ἃ5 ἴο ὈΓπρ ἴο 5ῆδπιο (ἣθ νι δοοπ: Ηδ 
σἤοβὸ ἴΠ6 νυν δ] ηρ5, 50 45 ἴο δγίηρ ἴο 5Π}4Π|6 
ἴπ6 τ ΠΥ οπο5 ; Ηθ σμοβς ἴπε ὕδ456- θόγὴ δηά 
ἴῃς ουϊςαϑῖ5 οὗ 5οςίεῖγ, [6 ποηθητδβ, 50 48 
ἴο τεάϊιςς ἴο ποιιρῃῆξς ἴῆ6 δηΌζ6 5, ἰηΠ ΟΥΘΓ 
1ῃδῖ πο ἤεβῃ αἵ 41} ΠΊΔΥῪ τᾶκὸ ἃ δοδϑὶ (οὗ ᾿ΐ5 
νυ ἱσάοπι, ἄς.) θεΐίογο σοά; Ὀυΐ τϑῖμογ ἰζ ἰ5 οὗ 
πη τμαῖ γομ ἅττα ἴῃ ΟΠ γδὲ [6 5115, ννο ὀσεαρδ 
ννἰϑάοπι 20 γοιι ὙΓῈΠ Οοά, ἴῃ ογάονῦ [αἴ ννῆοβο 
ΔΙΉΟΠ ΥΟᾺ ἰ5 [ΟΥ ΒΊΟΥ, ΠΔΥ ἜΥΘΓ ΊΟΓΥ ἰη 
πὸ Ἰροτά.᾽ 1,116 γά!γ, τὰς Ἰαϑῖ οἰδιιβθ τμθδῃ8, 
ὁ {Π|λῖ, 5 ἰἴ 15 νντΐοη, [,6Ἑ πὶ νῆο..... .᾽ 
ΘΌΡΡΙΥ γένηται αἴϊογ ἵνα. 
Το {|| 6} ϑεῆθςα οὔπε δῦονε ἱπίογργοίαςίοη 

νν}}} 6 : Α]] ννογ αἱγ οἰ επιθπίβ οὗ ννϑάοπι δινὰ οὗ 
ῬΟΝΟΥ ἃΓὸ 5ΠΏΡΙΥ 55 ϊεα ὃγ Οοά ἰη Η ἰ5 δρρ]}- 
οδίίοη οὗ Ηἰ5 ονσῃ Ψιβάοπι ἴο πιᾶη δηά οὗ ΗΪ5 
ον ροννεγ. [ἢ [86 τάγοῖ [Ὠχοῦ τῆς ννοῦὶ 
οἵ Ηἰ5 ςοἰεςσίίνε ννἰίϑδάοσω, Βυπηδ ρἢ]οϑορμὶε5 

Ι, ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. 1. ἴν. 28-- 30. 

29 Τπαῖ πὸ ἢξβῃ 8ῃοιυϊἀ ρίογυ ἰπ 
ἢ]5 ΡΓδβεηςα. 

320 Βυῖ οὗ Ηἰπὶ ἅτε γε ἴῃ ΟΠ γβῖ 
]ἐβυ5, ψῃο οὗ (σοά ἰ5 πιλάε υἱπῖο 8 

ΔΙῸ ἰγοδίθα 85 ̓γγοϊθναηϊ δυϑιγά θα; {κὸ ἀυδὶ 
ἴῃ 4 δι ννΑΥ υμάεγ σμαγίοῖτνν Π66]5, ἸΟῪ ἃγὸ 
Ἰυδῖ ρΡαϑδϑοὰ τῃσγοιρμὴ δπὰ Ὀγυδῃοά δϑι 6 δά 
ἰοῖ ὈΘμΙ πα, ταϊϑίπα δ᾽ οἱοι:ά παῖ βοοῦ 5ιδ- 
δἰε5. ΤΤμὶβθ πορμαῖϊνο ᾿οπίειηρτ δηὰ ιϊεηῖ 
“ ΘῃΔΠηΘ " 15 Ρυῖ ὕροη ἴπεδὲ ννογ  ἀϊγ εἰοπηθηβ8, 
ἴῃ ογάοσ (μαῖ πο 3.6 {τἴὰ6 υϊήδη εἰοπιθηῖ 
Δίθη ἴο ἴῆ6 αἰϊνίπθ ρυϊηςρὶς, ΤΔΔΥ τπᾶκὸ 
Ὀθοαϑὲ οὗ ἰΐ5. ὰ{Π|ὸ νυιδάοπι δοΐοτο Ηρ ν ΒῸ 
15. {π6 5ο]6Ὲ ϑουγοθ πὰ Αὐἴδοτ οὗ (Π6 τυ 
νυ]δάοπὶ 845 οπιροάϊοὰ ἴῃ [6515 (Ἰσιδῖ ἢ δὲ 
ΓΑῖΠΟΥ ῥα 41} Ὀδ εν τσ, ἢ (ΠΟΥ πχιιϑῖ ΡΊΟΤΥ, 
ΓΏΔΥ ΟΥΘΓ μίογγ ἰπ ἴπε 1 οτά δηά ἴῃ ἢ νν15- 
ἄοπη. Εἰθαγίυ, ἰῇ νὸσ. 231, ἴῃ σοηΐγαδὶ ἴο (ἢς 
πὐγοροπεγαῖς ἴω οὗ νεσ. 29, (ῆς ῥογιο τεὸ- 
ἀθοιηθὰ σοπλες ἴο νον, δηὰ ἴπδῖ ἴοο ρίοιγ- 
ἴῃς ἴῃ ἰ5 Ἀδάρφοπιογ. 

Ψ τ. 10, νἱοννοά ἀρατὶ ἔγοπι ἰΐ5 σοηηοχίοῃ, 
5 ἃ ργοδῖ οχῖ, δηὰ ὑγοαΐ ἴῃ [Π6 γτοαΐηθβϑα οὗ 
πε τηγδίοσυγ. “ὙΠῸ δέχαηις νυ 5 οπὶ 20 1.8 
σεν ἡμῖν ποῖ ἡμῖν σοφία) 7γο»ι Οοά," 

δεαριξ. ποῖ αὐαϑ »ιαΐε. ΤῊΪ5 νογὺ ἀδηοίοβ 
ἃ ττδηϑιξοη ἔγοπὶ ΟἿἹΘ ίδῖθε ΟΥὐὁ πιοάς οὗ 
βιιδδιδίθησθ ἴο δποῖπογ: 6... “ἴῇςο Δι ογὰ 
Ὀεοσαπιὸ Ποβῆ," 1. 6. Ὀεηρ Οοά, ἴμ6 νΜοτγὰ 
Ραβϑοὰ ἱηΐο ἃ πιοάδ οὗ 5"ιδϑιϑίθησο ἢ ὑνΒ] ἢ 
Ηες νϑᾶβ8 τῇδ 85 ν" 6 }}] 5 Οοά. ϑι|π|}|Υ]}Ὺ ννο 
ἃΓ6 ϑβεϊὰ (2 (ογ.) ἴο “δεεο»πς ἴῃε σ κῆϊθοιϑ- 
Ὧ655 οὗ Οοά ἴῃ ΟΠ τίϑι," 1. 6. ἴο ρᾶ55 ἔτοτη 
ΟἿ ἴον αϑῖδῖθ οὔ δ'ηξηὶ δυπλ!δῖοη ἴο τς 
Ἀμμ ἰενοὶ οἵ Οοὐδβ ρεγξοςϊς τιρῃϊθου 5Πη658. 
ΤΏὮιυ5, ἀοοοτάϊην ἴο νοῦ. 30, ἴΠ6 δοὴ οὗ Οοά, 
ννῆθη Ηδ οηϊοτγοά ἰηῖο Ὠυμηδη πδίυγο, ει εγεαὶ 
αἰδὸ ᾿πῖο ἴπ6 Ὠινίηὸ βδεῆοης οὗ νι ϑάομ, ἀπά 
ἰγδηϑὶαϊθὰ ἃ ἰηἴο ᾿ἰξδ. ΕΓ Πα 165 ΟΠΔΟΙΥ [86 
διιθθίδηςς οἵ ἴῃαϊ βδεοῆεπιθ οὗ νυ ]ϑδάομη νν8 
(ῃ6 αὐΐοη οἵ ἴδε ἴννο ηδῖιγοθ ἰὴ ἴΠ6 Ῥογβοη 
οὔ Οοὐ ὅϑοη, τορείογ ἢ 1Π6 πιαηϊξο!α 
Ὀοηρῆϊ5 βονιηρ ἔτοτη ἴμαῖ υηΐοη. ΟΥ̓ (ἢ ϊ5 
διάἀάφη ςσουπδεὶ οἵ τγεἀειπηρίίοη, ψνῃϊο ΒΒ νίὰ8 
ν]Ποὰ πὰ ραπηθά Ὀεΐογε Ογοαίίοη ᾿ΐἴβοὶ εξ, 
[6515 Ο γιϑδῖ ννὰ5 'η Ηἰ5 Ρϑγβοῃ ἴδε εριδοά! 
»9 πὶ, ἀπὰ ἴῃ 4}} τα Ηὸ ντουρῆς δηὰ 8υΐν- 
ἔογεᾷ, τ[π6 ὨΙδίοσγιςὶ πιδηὶ δϑίδ!οη δης δήίγοπσιῶ. 
ΤΗυ5 Ης Ὀεσαηθ «υὐάονε ὅονι Οοά; ηοῖ 
“ Βδοδίηδ ἕγοπι Οοὰ ;᾿ τῃ6 ογάεγ οὗ [Π6 Οτοοῖκ 
ννογβ 15 δυδιηϑδὲ ἰδαϊ νον. Ακδίη, 85 ἴῃ6 
ΒΔΙΠΟΓ ἴπ δόάνοη. νὰ ἴῃε ἤγθδ Ἴᾶι86 ΟΥΓὨ 
ἴουηϊδίη οὗ {π|5 νυ ϑάομῃ (ἐξ αὐτοῦ δέ, γοτ. 
10), 80 (ἢ γίϑδῖ οὔ ἐαυῖδ τὺ 6 τεραγάδὰ 
ἴῃ ΠΙ5 ψουκ 85 ἃ αἰβίεστθ σγδάιδ!} ΠΙ]ηζ 
νυνὶ 115 νυ ϊϑάοτη, δηὰ δῇοσγ Ηἰ5 δϑοθπβίοῃ 
ονοτ ] ονεῖπρ νν ἢ ποτ ἤδάνθη ἰηΐο ἴἢ6 ΑΥΚΟΓ 
εἰδκίοσῃ οὗ Ηἰβ8 ἀδιιγοὴ Ὀοϊονν. Τ5 ονογῆονυνν 
ςοπιπιοηςσρα οὐ ἴπ6 [)8Υ οὗ ῬΡεπίθοοδῖ. Τἢυϑ 
Ης Ὀεοδᾶπιο νυ ϊϑάοιῃ 9 ως ἔτοῃῃ Οοά, ἱ, 6. 



γ. 31. 

νγβάοηι, Δπὰ ΠρΡΠτεοιι8Π 655, ΔΠἀ 58Δηςτ1- 
Βοδιίοῃ, δπά γεἀεπιρτίοῃ : 

21 δῖ, δοσογάϊηρ 25 ἴἴ ἰ5 νντζεη, 

ψϑάοπὶ ποτὰ Οοά ἔου υβ ἴο τεςεῖνο. Βυῖ 
115 δρϑίγαςξ Ἴσουῆβϑοὶ οὔ ννἱϑάοτη οὐ [δε 
Ραΐῖμεσ, ννοἢ νγὰβ ρἰαπηθὰ ὈὉῪ ΒΜ πὶ Ὀεΐοτγα 
(6 ἃρὸϑ Ἔσο πιδάθ, δηὰ ννϑϊοῇ [ἢ [6 ΒρἤΘΓΕ 
οὗ {{π|ὲῖ Ὀδοδπηδ σοηοστοῖθ ἴθ ἔπε ἰησαγηδῖα 
50Π, ννυμαΐ νγαὰβ ἃ) ΨνΠμαῖ Ἰὲ πλοσα ρῥγοςβεὶν 
νν85, Ὀοίὴ ἴῃ [15 οι οάϊ! πηθηΐ ἴῃ Οἰγῖσῖ δηά ἴῃ 
[18 τοϊατοη ἴο ιτ15 τηθῃ, 18 ζυσΠοΓ ἀοβηδά ἴῃ 
ἴῆγες μποδάβ. ὙΤἢ6 οἴθυηδὶ ρυγροϑὲ 15 ἄγάννῃ 
ουῖ οὗ [5 Ξεοτοῖ ἀδσρίῃ5 (50 ἴο 5ρΡ68Κ), Κα ἃ 
τοϊσβοορο οὗἉ ἴῆγεθ 16η565, 'ῃ ἴγθα Ἔυ ] ΙΟΠ5, 
δΔο ἴῃ ἰἴ5 οὐνὴ ρῥΐδος: (1) ΕἸρῃϊοουϑη655 
.) ϑδησθβοδίίοη (3) ἘἈεάετηρίίοη. (1) 

Ἰξῃϊθοιιϑηθ88 οἵ Οοή ἐδεὲ αΐδογ πηρυϊδά ; 
ῃοΐ ἴπς τὶ ριοουδβηςθα οἵ (ἢ γίϑδι, ἴοὸσ ἐῤαὶ 15 
δον θοῦ ἴῃ Ν. Τ. οδά ἴο ὃ6 ἱπιρυϊεά, [115 
1ῃ6 Ῥγοόοροῦ ἔσγιϊξ. οὗ (ἢ γισι 5 οὐεάζεπεε υπῖο 
ἀοδλίῃ, δὰ 16 ὡρνρωίαϊ ον οἵ ἴἃ ἴο Ὀ6ΙΙ ν 5 
Οοἡ οἀγίῃ ἀρργοδοῆαβ ΟΥ̓͂ ἀερτεεβ ἴο συν »ια- 

Ι. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘ, 1. 

“Ἧς τἢδί 
τῆς [Ι,οτά. 

ΠΟ ῬΥΘΟΙΒΟΪΥ 845 ῬΙΌΡΤΟΒΘ ἰ8 πηλάς ἰῃ [ῃ6 
ἵπποῦ ἢ οἵ βκαποτβοδίίοη. [παθοϑά, ἴδ " ὈοΙῃ 
δηά᾽ (τε καὶ ᾿Ιηἀϊςαῖο5 [ἢ ]5 πγυζιδὶ σογτοϊατίοη. 
ΟΥ̓ 1815 ἀδϑοϊυϊε Εἰ ἰμῃίεουβπεββ Οοα ἰβ 86 
δῖνεσ δϑσοδυβο οἵ (τι 5 πιου τοσγίοιϑ Ῥαϑϑίοη, 
δηὰ ἐπ τ 1Π6 σδιηΐβ, Αι συ ἴῃ. Ἐ Θϑυγγοοζίοη, ΔΘ 
“εἰ ἱπάεζεε δίς. ΤῊς ἰαϑῖ ἸκΚ ἴῃ 1818 [ῆγτοο- 
[ο]ὰ εἴδη οὗ νυϊϑάοπὶ 15 γεάεριῥίίον, 1. 6. οὗἍ 
πε Ὀοάγ ἰορεῖπεγ νυ ἴ86 501} «πᾶ ϑρίσγιῖ 
ἷπ ἴῃς γοϑυσγθοϊίίζὟοη οὗ ἴπῸ βδαϊηῖϊβ δῖ ἴδε 
Ῥατοιβῖδ. 

ἴη Ὀγιϑῖ, τ1πη6 ΠΟ] 6 πιθᾶπ5 της: σοά--Ης 
δίοηθ 15 ἴῃ ἢγβξ δηά οῇῇϊοίοπὶ σϑιιϑ6 οὗ γουγ 
ὈΠΙΟῚ δηᾷ ἔθ] ]}οννϑῖρ ν᾿ ἢ Ηἰἶπὶ ννῆο οοδιηθ 
Πδ5ἢ δηὰ ἰγαπϑίδιθα ἴηἴο ᾿1ξ6 δηά πιδάς δείιιδὶ 
ἴῃ {πιὸ ἴπῸ ἰάεα] ρδη οὗ εἴεγην, πιράϊδτίης 
ἴΟΓ ὃ5 ἴῃς {Ὠγοοίοϊα Ὀοποῆῖ οὗ τηδὲ [) νὶπὸ 
σομη5εὶ, στρ ίοουβη655 ἱπιριυῖοά, ΠΟΙ η655 ἱπὶ- 
Ῥαγίεα, γοάοπιρίίοη σοπδυπηπιαῖοα. 

ΑὈΘΌΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ οχ νοῖϑθο 2. 

Ὡ. «υ1Ὁὁ α]] «υϑὸο ἱπυοζε..  Ὠο685 115 Ροθτ- 
Ρἰεχίηρ εἰδιδεὲ (4) βμὸ ἢ ννμαΐῖ ρτεοθάθβ 
ἃπὰ 5 ΠΥ “ ςΔ]οὰ ἴο 5 Πῖδῃ! “2 κορ!ρ απ 
αὐἱ 411} ννῆο ἱπνόκθ.... ." τΠδῖ ἴῃ6 τεδαεΓ5 
της υπηάογοίληπα δηὰ πιᾶγνεὶ ἤονν ρτοδῖ 
δηὰ νὰ ννὰβ8 ἴῃ6 εἶγοὶθ οὐ βαϊπῖ5. ἴῃ ννῃϊςἢ 
ΠΟΥ δἰοοά  ὅδο Οτοίϊι:5 δηά Βεηρεὶ. ΟΥ 
(δ) ἀοο5. αἱ, ροϊπίίπρ ἴο ρεγβοηβ ϑαϊυθά, 
ΔΚ ἴΠ6 ᾿ὐρίσῖ]6Ὲ ἃ5 ἃ Οδίμοϊ:ς οὐ ἢ 80 
ΤΊιοοάοτοῖ, Εβίϊυ5, ἀηὰ οἴπετθ. Οὐ (ὃ ἀοε8 
δῖ, Ραὺ], ψ ῃΠ]ὸ ἢ6 ργθεῖβ ἴπεὸ Οουηςϊδη5 
ΌΥ ΠΑΠΊΘ, 4150 σγεοῖ ἴῇ δρίγιί ἴῃ [Γηϊνεγϑαὶ 
Οἢυγοβ ὅ0. οἴου σοπιπιθηΐζδῖοσβ. ΟΥ 
(4) ἀοε5 ἴπῸ εἴδιιϑ ἀεποῖς τῆς υεῤραγαξίείς ἴῃ 
ςοηΐϊγασὶ ἴο ἴῃς δάδπογεηϊβ οὔ ἴῃε ἸυγΟΝ ἴῃ 
Οοτπίῃ } δὅδο Μη τίηρα δηὰ Μίςομδο 5. ΤῊΪβ 
Ὑἱενν ΥΘΙΥ͂ ὉΠῚΙΚΕΙγ. ΟΥ̓ (2) ἰ56 186 χτῃιδδῃηίης 
“.4}} (ξεπεσα! ! γ}) ὙΠῸ ἰηνόκα 1ῃ6 παπῖς οὗ 
Οἷὖγ Ἰογὰ [6518 Ο γὶϑὶ [Π ἜΡΟΤῪ ρἷδοθ (β6ποὸ- 
ΓΑ) τοὶ ονη (]οτὰ) δηὰ οὐγβ᾽" } 1.6. {πεῖσ 
ον [ογὰ 85 τις ἢ 48 οὐγβ. 80 ΟΠ γγϑοβίοπι, 
ὙὝΠποοσοτγεῖ, δη ΤΔΩΥ͂ οἴδογβ, δηὰ οὐσὐ ΑΟΥ.; 
δηά 118 8665 ἴ{Πππ Ὀεϑῖ νίενν οὗ 4}} ἴπε δον. 
ΤὨς ρῆγαβο “ ΤΠΕΙ͂Γ ον δηά οἱἹγβ᾽" ν1}} [ἤδη 
δε δὴ δἰϊζεγιβουρῃξς οογγεσῦνα δὰ ὄχρδηβῖνα 
οὗ “ουγ [οσὰ " οσσυγτίης Ἰυ5ὲ Ὀεέοσγο. Βυϊΐῖ 
ψνπδί οὗ [Β6 [,αἴἰη Νυϊγαίο, “ἢ οπιηὶ ἰός 
ἰρϑοσυπὶ οἱ ηοβῖσγο, 1.6. στ 4}} ν8ο ἰηνόοκο 

(ἢς παᾶπὶὸ οὗ οὔὖγ Ἰ οτὰ [655 ΟΠ τίϑι ἰῇ δυο 
ἰαες ὀείοπφίπσ ἴο ἱποιήβεϊνοβ δηά ἴο υδὴ 

1.6. Ὀοϊοηρὶπς ἴο ἐποπὶ 45 ἃ Οἢγίϑιϊδη 50- 
αΕἸΘΙΥ, ἀννο!!ηρ ΠΟΥ [ΠΟΥ ἄννε}}, δηθὰ ἴο 
18 485 Αροβῖϊθβ νυν] ε] ἀρ σρισ 4] δυϊβοΥ 
{Ποτγο. 

ΕΠ τὴ|ῖ5 Ὀ6 ψμᾶῖ 851. Ῥδὺ] πιοαπῆ, [θη ἴδ6 
οἶδιδα “" ΨῈ 41} ννῆο ἱπνόῖκο "ἢ νν}}} ἀθηοῖς 16 
Αεδαδη ΟΠιιγοῆθ8. ᾿γίπρ ουϊδίας οὗ (οτίπιῃ 
δῃὰ γοῖ δϑϑοςϊαῖοα ἴο {6 τηοῖδθοῦ σι γοἢ ἴῃ 
Οοτπῖῃ. ΑἾδο ἴπ6 ψψογαβ “ἸΏ ΘΥΟΥΥ ρἷδοο ἢ 
1 ποῖ θὲ υδοὰ ἴῃ ἃ ννοτὶ ἀ-ννϊὰθ ϑθῆβο, 5 
ἴη (4), θαϊ ἰπ ἃ 5εη86 οὗἉ ἱορορτδρῇϊοδὶ γοϑίτος 
τίοη ἴο {86 ργονίπος οὗ Αςπδῖβ. ὙΠΟΓΘ νν88, ἢ 
ΒΘΟΠΊ5, ἃ ὈΓΔΠΟΒ ΠΌΣΟΝ δ Οὐθηςσητος, ἃ μᾶΐ- 
Βοιυγ οὗ Οοτίπιῃ,. ΤΉ 5 ἰαϑῖ νίονν 15 'η παυτήοῃ 
ψ ἢ 2 ΟΟΥ. 1. 1, Ύ ΠΕ ΟΒυτοῇ οὗ Οοά νῆϊς 
5. ἰη (οτγίητῃ, ἢ 41} (ἢ 51 ηἴ5 νν ῃο ἃζγὸ 'ῃ 186 
γΠοἷς οὗ Αςδαῖ8. ὍΠ15 15 ἴῃ στοδῖ πιθάςισγα 
Μογοτ δ νἱθὺν 4150, ῆο, ποννονογ, σγοΐίθυς {Π6 
“νοΓγὰ ἐῤεῖγς ΠΠΙΘΗ͂Υ ἴο τῆς Οογίπέδίαπ σΠυτοῖ 
ΤῊ ΠῚ 6Υ5, γεῖ 50 85 ἴο ἰησϊυάς [6 Ῥ͵ονΙΏςΙΔ] ΟΥὉ 
Αοδαδη. ὅ8ὅ66 8 ἰηροηίΐοιιβ ποῖθ, ἴΐ 15 [6 
γΑΤΙΟΙΥ οὗ ννᾶγβ8 ἰῇ ψυπὶσἢ ννοσαάβ πιὰ δ6 σοπ- 
πεοῖεά νὴ Θαςἢ οΟἴπον παῖ ςσοηκιτυΐο5. [ΠΡ 
αἰ βησ Υ οὗὨ {115 ῥραββαρθ, δηὰ 1}}15 νδσΊ εἴγ 888 
δεθη τηδάθ ροϑϑίθ]ς ΟΥ̓ ἴπ6 στονν τς Οηβδὶου 
οὗ {π6 ἀγίϊοϊο ἴῃ ΗεἸθηϊδιῖς Οτσεεῖς, 
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δἱοτίες, ἰδεῖ Ὠϊπι ρίουυ ἴῃ 5.75.9. 



Ι. ΓΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘΒ, 1]. 254 [ν, τ---ὁ, 

ΓΟΗΑΡΤΈῈΚ 1]. 

Αἴ ἀεείαγείλ λα λὲς γεαελίηρ, τ ἐλοεσὰ τ 
ὀγίμσ »ο ἐχεφίσπε ὁ «ῥεοεά, οΥ 97 4 ἀμνιαη 
τοϊεαίσε: γε εορμσίσίά ἐπ {δε 4, αὶ 2σιυενγ οὔ 
Οοά: α»πάα .-9 ,α» ἐχεεοίλ 6 ἐἀε τυξάοηε οὕ 
ἐλὲς τοογ(α, απά 9 ἀιαμ σέρσέ, ας λα 14 
ἑάε παίμγαΐ πιᾶπ εαπροί τι ἰεγσία»πα τ. 

ΔΠΥ τῆϊηρσ δθοπσ γυϊ, ϑᾶνεὲ |ε6β0β 
Ὁ τγίβε, δηά ἢϊηι ογυς! αά, 

23 ΑΠ41 ννὰ5 νν ἢ γοῦ ἴῃ νυ ΆΚη 6885, 
δηὰ ἴῃ ἔξαγ, δηά ἰπ πιυςῇ τγεπι ]πρ. 
4. Απά ΠΥ βρεεοῇ δηά πιγ ργελοῆ- 
ἱηρ; “τυᾶς ποῖ ννἱἢ 'επεὶςίησ ννογάβ οὗ 6. ἘΕΥδΕ: 
ΠΊΔΠ᾽5. νγίϑαοπη, δα ἴῃ ἀεπιοπϑ ΓΔ ΟΠ "Οτ, δος 
οἔ τῆς δριίγί δπὰ οἵ ροννεῦ: ὡρέμ 

ς Τμαῖ γουγ ἢ 5Που]4 ποῖ 
Ἰξίδηά ἱπ ἴῃς ννϊβϑάοπι οὗ τπηδη, δῖ 1η "τ. δε. 

ΝΩὨ 1, Ὀτγεΐβγεη, ἤεη 1 οδηλε 
ἴο γου, ἔσδπλα ποῖ νν]τἢ αχςε]- 

Ἰεπον οὗ βρθεςῇ οἵ οὗ ννίβάοπι, ἀεοϊαγ- 
δ ςὮ, Σ. 17. 

ἱηρ απο γοῦ τῆς ταβἸ ΠΊΟΠΥ͂ οὗ (υά. 
4 Εογ ἴ ἀετϊτογηχίημοα ποῖ ἴο Κηονν 

ΟἩΑΡ. {Π. 1--ς. Αρρὶϊοβφίίοη οὔτε ἑοστεροίηρ 
βοςσζίοη (ἰ. 17--} 1) ἴο ἴπ6 παππεγ ἰῇ ἢ! ἢ δι] 
δὰ οοπιθ ἔογνναγά 45 ἃ ἴοδοῆογ ἴῃ Οοτιηϊῇ. 

Ι ἴοο, 45 θοίονθϑ θοῦ ργθάσπεῦ οὗ Οοὐ᾿β 
υυϊϑάοπι, “τἀπὸ ἴο ἰηδίγιςϊ γου. Ηον 
σα: 9 ῬΓΟΟΙ δἰ πιΐηρ πο ὙἱΓῈ ἰρ ἢ Ὅθ87- 
ἐπ οὗΈ δγρυμοπῖ ΟΣ οὗ ψνίθϑάοι-- 8 9 
ἘοδοΣ τ ΟἿΥ οὗἩὨ 60 ἃ." δοϊοπιη ἐπ ρἢδ5ι5 ἴο Ὀ6 
ἸΑαϊ4 οἡ {πὸ ψοτζτά ' Οοά; ᾿πιρ᾿ γῆς ἴπαῖ τῆς 
ἀπηουηςεοπιοηΐ οὗ Οοα': 65 ἘΠῚΟΠΥ ἢ45 πουρῃῖ 
ἴο ἀο ν πῇ Βουτγϑἢ οὗ ἀγρυπιθηῖ οΟΥΎ »ταπάδιγ 
οὗ ΡῬὨΠΟΒΟΡΆΥ, διιῖ πιο ἴο ἀο νι ρἰδίη 
ΒΙ ΠῚ] ΟΥ̓ οὗὨ βἰδιεπιθηΐ, 

ῶ. “ἙΟΣΙ ἀἱὰ ποῖ ἀθίθσι πο ἴ0 ΚΠΟΝ 
Βοιροίἰπα (τὶ εἰδέναι, ηοῖΐ τι) διλοὶᾳ γοῦ, 
ΟἈ]Υ͂ (Πη|655 1 ἀεἰεγηϊποα ἴο Κπονν, 845 1 ἀϊα) 
[6δϑι15 (ἡ γῖϑδι. διὰ αι ἴοο οσποὶδοὰ." 

ΤΗΘ ἔμ]! Γ 86 η86 ἰ8.:---Ὁ οἷἱ πηδῦ πιηκ {παῖ 
[πὰ ἀεοϊἀδὰ ἴο δ6 ἃ Κπον" -5ουγθῖδιηρ ἴῃ ΥΟῸΓ 
αἰτοϊο, δυὰς 1 16}} γοιι 1 ἀϊὰ ἢο0 διιοῦ τὨϊηξ. 
πὸ ψέδροη οὗ Κκηον]εάρε 1 γτεϑοϊνεὰ ἴο 
τνϊο]ὰ ἴῃ ΥΟΟΓ ργθϑθῆςθ, ἃπα ΟΠΪΥ ΟΘ, ὨΔΠΊΘΙΥ, 
᾿β ΟἸιγιϑῖ, ἀπά ἤἔρμπ ἴοο ἴῃ Ηἰ5 ἀδορεϑῖ 
απ] δῖίοη, 45 παι θὰ ἴο {πΠδῖ οΥοβ58 νυ σὴ 15 

ἴα νβάοτῃ οὗ Οσοά δηὰ ἴδε ἀγρυπΊοηὶ οὗ ΗῚ5 
Αροβίϊεϑ. 1 Ἴαπιθ, ποῖ ννεανίηρ 5υ]] ο  βιη5 
ΠΟΥ {νι πίη ΒΟΡἢ5ΠΊ5, Ὀι 5 ΠΊΡῚΥ δαγίης ἴο 
γου, ΤΒὲ ΟΠ γιϑὲ 15. σγυςσῆεά  δὸ ΟΒτγ- 
δοϑίοπηῃὄ. Μοβί ςοπιηπιοηίΐαϊοι5 δχρίδίη :--- δ 1 
ἀϊά ποῖ τοβοῖνε ἴο κῆπον ηγέῤίπο ἀιλοὴρ γόου, 
Ὀυϊ..... νῇϊςἢ 15. σἰεαυΥ ποῖ 580 ζοοά ΠΟΣ 
80 ΓΕΪεναηΐ ἴο ἴπε σοηϊοχί, 

Ν.Β. Εοτ 1158 βεῆϑβϑε οὗ τὶ εἰδέναι σοτηρατγο 
οὗτος μὲν οἴεται τὶ εἰδέναι οὐκ εἰδώς, ῬὶΔῖο, 
δη εἰδὼς τὶ κἀγὼ τήνδ᾽ ἔχω προθυμίαν, 
Εμγ, ΑἸςθδῖ. 1το7. (Οοραγο «50 ποῖς οἡ 
«ἢ. "}. 7. 

8. “πώ 1 «υα:ς «οἱ γοι ἱη «ὐφαξηεξι., ἀπά ἱπ 
αν, απά ἐπ πμεῤ ἐγερεδἰπσ.) Ἀ ΘΉάοΥ :---“ Απά 
Ι ᾿Ϊῃ νοαΚηο58 Δρρϑαγϑὰ Ὀθΐζοτο χοῦ," 16. 
ἴῃ Ρυῦ]ς. Εοτ {Π15 γοπαογίηρ 566. οἤδρ. χνὶ. 
το δῃὰ ποῖθβ.0 Μογεγ 5 “1 {6]] ἱπῖο ννβᾶκῆθϑϑ 
ἴὴ ΥΟΛΓ ῃΓθβϑθηςο," οδηηοῖ ὃ6 τς. Οτάογ οὗ 
[ἢ6 νοτγάβ ὄχοϊ θα (Π15. [π νγθακῆθβθο.... 
25 ἰαάθη ν ἢ ἃ πιόϑϑαρο παῖ ννουὰ βϑϑηη 

᾿ ΒΟΠΊΕΪΥ δηά 6) πὸ σις ἃ Πηδβρυη γβοιοσίο. 

τε ροννεῦ οὔ (Ζοὰ. 
6 Ηονθεῖ: νὲ βϑρεὰκ νυνιβάοπι 

Οοπῖο ἔγτοπθ Αἰἴπθηβ, νἤετο ἢ6 Πα ὈΑΡΙΥ 
[1164 ἴο πιᾶκὸ αἵ (σου ητἢ ἃ ἔγοϑῃ αἴτοπιρί ἴο 
ςοπίγοηϊς ἴῃς ργαπάεισ οὔ Οτθοὶς ΡΠΠ]ΟΒΟΡΗΥ͂ 
ΜΓ ἴΠ 6 5 Γρ] 1οὙ οὗ τπὸ Οὐοϑρεὶ, ννλ5 σπου 
ἴο πιᾶκὸ δ85({. Ραὰ] τὰ. ΟἿ [ἢ15 σοπίγαβῖ 
ἴῃς ΑΡοϑβῖ]α ννᾶ5 ἀθερὶν σοηβοίοιιβ, ἀπά {πὸ 
ννΟΑ ΚΠ Π655 ποτα ἀδβοσί θεὰ ννα58 εἰς], ποῖ ρῃγ- 
βῖσαὶ. ΗὌἊὌ ννᾶς παῖιγα! Υ δηχίουβ, ἰδϑῖ ἴῃ 
Ροϊβϑίῃς ἴπε ἰδίῃ ἀγρυπιθηΐ οὗ ἴπ8 Ἵτοβ5 
Ανδιηϑῖ {πὸ σοΐοβϑαὶ ἑδυγις οὗ ἃ βεδῖεα ρῆμῃο- 
ΒΟΡὮΥ, ἢ6 πη ῆϊ [41]: ννὰ5 ἃ [αν ἃ διτηθά ντἢ 
ΒΈΓΟΝ ἃ ροΌΌ]Ο ἴο ρῥσγονδὶιὲὺὲ ἀσαϊηϑδὶ ἃ (οἰ δίῃ ἴῃ 
δ ἢ ἃ ρΡαπορὶγ" Βαῖ ἰῃ ἢ]5 “ ἔδαγ δηά ἴγεπι- 
δΙης ἡ ἴθ Αροβδίῖς ννᾶ8 δησουγδαυθα ΕΥ̓ {Π6 
Ιογά ἴῃ ἃ νἱϑίοη ΟΥ̓ πὶσῃῖ, βαγίησ, “ Β6 ποῖ 
αἴγαιϊὰ, θα βρθακ, ἴοσγ 1 δὰ τ ἴμ 66" (Αςῖἴϑ8 
ΧΥΠ, ο). 

4. »ν “βεεορ. 1.6. ΤΩ ποοάθ οὗ δγριι- 
τι ηΐ, ΟΥ̓ ΡΟΓΠΔΡ5 5 ΠΊΡΙΥ͂ “ΠΥ ἀγρυπιοηΐ," 1.6. 
{Π6 ἴαςϊ οὗ ἴπ6 σσοβ5. ““ΜΥ ργϑδοῇῃ!πρ " πλ6ΔΏ5 
“μόείαπες οἵ ἀΐδοοιιγβο 16 δθηθς ἰ5, ΜΥ 
αὐξαπιοηΐ δηὰ ΤΥ Ῥγθδοῃίηρ τνὰβ ποῖ (ὈοΕΓ 
[Δ «ὑεγὸ ποῖ) ἀγοϑϑοά 'ἱπ ννηβθοῖηθ ἀγρὰ- 
Ιρηῖ5. οὗ τῇδη 5 νυ ἱϑάοπι, δι πιονοά ἴῃ (ἢ 6 
ἀειποηδίγαϊίοη οὐ δριγιῖ δπὰά οἵ Ῥονγὸῦ: ἰ.6. 
ἴῃ σοηνϊοῖοη οὗ ἴπε τγυῖῃ, ψτουρδῖ (Ὠχοῦ ἢ 
ΤΑΥ͂ Ρἰαΐη ργοδοῃίην οὗ ἴπ6 σγοϑ5 ἴῃ ἴῃς ποατίβ 
οὗ ΠΥ ἤράγοσβ, ΠΟ56 ϑριγς νγὰ5 τουςῃοά ΟΥ̓ 
ἴῃς Ηοἱγ δρίγιῖ. “ΟΥ̓ τῆς ϑριγιῖ, Α. Ν. ποῖ 
αυϊῖα σοττεςξ : οπῖ 4ῤε. 

δ. γοων ζαϊ δ «ῤομίιί πο “απ4.1] ῬτΟΌΔΟΪ 
δίαϊοβ αἱπὶ οἵ εἰϊνίπθο ρυγφροβε: ἴπαϊ γὙόουγ 
(Δι ἴῃ ΟἸτῖβὲ ταϊσῃϊ Ὀ6 Ὀαδοά, ποῖ Οοἡ πιὰῃ 8 
ννυϊδάοτῃ, θυϊ οὐ Οοὐ 8 ρονευ, ννῃῖοἢ ΡΟΥΟΣ 
δίοηο δγοιρμῖ σοηνίςίοη τπγοι ἢ ἴδ6 τηράϊυτῃ 
οὗ ΩΥ ἀϊδεοουγθϑα. 

6. Το Οοβροῖ, πονγενοσ, νι οἢ Δ᾽ 65 
Βυχηδη ννϑάοπι, Π858 ἃ ννἱϑβάοτῃ οἵ 15 ονῇ: ἃ 
ΡὨΙΟΒΟΡΗΥ͂ 15 ἴο δε ἔοιιπά ἴῃ (ἢ τ 5Ε 150} 4150. 
ΤἼΘ 56η86 5:--Α νϑάοπι πούνονοῦ ΠῸΓῸ 15, 
Δηὰ {15 νυϊϑδάοπι «ὐε ΑΡροβἕῖϊοβ. ἀο υἱῖοσ Ὀεΐογε 
ἔ]Π]τρτόννη δηά πηδίυγεὰ ( γιϑιδηβ, δηὰ ΟὨΪΥ͂ 
Ὀοῖογο βιις ἢ. Ηδτε ἴῃς ραδσίίοἰς δέ ἰ5 εογγεε- 
ἐΐυς; “Υοὶ ἃ νι ϑάοτη ἴπογο ἰβ... .) ΤῊ 5 
νυ ϊβάοπι ἴῃ οἷ. ἱ. 18 45 Ὀδδθη ἀδϑογ θα ἴο Ὀε 85 
τ ἢ στοαῖου ἴδῃ 41} Βυυπιᾶπ ΡΒ] οϑορδ!ο5 Ρυζ 



ν. ). 

διηοηρ ἴπ6πὶ τῆλξ δε ρεγίεϊ: γεῖ 
ποῖ ἴδε νυν βϑάοπι οὗ τῃϊς ννογὶ ἀ, ποῖ οὗ 
τῆς ρῥγίπουβ οὗ τἢ18 ψγογὶα, τηδῖ σοπλα 
ἴο πουρῆῖ: 

Ι, ΓΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΟ. 1. 

 Βυῖ νψε βρεὰκ τε νυ βάοπι οὗ 
(ὐσά ἰπ ἃ πιγβίεγυ, εύεη τῇς πιάάδη 
«τυἱτάοπι, νος (σοά οτγάδϊηθαά Ὀοίογα 
186 νγοτγ] ἃ πο οὐχ ρίογΥ : 

τοροῖποσ, 845 Οοά 18 στεδῖοσ [ἢδη πιᾶη. Νον 
ΠοπΘ ἴο νἱονν ἵἴννο οἰαϑϑδοὸβ οὗ ἀοςῖσγίιηθ, (Π6 
ΒΣθοΓ δηά ἴΠ6 Ἰοννοσ ; ἔννο οἶδϑϑθβ οὗ Ὀ6] 1 ν τ 5 
ἀἰβδο, 186 δά 5 ἴθ ΟἾγσὶ δηὰ 16 ὑαδ65 ἰῃ 
ΟΝτσῖ ; ἴνο πιοάθβ οὗ Ἴοϊῃπλιπι δίοη, ᾿γίς- 
γαῖς ἰηβίγυςοη δηά ρυδ]]ς ργεδοπίηρ. Νο 
Ἑσοηΐϊγαδῖ ΒόοΙα αἴ 411 δείννεεη βθάβοη δηὲ 
ἘἈδνεϊδέϊομ, 45 δοπὴα της, Ὀυΐϊ 5ιγι ΕΥ̓ θ6- 
ἔνοοη ἵννο Ρῃ]οβορῆϊεβ, [6 ΡὨΠΟΟΡΩΥ οὗ 
Οοά δηὰά ἴδε ρἢΠοσορν οὗ πε ννοσ]ά. [τ ἰ5 
ποῖ ἴσια παῖ ΩΤ ΒΕ ΙΔ Υ, ἴῃ δείτηρ ἔοσίι τἢς 
ὈαΓΘ γριιπιθηΐ οἵ ἴῃ6 Οὐοββ ὑπῖο ἴπε 5αϊνα- 
τίοη οὗὨἉ Ὀε] ον γβ, Β45 ΠΟ ἱπίεσίου ρἢ]οσορῆΥ οὗ 
5 ον ἴογ ἴπῸ ἔδνν τεσορένο οὗ 1. υἵ 
οὔδεγνε ἴπΠ ποῖ ΟἿΪΥ ἃ οοηίγασε Ὀεΐννθθη 
ἴπεϑε ἴννο ῬἢΠΟϑορ ἢ 65 15 πογὸ ἱπάϊςαϊοά, Ὀυξ 
ΔΠΟΙΒΟΓ Ὀεΐννεθη [6 ἀδοροῦ ἔγἢ5, οὐ ΠΙΒΒΘΓ 
νυϊδάομῃ οὗ (ΓΙ β[Δη!γ, δηά ἴΠ 6 συ πιο πίαγΥ 
Ἰόβϑοῦβ ἰπογεοῦ, ὙΠ15 βθοοηὰ Ἴοηϊγασξ δ6- 
ἔννθθη ἴννο οἶ45565 οὗ ἀοςίτίπο, [πῃ 6 ΠΙΡΊΘΥ δηά 
1Π6 Ἰοννεσ, Ὀσηρθ ἴο νἱονν ἵἴννο σογγεβροπάϊηρ 
οἾ45565 οὗ δδιθνοσβ, ἴῃ6 ἔργον δηά {86 
Ἰηίδηΐϊβ ; δηά ἴῃ δάάιίίοη ἴο ἢ ϊ5, ἴννο σοιτο- 
ϑροηήίηρ πιοάδθβ οὗ ἱποίγιιςϊΐοη. [}η ἕωςΐ, (Π6 
ΑΡροϑβῖῖς μαά μι πεγίο ργοδομθα ἴο 815 ἤθαγοτβ 
αἵ (οπηἢ συςῖ Ὀγοδά ἔδοϊβ οἵ ἴῃς βοῆοπὶο οὗ 
Ἐἀοπιρίοη 845 ννεγα ἰενοὶ ἴο {ΠεῚΓ ἴον ἀρργθ- 
Βοπϑίοη: ἢς μδά ποῖ ἀδγοὰ ἴο ϑργοδά δοίογε 
ἴῃποπὶ ἴῃς ἴγδάϑισοβ οὗ {πὸ ΠίρθοΥ “ ννϊϑάοχῃ " 
τηθοῖ ΟἹΪΥ ἔοτ [ἢ6 ““ρεγίεςξ ; " ἴο δυςὶ ῥρϑᾶγὶβ 
ΤΏΟΥ ἴπ {8εῖγ Ἴγιάε βίδα ννουὰ πᾶνε Ὀθεη 
5. 1η6. 

Θ. ἐδὲ ῥγίπεθ 977 ἐδίς «υον]ά.1 1.6. 16 Ιοδὰ- 
ἴηρ τλθῃ οὗ ἴῃς [δνν5 δηά οὗ ἴμε Οὐεείϑ, [Π6 
Οϑηῖ!ε ροϊοηϊαϊε5 ἱπο]υάϊης Ηδο]δηῖὶς ρἢ1]|ο- 
ΒΟΡἤΟΓΒ δηάὰ Ηροῦτγεν ἀοςίογβ. ϑυςῇ “ σοπὶα 
ἴο ποιιρὶν :᾿" (8656 Ἰυπλ πατῖθ5, νυν ΤΠ ΘΙΓ νδίη 
ἰδ ρ5, ρας δηὰ ρὸ ουἭἫ Ὀεοίοσγο ἴῃς ἀδυ βία οὗ 
Ττυῖῃ νπθη ἴ ἀαννῃ5 ἔγοση οα ἢισ ἢ. “ Ρυίηςεβ 
οὗ 1{Π195 ψοῦὶά" οἀη ἤασγάϊγ ἀσποῖίς “ἴδα 
ἀεηλοηβ οὗ ἴΠ6 αἱγ᾽ (Ερῃδ8. νἱ. 12) 858 9ΟΠΊΘ. 
ἴῃ νϑῦ. 6 ἐν σδῃποῖ πῆθδῃ “ἴῃ ἴῃ6 Ἰυάρπηοηῖ 
οὗ: πῶ ταθδὴ “ἷπ [86 ργόϑθῆος οὐ ςἶγοὶς 
ε"» 

ΟἹ, 

7. ΤὮε ρασγίϊςϊοβ (δέ δηὰ δέ δηά ἀλλα) ἰη 
ΤΟΙΒ5. 6, 7, 6 ἴο δὲ γοηδογοὰ ἴδ: 72: ἃ 
ῬΒΠΟΘΟΡΗΥ ἴπογα 5 ἴπαὲὶ ννὸ υὔζογ Ὀοίογο 
βρίγτυδὶ δά ι}18.; ἃ ΡΠ ΟΘΟΡΗΥ͂ δοφυευεν ἠοῖ οὗ 
{π|5 νου], δι ψγὸ υἱίεγ Οοα'; ΡΒΠ]ΟΒΘΟΡΩΥ 
ςουσδεά ἴῃ ἃ τηγϑίεσγ. Υἱοῦ πλιιβῖ ποῖ 5ιιρΡΟΒ6, 
Ὁ (ὐοπηιπίδηβ, Ὀσοαυβο δυπιᾶη ϑυϑίθπβ οὗ 
τῦσάοπὶ ἃγὸ βἤδοσ δὐῦϑηγά 65 τὸ Οοά, {παῖ 
Οοὐ 5 νυ ϑάοπι [88 ἢῸ ϑγϑίθπι οὗ 1183 οΥΤ ; 
παῖ ([ῃ6 ὕτοβθ οὗ Ο γίδι ἰ5. ἃ πιογο ᾿ηϑυ]δῖοα 
[αςῖ, ἃ ννᾶγρ ψΊμουΐ ἃ ττοοῦ οΥ ἃ κἰπρὶο ᾿γεαὰ 
σου εἰἴδετ. ΝΟ, ἴβοσε 15 ἃ ναϑί βοβοῖης οὗ 

ννϊϑάοπὶ ἴῃ πὸ πίάάοη σουηκεὶ οὗ Ἀδάεπιρ- 
οη, ννῃ!οἢ γα ΑΡΟ51165 δῖορ ΟΥ̓ βίορ υπίοϊά 
ἴο ἴδε 5ρὶ γι Π}ν Ἰητο]]ΠἸροηῖϊ. “σοποδμοὰ πῃ ἃ 
ΣΩΥΒΊΘΤΥ ;" ὴ0 οὐ]δείίοη ἴο {18 γεπάστίηρ ἰη 
πε Οτεεκ. ὙΠε ἱπιᾶτὸ οὗ ἴπ6 γ»γοαῖ ΕἸρὰ- 
βίη Π τηγϑίογθϑ ργο θα ἷν βυρρεσίεα 115 ννοτὰ 
»ρΙγ ΙΓ ἴο δῖ. Ῥϑι)ὶ αδἵ (ογιηΐῃ. [᾿ Ἄρρθδγξβ 
ἴμαῖ {15 τηδηϊἝοϊά ἀδδῖρη οὗ Οοὐἶβ νι ϑάοτῃ 
νγ5 υηϊοϊἀοά το τῆς ΑΡοπβῖϊθβ, ἰὴ ἃ5 ΤᾺΓ 85 
ἴ νν8 ιἱπίοϊἀοαὰ ἴο μοῖρα, ΟΥἩ ἃ »ταἀυξίοά 
τονοϊδῖίοη. Βσοπὶ {ΠΣ ἰηδριγεά 1|1ρ8 πίθη 
γεσεῖνορα ἴΠ6 εάν ΠΥ ἀοσίγηε8 ΕΥ̓ ἃ ΡΓγΓοςσθ58 
οὗ ἰηϊταϊίοπ αἰσὸ στδάιαφίο ἴο {Π6}Γ ϑθνεσγαὶ 
808 65 οὗ σδρδοῖγ. [ἢ 115 ργοσθεβ ἀἶ5ς!ρ}65 
ψ Το (ἢ ᾿ποϊγυςϊεά, Αροβιϊοϑ νογα ἴδ Ὠίοσο- 
Ῥῃαπίθ ΟΥ σοπιπλιπιοδίνε σπμδηποὶβ, (πε ΗΟΪΥ 
ϑρις τς Ἰ]αστηδεῖνα ἀσθηῖ, ῬΟΥΒΑΡ5. ἴῃ6 
Τοηοτιηρ ἦν υἱοῦ Οοὐδβ ν͵ϑάοπι ἰπ {86 
ἴοτπη οὗ ἃ πιγϑίοτυ " ΤΏΔΥ ὃς ῥτοίοσγοαὰ ὉΥ͂ 
ΒΟΙΏΘ 5οῃοϊαγβ. ΤὨϊβ τοηάθγίηρς νν}}} ποῖ ἀϊ5"» 
(υτθ πΠ6 αὔονε ἐχρ]απδίίοη, Ὀυϊ νν}}} γαῖθοῦ 
56 Γν6 ἴο Ὀτγίηρ οὐ τῆς ἴσας ἰάξα οὗ ἴδ ρᾶ55- 
86, πδηγοῖυ, [παῖ 115 ννῖ586 βοῆοτηθ οὗ Οοά 
Ὀεΐπρ ἴῃ σωῤσίαποο ἃ ΤΑΥΒΊΟΤΥ, τὲ ἰἰΚονν]56 
ἰπ 1π6 γόγγι οὗ ἃ τιγϑβίοσυ ὈῈ σοπιηγιπίςαϊοα 
ἴο πηεπ, {π||6 ὈΥ {π||6, ὙΠῸ συγίφίη πλιισῖ Ὀς 
Πρ νυν ἃ σαυζίοη, τηθαϑιγεὰ ΟΥ̓ ἴΠῸ 5ρὶ- 
τίτυ4] ᾿πτε ] Πσεποθ οὗ ἴΠ6 ϑρεοίΐδίογθ ἐποπταί, 
Νοῖ πη]1|κὸ ἴηἢ6 Οτεοῖκ ρῆγαβο, “ ννα το Γ ἴῃ ἃ 
ΤΑΥϑίογ, ἰ5 οὐγ Πρ] 5ἢ, “ψὸ δρθαῖκ ἴπ ἃ 
ὙΠΙ5ροσ." [Ιἴ 5ῃου]ἃ θὲ σοηϑίδηο! Ὀοσπθ ἴῃ 
τηϊηὰ (παῖ ἴῃ ἴπ656 σμδρίουϑ “ ἴῆς νυϊδάοπι οὗ 
Οοά’ θείην ἴῃ βιιδβίδπος 8 “' στθαΐῖ ΠΥ ϑΊΟΓΥ "ἢ 
(τ Τίπι. ἵν. 1) ἀεηοΐεβ. ποῖ πλογεὶγ ἴμε Ὀγοδά 
ἴλοῖβ οἵ Ἀεάεπηρίίοη τπᾶῖ ἀγὲ τεσεῖνεαὰ ὈΥ 
ἔα, θὰϊ τΠη6 ῬΠΠ]ΟΒΟΡΏΥ (παΐ Θηνγοὴβ ἴΠο56 
αοεῖ5, [ῃ6 περ 5 δηά ἴῃς ἀδρίῃβ παΐ ονοῦ- 
ἢδηρ δηὰδ υπάεη]!ο (ἢ6 σρηΐγαὶ ἐοςοίγι 65 
Ὀτγοιρῆῖ ἴο γεν. [{ δβοιϊὰ αἷθδὸ ἢοΐ ὃς ἴογ- 
βοζζοη τῆι 1Π15 “ νυ ϑάοῃι ᾿ 15 ἴῃ [15 βιιδοΐδηςσθ 
᾿ΠἸΠΊΕΏ5ΕΙΥ ΘῸΡΕΓπιδη, αηαὰ γεῖ ἰηϊεηάεα ἔογ 
πυπιᾶὴ ΔΡρτγοῃποηβίοη: ἰἃ τπογοίοσο ἀδπιδηάβ 
Ὀοΐὴ ἃ Βιπιαη οΥ̓αῃ δηά ἃ αἰνίηθ δρθηΐ ἴου 
115 ςοπιπλυηϊςδίίοη ἔγτοπι ΟΟα ἴο τη. ὙΠ ΕΓ 
15 δἷϑο γοηαυϊγοά [ἢ Ὠϊπὶ, ννῇο σογηπληϊοδίοϑβ 
ἵτ, ἀἸβοσιπιιηδίίοη οὗ σπαγδοῖοσ δηὰ “ ἀϊβοθγη- 
πιοηΐ οὗ ϑ8ρ γι 15, 50 45 ἴο δαπιίηϊπῖετ ᾿ξ ὈΥ̓ 
νν δα ᾿πϑταἰπγοηΐβ. 

ΤῆΘ ἰοπρ ὀέήάεπ ἀαυα7 (ἀποκεκρυμμένην) 
υυϊϑάοπι. Ρογίεοςϊ ἴθηϑε ἀδποΐοβ ἃ “5:6 οὗ 
ςοπηοθαὶπηθηϊ ςοπϑθηϊθηΐ Ὡροη βοὴ δεῖ οὗ 
ςοῃορδίπηθηΐ Ἰνῆ]Γ ἢ ποθ ἴοοῖκ ρῥἷαᾶςς ἴῃ ἤδάνθῃ. 

ογἀαίπεά δεζογο ἐδε «υογά “πο ομν σίονγ. 
ΤῊ 5 εἶδιιθ6 σοηϊδίηβ πλιιοἢ ἰὴ {{π||6. Τ ἢἰ5 πηδη]- 
[ο] ἃ ννυϊϑάοπι ἴῃ 4}} [8 σϑαςσῇδβ οὗ πεῖσις δηά 
ἀδρῖῃ δηά ἰεησίμ δηὰ Ὀγεδαάςῃ “ [ἢ ΟἿΪΥ νυ ϑς 
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4 Ἰς, 64. 4. 

8 ΒΟ. ποης οὗ τῆε ρτγίποεβ οὗ 
τἢ}15 νγουῦϊὰ Κηδνν : ἔογ ἢδά τλεν Κηοννη 
11. ἴμεν ννουὰ πος πᾶνε ογυςίἢεὰ τῆς 
ΙΔ, ογὰ οἵ ρίοιγ. 

9 Βυῖ ἃς ἰτ ἰδ ψγίτζεη, ἡ γε δτῃ 

Ι., ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΟ. Ἱ].’ [ν. 8---το. 

ὨΟΐ βξεῆ, ΠΟΓ δῖ ἤεαγά, πειῖπεγ ἔνε 
δηἴογοά ἴηπῖο τῆς πεαῖῖ οἵ πιδῃ, ἴῃς 
τππρ8 Μῃϊςἢ (σοά Ὠαῖῇ ργεραγεα ἔογ 
τῆεηι τῇδε ἰονε ὨϊπΠ]. 

Ιο Βυὲ (ὑοά διατῇ τγενθαΐεὰ ζλδρι 

Οοὰά᾽᾿ ἀϊά, δεΐογτε {πὸ ᾿ηϑιτυτ]ο οὗ ἴΠ6 ἀρε5, 
ἔοτε-ογάδλι ννττἢ ἃ νἱονν ἴο [ἢ ΚΊΟΤΥ οὗ ι.8. Οὗ 
ψῃποση ΤΠ μ]οΎΥ οὗ ἴΠ6 οἰεςῖ ννᾶ5 ἴπε Πη4] 
ἃἰπὶ (1) οὗ οστγραζίοη, (2) οὗ τεἀεπιριίοη. Τὸ 
πο ἀϊνίης Μιπά ἴῃς δο]ιθηςθ οὗ ἰάθ8 νγὰ5 
(1) τμὸ βίοτυ, (2) τθάεπιριίοη ἕοσγ ἴμαϊ βίου, 
(3) εγθαίϊίοη ἔογ ἴῃς γβάειηρίίοη δηά [ἢ βίοσυ. 
Ιη ἴθ δνοϊτ!οη ἴῃ τἰπηὸ δηά ἴπῸ ὄχθοιτοη 
οὗ {5 ἔατ-τοδοδίηρ ρίδη, ἴῃς οσγάεσ οὗ ἴΠ6 
ἔλεϊβ νγὰβ ἰῇ ἴῃ6 παῖυγο οὗ {π|πρ8 γονουβοά. 
ΕοΥ 115 Ραιΐηθ πιοάς οὗ 5ἰδϊοιηθηϊ, νυ] ςἢ 
01} Ὀς ουπά ἃ ΚΕΥ ἴο υπηϊοςκ δοπὶε ἰηἰγισδία 
[οχίϑ, 566 τ ΤΊπι. 11. 4, “ὟΝ δο ν]]οῖῆ 411} πλθη 
ἴο δε Ξανοά δηὰ ἴο ςοπὶὸ ἴο 4 Κπον]εάρο οὗ ἴῃς 
ἀσι ; ἢ ΒΕΓ ΟἸΘΑΓΥ ἴῃ (ἢε ἀἰϊνίης τπουρῆῖ 
ἴῃς 5αἰναίίοη οὐ 41} πιέῃ ργεοράεβ {πεὶγ 1Π- 
διγυσίίοη ἰῇ 116 {τυ ἢ, ΑἸ δεῖῖ ἴῃ ἴῃς ἀδνεῖορ- 
τοθηῖ οὗ (ἢ6 ρυγροβο ἴῃ ἴπὴθ ἴπ6 ογάευ οὗ 
ουθηΐβ 15 ὈγΘΟΙΘΟΙΥ γονοῦθοά. ϑδυςῖ 5θεπὶ5 ἴο 
Ὅς ἴδε ΟὨΪΥ δάραυδῖο ᾿πίεγρτοίδιίοη οὗ 1} 15 
Ἰητογοϑίηρ οἰδι5θ, ΠΑΠΊΘΙΥ, ἴπαὶ ὄνθη δῖ 1116 
ἔπι οὗ ογοδίίοη Οοά μαὰ δίγεδαγ ρυγροϑοά 
ἰῃ Οἴθγηυ ἴο Ῥγοάιιςς δηὰ δεῖ ἰῇ δίοσΥ ἃ 
σμυγοῦ δηὰ 4 Κιημάοπι,Ἢ, τα] θὰ οὐἱ οὗ ἴδ6 
ννογ]ά, δηὰ τπεγοίοσο Ης πιδάς ἴῃς ννογ]ά. 

8. ΤῊ 5. τρδγνοί]οι5 βοῆθηπιε οὗ Οοὐ᾽β νν]5- 
ἄοπι, νοΐ ννὰ5 ἴο ἰϑδϑδ ἰπῃ ἴΠ6 ΡΊΟΓΥ, ΠΟΠ6 
οὗ ἴδ σι ]ογ5 οὗ [15 ννου] ὄνοσ ρργοποηάεὰ ; 
ἴοσγ ἢ ΤΠῸῪ δαά Δρργοπβεηάοα ἴλ15 νν᾿βδάοσῃ, 
ΠΟΥ ννουἹὰ πονοῦ Πᾶνε ϑδἰδίη :ῤὲ Δογά οὗ τῃαῖ 
ΕἰογΥ. 

ἴῃ ἴῃς Ῥούβοη οὗ {6 Ἰησαγηαῖς δοὴ ννᾶϑ 
οτηὐυοάι!εά δηὰ πηδάθ δοζιιδὶ ἴη6 ἀἰνιηθ νυ ]βάοπι: 
ἔτοπὶ Ηἰπὶ 1ἴ νν85 σοϊῃμη! Δ Ὁ]6 ἴο ΟἾΠΘΓΒ ἰη 
16 τγεοοίο] ἃ ἔογπι οὗ τ οι5η 655 δηά βαηεῖϊ- 
βεοκρίίοη δηὰ γεάἀοπιρίίοη. ἘΚοάοιηρίίοη, {πὸ 
Ἰαβῖ ᾿ηκ ἴῃ {Π|5 σἤα!η, ἰ5 ἃ γγοδῖ σοηβι πηπλᾶ- 
τίου τπὰΐ 15 4]Π16ἀ ἴο ἐφε ψίογγ ἴῃ νυ πο ἢ τῆς 
νυ ]ϑοπὶ 15 ἴο οἰ] πιϊηαῖο., Ἵ1 15 ΕηΔ] βίογγ, ἴῃ 6 
5641:0} οὗ τὶ θοιβηθ55 ἱπηιρυϊεα ἀπά οὗ ἢο]}- 
655 Ἱπιρατίε, ἀπὸ {6 ΠΟΑΓΟΤ τόθ οὗ σὸς 
ἀοιηρίίοη οοτηρὶοϊοα, ννὰ5 Ῥυχοὶγ ννοὴ δηά 
ΤΟΥ ΤΟΥ οὐ 5 δοιενεὰ ἔοσ Ηπι56 1} ἀπά ἴογ 
ΗΙ5 541π|9 ὉΥῪΥ ἴῃς ϑοὴ οὔ Οσοά ἰη διιπιάη 
πδΐυτο, 580 ἰμαῖ Ης 15 ποῦ ἰῃ Ηἰβ οὐ Ρεογ- 
50Π ποΐ ΟΠΪΥ ἴῃς επιυοάϊπχοπὶ οὗ [Π6 βίο συ, 
δυῖ 4150 ἴῃς τρί} γοῤγίείον τμογοοῦ, ἼὩς 
8650 15 ΟἸΘαΓ, Υ1Χ. "" 16 18Ὸ τυ] γ5 οὐ {15 ννοτ] α 
δὰ ὄνθῦ ᾿οπὶὸ ἴο Κηον Οοὐΐβ νυϊβϑάοηι, {ΠῸΥ 
νουὰ ἢᾶνα ἰουπά ἴῃς Κηονεάρε οὗ 1}|8 
νυ ἰδάοτῃ ἴο Ὁε 16 5016 "νὰ δηά τηθᾶπ8 ἴο 
ΤΩδη 5 Πρ οβίαίς οὗ ρίοτυ, δηὰ {δμογείογε 
ννουϊὰ ποῖ ἤᾶνο ἰδίῃ ἴη6 ὙΠΠΟΥ ἃπά ον ΠΟΥ 
διὰ ρίνεῦ οὔτΠδ βἸοσγ νυ ὨΙςἢ 15 ἴῃς ξολ] δηά οπὲ 
οὗ οὐ 5 ν͵βάοχμ." 

εγμοϊβεά.} ΤῊ δεῖογϑβ ἴῃ [6 στο! χίοη ΤῸ 
Ὠεγα στοραγάθὰ 85 ἴΠ6 οἊπιδοαϊπιοης οὗ [δῖ 
νυ ογ] ἀ-ϑριγῖ νης ἀατκοποά ἴΠ6 τποσγαὶ δἵ- 
ΤΆΟΒρΡΙΙΕΓ οὗ Οτεοκ ρῃΠ]οθορῆγ. “ὙἼΒὸ ] οτὰ 
ΟΥ̓ ἐῤὲ βἴογυ " 15. ἴῃς τιρῃϊ νογβϑίοη. ((οαρ. 
ἔρἢ. 1. 17, “ἴὴε Εδίδοσγ οἵ ἴῃς ρίογυ.) 

9. Τῆο δαάνογϑαίίνε ὀμζ ἰ5. ἴῃ δητΠ6515 ἴο 
{πὸ πορεῖνο Ιάθᾶ οὗ ἴπ6 ἤγβξ οἴδιιϑα οὗ γϑσ. 7, 
(Π6 βοοοπά εἶδιιϑα οὔνν ἢ “ ,)ὸνγ 7... .᾿" 5πῃου]ά 
δε ἴακοη 458 Ῥαγθηῖπῃοῖ δ] δπὰ βυθδογαϊπαῖο. 
ῬΥΟΔΟΝΥ͂ ἱπ νοῦ. τὸ ἴῃ6 δέ 5 δέ ἐπ αροάον. 
ΤΠς πιοδηϊηρ ἴδϑη νυν} Ὀο ---- ΤῊΙ5. νυ Ἰϑάοσῃ 
ποῖ οηςδ οὗ ἴ86 Γυ]ε 5 οὗὨ [Π15 νου] ἀ Ἔνοῦ ἄρργο- 
ποηάοθά,: διέ ννῃλῖ τΠΙηρ5 οΥ̓Θ ΠΕΥΘΓ δᾶνν ἂδπά 
ΘΑΓ ΠΝΕΙ͂ Πεαγὰ απὰ ἴο [9 ϑαχίΐί οὗ 388} 
ἌΘΥΘΙ ΟΟΟΌΣΤΙΘ ἃ, ΠΑΙΠΟΙΥ ον στοδί δὶ Ω [8 
Οοἂ ῬῬΓθορΡδιϑθὰ 70. 080 ΨἘἘΟ Ιονο Ηϊπι 
--ἴο πϑ (Αροβίΐεβ) θοὰ σονϑδ]θὰ ὮΥ δὲ8β 
Βρὶτις." 

Τννο ςοηίγαϑίθ πεῦο ἱπιρ] 16, οπς Ὀοίννθθη 
ἔννο εἰα5565 οὗἨ πιοη, ἴπῸ οἴπου Ὀεΐννθοη ἵνο 
τλοα65 οὗ ἰδραγηϊπρ. Τῆο στοαῖ ΠῚ ΠΕΝΟΓ ὈΥ 
ἐδεῖγ οαυη «υἱτάο»ι σοῖ ἴο Κπονν (ἔγνωσαν, δΔοτ 51) 
ἴῃς νϑάοπι {παῖ Ἰεδ 5 ἴο [Π6 δ] σύ, δηά ἴο ἴΠ6 
Αροβἕϊθβ ἴἴ νγᾶθ »καάς Καόννη ΟΥ̓ γευείαίοη. 
ΤΠΘ ΡΠΟΒΟΡΗΥ͂ οὗ τῇᾶπ ΒΟΥ ἔα!]θὰ ἴο 
σοηάιςϊ {δε ἀξ βδι οὗ 1815 νοῦ] το 16 ρΒ1]Ὸ- 
ΒΟΡΏΥ οὗ Οοά: Υ δηοῖποῦ οἴάπηςεὶ δπὰ ἴο 
ΔΠΟΙΠΟΓ ογάθγ οὗ πλὶπ 5 ννὰ5. ἴΠ|5 ἴΓ.Ὶ6 υνΊϑάοπὶ 
ἴο σοπια ἄονγῃ ἔτοπι πθάνεη. Τὸ ἴδ Αροϑβίϊεβϑ, 
αηά ἴο ἴμοπὶ ποῖ τῃσουρῃ ἴΠ6 σπαηποὶ οὗ 
Βυπιᾶη ἴογα Ὀυῖ ΟΥ̓ Θρθοῖδὶ Ὄπ ιθηπηθηΐ, 
νΟΓΘ νους ϑαίοα ρ] πιρϑθ5 ἀπ δϑϑιγαποθβ οὗ 
{παῖ 1ην1510]6 ἀπά ἰηδυ]Ὁ]6 δηὰ ᾿Ἰησοησοιναῦὶς 
Ὀ]βϑοάπθϑϑ ἡ ΙΓ ἢ 15 ἴῃ ϑίοτς ἴοσ [86 Ἰουθῦβ οὗ 
σοά. 

“ Ῥγροραγοά," (ηοῖ “ Παί(ῃ ργοραγοὰ ᾽" Ὡδι ποῦ 
αἴ τῆς τπὶὸ θη Ηθ ἐογοογάδιποά᾿ δηά οτος 
ΡΙαπηρα ἴῃ 4}} 1158 ἀεῖδι!» [Π|ὸ βοῆεπης νῃϊς ἢ 
ν͵85 ἴο ΓΟ ουἱ δοϊυδὶ δ Ὀεοοπὶς Ὠἰδιοτίοδὶ 
πη (6 σοπλπρ Γόδο 65 οὗ {Π|6 ἃ} 65 (αἰῶνες). 

10. “Τὸ μς Αροϑβίῖοβ Οοά τενραϊθά ἔποπὶ 
ΓὨγουΡἢ [6 πηεάϊωυπι οὗ [6 ϑριγιῖ, ννῆο δίοῃς 
ἀποαυέησ ἴῃ6 [πῃουρῆῖ5 οὗ Οοά οἂπ δίοπε »η"αξδ 
1Ποπὶ ἀποευη ἴο τηᾶπ, ἴογ ἴῇε ϑρίγιὶ ᾿ἴ 18 
{παῖ δθαγοπεῖῃ, δηὰ ὈΥ βεδγομῃίηρ ἤπάσίῃ 
ουΐ 41} (που 15) ὄνεη ἴθ ἀορίῃ8 οὗ Οοά;» 
“ Πρ 5.᾽" πηθίδρῃοσ ἔγτοπι ἃ 568 Οὐ ΓΙΡΟΓ, 85 
ψἤθη νὰ Ἰοοκ ἄοντπὶ ἱπίο νγαΐοῦ δηάᾷ ἽἼδπηοῖ 
866 ἴο 1η6 δοϊζοπι, «ηὰ νγῆαϊ 15 Ὀαγοπά ΟἿΓ 
Κοη 5 8ὴ ὑπκποννη ἀεερ. Τῆς ἀερίῃ8 οὗ ἴῃς 
ἀϊνίης βδοβοπιο οὗ τεἀοιηρίίοῃ ἀῦὸ Ἔχρὶογεὰ ὈΥ 
1η6 Ηοἱγ ϑριγιξ «αηὰ ὃγ Ηἰ5 ᾿Πυπιϊηαιΐοη οὗ 
{π6πλ τονοδὶεαὰ οπα ΟΥ̓ οπα ἴο ἴα ΑΡοϑβί]εβ. 
Οἵε ἰξ πιᾶὺ 6 ρυῖΐῖ σΟΠΥΕΙΒΕΙΥ :-- ΤῈ ογα8 



υ. ττ---τ 3. 

αΠτῖ0 8. Υ ᾿ἴ8. ϑριγις: ἔογ τῃ6 ϑρίτιξ 
βοδγοῃθιῃ 41} τϊηρβ, γεᾶ, ἴτε ἀξερ 
τλϊηρβ οἵ Οοά. 

Ι: ογ νμδῖ πιᾶπ Κπονεῖ τῆς 
{Πὴρ8 οὗ ἃ πιᾶῖ, ϑᾶνε {πε βρι τς οὗ 
ΓΔ ὙΜΠΙΟΝ 18. ἴῃ ἢϊπὶ ἡ ὄνεη 80 [6 
ἐπηρβ οὗ (ὐοά Κπονγεῖ πὸ πιδη, δυϊῖ 
τῆς δρί τίς οὗ Οοά. 

Ι, ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΌΞ. 1. 

12 Νον νγχὲ ἢᾶνε τεςοεϊνεά, οἵ τῆς 
βρίγις οὗ τῆς νοῦ], ας ἴπε βρίτιξ 
ΜΏΙΟἢ ἰ8 οὔ Οοά; τμᾶῖ ννεὲ πιρῆῖ 
κηονν πε τῆϊηρβ τῃδὲ ἀγα ἔγεοὶν ρίνεη 
ἴο υκ οἔ (σοά. 

112 “ὙΝ Ἡϊοἢ ταϊπρβ αἷδο ψψε βρεᾶζκ, (ὦ ἢπὸ " 
ποῖ ἴῃ ἴῆς ννογάβ νης ἢ πιδη᾿8 νν]8- 
ἄοπιὶ τεδοπεῖῃ, ὃς ψγ πο τῆς ΗΟΪΥ 

οὗ {πεῖγ Ποατῖβ ἅγὸ δ] ηοηοα "ἢ Δηά [ἢ 6Ιγ 
δρ:Γτυλ] ἱπδίρηϊ οπϊαγρεὰ ἴο αἰϑοοσῃ ἴβοβα 
ἀϊνίπο ἀδρίῃ8. 

11. Τήν. ἀϊαρποβίὶς οὔτε οὗ (ἢὲ ΗΟΙΪΥ 
ϑρίγιϊ, ψῇο 15 ἴπ6 Ποαγί- ἀἰϑοθγποῦ οὗ 4]} πιεῇ 
(Αεῖς 1. 24), ἰ5 ἔχεν 1]ϑιγαῖοὰ ΟΥ̓ 8Δη 
δηδίοροθ ἔτοπὶ πη Π 5 δῖ γθ. ΕῸΥ ΔΠΊΟΠΡ ὑπεοϑ 
(ει ρ αἴ!) ἃ πιδη5 ἴοι ἢ 5 ἅτὸ Κηονγῃ ΟΠὨΪΥ ἴο 
[ἢ6 πιᾶη᾿8 βρίγιξ ἰμαΐ 15 'ἰη ἢἰπὶ; ΠΟῪ ἅγα ποῖ 
Κποννη ουϊδίάς ἴο ἴπε βριγιξ οἵ δῃοΐῃογ πηδῃ, 
1685 ἢ6 Πἰπ56}  σἤοοβο ἴο πιᾶκο ἴπετη Κηοννῃ 
ΌΥ ογὶ σοπηπλιηϊδίίοη. Ενθῃ 50 {πὸ βεογοῖ 
σου561]5 οὐὁἨΎ Τπουρῆϊ8 οὗ Οσοά ἅγὸ Κηονῃ ἴο 
(6 δριγιῖ οἵ Οοά, ἀπά ἴο ποπὸ εἶβθἬ ὙΤΠΘΥ 
πα) ὉΥ ἴδ 84π|6 ϑρίγῖ, ψῆο δίοπθ κηονν8 
1πόπὶ, Ὀ6 »παάξ ἀποιυπ ἴο οἴπεῦβθ ΟΥ̓ Γονδ- 
ἰαϊίοη. 

ἴῃ νοῦ. 11 (Π6 ΡΒιγᾶϑεβ “ ϑρίγι οὗ Οοά " δηὰ 
“ φρίγῖ οὗ πιᾶη" ὑγουρηίς τοροῖμοῦ ἴῃ (ἢ 5 
:Ππ|ϑῖγαῖτίοη ᾿πάϊσαῖς (Πδῖ ἴπΠ6 δι πιλη σρί ΓΙ 15 
δοιιοῖηϊηρ ἀκίη ἴΏ θϑϑθῆςα ἴο ἴῃς αἰνηθ6. ΝΥ) α 
τολὰ “ σοἀά [5 ϑριγιῖ, 45 ἴἴ μοι} ὃ6 [ΓΔη59- 
Ἰαϊοι, δηά “ Οοὐ ὑτγεοδίῃοὰ ᾿πῖο Αὐἀδπηιβ ποϑ5- 
{γ}}5 ἴη6 Ὀτγοαῖῃ οὗ Ἰπἴδ, 1.6. σριγιῖ. [ἢ ττυϊῇ 
(ἢς σρί γὶῖ οὗ πηδῃ 5 ἃ γὰὺ οἵ Οοά᾽β θϑβεῆςε; ἴΐ 
8 ἴῃ6 “σαηάϊο οὗ ἴπ6 ἰοτὰ ϑϑαγοπίηρ 41} (ἢ 6 ἰη- 
ψτατὰ ραγῖβ " (Ῥγον. χχ. 27): 1 15 [αἴ ὙΠ ΓΘ ΌΥ 
6 ἰ5 ςοηβείοιιβ οὗ διπιβοῖῦ δηαὰ σορηιϊβδηῖ οὗ 
᾿νῖ8 οὐνγῃ ἐπάν! ἀυ 4} Υ ; [ἴ 5 δὴ ααϊμ, Μ ὨΘΙΠΟΓ 
εἴνθη Ὀγ δὴ ἃςῖ οἵ σγεαϊίοη δῖ Ὀιγῖἢ οὐ ὈΥ ἴγᾶ- 
ἀυςζίοη ἔγοπι Δάδπι; ἰἴ 8 ἴῃ6 ἀϊνίηθ ἑγηᾶσε. 
ΤῊΪ5 ἀπαϊοριιθ, μοννόνεσ, δοιὰ ποῖ Ὀ6 ργεββοά 
ἴοο τ. Ὑδε ροϊπί οὗ ἴξ 5 ϑι ΠΊΡΙΥ [Π15: πο 
δὼ ἐῤὲ ϑρίγι ἄποιυ: «υὐϑαΐί ἐῤρομφδὶ αγὸ ἐμ 
Οοά, ἡ“ἱ 4, ἱπ εαὺρ οΓΓ τὼ ποπὲ δι: οαυπ 
“ρίγὶ ἔποτυς «αυδαὶ ἐδουφῥίς γε ἐπ ῥβί»ισεί, 

12. (οπηρεοίίοη 8, Νον" εὐ (ΘΙ Ρ ἢ Αἰ|ςὺ τὸ- 
οεἰϊνοα νπῖ ψγὸ αἰ τοσεῖνο (αἴ τῆς {πιο οὗ 
ςοηνογθίοη δπὰ δδογνναγάβ) ὈΥ τονεϊδίοῃ 
ἔτοπι παῖ ϑριγίῖ, νῆο αἰοπθ Κηοννίηρ σδῃ 
δίοῃθ πιᾶκθ Κποννη ἴθ ἄδερ {ποι ῖ8 οὗ 
Οοά ἴῃ ἴδε ρῥῃΠΟΘΟΡὮΥ οὗ τεἀοτιρίίοη. Νοῖ 
τῆς ϑριτ οὐ (6 «υογΐ ἀΙάὰ νὲ ΔΑροβί!ε8 
τοσεῖνο, δυῖ 186 δριγῖ τηδὶ σοπιοβ οὐδ ἔγοπι 
Οοά. Α5 ἴῃ νεγ. αἰ ἴΠογΘ ννᾶ95 ἃ σοπΊρατὶ- 
80η Ὀεΐννοοη ἴποε ἀϊνίπο δρίγις δηὰ ἴδ Ὠυπιδη, 
50 δοῖὸ νὰ δᾶνς ἃ εοπέγασί Ὀρΐννοοη [ἢ6 
ννοτ 5. ϑριγ δηάὰ τῆς ϑρίγιῖ νν] ἢ 580.68 
ἔγοπι οᾷ ΤῊΣ σοιηραγϑοη πρὶ] Δη 65- 
86 111] ΑΠῚ ΠΥ Ὀείννοοη ἵννο {Π|η 8, ἴῃς σοηϊΓαϑῖ 
ἀφηοῖεβ ἃ πιοσγὰὶ ογ εἰς] δπίδσοηισα. ΤΟ 

ἴξιν 7:|.---Ὗ οἱ, 111. 

ΟΣ] 5 ΟΥΤΟΥ 5ἰδηάς ἴῃ δηι 6515 ἴοὸ Οοὐ 8 
{γυ(ἢ. 
ΤῊ ἴογπὶ “νοῦ ]ὰ "ἢ Βοῖς (Οτθοῖκς εοσ»ποῦ, 

[4010 πωπάμι) ἀδηοΐεβ ρὈγορεῦὶ {πὸ ογάδγ 
δὰ ατταηρεπιεηΐ οὗ {πΠ|πρ08 σαϊδὰ οὐἱ οὗ 
σἰδοῖϊς πιδίογιδὶ  [ἴἢ6 δπῦσγο ἔδῦσις οὗ (ἢθ 
υηΐνογϑε νἱοννοὰ ἴῃ {Π6 ᾿ρἢϊ οὗ ἴῃε ογάδγ νυν] ςἢ 
ΡΓΘΥ 2115 οσοσυ πογε τῆσουρ ἴΠ6 γῆο]Ὲ ἀπά ἴῃ 
41} τῆς ραγῖβ. [ἡ δογίρίυγε, μοννονοσ, [πὸ ννοτγὰ 
5 οἴθη ιιϑϑὰ ἰῃ ἃ ποσὰαὶ δηά ἃ δι] βθη56, 50Π16- 
τῆς Κὸ οὐσγ “ νι οκοά νογὶ ἁ." [τ 15, ἰῃ 
[λοῖ, ἃ σοτηρᾶςΐ 5γβίεπι οὗ ογρδηϊζϑά ον! νντἢ 
[5 Οὐ ῬΓΙΠΟΙΡΙ65 πὰ ἰανν5, ἃ Κίπράοπι οὗ 
ἀάτκηθθθ ἢ 115 ονν Πίογαγ ἢ οὗ ηβθθῃ 
ΤΌΪΕΓΘ, [6 ἀθν]] δπᾶ ἢϊ8 δηρθῖβ. Μογὰδὶ ἐϊ5- 
ΟΥΟΓ ΠΊΑΥ 6 541 ἴο Ὀς ἴπε τπογαὶ ογάεγ οὗ 
(Π158. εοσγιο. ΨΝΉΏΘη Οὐ [οσγὰ σᾶπὶὸ ἴο νυἱϑὶξ 
8 (6 “ΠΟ. ννοτὶ ἃ ἸΑῪ ἴῃ {Π6 ὁν1}}] οηδ."» 
ϑαΐδῃ γεϊρηθά, δηὰ ἢϊ5 Κίηράοπι ἢουγίϑιοά, 
Βιυῖΐ ἃ πονν ΚΙηράοπῃ νν88 ἴο ὈςῈ ἔοιιηπάδα οἡ ἴδ 
τι] 5 οὗὨ [π6 οἷά, δηά οἷἱἽἍ οὗ ἴῃς 5 π|6 τηογδὶ 
τηδίοσιαὶ. ὙΠῸ δεροεία 95 ἴο Ὀ6 εαὐεά ομὲ 
οὗ [Π6 ννοτ]ά ἴο ἔογτῃ [5 πδνν ΡΟ] ΠΥ, {πὸ ουΐ- 
ἰγίῃςξ παῖίοηβϑ 51} σοπιδιηίησ, ἴῃ 81. δι} 8 
Ῥοϊηϊοὰ ρῆγαβο, “" ψπουΐς Οοά 2» ἴῃς νοῦ]. 
Ηξῃηςς δε εία ἀπὰ οοῦηιος ἅτ 50 οἤθη ᾿οῃ- 
ἰγαϑςῖθά, [ῃ6 ἔἕοστηθυ δοίης ἴο ἴῃ Ἰαϊῖογ [ἰκὸ ἃ. 
51Π18}} ςεπῖτε οὗ ἐῃογοδοῃξίην Πμἢϊ οηνγοηδα ὈΥῪ 
ἃ Ὀὑγοδὰ πιδγρὶη ΟΥ̓ ᾶ γοϑιϑίημ ἀαγκηθθθ. ὍΉ15. 
ναϑί εοϑρος, ΤΠΟΓΘΟΥΘΓ, οὗ νης δαΐδη ἰ8 ἴῃ6 
ρτίηοε δηὰ ρμοά, ἢ85 ἃ σοπῆραβ5 οὗ ΠΚΠΟΥΨΙ. 
᾿ϊπι}15 γεδοῃίης ἱπῖο ἴπ 6 ἀηβοοη ἔδγ δεγοηά ἴῃ6 
ΘΑΙΤΙΥ σρῆσγο οὗ διιπίδη 5οιΐ δ, ἀηὰ ἐξ ὨΔ85 ἃ 
σρίγιὶ αἰδὸ οὐ συϊάϊηρ ῥσίποῖρ]ο οὗὨ [15 οννῃ, ἃ 
ἷᾶνν οὗ ΕΥΓΟΥ δηὰ οἵ [Α]εεῃποοά. Τηὶβ ονἱ] 
ῬΓγίποῖρ!α, νυ ἢ]]ο ἰἃ 56 κ5 δαπϑϑίοη ἱπέο 4} 
ϑρΙγ 5, 18. στο ρ δΓ ΙΓ ἰὴ τῆς Ποαγῖ οὗ φγοΐαπδ 
ΒΟΠΊΔΠΙΥ ; 1ἴ ΠΊΔΥ ὃς 541ἃ ἴο ἀοπηίπαῖο ουϊϑι 6 
(ἢς τίηρ οὗ ἴε Ομυτοῖ Ὀοῖα ΠοΓΟ ἀπά δῦονα ; 
5656 ΕΡἢ. νῖ. 12. [ἃ αἷϑο ὑγθάᾶκβα ἔοστἢ οὐ 
οὔ [ἴ8 ονγῃ αἶτοὶς οὗ οὐβοββϑίοη ἱπῖο ἴδε εἰν οὗἉ 
Οοά, ἀπά ννῖπϑ ἃ ἕοοϊμπρ ἰπ ἴπ6 Οδυτγοῇ Ῥγθ- 
οἰβοὶῪ ἰῇ ρσγοροσγίίοῃ ἴο ἴπε ἄδθοδυ οὗ δι τῃξι}- 
Π658 ὙΠ ΠΙη [Π6 το] ὰ οὗ Οἢγίϑῖ. ὌῊΪ5 οο8» 
ταῖς 5ρ[Γἰ οὗὨἨ ΠΊΟΥΙΔ] ΟΥ̓ΤΟΓ ἀπά οὗ ἔ3͵86 νυν ϑάοτῃ 
15 ϑῆονγῃ ἴο δ6 υ5ῖ 'νπαῖ ἴἴ [5 ὉΥ τῆς Ρυγα 
Ἰαπὴρ οὔ ἴῃς Ηοἷγ Ομοβίῖ. 

ομί 9 Οο4.}] Οοά 8 οὐνη ϑρίγι( 18 βοσὸ βαδιὰ 
ἴο σοπια δηά 1Ἰυπλὶπθ πιδη 5 βρίγιῖ, ἃ Κιπάγεὰ 
πδίυσο, {κΚ βυηϑηϊηθ Πρ ὑνν ρηῖ. “1 
ογάδσγ ἴδαῖ νγαὰ Δ Κκηονν," [86 Αροϑβῇδ δάάς, 

δ" 
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Οοβὲ τοδομεῖῃ ; σοπιραγίηρ 5ρί ταδὶ 
τῆϊηρ8 νν ἢ βρίγιτυλὶ. 

14 Βυὲτῃςε παζιγαὶ πιᾶη γεςεϊνειῇ 
ποῖ ἴῃς τηΐϊπρβ οὗ τῆς δριίτίς οὗ (ὐσοά: 

ἴο 6 (τὰς ἴποϑ6 ἸΟΥ8 ᾿πϑθθη, ὑπῃοαγά, τη- 
ἱπιδρὶπεά, ἕοσ 1η15 Κπον θάρο σοπηθ8 ποῖ ΤΌΤ 
(πὸ οὐΐοῦγ ἀδγίηεθα οὗ οὔγοσ, Ὀυΐ ἔτοτὶ ἴΠ6 
ἱπηοῦ ᾿ἰἰρῃῖ οὗ ἰσαῖϊῃ, ὙΠ]Πι βδιγοποθα οὗ (δ6 
τῆΐϊη}85 δϑϑυγοά 15 85 [6 βγη 655 οὗ ΗΠ πὶ 80 
8.551:1Γ65 [6]. 

18. “ὝΨΑΐοΣ ἐπίπρε (Χπονίηρ ἴμεπὶ σὰς) 
ψῸθ 8180 υἱἵογ." [|{Ππ|6Ὶ τὸ πον ὃ Νοῖ ὶπ 
[Π6 γῃοΐοτγις οὗ μυπΊδῃ νι Ἰϑάοπὶ, ποῖ ἴῃ ἄῦρυ- 
τηθηῖβ σορίοα ἔγοπι 4 ἰοσταιυϊαῖϊθα ῬἢΠΟΘΟΡΏΥ 
({δδῖ ννοι]ὰ δὲ |Κὲ ρυϊίης πενν ννῖης ἰηῖο οἱά 
ὈοίΈ165, ΟΥ ἀγοϑϑίηρ ἃ τλδῃ ἴῃ ἃ ρηίπογ᾽5 Ὠι 46) 
Ὀυῖΐ ἴῃ ἀγρυμηθηῖθ ἴαυσῃΐς οὗ δριγιῖ, νἢ 
Βρ Γιζυδὶ ρῆγαβα τὰ 8 (0Ὁ ἐπα Ξρί γιτυαὶ {Γυϊῃ5. 

Ν.Β. Εοτγ 1815 5εηϑε οὗ ἴῃς νεγῪ συγκρίνειν, 
866 1 ογ. χ. 12, “ΚΝνε ἄάγὸ ποῖ εἰας: ΟΥὗ 
»ιαίορ Οὐγϑεῖνεβ ἢ δος... ." νΏογο 85 
ἐγκρίνω τλρλη8 “1 Ἰυάξε οΥἮΎ ἀθεπὶ Α (ἴο 
6) ἐπ δυσῖὴ ἃ εἴγοὶθ, 1 οἷδθθ δηοηρ," 50 
συγκρίνω τΑρΔῃὴ5 “Ἰ Ἰυάρε οὐ ῥγτοῃηοιηςθ ἃ 
{68} «υἱὸ Β, 1 τοδῖσἢ οὐ ραὶσ ἃ ν ἢ 
. ΑΔΑΠΟΙΠΟΙ 56ῆ86 ΤΊΔΥ δὲ δεβδίρηθά ἴο 

(Π158 πτιῖςἢ σοηϊγονογίοα εἶδιπε, “ Τὸ 5ρί γτιαὶ 
(πιϊη 45) συ βριγταδὶ ({Ὑ1}5). ὙΠο 5ᾶπὶς 
Χορ ϑδὶβ νν}}} ΔΡΡΙΥ ἄογὲ αδἷβο, ΥἱΖ. “ πιακίηρ 
δρίγζι4] {ΓΠ5 ἴο πιδῖοῃ νυ Βρί γι 4] πλιπά8,᾿ 
80 ἴδμαϊ ἴδ6 πιὶηἀβ δρργεμεηάϊηρ ἂδηά ἴδμο 
αὐ 5 ΔρΡργοπεηαθα ἅγὰ ἴο ϑδοἢ ΠΟΥ ΒΡΟηΚΙνΘ 
δΔηἀ οοτογάϊπαῖθ. Τὸ εἰἴογ οὗ (Π656 ᾿Ἰηζογργο- 
ἰδίΙοη5 ἴῃς ΟΥ̓ΘΘΚ 566 Π|8 δα 14} ἤδχίθὶο : [Π6 
(1) ἰ5 πιογὲ 'ῃ Κεερίηρ ἢ (86 ἱπηπηοαϊαίο!Υ 
Ῥγοοθάϊηρ Ἴσοπΐοχῖ; ἴπεὸ (2) ψΙΠ νεγ. 6. οὗ 
1018 σμαρῖογ απ ψ ἢ νεσ. 14. ΟἸγυϑοϑίοπι 5 
γἱονν “ Ἔχρ)δίηϊπρ ἴῃς δογίρίυγεβ οὗ [6 ΟἹά 
Τεβίαπιοηὶ ὃν ἴποβε οὗ τῇς Νὲνν "ἢ 50 Ε}Ὺ ἰ5 
δτΑτωπλδίι δ }} Υγ απὰ Ἰοςίςδ!Υ αυϊῖα ἀπιοηδῦϊα. 
Α τὨϊγὰ ννᾶῦ οὗ ἐεχρουπάϊης [815 οἰάιι56 διιρ ρεϑίβ 
1561, “Σὸν βρίγιτυ δὶ τηηἀ5 τλδῖομίπρ βρί γιτι] 
τ ηρ8 ἢ Θαςοἢ ΟΥΠΟΓ;" [ΙῸΓ δρίγιιιαὶβ οο- 
οτάϊπαϊην δριγίξυα]8.: 1.6. ἴῸΣ βρίγιῖιιδὶ σεοθρ- 
ἴἰνοβ ρυζτηρ τορεῖμοῦ οὐ σοτῃροιηαϊηρ βρίγιτυδὶ 
{τυὑ1ἢ58 δηὰ βρίγιῖυδὶ ργαθθ. Τὸ 4} ἴπε56 
γοθ ἱπηϊογργείδιοη8. τὸ Οτοεὶς ἰ5 δοχίοὶς 
ΔἸ Κα, ΟὨ]Υ ἴῃ (3) ἴῃ6 ἔοτος οἵ σύν ἰ5 εχειῖοά 
Ὠοῖ οὐ ἴμε αἀδῖϊνε ςᾶ586θ. ἴῃ δ'}] ἴῃς ἴῆτεθ 
πνευματικοῖς 18 πευῖογ. ΨΝΊΉ (Π6 ἰαΔ5ῖ ἐχρὶα- 
Ὠδίϊοη ΨΘΓ, 14 56 615 ἴο ΓΙ ἴῃ ΠΑΓΠΊΟΩΥ ἴδι!5 : 
ΡΟΣ βριγίἴι 418 ρα την ἢ εαςοῇ ΟἾΠΟΙ ΟΥ̓ 
δογϊίης τομεῖθοσ ϑριγιῖυαὶβ, ὈυϊΪ 4 2.γερὶς 
τῶδῃ ἀοοβ ποῖ σέσεινα νυ μδῖ 15 Ῥπουχηδῖὶς ΟΥ 
δρί για]. 

14. Ννὸ πον σοπῖὸ ἴο 81. Ρδι}᾽5 {τὶ σΠοΟϊΟΙΏΥ 
οΥ ΤὨγοοξο!ϊά παΐυγε οὗ πάη. Α ὑσίοξ "]βῖγα- 
τίοῃ οὗ (Π15 ἱπιρογίδηϊ ἀοοίγιης την ηοΐ θὲ οὐ 
οὗ ρίδεθ. ποσθὺ.0 ὙΨὙπΠὲε {γιρὶε σοπβικιτοη οὗ 
ΤηΔΏ ΤΑΥ͂ δὲ ΓΟΌΡὮΙΪΥ σοπιραγοά ἴο ἃ οδίποά 4]. 

Ι, ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΌΈΡ. 1.ὕ [ν. 14--1 5. 

ἔογ 16 ἅγε ἔοο ἰβῆπαβα ὑπο ἨΪπι : 
ΠΕΟΙοΓ σδη πα Κπονν ἐλονι, Ὀεσδιβα 
{ΠΕ ἅγα βρί γιτυδιν ἀἰδοογηδα. 

ις Βυξ ἢς τμᾶῖ ἰ8 βρίγιζιιδὶ 18. τ 

ΤῊΘ ΒΟΑΥ͂ σοττοϑροηάβ ἴο ἴδε πᾶνθ, [6 βρί τ 
ἴο ἴδε οὔδηςοὶ, [Π6 βου], νυ Ὡς ἢ αἰνίά65 δπὰ 
υαηϊῖο5 ἴ[Π6 Ὀοαγ δης ἴῃς βριίσιῖ, ἴο [Π6 τγληβορῖ, 
ΠΟ ἢ αἰν!465 ἀπά υπ|ῖ68 τὴ6 πᾶν δηά (Π6 
σἤδηςο!. ὙΠὲ οαἰμοάγαὶ! 15 οὴς ςοπδεογαϊθα 
δυϊΠ]άϊηρ ἢ ἴγθθ πηδίη σοιηραγίτηοπῖϑ, δηὰ 
ΤΊΔ 5 ΟὯ6 ῬΕΟΙβδοπ ἴῃ ἴἢγθα πδίιγοϑ, 4}1 ςσοἢ- 
βοογαῖϊθο ἴῃ Βαριίσηι (ὁ ἴῃε Ὑτίιηθ Οοά. 
Εὐγίπογηογο, 6 ΒυπΊδη δρίγιῖ 15 ἴῃς ΒΙρΠοβῖ 
δηὰ ἴῃς ποδ]οϑὶ οἵ ἴῆε ἴγεθ παίυγοβ δηά δκίῃ 
ἴο ἴδ ἀϊνίηο, ἀαπὰ {πογοίογο ἴπαΐζ ΠΟ} 15 1π|- 
τηθα!δίεὶν σοηῖγοϊ οά υγ ἴμῈ ΗΟΙΥ δριπῖ, ψῃο 
ἐδγουὺ ἐ ἂςῖβ αἰ58οὸ Ὡροὴ [86 500], δηά [γου ἢ 
(Π6 500] ὕροὴ ἴἢς Ὀοάγ. [Ι͂ῃ ἴ{κὲ τλᾶπηογ ἴΠ6 
σἤδης 6] 15 ἴη6 Ὠίσῃοδῖ απ Πο]εδὲ σοτῃρατί- 
τηθηΐ οὗ ἴπ6 οαἰῃοάγαὶ, ἴῃ ννῆϊο ἢ α͵ϑὸ 15 186 
ΑἸΙΑΓ οΥ ἴδ] οὗ ἴπθ αἰνίηθ Ῥγόβεηςθ. ὍὉ8ὸ 
ἅθονε 15 ΠΊΘΓΕΙΥ δὴ {ΠΠ 5 Γδίοη, δηα, 85 51 ἢ, 
δῃου!ὰ ποῖ δὲ ργοϑϑθά. [{ πιαῦ β8εῦνθ, ἢον- 
Ἔν γ, ἴο σιηοοΐῃ ἴη6 ΨΑΥ ἔῸΓ 5οπΊῈ ἀρργθῆθῃ- 
βίοῃ οὗ ἴῃς ἐς} αυδδίίοη οὗ τηδη᾿β ἴγῖςῃο- 
ἴοταγ. Α 2.γερίεαί ταᾶῃ, ἴῃ 6 ΠΊΘΕΓΘ 5011}}- ΠΊΔΗ --- 
απὶριαδς (Νν υἱραῖο) ἔγοτη πρπέρια, οὶ σρἱ)ιοσι 
“}}} οὗἁ 5δρίγιῖ " ἔγοτῃ πέρ ---ἰ Οὴ6 ἴῃ ἡ ΠΟΠῚ 
}εγεβέ οΥ Ἰοννοῦ ῥγίηοῖρὶς οὗ ᾿ἴὸ ἀοπιὶηδῖα5. 
Ηδς πιουθ8 ποῖ ἴῃ ἴπ6 βρβετγο οἵ ἀϊνίης ᾿ξ δηά 
(τυ, Ὀυζ ἴῃ 1Π6 ννου] ἃ οὗ 5δθη56. [ἔ ἢς ἰ5 ἴῃ - 
το] δοῖυδὶ, μΠ6 ἀεὶ ρηϊβ ἰη ἃ πιθηῖαὶ δαί 
ΡῬυγοὶν Ὠυπιδη δηά ἐχογιθα οἡ οὐδ]θςῖ5. ΠΊΘΓΟΙΥ͂ 
ταυηάδηθ, ἀπε 15 αἰἰγαςϊεά ὈΥ ννου]αἶν ρῃ]ο5ο- 
ΡὨ 65 τῃαῖ [411 υἱοῦ! ἴο ἰοδὰ ἴῆ6 τηϊηὰ ὺρ ἴο 
(86 δίσι αὐτὴ οὗ Οοά. Τῆς πιοπίδὶ δά οὗ 
16 ρϑυςῆϊς πδῇ (ΟΠΊ65 ἴο Υυἱενν ἰη τῃϊ5 ἴοχῖ; 
16 2π:εἰοείμαί ταῖμοσ τη [Π6 οἰρίεαὶ, ποῖ ἴο 
{Π6 Ἔχοϊυϑίοη Πονούοσ οὗ [ἢ Ἰαϊζοσ, ἔοσ Ὀ6- 
ἴννδθη ἴῃς πιογὰὶ δηὰ 1ῃ6 τηθηΐδὶ ἴα ἰ5. ἃ 
ταυΐυδ] τοϊδϊίοη ἀδπὰ ἰηϊογαοῖϊίοῃ. [}ἢ 15 
ῥο»ιο απρριαΐς τς ὨΙΡΠΟΥ Ρυηςὶρὶς οὗἁ ἸΠο, τὴς 
Ὠυπηᾶπ ϑριγιῖ "πη πθαὰ δηὰ αι οκοηθδὰ 1ηἴε]- 
ἰοσζυ}}Υ δηά πλοσΆ} }ῦ, ἀοεβ ποὶ ἀοπιηαδῖς, 45 
ὯΟ δαϊ ΝΥ, 15 ἀογπιαηῖ. Ηδ [5 ομὸὲ πνεῦμα 
μὴ ἔχω" ([4π|6ὲ5} 1.6, “ ποῖ Βανίης ([η ἢ5 οννῃ 
ςΟΠΒΟϊΟΙ 5655) 5ρί γι." δυςῇ ἃ οὔθ ἄοεβ ποῖ 
Γοςεῖνο, περ ςδηποῖ δάπιξ ἰπἴο --- (πὶ ΜΝ ὨΙοἢ 
με Πᾶ5 ποῖ--ἃ ργεραγεά βριγίξ δηγ τἈϊηρ ἴμδῖ 
ἰα οὗ {πῸ ϑριγιῖ οἵ Οοά. Ηδ [5 ὑψϑυςῆῖς, 
ποῖ γμπουγηδίὶς : ονν οδηῃ ἢ εηϊογίδιη ἴγυῖῃ8 
(αϊ ΔΓ ΡΌΓΕΙΥ Ῥπευπηδῖς ἡ ὙΉΘΥ ἅτὸ δῇ 
Δοϑυτγά Ὑ ἴο ἢϊπι. Ηἰ8 διανὶῖϊ5 οὔ πριηά, 
τποάύθ5 δηά ορηῖγοβ οὗ {ποι ῃϊ, αἰπὶβ ἴῃ [ἰΐς, 
Ἰυκῖ οὗὨ ἔδπιθ, ρυίάθ οὗ ἱπίο]]οςῖ, ἃγὲ 411 ϑου]- 
᾿|Κ6 δηὰ βοπβιοιιβ, 4}1} οὐ [6 σοβπιοϑ δηὰ 29 [86 
οοϑῆοβ. ὙΠ δ ἰ5 5 ΠΊΡΙΥ ἱῃοοιηρεΐεηϊ ἴο 
ΔρΡΡγοποπα ννῃαῖ 15 εχίγαπιυηάδπα δηα 5006 Γ- 
πὶ; ἰηαοορὰ ἢθ 5 ποῖ ἰπ ἃ ροβιοἡ ἴο ἀο 50 
ἴογ ἴπογο πιυδῖ αἰνγαγϑ Ὀ6 ἃ ΠοΓΓΟΪΔΊΟη δηά 
ταυΐια! σοηστΥ θεῖε μὲ νὨΙΟἢ Ρεγ- 

7 Ῥτον, 

---ἶἴἐ  --οαππὮὔὃἴἕ!ΪἝ; --ὐὦο “πὶ 
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ταὶ οὗ τε [Ι,οτάὰ, (δ ἢδ 'ΠΊΔΥ [Π5ἜΠΕ: ιΣ. 
βῖγαςς Πἰπιὶ Βυῖ νψψε πᾶνε τῆς πικϊπά τος. 

οὗ ΟἸὨ τῖϑε. ἀκα 

Ὅτ, ἀδ- ΕἸμάροτ 41} τἈΐπρβ, γεῖ με ΠΪΠΊ5Ε1Ὲ ἰ8 
Οε, «:- ")υάρεά οὗ πο πδη. 
ἴα... 1ἴ6 ΖΕογ ψῆο παῖδ Κπονη τῇς 

σοῖνοϑ δηά τῃδὲ ἢ ϊο ἢ 15 Ῥογοεῖνθα. ὌΝ Βοος 
ἔοτε ϑρίσιτυαὶ τυ 5 τὲ “ΤΟΟ] 5 Π655 ὑπο 
ἢϊπὶ" Ὀεσδιδε (ΠΟΥ ἅγὸ βρί ΓΙ [ΌΔΙΙΥ οΘϑιπιαῖεά, 
ῖ.6. ἅτε (ει δηὰ βι δα ὈΥ ἃ ργοςθβ5 βρί γί 4] 
ἴη ἴῃς οουτγὶ οὗ ἴδε Ὠυυπηδη 5ριγῖ Θη]  στοποά 
ΌΥ ἴῃ6 αἰνίης, δηά ποῦ ϑιδ)θοῖϊοα ἴο δῃ 
ἀπαςγι"ἷ: ΟΥ̓́ΡΓΕΪ ΓΑΙ ΏΔΤῪ 5ΟΓΌΓΙΠΥ͂ ΓΟ ΠΟῪ ἅΓΟ 
δάχεά. 

15. “Ὑνμεγοᾶς (δέ) Β6 γῆο 5 βρισίζ αἱ 6Χ- 
ΔΙΏΪη65 δηα Θ5ιἰπηδῖ65 ἴῃ 41} 115 ραγῖβ νν αΐδυθυ 
5 ργεβοηϊοα ἴο [ἰ5 βογιτηγ." “Α] {δίηρ5᾽» 
Βογθ, ἃ5 οἴϊεῃ, ἰῃ ἃ γεϑί σα 5656, “ 411 [Π]Πρ5 
οὗἩ τῃ6 δρίγιι ἰμδῖ σοπλθ νδ1η [ἢ6 5οορο οὗ 
ἢϊ5 Ἰυάρπιοηῖ" Μογογ ὀχίθηας ἴῃς ρῆγαϑε ““δἱ]] 
τϊηρ5 " Ὀεγοηά “16 1,5 οὗ ἴῃς ϑριγιῖ" 10 
πε ρῥγυάσπίαὶ δδὶτβ οὗ ἀδιγ Ἰιΐδ, ἀδιηδηάίηρς 
ἰδεῖ δηὰ αἀἰβογθοῖμοϑϑ, δηὰ εἰΐε5 81. Ρδιι] 5 δῇ 
οὐ ποπί ΘΧΔΠΊρὶα οὗ ργδοίίςδὶ νυ ϊδάομι. [{ 
56 618 ΚΕΙ͂, ποννονογ, (δὶ ἢὸ πιοῖῈ 5 πιοδηΐ 
(ἤδη {δῖ ἢ ἴῃ ννῆοπι ἴδε ἰρμεβῖ ργϊποῖρ]ς οὗ 
᾿ς, ἐδε διρμαν σρῥίγὶ ἱπείποῖ «ὐἱτὁ ἐδε ἀ υΐσε, ἰ5 
ἀοπιλιπδηΐ, γυϊρ Ὀοῖῃ ἴΠ6 5οὺ] δηὰ ἴπε Πόβῃ, 
8 Οη6 νῆο ὈΥ τρϑδῃ5 οἵ ἃ οὔτις] δου Υ, 6διν- 
᾿ρηϊοποὰ πὰ αιϊοκεηορὰ ἤοπὶ ἄῦονθ, ἰ8 
σδραοιαϊθα ἴο ἔοστῃ 4 οογγοοῖ δϑιἰπλαῖο οὐ τῃ6 
οοϊητηηϊοαίεα τηγϑίεσιεβ οἵ τστεαεγηρίίοη. 
ὙὝΠεβε τηγβίεγιεβ ἄγὲ ἴπδξ γενφα]εα νυ ]δάομι οὗ 
Οοα νοι ἰγδηβοθηάς ἴη6 Δρργεβεηϑίοη οὗ 
{86 παζωγαί τῶδῃ. Οὗ τ [δὴ ἵν. 1. “ἼΊγ, 
τε5ῖἴ [6 5ΡῚΓΠ5 νεῖ συ ΠΟΥ ἅτὸ οἵ Οοά;᾽ 

“ὝΤΕ11|9 89 ἰμλδοὶζ ἰΒ ἱπάροὰά οὗ ὉΥ͂ 
ΠΟΠΟ;" 816 ἢς ἔογ ἢϊ5 ρατί 15 οὐ ςῖϑοὰ ὈΥ 
ΟΠ, ἦ.4. ΟΥ̓ ΠοΠ6 ννῇῆο ἰ5 ποῖ 5ρίττι4] αἰθο. Τὴ 
δριγ[-ἰοὰ πδη ἔτοπι ἃ ρἢ ἴενεὶ Ἰοοκς ἄοννη 
προ ἢἰπὶ ννῆο 15 τυ θα Ὁγ πὸ 8οιι], ἀπά ἰ5 ἃ 
τι ἀἀ6 ἴο Βίτη. ΤῊδ ῥϑυοῆῖςδ] τη, ψγποβο 
δΡΙΓΙυ.4] ογς δηὰ δῶσ ἅτε οἰορρεὰ, σὔῃ πὸ 
ΠΊΟΓΕ ἕοστῃ δη εϑβιϊπιᾶῖε οὗ ἴῃς ῥπειιγηδίϊς δ) 
τΏΔη, ἰπδη ἴΠ6 ὈΠ1ΙΠα σδη οὗ ἃ ὑδίηΐεγ οἵ ἴΠ6 
ἀεολῦ οὗ ἃ ϑίηρεσ. δὸ ΟπἩγγυβοβίοπι δηὰ 
ὙΤΒεορηγϊαςῖ. 

160. Ρτγοοῦ πη [16 δρίγιΐυδὶ τῇδ 8 ποῖ 
δ ᾽εςι ἴο ΔΠΥ οΥΙΕΙ δὶ Ἔχαπλπδί!οη ΠῸΠι ΔΠΥ͂ 
ΤΏΔη ὙῆΟ 15 ποῖ δι ΠΊ56 1} ϑριγῖι αὶ, “ΕοΥ νν 8οὸ 
(ἀπιοηρ {Π6 ϑριίσγι 41} ΘΥΘΥ δα 19 ἴο ΚΠΟῪ 
ἴῃς πιηὰ οὗ ἴπΠς 1], ογὰ, 50 45 ἴο ἰηβῖσυςϊ Ηἰπιὶ) 
δϑυςἢ ἃ οπο, ἰξ ἢο οσουϊὰ 6 ἐουπά, ννουϊὰ ὕ6 
τοθεῖὶ ἴο ἰπϑίσυςϊ ὦ, ἴῸΓ «0Ἄ6 ([Π6 8ρίγιἴι2]) 

δαῦσε ἴδ τηιϊηά οὗ ἴῃς 1,οτγὰ." ΤῊ ἀγευπιθηΐ, 
Ρυΐϊ 5γ] 10 15: δ ΠΠγ, νου τὰὴ ἴδι5: ΝῸ Οδ 
ΟΔΠ δάση ννῃδῖ ἰ8 {πΠ6 πιά οἵ ΟἸγὶδὶ 50 88 
ἴο ἰποίγυςϊ Ηἰπὶ; Ὀϊξ «ὐε, ἴΠ6 δορί γί], ἃγα 

ΠΟΥ͂ ννο ροβϑθβ8 ἴπῸ τηϊηὰ οὗ (Ὁ γιϑῖ ; {πεγ6- 
ἴογε νὰ ἅγε ΠΟΥ αἷθοὸ ἡ ῆοπὶ ποῦς οδῇ 50 
Κηονν ἃ5 ἴο ἱποῖγσγιςῖ. δνὸ διηειρμαΐ ΤῸ 
Ὀεγοηά δε ρα]θ οὗἉ οσιεῖςδὶ πα υ 5! Οἢ ΟΥΓ ἰη- 
βίσγυςτΟη ἔτσουη ΔΠΥ ῥϑυς σαὶ οΟΥ πδίιγαϊὶ πιδῃ. 
“ες αν τῆ6 παπᾶ οἵ ἴπΠ6 [Ὀ,ογά,᾽ ἀοοβ ηοῖ 
τήΘΔΠ, 85 5ΟΠΊΟ, “ννὲ ἤδνε {Π6 τη ΟΣ ρυγροςα 
οὗ ΕἸ ιγιϑῖ 45 Ὄχργεβϑεά ἴῃ ἴῆθ σοιιηδεὶ οἵ σὸ- 
ἀογηρίίοη, ἡ Ὀυῖ [ἢ]5, Δηά Ξοπιεῖῃίης πιυςὶ 
ΙΏοσο: ἴδ βδρίγιῖυδὶ ροββϑθβϑβ ΟΥ̓ τρθᾶῃ8 οὗ 
ΤΛΟΠΊὈΘγβρ ἢ Η πὶ ἃ πιοηΐαὶ ἔδοι Ὑ ποῖ 
ἀἰογοηΐς ἰη Κιηά ἔοστὰ ἴπ6 πιηᾷ οὗ [δ6 ] οτά, 
ἔογ ἴἴ 15 ἴγυς τῃδί (ηγίσῖ Ηἰπιβοὶῦ ᾿ῖνθ5. ἰὴ 
ἴπεπι (Οὐ ], 11. 20), δῃὰ ἴῃς πραγ οὗ (ἢ γίϑὶ 
Ὀεαῖβ ἴῃ ἴποπὶ (ΡὨΠ]. ᾿. 8), αηὰ Ηδ 5ρθᾶκϑ ἴῃ 
(Πεπὶ (2 ΟοΥ. χη. 9). ὙΠΘΥ 4'5σο ἤᾶνα ἴῃς 
δριγιῖ οὗ (γὶδῖ 45 νν ]} 5 ἴῆε Μιηά. ΤΠς 
ἰαϑὶ νεῦϑε οὗ [ἢ]5 σῃαρίεν ἢ858 ἃ ροϊηϊεὰ 5ἰψη!ῇῆ- 
σδηςθο, κἸΡ Ὁ 45 Νοδλησάογ οὔβογυθϑ," ἀπάουδιεα Ὁ 
Ῥδι} βαἱά [ἢ15 νυ ἢ σρθοῖαὶ 4] δῖοπ ἴο βυςῇ ἴῃ 
(πε Οοτητμίδη ΟΠ 45 ἴοοῖ (Π6 ΠΙΘΕΓῪ οὗ 
οτἰς ἰδίην Ὠἰπι.᾿ 

Το οὐϑοσυδίίΐοῃβ τΔῪ δε ἀσγάννῃ ἔγοπι [18 
οδαρῖοσ :---(1) Ννῆθη δῖ, Ῥδὺϊ! ροὺγθ ἐοῃ- 
[ετηρί οὐ 4}1 μυμηδῃ βγϑίθπὶβ οὐ υνϊϑάοπὶ 88 
ςοτηραγοα νν ἢ Οοα 5 ννϑάοπι ἴῃ ἴμ6 σοιιη86) 
οὔ γοἀοπιρίίοη, ποϊπίης ἰ5 ἔτ σ ἔγοπη ἢ 18 
τπουρ ἢ 5. τπ8η ἴπὸ ἀοργεοϊδοη οὗἨ τϑάβϑοῃ ΟΣ 
οὗἩ βουπὰ Ἰραγηίηρ ἰπ {πΠ6 τε]ιρίουβ ἀοςίΓΠ68. 
ΎΒΠοτα ἰδ ἰὴ ΟΠ γιβιην ἃ ἀϊνίπε ΡἢΠ]ΟΒΟΡΗΥ͂ 
τπδῖ ἰηνιῖοβ 411 τόνογθηῖ8ὶ δζυαγ. δ66 1ῃ15 
ροϊηξ ἀϊδοιιδοεά 'π Ηοοκοῖ (111. νη}. 4--.1).Ψ 
(2}.Α εἴδμπος ἱπίο (ἢ τηγϑίοσιεβ οὗ “ Οοὐ 8 
γυϊϑά τη, νυν ῖςἢ ἴο [Π6 εον»ιο: 15 δὴ δυϑυγα ΕΥ̓͂ 
δηὰ ἴο ἴῃ ῥο»»ο παΐμγαίἐς ἃ ῬΟΥΡΙΘΧΙΓΥ, 56 γν 65 
ποῖ ἴο εἰφῖθ, θυΐϊ ἴο διιπιῦθ (γογ. το). Α58 
"6 ἅγ6 ΟὈ]μοα ἴο ἰεάγῃ πιθη ΤὨγοι ἢ πιο, 50 
οᾷη νὰ ἰθάγῃ Οοά οπἱγ τπγοιρῃ Οοά, οΥ 
Γργουρῃ Ηἰ5 ϑρίγιε ρίνεη ἴο ὺ5 ἴῃ [6 πι]η}5- 
{ταϊϊοπβ οὗ ἴπ6ὸ σμισγοῆῃ. ὙΠε πρὶ τΐ οὗ ἴΠ6 
ννογ]ὰ 5 αἵ βοϊζοπι [πᾶ 6Υ}} βρί σις δϑαίδη, ἴῃς 
Ῥτίηςε οὗ ἀδγκηοβϑ, νῆο [45 [15 δεδῖ ἴῃ ἴῃ6 
Ποᾶγῖβ οἵ ἴΠ6 8δοηβ οἵ ἀϊϑοδεάϊδησε δῃά γυ]ε8 
(6 ψογὶ ἃ ἔτοπὶ πε ηςΘ. 
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ΓΗΑΡΤῈΚΝΚ ΙΠ-. 

2 ΠΗ ἢς Μὲ ον» ελή γε. 4. διγίγε ανπαὶ αἷδυὶ- 
σοη, ἀγροῖς οὐ α ἥεράδν »νἡμήά. 7 472 
2λαί }ίανείλ, σπαά ἀξ ἐλαΐ τυαίογοίά, ἐς πο- 
ἤλίιρ. 99 7214 »εῖρ 17: γέ Οοιῦς γελίρτυ- 
«υογέηιο. 11 Οὐγιεί (4 ρπἦν γον αίλονι. 
Ι6 ἴἥει ἐὰέ ἐρνηδίκ; οἵ Οοώ, τυλίεὰ 17 πμισί 
ὁ ξοβί λον. το 71: τοὐτάίονε 97] Δ τον α ἐς 
,)ροέμλποας τοϊά Οοά, 

ΝῺ 1, δγείῆγεμ, σουἹά ποῖ βρεὰκ 
αηἴο γοιι 45 υΠἴο 5ρί γίταδὶ, δαῖ 

45 υηἴο σαγηδὶ, εύερ ἃ85 ὑπο Ὀδῦεβ ἴῃ 
ΟἸὨγίβῖ. 

ΟῊΗΑΡ. ΠΠ. Τε Αροϑίϊε βαιά (ςἢ. 11}. 6), “.}ἃ 
νυϊϑάοπι ἴἤογς ἰ5 ον νὰ υἱῖογ διθοηρ [Π6 
ξαϊ στοννη,᾿ ννδοπὶ ἢ δἴζογνναγαάϑ ς8}15 σρί γι μαί 
γε. ἔργ ἴδε τεσοθρίοη οὗ [ἢ}18 νυ ϊϑάοτῃ οὕ 
ΒΙΚΠΘΓ ΡΠ οϑορῆν οἱ ΟἾγΙ βι ἀπ Ὑ ἴῃς Οοτίη- 
[Πϊδη5 ννογε ποῖ ρὑγεραγεά αἵ ἴπ6 {πὸ οὗ {6 
ΑΡροϑἕ!οβ ἰαϑέ νιϑὶξ (ργοῦδΥ ἵννο νἱϑίῖβ μδά 
Ργεςεάεα [ἢ}}5 ἘΡί5116) ; [ΠΟΥ ψνεγα ᾿ηΐδηϊβ ἴῃ 
ἔῖδοθ, ποῖ ἔσο δἀνδποθὰ τπδη Ὀαριϊχοά 
ςοηνοῖ8. Α5 ἰοηρ 45 ΠΕΥ ᾿οπίπημδα ϑυςῇ, 
πὲ οοιά ποῖ ϑρεαὶς ἴο ποτ 85 ΟἾ τ Ιβ 18 Π5 
τίρο ἰπ ἴπε δῆ. Τ ΠΟΥ νγεγα " ὀσόες ἴῃ (Ἰγιϑι;, 
[ΠΟΥ ψεσο "εν, σάρκινοι. ΤΠ] 15 ποΐ ἃ 
ἴογηλ οὗ γοργοδοῇ Κὸ σαρκικοί, οΥὁἮΎ Πεσδὶν οὗ 
νοῦ. 3. [ ἀδδογιῦεβ (Π6 ἢγχϑί πιογαὶ 5Ξἴαϊθ 
ΔΙΟΓ Ποηνογβιοη, ἴῃ ἃ ἤρυγο Ὀοττοννεα δἀρ- 
ῬΑΓΕΠΕΥ ἔτγοπι {πε οἰ απιρηεβ8 δηΐ συ ΐΠΕ55 
οὗ δὴ ᾿πίδηϊ, ννῃϊςἢ ἴο ουϊξνναγὰ νῖονν 15. {π|16 
'ἴποσ ἴδῃ 4 ᾿ἰνίηρ ἰθπὶρ οὗ ἀϊπιρίεαὰ ἢεβὴ 
νυ ἢ ἕενν δρηβ οὗ ἰητο ] ροηςο. Ὀδυσῆ [ἢ15, 
{πο ρεοά οἵ (Ογιϑδίίδη Ὀαῦγμοοάὰ δηὰ 
ΟΠγδίιαη ογυάεηεβϑ, ἴπ6 Αροβῖὶϊα μαδαά ἐεὰά 
ἴΠοπὶ ἢ (ἢς “τ "ἢ ΟΥ̓ σἰπγρὶς αἀϊεῖ οὗ 
τυάὶπιοηῖατυ ἀοςσίγίηθ ϑυϊεὰ ἴο προρἢγίοβ, 
ποῖ ἢ τὴς βἴγσγοηρ πιραΐὶ οὗ ἴμε ΠιρἢΟΓ 
νυ ϑάοπὶ τηθεῖ ἔογ [86 Ῥηθιμπαῖῖς ΟΥ̓ δριγὶ- 
ἴυα], ποῖ νὰ ἴΠ6 ἀδθὸρ τηγϑβίεγιεϑ, ἴῸγ 
ἰηϑίδπος, οὗ ἴῃ6 γοβιιγτγοοζίοη, ἃ5 ὑὈσουρῆϊ ἴο 
᾿ρτ ἴῃ σπαρίοσ κν. οἵ 1158 Ερίβτὶο ; Ὁ νν ἢ 
{86 ῥἱδίπ ἰϑίοσγίςδὶ ἔδεῖβ οὗ [πε τοαειηρίνο 
80 ΠοπΊα. 

“ἋΙ ρκανὸ γοὰ αἰκ [0 ἀγΐηκ, ποῖ 
Ὡθ8.," ἴο εδί. Εἴζυγε τεώσνισ. “Οδνο,᾽" ηοῖ 
“ἢδν6 γίνη," ΨνΝῃοη} Αἱ τῇδ {ἰπ|6 οὗἉ πο ὶγ 
ςοηνογϑίοῃ δηὰ 5. ἢ δι}᾿5 ἤγϑσϊ πλιηἰβίγδί! ΟΠ 8. 
(εἰν Ποῖα σοϊητηθηῖϑ, “ΟΝ γχιδὲ ἰ8. τὰκ ἔοῦ 
Ὀαῦς5, πιοδῖ ἴοσγ πιοη." Ἐδίμοῦ πα] κ ἤσγὸ 
ἀδηοίεβ [6 οἰ ηΔΓ ἕοοά συ εοαὰ ἴο Ὀ4065 
ἤεβῆγ, ποῖ ἴῃε τηεϊδρηγϑιοαὶ αἰεὶ δὶ ἴοσ 
βρίγιτυδὶ δά }18. 

Νοῖ »ιεαὶ ἀϊὰ 1 ἴδῃ σῖνε γου, ἔου 45 γεῖ γε 
νος ἠοῖ Δ0ϊ6 ἴο ἴακο »γεαί, “ΜΑΥ͂, Ὸ ἸΔΟΤΘ 
ΠΟῪ ἅτ γε δὺ]ε ἴο ἴδϊκε ἰἴ. Οπε οἵπογ γαη8- 
ἰδλίϊίοη 5 ῬοβϑιὈϊθ, ποῖ εύυεπ που. ΤῊΘ ἢγβὶ ἰ5 
86 δοίζοῦ: πᾶν 450, 85 ἴπθη, γ6 ᾶἃγὸ ποῖ ἴῃ ἃ 
βίδίς ἴοσ γεσεινΐρ [6 πλογα σου ἐϊοῖ οὗ [Π6 
ὨΡΒΟΥ Πλγϑίογι 8, [ῸΓ γὲ ἅττα 51}}}, [ ἀο ποῖ 

Ι. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ, 1Π|. [ν. 1:--5. 

2 ἷ αᾶνε ἰεὰ γοιι χὰ τὰκ, δηά 
ποῖ ψν ἢ πιοᾶῖ : ἰὼ ἢιτπεγῖο γε ψεῖε 
Ποῖ 40]6ε 19 ὁξαγ 1|. ὨΘΙΤΠΟΓ γεῖ ΠΟΙ͂ 
ἃΓΕ γε 80]6. 

2 ἔογ γε ἅτε γεῖ σλγηδὶ: ἴογ 
ννΠεγοδβ ἐλεγὲ ἰς ἀτηοηρ γου εηνγυίηρ, 
δηὰ 51:τγς, δηὰ ἰἀϊν βίοῃβ. ἀγα γε ποῖ κα 
σᾶγηδὶ, ἀπά νγαὶκ '25 πηεῃ ἡ 

ον, 
ξίοαδ. 

Ο-. 

4 ἔογ νῆα ομα βαίτῃ, 1 δηὶ οὔ οι 
Ραμ; δηὰ δποΐδεγ, ἴ σηι οὗ Αροΐ]οβ ; 
ΔΓ6 γε ποῖ σδγηδὶ ἡ 

ς ὟΝδο τἢεξῃ ἰ8 Ραυὶ, δῃὰ ψῇο ἐ: 

ΠοΟνν 54Υ “εεὐγ, θυ ἥἔεδ). Ἡδτο σοπηοβ [ἢῸ 
ἴοττῃ οὗ γέρικο. ὙὍΠο (γι ἢ 15, τ οῖσ ροτιοά οὗ 
ΤΑΪΠΟΓΠΥ ἴῃ ἴῃς ἢ δά Ἰαϑῖθα ἴοο Ἰοηρ, δὰ 
ἴἢε ΠΕΟΟΘΘΑΤΥ δίαρμα οὗ πιογαὶ ἢοϑῃϊηεθα δηὰ 
σγιιάθπηθϑ5 δὰ ραϑϑοά ᾿πῖο {ἰἸὸ ρογ ουϑ οοπαϊ- 
το οὗἩ πιογδὶ βΈβῃ] 685. ΤΕΥ οὐρθΐ ἴο μάνα 
δτοννη ἴῃ σσγᾶςθ, ΠΟΥ οὐρῆξ ἴο πᾶν τίδθη ἴο 
(ἢ6 ἸοδΊοσ ἰενοὶ, ἰῇ ἢ οἢ [Π6 σριγιῖ πο νυ ἢ 
ϑρΙΓΙ (πνεῦμα, ΔηδζῃΓοι 5) συ ]465 (ἢ βου] 
δηὰ σι}]68 1πῸ βεβῆ. Βιυῖ ἴῃ τῆθτλ [6 δου], 
[86 σοπηδοζίης ἰτηκ οὗ [86 ἔννο οΟἴΠΟΓ πδίυγαϑ, 
τῆς ργοῦδῦ]ς 5εδὶ οὗ ἴῃς Ἄχζο, ῃδὰ ποῖ εἰσγίνθη 
ὑρννατγαβ ἴο ἴπ6ὸ Πεδυθης- ΟῚ δρῆογα οὗ 186 
ϑρίγιῖ, Ὀὰῖ παὰ Ὀθεη δἱοννοὰ ἴο ἰηκ ἄοννη 
ἱπῖο ἴῃ6 ννου]ϊγ ἀοπιδίη οὗ ἴῃς ἢἤθθῆ. Α 
ὑτγοοῦ οὗ [Π18, ϑδοοῃ ἴο δὲ εἰϊοα, νν85 ΠΕῚΣ σοῦ- 
[ΘΠ ΙΟ 5Πη655 ἈΠῸ βοοίϊαγίδη ἃσγορᾶῆςθ. Τῇ 
Ρτγιποῖρὶς οὗ ᾿ἰξβ, νοῦ Ὀγοαῖποβ ἴον δπὰ 
ΡΘδᾶςο, 511} τοπχαϊηθα ἴῃ ΤΠ 6 πὶ ἃ ρόττῃ τηϑνοϊνοα 
ἃπὰ ἀοττθμδηῖ. ὙΠΕΥ δὰ Ὀδοοπια οδγηδὶ]- 
τηϊηἀθά, Απιρὶο ονϊάσηςο οὗ 1}18 ννὰ8 ἴο δ6 
ἔοιιπά ἴῃ {πο ὶγ σν αὶ γίθ5 δηὰ ἀϊνϑίοηβ, [Πθπ- 
βεῖνοϑ "νοῦ Κ5 οὗ ἴῃς βοϑῇ " (( 8]. 1. 20). 

8. ῸΓ «ὑῤεέγεα: (εἴδίο8] σγομπά οὗ ἴῃ6 
βἰδίοπηθηῖ) ἴπεγο 18 ἸθδίουϑΥ δηά ἴδ οὗ 
ὑνογὰς Δπα 5ρ}118 ἰηἴο ραγί65 ἀπιοῆς γοιι, ἃγὰ 
ε ποῖ εαγηαί, νναϊ κιηρ; 85. πγεη, ννδὶκίηρ ποῖ 

Ἰη ἴπ6 δρίγίτ, Ὀυαῖ ἴῃ 16 ννοάῖπθββ οὗ υπαιάορά 
ἢυμηάηῖγ ΨΥ μαῖ Ῥγεοῖϑα δδάθ οὗ πιοδῃ- 
ἴῃς, Ὀτγίμμς οὐ ἀι}}, αἴίδοο5 ἴὸ [6 ννοσὰ γιερ 
ἤΟΓΟ, 15 (45 'π 50 ΤΏΔΩΥ ΟἴΠΕΥ ννογάβ, 6. Κ. 
δαίμων) 5[ΠΊΡῚΥ ἀεϊεττηιπεα ΌΥ {Πὸ ϑος!εῖγ οὗ 
ψνογ 5. βυγγουπαϊηρ ἴ. [{ ἀοθ5 ποῖ [6 ἴῃ 6 
ἴοστη ἰἴ56 1. Α ρ]οννννόστη 5ῃ1Π65 ἴῃ ἴπὸ ηἰρ δῖ, 
15 ἀατκ ἰη (πΠ6 ἀἄδγ, δυΐϊ [ἢ6 ϑαπὶθ ρον νν οσπὰ 
811}}. 

δ. ἢρραςξΨ ᾿δεη 3] ͵Ἰῆδ οοππεοίίοη ἰἴ85, 
ΥουΣ σᾶγπαὶ-πιπἀθάηθϑθ ἢᾶ5 ονϊησοὰ :ἰβοὶ 
ἴῃ σοηϊεοητουδηθ85 δηα ραγγ αἀἰνιϑίοπβ.Ό Οπὸ 
(8}}5 Πἰπηϑεὶξ ἃ Ρδι πο, ἀποῖμοῦ δὴ Αρο]]οϊζο. 
Ι 2οκ τῃογοίογο, ναὶ 5 Ραι! ἡ ψυμαῖ 5 
ΑΡΟΪο5) ΜΝ μαῖ ἅγε ἴπου, ἰὴ ἴθ ῃἡδΐωγο οὗ 
[ΠΟΥ οβῖῆςο, τηαϊὶ γοὰ 8ῃουϊά πιαῖκο {ῃοπὶ 
Ἰοδάεγϑ οὗ ραγί!65 οὐ γίναὶ μοδάβ οὗ [ῃδοϊορίςδὶ 
βοβοοϊϑὶ ρα ἂατὸ ἴπεγ}ὀ Νοιρῃς δυῖ 
ΙΩΙηἰβίοτϑ ; ἰδιίάεσβ ὉΥ ννηϊοῖ νυϊϑάοτῃ ἰ8 
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ΑΡροΪος, δυὲ πιϊηἰϑίετβ ΟΥ̓ ψγῆοηι γε 
δεϊϊενεά, εἐνεῃ 5 ἴ!6 [μογὰ ρᾶνε ἴο 
ἜΥΘΓΥ ᾿ῃΔΠ ἢ 

6 ἴ πᾶνε ρἰαπιεά, Αροἱ]οβ νναϊεγεά ; 
δυῖ (ὐοά ρᾶνε {πε ἰπογεᾶβα. 

ΔΠΥ τἢίηρ, ποίῖθογ ἢ {πᾶΐ νγαΐεγειῃ ; 
δι (ὐοᾶ τῃδὲ ρίνετῃ τῆς ἱπογεᾶϑε. 

8 Νον πε τπδῖ ρ᾽δηζεῖῃ δηά ἢς 
καῖ ννδῖθγει ἢ δἂῖβ οὔθ: ἔδπά βνεῖγ ἡ Ἐ- 25. 

: ς τ. Οἱδί. 
ΠΊΔη 514}}] γεςεῖνε ἢϊ8 οὐ γενγαγά ὅ. 5. 

7 ϑοτβϑη πειτπεῦ 15 ἢς (Πα ρδητεῖῃ 

βοδλὶεὰ ; 5υδογάϊπδῖοβ, ποῖ ργίποιραὶ8.Ύ. ὙΠΟΥ 
ΔΓΟ βογνδηῖβ ὁγ νῃοπι, Ὠοΐ πιδϑῖογβ ἐπ ν᾿ ΠΟΠπὶ, 
γε δοεϊενεά (Βεηχεὶ) ννθη γοιι ἤτϑί ὑεϊθνεά ; 
τηδῃ ὈΥ͂ ννοϑα ΠῚ Πἰ5[Γ1658 ἰὴ ἴῃ 6 Ῥοννεγ οἵ 86 
Ἡοἷγ Οἰιοβῖ γε οσᾶπια ἴο θε]ϊενα ἴῃ ἴῃ6 οπς 
ἀϊνιπο Μαϑῖεσ. ΤΕΥ νεγα Ὀυΐ ἀνθηῖβ ὑπ γ 
Οοά, οἰϊοβθῆ ἀρεπῖβ ἰοσγ (πε ργοάιιοϊίοη οὗ 
ἔδλιι. Μιηἰϑῖογα ννόγὸ ἴπογ, “δηᾶά πᾶ ἴοο 
4:,᾽ 1.6. ῬΓΟΟβοΙγ ἴῃ [86 ννᾶῦ δηὰ τδηπεῦ ἰη 
σῃϊοῦ της 1 ογὰ οηάοννεὰ ἴπεπι. Οὔϑεγνα 
ἴπαϊ 4: ἤετο ἀεποῖθβ ποῖ ἄδρτοε οὐ ἐχίθηϊ, 
Ὀυϊ »παπησ: ἴἴ ρΡοϊηῖϊ5 ἴο ἴδε βσρεςϊῆς πᾶῖυγα 
οὔ ἴπ6 ννοσκ δοοίρηθαὰ ἴο εἂςῖ οὗ ἴδε ἴνο 
ἴεδομετβ. Ῥδυὶ νὰ5 ἴο ρἰδηῖ ἴῃς Ττεε οὗ [Π6 
Οδυτοῖ δὲ Οογίπῖδ, ΑΡρΟΙ]ο5 ψν85 ἴω νυδῖογ 
ἀηὰ [οϑῖοσ τῆλ παά ὈΥ δὶπὶ Ὀέθη ρ]δηῖθά. 
ΤΠΟΥ ΨΕΓΘ, σᾶς ἢ ἴῃ 15 Οὐ δϑϑι ποθ ἀςρατῖ- 
τηοηΐ, δυπιδη ἱποῖγυπγοπίβ ἀϊνίηδ : ἔγοση Οοά, 
86 εοἰδποιοηῖ οᾶιδοὸ ννογκίπρ ἰθ τπὸπὶ δηά 
τγοιρὴ ἴποπὶ Ὀοῖδ, σᾶπιεὲ ἴπ6 Ὀ]εβϑίηρ οὗ 
ἰποτοδᾶδα δηΐ “ ἔγυϊ! οὗ Ἰδθουτ.᾿ 

Ῥιαπίοὰ--πχοίΐοχοά.) Βοίῇἢ δογίβίϑ 5 5ηΠγ- 
ἵῃρ ποῖ δῖ 4]] “Ὃγδηβιίῖογυ δςίβ," ἃ5 ΟΥ ογάϑ5- 
ψτῖἢ, δι δείίοπβ ομυπ, σοπεϊπιιρα, ςοπι- 
ρει, Τε ἰεηρτῇ οὗ ἴπε (πιὸ ἀδροηᾶς 
ΘΠΓΓΟΪΥ ὕροη οαἰγουπιδίδηςεβ δηά ἴἢ6 πδίωγε 
οἵ ἴπὸ δεῖιοη. Τῆι, ἐβασίλευσεν, ἰξ Κ᾿ πιοδὴ 
“ἢ φἄπιο ἴο ἴπε τῆγοηςθ,᾽" ἀδηοῖοβ 5μοσγί {ΠΠῚ6Ὸ ; 
1 1 πιθδη “ ἢ6 γεϊποα," Ἃἤδη 1[ἴ τηᾶγ ἀεποῖς 
ΔΩΥ͂ ὨυΌΟΓ οΟὗὨ γοᾶγϑ ἔγοπι οη6 ιἱρνναγάϑ. 

68. γαῦσε δὲ ἱπεγεσης Ἐνχςοιϊοηΐ γοηάογίηρ. 
{γι ρ Γῆ. ἴδηβ6, ΡογμαΡ5 ᾿ΠΠΡΙ ΥΠΡ ῥγόσθβθ ΟΥ̓ 
Τφοητπυδηςο ; τῆογο ᾿ΚΟΙγ, ποννενοῦ, ἰἴ ἰ8 δῇ 
ἱπηροτίοοϊ σοηίαίπιπς ἵννο δογίϑῖβι Οὐ ϑδεὴ 
οςολϑίοη οὔ ρῥἰδπίίης δπὰ οἵ ννᾶϊοσίης Οοά 
ξᾶνε πὸ ᾿πογεδϑα. 

7. δοιῤεη... .7 Ἀεηάεῦ κ8ὸ ἴδαΐ ποὲ 9 Σ 
ἐβ δο (πδί Ρ᾽διΐος ἢ Βοιλθί δὶ Πρ ΠΟΥ͂ ὯΘ0 
ἔἜμαΐί ψδιοστϑδ βοιοί πῶ, θα 29 ὑδδί 
εἰνοι ἢ 1829 ἱποτθδβο Θοὰ (ἢπε ἰ5 βοπιθ- 
μη). ΤῊΣ 86ηϑὲὸ 5 ἃ5 ἔοϊϊονϑ; ἴῃς σοη- 
οἰυκίοη ἰ5, (παῖ ποιῖθοῦ Ῥ0] Ποῦ ΑΡο]οβ 15 
ἃ 5ΟΠΙΕΌΟΟῪ, δυοῖν 485 ἴο ὃς πιδάθ ἰθδάευβ Οὐ 
Ἰιολὰς οὗ γῖναὶ ϑεῆοοϊβυ (᾿Ασοσεηϊιαῖο τὶ ἢ ἃ 
εἴλνο; 1.δῖ, αἰϊημίά, “ βοτρεῖὶπρ ΟΥ̓ οἴπογ," 
Ὠοΐ φωάφωα».) Βεηρεὶ αἰ80 ϑεεπὶϑ ἴο ἴδκο 
(ἢ15 νἷενν, 8ἃ5 ἢ δβγονν ἶἷγ δά 5, “ σοὰ ἰς 
βοιπεῖηϊηρ : πὰ δεοᾶιθε Ηδ 5 δίοπε, ἃ]] 
τη. 5. [Ὁ πονίονεγ, {πε γα ΠΑΓῪ σγεπάεσιηρς 
“ΔηΥΤΠΙ Πρ ὈΆ ργεξεγγεά, νγὰ πιυβῖ ὀχρίδίη, 
“δυῖ Οοά, ψῆο ρίνεῖ [Π6 Ἰπογθᾶβθ, ἰ5 θνοῦγ- 
τῆϊηρ." ὙΠ 5 οἰ ρ96 οὗ 4 σοηίγαγυ ἴο 6 εχ- 
᾿λοῖοὰ ἕοτλ 115 ΟΥ̓ ΓΟΠΙΓΑΤΙΥ ἰδ σοτϊηπΊοῃ 

δοςογάϊηρ ἴο ἢΪ5 ονγῃ ἰδθουγ. 

δηοιρ ἰῃ ἰδῆρυᾶρε. ΟἿ τ Τίηι. ἵν. “Εογ- 
Ὀιἀάϊηρς ἴο ΠιΑΓΓΥ, ὀιάάίησ ἴο δοϑίδίη ἔγοπι 
ποαῖβ ;" δηά Σου. δαῖ., “Ουἱ ἢ Μαορηδβ αἵ 
ὨδΙΟ . - . . (οηϊέπίι νἱναὶ, ἰδυιάεῖ αἰνογϑα 
864υκδη[.5," ννογε ἔγοπὶ αδἰέγσιο ἰ5 ἴο δε βιρροὰ 
φμέφμε Ὀδίογε ἰδυέεῖ. 

8. Τυιδηβίτίοη ἴο ἴῃ γεεονμβόησε οΥ ἐεαεδεογε 
πογεοαῆεγ, δοοοσγάϊηρ ἴο {86 φμαλγ οὗ {δεῖγ 
γνοσκ Πεγο. 

Λίοαυ {δὲ ῥίαμεον αμά ἰδὲ «υσίεγογ αγὸ ομέ 
ἐῤίησ] Νὶονεοὰ ἴῃ ἴῃς Ἰχῃξ οὗ βυδοτγάϊηδ- 
(ἴοη ἴο ἴπεὸ Ηρ Οοά, ἴποῪ γα υ5ῖ οἠς 
οἸεπηθηῖ. [{κ6 οὔθ Ὀουρῇ οὗ ἵνγο Ὀγάποῇο5 
ΟΓ οης ἔογκ οὗ ἴννο ργοῆρϑ, Ρδι] δηὰ Αρο ϊοβ 
ἅτὸ θοῇ τορθῖδεγ ἰη ἴῃς Παηᾶ οὔΠε ΑἸπΙ ΠΥ 
οὔθ πηϊπίϑί σία ἱπιρὶοπηοπῖ, ἀἰϑραγίίης Ἰηΐο 
ἴννο ἀϊπιίποϊ 11π65 οὗ οβῆςο, ἴδαϊ οἵ ρἰδπίηρ 
οὗ ἔουηάϊηρς ἃ ςπυτγοὺ δηά τπαΐ οὗ πυγίυγιης 
πὰ δαἀϊ σης ἴπ6 βάπι6. [η τεϊδίίοη ἴο Η πὶ, 
ΜῆῸ ἔγοῃ ἤθάνεη οπιρίουβ ἴπθπὶ ἤεγα Οἱ 
οᾶτῖῃ, ἴπΠ6 ἴννο Ρογβϑοηβ ἅγὸ δυῖ 85 οπε Ὠίηρ ; 
δΥ̓θη 85 ἔγομηῃ ἴδε βιπιπ}}5 οὗ ἃ βίδίο Υ σα 6- 
ἄγᾳ] ἴννο πε θουγίηρ ἤοιι565 ΔΓ ὈΘΙονν 56 0 πὶ 
ἀννατίοα δηὰ Ὀἰοηάρά 1ηἴο δὴ ἱπά τη ρυ 5 Ὁ] 6 
οἶς; δῖ ἤθη γου ἀοδοθηά, {ΠΟΥ ἅτ ἰουηά 
ΟΠ ΠΟΑΓΟΓ ἰπϑρθοϊίοη ἴο 6 ἔννο βϑυοσγαὶ μαῦὶτδ- 
τἰΙοη58. Απά {158 γοϊδῖνε οηθῆθϑ5 οὗ εἰθπηθηῖ 
ἰ5. ἴγιι οὗ 4}} ννῆο ἃγὸ ΟΠ ο Αἢγ οπρασοά ἴῃ 
Οοάϊς 5ογνίςθ, ἤοννουοσ πλδυϊξοϊ ἃ ΓΠΕΙΣ σονογαὶ 
ΘΠ ΡΙογτηςηΐβ. 

ΤΠ νογὰ “οπμὲα" ἤοῦθ ἢᾶβ πὸ δ)])ιβίοῃ 
ΠΒαΐοθυογ, 85 δοπὶθ {πίηκ, ἴο [86 μοὶ οὗ 
πε (Οοτητ πίη Οἰγοῖ αἰδίυγθοά ὈΥῚ ἐϊ5- 
βοηϑίοῃβ. Ὑπαΐῖ ἰάεα α4ιἴΐϊὸ Ὀγοδκβ ἴΠ6 δῖ - 
ΤΛΟΩΥ. [ἴ 5 ἴγυς (παῖ ἰη 81. Ρδὺ]}5. Ερίβε!ς 
ἴΠ6 νεΎῪ ἱπιροτίδηξ ννογά ομέ οἴξη οἰ μηιῆος 
ποῖ “οὔθ ἃπά πο πιογὸ ἴῆδη οὔθ," διιῖ “ οπο 
Δηὰ πὸ ἰ655 ἴδῃ οπς." ὙΤΠΪβ5 νίονν οἵ 115 
πιεδηΐηρ Μ.}}} θὲ ἰουῃά ἃ ΚΕΥ ἴο ὑπ]οςκ βοπὶα 
μαγὰ ἴοχῖβ, 6. 5. “Οοὰά 5 οπὸ ψῆο νἹἹ]] 
Ἰυϑγ τπὲ αἰγουμηςϊδίοη ὈΥ ἔα δηὰ ἴδ 
ὈΠΟοΙΓΟιπηςἰϑίοη ὉΥ ἴπε (54πι6) δ τ : νἤοΓΟ 
Οοά ἰ5 ἀεϑοτί θεά 45 πο 1655 (ἤδη οἠς Ὦ [ον 
δηὰ Οὐπῖ]ς ἴῃ 7υ 5: γίηρ ὑοῖθ ὈῪ ἴθ 54π|6 
τποῖβοά οὗ ἔδἢ ; “(Ὁ θείης τδογοΐογο 
ἵννίςς τερεδῖθα. Απά 50 Οἱ. 1. 21, “ Οοὰ 
5. οη6,᾿ αἰδαγὶΥ πγεδη5 παὶ δδ 15 δ]ίθη ἴο ]} 
ἰηΐογηαὶ ἀϊνίϑίοη ΟΥ̓ Άἀυδ! Ὑ Ὡδοσβϑιϊδίίηρ ἃ 
τηραϊδίοτ. 

ΎΤΠῈ 5δ6η86 οὗ {Π|8 υϑῦβο 5, Τ Βουρὴ [Π6 
ἰδθοιγογ ἴῃ {πε υἱπογαγαὰ ἃγῸ οπδ 85 ἃ σγομ οὗ 
ἸΑ οι ΓοΓβ πάθον Οοἀ ἴῃεῚγ ΘΠΊρΊ Οὐ συ, γεῖ, [ΠΟΙ 
Ἰη65 οὗ ἰδῦουγ θείην ἀϊδηςϊξ, δᾶ ς ἢ 588}} γεςεῖνα 
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9 ἕογ ψε γε ἰδδουγεβ τορεῖπεγ 
ἢ (ὐοά : γε ἅτὲ (ὐοά᾿ 5 ̓μυδθαπάτγυ, 
γε αγε (σοά᾽ 8 διμ]άϊηρ. 

10 Αεσροοτγάϊηρ ἴο τῃς ργᾶςε οἵ Οοά 
ΨΠΙΟΏ 18 σίνεπῃ ὑπο Π|6, ἃ5 ἃ νγῖ86 

Ι. ΓΟΟΚΙΝΤΗΊΙΑΝΘ. 1Π|.ὕ [ν. 9--11. 

ΠγΔϑτεγὈι Π] ἀοτ, 1 ἤᾶνα [δὰ της ἐουπάδ- 
τίοη, ἀπά ἀποῖμπεγ δι] ἄς τΠογεοηῃ. 
Βυζ ἰεῖ ἐνεγΥ πηδη ἴαΐίζε ἢεεά ἢονν ἣἢς 
δ Πάει τῃεγειροη. 

11 Ἐογ οἵδεγ ἰουηάλιίίοῃ σὯπ πὸ 

ἔτοπι Οοά ἃ ϑβϑρθοϊῆς σϑοοιήρθηβε, ᾿πεϑαϑυγεά 
ὈΥ ἴδ 4υλ] γ οὗ δῖ5 ϑσρεςὶῇς ννοσὶς. ὅςε οὔ 
Τ,οτγα 8 ραγδῦ]ε οὗ ἴῃς τΔ]εηἴδ, ἔγοπι νυν ]ο ἢ ννῈ 
ἰεάσῃ {παῖ ἴῃ {π6ὸ ἔυΐιυγο Αδοη οὴς δι πξι] 
βογνδηΐ ν}}}} δ6 δεῖ οὐϑῦ ἤἥνθ σοπηπλ {165 ΟΥὉ 
ΡΟΙ 165 ἴο σόνοση ἴΠεπὶ, ΔποΐηοΓ ΟΥΟΥ ἴδῃ, 
ΘΔοὴ ἰη οχᾶςῖ ργορογίίϊοη ἴο ἢΪ5 ον ἐπιρίον- 
τηθηΐ οὗ (Π6 ἰαἰοηΐβ. δηίγυδῖοα ἴο δϊπὶ ἴῃ {18 
Αδθοηῆ. Ὑῇδ γεννασγὰ 15 οὗ ἔγοθ σσγᾶςσθ υῃ41165- 
ἘΟΠΔΌΪΥ, δηά οὗ ἔγοα σσῆςς ὀεέσις ὁ ἴπ6 οηδ 
εοαῖ νοσκ (δῖ νγὰ8 οὔηςθὸ Ψψτουρῃξ ὈΥ ἴῃς 
οὔθ Ἀδθαάθοπλογ ἔοσ 4}} τηδηκιπά ; δυϊ πόνϑῦ- 
{6 1655 [ἃ νν}}} Ὀ6 δρρογιοηθα ἴο δνεγΥ {δι Π 6] 
Βογυδηΐ ὈΓΘΟΙ5ΕΙΥ σεεογά ἐγ ἰο Ἦ]5 Οὐνν ἰδθουΓ 
ἴῃ τῆς Μαβῖεγ᾽β νἱηεγατάΏ. ΤἬογο ἀύα ἀθετθθ8 
οὗ δεγνίςα Βοῦε δηά ἴβοσε ἃσγὲὸ ἀθρσθαβ οὗ βἰοσν 
Βογεδῆοσ. 

9. Ἀδάϑθοη5 ἕογ ἴῆς ργεσθαάϊηρ ϑβἰαϊεπιθηΐ 
(μαῖ ΑΡροβίϊοβ, ἀῃὰ Ὑρδοῆοῦα ἀἤοσ ἴΒεπὶ, ἀγὸ 
4}} ἴῃ τσοϊαϊοη ἴο Οοά. Οπε {πῆρ οὗ οπι-. 
Ῥογτπεηῖ ἤδγα ἀγα (ΠΟΥ 41} 4Π1Κ6, γεῖ οδοῇ οὗ 
Π6πὶ ἴο δ6 ΒΟΥ ΓΑ ΠΥ ΤΟσΟΙΡΘη56α ΠΕΟΙΕΔΗ͂ΘΤΓ, 
Δ τοσοιηροηβε ἃ ἴῃ ἴπ6 τγιρῃίζεοιιδηεθθ οὗ 
Οπηηϊβεΐθηςθ. 

Ἔρτ οὐδ 10] Ο ΤΟΥΚΘΙΒ 810 ψθ0.᾿" 
ΤὨΟ ᾿ἵτπᾶρο ον Θχραηάϑ; ἰΐ γύοννβ ἰηΐο ἃ ρος - 
ἴυγο--α ὈΌΒΥ 5ύθηθ, ἴῃ ψΟἢ [Π6 ννογκπΊθη 
δΔηα {Π6 Πεϊά εουϊτνεῖτοὰ σοπιὸ ἴο νον; δου 
[1||5, (6 πιοάς οὗ εἰ]τναῖίοπ 156} ἰ5 ἀ5- 
συδθδε. ΤΠς “ννε" δηὰ [ἴῃς “γε Πογὸ ἃτγα 
ὑποιηρ ιδῖις ; [ΠΥ πᾶνὲ ὯῸ δἴγοβϑθ. “ογσ Οοδ: 
[ε]]ονν τιν οκοσθ ἃγὸ ψῸ; Οοα᾽, Πεο]ά, Οοά": 
Ὀυϊάϊης ἀγὲ γο. Ηδστγε ἴδε ἴοσπὶ Οοα 15 4]} 
Θηρῃαίις ἴῃ 41 115 ρίασεβ. [ἴ 15 σοά ψνῆοβο 
Ἰοῖπξ Ἰδθοιγοῦβ ννῈ ἀγὲ; 1ἴ [5 σοὰ ννῆοβο Πεϊὰ 
ἴὴ ὉΠ| ΡῈ δηὰ Βοιιδὲ ἴῃ ὈιΠ]Παάΐηρ γο ἀγο. Ηονν 
(Π ΟἿΘ ΡΑΓΙῪ ἈΠΊΟΠΙ ΥΟὺΣ 54Υ, 1 Ὀεϊοηρ ἴο 
Ῥαυϊ, δποίποσ, 1 Ὀεϊοπρ ἴο Αρο ϊοβ, ἤθη 
Ὀοῖι Ῥδὺ] δπὰ Αροοβ ἄγ Ὀιιῖ οπὸ {πίῃς οὗ 
Ἰοιηῖ ἰάδουγ υηάογ Οοά, ἴο ννῇοπι ἴΠΕΥ δ6- 
ἰΙοηπρ ἢ πὸ ἴῃ οἠὲ ἵννοίο]ὶ οἰπρὶ ογπλεηῖ, γεῖ 
θεΐηρ ἴῃ ἔνο αἀἰδίπεῖ ᾿ηε5 οὗ ἐπιρὶ ουπιοηϊΐ, ἴο 
δὲ τεναγάθα αἰδιιποῖίνοῖΥυ δπὰ τῆδὶ 'π (ἢ6 
ρογίοςϊ τ ῃϊοουβηεβα. οὗ Οπιηϊδοίοηςο, δὕῖοσ ἃ 
ΒΟΓΌΓΙΩΥ ἋΠΔὶ ἀρρογίδίηῃβ ἴοὸ Οοά οηἱγ, ἴοσγ 
Οοὐ᾽β ἔθ] ονν νου ΚΕΙ5. γε να. διγεὶν ἴπ6 
ΠΟΠΊΠΊΟΠΙΥ δαορίοα νἱονν, “Δα ἃγὸ ἔθ!ὶον- 
νου Καῦα ΜῈ Οοὐ " 5 υἱΐογὶγ οὐ οὗ ρῥίδοθ 
ἤεγο. 11 5. ἃ που ρῆζ αἰεὶ 4]}16η, Ὀγοακίηρ 
[6 ἰορίοαὶ σοπίϊηγ. Ηονν 1815 νῖονν ἢα5 
σοπῖθ ἴο δ 50 εὐγτοηΐ, ἰζ ἰ5 ποῖ ΘΑΞΥ ἴο 566. 
ΜΕΥῈΓ 5Δ4Υ5 ἰΐ 15 ἃ ἰϊπριυ ίδιὶς δοεβϑιῖγ. 17 115 
βιαἰοτηθηΐ ΤΥ Ὀς ᾿οηϊγονοτίοα. Εοτγ { τῆς 
Οτοεκ ρῆγδθς ἴῃ ρᾶγῖ ΠΊΑΥ ὈῈ Γοηάεγοά, 45 ᾿ἴ υη- 
4651 ΠΑ ]Υ ΠΛΔΥ, “ Ὑγ6 ἃγὰ ΟΓΚΟΓΒ ἰορεῖμον," 

.. 6. ΜῈ ομέ ἃποῖμποσ, ΨΗΥ͂ ΠΙΑΥ ἴξ ποῖ ἰῃ 
ψΒο]6 ὕὈ6 γοπάογοά, κ᾿ νὸ ἅγὸ Οοαδβ ψΌγκογβ 
τοροῖμογ, ἱ. 6. ΜΙ οπμθ Δποῖμεγ 5) ϑυζγεὶγ 
(ἢ6 σὺν, ΟΥ «υἱήῥ, 5. ᾿Ιπρα Ἰ5Ὁ] Δ Π}}7 Ποχίθ]α ἴο 
εἴπ οτ, νἢ}]6 [ἢ Ἰορῖς οὗ ἴῃς βεηΐεπος ἰουά!ῦ 
ἀεπιδηάβ ἴῃς Ἰατζογ ᾿ἱπτεγρτγείδτίοη ΤῊ (ἢγίςδ 
τερεδίθα ροηϊενο αἰδὸ ἀοπηαπάς (ἢ]ϊ5. Μογὸ- 
ΟΥ̓́ΟΓ 1ἴ 5 οἰθαγ {παῖ ἴῇς σύν Ἰοοκϑ5 ὈΔςΚ ὑροη 
ἴῃς ἐν; 2.6. (ῃς Ιάεα οὗ γε οαυτδὶρ ἴῃ τῆς ν οΥκ 
τεργοάϊιοθϑ δηά κίγεηρίμθηβ [86 ἰάθα οὗ ἴῃς 
ογεπξι. οὗ 5οσυῖςο. 

10. ἴπ ὀχρδηβίοη οὗ ἴπε ἔοσοροίηρ. “ΑἊ- 
σογάϊηρ ἴο ἴδε σσᾶςς οὗ Οοά {παῖ ψ ἃ 5 ρίνθη ἴὸ 
τὴθ. Οἷἵνεὴ Βα} Αἴ ΠΙ5 οηνογβίοῃ νῆθῇ 
ἢ νν88 Ἑςδ]]θὰ ἴο Ὀ6 δὴ Αροβίῖϊο γαῖῃογ ἤδη δῆϊοῦς 
ναγὰ5 ἤθη Π6 ννᾶ5 σδ θὰ ἴο ἐουηά ἴῃς σΠυΣΟ ἢ 
δῖ (οτηῖμ. Ὅ 6 οἰαιιδα ἐν ης 6510 ἴπ6 Αροβῖὶο 
ἴσας ΔΘ ΠΆΠΠΕ δηα ἃ σοη5ε οὕ ἀδερεπάθφηςε οἡ Οοά 
αυϊῖο ἴῃ Κοορίηρ ἢ} ννῆδῖ ργοοθεβ δηπὰ ἢ 
νν δῖ ἐοί]οννϑ5, “" Α5 ἃ νυῖ56 πλδϑίογθυ Ποῦ 1 Ἰαἱὰ 
Τουπάδίϊ οι: " ποῖ α ΠοΥ “ῤε, Ὀμϊ 5ἰπιρῚγΥ ““ ἰδίά 
τοιιπάαιίοη." 866 νϑῦ. τό, “ 1Ἔπλρ]Ὲ οὗ Οοά." 
“156 1 ἴΠ6 νιϑάοπι οὗ Οοά διὰ ἱπ ργο- 
ρογίίοη ἴο νν αῖ ννὰ5 θεῖον οὐ οὗ [ῃδξ ννϊδάοπι, 
Νὸ δρργοδςῇ ἴο θοδϑίίηρ ἤεγαε. Τὸ Αροβίὶα 
ἄἀοοβ ποῖ 98]] Ὠι πΊ56 1] ἢ ἃ 5Κ11} της γι] ἀογ, 
Ὀυῖ ΠΙΚο6Π5 Ὠἰπιϑοὶ το οσθ. “1 ἰαἱά ξοιιηδαϊοη 
δηὰ δποῖδογ δυιάεῖι τΠογειροη," 1.6. ΑΡΟΪ]]ο5 
ΔΠηα ΟἾΠΟΓ διισσοβϑοῦβ οὗ ἴπε ἑοιιπάοσ. “Βυΐ 
ἰεῖ δνΕΓΥ ϑυσοθϑϑοῦ ἰοὺκ ννῈ}]] δοῖυ 6 Ὀυϊ 498 
1Ππεγεοιροη: [ὉΓ 4. οἴδογ ἔξοιιηάἀδτίοη ποηδ οδῆ 
ΌΥ ΔΩΥ ῬοΟΒϑβ ὉΠ Υ ΑΥ θοϑ65 ἴῃς οὴς δγεδαῦ 
ἰδ! ὰ, νν ἢ 15 [6515 Ὁ γιϑῖ, “9 ᾿ξ ΔΩΥ οπα δι} 5 
ὕροη ἴΠ6 ἰουπάδίοη, ΜΙ ἢ 1 ἰαά, ννῆδῖ ἰ5 
δοοά δηὰ 50]14 ογ νυμδῖ 15 ροοσ δηὰ δυο, ἢ] 5 
ΜΌΓΚ 5}4}} Ὀς πλδάδ τηδηϊεϑῖ δοσογάϊηρ]γ.᾽" 

ϑ0 (ἢ 566Π15 ἴο ὃ6 ἴΠππε Ἰορίοδὶ οοηποχίοη. ΤΟ 
δτοιιπηα ἴον ἴῃς σδυΐίοῃ, “ Βυῖ ἰεῖ Θνεγ πιδῃ 
Ἰοοῖκ νγῸ]],᾽᾽ 15 σοηϊαδιποά ἰῃ {ΠῸ ἰαἴζοσ οἰδιι5δβ. 

Ν.Β. Α5 ἴο [6 ρσγαπηπιδίιςαὶ Ἴοηῃδίγις- 
τίοη, ἴδ6 εἴδυ86 ““Οἴποῦ ἑουπάαζίοη οδ.. ἢ 
'5 ΟἸΘΑΥΪΥ ἃ 66} ΓΡΓΕΝΕ αοἴδυιϑο ; ἃ σςοπϑῖγιςο- 
[ἴοη σοπλπιοη ἴῃ Οτροκ. 

ΎΠ6 αδονε Ὄχραπαίΐοη ὀχραπάθα ἴ5, 1,εῖ 
ΘΥΘΤῪ Δἰϊογ- δι] θὲ δες παῖ δὲς ῥαγί οΥ̓ 16 
βιιρογαοϊγισζυγε σογγοϑροηά ἴο ἴῃς Τουηάαίίοη. 
1, πὶ {πογοίοτο ἴακο δορὰ συΐῤέῸ «υδαΐ 
»αἰεγία! Ἦδ ὈιΠ1]4 5 πρὸπ ἴπ6 ἐουπάφίοη {παῖ ἢ 
ἰαϊά, ἕογ οἵδεῦ ἐουπάαζίοη σῇ ποῆς ἰδΥύ ἴλη 
1Παἴ ννΠ ΙΓ ἢ 5 ΔΙγοδαν Ἰαϊὰ ἢ ἀπά 50 ᾿ξ ΔΠΥ πιᾶῃ 
Ὀυ1]ἃ ἀροη (ἢ 15 ἰουηάαφίίοη, ἢς ἰ5 δοσουπίδδὶς 
ἴον {π6Ὸ σογγεϑροηάοηοΥ οὗ ἢϊ5 σοπηςθυξίοη. 

11. “ΟΙΒΟΣ {8Δη,᾿" οὐ “' θοϑι ἀ65,᾽" 1.6., αἰοηρ- 
οἷς οὗ 1ἴ, 85 ἃ σῖναὶ, ἀπά 80 ἢοΐῖ ΟὨΪΥ͂ ΟἾΒΕΣ 
Ὀυϊ αἰθο αἰβεγεπῖ. Ὅὰο ρατγίοιρὶς ἀοεβ ἠοῖ 

- σα τ “πὸ αι - οὔ --ἡ 



ν. 12-13.} 

τλᾶπ ἰᾶγ τπδη ἴπδὶ 18 ἰαϊά, ψῃ]ς ἢ [5 
7ε505 ΟἸτβῖ. 

12 Νον ἰξἤ δὴγ τῇδ διὰ ὑροη 

τηθδῃ, “᾿γίηρ ἴπεῖς Ὁ Η18 οννῇ ἔγθε Μ1}} δηὰ 
ἃςοῖ," 45 ϑδοπῖδ, θυῖ 15 ρυγεὶῦ μαβοῖνε; ἴῃ ἕαςῖϊ, 
τ 15 ΒΟΔΓΟΟΙΥ σογτοςῖ ἴο 50 ἴῃδξ ἴῃς ρῥαβϑὶνε 
γοῖςθ ἰπ Οὐθοκ ἰ5 υδϑοὰ [οΥ {πῸ6 τι ]ε οσ 
1ὴ6 πιίἀ]6 ἔογῦ τῃ6 μαϑϑοῖνθ. ΤῊΣ Οτεεκ 
ΤΘΔΠ5 “ ΔΙΓοΔαΥ ἰαιὰ." 1] αἰὰ Ὀγ ψνβοπι " Νοί 
ἀοςιΓγιπαὶὶν ἰδιά ὉγΥ 81. Ραμ), ἴογ {πὴ ννὲ 
δου! δᾶνθ ὀχρεοϊθα τεθέντα. 1ἰ πηυβῖ {Π6Γ6 - 
ἔοτο πιθδῇ Ἰαδἰὰ .“:-ἐηεαδν ὉῪ Οοά, ἴΠ6 βιιργθπιο 
Πεδίσποῦ οὗ ἴδ6 κΚἰηράοπι, δπὰ ἴθ “ΠΥ 
γυῖθο ἢ δγοδίϊεςϊ οὗ ἴα (Οδιγοῖ, Ηἰ5. [ἢ- 
ςλτγηδῖο δοὴ δοίης ἴπ6 ἴσυο δηὰ οἴογηδὶ οι η- 
ἀδλίίοη βΐοπο ἔμεογοοῦ. Νον 1Π|5 ἔοιιπάδιοη 
βίοπηε Ὀοῖπς [55 Οἢτϑὲ Η ἱπιβοὶξ, δηά δανίης 
Ὀδοη Ἰαϊά ὈὉγ ἴῃ6 Ἐδῖπογ Η ποι ξ, ἢο οἴποῦ 
ξουπάαϊίϊοη 5ἴοπε ννηδίδοονοσ οὗ 6 ΟΠΙγΟ 
Οδίμοῖῖς σὴ ὈΥ̓͂ ΔΥ δεΐηρς ννβοπίβθοσνογ δ6 
δεῖ αἱοηρβίάθ οὗ [. Αδϑβο)ιῖεὶυ ἱπροϑϑίδίο : 
ἴον σοά ρανὸ Ηἰβ οπὶὺ ϑοη ἴο ὃε {π|5 ουη- 
ἀκλ[οη-ϑΐοηθ. |6515 (γίδὲ ἰηῃ ΗΙ5 Ρεύβοῃ 
8 ἴῃ15 “ισιάα»ιοηίμηι σασομαί. 866. ἴδ 
61}} δηὰ ἐογπιδὶ οἴδίοπιοπὶ ἰπ σοῦ. 11, “ἢ ςἢ 
ἰ5 ὕες Οῤν." ὌΤΙΒ5 ἸΙάδα τοῦδέ πᾶν ὕθθη 
ἴῃ 88. Ρδι} 5 πη ἤθη ἢδ ρεηπεά ἴΠ6 5υδ- 
οτγάιηφίο οἷδιιδὸ “ΤῸΓ οΟἴδμοῦ ἰοιιηάδίίοη “απ 
ΠΟ οπθ ἰαΥ." Ὅῆὰ ττὰἢ 5, ἴῃ 115 ράϑϑαρθ 
ἴπογο ἃσὸ ἵννο ἀϊπιιηςῖ αγέπρ: οὗ ἐουιπάδιοῃ, 
οηό ὧγ δε “ρῥουδίε, ἐδε οὐδὲν ὁγν Οοά; οτς 
δι δ]οςῖῖνο, [ῆ6 οἴποῦ οδ]θοῖίνθ. ὍΠὸ ἔουπάκ- 
τίοπ ἰδίὰ ὉγῚ δῖ. Ρδὺὶ ννᾶὰ8 Οἢγίϑσὶ φγεσωρεά 
δηἃ ἐαωσῥὲ ἴῃ ἴπ6 ννοσκ οἵ Ηἰ5 ογυςϊἤχιοη 
δηὰ αἰἴεγνναγάβ οὔ Ηἰ8 τεδυτγγθοοίοη ; ἴδ6 
Τοιιπάδίίοη αἰγοδαγ ἰαϊὰ ὉῪ Οοά ννὰ5 (ἢ τγιϑῖ 
[6505 Ηπιβε]ῦ οσυοβοά δηά σίδθοη, 1ΠΘ 54πὶ6 
ςογποι-ϑῖοπο ἴῃ ἀϊβεγοηΐ ϑῃϊοη ννα5 ἰαἰἃ ὈΥῪ 
Ὀοίῃ, “ἐπ αἰ ὉῪ τὲ ινίης Ατοηϊῖεοῖ ἴῃ 
Βοάνεη, δηὰ ἴπθη 4οε για Ὁν Η 5 ἱπδριγεὰ 
τη δϑίογθ ΠἀοΣ οἡ εἀσγῖῃ. 

12. “1 ΔΥ οπο Ὀυϊ]ὰ προη {Π15 ἰοιιηάδίίοη 
(νοι 1 πλουτῶν Ιλϊὰ ἴῇ ΠΥ ἰοδοῆίηρ αἵ 
Οοτίηίῃ, Ὀεςσαιιθο Οοὐ μδά αἰγεδαν ἰαϊὰ {86 
88π|ς Οὔ] ον ον ἴῃ ἤράνθη) ρμο]α, 5: ]νεγ, βίοπο5 
οὗ νδῖυθ, {{π|Ό Γ, ὮΑΥ, δῖα ὈΌΪθ, ἢς ταιδῖ ἴδ κα 
Πορὰ νυ μεῖ δουγί οὗ πιαΐογίαὶ δ Ὀυ ἃ ὑροη σμοῤ 
ἃ ἴουπάαϊϊοη, ἴοΥ ἢδ 5 δοςοιιηΐδῦ]θ, δη ἢ6 
ΤῊΔΥ͂ ΜΠ ΟΥ ἢδ ΤὨΔΥ ἰοϑε ἃ σσεαῖ γθοοιρθηδα. 
1 ννᾶᾶῖ ἢς σοηϊγιδιιῖο5 ἴο [6 5 ρογϑίγισζυγο 
Ὀ6 ἴῃ Κεοορίηρ ΜΠ (πὸ διιδοίγαζιπι, οὗὨ πηαῖθ- 
τιδὶ βοιιη ἃ δηὰ 50]: 4, ϑδιιςἢ 45 584}} 6 ἤγοργοοῦ, 
ἢ6 5}}} Ὀ6 γοινναγάρα - διυιῖ οἴδογννῖβο, εἴ ἢ] 
ννοτὶς Ὀ6 οὗ ᾿ἰπέογιοσ δηά ςοσῃθιιβιὶα δι, ἢ6 
8[..}} θὲ τηιϊοϊοὰ οὗὨ δὶ8 Γενναγά, γεῖ ὨἰπΊδεὶ 
5[4}} Ὀ6 βανεά, γεῖ 50 βανϑὰ 45 Τῇγοιι ἢ ἤγο.» 
ΤΣ ἤριυγε Πογὸ Ὀεΐογο 86 Αροϑίϊθ᾽ 5. πγιηά 

186 ποῖ τῇλῖ οὗ τὰ6 ΟΠυγοῖ (δίδοϊϊς, ποῦ γεῖ 
(50 ἴο ϑρεδκὺ) {πὶ οὗ ἃ (ὐογι ἴδῃ 546 - παρὸ] 
οὗ [)6 ϑβάπιε, δίδου Ρσγοῦδῦϊγ [Π6 ἴεγηλ 

Ι., ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘ, 11]. 

1815 ἐουπάδιιοη ΡΟ] 4, 51:]νῦ, ργεοίουϑ 
δἴοῃδϑβ, ϑννοοά, ἢδν, 5ῖὈ0 ]ς ; 

12 ἘνΕΓΥ πιληβ νοῦ 541} ὃς 

“ΒΠ]άην" οὗ νοῦ. 9 βιιρροϑίβ ἴῃ ἰάθα οὗ 
“ ργηρῖθ ἢ ἴῃ νοσ. 16. [{ 15 γδίῃεσ [Π6 ἱπιᾶρο 
οὗ ἃ ιοιιδα ἰῃ Ὀιυμ]άϊηρ, οὗ 4 ἀοοίγίηδὶ οαϊῆςο, 
ἔογ (86 δυ!Π]άϊηρ τηαΐοτγα]5 ἀγὸ ἀοςίγηςδ5, γεῖ 
ἀοςίτγὶπο5 θοαγίηρ οἡ ρϑόγβοῃβ, δηὰ πο ἐοιιηδ- 
τίου, ννϊοῦ δῖ. Ῥδαι} ὨΙΠΊ56 1 Ἰαϊά, 15 (1) (6 
σαγάϊηλ] ἀορτηᾷ οὗ ΟἾγχίδὶ ἡδιϊθα ἴο ἴῃς στοβ8 
ἴογ ἴῃς 5'η οὗ ἴπε ννογ]ά, (2) {παῖ οὗ ΟΠ γίϑῖ 
τίβθη ἔγοτῃ ἴπ6 ἀδδ ἴογ ἴδδ }ἴε οὗἉ 41] Ὀ6]! νου σ. 
[Προ {π656 διυπάδπιηοηίδὶ ἀορτηδϑ οἴποσ οορ- 
παΐε ἰεδοβίηξϑ, 510} ἃ5 ἃ ἀγίηρ ἴο 5ϊῃ ἃπά ἃ 
νης υηΐο τἰρμίθοιιβηθϑθ, γεγο ἴο 6 εαἴογ- 
νναγάβ ϑιιρεγδάάδα, ἰΑγογ Ὡροη ἰδγοῦ, 5[ΟΓΟΥ͂ 
ὉΡΟΠ 51ΟΤΟΥ, ννϊϑάοπιὶ Ὡροη ννίσάοπι. Οτοδῖ 
οάτο ννὰ5 ἴο δ6 ἴακϑη ννῆαΐ οοσί οὔ ἀοοσίγιηδὶ 
τλδίογ!4] ννᾶ5 γοαγοὰ προὴ τ Ρδυ πο ουπάδ- 
(ἴοη οὗ Πἢγίδ στιςμοά, 1 [6 δυρουβγυσ- 
ἴυγε σοττοβροη δα ἴο [ἢς σιδοίγαΐαμῃ, [ἢ6 
μουδβ6- π-θυΠ]άϊηρ (οἰκοδομὴ) ννουὰ Ὀδοοτὴθ 
ἃ Ραΐαςς, οἴπογνυῖθαε ἃ Ἄοοϊΐασο. [ἔ ποῦϊε δηὰ 
ἀυγαῦϊα πηδίοτδὶ γογο τηϊχεὰ ν ἢ ννογίἢ 658 
δης ρου ϑδΌϊθ, [6 ἤοιδα ννου]ά Ὀεςσοπλς Ποσς 
δηά {ποτὰ ρδΐδσθ, μοῦ δηὰ ἴδεγθ Ἵοοϊΐαρε, ἃ 
δίγαπρε πλοϑαὶς δπαὶ ᾿ΠΒΘΘΠΉΪΥ͂ ραϊσννογκ οὗ 
ἰηΐογνγονθη ἱποοηρτα 165, σγαηὰ δηὰ τηθδη, 
δἴγοηρ δηά ννϑακ, βρίοπα 1 δηά ϑογά4. ΟἹ]Υ͂ 
νν παῖ ννὰ5 Ὀοβυ τι] δηα ϑο]ἀ δηὰ ἴῃ ΠΔΙΤΠΟΠΥ͂ 
ψ (6 ἰουπάδιοη ννου]ὰ δ6 δὺ]ς ἴο δὺϊάθ 
1Π6 ἰοδίίηρ γε οὗ ἴπθ Ῥδσοιϑ8 ; 411 (Βαϊ ννὰβ8 
ΤΌ ΟΙΞἢ ννορυ]ὰ ῬΕΓΙΒἈ. 

[1 15 αἰ5ο ροββίἷε {παῖ τη τηδίοσιαἱβ οἵ 1} 18 
δὐϊῆσε πιὰῦ ἀδηοῖς ποῖ ΟΠΪῪ αὐδίγαςξ ἀοςίγ 65 
δυῖ 4150 «οείγίηεε »πιομ) ἀπ Ῥουβοηβ, δηΐ, ᾿ξ 
τῆς ᾿Ιάφα 6 Ρυδῃεά, Ἔνθ 2έγιονς γπομάραά ὉΥ͂ 
ἀοςσίσιηθ5. Ηονν ΘΑΞΥ [πε ἰγαηϑιίίοη ἴο δηά 
ἤἴο! Ηδπος [πὸ τεδοῆοτθ γεγα ἴο Ὀ6 ΥΕΓΥ͂ 
β6]οςῖίνε ἰπ νῆδί ΠΥ ἰα!4 οἡ {πε ἔαθτὶς, θ6- 
ΟΔ 156 845 ἴπ6 [φᾷς Γ5, 580 ἴπ6 [ϑδοῃίηρ, Δηα 85 
(Π6 τοδοπίης, 50 (Π6 ἴδυρμῖ, [ἢ (Παΐϊ σᾶ56 ἴΠ6 
ἀοςίγιηα! ουδὲ ΨΜῈ}, δἤοσ ἴΠ6 τᾶπηοῦ οὗ ἃ 
ἀἰϑοοϊνίηρ υἱδονν, ϑἰον πλεῖ ἄννὰυ δηά ἴποῃ 
ΓΟΆΡΡΘΑΓ 45 ἃ βριγί[8] σμυσοῃ, οὐ ἴῃ 6 ργοσθ58 
ΟΥ̓ {ταηϑιϊίοη ΠΊΑΥ ὃδ ὈΥΘΟΙΒΘΙΥ τανογϑθά, 
ΠΑΠΊΘΙΥ, ἔγοπη ρούϑοῃβϑ (0 ἀοςίτίποϑ, ἔἴτῸ πὶ ἃ 
σλυσγοῦ ἴο ἃ ἤοιιδθ6. (ογίδιηυ ἴῃ6 Ρἤγαθα 
“(οὐ β διυμΠάϊηρ " πᾶ5 ἃ σςοηογεῖα ἰοοὸκ δροιι 
ἰἰ; δηὰ [ἃ ἰ5 ποῖ ἱργοῦδοϊς {παῖ }ι5ῖ Πεσδ 
ΠοΓα ννᾶ8 ργοβϑθηῖ ἴο ἴθ νυυιοῦ 5 πληαὰ (Π6 
Ἰπιᾶρο οὗ ἃ βρίγίζι4] οάϊῆςς οὗἉ »ιογιόεγ: ἰδ ρῆϊ, 
νν ἢ ἢ Ἰαῖου οἡ ἰγαηϑῆσυτοα [ἴ56]} ἰηΐο ἃ ἴῃ60- 
Ἰορὶςδὶ οἄιῆςς οὗ ἀοείγίπες ἴααρμί. ΤῊΘ ΠΕ 
τηδλίογιαἰβ Ὀ8} πο τῆς ἕδογιὶς οἰθαυὶν ἀθηοῖθ 
(γιϑιίδη ἀοοίγίηθα τεςεϊνοα δηὰ δϑϑι πη αϊεὰ 
ὈΥ ἴθ ἤόᾶγοῖβ. Μέενεσ 58γ5 {ΓΪγ, “ΤῊ 
νΑτίουβ βρθοϊπηθηβ οἵ διυηάϊηρ πηαίεσίαὶ, βεῖ 
56 Όγ δἰάδ ἰπ υἱνὶὰ ἀϑδυηάοΐοη, 1. Φ. ἃ 56 γ165 
οὗ 5ἰχ ϑιιθδίδηιίνοβ ννἱ]τῆουϊ ΠΥ σοηποοίηρ 
από, “ ἀδσποία ἴῃ νασίουβ πιδίζοσβ οὗ ἀοοσίτίῃς 
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πηλάς τηδηϊξεδξ : ἔογ τῆς ἀδὺ 5}4}} ἀε- 
γα οἶατε τ, θεσδιιβα τ ᾿5.41]] Ὀς γενεαὶ εά 

ὉΥ ἤτγε ; δπὰ τῆε ἤγε 53}4}} ΓΥῪ Ἄνευ 
ΤΏ Δ᾽ 5 νοῦ οὗ ψῇἢδῖ βδογῖ ἰζ ἰ8. 

14 ΙΓ ΔΩΥ τηδΠ 8 ννογκ δϑίάβ ννῃϊςἢ 
ἢς ἤδῖὴ δι} τπεγευροῃ, ἢς 5})4}} τὰ - 
ςεἰνς ἃ γενγαγά. 

Ῥγορουπαεά ὃγ ἴἢς ἴεομογβ." Ηδ τηϊρῆῖ πᾶνε 
δαάεά “ δηά Δ55:1η1||αϊοαὰ ὈΥ τπ6 ἴδυρπς." 

“ ΤῊ βἴοῃοϑ οὗ νᾷ] ᾿ 56 6πὴὶ ἴο πλθδῃ ἤθγο, 
Ὡοῖ ψΠδῖ ννε “4}} ργϑοίοιιϑ βἴοπεϑ, διϊ »ιαγόϊε 
οΥ σγαρίε, ςοηϊταϑῖθα νυ σουλ υι5110]6 {ἰπλῦθΣ 
δηά 5ἴι 16. [πὸ διιπὶ, ἰῃ ἴἢ15 τὶϑίπρ οήϊῆςς οὗ 
ΟὨγπζίδη ἀοςίσιηθ5 τοοοῖνοαὶ τηΐο ἴῃς σοηβί- 
[Κυτίοη δηὰ ἐδυγις, 41} τ[μδὲ 15 δοςογάϊηρς ἴο {π6 
Ττυῖῃ δϑιάθϑ. 411 τῃδὲ 15 ποῖ 50, ςοπηθβ ἴο 
Ὡουρῆς. Υῆε τηιϑῖ ποῖ, ἤονόνοῦ, ΒΌΡΡοΟΘα 
παῖ 16 νοοῖ δηὰ ΠΑΥ τεργόϑεης ἀοννηγρηῖ 
ἔλϊϑδε οΟΥ δη[ ἢσιβδίίδη ἀορμπιᾶβ: τὰΐποῦ {ΠΟῪ 
δΥτη 1156 βριιγίοιιβ, ναρὶἀ, ὑηρυοίδο]ς ἐ15- 
ΠΟ Γβε5, ἴοσ ουθη ὀχροι ποῦ οὗ ἴΠ|5 ᾿ΠΙΌΎΙΟΥ 
οἶδβϑβ ἅγὲ ἐδδοσι θεά 85 Ἰἰοβίηρς τποὶγ γεινασαὰ 85 
[οδοῆογϑ, Ὀυϊ βανίπρ ΠΟΙ δοιυΐδ ἃ5 Ὀ6] ΘΟ ΓΒ, 
11 1ῖ5 ργοῦαῦϊς [Παΐ ἴπ6 “ ννοοά, ΒΑΥ, 5[δὉ]6,᾽ 
4͵5ο ᾿πάϊοδῖο ἴῃς (Πεοβορῃϊς ἴοδοπίπρ δπά 
συπιῦοτδοπιο ἰγδα τ οὴ5. νυ] ἢ αἴογνναγάβ, 85 
6 πον ἵπονν, δηά 45 δῖ. δι} ργοῦδοὶΥ 
ἤογεβαν (566 1 ΤΊπ,. ἵν. 1. . .), ογερῖ ἰάγβεὶγ 
ἰηῖο [86 (ὐδίδοϊις (δυτοῆ. 

13. “ΕνεσΥ πηδη 5 ΟΥΚ ἴῃ ἴΠε ΤΛΔΘΟΠΤΎ οὗἁ 
[ἐδοἢίηρσ 5}4}} σοτὴς ἴο ᾿ἱρπμῖ, ἴογ [Π6 ἀαΥ 5}4]} 
ΤΉΔ ΚΟ ἰἴ ο]οαγ." ΤΠε ννογὰ ἐξ ἀθηοῖοϑ ννυδαῖ 
186 δριγίτ4] πιᾶθοη ἢλ8 ννγουρῃῖ ἱπῖο τῇ6 
[λῦτις. “ὙΠ ἀΑΥ " 15 1ῃ6 ἀδγ οἵ (ὸ Ῥαγοιυία 
οΥ Ρεγβοηδὶ Αἀνοπί. “"58}.4}} πιᾶκὸ τῆς ννογκ 
οἶἴθαν Ὀδοδυθς ᾿ξ ἰς στενραϊθά ἴῃ ἤσγο." νδαῖ 15 
τενοδὶοἡ ὃ ΠΘ ἀδγῪ 1ἴ5ε1) Βθηροὶ ϑᾶγ5, “τῆς 
Τιογὰ ΠΙπΊ56 ἢ τοῦ θη ἴπῸ Ῥαδγουϑία ἀγανν8 
ηἰσῃ, Ηδ νν}}} σοπῖθ πη ἤγο οἵ βἤδπιο (2 Τ ἢ 655. 
ἰ. 8). Τίια 5θη8θ σγοιηδίηβ υπάϊδίυγθεά. ΤῸ 
ἤτο 15 ῃοῖ, ἃ5 (γγϑοβίοπι οχρίδίπβ, ἴπ6 ἤτὲ οὗ 
Οεδοηπᾶ, ἴοσ (γισῖ νν}}} Ὀ6 τηδηιϊξοςιθα ἐπ τ, 
δηνϊγοηει Ὀγ ἴ, Ιἴ 5 γδῖμεσ ἃ ἤγε οὗ ργοδᾶ- 
ἴίοη, 82η ἱπιπηδίοσιαὶ τουςῃβίοηο οὗ το] ϑῦδὶ 
ἢγο, ἰαϑῖηρ ἀπά ἰδσῖηρ ἴπ6 φμαὲν οὗ ὄν σΥ 
ἴοδομοῦ 5 ΨΟσκΚ, ἰδσανίπν δ'οπο ννῆδλῖ 15 βουπῆ 
δηά 5ο]14, διιξ ἀπδοϊνίηρ δηὰ σοηβυπλσρ 4} 
[ῃδὶ 15 γτοϊΐϊοη, ὙΠῸ Βοπιδη Οδίμοϊ!ς νιον 5 
ΟΥ̓ ρυγραΐοτγγ τγδοοῖνγα πΠῸ οοιπηἴοπδηςθ ἔγοτη 
1}15 τοχῖ, ἔοτ [6 ἤγθ ἴῃ [15 ἰηϑίδπορ ἰ58 ποῖ ἃ 
ἐγρβηογ 5 γε" οὗ ρυγίβοιαίίοη, Ὀυΐ 5ἰπΊΡῚῪ ἃ 
δ ηρ ἀπά ἐσ" παι 5 ἤγο οὐ βεραγδίίοη. 
ΎΠΟ 5ᾶπιὸ ἀϊνπὸ ἰανν, τῃαϊ σκιϊάθ5 [6 56 ]6ος- 
νς υνϊϑίοπὶ π΄ 1ἴ5 πιάσοῖ (Πγουρ ἢ πιαπκὶπὰ 
ἴο σἤοοβο {16 Πίϊοσί νθϑ56]5, [5 ἴὸ ριτάθ {Π6 
ἀϊδεγίπλπδῖνε γε πη ἴπ ἀδγ οὗἉ υάϊςοϊαὶ βιβίηρ. 
Π|ογα! γ, “τῆς ΤΠαγδςοῖου οὐἵ ΟΥΟΥΥ θα θογ᾿ 5 
νοῦκ 1η6 ἥτε 156] 581} σ..470. Μοῖδρῃοῦ 
ἴτοπὶ ἀϑϑαυηρ τηοῖδ]5. “ [1861 ἤοτα πιθδῃβ 
“ΒΥ [5 οὐνῆ ἰηϊτιηβὶς υἱσίιο ἢ (Πδὶ οὗἉ λδβαγίπρ. 

Ι. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘ5. ΠῚ. [ν. 14---τ6. 

Ι5 [ξ ΔΠΥ πιᾶη5 ὑοΥΚ 5}|]} ὃς 
δυγπεά, με 5}.4}}] βυὔεγ ἰοβδ: δυῖ ἢς 
ἮΙ ΠΊ561} 5}4}}] ὈῈ βανβά ; γαῖ 80 85 ὈΥ͂ 
ἢγα. 

16 Κπον γε ποῖ τῃδῖ γε ἅγὲ {π6 "εν. 6 τῷ. 
τεπιρίε οὗ (ΦΠοά, δηά ἐλαΐ τῆς δριπε οὗ 
Οὐοά ἀννε] θῇ ἰπ γου 

“ ΤῊ15 οχὲ," 58ᾶν5 Βεηρεῖ, “580 δ ἔγοπιὶ [21}" 
πίπς ἴμε ἤδηλ65 οὗ ριιγραίογυ, δεῖβ ἃ5 δη δχίίη- 
Ἐκ 5 ΠΟΙ ἴο ότι. Ιἴ ΤΔΥ δ τοπηδγκοά 
Πογὸ ἴδαΐ πιδηϊζοϑιατοης οἵ Οοά ἴο πιδη πᾶνε 
Ὀόθη πιδάθ ἢ ἴπ 6 δοςοπηραπίπιοπὶ οὗ ἤγο. 
Αἴ ἴμε ἀεἸνοτυ οὗ 6 ἰκανν οἡ δ᾽π41] {πὸ γα 
νυν: Ππεαγὰ “ἴῃς νοῖὶςς οὗ (ἢ ᾿νηρ Οοὐ βρεδκ- 
ἵημ οὐυΐ οὗ ἴδε πηάσὶ οὗ (πε ἤγε᾽ (ΗθὍ. χὶ!. 
29). Οη ἴδε ἀδγ οὗἩ Ρεηϊΐεοσοδῖ ννεγε δθθῃ 
““Οηρι65 ἃ5 οἵ ἤτγε αἰβραγίης ᾿ 56] ΝΟΥ 
ἴγοιη ἃ σοπτηυ Ὑ οὗ ἢδλπια, δηα “ βεϊ[Ππην 
ἀοννη." Απά ἃ 5 πη δΓ ἀϊνίηθ ἤγδ νν}}} εηνίγοη 
{Π 6 Ρατγοιιβῖα, Ὀοΐῃ [οβίηρ δηα σοπϑυμηηρ ; δυΐ 
ΒΟ ΠΟΥ ΡδΠπ4] οὐ σαϊδαγίὶς 4150 --- η1:4}}5 ἔω- 
ἴυΓ.5 511 16 ἀἰνίπιι5 ᾿ρπ|5---αὐτὸ δηλώσει. ἴῃ 
2 ΤΏ655. 1, 8, 1 15 ἃ ἤτε οὗ γείγεὀμέίοσι, δεϊχίης 
ὩΡΟη ἴννο οἶ45565 οἵ οἴξηαογβ. 

15. “ῥα δὲ ὀμγπεα.} Ἐθηάοσ “ 5}}8}} Ὀ6 
ὀγηὶ μρ,᾿ ΜὨΙΓΝ ἰ5 Ὀεϊῖοσ 1ΠΔπ δωγηὶ ἀοαυη ; 
(15 ἰαῖῖου ννογά ἰ5 πιούξ ϑιμοθά ἴο ὦ βοιως, ἴῃ 6 
ἔογπιοῦ ἴο τυογᾷ. “58.8]1 5 ἶεσγ ἰο55," Α.ὔὅ Υ. 
ποῖ τῖκῃξ; [6 νοῖσθ ἰ5. 2.υϑαε, ποῖ τη 416. 
Ἀεηάεν 88.811 ὃ9 πιυ]Ἱοϊοθα:" 1.6. ΌΥ 50ΠῚ6 
οηὸ. ΒΥ ψ βοπι Βγ ἴδε ᾿άρ6. ὙΠΙ5 πιυϊςῖ 
ΟΥ ἔπεα 5 οἰθαῦ!ν ποραῖνο, ποῖ ροϑβιίνε: [86 
νυ 655 Ἰοασ ΠΟΥ 5}4}} ποῖ ὃς βποά ἴῃ διυρῆῖ 
(Παῖ ἢθ 45, Ὀιιξ 5|14}} ἴδ! ἴο ννίη ννμαῖ ἰ5. ἰῇ 
δίογε ἔου ἜΥΟΥΎ δουπα ἴθδσμεσ. Οδηιϊηθ, πο 
Βρυχίοι5, πιδίο τὶ ἐπ οὐ ἴ 6 βριγιίιαὶ ἐδοτις 
584} θὲ γεσοπηρθηβθά. 

“Υοῖ ΠΙΠΊ56ΙΕ 5.1}8}} θ6 βανθά, γεί 50 βανϑά δ5 
(σου ἤγο." ὙΤῇὸ δέ ἵνῖςε ὠγγεεε. ἈΝ Παῖ 
15 [6 ᾿πιᾶρὸ ογὸ ἡ ΤἬδι οὗ δὴ ᾿πῃδθιδηί οὗ (ἢς 
ἤουϑα σϑοαρίπρ Τῆτουρἢ ἴπ6 ΠαπΊο8, ἃ5 5οηὴῈ ἡ 
Νοῖπ5ο: παῖ [ἄρ ἰ5 ἃ ἀϊδίαγοιπρ πὰ σοηξιυδὶπς 
οἰεπιθηῖ, Οὐ ἰ5 ἴἴ ἴη6 ἤρυτγε οἵ ἃ δι! άἀοτ 51}}} 
ὈΙΒΥ ἰῇ τῆς ψόοῦκ οὗ Ὀιυϊάϊησ, θη ἢς 15 
βοϊχεὰ ΌΥ {πὸ ἤγο ν ἢ 561265 πε δοιϑ6}) 
ΗΙ5 Ἰαῦουγ ρογίϑθβϑ, 8 γϑοοῖήρθηβε ἰ5. τἢ- 
ἀινατάοα, γεῖ ἢὸ ἰ5 βανοᾶ Πιπηβεὶξ, σδανθὰ νν ἢ 
ἴῃς ΜΙ ϑϑίδηϊς βαϊνδίίοη Οὐ “ βῆ οὗἨ ργᾶςς "ἢ 
Ὀεβῖοννεά ὕροῶ οΥΟΪΠΑΓΥ δὈεενοῦβ. ΤῆΘ 
τουναγὰ [1561 5θοπὴ5 ἴο 6 δοπΊὲ ϑρϑοίαὶ ροϑὶ- 
Ὀοη ἰπ [ῃ6 “ Κιηρμάοπη οὗ ἴῃς πιοανοηβ᾽ 
(Νἴαιι.). ΒαΠ]ης τἢ15 γενναγά, ἢς ΠΛΑΥ δἰ πκ 
ἰηῖο ἴΠ6 οἶᾶλ55 οὗ “μὲ ἰδϑῖ " (Μαῖϊ. χίχ. 28; 
Χχ. τό.Ἡ Οοιηρ. Δηἰεὶ χὶϊ. 2). 80 Μογοσ. 
ΒεηροΙ "5 ΠΠπδίγαιοη οὗ [(ἢ15 “ βαϊναίίοη [ἤσγοιιρἢ 
ἢγε "15 ἴἢτῖοθ ὨΔΡΡΥ͂, “85 ἃ βῃιρντεικοὰ 
»εγοραπὶ ΜᾺ ἰοβ5 οὗ εάγψο πὰ οὗ γοΐὲ 15 
χουν ἴῃς Ὀγοδίκοσβ Ὀγουρὰξ 5αΐε ἴο ἰδῃά." 

10. ἴῃ ογάοσ ἴο οοῃπηρςοῖ 1 Ϊ5 τυῖϊ [6 Ῥγὸ- 



εοτ, 
ἀἰεείνΟ 

νυ. 1η---τ8.} 

17 1 δὴν πιδη ᾿ἀβῆϊε τῃς τεπιρῖὶε 
οὗ Ὅοὰ, ἢἰπὶ 5}8}} (ὐοάὰ ἀεβῖγογ ; ἴογ 
τς ταηπιρίὶα οὗ (ὡοά ἰ8 δοὶγ, ψνΒιςἢ 
ἐέπιρίε γε Ατα. 

σοάϊηρ ὑθῦθθ8 ἃ γϑοδρι]Δ[10Π 18 ΠΕΟΟΒΘΑΓΥ. 
Τῆς Αροϑβι]ο᾽ 5 πηϊηὰ ἴῃ νεσ. 16 ρἴδῃςθϑ Ὀϑςκ ἴο 
ΥῸΓ. 9. “Οοὐξβ δουβα ἰη διά ϊηρ ἀγὸ γε;; 
ψνογο [η6 ἰάθα οὗ ρεγβοηβ τιουϊάδαὶ ὈΥ ἀοο- 
ὉΠπὸ5 ἀοπιιηδῖο5, ἰπουρὴ δἰἴογνναγάδ 1ἢ}]58 νἱϑνν 
ὈοςοπΊοβ ἃ ἀἰβϑοϊνι πη  νἱονν, δηὰ [ἢ 54π|6 οἴ Πο 6 
ΤΟΑΡΡΟΑΓΒ 85 δῃ δαϊῆςε οὗ ἀοςίΓπ65 τιου]ϊπς 

τβοηβ. Νονν, 1 5ῃοιυ]ὰ Ὀ6 Ὀοτπε ἴῃ τϊηά τμδΐ 
Ἰῃ ΥΟΥΒ. 4-} ἴπ6 σἢοῖ δἱπὶ 15 ἴο βῃδνν [6 αὐϑιγ- 
αἰ οὗἉ ΡΑΓῚΥ ἀἰνδίοῃβ, ἃ5 εὐϊηςσθά ἴῃ βιῃςἢ βεο- 
[ΔΓΙΆΠ ΟΥΙΟ5 85 “1 τὴ Ρδυϊΐπο, [ ἀπὶ ΔΡοΟ]]οἰῖο,; 
ὃγ Ξἰδίϊπσ τπαἴ ἴῃς Αροϑβίϊθβ δηὰ ἴδαςἢεῦϑ ἴῃ τα" 
ἰδιΐση ἴο {Ποῦ βυργοπια Μαβῖοσ ἀγὸ Ὀιυ ογό ἐῤίη 
οὗ επιρογπιοπῖ, ἱ. 6. οἰθαγΥ ὁποιιρἢ, 50 ΤΏΔΗΥ 
)οϊηξ ννογκεῦβ ἀνναγίεα ἴῃ [6 ἀϊπι ἀϊδίδηςς ἴο 
Οοπο ἰηάἰδίη κι ϑ4 0]6 οἰοπγθηΐ οὗ δογνῖςθ. [ἢ 
ἴῃθη ἴδ ρἰδηῖοῦ δπὰ ἴδ ννδίεγεσ ἅγὰ οὔς 84550- 
οἰδίθα δςζίνιν πηουΐηρ ἴῃ ἴΠ6 δας εἰγοὶς οὗ 
ΟἸγιϑῖ, ἤονν σὴ ΠΟΥ δ τεραγάθα ἃ5 ἵἴννο 
ἀϊπιίηςῖ Ἰαθουγεγα ἴῃ ἵννο ἀϊδίηςῖ αυδάγδηϊβ 
οὔ {παῖ οἰγο]ὶε ἡ Απὰά γεῖ [ΠΕΥ Ὀεςσοπιε δυςἢ, 
1 1ΠῈῪ ἀγα τηδάδ ἰεδάεγβ οὔ ραγῖιθβ, δὶ 
ἀοϊηρς αι] ης νοῦ κ ἴογ Ραιϊίηεβ, ΑΡρο]οβ 
Αρο]]οῖϊΐε ἔοσ Δρο]οϊῖεϑ. ιν ϑίοηβ τπεγεΐογε 
δηὰ τίνα! δολάβῃι!ρβ ατὸ δῦϑιιγσά. [ηνιάϊοι 
ἀϊπεϊποΠ0η8 δηὰ οπλι]οι 5 εἰθνδίίοηβ τιιϑὶ Δ] 
δηκ ἴο ἃ οσοιηπιοη ἴδνοὶ ἴῃ [6 ργόβθηςσθ οὗ 
Οοά, ἴον Οοαν Ἰοϊηϊ ννογίκεγβ ἅγὸ ἴῃ ἴθ ἤοΥβ, 
Οοῦ᾽: {ΠΠ|456- 6] ἃ ἀτὸ [6 πράγοῦβ, Οοα᾽; συγΟ ἢ 
1Π6 Βοιυβε-Π-ὈιΠ]ἀπρ. ὙΠῸ ἀὔονε ἰάἀθ45 ΟΥΓ 
ΔΥΡυΠΊοηῖΆ, ἀσδϊπϑοῖ βϑϑοϊαγιδηίβυη, οἱοῖ μποα ἴῃ 
ἸΠΊΔΡΟΤΥ Ὀοιτοννοά ΠΌΠπὶ 8η εὐϊῆςε, βεεπὶ ἴο 
611 [Π6 Αροϑιϊθβ πιϊπά, ννῆθοη 6 ργοςσεθάς ἴο 
(πὸ ἰηἀικηδηΐ αιιϑίίοη οὗ νοῦ. τό6. “Κηον 
γε ποῖ," νὰ ἃ τους οὗ διηνδζεπιθηΐ, “ Κηονν 
γε ποῖ ἢ 85 ἴο [5 δἱογεβαι! ἃ ἤουϑβὲ οὗ αἰνίπηθ 
ἀοοσίγίηο5 ἴῃδῖ 8ιιοι]ὰ τλακα βθαρεὶν [Πε Πνῖης 
βϑίοῃς5 {πεγοοῦ, 45 ἴο [15 ργοννὶῃρ πηΔϑΟηΤΥ οὗ 
υπιδη 5ρ γι 5 ἴἢι15 τοι ]άθά δηά διε ἴογ 
ἰηβεγίίοη ἴῃ πε ἕαῦσις, “ Κῆον νὰ ποῖ" [παῖ 
βυςἢ 4 θυ] ἀν, ἴθ [5 {Γυ6 παΐυγο, 15 ΠΟ 1655 
[Πλη ἐε»"ρ)ε3 ““Τερὶς οὗ Οοὐ δ" δηά ἰῃαῖ 
τπογείοσε {πὸ δριγιῖ οἵ ἴῃς Οοά, ννΒοβε Τειιρὶς 
γε ἃγθ, ἀνε! θῖῃ ἰπ γοῦ! ἰπ γοιι, 1.6. ἃ5 ἃ 
σοΟΠηΠλΠγγ. Οτάεγ οἱ Οὐεοκ ννογ 5 ἀἐςπηδηαϑ 
5ἴΓ655 Οἡ “ τειηρὶο." ὍΠὸ βοηϊίνε “ οὗ σοά "ἢ 
5 4190 Επηρῃδις δ! νγ ἀεῇηϊτῖνο, (πουρ ἴΠ6 
σδιοῦ ἐπι ρ 4515 1165 οἡ “ 16π1ρ]6.᾽ 
ΤΠ [1 δηὰ κἰαίοὶν οἰδιιβο, κ ἴπ6 δριτῖς οὗ 

Οοά Η!πιβο] (οτος οὗ ἀτίῖς 6) δ πυε οι ἀπιοηρς 
γοι!," 5 1 115 ἔόστη δυσροϑῖοα ἴο ἴῃ6 Αροϑῖϊο 
τηϊηἀ ΟΥ̓ πε δῥεοῥίπαν οἵ ἴῃς [Θνν 5} ΤΟΠΊρΡ]6. 
Τῆηΐβ ϑπεοπίηδῃ, ποῖ ἃ Ὁ] ] σαὶ ἴοσγπι, Ὀιΐ οπα 
ι5εἀ ὈΥ {Π6 Ἰαῖογ [ἐν δηά τπεγείοσο νν6}}- 
Κποννῃ ἴο δῖ. ῬΡδιυὶ, ἀεποῖεά [6 νίἱϑβίθ]ε 
ταδηϊ οϑίδιίοη οὐ ἴπε ἀΐϊνιπθ Ῥγόβθηςσθ αἰ υεί- 
δηρ ἀτηοηρβὶ (ἢ ς [5τδο 658. [1 νγὰ5 ἃ ἀδ22- 

Ι. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘΒ. 111]. 

18 [,εἴ πὸ πιᾶῃ ἄεδοοῖνα ἢ πηβεϊξ, 
ΙΕ ΔΠΥ πιᾶη ἀπηοηρ γοι 5εεπλεῖῃ ἴο ὃς 
νγῖ86 ἴῃ τἢ]18 ννοσὶα, ἰδ πὶ Ὀδσοηλα ἃ 
ἔοοϊ, τπᾶῖ ἢ τηλγ ὃς ννῖ88. 

᾿ς σηϊ οΥἩὨ 1} σὰὺ οὗ ἴπὸ ἀϊνίηθ ΟἸΟΥΥ, 
σμαϑίθηθα ἴῃ 15 Ὀγιρῃϊποβ5 δπαὰ νε]θὰ Ὁ ἃ 
αἸοιιὰ : {Π]5 Ἰυπλίηοιβ οἰουα ν᾽85 βαϊα ἴο τοϑῖ 
ΟΥ ἀευείϊ Ὀδίννεοη τῆ6 ΟΒογιδῖπι ἀροη ἴῃ 6 
ΠλογοΥ -ϑοδῖ ἰὴ {π6 ΤΑθογπδοὶς δηὰ δβεγνναγ8 
ἴῃ ϑοϊοπιοη 5 Τερῖο, Ὀυῖ ποῖ ἴῃ ΖεγΌ Δ Ὀο ̓8. 
ῬυθςίβοὶΥ σογγεβροηβῖνο ἴο ἴμαϊ δῃθοηδῃ 
ἀννο! Πππν ἰὴ [6 πιφίοσίαὶ ἴοπιρὶς ἰ5 186 Π]υπκὶ- 
ταῖν ϑρίγις οἵ σοά ἀννε!πηρ ἴῃ τε Ἱπιηλᾶ- 
ογία]. ΟΥ̓ ποτα ΘχδοῖϊΥ, 85 σοάὰ ἀννοεῖς ἴῃ ἴῃς 
δεῖι4] Τογηρὶο οὔ [Θγυβαίοπη ὈΥῪ ἃ ᾿υπιίποιι5 δηᾶ 
νἱ 91 0]6 πιαπιξοϑίδίίοη οὗ Ηἰ5 Ῥγοβθῆςθ, 50 ἴῃ 
{Π6 Ιάφα] ΤΈΤρΡΙΘ οὗ [6 ΟἸγιβιίδη μυχοῦ δ 
εννο}]5 Ὁ. ἴῃς ἰην 5 0}]6 5 μοοπδῇ οὗ Η!5 θῃ- 
Ἰισῃιεηίηρ ϑριγιῖ. ὙΤῆδ τάδᾶ οὗ βσῥὲ 15 σου ΠΊΟΏ 
ἴο ἴῃς ἴνο ϑῃοομίπδῃβ, ἴῃς οὐς Ὀεῖπρ Ρἢῃγϑὶ- 
σΔΙγ Ἰαπιίπου5, [π6 ΟἾΠΕΓ τπΟΓΆ ΠΥ δηὰ ἀοςίτ- 
ὩΔΠῪ Π]απιϊπαῖῖνο. “Ὀν 6 πη γου,᾽" 45 ἴῃ 
Οοά᾽β ἰσπιρὶε πο ἢ γοὰ ἅτε. ὙΠῖ5 ἰάθ8 οὗ 
“ ροχημληἰν " ᾿πο]υ 65 αἰϑοὸ ἴῃς ἰάφα ἴπαϊ ἴο 
ἱπάϊνίἀιαὶς σοά τπυ5 τονοθλ]ῖ9 Ηἰπηϑοὶϊῦ, Ηἰς 
ΗΟΙΥ ϑρίγις "Ἰυπιπίηρ Κιπάγεα Βυπίδη 5ρ Γι 5 
᾿ἰκὸ βυποῆίης Πρ ἀΑγ]ρ. 

“ΤρΏρΙς οὗ σοά." ὙΠοτο νοῦ ΗἩρδτενν 
σοηνογίβ ἰπ Οογπίῃ, πὰ δυςῆ νου ὰ ΘΑϑΙ 
ςαῖςἢ 81. Ρδι}5 δ᾽] υβίοη ἴῃ Π]15 νθῦβε ἴο ἴῃ 8 
πδίίοπαὶ ἰεπιρίθ. ΤῊΐβ παϊίοηδὶ ἴεπιρῖὶθ ἴῃ ἴῃς 
ΑΡοβι ο᾿β τηϊηἀ οἰ ΣῪ ἐπ Αγ 5 Δηα γα πϑῆσ ΓΕ5 
ἰϊ56 1 ἱπῖο ἃ τοπρὶθ 5ριγίϊυαὶ. ΤῊῖ5 ᾿νηδ 
[οπηρὶο οἔτμο Ομ υγοὴ Οδίδοϊις 5 ομὲ ἴετηρίϑ: τ 
5 οη6 δηά γοῖ εἰαβίϊς : ἰξ σγοτυς δηὰ ἐχρϑηάβ, 
Αϑϑοςίατίηρ ἴο [1561 Δηἀ 4551 π|||τηρ (50 ἴο 
ΒΡΟΔΚῚ πηδηΥ ἰδίογαὶ σμδρεῖβ. [ἴ 15 ἰη ἰδεῖ ἂῃ 
οΥρδηὶς ὉΠΙΥ͂ οὗ βουθιαὶ οὐὔρᾷπβ, ες ἴῃ [156] 
ἃ ὑΠ|1Ὺ : 1 5, ἴῃ Ὀσιοῖ, ἃ ἈΠΙΓΥ͂ ΟὗἨ ΤΏΔΠΥ σοῃ- 
(Δϊπηθὰ υἱηϊκῖο5. Εδοῦ δενεγαὶ σμυγοῃ {Π6Γ6- 
ἔογο οἵ 16 Οαίμοῖϊς Ομυτοῖῆ 15 ἴπ6 ΟΠυγοἢ 
ΟδίδμοΙῖς. ἴῃ τηϊηϊαΐατο, 580 τἴῃαὶ οὗ ἴη6 ψνῇοϊθ 
ΑἸ] 1ῃ6 βονθσαὶ ρατίβ αὐγὰ {Ποιηβοῖνεβ ννῃ 068: 
οἀςὴ Ὀγδηςὴ οὗ ἴῃ Ττοα 15 ἃ [τεὲ ρἰδηϊεά ἴῃ 
ΕΟ τῖϑι. Τῆδ καὶ ΠΟΓΘ πγθδῃ8 “ δηά {πεγεῖοσγε," 
οΥ̓ “ δηὰ 80. 

17. 1 σην πιαη ἀοῆίς.. .. 7 Ἀδπάεογ: ΣΖ 
ΔΏΥ ΟἿΘ 89 (011}}9 οὗ Θοὰ ἀρδίτου, ἀ98- 
ἸΥΟΥ τὰ 8881} αοὰ. Μ᾽ νι υχίΔροϑβιτοη οὗἉ 
[Π6 ἵψὸ ἐγονογάβ. Δ μαΐῖ ἀοα5 “ ἀεβίγου ἢ 
πλθδη " “ [π|ραἱγ ἡ ΟΥ̓ “ πιαῦ᾿" ποῖ 4υἱ 5 ΓΟΏΡ 
ΠΟΙ ἢ ; κ ΓΌΪΠ ἢ ΟΥ̓ “ ἀΘ5ΓΟΥ͂ " Ρόγθαρβ ὈΘΟΣ, 
ΤΠ ἴοηϑβο οὗ δοζῃ [πε ργοβοηΐ δηὰ ἴῃς ξυζυγα 
15 ἱτηρογίοεςϊ, δὰ τπεγεΐοτε ἀθηοίθβ “ ἀθϑιος- 
[ἴοη "ἢ ΟΣ ἃ “Ῥυ)ηρ ἀονη ἢ ἴῃ {Π6 αἰϊοπιρῖ, 
ΤῊ]5 οἶδιιϑ6 Ἰοο (8 νΟΓῪ {κὸ δοϊϊζαιίίοη ἴτοπὶ (Ὁ. Τ' 
Τοπιρογαὶ ἀθαῖῃ ννα5 ἴπ 6 ρεηΔ Υ ἔοσ ἀδηηδρίης 
(Π6 πιαῖογῖαὶ τορος (Εἰχοά. χχνη. 43), δηά 
80 ΔηΔΙΟΡΟΙΙΘΙΥ͂ 5ρί τὶ ἀθαῖῃ ἰ5. [6 γεϑυϊῖ 
οὗ ἀλιηδείης ἴδε δριῖυδὶ ἰεπιρθ. ὙὍΠὲ ννοτὰ 
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ἃ Τοῦ. 5. 
18. 

Ι9 Εογ ἴῃς νιβάοπι οὗ [ἢϊ5 ννου]ά 
8 ἔοο ἰβῆπεθα ἢ (σοα. Κἔσογ ἴτ 15 
τυγιτίςη, Η]ς ταϊκεῖῃ τῆ6 νν]86 ἴῃ τΠεὶγ 
ΟΥ̓ΡΏ ΟΥΔΙΊ 655. 

20 Απά δρδίη, “ΤῊς 1, ογάὰ Κηοννεῖῃ 

φθορὰ ἴῃ Ν. Τ΄. πιεδῃ5 σουτυρίοη Ρἢγϑίςαὶ δηὰ 
τηογαὶ, Ποῖ γ ἴῃς ἀϊδοτρδηιζαίίοη οὔτε ὈΟΩΥ 
ἴπ ἴδ στᾶνα οὔ ἴδε ἀἰϑιπιερσγαϊίίοη οὗ 5οι] δηὰ 
δρίγιῖ ἴη Η δάθβ. “1ΈΔΩΥ οὔς ἀδβίσου "---ῥοαυ ὃ 
ΒΥ ψοσίμ]655 ἰθδοπίης ἡ Νοῖ 50, ἔογ ννογῖ- 
1055 ἴοδοῃεῦς ἀο ποῖ, α΄’ “κε, ρῥεγί ὦ αἵ τὴς 
Ῥαγοιιβία, θυῖ ἀγὸ βανθὰ ὈΥ {πεῖν (Δ ἢ, γεῖ 50 
δανοα 85 [Ὠγουρῃ ἤγο. ΤΠΘΥ ᾶγὲ ποΐ ἀεεγογεά 
οὗ Οοά. Ὑμοχγείογε ἴθ βδθῆβα πιυϑὶ δε, [ἢ 
ΔΏΥ οπὸ ἀεϑίσου ἴΠ6 [επηρὶς ΌΥ δβεςϊδγιδη βριγιῖ 
Ὀγοαλκίηρ ουὐἵὔ ἱπῖο «ερήγ». ὍὅΠ86 Δρο]]οιῖῖο, 
[πὸ Ρροίγίηθ, [6 Οἢγχιβδίίηα οἰοπηοηΐβ οἵ ἀϊδοογά 
τοὶ ϊ ργονὸ 50 ΠΔΠΥ, ἢοΐ αἰ5βεηϑίοἢ5 ΠΟ Τ᾽ 
Ὀυϊ δυγμρίοσ. ΤὨθη {ΠπΠ6 δριγζαδὶ [ειηρ]ς 
ννου]ὰ Ὀ6 5ρ.1ξ ἴῃ ἴῆτεε γεηΐῖβ. ἢ ]15ΠῚ ἰ5 ἃ 
ἀεοδάϊγ βίη; ἴοσγ ψνῇοϑδο αἰβίηϊορταῖοϑ [ἢ 6 
Ομαγοἢ οὐ δάσῖῃ, πὶ νν}}} Οοα αἰδιηϊερταῖς 
ἴῃ ΠΕ]]. 

ΤῊΐθ 15 8ἃη ἱπηρογίδης ἰοχῖ, δηὰ 4 Ὀγιεΐ 
τοσδριτυ]ατίοη ἔτοπι νοῦ, ς οηνναυ 5 ΤΉΔΥ πηακα 
(ἢ6 αὔονθ νἱὸνν πῖογο φριοῦαῦϊθ. Ἡδνίηρ 
βδῆοννη ἃ αἰνιἀθαὰ ἰοδλάθγϑδ! ἴο 6 4 πλοῦαὶ 
᾿πρΡΓΟΡΥ ΕἴΥ, οὐ ἴδε »τοιιηὰ τῆδϊ Ῥαὺὶ! δηά 
ΑΡο]Ϊο5. ἴὰ {πεῚΓ διιθογαϊηαίίοη ἴο ἴῃς ΗῚΡἢ 
Οοὰά δἴε ποῖ ἴννο ἰαῦουγεῦβ ἰὴ ἴννο 4υδάγδηϊδβ, 
Ὀυζ οπα οἰοπηεηῖ οὗ ἰαόομν σμεεεράϊης ἰο ἐμόομν 
ἴη 186 ψνοὶο οὗ οὔθ εἰγοὶθ, [6 ἀροϑβίϊς ἴῃ νου. 
16 ργοςθϑιϑβ ἴο ἐπίογορ ἢϊ5 γεῦυκο οὗ ϑδοσϊδλγιδῃ 
Δύτοσδῆςς ΌΥ ἀϑδοθπάϊηρ ἔτοσὴ {πὸ ἄρα οὗ ἃ 
ἀοςίτπαὶ δοιθὲ ἴο ἴΠ6 ςοπεοθρίίοη οὗ ἃ 
δρίγιζυδὶ τοπρῖθ. Α5. πιδῖοσι4]5 που! θα ἴῃ 
(ἢ6 (τ δηὰ ἰαϊὰ οὐ ἴῃς ἔουπαάκίίοη, {πε 
Οοτηἰίδη5 ἀγὸ Οοὐ᾽β ἢοιιθ6; 8ἃ5 ἃ ᾿ἰνϊηρ 
ογρδηϊβεα σομπιπλ η!Υ, ΠΟΥ ἀτὲ Οοὐ δ ἰθ1Ρ]6. 
ΤΠογο οὐρῇ ἴυ δὲ πο 11|-ϑοτίοα ραϊομννοτκ ἰὰ 
[86 ὈιΠά πη Ρ; 0 ἀδλτηδρίης οὐ γοηάίηρ οὗ ἴπ6 
(οπηρὶς : γεῖ {Π656 δνὶϊα πλυδὲ δῆδαθ, 1 πε 
σδυγοῖῦ ἴῃ [ἴ5 τοι εγθ σοπίηδ ηοΐ ἴῃ οπς 
τηϊηὰ, δυΐϊ κεῖ 5ρ||1 ἰηΐο βδοῃοοὶβ δηὰ ἕἔτοπὶ 
50 ῇο0]5 Ἰηἴο 5. ἰσπι. ““ Γ᾿ ΞίΓΟΥ Πῖπὴ νν}}} Οοά, 
ἔογ 1ἢς [6π1ρ]6 οὗ ΟΟά ἰ5 Ποὶγ." Το 581. Ρδιι}}5 
τηϊηὰ (ἢ πηλϊοσίὶ ἴθηλρ]6 ἢ48 ποῖ γεῖ ἀϊ5- 
βδοϊνεά τηΐο ἴπε βρίτγιῖιαὶ: τπδῖ ΓΔΒ ΓΙ Οἢ 15 
εἰεςῖοα ἴῃ (Π6 αἶδιιδε ἔο]]οννίηρ. ὍΤδὸ ψογὰ 
ἅγιος πιε8ῃ8 (1) ΠΟΙΥ ἴῃ γεϊδίίοη ἴο Οοά, 85 βεῖ 
ἀραγί ἔγοπι [ἢ 6 σοβπιοβ ἴο Η πὶ; (2) ςογγαβ- 
Ροηπάϊησ ἴο [παῖ τεϊαϊίοη [ἢ τηοταὶ σοηάιιςοῖ, 
ἴῃ [Π6 ἤγβί ϑεῆϑε ἴῃς ἴοττῃη δρρὶϊθ5 ἴο [ῃ6 
[εν ϑ Τειηρὶο δηά ἴο ἴδε (γιϑιίαη ΟΠυτΟΒ 
ΑἸΙΚα; ἴῃ [Π6 5ϑοοηά, ἴο ἱπάϊνϊάιι4] πιοπιθοῦβ 
οὗ [6 σμυγοῖ, ν ῃο ἴῃ Βαρί5πὶ ἀγὸ δ] θά ουῖ 
οὗ ἴηε ννοτ]ὰ «πὰ ἀεαϊοδῖϊεά ἴἰο Οοἀά δηά ἴο ἃ 
1ηἴδ οὗ 541π|}1 658. 
“5 ΠΟΪΥ, οὗὁἨ ψ οι δβοχῖ ΟΥ̓ (455 ἅΓ6 Υε,᾽ 

ἶ.6. ἃ οδίεροσυ, ἴῃ ψνΒςοἢ γα γα. ΕἼ]] βδεῆβα ; 

Ι,͵ ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝ6Ἕ. 1Π. [ν. 19--22. 

τῆς τῃουρῃῖ8 οὗ τἢς ννῖδ6, τῆδξ {Π6Ὺ 
ΔΓΕ νδίῃ. 

21 ᾿ΓΠπεγείογε ἰεῖ ἤ0 πΊᾶπ ρ]ουΥ ἴῃ 
θη. ἔσγ ἃ]} {πὶ πρβ ἅγε γουτγβ 

22 ΥΒεῖδεγ δι], ογ Αρο]Ἱῇοβ, οἵ 

85 ἴπ6 αἰτγοῖθ οὐ ϑοϊοπιοη β ἴθηρὶς 'Ψγὰ5 ἃ 
4 Ποννοὰ οεἰγοῖθ, 580 [πὸ ννϊάογ σοηοοηῖσίς οἶγοὶα 
οὗ ἴῃς ΟΒυγοῦ {παῖ Ὀεϊοηρβ ἴο ἃ ργεδῖεσ ἴπδη 
ϑοϊοσηοῃ 15 μα]]οννθά ἴοο ; νη [Πδΐϊ ἰαϊίοῦ 
πὰ ἸΑΓΡΘΣ αἰγουπηογεπος γα Ὑγα ; {ΠΕΓΘΙΌΓΟ 
γε ἃγὸ βαϊϊοννεὰ ἴῃ (πε πα] οννοὰ οἰγοὶς ἴῃ 
ΜΠ οἢ γε οἴαπά. Απά Ὀδοδιδὲ γὰ ἃΓὸ ΒΟΙΪΥ͂ ἃ5 
Οοὐ 5 ἰάδα] ἱετηρ!θ, νγῆοϑο ἀδϑίσγογϑ γοι 5814}} 
Ὀς ἀεοίτογεοά οὗ Οοά. 

ΤΠ6 οοπδίΓυςςοἢ οὗὨ ἅγιος ὄδιτινες 18 {Π|5: 
88 ὅστις ΒΟΠΊΘ([Π165 ΞΞ τὶς ὅς 50 διτινες Ξετινὲς 
ὅι, 1.6. κ΄ οἷλ55 ἢ 1ς ἢ.» 

18. Επηρῃαίὶς νναγηϊηρ ἴο ψουϊά-δε ρασίγς- 
ἰεδάεσθι ὙὍὙῃὲ ρϑῆθγαὶ ἴογη “"Ϊοῖ πὸ οὔς 
Ὀγᾶςῖιδο βοϊξαεσερίοη," Ὀόοοπιθ5 5ρθοῖαὶ ἴῃ 
ὉἼΕ ΔῺΝ Δ55: 165 ἴο Ὀ6 ἃ «υἰῶπαπ 1 ΤΟΙΣ 
αἰγεῖε, νυ η τὰ 6 ρεγιοά οὗἁὨ [ἢ]5 Ἄδθοῃ, ,“2ο) ἰεῖ 
ἢϊπὶ Ὀδοοπιθ.... ." ὍΠὸ (ογπὶ “ψ ϑεπηδῃ "ἢ 
ΡΪαςο5 ἰη ἴπΠ6 ἔογεστοιπά [ἢ 6 ΑΡο]]οῖῖα Ραγίγ. 
ΤΠΘ εἰοηιεηῖ ΑἸεχαπάγίδη τσδοῃογ, [οἰ] οννίηρ 
ἴπ ἴῆ6 ννακὸ οὗ [δ ρῥ]α  ποβροόκθη δηὰ ἀοστηαίς 
ΑΡοβί δι], οβδαγεὰ ἴο 5εῖ ἴῃ 6 ρυγο ρϑβατὶ οἶ 
(ἢ γιβιίδη ἀοςίγίηθ τη ννῃδξ ἢθ σοηςεῖνοα ἴο δ6 
(ἢς ἤπε ρο]ά οὗἩ ῬΡῃΠ)οπίδη Ρἢ]ΠΟΘΟΡὮΥ. “ [ΔΩ͂ 
ΟΠΘ, .. .Ὁ 15 ἃ φοποῦδαὶ ργοροβι(ίοη σςοπίαϊπιησ 
ἃ βϑρθεϊῆς δ᾽] υϑιίοη ἴο ΑΡοΪο5. “Ὁ πῆϊη ἴδ6 
ΒΡΠοσο οὗ [15 «Ἔοη " 15 ἃ ρῆγαβο ἴπαϊ εσυεγε 
ἐξ γγϑοπΔῃ ἴῃ {Π6 εἰτγοὶο οὗ [6 Ομ υγςοἢ,᾽" ἴθ 
8ἃ5 οὔθ τνοίο]ὰ ᾿άθῷ. ὙΠῸ 56εη5εὲ 45, [Πθγα 15 
ΠΟ δυςἢ τῆϊηκ 85 ἃ δἱεηάίπρ ΟΥ̓ ἱπιογαςοίηρ οὗ 
Π6 ἀϊνίης ν Ἰϑάοπι ἢ διιοἢ Πυπήίδη βρεσυϊδ- 
οηβ 85 δεϊοπρ ἴο ἴπε6 ργεβϑεηῖΐ ἅσθ οὐ ἴδ6 
νοῦ, ὄνθη θη Ἃῃο56 δρϑουϊαῖοη8 ἃΓῸ 
σοηνογβδαηΐ δῦοιϊξ ἴῃ6 πιδηϊο]ὰ δοδοόπις οὗ 
Ἀεάἀεπιρίοη. [,οἴ οπο, ῆο ἴπ 15 5ρεοι αἴθ5, 
Ὀδοοτηθ ἔγοπ νυ ϑοπΊδη ἃ 00] ἴο 51:10 ἢ νυ] 5ΟΠ|, 
ἰπ ογάθγ ἴηι ἢδ πιδὺ Ὀδοοπῆθ νν 156 ἰγοπὶ ἢΪ5 
ΟΝ τοὶ] [0}]}}Κγ υηΐο Οοὐβ γοδὶ ννϊϑάοπι. ΕῸΓ 
ἐδε νυ ]βάοπι οὗ [ἢ δονϑρῃος (ἀγίϊο]οα 5σἴδιθ11 655) 
18. Τ0}}]Υγ ἰπ τῆς Ἰυάσπηοηϊ οὗ σοά. “ Σοοί Ἰεῖ 
ἢἷπὶ ἴυχῃ, τπαῖ ΒΘ παν ἴυγη «ὐἷσς"---ννῖϑ6. ἴῃ 
τοςοϊνιπρ δπὰ ργοοϊίαιπλῖπρ, ὑποαγο]εὰ 1} 
ἀϊαϊθςίς5, ἴῃ 6 5 ΠῚ Ρ]6 ογοβ8 οὗ (ἢ γίϑῖ. 

19. Ἀδάδοη ΨὮΥ βυςῇ νυ ϑάοχη ἰ5 ΓΟἾΥ ἢ 
Οοὰ, 5ῆσδννη ἴτοπι δοτρίυγσο. Τῆς σοηῃπόχίοῃ 
866 Π|5 ἴο δ6, 885 “)ογά, “1 Οοά ι568 ἴδε 
ογαίη655 οὗ [Π6 ννῖδε 858 ἃ ἢεῖ ἴο ςδῖοῃ [μεῖὰ 
ἴῃ, δυο νυ ϊδάοτῃ ἰ8 ἰη Η]5 5ίσῃξ (ΟἸΪΥ, βίηςς 
Ηςε ἴυττβ ἰξ ἴο {πεὶγ οννῃ σοηξυδίοη.᾽ 

21. “80 {πα (Εἰ ΠρΈ ς4}} {Π 6 σοπο]υ5ίοη 15, 
Ἰεῖ πο οπὸ δοδϑῖ ἰῇ χπηθῦ, 1.6. ἴῃ Βιπηδῃ 
Δι Βοσ 168. 

22. ΤΊ8 ἰ5 ἃ ρτοαὶ ἰοχὶ, Το δγρυχηεηῖ 



ν. 23.) 

Ο(ερἢδ8, ογ τς νγου]ά, ογ 118, ογ ἀδδίῃ, 
οΥ τπίηρβ ργεβεηῖ, οὐ {Πὶπρϑ ἴο Τοιηδ ; 
411] ΔγῈ γουγ᾿β; 

Ι, ΓΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘΘ, [1]. 

22 Απὰ γε δῖε ΟἸ τ βι 5; δπὰ 
Ομηβι ἐς οὐ 8. 

5 “ αἰὐ (ἰΐηρβ δεϊοπρ ἴο γοι, νυν μοῖμοσ Ῥδὰ] οὐ 
ἈΡΟΪΪΟ8 ΟΥ (ερῃᾶβ8 οὐ ννοτ ἃ οὐ ᾿πἴδ οΥὐὕ 
ἀεδδῖμ.... αἱ θεϊοηξβ ἴο γου, νγμ 116 γομ ἴῃ 
ἴυγη, ἴο ψἤοπὶ δεϊοηρ 4}} {ἰηρδ, Ὀεϊοηρ ἴο 
ΟἸ γί, νος ὐγά ἀρδίη, ἴο ψΒοπὶ γου δηά 
ἃ}} γουγβ δεϊοης, δοϊοηρ5 ἴο Οοά," Ὀγαννη 
ουΐῖ, ἴῃς 86η86 ϑϑεῖῃηβ, ΔΥΠΥ βΊΟΥΥ ἰῷ ὨυπΊδη 
ΔυϊΠοσ 65) ΨΨΏΥ ἀεσπιόδη γουγϑοῖνοϑ ΜΕΥ 
ἰεββεὴ γουγ δῖρ ροβιτίοη ὉῪ βεςίδγίδη ἀἰνὶ- 
διοηπβὶ Ῥαγιἰβϑδηβϑῆΐρ ἴδ8 Ὧ0 ρίδοβ ἴῃ [δ6 
ΟὨγίϑβιϊδη βυϑῖεπ), νυ βεσο ἃ ϑο αἴ οἰ Υ αὐ σο]]εο- 
Εἰνεὶν θεϊοηρβ ἴο γου, ποῖ πιθγεὶν ἃ βῆδτα ἴο 
[Π656 δηὰ ἃ 5ἤῆδγε ἴο ἴΐοβὲ : ἴῃ }}} εἰτεὶθ 15 
ὕοιιγβ, ποῖ ἃ Ραυ]ηθ συδάτγαπί ἴο Ῥαι}}Π65 ΟΥ 
Ὧη Αρο]Ἰοϊϊς ἴο Αροϊ]ϊοϊϊε5β. 1 Α Ὀοαϑῖβ οἵ 

ΟΡ υϊ, Β οἵ Αροΐϊϊοβ, ( οἵ (θρῆδ8, ἰ 16}} γου 
[μα Ῥαυὶ δΔηἀ Αρο]]οβ δηά (δρῶᾳβ αἱ Βοίοην 

 ἴο Α δηὰ Β δηὰ ( τορεῖΐποσ. Δ Βοσὸ 15 ῬΑΥΙΥ 
βρίγ } δ] Ὀεϊοηρ8 ποῖ ἴο ἃ ΡῬΑΙΓῪ ΠΟΓ 
ΑΡΟΪΪΟΒ οΟΥ ερῆδβ ἴο ἃ ρα, Ὀαΐ 4}} ἴμτες 
θεϊοηρ ἴο 41] [6 συγοῃ. Ψν θη ὦπα οὗ γου 
5ΑΥ5 “ῬΔι}]} 15 ΠῚ ΠΊΔΠ,᾽ Δποῖπογ “' Αρο]οβ 15 
ΤΏ 6,᾽ 4 [Πιγὰ “ (ΕΡἢ 45 ἔοσ πιο, 1 σρὶγ τῃαῖ 
ὯΟΠ6 οὗ γου [5 Δηγ τηλη οὗ υ5, θυ 8}} οἵἉ γοιι 
ἤδνο ι15 ἃ|]1. (οπϑιάογ; ἰ5 ποῖ ἴῃ Βδῖΐδοσ ἴΠ6 
ἢχβοὶ δηριεη ἐἐμρηαπι 5 15. ποῖ ἴθ ΟΠ γιβῖ, 
Ψ ΠΟ 5 1 ἰρῆῖ οὗ Πἰρξ, τὴ ἢγϑι Ζιωηοη ἐδ ίμα 
γ»ιπαίωη Δ ἴῃ6 φδοσοηά Ζιρηοη ἐἰμγιίπαν»ς ἢ 
Ηε [58 ἴῃς [ΔἸ Ρ}ν ἴο 4}} ουϊϑίάς οἵ Οοά, οὗ 41} 
σγοδίυΓΟΙΥ ᾿η16}} πο68, οὗ δηρ6}5 δηὰ οὗ τηθῃ. 
Δ μαῖ ἅγε νὰ δροβϑίϊθβ! δδ'α ἂγὸ διιϊῖ 1} [5 
οἔτδε 1 ἰρπ οὔ ἹΕἰσπί, δηὰ τπδῖ ἴον (ἢ 6 ΟΠ γοῇ, 
ΤῆῈ Ρυγε ψνὨε ᾿αδξ ννμῖ ἢ ἀσδοθηάβ ἔγοπὶ 
ΟἾγιδῖ Ὁροὸὴ 8 Ρῥγοσδεάβ ἔγοπιὶ ὃ58 ἴο ἴδ6 
ΟΒυγοῦ ; δῖ ἴῃ ννμδῖ οἴδῖε Σ. Τῆτγοιρῇ ἴἢ6 
ΜΔ Κη655 Οὗ δι πΊλη πδῖυγο ᾿ σοπιθϑ ἴῃ Ὀγόκοη 
οοἰουΓβ ἀηά τεηιῖγεβ ἴο δ6 γοσοπιυϊποά ἰῃ τπ6 
ΟΒυγοβ ἐσὲ ἢ οδη δεσοπὶα ρυγα ννμϊθ Πρἢϊ 
δραῖη. Εσγοπι ΟΝ γιϑῖ ἴθ Ἃἤγοο ἀϊνοτγρθηῖ 
ΤΑΥΒ (ΟΙΏΘ 5ίηρία ὕροὴ 0 ἴἴγεε: ἔτοπὶ 8 
[656 ϑὰ ΠῚ ΓΑΥ͂Β5 σοηνοῦμα ὕροη ἴπ6 ΟΠιγοῇ : 
ποτα [ΠΟῪ πιοεῖ, Ὀ]οπαϊης ἀπά ἰηϊογυνοανίηρ 
{Πεῖγ ἰγγδάιδιοη. ὕυὔὐοὰ, ἴῃε Οὐοτπιμίδη 
ςοπητληἰΥ, σου ϊά 6 ἴδ ἔοςυ5 οἵ (Π|8 σοη- 
ςοπίγαϊοα ᾿ἰρδῦ; Ὀυΐζ, ἰηδῖοαὰ οὗ γμαϊπογιπρ 
ἴοροῖμετ ἰῇ ὁπὲ βρβεγε ἴδε νϑγίουιβ ἀροβίοϊϊς 
{Πυτιϊπαἰ!οη5, γοὺ πιακα ϑθςίίοπβ δητὶ ἐο]]ονν 
δἰηγὶθ 1 ἢϊ5, σᾶ ἢ ὀχοϊυδῖνο οὗ ἴῃ τοϑῖ, ΤῊῈΘ 
ΟΥὙ “Ῥδι}} ἰ5 πιῖπθ,᾿" 5 ἃ εἰϊνίϑιῖνε Ἴγγ, [παῖ 
ἴοηή5 ἴο πηᾶκὸ Ρδυϊὶ ποῖ ἃ πηοδῃ8 θυῖ Δη ἐπέ: 
ΜΠ ΟΓΘ.5. νῈ ἀροϑίϊθβ ἅτ δι ἰῃϑῖσγυπιθηῖβ 
ὑπάεγ σοά ςο-οροτγαῖϊνα ἴογ γοὺγ βοοά. Υὕου, 
Ἰηϑῖεδά οὗ ιιδίῃρφ ι.8 ἃ5 διιςῇ, Ὁ 245 δ ς ἢ}! "6 
Ὀείοπς ἴο γοιυ,, 5. ἰϑπηδῖῖς αι! γ ἀπά ἴο ΥΟυΓ 
ον ἀοραβοιηοηΐζ, ΤΙ ΒΑΡΡΙΥ ἃ5 ὈΥ τηδικίης υ5 
ἐπάβ δῃά ῃοΐ πηεᾶῆ58. Ηονν οδῆ γου, 80 

55635 ἃ}} οἵἨ 0.5, 50 πηϊδιιπάεγϑίδπὰ γουγ οὐγη 
δ Ροϑιϊίοῃ ἃ8 ἴο Ἷοῃῆῇῃς γουγϑεῖνθϑθ ἴο ἃ 

{π ΜΠ θη γοιϊ οδπ οἰδίπιὶ (Π6 νος ὁ [ἰ 158 
ὉοΔΙΒ γΟῸΓ αἰ κῃ ἴο ΡΊΟΤΥ ἴῃ [15 οὐ {παῖ 

Βυπιδη Δι που, ννῆεπ ἴΠ65ὲ ἢυπΊδη δι ῃοτ- 
τἴ65 4}} θεϊοηρ ἴο γου ἰπ {Ποὶγ ςοἸ]ςεῖνα ἰαδουγ, 
ἴογ ΠΟΥ ἂἀγὸ ὑπάεγ Οοά ξε] ον τνγογκοῦβ ἴῃ 
οπα βοσγνυΐος ἔοσ γοιῖι 4]}, {ποῖ γ βανεγαὶ οι ν 165 
Βοΐης οπο οσοτηυϊηδα ἀος ΝΥ σοπνογρίηρ ὑροη 
τη ννῇοϊα οὔυγοῦ ἔογ ἴῃ6 σοτησαοη βρίγιταδὶ 
ννεδὶ. 

“ΟΣ νοχὶά, ογ 1ἴρ, οσ ἀθαῖῃ." “ὙνΠαΑῖ ἃ 
σαΐιμα, παῖ ἃ δυάάεη Ὀοιπα (ννγῖῖο8. Βϑηραὶ) 
ἤτοι σορῆδβ ἴο ἴπ6 μος νου] Ὁ [ἢ ἰ8 
ἰπἀεοά ἃ βυάάδη δηά {τ υπιρηδηϊ ἐχραηβίοῃ. 

Οοτνιο Ὦογο ἀσποῖθα ἴΠ6 δεεῆς οὗ τηδῃβ 
ΘΑγ ]γ ὀχἰσῖοηςθ. Τῆς ἔλεϊ οὔτε ἴδττῃ8 “116 
ὁ ἀρδῖῃ᾽" Βεϊηρ ργοοθάθα ὈΥ Ἄουηῖος ἰ8 ἃ Τοᾶϑοη 
ἴογ τηϊηκίηρς ταὶ [ΠΟΥ ἅγὲ υϑεά ἴῃ ἃ 2ῤγεἰεαὶ 
8656 : [ΠΟΥ 5δοι]ὰ ποῖ θὲ εηἸἰαγρεὰ Ὀεγοπά 
(15 Ιάεα. ὙΠ6θο βρϑοϊῆς ἰάθδϑ " νοῦ], "6, 
ἀεδδῖἢ," ἀγὸ ἱπιπιθαϊαῖοὶν σεηογα!Ζοάὰ δπα ἰη- 
ἀοβπιιοῖν ἐχραπάθα ἱπῖο “τ ηρ5 ῥγεβεηῖ. 
“«Τῆΐηρβ ἕυΐϊυγο "ἢ ἃτγὲ ποῖ ἱπάθεα βρεοϊπεά ἰη 
{Ποῦ σοηϊοηῖθ, Ὀὰϊ 56ο πὶ ΟἸΘΑΓΎ ἴο ἀσηοῖς 
ννῃαῖ ἴαϊκοβ ρίδος πῃ ἴδε 5ἴαϊε δεΐννεεη ἀθδίῃ 
δηά ἴδε ςοπϑιπηπιαϊίοη οὐ Οοὐ 8. πιδηϊο]ὰ 
ϑδεῆεπιθ. [π ἴβο ἰοῆρ δηά Ἴποαιθγθα οᾶγΘοῦ 
οὗὨ ἜΥ ΓΥῪ ϑαϊπί, δἰγῖ ἢ πο ἴῃς τνοτ]ά, ἃ |ἰνίης 
ἰπ ἰξ δηά ἃ ἀγίηρ ἴῃ 1ἴ, τῇδη ἴῃς 5ἰαῖθ δῇοσ 
ἀοδίῃ, ἴῃ τοϑυσγτγθσξίοη οἵ ἴδ }ι5ῖ, [Π6 ΓΠῸΠῚΡᾺ 
οὔ της ΟΒαγοῖ, ἀγὸ βεγε γοραγάθα 45 50 ΠΊΔΗΥ͂ 
ἰηϊοττηθαϊαϊο βίλξοϑβ 41} ςοηαιιςῖιηρ, γοαςἢ ΔΡΟΓ 
τοαςῖ, ἴο {πϊ διργοπιθ 6]! ογ οὗ ἴῃ6 ΒηΔ] 
δίογγ, νος ἢ ἰ5 ἴπε δἷἱπὶ δηά δπὰ οἵ Οοὐ β 
νοπἀοτἕ} ννϊδάομῃ Ὀοῖϊὰ ἰῃ [ἢς βοβοπια οὗ 
ογραϊίοη δηά ἴῃ ἴπα οουπβεὶ οὗ σεἀοιηρίϊοῃ. 
866. ΟἿ. ἰϊ. 7, μὸ 1ῥὲ σίογ" οΓἹ τῷὌ. ἴῃ 
δ πὶ: νοσ]ά, 116, ἀθάῖῃ (πη σθ ργοβθηῖ), 
Ἡἄε5, γοβυγτθοϊίοη, [υά ρτηεηΐ (ΤΠ 5 ξυΐατο), 
ἅτε ὉΥ 85. Ρϑι]} Βεγὲ ἀεβοσ θα 45 [ῃίπ85 8}} 
δείοησίπσ Ἰο δὲ Ορμγορ νυἢ ἃ νῖενν ἴο [18 
ἤπαὶ νοὶ οί, Ὀδσσυδα ΠΟΥ γα, ἰὴ {ΠῸῚΓ 
564 θπος οὗ ογάογ, ἴῃε ργθ! ΠΠΙ ΠΑΤῪ σοπά τ οἢ8 
δηὰ ἰηβίγιτηθη8 ΠΟΟΘΘΒΆΤΥ ἴ0 Π6 ἤπ4] ραγίϊ- 
εἰραίίοη οὗ ἴπε βαἰπῖ8 ἰῃ ἴῃ6 αἰνίης. ΕΊΟΥΥ͂. 
ΑἸ! τΠ686, 45 ΜΜῈ}} 5 Ραυ], Αρο ΐοβ, Ο ρ 885, 
Α΄ Υοιιγβ, Ὁ (ΟΥ̓ ΠΙΠΙΔΠ5, ἃ5 ΤΑΥ͂ ΠηΊΔ 8 ἴο 
οΠ6 οπά, ὄνθῇ γι οὐνη δἴογηδὶ ννολαγε,᾿ 
ΟἸΠο 5. ὄχρίδίη ἴΠι:5, “τὰς ννου]ὰ 15. γ ΟῦΓΒ, 

Ὀοοδιιθο ἴῃ δαϊηῖβδ νν}}} ἰοῦ [πὲ νου], δηά 
ὄνθὴ Ἰυάσο [τ ΤὌΠ15 ἀδοροσ νἱενν 18. {γὰ8 
δηου "ἢ ἰη 115 ἀοσίτπο, Ὀυϊ ἐοε5 ποῖ βδεοπὶ ἴο 
Δ ΓΘ 6 50 Μ]] νυν ἢ τῆς ςοπίοχῖ, Τγου ἢ ννΠ ΓΒ 
Γὰη5 {πὸ ἰάϑα οὗ ἃ πιαδηϊ οἱ ᾿πϑιγιιπχεης4 ΠΥ 
βδιιδογάϊηαϊοά ἴο οης σγοαΐ ἐπ δηὰ σοπνουριηξ 
τογθιηῖο 

28. Μπά γε αγε αν .. . ἢ "ΑΠ 
ἴμε86, 845 ταδί ασίδὶ τηθβη8, ἅ᾽Ὲ Ὑ υγ8, Ἡν81]ς 
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7οω ἴῃ ἴυγῃ ἅγὸ ΟΠ γιϑῖ 5, δηὰ Ογὶϑὲ ἀρϑιῃ 18 
Οοά᾽ 5. ΤΠς ἀοιδὶε ραγίςὶς (δέ) ἤοόσγθ, 88 
80 οἥξηῃ οἰβοννῆοσο, δοῖνο ἴο ἴυγη [86 ςοίη 
τουηα δηὰ ἴτοπὶ ἴπ6 οὔνεγθο ἴο ρῥγϑϑοιῖ ἴῃ 6 
ΤΟΥ γβθ. [15 ἴογοθ ἰδ ΠΟ  σοπ]ηςξνο, οἴη 
σοτγεςζνο, ἤογο αὐἰεγαΐυες ἴον ἴἴ Ὀτγίηρθ ἴο 
νίοιν ἃ ἀϊδογοηΐ 5146 οἵ Π6 βαῖὴθ (πη. Ηοτζο, 
80 ἴο ΞΡεδΚ, ννὸ ἤανθ ἃ ἤριιγε οὗ ἴῆγοο ϑι.68, 
ΟΥ̓́ΓΔΙΠΟΙ Δη λϑοθηάίηρ 5ο4]6 οὗ [ἤγεα ἀθργοοβ. 
Οη [Π6 ἤγϑί ννὲ 566 ἃ}} τπϊηρ5 δυῤβεγνίθηϊ ἴο 
(ἢς εἰεςῖ, οὐ ἴῃθ βεοοηά {πὲ οἷθςὶ δεϊοπρίης 
ἴο ΟἸιγιδῖ, οὐ ἴπθ τπϊγὰ Οἢγϑὲ Ηἰπιβοιῇ ἴο 
Οοά. Το ἢγϑβῖ δάδ Ὀγίηρβ ἴο νἱονν [πὸ σευ 
Ῥγοργιεῖουβῃιρ οὗ (Ιγιβιίαπβ, ννο Ρροϑ5655 4} 
{81|ὴ 85 45 σο-τορογαῖϊνα ἴο {ποῖγ οἴεγηδὶ νυν] δγο, 
ἃ Ροϑβίτἰοη ννῃϊοἢ πιυδῖ ἐχοϊυάθ 4}1 θοαϑίιης ἴῃ 
δΒυπιδη δι ΠΥ 65, Ὀδσδαυϑε Ρδι] ἀπά ΑΡοΟ]]ο8 
δηὰ (ορ 185 ἄγ δῖ πιϊη!δίογδὶ ἱπϑίΓυπΊθη 5 
ἴοσυ ἴπς ροοά οὗ ἴ6ὸ σμυτοῆ. Ὑπὸ βοςοηά 
Ῥιοϑοηῖβ ἴπὸ δασύς ἀρρτοργίδίϊοη οὗ Ὀ6] ον 5, 
ἴον {ΠεΥ, [6 Οννθγ5 οὗ 4]Ϊ τῃϊηρ8, ἀγὸ {πθτ- 
86]νε8 οννηθδα ὈὉγ ΟἾγῖσί δηά ἅγὲ Η 5 ρϑου]αγ 
Ῥοβϑεβϑϑίοῃ. ὍΤἢδ ἀῃιν Γϑδ Ὑ οὗ (ἢ ΟΠ τοι 
δὐοϑοί υἷα ἀεροηάθησε οὐ ( γιδὶ τηιϑδὶ βιίθηςθ 
(86 ΡΑΙῪ ΟΥ̓ οὗ [πε ΟΠ τε πο5 νλο οἰἶδῖπὶ [6 
Μεβϑιδῇ 45 {ΠΕ Ὶ Γ οὐνὴ ρογίίοη ἴο ἴῃ ὀχο]ιβίοη 
οὗ (ῃε γοβδῖ, ν ογεαβ (ἢ γιϑὶ ἄοθβ ποῖ ὑοίοηρς 

᾿ἴο ἴδετῃ αἵ 41}: οὐ ἴπε σοπίγασγυ, ἴΠοῪ Ὀεϊοης 
ἴο Ομ γίβῖ, ἀπά ποῖ οπἱ ἴμεν Ὀυΐ Ῥαυ πεβ 
δηὰ Αρο]]οϊῖεβ δηὰ Ῥείσιῃε, ἔοσ μῈῪ αὐ ἅγα 

Γ(ΗΑΡΤΕΚΊ ΊΙΝν 

Ὶ 71 τυλαΐ αἀεεομη 1}ς τείμέρίογε οὐρὰ 19 ὅδ. 
λαά. Ἴ Ἡφε λαγὲ ποίλέρρ τολίελ τοό ἀατνε νοΐ 
φεκείσεα, 9 744 αροείδος τρεχίαοζές Ιο 1.ε 
τυογία, ατισεῖς, απαὶ τόρ, 1. 66 ιἰὰ αγμά 

Ι, ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. ΙΝ. 

! 

[ν. 1. 

ΟΠ τισι 5, ἢ1]6 Ομ βὲ ἀραὶη 15 Ο οὐ. ΤῊ 8 
Ἰαϑῖ εἰδιυϑα πᾶ κθϑ 15 σθαι ηγ ἀοιΥ ςογίδίη, 
νου γιηρ, 85 1 ἀοθϑ, ἤονν τοῖδ!]νΥ 41} ραγίιϑδῃβ 
τηϊδοοποοῖνο {Π6 ἀρ ΠΥ οὗἉ {ΠΕΡῚ {Γι16 ροϑβιίτοη: 
ἴον [15 ὑπινοσβα ΠΥ οὗὁἨἉ 1ῃ6 ἀρρεγίδιηπηεπί οὗ 
{πε Οπασοῦ ἴο ἴῃ οπς γί (δὴ 1468 υἱι τ] 
Θχοϊυσῖνο οἔ 4}} ϑϑοϊαγ Δ} 51} 85 ἴοτ 115 Πρ μοϑῖ 
ςοττεϊδεινο τ6 ΟΠΥ οὗ σοά. ΑΙ] (δηρ8 οὗ 
1πη6 ΟἸλυσο ἢ σοηνεσμα ὑρνναγάβ ἴο ἴῃαῖ ἀρὸχ 
οὗ υηϊΐγ. (ΟΟπίοϑϑθα!υ Οοὰ ἰ5 οπὲ δῃὰ αἱϊθῃ 
ἴο αἰνίϑιοπβ. [{{ἴο Ὀείοηρ ἴο (ἢ γὶϑὶ 85 ϑεραγαῖθ 
[ἈοϊἸοῺ8. 15 δὴ ἰάθα Ἴσοηοείνδοϊο, γοῖ ἴπ5 ἴο 
θείοις ἴο ΟΠ γβὲ ννο θεϊοηρβ ἴο ἴῃε οης αοά 
---ἰϑαξ ἰ5 ἀὈβο] ἴεὶγ ἱησςοηςεινῦ δ. 

“(ἢ γβὶ ἰα Οοὐβ,᾿ τβθοϊο Δ ΠΥ ρῖνο8 Ὧο 
σοιιπίθηδηος ψνδίδοευοσ ἴο Ασίδηϊϑιῃ : ἴδ 
Θαιυα! ἐγ ἴῃ οβϑοηος οὗ ΟἸγισὶ νυ Οοά τὸ- 
ΠΊΔΙΏ5 5 ΠΡῚῪ ππϊοιιςμοα, ΕὉΓ, 85 Τβεοάοτγεῖ 
τοπλλγίκϑ, ΟΠ σὶσὶ 15 σοά 5, ποῖ 85 Ο οὐ 5 σσεαΐυζο, 
Ὀιυΐ 45 ϑοη οἵ σοά. Οαϊνίη, ἔβιυ5, δΔηα οἴ ΟΙΒ 
Τη155 [86 τιᾶγκ ἤθη ΓΠΕΥῪ ΔΡΡΙΥ ἴο [ἢϊ5 εἰδιις [6 
ςοηξοβϑίοη “ΠΡ ΟΓΙΟΥ ἴο ἴπε ΕΔΙΠΟΓ 45 Του ςΠίηρ 
ΗΙἰς5 Μαημοοά;"" ἔογ οἰθαγὶγ τῆς «υδοΐε (Ὠγιϑῖ 
8 ΒΟΓΟ τηθᾶπ πο Ὀεὶηρ ΠΡ οὗ Πρ 
Ῥοββόββοβϑ ἱπάδοἀά [6 βᾷπὶὲ ἀϊνιπε ϑιιδίδηος 
νὰ τὴς ΕΔίμοῦ, θυϊ δὲ ἴῆ6 βδᾶπιθ {ἴπ|6ὸ (ἢδξ 
δυιιθδίδησε δἴθγηδ!γ ἀεγυεά. ὙΠ Ραΐογηαὶ 
τοίου ἰ8 ὑσίοῦ ἰῃ ογάεγ ἴο ἴπε ΕἸ]14]. ΤῊΘ 
εοηϊζίνα Οοάς ἰβδ ΠἸΕΓΕΙΥ ἴμῈ σεηϊᾶνε οὗ 
γείαἑ!οη. 

οεεομν ίριρ 97 {δε τσογα Σ 15. γεΐ ομν' 7αίλεγε 
ἐμ Οἀγέεί, τό τὐλο τοῦ σμρὴξ ἐρ )οέΐοτυ. 

ΕἼΤ ἃ πιδῃ 80 δοςοιιηῖ οὗ ι.8, 88 
οὔ τῆς πιϊηϊβῖοιβ οὐ (Ἰγίβῖ, δηά 

βἴενναγάβ οὔ ἴῃς πιγϑίεγιεβ οἔ (σοά. 

ΟἨΔΜΡ. [Ν.-. τ- 5. Ετοπι ἢϊ5 οὐ ἸΟΗ͂Υ ἰδνε] (Π6 
Ἀροβίϊε γοραγὰϑ πὸ ἀϊν! θα οἐσεἰπχαῖοϑ οὔ μι πιδῃ 
τολοῆοῦβ. δ αἰΐδοθεβ ηο νδὶιις ἴο τηθηβ 
Ορ᾿οη8 οὗ Εἰπιβεὶξ, πᾶ, ποῆς ἴο ἢ]5 ονῃ: 
Ομτσὶ δίοπε οἂπη πάρε αγίρῃξ. ὙΠῸ Οοτίη- 
τὨϊαηϑ πλυιδῖ νναῖζ {1} ἴῃς Ῥαγοιιία, 1 ἸΘῪ νν 58 
ἴο ἔοττῃ δη δοςσιιγαῖε βϑιτηδίο οὗ {πο ῖν [Δ ἤοΓ5, 
Δ Εϑι παῖ ἴο 6 Ὀαβεὰ οἡ (γίβι᾽ 5 νοσγάϊεϊ. 

1. 15 “50᾽ ργοβρεοίϊΐνθ οὐ τοϊγοβρεοῖίνο") 
ΤῈ τὴς Ιατίογ, [ἢ 6 δθῆϑδο ἰ5: [πάθγ [15 ἀϑϑυγδησθ 
[Πδῖ 4}} ἃσγε γι τθ, 85 γοι δῖ (ἰἠ γίϑιΪ5, δ5 
ΟἸγίϑὶ ἀσαίη ἰ8 Οοὐΐβ, ἰεῖ ἃ πιδὴ ἰδίκε σουηῖ 
οὗ υ.5, 85 οὗ πηδὴ νγῆο ἅτε σεγυαπὶ: οΥ Οδνίει, 
ποῖ Ἰεδάεῦβ οἱ ἰδο(ἰοῇβ πὰ πιϊηϊοηβ οὗ ραγίε5, 
ὙΠῸ ΟΥΥ̓ “Ῥαιὶ 5 ΠΙΥ σρδη᾿ ΟΥ̓Κ ΑροΪ]οβ ἔοσ 
τηϑ. 

ὕ: ταῖμογ ἐπιρῆδῖίς ἀδηοῖοβ Αροβίϊθβ αηά 
ΔΡροβίοὶ!ς ἴθαςθεῦβ. δέγυαη ΠΘΓῈ τλθΔη5 “ ἢ - 
ἀδστοννο β᾽ (ἴο ρἰνο (ἢ6 [μ}] ἱπιαροὺ), 5 ρ Πρ 
τοχοίΠοΓ ἢ οὔθ ρΑ]ΟΥ ννβοῦο ΟἾγίϑὶ 5115 αδἱ 
(μ86 Βεῖπι, [6 νεβ55ε1 ὑείηρ ἴῃς Οδυγοῦ, δηὰ 

[6 ΡΑϑθθροΥβ [Π6 τηρπηδοῦβ οὗ ἴῃς ΟΠυγοῖ. 
Νοῖ ΟΠἿΪΥ 5 αἰϊδβιιηίοη ἴῃ ἴῃ στὸν 412] ἴο ρτο- 
δτοββ δῃά ἃ [δίς ἰοηάίηρ ἴο σῃιρννγεςκ, δῖ 
ἴῃς ἴλςϊ οἵ Ογιβῖ᾽ 5 ργεβι θην δῃνὶ πιδο σου Π| 
βῃουϊὰ οχαὶϊξ σῇ ἀῦονθ Ῥεῖ Ῥαγ 5858], 
ἜϑΡΘΟΙ ΑΙ Υ ἤθη ἴῃ6 Ξυργεῖηο ΟΥ̓ΠΟΣ ἂηά ρῖο- 
Ργοῖοσ οὗ ἴπ6 βαςγοαὰ με} ἰ5 Οοά. [Ι͂ἢ [815 
νοῦβ6 τ6 Βοιιδο-ϑίονγαγάβ οὔ Οσοά δηὰ ἀϊΐ9- 
ῬΘη80Γ5 οὗ Ηἰ5 τηγϑίοτοβ ἄγὲ βαϊ ἃ ἴο ὃε 5 ΓΙ ΕΥ͂ 
50 0ἢ, 825 δοίης ϑογνδηῖβ ΟΥὁὍΥΎΆ υ πα ογηρ5 οὗ 
ΑἸ γίϑῖ : ἔογ δεΐννοθη {πε Εδίθον οὕ τἢς ΗΠ οὐ56- 
μοϊὰ οὐ Ομυσγοῖ δηὰ της αἰσιθυΐογβ οἵ (ἢς 
βρίγίτ4] ροοάβ βίδπάβ ἴ[ῆ6 ϑοῆ. [ἢ ἔδςϊ [ῃς 
ἱπιᾶρο ἰ5 ἀρᾷίῃ 8η δϑοθηάϊηρ 5.86 οὐ ϑἷαίσ οὗἉ 
(ἴγθα βῖερβιυ Ὑἢὲ ΒαΐΠοΣ ἀο νεγβ (ἢς αἀἰνίπο 
ἀθογοθς οἵ οἴοσῃδὶ ἐάχας, οἰϑονυνἤεγο Ἵδ᾽ θὰ ἴῃ 
Ηοὶγ νντῖξ ἴῃς Ἰοηρ-άἀάξη ννϊϑάοπι οὗ Οοά, 
ἴο ἴθ ᾿ποᾶγηδῖϊα ϑοη: Ης ἴῃ ἴυσγῃ ςΟΠῚ- 
ταυηἰςαῖοβ {ποῖ ἴο Ηἰ5 οὐ Αροβίϊεβ, βοϊεςϊοά 
ΌὈΥ Ηἰπιβοὶῦ το ἀΐβρεηβε δηά δρρογίίοη ψιἢ 
56 Ἰυάρπιοηΐ ἴδεθε βδοογεῖ ὄοιι86}5 ΟΥ̓ 
ΤΑγβίετε5 οἵ Οοά ἴο ἴππ τρεσηθεῖβ οὗ [ἢς μουϑ6- 



Εν ἀαγ. 

Υ. 2---5.} 

2 Μοτγδεονεγ ἰτ ἰβ γεαιϊγεά ἴῃ βίενγε 
Ατάβ. (δι ἃ πιδη δα ἑουπά ἐλ ῃ(ιϊ. 

32 Βυῖ ψἢ τπς ἰτ 18. ἃ νΕΓΥ 512]] 
τὨϊπρ τα 1 βῃουϊά θὲ Ἰυάσεα οἵ γοιι, 
ΟΥ οὗ πηδη 8 ̓μάρτηεηϊ : γαῖ, 1 ̓ μάρε 
ποῖ πλϊης ον 56εἰ 

4 ἔοτν 1 πον ποιμίηρ ὉΥ πηγϑεϊ; 

Ι, ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. ΙΝ. 

γεῖ δὴ 1 ηοῖ Πεγεῦυ 1υ5| 864 ; δῖ 
ἢς τῃδῖ ᾿μάρειῃ πιε ἰ5 τῆς [νοτγὰ. 
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ς. “ΤΓογείογα Ἰμάρε ποιῃϊησ δείογε ἦΜΗΕ7 οι, 

πε τίηχθ, ἀπ|}} τῆς [,ογὰ ςοπΊα, Ψἢο 5: 1" 
᾿θοῖἢ ψΨ}]} την ἴο Ἰίρῃς τῆς ἀάεῃ 
τηϊησθ οὗ ἀλγκησθθβ, Δηὰ νν}}} πλᾶκε 
πηληϊίοος τῆς ςοιμηκεῖὶς οὗ τῆς ἢδαγῖϑ: 

Ποϊά. ὙΤΒὲ Ηοισε 9.7 Οοά, δῇ ἰάθα ᾿ἰαΐθηξ ἴῃ 
[πὸ ννοσγά μοιι5δε- 5σῖονγατά5, ἀδη οί οϑ [Π6 Ο Ἀγ ϑι Δ η 
ὙὝΠΕΟΟΓΔΟΥ (1 Τίπι. 11}. 16}, οὗ ννῆϊς ἢ Ογιδέ 
15 [πὸ ποᾶγοῦ Η δά, οὐ (ἴῃς Ηρδά οὗ Ὁ τίϑ) 
τῇς πιοτὸ τοπιοῖθ.Ό ἴἴ ἄρρθδγβ σογίδιη ἔγοτη 
ϑόῖὴς οὗ [6 ἀξεροῦ ἰοχῖβ οἵ ϑοεγίρίυσγε [δδῖ 
αἱ] τμαὶ Πᾶ5 ἴακθη ρίας ἰὴ τῆς νου] ά τπγουρῇ 
411 [6 4.868 15 διιῖ τῆς ἰδίογιςαὶ ἐνο]ιτοη 
ἴῃ {ἰπ|ὸ οὗ τἢ6 πηδηϊξοϊ ἃ δηὰ πιάγνθιϊοιβ 
ςοιη56] οὗ Ττίυπε Ὠεϊῖγ, νεὰ ἴῃ ἃ το- 
τηοΐο εἴογπ, ἰοης ῥγίού ἴο σσοαϊίΐοη. Ὑ δὲ 
ἃ ΠΕῖΎραὶ ἐβν Ὀοῖῃ οὗ σγοδίίοη ἀπά οὗ τγὸ- 
ἀδηηρίιοη ννετγα ἴῃ Ρᾶγῖ ΟΠΙΥ πὰ ΟΥ̓ ἄθρσθαβ 
τονοδὶοα ἴο 5. Ρδιι], δπά οὗ ἴῃαϊ ραυτῖ ἢθ ἢϊπ|- 
561} 845 σοπιπιυηϊοαῖοά ἴο {πε ΟΠ ΓΟ ἢ ἃ ραᾶτῖ 
ὉΠ ἴογ παῖ ἢ κπὸνν πιοῦα ἴλη 6 ντοῖς 
18 οἰθᾶσ ὁποιι μὴ ἔγοπὶ ἢ]8 οσςᾶϑίοηδὶ ο᾽αοιυ Δἴ! 0ῃ5 
οἵ ψοπάεν, ο]]οννεά ΟΥ̓ πὸ εἰυοίάδιίοηβ: ἴο 
50 ἢ δΔη ᾿ηϑρίγοα πιϊηά, ἰθοηηϊηρ ἢ δυροῦ- 
Βιυιπηίδη πηγϑίογθβ, ἢ πιάγνοὶ {παϊ 411] Ὠυπιδη 
βοίθηοθ ρᾷίεβ δπὰ ννᾶχϑβ ἀΐπι Ὀείοσε ἃ 5ἰπρὶς 
ΤΑΥ͂ οἵ ἴῃς αἰνίπο νυϊϑάοπι ! 

4. Αἴογ ἴῃς οἶος σοτὴθ8 ἴπ6 τηοάς οἔὗἉ ἀΪ5- 
σπαγρίηρς ἃ. Ὑνο γοδλάϊηρϑ πογο---(1) “ ΤΙ ῊΙ5 
θεῖς ἴγιιθ, [ξ ΟΠΪΥ ΤοπλλΙΠ5 ἴο 5," (2) “Βυῖ 
ὙνΠαΐ ΓΟΙΠΔΙΠη9 ἴο Ὀδ 5841 ἴ8, 1ἴ 15 γοαυϊγεά ἰπ 
βιενναγάβ [ἢδι οπο δὲ ἔοιιηὰ [δ Π}1].ἢ 

8,4. 56η56 15, [ἢ [815 γεαυϊγοσηεηΐῖ πονγενεσ, 
ἴο »πὸ 1ἴ 15 ἃ {π|ηρ οὗ της ἰοδϑί ἱπιυρογίδῃος ἰμδῖ 
ὈΥ ΣΟῚ Ὅ0 Ὀχουρδί ἴο ἰχἱ8] (ΟΥ Ρββδϑὰ 
ὉπΠᾺΘΙ ΤΣΘΥ͂ΣΘ 7) ΟΥἩ Ἱπάεεα ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ ῥερριαρ ἀδΥ 
(οἵ )μάϊ!οἰ4] δογτηγ). 1 ἀο ηοῖ οατὸ ἴῃς ἰοαϑὶ 
δδουΐ ΔΠΥ͂ ΟΥς4] ΟΡ πίοη οὗ γοῦυγδ ὈΡΟΗ ΤΩ 
οὔοϊαὶ νοσὶς : ΠπᾶΥ, ἰ ἀο ποῖ νᾷ]ιθ ΠΥ ον: 
ΕΥ̓́Θἢ ΤΥ Οὐνη 56ε1|{1 ἀο ποῖ ρ855 ὑπάοὺ σγονῖον: 
ἔοτ [ἴ 5 ἴγιθ τῃδῖ 1 πὶ ποῖ σοηϑβοίοιιβ ἴο πιγ- 
561 οὗ Δἢγ Αροϑίοϊϊ!ς ἀθ᾽ πα θΠΟΥ ; παναγία 658 
ποΐ οἡ ἐῤαΐ ἀεεοιρ ἀτὴ 1 5: 666,1]. 6. ἀδοϊαγοὰ 
τι ΐθουβ δηὰ Γγοπουπηορά ἃ ιι5ῖ δἰόνναγά; ἴο 
ἀο ἐδαὲ Ὀεϊοηρβθ ἴο δηοΐμογ: δ6 0 ΠΟ 
βαπ5ε: μι πάρ γευΐσαυ ννλἢ Δῃ ογε ἴο [ἢδῖ 
δη4] ἀδεϊβιοη, 15 δε 1ογά. “Ὁᾶγ" ἀδποῖεβ 
ΟΑΥ οἵ ϑογυ τ ΠΥ ΟΥ̓ΡΓΕΙ ΠῚ ΠΑΓΎ ᾿ηνοϑι ραῦοη. 

Ἦετε τὲ ἤγϑῖ ἀλλὰ -Ξ- παν, ἴδε βεςοπὰ Ξξ 
“ἢ οὐ πευεγίῤείσα. “ΈΟΥ 1 Κπονν ποϊδίης " 
8 8 ςοησοδοῖνο οἰδυβα ππθδηϊηρ “ ΕῸΓ δἰ πουρῇ 
Ι ἂπὶ ποῖ Ἴοῃϑοίοιιβ.. .. πουεγίῃο εβ85 1ἴ 8 
ηοῖ 1Ποτγοῖὶπ.. ." “Νοῖ {πογοίῃ.. ." πηδδῃβ8 
ἴη Δ}, 11 15 ποῖ 'π ἴδε οουτῖ οὗ 4η ιτηδοσυ5- 
ἴῃς ςοπβείςφηςε ἴῃδῖ 1 δηὴ ἀδοϊαγεά σὶρῃϊεουϑ, 
Ὀυΐ ἴῃ τπ6 νν»]άογ σρῆθσγε οἵ (γιβ 5 σπσογιῖ 
ΟΥ ΡῬΓΟΙΣΠΆΙΠΑΤΥ 5ΟΓΙΏΥ, ἴὉΓ Ηδ ποφὺ ἴλῖκο8 

Ὡοῖε οὗ ΤῚ σογκ, πὶ Ηἐξ πιᾶὺ ἰυάχζε ἃ 
τὶ ρπίθουβ μά ρτηεηΐ ἴῃ ἴῃς στοαῖ 1)4γ. 

Τῆς ρῆγαθε “1 Κηονν ποι! ηρ ΟΥ̓ ΤΊγ561ἢ 
ΠιΘΔΠ8 ἰη οἱ Πρ] 5 ἢ “1 4πὶ ποῖ σοῃβοίοιιβ οὗ 
ΔΗΥ͂ (6Υ}]}),᾿ ΕΧΔΟΓΠΥ 45 ἴῃ Ηογαος ΝΜ εοπεῖγα 
σἰό!. ὙΠ6 σϑάϑοη οὗ {{Π|8 εἰ ρῖϊςα] πιοάς οὗ 
ΒΡΘΕΟΝ 15 Ῥυγεὶν οἴμῖςα]: τὰς ςοηθοθηςα ἰἢ 
ταληκηΔ οὔἴθποῦ δοσυδο5 ἰπΔὴ δχουδθβ ΟΣ 
Ρρύονθβ; ἤεῆςα κακόν Ψ ῃ οὐδέν 85 ποῖ 
ποράβθα, [{ 15 ποῖ πδοθβϑαγυ ἴο 54Υ Ὧ0 δυΐἠ 
Ὀυΐζ 1ἴ 15 ἐπου ἢ ἴο 54Υ πούῥιηρ. 

5. Τῤεγεΐογε ἡμᾶσο... .7 “ἄο ποῖ Ρ888 8 
ἡπάρτιιοπί (ποῖ “πάρα ποϊπιηρσ᾽: [ἴ 5 το ποῖ 
μηδεν) Ὀθΐοτο δδ9 σγχἱρδμΐ τἐπι6." ΜΝ δῖ ἰ8 
ἴῃ6 τίρῃϊ {ἰπ|6, 15 ᾿ἱπηπλεϊδίοὶν βροςοιβοὰ 85 ἴῃ 6 
Αὐἀνεηῖϊ οὗ ἴῃς ᾿μογὰ. 8. Ρδι})} Πόγδ ι1565 κρίνειν 
“ο ρΡ855 Ἰπάρτηφηϊ," [ἢ 56αιοὶ οὗ ἀνακρίνειν 
“ἴρ οΥ οἶδ ἢ ΟΥ̓ “ Ὁπάθσ τονίονν "ἢ δηῖο- 
σοάθ ΠΥ ἴο δὴ Ὁ] ΓΙΟΥ Ἰυαρπηεηῖ. ὙΠ ἀγρὺ- 
τηθηΐ οὗ ἴη6 ψνῇοΐε ἴ5, ΤΏΘ βθδγοίπρ ογς οὗ 
186 Ἰ,ογὰ 15 ὕροῦ ΠΥ οὔὶςοϊα] ννοσκ 1η ογάογ 
[Παἱ αὐ ἴη6 τἰρς ἄπιθ Ηδ ΠΔΥ ρᾶ55 ἃ σὶ γῆ 
)ιάντηοηῖ, Υου οἡ [ἢ6 ΠΟΠΊΓΑΤΥ ἤγβι γόνον 
της ΟΥΑΙ δηὰ ἴπδη Ρᾶ559 ἡπάρτπεηΐ ὕροῆ 
τὴ 6 ὀεύογε τῆς τὶς τἶπ6. του οὐρῆῖ ἴο ἀο 
ΠΕΙΠΟΓ (6 οὔε ΠΟΥ ἴδε οἵπογ ὑπ} [Π6 
Ῥαγοιιβία, ννἤδη γοι Ψ1}} ἢάᾶνα δοιιηά πιαϊοσίδὶ 
ἔογ πλακίῃρ ἃ ἴγ16 σπαεῦίτς, ΟΥ̓́ΓΔΊΠΘΥ 4 ΤΓῸΘ 
ἐγ: ἴον ἴδδθη τῆς 1 ογὰ νν}}} ποῖ ΟἹΪΥ ῥγο- 
πουηος Ἰαάρτηθης δὰζ “4150 (ἀποίπεγ οἵ ἴδ6 
βευθσδὶ ργοςθβ565 οἵ ἴῇλί [δγ) νν}}} τίη ἴο 
᾿σῆῖ τΠ6 βεογεῖβ οὗ ἴῃς ἀδγκηθ55 ([Παἴ εν ΓΑΡΒ 
ΔηΔ ρεπείγαϊθϑ ἴη]5 σοϑῇηοϑ) δηά νν}}}] ΙΑΥ͂ 
Ὀαγο ἴο νῖονν [86 σουηποὶς οὗ [πῃ δοαγῖ," [πο56 
Ὠἀάδη βδργίηρ8 οὗ δοϊΐϊοῃ {|ῶῖ ποὺν εἰυὰθ 
Ὠυχηδη Κεη. “Δηὰ ἴδοη (δῖ ἠοῖ {111 [ἢ 6η) 
ΒᾺΔ11 [0 ῬΤδὶβθ, ὑπδῖ 18 δὶΒ ἀπο, ΟΟΠπιΘ 
ἴο 80} ΟΣ60 ἤτοι (ἷο ἃ" (50] 6 ΠΊΠ ΘΠ] Ρἢ 4515 οὔ 
(ες νογὰ σοά). Νο τηεηξοη οὗ σθῆβιιγο ἤοΓΟ; 
ἴογ ἴῆς νου! 655 [θα ΠΕ 15 ἴο ὃδ6 περδίνοὶῦ 
τηυ]οῖοα, 566. 1. 15. ΤῈΣ ἰπέογθηςθ ἴοὸ ὃ6 
ἄγαννῃ 5: ἴδ τηδεῖ πηθάϑυγο οὗ ςοπιπιθ πη ἀδίιοῃ, 
ὙΝΒΙΓἢ 5}.4}} θ6 στρ ἢ ΘΟ ΒΥ ἀνναγάθα ἴο δου 
βοιηςἀ ἴθδοβεσ, 15 δὴ ἰάθα τῆδί 5: ΠΡ ὀχοϊθς 
ἔτοπι ἴῃς ῥσγεϑοηΐ {ἰπ|ὸ 41} υπδοδδοηδὺϊα δηὰ 
υπαᾶϊπηϊποά οχαϊἰδίίοη, νυ με ῖθοσ οὗ δ} ονθσ 
ΑΡοΟΪΪο5 οὐ οὗ Αροῖ!οβ ονεῦ δι}. ὙΠδδο ἅγα 
Ὀυΐϊ τηϊηἰϑἴοΥβ ἕοσ ἴπ6 νψνϑα] οὗ [6 Οπυγοὴ, δηὰ 
τηϊηἰβῖοτβ μοθα ϑρίγίϊυδὶ ἰδθουγ 18 ἴο ὃ6 
δϑιϊπιαϊεα ΟὨΪΥ ΟΥ {πε ἀϊνηθ [υάρα. 

Ν.Β. Α5 ἴο ἴπ6 ρῆγαβε ἕως ἂν ἔλθη ἴπε ὑτδ- 
86ΏςΕ οὗ ἄν ΟἸΘΑΓΙΥ 5ἰιοννβ [δὲ ἴο [86 ΑΡροβιἹθΒ 
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ΠΟ οπε οὗ γοι δε ρυβεά ὑρ ἔογ οης 
Δρδιηϑῖ Δηοΐδοσ. 

7 Εογ ψῆο 'πιακεῖῃ τἢεε το ἀϊἔεγ ΟΡ ῊΣ 
γοηι αροίδον ὃ αιὰ ννῆλϊ ἢιδβδῖ ἴδποιι “"Α ἐμῇ 

δηὰ τῇδη 5}}4]} δνθγ πιᾶηῃ πᾶνε ργαίβε 
οἵ (σά. 

6 Απά τἢεβε τῃϊηρβ, Ὀγείῆγεη, 1 
Πᾶνε ἰπ ἃ ἤἥρυγε τγδηβίεγγεά ἴο τγϑβεὶ 
πὰ ἐσ Αροΐΐοβ ἔογ γόυγ 8465; τῃδῖ 
γε τῖρῃς ἰθάγῃ ἴῃ 5 ποῖ ἴο τῆ ϊηΚ οΚ 
γιό ἀῦονε τδαῖ νν ]οἢ 15 νυγίτξεη, τῃδῖ 

τη τῆς τ{π|Ὲὲ οὗ ἴῃς Αἀνοηΐ 15 ἃ της αυϊΐδ 
ὑποοτγίαιμι ἀπά ργοὈ]ο πη! Δ] - “ ἀπ] [ἢ ᾿,οτὰ 
(ΟΠΊΘ, «ὐδεπευεῦ τας 584}} θ6. ὙὉὍἢ6 δῦβοηςθ 
οὗ ἄν ννουϊά ἀδποῖς βοτὴς ἀδῆηϊτο ςοποορίίϊοῃ 
οὔθ {ἰπιὸ 1[86}8. ὔ 

6. ΟὈ]δοεῖ---ἰο ννϑᾶὴ ἴπε Οουη ἢ Δη5 ἔγόση 
δεοίδγιδη ργάθ ἘἈθθικο τπόγοοῖ ὅθηβο ἰ5: 
“ΤΠ656 γεπιαγκϑβ (ἔγουῃ 11}. ς οηνναΓά 5), ἀρΡ]1ς- 
ΔὺϊΪΘς ἴο οἴποτθ αἷθδο, 1 ἤᾶνθ [γδηβίουτε ἴῃ 
Οὐ Π6 ηΐο τηγ50}] ἀπά Αρο ]οβ, πλακίης οὗ 
υ5 ἴνο ἃ 5ἰοῖϊσοἢ οὐ τοργεϑοηΐδζινε ἤρυτο 
οὗ {π6 ἴτιιΘ τεϊατίοηβ ὑπαὶ 5ῃοι]ά ϑιιδϑιϑέ ἴῃ 
[Π6 Ομυτγοῦ Ὀεΐννεθη Αροϑβίΐεβ οὐ Αροβϑίοϊ!ς 
[οδοοῖβ απ (ἢ6 ΟΠΟΙΓ πιεπ θοῦ οὗ [ἢ 6 
(οι υηϊγ. ὙΠ1Ι5 Ραϊίογη οὐ 5κείσῃ (σχῆμα) 
οὗ 1ΠδΞ56 σι 4] γοϊλίίοηβ, νος ϑἴαηά ἴῃ 
τηοάοβιυ δηὰ ἴσιις Πυι τ  ν, 1 ἤᾶτε ἀτγαυρῆῖεὰ 
ἔγοταῃ ἴῃς οἴβεῦβ οὔ ἴο τηγϑεῖ ἀπά Αρο]]οβ 
ἴογ ὑΟΙΓ βᾶκεϑ, ἴῃ ογάθσγ {παῖ γὙόοὺ ΤΑΥ͂ ἐπ 
Ομ ἱπσίαπες ἴακα ἃ ἰεβϑοη πὰ ὈΥ ἃ Ἷοστϑβ- 
Ῥοηασίΐης δεμανίοιισ οὐ γοΣ ραγῖ Α}} ᾧρ ἴδε 
ΟἸ]Ιη 6. 

ΕΌΓΙΠΟΥ ὀχρίδιπρα ἴῃ ννῃαΐ (ΟἸ]ονν8---- ΕῸΓ 
ΟἿΓ 5ᾶΚοβ, παῖ γοιϊ πᾶ ἰθάγῃ ἴῃ (6550), 
οἵ αῦονεὸ ν]ιαῖ 15 νυγιτῖοη." ὙὍὙΠ6 ννογας 

““ρ δ6 νγῖϑθ " ἅτ6 ϑδριτῖουβ. ΔΝε μἰγα φμοά 
φεγίρέμηι οεἰ. ΤῊΙ5 ἘΧρΡγΓεββίοη γείευϑ ἀρραγ  ΠΕΥ 
ἴο ἴΠ6 πλοῦ] ἴδῆογ οὗ ἴπῸὶ θοοκβ οἵ ἴπ6 ΟἹά 
Τεβίαπιεπι. Νὸο δ᾽ υϑίοη ἴο 4 βρϑοίδὶ ἴοχῖ. 
ἴϊ δθοπηβ ἴο ἀδηοῖς 4 κοτί οὗ εἴῃιςοδὶ σᾶποῃ 
οὗ τὲ ϑογρίιγοβθ, ἀπά πὸ (οτ πι ίδη ὕγο- 
[ΓΘ ἃ ἤσγο ὀχῃογίοα ποῖ ἴο ἴγᾶπϑρσοϑβ 
[15 σάηοη, δυῖ ἴο Κοερ νη 115. {1π||1ῖ5 ὉῪ 
ΤΟ] οννῖης ἴῃς σροοϊῆς ραϊΐζεγηῃ οἵ πιοήοϑῖγ «πὰ 
ΒυπΉ ΠΥ δάἀυμηδγαῖθα ἴο πε πὶ ὈγῪ Ῥᾷι!] δηὰ 
ΑΡΟΪΪο5. 1Π15 νἱὸνν 15. βἴγεησιποποα Ὁγ τῃ6 
ΤΟΥ] ΟΠ οὗ τῇς οἰζαϊίοηθ. αἰγοδάυ τηδάθ 
ἔτοπι Ο.ὕ.ὄἕ Τ. ἴη [815 δρίϑι!ο, σἢ. 1. 19, 31, 1. 10. 
“Ἰη ογάογ {παῖ (ἴπ6 ἤπ4] οηά οἱ [ῃε ἥγϑί οπά, 
ὙΠΙΟἢ ννᾶ5 ἴο ἴακϑ ἃ ἰθϑβο ἴῃ απ Π}}γΥ} γὸ ΠΊΑΥ 
ποῖ δε ρυῖδα ταΡ οὯ9 ἱπ ζανοῦτοῦ [29 ΟὯΘ 
δρεαΐϊπδί [89 ΟὔΒ6 ΤΥ." ΑἸΐοτὰ δῆῖογ Μογοῦ οχ- 
Ῥα!η5 815,“ τῇαϊ γὲ ΓΔΥ ποῖ οὔθ οἡ δόμα] οὗ 
δηοῖπεγ ὃς Ρυ θα αρ ἀραϊπϑῖ ἃ (γα, 1.6. τπᾶῖ 
γε ΤῊΔΥ ποῖ δήπογο τον ῖθοΥ ἴπ ραγίϊθβ ἴο τὴ 6 
αἴβρδι αρεπηθηΐ οὗ ἃ πεῖ σῃθουτ ννῆο 15 δἰἱδοῃοά 
ἴο ἃ ἀϊῆεγοηΐ ρατῖγ. ϑιιγοὶν τἢ}]5 σάπηοῖ Ὀ6 
Τσπς: γαῖποῦ {Π6 τηθαπίηρ ἰ5, “ἴα γὲ ΤὨΔΥ͂ 
ὩὨοΐῖ ὃ ρυβεῖ ἃΡ οἠο οὗ γοιι ἰη ἔλνοιιγ οὗ {Ππ6 
οὔθ (Ραι1 οὐ Αροἱ]οϑ)ὺ δσαϊπεῖ ἴῃ οἵδοῦ 
(Αροΐϊοβ ογ Ραι])." ὙΤῊΙ5 15 δἰταρὶθ δηὰ πιοτὸ 
ἴῃ δοςογὰ υνἱῖ τῆς ρῥγεσθάϊηρ σοηίοχί, υνῆθῃ 
Ῥδιὶ δῃὰ Αροὶοβ ἀγὲ βρεςϊβεὰ ὈΥ͂ παπιὸ δπὰ 

της του ἀϊάθε ποῖ τεςεῖνε ἡ ποὺν 1Γ 
ἴπου ἀϊάδε τεςεῖνε 2, ἢν ἀοβῖ του 
σίοτγ, 45 ᾿ξ τῆου Πδάβι ποῖ γεςεὶνεὰ “ἐ 

αϑαὶη Ὀγουρῃΐς ἴο τνἱονν ἴῃ ἴπΠ6 διῇἴοσ. ρῆσαθο, 
“Ἰδάγῃ ἐπ ἐς." 

Ν.Β. Νὸ οδ͵εοοϊίοη ἴο {818 ἱπίετργοίδίίοη 
ἰη ἴπΠ6 Οτοοκ. Ηδρτε εἷς, Κα ἕκαστος ἱ. 12, 
Ροϊηϊβ ἴο ϑοτὴδ ραγίϊβδῃ Οὐ οἴ εῦ : οὔθ πιδῇ ἴῸζ 
τῆς. οὔθ (Ρ4ι1}) «μαϊηϑδὲ (ἢ6 οἴπου (Ἀ Ρο]105), 
ΟΓ οἤο ἴογ ἴδε οπο (Αρ0]105) ἀψαιπϑὶ ἴπ6 οἵμοῦγ 
(Ρ4}). Τθθε αἰϊογηδῖνεβ οὐ ραγί!5δηβ [ὮΠ]Υ 
Δοςουπί ἔογ τῆς έμγα! σεγὸ: 115 45 δρδίηϑβῖ 
Μεγεγβ ᾿πρυϊϑῖῖς οδ]εςτοη8. Εογ εἷς αἰτιοεἰοά 
566 1 ἼΤΠ658. ν. 11, “ἘΟΙΗ͂ οης ἢΠ]5 οπς." ῬὍὕΤΠὲ 
ἰηα!ςαῖϊνε αἴζοῦ ἵνα (σοπρ. ἵν εἶχον ΞξΞ “1η ογάοῦ 
{παῖ 1 τιϊσῆϊ πον ανδ," ΠΟνΕΓ “ἴῃ ΜΨΏΙςἢ 
(456 568 ἴο πῆθδὴ “"ἴπαὶ γ6 ΤῊΔΥ ποῖ 
σοπίϊηιιθ ἴο ὃς ἰηβαϊδά, 45 γε ἢονν ἅτ, ἢ 
ΡΓΙά6 οἵ ραγίγ. 

7. ον «αὐδο »ιαζείδ ἐδέό 9 47 ὕγοπ 
αποίῤῥεγ ἢ ἘἈοηάοῦ ΚΒῸΣ ΨΈΐοΣ (οὗ ι.5) 
ἱβ 1 [Βαϊ αἱδιϊηρυΐδθῖ 860, Ὁ 
ραγίίϑαη οἵ Ραὺ] ογ οὗ Αροΐϊοβϑ, παῖ ἴδοιι, 
Βνναγοά ΟΥ̓ ΟΥΤ Θχαῖηρίθ, ϑμου σὲ πηλῖθ ἃ 
ἀϊδτποϊίοη δεΐννεθη ι.5 [εδσῆοσ ἡ  ἢϊςἢ οὗ 
1.5 ἸΏΔΓ 5 ἢ δίηρι ϊαγ [5 1 Ῥδὺ] οὐ ἰ5 'ἴ 
Αροϊϊε5 ννῆο ὑ1645 [ἢ66 5ἰδηά οι ἔγοτῃ τδ6 
Τοϑῖ, ἃ5 ψπουΐ ον αἰἀ Κηονὶης; ννῆαὶ που 
Κιοινοδῖ δηὰ ἢανίηρ ναί ἴπῃου ἢασο ΝΥ, 
ννηαῖ παϑῖ ποι παῖ (ἢοιι ἀϊάδξ ηοΐ γεεείυε 
ΤῊΥ ραγ[βαπδῆρ πα πὸ ννγγδηῖϊ ἔγογὴ ΔΗΥ͂ 
αἰβογιπἰηδίνε ργείεγοησα οἡ οὐσγ ραγί. [ἰ 15 
νττῃοιι Ἔχοιιδ56. 

Ν.Β. Το τίς ἤδσὸ 18 ἱπιπιθα δι οἷ 55 
ξοϑῖεά Ὁγ τοῦ ἑνύς ἀηά τοῦ ἑτέρον οὗ νεῖ. 6, 
Δη ἰ5 δαιίναϊοηῖ ἴο πότερος ; ἃ ι1ι86 ΠΟΠΊΠΊΟΝ 
ΘΠΟΙ ΡΒ : 560 {15 οἢ. ν. 21. Μαῖῖζ. 'χ. ς. [ὐκὸ 
ν, 22. Τἢς ἀθονὸ νἱονν 15 Ὀοῖῖογ τη [6 
ΟΓΑΪΠΑΓΥ͂ Οπε, “«ὐδόα τηλκεῖςν ἴπὸε ἴο αἰ εν 
ἔγοτη δηοῖπου ; ἔογ 1 ΠΟ" 15 τοίογγοά ἴο 
Οοά, νον 15. [Π6 ρόπογαὶ οὀχρίδπαίίοη, νγ6 
ἴοοκ ἴο ἴῇς σοπίοχι ἰῇ νδῖῃ ῸΣ ἃ 5ἴαγίην 
Ῥοϊηΐ οὗἉ 1018 ἰάσδ. 

Αἴοτγ (Π15 τῇς Αροϑἕϊθ ον Ὀγοακδ ουϊ Ίηἴο 
ΠεΓῪ νεοπεπιόηςα: ἢ Τπυηάεγβ ἴῃ 5ΑΓΟΔΘΠΊ8, 
Ἠυγης Πλθῃ ΔῸΓ βαϑῃ ἴῃ 5ῆδγρ ρὲ4]58 οὗ 
νν Ποϊοβοπε ἰηνοςῖῖνο. ὙΤῆδ δἰ απάὰ εἊπά οὗ 
[818 πιογδὶ τῆι ποῦ 18 ἴο οἷθασ [6 οἰ οδ 
δἰ ΠῚ ΒΡ ΕΓ ἔγοπι βεσϊδατίδη ῃγίάθ. “"Βυῖ ἱξ 
ἴπου 414: τοςσοῖνο, 85 ἴπου ἀἸας5ῖ, ΝΥ Ὀοαϑίοβὶ 
ἴδοιι 45 Του ρἢ ἴοι ἀϊάϑξ ποῖ γεςεῖνο »" Κ6- 
ςσοῖνο 2.ς, Κηον]θα χα οὗ ϑβαϊναίίὁη δηὰ βρίγίτυδὶ 
οἰῆ5 ΌΥ πιεδηβ οὗ Οἱ πιηἰϑ[ ΓΑΙ ΟΠ8: ἴῃ τῆς 
ζογοστουηὰ 5ἰδιιὰ ἴῃ6 Αροϑβῖ!οβ, ἰῃ τῆς Βἰσἢ 
ἐπ ΕΡΜΗΣ ΕΟ γιβῖ, θεγοημά δηὰ αὔονε Η τ 
Οοά. 
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8 Νονν γε ἅγε ΑΝ], πον γὰὲ ἅγα Δρροϊπιεά ἴο ἀφίῃ : ἔογ ννγεὲ δγὰ πιδὺςε 
τιςῆ, γε ἢανεα τεϊρηθα 25 Κίπρβ ψντἢ- ἃ ᾿βρεοίδοϊς ὑπῖο τῆς νν σά, δπὰ το "τ. 

ἐλφα,47’. 
οὐδ 8: δηά 1 ψουϊά το (ὐοάὰ γε 
ἀἰά τεῖρῃ, μας νγε αἷδο πιίρῃς τγείρῃ 
ἢ γου. 

9 ἔοι Ι πη τῆδι (ὐοά δαῖῇ 8εῖ 
ἔοτι ἢ ἃκ8 [6 Δροβϑι]68 ἰδϑῖ, 385 ἰξ ὑγεγα 

Δηρεῖς, ἀπά ἴο πιεῃ. 
Ιο ὟΝ ε αγε ἴοοϊβ ἔογ (γί βι᾿ 8 βᾶκε, 

δυῖς γε γε υνίϑβε ἴῃ ΟΝ γῖβο; να ἀγέ 
ννελκ, δυῖ γε “γέ βἴγοῃηρ ; γ86 γέ 
Ποπούγαρ]ε, [(ἱ ννε γέ ἀεβρίβεα. 

8. Αξαΐῃ ἴῃ6 Α ροβϊε ἔιἰπιϊηδῖοβ ἴῃ ἰγοηγ : ρεδὶ 
ὌΡΟη ῥοαὶ οὗ σδίαγίίς βαγοδϑπὶ. ΤῊΝ 41} 0510Π5 
) (158 νθῦδ6 ἅσγδ 5016 }Υ ἴο ἴῃ πα] Ὁ] ϑϑίη 5 οὗ 
τε Μεββίδηις Κίηράοτηῃ. “ ΑἸοδὰν βαϊθὰ 8.9 
γ9: ΔΑΙτοδὰῦ ρσόῦπ σὶοὸδ  Αρδζτῖί ἤσοιι 
Ὧ8 Υθ0 εδί(ἰίαἱποὰ 10 ΚΠ ΒΡ!" Κννὲὸ 
ΑΡοβί!εβ ἀϊὰ {ππηκ (παῖ τπ6 Μοϑββίδηϊς δ 1 η 685 
οὗ Ἰογ δια δηδοννπηεηῖ οὗ ἴδ ἱπῃεγιίδηςς δηὰ 
ΕὨΙΒγοηειηθηΐ οὗ ἴΠ6 54] ηἴ5, 4}1} Ὀθεϊοηρθὰ ἴο 
ἀῃοῖμευ “ἔοη: δυΐῖ γουγ ἴυπλ Δ5ΒοΓ ΙΟἢ5 
ὈΔηβοθηα ΟἿἹΓ 5ΟΌΘΓ ᾿ΠϑίγΓιςσ!οη5! “ΔΠπα] 
τνοι]ά, οὗ σουΓβ6, γε δαά αἰϊδϊπεα ἴο ΚΠ ρβ}!ρ, 
παῖ «ὐε 450 «υἱέ γου ταϊρῆΐ αἰΐδίη ἴο Κιηρ- 
5ῃ 1" 

Ν.Β. Βασιλεῦσαι ἴῃ 411] ἴῇγεο ρ᾽δςθβ πη6ΔὉ8 
ποῖ 0 γείση, Ὀιξ 9 δεεονιθ ἀίρισε. ΤῊδ ρδγίοὶα 
(γε), ΠΟ ΟἿ] ἰηϊρηβιῆῇοα ἴἢ6 ννογά ῥγὸ- 
οεάϊης ἢ ἤδη {παῖ ννογὰ 15 ἰπ: 6 η5:ΗὉ]6, ἤδγα 
ἴῆγοννβ ἃ σἴγοηρ ρἢϊ ὕροη ἴπ6 νος σοηΐςφηϊβ 
οὗ ἴῃς ννϊὶδῆ ἐχργεβϑθά, [ἴ ΤῇΔΥῪ Ροβϑι ὈΪΥ πιθδῇ 
“ΑΥ, δηά 1 ννου]ά παῖ." 
“ραν ἤγο»ι ἡ Ῥαιὶ πὰ ΑΡΟΪ]ο5 : ἃ ρίδηςθ οὗ 

τοῦυκχς αἱ ἴῆ6 Ρεϊγίηθ δηὰ ( γϑῖπο ῥαγηες. 
ΤῊΙ5 ἰοῆν εἰϊπιαχ οὗ γοπηθά ἰγοηγυ, νυν 115 
“ οὗ σου γϑο,᾿" ἰ5 οδὶ οι αῖοα ἴο μι ἴο 5Βμαπὶὸ [πὸ 
Ἔκχοί!5πὶ οὗ 4065. Τἢδ υπάουγίησ τοι ρἢΐ 5, 
“ΑΒ Δραγῖ [το πῇ ὑ5γοιῖ ΟογηΠ]4Πη5 ννου]Ἱὰ ΠΟνΘΥ 
αν ὕὈδοη Ὀγοιρῆΐζ νυ Ροβϑι οἷς σοδοὴ οὗ 
ἴδ. Μεβϑίδηϊς γου δ], 50 1ἢ σοι Ἔν συ σοπΊα ἴο 
δῖϊ οἡ [ΤΟΠΟ5 ἰῃ [Π6 ἔπζυγο Κιημάοχῃ, πο ΠΟΥ 
ΜΠ ἐφαὶ ἰρῃ τίνι] ορο δ6 δοοογάθα ἴο γοιὶ 
ἃραγί ἴτῸΠῚ ι.5. ΟΒΒΙΌΪΥ 4 ραϑϑίηρ νυ ῖϑὶι ἴον 
τῆς δάνεοηϊ οὗ [πὶ Ὀ]εβθθαὰ Ἐπί γοηθπιθηῖ 5 
ἤοῖο ἀδηοίοά : δῖ ΔΗΥ͂ ΓΑῖΕ, ἃ ἰαϊθηϊ γοῦυκο 18 
᾿πλρ] οἀ ἴο {86 ΤΟ] ον ηρ οἴεςῖ : “1π 50 θόαΓς 
ἴηξ ἴπΠ6 στοβθ 845 ἴο ὑὕὉ6 ἢ ἴο νγθὰσ ἴδ Ἴσγοννη, 
ν6 δηά γοι,, Ο (ὐογ! τ Δη5, ΓΟ Οἡ Ὧῃ 644] Υ] 
ου ἴδε 541π6 ἰονν ἰθνοὶ οὐ μυτθ]6 εηάυγδηςε ! 
Ὀιζ ἢ ΘΑροση655 (ο ΘΓ ἴἢ6 στον ΜΠ Πουῖ 
Ὀεασηρς ἴΠ6 σΓΌ85, γου τὲ ἔν δῃοδά οὗ 1.8: 
Ἂν ε δγὸ ποννῆογο ἴῃ ἴἢ6 Γδς6 ' ὙΟΙΓ ϑοοϊασίδη 
ἐροίί5πι 561Ζ265 Ὀοίογοπδης νγῆδί δῆοι)αᾷ σοπλδ 
ΑἸΚα ἴο 08 ἀπά ἴο γουι θη ἰτ 15 ἀιο. [ἢ 
ν 6 δηά γοι ῃορὸ ἰπ ἴῆ6 Οδιγοῖ ἐγ υτρῃδηΐ 
ἴο δε υἱπιτοὰ ἴῃ 541 ΠῚ ΓΟΥΔΙΓΥ͂, νγῈ πλιιδῖ ἴῃ 
{πὸῸ ΟμυτοΒ τα δηξ ὃς υηϊοὰ ἴῃ 5410] 
Ὠυχ }1γ.᾽ 

Θ. Οσοηποοίίοη 15: “1 πουϊὰ γε Παὰ ρμοῖ 
ἴο ὃὈ6 Κίπρϑβ, οὗ σουγϑο, {πὶ νγὸ ἴοο φυδΓὉ γουῦ 
τηίρηϊ σοπῖθ ἴο δ6 Κιπρβ, ἔου οὐσγ Αροβίοϊὶς 
᾿ἀμκων αν ἱπ (ἢ18 5ἴαϊθ οὐ διιπ ]διίοη 15 ΔΓ 

οηνίδῦϊε. ΟΥ̓́ [πε ραβϑιοηδίειΥ υἱΐϊεγοά 

τυ] ἢ οὗ νϑγ. 8 {Π6 ϑουίουϑβ ἱΓΟΠΥ͂ Ρᾶ5565 Ἰηἴο ἃ 
τηουγηΐαϊ ργάνΥ, δηα [5 γενογθς 5 ἀς ργεβθηῖβ 
ἃ 5ἴδυι!πρ Ρἰσΐυγο, οὐ! ΘΠ ἄγαννῃ ἔτοτῃ [86 
τ ϊεγ 5 οὐνη ὈΙΟΓ Ἔχρογίεποθ, οὗ {π6 σγασὶ 
Βαγβῃρβ δηὰ ἱπμιπηδη 1η5115 ἴο νυ ἢ] ἢ τῃς 
Αροϑβίϊθϑ, 8ἃ5 ὀχρουπάειβ οὗ ἃ ποὺνν σοὶ Ίοη, 
ΕΓ διυδ)]οσῖϊεά. “Εοτ τροίδιηκθ Οοά ο6χ- 
διδιτεἀ 8 “40.11.5 (ἰὴ φεπι)1ὴ τ 6 ̓ ρμηξ οὗ 
Ϊαλϑσὶ δηά ἰϑαϑὲ (δηδγίηγοιι ργεά!ςδῖθ), ἰ.6. ἴο 
δ6 1Π6 ΥΘΥῪ ἢδπὶ οὗ λυ πιᾶι] ΘΟςΙ Εἴ, 45 πιο ἴο 
ουϊνναγὰ νἱοὸνν σἴαιπιροά νυ τΠ6 δἰσπαίυγε οὗ 
ἀδαδίι, βθείης [παῖ ννεὲ Ὀεσδπια ἰη ἴΠῈ σουῦΓδο οὗ 
ΟἿΙΓ τηϊηϊδίοσιαὶ ἰδῦουσγβ ἃ δρεοΐδοϊα ἴο ἴῃ6 
ψνΠο]6 ψνογὶά, ὈοΐΒ ἴο δηροὶβ δηὰ ἴο τηεη.; 
“,0Ι: αῤῥοϊπίεά ἰο ἀεαίδ: εχ] δη οχρί δίῃ 
ταοἰμεὶ δεσίαγίοι, “5 ΟΥ̓ 415 ἀοοτηθὰ ἴο 
ἤρῃῖ ν ἢ νὰ  οαϑῖβ ἢ ἴῃ (Π6 διῃρῃ Πραῖγα. 
ΤὮΙ8 νίονν ἰ5 [που μἢϊ ΌΥ 8οπι6 ἴοο σοπίγαδςϊεί : 
ἰς 15 νἱν ἡ Ποννθνοσ, ἀπά ΠΊΔΥ Ὀ6 ἴπ6 σοτγτεςῖ 
ΟΠΘ, 45 ἰΐ βϑϑιηβ ἴο βυρρεδί ἴῃς νογά “ ϑρθοὸς- 
ἴδεϊθ " ἴῃ 1Πῃ6 ποχί υϑῦβθ. ὍὌτι--- ἐροηεγαίνυξ 
ι.56, ποῖ σδιι54}: Οὗ [ὺὑκ6 νἱῖ. 47. [ἴ 56γν68 
ἴο βυὐδιαηϊίαῖο ἴΠ6 Ὀγοροίηρ ϑἰδίοπηθηῖ. 

ΤἬἼοΙο 15 ποίδίης ἡσωγαίυς ἰὼ [Π15 ἰαβὲ 
εἶδιιϑο, ἃ5 βαμγ τηδλιηΐϊδιῃ5. δῖ. Ῥϑυϊ [58 
46 δουίουβ ἰῃ δβϊγπιηρ παῖ ἴ(Π6 ΑΡοϑί]68 
ΔΥΘ Δοΐογβ οἡ ἴῃς ννου] 8 βἴασε, ψ }}}] 6 1Ἰῃ 
16 ἀγηπια οὗ {πον ἑογίοϑ θη δηά δηρε]β 
ἃ [Π6 προοϊδῖοσβι Ὑῆὲὸ ἱπῃαυιῖαιῖ5 οὗ 
ἤρανθὴ δπὰ οὗ δατῖ 40 ρὲ τοῦ ἴῃ6 
ἴγαρθαν οὗ (γι ϑείδη δυο σ58. “ ΟΥ̓ πιθη, ἢ 
βᾷγ5 ΤΠηοοάογοῖ, “""βοπΊθ 3ςΟ}δ᾽Ἤ δηὰά οχιϊ, 
οἵἴπετβ ΡΥ, θυ ἀγα ὑπαδὶς ἴο ϑιιςσοιγ. 
“ Βοῖῇ χῃῆσοῖὶς δηὰ πιθη ἤ 15 ἴδ στ κῃ ΓΟ Ὁ ΙΉΡ, 
Ὀεσδυδβε οὗ {πῸ δτίίεἰς θεΐοτε κόσμῳ. 

10. ον ἀϊβογεηὶ ἀγὸ ἴῆς οϑιϊπιαῖοϑ ἰοστησὰ 
οὔ υβ8 δηά οἔγοι ! “"ε-- δος " (ἴῃ ἴπ6 δγε8 
οὔ μα νου], “ γοι---«υὐσε᾽" (πη ἴῃ ορίπίοῃ οὗ 
γοιγβον 5 ἃπα οἴ οΓ5): νγ6 -- ἴοοἱβ ὀεεσισε οὗ 
Ογβὶ, ἴοσ νγὸ οὶ ἀ ἕοστῃ ἴῃς ἀδγιἀδὰ ἀγχυπιεηῖ 
οὗἁὨ δ σΓΟ55 : γοι"---ϑασαςίουβ ἐπ Οἢγὶϑῖ: ΠΟ 
δηΙ Σϊοηοὰ ἀγὸ γοιι ἰη (ἢς οεἰγοὶς οὗ ΟΠ τσ δη 
Κηον]εοάρε  γοὺ Ἔνεη δηϊεάαϊο {πε Ῥαγοιυϑῖἃ, 
ϑϑοτί ἴῃς Κιηρϑηρ, οἰαίτη ἴπ6 Ἰηδογίίδηςε ! 
ἢ ε---αυεαξ: (566 11. 2) “ἸΏ ΨΘΆΚη655 δηὰ ἴῃ 
{οι 1 ἀρροατοὰ Ὀεΐοσε γοι " ἔγοπὶ 
ΑΙ ΘΗ, 18 Δη ἰπβίδηςε οὗ (μ|8. ἰδ γυϑίίης 
Ὠιυηδῆ ἈΡΟΠΟΥ ἴπε δροϑβίϊεβ ἰοὸκ ὑρνναγά ἴο 
[Π6 ρονεῦ οὔ Οοὰ ἔογ Ἔἐπέογοϊης ἀπά Ὀγπρῖης 
Βοπῖο [Ποῖγ ον 5ἰπιρὶς ἀγρ υπιεηΐ οὗ ἴῃ σγοβ8, 
αἱ ἰοαϑὲ ἰῃ τῆς ἑουπάϊηρ οὗ ἃ συγοι. “ Υοω 
ἴη Βίγιι τορυΐθ, αὐό νβουΐ ΒοηουΣ 
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1τ Ενεη υπῖο Ἐπ]8 ργεβεπῖ ποὺΓγ 
ψε ΟῚ πυηρεῖῦ, δηά τἢϊγϑῖ, δηὰ ἅγα 
πακεά, δηά δὲ διιβεῖεά, ἀπὰ ἤανε πὸ 
ςεγίδίπ ἀννε]]πρ-ρίδςα ; 

δΑςῖς 2. ΟΞ12 ὁ Απά ἰαδοιιγ, νογκίπρ νυ ἢ οὐ 
1 Τμες, .. ΟΥ̓ Παπάβ : δείηρ γεν} εά, νγα Ὁ]685 ; 
᾿ ἘΠΕ: δείπρ ρετβεσυῖεά, νγὲ δι ξεν ἴὰ: 
“Μαῖ.ς. [32 .“Βείηρ ἀείαπιεά, ννε ἱπιγϑδῖ: 
4. νγε τ πιδάδ 5 ἴῆ6 ]τἢ οὗ τῆς ννοτ]ά, 

απα αγε (γε οββοουτγίπρ, οὗ 411 τΠ]Πρ5 
υπῖο [ἢ15 ἀλγΥ. 

11. “ΤΡ ἴο τῆ Ῥγϑϑθηῖ πουτ᾿" 41} ἁἱοηρ 
παῖ Πᾶ5 Ὀδοη ἴπὸ σοπαϊίοη οὗ ἴπ6 Αροϑβίϊθβ 
ἴῃ βϑῆοσα] Σ δΙΤΆΡΙΥ Ἱρποηληῖου8.: “νοὶ ὈΟΙΒ 
Πυηροῦ δηά {Ππ|γϑῖ ἀπὰ κχὸ βοδπί οὗ σαϊπιθπΐ 
(111-ο]λα) διὰ τὸ Ὀϑδῖθῃ ὙΣῸῸ 8.8 (οί 
ΧΧΙΠ, 2), δηὰ δῖ ὑπδβοί(Ἰοὰ ἐπ δΌΟὰΘ, 
διὰ ψὸ [οἱ] Βατσὰ, ννογκίπρ ἢ ΟἿΓ ον 
δαπάς5." ΦΦΤΠ6 νου] 5. οννὴ (γοαϊσηοηϊ μᾶνθ 
νὸ ροῖ ἔἤϊοπὶ ἃ σἴοϊ!ὰ δηὰ Ἵτυοὶ νυ οσ]ά, 
(ἢαῖ οδημοῖ ἀἰβοθγη ΔΗΥ͂ 5εἰξκθηϊα] ἴῃ ΟἿΓ 
οδἰπὶ οηδυγᾶηοθ οὗ ἰἴ8 ᾿πϑοϊδθησθ ΠΟΥ͂ ΔΗΥ͂ 
ΠΟ ΠΕΥ͂ ἰπ Οὐγ τοηάεγίηρ ροοά ἴογ [5 6υ]]. 
ΤῊΗΙ5 πιοθοκηθοβ. οὗ βιιβογιηρ δηὰ τοιδὶαἴοη 
οὗ σβαγνγ 45 θη Οὐγ τιυΐδ: ἔου “δριβοά 
Μ6 ρίνο ροοά ννογάβ, ρεσβεσυΐϊεὰ ννὲ δηάῃγο, 
Του δὰ ννὸ εηίγοαῖ," (ΟΥ “σρθαῖς ἴο {6 Πεαγί 
ΚΙΠάΪγ," παρά ἰπ ςοπιροπίξίοη ιι56ἀ Οὐ)θςτίν εἰν). 
ΎΠῈ αῦονὸ ἐεδογρίίοη οἵ (ΟΠ γιδῖσῖ κε ἀ6- 
ΤΆΘΔΠΟΙΓ ἰ5 πηαὶδ ἐτηρῃ δίς ΟΥ̓ υἱν!ἃ σοηίγαϑίβ 
ἃηα ἀϑογπάοῖοπθ. ΔΝ ΠοῖΠΟΥ δῖ. Ραϊὶ ΠΕΓΟ 
ς8}}5 ἴο πλιη {πὸ ννογάβ οἔοινγ [οτά, Μαεαῖϊ. ν. 
44, Τ,ὰς, νυἱ. 27, ψῃϊοἢ ἢ6 ψοι]ὰ Κηονν ὈΥ͂ 
τγδάϊτοη, 15 ὑποργίδιη : δ δΔὴγ σγαῖθ, (Π6 πλουδὶ 
ἴοπο οἵ ἴῃ πὶ Ὀγοδῖῃθβ [του [ἢ]15 μᾶϑοᾶσα. 

138. “ΤῈ νου] 8 οἤβδοουπηρβ." ΤΒΘ 
ΑΡροβίϊθβ ἂγὸ ἀσδογι θα 85 που [6 νου] οὗ 
θη δὰ Ὀδοη οἰοαηβθα 4}}] στουηὰ ἴστοτλ [18 
ἀφβ)]οπιθηῖβ, δηὰ ΠΟΥ {ποπηβοῖνεβ ννεσο (Π6 
βδοιτι δηά ΠἸτἢ οὗ [ἢ νοῦ] ἀ᾽5 οἰδαηβίηρβ. ΤΠΘ 
τνογά [15.} ἀοηοῖοβ ἴΠ6 τεί56 παῖ 1165 ἀγοιπὰ 
ἃ ἱδιηρ παῖ 45 Ὀδδη βοουγεά, ῥυγβασιεπία; 
ΠΟ 8} ἰϑΐοη ἴο “" Ρίδου δτ νἹ ΕΠ Ππ|5.᾽ ΘΟΙΊΘΕΠΊΟΒ, 
Βοννουου, οὐὐτ ἰάθα οὗ τ οὐ πηογαὶ ΠΤ αἷς 
[δοεπρὰ ἴο [ἢ 6 ννογὰ περίψημα. ᾿ΙΤΟΓΔ4ΠῪ “ ρατίηρ8 
τουπά, ρθε ηυ5, δ] η 5, ΓΟ ὈΙ5}." “Βοϑοοχηθ 
[που ΟἿἿ ῬΘΥΓΙΡΒΘΠΊΔ " νν28 δ Αἴ 6Π5 ἃ [Όσγλι δ 
δαάγεββοά ἴο ἢ πγλη βοδροροδῖβ, Ὀοίογο ΠΟΥ 
ΨΟΓΟ ρΙτοΠοα πο [Π6 568, ἴῃ {{π|65 οὗἩἨ ἔδιηης 
ΟΥ ρίασιιο, ὅς ῆο]. Ατὶϑῖ. ΡΙυἵυ5, 4.6. ὙΠΟ 
Ὠουη Ὀεΐηρ 5ἰησιΐίαγ, }} 86η56 15, “ ΟΥ̓ ]} 
{πιη;}5 86 σοἰ]οοῖίνα τυ 15} ἢ ΟΥ̓ 8πὶ οὗ 
δ ΘΘΡΙΏΉρ5." 

14. ὙΠ ταρι ἀβ οὐ ἰηνεςζινε ϑδιιδοιθ ἰηῖο 
{86 ρϑηῖ]ε συτγτγοπί οὗ ξΑΊ ΠΟΣῚ σου η56]. (Οα51]- 
ελϊίοη Ὀθοσοπλεβ δ πο οη. 116 δι Πουῖαςσ 
Ὄνο «ὑε ἰ5 τερϊαςοὰ ὉγΥ {π6 «αϑοςτοημαῖο 1. 
Τῆς ἀπῇ 5, ἴακε ἴῃς ἰοσγοβοίηρ σοηδισο ἢοῖ 

Ι. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞΒ, ἹΝ. ν. 11--- “7. 

14 1 νηϊε ποῖ ἴπεθ6 (πίπρβ ἴο 
8Ππις γοιι, δυῖ 458 ΤΥ Ὀεϊονεά 8οη51 
νΝΆΓΩ γομ. 

Ις Εογ τπουρῇ γε ἢᾶνς ἴεη τῃου- 
βδηἀ ἰηδίγιςίετβ ἴῃ ΟἨτβῖ, γαῖ ἦσὺέ 
γε ποῖ τπιδην ἔῖμεῖβ : ἔογ ἴῃ Ο γῖβῖ 
ΪἜϑὺ5 1 ἢανε Ὀεροίζεῃ γοὺ τῆγουρἢ 
τῆς ροβρεὶ. 

16 ννμεγείογε 1 Ὀεβεεςἢ γόους θὲ 
γε (Ο]]οννεῖβ οἵ πια. 

17 Εογ τηϊΒ σαι8εὲ ἤᾶνε 1 8εηῖ 

88 ἃ ΤΟΡΓΙΠΊΔΠΩ ρουζηρ ἴο 5θαπιθ, Ὀυϊ 85 ἃ 
ΤΕΠΛΟΠΒΊΓΑποΟ ἴγοΟμλ ΥΟᾺΣΓ ϑδρίγιἴι: 4] ἔδίῃογ, 
ΜΠ ΟΠΊ γε οΟὐρἢϊ ἴο (ΟΡΥ͂, απὰ ἔογ (Π|5 επά 1 
αν βοηΐ Τί πιοῖῃυ ἴο γου, νυ. 17. Βιῖ--τῃ 8 
ΌΥ ΝΥ οὗ νναγηΐϊηρ ἴο διιςῇ 45 ᾶγὸ ἰπβαϊεὰ νυ ἢ 
Ραγῖν Ἴοηςοῖῖ--  ἤορὸ δοοῇ ἴο Ἴςοπὶθ ἰῇ 
ῬΟΓΒΞΟῊ : πγιιδὲ 1 σοπλα σἢδϑί βίη ΟΥὁ σοῃβο] ηρ Ὁ 
ΤΡαὶ τεοϑῖβ ὙΠ γου. “Νοῖ ΒΥ ν ΑΥ̓͂ οὗ 
ϑδῃμαπηίης γοιῖὶϊ ἄο 1 νυσιῖο {Πι|5.᾿ “1 δα πηοη 58} : 
τῃ6 ἀμ" αδἶν ἴοηθ οὗ [815 δαπιοηϊτοη [165 ποῖ ἰῃ 
(Π6 νοσγὺ ἰΐβοι ἢ, θιΕ τη ἴπῸ δυγτοιιηάίηρ. 

15. ον ἐδοωσ γε ῥαυε.. ἢ ἘἈφδηάεγ δηὰ 
δχρίδιη : "Ἐσοσ (υδγηρ [Ὠ6 ρηγαϑο " ΟΠ] άγθη 
Ὀοϊονοα ἢ ἐζ γοὰ δῃοιυ]ὰ δ Υο ἴθ ᾿ΒΟυθ8 8 ἃ 
ζὈΓΟΣΒ ἰὰ ΟἸσὶοῖ, 8.11} ποὶ ΠἸΔΩΥ δῖ ΟΣ 5" 
νν}}} γε ᾶνο. Νοῖ “τὖ γε βᾶνο᾽ ἴῃ ἴδε ῥγὸ- 
δοηΐῖ, δι “ 5Βῃοιυϊὰ γὸ ἢᾶνθ᾽ ἰη {πε υΐυγο: 
(ῃ15 ἔοτπι οὗ {6 ρῥγοΐδϑιβ τηδῖκθβ ἰξ Ὀοβδί ἴο 
ΒΌΡΡΙΥ ἃ ξυΐϊυγε ζ[ἔξετε) ἴῃ ἴπε6 δροάοϑίβ. 

ΤΠῸ ψογὰ ρῥεάαφοσιοι (ὮΟ, ἰΠ πηοϑῖ (8568 
δἰανθϑ, νογ ομαγεοα 1 σοηϑίδηϊ διοηάδηςσα 
οη ὑὕογ8 1}}} {π656 σατο οἵ ἀρ6) ἤδγο ἀδποῖεβ ἴῃ 
ἃ ἤξυγο πὸ ᾿αέορ «υογάεγ: ἴῃ ἴῃ6 σπυτγοῇ οὗ 
Οοτιπῖῃ. ΟΥ̓ (Π|5 στοῦ δῖ. Ρδὰ] 85 ὕθεῃ 
του α {Π6 γομπάσγ, ᾿15 δ σσθ550Γ8 ἴῃ6 4,27 
ὀιω άογ:, 6 ἴῃς 2 απίεγ, ΤΠΘΥ ἴΠ6 «ὐαϑογέγι ΟΥ̓ 
ξΑΥἀΘΠΘΓΒ : ηονν ἢ6 15 16 ,αέῤεν, (ΠΟῪ ἴΠ6 ἐωΐογε. 
ΤἼΠς Αροϑβῖϊα ΠΟΓΘ ΠΊΘΓΟΙῪ νν5ῆ 5 ἴο γοπηηὰ Ὠἰ5 
ΓΟΔύοΓ5 οὗ ἢ]5 οννῆ ραίεγηδὶ χισφίν, ἢ ἢ δ 
ὭΟΥΘΥ ὃς ἰηναϊἀαῖεα ΟΥ̓ 5ΒιιὈϑεηποηΐ ἸθουΓΕΓΒ 
ἴῃ της 584π|6ὸ ἢεϊά. Ψνὸ πιὰᾶὺ οὔβεγνθ “ τυΐοῦβ 
᾿η γα," Ὀυῖ “ΔΊ ΠοΓ η΄ Οὐχ ὕυώ : 1.6, ἃ 
Ὠοβὲ οὗ Κυΐοτβ γὲ πιᾶὺ πάνθ ἰῃ πε βρῆδτε οὗ 
Κπονίης δὔουϊ (ἢ γίϑῖ, θυῖ ἱπῖο ἴη6 [τὸ οὗ 
Κηοννίπρς ΟΝ γϑῖ 45 ϑανίουγ, πῆς δι 1 θόξοῖ 
γοῦ ὮὈΥ ΠΙΥ͂ ὑγοδοδιηρ οἱ ἴπῸ (ὅοϑρο]. “1" 
ἤΟΓΟ ΘΠΡἤδῖς: πλῖης νγ58 ἃ ὨΟΥαὶ Ὀοροτ πη 
απῖο βαἰναζίοη ; {Π1|8 ἴοοκ ρίαςθ οηςὲ ἴργ ἃ]} ; 
Κοᾶσ θοῦ δον τὴ ἅἃγὸ ποῖ ϑρίγιίιδὶ [ἢ ΕΓ8 
δυῖ τἰυΐϊοτα οὐ εὐμεαίογι ἴῃ ἴπ6 δι ἢ νοὶ 1 
βουνοί. 

16. Ἡρογεζογε 1 δεισερ γομἢ ἘἈθηᾶοῦ ΚΙ 
ΔΡΡΡΘΔΙ] ἴο γοῦ {Βοτοζοσθ." ϑιεείηρ 1 δπὶ 
ἴλιΠοσ ἴῃ τῆς ἢ ἴὸ νοῦ, 1 ἀρροα] ἴο γΟῸΓ 
ἔδοϊηρ8. ΤῊ οσὶ βίηδὶ] ννογὰ βοπιηϑῖ! ΠΊ65 ΠγόΔΠ9 
ὍΤ οΔ}]} ἴο ΠΛΥ͂ δά ν 4 νίονν ἴο ὀχῃοτῖ 
ΟΥ εῃσουγασὸ, ϑΟΠΛΘΌΣΠ65 “1 οΔ]] οὗ ϑρεὰκ 



«4 Δεῖς το. 
1. 

ν. 18---21.} 

υηΐο γου ΤΊπιοΐδειβ, ννῆο 158 ΠΥ δε- 
Ιονεά 5Ξοὴ. δπά ἔδιτμ ι] ἴῃ τῆς (6: 
γ) 00 5}4]] Ὀγίηρ γου πο γε πηθπλθγδηςςα 
οὗ ΠΥ νγᾶγβ νης δὲ ἴῃ (ΟἸἨγίβι, 251 
τολοἢ ἐνεγύ ννῆογα ἰῃ ἀναγ σΠυτγοῇ. 

18 Νονν δ0π)6Ὲ ἅτε ρυῇέεα τρ, 253 
του ρ ἢ 1 νου] ποῖ σοπης ἴο γοι. 

19 Βυῖ 1 ν}}} ςσοηϊεὲ ἴο γου 

ἴο ἴπε Βοατί οὗ δηοίμεσ," “1 ἄρρϑὰὶ ἴο ἢ 18 
ὨΙΡΠΟΥ 56} ν᾽ 

Βὲ γε ζο ϊοπυεν: 97 νι ἘἈλδοΥ 880. 
ΥΟΌΓΣΒΘΙΥΘΒ,," ΟΥ ῬΙΟΥΘ γ8 ἱπιλίδιῦοτβ οἵ 
τὴ 0: “Πὴ6 ἢ" ὈΠΕΙΏΡΒαῖς, ποῖ “ οὗ »ιε᾽ δυϊ “ οΚ 
τη6.᾽ Ευ]] 5εη56 15: Ὑγδηβίδῖθ ἱπῖο ΥΟῸΓ ον 
ἰϊνεβ τυ βαῖ χοῦ ἤᾶνθ ὀγαγαί 7γορη τὴε ΟΥ̓ “δεῆ 
97 τῖθ. Εηρτγαῦῖς ἱπῖο γουγ ποαγῖβ δηὰ νναγ5 --- 
Ἀ55ι πη }Ἰδῖθ ΤΑΥ [θᾶ ἢ ηρ5 δηὰ ΠΥ Ργαςίςο νν ἢ 
τῆς ἀος! υ οὗὨ 5ἰπηρὶε-πιπάρα οι] άγοη, ἀϊ5- 
σασγάϊπο 811 561 ϑϑϑγίϊνθηθ55 νι οἢ ΠΗ δῖθϑ ἰητο 
δοςίδι δηϊσπιμ. [γιέαίογ: “ ΤΟΔΟΠΟΙΒ ἴσῃ οὐ 
(86 Γ ῬῈΡ115 οορίε8 δηὰ τερτγοάιιοϊίοηβ οὗ 
{ΠεπΊβεῖνο5.᾽" Χροη. Μοῃη). 1. 6. 2. 

17. ον ἐδία εαισε.7 ἊΝ ἢ 1}15 εηὰ ἴῃ νίενν, 
(Παἴ γοι! ΠΙΔΥ ὃς ἱπάιιςσεἀ ἴο πιᾶκθ πιὸ ΥΟῸΓ 
τῊΟα6] ἴῃ ΠιιπΠΠΥ, 1 δεηΐ πηῖο γου ΤΊπιοΐῃ 8. 
Ηςε Βαά αἰγεδάν εεῖ ουΐῖ, δυῖ γνα5 ποῖ ἴο τες ἢ 
ΟοΥ ἢ {1}} ΑΕΓ [Π6 ἀγγῖναὶ οἵ τῃἰ8 Εἰ ριβτ!6 
(1 ογ. χυὶ. το). [ἴ δθθπὶβ τῃπδί [15 ἰοι το  ννὰβ8 
δοηΐ ΟΥ̓ 51 Δοῦοβδ {πε Δ ροδη, ψὮ1]|Ὲ ΤΊΠΙΟΤΗΥ 
ὑνεηΐ τουπά ὈΥ̓͂ ἰλπὰ ἴο Οοτπίῃ. ϑιυ]ϊ βοπά- 
ἱπρ ΤΙΠΙΟΙΠΥ ἴο ἴῃς (ΟΟΥπΙΠΔη5 5 4 ἔῖ ΠΟΥ 
βοηάδίΐϊησ ἴο 8 οἰ] άγοη οὔθ ΨῆοῸ ἰ5. ΠΟ ΙΓ 
Ὀτγοΐπογ, Ὀεΐηρ πῖ5 οὐ 5807η ἴῃ πὸ ΓΔ, 
δΡΟΟΙ4}}ν ἄθᾶγ δηὰ ἔδυ]. [{ 5θοπὶβ δἰπιοσῖ 
ςογίδιη, ἔγοστῃ ἃ σοτηραγίϑοη οἵ νυ. 14--1ἰ7. [Πα 
ΤΙΠΠΟΙΗΥ ννᾶ5 ἃ ςοπνοσῖ τηδάθ ὃγ 5. Ρδι]}. 

ἐπ δὲ 1 ογ] ΤΑΟΥΤΟΙΥ βῆθννβ (πὶ {ΠῸ ραῖοτ- 
ὯΔ] δηὰ []14] ςογγοίδτίοη 18 βρίγιτι14], ποῖ 
παῖυγαὶ. ““ 8841] γερηπαά γου " (βεηῖ]ε ψογὰ 
οὗ τεδιικθὺ οὗἁ ΤΥ νγὰγβ8 οὗ ᾿π --τἤοϑβο ἴπαΐ ἀγὰ 
ἴῃ ἴδε 5εγνίςς οὗ (ἢ γίβε : 1.6, 384}} τοργοϑοηΐ 
ἴο γοιῖϊ ΤΥ ΟΠ ΟἾΔ] σοπάιςϊ 85 ἰΐ 15 56θῇ ἰῇ ΤΑΥ͂ 
ἰῃναγδῦ]ς πιοεῖμοά οὗ τοδοπίηρ, νν ας ἢ ἜνογΥ- 
ὙΠΟΓΕ Ὀδδῖθ [Π6 58Π16 δἰατηρ. 

18,19, 20. οτυ το»ε αγὸ ῥιῦ7εά α4 Τδομ 
] «υομΐά πο εονῖδ 19 γομ. .. .] ἘἈξεπάογ :--- 
ΝΑ. ἰζ, ΒΟΎΘΥΘΣΙ, Σ ΜΟ1Ὸ ποῖ ΘΟἸἑ ὩΩ 0 
800 γοῖ, δο9 κοῖ Ρυοὰ ὉΡ᾽ ΟΠ (5 
Δ5ϑιιπιρίίοη : κ'ϑοθ ΒΟΝΘΥΟΙ Γδ888]] 
ΌΣΟΙ ἴο 800 γοῦ, ἰΐ τδ80 ΙΤοτὰ Ψ1]], 
δηὰ 5}8}]} [4 κὸ Κπον]οὰρσο (ὈΥ 5ρι γτι 4) 
ἀϊδοθγππιθηϊ) ποῖ οὗ 189 ασβυπιοηΐ οὗ {Πεπὶ 
νΒ]οἢ ἅτ ρυβεά απ, δι οὗ ἴ[ῃ6 ροννογ. 

αοἱ ν»υῆοὰ ἃὦΡθ Νοῖ 45 Α. Ν. “ἃἅγὸ 
Ρυῆδά υρ." Ὀυῖϊ “Ῥοοάπς ᾿ηβαῖοα." ὙὍΒῸ 
Αογίϑὲ ᾿πήοαῖοβ, ποῖ πὸ οχί βίης ἴαϊς οὗ 
86 {-ἰπἤλττοη, Ὀιῖ [15 τίϑα απά οστὶρίη: [ἢ6 
Δϑϑυϊηρίίοη παῖ ἴῃς Αροϑίϊθ ννᾶ5 ἢοΐ σογηῖηρ 
ἴο ἕδος βοτὰ ἃσδίη ἰ5 οἰθασὶν ἀθβϑοσιθεὰ μοσο 

Λίσιν 7:::.---- οι, 111. 

Ι, (ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΕ. ΙΝ. 

Κπονν, ποῖ τῇς βρεδςῇ οὗ τῆεπι ψῇῃϊςἢ ἢ 
αἴε ρυβεά τιρ, Ὀυῖ τῆς ροννεγ. 

20 ἔογ τῆε Κίπράοιηῃ οὗ (σά ἐς ποῖ 
ἴῃ ννοτά, Ὀυζ ἴῃ ροννεῖῦ. 

2ι μας ψ}}} γε ἡ 585}4}} 1 ςοπιε 
ππῖο γοῦ Ὑγ ἢ ἃ το, οὐ 'ῃ ἴονε, δπὰ 
ἐμ ἴῆε β8ριγιξ οὗ πιβεκηεϑϑ ὺ 

8ἃ5 ἴπεὸ οχοϊηρ σαυ86 οὗἩἨ ΠΕΣ 56] "ἰηβἈ8- 
(ἰἴοη. δ1. Ραυ}8 νοτὰβ ὄοχραπάθὰ ν}}} τῆ 
τθαη, ΤὭδ δϑϑυτηρίίοη [Πδὶ 1 νν45 ηοΐ σοπλης 
ἴο νἱϑίξ γοὺυ (πρὸς ὑμᾶς ΞΞ “ἴο δες γου 
Ργονθὰ ἴο νοῦ δἃπ οζοδϑϑίοη ἔογ ϑ5νν6 πρὶ ἰηἴο 
βϑοίδσιδη Ὄχο] υϑίνθηςδββ, πὰ ἔοσ τηοοίϊης ᾿πΠ- 
ν᾽ Ἰοι5. σοι ραγίϑοηβ δεΐννθεη δι] πο δηὰ 
ΑΡρο]]οῖῖα πηεῖῃοάβ, 11] γου θαραη ἴο ννεᾶνθ ἃ 
σγΟΟῦ οἱὗὨ ΡΠΙΠΟΒΟΡΗΥ ἱπῖο ἴμῃε ψᾶγρ οὗ Ομ γίβ- 
ἘΙΔΉΠΥ ἀδηὰ ἴο τηΐογίαςθ {πὸ ἴνγο νυν] ΟΠΊ8, 
ὙΠ ἢ ἄγ ἴο δαςοῇ οΟΠΟΣ [η|6]]Θσ ΠΥ ἰγστὸ- 
Ἰεναπῖ, ἴη6 ο)Ὲ ϑδοδγίηρ, ἴπ6 οἴδοὺ Ἴγθοορίηρ, 
δηᾶ πλογϑ}ν δηϊαροηϊϑίῖς, [π6 οης ἰεδάϊηρ ἴο 
Ὠυσλ γ, ἴἢ6 ΟἾΠΟΥ ἴο ργιάθ. ΒΥ (Πῖ5 σοη- 
(δητου5. ϑριγιῖ δηαὰ αϊδθςῖὶς σοηςοῖξ γου 4]- 
Ἰοννεὰ γοιγβεῖνεβ ἴο βεῖ ρυῆοά υρ, οδι156 
γου ἱπουρδὲ ἴΠδ [, γῃῆο ἢἤγϑι σάπια θείογε γου 
1η τι οἢ ἔδαγ δηὰ ἰγοπλ ] ηρ, μδὰ ποῖ σοιγᾶρο 
ἴο τεῖιγη ἴο (οΥπίἢ δηὰ εοηϑοπὲ γου. δηὰ 
τῃαϊ 1[Πεγείοτο γοὺ ννθγα ππαδίοσβ οὗ (ἢ6 ἰτιᾶς 
[ἴοη δηά τηϊρῃϊ ρ]Θα56 γουγβεῖνοβ. Βιι γοῖιῖ 
ΘΓ πλϊδίακοη, “ἴοΥ σοῖο 1 ψ}}}, δηά {παῖ 
500, ἴο σοηποηΐ γοι; δηὰ ἔπθη 1 5}4}] ἴα κθ 
Κηον]εάρε (δριγιίιδὶ σορπίβδηςθ), ποῖ οὗ ἴδ6 
Ἰορὶς οὗ 81. ἢ 85 ἃΓὸ δυν θη τυ ἢ 1πιο]]δοξιι4] 
ΔΙΤοβδῆςο, ἴπαΐ ἱπάδοὰ 5}.4}} ρα558 υπποιϊςοά, 
δι οὔ ΠΟΙΓ ροαυεσ, νη οὔ Πα πλογα] ροννοῦ οὗ 
ννογκίησς ἴοσ Οοά δηά ἴοσ πο δἀνβδησοπιεηΐ οὗ 
ΗΙΪ5 Κιηράοιι, ννμς νν6}}]8 ἔοι ἴτοση (δ6 
Πυπιδη 5ρίγιΐ, 45 ᾿ἰ 5 υἱν πα ὃν [πὸ αϊνίηθ, δηά 
15 τ ογείογο ἃ ὨυπΊδη ροννοῦ αἰνίπθ. Εοσ 1Π6 
Κιηράοπι οὗ Οοἀ 5ἰδηάείῃ ποῖ ἰη ἀτγγ ἀϊαϊοςιὶς 
ΟΥ Ὀθάγγοη ἂγρυπιοηΐ (λόγῳ), διιῖ ἴῃ Πἰνην 
Ῥονοσ, Τῆς Κιηράοπι οὗ Οοὐ Παᾶγαὶν ἴῃ 
εἰῤίεα! 560836 ἤογὸ ξξῷ [ἑἢς (ἢ γστίδη (ὐοπΊτλιΠ Υ̓͂ 
ἴΏ Ρσόρσϑϑϑ, δυΐ ταῖμεσῦ ἴῃς Μοββίδηῖς Κίηρ- 
ἄοπι (56εε αῦονδ υ. 8), 45 1ἴ 5}}} 6 σενθαϊθὰ 
1η 18 6δβϑίδ ὉΠ Ι5ῃπηεηΐ οὗ ρΊΟΓΥ δῆου [πὸ Ῥαγοιυϑὶᾷ 
δά {Π6 τοδυγσοοίίοη οἵ ἴΠ6 βαϊηῖ8.Ό Μεθ ΓΒ 
οὗ 115 ἕυΐυτο Κιπράοπι-ϊΠ-ροβϑοβϑδίοη ἀγὸ [86 
“ἔξενν σβοβθπ ᾽ ουἱ οὗ [6 “ ΤΔΥ ΤοΔ]16(1,᾿ ἔνθ 
δ ΟΝ 245 “δοίϊονο υηἴο τἰμπϊθοιιβηθβ5," [ἢ6 
μοπεαϑβῖ οὗ μεασγί δπὰ δἰ θδήξαβί ἴῃ [ΔῈ δηὰ ΠΟΙΪΥ 
ἴη Ἰἴα, 

ΑἹ. ῥα! «υἱΠ γε3 «ῥα ἡ 1 εονῖ σεῖο γοῖ 
αὐ α γοά 07 ἐπ ἰσυε 3) Ἀδπάεσ “ ΨΆΕΣΟΣ ἂο 
Ἧο ΟἈΟΟΒΘ, ΣῈ ἃ τοὰ δαὶ Σ 6010 ΟΣ ἐδ 
Ἰονθ3" Νοῖ 85 ἰη Α. Υ. “ νβαῖ ν}} γε" 
ΒΟΥ ΟἸΘΑΥΥ (η6 δθῆϑε 185: (τί Ξξξ, πότερον) 
(νΠϊο ἢ δἰϊοσηδίίνα ἀο γε ὑγοΐεσ } 8. Ραυὶ] 
ἔεασβ ἴῃς ἔγβί δῃηὰ νν]8η658 {86 βεοοῃῖ. ΤῈ 

2.3 

Βῃογίγ, “Γ τῆς Ἰ,ογὰ νν}}}, δηὰ νψ}}} ἐὐωονυ, 



274. 

δ(Τυςίαυγο οὗ {Π1|5 βδοηΐοσποες οὐρῆΐ ἴο Ὀαηϊϑἢ 
1ῃ6 50-οδι᾽ οὰ ἐμ ῥεγαϊε δὲ οὗ [πε 5ιιὺ-» 
υποῖννε τποοὰ. ἔογ ἐῤαὲ ἵνα οττοἀ σοπιραγα 
Μαςθεῖβμ, "Οὐ ὀέά [ὨᾺ Ὺ πηιϑίγεβϑ, νν ἤθη πιν ἀσιηἸς 
5 ΣΟΔΑΥ͂, 516 σὐγίξε ὑροη (86 Ρ6]}. 1, ΓΑ ΠΥ 
“πα τοῦ." Νὸ Ηοῦθτγαδιβπὶ ; σοπηπηοη Οτροῖ 
Ἰάϊοπι. ΤΉς τῖρῃϊ 56Π56 15 “Τοτὴδ αυὐἐ ἃ τού 
αδομὲ τὴ ;᾽᾽ ΡοΞ5:ΪΥ, “ σοπὶς ἴῃ {πῸ οἰτο]θ δηὰ 
βΒουτγίδῃ οὗ ἃ τοὰ ν]ε]άοα." ὙὉὙπΠε ἐν ἀδηοῖοθϑ 
αἰδεηρυϊδηϊηρ δοσοιηραηϊπιθηῖΐ ΟΥ̓  Οἰγουπὶ- 
βίδηςο : ουρΙ] “ Βογγιάι5 ἐπ )άς 15." ΕοΥ (ἢ 5 
εἰ ῥείεαὶ 8ὲ οὗ ἴδε ργεροϑβίζίοη 5ε6 Ηδθθ. ν. 7. 
σώζειν ἐκ θανάτου, νΟΓΕ 50ΠῚ6 ἢᾶνο ΕΙΓτοώ, 
τοπάσγιηρ “ἴο δτίηρ εἴ οὐ οὗ ἀδφδῖμ," 
ὙΠ εγθδ5 ἴπε ἴσυς 1468 15, “ἴο ΚΕΟΡ 848 ουῖ οὗ 
((δ6 τεδςοῖ οὗ ἀδαῖι." 

δρίγὶ 97 νιοοζπεν: ποῖ δαυϊναϊθηξ ἴο “ ροητὶο 
βρὶγιῖ:" ()6 τε βριγὶῖ δῃου]ὰ ἠοῖ δε ἴδίκθῃ 

Ι. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝ6ἝΘ, Κν. [ν. 1---2. 

ἴη {Π6 νᾶρια 5θηβο οὗἉ »ιοοά ΟΥ̓ »πογαὶ ἰοπδ: 
βθετηβ ἴῃ Ν.Τ, ἴο ἀδποῖς ἴπθ ουϊοοπὶθ ἰπ πηδη 
ΘΠεγ οὗ ἴμε6 ροοά ϑρίγι οὗ Οσοὰά οσγ οὗ [6 
ὑδά 5ρίγιξ οὗ ϑαῖδη: ςισ. “ βριγιῖ οὗὨἩ ἀοϊδίοη." 
Ηετο “ϑρίσιξ οἵ βεῃίδηρθ85᾽ 15 ἃ ᾿ἰνίηρ οἤεςϊ 
ς᾽ ]οὰ ὈΥ ἴδ πᾶπὶδ οὗ 115 "νης ἢγβί σδιισς, [6 
ΗοΥΥ ϑριπῖ. [{ 5 1ὴ ἕδεϊ οὔς οὗ πηδηγ ἀϊνίης 
ουϊῆῇονν5, ἴπαξ 6115 ἢ ρῃΐ δηά ρον ῦ ἃ 
ΠΟΓΓΟΒΡΟΠαΐπρ πδίυγε οὐ ἤΘΟυ Υ ἴῃ τς ὨυπΊδη 
ϑριγιῖ. ΜαεΥοσ 85 ἃ βοοὰ ςοπηπιεπΐὶ οἡ [18 
ἴεχῖ, ἴοο Ἰοπρ ἴο υοίθ Πογε: 56 188 ςοῃ- 
οἰιάε5 ἢΪ5 ποῖθ, “ Οὔβογσνο [πδΐ (ῃ6 Αροβίοϊ!ὶς 
τοά οἵ ἀϊδεϊρ᾽ιης ἴοο 15 νυ]οϊἀοὰ ἰπ (Π6 ροννοῦ 
οὗ ἴπ6 ΗΟΙῪ ϑριτγιῖ, 50 [δῖ [ῃ6 56] ἔβαπιθ ὀρίτιξ 
ΜΟΥ ΚΒ 85 ἃ βριγΓιΐ οὗ ρϑης]}οηθ88 δπὰ οὗ Ἵοῦ- 
τοοῖῖνα βου γ Υ ((τυϑοβίοπι)." ὙὉὍΠ6 ἰορι- 
τηδῖθ ἰῃίδγθηςθ 5: 41} {πδΐ ἰ5 ἰγῸΪΥ ροοά ἴῃ 
ΤΏΘη [45 ἰἴ8 0] {{π|λᾶῖο βργίπρς ἰη σοῦ; 4}} ἰμδῖ 
18. 61} σοπλθβ οὐὴρ!η8 }}} ἔσομαι ἴπ6 ἀον]]. 

ΓΟΗΑΡΤῈΒ ΜΡ. 

Σ 772: ἱμεοείμοις ῥέγτορε 6 ἐς ἐαμε γαίλογ οὗ 
“λα τρ»ε19 1ἀτρε, λα 97 γοοισέησ. 7 726 
οὐδ ἐκανενε ἐς [19 δφ ῥεγρωΐ σέ. τὸ “Ἴείμοις 
οὔενιαΐογς γε το ἐξ τἀμρηεαά απαὶ αὐυοίαρά, 

Τ 18 γτερογίεἀ σοπηπηοη]ν ἠἦαὲ ἐδεγό 
ἐς ἰογηϊςδτίοη δηιοηρ γου, ἀπά 

ΟΗΑΡ, . Τα οεδακιϑοιηθηΐ οὗ βθοίασίδῃ 
ΑΥτόσδῆσθ ΜΠ δρί γι] ἀπιδὶ ἰοῦ 5η6 55 18 
ςοπο]ιάεα. ΤὮς ηοϊοτίουβ οἥφησοσ ἴῃ (ἢς 
στο ἢ πονν ΠΟΠΊ65 ἴο Υἱὸν : δ[. Ρδι] Γερσγουθ8 
(86 βοδηάδὶ, δῃὰ ρῖνεβϑ δροϑβίοϊϊὶς υαρτηθηῖ. 

1, 1Ὲ 'ς γεβογίοδ εορηριομ γ.}1ὺ Ἐδηάετ :--- 
ΑἸΒΟΙΣΟΙ͂Υ 6170 ἰδ τοροτίϑὰ (ἴο ὃ6) 
ΔΙΊ ΟΠ, γοι ἰογηϊςσδίίοη, δηά δὺς ἐοσγηϊοδίοη 
88 (5) ποῖ θ081 δποηρ ἴῃς ΟΘη01165, (παῖ ΟΠ 6 
ϑῆου]α πᾶνε ἢΠἰ5 ἐδ ΠΟ 5 υνῖἕε." 

Ν.Β. Ηοσγο ἴῃ6 ννογὰ ὅλως ἀοδ58 ποῖ πηθδῃ 
“ ΔἸ[ορΡ ΠΟΥ," 845 50ΠΊ6, ΠΟΥ “ἸΏ ΡΈΠΟΓΑ)," 85 
Οἴδβογβ; ἴοὺσυ ἴἴ ἀοθβ ἢοΐ ἰῇ ΔΠΥ ννΑΥ ΠΌΔΙ 
γνηδὶ [Ο]]ονν 5, “ ΠΟΓΟ 158 στορογίθη : σαῖποσ κἱ 
845 ἴο ἀο ν» ἢ [Π6 πληὰ οἵ τῆς 5ρεάκοσ, δηὰ 
8 Θ᾿] ρις 4], πηοδηΐπρς ἴῃ ἔ}1, “ Οἡ αἱἱ σγοωπά: 
Ι πὶ δϑϑιγεὰ τπδῖ," 1. 6. “" δοβοϊ ξεὶγ,᾽ 566 
ΥἹ. 7, ὅλως ἥττημα, “ ΔὈ5ο] 6} ἃ ἀοίοδί," 
Τὸ ὥστε ΜΠῊ (6 ᾿πβη!νῈ μῖνεβ ἃ σεπεγαὶ 

ἀεβηϊτίίοη οὗ [Π6 σωεῤ, ἰ. 6. “ οὗ 50 ὕτοβϑ ἃ κι πὰ 
85 ἴῸσ οὔδ ἴο δᾶνο, οὔ ἢ Α. Υ. “τῃαΐῖ οδ 
δίιοι]ά ἤανο.᾿" ϑοπῖε 4116 ΕἸΤΟΠΘΟΙΘΙΥ͂ “(παῖ 
οης ῥα... ὙΠ βϑῆθγαὶ ἀθπηϊοη 15 ἰπ ροΓ- 
ἔοςϊ Κοορίπρ ἢ (Π6 ἀροβῖϊθ 5 ννοπίθα ἀθ]}- 
ΟΔΟΥ: ἴῃ6 βδρεωῇς δ᾽]υβίοπ ἴο ἴπ6 υποῃδϑῖθ 
ῬΟΥΒΟΏ Τοπηθ5 οὐδ ἴῃ ἴπ6 Κηοννη οἰγουπη- 
δίδησοβ οὗ ἴῃ 6 σαϑς, δυπᾶρβ πιοῦα ἰῃ 8ς0- 
σογάδποθ ψ ἢ (η6 οΥγάΟΓ οὗ 1ἴῃ6 ννοτγὰ 5. δηά 
ψτἢ [Π6 αὔθοποο οὗ [Π6 δγίιοα Ὀείογο “ νυ ες 
ψννου]ὰ ὃς πε τοηάθγίηρ, “Ἰμδὶ ἴοσ τὶ ἴθ, Δ8γ- 

8 ἢ ἰογηίσδίοη 45 18 ποῖ 80 ᾿ς ἢ 49 
Ὠλπιεά ἀπιοηρ {πε (ὐεητ]ε5, τηδῖ οης 
βῆου ϊά ἢλνα ἢὶ5 ἔδι ποτ᾿ 5 ψιΐο. 

2 Απὰ γε ἅτε ρυβεά υρ, ἀπά Πᾶνε 
ποῖ γάῖπεῦ πχουγηςεά, ἴπδῖ ἢς τῆδῖ Παῖῃ 
ἄοπε τἢϊ5 ἀεεὰ πιρῃς ὃ6 τΑκεη ΔυΑΥ 
ἔτοπι ἀπτοηρ γου. 

0ΟὯ09 δηου]ὰ Βα γὸ δ'θ ζδίμοχ᾽ δ᾽" (ν 6). 
Οοπῆραγο τ ΤΊπι. 111. 6, εἰς κρίμα ἐμπέσῃ τοῦ 
διαβόλου, “ [2}} ἰηῖΐο ιάρτηρηϊ---ἰῃς ἀθν1} 8. 
Αςοοτάϊης ἴο (δε τοηάδεσης οἵ Α. Ν. τὴν 
δῃοι!]ἃ γαῖμοσῦ ργοσοεάς γυναῖκα; 565 ΜαΙκ 
ΥἹἱ. 18. 

Δ. ΜῈ ᾿πάϊχηδίίοη. “ “π4 (ἴῃ ἴδ ἕδος 
οὔ (ῃ15 βοδηἀ4}} ἃγὲ γε (πε Γ8 οἵ πε 834πὶς 
συγ ἢ οὗ νυ οΒ δε 15 ἃ πηεπΊθ6γ) ..}} ρυβέεά 
μ, ἀῃὰ ἀλὰ γο ποῖ ΤαῖΒοΣ (θη γὲ ποόλγὰ 
οὗ ἴΠπ ϑοδηάδ]) 5οὸ ἐπῖο πιουσπὶπρ (δοτγίϑῖ), 
παῖ 580 6 ψῶο ἀϊὰ Γὲθ ἀοθὰ πιΔΥ ὃΘ 
{Δ ιθ" ΔΎΑΥ ΠῸΠῚ Δπιοηρ γοι}" Τῆς 
τηδηϊοϑίδίοη οὗ ἃ ἔεϊξ βόγγονν νγὰ8 ποῖ ΟἹ 
γουγ ἀπῖγ, Ὀυΐ ἃ τηδάβυγε οδὶουϊαϊεα ἴο ἄγαν 
Βεποσαὶ αἰϊοητὶςοη ἴο [Πς βοδηάλδὶ, ἀπὰ 50 οδυϑὲ 
ἴῃ ὀχρυ]δίοη οὗ (πε ογίπλῖηαὶ Ὁ ἴδῈ ΟΒυΓΟΒ 
ἸΏ Δ55ΕΤΉΌΙΥ. 

δαῦε πο γαΐδορ νιογηκά.)] Α. Ὗ. ἰ5 ἴοο 
νᾶρυθ: ἔογ ἴπῸ δοσγιϑξ ἀδποῖδβ (1) ἃ {{πὶ6 τὸ - 
ξατάθα 45 ἀθίπιῖο, (2) ἴα ἐχργεσίοη οὗ {εὶς 
βογγον. Ὁἢϊ15 νεγὺ 18 οἴδῃ υϑεα ἰῃ ΟἿΓ 56η86 
οὗ »ιομγπίπσ. 4 δεοἢ. Οοερ. 172, πενθῆσαι 
τριχί τγ6Δῃ8 “ἴο ἀ55Π|6 τπουγηΐης ἢ οἰΠρῖ 
δαὶν," Ὑννο ςοηζιγιθ5 δδῖοσ [Π15 οριϑεῖς Οτίζθη 
564 πενθεῖν ἰῇ ἴῃ 6 5ΔΠ|6 56Π96 [ῃ σοηηθοίίοῃ 
νυ ἴἢε σᾶπιε οἾ455 οὗ οἴϊδῃαάθγϑ : 1η ἢϊ5 ἄδν αἷ50 
{Π|5 ουϊιναγὰ ἌΧ ΠΙΟη οὗ Ἰηναγὰ Τσοτηριπο- 
το ἔοσ Ἰἰσοπτίουβ οοπάυςί ψπιη τῆς Οδ γος 
νν5 οσυδίομμδσνυ. “ὙΠῸ (ἸγβιἸΊΔἢ8 που Ω 



ν. 3--....} 

3 7ΖΕογ 1 νεγ]γ, 45 δοϑεμῖ ἴῃ δοάν, 
Ὀυῖ ρῥγεβεηῖ ἰπ βρίγίῖ, δᾶνε ᾿Ἰυαρεά 
αἰγελάν, 28 τῃουρῇ [1 ννεῖε ρτεβεηζ, 

Ι. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΟ. Μν. 

εοπεόγηηρ Ὠϊπιὶ τῆδῖ Πδῖῃ 50 ἀοῃδ [ἢ 15 
ἀεεά, 

4 ἴῃ τῇς πᾶπιὲ οὗ ουὖγ Ινογὰ [εβ85 

ταιξὲ αν Ὀδρη οηάονγοα οἡ Ἴουΐδι ἢ οσοδϑ ἢ 8 ἀεαἀ (ὡς νεκροὺς πενθοῦσιν) ἴ!οδε νγῆο ἢᾶνε 
θδοη ονεγοοπδ ὈΥ͂ ̓ ΙσΘΠΓΙΟΙΙΒΗ655 ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ ΟἴΠΕΥ 
Βαρταηΐ ἰυϑῖ ; δηὰ δῇεσ ἃ νγῇ 16, νῆσοη ἔῃ 656 
αν ρίνϑη ργοοῦ οὗ γοΐοόστηῃ, {μεΥ̓ σεϑΐοσγο {Π6Πὶ 
ἴο [πὸ κπἰδηάιην οὗ σαϊθο μι πΊεη5, Γοο δ νης [ΠΕ ΠῚ 
ΟὔςΘ ΠΊΟΤΟ οὕθη 45 χέρες 7,9» ῤε ἀεαά." ὍὙΤΠΕ 
ςοηβρίςσυουβ ἰᾶςκ οὗ ἴπε {κὸ ἀἸ5ορ πὸ ἴῃ οὐ 
οὐ ΟὨυσοἢ οὗ ἴπΠῸ ργόδθηΐ ἐδν 15 ἃ [πηρ ἴο 
Ὅο ἰαπηεηϊοά : 566 (ὐσοπηπηηδίίοη δεσνῖςα. 

Ν.Β. ὙΒῈ οοπ)υποίίΐοη ἐῤαέ (ἷνα) Πεγα 
ἄοοβ ποῖ βρη “1η οτάοσγ (παῖ 6 πλϊρῃῖ 
Ὅς τειπουθά :᾿" ἴογ ἰΐ ἀοδβ ποῖ ἱπιρ]Ὺ αὐ» ΟΥ 
ἀεεῖσπ οα ἴπ6 ρατί οὗ 186 πηοιγησῦϑ, δῖ ἃ 
ῬτγοῦΌΔΟΪΕ εἴεςϊ οὗ {πε τηδηϊείοα γυιοῖ, ἃ γεβ]ῖ 
ςοπίοπιραἴθά ὃν τ 6 Αροϑβί!ο 45 ᾿ἰκοὶγ ἴο δγϑιδ 
ἔγοπι ἴῃ ὀχ θι!οη οὗ Ἀθασγίο]ς δογγονν. Ὑ 15 
856 οὗ ἵνα ἀἰετβ ἔοπὶ ἴπ6 ἥπαὶ ΟΥ̓ ἐοδς δῃὰ 
ἔτοπι ἴΠ6 ἀρήρει υε υ58: [ἴ ΤΛΔΥ ὃς τεττηθά {86 
“μόἠεοϊίυείγ εοῤαξίος, οΥἡἨ τῆλϊ οὗ σοπίεπιρίατοά 
εἴεςῖ. Μάδηγ ἰπϑΐδηοεβ οὗ {Π|5 1η Ν. Τ᾿: οπε 
ἴη οτ. χὶ. τ, “ Πιἃ {ΠῈΥ σίυπλδὶα {πὲ {ΠΕΥ 
δῇῃοι]ὰ ἔ4]} } 

ΤἼΘ 56η56 οὗ ἴΠ6 ψῆοΪς υοῦβο 5, “" Ν Ώθη 
γοιι πελγὰ οὗ [ἢ ϑοδηάδὶ, ᾿ηϑϊθδὰ οἵ ἽἼοῆ- 
τἰπιήῆρς ἴο δὲ ἰηβαϊοὰ ἢ ὙΟΙΙΤ 5ρ Γι: 4] 
ΔΙΓΟσΔηςΕ ΟΥ πη] Θσῖ4] Θχο]υδίνθηθϑθ, γουὺ 
5ῃοι!ὰ πᾶνε πυπι δ εὰ γουγβοῖνεβ ΟΥ̓ πιοιιγηϊην 
ἔοτ ἴῃ6 μτθνουβ ἀπιᾶρο δπά οίοαδί συδίδι δα 
Ὀγ τ1πΠ6 Οδυτγοῖ : [15 ννὰ8 ὑοῦ ἀπῖν, ἀπὰ 11 
νν845 ἰἰκαννῖϑε ἃ τπδᾶϑιγε νν6}}] σα]συϊαϊοὰ ἴο 
Ὀσίῃρ δδοιΐ Π6 τοιονδὶ οὗ ἴΠ6 δοαπάδὶ Ὁ. (ἢ 6 
ΡῬυδ]ῖς ἐχο! υδίοη οὗ πε οΥ πη η4].᾽ 

ον 1 σνεγὶγ. . ἢ Ὑ 5 νόγβο Ἰυ5ι1Η 65 τῆ 6 
ἀοπγχοησίγαϊίοη οὗὨἨ ρϑπογαὶ σθὲ 1} 1ϊ5. σοη- 
τετηρίαἴεα εῇξςοϊ οἵ ἐΧρο]]ηρ {ἢ πλογὰὶ ρίαραδ. 
ἘδηάοΥ. δηά οχρ δίῃ: ΤἈ15 γ6 δοιὰ ἤᾶνα 
ἄοῃςδ, “ΤΟΌΣῚΙ (μένεε ΨὮΠ]6 γομ ννοσὸ δ] πάρα ΟΥ̓ 
ςοηςεῖῖ ἴο ἃ {Γτ1ι6 56η56 ΟΥΥΟΙΓ ροϑι 0} Ὀοὲ αὶ 
δϑδοις ἱῃ [89 ὈΟΑΥ͂ γοὺ Ῥζοδθηῖ ἱῃ [Ἀ9 
δρὶϊτὶῖϊ, δυὸ δἱσθδὰν ἀθοϊὰθὰ, 88 οὶ πα 
Ῥτοδοῃῦ, δομοοτηΐηβ Βὶπ ὙΠῸ 888 [88 
Ῥοτροῖχαϊθα 89 ἀδθὰ, πῃ [8.0 παδιιθ ΟἿ ΟἿΣ 
Τοτὰ 9298058 ΟἸ γὶδβὶ (γοὺ Ὀοὶπα, 488901}1]9ὰ 
διὰ 0 δρὶσὶῖ ΣῈ [89 ῬΟΎΘΣ ΟΥὨ ΟἿΣ 
Σοτὰ 265805 Ομ τὶΒ0) 10 ἀθὶ νοῦ ΒΌΟΝΒ 8 
ο6"-- ἘΠ ὑεΐοτγε ᾿ ϑρί γι 15 δια ρμαῖϊο. 

Ιῖπ 186 αὔονε τοηάοσίην ἴῃς ψογὰβ 7 ῥαὺε 
ἀεειάδεά ας ὀείησ ῥγεδοηΐ [ΙῸ ἀείδεγ δεν {παῖ 
1815 οχίσδαϊ που οὗ {πῸ βίπηοῦ ἴο ϑαΐδη ννγᾶϑ 
Δῃ δςῖ, ποῖ οὗ [6 Δ5ϑθι Ὁ Υ ψποιϊ [Π6 
Αροβῖϊο. δυΐ οὗ τς Αροϑβίὶε νυ ττἢ [86 Ἀ5ΘΟΙΔΌΪΥ, 
δηά οὗ Εἰπὶ ῥγόβεηϊ [ἴῃ ἢ]5 βρίγιῖ. “4. 1 
αὐεγε ῬΥοδεηῖ ἴῃ ἴπς Ὀοάγ," 15 {π6 σοτηπιοη 
ὀχρίδηδίίοη, υῖ [τ [4115 ἴο πιοοῖ τῆς αϊοκίοη. 
[1 ἀρρθαγβ ἔγοπιὶ ἴἢϊθ ἀπᾶ ἔγοπι οἴθοσ ἴοχίβ 
τπαῖ 51. Ῥαι}᾿5 ον βρίγιῖ, ΠῚ τη, 85 11 υἢ- 
αυεϑεοηδοὶν ννᾶ8, δηά υἱνῆθα ὃγ {πὸ ἀϊνίηο, 

ΜΠ ἃ ποθ ἴλη ΟΥ̓ΙΠΔΓΥ ἰηϑιμῃΐς Ἰηἴο {Π6 
βίαϊε οἵα μυχοῦ αἵ ἃ ἀϊδίδποθο. Ηον οἴδϊεγς 
156 8. (ο]. |ϊ. ς ἴο θὲ οχρίαϊηεά, “1η {86 
ΒΡΙΓΙΕ 1 Ὧπὶ ἢ γοιι, το]οϊσιηρ δηὰ ςοηΐοπλ- 
Ρἰαίίης (οὐ Ἰοοκίῃρ δἴ) γουσ οτγάοσ." Ηβς 
ΥΥΙ65 ἃ5 ἢ πὸ (ἤδη ἀϊδοογηδά {πε} Γ ταηὶς δηὰ 
16. Τ 5 βρίτγίτυδὶ ἱπτυϊ ἄνεηθθθ δηα ΔΗ͂ 
ἃΠπὰἃ ρονοῦ οὗ ργόβθῆςθ ψοι]Ἱὰ δ6 ᾿πἰεηϑιῆεα 
πη 55 65 οὗ {πὸ Ομ υτοῖ πιεῖ τοροῖθοῦ ἴῃ 
Η18 πᾶπιο, ννῆο [88 ριαγδηϊεεῖ Ηἰβ8 οση 
Ῥγδβθηςθ ἱπ 8550 ΠΊ0}168 {Πι18 βαηοῖεά. 'ῆα 
ΤῊΔΥ͂ ἱπίογ ἴδῃ {πᾶὶ δῖ. δὶ οου]ὰ οἡ οςςᾶ- 
51008 ΘΧΟΓΟΙΘ6 [15 ϑριγιίιαὶ βῆ οὗ βιρεῦ- 
ῃδΐαγαὶ ἰπητηράϊαΐο ᾿ητιυ 1 οη, ον ἃ5 ΟἿΓ 1] οτά 
Οὐ ΘΑι ἰη Ηἰβ οὐννὴ ρτϑδλῖοσ πιδάδυγε αἰά, 
νη Ης εν Ναϊμδηϊθὶ δίασ οῇ υπάεσ ἴῃε 
Βα-ἴΓδο, δὰ τεδὰ ἢ]5 σμαγαςῖοσ, [οῇη ἱ. 51. 
Τῆς ρῥγορποῖβ 4150 οὗ ἴπε ΟἹὰ Τοβίαπηθηϊ δὰ 
(ἢ}5 εἱδ, 6. ρ.. ΕἸ15Π4 βαιά ἴο Οδἢαζὶ, “" ν εηζ 
Ποῖ ΤῊΥ 5ριγιῖ ψὰ ἴποὲ "Ὁ ΜΝῺΥ υοἱ 81. 
Ῥᾳι}} 

ἴη ἴΠ6 ϑἰγιισίυγο οὗ [π696 γεῦβοβ, 4 δπὰ ς, 
(ἢ6 δροβῖοὶ]ϊς βεπίθπος οὗ {ἰἸὸ ἀννἔμ] Ἔχίγδα!- 
τ[ἰοη 45 ἰἔ ἀηνν ἐπῆρ ἴο 81}, ἸΓΟΤΊὉ]65. ἴῃ 51.5- 
ῬΕΠ56 δηάὰ ποῖ {Πὶ δήῖδσσ βενεσδαὶ ᾿ἰηρετης 
οἶδιιβος ἀοϑϑ ἰἴ ἀδϑοθηά, δηὰ {πο ψ ἢ βοϊθηγη 
ΘΠΊΡ 8515 (566 θηρθ]). 186 Ἔχδοῖ σοηηθο- 
[ἴοπ οὔ ἴπ656 οἴδιιϑθβ ἰ8 ἢοΐ εαϑύ ἴο 566: οὗ 
(ῃς ἔοιγ ννᾶγ5, ῬγοῦδΟΥ ἴῃς Ὀεδὶ 15 ἴο ἴδε 
“ἢῃ [ῃ6 πᾶπὶὸ οὗ οὖγ 1 ογὰ ἢ στ ἢ “ το ἀε- 
Ἰϊνοῦ," απὰ ἴῃ ἴο ἀπηθχ (ῃ6 νογὰβ "ἢ 
(Π6 ροννοῦ οὗ οὐγ 1] οτὰ ἡ ἴο [86 νψογάβ 
“ μαϊῃεγοὰ τορεῖμοῦ.. .. ΤῊΥ̓ 5ρ|π|. “Ὑνπἢ 
(ἢ6 ροννεῦ " ἀοὸβ ποῖ ἀδποῖβ ἴδε ϑρίτιξ οἵ [ἢ 6 
ΑΡοβίϊα ἙἹοῖμθα ντἢ {πὸ δι που οὗἩ 3 Ογίϑῖ, 
ἃ5 ΒοπΊθ: ἴα ψοι]ὰ τεαϊῖγο ἐν γαῖμοῦ (Π8η 
σύν: ννῆϊ|6 ἐν δυνάμει 15. ἃ σοΠηΤΊΟη ΡἤΓΑΒ6 ἰἢ 
Ν. Τ᾿. 115 5 ἴπ6 οπἱν ρίδεθ ἰῃ Ψῃὶςἢ σὺν τῇ 
δυνάμει Οσσυγ5: δηὰ {Π|8 σὺν Ρτοῆχεα ἴο ἴδε 
αγιοἰεά δυνάμει τλλκο5 ἰς ργοῦδῦϊο τπαΐ ἴΠ6 
νογαὰ ῥοαυεν (ηοΐ Ξξ δ ΠογΥ, Ποῦ ξξ ροίοβῖδϑ, 
δυῖ 2οίφημι 4} 15 ἤθγα ἃ ἐδιγά εἰοηθηῖ ἴῃ {Π6 
Δ550 10 ]Υ πυρογδάάραά ἴο ἴῃς γοῶ δηᾷ »:7 “ῥίγὶῖς 
80 [παῖ τῃ6 ῥγϑοῖδθ πηδδηϊηρ Μ}}} Ὁδ, “ΤΒοτα 
μανίηρ Ὀδθὴ ρμαίμοσγοα τοροῖποσ γομ ἀηᾶ 7:7 
“ρίγ ἢ τὸ (Δϑϑοςδίθα) ῥόαυενρ οὗ ΟἿΓ 
Ἰ,ογά 6515: δϑϑοοϊαϊοα, τπαῖ 18, ἴο γμῖνθ 
οβεςϊ ἴο ἴῃ6 βοπίθηςς ὀχοσουῖοά ἴῃ (Π6 ὑπδθθῇ 
νου] δηὰ ἴο γοϑίγιοςϊ (6 Βαηά οὗ ξαίδη ἴο 
δοάϊν ρυηιϑῃπιοηῖ. [τ δῃουϊὰ 6 οὈϑεγνθά 
{παῖ 115. ἰ8. ἃ ἀξολσίον, ἃ5 Ἀρ θδΑγΒ οἡ 16 ΥΟΙΥ͂ 
ἴλος οὗ ᾿ἴ5 ννοτάϊηρ, ποῖ ἰθνο! θα βίγαι σῃϊ δ 
[Π6 οὔξηάοσν ἰπηβοὶῖ, θυ ομς ϑδυβροπάεα ἐπ 
{εγγογ ει ΟΥ̓ΕΥ ΑἸ ΟΥ̓ ετβ οὗ ἢ5 οἰδϑ8. ΤῊ 18 
15. 411 διιῖ ςογίαίη ἔτοπὶ ἴῃ6 ἔοττῃ (1) “1 πᾶν 
ἀοοϊάεα " (2) “το ἀοϊῖνοῦ (ηοῖ ἐῤὲς παδη δι) 
“ὠμοῦ δΔῃ ομς," ἰ. 6. ΔῺγ οεηάεγ οὗ (Π|5 5ἰδιῃρ. 
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ΟΠ τβῖ, σἤεη γε ἀγὲ ραῖμεγεά τορεῖδμετ, 
Δηἀ πλῪ 5ρίγτ, ἢ τῃς ρονγεγῦ οἵ ουγ 
Ι,οτά [|ε5ι5 ( γίβῖ, 

ς Τὸ ἀεϊῖνεγ δυο δὴ ομθ υηῖο 

Ι. ΓΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΈ. ΜΡ. [ν. 5--ὁ. 

ϑαΐδη ἔογ ἴῆς ἀδσϑβιγυςείοη οὗ τῆς Ηεθῇῃ, 
τας τπ6 βρίγιῖ τπῦὰὺ Ὀς βανβά ἴῃ ἴῃς 
ἀδγ οὔ τῃε ["οτά [εβυβ. 

6 Ὑουῦ ρ]ογγίησ ἐς ποῖ ροοά. 

ΝΟΥ ἅγὲ ἴδε ὑτγεσδάϊηρ ννογάβ “" τη 80 ἢ 48 
τρεϊγαῖθα τ 15 ἀεεὰ " δάνεγβε ἴο (Π]15 υἱενν, 

1η45Π1110}} ἃ5 πὸ ἀουδὲ 1η ἴῃς πιαγοὴ οὗ [ῃ6 
δουθγαὶ εἴδιιϑθϑ, ἢ ]ς ἢ ποῖά ἰὴ ϑυϑρθῆβε ἴΠ6 
7υά!ςϊ4] δκεηΐεηςε, {με ΑΡροϑβίϊε᾽ 5 πιηά γεϊοηϊοα 
ἴτοπὶ δέπ ᾿ηἴο σμορ απ οὶ αῃὰ ψῆδλῖ Ὀορδη 
ψνἢ (ἢ6 ϑρθοῖδὶ οπάεὰ νὰ τῆ ρεποτγαὶ. 
Ὑνμαῖ 51. Ρδὺϊ! ἔογ ἴΠ6 ργεβεηΐ ἀδϑβίγεβ 15 πε 
δ ρ] 6 ΘΧΟΟΠΊΠΊΙΠΙ Δ[Οοη οὗ (ἢ6 ποίοτϊοι!ϑ 
ΟἸἴδΉΔΟΥ: (815, Μὰ Κῆονν, ννὰ5 δοῖυ δ! γ Ρογ- 
οσπιθά ὈΥ̓͂ ἃ τπηδ]οτγγ οὗ [πὸ Ομ υγο ἢ 4556Πὶ- 
ὈΪεά (2 (οτ. ". 6), δηά τΠδῖ νυνὶ ΠΑΡΡΥ ταϑιι 5 ; 
ἴογ ἴῃ πλδῆ γερεηϊθα δηά ννᾶ8 γεϊποίαϊοα, 

Τῆς οὐηρίς ἐχοο»επμρςαίίοη Οἵ νὉΥ. 2 σουϊά 
Ὀε ρεγίοιτηθα ΟΥ̓ ἴδε δϑϑοηδίεὰ ΟΠυγοῇ, ἀπά 
115 ΠΟ ΠΊΌΘΥΒ ἀγῸ οχῃοσχίθα ἰῇ Υϑγ. 13 ἴο Ἔχοῦ- 
οἶϑθ (15 τιρῃῖϊ. [{ δθοηβ ἴο βανθ Ὀθθη Δη δχ- 
εἰυπίοπ “ ηοῖ ἔγοπι ἴῇς πηγδῖῖοδὶ ΟΠιγο, ΠΟΥ 
οἰθαη ἔγοπι ἔπ υἱϑδ]6, Ὀὰϊ ΟἾ]Ὺ ἴτοπὶ ἔθ! ϊονν- 
δἢ!0 ἴῃ ἴῃς υἱϑίῦ]6 ἴῃ ΠΟΙ ἀιι|65," ἩοοΚεγ, 
Β. 1]. εἢ. 1. 11. ΤῊὴΘ ἐχλγαάμίοπ ἰο ϑαίαη, 
ὙΓΠΙΟῊ δοςοπιραηϊδα ἴἢ6 ρσγάνοῦ δηα ςοπιροιϊηά 
ΘΧΟΟΙΠΊΠΙΠΙςδίίοη, υνᾶ5 δὴ δοῖ σοβδογνοα ἴου 
[Π6 ΡΙΘΠΑΓΥ Δυ ΠΟΣΊ οὗ Δη Δροϑίϊθ, ἃ5 ἈρῬθδτ5 
ἔγοπι {115 ἰεχῖ δηὰ ἔγοπι ᾿ ΤΊπι. ῖ. 2ο. Νν δἵοσγ- 
ἰδηὰ (οη " Ευπάδτηηεηϊςαϊ5,᾽ ς. ἷν. νο]. 11}. Ρ. 460) 
ἀοῆποϑ {Π|8 τοσε Ἐχίγοπιθ ΡΟΠΑΙΥ 45 ἃ τοάυς- 
τἰοη οὗἉἨ ἴΠ6 ϑδίπηθγ “ἴο (ἢ6 βἰδῖος οὗ ἃ μραΐπθη, 
δοοοιηραηϊθαὰ νυ (6 διςπογιδίνο ᾿ηβιςτοη 
οὗ Ὀοά ν ἀἴδϑοαϑο δπά ἀθαῖι." Απά ἀοδίῃ, ηο 
ἀοιιϊδέ, νν45 ἰπβιςῖοα ἴῃ [1ἢὴ6 οὯ56 οὗ Απδηϊαϑ 
Δα ϑαρρῆϊγα, γῇογθαθ ἀἴϑδθαβα ΟὨΪΥ νγᾶβ 1ῃ- 
ἰοηάεά τη [ἢ}8 Ἰηϑίδηςς οὗ 1ἴῃ6 υποῃαϑῖς ς]- 
Ργιῖ. ΤΠ 5 8 οἶθασ ἔγοπι ἴ(ἢ6 στίμῆζ νον οὗ 
[815 γθῦθ6 ας: δυῖ [ἴ 185 64. 4}}}7 οἰοαγ τῃαΐ τῃ6 
Οοτπιίδη ογίπλῖηδὶ ννουἹὰ Ὀγ πὸ δοῖ οὗ εἐχ- 
τγδάϊτίοη ἤανε ὕθθη τοάμπςοά, ποῖ τ ΓΟ ἴο 
(86 5ἴδῖε οὗ ἃ μοδίῃθη, 45 Δ δίουϊδη 54γ8, 
Ὀυϊζ ἴο ἃ 5ϊδῖο (ἔογ ἴῃς {ἰπ|6 δε πσ) ννοῦϑα ἴδῃ 
1Ἀῃῆαῖ. Εογ ἢἰβ ἰοῖ ψνουϊὰ ἢανθ Ὀθδη ἠοῖ ΟΠΪΥ͂ 
Θχοϊυβίοη ἔγοπι ἴῃ6 Παϊ]οννθὰ ςοἰγοὶς οὗ ἴῃς 
εεοίεεία ἱπῖο ἴΠ6 Οἰοσῦ κου»γ0. ΟΥ Ά Ροττηϊ θα 
ἀοπιαφίη οὗ ἴΠ6 ἀδν1), θυ ϊ σις ἢ ΘΧοΪ 5. η 86- 
ςοπιραπίοα νυ ἢ ἃ σροςίδὶ ὀχίγδαϊοη ΠΌτῃ ἴῃς 
ξονετηηεηΐ οὗ ἴδε Οδυτοὴ ἰηἴο ἴῃ βρῆοτγο οὗ 
ϑαῖϊδπ᾽ 5 οΟΓ δηα πηλα]ςο, ἔογ ἀδοίΓιςίίοη οὗ 
τῆς 5ἰηξι! σαγηδὶ παῖυγα ΟΥ̓ Πηθδη8 οὗ ψγίευοις 
δοάἶν αὐῇᾶειίίοπ. ΤῊΪ8 8 ννῃαῖ Αἰ ριιδῖιης ς4}}5 
(6 ὁ ΘόνΈγο ΠΊΘΓΟΥ οὗ ἀϊνίης ἐϊποιρ η6. 

δῆε 5δοι]ὰ Ὀθαγ ἴῃ πη τΠ4ἴ ἰη [15 ρτοαῖογ 
Θχοοσηπιηϊςαίίοη οὗὨ ἃ νυ] }} δίπποσ, ϑαΐδῃ, 
{πε τυΐοῦ ᾿πάδοὰ οἴ (ἢ}5 σοδπιοβ, γοῖ πονν ΔΕΗ͂ΟΣ 
{πὸ γοϑιγγοοιίοη ἃ ΓΌΪΟΓ βυδογάϊπαϊοά ἰο {Π6 
ςοπίγοϊ οὔ ἴπὸ δδοοηάβά ϑοὴ οὗ πΊδῃ, νγᾶ5 611}- 
Ρἰογοά 85 ἃ βοουῦρε οὗ σοά υηΐεγ ἴῃδ δυἴϊπο- 
ΓΙ οὗ (ἢ τῖϑῖ : ἤοβο ρυεαῖ Νᾷπι 18 [Πογοίογα 
ἰηνοκεοά Ὁγ Ηἰ8 Αροϑβίϊς ἴη ἴδε ἔμ} ργοϑεῆςς 

οὗ {πὸ Οδιγοῦ δϑϑοπ) δ] ο, ἂἀπὰ Ηϊΐ πον 
“ ῬΟΥΕΓ ἴῃ ἤδάνεῃ δηα ἴῃ φαγῇ 15 δϑδοςϊδϊθα 
ἴο ἴῃ Δ55θ Ὁ] δηὰ ἴο ἴῃς Αροβίϊε 5 υδέγι 
ὙΠΟ 15 ἐῤόσό γεσεπὶ; αβϑϑοςίδῖοα τπογειηΐο 
ἴῃ ογάεγ ἴο Κοὸρ ϑαΐδη᾽ 5 τηαγγίηρ μδηά νυ] 
ἄντ ἸΙπιιῖ8, 1εδῖ ἔτοσὶ τπ6 ὈΟΩῪ 1ἴ 5ῃουϊὰ ὃς 
Ρυῖ ἔοτῖἢ ὕροη {Π6 5ρίγιῖ αἰδο. [Ππάογ {Π 656 
ταβι ΓΙ οἴ οη5 ἴΠ6 ΘΠΘΠῚΥ οὗ τηδηἰίηα ν᾽ 85 5: ΠΊΡΙΥ 
564 (1) 45 ἃ ΜΊΙΠ ΠΡ ἴοο] οὐ ἰηϑίγιπιοηΐ ἴῃ 
δι ηρς ἴπ6 θοάγ οὗ {Ππὸ) οἰοηάοτ, (2) 825 δῃ 
ὉΠ ης ἀρθηῖ 1 Παϊρίης ἴο 5:40 [σου 
[Π6 5ουεὶν 5πι πη δοάγ ἴῃς τγονϊνοὰ ϑἰηξωὶ 
[ι518 οὗ [ῃς οΪά Αἄδπι. 

5. ,30ν ἐδὸ ἀεεῖγμείίοη οΥ ἐδὲ 3ε:}. 1. 6. ἴοσ 
Ὀσίηριηρ δδοιΐ [6 τοῦ Ποδίϊοη οὗ 6 σδγηδὶ 
Δβδοιοη5 δηὰ ]ἸιισῖβΊι Εἰ ἴα ἃ νογτά οἥξη 
υϑοὰ ἴο ἀεποῖς δὶ ργέπερίε 97 εἶπ 'ῃ Ὠυτηδη 
Ὠδίιγεο ννῃϊς ἢ ΘΥΟΙ δίγινο5 δρδίηδξ ἴπ6 ]}1- 
τηθηΐ οὗ ἴπ6 ἀϊνιηθ ἰᾶνν.0 [Ι͂ἢ τἢ}]5 ᾿πϑίδηςθ οὗ 
πε (ὐοτι τ ίδη ουἱργὶξ πε ἰανν]θ55 το ΠΟΥ͂ 
ΓιιΠη5 ουἱϊ οη ἴῃ6 [1η65 οὗἉ Ἰ᾿Ισθηϊουϑηῆθϑ5. ΤῊ 8 
᾿Ἰἰσοπίίοιιθηεθα ἤπάβ ὀχργοβϑϑίοη δηὰ ἴδικοβ 
οἴεοῖ ἴῃ ἴῃ πηιδῖογίδὶ ἤθϑθῃ, δηά 950 ἴδε 
Εἴς] ἰ5 ἀδϑιβπαῖοα ὈΥ τῆς ρΡἢγϑίςδὶ ; [86 τ..- 
566 τηοϊϊοηβ οὗ 5ἰη ἂγὸ Ἄοδ᾽ θὰ ὈῚ 186 ᾶπὶθ 
οὗ παι γνυιίςῖ 15 1ῃ6 νἱϑι Ὁ] 6 υθῆϊοϊ οὗ {ῃεὶγ 
τΑδι  οϑίδτίοηθ. διπ)αγιγ, Ὀυϊ Μὰ ἃ ΔΓ 
ἀϊβεγοηΐ ἀρρ] !ςαζίοη οὗ [Π6 ἴογπι, ἰη 1ῃ6 πιουβ 
ἰοχῖ “ὝΒο νογὰ Ὀδοᾶπιο ἤσθϑἢ," [ῃ6 υηϑθθὴ 
δυπιδη 50] δηὰ βρὶ γῖϊ ἀγὲ (Γ]Υ ἴῃ ἴῃς δάςκ- 
δτοιιηάᾶ οὗ (ἢε (51η|655) ἤξβῃ οὗ ἴπῸ [ποᾶῦ- 
παῖο δοη. Πα ργεροϑιίίοη Μὸν (εἰς) δότε 
ΤΑΙΠΟΥ Ροϊηΐβ ἴο ςοηπίεπιρίαἴοα τοϑυϊῖ, ηοῖ ἴο 
ἴῃς Ἔχο]υδίοη οὗ ἀεϑίρη, ἰξ ρογδάνοηϊζυσγε ἴῃ 6 
ΤῊΔΠ᾿5 ΟΔΓΠΩΪ Πδίυγο ΠΊΔΥ͂ Ὁθ ἀταϊηεαὰ οὗ 118 
ΕΠΟΓΡῪ οἔὗἉ 5ἰηΐμ] [16 ΕΥ [ἢ Ραὶῃβ οὗ (ἢ ὈΟΔΙΙΥ 
ἀϊδίεμηρογ, ΤΠΕΓΘΌΥ πιακίηρ ἴσιο τορεοηΐδηςθ 
Ροβϑίδ]ε ἕογ {Π6 βιιβεγεγ, Δη ἃ ροββί8]6 ργθοῖ βθὶῪ 
1η ἴῃ6 ἄσγτοο ἰη ἢ ϊοἢ ἴδε οἷά πιδη (165 ἴῃ 
Ἠϊπη. 

δαὶ ἐῤε «ριγὶἘ γιᾶγ δὲ “ατε4ἢ Το “οωῇ 
οὗ {πὸ οἤεηάεγ 15 ποῖ βρθοϊβοά μογο, θθσδιι56, 
θείην πε 56αΐ οὗὐἩ ἋΠ6 ν]]], ἰξ 15 ἀεϑί ηθὰ τὴ 
Οοὐ᾿β σογτϑοῖίνο ΤΊΘΓΟΥ (ὈΥ πιοδη5 οὗ τεροηῖ- 
8Π0ο πηδάθ ἔ 9} 0] 6 του ἢ Ρἤγϑιοδὶ δἢϊοτ 0) 
ἴο τεοθῖνθ 4 πεν ἀεϊεγπληδίίοη οὗ 115 νν}}} ἴο" 
ννλγάβ ἴΠ6 βρί γι] παῖυγε. ὙΠὲ πιδη᾿β βρισγιΐ 
ϑαΐδηῃ 18 1ῃογείοστε ἢοΐ ρογπιοα ἴο ἰουςὶ, 
Ὀδσδιι5θ, Ὀεῖπρ ακίη ἴο 16 ἀϊνίηθ δβϑϑϑθῆσθ 
(“ τμαῖ ν μοι 15 θογῃ οὗ (ῃς ϑρίγιξ 8 βρί τίς ") 
1: ἰἴ5 ἴηε τεσθρίδοϊε δηά βῃγίηα οὗ ἴῃς ρῥγιηςῖρὶε 
οὗ ἔλιτἢ, πὰ ἰ5 {παΐ ἡδίιιτο ννῆϊο ἢ 15 ἐρηηιϑω 
ἀϊαιείν δοϊυαϊοά ὈγῪΥ {πε οὶ Οἤοβί. Οὗ 
σουγϑβθ, (Π6 βαϊναίίοη οὗ πὸ ϑδριγιῖ ἤδγὸ βρθῶσ 
ἢρα ἰηνοῖνοβ {παὶ οὗ ἴπ6 δου] δπὰ δοάγ ἴοο 
([81ῖ8 ἴα (Οογηϊίδη ποάγεσ οὐ ἴῃς τς 
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Ἀ ΟἱἹ.5.9. Κῃονν γε ποῖ τῆλι ἴδ {π||6 ἰεάνεη 
ἰεανεηεζῆ τΠ6 ννμοὶε ἰαπιρῚ 

7 Ῥυῖρε οὐ τἢετείοτες ἴδε οἱά 

ἰεανεη, (μας γε παν θὲ ἃ πον ᾿υτΠΡ., 45 
γε αὶ υπἰβανεποά. ἔογ Ἔνεὴ (ἢ γίϑὲ 
ΟἿΙΓ ῥᾶϑϑονεγ [18 βϑδογιβοβα ἰογ ὺ8: ἔδαι “ἴωξι. 

Ἑπαρίογ ψνοιυϊὰ τεδά!ν υπηάογοίδπα), 1η45- 
τουςῇ 45 ἴῆς 561- ἀεϊογπιηδίίοη οὗ ἴῃς οι] 
ἔτοπι {πὸ ἤεϑῆ ιτἱπῖο {Π6 βριγῖ ἄγανν8 δ]οηξ 
 τΠ6 δοι]ὶ {πΠῸ6 ὈΟΑάΥ αἰδο, δηὰ ἴϊι.5 ἴῃς 
Ὀούγ, ἴῃ ἰἴϑοὶῦ σάαῤῥογοη οὐ ἱπάϊβογεηῖ, θ6- 
ΠοπΊ68 βαϊναῦϊο θθσδιιϑα [ἃ ἢΔ5 σθαβοά ἴο ὃδ ἃ 
σῶμα τῆς σαρκός ΟΥ̓ ὈΟΩῪ ςοηίτο]]εἀ δΥ {πε 
Ργίηςρς οὗ βίῃ. [π δυπὶ, ἰΐ ἀρρθαΐβ [παῖ 
ϑαϊδη 5 ροιτηεα δἰπὶςτίοη οὗ ἴπὸ ρῥῇγϑίςδὶ 
Ὀοάγ 5 ἀεβὶ πε ἴο εἴεος ἴῃς ἀεϑίγιιστίοη οὗ 
6 ἴδιο] ἤθϑῃ, δηὰ [18 γοβϑυ τ [5 ἀδϑιβηεα 
ϑαῖὶη ἴο πηᾶκθ ἔδαϑι δὶς ἴἔσγιις σγορεηΐαδηςθ, ἰη 
ογάογ {παῖ ἴπ6 ννῇο]ς πιδῃ ἴῃ 5 ἴγρὶῈ πδῖυγο 
ΤΑΔΥ ἰπ ἴΠ6 ἐπα ὄὀβοᾶρθ “6 ὀνετδϑίίης 46- 
δἴγιςτίοη ̓  Ὧἀηὰ 6 ἤηδιῪ βανεὰ νὰ (Π6 
Μεβϑιδηὶς βαϊναῖίου. ὙΠῸ Μοβϑίδηϊς β]νᾶ- 
τίοη ἀφηοῖοϑ ἴπῖ σοτηρίοῖο σαϊναϊίοη ννῃϊοΐ 15 
ἴο Ὀ6 δοςοογάρα ἴο ἴπὸ σογεσα, τοἀθοπιθά ουἷ 
οὗ [Π6 εο.»ο., αἴ ἴΠ6 Ῥατγοιιϑὶα δηὰ γοϑυγγοος 
ὕσοη οἵ {πὲ }ι5ῖ. 

Θ. γον σίογγίησ ἰς ποὶ ροοά.)] Καύχημα. 
ΘυΓΟΥ ἠοῖ »καἱεγίες σἰογίαπαάϊ, ἃ5 Μογεῦ (νῆο 
υοῖε5 ΗΚ οαι. ἱν. 2, νν ογο ἴΠ6 ννογὰ πλΑΥ͂ πηθᾶη 
“ στουηά οὗ Ὀοκϑίης, υυῖϊ ἴῃς ἰάεα οὗ φγοωπά 
1165 δ ο οὶ γ ἱπ {η6 ςοπίεχι : ἴδεγε ἰτ 15 [6 
εἰγειυπιβῖαπίίαὶ οοπιδίπεαὰ υυἱτἢ [Π6 ὀββοηῖὶ αὶ 
4.η856 οὗ {πΠ6 ψογὰ), Ὀιΐ ταῖμεῦ σίογίαϊο, ἃ5 
Βεοηρεὶ, ννο Βοννόνοῦ πὶ ρῃϊ μάνα δά ἀδὰ γαεία. 
Ηετε καύχημα 15 5οπιοῖῃίης πιοῖς ἑοηςτΓοεῖθ 
1ΠΔῃ καύχησις : ἴογ ψνῆδῖ θέλησις (Η εργ. 11. 
4) “νἸΠΠσ ἴῃ Ργόςοβθ 5 ἴο θέλημα “ ἀ6- 
τογιϊηαῖο οὐ ἀδεϊαγοὰ «11, ννῆλξ κήρνξις 
“ ῥγοδοῃίης ἰΏ Ῥγοσεβ5᾽ 18 ἴο κήρυγμα “ ργύδοἢ- 
τιοη  (ΠΟΡΟΓ ἰῃ ΡΓΟρΡΓΙΟΕΥ “τῆς {πίηρ 
Ργοδοβοά, ὄνεὴ διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγμα- 
τος ΤΊΑΥ͂ 55" “ΟΥ̓ ἴΠ6 Ργεδοῆπιοπὶ οἱ ἴῃμ6 
ΜΟΥ 5. (ΟἹ Ϊγ ̓), ννμδὲ κρίσις “ )υάϊ!ς!α] ρῥγο- 
(655 ἰδ ἴο κρίμα “}ηιαάϊςῖα] 5επίεηςθ ῥγο- 
ποιπορά," νι παῖ βαπτισμύς “ἴῃς τίῖϊθ ἰῃ 
Ῥγοςθ55 " 15 ἴο βάπτισμα “ ἴπε το σοπιρίοἴεα,᾽" 
ποῖ “ τη4ῖ ννῆϊςἢ ἰ5 θαριχοα".---τῃαῖ ἰ5 καύχησις 
ἴο καύχημα: ἴΠ|5 ἰδ ννογὰ τηο4η8 ““ θοΔΒΌ Πρ 
ἱογοά : ΠΟγῸ ᾿ΐ ϑἰρῃΐβοβ “ ονεγί Ὀοαδδῖίης," 
“ Ῥα]ρδῦ]θ β]ογγίπρ." ΤΠ5 ἴγυς ἰάεα οὗἁ [6 
ψνογὰ 5 ι5ῖ ψνμᾶῖ ἰ8 βεσα σεαιίγοὰ ὉΥ ἴῃ6 
δηϊεσοάεηϊς ςοηῖοχί. 

Ἐχρίδηδίιοη ἴῃ {1}: “Νοΐϊ οοτ61γ,᾽" “ ποῖ 
ΘΘΟΙΩΪΥ ἢ-- πὸ ἠϊοίξε, ἃ8 80ΠΊΕ--“ ποῖ νν6}}- 
{πιεά 15 ὕουΓ αἴττιάς οὗ Ὀοδϑίίηρ "ἢ [5 ἐῤὲε 
ἃ ἴϊππιε ἴο ρμᾶγαάθ Ὑοιῦ ἰΟΗῪ ῥτγίν!]ερεβ οὗ 
ΒΑΪΠΕΥ ΚΙΏΣΒΗΙΡ οὐ ἴο ἢἤδιιηΐ δηά βουγὶϑἢ 
γουτ ΟὨγϑίϊδαη ννϊϑδήοτῃη οπιδγοϊἀοτεὰ ψἹἢ 
ἀνου ἀἰγ ΡἢΠ]ΠΟσορῆν, ννβθη (5 ϑοαηαὶ οὗ ἴῃ 6 
σδυτοῦ βδἴαγοϑ γοιι πῃ ἴπ6 ἕδςε ὁ ὙΠεοϊοσιοαὶ 
Ῥοτρ οχμ θὰ ἴῃ {86 πικίἀδξὲ οἵ 8 πιουδὶ 
Ρίάσυς θερυη “Μομγπιπφ, ποῖ Ὀοεδίίηρ, 
διουϊὰ δᾶνς Ὀεεη γουγ δι[πἀ6; ἀθεὲρ οοη- 

{τ οη πὰ 5 ἐπ υπηαἰίοη, ἴῃ ογάοσ ἴο οθοῖκ 
πε βργεδά οἵ (ἢϊ5 τηογαὶ πιϊαϑπηᾶ, ἴῸσ {Π15 Πδ- 
δταηΐ τοίαρϑα ἱπῖο ποδῖμθη υἱοὸβ 15 ἃ την 
ἰηξεςτου5. “Κηον γε ποῖ {πῇ ἃ {{{π|6 ἰράνθη 
Ἰδανθηεῖῃ ὈΥ ἀερτθθβ 411 [89 πιδ88 οὗ 
ἀουκῃῖ" ὙΤῆε ροδβίοη οὗ ἴδε ἅγίιοϊε ἀδ- 
τηδης(5 (ἢ 8 τοπάθγιπρ : 566 Νίαἴῖ. χῆὶ,, Κα ηῈ}] 
ἰϊ νγὰ8 ἰδανθηθαὰ δηΐίγο᾿ οὐ “.4}} τῆγουρῇ. 
Ῥασρο οἂὔΐϊ δ οὔποθ (δογίϑβί ᾿ππρογ.) ἴτοπὶ 
[ῃ6 ΟΠ τιβίίαη σοταπιυη!γ {πὸ οἷά ἰράνθη οὗ 
Ῥαρδη ἔογηϊσδίίοη δηὰ 4}} υποϊθδηποβθ. ΕἸ} π|}- 
δῖε ἔτοπιὶ ἴῃς σπυγοῖ [ἢ]8 υἱοίοιιβ ἐθγπιθηῖ: 
βδῖδιρ οιξ͵ι ἴἢ6 5δενοῦαὶ βραγκβ Ἔογα ἴΠ6γ ρδῖῃογ 
ἱπῖο ἃ 5δοϊΙὰ ἤἥαπιθ. ὍΤῊϊ5 γοϑίἀυυση οὗ μοαίμθη 
Πθιῖ5 πηιιϑῖ 6 ἜΧρο]]οά, ἀπά πὶ ἐογι ἢν ἢ. 
Τῆς [ονν5, οὐ ἴδε ἀδΥ δείογε ἴῃς Ῥαββουου, 
ΜΜΈΓΘ ΨΕΥῪ 5ἴΓἰςῖ ἴῃ τοπηουΐηρ 4}} ἰδαν θη ἔγοπι 
{Π6 ΙΓ δοιώει : 806 Εχοά. χὶ!. τς δηά ηοῖοθϑβ 
{πογο. 

Ν.Β. Ζύμη, ἴτ. ζέω, “εγυἱ»ηεηπέιη ΟΥ̓ Γι η- 
ἔμηπι ΞΞ ἰδανθῇ, ΕΥ. ἰδναίη, 1,4ἴ. ἰεναγο : ἃ στρ 
οὗ «“οὐν ἀοιρὴ πὐχϑὰ νντ]ν ἃ ὈΙΡΡΟΣ Ἰυπὴρ οὗ 
ἔγεϑῃ ἀουρῇ: ἰδ ργορογίίθβ. ἴο ἀἰϊδίυτγο, ἴο 
ΡΙΗ υρ, ἴο ρμοπείγαϊθ, ἴο δςϑι πηι αῖε, ἴο εἰνα 
ομαγδοῖοῦ. ὙΠῸ Απηυϊοτϑάχοη ἀοωρ τ “"" ψεῖ- 
τεὰ " οὗ “ πιοἰδίοπεα ᾿Ξξ ,αηγίπα ἀφμα ἐηριδμία. 

Ἴ. ῥμγφε ομὲ ἰῤεγεΐογε ἐῤε οἷά ἰδαυεπμ.} 
Τῆδ τηθᾶηϊηρ ΟὗὨ 1ἢ5 οἰδιι56 ἰ5 (ποὲ ἃ5 (ἢτγγ- 
βοβίιπι, Εἰβῖι5, ἀηά οἴμογβ, “ ἔχοϊυθ ἔγοπῃ 
ΥΟΥΓ ΠΟΙΆ ΠΠῪ ἐῤε ὠπεῤαςίς οης "--τῆαῖ 5ρ6- 
εἷῆς ογάθγ ἰ5 ρίνθη ἰῇ ὙϑυῚ 13, Ὀ01) “Ῥυγρα 
ουξ ἴῃς ςαγηαὶ ΠδὈϊ15 οὗ γοιτγ οἱά πποοηνογῖοα 
βίαλῖθ, νν ἢ ἢ αἴοσ Ἰοηρ τοργεδϑίοη ἀγὰ θερίη- 
πίηρ; ἴο Ὀτοαὶς ουΐ δἰοβῇ, 5 ἰηάθθά ἢδ45 Ὀθεῃ 
ταδάς σοηπβρίσυοιιβ ἴὸ ἴπ6 Οὐΐοσ σοβπιοϑ ἔγουῃ 
(ἢς Ρυθ]}ογ οὗ [Π|5 σᾶ56 οὐ ἱπλπιογδὶ ιν, ἃ 
βίψπαὶ συπιρίοπι οὗ ἴῃ σοτγτγιιρίίοη [ἐδϊοτίηρ 
υπάθγ ἴῃς ϑιιγίασθ ΟἿοαῦ οιιἱ ἴΠ15 οἱ ἰθάνθῃ, 
Ὀείοτε [ἴ ναῖε τῆ γοϑῖ οὗ {πε ἰυπὶρ ; πᾶ 50 
γε ΠΊΔΥ ὃὸ ἃ ἔγοβῃ-ἰςτηοδάθα πιᾶ55, ἃ Ὧενν πιὶχ- 
ἴπτο (φύραμα) οὗ ρΡυγε πλθ64] ἀπα ϑννεεῖ ννδῖοσ, 
υνἱτηοι ΔΠΥ͂ Δ]]ΟΥ̓ οὗ δοὺῦ ἄουρῃ. Εἴξυγα 
δραγί, “τῃαῖ γε πλαῦ Ὀ6 δηὰ σοπίϊηυς ἴο δ6 ἃ 
ΤΆΟΓΔΪΥ ἢὸνν σοπιπλιηγ, αἰδιηξεςῖεα οἵ νἱςβ 
δηά ἀϊπϑιοανοποά οὗ ονεσγί βίη. 

ας γε αγὸ μηίεαυοηεα, ἱ. ε. ἴῃ πος Κοορ- 
ἴῃ ὙΠ γουγ πογπιὰὶ δηὰ ργοροσ βίδῖε οὗ 
τη]εάνεῃ : ̓ἰνα ἰῃ ΠΑΣΤΠΟΩΥ ἢ ΥΟΙΓ οἴ δ] 
“ἰαΐια, ΜΥΜΙσἢ 15 ἃ Ροβιτοη οὗ σοπηρίεῖς 8|16η8- 
τίοι) ἀπά βεραγαϊίοη ἔγομι 4}} πηάπηοῦ οὗ ργοῇὶ- 
ΔΟΥ. 

Ἶ 18 ἰοάνοη οὗ νἷσθ πγυϑῖ δα δἵ οὔςς ρυγρεά 
ουἕ οὗ {6 “Ἰυπὶρ" οὗ [86 σδυτγοῖ --- ΎὮΥ ὃ 
Βεοσᾶι86 16 Ἐεαϑδὶ οὗ ἴπ6 ἴγ Ῥάββονοσ Πᾶ5 
Αἰγοδν σοτϊηπιεποοά! Ὑπὸ τοὶ δβοῇδὶ 
Ι,ἀπὶῦ ννα5 δἰδίη ἰη δγρμ} ΜΨΜΒΑΙΣ [1 εἀνθη 
ἴῃ ἀουνῇ ννᾶ8 πεσε δνεῦ, δε ἴδς6 ῥανιό οὗ 



278 

᾿ ὦν, ἀρὴν 
ω7. 

8 Ὑπετγείοτε ἰεῖ υ8 Κεαρ "Πα ἔεδϑῖ, 
ποῖ ἢ οἷά ἰεανεη, πεῖτῃετ νυ τῇ τὴς 
Ιδάνθῃ οὐ πιαϊϊςσα δηὰ νυἱοκοάποβϑἕ : 
δυῖ ψν τῆς υπἰελνεπεά ὀγέσά οὗ 
βίο γΓ δηά γαῖ. 

9 1 ψτοῖς υπῖο γου ἴῃ 8η ερίβες 
ποῖ ἴο σοΟΙΠΡΔΠΥ νυν τῇ ἐογηϊςδῖοιϑβ : 

10 Υεῖ ποῖ δτορεῖμοσ ψν ἢ τῆς 
[ογηϊσδίοσβ οὗ (ἢϊ5 ννογὶ ἃ, ογ ἢ τῆς 

δε ἰακυ ντᾶϑ 5'αϊῃ  [πλιροβϑῖδῖε ' [πηπΊΟΓΔ ΕΥ̓͂ 
ἴη (6 ΟΒυγοὴ οὗ ΟΠ γιϑὲ πον {πδΐ ἴῃς 2. αγηὁ 
9. Οοά ὰ8 δέῃ ϑβδογιῆοθὰ ὃ [{πῃροββϑιδὶε ! 
Τρδὶ [158 1 ,ἀτπὴῦ οὗ Οοά ννᾶ8 5ἰαῖπ, ννῆοη Ηδ 
ννᾶ5 541, 15 8ἍΠη δοῖιιαὶ ζασοὶ (καὶ; υ]655 11 515- 
ΠΙῪ Βογο “' 4]50" Ξξ' “ Ὀεβι 65 οὐ᾽ “"πηογὸ- 
οὐδοῦ ἢ: «υδέγεξογε ἴῃ ἴδο ννᾶκε οὗ [5 γγοαΐῖ 
ἔαςϊ ἰοῖ 5 ΚΘῸΡ ξεϑῖϊναὶ δοσογαϊηρ!γ : ἱἢ τὴ6 
ἀϊνίπα δηζιγρε οὐ ἴπθ6 ἰθραὶ ἰαπὶὺ 85 ὕδθθη 
βἰδίη, ἰδσῖ ηοῖ 6 πηογαὰὶ αδπιῖγρε οὗ ἴπ6 ἰοραὶ 
Ἰοανοη 6 τοδάπι δά ᾿πῖο ἴῃ Ποιιθε οὗ σοά: 
Ὀυς ταῖποῦ ἰοῖ 15 Κορ ἴπὸ ἐραϑίῖ, ποῖ ᾿πάθοὰ 
1ῃδῇ πιαΐογαὶ ἔθαδι οὗ δενεη ἀδγβ οἡ σάκθβ υπ- 
Ἰεανοπρά, διῖ {Π6 δρί γζιι4] ἔραβὶ ρεγρείιαὶ οὗ ἃ 
ξοοά οσοπϑοϊόποα 1η5}}}}|16ἡ οὗ δὴν σἱσθ δηά 
ΘΥΟΓ σῃοογρα ὈΥ ἃ ᾿νε Υ πορὲ οἵ {π6 σοπιης 
Μεϑβϑίδπις Ἰογβ παῖ ἅγὰὸ ““ὑπϑθθη, υῃῃραγά, 
ὉΠ] ποα ᾿" (ςἈ. 1]. 9). 

Νοΐ τυὲ! οἷά Ἰεαυεη. “ Τυάαίςιαί! οἵ ΕἸ ηϊ- 
αἰ5πιὶ," Βοηρεὶ. Βαΐδοεγ Ειῤηϊείοπὶ αἰοηθ. 
Μηδὲ, ποῖ μήτε, 56Υν65 ἴο {πτῃ γσουπά [Π6 σοίη 
οὗ ἵἴννο 51465, δηά δῆῖογ τὸ οὔνοῦβο οὗ “ οἱὰ 
ἰεανεη οὗ Ὠεδίμθη νἱςθ ἰῇ βϑηεσγαὶ, ἴο ὕσὸ- 
βεηΐ ἴο νἱϑνν οὐ ἴἢ6 ΤΓΟΥΈΓδΘ ἴΠ6 δρϑςίδ] υἱσθ8 
οὗἨ πιδιῖος δηὰ οἵ νυἱοκοάποθββυ Ὑῆθδα ἃγα 
ΒοΠν65 οὗ δρροϑιτοη οσ ἰἀθπεῖγ, [αἴ βροοϊῆς 
ΤΟΤΑ] ἰδσάνθη ὙΠ] ἢ 18 ““πλΔ] 1.6" ἀπὲ {παῖ 
νΥὨΙ ἢ 18. “ ψι ιοκοάηοθ58. 2Μαἤες τῷ ον ἀ15- 
ΡοβίτΙοη οὐ ὈΔα λίγο : αὐὐεζεάπει. Ξξ ἴῃ 6 58π|6 
ἰγδηβίαϊοσα ἰηῖο ἰδ, ““δεῖϊνθ νυνὶ κοάηςρϑϑβ. 
Τί 164 οὗ ᾿Ἰηἀυβῖσγγ ἴῃ ΤΕΥ 1165 ἰὴ 1π6 
εἴγπιοη οὗ πονηρός, Ο6 Ψ8Ο ἰ58. {1}}} οὗἩ ἐγομδίε 
ἴο οἴποῦβ. 

“Βυΐ ἢ [Π6 πΒΊοαυ θη ΟΥΆΩ᾿Θαυθη] 655 
οἰοτηθηῖβ οὗ Ἀπ8Ὲ}} θὰ πιοταὶ ῬΌΣΣΕΥ ἀπά οὗ 
ἔγυῖῃ." οἷ εἰλικρίνεια 5ε6 Ρίαῖο Ποῦ. 
Ρ. 538: ψῆοτγο {Π6 νυ ςε5ῖ οὗ νν 165 15 ἀεῆπεά 
ἴο ὃ6 τῃαῖ ννῃϊςἢ 8 πχοδῖ ρυγε ἔγοτη δάπιλιχίυγε 
δῃα πηοβῖ ὠπομἐ οί. 

ΤῊ15. Δ]]ΘΡΟΥΥ͂ οὗ ἴπε ᾿οάνθη οσσυγτηρ 50 
βοοῃ Δεν ἴῃς Αροϑβίο!!ς τῆσπαςε οὗ ἴῃ ψυθδῖεγ 
Θχοοιλπλι πη δῖ! ΠΙΑΥ αν Ὀθθη βιυρρβοβίθα 
ἴο 5. Ραι] ἔγοπιὶ Εἰχοά. χί!. 19, “ ΝΥ Βοβόϑυύεσ 
οδίοϊ τπαΐὶ νι ςἢ 15 ἰρανοηθά, [Παΐ 5ο] 5}4]} 
δ. οἱ οὔ ἴτοπλ ἴμ6 σοηρτοραίίοη οὗ [5γδεὶ.᾽" 

1.15 ἴγιι6, [ἃ σδηποῖ δ 5αἰά (παῖ ἴῃ 
᾿πδουίίοη οὗ {18 Δ᾽] ΕΡΟΣΥ ἴῃ ᾿ἴβοὶ  πλακοβ 1ἴ 
ἔρος παῖ δῖ. ὕδι} ντοῖς τ} 15 ἰοῖίοσ υ5ῖ 

ἔοτε 186 [Θνν]5ἢ Ῥάδββοόνυοσ. 

9. Αἰϊαϊίοη δηὰ οἱυς!ἀατοη οὗ ἃ δασνασε ἸΏ 

1. (ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘ6. Κν. [ν. 8---τἰτ. 

Πονεῖοιιδ, ΟΥ δΘΧΙοΙΓΙΟΠΘΓβ, οὐ ἢ 
ἰἀοϊαῖεῖθ ἢ ἰογ τπδὴ πλυϑὲ γὰὲ ποδάϑ 
δο ουκ οὗ τῆς ννογ]ά. 

11 Βυῖ ἧον 1 δᾶνε νγτίεη υπἴο 
γου ποῖ ἴο Καδρ σοιρδηγ, ἰΓ ΔΩΥ πλδῃ, 
τΠδῖ 15 οδ δα ἃ Ὀγοῖδεγ ὃς ἃ ἰογηιϊσδἴοσ, 
οἵ ςονεῖοι!5, ΟΥ̓ Δ4η Ἰάο]δζεγ, ΟΥ̓ ἃ γα! ]εσ, 
ΟΓΥ ἃ ἀτυηκαιά, οὔ δὴ δχίογίομηεγ ; 
νυ ἢ βυςἢ Δῃ οἠδ ΠΟ ποῖ ἴο Θδῖ. 

βοῖὴθ δαγίϊοσ Ἰοϊῖοσ, νι ἢ 851. Ρδυ}᾽ 8 δῇ 65 
ἴῃ Οογίμῖῃ μιαά πηϊδηϊογργοίε ἃ, ΚΙ ψσχοῖθ 
ἐπ [89 ΕΡῚ8.19᾽"; οἰΘΑΓΙΥ Δη 4]]υ5οη ἴο 50πὶδ 
ἔογιλοῦ Ἰοῖῖεγ. 61 αἰὰ νντιῖο (ἔγραψα): ἢ ερ]5- 
(οἰγγ δοσγὶϑί ουξ οὗ ρίδος ἤεσε. 

10, 7εὶ πο αἰϊορείῥετ ἢ Ἐδηάεγ, “οὶ 
ΔΌΒΟΙΠΓΘΙΥ νυἱἱϊῦ ἴῃΠ6 Μογηήεαίογ, 9,7 ἐῤὶ: 
«υογίά Ὁ" “1 ἀο ποῖ τηϑδῃ δ0βο  υἴεὶ γ ΜΒ: 
ςοπίρᾶγο οἰ ρί ς4] 58 οὗ ὅλως [ἢ ΨΕΙΒΘ 1. ὅ6 56 
15,1 ψγοῖς ἴο γοιι ἴῃ {πε ἰεϊῖεγ ἠοῖ ἴο σοπιρδῃ 
νυ ἑογηϊοαῖοῦβ ἴῃ βόποσαὶ, ηοΐ (1 τηθδη 
ὈΠΟΧΟΘΡΓΟΠΔΙΙΥ͂, 50 85 ἴο ἱπεϊυάε ἴῃ ἴδε ὑτγὸ» 
Βιδπίοη τὰς ἐογηϊοδίογβ οὗ (185 ννοσὶ ἀ, οὕὐὕ 
[Π6 ςονεῖοιι δηα οδχίογίοηθγς οὗ 15 νου], 
ΟΥ ἴῃς Ἰάοϊαῖογβ οὗ [ἢ 15 ννου]ά, βίης γε πηιιϑῖ 
ρος ἰῇ {παῖ ολϑδε μὸ ουΐῖ οὗ [Πς6 ννοτ]ά, 
ἴη το τἢγίςθ- υἱζογεαὰ ρῆγαβο “ οὗ 1[ἢ15 ννογὶ ὰ ἢ 
«υογ ἡ 5 Ιδϑοὰ ἴῃ οἴ] ς4] 56η56 δηὰ ἀδηοίεϑ 
(16 οιυϑιθ ποαῖμθη : ἰὴ [πὸ ρῆγαϑα “ουἵ οὗ 
(Π6 ννου!ά "ἢ «υογἱά 156 υϑοὰ ἴῃ ἴπΠ6 ΡῬδγϑῖοδὶ 
56η56 : πηϊρταῖθ ἴο δῃηοίποῦ ρῥ]δπεί. 

)ῶν ἐδεπ νιιδὶ γε πεεά..ἢ ἘἈσςδὰ ὠφείλετε 
ἃηὰ σοπάθῦ “"βίποθ γὺὸ δὰ ποορὰ ἱπ πὲ 
0880: γε ῥαά πεεά -ε “γε Νοι]ὰ ὩΟΝ μάνα 
Ὠροά :" σοπίραγε ἐχρῆν, “τὶ «ὑεγε τ." 

(ονείομς,) Πλεονέκτης, ΟΩδ ννῆΟ 15 ΘΑΡῈΣ ἴο 
ῥαῦυε »πογε ἴῃ 15 ἔδιγ βῆδγε Οὐ »κιογε [ῆδῃ ὉΥ͂ 
τῆς Ὀεοϊοηρβ ἴο ἢπλι: ἃ ΨΚ͵ΘΟΑΥ͂ ρ͵ΑΘΡΟΓ: 
εουείοι ἰδ ἃ ξοοά Μψογὰ ἔογ ἵἴ, ΠΓΌΥ σονεζουβῃεβ8 
ῖ56 υπάἀεγβοίοοά ἃ 56] ῆ5}} Βδηκοῦιηρ ὉΠ ῸῈΓ χαϊη 
οὗ Δῃγ Κιπά. Εογ [ἢ15 γσϑεὰγ ]ιιδῖ οὗ ἰδνν]ε58 
ῥαυΐης τὰῦβ οὐζΐδ ΟἹ πῆοσε ἰἰη65 ἴῃδη οπε: 1ἴ 
5 ἃ τπογαὶ πιοηβίου οὗ βδϑνεσγαὶ ἰθηΐδοϊοβ : ἱΚ 
ἴῃς οὐκ] τἤβἢ, 1 ρυϊ8 ογῖ ΠπΊΔΠΥ ἔδθὶογβ 
διτηθά νὰ δυςκοῦβ. “ναγίος ΙΔ. ἃ Ὀτγαηςἢ 
ΟἿΪΥ οὗ ἴῃς τοοῖ εονεζοισπε. ϑοπιεῖιπλο8 
(15 ΡΙΘΟΠΟΧΥ͂, ΟΥ̓ Κ΄ ΔΙΏΟΥ δοαϊογαῖιι5 ῥαῤεμ 
15. ἀϑδδουϊαῖοα νυ} δάιμίεγυ : δαϊ ἴῃ τπαΐ ᾿ά56 
1 1655 ἀδηοῖοβ ἴδε ᾿5ῖ οὗ ᾿ππριγῖγ [μΔη σοη- 
ποΐο5. ἃ ἰαν θϑθα αἀὐδῖσο ἴο ονεσοδοῦ οὔε᾿β 
ΠΟΙΡΏΒΟΙΓ, ἔογ τῇς δά] ζοσοῦ ἀοίγαυ 5 ἴδε 
Βυϑθδηά ἴῃ 5εϊζίηρ νυ δὶ 15 [ἢ πυσθδηκ᾽5 ργο- 
ΡΕΓΥ. [πη ϑδβογῖ, ἰονὲ οὗ ρίθαβιυσε δηὰ ἰονε οὗ 
ΤΠΟΠΕΟΥ͂ δηὰ Ἰονεὲ οὗ ρονγὸῦ ἅγὸ Ὀιυΐ 50 ΤἼΔΗΥ͂ 
οσγπιβ οἵ τη 18. υηυσι ἀἸοὰ δηά ἀηῃα)]οννεα Ρο85- 
56 551: 6 ῃ 688. 

11, Βμί ποαὺ 1 δαῦσε «υγἱλίφη ὁ γομ.} Νίέεαυ ποῖ 
(οροσαὶ, Ὀυῖ ἰη Ἰορίς4] δηά βιυθ]οςῖνο δθῆϑα. 
Ἐδηάογ:-- Βαϊ ποὺ γοὺ 6001 τχοῖϑθ ἴο 
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12 ἔογ νψῆδῖ πᾶνε 1 ἴο ἀο ἴο "άρε 
τΠεπὶ 4ἷ5δο τῆδι δα υνἱτπουῖ ἡ ἀο ποῖ Ἰυάρειῇῃ. 
γε Ἰυάρε τῆεπι {παῖ ἀγα νυ η ἡ 

Ι,͵ ΓΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΕ. ν. ΥἹ. 

12 Βυῖ τῃεπὶ τῃδῖ ἅγε ψίτπους (συ 
ΓΒαγαίογα ρυϊ ἄνναὺ ἔτγοπὶ 

Δποηρ γουγβαῖνεβ τῃδῖ νΊοΚεά ρείβοη. 

γοῦ ποῖ ἴο ΘΟΙΏΡΔΩΥ Ψ{ΓῈ ΔῺΥ ὉΣΤΟΙΒΟΣ 
8ὸ Ἀαιηθὰ ὙΠΟ πᾶ} 008 ζογπὶοδῖοχ," ἄς: 
ἡ. ς. Ὡοῖ ἴο σοηϑοτί ἢ ΔΠΥ οπς Ὀοδγης ἴῃ 
Ὠᾶπιὸ οὗ ΟΠ γιϑδη νῆο ΠΔῪ δῸ σίνθη ἴο βιιςῇ 
γἱςε5. 1 ψυγοῖθ ἴο γὙ011---ΟἸΘΑΤΙν, ἸΠ ΤΥ ἔΟΥΠΊΟΓ 
Θρ 5116 νι ςἢ γουῦ πιδυηάεγβίοοά. 
ΤῊ ἴογηι ἑώο αι! εγ 45 ἈΡρ]ἰοα ἴο ἃ “ Ὀγοῖθοτ "ἢ 

τι δῖ ποτα ἀδηοῖς οπθ ΨΠῸ ραγίοοϊς οὗ βαςτγὶ- 
βἤςε5 οἴεοτοά ἴο 14ο0]5, ποῖ οπθὸ ννῆο οῇογοὰ 
δλουιῆοο. “Νο, ποῖ ἴο οαῖ νυἢ," ὦ. ε. ἴο 5 
δ με βᾶπηε ἴΔ0]16. Νὸὼ δἰ ]ιβίοη ἴο ἀσαῤρα, ΟΥ̓ 
ἴο (6 1 οΥγάἶ5. ϑυρρεσ. Ὑηε ργόμι θη 18 
ἔχοι 4}} 5ος 4] ἰηΐεγοοιιγδο νν ἢ ὀγείῤγεπ ὙΠῸ 
Ῥγδεοῖῖδο μοδίμεη υἱςθβ, ἰηδϑηλιςῇ 45 σοηνιν]ὶ 
ἔε ]ονν δῆ ρ νυν δυςῇ πλθη ἐοβῖθγϑ 6.1} σοτη- 
ΓΑΙ δ[Οη5, δΔηἋ “6 ν1}] σοχηπλιηϊσαίοη5 οοΥ- 
τυρὶ ξοοά πιληηο 75." 

10. ον «υδαὶ ῥαυε 1 1ο 4ο.7ὴ Ἐδπάοτ ---- 
ΦΈΟΥ «υδαῤ ἄοθδ ἐξ ΘΟΠΟΘΙῚ 126 (“ π|6ἢ 
δης] τς, ποῖ εἰπρηῃδίς) ἴο Ἰυᾶσε [Β6πὶ 4150 
φνῦο τὸ οὐδ ἀο {πὸ ραὶθ " " “Ὑδὸ οιυϊ5ιὰς "-- 
ἃ ἀεδιρπαίίοη ἀρρίϊεὰ ὈΥ ἴῃ6 [ἐνν8 ἴο ἴῃς 
Βοαΐμθη, ΌΥ (ἢ γιβίδη5 ἴο ὈΠΌΘΙΙΘνοσβ, “ΤΟ 
Ἰυάρε," δ δι΄ πορδΌνοΙΥ, ὈΥ Θχοϊδίοη ἔγοπὶ 
80 ςδ] ᾿Ἰπίεγοουγδο. 

“15 1ἴ ποῖ ἴποβϑο Ψῆο ἃσγὸ αὐὐὲδίπ {86 Ρα]6, 
ποῖ οιιϊδάο, (Πδἴ γομ Ἰυάρε»" ΨνᾺν 5ῃου!ά 
γου δᾶνε τβουρῆϊ (παὶ ἰξ σοποογηθ πὶ ἴο 

ΟΗΑΡΤῈΚΒ ΓΥἹ. 

Σ: 722 Οργίκίλίακ περ πού υτχ ἐλεῖν ὀγείλγερ, 
ἐηι ροῖρρ ο ἑατο τοί ὰ ἐάφρε: 6 ἐερεσία ἐν 0 
ἑηλάες. 9 716 μηγίσλίεσιες σλαι ποί ἐπ εν 
4ῆε δίμισαονε 97 Οοά. τῷ Ομ» ὀοάίες αγε {ἠέ 
νεροῦ: οΥΓἿὙΎ Οὐγίσί, τὸ αμπαάὶ ἐεσεδίος ο7 44ξ 

ἡυιάε ΌΥ Θὀχοϊυδίοη τἢοδὲ ργοβιραῖθοβ ὙΠῸ 8Γ6 
ηοῖ (ΓΙ β[ϊλΠ5, ννῆδη γομ Ἰυάμο ἴῃ Κκ6 ΠΊΔΠΠΘΓΥ 
οπὶν ἴῆοβε ηο 4.6 Ὁτγοίεδθίηρ Ο γιβϑιδηβ ἢ 
Ατγρυμηοηΐ οὗ [6 νῇοϊς 5, 1 ννυγοῖθ ἴο γοιι 
ἴῃ ΤῊΥ̓ ουπηοσῦ ἰεῖϊῖοσ ἢοΐ ἴο δϑϑοοίατε ἢ 
ἸΠΊΠΊΟΓΑΙ ΡΟΓΒΟΏΒ, οὔ σοιγθα 1 πιραηΐ ν ἢ 
᾿τπαπλογαὶ »ποριόεγ: 7 ἐῤδε Ορμρεδ: τδιῖ5. παζιυγαὶ 
᾿πιταϊίοη γοι δῃοιὰ πᾶν ρεγοοίνοα, δ6- 
σδιι8ὲ γοὺ γουγϑαῖνοθ ΔΡΡΙΥ ἴπὲ ϑδᾶπὶς ῥγίῃ- 
εΕἰρὶς οὗ Ὄχοϊυϑῖνε Ἰυάρτηθηῖζ ΟΥ̓ ἀἰβογε[ΟὩΔΓΥ͂ 
αἰδοὶρ!ηθ, ποῖ ἴο ἴπ6 ουϊδίάς ποαίμοη, δυῖ 
ἴο ἴπο586 οὔἿγ ψῆο ἃγὰ ψ] Π]η {Ππ6 ρᾳ]6. Βοίβ 
γου δηά 1 τ Ἰυάρε τηθη οἵ ἴδε δεεί σία; 
Το οὗ ἴπε κοῦροι: ἃγὸ ἰοῖ ΟΥ̓ Ὀοῖδ οὗ υ8 
αἰῖκε το σοά᾽ Ἰιάσπιηεοηΐ ; 41} ννῆο ἀγὸ Ὀογοπά 
[ἴῃς δα! οννεά εἰγοὶς δ δηὰ Ηδ αἷοπο Ἰυάξεί(ῃ, 
(κρίνει ΟΥ κρινεῖ; 56ῆ5ϑε ποῖ δἰϊεγεά). 

13. ϑυπιπΊΑΓΥ ογάοθν ἴῸγ [Π6 Θχοοιητηη1ς- 
(ἰοη, ποῖ [ἴῃς οχίσγδαϊξιοη, οὐ {6 ᾿πιπιογαὶ 
τη. “ Κοπῖονς δῖ οησὲὸ (Δ0γ. ἱπῖρεγ.) [(ἢδ 
ΟΥ]άοοσ οὐἱἷ οὗ ΥΟυΓ ον παι 5ῖ, ᾿ὴ νη ἢ 
γοιϊ πᾶνθ ἴοο ἰοπρ τοϊεγαϊοὰ δηὰ μαγδοιγοὰ 
ἢϊγη, Τὸν πονηρόν, κῖγοην ψοτά, οἴδη δρρ)ιοὰ 
ἴο δαΐδη ΠἰπΊβε!, δ. Κ. ᾿η ἴη6 1 οτά 5 ῬΓΔΥΟΓ,. 
ψγθοτο (Π6 σοπίοχι “ἰοδὰ 8 ποῖ ἰηῖο ἴδ 
(ϑρῆογε οὗ τοπιρίαφιίοη " (ἰδεῖ δίοης οἴπεσ ἴῃ - 
[οΓηΔ] ΓΟΔΘΟΠ5) 566Π1Ὶ8 ἴο πδοθϑϑιῖδῖο ἴπ6 σοῆ- 
ἀεσγίηρς “(86 εὐ] οπε." 

ον Ολοοί. 
,»γε ἐὲ ἀσπίρ, 

ΑΚΕ δὴγ οὗ γου, πανίπρ ἃ 
πλλῖζοΓ Δρδίηϑί ἈποῖΠεγ, ρῸ ἴο 

ἴλνν Ὀείογε 6 πη]υδῖ, ἀηὰ ποῖ δείογε 
δε 5δἰηῖϑβὴ 

16, 17 7λεν »εμσί μοί ἐλεῶ ἐ- 

ΟΗΑΡ. ΡΝΊ. 1-1ττι, Ο γϑ[ίαπ5 βδμου]ὰ ποῖ 506 
ΟἿδ ἀποῖπου δεΐίογο ἢοδίμοη {ὙΠ υιη 415: 1[{{ΠῈγ6 
ταυβῖ πδθάβ Ὀ6 Ὧη ἃρρε2] ἴο ἰανν, ἰεῖ ἃ (γι βϑζίδη 
ΔΥὈΙγαῖοῦ 6 ἀρροϊηϊθα ἴο δάϊυβὲ ἴῃς ἀϊῆετ- 
Θης6: τηϊοΐ ὑοῖζον τἤδη [ἢ], ΠΟ ΘΥΘΥ, 15 ἴο 
ἀἴδαττη 1 σατίοη δορεῖμοῦ ΌῪ δυθπητηρ ἴο 
ἃ ντοηρ ἱηβϊοϊοήῆ. ΚΝ μβαῖ 5}.41}} δὲ διά οὗ 
(ῃῇοϑοὸ ννῇο, ἰπϑίθδα οὗ ἐσδίγις νντοπς, ταὶ 
ντοηπ [(εἴ τῆς ΟΒυτοῖ Ὀθαγ 1η πηϊπὰ {Πδῖ 
ΠΟ ΕΟν]] -ἀοοῦβ οὗὁἨ ΔΠΥ ἀθϑοτρίοη 5[14}} ἤδνε 
ΔΗΥ͂ ἰοῖ ἴῃ οὐδ κΚἰηρμάοτῃ. δῖ. Ῥὺὶ] ἴΠ θη, 
ἦυσῖ 45 ἴπ ςἢ. ν. 7, πιιτραῖεβ ἢ15 νεποτηθηῖ 
ςοιτεςῖινο ἢ δὴ οἰοναῖηνς Το ΠΟΥ οὗ [ἢ 6 
ἸΟΑῪ τηογὰὶ δίδει πο νυ ϊο ἢ ἴπ6 ΤΠοηγεσίβ 
ψεγα ἰγδηβρίδηϊεα ἴπ ΠΟΙγ Ὀαριί5ιη. 

1. Ῥαγε ηῦ.. 7 μένιίπαὶ Ῥαυὶυ: 45} 

Αἴοσῦ ἢδϑῃ οὗἁὨ βαγοδλϑῖίς ἤσγα δηά ἱηϊογγοραῖϊνο 
ΒΔΙΊΓΟ. “οὶ ποῖ οπθ οἵ γοῦ, Βανὶπᾷ 8 
ἹΔΑΓΓΟΣ δηθηΐ [6 ΟἿΠΟΣΙ ῬΑΣΟΥ, 800]. ΟΣ 
ἡπάρπιθαΐ Ὀθοζοσο [86 ππΐπδιῖ" Ηον 
ἴΓΌΪΥ ργεροβίεγουβ! ΔΝ Παΐῖ ἃ ᾿οπίγαδαϊςτίοη : 
ἴο ξο ἴο ἴᾶανν δείοσγς ἴπς ἰαννὶθθβ ' ἴο δὺδ 
ἔογ τί ἀθδιης Ὀδέογο ννγοηρ- ἀοεγο ΚΝ μα» 
Ὠεῖψηβ δὴ (ΟἸ γιβείαη [τἰραπὶ ἴο τπακο δὴ 
ΔΡΡΘΔ] ΟΥ̓ ἰεχα] ργοςθβ88 ἴο ἃ ποαίμοη {τδιηδ)} 
οε5 δ ποῖ γαῖμοῦ βδθὲκ ἴογ Ἰυάστπηθηϊς ΌΥ 
ΑΓ Ιγαϊίοπ Ὀεΐογε (ΟἩγίϑτίαη υὑπηρῖγοβ, ἀπά 
σεῖ ἃ αἰδβριιῖς οὗ γίνδὶ εἰαδί πὶ Ὀθῖννεθη Ξδηἴβ 
δαγισίοὰ ὈῪ 8 οἢ 45 ἃγὸ βαϊηῖβ, --- τήθη Πδ]]ονγοὰ 
ἴῃ 1ῃ6 Παϊϊοινοά εἰτοὶα οὗ Οοὐ᾽β Κιηράοπι 
δαηὰ τη ϊοουσηθ55) Εδηκ ἰγθάθοη 1ἢϊ5 ἴο 
ἴπ6 ρτδηάφυσ οἵ {ποὶγ ἔυαΐυγο δἰδίιϑ ἰὴ (παῖ 
Ἰηξάοπι! Ογ (ἴῃ6 ΟἿΪΥ δἰϊεγπαῖινα δηὰ 
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2 ἴ)ο γε ποῖ Κπονν ἴῃ τε βδϊηἴβ 
8Π.4}} ᾿ὰρε τῆ ννουῦ]α ὃ δπὰ ἰΓ τῇς 
ννυγ] ἁ 5}}} θ6 Ἰυάρεά ὈΥ γουι, ἃΓξῈ γ8 
ἀπννογὮΥ το [ἀρε ἴῃ 5πλ4|165ῖ πιδῖ- 
τεγϑὶ 

4 Κπον γε ποῖ [Πδῖ νγὲ 584]} [υὰραὲ 

Ἔχοιιϑε οὗ δος ἀθγοχδαΐογυ Ἴοηάιςῖ) ἀο γα 
ποΐ ἐποαὺ (ἀοο5 ποῖ γουγ νδιηῖϊεα νυ]δάοτῃ ἰη- 
ἴοττῃ γοιϊ, ΟΓΥΎ ἢᾶνε γε ποῖ σοτηργεβοηάθα ἔγοσῃ 
[6 ἰεδοῃϊπρ οὗ Ρ4ι}] οὐ οὗ Αρο)]οβ πὸ ἕδεῖ οὗ 
πὸ διζυγο) παῖ τὴ 54ιηῖβ 5Π4}} ᾿ρὸ [6 
ννοσῖἀ} [{ 50, ἤονν οδῃ ἴπὸ ϑϑιηῖβ δ5Κ [ἢ 6 
νου] ὰ ἴο ρᾶ55 Ἰυάρτηεηῖ ὑροη πεῖ, ΜΒ εη 
ΓΠΒΟΥ 5}4}} ρᾶ55 ᾿υάρπιεπῖ ὑροη ἴῃς νογ]ὰ ὁ 
ΤΒα καἰηΐβ ὑείοηρ ποῖ ἴο {Π|6 εο.υριος, δυῖ, [6 
ΥΟΓΥ Τανογϑὸ, {Π6 οοῦρος ὈΘΙΟΏΡ5 ἴο 1Π6Πὶ: 566 
Ἷ1. 22. [{|5 δυβυγά ἴῃ 156], απά 1ἴ 15 φυϊῖο 
Δθη ἴο ἴῃ αἰνὶπης ἑάξα δηὰ σουη56], τῃαΐ ΔΗΥ͂ 
οὗ γοιι 5ῃοιυ ἃ πον Ἄρρθαῦ δ ἐῤεὶγ Ὁδσ, 0 
8}4}} ΞΟΠΊΕ ΟἰΔΥ͂ Δρροᾶγ αἵ γομγ. 

ὙΤΠῖ5 ργο τ! ΟΥ̓ ἀρρϑδὶ ἴο ποαίβϑη ἐσὶ- 
Ὀυπαῖὶβ, ἃ5 ὙΠποοάογοϊ γοπλαγκβ, 15 ποῖ αδἱ 
νδτίδηςε νυν Βοπλ. ΧΙ 1. .. ἔοι 0 γε 
ἑαπες ἴο ἴπε6 ““ροννεῦβ [δῖ ὃ6᾽ 15 ΠοΙ6 σοιης- 
8616 ἃ, ΟΠΥ δῇ δοϑίθηίίοη ἔγομῃ ϑδοοκίηρ ἰοραὶ 
Τούγο55 'ῃ Ῥάρδη ἰὰνν σοιυγίβ. 

Ὡ. “Απὰ ἰξ ἱπ ΥΟῸΌΣ Ῥ͵θΒθη009 δ9 
ψου]ὰ ἰδ ἴο Ὀ0 ἱπάροὰἃἂ (ρτοβοπὶ Ζεηιε οὗ 
ἀδη}}, Ἀπταθθὺ 810 Υθ6 7017 ᾿πάρηθηῦ- 
δοδῖβ οὗ [89 τιθϑιηῃΒ δῖ δοτῖῖ" ΑΤΘ γο ποῖ 
ξΕοοά ὁποιρὴ ἴο 5:1 85 ἡιιᾶρὸβ ἱπ οἰν}] σδι1565, 
ὙνΠΙΟἢ ΟΥ̓ σΟΙΏΡΑΓΒΟΏ ἅτῸ β ΠΡ ν {τινί4]. 

Α πιηαγί ϑῆῇοςκ οἵ ἴσοῦγ γιη5 τὨγοι ἢ 
(Π15. ἀγρυπιοιῖ α΄ νιαήογὶ αὐ »πίπισ. ΤΟΥ 
ἸΤΟΩΥ͂ ἴοο, Ὀἰεπάις ἀ νυτἢ τ ρμθοιυβ ἱπάϊ παϊίοη, 
ἰδ ἰῆ πιοδῖ οὗ ψβαῖ ἔὈ]Ϊονν8. “0 γε ποὲ 
ἄποτυ --ν ἢ δογίοιιβ θαπίοσ δηᾶ γοϊϊοσγαῖθα 
ΒΌΓΡΓΙΘΕ αἵ ϑιις ἱρποτσάπος Ὀθῃϊηά 50 τις ἢ 
Ῥγοίθβϑίοῃ ---ἃσὲ γὲ ποῖ δοαιδϊηϊοα νν ἢ ἀποῖΠο Γ 
ἴλοϊ οἵ 1π6 ἔμΐιγε, “ἴῃδῖ σηχες νὲ 584]}} 
υάρμε}" Νοῖ οηἷγ ἴῃε νου] οὔ τβθη, θυ ἃ 
ΒΊΟΥ ς1455 οὗ ογεαϊθα δεϊηρβ--- αηχοῖς } 

Ν.Β. ᾿Αγγέλους ἰδ ὈΠΑΓ ΠΟΘ Ὀέσαυδε [ἢ 6 
φμαίμαμυε ἰάθα οἵ ἴῃς ἴθυπη 15. τηδάθ σοη- 
βρίσιιουβ. ὙΠ|5 νίονν ροβίιαῖεὰ ὈΥ ἴῃ6 σοη- 
(οχί, ἰ5 δεϊζογ [ἢδη ἴο βὰν νν ἢ Βρ. Δ ογάβυνοστῃ 
δηὰ νν ἰποῦ (Πα ἴῃς δῦβθηςθ οὗ (86 Δγίϊο]ο ἰη41- 
οαῖο5 “" “ο»ις ΔΏγ6Ϊ5 οὗ ἴπ6 ννῆο!δ πιιτηθογ : (ἢ 5 
Ιάεα, δοννενεῦ ἴγιθ [ἢ 150} ῚῸ ΠΊΔΥ δο, 15 ποῖ ἴῃ 
ἴΠ6 ἴοχί, ΠΟΥ πΊΑῪ ἰξ Ὀς ἴπι15 ἱπξεγγοά : σοσηρᾶγο 
ΗεθΥ. 1. τό, ννῆοτο {πῸ δηδγίμσοιβ [ογΠὶ 
τ αηχεοίς" 15 σοηίγασίε ννττ τἢ6 ΔηδγίΓΟΙ 5 
ἴογπὶ ““εεά οΓ “δγαρα»." (ΟΟπΊρΑγὸ 4150 ποῦ 
σοφός; νΥΐ]λοΎς 15 νυϊβοηδη "--- τῇδ νιῃ0]6 μι Πι5. 

8. 80 ἔασ ἴῇ (ἢ 5 ἱπίογοδίίησ ραϑβᾶσα Δ}} ἢα5 
Ὀδθη βυηοοῖῇῃ βαρ. Ἐοοκϑ ἀπά Ὀγθακοῦβ πονν 
ΔΡΡϑαγ: αἰ ΕΠ σι] πανὶ ραϊίοη, δηὰ πλιςῇ αι ΠἔΠογ- 
Θπςος οὗ ορίπίοηῃ. Ὅὴ6 ΟΠὨΪΥ 58ΐδ ρίδη 5 ἤγϑϊ 
ἴο ἀῃα γβε [ἢ ςἀτάϊη4] ἰεττηβ δηὰ ἴΠ6 ραγίῖς]ο8 

Ι͵ ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞΒ, ΓΙ. [ν. 2-.-4. 

ΔΏΡΕΪ5 ἡ ἤονν πιυς ἢ πιογὲ τὨϊηρβ τμαῖ 
Ραγίδιη ἴο τ 15 [πὸ ὃ 

4 1 τθθὴ γε ἢανε ᾿υἀρπιοηῖβ οὗ 
τῆ] Πρ 5. Ραγία! πίπρ ἴο (ἢ]5 {πξ6, 5εῖ {Πεπὶ 
ἴο [πάρα ννῇῆο ἃγὲ ἰβαβῖ εβθβεπιθά ἴῃ 
[η6 σῃυγοῇ. 

ἴοο, ἸνΒῖς ἢ ἀγα ΠΟ ΠΊΘΓΟΙΙΒ Πα 5 ρηϊβοαπί : δηά 
ἴξ 15 σιγίουϑ ἴο 8566 Ποὺ ἔπε Ἔυθτννοσγαάβ οὗ ὁπ 6 
βϑηΐθησο, ΓΙ ΒΕΥ υπηαοτγβίοοά, βογνο ἴο "} υϑῖγαῖα 
(ῃ6 ογετ-ννοσάβ οὐ ἃποῖμοσγ, δηὰ {αὶ τεοῖρ- 
τοῦδ} ν. ΤΉ 5 5 ἱπηροτίδηϊ ἴοσγ ἴθ ἀοςίΓΠ6. 
ΤΠΘ ὑγαγηπιαῖῖςα] Δη41γ515 οὗ (5 ἰπίγιοδῖα 
Ρᾶϑϑᾶρὸ νν}}} δὲ ἐοιιηὰ ἴῃ δὴ Αἀάϊθοηδὶ Νοῖδ 
δἵ ἴῃς ἐπα οὗ ἴῃ6 σῃδρῖεσ, 

Α5 ἴπε Αὐϊποτιϑοά Μαγδίοη 185 βοϊηεν δῖ 
Ἰοοϑθ ἰῇ τϑηάοσγίηρ ἴῃ656 νϑσβθϑ, ψνῃϊςἢ (ἰξ 
βου] θ6 ποῖδθα) γιπρ νυἱτ βαῖγο, [πὸ ἕο οννς 
ἴῃς τεϊγδηϑίδίίοη, νυν τῇ ᾿ηθογῖθα Θχρ] παι οηϑ8, 
15 διιρροϑίθα, ἘΚ θπάσγ δηά ὀχρίδίη ἔσοτη ΟῚ. 1 
ἴο ΥΟΥ, 12:- ὨοΙ ΔΘΒ ΔῺΥ οὯ9 οὗ γοῦ 
(γομ εἰ ρῃαί!ο), Βα στη αὶ 8 πδοϊοτ δηθπΐ [Ὁ 
ΟἾΒΟΣ (ΡΥ), ἴο δ800}ς 70. Ἰπάρσιιθπῖΐ 
Ὀθΐζοσο ἴι9 ψΙουβιἀΟΟΥΒ δηὰ ποῖ ὈΘΙΟΣΘ 
[86 δαϊηϊθῖ (ΑΥ̓σ γε 50 Ὀοβοίϊθ 4) ΟΣ ἀο Υ8 
ποῖ Κηον πδ΄ [80 Βαὶπίδ 88}8}} πᾶρο [896 
ψοιϊὰῖϊ Απὰ ἱἰζ ἰῇ ΥΟῸΣ ῬΥθδθη 60 [86 
ψοτ]ὰ ἰδ ἴο 00 ᾿πάχοἃ, ππιιθθΐ 810 γ0 [0 
Ὠο]ὰ Ἰπὰρμθ-οουγχίδ οὗ ἴμ0 Ἰογνοδβῖ δοσίῖ 
θο γ9 ποῖ ΚΩΟῪ ὑμδῖ δ 6915 ψὸ 8848]} 
ἡ πάρο, δηρεῖὶϑ! βροαὶς ποὺ οὗ δθοΌΪΑΣ 
(ἰησδ' ΝΑῪ σϑῖμοσ (τπαΐ 1 ΓΛΔῪ ὈΠΠΊΔ5Κ 
γι (ΟἸΪΥ ὉῪ ἃ γεάμεϊο αἀ αὐτωγάμη) 1ἴ βΒθ08- 
ἸὰΣ ἰυὰρθοουτΣτίβ γ0 βΒῃου]ὰἃ ῬΘΓΟΒΘΔΠΟΘ 
Βο]ὰ (4 πιθάϑυγὸ ἤονν Πηνν ΟΣ ΤὮΥ οὔ γοιι ΚΙΠΕΥ͂ 
σΔΠ] πη πὰ οὗἉ γοὺγ ἔπζαγα λυ α!ςῖ4] ϑἰδῖαβ !), 
ἴδλκεο θὰ οὗὨ ὉΓΙΟΣΙΥ πὸ δοοοῦῃΐ ἐπ 
0 ΟΒΌΤΟΙ πα 80 ὕπθ1ὶ ὁπ 89 ὈΘΒΟΔ! 
(ΤΡ, ἴ 5 γ, ἴοσ βϑιις ἢ ποηθης [65 ἀσγὰ θαυδὶ 
ἴο τῆς 5οιἰ ποῖ οὗ δυςἢ {ΓἸν]4}1{|65.} Τὸ νὰΐϊ 
γου ἴο δΒ8:)01 δρϑαϑῖὶς ἐΐ (115 ἰαϑί βοπίθηςσα 
ΒΟΙΙΟΌ5, ποῖ 5δίγιςδὶ). 80! ἐβ [616 ποῖ 
ΔΙΩΟΣ γοὺ (ν]ϑεηθη 845 γοι ἤδιιηϊ γουγ- 
56]ν65) ποῖ οὐϑῃ οπ9 Σϑθδη Ὑ8Ὸ 88.4]] 
δ0 οοτηροίθπϊ [0 δτοὶζταῖθ (γίνε ἃ ἀ6- 
Οἰβίοἢ) οπ [89 ρατί οὗ ἰδ ὈὉσούδου ἢ Βαϊ 
ὉχΟῦΒΘΥ ὙΣΓῸ ὈΤΟΙΒΟΣΙ χ0698 [0180 (ΟΣ 
15. ἃ Ὀγοδοῦ οὗ ςμαγγ) δὰ δπ98 ἴοσ ἡπὰμ- 
τἸθηΐ δὶ [19 ὍΔΣ οὗ ὈΠΌΘΙ]ΘνοΣ 5 (ΙΓ ἢ 15 
Ῥτγοροϑβίθγοιιϑ), )Σ ΝΑΥ, υϑσὲγ (ἰεῖ δίοπε ἴδὲ 
Αὐϑυγά Ἰοηρῖῃ οὗ ἀρροαίηρ ἴο πεδίῃθη πιθῃ) 
ἐς ἰδ 80 ἕασ αυλίθδ ἀοζοαΐ ἴο γοῦ ἱπδί γου 
δανθ Οοδ0ϑ0 70. 09ᾳ.41] ἱπάρπιθπῖδβ ὃ6- 
ἔσθθὴ γΟΌΣΒοΙνοΒ. (Τῆς κρίματα ἴο δ6 
ἴλκοη ἢ μεθ᾽ ἑαυτῶν, 566 γεῖδ 6.) ΨῈΥ 
ἂο γὙ0 ποῖ ΣΑΣ ἴδ κὸ στοῦ (ἴπδη Δ] ον 
ΟΥ εῖνα σδιι56 ἔου 1 ϊ5 γαξίο μἰΐρια οὗ Ἰοραὶ 
Ἰυάρπηοητ) ΨΥ ποῖ ϑβϑανπιϊξ ἴο Ὀοΐὶπα 
ἀοέσχαυλθὰξ ΝΑ Ῥαΐ (ἴΠ6 ΥΟΓΥῪ ΓΟΥΘΥΘΘ, 50 
ἴα. ἔγοπη ἰακίς ννγοῦρ ἀ64}) γοὺῦ ἀθ4] 
ΨΙΟΣ γΟΌΣΒΟΪνοδΒ, δηὰ (ννηδῖ τρᾶκο5 [ΐ 



Υ. 5--1ο.] 

ς 1 8ρεαλκ ἴο γοιγ 8ῆδπιε. [58 ἴζ 
80, ἴῃαλῖ {πεῖς 185 ἢοῖ ἃ ψγ5ξθε πηδη 
δηλοηρ γοὺ ὃ πο, ποῖ οης τἢδϊ 5}2]] 
ῦς «0186 ἴο ἰυμάρα βὈεΐννβεηῃ πἢ18 
Ὀγεῖῆγεη 9 

6 Βυς Ὀτοῖμεγ ροεῖῃ ἴο ἰανν νν ἢ 
Ὀτγοίῃεγ, ἀπά τπδῖ Ὀείοτε τῆς υη- 
θεϊϊενοτῖβ. 

7 Νὸον τβεγείογα {πεγα 18 αζίου!ν ἃ 
ἔλυϊς δπιοηρ γοὺ, θεσᾶυβδε γε ρῸ ἴο 
ἷαλνγ οὴς νυ δηοῖμεσ. ὙῊΥ ᾿ γε 
ποῖ ταῖῃεγ ἴᾶκε νγοηρ ὶ ννὮῪ ἀο γε 

ὙΟΓΞΟ) ἀθ81] ΤΟΙ ἴο ὈΤΘΙΒΣΘη [5 [ἢ 5 
ΡΟΒϑΌ]6) οΥ ἂο γθ, ΜΜΙΏ 41} γοῦν δοκβιοά 
Κπονϊοάσο, ποῖ πον (μαι ὙΣΟΣΒ- ἀΟΘΙ18 
(οΥ ΔΠΥ 501) 888]} ποῖ ἱμδοῦὶς Θοὰ᾽ δ 
κίὶη κὰον Ὁ" 

ἴπ σεῦθο 3, “ΔΠρεῖβ ψ͵Ὸ 5}2}} Ἰυάρε.᾽ 
ΥΠΟΙΠΕΓ {πὼ56 ἅγὸ ροοά οὐ δα δηρεῖβ, 
ΟΥ δοῖϊ!, οοπιπιεπίδίουβ αἰἶοστ. Μεγεσ δπάὰ 
ΑἸογά Ξδὺ παῖ 1ῃ18 πουη, τ βουΐ 4 ἀδἤπίηρ 
οριδεῖ, αἰκυαγς ἀδηοῖεβ ξοοά δηῆρεὶβ1 ΤῊ 5 
οἰδίοτηθηϊ σδηηοΐῖ δ6 σογγοοῖ, ἃ5 ἰπ [ἢ}]5 νεῦβδ 
851. Ραυ, ὁπ. Ριγροϑε, ἰθανὸβ σησείς ψπουΐ 
ἀτῖϊςϊο δηὰ ψδουῖ ορμ πεῖ, 'ῃ ΟΕ ἴο τλᾶκα 
σοπβρίςιουβ, ποῖ {ΠΕ ῚΓ σπαγαςσίεγ, σοοά οὐ δά, 
δυῖ τπεῖγ οχαϊϊοά, ποῦ]. παέμγο. Ηἰβ8 αγρὺυ- 
τηοηΐ ἰ8 ΟἰοαΥΥ δϑοθηϑῖνα ἔτοπι (ἢ6 ννου]ὰ οὗ 
δυπιᾶπ ογοδίυγοβ ἴὸ {π6Ὸ ογάθγ οὗ δηρεὶὶς 
Βεϊημθ: “ὙΥἪὸ 54}} πο] δϑϑίχεβ Ὡροὴ ἴῃ6 
πεαῖμεπ νοῦ ἃ πογοαῖῆοῦ; ἃγὰὸ γ6 ὉΠΠξ ΠΟῪ 
ἴογ ἴπ6 πιοδῖ ῥα! γΥ ϑοβϑϑίοηθ ΝΑΥ͂, τυ ςῇ 
ἩΣΒΟΥ: ποῖ ΟΠΪῪ τθη, θυϊ Δηρε}5 5Π4}} σοπλα 
ὉΠ 66 γοιγ υὙϑα!οτοη." ὙΠ ΑΡροβῖϊο τπαϊρῆῖ 
ἱπάθοἀ ἤανὸ νυυ θη (ἢ 6 “ νος κεοα ννου]ά " ἀπά 
“ὁ 6Υ}} δῆσοὶβ: ἢ Ὀυϊ 5διιοἢ Θρι(πεῖβ8 ννοι]ά ἤᾶνο 
ἰηνα ἀαῖοὰ ἢἰ5. ἀγβιπηθηῖ, ΝΑΥ πλογὸ, ἔτοπι 
ἴῃς δεῖ τη τε ννοτ]ὰ, νυ ἢ ἰ58 ἴο Ὀ6 )υάμεά 
ἴῃ 1ἴη6 Ἐ1}} ργθβόηος οὗ ἴῃς γίβθη ϑαϊηΐβ, νν}}} 
ςοηϑίϑὶ πιϑὶἰἸΥ̓ οὐὗὁἨ ὑπ ]]: Ἔν 8. ΟΥ̓ δροβίδίθϑ, 
ννῆο 5841} παν πιιϑϑθὰ ἴῃς Μεοββίδηϊς βδἰνδίίοη 
οἵ ἴπο Ῥατγοιιϑὶᾶ -- θη, (Παΐ 15, ποΐ τραάθοπιθα 
ἔτοιῃ ἴῃς (Δ]} --ἰἴ πᾶν ὍΘ (ΔΙΓΙΥ γεδϑοηρά {|| 
8:1. Ραιὶ, ἤθη 6 βδρϑᾶκβ οὗ δῃροὶβ Ὀεϊηξς 
ἡυάρεά, Πδ5 'π ἢΪ5 πηίπὰ “δ εῆγ, [ἢ ποῖ Ἐπί γεὶν, 
“αἰίκε ἀπρφεῖς, αἰ μου ἢ ἢ6 ἀο65 ποῖ 30 ἀεϑὶρ- 
ῃδλῖο πο πὶ, ὈδσΔι156 ϑυςἢ δη θριμοῖ ννουὰ Ὀ6 
ἰγγεϊοναπὶ δηὰ ἀοίτιπιοηῖδὶ ἴο ἢΪ8 δγριπ)εηῖ. 
Ιη δεῖ, πιοβῖ ςοπηπηθηϊδίουσϑ, ἔτοτη ( ἢγγϑοβίοπι 
ἄοννη ἴο Βοηρεὶ, βθεπὶ ἴο τπίηκΚ (ηαϊ |]|Θη 
ΔΒ ΕΙβ ΟΥἩ ἀοπιοηβ ἃσὲ πηθδπῖ ἤθγο. ὍΤῇδ σοΥ- 
τοοΐπεϑϑ οὗ {5 νον νν}}} Ὀ6 σἰγτοηρῖπεηοά 
ὑνῆοη ψγὸ τοῇοςς {παῖ ϑαΐδη ἰ5 ἀθοισπαῖοα Ὀοτἢ 
“τυ ]οσῦ οὗ ἴῃ6 ἀεπιοηβ" (Μαῖϊζ. 1χ. 3.4, χὶῖ. 24) 
δηὰ “τ]ὸ οΥ̓ (η15 νοῦ! " (ὁπ Χίδ. 11, 
χῖὶν. 10), 8ηὰ πιούθουοσ (πὶ ἴΠ6 ἀεπιοη- 
Ρονγογβ ἄγὸ οδεά (Ερῃ. νἱ. 12) “τῇ6. «υογλάς 
ΓΌ]οΥ» οὗ [ἢ ϊἰ5 ἀδγκηθ55," ἀοοιηξα ἐῤεογεείυε: 
ἴο Ὀς ἀεροδεὰ διὰ νὰ [6 νιοκεὰ ψογ]ὰ 

Ι, ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞΘ. Υἱ. 

ποῖ γα “727 γομγεοίυες το Ὀ6 ἀ6- 
[γτδλυάεά ἢ ᾿ 

8 Νίαγ, γε ἀο ψτγοηρ, δπὰ ἀείγδυά, 
Δηά τῆαῖ γομγ Ὀτεῖῆγεη. 

9 πον γε ποῖ τῇδ ἴδε υπ- 
τρῃΐθοιυ8 ἐμαὶ ποῖ ἰῃθογις τῃ6 Κιπρ- 
ἄοπι οὗ (ὐσοάὐ Βε ποῖ ἀεςεϊνεά : 
ΠΕΙΓΠοΓ ἐογηϊσδίοτθ, ποῦ ἰἀοϊδίθγϑθ, ΠΟΥ 
Δάυ]ογεγβ, ποῦ εεπηηδῖε, ΠΟΥ Αθυ 56 Γ8 
οὗ τπειηβεῖνεβ νυ ἢ τδηκιηά, 

ΙΟ Νὸοῖγ τῆϊενοβ8. ποὺ σονεζοιιβ, ΠΟΓ 
ἀγυηκαγάβ, ποῦ γον εγβ, ΠΟΙΓ οχίογ- 

ἴο θὲ Ἰυάρο ἴῃ [πε ρτοαΐ ἀδὺ ΟΥ͂ (ἢ6 δἢ- 
(Ὠγοποά ϑοη οὗ Μδὴ δηὰ Ηἰ5 βοαϊεά ϑαϊηΐβ. 
[ ἀρρεαῦβ ἱπάδεοά ἔγοπι ΠΟΙ νυτῖῖ, ἴπδΐ οὗ 
[656 οῆςὸ δηρεὶῖς δΙογάγοῆοβ αἰ εγοηῖ βεῖβ 
αἵ ἀἔδγοης {π|65 ἔθ }} ἔσοπι {ποῖγ ῥγιησίραΐυ, 
5016 ὀόϑογ τιδΠ 5 σγεδίίοη, οἴμοι αϑεγ; ἴο 
[1158 ἰᾳίτοσ [81] πιοβὲ ργοῦδὶῦ Ὀοϊοης “τὰς 
80η5 οὕ Οοὐἀ;," οΥἿΧ 8Δηγ6]5 οὐ Οεοη. νὶ. 2-- 
(ςοποιάογ [πε τούτοις ἀηὰ ἑτέρας οὗ [υὰἀδ 7, 
πὰ 866 5. Τ᾿ Μαϊαπηα 5 δοϊε Ὄϑϑαῦ Εσυνίη, 
ΡΡ. 125-ἰςδὺ;: ΨΠῸ ἅτ πον “ἴῃ Ὀοπάβ οὗ 
ἀλκηθββ, ἀπά ἴῃ ἴῃῆε Αννβθ8 Κεορί ἴογ τῆς 
455116 (κρίσιν) οἵ ἴῃ ρ»τεαῖ ἀδγ" (2 Ῥεῖ. 1. 4). 
Οὔ ἀϊδεγοης οἶα55 ἴο {π656 ζ4]]6 ἢ Δ ρ6}5 15 
(Π6 ““δαίδη-γι θὰ εἰρῖγο οὗ [6 δ[γΓ, ἃ βουνοῦ 
τῃαϊ πον ννογσκεῖῃ τῇ (Π6 Τμ]άτεη οὐ ἀ5- 
οὈδάϊοηςο,᾽ Ερδθ5. 11. 2, δπὰ “δ βριγιίι δὶ 
μοβῖβ οὗ ν]οκοάηθϑα ἴῃ ἴῃς ῥεσυόπὶν οἰδοοβ.ἢ 
Ερῆθ5. νἱ. 12. ὙΠ6θ6 ἀειηοηβ οἵ ἀϊβοτγοηῖ 
ἀαῖθοβϑ δηὰ πτηδηϊΐοϊ ἀ σάηῖκβ, δοῦσα ἢ ἴδ6 
ΠοΑυ ΘΠ] 165, ϑοηθ ἴῃ τῆς δἰ ΠΠΟσΡ ΘΓ, 5οπλα ἰῇ 
τε Αὐγ585 (τ]ὰ δείψῥδι δπὰ ἀεριώ, Ἀσοπι, 
νὴ. 19), ἃγὸ τογηθὰ “ δηροὶς οὔ ἴῃε ἀεν]] ἢ 
(Μαῖϊ. χχν. 41), δηά ἴἴ 15 ργοῦδοῖα τῃδὶ ϑαΐδῃ 
ὨΙ πΊ56} ννᾶ5 ὁοὔσθ δη δύσῃδηρεὶ. δὲ6 [ιὰθδ 9. 

7. α Και. ἥττημα ΤΥ ἢετα πιεδῃ ἃ τηογαδὶ 
ἄεαὶ 8ιῖαϊης ἃ ΟΥ̓ ἴῃς ΟὨ γιβιίδη 5ο] ΔἸ 6 γ Ἰη ἢ15 
οἀπηραΐμῃ δηά βρίτῖτδὶ τλᾶγο} ἔοσ ἴῃς ΠΟΑΥΘΗΪΥ 
ρτὶζε οὔ [Π6 Κίηαιῦ σγοόνγη δπά )υα]ς 4] {[ΠΓΟΠ6. 
ΟΥ̓ ο 5 πλδκο ἰἴ ἀεποῖς ͵9.. οὐ ἀώπαε ἴο ἴΠ6 
σἤυγοῖ, πιοσγὸ [ἰτὶραηΐ τ4π τα] δηΐ, ἴῃ ἴδ6 
εγὸ5 οὗ οὐβόγνδηΐ μεδί ῃε πη οπ. 

9. “Βε ποῖ ἀεςεϊνοα :᾿ βοϊεπηη σδιίοη : Ὀ6 
τοῖ πηϊϑιοὰ οὐ σδυρῃϊς ΌΥ διϊδηβ ἰηΐδϊυδίίοη 
πὰ νοῦ] ά-πεϊτίηρ πλάνη. 

10. Αροε. χὶϊ. ο; χχ. 8. 71πῤέγὶὶ ἐδὲ ἀἰπρ- 
4ο»» 9,7 Οοά. Ὅῆε ΦΈΡΕΤΕ κἰπράοπι οὗ 
Οοά ““ργοραγοά ἔσγοπιὶ ἴῃς ἰουπάφιοη οὗ [ῃ6 
ννου]ά, οὔ ννδιςἢ ἴῃ 6 ΜΝ ἐδεοογας εὐἸατροὰ 
᾿πῖο τις ΟὐηΈ6 δεείσσία ἰ6 Ὀυϊ ργοραγδΐοσγΥ, 
ν 85 δῃηοιιησοα οὐ ἴἢ6 σἴδηρε οὗ πάπα ἔγοπι 
Αὐτγαπὶ “ἷρῃ ἔδίμεγ "ἢ τὸ ΑὈγάμαπὶ “τῆς 
ἕλον οὗ ἃ του δ οὐ ἀποσϑῖοσ οὗ Κιησ5 δπὰ 
οἵ παῖϊοιβ -:᾽" 566 Καὶ Οη Ῥεηϊαϊειισῃ, νο]. ἱ 
Οθη. χνὶ. ὙὍΠῸὲ πιγϑίϊοαὶ (δηδδη, νυ ΠΟ γα 8 
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τίοπεγβ, 58.411 ἱπμαῦς τὰς Κίηράοπι οὗ 
σοα. 

11 Απά 8υςἢ ννεγε βοπὶα οἵ γου: 
δυῖ γε Ὧγεὲ νγαβῃεά, θυϊ γε ἅγε 5δηςῖ!- 

Ῥτοχηϊδοὰ ἴο ΑὈγαῆδπι ἀπά [͵5 ϑρί γϊυ] βορὰ 
ΟΥ σο!οςῖῖνε ὑπϊγ οὗ ΟΠ τσὶ ἀπά Η 5 Ομ γοῃ, 
5 ἴῃ ἕαοῖϊ [6 εο.»"ο. (Ἐ οπὶ. ἱν. 1.1}, 1η6 β]ογΠοα 
δηὰ ττδηϑῆριυγεα ννογ]ὰ οὗ ἴθ ἔυῖαγε. ὙΠ15 
νη νου οὗ πϑάνθη δῃὰ οὗ εαγῇ (σοτηραγα 
ἐγ Κιημάοπι σοτῆς, [ΠΥ ΝΜ} δ6 ἀοηθ, 85 ἰῃ 
ἤοάνθη, αἶβο οὐ φαγῇ ἢ) [Π1|5 Κιηράοτι οὗ υπ- 
Κηονη αἰπιεηβίοηβ, σουηργιϑίης ργοῦδοὶΥ ἴΠ6 
ΡΓΙΠςΙρδ 165 δηὰ ἀοηγπίοηβ οὗ ἔπε βσδά}}Ὁ 
δι δ] ναῖε “ ννογ]ὰ ΤᾺ ῈΓ5. ἴῃ ἴπῸ Ὠραυθηὶν 
Ρίδοθϑ," τῇς βαἰηῖ5 584}} ἱπῃευτ, Ἰ. 6. 584} ' δο)ά 
ἐπ ἰοἱ.,,) 58.4}} ροββθϑθ ἴῃ 75 ἰςτοη5. δηά 
ξονογηπηθηί5 δοδιρηεά ἴο ποτὶ ἴῃ ργοροτγίίοῃ 
ἴο {πεῖς ΔΕΒ} δογνίςο ἰη 1Π|5 ε. (ὐοτῃρ. 
Ῥλαη. χὶϊ. 12. “ὝὙὝΠοΟυ 5}4}1 βἰδηα ἴῃ ἰῃγ ἠοὲ ἰη 
ἴπ6 πὰ οἵ ἴῃς ἀδν5. Μ΄ πδὴ πϑάνθη δηά 
οατῖ ἴῃ {Π6ῚΓ ργοϑδοηΐ σορερια οὐ ἤδοῖης 
ἔλϑῃϊοη 5}.4}} ρᾷ55 υναῦ ἀπά {πεὶγ ργόςοθϑϑα οὗ 
τοαϊηϊομτατίοη ὀἴΠογ ἴοὸ νν δῖ {ΠΕΥ͂ οτος ννῈΓδ 
ΟΥ̓ ἴο ἴπὸ Ἰάεξα οὗ ἴῃς αἀϊνίηε δγομοῖγρα 584} 
ἴακα ρίδςθ, ἴδῃ 5}4}} “ἴπε Κιίηράοτῃ οὗ [ἢ 
ποανοης " Ὀδοοπὶο ἴπ6 δοζιια] ροβϑεβϑίοῃ οὗ ἴῃ 6 
τηδηϊοοῖοαά σοηβ οἵ Οὐ. ΤὍΤῆϊδ ρἱογιπεὰ Κιηρ- 
ἀοπὶ οἵ ἴῃς υἱοοϑοα δ θϑϑίαπὶς ἄθοῃ (θῇς ἢ 
ἷἰς οδι δὰ αἰώνιος) ν᾽ 45 ἀϑεϊσηιοά ὉῪ Οοά' ἴῃ 6 
Βαΐδοσ ἴο Ηἰ5 [ποϑγηδλῖθ ϑθοη, 45 ἴΠ6 ῬΓΟΡΟΣ 
ἔγι τ δἀπὰ πιογιοά ργῖσε οὗ Ηἰ5 μυπι)δῖοη 
πὰ Ραββίοη ; ἀπά ἰἴ ννδβ ὈΥ [65᾽.5 (ἢ σιϑί Π]πη- 
50} αὐείσηοά ἴο 15. οννῃ [Δ] ΤΟ]]Ονν ΓΒ, 
νὴῸ ὃγ νίτῖιις οὗ [Π1]5 διαθήκη ἅτε ἴο τείρῃ 
«υἱὲ Ηϊπι ἴῃ τ6 ρίοσ᾽Υ. δὲ6 1{Κκὲ ΧΧΙ]. 29. 
Ατιοηρ {π6 σωῤῥεεῖς οὗ [ἢϊ5 πηδη οὶ ΚΙηράομι, 
ψὨϊοΝ ᾿ποϊίυάθ5 [Π6 ΠΟ]6 ογϑαΐϊίοη θη ΓΔΠ- 
οἢβοα (Ε οπι. νἱ}1.}, νν}}} Ὀς ἐῤε παίίοης (οἴ, εν. 
Χχὶ. 24). ΤῊ5 ψνογὰ βασιλεία τηθᾶῃ5 ποῖ 
ΟἾΪΥ δἰησάονι Ὀι 4150 ἀὐησοδὶρ νν θη 11 ἀσποῖθβ 
{Π6 στόραὰὶ διηςσίίοη οὗ ἴῃς Μεβϑίδῃ δπάὰ Ηἰ5 
δϑϑοςιαϊθα ϑαἰηῖβ οχουοιβθα οὐ {Π6 διζιγα 
ΡορυϊᾳίίοηβΒ. Δΐδδη ἰξ ἀεποῖθϑ δὴ 1π4] 16 4]6 
αἰἰτθυῖο οὗ Τυυπο ὨΟΙῪ [ἴ πιοδηβ 2 α7ε:17. 
“ Τυνοξο]ά ἰ5. {Π6 ϑαυ οι τα βασιλεία, ἴῇ6 ΟΠ6 
δεζόγε τλε σγοαῖοα Αθοῃβ δηα ἸΠου ὈΘΡΊ ΠΗ Ρ, 
ἴῃς οΟΥΠΟΓ «υὴῤῥ ἴῃ6 (Μ 6βϑίδηὶς) Αθοῃ δηά 
ἀδίηρ ἔγοπι ἴῃς οφεοπορ»μα." Ο(Ἶτγβ. Η οτῃ. ον. 
ἴοτῃ. Υ. Ρ. 681. 

11. δι γε αγε «αυατρεά.)] Ἐδηάογ “ Βυΐ γε 
τΔΒθθὰ ΔὙΔΥ̓́ (ΥΟΙΓ 51η5); Ποῖ, 45 50ΠΊ6, 
ἐγα να βποα γουγϑοῖνοβ᾿" ἔγοπὶ ΥΟΣΓ 51ηΠ8. [1 
ΤΩΔΥ Ὁδὲ 58 [6]ν δϑδεγῖοα παῖ τῆς ΔΙ ας Ν᾽ οῖςα 
15 πέυενγ ἀιγοοῖίγ τοβοχίνο; ἴΠογῸ 15 ΠῸ {η- 
βίδῃςθ ἴῃ ψΠοἢ ἴμ6 δοίϊίοη οἵ ἴῃ νεγὺ 15 
δίγαι κῃς ἀροη ἴπ6 οδ]εςσῖῖνε γεῆοχ οὗ {πε 5ιὉ- 
ες. Νοῖ ἔνθ ἀπήγξατο Τη6Δη5 ἴῃ ὈΓΟΡΓΙΘΙΥ͂ 
“ὁ ἢρ6 Παηροά Ὠϊπηβοὶ ἢ, 

ὁμί γε γε σ“απει εά. ἘδηάοΥ ἤΨ619 δ850- 
εἰδοὰ." ᾿Αγιάζειν ΞΞ “ἴο 5εῖ ἀραγί ον Οοὐ," 

Ι, ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΟ. ΨΥ]. [ν. 11---ἰ2. 

Πεά, Ὀυϊ γε ἅτε ᾿υβτβεὰ ἴῃ τῃς πᾶπὶς 
οἔ τῆε Ινογά 6808, ἀπά ὃγ τῆε δριπῖ 
οἴ ουγ (σοά. 

12 ΑἹ] (Πίπηρβ γα ἰανγίῳὶ! απο πιε, 

[τ Πκ58 ἃ ποραῖίνθ δηὰ ἃ ροβίΐνθ τηθδηίΐηρ : ἰΐ 
ἀδποῖεϑ ἴπ Δρργοργίδίίοη οὐ ρεύβοηβ δηά οὗ 
1] η Ρ.5, ἴῃ {ΠΕῚγ πηράσυγοϑ, ἴο ἀϊν!ηθ 565. ΤῊ 8 
ἸΏ Ρ] 165 δ᾽ "Ιοηδίιοη ἔγοπι ἴῃ 6 ννου]ὰ δπὰ ἔγοπὶ 5ίῃ. 
Τῆυ5 Μδῖῖ. χχῆμ. 17, “16 σῃσίπο δίϊονν ἴῃ 6 
ξο]ά,; 1. 6. ΘΕ Υ 5 11 ἔγοτὴ ργοΐδηθ ι.565 ἃπὰ σοῆ- 
βθογδῖοϑβ ἃ ἴο Οοὐ β βοσνίςθ. 80 οὗ εγιοης: ἰῇ 
[οδη χ. 16, [πΠ6 ϑοη, Ὀθοΐοτε Ηδ ννᾶβ ϑϑηΐ ἰηῖο 
πὸ ννοσ]ὰ, ννᾶ5 ὉῪΥ Η!5 Εδίμοῦ δα οαυεά 45 ἴῃ6 
ΟΥ̓Δ δηὰ πηι πἰδῖοσ οὗ ἴπ6 ἀἰνίπο σοιπϑοὶ οὗ 
τοάοτηρίοη ἴο τηδηκὶ πα: ἤθηςθ αἶσὸ ἢ]5 {1||6 
“Τῆς ΗοἷΡ Οπὸ οἵ σοα;" Μδϑχκ ᾿. 4. [8 118 
ΥΕΓΘ6 ἴΠ6 [01] 56η56 15 “γε ννεσε ἀοίδοῃοϑα ἔσουῃ 
ἴη6 ννου]ὰ δπὰ ὠεὠϊεαϊεὶ 1ο Οοά, ἴῃ ΗΟΙΥ 
ΘΡΙ ΓΙ 4150 ἱπηρίδητίηρσ ἴῃ γοι ἃ πλοτδὶ ἀοῖογ-ς 
τ Παϊοη οὗ νν}}} τονναγὰβ σοτηπηυπίοη νυ ἢ 
Οσοά᾿ 5 πο ηε55. Α5 ἴπε δςίϑ οὗ 5βδδῃστποβρίίοη 
(ἰη 1ἴ8 ρεγτὴ Πόσο, ποῖ ἴῃ ἰἴ5 σγοντῃ) δπὰ οὔ 
ἡ! Ποδίοη ἅτ Ὀοΐῃ οἡ Οοὐβ ραγῖ 5ἰπλ]- 
ἴδποοιι5 νυ ἢ τπ6 τιῖὸ οὗ Ὀαρτϑηι Οἡ τηλη 5, 1 
τηδίζεγϑ {{|6 ἴῃ ννῃαῖ ογάθγ ἴΠῸ ἴννο ἅτ τηθη- 
τἰοπεὰ. “Βαυΐγονοτο ἡ ποι 8οὰ." Μεγεγ, 
ἐγὲ ΜΟΥ τηδάθ τὶ ρῃϊοοιυβ." Βυῖ δονν οἂπ 
δικαιοῦν ΡοΒ55]ΟΪΥ ΕἸ ΣΏΠΥ “20 »παξε γί ίεοις ̓ ἢ 
γοτῦ5 Ἰηήθοα οὗ 115 ὁπάϊπηρ ἤτοι δήϊθοξινοβ 
οὔ 2ῥγεϊεαί τλθδηΐϊηρ πᾶν ἤᾶνθ ἴΠ]5 ι156, 6. δ. 
τυφλοῦν “ἴο τῃακε ὑ]η4." Βιιῖ ν᾿ ῆθη δι ἢ 
νογῦ5 ἂῦὸὸ ἀογινοὰ ἔτοπὶ δαἀϊοςϊίνοβ οὗ »κογα] 
ΤΑΘΔηΪΠ.", 85 ἀξιοῦν, ὁσιοῦν, δικαιοῦν, ΤΠΟΥ ἀο 
ὉΥ ἰἰδασὲ δπὰ πιυβῖ ἔτοπι ἴπ6 παῖυγα οὗ {Π1Πη}7}8 
ΒίβηΠ ἴο ἐἰδορι, ἴο σεγομπί, ἴο 2φγουε ΟΥ̓ ἴΟ 
ἰγεαὶ ας ΜοτῖδΥ, Πποὶν, τιρῃΐθουβ. (Ομ ραγα 
͵,ΧΧ, Βοοκ οἵ Νν ἰδάσπι νἱ. 11: “ΤΠΕΥ ννῆο 
ἢανο Κερῖ ΠΟΙ ἴπε ΠΟΙΥ δἴαϊιῖεβ 5Π4}} ὃὈς 
γεχαγάεά ῥοΐν." Ι[Ιἴ 15 αἴϊοῦ ἴῃς Ῥαγοιίαᾳ {παῖ 
Ὲ 5Π4}} 6 ἴῃ 81. Ρϑι]β ρῆγαβε αὀεὀεά 
γισῤῥίοοισ, Ἀοτλ. γ᾿ 19: θη ἃΓ Ὀεγοπὰ ἃ 
ΙΏΘΓΘ ἰπηΔῦνο οὔοάϊοθηςο ἴο Οοά 5 τηογδὶ ἰανν, 
ΜῈ 5}41} Ὀ6 γιῆθα ἢ 4 παῖυγαὶ ροννοὺῦ οὗ 
"υΐης Ἡ 15 τὶ ίθοιιβπθβϑα ἃπα οὗ ὀχργεϑϑίηρ τἰ 
βΡροηϊδηθοιϑὶν [Πγουρἢ οὐὖν [Ὠγεοίο! ἃ ΠυΠΊ ΠΥ 
ἴῃ ΘΥΟΥΥ Του Ρἢϊ, ἴῃ Ἔνθ γγ ἸοοκΚ, ᾿π Ἔν γΥ ννογά, 
ἴῃ ΘΝΟΓΥ ἂοῖ. Μοδηνν θη {πΠῸ τιρϊοουβη658 
οἵ σοά, ἴπ ΜΙ ἢ νν6 504}} {θη 6 5οῖ ᾿πά6- 
δος 016, ἰ5 ΌῪ ρτάςθ ἱπιριϊοὰ ἴο τ18 πηι ΘΟΓΔΌΪΘ 
ΒΙΠΏΘΓΒ, 85 ψγ)ὲ ΟΥ̓ ἑα [ἢ σίγίνε ἴο “νναὶκ ὈΪΑπιδ- 
ἰ655 Ὀθείοσγε Ηἰπι. [π᾿ {Π15 11ἴδ ννὸ σὰ ποῖ 
»ιαε τὶ δου. 

ΕἼ [80 δη9--.,δπ ἰῃ [80 βρὶσὶ."» 
ΤΠεδο ἴννο ἐμτοίδιιδεθ σπλῦγαος ἴπΠ6 ἴῃτοο 
Γεθ ηρς ργοάιοαῖοβ οὗ Ὀαρίσπιαὶ δο]υζίοη, 
οἵ ςοηδϑοσγαίοη ἴο σοά, οὗ }ιιϑδι{[Πσα!!οη, ὍΤΠΘ 
νοτὰ παρ ἮΘΓΟ, ἃ5 50 οἴδῃ ἴῃ ϑογίρίυγο, 
ἀεηοῖοϑ ποῖ 50 πιο ἢ «ὐϑὸ ἃ8 «υὐῤαΐ ἴδ ΟΥΥΠΘΓ 
ἰδ. [{ ΘΧργοδδθθ5 ἴῆς παΐμγε ἀπά ἴΠ6 γεία!ος 
ἴο (6 Ὀαρίϊζεα οὗ {ΠεὶΓ ρύορεσ οσγὰ δηὰ 

--- τον -πσ -᾿ 



γ. 13-.-[18.] 

δυῖ 411 τπΐηρβ γε ποῖ ᾿εχρεάϊεηϊ: 
411 τηϊηρβ ἄγε ἰαννίῳὶ ἔογ πιὰ, δυῖ 1 
Ψ1} πος δ6 Ὀγουρηξς ὑπάεγ τε ροννεγ 
οὗ Δῃγ. 

112 Μεαῖβ ἔογ τῇς δε] ]γ, δηά τῆς 
δ 1} ογ πιεδῖβ : θιῖ (σοά 5}}8]} ἀεβίγου 
θοῖὴ τὸ δηά τπθη. Νίονν ἴῃς ὈΟΔγ “- 
Ὠοῖ ἔογ ἰογηϊσδίη, δυξ ον τῆς Ι,ογά ; 
δηὰ τῆς [,ογὰ ογ τῃε θοάν. 

14 Απὰ Οὐοἀ δαὶ Ὀοῖὴ ταϊβεά ἃρ 
{πε Ι,ογά, δηά νν1}} 4180 γαῖϑα ὉΡ 8 ὈγῪ 
ἢϊ8 οὐνη Ρονγεῦ. 

Οοὐ-βανίουγ, νο ἀεὶ νοῦ ἴη6 ῥεορίς ὁ ἨΣ 
εαγτισις γότὰ τῆΘΙΓ ΘηΘΠΊ68 δηὰ ἴτοπὶ ἴΠεὶγ 
δ'ῆ5. ὙΠ 56η88 18, γ6 νοῦ ὈαρίϊΖεα, γε ἡγεῦ6 
σοπεοογαίεα, γε ψεσα ἰυπιβεαά 411 ἴῃ τῆς 
ΒΑ] οννοὰ αὐτοῖο οὗ Ηἰβ τοάἀθηιρίϊνες Ναπὶδ 
(σλοβε “' πᾶπι6 ννᾶ5 παηθα δεΐοτε [86 811ὴ ννᾶϑ8 
τηδάο," Βοοκ οἵ πος) δηά ἴῃ {πε ρυζεὲ δηὰ 
᾿ΙΡΒ -ϑῃοααϊηρ δρθεσε οὗ με ϑριπξ οὗ Οοά, 

12. “ΟΥὐοὺ πιυκῖ ηοἵ ἀῦυ56 ἴῃς ἀοσίτίης οὗ 
ΟΠ ηπβίίδη δ]ϊονναηςθ, Ο Οουπίμίδη5, δηὰ 51}0- 
Ροβα ἢ Η εἰ ]εηῖς ΡΠ] ΟΒΟρΡἢΥ τα ““τηδη ἰ5 
886 πηθάβυγο οὗ 4} [Ὠϊη 55. δηὰ {παῖ 41} (ἢ6 ογθᾶ- 
ἴμγεϑ ἅτὸ ἢ15 ἔργ υ86. [{|5 ἠοῖ ἴσιο, 1Ὁ δδίϊηρ 
δηὰ ἀγιπκίηρ, ἡδῖυγα] Δρροι 65, ἀγα {πη} 5 1π- 
ἀϊογοηΐϊ, (παῖ σεπσμαί ΔΡροΓ 65 α'5ο ἀγὸ οὗ ἴΠ6 
ΒΔΠῚΣ ΟΔΟΡΟΙΥ. Α5 ἴο πΊΎ56] ἢ, {6 1 τηΔΥ ϑροακ 
ΤΟΡγοϑθηςατ νον, 4}} ᾿πα! ἴδγεηΐϊ ἘΠ] .}5 ἀτὸ ἴο 
Τὴ 8] οννδῦϊο, Ὀυζ ποῖ 411} αγὸ σἀνδηΐαδρθοιβ Ὁ Γ 
οἴπογδ: ἔοτ, δῖ τ ηοῖ 6 ψτοηξ ἰπ ἰϊ501}, 
5 ηοῖ Αἰννᾶγβ ργοβίδοϊθ οὔ σοηάιεῖνε ἴο ἴῃς 
ΠΟΠΊΠΊΟΩ νγ68] : ΤΥ ΔοίΟἢ5 5ῃ4]}] ηοΐ 6 ΤῊ 
Πλλοῖογβ. ὙΠΟΙῈ 15 ἃ ΡΥ οὗ ννογάβ ἴῃ {Π6 
βεοοηά εἶδιι56, “1 δὴ πιδϑΐοσ οὗ 41] τ] ηρ5, 11 
15 ἔγιιθ, δυῖ ποῖ 7 νν}}}] Ὀς τηαϑῖογοὰ Ογ δὴν," 
Ιεϑὲ [6 βογνῖοσθ. νι ἢ 15. “ρογέοςϊ ἐγοθάοσῃ "ἢ 
θεοοῆθ δοηάδρο δηά Χὰ  (Ἰ γίϑιίδη ᾿θογΥ 
τηογαὶ βἰανεγγ. 

13. Μογεθουθσ, Ο Οογιπίῃιδη8, γου σδηηοῖ 
Ασα τοπὶ ἴπΠ6 παίυγαὶ ἴο ἴῃ 6 ϑεηϑυδὶ, [δὲ 5 
(ἢ ὈΘΙΙΥ 15 ἔῸΓ πιεαῖβ 50 ἴῃε ὈΟΟΥῪ 15 ἴογ ἔογ- 
ηἰοδίίοι ; Ὀοῖὰ Θδοι θη δηά ΤΠ 6ΙΓ δϑϑιπλἰδτηρ 
ςοηίϊποηίβ ἀγὰ τ ημ5 πα ογεηΐ, δοίης ροΓ 5 ἢ - 
Δῦϊο δηά ποῖ σϑδοίηρ ᾿πῖο οἴ θγηΥ, δηὰ ΠΟΙΓ 
τηυζυδὶ δἀαρίατίοη 5Π4}} 1η {π|ὸ σοδ56 : Ὀυῖ (ἢ 6 
θοάγ 15 ποῖ ἴὉγ ἔογηϊοδίίοη, ἃ5 186 Ὀ6ΠῪ ἔογ 
τηοαδῖϑ, δυΐ ου ἴῃς 1 οτὰ, δηὰ με 1 οτγὰ 15 ἴὸ σ 
[πὸ ὈΟΩΥ͂ ; ἀπά (Π15 πιυῖυδὶ δλάδρίφιίίοη 5}4}] ποῖ 
σθᾶ56 ἔῸΓ δνϑύ, ἔογ Οσοὰ ν}}} ταῖβθ υ5 ἔγοπι [6 
ἀοδά, 45 ΗδἊ σγαϊβοά [6 ἸἉ,ἷὗσγά, δηὰ 50 ἴῃ ὈΟΑΥ͂ 
διιγνίνίηρ ἴῃς Ραγοιιϑὶᾷ 5Π4}} Ὀ6 ἰγαηβῆριτγεά 
ἰηῖο ἃ ΠΟΙΥ ἰηϑίγυμηεπί ἴῸΥ [6 ὑνοσκ οὗ ἴδ6 
ΤΙ, οτὰ ἰπ της κΚιησάοιι οὗ Οοά. 

156-17. “Ο,ὐοιἵζ δοιίδς ἅτε "περιδεγ οὗ 
Οδνυι.:---Ὲ (δὲ 18 Ἰοϊηρά ἴἰο ἴδε [],ογὰ 
8 οπε «ῥίγὶ!." ῬῬτοίουπα δηά οσογοπί αἰ5- 
ϑυλεῖνα ἄοπὶ ἴπ6 αἀοδά] βίη οἵ ἑογηϊςαίίοη. 

Ι, ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΈΕ. ΓΥἱΙ. 

15. Κηον γα ποῖ τῇδ γουγ δοάϊε8 
αἴὰὸ ἴῃς τηδηϊῦοτα οὗ (Ἰγδ ἡ 504}} 1 
ἴΠεη ἴακα τῆς τηρπιῦεῖβ οὗ (Νγβῖ, 
δηά πιᾶῖίκα 2 εηι τὴς τδυηθοῖβ οὗ δὴ 
Βαγίοῖ ἡ (ὐοὰ (οτγδιά.. 

ι6 μας ὃ Κπονν γε ποῖ τῇδι δε 
νης ἢ 18 Ἰοϊπεα ἴο Ὧῃ αγίοϊ ἰ8. ομε 
θοαγ ἡ ἔογ ἔνγο, βδ ἢ Π6, 5841} ΡῈ οπε 
β65ἢ. 

17 Βυῖ Πα τπαῖ ἰ5 Ἰοίπεά υπῖο τῆς 
Ι,οτά ᾿5 οπα βρί γίζ. 

18 ΕἾες ἰογηϊςδιίΊοῃ. ἘνεγΥ ϑἰη 

Ουγ ρῃγϑπῖςαὶ δοάϊεβ ἀΓῸ ΤΟΙ ΌΘΓΒ τ [1.8] οὗ 
(ἢ τίϑι 5 ΒΟΟῪ πιγϑίςδὶ : [Π 656 ΤΊΔΠΥ͂ ΠΟΙ ΌΘΓΒ 
Δ΄ ηοΐ νἱνβοα ὈΥ̓ 50 πηΔηΥ ἰηάϊν!ἀ 4] 5ΡΙΓΙ[8, 
Ὀυΐ 11 ὈΥ͂ οπα βριγίξ Ὀγεδῖποα ἔγοτη 86 οὔς 
Ηεδὰ τὨγουρὴ [6 οὴς ΒΟΑΥ͂ οὗ ΤΠΔΠΥ πιοπλ- 
θεγβ. 80 1ῃδῖ ἰῇ ἃ πιγϑίοαὶ ἸΠΔΠΏΘΥ νν6 816 
ΟΥ̓ΣΑΠΙΟΔΙΪΥ δεῖ ἴθ Ηἰΐπὶ, ἀπά Ηδς 5ρι ΓΔ} }γῦ 
Ὀγοαῖῃθβ ἴθ 5: δηά, ἴο δοῖτον Ηἰβ ονῃ 
ΤΩΘΙΔΡΠΟΥ, ννῈ 416 ἰη (Ἶγίϑί, 85 ἴπ6 Ὀγδηςἢο8 
ἅΓ6 ἴῃ ἴπ6 νίπε; δηὰ Ο γῖβί 18 1 ι.5, 45 ἴῃ:6 580 
οὗἩ ἴδ υἱῆς 15 ἰὴ ἴπ6 Ὀγδῆςῆεβ. Οπὸ δπά [Π6 
58 Π1|6 580 ἔγοπὶ [6 γοοῖ ρυγπηθδῖοβ δηὰ νἱν 68 
[η)6 5ἴθπι δπὰ ἴῃς Ὀοιμ5. [Ι͂ἢ κΚ ΠΊΔΠΠΟΙ͂ 
ΟπΘ δηὰά ἴδε βϑάπὴθ ϑριγῖ ἔγοπι ἴπὸ Ηρδά οἰγ- 
οσυϊαῖο5. ἴῃ σοπί πα (Ὠχοῦ 41} τἴΠ6 ΠΙΔΗΥ 
τηγτίδ 5. οὗ ᾿ἰνὶ πὶ πηοπηθετθ. Ηρηςθ, 885 16 
Ηυπιδηῖν οὗ Ομ σιδῖ ἐχραπάβ δηὰ ολθοάϊο8 
ἔγεϑὶι βαϊηΐβ, [656 δριγί 4 }}Υ ̓ νῈ ΠΟΐ 50 ᾿ΠΔΠΥ͂ 
Ἰηἀϊνιάπ8] ἀπ πλυζι}} ν ἱπάοροηάθης ἰἴν68, 
Ὀιΐ ομο σοχηπλιηϊςδῖος Πἰἴ 6, ννϊς ἢ ππογθονοῦ 
ποΐ 50 τηιοἢ ἐῤέν ᾿ίνο, ἃ5 ἢ γιϑῖ ᾿ἰνὸ5 11 ἰη 
ἴἤδηι, ννῆο Η ἱπλϑοὶ ἢ 15 Τπογοίοσο Ἵδ θὰ “ οὐσ 
πο Ὁ ἀνθ 45 ἴπ6 ΠδΥνΟι5. ΘΠΟΓΡῪ ἔγοπι (Π6 
Ὀγδϊη Ῥοηοίγαϊθβ ΘΥΘῚΥ ᾿ἰπὶῦ δηὰ Ἰοϊηΐ οὗ οὔγ 
ἤγδπιθ. Α ἤηροσ οευΐ οΥ̓ ἔτοπιὶ ἴδ Πδηά, οΥ ἃ 
μδηά ἔτοτῃ [ἢ 6 ἀγπῖ, ΟΥ Δ ἄττὴ ἔγοτῃ ἴῃ ὈΟΥ, 
ἀϊ65, μβανὶπρ πο ἰ᾿ΐδ ἴῃ ἰἴϑο!, ὙὌῆι5 “ἢς ψῆο 
15 Ἰοϊπο ἴο (6 1 Ἁ οτὰ "15, ἰπ ἢ15 ον πηδδϑιγα 
οὗ σαρδοῖυ, οπα δρὶπὶ ψ ἢ Ηἰπι, 1υ5ῖ 85 
ἴῃς δηϊπηαὶ ᾿ΐθ οὗ (6 ΠΏΡΟΣ ἰ56. οπο τ τη 6 
ονπηοσβ. Βιιΐ 6 ψῆὴο σοπηπιῖ5 ἔογπι δ! Οἢ 
Κ|}}5 ἴῃ Πιπιθεὶ  [ῃ6 ϑρίγιτυαὶ 16 οὔ Ἑἢτβῖ; 
ἃηά, οχοορί 6 στερθηῖ, 18 ἰορρεὰ οἔ ᾿ἱκε ἃ 
τοίϊζθρη Ὀσγάποῖῦ ΠοῸπὶ ἴΠ6 νἱπθ. [1{ ΙΏΔΥ ὃ6 
δαάεά τπδὲ ἴπ6 οπε ϑρίγιῖ οὗ ἴπε οπα ΒΟΑΥ͂ 18 
οδ]]οὰ ϑοπιθιϊπιοβ ἴπ6 “δριγιῖ οὗ Οοά, δοπιθ- 
[ἰπι6ὸ5 ἴη6 “δρίτῖ οὗὨἨ ΟἸγίϑί," Ὀδοδιιθο ἰΐ 18 
νη (Π6 Η υππδη τ οὗ [6 δοη οὗ Μδη (δῖ 
{π6 ΗΟΙΥ δριγίζ ορογαῖδθϑ. 

1 ἄρας ΞΞ ἐοἰΐεπ:, “5ῃου]α 1 ἴδκα ἀννδὺ}᾽ 
{Π6η {πὸ 56η86 8, ὟΝ δῖ γοῦ {ΠῚΠΚ γουγ οὐνη, 
15 ΔποῖΠ 8. ΟΥ̓ τίρῃϊ οὗ σγοθδζίοη δπὰ ὉΥ͂ τὶρῃΐ 
οὗ γεάοπιριίοη. [1 γοὺ ἴδῖζα διναύῦ ἴγτοπι Η πὶ 
ννἢδί 15 Ηἰ5, γου γοῦ Ηἰϊπι; δηὰ 1 γοιῖι ΔΡΡΙΥ͂ 
ἴο ἃ ΡΌΓΡΟΒΕ οὗ γουΓ οννη [πὶ νυ ἢ 15 ποῖ 
γΟῦ ΓΒ, γοὺ ἃΓῸ βῸ ΠΥ οὗἁὨ πηα]ρργορτγίδτοη. 

18. Εἰεε γογπίεα!οπ “ Κα ἴὰ6 ἀεν]], 
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τλῖ ἃ πιᾶὴῃ ἀἀοοῖῃ ἰ8 νιπουζ τῆς 
δοάγ ; δυῖ με τῃαϊ σοπηπλτζειῃ ογη!]- 
ςδίϊοπ βἰπηθῖῃ δρδίηβς ἢ18 οννῇ ὈΟΑΥ. 

19 ννδαῖ ἡὶ Κηον γε ποῖ τῆδί γουγ 
θοάν ἰ5 ἴπε τϑηλρὶα οὗ τὴς Ηοἷγ Οποβὲ 

δῃηᾶὰ πὸ ν}}} βεθ ἔτογὰ γοι," διυξ ἐοσγηϊσαῖίοη 
,3,ε6 διὰ ,εε (ἰταρογί. ἱπηρογαῖ.): ἱπ [15 ἰῃ- 
δίδηςθ γοῖἹ ΠΟ ΠΕΣ ὈΥ͂ Γυπηΐῃρ ἀννᾶΥ. ΟΠ 6 
Ὠοχῖ βοηΐθηςε ἴδε ογάϊηδσγν 1ηἰοσργοίδιοη 15 
᾿ηϑαἰἸϑίλοςΟΥΥ : “ ΟἴποΓ 5'η58 ᾶἃγὲ Ἴοϊηπλ θὰ 
ΘΧΊΘΓΏΔΙΪΥ,᾿ υἱεγονῖς; “ ἜΥΘΤΥ ΟἾΒΘΥΓ 51ὴ ννογκ8 
ὕροη ἴπε θοαγ ἔτοπι νι ουῖ," ἤεγεγ; δηὰ 50 
ΠΟΔΓῚΥ 4}}, τοίοστίη (ἢ 6 “ ΘΥΝΘΓΥ ΟΠΟΓ 5[η " ἴῖ0 
εἰυϊίοηγ οὐ ἀγυυιηκεηηθθθ. Βυῖ ψΠογα ἰη {86 
Οτοοὶς τοχῖ ἰα (ἢ6 ννογὰ σογγεβροπάϊηρ ἴο 
οἱδεγῦῦ Νονῆογα: ΠΟΥ οδη ἴθ πηϊϑϑίης ᾿ἰηἸς 
ξαϊγὶγ Ὀς βιιρρὶ εὰ ἔγομι ἃ σοηΐοχι (πὶ γ,ολοτυ-. 
ΤΠ ἴσο σοηϊγαϑί δθθπὴ8 ἴο Ὁ6, ποῖ Ὀεΐννοοη 
εἰυϊζοηῦ οὐ ἀγυηκοῆπεβθ, 845 δπαΐϊ5 οἵ 5ἰῃ 
τηϊβϑδίηρ ἴπ6 Ὀοάγ, απὰ Πδι]οῖγυ, 45 8ῃ ἄστονν 
διττηνς ἴῃς Ὀοάγ, Ὀμς ταῖμοσ Ὀοΐννθθη ἰης]- 
ἀφηϊαὶ οὐ ὀχοθρ[οηδὶ 51η5 ἴῃ σεποσαὶ δηὰ ἴῆδ 
μδϑϊϊ οἵ ἰογηϊοδίίοη ἰπ βρεεῖαὶ. ὍΤὨ]5 νΥἱὸνν ἰ8 
Ργοῦδδὶο, ποῖ ΟὨΪΥ ἔγοτπι ἴπ6 δῦϑεηςθ οὗ (ἢς 
ἄλλο. Ὀιΐ ἔοτ οἴπεῖ ᾿ἰηρσι δῖς γράϑοι5, ηοῖ ἴο 
τιθητίοη πᾶ οἡ οἴπιςδὶ σσουπαάβ ἀγα ΚΟ 655 
δηά δ] ΟΥ̓ ἅγὲ νἱσοϑ [πὲ “ὁ δἰξ ἴῃς Ὀοάγ, 

Ν.Β. πη τις βγδῖ δηὰ ουδογάϊπαῖθ οεἰαιδ6 
ποιήσῃ ἰ8 ἴῃε πογίσὶ, ΜνὮ16 ἴῃ ἢ ῥγιηςῖρδὶ 
οἰδιιϑὸ πορνεύων ἴ5 ἴῃ ἴπε ἐηρέγζξοί οὐ ἴθηβθ οὗ 
ΒΑδΙῖ: ἀπά 85 ποιεῖν τὴν ἁμαρτίαν -ΞΞ "“ἴο Ρυξ 
ἔοσἢ ἴῃ ργδοῖϊσθ {πε ῥγιησρὶς οὗ 51π,᾿ οΥ̓ 
ἴο 5'η μαῦ τι: 4}}ν, 50 ἁμάρτημα ποιῆσαι ΞΞ “ἴο 
ἀο ἃ 5ἰηΐι] δεὶ." ΤὍὉὍὴο ὃ ἐάνΞξεηοῖ, 45 50Π16, 
«αυῤαΐοευ.Γ (περά οἵ ὅτε ἄν ἰοῦ Πα), δυῖ 
ἐΠδῖ ρογοῆδηςθ." ΟὐΟΙΡ. ΔΑσοῖϑ. 11. 21: πᾶς 
ὃς ἐάν “ΩῊΥ οὔθ ννῆ0 »"4} ΟΔ}}] ὡροῆ ... .; 
ἤΑνθρωπος, Ἰπϑοϊολά οὗἉ τις, 566 Π15 ἴο ἱπιροῖξ ἃ 
ἔλϊητ πιο οὗ δυηδη ἸΠΠΥΠΉΥ. 
ΤΠ 5θη56 πη |5, ΕἾθὸ δηὰ ἤδθο τῆς νἱςὸ οὗ 

ξοτηϊςδίοη : ΔΠΥ δεῖ οὗ 511 μοηογδὶ [μα ([Ὁ4}}} 
ΤῊΔΠ ΓΛΔΥ͂ Πομητηϊϊ, οὐδε τῆς ὈΟΑΥῪ [4]15, ἀπά 
ἔλιϊ5 ἴο με τ: θυ ἴῃς ἐογηϊοδῖον ἀο65 ἀρδίηϑβῖ ἢ 18 
ον θοιγ 5ἰη. Α Ἵοηϊγαϑὶ ἤθγα Ὀεΐννοθη ἐκτός 
δῃὰ εἰς. [ΙΕ [815 νῖονν Ὀ6 στιρ]ῖ, πὸ ρα] ατίοη 
Πογοὸ οὗἉ κίπρὶδ ϑίηβ πιιιδῖ Ὀ6 ἱπουρῃῖ οὗ, (οπι- 
Ρᾶγε τ [ὁἢη ἰϊ. 1: ἐάν τὶς ἁμάρτῃ, “" ᾿ἴ ΔΗΥ͂ οὔα 
40} 4 “ἐπ, γ6ὸ Ἀνθ δὴ Αἀνοςδίθ." Ηον 

ΑὨΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ 

ΤΠο ννοτὰ κριτήριον τηδδη5 ΠΟΙΓΠΟΓ “ τιὰρ- 
ταθηῖ ἢ ποῦ “Γ|8],᾿ δι ἰπ Ργοργιοῖν ἃ “ Ἰπά σς 5 
δοδί "οὗγ “"7υἀ το 5 σοιιγ ἢ ΟΥ̓ “ ρίδος οὗ 5βεϑϑίοῃ.ἢ 
Απᾶά τἢϊ]5 ΡΙΌΡΟΙ πιραπῖη 1υ5ῖ 5115 ἴΠ 656 
(οχίϑβ, ἰη νυν ϊςἢ 4 σοπίγαβῖ ἰ5 ᾿ητοπάςα Ὀεΐννοθη 
πὸ {τιδιιπαὶ οΥ βῆμα οὗ ἴδε Πεαῖῃθη πιᾶρ]5- 
{Γδῖε5, σοηϑδιτυϊεὰ ὈΥ Ἐοιηδη ὐϊπογγ, ἀπά 

Ι. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝ5. ΓΥἹ]. ἰν. 19--20. 

τυλίελ ἰς ἴὰ γου, ψνἈῖο ἢ γε Πᾶνα οἵ 
Οὐοά, λἀπά γε Ἄγε ποῖ γοιγ ουῃ ἡ 

20 ἔογ γε ἂτὲ δουρῆς ψ ἢ ἃ ῥτίςε : 
τπεγεΐογε ροῦν (σοά ἴπ γουγ Βοάγ, 
Δη4 ἰῃ γουγ βρίγῖ, ννϊςἢ ἀγα (σοά᾽ 8. 

ῬΕΤΙΪΟΙ 18 51 Πρ]6 55 ἀγϑ, 1ΠηΚ ΔΡΟΥ Πἰη Κ ΠΙΠΊΡΙΥ͂ 
Ὑν αν ηρ 8 5ιἰθηΐ σμαίη τπαΐ σἴθαὶβ ἀγουπά δπὰ 
ΓΟ 5 αδὶ ἴῃς σαρίϊνε οὗ δαΐδη, 586ὲ66 [δγΕΩΥ 
ΤΑΥ]ΟΣ, νο]. 11. Ρ. 481. δυςῇ ἃ εἶδι:586 ννοιἹὰ 
ΒΙΠΊΡΙΥ βεσνα ἴο Κεαὸρ ορεὴ ἴῃς ἄἀοοῦ οὗ τε- 
Ῥοηΐδηςθ ἴο 5ιις ἢ ὨΘΟΡἢγ 65 245 δα [8]]δἢ τῇ- 
ΑΝΥΆΓΟ5 ἰηἴο σΑγηδὶ δἰη ἰη νοι ρίαοιιϑ (οί πίῃ, 
ννἤογο ἴῃ6 ἰοπίθηΐξ νίονν, Ὀγθά ἰὴ ἴπ6 Ποδίβθη 
Ὀοπο, 6 ἴῃ6 σοάγβοσ νἱοθ5 ᾿ἰησογοὰ Ἰοῃρ. 

Τῆδ ἑοσγηϊοδίοσ, 1 54Υ, ἢ1{5 1.18 οὐγη ὈΟΑΥ͂ ἴῃ 
{86 νῖος οὗ μβαυ]οσυ. Ασὸ γοιι 83{1}} 80 ποαίῖμεη 
ἴῃ ἴη6 γστδίη 45 ἴο ἄθοπὶ ἴπε ὈΟαΥ Δῃ ογραπορ 
αά!αῤῥογοη ἢ 15 ἴξ ροβϑί]ς ὁ ““Ο» ἀο γε ποὲ 
ἐποτυ ταὶ ἴΠ6 ὈΟΑῪ οὗ γοι! (15 541η15) 15 ἴῃ 6 
βἤγιπο οὗ ἴῆε ΗοΪγ δριγιῖ τηδὲ 5. 10. γοιι (88 
58 η[5)}" Βοτγηϊςσδίίοη ἰ5 ἃ ἐσιεεγα οπ, ἴον τἴ 
ἄθῇ]θ5 {παῖ ννῃϊςο ἢ 15 μδ] ον δὰ : [ἴ 15 γε 6] Ποῦ 
αἶ5σο, ἂηὰ {πε ραϊηϑδῖ Οοά; ἴογ γοῖιι νυν 
γοιυγ θοάϊε5 ἀγὸ ἢ: ργορεγίυ, Ηἰ5 ΠΣ: γε 
ΑΓῈ ποῖ γουῦ ον. ΕῸΓ γὲ ΕΓ δομσϑὲ. .. ὁ 

20. [ἀδά ἱνοίοϊά : ἴ656 ννογάβ βῃου!ὰ δ6 
τοδά, ποῖ ἴῃ σοπίηυγ, δὰ ννἢ ἃ Ὀσθακ: 
ἐ γε ννεγο ῥωγοβανεά-- ἢ ἃ φγίο" ΝΟ 
Θρίμεῖ ἴο 2γίως: [ἃ γθαυγ68. Ποη6: ᾿ξ 18. [ῃ6 
ὀ!]οοά οἵ (ἰἸιγὶϑσι. ὙΤ 5 ῥσίος ννᾶ5 ραϊή, ποῖ 45 
ΒΟΠΊΘ ΘΑΓΪΥ Κ᾿ ΔΙΠΟΥΙΒ ΞαΥ, ἴο δαῖδη, διιὲ ἴο Οοά, 
δηὰ ἴο Ηἰπι ἴῃ οΥγάογ ἴο τηρεῖ Θχαςῖ  [Π6 
ἀεπιαπηάς οὗ Ηἰβ5 γἰψῥιοοιηεις, ἴ.6. ἈΔΥΤΩΟΠΗΥ͂ 
οὗ δείίοη ἢ Ηἰβ οννὴ δϑβοϊυῖο ἰᾶνν: “ΤῸ 
ψυπουϊ δΙοοάπῃοα ἴῃς, πο γοηγιϑϑίοη." [{ 5 
16 “γεείομς Ὀϊοοὰ " οὗὨ ον 1 4 ΠΥ, ᾿πΠαϑπλυ  ἢ 
8ἃ5 ἴῃς ὨυπΊδη δ]οοά οὗ ἴπο Εἴετπαὶ Οοά νν 88 
16 ταηβοτὴ ραϊὰ ἴο Οοά ἔοσ οἱἵἱγ δἴθγηδὶ γος 
ἀοιηρίίοη ἔγοπι ἴῃ6 συγβο οὗ ἴπ6 1 ανν δηά 
ἔγοτηι {π6 ψγαῖῃ οἵ Οοὐ δηά ἔτοπὶ ἴπε ςἾ 4 Π|8 
οὗ ϑαΐδη δπά ἔγοπι {[πΠ6 ρον οὗ δῖη. “220 
γε εἰουν Οοὐ ΤὙΎ[ε δή οσδηποῖ τηθδῆ 
ἐδεγοΐογο: τ 15. ἃ βιιδ)εςζνο ραγίϊοϊε τ ἡ ΟΥ 
ποαῦ. ΒΥ οἠς εβογὶ (“4ογ. ἱγηρεσγαῖινο) “ ἀο 
ἡτδῖ γοῦν Οοά ἴῃ ἴδ ϑῃγιπς οὗ (6 
Ὀοάγ,᾽ ἔογ ᾿ἴ ἰ8 ἃ ΨΕΥῪ βαηοίυδγυΥ οὗ με ΗΟΪΥ 
Ομοβῖ. 

ΟἿ ΨΕΙ͂ΒῈ 3 δηά γεῖβθβ ἢ, 

1Ππ6 ροβϑίδ]ς διυϊξ ποῖ γοῖ οϑδ  ]5ῃ6 4 Ὀοηςἢ οὗ 
ἃ Ομγιβιίίαη γι γαῖοσῦ, ΠΟ ΠΙΑΥ Δι ΘΔ ΪΚ 
56οῖ[16 ρσγίνεαϊθ Ἰαννβι 5 δοΐννθοη ΟΠ ΓΙ ϑ(ΔΠ5. 
ΤὨὮΙ5, 845 σοηπίγαϑδιθα νι ἴπῸ ΕΚ ουθδη βημα ΟΥ̓ 
Γαϊβοὰ ρἰαϊίοσια ϑἢ [15 Ρσγοςσοηβιι αγ σοὐα, 18 
ποτα ἰογπιοὰ κριτήριον, ννοτὰ ΜΝΠΙΓἢ πγεδηϑ5 ποῖ 
ῬΓΘΟΙ5ΕΙΥ ἠυάρπιεηϊ-ϑεδῖ, ἔογ ἴδε ἰάθα οὗ ἃ 



Ι. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΌΞ. ΓΙ. 

ῬέΓΙΌΗ ΟΥ̓́ΡΟΓΞΟΠΒ Ἰιαρίπρ ᾿υτκϑ ἴῃ τῆς εἴντηοη 
κριτῆς : ἴῃ κα ΤΔΠΠΕΙ εὐναστήριον πλεΔῃ5 ποῖ 
ἃ “56 ρΙπΠΣ Ρΐδοθ" 50 τυ 8ἃ5 “4 «“ἠκεβεγ᾽: 
εὐανι δεν," πὰ θυσιαστήριον Ττη6Δῃ8 ἢ “ ΔΙΊΑΓ 
οὗ ἃ “αεογί είς βγῖο." ὝΓῊΪΒ 15 (σὰς οὗὨ ΥὙΘῚῪ 
ΤΆΔΩΥ 581:ς ἢ νογάβ, ὄν ἰῇ 45. γ]}8, 
Οποξρμογος 5 δηά 6. ἴῃ ἴδε νοσγὰ 2. αὐ νεγγ 
ἴυγκ8 16 ΒΑΓΡΟΙ ἂπὰ ἰῃ ἴπε }ισέϊον 1ῃ6 
Ῥϑαϊπηῖσῖ. λνδθη {πὸ ἴογπὶ ἴῃ χυσϑίίοη 15 5ϑεὰ 
ἴῃ ἃ ἤσιγαῖίνο 5βθῆβθ, ούθη ἋΏἢ6η 186 ἱπιᾶσε οὗ 
νοῦς 5δραῖεα 45 κριτής 5665 ἴο ΠΟΠΊΘ ἴο Υἱονν: 
ΡΙαῖο Τ βοδοῖ. 178,8. Τ δ Ιά68 οὗ ἃ ρογβοηδὶ 
υάρε Ἰυγκίην ἴῃ τῇ6 ψογά 18 ἀσοίγηδ!}} 
ἱηροτγίδηϊ, θεσαυθε ψ ἤθη 81. Ῥαὺὶ] νντοῖς 
κρινοῦμεν, Δῃ ἰπηασο οὗ [6 ΑΡροβίϊθ5 δηά βαϊηϊβ 
βοαϊεα οἡ ἴπγοπθβ γεϊμπιης δηά υιάσίης νν ἢ 
ΟἸγίϑὶ (566 Μαῖίϊ. χίχ. 28, ἤδη. υἱΐ., θυ. χχ. 
4) ἸΏΔΥ πᾶν Πιτίοά τῆγοιρἢ Π18 πιιπὰ δηά 
ϑυρεοκῖοα [Π6 σοπληρ ἴεττῃ κριτηρίων. [1 50, 
[πε ποιη δυϊϑίδηζινο ἴἤγοννβ ὈαῸΚ Ἰρῃς προη 
[8Βε νοτὺ, δηά 4551. ἴο ἰξζ ἴῃ 6 ργοροῦ 56ῆ56 οὗ 
ἡμάσιας. ΤὨΪ5 πιοῦὸ δοσιιγαῖθ υἱονν ἀἰβρογβαβ 
(Πε ἠοζίοη οἵ εοπά»"π"αίίοη, ποραῖίνο, σου ρδγα- 
ἔνε, τπογαὶ, ννῃιοἢ βδοθ επηϊηθπὶ βοῇ οἾἶΔΓ5 
αἴίδοἢ ἴο {πε νοτὰ, 6. 5. ΒΡ. Νν ογήβννογι ἢ ἐπ 
ἔοεο, νἴῸ οννουὸῦ ἈΡρΟΒΙ[ΟΙΥ οἰΐϊο8 ΒΑΙΤΟΥν, 
δείτήοῃ 33, “Ἴ Βς ϑαιηἴβ δεῖπρ γα: ἀῤῥγουεά 
5}}8}} ὀδεονγδ 4.:..5..0Γ2. 1. 6. δοςογάϊηρ ἴο ἴδ 
Ῥδι]ηθ τοΔομίπρ, ἤγϑξ ἀρργονθὰ Ὀεΐοσε ἴῃς 
δορπια οὐ {ΠἸ}δ01π4] οὗἨ ΟΠ γδῖ (2 (οσ. νυ. 10) 
ΤΟΥ 5}8}} δἴεγνγαγάβ, νυν ϑοὴ οὗ πιδη δΠ- 
(Πγοηθαὰ βιργεπης, τγοῖσῃ ὑροπ ἴΠ 6 φαγί δά 
ἡυάρο ἴΠῸ παίίοπβ. Εογ [Πἰβ ννογά κρίνειν» ἴῃ [18 
ΔΙΏΡΙΟΥ 56 η56 ἀεποῖθδϑ 4150 ΓΟΡᾺ] }π.|5ἀ]Ἱςτοη δηὰ 
δατηϊηϊδίγαϊνο ρονεγημηθηΐ οὗ ρολεε: Α] οἷο 
ἴο {Π6 ϑ51ηἴῖ95 ἴῃ (ἢ6 Μοββίδηϊς Κιηράοπι. 
δ66 Ῥαάγδῦ]ο οὗ ἴ[Π6 Ταϊθηῖ απὰ πε Βοοϊς οὗ 
]Ἰυάρεβ ρα; Βοοῖκ οὗ ΨΝ ̓Ἰϑάοπι 111. 8, ο ; 
ΑΡοΟΟΔΙ]. ἰϊ. 26.{Ὀ ΤΠ5 ποιϊῃ κριτήριον ΟΟΟΌΓΒ 
οησδ ἃχᾶ!η ᾿π ἴπ6 Νὸνν Τοβίαπιθηϊ, [4Ππ|68 1]. 
6, ννογο ἴἴ 5 ἰγδηϑ αἴθ “αὐ σπιοηϊςϑοδῖ," δηά 
ἴξ ὀσοιΓ5 ΒΟΠῚδ δἷχ {ΠΠ|65 ἰη (ἢ6 ϑορίυδριηι ἴῃ 
[Π6 54Π|6 ΟΥ ᾿{κὸ 5θης6: ἴῃ [)4ῃ. νἱῖ. το. “Τὴ6 
ἡυάσπιεηϊ ννὯ5 δεῖ; ψῇογο ἴἴ φθοπὶβ ἴο ἀδποῖδ 
τῆς οοἰϊεςῖίνε δεν οὗ Ἰυάγροβ: ςρ. νϑῦβϑδὲ 9, 
“16 Τῆγοηθθ νοῦ βεῖ." δ0 πειρατήριον ἴῃ 
ΡΙυΐφτοιν πιοᾶηβ (1) ἃ σόϑογῖ οὐ πεβί (2) ἃ 
ξλῃρ οἵ ρΙγαῖθϑ. 

Τῆε ποχί ννογά. 15 κρίνεσθαι, ἀπ 1ἴ τηδδη8 
“ἴρ 566 Κ [ὉΓ ἠυ μτηθηΐ" ΟΥ “5116 ἔοσ ἃ ἐιὰ}- 
εἶαὶ ἀεςϊβίοη :" 5οπὶθ σϑπάοσ ᾿ἴἃ “ἴο γὸ ἴο 
ἰδνν." ουϊῖϊα ἀϊδογεπὶ ἴτοτη κρίνεσθαι 15 
κρίματα ἔχειν οὗ νεῦθ6 7. Οὐγδ,ριδῦ ΥΟΠάΘΓΒ 
ἴι “ἴο ἢᾶνο Ἰανγβυ } 5 οὐ “Ἰεραὶ ργοσεεαΐηρϑ,᾽ 
ΟὈΓΟἾ5ΙΥ πηακίηρ {Π15 4 φουγέθ πιοδηϊηρ οὗ [Π 6 
ρΡῆγαθδα ἰῇ ογάθγ ἴο οδ]ίρθ ἴπ]|Ξ ραγίοι δῦ 
Ῥαϑδᾶσε. ΑἸΐογά, ""ἴο ἢανε πιδίϊογϑ οὗ ἐϊϑριῖςε;» 
ΤΑῖΠΟΓ πράγματα ἴο ΘΟΧρτΓΕ55 ἴπαϊ τπουρἢῖ. 
Μεγοεγ, “ἴο δᾶνὸ ἰερδὶ 1υάρηηθηΐβ δἰγεδάν οὔ- 
ἰλϊποά," ν ῃςἢ σαπηοῖ ὃς τιρῇῃῖ, ᾿παϑπιυς ἢ 85 
ἴιϊ Ὀγοακ8 ἴπε ἰορίσαὶ σοππθοοίίοη: κρίματα 
ταικῖ τποδὴ “Ἰυάρτηοηῖθ᾽" οὐ “}υάϊοϊαὶ ἀε- 
οἰβϑίοηβ; δηὰ ἢ ννὲ ἰγδηϑβϑὶδίες ἔχειν “ἴο δανε 

Ἑτουηάβ ἔοτ " (ςοπήραγε Ἀοπι. ἵν. 2) ΟΥ̓ ΟΥθπ, 
(Π6 Ιάφᾷ οὗ [6 νεγὺ ραϑϑίης ἔγοπι ἴῃ ϑδιιδ] οςξ 
ἴο {πε οὐ)εςῖ, 45 1 580 οἴεη ἄοθβ, “ἴο ἔωγη ἢ 
οςσςεϑίοηϑ ἴογ᾽" (566 Τ ιιογά. 11. 42), ννὲ 584}} 
οὐΐδίη ἃ 56ῆ56 ὈγεοίβϑὶΥ ἰὴ Ἰἰοσῖςδὶ Κοορίης 
ν ἢ νυ παΐ [Οἱ]ονν5. Ῥογῆαρβ “ἴο ἢᾶνθ σδ565 
ογ Ἰθραᾳὶ Ἰυάμτηςηῖ᾽" τηὰγ Ἀϊΐ ἴΠ6 πλλγῖὶ : (ΟΥ 
ΡΟΒΘΙΌΪΥ “ἴο δάπιϊ οὗ αἷϊονν ἡ ρ πιθηῖβ δ 
ἴανν."" ὔἀσοτρ. ]1.δἴϊη, ὸθ σοπίγουθγβίδηι 
ῥαδεί). 

Α5 ἴο (6 Ῥαγς]ο5, νος ἤᾶνθ τς ἢ 
νεῖ ῃς ἴῃ ἀοζεγπηηϊηρ ἴ[ἢ6 Ἰοσοδὶ βοαιιθησθ, 
ἴῆγεθ οἵ τπϑηὶ πηι Ὅςε ὈτΙΘΗΥ ἀϊδουπδθά, 
μήτιγε, μὲν οὖν, ἤδη. Μηήτιγε Θαι115 πραγ, 
Δηἀ τλθδη5 “τυ ςἢ ΤΊΟΓΟ ΟΥ̓“ πιυςσῇ |659,᾿} 
δοςοσγάϊης ἴο ἴδε οοηῖϊοχί. Βιιζ ποιοῦ 
“ΤΟ ΠΟΘ ἢ ΠΟΥ “τι οἢ 655 8 ἴῃς 
δ: οπη αἱ βεπδε οὗ (ἢ6 ρῆγηβθο. “ΓΠ6 ᾿ηϊΓηϑὶς 
τιοδηΐης 15 “16εῖ πὴ ηοΐ βΞρϑᾶῖκ οὐ οὐ γδῖῃογ 
“ ἀοηΐ τηϑηΐοη;" “ υἵΐοῦ ποῖ ἴῃ ἴῃς 54Π16 
Ὀγοδῖῃ ννμαΐ ἰ5 ουὐΐ οὗ {δε 4ιιοβῖίοη." Ῥόσπαρ8 
Πογὸ “1οῖ δἰοὴδ ϑεσυΐϊδῦ πηαῖτογβ "---“ ηοΐῖ ἃ 
τνογά δδουΐ 86. ]αγβ. Απα ἢ Αροϑβίϊθ ργος 
ὈΔΌΪΥ ᾿πιοηάεά {Π|5 6556 πηι] σδθηϑο ἴο κἰδηά ου 
ἰπ ἴῃ ογοστγοιπά, ποῖ 50 45 ἴο ὀχεϊιιθ ἂ]ῖο- 
βοῖμεγ ἴΠ6 αἰγουτηπίδηζια! 4150, ὑιι ἴο ΤΠΓΟ 
ἴξ σοπιράγα νοι Υ Ἰηΐο {πε 5ῃδάθ. [1 (ἢ158. Ὀ6 
ἴγυο, ἴῃ6 τρᾶγκ οὗ ἱπϊεσγοραϊίοη ϑῃου!ὰ θ6 ρυξ 
ΔΆΕΥ κρινοῦμεν δηά ἃ σοἰοῃ γ᾽ ἔπ] οἴορ δἴἵοσγ 
βιωτικά, ἀπά ἴτἴῆ6 [111 56 η56. νν}}} ὃὸ :--- “ 1,6ξ 
αἰοῆθ ϑεσιιίαγβ, οὗ σοιιγβο: {πεγο 15 ἢῸ ἢ11655 
το δυῖ (Παἴ 5οουϊδῦ σᾶι1568 σΟΠπλο ΘΑ 5}}}γ ψἢ- 
ἴῃ [Π6 850οΡ6 οὗ γοιυγ Ἰυά!ςεῖα! ἀδοϊβιοηβ, δαῖ, 
85 500 ἢ, ΠΟΥ ἀγὰ ἰγν 41} {165 τ θεποόδίἢ ΥΟΙΓ 
ἀϊκηιγ. ν Βδῖ ὃ βἴοορ ἴο ϑιιςσἢ Ὀ456 ὑθης] 685 
οὗ Ἰυάρ»τηοηϊ" ὙΠΘη ἀπηχεῖς 5Π.4}} ἀρρθασγ οὔ 
{πον τγιαὶ Ὀδίοσο γον, ϑδεαῖθα οἡ γΟυΓ {ΠΓΟΠ65 ἢ" 

Α5 τοραγὰβ μὲν οὖν, 50 νΑγίοι: 5} }Υ τοπάἀογοὰ 
ἤογο, οἴη δἰ σηῖῆοϑ “247 εγιΐγ, πα’ γΟΓ ΕΟ, μα 
γοίδεγ," ΟΥ̓ Δ γεα γαΐϊῥον," δοςογάϊηρ 45 ἰἴ ἰ5 
Πογγροῖνο δηά δι ϑικιτίνο οὗ ἃ ἡθνν [που ρἢϊ 
(88 ϑορῇῆ. ΑἹαχ, 1163) οὐ᾽ σοηῆγπιαϊίνο οὗ 
νυ δῖ ἢΔ45 Ὀθοὴ βἰαϊθὰ δηὰ δή ἰτ|οἱὐἱ5 (45 Ρ]δῖο, 
Ῥῃαάγ. 2320, Α.). Τδε οὖν »ιαν 5:5 ΤΠ ἢ 
ΟΥ “ τπογοίοτο "---8 ἰηάἀεθὰ βδονεσγαὶ ἴακε [ἴ 
Βογο---οαῦν ἤθη ἴῃ 6 μέν [4}}5 θά Κ ὕροη [86 
ΡῬτγεςθάϊηρ ννογά, Ὀόσδιιδο ἰἃ ἰ5 ὀχρεςίδηϊ οὗ ἃ 
ςοπηηρ᾽ δέ ΟΥ ἀτάρ (45 ΕΓ. ΗἸΡΡ. 1249): δα 
1παῖ 15 ῬΓΘΟΙ5ΟΙΥ πο ἴῃ6 σᾶ586 Πογα ἴῃ οἰ ΠΕΣ 
ἰῃδίδπος, ἔοσγ βιωτικά Ἰοοκβ ἔογνναγά ἴο ἢο 
ςοττεβροηϑῖνα δη {Π 6518 πὰ 7δη ἡσαίη ἕοσ ἴῃ 6 
ΒΑΙηδ γδάδοη ἰ5 ποῖ ἃ ψογὶ ἢ νν Ὡς ἢ μέν 
(ντἢ 8η οὖν ἴῃ ἔγοηϊξ οὗἉ 11) σδῃ νν6]}} δϑβοςοίδῖο : 
ἴῃς μέν, [πεοτγεΐίογο, τπηυϑὲ σοδίθδος νυ [ῃς 
οὖν ἴῃ Ὀο(ἢ ἰηδίδηςθ8. 

Βυῖ ἴΠ6 πιοβϑὶ αἰ βῆσυς ραγίοὶς 15 (Π6 ἤδη: 
Ποπητηδηίδίοσβ 856 6Ππὶ ἴο τηᾶκο ἰξ πιεὰη σίγεσαάν, 
ΟΥ̓ 5 ΠΊΡΙΥ ονεγίοοκ ἰτ, ΤῊΣ ννοτὰ Βᾶρρεπϑβ ἴο Ὀ6 
ἃ Κουγενογά: οἰεαγ)Υ αὶ Πᾶ5 ἃ Ἰορῖοδὶ 56η56 
Πογο, ποῖ [δ ρογΆ]. δηὰ πιοδηϑ 50 2 ΟΥ̓́Κ ἰο 
ἐῥίᾳ ῥοὶπ: ὙΠυσγά, κατ᾽’ ἔχθος ἤδη “ νὶϊ ἃ 
ἔδο!ην κῃ οὐ ἀπιουηίίϊης ἴο μαῖο;" δηὰ 
ι)επιοδίμεηεβ, θ 6 Οοσγοηδ, ἤδη πέντε. [ἴῃ ἕδεῖ 
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ἤδη Ῥτοράγος {πὸ ὙΥΔΥ ἔὺσ ὅτι, δηά Ροϊηΐβ ἔοσ - 
ψνιτά ἴο ἰἴ 85 ἃ βηρογ-ροβί Οὐ ἃ ἀδηιοηϑίγαςνυθ 
(Ξ κιὰ τοῦτο), πὰ Π6 ἔμ] δεηϑε 15, “" 806 ἴῸΓ 
ἡμάσπιοπι δὲ ἴ6ὸ θᾶγ οὗ μηεϊϊευεγε ΝΑΥ͂ 
ΤΑΊΠΟΥ, “9 ὅν τἴ 15 δοϑοϊ ἴεν ἃ ἀείεδι ἴο γου 
ἐῤαὶ! γὲὸ ἴᾶνο σᾶ565 ἔογ Ἰυάρτηθηΐ Ὀδεΐνθοη 
γοιγβεῖνθϑ: ἢ ΟΥ ΤΟΓΟ οχραησδὰ 511}, “1,6ὲ 
δίοπο γουῦ βοίηρ ἴο ἴανν, ννϊςῇ 15 δά ; πὰ 
Ιοῖ αἰοπὸ γόουγ ροϊηρ ἴο ἰᾶνν Ὀδέοτθ υηθ6]!νεγβ, 
ψΜΒΙ ἢ 5. ἰητοϊογαῦϊο, φυϊο ἐποιρῇ ἴο σοῃ- 
διἰζαϊε 4 αἀεἔραϊ ἴῸΥ γοι ἰ5 ἴῃς ἔδεϊ οὗὨ ΥΟΙΓ 
ξαγηδῃϊησς πλογὰὶ σγοιηάδβ ἕοσ ἰοραὶ ἀδοιβί 8 
Ὀοΐννοοη γὙουΓϑοὶνὸβ ; ἴῃ οἴποῦ ννογάβ, (ἢ ἔαςϊ 
οὗ γουγ ἀοϊης ννυγοηρ δῖ 4}} δηὰ 50 ορϑηϊηρ ἃ 
ἄοογ ἴο ᾿Π ραϊίοη : οὗὨἨ σοιγβα ὙΟΌΓ Δρρθ4] ἴο 
Ἀοπιδῃ {τἰδυιηὶ5 ἴῃ δῇδιγα οἵ Ἰραϊίοη ἰ5 
δοιθῖῃϊπρ ΌΓΒΘΘ πη ἃ τπεγὸ ἀείοαϊ : παῖ 
Διηουηῖβ ἴο ἃ 5 ΓΤ ΠΕΓ οὗ γουγ ξυΐζαγε τὶν 8 
Ἤδη ἴΠ6 5αϊηΐβ κρινοῦσιν ἔθνη καὶ κρατήσου- 
σιν λεῶν " (ὟΝ ἰδάοπι 11]. 9). 

ὙΤΠΘΓΟ [5 οπ6 τοΓῈ ρἤγαδα ῃϊσἢ ἢδ5 Ὀθθη 
τηἰβηἀετγϑίοοά. ᾿Ανὰ μέσον εαπποῖ ἈΕΤΕ 5:5 ΠΙΗ͂ 
“Βεΐνψθοη.᾿ γὙλμευ 1ἴ πιθδη5 ““οπἡ δεῤαί, οὗ 
ἢϊ5 Ὀτοίπογ," Κοη δόμα] οὗ ἴῃ ἴῃ6 56η56 
οἵ ἐκ ῥαγίε. (ομρ. υΧΧ ῥανῖνι ἀηὰ 3 
Ἀδρ. Ν. τ2,  θγε 1 πιθδη5 ΠΠΠ γ}}ν “ [ΠΟΤΕ 
νγ5 Ῥϑᾶσὲ μαι ναν ἔγστῃ Ηἰγαπὶ πα Πα  νναΥυ 
ἔτοπι ϑοϊοπηοη,᾿" 1.6. (ῆς ὕψο γαά!! ἔγοτῃη ἴδ6 
ἴνο Κὶπρβ οἡ [86 οἰγουπηΐεγοπος πιεῖν [ἢ 
[η6 σρηΐγο, [Π6γῈ ννᾶϑ ρεδᾶςὸ ἴῃ ψνῃοὶο ἀἰδηοῖου 
Ὀεΐννθθη ἴποτη. ὅ866 αἷϑο Οὐθηεβὶσ χυῖ!. 2. 

Τῆς ἰαϑὲ δυῖ Ἰεαϑῖ αἰ σῸ ΠΥ ἴῃ 1}158 ἀπ συ] 
Ῥᾶϑϑαρθ 5 ἴπ6 πιιοῦ Τςοηϊγονοετῖθα τηοοά οἵ 
καθίζετε ἴῃ ΥΟΥδ6 4. ϑοπΊ6 ἴυν ΠΥ ἐπιιποηΐ 
σοπηπιοηϊαΐογβ πηᾶΐκο 1ἴ (ἢ 6 1ηἀϊοδίῖνε, ρας ηρ ἃ 
ΤΑΔΥΚ οὗ ᾿Ἰητογτορδίοη δέτεσ ἴΠ6 νεγθ. δυγεὶγ 
{Π|5 νἱονν 15 οἡ ἰορίοδὶ στοιηά8 αι υηΐδπ- 
40]6, ἀπά οὔ ρταπηπιδίςαὶ νΟΓΥῪ 46 5ἘἸΟηδὉ]6 ; 
ἴογ ἴπε φτγοΐδτϊς εἰδιιδα ἢ ἐάν, Ροϊητπρ ἴο 
δοιμοῖῃίηρ ἰῃ ἴδ ἔυΐυγο, Τοαυΐϊτεβ ἴπαὶ (ἢ 6 

Ι, ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ5. ΓΙ]. [νΣ 

γαγΌ ἴῃ [Π6 ἀροάοϑὶβ Ὀ6 ἴῃ (Ππ ξυζιγα ἴθ η56 Οὗ 
(ἢ ῖςἢ 15 [ῃ6 54π|6 (1 ηπ σταπιπιδῖ!ς4}}ν} ἰπ τῃ 6 
᾿πηρεγαίίνο τηοοά, ἴογ ἴΠ]15 ἱΠῚΡ}165 διΐιγὸ δοίίοη: 
Δηά ἴογ ἴῃς οὈνίοι5 γόδϑδοη ἴῃδί ννῃαΐ 15 σοῃ- 
[ἰρδηΐ ἀροὴ ἃ Τοπάϊτἰοη σαηηοΐῖ ἴδκα ρίδοθ 
Ὀεΐοτγα {αἴ 4͵50 ἴα Κεβ. ρίαςε ννῆϊο ἢ σο: αἰ τοπ5 
ῖ.- Νὸονν ἰἴ 5 δνιἀφηΐ, ἔγοτῃ (6 [{τῆ5 νυϑίοἢ 
[6 ογεννογάϑ οὐ [ἢ]5 νου ράβδαρο γοῆοοῖϊ προ 
ὍΔ Οἢ οἴδογ, ἴῃ ἴῃς Αροϑῖϊθ ᾿πτὸηάβ. ἴο α15- 
στ πλπαῖε θεΐννοθη ἴῃς ὁδί δ} 156 α Εὶ οπγδη δερια 
ἴῃ (οτγίηζῃ, ἴο ννιοῇ ΟἸ γιϑιίαη 1{|.4η15 Ππαὰ 
τοβογῖεα ἴοσ δά] υκιπιοηΐ οὗὨ δυ 5 (νυν Π658 [ῃς 
{ν]σοτοσσυγγη; ἐπί, ἀηὰ σομηραγο ἔογ [ἢ!5 
056 οὗ ἐπί Αοἴ5 οὗ Αροβίϊεβ 2α.",γη)}, δηά 
Ὀεΐννθθη ἴῃ ποῖ γεῖ σοπϑίτυϊοα ογέμεγλα ΟΥ̓ 
Ῥοϑϑιθϊο Ὀεηοΐοβ οὐ (ἰ γιδίίλη ΔΥΌ! Γαΐου. 
ΤῊηῖϊθ. Ὀεϊης ἴτυθ, ἰοσὶς δηά ρτγδπηηαγ Δ}1κ6 
πΑκ 1ἴ ἱπιρογδῖίνε τηδϊ καθίζετε Ὀ6 ἴῃ [Π6 
Ἱπιρογαῖϊνα, Μογδϑονοσ, ἢονν σδὴ ἴῃς ΡῆγΑ96 
ἘΠ 6πὶ ννἢο τὸ ἰθαϑί δαοϊθοηλδὰ ἴῃ ἴῃς υγοὶ "ἢ 
ἀδηοῖθ, ἃ5 Μουοὺ ἰηϑιϑῖβ, [ῃ6 ομίνίς ῥεαίδεη 
ΔΝ Βαΐῖ δὴ οἰδθογαῖθ δπὰ δῆς] ἀ δι σπδί 
οὗ [ποῖ ᾿Ἰποϊοδὰ οὗ ἴἢ6 υἰϑιι8] δηὰ βιπιρὶο τοὺς 
ἔξω! ΤῊΣ ἴγυθ ἰγδηβίαϊτίοη 15, “ Ῥεῦβοπβ οὗ 
ΟἱΓΟΣΙΥ πὸ ἀσοοιπίὶ πὶ ἴῃς ΟΒυΓΟΉ -- 5εῖ {658 
οἡ ἴῃ Ὀδηςῇ :᾿" ῥέε, Ἰ 54γΥ7., ἴοσ δι ἢ δ πιδῇ 
εἰρῥογ: νη {Π6 ρΡ4]6 τὸ ψυῖ[6 σοοά δῃοιρῇ 
ἴο 56[{|6 υυ τίη [ΠῸ ρα]6 ϑ0 ἢ ῬΑ ΤΥ αἰδριιῖα8, 
ΒΓ ἢ πλοῦ ὀιοίἐς, ἃ5 ῬΕΓΥ͂ ννταηρ π 8 δρουΐῖ 
»διηε πὰ ἐμ ΜΟΥ 5 οὐὈ]δοςίοη ἴο {118 
Υἱονν 18 ἴπαΐ ἃ βοοοπά τούς ψου]ά θὲ ηἠεεάρά 
Ὀείοτε 1ἴη6 Ῥῆγαβθο “ὶ}1ἢ ἴδε ΟΒυτοῦ :" (815 
οδ]εςτίοη 5 5 ΠΊΡΙΥ ἔμΈ1}6 : ἐνθη ἔτοπι ἢ}8 ονγτι 
δίδπά-ροϊηϊ [86 τούς Οὐυρδῖ ἴο δε τῶν ; εἾ56 ᾿ξ 
ννουϊα αἰνιάθ ἴλ6 “ ἀδβριϑεά οὔθϑ᾽ 'ηἴο ἴνγο 
οἶαϑ568, οὔθ. ουϊδίς [Π6 ΟΠμυγοῦ, ἴη6 οἴμοῦ 
ἰηϑϊ4θ. Ψνὲε δμουϊὰ θεαγ ἴῃ πη {πξ ΠΟΑΙΥ͂ 
4}} [Π656 νϑύβοϑ γἱὴρ νυ βαῖῖγο. ὍΤΠ6 τούτους 
οὗ νεῦβὲ 4 [88 ἃ ἀθὲρ ὑδ558 οὗ δ ρἤδίς 587.- 
οδϑῃλ. 

ΓΗΑΡΤΕᾺΚ ΥΠ]. 

2 272 Ἱνεαίείλ 97) νιαγγίαρε, 4 «ἀειυίμσ ἐξ ἴο δδ 
α γώμεύν αἀσαΐμσί γογηίεαϊσπ, τὸ απα ἐλαΐ 
44ε ὁοπα ἐλεγεο ομρσάΐ μοί ἐρσλξέν ἰο ἐξ αΐ- 
σοίγεά. ι8, 20 ξυε» νιαρπ μιεσί δὲ ἐοπίερξ 
τοὰ Δὲ σοεαίίοη, 25 Ῥ γρέμεν τολεγζονε (Ὁ 

δὲ ενεὀγαζε, 45. 4πὸ 70», τυλαί γεεδεκῖς τοῦ 
"παν εἰ λέ »εαν77, ον αὐσίαΐκ ,γοσι »εανγγέμρ. 

Ν᾽ ςοποογμῖηρ ἴἢῈ τϊπρβ 
ψνπεγοοῦ γε ψγοῖς πηΐο πΠ|6: 

7εὲ ᾿ς βοοά ἴογ ἃ πιδῃ ποῖ ἴο τοιοῇ ἃ 

ὙΨΟΠΊΔΠ. 

ΟΠ ΑΡ. ΝὟἾΊΙ. Οουϊά νὰ 5ε6 ἴῃς ἰεϊίογ οὗ 
αιιεϑίϊοηβ βϑεηῖ ἴο δῖ. Ῥϑὺὰὶ ΟΥ̓ ἴῆε Οοτίη- 
(Πΐδη5, ἃ πδνν ᾿ρϊ νψουἹὰ 6 5ῃηθά ὑροη 18 
ΤΕΡ 165 ἴῃ 118 Τσπμαρίοσ, ἴο ὃ 5οιηθννῃδῖ 
οὔϑουγο. ὙΠ Ἰεϊῖοσ 15 ἰοσῖ, διῖ δοπῖς οἵ 
ἴπ6 αυρδϊίΐοηβ, ΜῈ ΤΊΔΥ ἱπσ ΠῸπὶ [6 
ΔΏΒνΕΓ5, ψεῖα (1) [8 πιαῦγίαρθ, ΠΟΘΙ 
ΠῈγῈ 18 ὯῸ δηραροπηδηΐ, ἃ της ἴο ὃς ἐδ6- 
Βιγεὰ οὐ ο ὕ6 ανοϊἀθά, ὑπάθγ ἴπ6Ὸ ργόϑϑισγα 
οὗ δ. τἰπλ68, ἴΠ6 ϑμδάον οὐ ἴδ ἰοογλίηρ 
Ῥαγουίαᾳ ἡ (2) νΏεγε ἃ πιδῃ δηά ἃ ννοπιδῃ 

ΔΓ ΤῊΔΙΤΙο ΟΥ δηραρεά, 15 {πὸ Ὀοπά ἴο ὃ6 
ἀἰἰδϑοϊνοά, 1ἢ οπὸ οὗ ἴῃ ἴννο θ6 δῇ ὑπδο]ονοῦ 
(2) »ραϊ δδουῖ [6 φυσδίίοη οὗ ςο] ὈΔΟΥ δηά 
Υγρίηγ}} [15 4 νίάον αἷ8ο δ ᾿ΙὈΟΓΥ ἴο 
ΤΆΔΙΓΥ ἀραϊη ΤῊΪ8 18 ἃ σμαρῖογ οὗ εαυμί σε Γδ: 
ΟΥ̓ 4ιιοδίίοη5. ᾿ιροὴ βρθοδὶ εα:ες βιιπη τε ἴο 
16 Αροϑβίϊθ 5 Ἰυἀρτηοπί. δῖ. δὶ νυτιῖε8. ἢ]5 
ΔΏΒΥΟΓΙΘ 85 1ἢ 6 τῃουρπξ [παῖ 4}} τοϊδτοηβ οὗ 
᾿6 ννόσε ι5ῖ πονν οὗἩἨ ἃ ΥΟΥΥ͂ ὈΓΕΓΔΙΊΟΙΒ 
ἴδθηυτο, ἔογ ἴπ6 {ἰπ|65 ννοσο αἰγαϊϊθηϊηρ, ρος 
δεσυϊοη5 ψγοσὸ (Ὠγολίθηιηρ, [6 φαγί} } ἴΠπ6ο- 



ν. 2--- ὃ] 

2 Νενεγδεϊθβθβ, 19 συοϊά [οτηϊςδ- 
τίοη, ἰδεῖ δνθσΥ τῇδη ἤδλνε ἢΐ5 ονῇ 
Ψια, δηά ἰεῖ ἜνεγΥ ὑνοπίλη ἤᾶνα Πδῦ 
ονγῃ Πυδθαπά. 

42 [εἰ τῆς Βυβθαηά τεπάεσ υὑπἴο Πα 
νὴ ἀνε Ὀεπενοΐίεηςε : ἀπά Ἰἰκεννῖβε 
αἶβδο {πῸ νγιέε απο τῆς Πυβθαπά. 

4 Τῆε ες δῖ ποῖ ροννεγ οἵ εὺ 
οὐγῃ δοάν, δυῖ (ἢ6 Πυβυαπά : πὰ 
ἸκΚαννῖβε αἷἰϑο τὴς Ὠυβυαπά Παῖῃ ποῖ 
Ῥονναγ οὗ ἢϊ5 οὐνῃ δοάγ, δυῖ τῆς νέα. 

ς [)είταιἀ γε ποῖ οπε ἴδε οἵδεῦ, 
εχοερῖ 1 ἐφ γι σοπβεηΐῖ ἕο ἃ {1ΠΊ6, 

ΟΥ̓ΔΟΥ͂ νγὰβ ΒΨ ΙΥ τοπάϊηρ ἴο ἀϊδδοϊυϊοη δηά 
ἴο ἃ Πδδάνθη]Υ δι: ρογϑοϑϑίοη. Τῆς Αροβίϊθ 8 
δάνϊοε. σοηΐδιη5 γαῖβοσ Ὀγεςορῖβ ἔοσγ [ῃ6 {{π|6 
δὴ σου η561]5 ἔογ ἴπ6 σεηζυγίθβ: δηᾶὰ {ΠοῚΓ 
δάἀδρίδϊίοη δάμη 8 οἵ εἰδδῖςγ. [τ ΤΥ ὃ6 
δαάοά {παῖ ἰη [15 σμαρίου ἴπ6ὸ Οτροῖς ἴοχί ἢ85 
Ὀδοη [απιρογοὰ ΜῈ ; ἀϑοοίὶς (πάθης ἢᾶνς 
ἰοὰ ἴο ΔΙ ΓΑΙΥ σογγες[ οῃ8. 

1. Πε1. σοοά ὸγ α »ιαπ᾿͵ῇῆ ΤῈ τὰς ἀ159- 
ουδοεὰά ννογά ἴογ “ρβοοά᾽ (καλόν) ΠΕΙῸ δρ- 
ῬΘΑΓΒ ἴο πιεᾶῃ, ποῖ ΘΧϑΟῖΥ "πογαὶν χοοά 85 
δεῖ ἀραϊηϑὶ ἃ σοπίγαγυ πα 15 »πογα]ν ουἱϊ!, Ὀυῖ 
ΤΑΛΠΟΥ δος νυ ἢ αἰογάς ἃ δοσί οι ἴο τ 
αἰϊαϊηΐηρς ἴο 4 ΠΙΡΠΟΥ γοϊϊρίοιιβ ἰθνοὶ δηὰά ἴο 
ΤΏΟΓΟ 515 ]6η655 οὗ Πρασγί [ἢ βογνυίηρ ἴῃ [Ἁ,οτά. 
1: ροϊηῖβ ἴο σοπαϊτοη οὐ εἰγουπιδίδηςο, γεῖ ἴο 
δὺς!) ὨΔΡΡΥ͂ οἰτουπιδίδηςε ἃ5 ἰεδ 8 ἴο πιογαὶ 
δηὰ βριγιῖι] ᾿πηργονοηθηῖ. [{ 5θθπὶβ ἴο ὃ6 
ιι86 ἤογθ, δηὰ ἰῇ ὑϑῦβοϑ 8 δηά 26, ἴῃ τς ἢ 
{πε 58Π|6 586ῆ586 45 ἴὴ ἴῃς [οχῖβ, “1ἰ 15 φοοά ἴογ 
05 ἴο δ6 Πεγε," δηὰ “1 νοῦ χοοά ἴον {παῖ 
ΙΏΔη πδὰ ἢδ ΠϑνῈΓ ὈΘΘῚ ὈΟΤῊ :" 45 ννῈ 5ΔΥ͂, 
“8 ἐαρ αἱ [Π]ηΡ," “ἃ ἥπε τ ηρ,᾿" “ δὴ Ἄχοθ ρος 
τη." [Ιηὐροὰ έγον»ι ἤθτο οοβ γοπάσγ ἴἴ 
“Θχςο] ]θης," ΤΠ Ϊ5 νἱον οὗ ἴπ6 ννογὰ ἰ5 γαῖῃεγ 
ςοιιπϊοπαποοα ὈΥ ἴπ6 ρῆγαβθβϑ, ““ΓΠ5. 1 βαῪ 
ἴογ ΥΟῸΓ οὐνῇ ἐπίεγει " ἸΏ ὙΘΓΒ6 35, Δηα “δαρ- 
ἐφ Γ 15 58ὴ6 15}6 50 δύ! 6 "1 γθῦβὸ 40. Ἀθπάογ 
ΕΓΘ, ΚἼΖιὶ δ δὴ Χο] ϑαΐ Γίπς ΤΟΣ 8 Ὲ 

ἸΏ ξΕΠΘΓΔ] " ποῖ ἀνδρί). 

2. “Ὑοί οὐ δοοουῃΐῖ οὗἨἩ [80 ΖοΟΣΩΐοδ» 
ἐἱοπ κ᾽ (1παΐ ἀγα ἴοο τί ἴῃ (Δουπ|}). 

Ν.ἢ. Διά ““ἴο ἁνοϊά." ΑΟΝ. Μορῖ ἵἴπι- 
Ῥογίδηϊ [ἴ 158 ἴο πιδτῖκ ννῈ}} [Π]5 ἐεγσέ γεῖ οἼασὶς 
156 οὗ ργεροβί[ΙΊοῃβ. (ΟΟπΊΡ. χΥ. 29 “ Ὀαριχοὰ 
ῶγ ἴῃς ἀοδα," «πὰ ἃ πιϊϑιγαπϑίαιϊοα ἰοχί πῃ 
(οΪο55. 11. 23, οὐκ ἐν τιμῇ τινι πρὸς πλησμονὴν 
σαρκός, ΜΝ ΏδΓε 1ἴ Π45 Ἰοπρ βδεοπηθὰ ἴο τὴς [πδῖ 
ἃ ποτ δοσυγαῖο Δηα 5οηβιῦϊ6 γοπογίηρ ννου]Ἱά 
θὲ “ποῖ οὗ ΔὴΥ σαήμε ἰο ερεοῖ ἴῃ στα βοδίίοη 
οὗ (ἢς ἤεβῇ ; " ἴογ ἤεσὲ πρός ΞΞ “ἴο τηρεῖ ;᾽" 
ὙΕΙ͂ οΥ ΜΠ ἃ νἱενν οὗ σποοκίηρ οσ οὗ δἰάϊηρ, 
πα ςοηῖοχί ἀοίοττηῖηθ5. Οὗ 1 ΧΧ,, Ρ5. ΙΧΥΙΝ. 
22. “ ὙὝΠΕΥ βάᾶνα ΠῚ6 Υἱπερᾶῦ ἴον ἀστιηῖκ (νν ἢ 
ΔῺ ΕΥ̓6) μμπίο ΤΩΥ {πιγϑῖ," 2. ς. ἴο βἰακε [ἰ, 

Ι. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝἝ. ΓνΙ]. 

[Πδῖ γε ΠΊΑΥ ρίνε γουγβαῖναβ ἴο ἐαϑτίηρ 
Δηά ῥγᾶγεγ; πὰ Ἴσοπὴῆς τοροῖθεγ Δρδίη, 
ἀπ δαΐδη ἴεηρῖ γοι ποῖ ἔοσγ ὙὑουΓ 
ἸΠΟΟΠ ΓΙ ΠΕΠΟΥ͂. 

6 Βιυῖ [ β5ρεᾶῖκ {ἢ15 ὈῪ ραγη) ϑϑίοη, 
απά ποῖ οὗ σοπηπιδηαπιεηζ. 
ἡ ΕογΙ ψουἹά τῆδῖ 4}1] πιεῃ ἡνεγε 

ἔνεπ δ5 1 πιγβεϊί, Βυῖ ἄνεγὺ πΊδη 
μάτἢ ἢ8 ργορεγ ρίς οἵ (σοά, οπε δίζτεγ 
[ἢ 15 ΠηΔ πη δΓ, ἀπά Δποῖπεγ δίτεγ τῃδῖ. 

8 1 94Υ τπεγεΐογε ἴο τῇς υιππηαγτι δά 
αηά νἱάοννβ, [τ 15 ροοὰά ογ τπεπὶ 1 
{παν Αδίάς Ἔνεη 45 1. 

ϑοπιεςπη689 πρός ΞΞ “ ἴο τηεεῖ᾽" ἃ 56η56 οὗ 
“ιγιρεγίης, ἃ5 ἴῃ [Π18 σἤαρ. νεγ. 35 δηὰ Ηθδ. 
χ. 13; 50 [παῖ ἴῃ6 5βδᾶπὶὸ Ῥσγεροϑιίίοη ψἹἢ 
ἀϊεγοηΐς ϑβυττοιπάϊηργβ ΤΊΔΥῪ ἤᾶνὸ ῬΓΕΟ ΒΟΥ 
ΟΡρροβίῖε πιοδηΐηρβ ; ἴῃ Ἔβϑϑθηῖ!4] 56ῆ56, μονν- 
ΟΥ̓́ΟΓ, 5 δἰννᾶγβ δὴ ἰηναγίδο]ε 4υδητγ. 

38. “υο δοηρονοίοηςο,,) Α. Ν. ΒαῖΠοΣ 
ἀεῤίέωρι Ἰογὶ. ΤῊΘ οοττεοῖ γοδάϊηρ 15 τὴν 
ὀφειλῆν. 

4. ““Ηδῖῃ ποῖ ῥοευεν ΟΥΟΥ δὲγ οαυπ ὈΟΩΥ.᾽ἢ 
ΤῆηΐβΒ Βεοηροὶ ς8}}15 ἃ σμαιτηίηρ ρασγαάοχ. ἃ 
ΥΟΓῪ 5. ΠῊ}]ΔΓ Οὴδ 866 ἰῃ Ατϑίορῃ. ΡΙυζι, 
ΕΓΒΘ5 4, 5. 

τοῦ σώματος γὰρ οὐκ ἐᾷ τὸν κύριον 
κρατεῖν ὁ δαίμων ἀλλὰ τὸν ἐωνημένον. 

δ. Ἀδηάογ:- πΠ108585 Υγ0 ΒΒΟυΪἃ Ῥ61» 
ΘἾΘΏ0Θ δΔρροϊηΐ 4 τηϊιμδὶ αὐβϑίεητοη ἘὉΥ 
ΔΕΑΤΟΘΘΩηΐ ΖΤ0Σ 8 δΒ0Ά8ΟΠ, πδ΄ ΥγὙΟῸ .ΔῪ 
Εϑὶ α Ἰοΐδυσο {Υπι0 (Δογὶϑῖ) ΖΟΣ ῬΣΘΥΘΣ," 
ἱ. ἐς. ἴοτ ἴῃ6 δρθοῖδὶ ἀδνυοίίοη γοιῖϊ ΠΊΔΥ ΠΟἢ- 
Κορ] αῖς (,ασέπρ ἀπά 5μῃουϊὰ ὃς οχρυηροὰ 
ἔτουη ἴῃ 16 Χῖ) “" απὰ [παῖ (ννῆδθη [Π6 βρϑςῖδὶ 
ΒοΆϑοῃ ἢδ5 οἶδρβθά) γοι ΠΊΔΥ Ὁδ6 ἴορεῖπεγ 
Δρδὶπ, 85 5.4], ἀηὰ ΠΟ ἰΟΏ ΕΓ ΚΟΟΡ 88:0) 66 Γ, 
Ἰοϑῖ ϑαΐδῃ βῃου! ἃ ργοςθεά ἴο ἰεπιρῖ γοι ὃ6- 
ςαι86 οἵὗὕ γοινγ ἰαςῖκ οὗ 5] "σοηῖγοὶ :" δῇ 
᾿Π στη οἱ 16 Ὀ]οοά, οη ννῆϊοἢ τη6 τεπηρίογ 
νοῦ ἃ Κοορ 5 ΕΥθ δηὰ {ὙΥ̓γ ἴο ἰηῆδπιο [ἴ 
ἰηῖο ἃ Ὀγοᾶςῇ οὗ ἴῃς πιᾶγτῖᾶρο νονν. 

6, 7. ΤΙ (ςοηϊεηΐβ οὗὨ ΥΟΥθῈ 5}1 587 ἘΥ 
ἍΑΥ οὗ Δ] ]οσ δ π)090 ἴο Υοῖι, οἵ ὉΓΥ ΨΑΥ οὗ 
ἱηὐπαποίίοι; γοὺ Πλιισῖ τ156 ΥΟᾺΓ οὐγη ἀΪ5- 
σγείίοη, νυ μοῖθοῦ γοιι ΚοοΡ δραγί ὉΥ πλιΐυαὶ 
ςοηδοηΐ δὲ 4}}] οὐ, ἰἴ 80, ον ἰοῆ;. Τῆι 
ἀορεηάβ ἰῇ 84 πιεᾶϑισε ΟΠ ἰαἀἸΟϑυ ΠΟΥΔ5|68 : 
41} πιθῇ ᾶἃγὲ ποῖ, ἃ5 1 δπὶ τῃγϑεϊ, σι θὰ ἢ 
ςοηζίποηςο. 1 49 «υἱεὁ 1ΠΟΥ͂ νγοΓο. 

8. “1 2ρεν 4150 δϑϊάθ, δ5 ἴ᾿" ((. ς. ἴο ἴδε 
οηά οἵ ἸΠἴρ, “ογ). Νοῖ “ ευερ ας 1," .Α. 
Ν. Ουκ ἰάϊοπι γοηυγοϑ {παῖ [Π6 α,)“ο Ὀ6 ἴγ8η5- 
ἔογγοά ἔγοπι ἴῃς ργοίδιὶς ἱπῖο {πὸ ῥγιηςοίραὶ 
αἰδιιβο : οςἔ, (Ξἀϊρ. (οἱ. ὥσπερ με κἀνεστήσαθ᾽, 
ὧδε σώσατε. Τ 5 15 ἐτεηυςεηῖ, 
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9 Βιι ᾿ξ τῇεν σλπποῖ οοηϊδίη, ἰεῖ 
τῆ ΠῚ ΠΊΔΙΓΥ : ἔογ ἴζ 15 Ὀδίζεῦ ἴο ΠΊΔΥΓΥ 
τἤδη ἴο δυτγη. 

10 Απά υηΐο τῆε τηδγγιεὰ 1 ςοηι- 
πιληά, γε ποῖ 1. δυῖ τπ6 [,οτά, [,ες 
ποῖ ἴπε νς ἀεραγί ἔσγοπλ ἦὲγ ἢυ5- 
Ὀαπά: ' 

11 Βυῖ «πὰ ἰξ 58ῆε ἀερατῖ, ἰεῖ μετ 
ΓΕΔ π ἀππιδγγι θά, οὐ δε γτεσοης!]δά το 
λὸγ Ὠυθθαπά: ἀπά ἰεῖ ποῖ ἴῃς δι5- 
θαπά ρυιῖ ἀνγᾶὺ ἀΐς ψγξε. 

9. [ἰ 8 8η ὀχςο]]οηΐ, ἃ ἤπὸ (δίηρ, ᾿Γ {ΠῈῪ 
ΔΌΪά6 ἰπ Ἰἰνοίοηρ σοπίϊηοηςθ ; “γοῖ, 7. ΤΟΥ 
Ἰ δυο ποί 56 }-οοηΐτγοὶ] (πιά ἀ]6 νοΐςε οὗ γπογα] 
οαυεγα). ἰοῖ 1ΠῸΠὶ ΔΑΣῪ δ΄ οὁπο0; ἴ[οΓ ἰΐ 

15 Ὀεζδ᾽ ἴο ΠιδιτῪ δ οὔςσθ ἴῃδη ἴο θυγη οἡ ἢ 
(Λον. δηὰ [ππρεγῇ. [ηῆη). ὅ66 ποῖβ αδἵ πε 
Θηα οὗ ἴΠ6 σπαρῖογ βενίηρ [ἢ 6 Ἰπσοτγθοΐη 6585 
οὗ ἴ1Π6 τοι ουης :--τ 1 ΤΆΘΥ ἀγα ἱπσοπεπεηΐ." 

10. “Το [19 πιδσσὶοᾶ (πιλη δπὰ νς θΟΚἢ 
ΟὨγιϑι δὴ) αὶνθ 1 οτάοσβ, ποῖ 1, θαΐϊ [89 
Τοτὰ," Νὼὸ παιιοβίίοη ἤεγα οὗ Αροβίοϊις ἰῃ- 
δρίγαϊίοη. Νοίμιηρ 5 οἴεαγογ πδη τῃεἷ 51. Ρδὺ] 
ψυτοῖο ἰῇ ρθηθγαὶ ππάοῦ ᾿πϑριγδίίοη ; ἢ6 ἀ6- 
οἶατθβ (15, 8 3 45 ἃ τηλῃ ΠΊΔΥ (0 50 δδοιϊ 
ΒΙπιβο ἢ, ἴῃ νοῦθο 490. ὙΠΘΓΟ νγεγο {{π|65 ἱπάθθαά 
ἤθη 6 ν᾽ 45 ργΓΘ- ΠῚ ΠΘΠΓ]Υ ᾿πϑρί γα : θη ἢΪ5 
βρί τς βυνθ! οὶ δηὰ τοοτηθα νυ] ἢ συ ρεγαδουπάϊης 
τον δῖ! οη5, πο αἱΐ οὗ ὑνΠις ἢ ἢΪ58. ρθη ν᾽ 5 ρεῖ- 
ταἰτἰοἀ ἴο ἰγδηβοσῖθο. [Ιἢ [ἢ}15 νεῦϑα Β6 5: ΠΊΡΙΪΥ͂ 
οἰϊος τη6 ννεὶ στοῦ τοι ον οὗ [Π6 αϊν!ης 
Μαβίογ: ἔογ ἢὸ Κπον δΥ {πὸ Ἰἰνης νοῖοθ οὗ 
ττδάϊτίοη ννμαῖ σοπηπιαπὰ Ὁ τῖιϑὲ δὰ ρίνθη 
ςοποογηϊης ἄνοσος Μαῖς. χίχ. 1-, Μαγκ χ. 
2-12. Ἦξεηςο [Π6 ροϊεηϊ ννογὰ παραγγέλλω, 
[ ρᾶ95 οη ἴδε οτγτάεγ,---ἴῃε ννοτὰ οὗ [πε [,ογὰ. 
Ερηάογ ἢ ραγοηςῃοζιςαὶ εἰδυ8ε, “Τὸ [896 
Ἰλαυχὶθὰ ΡῬ888 1 [09 οΟΤάθτ, ποῖ 1, θαϊ 
418)9 Ιοτὰ, ἰδ) Ὑ1796 το πυδθαηὰ Ὁ6 
ποῖ Ῥασίοα (1 Ποννθνοῦ 5ὴ6 «ῥομίά ὃ6 ρατίοα, 
Ιοῖ Ποὺ γοπιδίη υηπιᾶγγίοὰ οὐ Ὀ6 τοσοης!]εά ἴο 
Βεῦ διδῦδηά), διὰ (μαι πϑραπὰ δΌδ πη 0. 
ποῖ τὶζ6,"" 1τ. “ἀο ποῖ ἰεῖ ρὸ νυϊῖθ." 

14-- 16, (856 οἵ »ιῤχεά ΤΑΑΥΤΙΔΡΘ8. 
Ἰὸ 1.9 χτοϑῦ (50 ἢ 25 ΈΓΘ εοηυεγίοά ἱπ 

«υεάϊοοζ) ΒΑΥ 1 (ἴτοπι ΤῊΥ Δροϑίοϊ!!ς 1πϑρίγα- 
τἴΙ0π), ποῖ ἴὯο0 Τοτὰ (Ηἰ58. ἀϊνπς δι ΠοΥ Υ 
ἀϊά ποῖ ὈγΥ ννογὰ οὗ πιοιιῖ ργοποῦπηοθ προη 
(Π18 4υθδίῖοη), ἱζ ΔΩΥ͂ ὈΤΟΙΒΟΣΥ 888 ΖῸΣ 
αἰ29 Δὴ ὈΠΡΌΘΙΘΥΘΙ δπἃ 880 ΒΙΩ͂ΣΘΘΒ ὙΣΓῈ 
πὶ πὰ ΓΙ Κὶης ἐδ 106}1 το ἀνψ9]1} τυ ὶτὰ 
δἰ, 1οὉ οἷτπι ποῖ δδη οι ἈΘΣ, δπὰ (453 
ἴο) τἱῖΐζο, 12 ΔῺΥ 888 70. Ὀπδυδηὰ δὴ 
ὌΒΌΘΙΣΘΥΟΙ δηὰ δἢΪ9 Β91608 ὙΣΓῸ ΒΟῸΣ ἰδ 
ἘΣ κίης Ὑ0}1 ἴο ἀνῸο}]] 108 ΟΣ... 

νή ὈΓΟσρίο5 ἥτις ἴου βαῖε οὗ σοηϊγαδί ν ἢ 
οὐδεν οὗ νεῦβο 12: ἴπ6 εἰ παρ!!ο 1 ἥτις 

(Ξ εἴ τις) σονεῖβ ἴννο οἰδυϑε58. ΒΥ Οτεεὶς 

Ι, ΟΟΚΙΝΤΗΊΙΑΝἝ. ΓΥἹ]Ι]. [ν. 9-- 14. 

12 Βυῖ το {πε τοβϑῖ βρεαῖς ἷ, ποῖ 
τῆς [ογτά : [1Γ δὴν ὑγοῖμογ ἤδῖῃ ἃ 
ννὶΐε τῆδὺ Ὀε]ονοῖ ποῖ, δπά σῆς ὃ6 
Ρἰδαβεά ἴο ἄννεὶ! ννῖτῃ Βίπι, ἰεῖ ἢϊπὶ 
ποῖ ρυῖ ΠΟΥ ἈννΑΥ. 

12 Απά τῆς ννοπγῆδη ψνῃῖςἢ ἤδῖὴ 
Δῃ Πυβραπά τῆλε δε]ϊονεῖῃ ποῖ, δπά τ 
ἢθ Ὀς ρεαβεὰ τὸ ἄννεὶ] νντ Ποτ, ἰεῖ 
μεσ ποῖ ἰεανε ἢϊπι. 

14 ογ τῆς. ὑπρθε]ενίπρ Πυβθδηά 15 
βδηςτιπεά ὈΥ {πὲ ννἱέε, ἂμά τῆς υπ- 

δηά Ἀοπιδη ἰᾶνγ ἴῃ6 «ὐἱΖξ. οουἹὰ Ῥσγοσιιγα ἃ 
ἀϊνοτςοδ. 

14, Οτουηὰ οὗ ἴῖΠ6 ἔογοροίησ ργοςοθρῖ: 
“Τὸ διυῤαπά ᾿ὰαΊ ἰδ δὰ ὈΠΌΘΙΣΟΥΘΣ ἐδ 
δΒοποίἑβϑὰ ὈΥ υηΐοη ἢ ἴΠ6 τυ; 1.6. 15 
ΘΧίογηδ! ν βαποῖῆθα, Η 15 σἴδίιβ 15 ἃ ἢ] ]οννθά 
δίατιιβ (5εῈ ποΐε οὐ υἱ. 11). ΕΥ̓ ἢδ ἄννο }}5 ὯῸ 
ἰοηροσ τῇ ἴδε ρῥγοΐδης δηά ροΐάϊοβϑβ ννοσὶ ἃ, δυῖ 
βίδῃη 9 ὕροὸη [ἢ 8δογεὰ [ςἢγθ5}0] 1 οὗ 186 
Ομ υγοῆ. Βοῖῃ 6 δηά ]}}8 νυ ἅτ ἴη Οοὐ β 
σοπηηοην δ ἢ : 58η6 ἱποοτρογαῖθα, ἢ6 ἸΏΘΓΕΙ͂Υ 
αἰϊαςποα : ΠΟΥ 5 15 ἃ ἀδαϊςδίίοη οὗ 56}, ἢὶβ ἃ 
ςοπβθογδίίοη οὗ ροϑιτοη: ἢ|158 σωγγομηάηηρ: 
ΟἾΪΥ ἃζὰ Πα! οννεά : Ὁγοισῃΐ οὐ οἵ {πὲ ἀάτκ- 
655 ἢ6 5. ἴῃ {π6 ΠΙρῃϊ, διιῖ [86 στ 15 ποῖ ἴῃ 
πὶ. πι|ῖεαὰ ἴο ἃ 541η{|Υ σοηδογῖ ἢς 15 ἴῃ 
ἀ4"ν ςοηΐαοξΐ νὴ δα ΠΥ σοπάιιςϊ : ΒΟΪΥ͂ 
Ἀ5ΞΟΟΙΔΙΙΟΏ ΠΛΔΥ ὈδσΟπιε ΠΟΙΪΥῪ 4551} }|]ατίοη, δπά 
[6 Βα ΠΟΙ Υ νΥΒῈΟἢ ΟΥΟΓ ΘΝ ΓΟΙ5 ΤῊΔῪ αἱ ἰαϑῖ 
Ρεπεῖγαϊε ; ἴογ 1ἴ 18 ἀσγὸρ ΠΡΟῚ ἄσγὸρ {παῖ 
ΠοΙΪονν5 ἴπ6 τοςκ δηά πιλκοβ ἴτ ἃ οἰδῖογη : [6 
εἰγεμγησίαπεοι ΑΥ6 5.1. ἢ {παῖ ἴἢ6 τηλη᾽ 5 νν}}} πιᾶΥ 
δ6 τοδοϊ θα ὉγῪΥ Οοὐ᾽β ρτδσθ ν"ῃϊοῖ ὈΥ ἃ ἀἰϊνὶπο 
ἴανν πιονθϑ ἴῇ ἴΠ6 βρῆοσγε οὗ τῃδοσγαῖὶς σοπϑ6- 
ογαϊΐοη. Βιυῖ [86 πιδη5 εοπογ!οη ἰ6 ποῖ ἃ 
ΠοΠα το ΠΟΟΟΘϑΩσΥ ἴο ἴμ6 βδηοῖΥ οὗ [6 
δι. δ 5 δῖίηρ σοπ)ιραὶ ἀπίοη : δηὰ βοθηχοὶ ΒΘΟΠΉ8, 
ἃ5 ιιϑι:δἱ, ἴο διξ {(Π6 τηατῖκς ννῆθη [6 υντὶῖο8, 
“ ϑαῃοιῖβοδίαῃ5 ὁϑῖ, αἱ ρδ:5 Πἀ6}15 (υΧοτῚ “πηεῖξ 
41} ῬΟ551 Πδατ6 ἀϊνε! γε ἀοδοδῖ:" ςἔ τ ΤΊπι. 
ἵν. 5ς. Τῆϊδθ Ὀεῖπο ἴτυθ, ἴἢ6 οδι]άγοη οὗ ἃ 
ΑἸ τγιϑίδη νυ δηα ἃ ποη- (ἢ γσῖαη Ὠιιϑθδηά, 
Ὀείηρ ἴμ6 ΠσἢΠ]άγθη οὗ 4 μαϊϊοννθὰ ιηΐοη, ἂγὸ 
{Ποηλβοῖνὸβ Πδ]]οννοά, 1.6. ἴῃ ἃ ροϑιτΐοῃ τηρεῖ 
ἴογ ἀεάϊοφίίοη ἴο Οοὐἷδβ δογνίςθ 'π ΒΟΙΥ͂ 
Ὀαρίίση. ΑἸΊ τῆϊ5 πονγόνοῦ μοϊάς νοοά οὗ 
δι: Οἢ ΠλΔΥΓΙΑ σ65 85 νοῦ σοηίγαςῖοα Ὀείογο {116 
ςοηνοιϑίοη οἵ οὔ οὗ {πὸ ἴννο Ἴοηϑογῖίϑ. 
ΟἸγγϑοϑίοτῃ νν 61] Χο σκ οὐ ἴῃ6 ϑεςοηά ἰη- 
βίδηςε οὗ [Π|5 νεῦϑε, [ῃδϊ ἃ πῆδῃ ΠΊΔΥ αἴ ΔΥΑΥ͂ 
15 νυῖΐε ΠΘ ΕΠ Γ ἔογ ὑπροίϊεῖ ΠΟΥ ἔοτ ἰΔοἸ ίτΥ, 
δι ἔοΓ ἔογπισδίοη, Ὀθοδιι56 5ῆ6 ἢά45 ὈΘΟΟΠΊΘ ἃ 
δατ]οῖ, ἀπά δ παῖ ἰ5 οηθ ὈοάΥ ψἹἢ ἃ παγὶοῖ 
ἰ5 ΡΟ] υϊοα, “Ε56 «ὑεγε ς᾽" ἀγετλοτγοὸ σογγοςῖ: 
ἐ βἷποθ (ΟΔΘΟΣ 1860) Οὗ ΘΟἾΣΒΘ," ΟΥ “6180 
ΟΥὗἨ οοὔγδο, [89 ΟΘὨΣΙ]άσθη οὗὨ γοὺ (νἢο 
ὈοΙοης ἴο [Π18 ςΪ455 οὗ ὑπδῆηϊ4] Ρῥδὶγθ) 8.19 
πποϊθαπδθᾶ, 1.6. ἴο Οοὐ ἔἤοπι ἴμε ἀθῇ16- 



ν. 15--το.] 

δε]! ανίηρ δ 8 βαποῖβεά ὃγ τῆς 
Ὠυβθαπα : εἶδα νγεῦῖα γόουγ ΠἢΠ]άτεη 
ἀποϊελη ; θυῖ πον γε ΠΕῪ ΠΟΪΥ. 

Ι5 Βυζ ΙΕ τῆε υπμθεϊϊενίπρ, ἀεραγῖ, 
Ἰεῖ πὶ ἀεραγῖί. Α Ὀγοΐδεσγ ογ ἃ ϑἰβδῖεσ 
15. ποῖ ππάδῦ Ὀοπάδρα ἴῃ βϑιιοἢ εαεέε : 
δυς (σοά μαῖῃ οΔ]]εἀ ιι5 'το ρεᾶςα. 

16 ογτ νψῆδε Κπονγαδὲ του, Ο 
γυῖα, ν παῖδ ογ τηοι 5ῃ]ς ϑᾶνα ἐάγ ἢιι5- 
δαπά ἡ οΥὐ ἢονν Κπονγεβῖ του, Οὐ πιδη, 
ννΒ ει Ποῦ τῆου 5Π4]ς βδᾶνα ἐλγ ψἱίε 

»-- 

τηοηῖβ8 οὗ (6 ννου]ά, θπτ ΠΟῪ γοῦ 6909 (ἰΐ 
δεῖης ἃ πεῖ, τοδήάθ Κπονῃ ἴο πιο, ἴῃδι οπ6 
ὈΠΌΟ]Ιενίηρ σοηβοτί 15 μδϊοννεὰ ΟΥ̓ σοηΐδοῖ 
ἢ (6 ΟΠΟΓ ψῆο πᾶ5 Ὀδοη ςοηνογῖθα) 
ἴλο οΟὨΣ]άγθη δ1τὸ Ο]Υ:" 1.6. Πα])οννοά ἴῃ 
πεῖν ουϊνναγα Θπίδϊο, Ἰιι5ὲ 45 ἴπ6 ὑηδο] νης 
Ραγεηῖ 15, ἃη ορεῆ ἴο ἴπ6 ἱπποῦ οοηϑθοτᾶ- 
[ἴοη οὗ ἴ[ῆς ΗοΙγ ϑρίτιῖ. [ἴ 15 ποῖ ϑᾶϑυ ἴο 
βουπά ἴπῸ ἀξεροῦ 5εηθ6 οὗ (ῃἰ5. 'νο ΠΙΊΑΥ͂ 
Ἱπιασίης τες ςοποθηϊσὶς αἴγοῖοσ ; τῆ6 ἰη- 
ῃσττηοϑβῖ εἴγοὶο οὗ 8ρίγζιι4] Πρ ἢξ, οηνιγοπθα ὉΥ͂ 
ἃ τηλγρίη οὗ [Πεδοσγαῖις ἔννη] ρας, [ῃ6 δυθιτς 
οὗ 1π6 οὙ οὗ Οοά : ἐπιθγαςοίηρ [Π]5 τυνοΐο]ά 
ΒΡΠΕΓΟ ἰ5 ἴΠπ6 ἱπιΠΊΘ Πη56 τηλγρίη οὗ οἷον σοϑπὶς 
ἀλγκηθοβ. Βεοῖῖογ (6 ἔν] ρῃς τῆδη [Π6 οΟιἱογ 
ἀλγίκηε55, ίου ἴἴ 15 ἃ δῖε οὗ Πορὲ δης ἰγδηϑίτοη 
ἔγοπι {πὸ δέ ἴο τῆς κοοΐά, δη(ἱ οπὸ παῖ ἔιτ- 
Ὠἰϑἢ65 ΟΡροΟγ[ιΠΙ|εὲ5 οὗὐ ράσο, δηά τᾶ κο8 
84 νΔ[ΙΟ δισοβϑθὶο. 6 ἀθοροὺ οδιι5ε5 οὗ 
{πε Ὀουπάδγυ [1η 658 16 ἴῃ 16 βοογοῖ ἰαννβ οὗ 
ἴῃς ἀινίης γονογητηθηΐ οὗ [6 ὑπίνογθα δηὰ ἴῃ 
ἴπΠ6 πηκποννη ρδγίτίοη οὗἨ ταιηάδπο τοδὶ 18 
ΔΙΠΟΠΡ ΔΠ 615 δηά βρίγιῖβ, σοοά δπηὰ δν]]: [ἢ 6 
ςοηδδοσδίίοη οὗ ρίαςεβ, οὗ σῃιγοῆθ8, οὗ ργᾶνο- 
γατάσ, ᾿Ἰὰ5 ἃ ἄθερ διρηϊῇοδηςθ. 

15. μὲ δὲ μηῤεἑιεουίπς ἀφραγὶ.ἢ “Βαϊ ἰ7 
8) 9 ὈΠΌΘΙΣΘΥΟΣ δ 70; Ῥαυίΐζηρ, 191 δὐπὶ 
Ῥασῦ:" [6 Αροβίϊθ ρτδηΐβ δερδσγδίίΐοη ἰῇ δυο ἢ 
ἃ (ᾶ56.0 ὅθηβο ἰδ; ἰἔ ἴπ6 ὠπόεο θέε ὍΘ ἴη- 
τοϊεγαπί οὗ 16 πὸνν σοι ρίοη ἢ ἢΪ5 σοῃ- 
γεγο υνἱῖθ, ἰεῖ ἢὶπὶ ὑγοσεθὰ ἴο ϑβοραγαΐδ: 
{πὸ ὥῤγιεμαη ῬαΥῖΠοΥ ἡδοα ποῖ ὃ6 τοι ὶοά 
[Ππογοδῖ : ποί επεαυεά, ποῖ ἴῃ 4 5ἰαῖθ οἵ πιᾶ- 
{ΓΠΠΊΟΠΪ4] ϑογνιάθ 15 4 ὈγΟΐΠΟΥ ΟΥ δἰβίοσ 
ἴῃ ολ865 ἰἰκῈ (15: ἐγμε; γεῖ (σογγεςίίνε δέ) 
ἴο ὃὈ6 ἰῃ ἃ 5ἴδῖε οὗ ρέδοθὸ Οοά ἢα5 εαὐδ[ά 
1.5 : ̓ἰ5 ἴο ᾿ἵνὸ ἰὴ ἴΠ6 ΠΊΟΓΑ4Ι] οἰθπχεηΐ οὗ ρθᾶςθ 
[μι Οοὐ ἢα5 εδ᾽ϊοὰ ι15 ἴο Ηἰβ5 Κιημάοπι οὗ 
Ροᾶςθ, ἀπ ςοη)υραὶ δι! γ, [ΕΓ 1ἴ δοσογὰ ντἢ 
ΟὨγιδιίδη ᾿θοτγ, 18 ποτα ἰῃ Κοορὶπρ ν ἢ 
ΟἿΓ ΠΟΙΥ οΔΙ Πρ; ἴοῦ ννμαῖ ἀοβῖ ἴδοι Κπονν 
δρουΐ [ἴ, νυἱέδ, νυ ῖθου ἴοι 54] σοηνογῖ δηὰ 
βάν ΤΥ ἢιιϑθάπα ὃ 8Π δνθηΐ αιϊΐῖ ρΟβϑιθ]θ Ὁ 
δδ δϑϊ!δ ν τ τ : [Π6 σἤδηςοβ ἅγὸ δύϑῇ : ἢΪ5 
σοηνογβίοη Κι5ῖ 1165 νη (ἢὸ εἰγουπιδίδηςο8. 

Ν.Β. Τῆ8 δηειθηΐ νἱονν 566 Π18 Ὀεῖῖοσ τἢδῃ 
(Π6 πίοσγε πιοάδγη οπς οὗ ἴντα, νης Ὀγθακβ8 
ἴδε τυ]ὸ (Βαῖ {π6 σαυ84] ραγίίοα γάρ ΡὈτοΟΡΕΓγ 

Δίειν 7.:4.--Χ οι, 111. 

Ι. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ. ν]. 

17 Βυῖ 45 (ὐοά δαδιὴ ἀϊβιγιδυϊεά τὸ 
ἜΝΕΓΥ ΠΊΔ1). 45 ἴπε [οτὰ ἤδίῃ οΔ]]6 
Ἔν ΟΓΥ οἤδ, 80 ἰεῖ δἰπὶ νγαϊκ. Απά 80 
ογάδιη 1 ἴῃ 411] σλυγο ἢ 8. 

18 15 ΔΠΥ πιδλη οΔ]]εἀ δείηρ οἰτ- 
σι πιςϑεά ἡ ἰεῖ ἢἰπὶ ποῖ Ὀθεσοϊῃς υπ- 
οἰγουπηςϊδε 4. [5 Δηγ οδἰ δά ἴῃ υη- 
αἰγουταςβίοη ὃ ἰεῖ ϊπὶ ποῖ Ὀ6 οἰγοαπι- 
ςοἰβεά, 

1090 (ΟἸγουπιςοίβίοη 15 ποῖδίηρ, δηά 
ὈΠΟΙΓΟι Πιοϊϑίοη 86 ποῖπίηρ, ὃς τῆς 

Ῥοϊηῖβ ἴο 16 πραγ ργοοεάϊηρ ϑοηΐθῃςο, 
ὉΠ|655 ἴΠπογο Ὅ6 5οπιθ ΟΌΥΟΙΙ5 Γοᾶβοη ἴῸΓ [8 
οὐοῦθαρ θαοκνναγά ἴο ἴπδ ρϑηινπιαῖα : ποτα 
ΒΟὮ ΟὈνϊου 5 γράϑοη ἄοθϑ ποῖ οχίϑῖ. Μοτγσε- 
ΟΥ̓́ΣΓ 1ἃγταῖβ υἱοὸνν πα πἰδίποὰ ὉΥ Μόγοῦ δηά 
ΑἸξογὰ δηὰ οἴδογβ, μαγαν ϑἴδπάβ ἴῃς ἴαβῖ, 
ΠΕ ἰτ ροβίυ !αἴοβ εἰ μη [ῸΓ εἰ 45 ΠΟΟΟΒΘΑΓΥ ἴο 
Θϑδ Ὁ} 15} ἃ ργοθδὈ}}γ οὗ σοηνογβίοη, “ Ηονν 
Κηονοδί ἴπου νυν μϑῖθογ ἴποι 584] ποΐ βδᾶνε:" 
ἴον ἴΠε Ιάθα οἵ ργοῦθδθ Υ 15 ηοῖ ἀεπιαπάεα ὉΥ 
1Π6 ἀγρυπηδηΐ Βογο : παῖ οὗ οί! μγ ἰ5 αυἴα 
ΘηοΙΡΉ, ἔογ 1ἴ }υ8ῖ 5ι115 ἴῃ ἰορῖς, νυ] ἢ ΟἾΪΥ 
85Κ5 τῆι [6 ἴννο 5.8]65 οὗ σοηνεγϑίοη δηά οὗ 
ΠΟΠ-ΟΟηνογϑίο δὲ ἴῃ Θαυροῖδο, δηα [ἢ]15 
ποϊΐοη [165 ἰὴ ἴῃ6 Οτοοκ τί οδας εἰ σώσεις. 
Οοιηραγε ΕΓ. οὐκ οἶδ᾽ ἄν εἰ πείσαιμι, πειρᾶσθαι 
δὲ χρή, “1 Κπονν ποῖ νυῃεῖῃουῦ 1 απ Ρεγϑυδάθ, 
γεῖ ΓΥ 1 πηι5ῖ.᾽" 

17. Μυςῇ σοηίτονογίοα 5 ἴπ6 σοηπεςξίοη 
οὗἩ ἴῃς Εἰ Πρῦϊο8] εἰ μή. Ῥεγπαρβ ἴῃς Ὀοδῖ 
ΕἸΠρθ6 15, 1 τὴς πη 6] ον σ νν 565 ἴο ραγῖί 
ἴτοτῃ ἴῃς ( γιϑϊίδη σοηδογῖ οἡ ἴδε σσουπά οὗ 
τοὶ μίουβ αἰ ογοηςσθβ ἀπά ἴεγὸ 15 ΠΟ ργοϑρεςῖ 
οἵ ρΡεᾶοθ δηὰ ὑπι|{γ, ἰῃ δι. ἢ οᾶ5685 1 ψγδηῖ 

Υτηἰβϑίοη ; 1 ρῖνα η0 ἰη)υποίίοη, π΄, τ ὃς 
ἴῃ ἴπε ψεηεγα! τα], 1 εἴ ἐν ΎΎ ὁπ νναὶΚ ἰπ {με 
Ιοΐ οὗἉ ᾿ξ νῃῖοἢ Οοά 45 ἀρρογίοπεὰ ἴο Ὠϊπι, 
ἰεῖ δνοσΥ οὔθ δϑϊάθ ἱπ ἴπδὶ 5ἰδιίοη υνΠ]Π. 
ψῃΙΓἢ 186 [οτὰ [45 οδ θὰ δϊπὶ ἴο ἴπ6 Κίηρ- 
ἄοπι. Πεγε 1 ογάαίπ, ἀπὰ ἴο ἴῃῆ6 σμυγοἢ65 αὐ 
Ιογάαΐηι τῆ 5. ὙΠ ἰαβϑὶ ννογὰ 15 ἃ ψοτὰ οὗ 
Αροβίοϊ!ὶς δι ποσῖγ. Μοτε ᾿ἴογα! νυ, “ΚΟΥ 
ἰεῖ ἜνεγῪ οὔθ, ας σοὰ δ8ϑϊρηεὰ ἴο ἰπι (350πΊ6 
{ἰπι6 Ὀεΐοτε ἢϊ5 σοηνουβιοῇ) κἰ58 ροτγίίοη ἴῃ 18 }8 
᾿ς, “ο νναὶκ." ἐμέρισεν τὴδΔῃ5 ποῖ “ αἸ5[11- 
Ὀυϊεὰ ἢ Ὀυΐϊ “Δρροσίϊοποα." 86ε6 ΟΒδρ. ]. 13. 
ΙὮ νΈῦβ65 15--24 [ἢ]5 ψϑηοσγαὶ Ὀγ ΠΟ ΡῈ 15 ἰη- 
ου]οφίοα : 1,6ἴ 411] οχιβηρ τοϊδίίοπβ οὗ Ἰϊξδ, 
ἀοπιεσῖίς 5οςῖα] σαὶ μίοιϑ, Ὀ6 γεβρεοῖθα, τνῆθῃ 
{ΠῈγ εδη δὲ τεβρεοϊδὰ νι μουῖ ἰο55 οὗ (ἢ τΊ8- 
τίδη 1Ιθετῖγ δηάὰ νοι Ὀγθάοὶ οὗ {μ6 ἀϊνηθ 
Ἰαννϑ. 

18. ἘἈοϊϊσίουβ 5δἴαϊυ8 δὲ {πε {{|ὲ οὐ 1τδς 
ἀϊνίηα 68}} ἴο ὃ6 τεζαϊποά. “1π οἱσοππιοίὶ- 
Βΐουῃ Ἧ8Δ8 ΔῺΥ 019 Ο081104 1" Οἰτγουπλοϊδοά 
νγ88 ἃ τηδη δῖ ἴδε {ἰπ|6ὸ οὗ ἢΪ5 ς2]}} 

19. “ Κοερίηξς οὗ ἴδε οοπιπηδηπιθηῖθ οὗ 

Ί 
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Κεαρίησ οὔ τῆε σοπιπιαπάπγχεπῖβ οὗ 
Οοά. 

20 [], εἴ ἀνεγν πίη δδίάε ἴῃ (δ 
ϑϑπη6 ΟΔΙ Πρ νν εγεῖη ἢε ννὰβ σδ|]6ἀ. 

21 Ατί τδοιι ςἈ]]εἀ ὀείησ ἃ βεγνδητὴ 
σᾶγε ποῖ ἔογ ἴἴ : δυῖ 1ξ τῆου πιαγεβῖ 
δε πχδάς ἔτεα, ι.ι56 1ξ γδίῃου. 

22 ον δ τῆδλξ ἰβ οδ᾽ δά ἴῃ τὴς 

Οοά" ἰ5 ευεγγίδίησ : “Θνετυτίηρ " ἴο ὃ6 
ΒΡ] 1οα ἔτοτα ἴδ6 σοηοχίιδὶ “ ποιῃίπρ : ἢ 566 
1. 7. (Οὐοπιραγα ἴὉΓ φρᾶγδ| 615. ἰη ἀοςοῖσιηθ 
σι]. ν. 6, νὶ. 15, ἔγοπι 4}1 ννυῃίς ἢ ρυΐῖ τορεῖδοσ 
Ἷ ἀρρεᾶγβ παῖ ἴῃῆ6 σοιιπβοὶ οὗ χράθπηρίίοη 
ψΠἸεα ἔγοπι εἴθγην ὉῚ ἴῃς Τρίμπο ὨΘΙΥ, ἴῃ 
115 Πἰϑίοτγίςδὶ δνοϊυϊίοη ἴῃ Ἂἰπ|ὸ δηὰ ἴῃ ἰΐ5 
ἃςιιιαὶ Δρρ σδίϊοη ἴο πιδη, 15 Τῃγεοίο]ά (1) [6 
πεαὺ ἐγεαίίοη ὉΥ ἴῃς Ἡοὶγ ϑρίγι ἐουπάφα ἰη 
Ὀαρίίππη, (2) ,αἰδ ἴῃ [εἐϑι|85 Ογϑὶ φυογζίης 
ὁγν ἰουε, (1) ἴῃς αἷἰπὶ δἃπά βοδὶ οὗ ἴῃ 6 ννῇοϊθ 
τηδηϊ ο]ὰ νυϊϑάοπι--6 ἀξεῤέπῳ 9.7 τε εονη- 
»αγα»γιεη!, 977 Οοὐά ἴῃ Εδίμοσ. 

20. Νοῖ ἰῃ [ῆ6 δβϑϑθηςθ, δι ἰη τῃ6 οἰγοιπι- 
δίδηςε οὗ [πε ἀϊνίης οδἰ]πρ. ““41“»ιοεῤῥεγὶς υ56 
οὗ {86 ρῥγεροϑι(ίοη : ςοιὴρ. Ηθῦγ. ν. σώζειν ἐκ 
θανάτον -- “ ἴο Κοόρ 5416 ουἱξ οἵ ἴΠ6 τοδοῇ οὗ 
ἀοαῖῃ." ΕΔ] δοῆβθο 5, πὶ 6 δϑοι δῦ 501- 
τουηάϊπρ8 οὗ ἴῃς αϊνίηθ οδ᾽ Πηρ ἴῃ ΨΠΙΟἢ 
(δυγτοιπάϊηρ5) ἢ6 νγᾶ5 σδὶ]οά, ἴῃ ἴΠ656 Ἰεῖ 
δ1πὶ αὐἱάς.᾽ ἘΒεῖοτε ἡ τερεδῖ ἐν ἃηἀ σοιηρᾶγο 
ΤὨυογά. 1. τ δὰ ἤπ. νν ἢ 5}Π]|6ἴο᾽ 5 ποῖς. 

41. ἈφηδοΥ :---Ἴπ ΒΙΊΔΥΘΥΥ ψ8δί του 
64110ἃ8 ὃ ΠΟΥΟΣΥ τὐϊπἃ: Ὀαΐ 501} ΣΖ που 
ΟΑμθῦ 8180 ὈΘΟΟΙῺΘ Ζζ:90, ΣΘΌΒΘΙ ΙΔ 89 
1890 οὗ ἐξ ([ΠΔη ποῖ). Ανδὶ] [ἢ γϑεὶξ οὐ (Π6 
ῬΟΥΤΟΙΓ ΟΥ̓ ΟρΡρογίιη!υ οὗ Ὀδοοτηϊηρ ἔγοθ Εογ 
πε ἀείδηςς οὗ [ἢ]5 τεπάεγίηρ 560 Αἀάϊιοηδὶ 
Νοῖς δῖ ἐπα οὗ σμαρῖοσ. 

Δ, “ΕῸΥ Ὧ6 ὙῈΟῸ Ῥοΐης ἃ βῖδνο 88 
68Δ1]19ἃ ἴο 0 ἷπ [86 Γογὰ, 18 ἃ ἔσϑϑθάσ δ 
ΟΥὨ 189 Γοτὰ,᾽" ἀπά σοῃϑοαιθηΐν, ᾿ξ βὰς ἢ ἃ 
ΟΠΘ ἰ58 ἃ ἔγοθάπιδηῃ ἰῃ αἰϊν!ηθ γο δι! οηβ, ἢΟν 
ΤΑΌΓἢ ΠΊΟΤΟ ΤΏΔΥ δδ Ὀεοσοπὶα οἷς πῃ Πυτήδη 
τοϊδι!οηβ, ἢ Ὀυϊ [Π6 ἰαννἔ] ἀοοῦ οὗὨ πιδηι- 
Τηϊβδίοη δὲ οροπεά ἴο δίπι! (ὐὀγδΪΥ Ἰεῖ 
Πἰπλ ἀνδὲ] ᾿ἰπιβοὶ οὐ βδιο ἢ 8Δὴ ΟΡΡΟΓΓΌΠΙΥ, 
δῇοι ά [ἃ οςουτ; Π, ποννόνοσ, [ σου ποὶ 
Οὐσσυγ, ᾿ἰεῖ ΠΙπὶ δ0ι46 ἴῃ ἢ8 ἰοῖ, ΠΑΡΡΥ ἱπ 
ἴΠ6 δϑϑιγδησο ἴηδῖ ΠηΔΠ᾽5 βογυδηΐ ῸΓ ἃ {ΠΠῚ6 
6 15 Ο γισι 5 ἔγοθασωδη [ῸΣ ουοσ. ΚἼπ 1ἰκθ 
ΤΏΘΗΏΘΣ,, 45 ἴη6 66 ου δῦ βίαν 15. ἃ ϑριγιτυδὶ 
ἔτοοάτϊηδη, 80 ἴη6 “τεωαν ἥγεοριαπ (Ποῖ ἡ γεεά- 
ΤῊΔ}} ψνῆο νγαϑ8 οδ᾽ δὰ ἴο ἴπε Κιημάοπι ἴῃ υηϊοη 
ἢ Ογσιϑί, 15 ἃ ϑρί γί] 5δανθ, ϑδυςἢ ἃ οπθ 
5 ποῖ ΠΙ5 Οἱ πηδϑοίου (ὑαά ἴογ δὶ ἴδ ἢ6 
ὙΟΓΟῚ: δὲ 8 ἃ τηογ] Ὀοπάβξημδη δοὶοηρίην 
ἴο Ηἰἴτλ ““ψνῆοβο δογνίοα 15 ρεγίοςϊ ἔγεθάοπ." 
ΤῊΙ5 ἰ5 ἴσιο οὗ γου 41} : ἔοσ 4}1} οὗ γουι, ψν Ποῖ ΠΟΥ 
5οςῖὶ 51ανθ8 οὐ δοςίδὶ ἔγεεπίθη, ἀγὸ [1:6 ρυτγ- 

Ι. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΡ. ΓνΙ]. 20 -- 24. 

Ι,οτά, ὀείηρ ἃ βεγνδπῖ, ἰ5 τῆς [1 ογα 8 
" δοδη : [ἰἰκαννῖθο αἷςοο πὸ τῇδλϊ ἰδ μῶν: μια 

ς4]16ἀ, δείρρ ἔγες, ἰ5 (ἢ γιϑῖ᾽ 5 βεγνδηῖ. 
22 Ὗε αὔτ θουρῃς νι ἢ ἃ ργίςσδ; 

δε ποῖ γε ἴπε βεγνδηῖβ οὗ τηθῇ. 
24 Βτεζῆγεη, ἰδεῖ ἐνεγΥ πιδη, νγεγε- 

ἴπ ἢς 15 οδ᾽]εά, τπεγεὶη δοϊά6 ννἢ 
(οά. 

σμδϑοὰ ροβϑοϑϑίοη οὕ πο ἀϊνπηε Μαβῖογ: “δ: 8 
ἃ ῬΥΐοθ ΨΟΙΘ γὁ0 Ῥουφσδῖ ἴο δὲ Ηΐ 5'ανθβ: 
ὈΘΟΟΙΩΘ ποῖ 8:0 5180 88 οὗ πι685." Ἀδίμετγ οὔ- 
ΒΟΙΓΟ 5 1Π|15 1Δ5ῖ οἶδιι56 : 5ΟπΊ6 566 ἴη ἴῃς νοσγὰ 
»πέπ ἃ τοίογθηςθ ἴο Αροΐϊοβ δηὰ (δρ αβ: αἱ 
αἰία. ΤῊςΘ ς6ηῆϑ6 οὗ [ἢ 15 νοῦβὲ του ἔΠ}γ 15: ΤῊς 
ςοηνογίοα οἷανο, 6 [41] οὗ εἶν! δηξγαηςσ ἢ 56- 
τηθηΐῖ, ϑῃοιυ]ὰ σοηβοὶθ ἢϊ5 Ὀοπάδσε νυ [ἢ 6 
(Βουρῆξ τμαῖ ἢῈ ᾿ὰ5 σγϑορῖνθά ἃ ἔαγ ΠΟΌΪΟΓ 
οπδηοσραίίοη πη τῃ6 ἀϊν!ηθ τλδηυ 1] 551 00 ἔγοπι 
[Π6 Βαγὰ [Δ5κπλαϑίουβῃ!ρ οὗ δαίΐδη δηά οὗ 5η: 
δά ἴ6 ςοηνοτῖοα ἔγοοπηαπ δῃοιὰ ΘΑ ἴῃ 
τηϊπὰ πὲ ἢδ 18 ἴπ6Ὸ ρεβοπαὶ ὈΓΟΡΟΓ δηά 
ξαΐζυγο δεσμίων οὗ Η πὶ ῆο ραϊά ἴῃς ργῖςε ἴῃ 
1ῃς δ]οοά οἵ ἴΠ6 οΓΟ58. 

24 “|η ψιῇῆδί κίδῖε οὗ "ἴδ ἢ νγᾶξ σα] δά ἴο 
Ὀ6 4 Ὀτγοίποῦ, ἴῃ {παῖ Ἰοῖ ἐνεγγοηθ δοιάς οἡ ἴῃ 6 
5:46 οἵ σοα " ννῇῆο οδ]]οὰ Ἀἰπι. [ἢ ς σῃδηρδβ 
ἴπ6 ουϊννατά ἰοΐ οὗ 16 ἱπννασγᾷὰ ο4}} ἢ Ὀγοδκϑ 
16 φόῆθγαὶ τὰΐϊοὸ δηὰ ογάθγ οὗ τῆς αἰϊνίηθ 
Βογνυθγηπηξηΐ, ἀπά 50 (ὯΓ 8 ηοΐ οἡ [6 5146 οὗ 
Οοά, διιξ ταῖμοῦ ἀθβουῖβ ἴο [Π6 5᾽ἀθ οὗ ἴῃς 
ννοτ]ά. 

Α γιοῦ δυιπηπηατΥ οὗ ἴῃς ρῥγίηςίρὶος. ἰδιὰ 
ἀοννῃ ἔῸΠῚ νεῦβ. 15--24. “Ποῖ ἐνέγγοπε δοί ἄς 
ἴῃ ἴῃς ἀοπιοείῖς δηὰ ϑοςῖδὶ δηά σγϑ] μου 5 οἴδῖυβ 
ἴη ηϊςἢ τῆς ἀϊν!πο ο4}}] ἔουπά Πϊπι. Τὸ 1} 5 
ΒΘΠΟΓΑΙ ρῥγηςρ᾽6 ἔννο Ἰ1ΠλΠ 4110 Π 5 ΟΥ σοῖτες- 
{ἰνο5 ἅγὸ Δρρ θα (1) ἴῃ ὑϑῦβο ᾿ς ἴῃ πηδῖΓο- 
ὨἶαΪ ᾿ςῶϑο5 οὗ ϑβορδγδίίοῃ, 2} πειζϑαγγ, “ γεΐ 
ΤΑΙΒΟΓ ἴο Ὀὲ ἴῃ ρΡεδορ δηά πη ν Παῖῃ Οοὐ 
(Δ) δὰ 18 :᾿" (2) ἴῃ νεῦβο 21, [ἢ δοὺὶηὶ ᾿ᾶ565 οὗἉ 
βογυϊζυάθ, νυ ῃ]οἢ 5 ἃ σἴαῖο οὗ ᾿τἴο το Ὀ6 σἤθογ- 
ΠΥ τοϊογαϊεα ἀπὰ ποῖ ἴο Ὀε πιϊπά δὰ [ογϑοοίῃ, 
ὦ] 1 ὁΠ6 15 αόϊε ἴο ὈεςοπΠῚΘ ἔγθο, γαῖποῦ ἰοῖ 
ἢϊπὶ πηακὸ [δ Ἔβϑοᾶρὲ ἔτοπι 5ίδυθσυ ΟΥ̓ βυςῇ 
ἃ ἀοοτγ." Αραϊη 115 [πη νοίη οἵ νυῆοϊδβδοῖηθ 
ὀχοθρίϊοη σοπλθβ ἴο Υἱον ἃ [Ὠϊτὰ Ὀπλς ἴῃ τΠ6 
ψνΟΓα 5. “ δεεοῦπε ποῖ 5ανθϑ οὗ τη ἢ: Ὑν Παῖουθῦ 
ἴπᾶὶ ΠΊΑΥ ΤΩΘΔΠ: ρΟΞϑΙΟΪΥ ἰΐ ΤῊΔΥ ΠΊΘΤΟΙΥ δ6- 
ἀπιδταῖο ἴῆ6 τσοΐν Ῥαυλ πο ᾿άθα [Πα ΡΟΥΘΟηΔὶ 
Πθοτγῖγ, [ΕΣ [η6 ἰαὺν οὗ {πὸ ἰαπά ρεγπηῖ, 5ῃου]ὰ 
ο Παηά ἴῃ παπᾶ ἢ τηογαὶ ἔγεεάοσι ; βίηςθ 
ΟΠ ΓΙ ΒΕ ΠΥ γοάθοπιβ ἔπ ῥονο ἐπίθσογ, δοάγ 85 
νν6}} 25 ϑουὶ ἀπά ϑριγίῖ. [Ἃἢ ἴπθ Ε οπίδη ΕΠΊΡΙΓΟ 
Α.Ὁ. 57 ἃ ἰατβο ρογίίοῃ οὗ τηδηκίηἦ ννᾶς ἰῇ ἃ 
βδἴδίε οὗ ορεὶθββ ϑΙυΘΎΥ, εὐ τιϊεὰ πη ογ ἀ68- 
Ῥοῖίς τυϊο: 80 ϑο δῆ, "Η Ἰϑῖοσυ οὐ Ὁ γβιίδη 
ΟΠυγςοῆ,᾽ νοὶ. ἱ. Ρ. 216, ῆο 4ιοῖε5 ΟἸθΌοη, 
οϑιπηδίπρ [6 πυτηοΓ οὗ 5]ανο5 δ 1] οὴς Π8}} 
οὗ ἴῃ6 120 τα ]]Ἰοη8 οὗ {Π6 ᾿τ ρ Γῖ8] ρορυϊδίίοη. 



ον, 

ν. 25---28.] 

2ς Νίονν σοποεγηΐηρ νἱτρίηβ 1 ἢδᾶνε 
ΠΟ Τσοπιηληάμπιεης οὗ τῆς [,οτὰ : γοεῖ 
Ιγσῖνε ΠΥ }πάρπιοηῖ, 45 ὁπ τῆδῖ μαι 
οδίαϊηθά πιθοῦ οὗ τῇς [Ιμογά ἴο δὲ 
αι μέ]. 

26 1 ξυρροβε τδεγείογε τὲ τ} 15. 15 
δοοά ἔογ τῃ6 ργεβεηῖ ἰαἰβίγεβϑ, 7 :α}. 
τηδῖ 2: 2: σοοά ἴογ ἃ πηδῃ 80 ἴο Ρε. 

ΤἬἢδϑε κἰλνοβ εγὸ γορδγιεα 85 οδίτϊε : δο δῆ, 
ἰθϊάοπι. ὅθ. Αἰϊαγὰ, 1,608 Εϑοϊανοβ σμγές 6 η8. 
Μαδπιυπιίβϑιίοη πη τὲ ἤᾶνθ ὕδοη 4 Ὀοοη 
ὁυοῃ ἴο ἃ (δ γβδη ὄνθη ἱπ οἰν ]γοὰ (ουηίῃ, 
ἃπὰ ννὸ οϑρᾶϑδϑε ἴο νόοπάοσ δὶ (ἢ6 οοϊτεοῖϊνο 
εἰδλιιϑο “1 του εαπ.:2 Ὀδοοπῆς ἔτθο, γῖθοῦ αἷο 
“40. 

456-40. [{ 5 οὈν!οιυΒ ᾽πὶ {Π696 ν 6868 (δὲ 51. 
Ῥδυΐϊ σίνεβ Ὡσῖ 4η ἰηϑρίγαϊΐοη δυϊ Δῃ ΟΡΙ ΠΟ, 
ἀπά δη ορίηίοῃ ἴο Ὀ6 εβιϊπιαῖε Ὁγ ἴῃς ννοτῖῆ 
οὗ ἢϊ5 οὐσπ ΟΠ τίϑ[ίδη οπαγάςῖογσ. Ηδ 566 Πὶ8 
ἴο β8υρρεϑῖ πιϑᾶϑιιγοβ νυν ϊοἢ ἢς σοηϑίάοθγε σοοα 
δηά 5410} Ὁ υπάςγ ἴΠ6 ςοἰγοιπιδίδηςοος οὗ δη 
ἱπιρεπάϊηρ οτίϑῖὶ8. Ης ἀοδβ ποῖ ἱποῖϑῖ Ὀροη 
ἴα ξεηογαὶ πιοσδὶ 8. ΡΟΓΙΟΥΠΥ οὗ Το Δ ΟΥ ἴο 
ΤΩΔΙΓΙΠΊΟΗΥ Ὀιξ 5ἴδῖεβ ἢ5 οὐνῇ νἱενν δῖ 1ι151 
ον ἴῃ ἃ {π|6ὲ ΟΥ βίγδί [688 σϑ  ΌΔΟΥ 18 δοογ 
πη πιδί τ πη οΩΥ, πὶ [ἴ 15 ἃ βίαϊε τῆοσο Ἴσοῃ- 
ἀυςῖνε ἴο νν6}}- θοίπρ, ᾿παϑηλι ἢ 45 [ἃ ἀο᾽ ν 6 18 
(γοπὶ ἀοπιοβῖῖς ἀϊσῖγαςιοη5 δηά ἴδε ἴθ 5. ἃ 
[655 ἀϊνιἀδαὰ δηὰ πιογε ἀδνοῖεα ϑογνίος ἴο ἴδ6 
Ιοτὰ, ἤοβο δάνδῃϊξ ἰς ἱπιπηὶηθηῖϊ. Ηδ ντιῖο8 
85 ἃ (δϑιιϊϑῖ δηά {πο γοίογε 15 Οὐ] β δά, 'ῃ βἴατης 
ΒΈΠΟΓΔΪ τυ 68, ἴο πιο ν {πεῖν ἀρρ δίῃ ἴῃ 
δροςῖλὶ ἰπβδίδποος : ἤεῆςσο {πὸ ἔγειθηΐ σοὺς 
τεςτνε δέ ΞξΞ γε] οὐ ῥοαυευεγ. [{15 οἰθᾶσ ἐποι σὴ 
τιδί ἴπε Ῥγεοορίβ Πόσο Ἰδϊά ἄοννπ ἅγὲὸ ποῖ ἴη- 
(οηἀεά ἴο δ6 ὈΪηά Πρ οἡ 4]} ἀρ65 οὔτῆο Οδυγοῇ, 
δυῖ ἴο πᾶνὸ 8η οἰδδεζὶς δήαρίδιίίοηῃ, τλοσε οσ [658 
βίηροηΐ, δοσογάϊηρ ἴο ἴπ6 ῥγόβϑισγε οὗ (Π6 
Ὀπιε5. Ὑπὸ Οτροῖς οὗ ἴπ 686 σϑῦβθϑ 15 οὗ βῃςἢ 
ἃ σπαγδοῖογ ἔπαὶ ἰὶ 15 οἴδη ἀβηςιῖ ἴο οἰτοϊζ 
πε ἐχδεῖ ἰάθα [πδϊ ννὰβ ἴῃ ἴπΠ6 Αροϑβίϊε᾽β πιά: 
δυῖ τπδὶ 186 σεηογαὶ ἀτεὶ οὔ Π 6 ννῆο]6 ραβϑᾶρο 
8 45 ἀῦονε ἰδία, ϑεεῖηβ ἴο δάπις οὗ πο 
ἀουδί. 

45. Ἀρηάογ: -- “ σοποοσπΐπρ νἱγχὶπε 
(μοΐ, 45 5ΞοπΊ6, υητηλττίοα ρεγβοηϑ οὗ ὈοΤἢ 56 Χθδ, 
δυΐ πιδλίἀεη8) ἐπ πποξίοι οὗ [891 οτὰ μα γ9 
Ι ποηθ; 8 ΟΡἑπΐουῃ ΒΟΎΦΘΥΟΣΙ 1Ὲ ΟΣ, 88 
ΟἿ9 φιδοθὰ ΣΙ ΠΙΘΥΟΥ [0 ὈΘ ΖΑ: (Ἐ 78]. 
Η 89 ονῃ (τγυπίννο γι! 655 81. Ῥδὺὶ ἤόγὸ 8568 
ὕροῦ ἴδ τ ΓΟ οὗ ΟἸγῖσί βδἤοννῃ ἴο πἰπι ἰη 
815 σοπυθγβίοη δηᾶ οδι]ηρ ἴο {86 Αροβίοϊαϊῖο. 
Τῆς ἰηβηϊῖῖνε 2ὼ9 δὲ Μμαϊ ἐγ τοᾶτκβ οὔς οὗ 
ἴη6 ᾿᾿π6ὸ5 οὐ ψ ῃῖςἢ ἴἢς ΠΊΟΓΟΥ τπονθ8, ργΓθ- 
ΟἰΒΕΙῪ ἃ5 ἴἢ οὖν 1, ἰἴ8ΠΥ, “ἴο ἐπάυε υ5 ν ἢ 
ἔπε ξγάοε οὔ (ἢγ ἩΟΪΥ ϑριγιϊ ἐο ὥριεπά οὐγ 
1ϊν65,᾿ ἴΠ6 8ρες!] ργᾶοθ ἰ5 ἰπάἀϊοφίθα νυ ςἢ 
ξἰνοβ δῇ ᾿τπηρυΪδο ἴο ἀιμοπάσηρηϊ οὗ ᾿π|6. 

26. Μάδῃγ ἰηϊεγρτγεϊδιίοηβ οὔ [ἢ15 ρεγρὶ χίηρσ 

ΙΪ, ΓΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘ. ΓΥἹΙ]. 

27 Ατὶ τῆου Ὀουπά ππῖο ἃ τε 
866 Κ ποῖ ἴο ὕε ἸΪοοβξεά. Ατὶ τῇου 
Ἰοοβοά ἔτοπι 4 υνἱδ ἡ 86οῖκ ποῖ ἃ ννϊέϑ. 

28 Βυῖ ἀπά [ξ του πιᾶγγυ, που 
ἢδβῖ ποῖ βἰππαά ; δηά ἰΓ ἃ νἱγρὶῃ ΠΊΔΓΓΥ, 
806 δαῖῃ ποῖ κἰππεάὰ. Νονογῖθοῖ 688 
Β.Οἢ 5}.4}} ἢανα ττουῦ]ς ἴῃ τἀπὸ βεβῆ: 
δι 1 βρᾶγε γοιι. 

γεῦϑ6. Ομ Φδίηρ 56 6118 ᾿ἰκοῖγ, {πὶ πε τοῦτο 
Ῥοϊη5 ἑογννασά ἴο ἴδε ὅτι, νς ἢ ἀδῆπθβ. Νὸο 
ΠΟΙ ΠΘΠΙΔΙΟΥ ἤΠΟΓα ΔΡΡΑΓΘΏΤΙΥ πηᾶῖκοβ ἃ 615- 
Εἰποϊίοη δεΐννθεη εἶναι Δηὰ ὑπάρχειν. Τἢ]5 
ἰδϑὶ ννοσὰ 15 ἀϊβῆσυ]: ἴ 5οόπη5 ἴο πηόθϑ 50Π1|6- 
{{π|ὲ8 “10 ὕε οτί ίπα! γ᾽" “ ἴο Ὀὲ 5} 0514 Π||4}}}7 
ΟΥ ἔπ ἀλη θη }}} ᾿᾿ΟΓ, 45 'π Ὠ επλοβίμοποϑβ, “ἴο 
Ὀε 5ἰογθὰ 'ἰπ γϑδάϊηθβ8. Αῃ ἰάρα οὗ γοῤγίδει 
ΒΟΙΠΘΊΓΩΕΒ δἰΐδοῃθβ ἴο 'ἴΐ : ςοπρ. ὕπαρξις 
ὁ ΡΓΟΡΟΙΙΥ " ΟΥ̓ “᾿βυδείδηςε. Τῇ νοσὰ πονν- 
ΘΟΥΟΙ 4515 ἴοσγ δισῖπου ἱηνοδι αϊίΐοη. Ηδεσὸ 
[πε πιοδηϊηρ ΠΊΔΥ 6 ΚΙ οοπβίδον 8:00 (δὲ8 
ῖο 906 δὴ ΘΧΟΟΘ]]οπῖ Ρσὶποΐρ]ο, οὐ ροοά 
ἔυπάατηδηῖδὶ σι]θ, ἐπ υἱϑν οΥὨ [89 δῖσαϊί- 
ὯΘΒ88 ΠΟῸ ἐπιτιΐϊπθπΐῖ, ΠΑΙΊΟΙΥ μδ΄ Δ 6Σ- 
οΟΙϊοπῖξ ταΐὶπρ ἰδ 18 70 ἃ ῬΟΣΒΟΩ ἴο ὃθ 
τ8 πε." Βιιῖ ννῆδί 5 ἴπ6 πηοδηίηρ οὗ ο ἐε ἐδιω 
ΒΟΙΊ6 Ἔχρίδιη “ ἴο 6 458 ἢδ ἰ5 ;᾽ οἴδβεῦβ “ἴο 6 
85 7 ὅτὰ ;" οἴδιεγβ “ἴο θ6 48.1Π6 υἱγχίπι ἍΓῸ ἢ 
ῖ. 6. υππιδλιτιοά. Νόοης οὗ ἴπθϑε Ὄχρίδηδί!οῃβ 
ἅτ αἴ 545 ϑοΐοσυ. Α Ὀεϊίεσ νΑΥ Ῥεσμᾶρ5 
νουϊὰ 6, 48 τοῦτο ρΡοϊηΐβ8 ἑοσνναγὰ ἴο ἴῃ6 
το] οννηρ ὅτι, 50 ἴο πηᾶῖκο οὕτως ρΡοϊηΐ ἐογνγαγὰ 
ἴο ἴδε ἔο]]οννηρ βοηΐθηος ΟΥ βοηΐθηςθϑ δηὰ 
ἰηἀ!οαῖο 86 ῖν ἀϊάδεῖϊς σοηϊοηίβ (ἴὉΓ ςοηδίγιυος 
[ἰοῦ ΠΟΠΊΡ. ἰχ. 3), ἴου 16 ΘἜΧΡΓΟΒΘΙΥ ργεσορίνδ 
σῶον ΠΟΙ ΠΊΘΠΟ65 Ἀν} νεῦϑα 27 8Π6 σοη[ 168 
οὔ. 

7. Ὠϊγεςῖ ργεςορῖβ Πηρεγροϊηϊοα ὈΥ̓ ἴῃς 
ἐδιω οὗ νοῖβοὸ 26. “Βουπάζοδ νυ] αγὶ που} 
Μαστὶβά ἡ 56εκ ποῖ γεϊδδβε. [,οοδὲ (ῥεγζεῖ ἀ6- 
Ὠοΐε5 “24: οὗ ἜΧχοσηρίου 5:0 }}γ} ΟΥ ἔτεα ἔγοτη 
ἃ νυῖΐο ατί (που ἡ Βδοβοῖουῦ ογ ννιάοννογ) δεεὶς 
Ὠοῖ ἃ νἱ: 7 Βονονοσς ποῦ 40 ἸΔΥΣΥ͂ 
(ἴῃς ἔαΐζυγε ἴῃ [86 Ρῥτγοῖΐδϑιβ δ ἴο ἴῃς 
νυτιτεγ᾿5 τη Ὀδοοπιοϑῖδο ραϑῖ ῃ ἴῃ Δροάοϑ1)5), 
ἴδμου βδὲππθὰδβῖ ποῖ." ὍΤῇε γοπάογηρ οὗ δοὴδ 
“1Ὲ α'5δο ἴδοι. 5μ4]ῖ πᾶν πιλγτιθὰ "᾿ 15 ἴο ὃὈ6δ 
δνοϊάθα, 458 θθίης ἰποοττοςῖ δηά πποουτῃ δηά 
ποῖ ἴγι6 ἴο ἴΠ6 δοτγίϑῖ, νη οἢ ἤογὸ ἀσοποῖςβ 8Δῃ 
δείίοη Ὀερυπη, σοητηυξὰ δηά οηὐθὰ, Εοσ [ἢ 15 
0.56 οὗ ἐὰν καί ΠΟΙΏΡΑΓΕ εἰ καὶ δύνασαι Ὑ6 786 21. 
[ἴ ΠΊΔΥ αἷἰϑο ὃς τεπάδγε “1 που «δομίατ 
ΓΩΔΙΓΎ, ἡ ΠΟΡΟΓ “1 ἴδοι! σῥαίέ ΠΛΔΙΤΥῪ :" αυϊῖς 
ἀ!δετγεηῖ. 

28. “Απὰ [Ε{πὸ νἱγρίῃ βῃου]ὰ πιᾶστυ, 56 
δἰπηδὰ ποῖ." Αρϑίη 81. Ρδυϊ, 25 ἢ6 υτίῖος οὗ 
ἃ τηλττίασε ροβϑίδ]ο ἴῃ ἴῃ6 δυΐυτε, ἰοοκβ ὕδοκ 
ὍΡΟη ἰΐ ἃ5 ἃ ἔδεϊ δοσοτηρ 5ῃ6, ννῆθη δὲ 46- 
ΒΟΥ 065 [ἴ5 ΤΊΟΓΑΪ σΠαΓαοῖοτ. “ΔΜ ᾽εοπε, ποννς 
ΕΥΟΥ, φια ἴμο ἤδϑῃ 538|8}} βυςῖ ρθορίο δᾶνε :" 

ΤΎ2 
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29 Βυὲ τη18 1 84γ, Ὀγεῖῆγεη, τῆς 
Ἐἰπὶς ᾿ς 5ῃογί : [ἴ γειηδίπεῖῃ, τῆδῖ Ὀοτὴ 
ΠΟΥ τπλὲ ἤᾶνα νγῖνεβ Ὀ6 45 τποιρῇ 
ἴμεν δά ποηδ ; 

20 Απά {δεγ ἴπαῖ ψεερ, 45 τπουρῇ 
ἴμεν μερί ποῖ; δηά τῃον τῃδῖ τγε]οῖςε, 

ἷ, ἀ, ἴῃ 5.0ἢ τπηδιτίαροϑ ἴθογα 15 πὸ σίπ : ΟἿΪΥ ἰη 
ἃ οΙἶ515 ||κὸ {Π18 ΠΟΥ ἃγῸ ποῖ καλόν τι, δυῖ 
αάυεγε 19 «ὐυεἰϊ δεῖς. ΤΏοδο ψνῆο ΤΉΔΙΤΥ, 
εἰγοιιπηδίδηςθβ 4] ] οννίηρ οὐ ἀδηλαηάίηρ, ἄο ποῖ 
βίη, ἰἴ 15 ἴγιι 6: γεῖ τηδίογιδὶ ΔΒ] ςςοΠ5, δας ἢ 
8ἃ5 αοπιοβιὶς 580 ΠΥ ηρ85, ΡΘΏΌΓΥ, ἡακοάῃοβϑ, 
τῊΔ] γαῖ πηθπί, δρο]δίίοη, Ὀδηϊβιηθηῖ, {ΠΟΥ 
58.4}} ἢοῖΐ ὀϑοᾶρε ἰῃ ἴΠ6 841:66 26 δηά Ἴγιδὴ οὗ 
1η6 σοπηηρ ϑἴσγυρρὶθ. 7ῤὲ 3 εεὁ ἤοτὸ ἀφηοῖοβ 
ποῖ ἴῃδ εἴηῃίςδὶ δι πηδίοθσιὶ σγοϊδ!ους οὗ ᾿ϊξδ : 
ἰἴ 15 186 ἀδίϊνε οὗ ἀοραγίπιθηϊ ογ Ἰοσδῖϊνο: 
σορ. 1: Ῥεῖοσ ἰ1]. 18, “ρυῖ ἴο ἀδαῖῃ φμα 
βεβῇ. φιϊοκοηθά φμα βρίγιῖ,᾿ 1. 6. [ῃ6 βριγιῖ οὗ 
Η15 Ηυπλδη!γ. “1 ΠΟΎΨΘΥΘΙ ἃπὶ [ῸΓ βρατγῖηρ 
γου " ἴδπεϑε δίῆϊς(ίοηβ : [Π6 νΟΓΥ δἰπὶ οὗὨ ΤΥ 
οἰεγεά ορίηϊοῃ 15 ἴο β8ᾶνδ γοιῖϊ ἕγτοπι ἴπ6 βἤδγρ 
ἀἰβαβίογβ {πα νν}}} θθβεῖ 1π6 τηαττίοὰ 5ίδίς ἰῇ 
[6 ΡΙΠΟΙ Πρ δῖγοβϑϑ οὔΠο σοπιῖπρ {ἰπιε: ἀνάγκη 
ἔτοπι ἄγχω : 1.,4ἴ. πεοεβϑιῖ45 (}) 

299-31. “Τρὶς Ἀοννενοσ 1 βῆγπι, ὀγείῤγεη, 
δο Οἰπιοὸ (καιρός 'ἰ5 ἴο χρόνος ννἢδϊ 86 δοτγίὶβί 
8 ἴο (ἢς ηρεγίεςξ ; ἰξ ἀδηοίο5 ἃ {ἰπ|6 γοραγάθα 
435 ἀοβηϊε οὐ θουηάοά δἵ θοῇ οπάβ; νυ μοί  Γ 
ἰοὴς οἵ ββοσί, εἰγουπηδίδηςοβ ἀδίογπηπὸ; ἤΘΓΟ 
ἴϊ πηοδη5 “1ῆ6 {{πιὲ οὗ δοςερίδηςε᾽" ΟΥ̓ “ἀδΥῪ 
οὗ 5δϊἰνα[ἰοπ ) ἐδ βίσαϊίοπθὰ ἰῃ ψδαΐ ἐξ 
λοζς (οὗ 11). 

: γοριαϊπείρ ἢ Α. Δ΄. ποῖ τίρῃξ. ΎΠδ τὸ 
λοιπόν ΞΞξ ποῖ “Βεοηοείοσίῃ," 8485 τοᾶηυ, ὃδυῖ 
«υδαὶ γονιαίρς οὗ ἴ86. 2:»ι6 ἔγοπι ἴῃς ργοβθηΐ 
πουγ: ἰἴ ἀφδηοίοβ ἴΠ6 ᾿ἰπλ}]8 ννππ νυ οἢ 
[6 5ΞἰΓδιϊοπηῖηρ ἴακοβ ρίδοθ, ἴπῸ συτίδπγχοηῖ 
οὗ [δε ἰαϑὲ γεδςὴ οὗἉ {ἰπι|6.0 ϑιναϊεπεά ΞΞ “᾿ςοη- 
{τοῖο οΥ ρεγῆδρθ “ὀγισιάεπ ΟΥ̓ «ὀχ υε δά, 
1 Μᾶεος. νἱ. 12 δηά Ευτῖρ. στο. ΕὩΓ. 1417. 
ΤΗΣ ννοσγὰ 15 ΌῪ Ὠ οί. ϑιςυ!β ἀρρ] θὰ ἴο 186 
ἀννὶ πα] ηρ ΟΥ 5ῃγιηκίηρ οὗ τὴ6 ΝΙ]Ὲ νναΐοτϑ, 
δηὰ 'η Αςἴβ Αρρ. ν. 6, 1ἴ 56 6π15 ἴο τηϑδῃ ραἊζεά. 
ΘΟΠῚΘ ἴακε τὸ λοιπόν ΜΙ ἵνα: ἰξ 50 (ἢ γτεη- 
ἀοπηρ πιυδὲ Ὀ6, ποῖ “Ἰζ τοπιαὶπβ {πμαῖ, δυΐ 
δὶ ΓΕΙΊΔΙΠ5 ἰ58 ἴΠαἴ [ΠΟΥ 0 παν νυν 8 
δὲ 88... ," ἵνα Ὀεΐην ΡυΓΟΙΥ δ εβρολίυε. 1 
ΒονΘΥοΓ ννὸ τοηήογ, “ ΤΠΘ {ἰπ|ὸ ἰ8 οἴγαϊϊοποά 
ἴῃ ψνῃαΐ τοπηλδῖ 8," ἵνα Β0Γ ΪῪ οάπηοΐῖ 5] 5 ΠΗ, 
ἂἃ5 ΠΟΔΓΪΥ 4}} {Π6Ὸ Ὄχροϑίζογϑ ἰηβίβί, ἐπ ογάγ ἐῥαὶ, 
ἀεοποίϊηρ “ἴῃς ἀϊνίηα σοιηβοὶ πῃ βῃποτίθηϊης 
[6 {{π|6. Εογ ἰ5 ἴἴ ργοῦδο]!θ παῖ 4 βἴδῖο οἵ 
δἰ Πρ ἰοοβο ἴο ννουιαἷγ ἰηϊογοϑίβ σπου 6 
ἀοβογ θεὰ 45 {π6 δἷπὶ ΟΓ ρυσροϑο οἵ Οοὰ ἴῃ 
αὐγὴν ἴΠ6 5θάϑοπ οὗἉ [6 γγοδῖ {Γ υ]ατοη 
ΓΒΙ5 πιῖρῆϊ Ὀς ἃ αἰνῖπο πιοῖϊνο (Ὁ ἴπ 6 ἴθσγουβ 
δηὰ ἘΠῚ οὗ {Π6 Ἰα81 {{π|6ὸ Ὀοίης ἰδ ρτ ποηρά, 
ΠΑΥΑΪΥ ἔοσ πα ἰδϑὶ {ἰπὶς ἰΐ56ε1[ θείης βῃοσιεηςά, 

Ἵ. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞΡ. ΓνἹΙ. [ν. 20--21, 

88 πουρῇῃ (ΠΟΥ τε]οϊσεὰ ποῖ ; δηά 
{ΠΕ τῆδὲ Ῥυγ, 245 τπουρὴ ΤΠΕΥ Ροϑ- 
865864 ποῖ ; 
1 Απά {ΠεῈγ τπαῖ 86 1ἢ158 ννου]Ἱά, 

ἃ5 Ποῖ δριυβίηρ 1: ἴογ τῆς ἐϑβῃϊοῃ οὗ 
Π]5 ννου]ὰ ρδβϑβϑεῖῃ ἃυνΑΥ. 

Αραίη, ἰβ. 1 ργοῦδοϊς ἴπδὶ δῖ. Ῥδὺϊ βῃουϊά 
Δϑϑ βγη 5:0 ἢ ἃ πιοῖϊνε ἴογ ἴῃς ουγίδιπγοηΐ, 
θη νι Θ ΠΕ ΠΟ ἴ5 ΤΘΓΟΙΥ εἰν 840 ΟΡ ΠΙοη 
ΟΥ τρλκίηρ 8ῃ δϑϑογίίοη 9 δὲ; οτυη, ποῖ Γδ- 
οογάϊηρ ἃ ἀϊνίπο ἰπβρίγαοη  ΤῊΪ8 οττοῦ οὗ 
“(Π6 ΟΥΪΥ τίρῃς νἱενν οὗ ἵνα," 45 ἴἴ ἢδ5 Ὀθθη 
ς4]]6ἀ, Αγὶ565 ἔγοπὶ ἃ ἴοο γοβίσιςϊοὰ νυἱονν οὔ ἴδ 
0565 οὗ ἵνα: ἰη λεϊ ἵνα, 6 οὐν ἐῤαΐ, ἢΔ5 ἴγδδ 
υ565: καὶ (ἴὴ ογάδσ {πὶ ἢς ΠΊΑΥ μο), ἀε- 
πε (1 αἀνῖϑεὲ (πὶ π6 γον, σωῤ᾽εείἑ νεῖν 
ἌΠΕΝ (" πᾶνς 1Π6Υ βειπιθὶεα τπ4ἱ [Π6γ 5βου]ά 
:ν 
ΤὨΙ5 ἰαϑῖ υ.56, ἀδηοίϊπρ ἃ εογἐο»ρἰαἰεά »πογαὶ 

γε, ΘΌΤΟΙΥ 18 ἴῃ6 τὶρῃς οπὲ ἤεγα, 85 ἴπ6 
)υάϊείοιι5 Βεηροὶ βᾶνν ἤθη ἣς σοῖς οὐ» ιοάὶ 
μέ, 1. 6. γχεασοπ ἐποισθ “τῆδϊ [ΠΟΥ νν πο δᾶ 
νγῖνο 5 5Βῃοιυϊα ὕὉ6 48... Βοπάογ ἴπφη, “ΤῈ9 
Φἰπ9 ἐβ δισαϊζοῃθὰ ἱὰ 18 τοδί πθ, 8ο δας 
ΕΙΊΟΥ τὸ δ) ὶνοϑ Βμου]ὰ 00 88 πιὸ} 
Βδυΐϊηβ ὩΟΏ6, πὰ ΤΟΥ ὙΠῸ ὙΘΘΟΡ 88 
ὙΘΘΡῚ ΠΩ ποῖ, δηὰ ΤΟΥ 00 ΡΈΌΣΟΔΔΕΘ 
88 ἸὯθ9 ποῖ ποϊ]άϊπρς δεῖ μοὶ κι αὶπα, 
δηὰ ΠΟΥ ὙΠῸ πὸ ἴδ Ψψοχϊὰ δὲ 9 
ποΐ οὐθσυδίπηρᾳ ἰδ, ΟΥ ποὶπα ἰ ἴο [80 ζ701}." 

81. “ΕῸΓ ραβϑϑὶπρ ἀννΑΥ 15 (ἢ [ϑηϊοη οὗ [ἢ18 
ννοτ] α ; οΥ 1ἴ τπηᾶγ Ὁ6, “ 455 ἀννὺ ἀοίῃ," 16 
Ργοβεηΐ ἴοπθε οἵ ἀδδίίηγ. Μοβῖ Ὄχροβίϊουβ 
τὰκ ἴΠ656 ννογὰάβ8 τοίοσ το παῖ τ 
τοσοϊυϊΐίοη οὗ τιΐϊηξε8, βογαϊὰ οὗ ἴὸ Ῥατγοι βία, 
νι ἢ 81. Ῥαὺϊ ἀφοπιθά ἴο δὲ ἱπηπιϊηεηῖ. 
ΤΕ ογαϊηδγυ 1 Ππισῖγαοη “15 θείην οπδηρεὰ 
ἃ5 ἃ ραβϑίηρ “εεης ἐπ ὦ ῥίαγ᾽" 5 ποῖ ἃ ἴσια 
ΟΠδ ἰη ἰζβε!: Ὀοϑίἀθ68 1ἴ τηϊϑίοδάβ, 8ἃ5 ἰοηάϊπε 
ἴο σοηΐξιϑε σερπα νν ἢ σεδεσια. ϑδοβοηιΩ ΤΑΕΔΏΒ 
βεεοῖηρ “μη δίοη ἃηὰ Ὀδὶοηρ8 ἰο δοοιδηΐ 
ΟΥὙ Εαἰγευπιδίδποο: ἰξ αἰἶετβ ἤΠῸΠπῚ 70γηε οΥὗΓ 
ἸΔϑ1ΠΠ ϑῆδρο ῬΥΌΡΟΣ ἴο ἴδε σφέπο νυ τῖςἢ 1 
Τεργοθεηΐῖθβ. ΕῸΣ ἐχαπιρίε, ἃ ἴΓΟΟ νΘΔΓΒ [18 
«υἱπίον γα: ίοη ΜΝ ΆΘΗ ἴἴ 15 ἃ βΚεϊεΐοη οὗἩἨ δᾶγε 
Ὀουρἢ5, [5 βυγήτηεῦ ἐδϑπίοη ὑνῃθη [ἴ ΠουΓί5ἢ 68 
ἴῃ 11 Ιεαῦ: (6 ἥῶγρι οἵ ἴῆ6 ἴσγθε ἤοννευεῦ 
Τοπιδῖη5 {Π6 5Ξατης, δηα [πε βιιδοίδπος ἴοο. ἴπ 
(15 ᾿ἰπϑίδηςο, ἰδ ἔδϑηίϊοη οὗ ἴῃς ἴγθε Ὀοΐνγθοπ 
(6 ἴννο 5οϊβίϊσθϑ βου σβδηρεβ ν ἢ δα 
σΠδηρίηρ δ6άϑοηβ: δι 1ἴ ἀρρδᾶγβ παῖ [πὸ 
ἰδηβῆριυγαίίοη οὗ ἴῃς Πσοβπιοβ νν}}]} θὲ οπαὲ 
δυν ἢ Ρῥγοόςδββ: δύθη 85 δῖ ἴῃς Ῥαγοιιϑὶα ἴδ6 
δηαϊορουβ ἐφσησο 97 ,ατῥίοη ἴῃ ἴῃς Ὀοάϊε5 οὗ 
τῆς ᾿ἰνίηρ; βαϊπίβ. ΨὙ}}} 6 χφυϊΐο ἰποϊδηϊδπθουβ. 
866 τ Οογ. χν. 52 δηά ΡΆἢ1]. 11. 2 ἦν ΒΟ 
5Π4}} ἐγαπεήφωγε ΟΥ γε- Κα: δίτη ἴλε ὈΟὰγ οὗ ΟῸΓ 
Βυπη  ΠἸδιίοπη υηΐο ([4511Π 0) εοη ονηηῖν νυ τἢ ΤῈ 6 
Ὀοάγ οὗ Ηἰ5 εἴουγ." Ὑεῖ δῇεσ αδἱὶ ἴὶ ἰ5 ποῖ 



γ. 32--30.} 

422 Βυζ] νψουϊά πᾶνε γοι υνἱῖπους 
ολιείιϊπεθθ. Ηε τπλὲ ἰ5 υῃπηαγγιεά 
σάγεῖ ἔογ τὴ6 τπϊηχθ ἴπδῖ Ὀεϊοηρ ἴο 
τὰς Ι,ογά, πον ἢ6 ΙΔΔΥ ρίεδβε ἴδε 
[οτά : 

4 Βυῖ πε τΠᾶῖ 15 πιᾶγγίεα σάγεῖῃ 
ἴογ τῇς τῆϊηρβ τπᾶῖ ὅγε οὗ τῆς νοι], 
Βονν πε πιδὺ ρΐθαβα ἀΐς να. 

234 ἼΠετγε ἰ5 ἀεγεησε αἰο δεζνγεεη 
ἃ Με δῃά ἃ νἱγρίη. πε υππηιατγιδὰ 
ὑνοιηδη σλγεῖῃ ἰοῦ τῆς τῆϊηρ8 οὗ ἴῃε 
Ιοτγά, τλαῖ 8ῃῆ86. πιὰ ὈῈ μοῖὶγ Ῥοζῇ ἴῃ 
ον πὰ ἴῃ βρίτ : υῖ 516 τῇλι ἰ8 
τηλιγεά σάγεῖῃ ἔογ τπῸ τῆϊηρβ οἵ τῇς 
σοῦ], ἤονν 806 ΠΊΑΥ ρίεδδε ἠδγ ἢυ5- 
ὈΔπα. 

25 Απά τΠϊ]5 1 βρεὰκ [Ὁγ γουγ ονγῃ 
Ρτοῆῖ; ποῖ τπδτ 1 πιὰὺ σαϑῖ ἃ 5ΠηΆΓ6 
ὕροη γουις δυῖ ἔογ τῃδὲ νν ἈΠ ἢ 18 σοπηα]Υ, 
δηὰ τπαῖ γε ΠΊΑΥ αἴϊεηά προὴ τΠ6 
Ιοτὰ νυ ϊτδοιῦς ἀϊδιγαςτίοη. 

ὉΠΙΙΚοῖγ (δῖ ἰπ {Π|5 ἰοχί, 9 “δὲς «υογ]ά 5 ἴῃς 
ξοηϊῖ. οὗ ἸΙάἀδπίγ: ἰη τῆαϊ οᾶ56 “τῃϊ5 ννἱϊοκεά 
ψοτ]ὰ," 25 5.}}1δὰ ἢ 5ιη, 15 1156] 1 }Ὸ ἴῃς 
ξϑιοη ογ΄ ρεσιβῃϊηρ πυϑίκ οὗ ἃ Ἰαβεϊης ἔοσγτη, 18 
1ι96 16 τυτθϊα »διποριέποη οὗ ἴπ6 βϑύθῃο πόμα 
»ιέρομ 566 ΗθΡΥ. χὶ. 1, νν ὨΙσἢ “1ἢ ἴΠπεῸ πιουπὶηρ 
οὔδο σοϑυγγθοίοη," πκὸ 4 ἡ] 5ϑοϊνίηρ ἀγοδιῃ, 
8|8}} Ὁ. 5 ρογϑεάθα Όγ πε ἀϊνὶπο σϑϑ! 165 οὗ 
ἃ τγαπβῆρυγοά οστγοδίίοη, “ἀπε ἢδνν ἤρᾶνθῃϑ 
δηὰ [ἢς πον οαγίῃ." ὙΤῆϊ5 δγομείῖγραὶ ογάεγ 
οὗ τπ6 υμπίνοεγβα 8 οἴϊδη ἀδβογ θεὰ 8ἃ5 ὄνεη 
ὨΟΥ ἱπηπηϊπθηΐὶ δηὰ γοδαγ ἴο Ὀ6 υηνεϊ]εὰ δηά 
να Πρ ΟΠ]Ὺ ἴοσ “τὴς Ἰαδῖ {{πλ6.᾿ 

84. 7Πογοπηθ᾽ 5 ἀσυδηρειηεηΐ, γεργοάυςοά ᾿Υ͂ 
ϑΟΙΊΘ Γεσοηΐ σοτηπιοηϊδίοῦϑ, [παῖ καὶ μεμέρισται 
ἢ ὁ [0}} 5ϑἴῖορ δαὝγ ἴἴ δὲ ἀππεχεὰ ἴο υϑῦϑβα 
33) 15 Ορεῇ ἴο βοσίουβ οδ)θοϊοηβ: (1) {πὶ ἴΠ6 
ψοΓῸ πιθδη5 δαγίεά ταῖποσ τη ἀἐρέγαςσεά ἀπά 
1Ε τἴἴ πιοαπὶ 4 υϊάεά ὄνοη, ννουά 6 4 ἔδοῦ]θ 
δρροηάδχξο; (2) [ἴ ἐἐϑίγογβ ἴῃ6 “γγινιεῖγ οὔ δ 6 
εἰδυβοβ: (3) ἴδ Ὑϑγὺ 15 δοίιιδ!ν νναπίεα Ἰη 
ΔΕΙΒ6 34 Ἰυπῖ 45 ἡ ἄγαμος ρἰδςεα (ΟΥ̓ [ΓΟπια 
δῇοσ ππ νυοτγάβ αὐ τη υἱγχίη) 1ῖ5 ἢοΐ ννυδηϊοά 
ἴδετε: σοπραγα ἴῃ νΈΓΘῈ 25 υἱγχίπς νπῖπουῖ 
8ῃ Ἔρίποῖ. Ἐεπάοτ Πογεΐογε, “ Ῥασί θὰ 6180 
δῖ (οΟΥ 2) 89 ψὶζο δὰ υἱσρὶπ δ᾽ 1κο:" 
ἰ. 6. [Πο56 ἴνγο οἶδβϑοβ οὗ ννοπηθῃ, 49 νν6}} 48 
{πε ἵνο οὗ πιθη, ἴα Ὠυιβθδηά δηὰ ἴῃ Ὀδοβο]οσ, 
ἃτὸ ρατῖοά: (Πεὶγ δὶπὶβ οἵ 1 ὸὶ ἅγὸ αἀϊθβεγθηῖ: 
ἴΠε586 βοραγαῖθ δἰπη5 Οὐ ἱπίεγεδίβϑ ἅ1τῈ ἐσ ΒΟΥ 
δροςϊβοὰ ἴῃ ἴῃς ποχί βεπίθηςθ. “τῆδί 5ὴ6 
ῬΑ} δε ἨΟΙΥ:" ταῖῃογ “ἴΠδῖ 586 ὁσ ΒΟΙΪΥῪ Ὁ ἴοτγ 
(Π6 νογὰ 2ῤαξ 5θθπ8 ἴο πῆᾶκε βδρεςῖδὶ [Π6 
ΤΏΟΥΘ βοηρΓΑὶ “τα {πηρ5 οὗ ἴδε 1 οτὰ ̓ δηά 
ἴο ἀεῆπε {ποεῖν ἀϊγεςοη: [18 15 4}} Ὀυϊζ σεγ- 

Ι, ΓΩΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘΒ. νΙ]. 

26 Βυς [Γ δὴν πιδη τιϊηὶς τῆλε ἢς 
θεδάνεῖῃ Αἰπιθοὶε ἀΠΟΟΠΊΘΪΥ τονγαγά 
18. νἱγρίπ, ἰξ 8ῃ6 ρα88 {πε ἥοννεγ οὗ 
ἦε ἅρε, ἀπά πεεὰ 80 γεαχυῖγε, ἰεῖ ᾿ἰπὶ 
ἀο ψνῆδῖ ες νψ}}], ἢς βἰῃποῖῃ ποῖ: ἰεῖ 
τΠ 6 ΠῚ ΠΊΆΓΓΥ. 

27 Νενεγίμεῖεββ ἢῈ τῆδῖ βιδπάσειῃ 
δἰεάίαδε ἰη ἢΙ5 ἤεαγί, ἤανὶπρ πὸ πε- 
σεϑϑιγ, Ὀυς Πα ρονγεγ ονοῦ Πὶβ οννῃ 
νν1}}, πὰ μδῖῃ 580 ἀεξογεδὰ ἴῃ ἢ 18 ἤϑαγῖ 
τῃλῖ ἢθ νν}}} Κεερ Πἰ8 νἱγρίῃ, ἀοεῖῃ 
ννε]]}. 

48 ὅο τῆεη ἢς (παῖ ρίνειἢ ἦδγ ἴῃ 
τγλγγίαρα ἀοοῖῃ ννε]] ; ἔπι ὃς τἢδῖ 
ρίνοιῃ δδγ ποῖ ἴῃ πηδιγίαρε ἀοεῖῃ 
δετίεγ. 
9 Τῆς νγίξε ἰ5. θουπά ὃὉγ ἴδε ἰἂνν 

85 ἰοηρ' 45 ἤδῦ δυδδαπά Ἰίνεῖῃ; δὺς 1 
ἢδγ Βυβραηά δε ἀδαά, 85} ἰ5 δῖ ᾿Π 6 γΥ 
ἴο δε πιαγγίεἀά ἴο ψγῆοπι 8ῆς ψ}}} ; ΟΠΪΥ 
ἴῃ τῆς Ι,οτά. 

(Δἷπ ἔτοτι [ἢ “δον 886 “ῥομἰά 6 45ε" οὗ ἴδ 6 
Πεχῖ οἰδι56. 

856. Εογ [δε τπουρῃξ 566 νοῦϑο 28 “1 υνϊϑἢ 
ἴο 5ρᾶγε γοιι ἴπε 5 θθσηρ 8." Ηον πηοῦ- 
(γυϑῖνα οὗ ἢΪ5 ονῃ Αροβίοϊις δι ποῦ 185 δῖ, 
Ραμ]! Ἐοπάογ:-- ΤᾺΣ ΙΔΥ (Ποῖ 845 νν»]5ἢ- 
ἵπξε ἴο ἀϊοεΐαϊς, Ὀυ1) ἴο ΖΌΆΣΕΒΟΙ ΥΟῸΣ ΟὟᾺ 
ΥῸΘ ἐπῖοσοθῦ; ποῖ π΄ Σ ἸΔῪ οδϑί ἃ 
ὭΟΟΒΘ ΟΥ̓ΘΣ γοῦ, Ὀπί ἴο ΖΌΣΓΒΔΟΣ ογἄοΥ] ἐ- 
088 διὰ ο1ἷ0806 αἰζθηδηοθ ΟὉ ἴδ ο Τ᾿οτχὰ 
ψὶτπουϊ ἀϊοίσχδοιί:ομ᾽" --- πὶ Βουβο!οὶ] 
Του 165 [Παἴ 5}.4}} νναχ πΊΟΓΟ δηά πηοτὸ οὔ πὴ- 
ὈΘΙΒΟΠΊΘ 'η “(δε Ρογ]ουβ {{π|6.᾿ 

86. Υοῖ-- ἀρδίη ἃ οογττεοςίίνα ἴο ἴΠ6 ἔοσγο- 
ξοίηρ τοοοσπηπιοηάδίϊοη οὗ [ἢ 6 5ἰπρὶθ δϑίδϊο-- 
ἐγ βοπὶθ (Γδίμοῦ μη σ“η7) [ΔΊ ΠΟΥ οὐ συδταϊδη 
ἘΣ 8 [πδ΄ Ἀ6 ἰ8 οΒαΥἑΩ ὉΠὯ 81 ἃ- 
ΒΟΙΔΘΙ’ Τοατὰβ πΐδ υἱσρὶη ἐσιρῥίον ΟΓ 
αυαγά, πῃ 6880 5880 ὈΘ ὈΔ8 ὈΤὲΠΙ6, πὰ ἐΐ 
ΒΆΘΟΣ ἃ ΒΘ ὈΘΟΟΙΏΘΒ 8 ΔΌΤΥ, οἵ Ἀΐπὶ ἂο 
ψπδὺ 86 Ὑ2Σ118 ΟΥ ΡΈΓΡΟΒ6Β ἴὸ ἀο: 89 9ὲ"- 
ΘΙ ποῖ: [ὉΥ ᾿Τηγσίαρε 5 ὨΟΠΟΌΓΣΑΌΪῈ ἴῃ 
411: 1900 πότ πε τηδιάθῃ δηά ἤδσ Ἰουοῦ 
ἸΏΒΙΥΥ. 

57. Ὑοῖ-- Δποίποῦ οοττεςίιγο οὗ ἴῃ ὑγε- 
σοάϊηρς οσοττγοςῖϊνο--- 89 ΨἘῈΟῸ ἴῃ δὲδβ Βοασχέ 
εἰδπὰοί! 7648 δπηὰ ἰδ ποῖ πὰ θ Σ ῬΣΟΒΒΌΣΟ 
(τοσλ νου) θα ἈΔῸΝ οομδηὰ ΟΥ̓́ΘΣ 
ἰδ οὐ βϑοί[Ἰοὰ 211 ΟΥ̓́ΡΌΓΡΟΘΘ δπᾶ δ᾽ ἢ 
Ἰωδὰο Γὲὶδ ΣΘΘΟΪΤΟ ἐπ ἰδ ΟὟ Βθαχί--ἰο 
Ἰ99} (αἱ Ποπὶὸ ὑπηλαστι θα) κὲ86 οὟση νἱσρὶα, 
ΒΆΘΟΣ ἃ 000 ΨὼῚ] δοῖ ψ 9]}." 

39. “ΟΠΪγ ἰη [πε 1νμοτὰ ἢ 1. 6. κί δέγ "Ωγ 
4 Οῤνμἐίαη 
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40 Βυῖ 5ῆ6 ἰ5 Παρρίετγ ᾿ξ 5ῆ6 580 
Δυϊάθ, δε ΓΩΥ Ἰυάρπιεης : ἀπά 1 

40. ΗΔΡΡῬΊΟΥ ὨΟΎΘΥΟΣ ἰδ 8896, ἱζ7 5889 
80 δοίὰο ἔο [86 ὁπὰ" (Δοτγὶϑι). ΗἩσρῥίεν, Ὀ6- 
οϑιι56 ὈΠηηδιτοα δηὰ 50 οἰδπάϊηρ δἱοοῦ ἔγοπη 
ἀοπιοβιὶς {γ14]5 τ[Βδὲ νυ}! ὈδοοΟπΊα 5θαγρεγ 45 ἴῃς 
Αἀνορηΐ ἄγαν ΠθΆγογ, 5ὴ6 νν1}} Ὀ6 ἴῃ ἃ ὑεῖῖοῦ 
Ῥοβιίίοη ἔογ ἀδνουΐ ργεραγαϊΐοη ἴο πιεεῖ ΠΟΥ 
1,ογάὰ, “Ηδρρίοσ --- δοσοσγάϊηρ ἴο »7 Ἰυάρτηοηῖ 

Ι. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞΘ. ΓνἹ]]. [ν. 40. 

ἘΠ Κ αἷδο τπὰῦ 1 ἢανε τῆε ϑριπὶ οὗ 
Οοά. 

-- δι ἢ γοὶ! ΠΙΔΥ ηοΐὶ να]υε πλιςἢ --- 5:2} 
(ἀποῖμοῦ σογτγεςῖνο) “1 τϊηῖς παῖ 1 ἴοο, 85 
ννῸ}] ἃ5. ἌροἹ]οβ δηά οἴμαογ ἴθδοῆοῦβ, πᾶνε (ἢ 6 
ϑριγιὶ οἵ Οοὐ." Α ΓΟ πιοάεϑῖ ννᾶὺ οὗ ΞΑνῖπξ, 
ἴπάον ἴπε ρυϊάδηςο, [ΣΕ ποῖ οὗ ἃ 5ρεςῖδὶ Γὸ- 
γοϊδιίοη, αἱ Ἰθαϑῖ οὗ ρεπογαὶ) ἰπβρίγαῖοη, 1 μῶν 
Ὀεθη ϑἰδίϊῃρ ΠῚ Οὐ" Υἱαννβ. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΘ οχ νϑῦβ68 9, 21. 

9. ΑἸ[οτὰ [5 ματὰϊγ τῆς ἴῃ τοηάογίηρ “δῖ 
{ΠΟῪ ἃγὸ ἱποοητηοηΐῖ"; ἴογ, νυ θη ἴννο ϑἴδίεϑβ οὕ 
8565 ΔΥῸ σοῃίΓαοῖοα, οὐκ ΔἴΟΥ εἰ 15 Ὀοῖῖοσ [ἤδη 
μῆ, 848 τηλκίην νἱνἃ ἴῃ6 σοηίγαβί ; θθϑιάεβ ἴῃ 6 
οὐ ἀοο5 ποῖ σοδίεβοθ νἢ ἴΠ6 τνογὰ ἰο]ονίηρ, 
εχοορί ἰῇ Ῥῆγαβοϑ βίη] Γ ἴο ἐπ᾽ οὐ θεῷ “ἃ 
ποῃ-ξοά᾽᾿᾽ ΟΥ̓ οὐ λαός “ἃ πΠο-ΡεΕΟρ 6. Τῆς 
πὸ ΟΥ̓ ποπς 5801} ἃ 6 αἰννᾶγβ Κορί ἴῃ ἰγδη5]4-- 
[οη. ἔνεη ἴῃ ΑἸ οσα β οἰϊϑὰ πὸ οὗ ἴῃς ΑἹαχ 
1131, οὐκ ἐᾷς σληποῖ σοδίοθος ἰηΐο “ἀϊ5- 
δῖον: γταΐϊμεσ, “1, ας ἐδὲ πεῖ ἵπ, γου ἀο 
Ὠοΐ δ]ίον : ̓ δεῖδ ἴοο οὐκ 15 Ὀεῖίεγ ἴδῃ μή, 
8ἃ5 [Π6 εἰ, Ππκὸ ὅτε, υϑΠπεγβ ἰὴ ποῖ δὴ ἢγρο- 
[Π651|8, Ὀυϊ ἃ γοοορηϊϑοα ἔδςεϊ. ΤῊ ἰηϑΐδηςε ἴῃ 
(Π}15 γ6γ. ο οὗ οὐκ Δδἔοὺ εἰ 5βἰδηδδβ οἡ ἃ αἰ βογοηΐ 
δτοιπά. [ἴ 56 6π|8 ἴῃ δ ἴὴ σ8365 οὗἉ σοηιγαϑῖβ δηά 
οὗἉ ξδλεοῖβ οὐκ ΔΓ εἰ ἰ8 Δάπ1551016. [ἢ Μεάήξα 
87, οὐ ἀοθ8 ποῖ σοβίθϑοθ νυ ἢ στέργει αἱ 4]}, 
85 πιοδηϊηρ ἐἰξνίλδε:: ἴοτ ἴη6 ἴγυδ ᾿ά6ᾶ 15 “ 1, 
ὦ: 4 ποίογίομς, ἴῃ6 ΔΊ ΕΓ ἰονοβ ποῖ :᾿ εἰ μὴ Ξ 
μἰσὶ, εἰ οὐ Ξξ αἱ ποα. ἴῃ ΤΒυογά, ἱ. 121, συγι- 
ΟἸΒΙΥ ἴῃ Οπς βθηΐθρῃςε νὰ ἢᾶνς ἴδμεβϑε ἴἵἴψο 
11.565 οὗ οὐ «ἴογ εἰ (1) Ροϊπίίηρ ἴο πονῃ 
ἔλεῖ, (2) ἴο σοπίγαϑῖ. 

41. ΤῊΒ ραϑβᾶρο ἰ5 ἃ ΠΟΙ σοηϊοβιδα Πο]ά: 
(1ὸ ὑδῖ]|6 ἢΔ5 ταρθὰ δηὰ 51}}} γάζϑβ ἀγτουηά 
[Π6 εἰ καί, ΜΜΏΙΓΝ δῇἤὸγ ἃ1}1 15 ποῖ ἴπθ σοηίγδὶ 
Ροβίῃοη " Ηδπηδηηβ ἔδπιοιιβ ἀϊβι ηςί!οη 
νν5 πιαάθ δεΐννεθη ἵνο ρῇγαϑοβ ἴῃδῖ οδη- 
ποῖ Ὅδθὸ οοτηραγοά. ΕῸΓ ἴῃ εἰ καί τῃῤ καί 
[85 ποϊπιηρ ἴο ἀο ν ἢ (ἢς εἰ, 5δ'ης6 καί αἰνναῦ 8 
δΔοῖβθ προὴ ἴπ6 ννογὰ οὔ ννογάἀβ8. ἱπιπιθαϊδεὶν 
[ο]]οννίηρ. 80 καὶ εἰξεευεη 27 ΟΥ απά ᾿7 τὰν 
6 αἰδπ)ι5ϑθά, [ἢ εἰ καὶ δύνασαι ἴδε εἰ πγδΔῃ8 
2, δῃπὰ καί αἴδοὶβ δύνασαι. .. , διιξ ῥοαυ 
Ιη ννῃαῖ νναυ ΤὍΤδὸ εοηϊοχῇ ἄθοϊάδϑ ᾿ξ ἴο {86 
τοδάθσ, {η6 ἱπϊοπαϊςοη οὗ ἴῃ6 νοῖςθ ἴο ἴδπο 
Ὠράγοσ, ὙΠΕΓα ἍΓῸ ἴννο ννᾶγβ8 οὗ γοηήογίηνς : 
{) ἜΤ γοιῦ ἄγε (νοῖςα τοῖον ΔΌΪΕ ἴο θοςοΟΙῚΘ 
το τ- “1Γ γοῖι ἅτ ὄἼύθῃ δῦ]θ," ΠϑαγΪΥ - 
“αἰδομσὸ γοὰ τὸ: (1) “1 γοιὶ τὸ 4150 
αὐϊες ἴο Ὀδοοτηθ ἔγοο," 1 Υου ἅγὲ Δ0]ε αν «ὑυεἶϊ: 
νν ετο {πὸ οὔἶος οὗ καί 18 ἴο 5εἴ ἐῤέ ῥοαυεγ οὗ 
δεεορεῖσῳ 7γὲε 5ϊάθ Ὁ 5ἰάε ψ ἢ ἐῤε σία! ὁ 
ὀεὶπρ α σἰαυε. Βοτ 18 ι.56 σοιρ. δορῇ. Απιί- 
ἔοῃΘ 89. εἰ καί δυνήσει γ᾽, ἀλλ᾽ ἀμηχάνων ἐρᾷς. 

Ὑτδοδηϊ5, 71. εἰ καὶ τοῦτ᾽ ἔτληξε 'ξ ἢς 
δά ἀατε 1015 ἀῤεὰ (δοῖυ4}}γ). ΟἿ 1 Ῥεῖ 11}. 14. 
ΔΙ ἢ οὗ [656 ἵννο ννᾶγ8 15 σογγεεῖ ἤδγο, ἢ 6 
εοπίεχί ταυβὶ ἀσίεγηῖηθ. ὙΠ ἀλλὰ ἀο65 ποῖ 
ἀοιογηλπο 1ἴ, 45 5οπλ6 ΤΠῚΩΚ, Ὀδοδυ56 ἴῃ6 πδρᾶ- 
ἴτνεὲ μή ἴῃ [ῃ6 ργοςθάϊηρ οἰδιιθα ἀοεβ ποῖ οὗ 
ὨΘΟΟΘΒΙῪ τλκα ἀλλά δάνογβαίίνθ. ᾿Αλλά ΠΙΔΥ 
ΞξΞ “} οὐ πενεγίδείσσς, Ὀδοδυδε ἴπεῈ μή [5 
ἔθοδϊε δηά οἵ δἴγοηρ, δηὰ ἴμε ργθοθάϊηρ 
αἰδυβθ ΤΘΔἢ5 5 ΓΊΡΙΥ “ἢ ΠΘΥΘΓ γοιϊ πη "ΟΥ̓ 
θ6 Θαϑυ." ὩΤΏι5, 25 [ΔΓ 85 δὲς οοηῖοχί ρΌΘβ, 
(ἢν ἵννο 504165 51}}} δὴ [π᾿ δαυϊ!ροίβε, ἔογ 
ἀλλά πιᾶὺ ὃ εἰἴμον δάνογβαϊϊνα ΞξΖί δωέ, ΟΥὗ 
σοτγτοοῖινε Ξξῷ σε ΟΥ πευεγιῥείρ.. ΝῊ Ὠδῖ τὸς 
ΤΉΔΙη5 ἴποη ἴῃ ἴπε τοϑί οὗ ἴῃς σοηἴοχξ ἴο 5 Γῖκὸ 
ἴῃς Ὀαϊαποο ὃ ΟἸΘΑΓΎ 6 νϑγΌ χρῆσαι, Ὀοῖἢ 
ἃ5 ἴο 158 ἴδη86 δηά 85 ἴο ἰἴ8 58εη56. ὸγ ἴΠ6 
Δογίϑῖ ἀδηοῖοβ ποῖ ἃ ςοηπίϊηυδηςς ἴῃ ἴδε οἷά 
βῖαλῖο, θυ [Π6 δβϑιρίίοη ΟΥ δάοριοη οὗ 
βοϊηοτῃϊηρ εἶδο, ἀηὰ {πὸ πηοδηϊηρ οὗ (πὸ τογὺ 
5 ποΐ μ“ξ ΟΓἹ 50 οπ ποίη (ἴα νου ]ὰ γοαυΐγο 
(Π6 πηρετέεοϊ χρῶ) Ὀυῖϊ »παξε μας οὗ; “ πιδκο 
ι.56 οἵ «υῤαῇ ΤὮϊ5 οὗ σου Γϑο πη δῖ Ὀ6 500- 
Ρ Θά, 45 υϑιια], ἔτοπιὶ 16 ποαγεϑὲ ἔογοροὶηῦ 
εἶδυ5ε (ςοπιρ. ἔδιιγ. ὅταν τις εἰδῇ τἀγαθὸν χρὴῆ- 
ται δὲ μη), νΜΏΙΟΝ 18 [ἢ6 εἰ εἶδυϑε. δηὰ [τῆς 
ψνὨοἷς οὗἉ 1ῃ15 αἰδιιϑῈ πηιιϑὲ 6 βυρρίἰϊοά, ποῖ τῇ 
ἐλευθερίᾳ, ἃ5 βϑοπῖα τὨϊηκ, {παῖ σδηποῖ δ6, Ὀυῖ 
ΡΓΟΡΟΓΙΥ αὐτῷ Ξε τῷ δύνασθαι ἐλεύθερος γενέ- 
σθαι. ΒοηροΙ᾿5 “ ροζϊυ5 υἵογε “πον αίε ᾿ἰθογ- 
[415 φϑϑθαυεπας " ΟΠΙΪΥ ΓΟαΌΪΓΕ5 μέ ΣοΣ ΤῸΓ μγὲ 
ἴο πιᾶκὸ ᾽ἴ ςοπιρίεῖο, τπουρσῇ Βοηρεὶ 15 ἰῃ- 
οἸπρὰ ἴο ἴπε οἵδε νἱονν. Βαῖ το ἀο, ψῆδῖ 50 
ΤΑΔΗΥ͂ ὅο, ἴο υπεδυῖῃ τῇ δουλείᾳ οιι οὗ [86 
ἀϊδῖδηξ δοῦλος ἀπά [Πρη ἴο ἄγαρ 11 4]] {Π| νΥΑΥ 
ἴο χρῆσαι δηά ἴπογε Δχ τ δἰΐθη ἴο δὴ δ᾽ΐθη 
ἴδη96, 58 85 ἀν κνναγαὰ 45 ἰΐ 5 ἔδιοζειοῃοα : δηὰ 
ἐνθὴ ψνηδη ἰτ ἡ ἀρρεηάδά ἴο χρῆσαι, ἰΐ ἰ5 
ἱπαρροβίίς ἴο ἴπε6 ἴθηϑε δηὰά ἴο ἴΠ6 δεῆβε οὗ 
(Π6 νογῦ, νι ἢ τθδηῃ5 “ ᾶν4}} γουγϑθὶ οὗ" 1. 
Αδονς 4}} τῇ δουλείᾳ ἰ8 ποῖ ΟὨΪΥ ἴοο ἔτ ΟΥ͂, 
Ὀυῖ 4ἰ5ςο ἴοο Ὀἱξ ἃ ννοτὰ ἴο Ὀ6 μπάεγποοά: ἰῖ 
ταισί ἤᾶνο Ὀόθη ἐχργεσεά ἴῃ [μ}}, δηὰ, {Ὁ ἰἴ μδὰ 
Ὀδοη ἐχργεσσεή, ἰὰ δοιὰ ταῖμοῦ πᾶν Ὀθθη 
ςοπηθεῖρα νν ἢ χρῶ ΟΥ ἀποχρῶς ΑΕΓ χρῆσαι 
τποτγοῖογο βιιρρὶγ τπδξ, νυ! σἢ Δ] π6 σδῃ ὃ6 5ὺρ- 
ΡΙΙ6α, αὐτῷ ΞξΞ τῷ δύνασθαι ἐλέυνθερος γενέσθαι. 



ν. 1---2.] 

Οη ἴδο δῦονὸ χστουηάς ἴ ϑϑοπὶβ δεϊίζευ ἴο 
ὀχρ αίη ἰἢ5 “[η 5] αν ΥΎ νναϑὶ ἴποιι ο8]]6ἀ Ὁ 
Νόνοῦ τηϊηὰ :--- 5{1}} Ετῆου ἀτί 4150 αδίς ἴο Ὀ6- 
ςΟπιο ἔγϑο, γαῖ  πιᾶκὸ 0.56 οὗ ἴ τῆδη ποῖ.’ Ἴ 6 
Δῦονθ σεηάεσίηρ, ννῖο ἢ (ἰπ 8βριῖε οὗ {μὲ ἔουσ 

Ι. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘ. ΝΠἼΕΠΙ. 

δτατητηδῖῖςδὶ δηὰ ἴπγος Ἰορὶςαὶ οδ]εςοη5 δά- 
νδηςοα ὈΥ 5οηης δηὰ κίαϊεά δῖ Ἰεηρίῃ ἴῃ ΑἸξογά 5 
σοπιπιδηϊατΥ) Οτὐεοῖκ ὑδᾶρὲ ΔρΡΡΘΔΓΒ 5 ΠΊΡΙΥ ἴο 
ἀε»απά, τεοοῖνοβ ἰορίςαὶ δυρροσὲ ἴσοι [δ6 
ποχί γὑεγϑα, γα ΕΥ υπαετγδίοοα, 

ΟΗΑΡΤῈΚ νΠΙ. 

τ 70 αδείαέκε ἤονε νηξαίς οὔεγεαά ἐσ ἰάοίς. ὅ, 9 
Ἧς »μωἰ κοί αὖμοε ομγ Οἀγέείίαρ ἐῥενίν, 19 
ἐὰς οδόμκες ο7 οἱ» ὀγείλγέεμ: τι ὀμέ νεδί 
ὀγία ἐς σεν ἐνοιυζάρε τυἱά εἠαγν γ. 

Ν ΟΥ̓ 85 τουςμίπρ τπϊηρ8 οἤξεγεαά 
ηῖο ἰάοΪ5, νγε Κπονν τῃδῖ ψε 

41} ἢᾶνε Κηοννεάρθ.. Κηον]εάρα 
Ρυβετῃ ἀρ, δας σμαγογ εἀϊβετῖῃ, 

2 Απά 1ξ δῃγ πιδῃ τπιηκΚ τπδὲ δα 

ΓΘΗΑΡ. Υἱ11.---ἰΝΤἈΟΌΌΟΤΙΟΝ. 

ΟΥ̓ πιεαῖβ οἴπτγοά ἴο ἰάο]5. ἃ πηδη 5ἴσγοῃρ ἰῃ 
16 αἰ οἵ οὔ Οοὐ πιαὺ ραγίακε νίτπουΐ 
β.ῦυρῖθ. Ηἰ5 Κπον]εάρε οὗ πὸ Ὑ τι [48 
ςοηνϊηςοά ἰχπὶ ἴΠ δὲ ποϊῃιπρ ἰὴ τῃ6 ννῃοὶο ννου! ἃ 
8 ἴῃ βίποϊ ῥργοργίοιν δη 160], ἴ. 6. ἃ βυπιδοὶ 
οὗ 5οπιθ οογγοϑροπάιηρ ἀν ηγ Ἰ]οἢ τη ἕο 
[298 ΠῸ οχἰίδίοηςσο δηγνῆεγο. Ηΐϊς σοηϑβοίθηςα 
τπογοίοσο οαπποῖ δὲ ἀφη]οά, 1Ε πὸ ρατγίακε οὗ 
τηραῖβ ἴῃαῖ βανῈ ὕεθη οὔοῤσγοα ἴο πο-βοάβ. 
Βυΐ 58}}} ἰπ 16 ὧδ απά αῤῥεαϊΐοη οἵ [8 
κηον εάρε μο νν}}} θ6 συϊάοὰ δγ πὸ τιΐς οἵ 
ΠΒΑΙΙΥ : πα Μ01}} βυδοτγαάϊηδῖα Ὠἷδ ονντὶ ΘῈ ΡΟΓΙΟΥ 
ἀϊδοεγπιηοηΐ οὗ συ 5 ἴῃ ΠΊΟΓΔΙ8 ἴο ἃ ἴδηάογ 
τεξαγὰ ἔου ἴδε βρίτἰζυδὶ ννεϊέαγε οὗ οἴμογβ. [ἢν 
ἴογ ἐχδιηρὶθ, θείης ργεβεηΐ δῖ ἃ [ξαϑῖ με 5ῃου]ὰ 
8606 ἴποτο ἃ νά κοσ Ὀγοΐπογ, νν ἢ 51}}} σΠ ΘΟ  5}65 
ἃ ἰἰηρογίης δο]οῦ ἴῃ Ζειιδ ΟΣ ἐπ Αρῃγοάίῖα δηὰ 
ννδο νυν} } ἀ6ἢ]6 ἢ5 οννῃ σοῃβείεηςε ἔς ρατίακα 
οὗ πιοδῖβ ἴῃαϊ αν ὕδθη οογοά οἡ {ΠῸῚΓ δἰ ἃγϑ, 
ψδαΐ νν 1} [Π6 πᾶ νγῆο ἰδανθπ8 ἢϊ5 Κηονν]θάρα 
ἢ ΠΠΑτΥ, ἀο ἡ Ηε ν»}}] [ἤθη δηά 1πεγὸ 40" 
δἰδίη ἔγοτη 50 ἢ πιθαῖβ ἰθϑί, ἢ ἢς 5Βῃουά ραγίακε 
οἵ τοπὶ Βιπι- 6], ἢ15 ναοῦ Ὀτοίπογ, Ὁ] ον πα 
᾿ιἷ58 ὀχδπιρίο, βου ]ὰ ραγίακο οὗ ἴῃεπὶ ἴοο ἀπά 
40 Ποχηπῖ δίῃ; ἴοσυ ννοϑο {Π]1|0Κ5 8η δεῖ, {παῖ 
δ ἰῃ 1156} Ἰπα  βογεηΐῖ, ἴο Ὀδ βίη, ἴο ἢ πὶ 1ἴ 5 51η. 

1. “᾿ (οποογηίηρ ἰΔο]-πιοαῖβ νν6 ἀγο ἄννάγο ".-- 
ἰῃ ἃ ἴοῃο οὗ ρ᾽θαβδηΐ Ἰγοηγ ---“τἴῆαῖ νὰ αὐ 
ροβϑθ85 Κπον]θοάρε: γ65, 6 ἅγθ ἀννασγὸ [ἢδΐ, 
85 γοῖι ΓΕ ΠΊΪ Πα ΠῚ ἰπ γουγ ἰεϊζοσ, ννὲὰ 41} ρόβϑεβ5 
Κηον]οάρς." Ηδγὸ [πε νοΐη οὗ δαπῖίογιηξ 
Δοηυϊοβοθηςα δἴορβ: ΠΟῪ ἴΠπ6 5ἴγ]6 σμαηροβὶ 
1 Ὀδοοπιοβ ϑοηϊοπίοιβ δηα βἴοση, ἢ ἃ ᾿ἰπδϊ 
τοιιοἢ οὗ βαγοᾶσπι. ὍΠαῖ {πο γα ἄσγὰ διιοῇ ΠΡ 
τους 65 ἴῃ 1η 5 σΠαρΊογ, 45 ἰπ ΠΊΔΠΥ οἴδογϑ, 15 
Γηληἰΐοβῖ, 6. δ. ἴῃ νεσ. 10 “"5}4}} Ὀς εαὐὐῤῥεά ἴο 
ει. ὙὍὙῃὸ αἰ που Υ ἰ5 ἴο δοσοιηΐ ἔοσγ {Π|6 
δΟτιυρί {γαπϑιτίου ἔγοτη ἀποαυϊάσε ἴο ἀποευ- 
ἑεάσε. Ῥτοῦδθὶν [Π6 5ο]υϊζίοη 15. ἃ5 [ο] ον: 
ψἤοη ἴπῸ νυτ τεῦ [45 ἀϊςϊδίε [ἢδ οἰδιι5ὲ “νν6 
4}} ροβϑ5655 Κπον]εάρε," [Π6 γε γῪ ννογὰ ἄποςυ- 
ἐεάφε, υϑοὰ αὦ ᾽ἴ ννᾶ5. ΟΥ ἔνε ἢδιιηϊε Ὁγ {}6 
νδίη (ὐοσι ἢ 1 8Π5 ἰη {Π 6 Γ ἰοτῖοσ ἴο Πἰπὶ, νυν Κη 5 
ἢ15 οἱ ἱγτοργοϑϑιθὶς βοοτῃ οὗ Ηο]]θηῖς ᾿πέ6}Π|66- 
ἴυδὶ ρῥγϊάθ. Ηέεποθ ἴῃς βἰδγι! πη Δυγυρίηθ585, 

Βοηςε ἴΠ6 Οἴπογινίϑο 5ί γα ρ 6 ΟΠ 55:00 11:51 ἤΠΘΓδ 
οὗ βυςῖ Ἰορίςδὶ [ΠηΚ8 845 γε ΟΥ̓ δοαυευεν (Δηὰ 
186 σοηδεχιοηῖ Ἑἢοτγίβ οὗ σοιπηοηίδίουα ἴο 
ΘϑίδΌ 5 ἃ ρῥαγθηῖῃοϑὶβ βοηθννετο): ἤθηςα 
αἶδο {πὸ γοαρρϑάγαηςε ἴογ ἴῃς [ἢ τἰπηε ἴῃ (ἢ 15 
ερίβϑιϊς οἵ ἴδε ϑιβηϊμοαηϊ δηά οοπίεπιρζιιοιιβ 
ἴεγπὶ διζει ρ. ΜΝ ε ΥἹΔΥ βυρροϑβὲ [πογείογο 
τῃαϊ 5ἰαγιηρ δ {πὸ θςῆο οὗ [6 οππίηουβ ννοσὰ 
“ κρῃον]οαξο᾽ τὰς Αροβίὶϊο ἢ τηουγη }}} ΟΥ 
ἰηάίσπαπῖ ΘΠ ΡΠ Δ 515 γο ογαῖοβ [ἃ ἰῇ νϑποπιθηΐ 
δουπάείοη ἴο [ιἷθϑ ΔπΊδηιΈΠ5 8. “Ὗν6 4]]} 

Κηον)εάκε" (ςουηρίδοοητγ): “Κηον- 
Ἰεάρο "Ὁ (ἰης!ϑίνεὶγ) ννῃαΐ 15 ἴ ψόοστῖ Ηον 
ἄοεβ τ᾿ νψοσκ “Κηονϊεάρε 2ω7ει ωῤ! 
ννΠοτο85 ἐῤαγὶν δι είὁ μΡ.᾽ 
{6 δῦονθ νίονν ἰ5 εοσγοςῖ, ἰξ δοσουηῖβ ἔοσ 

(8ὴ6 οἴδογννῖβοὸ δζυδθοτπ δϑογπάεσῖοι : 1 4150 
ΓΟΠΘΙΒ ὑπηδοόβδασυ [Ππ6 Δβϑυτρίίοη οὗ ἃ 
“ Ἰορίςδὶ ραγοπίῃθϑιβ᾽ 25 ἰἴ 8 ςδὶεά, λάνο- 
οδῖορά δηά δϑοιρηθὰ νη αἰβεγεηῖ ]ϊπι|ῖ5 
ὈΥ ἀϊβετεηΐ ὄχροϑιίοσβ ὙΒῈ δγίίςϊα Ὀεΐογε 
γνῶσις ἀῃαὰ ἀγάπη 566ΠῚ8 ἴο οοηίγαπί 2ῤε ἱπ- 
ἐεἰϊεείμα! ραῤ΄᾽΄ί οΥΓἹ ἐποαυίεάσε πὰ ἐῤὲ »ιογαὶ 
ῥᾳόιί 9 εἐραγιγ. Οη ἴδε νοζὰ ραγίγ 8366 
ποῖος δὲ εηὰ οἵ 115 ΒΕ ΡΙβι|6. 

ΤῊΘ β6η56 οὗ συ. 2 ἰ5: πιεσγὸ Κπον]θάσε, σὰ δ 
δηά βουπὰ ἴῃ ἴΐ5 βιιρβδίδησε ἱμουρῇ ᾿ξ Ὀὲ, γεῖ 
ὉΠ|655 ἃ δὲ τςδηρῆριγεά ὈγῚ ἴῃς ᾿ρῃΐϊ οὗ 
( γιβείδη ἴον, “που Δ 0]γ τε 5, μιιπηδὴ πδίωγε 
δοηρ ψ δῖ [{ 18, ἴο Ρυ  ὉΡ 15 ροβϑεβϑϑοσ, ἴο 
ἀϊοίοηα ἰπὶ ἢ βοϊκαστορξδηςθ, ἴο ὕϊονν Ὠἰπὶ 
ἴΪηῖο 4 ςοπβρίσιου5 Ὀδυδῦϊς δ] οἵ πιογαὶ 
ΘΙ Ρ[1η655 ἀπα οὗ πϊε!]δοῖι δ] νην ΟἸΒΑΓΙΥ, 
οἡ ἴδε οἵπεν ἤδη, ΟΥΓ γεραγὰ ἴογ (πε γι 
ννοτο οὗ οἴμοῦβ, 15 τμαῖ ᾿πάιιίγιουϑ. Ὀ6η6- 
νοΐϊθποθ ννῆϊοἢ, Κ ἃ ςοῃβοϊθητουβ ΠΔΆ45ΟΠ, 
ἴη ἴῃς Ὀιμάϊηρ οὗ Οοα β ἤουδε ἢ6]ρ5 ἴο εῖ 
50114 δηὰ ἴο ΚΘΟΡ 5ἰθαζαβιὶ ᾿ἰνίης δΐοῃθ προῦ 
Ἰϊνίπς δίομθθ. Εου ἴῃ ἴῃ ϑρεοϊῆς ἰπϑίδησς οὗ 
Ἰάοἱ-πἰοδῖβ ἴῃς στρ ποδάςα δηά τἰρποαγοά 
τηδλη, αὐϑίδιηίην ἔτοπὶ αιιοϑιοηδῦὶο ἔοοά οἱ 
ΡΙΌΡΟΙ Οσσαϑίοηβ, ΔΟῖΌΔἢΥ εαὐες Ὁγ βοι τς δὴ 
ὀχαιηρίο [Πδῖ ΠΊΔΥ δηδίςοῃ ἕγοταῃ ρογα ΠΟ ΤΔΔΥ 
ἃ Ὀτοῖμοῦ ἔοσ νοῦ ( γιϑδὶ ἀϊθά. 

Α5. οἶδα ἀπά γινώσκω οὐσυγ οἴδση ἴῃ [ἢ 15 
Ερ 5116, πιὰ ἠοΐ ὈῈ ουκΖ οὗ ρίασθ ἰβεστὸ ἴο 
ἀϊδιϊησ υϊδὰ Ὀοΐννεθη ἴῃ6 ἴννο νεγθ8. ἔῸΓγ (ἢ 18 
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Κπονγεῖῃ Δ {ππρ, ἢῈ Κπονεῖῆ 
Ποῖδίηρ γαῖ 245 πα ουρῇϊ ἴο Κπονν. 

3 Βυῖ ᾿ξ δΔὴγ τδὴ ἰονε (οὐ, {πε 
84Π|6 15 Κποννῃ οὗ Ὠ΄η1. 

4 45 οοπςετγηίηρ τῃεγείογε ἴῃς δδῖ- 
ἱηρ οὗ τῇοβε τῆ! πρ5 τπαΐ δα οξεγαά ἰῃ 
βδοῦίῆςε ἀπῖο ἰάοἶβ, νγε Κπονν ἴπμδῖ δὴ 
Ἰά4ο] ἐς ποτῃίηρ ἰῃ πε ννοῦά, ἂδπά τπαῖ 

ς Ἐογ τπουρ {ποτὲ δὲ τπᾶῖ τα 
σδ]]εα ροάβ., νγνῃεῖθεγ ἴῃ ἤδάνθη οὗ ἴῃ 
δαγῖῃ, (45 τπεῖε 6 ροάβ τδηγ, δηά 
Ἰοτάβ τῃδηνυ,) 

6 Βυῖ ἴο υβ ἐἤεγε ἐς δμὶ οπὲ Οοά, 
τῆς Ελίμετγ, οὗ ψνῇοπὶ ἄγε 411 τῇ! ηρ5, 
δηάἀ ψε ἢἴπ Ηἰπι; ἀπά οης [,ογὰ [ε8ι5 ΤΟ τι 

 Νόι. 
ΟἸἩγίδῖ, ΌῪΥ ννῆοπιὶ ἄγε 411 τῃϊηρβ, δηά τι. 16. 

ἐλεγε 'ς πολ οἴποσ (σά διι οπα. νγῈ ὉΥ ΠΙη1. 

ἀἰϑιϊ πος οη 566 δὴ Αἀάϊτοηδλὶ Νοῖο δὲ ἴδ ρηὰ 
οὗ [6 οἰβιαρῖογ. 

Ὡ. 17απγοπὸ τπιασίπος ἰδαΐ δὲ ἔποαυ: ἐδὲς οσ 
ἐῤῥαϊ, 11 Ὧθ ἔἴδπολθβ ᾿δ:δ΄ 89 ἰδ ἃ ποῦ“ 
ΒΟΙΔΘΟΒΙΩ Ζ, ΔΘ ὭΘΥ͂ΘΣ γθῖ ΟΑΠπ6 [0 ΠΟῪ 
ΔΗΥΙΩ 88 ὃὯ0 οὐρδῦ: “’, ἴο νῖῖ ἴπ ἴΠ6 
νναΥ οὗ (Π γἰϑζίδη σμαγγ. Ψαπίζυ, ποῖ σμαγιίυ, 
τηονυδα ἢϊπὶ ἴο ἀςαιῖγο ννηδῖ πὸ 64}}5 ἢϊ5 Κῆονν- 
Ἰεάρθ. Βυ:ζδηγομο ἷ ἀο ῃοῖ 54} ἱπΊΔΡ, 065 
(δαῖ πε Κποννβ, 1 ἀ4ο ηοΐ 547 το} } Κηοννδ [15 
οΥ παῖ, Ὀυῖ 1 δηγοης Ἰουϑθβ δπὰ ἰονοβ Θ οὰ, 
ναὶ ἴΠοη [ἡ (Πΐ οαϑε ΗΕ (Οοὐ) 8 Κποῦχπ 
ὉΥ ἷπὶ; δηά 50.0ἢ ἃ ἸὩΔη ρΟ5565565 {πὸ Ὠϊρῃδϑί 
δηά [Π6 ἴσιο Κηον]εάρα, [Πδῖ νυν ἢ ἢ δίοηθ σδῃ 
τορυϊαῖο δηὰ ρῖνο ἃ τίρῃϊ ἀσίογτηϊηδίίοη ἴο 8]} 
ΟἴΠΕΥ δηα ᾿ΠΪΘΣΙΟΓ ἔοιτῃβ οὗ κΚηονθάρε ννῆδῖ- 
ΒΟΘΥΟΓ, ΒοῖΒοι ἀϊδοοσγημηθηῖ ἴῃ σάαῤῥογα 85 
ἔογ ἰηδίδηςο το -γηαῖ: ΟΥ ἴῃ ἀηγτπῖης 6156. 

ΡγΟΌΔΟΪΥ ἴπΠῸ βγϑῖ εἰδιιθδο οὗ νοῦ. 2 δῃου]ά 
δε τοδὰ ἢ 4 δ σῆς ραιθῈ δῇῆογ {ὴ6 νογὰ 
ἰσυερ ἴλ0.5: “Βυῖ ΙΓ δηγοῆς ἰουείρ---Οοά. 
Οοπραγα ςοἢ. νἱ. 2ο “γε ννεγε δοιϑι---ϊῇ ἃ 
2 γίοο." 
ΤΣ ἀϑονὸ ἱπίογργείδίοη ἀἰθογϑ ἔγοπὶ [ἢ 6 

51:41] δηὰ Δρρδγεηῖν υηϊνογβαὶ οχρίαπδίίοη οὗ 
1015 τοχῖ 1ῃ πιαϊκίηρ δὲ (οὗτος) τεῖδσ ἴὸ οί. 
Εογ πε ΟΥΟΪΠΔΓΥ νἱονν δηᾶ ἴοσ βοθ γοᾶϑοῇ8 
δραϊηδὶ [ἴ 5ε6 Αἀὐάϊπίοηδὶ Νοῖς δὲ ἴῃς οηὰ οὗ 
τῆς σμαρίογ. 

4. Τὸ τονεσγί ἴο [ῆ6 δαϊίηρ οὗ 1Δο]-πιοαδῖ9---- 
[Π6 ἰθγπ δαί τᾶ κε 5 ἴ86 βοηθγα] ργοροϑβιτοη 
οὗ γεσ. 1 πίογα ἀθῇηϊζε---ννο ἅτ ἀννάγο [παῖ 
ποίδίηρ ἱπ ἴῃ6 νοῦ] 15. 8η ἰάοἹ," 5 γιΥ 50 
οδ θα οὐ ννῆαΐ δὴ ἰά0] 8 ΚἜπογα}ῦ βυρροϑοά 
ἴο Ὀ6, ἃ 5ΞΥΠ100] οὗ ἃ 5:᾽)}ἜΓΠυτηδη Ὀοΐηρ: νγ6 
ΓΘ ἀννάγα ταί ποϊμιηρ ἴῃ ἴΠ6 5ρῆοσγε οὔ Οοὐΐἷξ 
ογθαῖθα σοϑῆηοβ ἰ8 ἃ υἱβί 6 χοργοϑοηϊδίϊνε οὗ 
ΒΊΟΝ ΟΥ̓ 5:1Ο(ἢ ἃ αἰνίηθ ἀγομοῖγρο, “δηᾶ (παῖ 
Ὧ0 ὑδεΐηρ 15 Οοά οχοορί οπο (Βεοϊηρ).᾽ 

Τῆς ἴογηι οἔ (ἢς Οὐκ 566Π15 ἴο ἔδνοιισ το 
ἰαϊϊογ Πα] δί ᾿θαϑὲ οὗ ἴπ6 δῦονε ἰγδηπϑβίδιίοῃ, 
Θϑρθοῖδ ἢν 25 ἴπΠ6 Ῥἤγαβθα ἔδεγε ἐξ πὸ Οοά 15 ἴῃ 
{πε ΠΧΧ Ῥευῖ, χχχιΐ. 39, 84 ]π|. χῖν. τ, 6χ- 
ΡΓΟββϑθά ὉΥ οὐκ ἐστὶ Θεός ; ΝΥΝΠΟΓΘΔ5 ἴῃ ΟἿἹΓ 
γΈΓΒ6 ἴῃ ΟΥ̓́ΘΟΚ ἰ5 οὐδεὶς Θεὸς εἰ μὴ εἷς, Ὡς ἢ 
σδη ΒΑΓΑΪΥ Ἰδθᾶῃ ἐδθγὸ ἐξ ποὶ οπἊ Οοά εχεερὲ 
οπθ. (Δογηρατα αἷἰϑοὸ Μαῦκ δηά Ϊοΐιῃ οὐδεὶς 
ἀγαθὸς εἰ μὴ Θεός, "πὸ οπεα ἰ5 ροοά οὀχοθρῖ 
Οοά." Το υϑι14] γεηάεγίπρ οὗὁἩ (Ὁ γγϑοβῖοπι 
8ηὰ οὗ ΠΊΔΩΥ ΟἴΠΕΓΒ 18, “ δὴ ἰΔο]ἱ ἰ5 ἃ ποίῃίηρ- 

. αἰ ἐδὶπφε (2) οπε Ζιογά ἀπὰ αἱ ἐῤίησι. 

Π658, ἃ ΟἸΡΠΟΥ, ἃ νΔΠΠῪ (μάταιον ΤΧΧ οἤεῃ) 
ἴῃ ἴΠ6 νοῦ], δηὰ ἴπεγα 18 πο ροά οὀχοερῖ 
οῃθ." 

δ. ἈοδθοῆβΒ ὉΓ [τῖἢ6 δον οἰαϊοηγοηΐ, 
ἘδηάοΥ :-- ΕΣ οὐθὰ ἰζ ἱπὰαθθὰ ΓΔΟΣΘ ΔΣΘ 
80.081]|108Δ χοὰβ ΨΒΟΘΙΒΟΣΥ ἱπ ὨΟΘΥ͂ΘῺ ΟΣ 
ὍΡΟΣ ΘΕΟΣ, ΠΕΙΠΟΥ ἴῃ (ἢ6 ὈΡΡΕΙ οἵ ἴπε 
ἴοννογ τορίοη οὗ ἴδε δίοτεβαιίὰ Ἷοβϑπῆοβ (566 
Οϑοη. 1). 1), } αϑῷ δὸ ΠΟΣΘ 810 οὰβ»᾽θπίγ! 
δηὰ]οχὰκ » ]1Ο ΠΥ! ὩΘΥΘΣΟΔΘ]1688 0 1Β ΟΠ 
Θθοὰ 189 ΕδΙμοΣ." ΡοΪγτΠο 5Πὶ ἰ5 ἃ αοϑιίοη 
αι ἱγτειονδηῖ ἴο ΟἿἹΓ ροϑιίοη ἃ5 (ΓΙ 5118. 
866 Νοίς δῖ {πε οηὰ οὗ [6 σμαρῖοθγ. 

Θ. ΤῊΏς τεαϑοηϊηρ ΒΕΓΟ ΓᾺ5 ὈΡΟΩ βθνοσδὶ 
ΔηΓ[Π1Π6565ὅ. Ρ]ΔΙΩΪΥ ςοηίγαϑίεα ΜΠ οδο 
ΟἾΠΟΙ ἃγὸ (1) ομϑ σοά δῃὰ »ηῶπν 5οάς (2) οπέὲ 
1ογά δηὰ »παπν ἰογάς : δῃὰ 85 ὈΙΔΙΗΪΥ τεϊαῖοὰ 
ταιτυ}}}γ ἴο ἐδοῦ ΟΙΠΟΓ ὅγε (1) οπε Οοά δῃά 

ΤὨυβ 
{Πογὸ 15 ἃ ἀουδὶε σοηίγαβε δηὰ ἃ ἀοιδὶθ οοσ- 
τοϊδίίοη : δηά τῇς ὙνΎο ΟἰΘΑΥΪΥ ἱπίοηἀ 8 {πᾶῖ 
τῆς ἀουδὶς ςσογτοϊδίίου Ὀεΐννθεη ἴπὸ ομο δηά 
[ὴ6 αἰ 5ῃουϊά πλακὸ νιν α δηΐ Ἴσοπβρίουοιβ 
ἴπ6 ἀουδ]ε ςοπίγαβδι Ὀεΐννθθη {πὸ οπό δηα (ἢ6 
»αῆγ. 80 ἴατ ἴβθη ἴμ6 γεδϑοπίηρ Μ0}}} ὃς, [ἢ 
ἴυ ἴΠ6 Ποδίῃθη ἅΓδ ΠΊΔΠΥ Ροάσ, πενογίθε εβϑ ἴο 
5 Ο γι ϑιϊδηβ οπς σοά, ἴῃς οτγὶίπαῖνο συ 56 
οὗ 4}} {πίπρβ: δρδῖη, 1 ἴο ἴ6 μοδίπεη ἃγα 
ΤΏΔΩΥ ἰοτγάϑ, γεῖ ἴο υ5 οἠε ] ογά, [6 τπηεάϊαϊοτίδὶ 
οδυ56 οἵ 411] [ὨΪρ5. ΤΠ6 ΟΠδη655 οχοϊδθβ ἴῃ 6 
ΤΔΏΥΠ655, ἀπ ἴΠπ6 4{|Π655 185 ὦ. ἴἢ6 ΟΠΘΉ655. 
ΤΗΪβ ἰαϑὶ ἰάθα 15 ἔγυγ Ῥδυ]πε: οὐἱ ΟὗὨἨ τλΔΗΥ͂ 
ἰεχίβ οὔθ ΥΟΓΥῪ ϑδἰπηιίασ ἴο {Π|5 ἰ5. 'π τ ΤΊπι. {. 
ς “Οπμε Οοά, οπε τηράϊαϊον ἴοο Ὀεΐνεοη Οοά 
δηὰ πλθη, Μδη Οδγιϑβὲ [65ι}5, γῆ. γᾶν ἢἰπι- 
βοὶ ἢ ἃ ταπβοπὴ ἔογ αἱ." Ηδγε ἴΠ6 ὉΠ ΟΥΒΑ ΠΥ 
οὗ γεάφοπηρίίοη 5 ας ἴπ6 ὑπ οὗ Οοἀ δπά ἴδς 
ὉΠΙῪ οὔ ἴπ6 πηράϊαϊοτ. γεοίϑεϊν ΕΥ̓͂ ἴῃς ϑαπὶ8 
πος οὗ τρασοπίπρ ἰπ 6 ἰοχὶ Οπε Οοά, οὶ 
«υδον! ἐς ἐῤε “4, τὴ6. υῃϊνουβα ΠΥ οὗἁ ογοδίοῃ 
15. ἃ5 1ῃ6 υηϊγ οὗ (6 (γοαΐογ, δηὰ ἴῃ ἴῃς ἴοχῖ 
Οπε 71ογά, ἐφγομσὺ «υϑονι ᾿ς ἐῥῤὲ ἍΠ, τὴς 
ἘΠΙνΘΓβΑ ΠΥ οὗ ἴῃς Ἰογάϑῃϊρ 18 85 ἴῃ 6 ὑπ|Ὺ οὗ 
[η6 Τογτὰ. Βυῖ, ἰξ ΠΥ ὃ6 δϑοά, αὐδν ἰ5 ἴῃς 
ἀουθ]ς οοτγτγεϊδίίοη Ὀεῖννθοη ἴΠ6 οπεπσς δηά 
τῃ6 αὐἰϊπεις ᾿πηρογίοα εγα  Α5 5ἴαϊεά δῦονυε, ἴῃ 
ογάοσ ἴο πιᾶκθ σοπϑρίσυοιβ ἴπ6 ποῖμίηρηςε585 
οὔ ἴῃ 6. ΠιΔΠΥ͂ βοάβ ἀπά πηδηγ ἰοσγάϑβ 45 σοτῃηραγοὰ 
νυ {6 οθο Οοά δηά οπὸ [οσὰ. Τδις; τῇ 
ἴπεγο 6 οὔθ Οοά, [δὲ ρῥχγίπιδὶ Ἵγθαῖοσ οὗ ἴδς 



ν. 7. 

 ἩονῬεῖς ἐλεγε 'ς ποῖ ἰη δνεγΥ 
ταλῃ ἴηδὲ Κπον]εάρε : ἔοσ βοπια νν τῆ 
ςσοπβοίεποε οὗ τὰς Ιάοἱ πηῖο τῇ }8 ΠΟῸΓ 

πασπο. ϑθῳκακακεαραποςαιπεικερεκηατανουνσπαμα ετατρῃρ τ ὀ αν. αν 

υὐηίΐνεγβο, ναὶ ἰπεη ὍΤὨϊ5 ἔδςξ μηάεῖβες Αἱ 
ἴε χοάν παηγ, ἴοσ 50 [Δ ἔγοπὶ δείηρ “ξοάϑ 
ΌΥ Ὡδῖυγο᾽᾽ ΟΥ̓ ΠΑν Πρ ἃ 5βᾶγε 'ῃ σγοδίίοῃ, ΤΠΘΥ 
τηυβῖ ἤάνα Ὀδοη {ποπισοῖνοβ ογοαϊοα, 45 ραγίβ 
οὗ ἴῃ6 υπΐνοῖϑο, δηὰ ἱποσγεΐογε ηοῖ πηδοῖ οὔ- 
ἦοςῖϑ οὗ ννογβῆ!!ρ. Αγαϑίη, ἔθεσε 6 οἠδ 1, ογά, 
τῆς δοϊϊηρ ογεαῖογ δηά τυ]ηρ βονέγηοσ οὗ 
(ἢ ὕπινεγθο, νος ἢ ΗΠ ογεαῖθα, ννμδαῖ τΠρη} 
ΤὨ15 δςῖ ἀεζῃγομοθ ἔγτοπὶ ἃ δῆᾶσγο ἴῃ ἴῃς 
ΒΌΡΤΟμΠα ἀοπκιηΐοη 4}} ἴῃς ἰογώς »αηγ, δῃὰ 
τοάυς65 ἴΠοτ ἴο βδυδογάϊηδίο δηὰ δοσουηίδθϊθα 
Ῥονγεῖβ. 

[1 πιὰ ὃς οὐϑετνεά (Πδΐ τὰ πάντα ἤδ6Γδ 
ΓλθδΔη5 16 μηέϑεγας ΔΌΘΟΪΟΕΪΥ, “411 τμ6 σο5- 
ταῖς] ϑυϑίεπηβ οὗ δοΐιιδὶ Ἴγοδιίίοη." [{ οἴεῃ 
ΤΛΟΔΏ5 ἴΠε 58Π|6 ἃ5 κόσμος ΟΥ̓ (45 ἴῃ ΗΘὉ.]. 2) 
οἱ αἰῶνες ἰ. ε. “ἴὰς ᾿Ἰηβηϊῖο τυ τα δ οὗ ννογ 5 
ὙΔΙΟ πᾶν [ΠΘῚΓ οχίϑίθησθ ἴῃ ιἰπ]πηϊϊοὰ 
Ῥεγιοάβ ΟΥ̓ 2διισοθβϑϑίοηβ οὗ {ΠΠπῚ6Ὸ : ἴῃ ΟἾΠΟΓ 
νυοτάϑ, ἴη6 σοηςτεῖθ ςοηϊθηϊδ οὗ ἴπΠ6 δὐϑίγαςϊ 
{{π|6-τοδοῆθ5. οὗ υηκπονη ἀμγαίίοη. ὙΠῸ 
δῦονς οἰδιι568 ἰπ ἱπνοσγίθιὶ σοϊηπΊαβ ἀτὸ ἔγοπὶ 
οἰ Ζϑοἢ ἐπ ἰοεο, Ἡϑθῦ. ἱ., ννῆο «αἷδο δάάβ8 
{{πτ ΠΕ} ἴο οὐγ ἴοχῖ) “Οτραῖοσ οὐ {8 
υηίνογϑε οἵ ννοσ]ἀβ 15 σοί: Μεάϊαδϊοσ οὗ (μαῖ 
οτεδίίοη 15 ἴῃς δ80η.ὔ 

Ἦνε απίῖο ΗἩρη ((οάν), δηὰ «εὐ Σου ἢ 
Ηἰ»ι ((γι51). Βαβι δ ἴα ἵννο σοηίγαϑῖβ Ὀ6- 
ἔνθοη ἴῃ6 οπό πὰ ἴΠ6 »ιαην, δῃὰ θθϑι 65 [πὸ ἵννο 
Γογτο τ ο5 δεΐννθθη ἴΠῸ οτε δπὰ ἴῃς αἱ, νν 
Ὧον σογῆθ ἴο Δποῖθοῦ δηιΠ 6515 Ὀεΐννεθη ἴννο 
ἐγεαίίοης, τὴς Ῥῃγπίςδὶ δηὰ ἴδε βρί για, ΤῊϊ5 
ἀϊδεϊποϊίομ βδἴδπεβ οὐἱ οἶθαγ: “οὔθ Οοά [Π6 
σγοαῖοσ οἵ ἴΠ6 σοβϑπηοϑ, δη αὖὐς μη0 Ηΐρι; 
ὁ. ε. Ηςε ἰ5ἴῃε ςεηῖγε πηΐο νν ἢ] ἢ ννα, [86 καινὴ 
κτίσις, ΟΣ πεαὺ ἐγεαίϊοπ οἵ ἴῃς τοἀςεπιεὰ σλυΓΟΆ, 
8}} σοηνογρε. 

Αμαΐπ, “Οἷιγ 1 ογὰ |εϑι8 Οἢγτδί δηά «ὑὲ 
ἐδγομσ Η!»:" 1... Ηξ 15 ἴῃς νναῦ δῃηὰ 16 5οἷβ 
ταδάϊυπι ὈΥ νν ]οἢ νν6 τες ἴῃς νοϑὶ] οὗ Οοά. 
[π ἔαςϊ. ἴῃς Εδῖμοσ 15 Πόσο γοργοϑοηϊοα 85 ἴῃς 
«αὐ ίεν οὗ πδῖιιγαὶ Ἵτεδϊίοη πὰ δὲ πα εαις 
οὗ {πὲ βρίγιτυδὶ ; [86 δοῃ 85 ἴπς τηθαϊδίογ, δηὰ 
δδεοηῖ ἴῃ ὑοῖῃ. Οοιηραγε Η εῦγ. χ. 7: “1.0}} 
σοπῖο ἴο ἀο ΤΥ «οὐ Ο Οσοάὰ." [[πημοδοη- 
ΔΌΪ ἴο {π6 Εδίπεγ, 88 Εδίμοσ, ι5 ποτε δϑϑϊρηθά 
ἃ ῥγίογιγ Ὀοϊδ ἴῃ 16 πὰ ᾿ἰπ ἴΠ6 καί ΟΓ 
σγεδῖίνο ροινοῦ παῖ ἰϑϑιιθ5 ΠπΌμ [ΕΥ̓ ; δῖ 
1815 58 ἃ ῥυ]ΟγΥ οὗ οσγάδσ, ποῖ ἃ β ΡΟ ΓΙ ΟΥ ΠΥ ἴῃ 
ἄφρτοο : ἕογ πόσα οδῃ δ6 Πο0 ἀδριθὸβ οἰ ΠΟΥ ἴῃ 
[ἢς διιθδδίδηςθ οὔ ἴῃ ἴθ ρον οὗ ροάπμοδά, 
ΗΘ ψνῆο 5 ἢσοῖο δ] ]οα οἣὸ Οοά, ᾿: 50 οδ᾽ θά 
ἃ5 Ὀείην ἔοη, [)εϊα!ς ἴο ἴδ οἴογηδ! νυ δ6- 
ξοζζοη ὅϑοῃ ; δηὰ δῖ. δι} 5 βἰδί θπιθηΐ, “ [ΠΘ ΓΟ 
ἷἰβΒ οη6 Οοά [δὲ Βαΐπογ, ηἢο πιοῖς ὀχο  υδ8 
6805 Οἢγίϑὶ ἔτοῖὴ θεῖηρ Οοά, τἴπδη δ8 οἵ Ποὺ 
δἰδιοηηθηῖ, “Ἃ1Π6γὸ ἰ5 οὔθ [οσγὰ [6515 Ομ γίϑῖ, 
ἐχοϊυάθ5 ἴΠε Εδίβοσ ἔτοῦλ Ὀοίης [μογὰ ; δηὰ 1 

Ι, ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ. ΜΠΠ. 

οδί 12 ἃ5 ἃ τῃϊηρ' οἤεγεά υπῖο δη 160] ; 
δῃηά τΠΟΙΓ σοηβοίδηςθ δεϊηρ ΨΜΘΑΚ 15 
ἀεδιθά. 

ἴξ θὲ ὈΪΔΘΡΠΘΙΩΥ ἴο ὀχοίυας ἴμ6 Εδίδοσ ἔσοπὶ 
Ὀείηρ 1] ογα, ᾿ξ 15 ἢο 1655 Ὀαϑρθοτωυ ἴο Ἔχοϊυάς 
7εθὺ5 (Δ γῖϑὲ ἔτοπι δεῖὶπρ Οοα. Πξεηςε {ποτ 
15 ποίμίηρ δῖ 411 ἴὴ {1118 ραϑϑᾶρθ [παῖ 15 δἱ 
ντδησο νὰ τη6 ΑἰΒβδηδθίδη Οτορά, “ ΤῆΘ 
Ἐδίῃογ 15 Οοά, ἴῃς ϑοὴ Οοά; ἴπε Εδίποσ 18 
Ιοτά, 6 δοη Ἰογὰ ; ἂπά γοῖ Οης Ἰοσὰ δηὰ 
οης Οοά" ᾿ΤΠἼε αἰϊδιἱποϊίοη οὗ ἀϊνίηθ ορογδ- 
[ἰοῃϑ ἴῃ 186 τηδίετίαὶ ἀπά ἰη τῆς βρίτίτυδὶ οσθα- 
[ἴοη 15 ἃ85 ἴῃς ἀϊβεϊηςτίοη οὗ ἴμ6 ἀϊνὶπο ων - 
σοπαϊι ει. 

7. Τα Αροϑίϊθα ἴῃ νεῦ. 1 [45 ϑδἱὰ ἴῃ δῃ 
ΘΆΞΥ ἴοηβς οὗ ρμέπεσγαὶ δοαιϊθδοθηος ΠΑΡ 
ἸΓΟΏΪΟΔΙ, “ὙΝ ἃ ἅγὲ ἄννᾶγς ἴπαΐϊ (85 γοιι γοπη πὰ 
τλ6 ἴῃ γοι Ἰεϊί6γ) ννὲ 411 ροϑϑθβ5 Κπον)εάγε," 
Ηςε τονν 5βίδοθβ βου ουϑὶΥ δηὰ τῆογα ἰης β᾽ ὑοῦ 
Ὠ5 Οὐ ΟΡ ηΐοη 85 ἴο ἴῆς δοῖυδὶ πέυεγεα ιν 
οὗ 1}15 ἀποτυράσε οΥ εη] ἢ ππιθηΐ ἴῃ πιογδὶ 
{τυ ῃ5. ““ΝΕνογῖΠο 1655 ηοῦ ἴῃ αἱ, δι ἴῃ “ογγιδ 
ΟΠΪΥ ἰ5 Κπονν]εάρε ;᾿" ἴο ννἱῖ, [Π6γ 18 δπιοης 
Υγοιι ἃ ο455 οὗ ςοηνογίβ, τηθη μα] θη] ρἢϊοησά, 
νῆ0 οδηποῖ δϊορεῖῃεῦ 5ῆδακο οἱ ἃ ᾿ἰπρογίης 
βιιϑρὶοίοη ἴμαὶ ἴῃς 50- ς}}6ἀ ρβοάβ, ννβοπὶ ΠΟΥ͂ 
80 ἰδίεὶ Υ ννογβιρρεά, ΠΊΔΥ Δογ 4}} ποῖ ὃ6 
πΠοηρηζε5, Ὀυΐ οχίϑίθηςοβ, δηά παῖ ἰάοϊ- 
τηθαῖβ ἱπογεΐοσο οὐρμῆς ποῖ ἴο ὃ6 εαἴδη Ὁγ ἃ 
(Ἰτιβίδη πποποίμεισῖ, “ Νοῖ ἴῃ αὐ ἰβ5 δυςἢ 
ὈΠἢοσἰδίηρ αἰδοογηπηθηῖ, δι σον» ν ἢ ἐῤεῖγ 
“εγμβίες Γ᾽ εοπδείοπες αδομὲ ἐδε ἰάοἱ ἴο 1}15 ΒΟΥ 
ἀο δαΐ (μη Ιἀ0]-τηδαἴ) α.. οεγθα ἴο δη ἰ60] :" 
ἷ. ε. Ὀοϊονίην, ΟΥ δῖ ΔΩΥ͂ γδῖθ βιιδρεσίίηρ, [μδῖ 
16 ἱπιᾶρο, ἴο  Ιοἢ (6 νἱστπι ν 5 οἴρσοα, 
ΓΟΡΓΟΒΘηἴ5 50ΠῚ6 5 ρογυπηδη δοίην, 

ΗγαάϊΪγ σογγεσῖ 15 ἴῃς τεηάθγιρ οὗἁὨ ΠΙΔΠΥ͂ 
“ἢ ἃ σοπϑοϊουβηθβ8 οὗ ἴΠ6 ἰἀ0] :" ταΐποῦ 
“αὐ ἐδε σεγωρίο 977 εοπεείσποο ΜὮϊοΝ [Π6Ὺ ἴδε] 
αὐομέ ρὲ Ἰ4οἱ" ΜῈ ἃ ἴοι ἢ οὐ ἵννίπμε οὗ 
σοηβοίθηςθ. σοηοογηίης ἴπΠῸ ἱπιᾶρο, ΨΥ ΠΟΙΠΟΓ 
δἴον 41} {ΠῸΥῸ ΤΏΔΥ ποῖ Ὁδ ἃ ςογγοβροηάιηξ 
βοὰά Ὀεμίπα ἴὀ «““δομέ ἐῤὲ ἰάοί, οὈ]δοςῖῖνο 
δεηϊνα οὗ βίπαρὶς γελαΐίίοπ. Ἐεβίάθ5, εἰδέναι 
εἴδωλον τΞ “ἴο Κπονγ σόομξ δῇ ἰάο] ;᾽ 566 
ποῖθ Οἡ οἶδα, νεγ. 2. ὙΤᾺ15 5ογρὶ6 ΟΥ̓ πλῖ9- 
εἰνὶπῷς ἰ8 8ηὴ δχργοδϑίοη οὐ οἤρφοϊ οὗ [δδ 
ςσοηβείθηος [56] ἢ, ἀηαὰ 15 οδ δὰ Ὁ ἴπθ Ὡδπια 
οἵ ᾿ἴ58 οὔ ρίπαῖιπρ δου Υ; ἃ 56 οὗ ψογάβ 
σοπηοη ἐπουρῇ, ἰπ Μῃϊσἢ δὴ οἤδςί ἰ5 ςα]εὰ 
Υ ἴῃ6 πᾶηπὶῈ οὗ ἃ σᾶιιδε; ιι5ῖ 85 ννὲ 5ΔΥ͂ “ ἴο 
ΤλΔΚ6 ἃ ςοηβοίθῃηςο οὗ 1ἴ,᾿ ΟΥ̓ ὄνϑη ἴο “πιᾶϊκὸ 
ἃ ἴαςσο:" σομραγα στόμα ΞΞ (1) ἃ τοουζὰ 
(2) του ῖἢ 5 υἱΐϊογαηςε ΟΥ̓ δρόθςοῃ. [}ἢ ἴδ6 
ποχῖ αἰδιιϑα ἐῤεῖγ εοπεείεπες ἀδηοῖοβ ἴΠ6 δου {Υὦ 
ἰἴ5ε].. ΑΔ ἔδνν γεπλασκβ ὕροη {86 πιεδηΐϊηρ οὗ 
115 ἱπηρογίδηξ ννογά, ϑδενογαὶ {π|Ὲὲ58 ΟΟΟΌΓΓΙΩΣ 
ἴῃ [Π650 ἔρρΡ., ΠΔΥ ὃδ ἴῃ ρίας ιι5ῖ ἢογο. 

(ομεείεησε 15. ἃ ΤΑΔΠ 5 ἰηνναγὶ Κκπονεάρε οὗ 
Ὠϊ5 γεϊδοη ἴο Οοά. [ἰ 5 δὴ ἱπδογῃ ἔδου ἔν, 
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8 Βιιῖ τηοδῖ ςοπχηχοηάεϊῃ ιι5 ποῖ ἴο 
ἐΟτ ῖσθν Οοά: ἴοσ. πείτμογ, ᾿Ε χε δδῖ, 'ᾶγε νγεὲ 
«τυέε 

»ογ. ἴῃς δὈεῖζεῦ ; πειῖπεῖ, 1 ννὲ εἴ ποῖ, 
ΙΟτ, ἧσο ἴαγο ννε ἴπε νψγοῦϑβε. 
τοῦ ἐ 
ἐγες. 9 Βιυῖ ἴᾶκε περὰά ἰεβὲ ΕΥ̓͂ ΔΩῪ πιεδῃ8 
ἴον, {18 ἢ αγγ οἵ γοιιγ᾽β θεσοπα ἃ 5ἴιπι- 

ΒΙΙΉΡ Ιοςκ το τπδτ ἴπδῖ ἀγὰ νγεδκ. 

ΟὨΠγγϑοβίοπι ᾿ς 8115 1ἴ ἃ παϑωγαὶ ΟΥ̓ εοποσ ἐμεοηαῖ 
ἔδλου γ, οὗ ἐποαυΐτς «υἱὴό ομε᾽8 οννὴ 5εἸΓ, αυἱ!ρ 
(ἢ γεβροηβιῦϊς 5εἶξ: Κηονίηρ ψῃδῖ οὐ δδοιῖ 
να Α τςογίδίη ἀϊνίπο ἰαὰνν νυτιτῖθη ἴῃ ἴπῸ 
Ὠοασί. (οηβείθηςς δὲ ἢγϑϊ ργοτηρίβ ἃ πηδῃ ἴο 
δεῖ ἴῃ δεοοογάδπος ψ  1Π15 ἰηνναγά ἰανν οὗ 
ἀϊδιϊπσὔοη δεΐνθοη σῖρῃξς πὰ ντοηρ, ννςἢ 
5 ἰηννόνθη ἰη ἢ15 στοδίθα σοηβδιτυϊϊοη. ΑΠΕΓ 
ἃ ΜὮΏΠΟῸ [ἴ ἀϊἰϑοθαγροβ ἀποῖδμοσ ΟΠῖοΘ; 1 “12. ἐπ 
“μάφνιεπί ἀροὴ {6 πηδῃ᾽ 5 τηογαὶ σοπάιιςῖ, δηὰ 
ἴ(δη που 5. ΟΥ̓ ΓΟΑΒΟΠΙΉ 55 ἃτῖ56 νυ ἹΓΠῚη ἨΙΠῚ 
αηὰ δῆραρε ἰῇ ΠΟΠΙΓΟΥΘΙΒΥ ΜΠ ΟἿδ ΔΠοῖθεΓ 
ἐμεέτοεν αλλήλων Ἀομλ. 11.), Ἰυδῖ πκ6ὸ σουηθ6) 
ὉΓ ἴδε ργοβθουϊΐοη δηὰ Ἴοιιηβοὶ ἔοσγ ἴΠ6 ἀ6- 

ἔδξηςο, δοσυδίηρ ΟΥ̓ Θχοιβίπρ, σοπαοπληϊηρ ΟΥ 
δα γιηρσ, [η6 σπογὰὶ σοπάιςϊς. 1 ἴτπὲ πίη 
ἃςοῖ προ [Πδ ΘΑγΙΥ ἱπηρυ ]5ο5 ἴῃ αἰγοςτοη οὗ 
ννμδῖ 15 ἰαννι! πὰ τὶρῃϊ ἀπά ἴΠεεὰ δοῖβ ΤΟΥ 
ἰηῖο ἃ δθιῖ, ([Π15 Ἰηηαῖς δου τ 5 ς4}1ςἀ, παῖ 
ὙΥΙ ἢ [ἴ 15, σοοά σοηδοίεηςο (Αοἴϑ ΧΧΙ. 1) οΥ 
λωγε (τ Τίπι. 11. 9) οΥΓ τοἱά ΣΟΥ οὔέπεο (Αςῖβ 
χχίν, 16). [ἃ τηδῃ γϑβιδὲ ΟΥὁἨ ΤΟΡΓ 55 ἴπῸ ἢγϑί 
Ῥγοπιρίηγβ ἃπα ἀο ννῆδῖ ἢδ ϑιιβρεοῖβ οὐ δ6- 
Ἰϊονθ5 ἴο Ὀ6 ψγοηρ, 15 σοπδοίθησο 18 ἰῇ γθ- 
αἰβεὶγ σοστοϑροηαϊηρ ἄδρτοο δροϊζεα, 50}}|6ά, 
ἀοἠνά (845 ὮΕΓΘ, νΕΓ. 9). [ἢ 1πδἴ ᾿ᾶ56 ποϊδίηρ 
Ὀυῖ τῆς Δρρι!οδίοη οὗ ἴῃς Ὀϊοοά οὗ (ἢ γϑὶ οδη 
οἸθαηβα ἴὰ ἔγοπὶ σις ἀςἢ]επιεηΐ (Η Θδτ. ἰχ. 14). 
Βυῖ 1 πὲ ἀϊδγοραγάὰ [ἢ]5 ΠΟΙΥ ϑργίπκίηρς δπά 
ἴυγη τοὶ ἴο Οοά τὨγοιρὴ ΟἢγτΙβδῖ, μ15 σοη- 
ϑηίθπος Ὀδοοπηθ5 αἰ έογίεά, 50 ἴπαΐ 115 56Π- 
ἰθῆςε5 οδηηοί Ὀ6 {γιδίοα οΥ, νογβὲ 511}, ὦ 
Ὀεσοπλθ8 εὐὴ πονηρά (Ηεῦ. ἰχ.) ““Ρυϊίης 
Πρμῖ ἴον ἀδγηθοβ δηὰ ἀδικῆθββ ἔοσγ ᾿ιρϑῖ, 
84 ΠΏΔΙΥ σεαγεά (1 ΤΊπι. ἵν. 2). Νον ἴῃ- 
ἀεοά τὴ6 ἤραγί 15 δβαγάθηρά, δηά (ἤθη 'ἰῃ βογὴδ 
ΤΊΘΠ ΠΟ πλοῖο ἐπὶ δὶ. «υογίά ἀο [Ποὺ ἢϊ5 ἀγίϑα 
ἴο δοσιιδθὸ οὐὁ ςοπάδπιῃ, νυ ἢ] 6 ἴῃ οἴδποῦς (Π6 
σοηϑβείθηςθ, ἔτοπι δοίης ἴπ 6 Ἰυάρο, θεσοσλθ5 πε 
τογέιγοῦ, νυ οι ϊπρ ἰαϑῆθβ οὗ σοπιοῦθο. Τηΐβ 
ἔξαγίυ! Νιοριοσὶς ἴ[ῃ6 δηοϊθηῖς Κπονν ΜΝ 6 ]]: 566 
τὰ ρϑ εν ἐσ δῃάὰ [υνεηδὶ, 2α.εἰνι. Οὐομεείοπες 
{Πογείοσο ἀθηοίθβ ἃ ἐποαυΐσρ «υἱὴϑ᾽ οπεὶ: οαυπ 
“εἰ7 οἵ δῇ ἰηνναγὰ ἀϊν!ηθ ἰανν. 

ΑποῖθοΣ γεδάϊηρ ΤῸΣ εοπσείομος 18 συνηθείᾳ 
ΞἪ αριϊδαγίν ΟΥ ἨῺ ἰοπς ἀν οείαιίοη «υἱὲ τὴς 
ἰάοἱ. 70 δὶς ῥομγ ἐ. δ. θυθῇ αεγ σΟΠΥΘΓΒίΟἢ 
ἴο ΟΠ ΓΕΔ : 50 (Ἰ γγϑβοβίοτῃ. 

8. “ Μεδῖ νν}}}] Ὡοῖ δεῖ 5 πῃ ἴῃ6 ργόϑθησα 
οὗ οὐ. Ηονἶ οδὴ  Μογαᾷὶ ςοπάιςξ 
Ὁ δηα ον]} (δουρῖ8, ννοτάβ, ἀδοάς, ν"}} 

1Πη6 τηϑδηβ οὗ ργοβδθηζίηρ ὺ5 ἴο Οοὰ δῖ [86 
Ῥασγουβίδ. Μεαῖβ δὲ [55 ἐπα 7εγεπὶ. 

10 Εογ ᾿ξ ΔΠΥ τηδῃ 8εὲ δες ψῃϊςἢ 
Παδῖ Κηονίεάρε 5: δὲ πηεᾶῖ ἰῇ ἴῃε 
14ο]᾽8 τερ]ς, 514}} ποῖ τῆς σοπβοίεπος 
οὗ δἰπι νυ ςἢ 8 ϑγεὰκ θὲ ᾿ ἐπι θοἀεπεά ρα, 
ἴο εδΐ ἴῆοβε τπϊηρβ σῇ ἅγὰ οἴξεγεά 
ἴο 1άοἷΞ : 

11 Απὰά τἤτοιρὶ τὴν Κπον]εάσε 
-----.--,οτἱοὖὐἧοΡῦὈῦῸῦῸ ΄Π΄  .ς.... 

ΝΈΟΥ [ἢ να οἂὲ ποῖ, ἀο ννγὸ Πηα ουτ- 
βοῖνοβ ἑπζοσίοσ (πηι ας νοῖς 6), ΠΟΥ ᾿ἦννε εαἴᾶγα 
ψῈ δαροσίοσ. 77} .«ὑε εαὶ ποὶ . . . ἴΠ15 ΡγοΌΔΟΪΥ 
ἴο ὁποοιγᾶρο ἴΠ6 ννοΆκοῦ Ὀγείβγςεη, Ἰοδῖ ἔγοπι 
ἃ ἴδο!πρ οὗὨ ἔδ]δε βϑῆαιηθ οὔ ἔγοπὶ ἃ ἴφασ οὗ 
δοίης του παγτοννηάθὰ οὐ οὗ ἸησυΓΓΙης 
80ΠΊ6 055, {ΠῈῪ ταϊρς ὃς ἰεὰ ἴο δεῖ ρδιηϑβῖ 
ΠΕ ΙΓ ον σοηδοίθηςο ΟΥ̓ ἴπε Θχαηρὶα οὗ πιοη 
ἐπάοννοα νυν ποτε Κπον]οάρο (μ4η σΠδγγ. 
Νοὸν ' «υε ταὶ, φαὶπ «ὐε απ αὐυακσπίασε: [ἢ]5 
ῬγορΔΌΪ ἴο οἤθοῖκ τπΠ6 ἰοιιά σοηπάφρηςς οὗ 
ἴῃς 561 βἰγ]οὰ Ῥδι]ηθ5, το η γῆ παι ἔοσηθα 
τίς σοποθρίίοηβ ἱπάθεὰ οὗ ΡῬδι]ηθ ῥγίη- 
αΟΕἰρΙε5, θυῖ ογτοὰ 'ἰπ [πὸ δρρὶ!οδίίου ; πθη ψνῇο 
θοδοίοα οὗ 4 ἰαῦρὸ ᾿πιθὶ!Προπςοὸ, γεῖ ἀδυδοά 
οῖγ (γι β[Δη ὈΥΙΥ ΘΡΟ5; {ΠῸ}Γ πιοῖϊΐο ννᾶ5 
αἰ] ἐριίποι γε απο, ΤΏΕΙΣ νναϊοῃννοτγα5 ἄποαυ- 
ἱεάσε δὰ ζεεεάοηι. δὲ6ὲ. Νϑδηάογ, Ηἰβζουυ οὗ 
ΓΟ γι ϑιδηΥ, νοὶ. ᾿. Ρ. 244. Μεπῖθε:β. οὗ 
(Π18. ραγίγ, ΨΕΥΥ ᾿ἰκεὶγ, εἐχρεοϊεά ἔτοπη {πε 
ΑΡοβίθ ἴῃ 5. ἰοῖζοσ οὗ τορΡΙΥ̓ δὴ ορὶπίοη 
ἔανοιιγαῦϊο ἴο ἴῃς υπγεϑίγιςϊεα τὲ οὗ 4]] τηθαῖβ 
ἴπ 4}1 εἰγουπιδίδησοβ, ὑπάοσ ἴδ ἱπηργθϑϑίοη 
(αῖ Ὀγ {πεῖὶγ οὐ πα !δογιπιϊπαῖθ οδίίηρ {ΠΟῪ 
ΓΟ ἀοίημς Οοά 5ογνίςα δηά {ποπίβοῖνεθ ἃ 
Ὀοηοῆς πη τῆ5 ΦΧΒΙὈΙπς ὈοΐΒ πο ῖγ σοη- 
τειηρί οὗ :άοἷβ δηὰ δὴ υπαϊνιἀςα Δ]]ἐρίδηςς ἴο 
τῆς. ομϑ 1 οσγὰ. δῖ. Ρδιυ}β τερὶν 15 ἃ γτερυκο 
ἴο {πεῚΓ σοποοῖξ : “ Θβϑου ]οηῖβ ἄγ ΠῚ ρΡ8. {τ - 
ἰενδηΐ ἴο Οοὐΐβ Ἰυάρνπιοπῖ; δ Η 5. δὰγ {ΠῸΥ 
Ὑ}} ηοῖ νυνδὴ ἃ ργαὶη οὗ βδαπά ἴῃ δἰ ΠῸῚ δοαὶὸ 
ρδίηδί 05 οὐ 1ῃ οὐγ ἔδνοιισ; 2.7 «ὐε εαὶ, 9 
βδὶπ πὸ βυροσχίοσὶγ." ὍΤΠο ὈδτοΥ σοδαϊης 
οὗ οηθ ἤγϑβί-γαῖς Μ5. 15 περισσενόμεθα. 

9. ὅ6η56 ͵5, [κεἴ γοὺυγ τηοῖΐο Ὀ6 “ογδεαγαπεῦ 
ποῖ ῥγίυδίεσε, δὰ γοὺγ νναϊοδννογὰ εραγέῖῦ 
ποῖ ἀποτυϊεάρε. Νενεῦ ἤδιης γοιγ Κηον- 
Ιοάρο, βεϊάοπι 1.56 γουγ ῥγίνι]ορο. ϑεαβῖ που 
γοῦ ὕὑγοῖμοῦ τεοϊϊπίπρ αἱ ἴδε δαπὶὸ ἔθαβὶ 
ψ ἢ τπ66 } Ιἢ δἷβ ργθβοῆςε δὐϑίδϊῃ ἔτοπι 
υρδιοηδθὶε ἕοοά: ἴοσ ἴο δἷπι, ἃ αἀυϊϊατὰ 
ἴῃ τπιογὰ] γυτἢ5, του ἀτί 4 ἱκποννθοιηθίῃίης, 
ἃ ἸυπλπαιῪ ἰῃ ἴπ6 σμυγςοῖ ; Ὀόννασγα ἰεϑὲ ἢδ, 
κα ἃ πιοῖῃ ἀδζοά ὃγ 4 Ἄςδπάϊε, εἴγοϊα τουπά 
ΤΥ ρογϊουβ ὄχδρὶα ἃηὰ ρμρογιϑὰ ἰῇ [8 
᾿ρι. 

10. “ΕοΣ ἱΐ δὴὺγ (ἀυ]]ατὰ) δϑου]ὰ 899 
1866, ΤΟ δδεῖ Κηον]θᾶρο, ἰὰ δὴ ἰάο] 
ΘΙ Ρ19 ΤΘΟΙΣῚ ΩΡ δι [80]6, Ψὶ1} ποῖ πὶδ 
οοὩδοίθποθ, Ὧ0Θ Ὀοὶπᾷ 08, Ὀ6Ὸ οἀλδοὰ 
ππῖο ἴδ οδίΐης οὗ ἰἀο] ποδί δῖ διὰ 80 
1ἰκο ἴο ΡΟΥΣΒᾺ ἰδ ἴΔ)6 ΨΘΔΚΙΐΩΩ ὉΥ ΤὮΥ 

-π-“΄-3ᾷὄ»ΡΞ τ τὰάο τος τ 



γΥ. 12-13.} 

802}} τῆς νγελὶς Ὀγοῖθεγ ρεγίβϑῆ, ἴογ 
ψῆοι ΟἾτβε ἀἰςά ἢ 

12 Βυῖ ψῆεη γὰὲ 51Πη 80 δραϊηβῖ 
ἴῆε Ὀτγεΐῆγεη, ἀπά τγουπὰ {Π6ῖγ ννεὰκ 
ςοηϑβοΐεηςε, γε 81η δραίηβε (ἢ γιϑβί. 

Κυον]οᾶρκο, 896 ἃ ὉΣΟΙΒΟΣΥ--Ο ψΒΟΣὰ 
σπτὶοὶ ἀἱϊοὰ !" 

Β» Ξε ψη τς οεἰγοὶς δηὰ αδἰϊγαοϊίοη οὗ 
(Υ Κπον]οάρε. Με εαἀϊβεά, νι ἃ τοις οὗ 
ἸΓΟΩΥ͂ ; ὃς Μπε) διεδβ μὸ ἐπάξεά! “ Ετλθοϊά- 
ἐπε" Α. Ν. ν}} Παγαϊγ ἀο: “ ἐογεῆεὰ ἢ 
ψγου ὰ ρεγῆαρθ δὲ δεῖῖζοῦ ; Ὀυΐ ονεη 1Παϊ 15 
ποῖ Τςοττοςῖ, 85 οἰθαγὶγ ἃ ροϊηϊθά δ) 5 οη ΠΑ] - 
ϑλγολϑῖς 5 πιδάδ ἴο νεῦ. 2 εὀαγί!ν εὐϊβεῖ. 

14ο]-ἰφρρίο; ἴὰ ννϊςἢ ἐδαϑίίη 8 οἴϊεη [Ὁ]- 
᾿ς Ἰονοα [Π6 5δοσιῆςθ: 5865 Ηογδοο, “νου γα πὶ 

ἄμίεε: ἐρμΐας εἴ αἰθυσι 1ἸΌ6 το σαρτυηι," Οα65 
νι, 8. ᾽ 

1. “ΙΣ ζδοῖ, ΨἈΘὰ ἰὰ {818 ὙΔΥ Υ6 
δὶῃ δραοϊπεῖ ἴὯ9 ὈΣΟΓΌΣΤΘΩΙ δηὰ διιὶΐθ 
ἜΠΟΣ οοπδοΐθποοῦ, ἰΐ ἰδ ρρδὶηϑί συ σὶθί γ8 
εὶπ," ογ {ΠῸ Ἰονϊπρ δηά ᾿αϑί!ηρ βυπιρδίθυ οὗ 
ἴπ6 Ὠἱνίηο Ηοδά νἱτἢ 41} Η8 τρθιθοσβ, ὄνθη 

Ι, ΟΟΚΙΝΤΗΙΆΑΝἝ. ΜΠ. 

12 ὙΝβεγείογε, ᾿ξ πιεῖ πᾶκε πὶ 
Ὀτγοῖμποσ ἴο οἰξεηά, 1 νν}}} εδῖ πο ΚΙ, 
Ὑγ 8116 τῆς νγου]ά βιδηάςτιῃ, ἰεϑὲ 1 πιᾶκε 
ΓΥ Ὁτοῖθεγ ἴο οἤδηα. 

ἢ τὴ6 πηρδησϑὶ δηὰ ἰοαϑῖ οἵ ΗΪ5 Ὀσοίδγρῃ, 
5866 Μαίϊ. χχν. 

18. ΞΟΣ 1818 ὙΘΥΥ σθδΒοῖ 17 δ πδίῖοΣ 
οὗ Ζοοὰ (ἰῃ φεπογαὶ) Ἰαυϑῦ ἃ ΤΩΡ ΖῸ0Σ ἸΩΥ 
ὉΧΟΙΒΟΣ, Ὡ0 ἴθασ δαὶ 1 οϑδ 8968} (ἰὴ 
ΡΑΓΓΙΟ ΑΓ) ΘΩΥ͂ ΠΙΟΣΤΘ Ζ7Ὸ0ΓΣ ΘΥῸΣ," 11Πδῖ 15, 
ἴο τπδΔκ6 βδιγε οὗ ηοΐ εδἴϊηρ «ἀαεγίβεία! Π65ἢ 
ἴο ἴῃς Ξρίὶγίτυδὶ ἀεἰτπηεηῖ οὗ 4 Ὀγοΐβδεγ, ἴ νν1}} 
ΠΕΝΟΙ ἅβδϊη οδί ἤθβὶὰ 9 ὅπν “ογί. ΕῸΓ ΦΎΕΡ τῷ 
“ μηΐο ἴῃ6 ΑγΡὲ οσ ἄθοῃ οὗ Μεβϑίδῃ᾿β γεϊ ῃ.ἢ 

Ν.Β. ϑεαπδαλρη ἴθ ΟΥ̓οκ ξξῷ ργορεγὶν ἃ 
ἐἰ {γα ρ-δργίηρ ᾿ οΥ “ δαϊοα 5[|οἷκ ἴῃ ἃ [ΓᾺΡ ἢ: οἵ. 
Ατιβῖορῃ. ΑἼδαγη. σκανδαλήθρ᾽ ἱστὰς ἐπῶν Ξξ 
δεῖς ψννοτγαά-ἴΓᾶρ5. 

[1 15. συτγίοιι8ϑ ἴδ ἴῃ ἴΠ15 σμαρῖοσ 51. Ρδυὶ] 
ΓΑΔΚΟ5 ΠῸ τοἔογοηςθ ἴο 86 Αροεξείοϊ!ις ἀδξοσγεα 
οὗ [ογυδαίοπι, Αςῖβ χν. 29. 866 ζοοά Γϑάβοῃβ 
ἴον [815 οπιλιβϑίοη βίδα ἴῃ [πίγοά. ἰοῖπο Αςίδ, 
Ρ. 325) (0]. 2. 

ΑΡΘΟΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ οἢ νϑῖβθβ σ, 2, 5. 

1. Οἶδα ΞΞ 1 Κπον σόοι οπς, 1 Κηονν Υ 5θοὶπρ 
ΟΥ ὈΥ ἤοάγϑδυ, ὈΥ οὈὐϑογνδίίοη ἔτοπὶ Ἔχίθγηδίβ: 
Ὠφηςς οῆςη Ιἴ πηδαη8,  Ὧἃπὶ ἀννάγε οὗ [ἢϊ]8 ΟΥ̓ 
[δῖ Καεί, οἶδ᾽ ὅτι. ΕΓ ἰπϑΐδηςθ, 1 8ἃΠὶ 51:16 
[Πδῖ ἴπόγα 15 διισῆ ἃ ρίδος 85 δίδπιροιυ!, [ ἃπὶ 
ἄνγᾶτε οὗ [1 ΌΥ ΠΟΑΓΘΑΥ : Ὀμῖ ηοίῖ Βανίηρ Ὀδεη 
ἴπογο, 1 αν 0 ρεγϑοῃδὶ Κπον)Ἂοᾶρε οὗ [ἴῃς 
αἷγ: οἶδα μὲν τὴν πόλιν, ἔγνωκα δ' οὔ. 
Γινώσκω, Ὑν 8116 [Ὁ Ἰηοι465 οἶδα, σοηϊδίη5 4150 
τυ ς ἢ ΠΊΟΓΘ : διογοίηρ Τῆγουρἢ οἰΓοιυ πιδίδηζιαὶ 
κΚηον ράσο [ἃ τεδοῖο5 ἴο αἸδοογηπιοπί οἵ τὴς 
ἸΠΏΘΙ ὨδλίιΓο, οὗ σπαγδοῖεσ, οὗ πιογαὶ 408}{|65, 
μαὺϊῖ5, τερον, δἤεοςίοη5. [{ βἰβηϊῆεβ ἄρργεὸ- 
οἰδίίνε ΟΥΓ Ἔχρογπιοηΐδὶ δοηιιδιπίδποθ, νμοῖθο Γ 
ξοοὰ οΥ ὑδά, 5ιοἷν ἃ8 οχϑῖϑ Ὀείννεοη ἰητιπηαῖθ 
[τοηβ ΟΥἱηγνοίογαϊε ἴοθϑ. [ηβϑίδποοβ ἅσγα 
Μαζί. υἱῖ. 21 “1 δθυεῦ ἄπεου γοιι," ἔγνων: 1 
ὭΘΝΟΥ γεσομηϊδοα ἰῇ γόοϊ! ΔῺῪ ᾿ἰκΚοῆθ85 ΟΥὨ 
ΔΙΏΠΠΥ ἴο πηγϑε!,. (Οοπίγαβε {Π|5 στ τὰς 
ἀεπιοπθ δχοϊαιηδίοη ἴῃ 1ΚκῸ ἵν. 34 “1 
Κηονν ἴπθ6 «ὐῤο ἴποι τί, ἴ[ῇῆς ΗοΪγΥ Οπε οὗ 
Οοά;" υἷδά σε τίς εἰ Αμαὶη 1ὑκῸ χχὶν. 15 
“Ἡξς νν88 τηδαθ Κηόν ἴο ἴπετῃ ἴῃ ἴπ6 Ὀγοακίηρ 
οἵ Ὀγοδα," δηὰ [οὔῃ χ. 14 “1 Κπονν ΓὯΥ βίιθερ, 
ἀπά πὶ Κποννη οὗ πιῖης:" [Π6 τοςσομηοη οὗ 
ΔΙΏΠΠΥ δηὰ οὗ στιυΐζυδὶ δβοοίίοη. Οπὸ πιογὸ 
ἰπϑοίδησθ ἀθποίίϊηρ ἰὨΤΕΣΙΟΣ ἔπ Αγ 5. 81. 
Ῥδυ}}8 ἔλπιοιιϑ ἀδβοσίρίίοη οὗ οὖ 1 οστὰ 85 
τὸν μὴ γνόντα ἁμαρτίαν, ἱ. Φ. ΟΩ6 “ὙΠΟ ΠΟΥΘΓ 
Ὀγ ΗΙ5 οὐνη ρεγβοῃδὶ ὀχρογίθησο σᾶπὶθ ἴο Κῆονν 
8ἰη ἴῃ ἰἴ5 ον ἡδίυγο," οὔθ “ννῆο Πἰπιβοὶ ονῸΓ 
ΘΏΥΓΟΙΘα ὈΥ ἴῃ 5 01]6 τηοσαὶ δἰπιοϑρῆεσε οὗἅ 

51η, πονοῦ δἀπιητοα ἃ Ὀγθαίῇῃ οὗ [ἴ (50 ἴο 5Ρ64Κ) 
ἰηΐο Η8 τλογλ] πη ρ 5." Ηδφηςοεο ἰη 1ἢϊ5 δοσοπά 
ΥΟΓ56 γνῶσις ΠΊεΔη8 “ ἀἰδοοεγημπηοπί οὗ {{|1}8 
ἴῃ τλΟΓΔ]5 :᾿ 1υ5ῖἴ 45 ἐπιστήμη 51ΓἸ ΤΥ πλοΔῃ5 8 
Κηονίεάρο οὗ τγυΠ}5 ἴῃ 5δοίθηςοσ, οὗ διιςἢ ἴγυ[ἢ9 
ἃ5 ἅτε δϑιογίαι ποά ΟΥ̓ ἀεπιοπϑίγδξνα ΓεΆΘΟ ΠΡ 5 
ἔγοπλ ἀχιοσηδίῖς ῬΓΊ ΠΟΙ Ρ]65. 

Δ. [ἡ τΠς πεῖν οχρ δηδίίοη οὗτος ἰ5 πηδάθ ἴο 
τοίοσ ἴο τὸν Θεόν. [ἰ ἢοννόνοῦ, 8ἃ5 4]] σοπὶ- 
τιδηϊδίοῦβ 566 πὶ ἴο 1ΠίηκΚ, ἴδε οἴσγυςίυγα οὗ 86 
Οτθὸκ ἀδιιδπάς ταὶ [Π6 οὗτος Ὀς Τείεττοαὰ ἴο 
εἴ τις, ἴ[ῆξη ἴῃ δοσογάδηςσο νν ἢ {Πεῖγ ἐχρίδηδίίοη 
νν6 τχιιδῖ, ἴῃ Ογάοσ ἴο πηᾶκα ἴδε ἀγρυπιοηΐ σοπὶ- 
Ρἰεἴδ, ΘΙ ΓΡΡΙΥ ἃ πλ 551 ηΚ ὈΥ ἀρροπα πη ἃ εἶδιιδθα 
[Π5: “1{ δηγοης ἰονεῖηῃ Οοά, ἦς 15 κῆπον οὗ 
Ηἰὶπι (Οοά),᾽ δηά (πεγείοσε Κῆονβ Ηἕνι ὉΥ͂ 
 οπι ἢθς ἰ5 Κηοννῆ; [ἢ ΟἴΠΟΥ ψογας ἴδ 
ΑΡροβϑίῖς οἱαίες ἴμα ἰορίςα!Υ 1658 ἱπιροτγίδηϊ 
ἀγυῖῃ, Ἰοανίηρ 115 σογγοϊδιίινο ἔγΓ ἢ ἴο 6 45- 
“γγοά. ὙὯϊ5 ἰαϊῖοσ υἱονν, Ὀεῖπς ΔΡΡΑΓΟΠΕΥ 
ὈΠΊνΕΓΒΑΙ, τηδῪ Ὀς σοττεςῖ : γεῖ ἀραϊηϑβί 1 πγιϑβῖ 
Ὀ6 υτγρεὰ τῃαῖ ἴπ6 ἐπιρμδῖὶς οὗτος, ἃ5 ΡΟΪΠτΠΣ 
ἴ0 εἴ τις, ἃ τοῃϑίγιιοσ!οἡ σοϊηπιοη ΘΠΟΙΡΉ, 15 
ὨΕνΟΓΓΠ 6655 5: ΠΊΡΙΥ ποῖ ποεάςα ἢεσγε, δηά [Πδῖ 
ἰηϑίοδαά οὗ ἴῃ δης εἶς αὐτοῦ νν6 δῃοια ΤεΓ- 
1ΔΙΏΪΥ μάνα ὀχροςοῖοα {πὸ οηρμδίϊς τούτου, 
ΠΑ ῬΟΓΠΔΡ5 ἃ αἰδογοηΐ ογάθγ οὗ {6 ννογάβ. 
Βόπροὶ ζοθ5 50 3 85 ἴο ἰγαπϑίαῖο ὑπὸ αὐτοῦ 
αὐ ἰρυο! [Ι[ ἰ5 Αἷϑο δοείϊογ, ᾿ξ ροβϑί!θ, ποῖ ἴο 
τοϑογῖ ἴο ἴπΠ6 Ἔχρεάϊθηϊ οὗ ἃ 1, δίῃ ΠἰπΚ, ἀπά 
1μδῖ ἐβρθοίδ!!γ βρη ἴἴ 5. ἃ 55 η1 1. ηΐ ΟΠ6. 
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Α5 τοραγεῖβ οὗτος Ὀεΐηρ γτείοσγοδ ἴτοὸ Οοά 
᾿ςοπιρᾶγο ἀςῖβ χ, 36 Ψψἤοσγε [ἰ 5 τεξοισοα ἴῖο 
ες Οργίσί. 

δ. { ἢς δῦονς νἱὲνν Ὀ6 Ἴοστεςῖ, ρίδςθ 8 
ΓςοΙηΠπΊΔ 4 Γ ὥσπερ εἰσίν ; ἀηὰ ἴἤδῃ γσοάς Ρ᾽εη1 
δηὰ ἰογες ρίεπιν 5 Δῃ αἴϊογσ δουρὶ δα δα νυ 8 
τοιιςἣ οἵ βϑαγοδϑηι, δηα δδοῦ εἰσί νν}}] ἀθηοΐῖο ἃ 
δι δ]οςῖῖνε εοχίϑῖθησθ ἴῃ ἴπῃ6 Ὠεδίμοη τηϊπά. 
ΑΠοΙθοΓγ νῖονν ΠΕ] ὰ Ὁ πηδηΥ, ἔοσ 186 Οτοοκ 
5 ἀπιδίριιοιιδ, [5 ἴο τπάκα δοὴ εἰσὶ ροϊπί ἴο 
Δ οὈ]εςίίνε Θχιϑίθποα, {πΠῸ βϑθηβο Ὀείηρ, “ ΕΟΓ 
δυθη 1 ̓ Ἰηάςοα ποῦ οχὶϑὶ (] ἀο ποῖ ϑΞΑυ τῃαῖ 
1ΠΕΥ ἀο εχἰϑβῖ, 1 Ἰοανθ (παῖ 8ΔΠπ ὀρϑῇ αιιοβίίοην) 
50-οδ θὰ ροάϑ, διις ἢ 85 1η ἤδάύθη Ζειιϑ, Ρ4}145, 
ΑΡοΪϊο, οὐ ὕροη δαγῖῃ ἀθιῆθα τηθῃ οἵ ἀοιβοά 
ον οΓ5 οὗ ἤδίιιγε, ὄνθὴ 1 βυςἢ κοαβ θχίϑβί γι5ῖ 
85 ἰῃ ἴῃς βδθῆϑε ἴἢδΐ ἴΠεγα οχίδῖ ρβοάβ ΓηΔΠΥ 
δηὰ Ἰογάϑβ τη (απφεὶς ἀπ ρΟβϑι ΌΪΥ ἐἰφριο»οΚ), 
81}}} ἴο υ5 (Πιγιβίη5 οης Οοα (ἢς Κδίδοσ." 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΙΧ. 

: 272 τἀεισείλ λὲς ἐἰῤεγίν, 7 αμπά 1λαΐ 146 »νιλμέδ- 
“2γ7 ομσάϊ ἴο ἐΐοε ὃν 4Ὧε φοερε: τὸ γε ἐλαΐ 
ἀένισε ἀαίά 97 δὲς στῦρ ἀείογα αὐξίαϊ»φα, 
18 Χο ἐκ εἰἀενγ ελαγρεαῤίς τοῖο ἑλέηι, 22 Οὗ 
οὔγενιεῖσε τρί αν, ἐπ τιαίίεγς ἐμαί ϑέγεμέ. 
24 Οὐ» ἐϊε ἐς δε τρεο ὦ γαξε. 

ΟΗΑΡ. ΙΧ. 8:. Ῥδυὶ ρσογοβ δῖ 5δοπλὸ ἰδ ρτῃ 
ἢϊ5 Αροβίο!ὶς οἰδίπι ἴο δοςἸοϑίαϑίῖς τηδϊηῖθ- 
δῆς (1--1 5} διιῖ ᾿αλη αἸοΥ δϑϑογῖβ ἰῃδῖ ἢ 
ὭΘΥΟΣ αἀἰά δηὰ πονοῦ νν}}} ὀχοιοῖδὸ [1115 τὶ ἢ, 
ἌΝΩ ποῖ’ δοδιιδα (νῈῦβ. 1.5-2}} 6 Πηάβ 
Δ ΔΙΏΡΪ6 ΓΟΟΟΙΆΡΕΠ56 [ῸΓ σγαΐίος μΟ5ρ6]- 
ὙΟΥΚ ἴῃ δὴ δηϊαγροα δοοθϑθ ἴο 4]}] 5ουῖβ δηΐ 
σοπάϊτίοι5. οὗ πιὸπ, δῃης ἴῃ ἃ ςογγεβροηαϊ ΡΥ 
Θδηϊαγροὰ ἤορὲ οὗ αἰϊδίπηρ ἴο (πῃ6 γμτοαῖ 
Μεοβειαπίὶς βαϊνδίίοη δἵ ἴη6 Ῥατγοιιϑὶᾶ. 

Ν.Β. ϑοηὶς βεγίουβ αἰ] ς {165 τὴ 1ἢ15 ἙΠαρῖογ 
Ψ01}} Βὸ Ὀοῖζογ πιεῖ, 1 αἰτοηςοὴ ὃὲ ἢγϑϊ ἀγάννη 
ἴο ςετίδίη ννογάς δηὰ ρῆγαθεβ. [|ἢ νεῦϑ. 9, 10, 
19 γάρ ἰβ8 ιι564 εὐ ρῥιεαλν ἴῃ ἴΠ6 ϑθῆϑε οὗ «οὐδ 
σωγοῖν, ἀϑπὰ ἴῃ ἐδοὴ ᾿ἰπϑΐδηςσο αἴζεσ ἀη ᾿ηϊογγοκα- 
ἵϊνε βεπίεηςε. αραϊη Οὐσπρεκ ννογάϑ σοηΐϊδιη!ης 
ευαησοί ΟΟΟῸΣ ἢἰπ6 {Ππ|65, πηάκίηρ Ργοπιπθηῖ 
[Π6 ργϑαΐῖ γηϊδϑίοη δηὰ Ὀιυβίποϑα οὗ δῖ. Ραι)]--- 
ἴο 5εἴ ἑογῖ ἴΠ6 ρΌΒΡΕ] σοπίίπιιδῖγ. (οη- 
βρίσυοιι!5 ἴπ {86 ἀγρυπηεηῖ ἰ5 ἴΒὲ οὔ" -τουγτίης 
(ἐγ ἐξουσία, ΜνΠΙΟἢ πγιδὲ Ὀ6 ὈτΙςΗ͂Υ ἀϊδουπδοά, 
ΤῊϊβ5 ννοσγὰ 5 βἰαϊοα ἴῃ Ῥ]αϊ. ἢ θῆη. αις ς. ἴο 
τρθδῃ ἐπιτροπὴ νόμον, ἃ Κγαηΐ ΟΥ̓ῥεγ»η σοῦ ΟΣ 
ααυ. Αοἴλραᾶγο ψ ἢ {Π|5 ἀςβηϊτίοη Αςοῖδ χχνὶ. 
12, το ἴΠ6 ἴννο ννογ 5 σοτὴς [οροῖθεγ, “ἢ 
αμέῥογ! ἀῃα εο»γενρ “σου ἔγοτῃ [6 σΠΙ ργιθϑίβ.᾽" 
ΤῊΙ5 νἱενν [41}165 νυ ἢ [6 ννογαά 5 εἴγπιοη εξ: 
ου ἔξεστι τῷ “1ἴ 15 ρεπηϊτῖοα ἡ ηο»ι «οἱέδομ," 
“1815 ατυγμί," )γυβῖ 45 ἔνεστί μοι ΞΞ “ 1 15 ἐγ ΤῊ 
Ροννογ," “ «υἱἐῥὶπ τᾺΥ τϑᾶς ἢ." Οδ ἰηδίδηςςε οὗ 
(Πἰ9 ι586 Μαῖϊ, χχνμ!. 18 “ὙΠΟΓΕ ννὰ5 βίνεη 

Ι. ΓΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘ. ΙΧ. [ν. 1--2. 

ΤΠε τοαβοηϊηρ οὗ εἴπερ εἰσίν ἀῃηὰ ὥσπερ 
εἰσίν 15 ΟΠ6 οὗ ΔΠΔΙΟΡΥ, ΠΑΠΊΕΪΥ, ᾿ἔ οη {πὸ στουπά 
(αἴ σοά »νιαπν δῃὰ ἰογάς πγιαπνρ ἀο δεῖυδ! 
εχίδ τ θῈ γγαηῖοά {παῖ ἴῃ6 σοτεα εά κοάς οἵ 
{πὸ Ὠοδίπθη 4150 δοῖιδ!Υ οχίϑῖ, πονογί 6 1655 
(ἢς σγοαῖ ἴγ ἢ ἔοτ Αἱ} 6 ον γα γοιηδὶ 5. 1}}- 
δἤδκθη τῆδι {ποσὰ ἰ5 οὴς Οοά ἴπεῸ Ἐδίμου δηά 
οπο ]Ἰογὰ [6515 (ἢ γιϑί. 81:1. Ῥδι}}5 δἱἱεκϑὰ 
Θχίβίοπος οὗ ἸΩΔΗΥ͂ ροάβ δηᾶὰ πήδηγ ἰογὰβ 18 
ἰουηάεα ὕὑροη Ὠουΐ. χ. 17 “Τῆς 1 οτγὰ γΟῸΓ 
Οοά, ες 5 σοἄ οἵ ἴῃ ροάβ δηὰ 1] ογὰ οὗ ἴῃς 
Ιογά 5. 866 δἷϑο Ῥϑαπ). σχχχνῖ. υὐ. 2 δηά 34. 
ΟΥ̓ ἴΠεϑεὲ ἵννο ἱπίεγργείϊδιιοηβς ἴῃ6 ἤγϑὶ 15. οἢ 
δένογαὶ σγοι πηάϑ ργΘίεγα Ὁ] 6, ΤΟΤΕ Ἐβρες Δ νΥ ἃ5 
(ῃε ἀοιδῖε πολλοὶ Πα5 ἃ τίηρ οἵ ᾿πιραίεηῖ 
8 γοδ5πὶ ἴῃ ἰἴ, ἔννσο δοσθηϊιαΐίηρ ἴΠε ΑΡοϑίϊς 5 
ςοηΐοιηρί οὗ ροϊγίΠεῖσιῃ. Ὑὴδ δάπὶὸ νεῃθ- 
Τηδηςο οὗ ἸΓΟΠΥ͂ νν}}} δοσοιηΐ ἴῸΓ ἴῃ6 ἀΌϑθηοα 
οὗ λεγύμενοι Ὀδίοτε ἴπε βεςοηά θεοί, ᾿ἢ ἰηάἀεεά 
118 ργόβθῆςθ 15 ἀἐθϑγαῦίο. 

ΜΊΙ ποῖ δηῃ δροϑβῖϊε ἡ δι ἰ ποῖ 
ἴδε ἡ ἤᾶνε 1 ποῖ β8εεὴ |εβυϑ8 

ΟὨἸγίδε οὐγ [μοτὰ ἡ ἃγαὲ ποῖ γ8 ΠΛ 
ψνογΚ ἴῃ τῆς [νογά ἡ 

2 [61 δὲ ποῖ δ)ὴ δροβῖΐῖς υπῖο 
οἴδιαιβ, γεῖ ἀουῦι 685 1 δηλ ἴο γου: 

Πιδ 41} Ρονοῦ ἰπ ἤθάνθι δπὰ θαγῖδ," 1. ε. ὦ 
ὅγαπίὶ οὗ Μὴ] ροαυεν αὁ ἐχέγα ἔγοτα ἴῃ Ἐδίῃου. 
ἼΤὮΙ5 ννογὰ οσσυγϑ ἴῃ Ν. Τ. ἴῃ ᾿γεᾳφιοηΐ σοἢ- 
πδοϊίοη νυ δίδωμι, ἀδποίίης ἃ ςοηίοτιτγεά 
Ἰίσθηβε οὐ δι ΠΟΓΙΓΥ ΟΥ ἔγοθ ρουτηϊβδίοη. Ἡδθηῆςσα 
ἴξ οἴδη βἰβηϊῆθθ "ἃ γφδὲ ὁ βοιυεν ονοτ ἴ}}18 
οὐ ἴῃαΐϊ Ὀεβίονειἱ ,ηογε «οὐδομ," νΒοῖΠοσ ὈΥ̓ 
Οοά ογἦ ὃν ἰανν ΟΓ ΟΥ̓ ςοῃδεηΐῖ οἵ ἴῃς σοπι- 
ΤΩΙ Υ : ΡΟΓΠᾶρ5 γέ ζοχε ΥἉΔΥ τηρεῖ 1ἴ5 ΓΟ- 
αυϊτοπηθηῖθδ. Ζιδογιν οΓ αἰἰοη, ἃ του ον 
ΠΟΝ ἰπ τοόριις, [4115 ἴο δϊξ ἴῃς ἴγυς Ιά68, 85 
ὀυσία ΟΥ̓ εὶησ 1ῖ5 ποῖ 20 α“υἱῥοὰξ Ὀυϊ ,οηε 
«υἱἱῤοωμ!. ἴῃ τῆι5 σμαρῖοῦ γίεεσο ΟΥ̓ γε- 
γοραΐυεέ ΟΥ̓ ἰΐεποό 5665 ἴο δυ1 411 (Π6 
ΡΪἾδοθ5. 

1, Ατπὶ 1 ποῖ ἴτ961] [ἢ οἷν! οΥ 5οςίδὶ 
56η5886. Αἴ Σ ποῖ δὴ δΔΡΟοΟδΒί]6ῖ ἴη ἴδε 
{{π|6ὸ οἵ οὐὖγ ]ογὰ αρουίοἱ ΜΕτῈ δοογοαϊοαά 
δΏνΟΥΒ οἵ «ἰεἰεραῖθβ, αυτθθὶ υἢ [1}} ροννεῖβ 
ἴο ὀχοςυῖο σοπΊ 55 οη5 δυγοδά, δηὰ ἀραϊεῤεά 
7) ον» ρεῖν οαυη σεαί οΓ ξουεγηριεπί ἱπῖὸ ζογείση 
εομπέγίσ. Ἡφπος οὖσ [νοτγὰ σῤῥένέπς ἴΠ6 τολαγ- 
τηδάθ τῖ]ς ἴο ἴη6 ἐἤοβθη ἵἴννοϊνο, 5δᾶγ5, “" Α5 ἴἤδου 
ἀϊάςς σεπά τὴρ ἑἡπίο ἐῤὲξ αυογἰά, ὀνθ 50 1 «ἐπέ 
{πότ ἐπίο ἐῤε «αυον 4." Ιἴ 56επὶ5 ἴπδη ἴηδὶ δη 
Δροϑῖϊα ΤΠΔΥ δὲ τομαγάθα 85 “δὴ διῃθαββϑοῦ 
οὗ ρεᾶςθ δε ραίερεά ἱπίο ἰδὲ «υογἰά δγ Οῤγμὲ 
ἰδὲ Κίπ, ἢ ΤῸ] δυϊβουν ἴο ρῥγόδοῃ ἴῃς 
ΟΟ5Ρ6] ἀπά ἴο ἐοιιπά ςδιιγο 5." Ηονν ΓΓΌΪΥ 
ἔοτείρῃ, μονν Βοβί]θ, Ὀοῖ τὰς ἀϊνίπα Δροβίὶς 
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ἴον ἴῃε 562] οὐ πιῖης δροβιεβῃΐρ ἅτὲ γε δδουΐ ἃ ϑἰβῖεσ ἃ ἵνα, 25 ννὲ}} 48 "τα. 
ἴῃ ἴδε 1 οτγά. 

4 Μίπε δηβννεγ ἴο τἢεπὶ τῃλὲ ἀο 
ΕΧΔΙΏΪΠ 6 ΠΕ 18 [ἢ]8. 

4 ἢλνε ψὲ ποῖ ροόοῦγεσ ἴο εδῖ ἀπά 
ἴο ἀτίηκ 

ς Ηαλνε ψε ποῖ ρονγεγ ἴο ἰϑδά 

οἵ (6 ΕΒΑΐποΥ δηὰ ἴπῸ ἢυπιαη δἀροβίΐε5. οὗ 
ΟΞ ἑουηα [ἢ6 ςοϑπηοϑ, 566 οἷ. ἱν. 9--14. 

ῥαυε 1 ποί “τε 72: ἢ ἘΠῚ] 56εη86, “Ηονν 
(Δῃ ΔΠΥ͂ οἵ γου Οοτη να π5 68}} ἱπ αιιεβίϊοη 
ΠΙΥ͂ οἶδιτλ ἴο {πὸ ἀροσϊοϊαῖθ, γῆ 61} πιίηθ ΕΥ̓ΕΒ 
να δε ἴπε γμέη [6515) Ατὸ ἴῆς οἴδει' 
ΔΡοϑβῖ]65 ογενν πο 5565 ἴὸ ἴῃς ἕαςϊ οὗἉ ἴῃ6 ΓΟβιΓ- 
τεοϊϊοπ δ 80 πὶ 1. Ηδεοτο 81. Ῥδι] τρδΐ 
αν δἀάεοὰ “1 ἱπάοοὰ πιοῦε ἴδῃ [ΠΟῪ : ἴῸΥ 
ἴΠεΥ ὈΘμοΙά Ηἰπι αβοσγ Ηἰ5 γεβυγτγεοίίοη δπὰ 
Βεοίοσγε Ηἰβ ρἱογϊβοεδλίίοη : 1 δαὰνν Ηἰπὶ αδῇογ 
ὈοΟΙἢ : »} οἰΔ᾽π|8 ἀγα δ ἰθδϑῖ θαι] ἴο ἐῤείγι.᾽ 

5, Ῥαυΐ 15 ἤεγο δϑϑουζίηρ 5. ον ΟΠΙςοϊΑὶ 
οἰαὶπιβ δραϊηϑὶ ἢἰ5 [υἀ δι χη 4558] ηΐβ, ἀπά 1 
βῃου)ὰ Ὀ6 ποῖεα παῖ ἴῃ Π15 νηάϊςαίίοπ 86 
ν ϑθ]. δηά διά] πιφηϊξοσίαϊτιοη (Αςῖβ. ΧΧΙΙ. 
6--11) 5 ἃ πλιιοῖ τότ ἱπιροτγίδηξ οἰοπηοηΐ [δη 
(δς δοκίδτις σονοϊδίίοηβ (Αςῖβ χχ. 17 δηὰ χνί!. 
9), Ὀδοδ 56. “ἃ ΠΊΘΓΟ δυπίαϊις νἱϑίοη," νυ τιῖο5 
Νοαπάογ, “οουἱὰ ποῖ ἤᾶνὸ ἰδριτπιαῖθα 81. 
Ῥδι}}}5 Δροβϑί!οβη!ρ." [Ιἡ ἕδλεῖϊ ῃεὲ νουϊὰ ἤανε 
Ὀδοη ἢἰ8 οὐ νη 685 ἴῃ {παῖ σα56, νυ ἤογθδ5 
ἴΠογῈ νοῦ Οἴδπεσ υν]Πποβθ6ὸ5. ἴ0 5 ᾿ΠΊΘΓΥΙΕΥΝ 
Ψ ἢ (6 1ιοτὰ ποῦ ᾿αγηδβοιβ, 0 {Π6π|- 
βεῖνεβ δοοϊὰ {δε Ἰσῖ οὗ τη εἴουγ. 

2. 17 το οἱ ἈΘ616-- ΟἸΛ 554 1165 ἔγοπὶ Ῥ465- 
ὕης οΥ Τυάλίζοιβ 1 δὰ ποῖ δὰ Αροβῖ]6-- 
Ῥδὺὶ ἰ5 πο Αροβίϊς οὗ οὐζβ' 540 {Π6γ---811}} 
ἴο γοῦ δί Ἰθ850 1 85. 

Ν.Β. Τῇε γε ἀοε5 ποῖ 5ἰγσεηρίῃμθη ἀλλά, ἃ5 50 
ΤΩΔΩΥ 5Δ4Υ, [ὉΓ ἀλλά ἰ8 ποῖ 8η ἰπίξηϑιβαθ!θ 
ψυχά : ἴ[Π6 ραγίοϊο τὔγονν8 ἔοσγιγαγαὰ ἃ βίγοῃς 
᾿ρϊ ὑροη ὑμῖν. ΟΟΙΊρΑΓΕ κατιί γε τοῦτο. 

ΕἸΓΙΠΟΥ ῥγοοῦ οὗ ἴπθῸ δβϑουίίοη “1 ἂπὶ δῇ 
Ἀροϑβῖϊο. ΕῸΣ ΤΥ 8046] οὗ [19 ΑΡΟΘ᾿]ΘΒΒὶρΡ 
γοῦ δο. ΕἸΡΠ 55 Οἢ χομ. [π ἰδὲ Ζογά, 
{π6 ἐπ ἰ5 ποῖ Θαϑύ ἴο ὄχρίδίηῃ. (οιμρασγης 
Οἴπον ράᾶγδί εἶθ, ἰἃ βθοτηβ ἴο ἀεποῖθ απ ὑπ πὸΡ 
αἰγεΐε, ἢ ΟἾ σιδὲ ἔον [15 γδάϊδιϊηρ σεηῖγα, ο 
“ρίγμαὶ ἰἰσῥὲ δονϊτοηθα 411 τουηά ΌὈΥ δῃ ιη- 
᾿Ἰιπιιτοὰ ἀατῖκ πηιαγρίη οὗ ργοίβηθ σοφῃημοβ. Ηδγα 
ἴης (ογη ίλη σΒγ ἢ 1156} 18 γεργεβεηϊθα 85 
ἴπ6 ξοεπυΐης 564] οὔα σϑηιυπο Αροβίοϊαϊῖο, ἃ 568] 
Ἰορῖῦ]6 ἴῃ (πὸ ᾿ἰρῃϊ οὗ {π6 1 οτὰ. [ἢ οΟἴΠΕΓ 
ϑνογάς, ποῖ ἴῃς πηίγδοῖοβ τουρῆὶ Ὁγ 51. δι] 
(85 (μγγεοβίοπι), Ὀυϊ Π5 ᾿νῖηξ σοηνογίβ ἴο ἴῃ 6 
[ΑΔ ἅτὰ ἴῃς πηοηιπηοηΐ ἴο ννῃίς ἢς ροϊηῖϑβ : 
ἐδε ζιο οὔ ίδε εϑμγοῦ ἱς ἐρο σοαὶ 9 ῥὶς εαἰ!. 

3. “ΜΡ τορὶν ἴο ἴποϑε ψνῆο Ὄχαγηϊηε γηέ 15 
ἐῤὲ:," ἴῃς οχίβίοηςο οὗ ἃ (ἢ Γ στ σΟΙΠΥΠΛ ΠΥ. 
1 "ἴδ ἁτιὰ τὴν {||6 ἴῃς [υἀαίχετβ ἀγὲ β' Ιηρ ὉΥ 
ῬΓΕΙΙΓΙ ΠΑΓΥ͂ ΘΟΓΌΠΣ 10 Ὠορεβ οὗ ἤπαΐϊηρ ἃ 

οἴποῦ δροβίϊεβ, δηά α: ἴπ6 Ὀτεΐῆγεη οὗ 
τῆς [,ογά, ἀπά (ὑερἢδ8 Ὁ 

6 ὧτ 1 οπὶγ δπά Βαγπδθδ5, πᾶνε 
ποῖ νγὲ ρονγεῦ ἴο ἔογθεαγ ννογκίηρ ἡ 

ὟΝ ο ροεῖῃ ἃ νναγίατε ΔΠΥ τἰπὶς 
Αἴ ἢ 8 οὐ σἤαγραβ ἡ ψγῆο ρἰλητοῖῃ ἃ 

{π|6 ὉΠῚ ἀρϑίηϑε πηθ, 227 ΤΟΡΙῪ 5, 72ε γε οὗ 
ἐδ ὥρων ἱς ἐδεὲ «αυαγγαπὲ οΥΓἹ »ιρ 1|.. ΤὮΣ 
.ἴογτ5 χερί δηὰ οχαριεπε τὸ ἰογθηβὶς ; 866 οὔ 
απαεγι ας (ἢ. ἵν, 3, 4) 5. 

4, δ. ΗἩανὶπς νεγβεά ἢϊς οὐ αἰνίηθ οδὶὶ 
ἴο ἴῃ6 Αροκίοϊαΐε, δῖ, Ραὺϊ πον ϑδιιϊδϑίδη- 
(ἰαἴε5 ἢΐἷ5. οἰδὶπη8 ἴο ςογίδιη στρ 5 οὐ. ῥγιν]- 
ἰερθβ οὗ ἴῃς Αροϑίοϊαῖε. Τὴ ςΠοῖ οὗὨ (ἢδ8ς 
ὈΓΙΝΠΟΡΕ5 ννὰ5 δὴ ἈΑΡοβίὶθ 8 στὶρῃϊ οὗ τηδίη- 
ἴθπαπος δ ἴη6 σἤαγροβ οὗ ἴη6 (πυτγοῖ, θοῇ 
ἔογ Βιπιβοὶ δηά, ἢ ποοὰς Ὀς, ἴοσ 4 νυἱδ ἴγανο]- 
πρ ἢ ἢπι. “Ησυε ννὰὲ ποῖ ργίν!θρε ἴο 
οαῖ δηά ἴο ἀσίηκ δ (αἴ ἴῃ οοβκῖ οὗ [6 Ὁδυγοῦ 
15 ἱπηρ] 1ο ἴῃ ἴπ6 ννοτγὰ ργῖν]θκο). ΔΝ ο Πᾶνδ. 
“ΉΔνο ννὲ οἵ ρῥγίνιορε ἴο ἴακε δδουῖ νυ ἢ 
5 ἃ ΟΠ τγιϑτίδη υνοσηδη ἴογ νἱΐ } [1 οηἷ 58Ὺ 
(μή) ψὲ αν ποῖ: ἴοσ νὰ ἢανθο. ὙΠὸ νοσὰ 
«υἱγό τιθῇ 5 ἤΠοΓῸ Ἰυδῖ ννἢαΐ 1[ἴ τηθδηϑβ εἰβεν ῃογα. 
Ηον διωίσεῦ πὰ οἴμεγβ πιᾶκὸ ἰξ Ξξξ «εγυΐομς 
πιαίγοηα 18 Ὠοΐ ΘΑΞΥ ἴο 5866. 41, αἰπο δὲ γεσΐ 
97 1ῤε “ρους ἰτλρ] 168 ἐπδΐ, 1 ἠοῖ 8]}, γεῖ 
τηοβὶ οὗ ἴῃς Αροβί!ο5 ἡγογο πηλγτίθα τιθῇ : 8ῖ. 
Ῥδιιὶ νν48 ηοΐ τηδττγιθά. 

Θ. ΟΣ ἰδ ἐδ ΟὩΪΥ 1 δυὰ Βαδασῃδρεδ ἴδ 
δαγὸ ποῖ ὉΣΙΥΣ]Θ5 6 [0 δρϑίεΐϊπῃ ἔσοτῃ 
ψοΣκίπς (ΟΓ ΟἿΥ ἀδι}ν Ὀγεαὰ Ὁ] [ἢ (0]]: “ ογ, 
1 ἴῇοτὸ 15 δἰϊοννεὰ ἴο οἴμοσ Αροβίϊθϑ δηά ἴοὸ 
(δρῆδϑ ἃ τηδηϊθηδησθ ῸΓ δοπιβοῖνεβ δηὰ 
γίνε, ἀο γοιι πιᾶκθ δὴ ὄὀχοθρίϊίϊοη ἀρδίηϑῖ 
τυ 561 δῃηά Βαγηδῦαβ δηά ἀθῃγ ἴο τω {δε ῥσγινῖ- 
Ἰερθ, ννῃϊο ἢ 185 δεςογάθά ἴο Ρείΐεσ, οὗ Ὄχθρ- 
[ἴοι ἵτοστὰ πηδηι8] ἰαθοιυτγὴ" Χ6 ΤᾺΔῪ (ΔΙ ΣῪ 
ἰηΐεγ ἔγοπι ἴῃ 6 ννοτὰ ομγ τ[ῃδἰ Βαγηδῦραβ δηὰ Ρδὰ] 
ὈοΙἢ ἴοοῖ (Π6 5δαπὶὸ νἱενν οὗ 561{- πηδϊπίοπδησα 
Δηα δεῖϊεά ὕρου [Πδΐ ὨΙΡἢ Ργιποῖρὶο, ννἤθσγεδϑ 86 
Γοϑῖ οὗ ἴπῸ Αροϑβίοϊις ἴοδοῆοσϑ οἰαἰ πιο πιθδη8 
οὗ δυρρογί ἔγοπιῃ [πὸ Οπυτγοῖ : 80 Μεγεσ. 51. 
Ῥδμ] ρ]εὰ (ἢ ες ἰγδάς οὗ τοηϊπιακίπρ : ον Βδγ- 
Ὠᾶῦα5 ψγοΌ ἢ ἰ8 ποῖ γοοοσγάθά. Βαγπαδας, 
οοἸ δάσος οὗ Ῥδὺὶ ἴπ ἤγϑί πλιϑϑ  ΟΏΔΓΥ ἸΟΌΓΠΟΥ, 
Δῃἃ ΠἰπΊ56 1} ἃπ ΔΡροβῖῖε. Βοῖῃ ἢδ δηὰ ὅδ] 
γνΟΓΟ τορεῖδοῦ εοημυεεγαίεά πὰ ογάαϊπεά ΑΡο5-» 
{1ὲ5 δ Αηϊτίοςἢ νι ξαϑίίηρς δηὰ ργαγίηρς δηὰ 
ἰαγίηξ οὐ οὗ μδη8 Α.Ὁ. 46. 

7. Ῥτοοῖ οὗ [ἢ]5 Αροϑἴοϊ!ς τἱρῃΐϊ οὐ Ἰἰσθῆοα 
οὗ Ὄχοπηρίίοη ἔγοπι 586}{-πιδιηϊθηδηος ἄγαν 
ἔτοτῃ ἴἄσγοθ δηδίορίθβ ἴῃ σοπηοη ᾿16. Οοη- 
δίογ (ἢ 6 οα56 οὗ ἴπ6 σοἰάϊεν, οὗ ἴῃς οὐπεάγειεγ, 
οὔ Πα σδεῤῥεγά. 

“ὯἭἸΧ7Ὲ0 δοσυϑίδ ἱὰ [1 9 ΔΙΙΥ δὲ 818 
ΟὟΙΠ ΟἾΔΥΒΟΒ ον Σ ὙὍὯἘ)ὲο Ρ]δηῖοίδ ἃ 
Υἱπογατὰ... 80 θράοίδ ἃ δοοκῖ" 
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«“ Ὁαειυϊζ, 
25. 4. 

νἱπεγαγά, δηὰ εαἴεῖῃ ποῖ οὗ {πε ἔγυϊς 
τπεγεοῦ ἡ οὐ ννῆο ἐξεάειἢ ἃ ἤοςκ, δηά 
δδῖδἢ ποῖ οὗ τῆς πλιὶκ οὔ τε ἢοςκ 

8 δὰγ [τῃεϑε τῆϊηρβ 45 ἃ ΠΊΔΠ ὁ ΟΥ̓ 
δὶ ἢ ποῖ τῆς αν τῆς βδῖπε αδἰβοὶ 

9 ἔοτγ ἰξ 156 νυν τίθη ἴπ τῆς ἰανν οὗ 
Μόορεβ, “Ἴπου 5α]ῖ ποῖ πλιΖΖ]ε τῆς 
τὰοιυτῇ οὗ τῆς οχ ἴῃαϊῖ ττγοδάδιἢ οἷ 
ἴῃς ςοήῆη. ἴϑοῖῃ Οοά ἴακε οαῖὸ ἔογ 
οχϑῃ ἢ 

Ιο Οἵ 881 μὲ ἐῤ αἰτορεῖμεγ [ῸΓ 
οἷν 5ακεβ ὺ Εσογ οἱ 864.κ65. πὸ ἀοιυδῖ, 

8, 9, 10. Εὐτίδοῦ Ὁγοοῦ, δπὰ {παῖ ἴτοπὶ 
ϑογρίυγο, οὗ (Π]8 ΔεΚκπον]εάρεοά ργηςίρίε οὗ ἃ 
ῬΙορεῦ ῥγίνιεραε. ἘΠΟΟΣ, 16 ἐδ Ὁ πᾶ π᾿ Β 
Σα]9-- τοῖα ἴπ6 ἰονν ἰενοὶ οὗ πυιπιδη Ἰιἀρπιεηῖ 
“-Β6Ὁ Σ δὸ δρϑϑὶο, ΟΥὁἨ ἀοΐῃ [89 ἰᾶνν ἴο00 
ποῖ ΒΩΥ δ80οῖ ἍΆὮΥ δΌΓΘΙΥ (γάρ) ἱπ [89 
Ἰδαν οὗ οεδθε ἰΐ δ υτἰϊῦθῃ, Τοῦ δβραϊὶῖ 
ὩὨοΐ ΠΙΌΣΣΙΘ [89 ΟΧ ΨῈ196 9 ἰγθδάθςδ 
οὐδ [8:0 ΟΟΥΏ, [8 ἱζ οὗ οχϑῃ μαΐῖ Οοὰ ἰδ 
ἙΝῚ πἰκί πα ([Ὼ [ἢ}5 δἰδίιθ), ΟΥ δ ἐδ 701 ΟἿΣ 
8ΔἾ.08 ΘΕ ΟΙΤΟΙΥ ὑπαὶ Β9 δὶ} 12ῖ ΨΥ 
οὗ ΘΟἼΓ80 (γάρ) ψιζὴ δα 6Υ90 ἴο πε (ἴα 
εἶδυ56) ψγ8δ8 ὑσίζθη, [0 ΒΟΥ μαὶ ἈΘ 
ΨῈ0Ὸ ]οΟ ΟΣ οὐρδῖ ἴο ῬΙΟῪ ἱπ ΒΟΡΘ 
διὰ Ὠ96 ΨἘῈΟ0Ὸ ΓΒΓΘΒΒΘΙΒ [0 ΓΒΓΘΒῺ ἐπ 
ΒΟΡΘ οὗ Βδυΐλῃρ δ δῆδιο (ἰη ἴῃς ἔγυϊ! οὗ 
Ἰαδοιτ). 

Ιῃ νοῦ. 9 “5 ἴἴ οὐ οχϑη {παι Οοά [5 {ῃϊηΚ- 
ἴῃς πεγε ἢ ὙΠ ῖ5 οἴαιδθ ἀοοβ ποῖ οὗ σοιιγβα 
αυσδίίοη Οοὐάΐβ ργονιἀθπίαὶ σᾶγὸ ῸΓ ΔΠΙτ,4]5, 
Ὀυΐϊ ΟΠΪΥ ϑϑοσίβ ἰῃαϊ (ἢς ρᾶβϑαρε εἰϊθὰ ἢδ5 ἃ 
ΒΙΡΠΟΥ 56η56. 

Αρϑίηϑδί Ἴογίδϊπ σι πδ  ϑῖϊς ἱπίογργοϊα- 
[Ἰοη5 οὗ ἴδθϑθ νεῦβοβ ἰἴ ἵπΔΥ δδ σοπλγκοά 
18αῖ ἴῃ νεσ. το ἐῤαΐξ (ὀτι)ξξ ποῖ δεεαίε ἴῃ ἀρὰ- 
τηρηΐϊαίίνα 56η56, ἃ5 δοῖηθ, δυΐ ἴῃ ἀσπιοη- 
βίγαϊ [νθ δθῆβα Ξξ 29 ἐῤφοαν ἐῤαΐ; ΟΥ̓ ἴῃ ΘΧρ]!}- 
οδίϊνο 56η86 ΞξξΞ ἱπ σοϑροοῖῦ ὑδμαῖ, ἴῃ οἶδι}56 
1[5611 σοηϊδιηΐηρ ἃ βρθοσιῆς ἱηϊογργεϊδιίοη οὗ 
(Π)6 ροπογαὶ 5ἰαϊειπεηὶ 3ῶγ ον “ας. ὍὍΤΗς 
ἀὐξυπιθης οὗ (6 ν]οὶε Ρᾶϑϑδαρε 15. δ Ρ]Ὲ 
Θηουρἢ : {6 οἴατυϊο “1 Ποιιϊ 5Π41{ ποῖ τι )ὶθ 
1ΠῸ ΟχΧ.... ἦἾννα5 ψνιιτίοη γ πὸ Ὀοποῆϊξ οὗ 
Ὁ5 (ΟἸγίϑιίδη ἰδᾶσῃεῖβ ἴο 5δῇῆονν {παῖ ννὲ ϑρὶ- 
Τζια] Πιυισθαπάπηεπ ἴῃ ἴπ6 Πεϊὰ οὗ Οοά (ςἢ. 
1}. 9) οὐρῃϊ ἴο ρουρῃ ἰῃ Πορο, ἀπά ννὸ 5ρὶ- 
τἰτιιαὶ ἐργεεῥεγ, (ςοΥτεβροηάίηρ ἴο ἴδ ςογῃ- 
{γαπιρ᾿ ης οχεηπ) οὐρῃϊ ἴο ννοσκ 'ἴπ ἢορο οὗ 
μανίην ἃ 5ιιᾶτε ἴῃ πὸ ργοάποῖβ οὗ οἱ ϑβρι γα] 
Ἰαῦουγ. Ὅὸ (5 εβδςϊ Ὀοῖῃ ΟΠτγγϑοβίοιη δή 
ὙΠΟοΡΏγΪΔςς : δηὰ {παῖ {Π|5 5 1Π6 τί νον 
ἄρρθάγα οἡ ἴΠε ΝΟΥ ἴδςε οὗ [Π6 Ἰςιίοη, νης ἢ 
15 5[ὉἸΓ ΠΥ »ιείαρῥογίεαί. Νονογῖπε οββ, σίγαησο 
ἴο 54Υ, ἴπ6 ΠΊΔΊΟΥΠΥ οὗὨ ἱπίογργοίογα πακὸ τῷ 
ΞΞ “τηδηκίηα ἴῃ ρϑηεγαδὶ," δηὰ 2ῤὲ ρίομσ εν δῃὰ 
ἐδ ἐῤγφιβεῦ ἴο τ ΘΔη “ ἰΔΟΌΓΕΓΒ ἴῃ ἀστίςσιϊ- 
ἴυγς." ΤὍΤΠ]5 νἱενν σἀπηοῖ Ὀε τρῖ (1) ὃὈῪὲ- 
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ἐδις ἰ6 υιτίδη : τας ἢς τῆδι ρ᾽ονγεῖῃ 
8Ππου]4 ρἷονν ἰπ πορε; δηᾶ τῇῆλι ἢδ 
(Πα τῆ γεβῃεῖῃ ἴῃ πόρε 5που]ά Ὀς ραγ- 
ἴἌΚεῦ οὗ ἢ15 μορε. 

11 ὁ1} ψὲ ἤᾶνε βοϑγῇ ὑπίο γόου ὁ Ἀοπ. τ5. 
δρί Γίζαδὶ τῆ ηρ5. ᾿ς “ὲ ἃ ρστϑλῖ τῃϊηρ ἰξ 
ννε 5}8}} γεᾶρ γουγ σαγηλὶ τηϊηρϑ ἡ 

12 [{ οἴδμεῖβ δὲ ραγίδκειβ οἵ ἐλὲς 
ΡΟΥΟΓ ΟΥΕΓ Υοιι, 4γ6 Ποῖ νγὲ γαῖμεγὶ 
Νενεγίμείεββ γε ἤᾶνε ποῖ υ5εὰ τἢ]8 
Ρονγεγ; διιῖ 5υξεγ 4}} τῃϊηρβ, ἰεϑῖ τὰ 
5ῃου 4 Πἰηάογ τῆς ροβρεὶ οὐ (ὑ τῖϑβῖ. 

σᾶι56 “ὦ ἴῃ {Π15 Ἐριδίὶϊα αἷνναγβ ρμοϊηϊβ ἴο 
ΑΡοβίϊθβ Οὐ ἴδεδοθοσθ οΟΥὐὁ ΟΠ γΓβιϊΔη5; (2) ὃδ6- 
σϑιι56--- δῖ ἴηθη Ὀδοοπηθ5 οὗ ἃ »ιοαρῥογὶς 
γοργίειγ  ΤῊΘ ΥΕΥῪ 1.56 Δηά δ|πὶ οὗ ἃ πιοῖδ- 
ῬἤΟΣ 5 ἴο οἰυςϊάδίο ςογίδιη ροϊηῖβ οἵ γεβεπὶ- 
Ὀίδησς ἴῃ ἴννο [Πϊηρ5 εβϑοηζδιν ἀἸεγθηῖ, οἴη 
ἴῃ 1Π]ηρΡ5 Ῥῃγϑίςδὶ δηὰ [ΠῚ 6:5 Ἔἴ ΠΟ Δ] : [ἴ ΓΕΑ5Οἢ5 
ἔγοιῃ ἴΠ6 δθθῃ ἴο {6 τηβθϑῃ, ἔγομῃι ἴῃ 6 ον ΟΓ 
Ιενθὶ ἴο 1Π6 πίρῃβογ. [{ 15 τηδηϊξοσί {Πδῖ ἴῃ {8 
αιιοϊφίίοη ἔτοιῃ ἴῃ6 Ο. Τ΄. δῖ. Ρδὺὶ ἱπίςηάᾶβ 
ἴηδλῖ τἴη6 τηϊηά οὗ (ἢ6 γοδάθσ δου] ὰ ρίδληςθ 
4ι!ςκΚὶγ ἔοπι ἴπ6 ἰονν ρίδης οὗ ὀχϑὴ {γατηρ] ἰην 
οοσγῃ ἴο ἴπ6 δίρῇ ρ΄δηε---ηοίῖ οὗ τῆθη 1 γοϑῃϊης 
σοσῃ ὑυῖ--- οἴ δρίγιυδὶ σα] ναοῦ {Π|0 0 Οοα 8 
Πεϊά. Εοσ 186 βίποεῖϊ ροϊηϊ οὗ ἴΠ6 ἀπιίο νυ 15 
1η15; 85 ρῆγϑιςδὶ ἰαθοι τ, 50 πηογδὶ ἰδουτγ, ἢᾶ5 
ἃ τρις ἴο ΒορῈ ἴοσ ἃ ϑῆδγε ἴῃ ἴῃς ἔγυ! οὗ 
Ἰδλῦοιγ. Α σοτη-ἰγοδάϊηρ οχ δηά ἃ ρίουρῃ- 
ἀτινίηρ τη ἅΓὸ ποῖ οἡ ἴννο ἰδνεὶβ, Ὀιῖ οὴ οὔθ 
Ιενϑῖ, δηὰ παῖ πιαίογαὶ. ὅθε Οἷς. ἐς Οτγαΐοτζο, 
"0. "1. οἡ 2γαημίαἑο ΟΥ̓ τλείδρδοσ. 

11, ϑρθοῖδὶ ἀρρ]οδίίοη οὗ (ἢ ρϑηῆθγαὶ ἀγρυ- 
τηοηῖ. ΤΠ ἀουδ]6 σοηίγαϑί ἀπά Ἰυχίδροϑιοη 
οὗ «υε Δηὰ γοι 5ῃοι ἃ Ὀ6 ποῖϊορά. ἘἈδπάεγ ΚΖ 
ψ6ὸ) ἴο γοῦ ἀϊὰ δον δρὶσίϊπ δὶ (Ὁ]6 5515), 
8 τοὶ ΓΥ ΓΒ ἰδ 1 ἰἴ ψοοΐγου δδου]ὰ 
ΣΘῸΡ πιαίθτί δὶ (ροοά5) )" Μογε ςοττϑοῖν 
“Υ̓ΟῸΓ πηδίογίαὶ ροοάβ : διιοῇῦ βοοάδβ 85 πηρδῖ, 
ἀσίηκ, σοί πρ. 2014 “οαν, νν ἤδη νὰ ρῥἰδηϊοὰ 
[86 συγοῦ ἴῃ Οοτγίητῇ. 
“1 ννε «ῥομίά τοαρ." Ν.Β. Οη Ἰορίοδὶ 

στουπάς ἴΠ6 δι) πον ἤΘΓΟ 15 Ῥγοίοσγαῦ!ο ἴὸ 
(ῃ6 ἔιΐιστο ἱπαϊοδίνο, θθσάυβο εἰ νὰ 186 
5] αποῖῖνο ἰὰγ5 δίγοβθθ οἡ ἴῃε αδἱϊογηδῖινε οἵ 
γοδρίηρ : σοήραγο ϑορἤοοῖίοβ: εἴ σου στερηθῶ 
Ξε “16 “δομίά Ὀ6 Ὀογεανθά οὗ {πε6.Ὁ ὙΝ ΠοΓΘΑ8 
εἰ ἢ διΐιγε ἴεηδε ποῖ ΤΉΘΓΟΙΥ ἰᾶγ5 βῖΓ6 85 
οἡ ἴπε αἰϊογπδίϊνα οὗ γοδρίηρ, Ὀυϊ πηλακθ5 [παῖ 
αἰϊογηφῖϊνε ΠἸΚΟΙΥ οὐ σογίδιῃ ἴο δνθητιδῖθ: δη 
ἰάδα μαγάϊν ἀρρ]!οδ0]6 ΠΟΓΟ, 45 ἴῃ 6 Αροβίϊε 
6 Κηονν δ ρἢ [ΙΔ ΙῪ τοι565 ἴο Ἔχοσοῖϑα ἢ5 
2γίυλίοσε. 

12. Ἐοηάον:---τὖ οἴδοσα ἱὰ [89 Ῥτὶνὶ- 
1989 ΟΥἹἩ ΑἸ]οναποθ δ ΟΘΟΠΟΟΣῚΒ γὙ6ρθᾷ 
(οΥ Θοπιθ8 ἤτοπι γ0Ὁ}) ΒΑΘ 8 588 ΥΘ, ΔΥ͂Θ 
Ὡοῖ ψορ ΠοχΙοῖ 1.6. πο γαῖΐμοσ. Ετῶ- 



«Ὁ δι. 
τ. τ᾿. 

ν. 13-.5.] 

11 “ο γε ποῖ Κπονῦ ἴῃδλὶ {ΠΕΥ 
ἢ ἢ πιϊηϊδῖοῦ ἁῦουΐ ΠΟΙΥ τῆϊπρβ 

 Οτομρά, Ἰ}νς ΟΣ λό ἐλ ῖηρε οὗ τῆς τεπλρὶε ἡ δηά 

{ΠΥ ψΠΙσἢ νγαι δὲ {ΠῈ6 δἰζαγ ἅγε ρδγ- 
(Καῖ ἢ τῆς αἰταγὶ 

14 Ἐνεῃ 80 παῖῃ (ἢς [Ιμογά οἵ- 
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Χ 

ἀλϊπεά τπδλὶ {πε τῆς ἢ ργεδοῦ τῆς 
βοβρεὶ 5ῃοι 4 ̓νε οὗ τῆε ροβρεὶ. 

Ις Βιυῖ 1 πᾶνε υβεἀ ποης οὗ [ἢδ86 
τὨηρβ : ΠΕ ΕΓ πᾶνα 1 υνυτγιτεη τῆ ε8ε 
τὨίηρβ, τας ἴτ βΒῃου!ά θῈ 580 ἀοπε υπῖο 
ΠΊΕ : [ογ 2) τύεγε Ὀεζζογ [ῸΓ π|ε ἴο αἷδ, 

Ῥβαῖίς ἅτε οἐδέγι δηὰ γομ πιὰ «ὐθ. ἘᾺ]] 8688 
18, 1 ΟἾΠΕΓ 6556. ἴθδοῃοῦβ ἰη (οτίπίἢ ἢᾶγα ἃ 
βἤδγε ἴῃ [ἢ158 δυδηρο 5ῖ]ς ᾿ἰσθῆσα ΟΥ γΙν ΘΟ ρῈ 
νι ]οἢ ὈοΙοη 5 ἴο γοιι (τῆς ὑμῶν--- ΕἸ ΡΠ ας --- 
ἐξουσίας) ἴο 51::05ϊδηϊαῖο, ἤανγο ποῖ 1 [ἢ6 
ΑΡροϑίοϊϊς ἔοιιηάου οὗ ἴη6 συ ΓΟ ἢ 5 ἃ 5 ΓΟΠΡΟΥ 
εἰαίπι ἴο ἃ δἰιασ ἰῃ [παῖ ρυν θα, νης ἢ ἐδε7 
δοςερῖ δηά δη]ΟΥ " 

ΑἸ! τη σοπιπιοπίδίογβ πιᾶκο ὑμῶν ἴΠ 6 οὔ]θα- 
{ἶνες ροπίξινο : γαῖθοσ [ἴ 15 5 δ] ςζίνο, σβρθο αν 
1 81. Ῥ4}1} ἱπϊοηάδα ἰῆ6 δὐϑδίγαςϊ ἤεοπσε ἴο 
μαγάθη ἱπίο ἴπΠ6 Ἴοησγοῖθ »ηαίπέσπαπες, δπὰ 
ἴο δε Ἰάοππβεὰ ἢ τ. Ηονν ἴΠ6 ΟΥΑΙ ΠΑΤΥ 
Γοηἀογίηρ οὗ  οτυεῦ ΟΡ γομ 5ι115 {15 ῬΑ 5846, 
18 ποῖ ἐἌ57 ἴο 566. 

12. ςοπίπηυοά. 8ιέ--ον δ ἰοηρτῃ ,μ- 
γηὶπαὶ Ῥαμίμα, πονν ἀοβοοπάς (6 δυο τιη- 
ἄἀετ ἰΙοῆξ ροπί ὑρ. 80 ἴασγ, γὑγοοῦ δῇεγ ργοοῦ 
ἢΔ8 Ὀδδη οεἰϊορα ἴο 8ῃδνν ἴῃ βΌΠΟΓΑΙ [παῖ “16 
ἸδθουγΓοτγ ἰ8 νου οὗ 15 Πἰσα,᾿" δηά (ἢϊ5 σῃδίη 
οὗ ῥὑγοοίβ. 48 Ὀδεη τίνεϊθα ὈΥ ἃ βροοίδὶ δρρ]1- 
ολίίοη ἴο ϑ8ρ᾽ γίτι] ννόγκοσβ, δἀπα {π|5 τὶνεῖ 
ραΐη πᾶ8 Ὀθθη οἰϊποῃοά Ὁγ ἴΠη6 5ἰφίθά ἕαεῖ 
ἴΠηαἴ οΟΠΟΓ τοᾶσποῦα ἴῃ (ΌΤΙ ΠΙ ροβῖοτίου ἴο 
[86 Αροβῖῖϊε ἤανε δοςορίθα {παΐ πηλαϊηΐθπδηςὸ 
ἔἴγοτῃ ἴδε μυχοῖς, ἴο ψῃϊοἢ τῆς Αροβίϊα πίπι- 
861 Πδά ἃ ΓΟ δηα ἃ 5ίγοηροΓ οἰαῖπη. “Ὑ65,᾿" 
ἢδΘ ἌΓρι65, “ ᾿παΠ5ρι 4 ]6 15 ΤΥ τιρπῖ οὗὨ ργῖνὶ - 
Ἰερθ, 8ἃ5 1 πᾶνε δὶ γον." Βαῖ---ὡν7ἱ: 
{ΠΡ Πμαπί Θπλρ ἢ δ515, 1 ποῖ ἢ ἃ τουςῇ οὗ 
δδγοδϑῖη ἴοο---ῃο ἕδςΐϊ 15 ΜΘ ὭΘΥΘΥ πὶ ἀθ π89 
ΟΥ̓ (16 »υϊυϊἹορο! ΚΘ Πονογ ἀνδ]θὰ οὐγ- 
861γν65 οἵ 1! (οὐκ ψ δογίσι βογηθῖ ποθ Ξϑ 
πευογ); πὶ - 6 ὙΕΤΥ γτονοῖθο- -]ἷόὸ δΒο]ὰ 
οὔ, ψΧ7ὸ 8710 Ῥ»τΙοοῦ Δρδίπδί 84]}] ργοϑϑιγο 
οὗ τειηρίδτίοη ἴο ἀρργοργιαῖο ΟὟΓ ᾿Ισθῆβδο οἵ 
ΔΙΊΘη τηδϊποπδηςδ, ἐπ οτἂθν τδαΐ ψ͵ὸὸ ΠΙΔΥ͂ 
ἔατηΐθ πὸ οὐδῖ801]10 ἴο [889 [Β}96] οὗ 
Ομτίδῦ: 810 ἢ δη ΟὈϑίδοϊθ 45 ἴπ6 ἱπιριιδίίοη 
οὗ ΠΙΕΓΟΘΏΔΓΥ πηοῖϊνος ΟΥ̓ δοπια οὗ ἴἢ6 σοη- 
{πδιυϊΐοτβ, δηἀ σοηβοηυθηΐ ᾿ ΚΟνναγπΊη655 ἴο 
(ἢ ργϑαςπίηρ. 

ΝΙ.Β. Ηετο στέγομεν ΞΞ ποῖ 50 Τῆυς ἢ αὑς 
ἐπάμγο 485 ΜῈ γοπσΐ ΟΥ̓ ἀκῶρ ομἕ, ὝΤῊΪ5 νϑγὺ 
ΤΊΘΔΠ85 ΕἸΠΟΥ ἴο ἀξοῤ ἐπ, ἃ5 ἃ σΡ πο] β ψἼΠΟ, ΟΥ 
ἴο ἄδῶρ ομί, ἃ8 ἃ νναϊετργοοῖ (ἐμάτιον στεγανόν) 
Κοορβ ουὖΐταιη. ὍὙῆα Θϑϑθηίία] 56 η5ὲ ἰ5 τῃλῖ οὗ 
ἐϊσῥιίπεῖ:; ΜΏΘΙΠΟΣΙ δρδιίηβί ργέβϑιγο οὗ [ἢ6 
ἑἡπευαγά οἵ οὗ ἴῃς οὠμαυαγά, ςἰγουπηθίδπορθϑ ἀ6- 
[οστηη6. Οδιείαοίε: ἴῃς ἤρυγο 8θοη8 ἴο 6, 
“1ὴ οΥγάοσ [ἢδΐ ν'6 ΤΑΥ͂ 6]] ηο ἴγθα Δογοβϑδ ἴΠ 6 
ῬΑΙΒ οὗ ἴῃς βοβρεὶ; 5 πηϊῦ ἰη ἤρυτγε δυῖ 
ἀϊδετεπί ἴῃ 5εῆϑε 15 προκοπή. 

“.. 18. Αραδΐη ἢθ σοίυγης ἴο ἴδ ἰδϑὶ οὗὨἨ ςοῦγο- 
Ὀοταῖίπρ 8 Αροβίοϊς ργίνἷϊθρθ. Α Ἰοῆίοσ 
ΠΠυδίγαϊίοη (πη (μαΐῖ οὗ [6 5ο]άϊοσ δηὰ [ἢ6 
ΥἱΠΘάγοϑϑοσῦ δηά [Π6 ϑῃπορῃογά δηά (ῃ 6 οογῃ- 
(γοδάϊηρ οχ απά ἴῃς ρἰουρῃ-ἀγινπρ πίη ἢδ 
ὨΟΥ ΕἸΡΙΟΥ̓5 ἴο ὀηΐογος ἀρδὶπ δηὰ δρδίη ἢ}8 
Ἶιισῖ εἰαῖπιθ. ΨΝΏΥ 50) [ἢ ογάδσ (ἢαϊ πὸ 
ΤΩΔΥ ΤΠΕΓΘΟΥ͂ 5ΘΘΟΌΓΟ ἃ ἔγοϑἢ βίθρρίπρ- ϑἴοπο ῸΓ 
ΓΕΙΘΓΑΌ Πρ 158 ον ΔὈ5ο]ι6 τοϊθοῖϊίοη οὗ δ] 
δος] 6! δϑῖῖς πιαϊηΐθπαηςθ. ΕπΟῪ γ98 ποὶ τδδΐ 
ἜΘΟΥ ὙΠῸ ῬΟΣζΟτΏ ἴ9 δϑοσϑὰ γχίΐ' 
(υἴχ. [νυν ἢ ργιοϑίθ) ὕσοτι [89 δδοσϑὰ φίχεε 
οὶ ᾿ποὶγν ζοοὰ, πὰ ΓΏΘΥ ἘῈῸ ΔΙΘ ἐπ 001- 
ίαπί αὐϊοπάδηοθ ΟἹ [89 ΑἸΐαν ἀο ψὶτὰ 
ἴη9. ΔΙΐδΥ Ὠάανθ {ποὲὶν δΈΔΙΘΟ (οἵ πιδδῖ) Ὁ 
ΤΟ δγ σοηβυπι65 δηὰ [ἢ ῥγθϑῖ σοηβιιηλ68, 
ΘΔςἢ ἴῃ πὶ οὐ ὙΨΑΥ͂, 15 οὐσῃ Ρογίοη οὗἉ (ἢ 6 
Υἱ ο1Π|. 

156.1 ΒοΎΘΥΟΥ --- ἢ (15 φγοσδάδηϊ 
Ὀεΐοσο τὴ οὗ Ὁ γῖϑι 5 οννη ογάϊηδηςσο {παῖ Π6 
ὙΠῸ Ῥγοοϊδίπιβ ἴδ ροβρεὶ 5ῃοι")]ὰ οὐ [ῃ6 ροβρεὶ 
Ιϊν6---ἰ ἰοῦ ὁπ δ ο ποῖ ᾿ηδὰθ τ89 Οὗ ΘῺΥ 
019 ΟΥ̓ [9686 ΡγοΙοΟραῖινοβ: γϑί (ΟϑΊΓεο- 
{ἰνεὶγ ---᾿ νν]5}} γοῦ ἴο υπάεγϑίδηα) Σ ἂἃπὶ ποῖ 
ὙΣΙΓΙπρ ἴδ πα, Τμαὖ {τ ἸΩΔΥ ΘΟ 9 ἴο τὰ :8 
ἐπ ΠΥ ο880. “᾿Οοἴης ἴο [(ἢ!5," ἴο νι, τπδὶ 
[58οι]ἀ 156 ΤᾺΥ ᾿ίσθηϑο ἀπά δοςορί ἰοοὰ δηά 
σἸοϊπίηρ. ΕἾ} 86π56: ἃ δας σοπιο ἴο {Π|5,1 
Κηονν, ἰῇ [Π6 ςᾶϑθ οὗ οἴδεσγ (ϑδοῆογβ: δύῃ 
ΑΡοβίϊθϑ μανὸ ἀναι θὰ {πε πιβοῖνος οὐ {πο ῖγ 1υ5ῖ 
Ὀτγίνηορο: Ὀιι »γ σᾶ86 18 ὄχοθρίοπδ): 1 Πᾶνα 
ΤΟΆΘΟΠ5 Οὗ ΠΥ ΟΏ : Ζ07 8 ΒΔΡΡΥ͂ ὑδὶ πρὶ ΤῸΣ 
129 (5δεὸ Μαγκ ἰχ. 42, 432) Τα ΟΥ ἴο ἀΐθ 
885 δαὶ ΒΗΥ͂ 059 Βῃου]ὰ ἸΏ 8 0 ΤΩ 
Βοδδῖ ΔῺ ΟΙΔΡΟΥ ὁ56. Ναὶ ὑοαδσῖ ἡ ὍΠῃὲ 
βυθδίδηςε οὗ ἴπε δβδϑουίοη ἔσθ υἱϊογοὰ [η 
δεςοηῖβ οὗ (γυπιρἢ, “1 ἤσνοῦ Ἔχεγοῖδεα ΔΠΥ οὗ 
ΤΥ γἱμηῖθ οὗ ργίνηοθρε! ἢ [ΠΟνΘΥ ἴθ ΠΟΓ 
ἄγδηξκ ποῦ εἰοιμῃοὰ τηγϑεὶῦ δὲ οἵ ποῦ 5 ὄχρθῆβα. 
ΎΤΠηὸὲ οἴδον γεδλάϊηρ οὐδείς ἴὧῸΓ ἵνα τις Ὀείης 
τηοτα αἰβηςι 15 [16 τλοσγα ργοῦδο]ς : ΠΠΓΙΟΙΘΙΥ͂ 
Θπουρῇ, [ἴ ὨΔΡΡΘΏΒ5 10 γίείά ῥγεομοίν ρὲ “αριδ 
“6745. 

Ν.Β. Νο Ὀγθδῖκ ΟΥ̓ δροβίορεϑβ ποοά δὲ ἃρ- 
ὈΠοα αἴογ ἢ, 25 βοπλθ, δηα σδγίδι ]Υ ἢῸ 5ἴορ 
δμουϊά θὲ ῥεῖ δε μου, ἃ5 οἴπετβ. ὙΤῆε ςοη- 
βίγυστοη 1η {8]] ἰ5. 1Π|5: δέϊεγ ἤ βῃΡΡΙΪΥ ἵνα: 
ςοτηπιοη που ρἢ ἰῃ ΟτΘΕκ ἰ5 (6 οπηϊβϑίοη οὗ 
ἃ τοϊδίνε δέζεγ ἥ, Ἰυδῖ 85 'π Εηρ ϑἢ [Π6 ομλϑ8- 
βίοῃ οἵ ἐῤδαξ αἴζογ ἐραη, ἴο νυῖ, γαίδοῦ ἐδαπ γοῖ 
σῥοιμ ά δὲ Ρμέ το ἱγομδίρ, ' ννοτα αἀνίϑαῦὶε.. ... 
τε γαῖμεγ πη ἐδας γου βμου]ά.... Αβεγ 
μᾶλλον ἣ ἴδε περαῖινε ἰῃ οὐδείς ἸορΊΟΔΙΙΥ 

195 



304 

τπαη τπλῖ ΔΠΥῪ πιὰ 5} ου ἃ τηλκα ΠΥ 
Εἰογγίηξ νοϊά. 

16 ογ τβουρῇ 1 ργεᾶςὴ ἴδε ροϑβρεϊ, 
Ινε ποιϊίηρ ἴο ρΙοτΥ οὔ : ἔογ πες68- 
ΒΥ 15 ἰαϊά ὕροὴ πὶ; γ8ᾶ, ὸῸ6 5 
απο πλα, 1 1 ργεαςῇ ποῖ ἴῃς ροβρεὶ 

Ι, ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝ. ΙΧ. [ν. τό---ἰϑ, 

17 ΕΟΥΊΓΙ ἀο {15 (πῖπρ νν ΠΠ ΠΡ, 
Ιμᾶνε 4 τενναγὰ : δῖ 1Γ ἀρ ῃϑῖ ΓᾺ 
Ψν}}}1, 4 ἀϊδρεηβαϊίοη οὐ 1ὴε γοερεὶ ἰ5 
ςοπιπλ τε τηἴο ΠΊ6. 

18 μαϊῖ ἰ8 ΠΥ τουγαγὰ τῃεη 
ζγεντν ταῦ, νσῆεη 1 ργεάςοῖ τῆς ροβρεϊ, 

νΔΉ5ῃ68, ἀηὰ οὐδείς 18 Θαυϊναϊεηῖ ἴο τις. [ἢ 
ἕαςϊ {818 15 δὴ ἱποίδηςε οὗ ἴῃς νν6}}]- Κπονγῇ 
Ἰάϊοπι μᾶλλον ἣ οὔ : ἴπε ταϊϊοηδὶς οὗ νῆῖο ἢ 18 
ῃοῖ ΔΓ ἴο 566Κ: 6. 5. Ηετγοά ἵν. 118 “Το 
Ῥογβίδη 18 σοπὶὸ ποῖ ἃ ΨὮϊ πιοῦὲ δρδὶπϑῖ μϑ 
(δὴ ἀρδιῃηϑδί γον." 1ῖῃ {86 Οτθοκ, “τ Δη ηοΐ 
δϑραϊηβί γοιι ;" ἴπ6 ὑπάογγίπρ τπουρῆϊ Ῥεΐπηρς 
ὁ“. ἢρ 15 ποί σοπὶθ δρδίηβί γου." Ττῇε οχρίδηᾶ- 
Ὄοη οὗ {Π]5 βιιάάθη δρραγτίοη οὔ ἴΠ6 περδῖιν 
ιδῖ Πόσο ἴἴ 5 Ἰορ ΠΥ ποῖ ννδηϊοα 566 Πὶ5 ἴο 
6 115. Δ θη ἴῃ ςοπηρατίηρ ἴννο δἰἴεγπδ- 
{{νὸ5 Α δπὰ Β,1 ργοπουηῆςθ αἱοιιὰ ἴῃ ἔδνοιυσ 
οὗ Α, [1 τρϑηῖα! Υγ ρᾶ55 ἃ ποραῖϊνε Ἰυάρπιθηῖ 
ἀραϊπϑί Β: δηά 11 ϑρεαῖκ ν τῆ 5οπηθ φηιοίίοη, 
[Π|5 πιοηίαὶ πορδίίοη βρυῖηρδ ῈΡ ἰσγοργοβϑι 0] 6 
δῃηά πιά 65 1[561{ ποαγὰ ἴῃ ἴπ6 ϑεοοηά οἴδιι56, 
δηὰ {πὶ Ὀδοδιιδα 1 πὶ δᾶρεῦ ἴο εἰθπΥ ἴθ 
σοηίοηῖβ οὗ ἴΠ6 βοσοηά εἴἶδιι56 οοπείάογεά ἀραγὶ 
7 οι ἐῤὸ γε εἰαισε. Ι͂ἢ ἴαςῖ, ἔξε! Πρ πηδϑῖοῦβ 
Ἰοσὶς δηὰ ιιάάθπὶυ διυγίβ οὐἱ ἃ ποραῖϊνθ, οὕ 
τνῃαῖ ἰ5. [Π6 βᾶπιὸ {πίηρ, σμδηροβα [Π6 Ἰορίοδὶ 
τις ἰηΐο ἃ 5ϑηϊπιοηΐα] οὐδείς. δοπηοίπιης δκίη 
ἴο [Π|5 νονν ννγῖες. Βυζπηδηη ἴῃ Ποπιοβίμεη. 
σοηᾷία Μ|άϊαπι, Ρ. 141, Ὑ0 αἷϑο οὔβογνοβ [Πδΐ 
[ἴ 15 ᾿πηπγαίογιδὶ ἴο {πε 86η88 νυ ΕΠ ννὲ 54 ῪΥ ἴῃ 
Οτοοκ, Τρ: 1 τραϊ Ὧο γαΐῤῥεγ ἐθαπ ἐδαΐ, οὐ ἐῤὶς 
γαΐϊῥεγ ἐῤῥαπ ποὶ ἐῤφαί. [ ΔῸΥ 5.ποϊατ, ἤονσ 
ΘΥΘΣ, 5ῃοι}} ἃ τῇ Ηογδηη ἀοπηδηαὰ ἃ πορᾶ- 
τἴοη ἴπ ἴμε ἤγβί εἴδιιβε, ἐχργεββοά οὐ Ἱπιρ δὰ, 
ἢ6 Ψ] Πηά 1ἴ Αἰγεδαὺ ἱπλρι θὰ ἢ ἀποθανεῖν Ξ 
μὴ ζῆν, ἴοΥ ἀεαδῖῃ 5 ἴῃ [561 ποραϊίοη οὗ "ἴδ : 
αὐ τ[ὴ6 ΡῥΣοῦ πορδίϊννο, ννγ 8 Βιυϊτπλᾶηῃ, 15 

Ὠοΐ ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ, ΠΟΙ ἱηάεεά [5 1ἴἴ : 8.66. Τβιςγά. 
111. 26. Ἰηϑίαπορβ ἰῃΏ ΕἸ Πρ] Ϊ5ἢ} οὗ 1}15 οἴϊοϑδο 
Ὡοραζῖνθ νν}}} οσςιγ ἴο [Π6 γοδάθσ. 

16. ΟΥ̓ πε ποχί ἔννο νόῦβϑβ ἴΠ6 τη θδη]ηρ ἰ5 
τὰς ἀϊσρυϊοά : ρῥγορανὶγ (ἢ6 56η56 15, “ ἔοσγ 
1{1 5ῃοι)]ά 5111} 86εῖ γί [Π6 ροϑβρεὶ "--- ΠΣ 
ὈΥ φγεδοπίηρ οὐ ΟΥ̓ ἰοΔοἢίησ, ΟΥ δνθη ὈΥ͂ 
ΤΠ Ιηρ -- ποῖ Ροβϑίθ]α ἴὺσ πὸ 15 βοδϑῖίηρ. 1 
ΕἸοτΥ ἴῃ [Π]5. ΟΩΪΥ τηδῖ, 6 1 ἀο τῃ6 ννοσκ 
οὗ 8η δνδηρο δῖ, [ ϑιιρροτῦῖ πα βοῇ ΟΥ̓ ΓᾺΥ οὐ 
ἰδῦοιγ; ἃ5 ἴο ΤᾺΥ̓ Ἔνδησο]δῖῖς ννοσκ 1156] ἢο 
ΡΟΞ5Ι ΠΥ οὗἩ μ]ογυίησ ἴῃ ἐῤαΐ! ἴογ ἃ πεορε 
Πδῖἢ ὈΡΟΉ πε : ΤΥ 5 ησι Αγ π4}} ἔγοτη (  γίϑῖ, 
ΠΘη Π6 δρρθαγοὰ ἴο πιὸ ἤρᾶσ [)απηδϑοι 8, 
ΤΛΔΓΚΒ ΠῚΘ 5 Πρ ]Γ: 8Δη ΘΧΙΓΔΟΓΑΙΠΑΓΥ͂ σΟΠῚ- 
τη 5ϑοῦ σγθδῖθ Δη Ἔχ ΓΔΟΥἸΠΔΤῪ ΓΕΒΡΟΠΒΙ: ΠΥ: 
ΡΓΘΔΟἢ 1 πιυῖ ἀηἀ (εδοῇ 1 τηιιδῖ, απ {παῖ {ΠῈΣ 
ΒΌΒΡΕΙΪ ; 707 Ψψο9 ἰδ πιθ, ὦ 1 ἀο ποῖ δοῖ 
οτῦ [89 Ζ06Ρ6Ὶ ἴο [80 9ὁ1π4! (Δοτγ. 5100].) 

17, 185... Ας ἴο ἴποβο ἀϊδῆσυϊξ γόσϑοβ 
δατηϊἰηρ οὗὨ 56 νεγαὶ ἘχρΔη ΔΕ ἢ 5, ἰἴ ΤΔΥ ὃὈ6 

τοιῃδγκοά τπαὶ ἴπ6 ἐοϊονγίης ἱπίεσγργείδιοη 
5665 ἰῃ ἰἴ5 πηογὰὶ ἴοηθ ἴο ὃς ἰη Κοορίηρ νἹ ἢ 
τῃδΐ Βιιπιῦ]6 ἀπά ἀπιοϊσιουβ νῖονν οὗ 15 διΐυτο 
Ροβίοη πη ἴπ6 Κίησάοπι νν σον 51. Ρδι}]} δοπιθ- 
{ἘΠπ|65 ΘΥΪ ΠΟΘ 5 ἴῃ 5 Θαγ οΓ ΕΡ 51165, 566 ΡΏ]]. 
1. 12. [{ 5ῃοιι]ὰ 6 ποϊοάὰ τῆαΐϊ ἰπ νοσ. 17--Ὁ 
ἑκὼν ΞΞ ΟΓ᾽ »ἸΥ οαυη εροῖεθ ΟΥ «εἰ εἰεγ παι οη 
δηἀ πράσσω -Ξῖ ν»ιαζε α ὀιαίποις, 51} 51} 
{π6 ποχί ννογά μίσθον, ΟΥ γεεο»»βεη.6 οΥ ἰαδοιγ---- 
δηὰ τΠδῖ ἴῃ νοῦ. 18 ἃ σοϊηπιᾶ 5ἰιοιϊὰ ὃς Ρυΐ 
ΔἴοΥ χετυαγά ἐδεη, ἀπὰ ἴδ πηᾶγκ οὗ ᾿πῖογσορᾶ- 
ἴοη τοπιονοὰ ἴο 6 ἐπὰ οὗ {|| νεῦδθ. ΕῸΣ 
7 ὉΥ οδοὶοθ 1 παῖ Δ Ὀπδὶμ 988 οἵ 
τὶν --- Κα ΟἿΠΘΥ δᾶσῇοῦβ --- νῆα τ6η} 
Ι Βανθ ἃ σϑϑοσ 0} 50--ἾἸΚὸ ἴποπΔ. Οοά 
τοιναγάς νο]υηΐοοιβ ἰΏ Ηἰβ οννὴ οαδιιϑο: ἐξ, 
ΒΟΎΘΥΘΙ, ποῖ οὗ ομοΐοο--ἰῖ ηοΐ οἡ (ὃς 
ννΐηρ οὗ 1 «υἱἱ! Ὀὰϊ οἡ ἴΠδ 5ΡΓ οὗ 1 »εισί, 1 1ὴ 
(ἢ6 5ῃδάο οὗ [παῖ ονογῃδηρίηρ ποοεβϑιυ, 1 πὶ 
ἀοϊηρ (ἢΪ8 δνδηροὶ ψόογκπτνν δαί {πη} Α 
ἰονψατδεὶρ 11 Βοϊ]ὰ ἐπ ἰσγυβῖ; δὴ δ6- 
ΤηἰΪηἰϑδιγαΐοσ ἅτ 1 ἴῃ ἴῃ6 Βουδομοὶὰ οὗ Οοά, 
Δηα 85 50 ἢ 5{ΓἸ ΠΥ δοσουπίδο]θ. ΥὙοιὶ ΠΊΔΥ͂ 
πον; ἔΑΙΓῚΥ 45Κ, [1 πᾶν Ὧο βυγα δηά Ἴογίδίη 
ΠορῈ οὗ σϑοοήρεηϑθα ἰπ ἴπε ξαΐυγε 45 οἵἴμετγ 
Αροβίϊεοβ βανε, ψῆῇο Ἴδεογγ οδεγοὰ δη 
ΟΓΑΙΠΑΓΥ 04}} ἔγοπι {πεῖς Μαβίεγ, δηὰ 1 1 ἀο 
ποῖ Ἑσἤοοϑβδ ἴο δεοςοθρῖ βυςἢ τηδἰπεηδηςε ἴῃ [ἢ 6 
Ῥγδβθηΐ 45 (ΠΟΥ͂ ἀο--σμαῦ ἴ9π ἰδ πδ΄ ΣΘ- 
ΘΟΙΡΘΙΗ89 Οὗ τοΐηθ, 8 1 ἱπὰ δβοῖτὶηρ 
ζοτῖ (89 50ῸΦὃ"ἢΡ6] δου] ὰ σϑπάᾶθὲε 7:99 οὗ 
ΟΕΑΣΒΟ [89 5086}9] οὗ Ομ τὶδί ἱπ τοϑρϑοῖ 
ΟΥ̓͂ΠΔΥ ποῖ τπιδικὶπβ Δ ἀοσητί κεῖ πδ0 οὗ 
ΤΑΥ͂ ὈΥΪΥΪο59 ἐπ Ὧπ9 ΚΟΒΡΘΟΘΙΊ [|π οἴδοῦ 
ψνοτάβ, γοὺ ἱπέοσ, Ο (ον ῃίδηβ, μαῖ, {Ὲ 1 

γϑὶϑί ἴῃ σοξιβίηρ ΤΩΥ Ἰίσθηβα οὗ πιδίπίεηδηοα 
ὉΓ δνδηρεί-ννοσκ, 1 πᾶνε δοπια Ῥϑου αγ Γὸ- 
ΠοπΊροΠ56 ἱπάιπιοϊπρ πὶεὲ ἴο ἃςῖ ἴδ: γοῖ δΓ6 
Τρμτ: 1 πᾶνε; δηά γοι ᾶἃ5Κ ννῃαδῖ 15) ΜΝΗΥ͂ 
(γάρ οἵ νεγ. 19) ἴἴ 15 {Π|5: ΤΑΥ͂ ΓΕΟΟΙΏΡΘΠΒΕ ἰ8 
ἴῃς ΟΡΡοσ[ΠΠΥ οὐ 4]]-οἰἀθάηθββ, νν ἢ οἢ ΠΙΥ͂ 
ΥΟΤΥ τοίυβαὶ οἵ οἰαίτμαῦ]α ῥγίν]θροθ δῇογαϑ 
τὴθ ; ἂπά Ὀεγοπά {παΐ δηά βονίηρ {πογείγοπι, 
1: 5 ἴτε ἃςοθβ5 ἴο πιθῇ οὗ 8]] εἶ35865 δηά γᾶςθϑ 
πὰ ορὶ πίοπϑ; δπὰ Ὀεγοπὰ παῖ δπᾶὰ βονίηξ 
(Πογούγοτι ᾿ξ 15, ἤθη 1 ἢᾶνς [ἢ 5 ἔγθαε δ΄οθβ8 
ἴο 411} πιᾶπηοῦ οἵ 50οι}}8, ἴπὸ ργοῦδθ! ΠΥ οὗὅἁἨ τὰ 
ξαϊηΐηρ δηὰ βανίηρ πῖογὸ ἴμδη [ βῃοιι")ά ἀο 1 
Ι ννοτο ἴο πιᾶκὸ ἀοννηγίρῃς υ56 ΟΥὮὨ ΤΥ ῥΓΙν]- 
Ἰερθ ἀπά {μογθῦν βἤοςκ τῆς ἔδε]ηρβ οὗ βοπὶς 
ἃηὰ 80 ΠΙ͂ΟΝ ΠΥ Δ.ςοβ8 ἴο 4]]. Αρδίῃ 

. βεγοηά 1}15 δηὰ ἴοννεσίηρ ἀῦονα 1ἴ ἰη {πὸ 
ἀϊξίδηςο, 1ἴ 18 ἴῃ 6 ροβϑὶ ὉΠ οὗὨἨ πηγ86}} 5ῃατγίῃς 
Μὰ ἃ σγοδῖοσ ὨυΌΟΥ οἵ 50ι}}5 ραϊηθὰ 81 



Υ. 19--2ι.} 

Ι πιὰ πιᾶκε τῆς ροβρεὶ οὔ (τὶ 
νους σμάγρε, τπαῖ 1 ἀρυδ6 ποῖ ΤΥ 
ροννεῦ ἴῃ ἴδε ροβρεὶ. ᾿ 

19 Εογ «βουνὰ 1 δὲ ἔτϊεε ἔτοηι ]} 
πιόη, γεῖ ἤᾶνε 1 πιλάδ πυγ56} βεγνδηῖ 
απο 84]}, τπδῖ 1 ταῖρῃς σαὶῃ τῆ πλογα. 

20 Απά υπίἴο ἴδε Ἰν- Ι Ὀεσᾶπὶς 
ἃ5 ἃ Ϊενν, τῃλῖ 1 πιρῆς ρϑὶη τῆς 

βπνδῇ τπε Ὀ]εβδίηρβ οὗ [Π6 ροβροὶ ἴῃ ἴῃς »τεδῖ 

ἜΝ αῦονε οχρίδηδίίοη οὐὨ υϑγ. 17 5866ΠῚ5 
ΤΟΤΕ ΠΔη ΔΠΥ ΟἴΠΟΥ (0 ργόβογνε ἴδε Ἰορίοδὶ 
ΠΟΠΓΙ ΠΥ : σρᾶςο ἔοσθίἀβ ἴο βἴαϊθ οἴπεγ νἱεννβ. 

Ν.Β. [πῃ νν. τς, 1ό καύχημα -- σίογίαίίο, ποῖ 
"παϊογίο, κἰογίαπαϊ; 886 οἢ. ν. 6, δηά ἃ ποῖθ 
Πότ. ἴῃ συϑυ. 18 σπου “ Πα 7 σ“ῥομίά," ΟΥ̓ 
ΤΏΟΤΕ ΘΧΔΟΙΪΥ “(παῖ 1 «ῥα! " (θήσων : ἴὲ 15 τῆς 
ἱνα οὗ ςοηϊετηρ αἴθ τοβαϊῖ, ἔοσ (Π6 τοςοπη- 
ῬοΏθΘ 86 4 οοηϊεπηρίαῖοα σαυδε (1.6. 4 (1}} 
Μεβϑίδηϊς ϑδἰνδίίοη) οὗ ἃ Ἴςοηϊεπιρίαἰοα οεεὶ 
ἰ.6. γεξσα! 97 1δὲ γι ΐἑοσε. Ἐδυ4}}ν σοπηηοη 
ἴη ΕΠ  ΠΙ5ἢ} 15 [Π|5 5} 0] στ νΙῪ οοθαῖις τ56 οὗ 
ἐδαὶ: ΘΧΔΟΙΥ ΡΆΓΔ4}16] (Ὸγ ἃ πορδῖϊννθ 15 σοιιβίη 
ἴο Ὧἃπ ἱπίοσγοκδίνθ) 185 1 Τ655. Υ. 4, “ Υοι 
ΑΥῸ ηοῖ ἴῃ ἀάγκηθ55 ἐῤαὲ ἴῃ6 ἀδΥ «δομίά ονετῖ- 
ΔΚΕ γοιῖῖ 85 1π]ενοβ8." 

ἴῃ διπι, [ἢ]15 ΓΟσΟΙΊΡΟΠΒ6, δσϊαϊδα ἴη {1}}} ἔτοπὶ 
ΜΕΥ. τῷ ἴο ν6Υ. 21, 18 ἃ ΓΙ βίη [ΙΘΓ ΡΟ [ἸΟΓ οὗ 
ὙΠΗΜΙ 8α!π’ ἴο 51. Ραὰϊ (κερδήσω ΟσΟῸΓ5 

ὉΠ {{π|65} αὐ] πλ] Ατηρ ἴῃ ἃ ΡΟβ510]6 γονναγὰ 
αἴ ἴῃς Ῥαγοιιβίᾷ. [ἴ 15 ἃ σοπίϊηιδὶ ἐχεείσίον, 
ἸΚὸ τῆς ϑδιιςςοβϑῖνο δοἢνθγηθηῖβ οὗ Δη Αἰρίπθ 
οἰ θθτ, ἸΏΠΙΩΡ ΕἸππθηςθ ΔΠΘΥΓ ΘΠΙΠΘΗςΘΟ, 
δηά, ἴο ΓΩΤΤΥ͂ οὐἱ 1π6 ἱπιᾶρο, ἴο 81. Ρδιι] 
ργεβϑίηρ ἔογννασγά δηᾶ ρμδϊ πίη οπ6 56ΐ οὗ 5015 
δζογ διηοίμογ, {πὸ ἀϊδῖδηϊ ϑυγηπηῖ οὗ 5 ἰοπῷ 
ἰδλῦουγ 15 ἴῃς ἀϊπη ἢορὸ οὗ ἃ Ἰοϊπὶ αἴϊαϊηπηθηΐ 
ὙΠ 95 ΤΊΔΠΗΥ βανοὰ (ἴΠ6 πῖογὲ δανθα [Πε 
Ὀεῖῖοῦ Πορθ) ἴο ἴῃ6 Οὐοβροὶ ὑῬγοπιῖϑο5 δ [6 
ἢγϑί “γεβιιγγοσίίοη 23,0»: ἴῃς ἀθδά." Εὸγ {Π|8 
ἀοςῖπη8] τἴονν οὗ Π᾽Ὶ5 δπά ἴογ 1τῃϊ5 πιοάοϑβδῖ 
ἐβίπηδῖίς οὐ ὮΙ ΠΊ56} σοπίραγε νυ δὶ ἢ 5408 
εἰβεννῆεσγο, ΡὮ]]. Π1, 11. δηᾶ {Π|8 σπαρῖοσ σά η. 

10. ΕἸγβὶ ἰηϑιδίπλθηϊ οὗ ἢς γοοοπιρθῆθο. ἔγες 
Πογα ΞξΞῷ ἱπάθρεπάρφηϊ 85 ἴο πιθδη8 οἴ 8ϑιιῦϑβἴθηςθ. 
ἘΣ οΐπᾷ Γζ1990 ἿΣΟΙΩ 81}, ππῖο 4111 πιδὰθ 
ἹΔγ80Ὶ] ἃ βίανο (ἤθη [ σοϑοϊνοα ἴο ργοδοῇ 
ξταϊιυϊτου5}γ.}) ἐπ οτάθν [8.0 1 παρ δῖ ρβαὶη 
[9 ἸΏΟΥ6. ΑΠΓ0Π6515 δοΐννοση αἢ ἀηὰ »ιογ . 
ΟΧΥΤΠΟΓΟΠ 450 ἴῃ ,3,Ὅε ἃπὰ «᾽αυε: ἴδε 4]}- 
δἰἀεὰ ἴγεεάοτι κᾶν [}}} βοορὸ ἴο 8ῃ 4]-5 ἀθά 
βετυῖςε ἰῃ 1ῃ6 σδι18ς5 οὗ ἴη6 ξοβρεὶ. ΤῊ 8 ννογά 
«ἰσυνε ββουϊὰ ποῖ Ὀὲ ργεβϑεὰ Ὀεγοπά [{ἰῸ οχτ- 
τοσοῦ. Βυῖΐῖ νῆδλίΐ ἀοεβ ἐδὲ γιοῦ τηεδη 
ΤῊΐβ ἰ5 προγΐδηὶ. Νοῖ “πὸ γγοαϊοϑί πιιπὶ- 
θεν," 8 ΑἸἰίογά δηὰ οἰποῖβ; [ἢ σοπιραγαίίνα 
15 51ΓΙΟΙΪΥ ςοπιραγαῖϊνα : ταῖΠοῦ 4 σγεαϊεῦ 
πιρμόον ἰδεγεόγ; ἴοῦ ἴη6 ἀγί!ςὶς Πόγὲ ροϊηΐβ 
ὑδοκνναγὰ ἴο αὐ, τὴς σογτγοϊφεϊνε οἵ σιογε, δηά 

νειν 7::1.----Χοὶ,. 111]. 

Ι., ΓΟΟΚΙΝΤΗΙΆΑΝΞΘ. ΙΧ. 

]ενβ; ἴο ἴδοῖὶ τηδξ δῦ υπάστγ (Π6 
ἶανν, ἃ8 ὑπάεγ τῆς αν, ταῦ 1 πκίρῆς 
σαϊη τῆδπὶ τῆλῖ ἅτ ὑπάϑγ ἴῃ6 ἰᾶνν ; 

21 Το τῆεπι τῃδῖ γε ντπουῖ ἰανν, 
ἃ5. Μιτπους ἰανν, (Ὀεῖπρ ποῖ νυδουΐ 
Ιαθ ἴο (ὐοά, Ῥυῖ ὑπάογ τῆς ἰανν ἴο 
Ὁ γιβῖ.) τῆδς 1 πιρῆς ραὶπ τπεπὶ δῖ 
416 υυἱῖδουϊς ἰΑνν. 

ἀεποῖοϑ ἴῃ 6 δδηιεπιριατοά ἸΏΟΓΕ 5018 ςοῃ»- 
ν ΘΓ Ὁ]6 ὑπάεγ ρταϊυ!οιβ Ῥγοδοπίηρ διίγαςῖ- 
ἴῃς αἰ, τῆδη ὑπάθυ ρδὶὰ ρσγθδοῆϊηρ αἴϊγαςτηρ 
ϑοπῖθ δυῖ ΓΕρο  ηρ οἴἢογβ.Ό [υ5ῖ Ὧἃ5 ἴῃ εἐχ- 
δι ηδίοηβ, [6 ὨΙΡΙΟΓ τῆς ἤχοα πηαχίπηὰπὶ οὗ 
Αγ Κ5, ἴΠη6 ΠΙΡΠΘΥ ἰ5 [η6 πυπΊογιςδὶ τοῖδ] πδῇ 
ΤΏΔΥ ὕε Δεοἢίονθα : δὴ ΘΧαΠΊΪη6 6, ΘΧΔΙΠΊΠΘΥΒ 
δεῖπρ ἐηϊ4], 15 τόσο ΠΠΚΕΙῪ ἴο οδίαϊη 4οοο οὐ 
οὗ 12,.οοο ἴμδη οιΐ οὗ όοοο. τ ἢ ἴπὸ ἔουγ 
αἰδάγαηϊθ οὗ 4 αἰγοὶὸ ΠΊΑΥ τεργοβοπί 4}1 ἴῃς 
οἶλ8565 οὗ τηϑθῃ δοςθβϑῖῦϊο ἴο (ἢ6 4]1-2εοῖηκς 
ΑΡοβῖϊθ, ἢ6 πιᾶὺ γϑοκοὴ οἡ μϑίηίηρ τποΓὰ 
σοηνογῖβ ἴἢ ΠΟΥ οὐἱ οὗὨ 4}} τῆς ἔουγ (ἤδη 
ουξδ οὗ οὔθ οὕ ἴψο 4ιδάγαηϊς οὔἱγ. ΠΟ 
τοηήογίηρ οὗ {πὸ ΑΝ. 15 σίγῃῖ, ἔοσ ἴἴ 5. ἐδε 
»ογ6 Οὗ σοιῃρατίβοη Ὀεΐννθθη ἃ ἰἜβϑοῦ ΠΌΓΏΌΟΓ 
ξαϊηθὰ ουἱ οὔ «ο»γισ οἰαϑβϑθβ δἀπὰ ἃ βγοδίογ 
ΠΌΤΟΥ καϊποά ουϊ οἵ αὐ. 

20. Απβὰ 1 Ὀομεανοὰ ἴο [Ὧ9 7608 88 ἃ 
δον, ταὶ 70.071 1 τοϊρδῖ μαΐῃ. 

Εν. Ῥδι], ἴῃ σοπιρ ίδηςθς γι} [ον 15ἢ 
ουδίθπιβ, ὡς Ιουδαῖος, οἰγουμης ϑεὰ ΤΙΠΙΟΙΥ 
δῖ 1, γϑῖγὰα ; Αςῖβ χνὶ. 1. 

70 ἐῤερι φαΐ αγε ὠπάφγ' ἐδὲ ἰααυ, ποῖ [παῖς 
ΕΟ γβιϊδηβ (45 Οστοῖ! 5) δυῖ [6νν8 (45 ΓΠθο- 
Ῥἢγίδςῖ), γοραγάθα ἔσοτγῃ {Πεὶγ γοὶ ρου ροβίτοη, 
᾿πῖο ψῇῃϊοῃ 81. Ρδὺ] ςοπάοϑοοπάφὰ ἴο Θηΐοσ 
ἴῃ πηδίζοῦβ ἱπ ογοηΐ ϑιιςῇ ἃ5 οὐὔϑογνδηςς οὗ 
γον5. ΟΥ σογοιηοηϊδὶ οἰσδηβίηρϑ: 566 Αςῖβ χχίὶ. 
26.(Ὀ. ΜὝΆΒΘΥΘΑΒΙ ψὰβ ποῖ ὩΥ80]7 πὰ ῦ 
Τα: 566 Οὐδὶ. 11. 19, Δηὰ 4 οἰθᾶσ δηά υϑοΐυ] 
Ὠοῖο ὃγ Βρ. Πρ εοοῖ οἢ νόμος. 866 ||κΚὲ- 
υγῖϑς “᾿ηϊγοὰ. ἴο ἈΚοπΊδη8, Ὁ. 41-4ώ3 ἴῃ [18 
νοϊυπιο. ΝίοΣ ὀείησ, ἃ5 1 ἄμπεεω τΠδῖ 1 νγᾶ8 Ὡοΐ : 
μὴ ἀεποῖεβ εοπεείομσηξις. 

21. Αποίδογ ἱπβίδηςς οὗ εοηπάευεεησίοη, πὰ 
(Πα ἴο ἴῃς ουΐδ!άε Ηφραΐμδοη, 566 Αςῖβ χυἱ]!. ; 
δῖ. Ῥὺὶ] δ Αἴπθηβ ἀϊδοουγοοὰ ἴο Οτεοῖκβ ἴῃ 
Οτθοκ ἐδϑῃίοη, αυοίϊΐης ἔγοπιὶ Οτθοκ ροεῖβ. 
Το Θοὐδβ οὔ] 1 θομδανθὰ 86 δὴ οὐΐ- 
αν, ποῖ δοὲπᾷ, 451 νυνὶ] Κῆονν, δὰ οὐ] 
οὗ 6οἂ, Ῥαΐξ δῷ ἐπ]ὰν οὗ Ομ σὶδί. [Γ ἤογα 
[Π6 ννοτὰ οὠζίαφυ, ΟΥ̓“ οπε 2ἐ ουΐ οὗ ἴῃ ἰτνὺ7νβ 
ῥγοίθοςοη," Ὀ6 τῃουρῆϊ ἴοο ρμοϑιεννα ἃ ἴεστα 
ἴοσ ΗἩραδίῃθη, ννῆ0 5] ΠΊΡΙΥ ἸΑΥ ουϊδιἀ6 [η6 ρΡ416 
οὗ (Π6 Μοκδαὶς 1ἅνν, ἰὴ ιἴ5 ρίαςε τηδῦύ ὕδ 88- 
δεβιοά ἐπεῤίααυ, ἔοτταοὰ κΚὸ ἰσεξίαηά, ἰαεξ- 
ὀγαΐη, ἰαεξᾳυϊ!, ἰαεξίμίγε. Ζαεξίααυ ἀπὰ ἰααυ- 
ἐκ: ἅγὸ ἴοστὴβ οι ἴσιο ἴο ἴπΠ6 Οτσθοκ, γαῖθοῦ 
ΤΏΟΓΟ 50 ἴῃδη οεϑήσευ : διιῖ ἐπαυάξι. ἰΒ πον ἴοο 
ταυςἢ Ιἀθηπβεαά ἢ ἐπσωδογάϊπαϊθ ΟΥ ἐνιρίοιω. 

υ 
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22 Το ἴἴϊ6 ψνολκ δεοδπια ἴἰ 48 

Ι, ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. ΙΧ. ν. 22---24. 

21 Απά τἢϊ5 1 ἀο ἔογ ἴδε ροβρεὶ 8 
ννελκ, παῖ 1 πυρῆς ραΐῃ τῆς νγεὰκ : ᾳζε, τῆδλξ 1 πιρῃς θὲ ραγίακογ τῃεγεοί 
1 δπὶ πιδάε 4}] {ππρ8 ἴο ]} γιϑη, τῃαϊ 
Ιταῖρῃς ΟΥ̓ 411 πηδᾶηβ βϑᾶνε 80Π16. 

ἢ γομ. 
24 Κπον γε ποῖ τπδῖ {ΠεΥ̓ ψνὨϊοἢ 

Ἰαίααυ (ςοτρᾶγε δὴ ἑπίαπά ἴον) 15 υϑεὰ ὈΥ͂ 
ΘΟΙΆΠΟΥΓ δηὰ ὈΥ Βδςοῃ 845 ἃ νϑγῦ ΞξΞ- “ἴο σα 
δἴίογο ἴο ἴἢ6 ἰανν᾿5 ρσγοϊθοϊοη. Ε1]1] 56η56 -- 
“ἰΥΠοΥρδ5 { ννὰ8 ποῖ νοις ἰᾶνν ἴῃ σοϊατοῦ 
ἴο Οοά, δυῖ πάν ἰᾶανν ἰη γοϊδιίοη ἴο (Ὁ γϑῖ," 
ἴο νῖϊ (45 Ομγγϑβοβίομλ) “πηάθγ ἴῆ6 ἰανν οὗ 
[πὸ δριτιῖ δπὰ οὗ στγδςθ." Βεηρεὶ πεσε οὔ- 
Β6Ιν65, ἢ 4114] γι απὰ ρἢ, ΚΗ ν ῃῸ 
15 83ἃη ουἴϊανν ἴο Οοά, 5 ἰἶκονν δ 4ὴ οὐἴϊανν ἴο 
ΟἸγίδῖ; δηά ἢὲ ψ»ῆὴο 5 8π ἱπίανν ἴο (Ιγιβῖ, 
15. 4150 δὴ ἴπᾶνν ἴο σοά." Δ μαῖ ἰ5 τῆς ἰᾶνν 
οὗ ΟἸ γε} ὅεὸ Οἱ. νἱ. 2, εχ Ορῤγι ἱ! ἰοκ ἐσὲ 
αν {11:. 

22.1 Ὀομβεανοὰ ἴο ψοδκ] 6 (ἰπ {πε 
[ἢ οΥ ἴῃ ἀϊδοογηγηθηΐ οὗ πηογὰ] {γι }5) 88 
δ ὙθακΙιϊη. Α ποίδο!ς ἱπδοίΐδηςθ οὗ {ἢ15 
δοςοτητηοάδφίοηῃ τὸ δά ἴῃ ςἢ. 8, αὐϑϊοπίίοη 
ἔγοπι 465: ]οπ40]6 πιοαῖθΒΌ Το ὕμθ: 4111 
Ἰανθ ὈΘΟΟΙΘ 811 (πὶπρδ (4]1-5 ἀεἀα ἴο 4}} 
οΪ45565) μα΄ ὉΥ͂ 841] οΐῃοὰθΙῖ ΠΥ 8806 
8ο6. Ηδ πονν [οσ ψαίΐη 505 {65 ἡαύε, ΟΥ 
Ὀγρ ἴο 5αϊναῖίοῃ. ΠΥ 5ο Βοοδυβα ἴΠ6 
Αροσϑίϊεῖς πιὶπαὰ 45 τη ονογ {πε ἰοηρ ΘΟιΓ56 
οὗ νυνἱππίηρ 4}} 50ι11}5, ἀπά ἰ5. δρργοδομίηρ ἴΠ6 
ἢη4] μοδὶ οὗ ἰῆς Μίοδβίδηϊς σαϊναίίοη, ἴῃ6 ςου}- 
τηϊηδίίοη οὗ ἴΠ6 γδσοτηρεΠ56. 

28. Ηοτο τῆς ραγίϊοἰς οἵ σουγοςίοῇ ΟΥ 
ΟΥ͂ ἰγαηδί[οη γέ ΟΥ ποῖν Ὀτγίηρ5 ἴο Υἱὸν, 
[ῖηὴ6 Καεγδίοῃθ ϑικροπάθὶ ονὸγ ἴπεῸ6ὶ υποοπὶ- 
Ρἰοῖοα ἀγοὶ ; [ἴ τόνθαῖὶθ ἴπΠ6 ροϑϑθ]ο ογοννη 
οὗ ρ»ταϊυϊουβ δου αἰγὶ ἀἸβοογηθα [Πγοιρἢ 
ἃ ἰἴοῆς Ρεγϑρεςῖίνε οὐ ϑριγίίυἱ νυ]ηηηρ5, 
[π6 ἰασῖ Ὀγῃς ἰπκ οὗἩ τῆς τηδηϊοϊὰ τοὸ- 
σοιηρειβο, ἰπαΐ ᾿πάϊισοεά δι] (566 ἴπὸ ἵνα οὗ 
ὙΕΓ. 18) ἴο Γοποιιποθ ΠῚ5 Ῥυνορο δηὰ ἴο 
ΤΟΙΠΊΔΙη ἃ ἴοηςπλάκοσ. Ἐοηάοσ, Νον οἵ γοί 
Δ1}1 ΓΔ 1 ἀο 1 ἂο 7017 [709 608}Ρ6]1᾽ 5 Β8 ἴα. 
ΤὮθη ςοπθ5 ἃ ἔιγῖπου ἀθῆηϊίοη; ἐπ οΥὰΟΣ 
188} 1 πιδὰὺ ὍΘ ἃ ζο]]ον-οοπππηΐϊοθηϊ 
(δοπιπι 6 Υ1) ἐποτϑὶπ, ἴο νυ, η΄ [6 1π|- 
Τηοτία] σοηΐδηϊ5 οὗ ἴῃς ἀἰνῖπὸ πηδόϑϑαρο. Μοβκῖ 
δάπηγαῦϊα 15 1ῃ18 πχοάθϑῖυ δηά οὶ πλβίγιιϑῖ 
ἴῃ ἂἃη Αροβίϊθ, ψῇῆο νψἢ ἱπάοπγίδθϊς 268] 
τοι ἢ Παγάογ [ἤδη δἷϊ οἴπογα; τ δἰτ απὰ 
ΔΡΕΧχ οὗ ἢ]5 Ἰοῃρ οἰϊπιδίηρ τοὶ] 15 ἴο 5ῆδγο, 1 
ἴῖ πιαῦ ὕες 50, ἰῃ τῃ6 ψταινὰ γϑιοιηριίοη ἰδὲ 
15 ἴο Ὁ6 υπνεῖ]οδὰ δ ἴπὸ Ῥαγοιιβίᾳ ! 

24. Α Ἰαϊοηϊ ἔδαγ οὗ δι! υσγὸ, ποῖΐ ᾿πάροάα οὗ 
ἤη4] σαϊναϊίοη, Ὀι οὗ ἴΠ6 Ῥγογομδῖινο βαϊνδϊίοη 
ἴο Ὀς τενθαὶθα ἴῃ τς ἄδννη οὗ ἴῃ Μοβςίδηϊς 
Αδθοη, συμ ροϑῖβ [ἢ15 ἴθγϑο Ἄχῃογίδιοη ἴο πλογαὶ 
ΘΠΘΓΕΥ, ἔγι οὐἨ ΠΛοΓᾺ] ἀἰβορ]η6. ΤΠ βξαγε 
15 θογτοννοα ἔσγοπι ἴπς ἔλπιοιι5 [5Ε ΠῚ Δ Π μαπΊο5 
(ϑ8εε 81:18 “ΙΟΙΙΟΠΑΓΥ οὔ Οτοθκ δηά 
Κοπιᾶη Απιϊαιυτε5.), ἃ ρυδμά Ῥδημο]οηὶς 
[οδῖιναὶ, ἰγοηηϊαὶ, μο ἃ ἤθᾶγ (ογπι. 

ΕΒ ηάογ, πον γ9 ποῖ {πδ΄ ΒΟΥ ΨΔΊΟΣ 
ΣῸΩ ἰῃὰ 8 ΤδοθοΟοῦΣθ0 πὴ 8]1, πὶ 0890 
ΓἀἸκοῖἢ [29 ΣΟΊ 80 σὰ [8 γὙ6 ΟΥ̓́ΘΥ - 
[Δ Κο. 

Ονεγίαζε (δε Δροϑοϊυζε!γ} «υδα ἢ ὙΠΘ 
Οἴμοσῦ γυπηετβὴ Ργοῦδοὶγ: ἴῃε Οτεακ ἈΠΊΡΙΥ 
βδποιΙοη5. {Π|5:; ΠιπΊογοι5 ἰηδίδηςθϑ ἴῃ [Π6 
ι.ΧΧ, νΠογο (ἢ 5 νογὺ 15 οἴδη δάἀ)οϊηθα ἴο 
[86 νεστῦ ῥκγεμε απὰ δρρ]οὰ ἴο δέγέοπς οπδϑοα 
δηά σϑισηῖ. [Εἰ [Π|5 νίενν δ τιρμῖ, [π6 5ιη 0}: 
ὙΜΙΠΠΟΙ ἤογα ἰ5 ἃ γοργοβδοηϊδίϊνο πιιπλῦου, ἀθ- 
ποίησ ἴΠ6 πιυιπιογίοδὶ απηἰξ οὗ τς ἢγϑὶ ςοπ- 

Η͂ οὗὁἩ ἴῃς. τεάθοπηθά, πλεη οὗἉ δ}] {ἰπ|65 ννῆο 
ἴῃ τποῖγ σοιγθο οὗ ργοθδίίοη, ρυϊτην ἰογίῃ 
{Π6ῖγ [0}} σρίγιῖυδὶ ρόννογβα, ονογίδκο ἴῃ πλι}}11- 
(ἰάς οὗὁἨ πιοῦδὶ ἰαυραγὰς δηὰ ἴῃ (με δηά ἴδκο 
ἴηε Μίρββίδηϊς ὑγῖζε μοὶὰ οιἱἍ ὉΥ ἴῃε6 αἰϊνηςα 
Βυπηαη τἰπλρῖγο. [ἢ 1Π18 σταπὰ σγᾶσθ ΤΩΔΠΥ͂ 
Γιη, ἔονν νη ; δηά τῆς σοτηραγδίνα ἔενν ννῆ0 
ἄο νίη πᾶν ἴῃ βίγοης δι} ἰγαϊποά Ἰοηρ δηὰ 
ψτουμῇῆϊ πεῖς ; ἢ6 πο ονογίαϊκοϑ [λ6 πιλ55, 
δἰίοηθ ἴδιο ἴῃς ργίζθ. Τῆς ἴεχῖ ἴῃ ραγᾶ- 
ῬΏΓασβα πηολη5, Κ Α5 ἴῃ ἃ δαῖςἢ οἵ ἐοπιροιῖουβ 
ἴῃ 4 ἰοοΐ-γαςς 84}1 ἱπάθοά σι, γεῖ οπεὲ ΟΠΙΥ͂ 
ΔΊη5, ἴῃ γοϑῖ ἰοϑα; δυῖ ἢδ νγνΠλοὸ νν]η5 ΓΙ Π5 4]]} 
[86 ννΑΥ νυ] 411 15 πη μξ 50 85 ἴο οδῖςἢ Ὁ 
δηὰ ουΐδίγιρ [6 τοβί, ἴῃ κ᾽ Δ ΠΟΥ, «ὐἱ!ὁ 
σμερ «“ρῥεεά (οὕτως) τὰμῃ γε, Ο Οὐογπίίδπϑ, 
ας: ἴο ονογίδκο. 

Ιι πιᾶῦ 6, μονγενοῦ, (πὶ 81. δι} δῆϊεσγ 
ουεγίαξε γΛΘΉΤΑΙΥ δι ρρ!οά ἐῤὲ γῖσο. 50 4]]} 
πὸ σοπιπιοπίδίογο,; ἴῃ παῖ σλ86 καταλάβητε 
ΓΊΔΥ 511} Ὀὸ τοπάἀογοά συεγξαάε, [ἢ 6 ἸτπηᾶρῈ ΠΟΥ 
δεῖημς τῃαὶ οὗὨἉ πιοη σιιπηΐπρ ἰονναγάβ ἴΠ6 ΡΓΙΖΘ, 
45 ἴοννιγὰβ ἃ τηάτκ ποῖ γεῖ τεδςμεὰ (ῬΆΠΡΡ 
1}. 1..}, ΟΥ̓ Ἔνθῇ σδαβίηρ ἰἴἴ 88 ἃ ΙΔΓΓΥ νἹΒ 
πὸ ἰὴ οὗ ονεγίακιπρ. Οοτ, “ τῃαῖ γε σωγεῦ 
ἑαλε" οὐ ΒΘ6ΌΓΣΘ, ΠΊΑΥ ΡΟΓΠΔΡ5 501 [Π|5 ΥἹΟῪΣ ; 
εαΐο ἰδ ἴδ Ὁ]θ, δηὰ γα.» ἰ5 ποῖ ἴσια ἴο [6 
ψνογά 5 ἰάοα : δοϑι 65, ἰη τγδηϑίαζίοη ἰἰ 15 δοῖοσ 
ἴο ργθόϑογνε ἴῃς Ῥδυ πο ῥαγοπονιαοία ΟΥ̓ ΡΥ 
ἸΡοη ννογάβ ; οὗ δι ἢ νγα πᾶνε ἃ ραγα [οὶ ἰπΠ- 
βίδποθ ἰῇ ἃ ρᾶγδ ]οὶ ρα 5ϑᾶρο (ῬΏΠΙΡΡ. 111. 1.2): 
“Νοῖ 1841 1 μᾶνα δγοδαγ ἐαάεπι ΟΥ ἈΠὶ ΔΙ ΓΟ Υ 
βηἰσῃοὰ ἴῃ ΠΥ σοιγϑο, Ὀυϊ 1 Ῥυγδὰς [ΕΓ 1 ΠΙΔΥ͂ 
Ὀυΐ ονογίαξο, βθοίης {παᾶὶ] ννᾶ8 αἰϑὸ συεγέαξεν 
ὈγΥ ΟἸγδῖ," 1.6. ἴῃ [Π6 πλϊγασυ]οῦβ 5ΌΓΡΓΘῈ ΠΟᾺΓ 
Ἰδαπλάβοι!5. 

Αςοογάϊης ἴο (8 φοοοηά νἱον, ἴῃς υπηάογ- 
ἱνίης ἀοοίτγίησ, νυ ἢ ἃ δἰ ρμι ναγιδιίίοη, ψ}}}} θ6 
(Π15: (Π6 5ἰη5]6 ννἱηποῦ ἰπ ἴῃ 6 ΓΤάςο ὈγΘΗ ΓΕΒ 
τῆς οπς (Πυγοῇ {ταπιρῆδηῖ, ἴῃ6 ἔενν σἤοβθη 
οι οὗἨἉἁ Τὴ6 ἸπΔηΥ͂ «4116 ἀ, (πε ἤγϑι ἔγυ!ἴ5 οὗ Η!ς 
ΓΕΘ ΓΓοοῖοη ννῆο ἢγδι το ἔγοπι (ἢ6 ἀρδά, 
(6 αἱρῆα οὗ ἴπ6ὸ ΑἸρῇῃα, (6 ἑογειηοϑὶ σοπαυεγ- 
ἴῃς ἀϊνίϑίοη ΟΥ ΠΟΙ ΡΑΠΥ͂ (τἄγμα, οἰ. χν. 21) οὗ 
γεϊογδη βδίηῖβ ἰη ἴῃς 8] γαῖα ΔΙΤΩΥ οὗ πιδῃ- 



ν. 25---2.} 

ΓΗ ἰπ ἃ τὰᾶσθ τη 41}, Ὀυϊ οἠς τε- 
ςεἰνοῖῃ τῆς ρτζε ἢ ὅο τη, παῖ γα 
ΤΏΔΥ ΟὈίδίη. 

2ς Απά εἐνετΥ πηλη ἴἢδῖ 5[Γἰνϑῖἢ ἔου 
(ἢ πηλϑίειυ 15 επιραγαῖα ἴῃ 41} τ! Πρ5. 
Νονν ἴῃ 6γ 49 2 το οδίφίη ἃ σογγιρα]α 
σγονγη ; Ὀυζ νγα δὴ ἱποουγῃρί ]6. 

Ι, ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΕ. ΙΧ. Χ. 

26 1 εδεγείογε 80 τι, ποῖ 88 ὑῃ- 
ΠΟΓΓΔΙΠΪΥ ; 80 ἤρῃς [1 ποῖ 45 οπμα {ῃδῖ 
δεδίθιῃ πε αδἱγ: 
7 Βυῖ] Κεαρ ὑπάεγ πιΥ θοάγ, δηά 

Ὀτπρ 12 ἰπῖο βιιδ]εςτίοη : [εϑὲ τπδῖ ὉῪ 
ΔΩΥ͂ Πη6Δη8. ἤδη 1 Πᾶνε ργεδοῃεά ἴο 
οἴμετγβ, 1 πλγϑε 5δῃου !ά θὲ ἃ φδβίδιναγυ. 

Κιηά, ([ἢς ρεσυ]αγ ρεορὶς σεαΐοις οὗ χοοά «υογᾷ:. 
Το δε δησγο] δά ἰπ {Π15 2γαγοσαίυα εενίμγὶα ΟΥ̓ 
4“. Ἀ5ΞΟΙΊΟΙΥ οὗ ἴῃς ἤγϑῖ- ὕοση ᾽ 15 ἴῃ6 σου] πλϊηα- 
ὕοη οὗὨ ἴπ6 σϑοουίρθηβο, ἴο γῇ ]ςἢ 81. Ρδὰ] ὉΥ 
ἀϊηΐ οὗ υηραϊ]ά ἰάθοιγ ἀπά ὈΥ̓͂ 5ῖγοϑβ οἵ ροϑβρεὶ- 
ὙΟΓΚ ΠΟΙΊΌΙΥ ἀϑρίγεβ, ἰοδάϊηρ ἴἢ6 ννᾶὺ ἢ1π|- 
8561 δηά ροϊπίίης ᾿ἴ ἴο οἴπεγβ. Ηθ βῖγινεβ ἴο 
ΟΥ̓ΘΓΟΟΠΊΕ 56} { τῃΔἴ ἢ6 πιᾶγ ονεγίακε ἴῃ6 Ἵσγοννῃ : 
(παῖ Πα ΤΊΔΥ͂ 5θοιστε τε ἱπιρεγ 5 ῃ 4 Ὁ]6 σγοόννη 
οὗ τἴῃ6 Μεβϑίδηϊς βαϊναίίοη τοροῖποῦ τ [ἢ6 
Τοραὶ οἶος δπὰ ἴῃς βδιπΕῪ Δ5βοβϑογϑῃϊρ ν᾿ ἢ 
τῆς αἰνίπο Κιπς διά ἴπ6 ρονογηπιεηΐ οὗ [Π6 
παϊϊοηβ δἀπὰ ἴΠ6 ϑβιδ)]ιραϊίοη οὗ ἴπ6 Ῥοννοῦβ. 
“Ἡς {παῖ ονογοοιηοῖ, ἴο δῖπὶ1 ν01}} ρῖνο ἴο 
δι νυν ἢ πὸ... ." ΕΚον. 1. 21. 

Οπτοαὶ ποῖθβ ΟΠ Υογ. 24. Τ1αζεὶῤ Ὀδζίοσ 
(Πδη “τεςοίνοι,᾽ Α. Ν.: ομ6 πΊΔΥ ἴακο νι} - 
ουΐ τοιοινίηρ ; δοϑίάθθ, ἴῃ6 πρὶ δεῖ οἵ 
ἰακίηρ ΌΥ Πιτῃ γΠ0 ΓᾺΠ5 5 Π6 ἴσιο ἰάθᾶ ; δῃά 
[πὸ γέυεγ οὗ ἴη6 ρἰποννγοαῖμ ΟἿ σοηηθ5 ἴο 
νον ἴῃ {πὸ ποχὶ ννογά βραβεῖον Ξε μρηῃρίγε: 
ααυαγά. Τοοῖ ἐῤὲ ῥγίξε 15 ἃ [ἈγΛΙ ΠΥ ΕΠ ρ 58 
Ρῆγαβο. “ἐδ8ὸ τὰπ πα γὸὲ »παν οὈϊαϊη ἢ οδη 
ΠΑΓΑΪΥ δ6 τῖρῆϊ : ἕοσ ἐῤαΐ ἤθγὸ ἀδποῖθβ ποῖ ἴδ 
αἰπὶ ΟΥ δηὰ οὗ γιιππίπρ, Ὀυζ ἴπΠ6 σοπίοπιρΙαϊοά 
γοϑαϊξ οὗ [Π6 »ηαππογ ὠμά οσἱγίς οὗ τυπηίηρ : [6 
“0 ΤΆ Κ65 41} ἴῃς ἀ! ογοηςθ ; σοηρ. τ 1 655. ν, 
ς ΟὝΘλγα ποῖ ἴῃ ἀδγκπο55 Πα ἴῃ6 ἀλν 5ῃοι]ὰ 
ονοσίακο γοιι 45 [ῃϊονοβ :᾿ 5.0] ςν οἰν δοῦαίὶς 
056 οὗ ἐῤῥαί. Ν. Β. Οὔϑογνς ἤόῦὸ [Πδῖ ἵνα 
Κποννβ ποϊῃίηρ οὗ ἃ »ηχεά μεε, ϑιι ἢ 85 “ σοῃη- 
Ὀϊπαίίοη οὗ ριιγρουῦῖ δηά ριιγροβο : ̓ ἰδῆρυᾶσο 
᾽5 ἰπηρίε δῃη οὔθ 0.56 αἵ ἃ {{π|6 5 δποιιρῇ [ῸΓ 
ἵνα. ἕν ε ἀο ποῖ βρϑδξ ἴῃ γεϑβι δηῖϑ. 

25. Βιιῖ ἐγαϊπὶπρ σοπλθ5 Ὀοΐογε γαςίηρ οὐ 
Ὀοχίηρ ; 56] νγεβίγαιηξ, βϑρᾶγ ἀϊεῖ, ἢοὸ ννῖηθ ἴοσ 
ἴεῃ πηοηῖῃ8. Βνεη 50 1ἴἢ 411] ΒοΪγ σοιηρείτοη 
ΤηΟΓΑὶ ἀἰβο!ρ πὸ ῬΥΓΟΡᾶΓῸ5 ῸΓ τηογαὶ ΘΠΟΥΡΥ͂ 

ΓΟΗΑΡΤῈΚΝΚ Χ. 
1 72ε :αεγαρεόηῖς ο7 {δε ὅειυ: 6 αγε ἵνῥες οὔ 

ομγῆὴς, 7 απώ ἐλεεῖν ῥιμρέσἀνιομίς, τ ἐχαηεβδς 
ον ᾿Φ. 14 πε νμσέ ἥν ον» ἑάδοίαίν). 21 
Ἐξ νιωμδέ ποί πιαξέε Τ146 Δογα)ς ἑαδὲς {ἀξ Ἰαῤίς 
Ο7 ἀξυΐε: 24 αν ἐμ ἐλέησε ἐμά βέγοη τῦῊ 
ρ»εκ λαῦυέ γέραγαἱ ο7) οκ» ὀγείλγορι. 

ΟΗΑρΡ. Χ. Τς Αροϑίϊθ σγοΐισγη5 ἔσοτη {Π6 
Ἰοημ ἀϊγτοβδίοη οἵ (ἢ. [Χ. ἴο 186 βιιδίοςϊ οὗ 
140]-ϑἜσνίσε, (Ἅ4]1] ἴο πιὶπά, Ὁ (ουπιῃίδηβ, 
Ὑδδί Ὀε[6}} οὐγ ἔδῖ μ 5 ἴῃ ἴῃ 6 ψψ]άθγηθββ. ΤΟΥ͂ 

ἴῃ ἴῃς 5ρὶ γί] ἐποουηίοσ, Ἐθηάοσ, ΕΥΘΣΥ͂ 
ΟὩ9, ΨῸὺ Ὑ:Ι σοπίθοπὰἃ 70. [86 ὈΥΐΞΘ 
ἦπ 41} ΦΒΐΩθ8 Ῥχσϑοΐΐδθαε βο]᾽ ἴ-οοπῦσοὶ 
ΤΆΘΥ ΟΥἨ δοῦγσβο, (Βα ΦΏΘΥ ΏΔΥἡὉΎ ἴδ Κο 
--τ-ἃ Ρἰπο-νν τ δίη---σαϊπογοά ἔτοπλὶ ἃ ποίρῃ- 
δουτίῃρ, Ρίπετ- τονε. Ὑὴὸ μέν ἤότε ἀοο5 ποῖ 
Δϑϑοοίδῖα νν ἢ} οὖν ; 566 ποῖα ΟἹ νοΊβ68 4 δπά 
7, (ἢ. νἹ. 

2Θ.1 Γ891}--ἰῆο 4Π| Δηὴ δχοπΊρὶαγ---ἄὰο 80 
ΤῸ ποῖ 88 ΟΠ6 ΠΟ ΤῸη5 Ὑ{ΓῈ ππείοαὰγ 
αἷτα---ἸἸ Κα βοπὶθ οὗ γοι ἢ 4 γονίηρ 5:46- 
ξίδῃςε δῖ δὴ 140] 5 ἰερὶε (( γγϑβοεϊοπι)--- 
Β0 ἀοἹ »γδοίίβο ὈΟχὶπρ 88 Βο δἱσ.ν ΚΟΣ, 
δα1-- [6 ΝΟΥ Γόνοῦβο οἵ πιΕἰηρ νὰς οὗ (Π6 
ΤΆΔΓΚ--  Ὀχυΐδο Ὀ]Δοῖς δπ ἃ Ὁ]86-- Ποπλ} 
ΤΥ δηΐϊδροηϊσὶ ἡ Ὑεβ8. Ψνδαΐῖ δηϊδροηίϊϑῖ )-- 
ΙΔ Ὀοᾶγ, δπηὰ ᾿Ἰθδὰ 1 εἶανο ἱπ Ὀοπὰδ 
(50 ἴδγ ἴῃ νεῃεπηεηΐ ἰποϊοῖνθ ἴοπθβϑ, πονν ἰῇ 
πού ῆοά οὐ πιοιγηῖι δοσθηΐβ), 1ϑδὴ 80 ὃθ 
ΔΙΓΟΥ ΡΙαΥὶπρ Βοτα]ὰ ἴο ΟὔΘΓΙΒ, 1 Π|7-» 
Β0]7 ΔΥῪ ΠΥ οἵ ὈΠΑΡΣονυϑθὰ, 

Ὑπὼωπιάζειν τΞ “ἴο τπᾶγκ ν ἢ ἰἰν ἃ ̓η65 
ὑπάογ ἴΠ6 αγ65, ἴο ουθ- δ κεη." ΤῊΪ5 ἃροη- 
ἰδῖϊς δι θρΟΥΥ δῃουϊά ποῖ 6 ὑγεβϑδοά ἴοο 
αΟΪοϑο : [ἴ ἴ5 γαῖῃοῦ 4 οδγίοοῃ οἵ Ὀτοδὰ ἴοιυςδοβ 
[Π8: ἃ ραϊηζίηρ ἤηϊδηῃθοα ἴῃ ἀοί4!]. 81. Ρδυ] 
ἌΡρεαγβ ἰῇ (ἤγθα Ἂἰβϑοϊνίηρ νον γμηποῦ, 
ὀοχεν, ῥεγαά : οπὲ ἀυτ οὗ ἴπθ ποτα ἃ ννᾶ5 ἴο 
Ῥτοοϊαῖπι ἴῃ ἰανν8 οἵ ἴθ σοπίοϑβι  [Π6 οΟΠοΘ 
οὗ 81. Ρδι] ννὰβ ἴο ργθᾶοῖ (6 ἴανν οὗἨ 16 
Οοβρεὶ; ἰἴ 15. σιτίου παῖ ἰπ Ηεγοά. ἱ, 21, 
ῥεγαἰά πὰ ἀρονί τ ἅτ ΠΘΔΥΪΥ ΞΥΠΟΠΥΠΊΟΊΙ8. 

μηαῤῥγουεά.)] Ὅῆε ἤξιιγο 15, ἰοδῖ, ννῆθη 45- 
βαγϑὰ ἴῃ ἴῃς ταϑιηρ ἥτε οὔ Μοββίδῃ β δάνεηϊ, 
[ Ὀδ6 [οιιπά οὗ ἱπίογιου πΊοσα] πιεῖδὶ, σδίθοῦ 
ΒΡΕΣΙΟυ5 ἴΠΔΠ βαπυΐηθ, δπαἀ 50 ππ4υδ) θά ἔοτ 
Δαπηϊϑϑίοη Ἰηΐο {πὸ ἢγϑϊ ᾿Ἰηϑἰδπηθηΐ οὗ πηθη τϑ- 
ἀεοιηδά, Ἔνθ ἴμε6 φοσιβοὰ ΟΒυτγοῇ. 

ΟΚΕΩΝΈΕΚΕ, Ὀτείῆγεη, 1 νοι] ά 
ποῖ τῃαϊ γε 58ῆοι)ὰ θ6 'ρπο- 

γαῃῖ, ον παῖ 411] οὐυὐγ ἔτ ο 8 γεγο 
ὉΠ6εγ τἢε οΪουά, Δπὰ 1] ραββεά τῃγοι ρῇ 
τῆς 568 ; 

2 Απά νγεγε 2}} Ὀαριζεά υπῖο 

αὐ! σάτὰθ οι οὗ Ἐργρῖ, δηὰ “1ῃῇογα ννᾶ8. ποῖ 
ΟΠΘ δἴυ 6 Γ ἀπλοηρ {πεὶγ {γδ68,᾽ Ρ5. ον. 37. 
ὙΠΟΥ αἱΐ υπάόγυνοηξ Ὀαρίϊδπλ πηῖο Μοβεϑ, 
δηά αἰ αἵε ἴδ βδπιὸ ἔοοά 5ρίγίτιιαὶ δηὰ ἀγαηκ 

ῦ 24 
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ἷη τῆ6 εἷουά «ηὐ ἴῃ τῆς Μόοβαβ 
868 ; 

(ῆς βδᾶπιὸ ἀσίηκ βρίγίίυδὶ. Ὑεῖ ποῖ 4]}1 τ - 
βροηάεὰ ἴο (σού 5΄ Ρυγροβε οὗ κγᾶςθ :᾿ βοῖὴθ οὗ 
{λό πὶ, ἰπἀθοὰ ἴπ6 σγοαῖογ ραγί, [6}1 ΌΥ 6ν}]} Ἰιιδῖ, 
Ὁγ Ἰ΄ΔΟἸΔΊΓΥ, ὈΥ ἔογηισδίίοη, ΟΥ̓ βδογὸ επηρίίης 
οὗ τε 1,οτγά, ΟΥ̓ ΠΛΕΣΤ ΓΙ μ»8 ἀραϊπδῖ [ἐμονδῇ 
Δηὰ ἀραϊπϑδί ΠΕ οὐ (Πποοσγαῖὶς Ἰοδάθβ. 
ΤΒυ5 [01] {ΠῸῪ : Ὀόννάτα, Ο Οογητβίδη5, οὗ ἃ 
δῖ ΓΆΠ]Αγ ἔα] ; γου, Κὸ {πόθ πλ, ᾶγὰ Ἰυγοὰ δδςοΚ ΟΥ̓ 
(ἢ Ἐργρίίδη βάνοιῦτζγϑ οὗ ( οσπτ ΐδη ᾿Ισθη56, ΓΘ 
Ἔπίϊοοὰ ΕΥ̓͂ ἃ 51:πτοὰ πάη ΡοΪγ τ Ππεῖσι. Βιιῖ 
511}} γε ἅγὸ ποῖ τοτηρίοα Ὀεγοπὰ ψνμαΐ γε ἅγὸ 
ΑΌ]Ὲς ἴο ὕθαγ; δπὰ Οοά, νῇο ἴογ γουῦ ρῥῖοὸ- 
Ὀαϊϊοη 8ϑϑισηβ ἴῃς τοτηρίδιϊοη, νν}}} ἢ (Π6 
Β4Π|6 Δρροϊὶπὶ ἴῃ6 ΨΥ οὗ δβοαρε. Ετγοιῃ 4]] 
ἰάο}-ϑογνιος ἤξο ἄνναν : ἰᾶκὸ ὑνασηηρ δηὰ ἴακο 
σοιγαρο: ννῆαῖ παρροπηθα ἴο ἴπ6 νναηάογίηρ 
Ηροῦγονβ, Βοῖθποῦτ τπογοῖϊόβ οὐ Ἰπάρηγεηίβ, 
ΜΟΥ ραϊζετηβ δηὰ οὐἵ]πεβ οὐ ννῆδὶ 5}|2]} 
ὉΠάογ {Κὸ οἰγουτηβίδηςοβ οὗ ϑἰθαίβϑί θ58 οὐ οὗ 
ἀδοϊοηβίοη μάρρθη ἴο γουγϑεῖνοβ. ΤῸ ΟΠιιγοῇ 
οἵ (Ἰγίϑί ᾿δ5 ἔθάθγαὶ βαΐοριιαγὰβ ἀρδιηϑδί τὸ - 
ἰδ ρ568 }ιι5ῖ 45 ἴῃς σοηρτερδίίΐοη οἵ [5γδ6] μαά : 
ἃ ςοπιοη δοηὰ οὗ υππίοη ἢ ΟΠ γϑῖ, δηὰ 
ἢ ἐδοὴ ΟἾΠΟΓ, ννὲ 41} ροβϑεβ88 ἰπ ἴΠ6 “οπα 
Ὀγοδὰ νος νὰ Ὀγοαῖ δηὰ ἴῃ “186 σὰ οὗ 
ἴδια Ὀ]Ο5ϑιηρ,᾿ Οὐθη 85 ΟἿΕἿΓ ἔογοίδι Ποσϑ ἴπ {Π6 
ἠοϑοσῖ ογὸ δϑεϑοςιαῖθά (ορεῖθοῦ ἴῃ ΟΠ6 “ὁ τηθδί 
βρί για] ᾿ δηὰ ἴῃ οἠε " ἀτίηκ βρί γι}. ὙΠΕΙΓ 
ἐΔΉροΙ 5 Γοοά ᾿ ννᾶ5 ἴἢς βαῖὴθ ἴο ἴπϑπὶ 4}, δηή 
ΟἿΓ “Ὀγοδὰ ἔγοπι βδανθπη 8 οπὸ ἴο ὃ Δἃ]]. 
Απὰ δ5 ἴηδί πιδῆηᾶ δηά παῖ ναῖοσ, γὶ 8 
ΓΟΙΏΠΊΟΠ ΑἸἰΚκὸ ἴο 4}} 1ῃ6 5οῃ5 οὗ ἰϑγαοὶ, 6 ΤῸ 
᾿πτοηἀδά ἴο Κοορ σοῦ β σοηρτεμαίίοη οπα δηά 
πἡηαϊνἀθά, 580 ἴπΠ6 ομδ Ὀγοδά δηά ἴϊθ οὔς σἰρ 
ἃτο ἀεϑιῃθα ἴο δὲ ἴῃε τηθδῇβ οὗ Κθορίπρ τ.5 
Αἰ! οὔθ ὈΟΑΥ ΌΥ υηΐοη ἢ πε Πυπλδη!ν οὗ 
ΟἸγίϑ. ὙΠῚ5 ΒΟΙ͂Υ ἔο]ΠἸ]οννεπρ ἢ Ογίδῖ 
δηαὰ ψἱἢ Οὴθ δηποίποῦ 15 ἰῃ 118 ΥΘΤΥ͂ Παῖυσα 
πη] ν]51016 ; 1 [5 [ῃογοίοτο υἱτοΥγ ὀχο! ϑῖνα οὗ 
ἃ αἰνιἀφαὰ ννουϑὩ ; [ἴ τοσοῦ ΠῸΠπι δἱἷϊ ἀ4]- 
Ἰᾶηος ἢ Ιάοἶ5Β. Υο σᾶη πο τῇοτο δ6 μι θ5ῖβ 
αἱ ἴπε τΑῦ]6 οἵ (ἢ6 Γογὰ δηά δἱ ἰδῦ]65 οὗ 
ἀεπιοῦϑ8, [πη γε οΔη 5εῖνο σοὰ δηά Μαπιπιοῃ. 

1.Α ρμοοά τρϑάβϑοὴ 1 αν ΨΠΥ͂ 1 σμου]ά 
Ἔχιιοστῖ γοι ἴο σοΟΠ4 ΕΓ 56], ὄνθὴ 45 1 οἰγινε 
ἴο ζοπαηιεγ 5εἰζ ὈΥ Κεορίηρ ὑράοσῦ ΤΥ ὈΟΔΥ, 
ἰεβὲ 1 δϑῃοι !ὰ ρσγονθ ἀϊϑαιι δι οα ΓῸΓ {Π|Ὶ ΡΓΖΟ 
οὗ 1ῃ6 ργοαῖ ᾿ηπογϊϊδηςε : σοηβι θυ ναὶ Ὀο- 
[6}} (6 τὴδ58 οὗ 86 [5γδθὶ θ5 ; [ΠΟῪ ᾿νογὸ αἱ], 
βᾶγε ἴνγο, Γοϊοοϊοἃ ΠῸΠπὶ εοηΐγαποθ ἰηΐο ἴδ6 
[,4η4 οὗ ΡτγοπΊῖβε: γὸγ 1 ἐο ποῖ «υἱεὖ γοι ἰο δε 
ὩΣ ἑ ΟΣ 1δαΐ 9... 

ον 3π|δό ὙΠ6 δηςοβίουβ οὗ {πε [ἐνν8, 
οὗ νῆοπὶ ἂπὶ [ δηὰ ϑοπὶθ διποηξϑῖ γου, Ὁ 
(ΟΣ ΠΙΔη8. Μογθουοσ ἴῃς (ὐόπι|65 ἤᾶνθ 
ἴδκοη ἴπῸ τοοπὶ οὗ ἴῃς Ηεῦτγονθ. ΑΜ 15 
εἰ ρμαῖϊς, δηὰ ΓΟ, {ἰπ|6ὸ5 τερθαῖεά : [ἴ [5 σοη- 
ἰγαϑῖϊοὰ στῇ ἴΠ6 ,έευ ἴῃ ννῆοπι Οὐδ Ρυγροβθ 

Ι, ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΌΕ. Χ. [ν. 3. 

24 ΔΑπά ἀἰϊά 41] εδὲ τῆς 84π|ὲ 8ρὶ- 
γτα4] πχεδῖ ; 

οὗ γσοοά ἴοοκ εἴεοςϊζ, γοΓ. ς ; δηὰ ἰϊ 15 4ῖϑο σοῦ - 
τοϊδλίοἀ σὰ ἐῤὲ σανισ ἵνῖσα Τσσυγτίης ἴῃ 
Υοτ. 4. 

ΤῊΘ Αροβίῖα οπλβ {πὸ φίλαν οὗ, γε ἃ5 Ἰγτθ- 
Ἰενδηΐῖ ἴο ἢἰβ δγριιπιθηῖ δηὰ Ὀγίηρβ ἴο υἱοῦν 
πη «ομά ἀηὰ ἴῃς “τα: [ἢ656 ἴνγο, ὈοΙΏΡ “ τιοϊσῖ 
Εἰοπηθηῖβ ᾿ δηἀ δαιιθοιβ πδίυγοβ, οί τορεῖμος 
ΤΥΡΙΥ ἴῃς νναῖοσ οὗ αρῦξιῃη. Νὴ) 6 τυκῖ ηοΐ 
ΒΊΡΡΟΞΒΕ, νυν] ἢ ϑοπλε, (παὶ ἴΠ6 εἰουά δηκὰ {π6 
568 ΣΕρΡγοϑοηῖ ἴπ6 ἴσο εἰοπηεπῖβ ἴῃ ( Γστλη 
Ὀαρίίδηα, πε οἰουά πε ΒΟΑΥΘΉΪΥ οΥ ἴδε ϑρίγιξ, 
ἴῃς 5ε4 {Π6 ΘΑΓΓΠ)Υ ΟΥ̓ ΤΠ 6 νυδῖθσ, Ὀθοδιδα (ἢ}8 
ἰάθα νοι] τοπά ἰὸ ςοπβιβίοη : ἔοσ ἢ ννῃᾶῖ 
ΠΟηΒἰβίθηΟΥ͂ σδη ἴδ6 εἰουά δηά [ἢδ 568 ἰη (6 
β8Πη6 αἴδιιϑα ΤΥΡΙΓΥ {πὸ οὔθ ἃ πδίυγαὶ, ἴδ6 
ΟἾΒΟΓΙ ἃ βριγίζιδὶ οδἰοπηθηῖ Ὁ 

ΤΠἼΘ ἵννο Ῥἤγαβοβ ᾿ὑνΟγΟ ὑπάᾶοσ ἴπ6 οἱουά, 
δΔηά ᾿ραϑϑεὰ {πσγοι ἢ ἴΠ6 568,᾽ 566 πὶ ἴο ῥγδ- 
ἤσυγε τῆς ἀοιθ]ς ρῥγοςθββ οὗ “μόηρηἰοπ ἀηὰ 
ορογείοπ ἴῃ Ὀδρίίθσι. ὍὙΠὲ ἀπαίορσθ πον- 
ΕΥΟΙ 15 ποῖ ἴο δὲ ῥγοβϑεὰ ἴῃ ἴῃς ἀοίδιϊθ, οσ 
ΠΟΙΒΕΥ τίη ἔγοπι ἴπθ οἱομα ΟΣ ννᾶνθ ἔγοπι 
{ΠῸ 564 ννοζϑα [ἢ6 τλλγοδιηρ 50η5 οὗ [5Γδ6], 

2. ἐβαπτίσαντο, ἴοοκ ὈΔΡΟΐδΒπι, ΟΥ̓  ΠΊΔΥ͂ 
τηθλη γεζοίυεά δωαρίϊερι: ΟΟΥΙΔΙΗΪΥ ποῖ, ἃς 
5016,  δαρί]χοαὰ {Ππειηβεϊνοβ᾽ ΠΟΥ, 85 ΜοΥοσ, 
“δὰ τποχηϑοῖνοβ δαρι χοᾶ :᾿ οί ἴποϑο γθη- 
ἀογίηρθ ἂγὲ ἀραϊπβῖ [πε ἵγιιθ Ἰάθα οὗ ἴῃς πιά ά]ς6 
νοῖςθ, ὕπίο Μο͵οικ:, 1.ς. ἴο ΟὟΘΥ Μοβαβ, ἴῃ 
ΜΠ ΠΟΠπῚΊ {ΠΟΥ (τιιῖεὰ 85 Οοά᾽β βογυδηῖ δηὰ 
(ΠΕῖῚΓ ον δοογεαϊοα ἰοδάθσ. ὙῊϊ5 ὈΔΡ5πὶ 
οὗ ἴῃε ἔχοάυβ ἔγοτῃ Ερβυρίῖ, ἴἴ τηὰῦ δὸ ηἠοίεά, 
ΡΓεσδάρα {6 ρἰνίηρ δηὰ τοασμηνς οὗ [6 1ἃ,ἂνν 
ΟἹ δ[ηδ]: σοπηρᾶγε {πε δπιίγρε (Μαῖί. χχνιὶὶ, 
19, δωρἐἰπὶπο [ἢ 6πὶ δπὰ ἐεαεῤίπο τὨ6τῺ). 
Οη [ἢϊ]5 νοῦβε βεοάοσγεί σοπιπηθηῖβ ἴο 118 

εβεςῖ: “Τῆς 568 οἵ ἰγδηϑι ἕο τεργοϑθηΐβ (ἢ 6 
ἰάνοῦ οὗ τοροηογαίίοη, Μοϑὸβ ἔογοβηδάονβ ἢ 6 
{τ ΗἸΡἢ Ρυίοβί, ἢ15 5: δῆ [Π6 ογοϑ5, [5γ86] (ἢ 6 
Ὀαρ(ἰχοά, 16 Ρυγβιηρ Εγρίίδηβ ἃγὸ ἃ ἴγρὲ 
οὗ εμαϑηρ ἀεπηοηβ, ῬΠΔγΔΟΝ ἢ ΠΊ56 1 ἰ5 δΔῃ 
Ἰτῆδρα οὗ ἴδ6 ἀθνυ]] 

8. Α5 τῇς Ὀαρίίδηηῃ! ὑπο Μοβεβ νγῶ8 ἃ ἴγρὲ 
οὗἩ πε ἴγυθ δαρίϊϑτι ἰηίο ΟἩγὶϑῖ, 5ὸ ἴῃς γιῆϑβ 
οὗ {πε πιδηῃᾶ δηά οὗἉ " βίγοαδπιβ ἴὴ ἴδε ἀθϑοσί᾽ 
ΘΓ ἤραγοθ οὗ ἴῃς Ὀοάγ ἀπὲ ἴδε Ὀ]οοά οὗ 
ΟὨγῖσῖ. ὙΠὸ δδογαπιοηΐβ οὗ ἴῃς ΟἹά Τοεβίδ- 
τηοηΐ 416 πιδάς Ὀγ δῖ. Ρδὺ] ἴο [ογοϑθδάον (ἢς 
βιιθδίδηςς οὗ ἴννο βϑοσγαϊηθηίβ ἰὼ [ἢ Νον, οὗ 
ἴνο δηά ΠΟ τΟσα. 
ΤΠ οὐραῖς ψογὰά σῃ Οσσυγα ϑονοσγαὶ 

{{π|δ8. ὙΠ ΤΠ άγοη οὗ ἰϑγδοὶ 4}} ψδουΐϊ 
δχοθρίίοη βἰοοά οἡ ἴθ βδπὶὸ ἰθνοὶ οὔ ἀϊν!ης 
ἔανουγ : ἰὴ ΗΙ8 τηλγνοϊΐοιιβ ἀθδ] ηρβ Ο οὐ ν᾽ 
ΟἿδ πα ἴδε βᾷπιὸ ἴο ἴποιῃ δἱὶ ; ἴο ἴῃς 5ἰδηάϊηνρ 
Δηά ἴο (ε [Δ]Π[Πὴν ΗΘ νν8 γστυδοίουβ δἰϊίχθ, ἔοσ 
85 Αἷϊ ἴοοῖκ Ὀαρί5πι ἰῃ τῃς οεἰουὰ οὗ [6 Εχοάι5 
δηὰ ἴῃ ἴπ6 ραββᾶξὲ τὰγουρὰ (ἢς Ἀοὰ 86 80 
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4 Απά ἀϊά 411 ἀτίπκ τῆε βᾶπιὲ ἴμας 8ρίγίτυδι Κοςκ τπδλὲ ᾿]]οννεά !Ον, ταν 
δἰ] ἀτίηκ : (ογ ΤΠΕΥ ἀγαπκ οὗ τπεπὶ: ἀπά τηδῖ οςοκ νγὰβ (Ομ γίβῖ, ἐἄμνη:. 

ἴῃ ἴδε νυ] ἀεττιθ55 (Π6 βάπιθ πιεδῖ ννὰ5 σοπηπιοῃ 
ἴο ἴποπὶ 411 ἀπὰ [6 βϑαῖπς ἀγίηἰκς ἴο 4}}, θοΐἢ 
οἵ ἀϊνίπε οΥἱρίη. Απα, παὰ {ΠΕΥ ποῖ τιυΐ- 
τηυτοά, παὰ {ΠΕ δυΐῖ τοπιδιηθα " βἰθαΐαϑῖ ἴῃ 
(ὸ σονοηδηῖ, [πὸ δᾶπηθ ργοβρεςΐ οὐ γϑδοηνς 
(86 [4ηὰ οὗ Ῥ͵Τοχηϊθε ννὰ5 ὑείογο ἴμοπη 4]}. 
ΤΏς τὴ455 οἵ ἴῃοπὶι, δὲ ᾿ἰθαϑδί, τϊρῃϊ πᾶνο 
οηἴογοαὰ (δπάᾶδη: δυῖ ἴῃ ἴπΠ6 πὴᾶ58 οἱ {ΠεΠ|, 
Ῥγονίηρ τεθεὶ] οι, ' Οὐ δ ρυγροβε οὗ ξοοά᾿ 
αι]εὰ ἴο ἴακε οἤεςῖ. 

“οίγμαὶ μια ἢ ὍΤὮΘ πιδηηᾶ ἀεβοοπάρα 
ἰῃ ἴῃ6 ἔογσγπι οὗ γσταίηβ οἵ σοῦ (566 ποίξ 
οὐ "πάαηπᾶ αἱ ἴπ6 οπά οἵ Εχοάιιϑ οἢ. χνὶἹ.), 
δὰ ϑυρρι!οά τπ6 ρίαος οὗ ὑτοδὰ ἀμυτγίπρ 
(Π6 ἔοσγίγ γόαγβ.0 [|ἴ σαάπὶὲ ἠάε γαὶπ ουΐ οὗ 
[6 Αἷγ δηὰ ννᾶβ ὉΠ41|051ἸΟΠΔΌΪΥ, ᾿ἴκο τῇς 
ςοἰυπ οὗ εἱοιιὰά πὰ οἵ ἤτγε, οὔ ϑυρετγ- 
παῖυγαὶ! ογρίη. Βυΐ πον «ῥέγήμαί οὐ «ῥίγὶ!- 
αυὐγοισόὲ τηραῖ Νὸο ἀοιδί 1τῃ]5 "οογῃ οὗ 
Βοανθη ̓  ΨᾺ8 ἴῃ ἃ ΨΨΑΥ͂ ἸΠΚΠΟνῺ ἴο 15 ρίνθη 
ὉΥ Ηἰπι ψῇο, Αἴεοπ σεηζυγο5 Ἰαῖοσ, ρᾶνθ 
ΗἸπι56 1} (ἢ 6 ὁἴσυς Βγοδά ’ ἔγοπι πθάνεη. ὍὅΤὴὸ 
Ψνοχγά, ποῖ γεῖ ἱποαγηδῖθ, ννᾶ8 οὐ τηουΐηρ ἢ 
(Π6 πιάβι οὗ ἴϑγδοὶ. Βιιῖ {815 ρύθϑεηςθ οἵ 
ΟΙ γιὲ ἀοθβ ποΐ ὀχοϊάθ τὰς ἰάθα οὗὨ δηρεὶ!ς 
τυοάϊαίίοη. [παϑιηιιοἢ 48 ἴδ ΠηΔΠηΔ 15 ς δ θὰ 
“16 Ὀγοαά οὗ δηρεῖβ,᾽ [πὸ ροννεῦγ οἵ [ἢ6 
Ὑνογσὰά ἴῃ τηϊ5 οὔ -γοροδῖοα τηίγαςϊθ ΠΊΑΥ αν 
θεθη ρυΐ ἔοσί ΌΥ ἴῃς πηεαϊδίίοη οὗ δηρεο]ϑβ 
τηϊηϊσίοσιηρ ἴο Η πὶ: σοπηρᾶγε [005 1 ,δἀἀεΓγ. 
Τῆὶς ἰάθα ἰ5. 'ῃ Κοορίπε ἢ ἴῃς ἔδςοϊ [Πδἴ [Π6 
1,34 οὗ ϑ᾽π8|] ννὰ8 οτγάδιπθρά ὈΥ ἃ ἰνοίοϊά 
ΔΖΘΠΟΥ͂ (1) οὗὁὨ δηρεὶβ. οἰ ἰδίοιηρ ἰπ. [6 ἔοτγε- 
ετουηά οὗ [ἐπονδῇ, (2) οὗ Μοβδβ κἴδπάϊηρ ἰῃ 
[Πς ἐοσγοχγοιηά οὗ 15γδεὶ ; θυΐϊ 45 θέϊονν Μ οβδϑϑβ 
ννὰ5 ἴθ σοπρτοραίίΐοη, 50 αὔῦονθ ἴ86 δηῆρεὶβ 
νν85 [6 Ὁ ογὰ δπά δϑονε ἴπε ννοσγὰ ννὰ5 σοὰ : 
δεὸ (ἢ. ||. 22. 

4 Απὰ ἰἴ ννὰ5 υῤίγμαὶ ἀγίπᾷ τιδὶ ΠΟῪ 4}]} 
ἄγδηκ. ΝΥ υρίγμα ὃ θοδιιθθ, 45 Βοηροὶ] 
δΑΥ5, φιαί!: ῥείγα αἰ ἀφμα: ἴον ὉΔΟΥ͂ πδβοὰ 
ῖο ἀσίῃκ οὗ 8 δρὶ γὶ)8] ΔΟΘΟΣΡΘΗΥ ΠΩ 
ΣοΟΟΚ. Μοὶ ἱπηροτίδηϊ ἴο ἴῃς 5656 οὗ [5 
Ράϑβαρε ἰ8 ἴπε ἀϊδογοηςο Ὀεΐννθθη [ἢ6 (δη565 
οὗ ἔπιον ἀπά ἔπινον, ΤῈ ἴννο ἴξηβθβ [ηἴ6Γ- 
Ῥτεῖ βάςῇ ἴθ οἴδογ, δπὰὶ Ὀοζῃ ἰορθῖθοῦ ἴῆγονν 
ἃ Γ(οηϑίἀογαῦϊο ᾿σῆτ ὑρὸρ πε ρεγρελμν οὗ 
Οοὐἶβ εχίγδογαϊ Πα ἀθδ! ηρ5 ψν [5 γε] 
ἀυγίημ ἴπ6 ΤΟΓΓΥ γεᾶῦβ. ὍΤὴ6 δογίϑί ἔπιον 
ΓΟΔΠ5 ΠΟΥ ἄσδαϊκ Τὰσουρδοῦὶ οι ἐπὰ 
ἴο ὁπὰ οἵ {πο }]γ νναπάοτγίηρβ. [1 γοίουϑ πογο, 
85 15 Ρίαίη ἴτοτῃ ἴπ6 [ππρεγΐθςϊ ἐο]]οννίηρ 1, 
ῃοΐῖ ἴο ἃ 5ἰηρὶε ἰηδσῖδποθ οἵ ἀγιηκίηρ, ἐς. σ. αἵ 
ἘἈερηιάϊπι ἰθ Ηογοῦ, διιῖ ἴο ἃ 56γῖεβ. οἵ ἰη- 
δίδηςοϑ γοναγάθα 45 οὔθ ὈΙΌσΘδ:: ι|5ῖ πΚ6 ἃ 
ἤδη 9566 αἱ ἃ ἀϊδίαπος ᾿τοῖη οπά ἴο επά, 
(Π6 ἸηκΚ5 οὐὗἁὨἨ ννῆϊοῖ [41] ἴο βῖΓ Κα ἴῃ 6 ἐγθ; ΟΥ̓ 
᾿κὸ ἃ 51] τενοϊνιηρ ψνδεεὶ, [πῃ βροῖκοβ οὗ 

ννῆῖ ἢ αἰβαρρθασ ἴῃ ἴῃς ταριὰ ψυθιτ]ηρ δηά 
1ῃε τοϊδϊοη βϑϑιὴβ ἴο βἰδηὰ 5[}}}. ὍΤῆε [π|- 
Ρογΐδοῖ ἔπινον, οὐ ἴδ οἴδεσ ἤδη, πηθδῇϑ8 
ΤΟΥ ἀγαὺκ ζγοιλ Ἂμ ᾧ0 ἴἰπιθ: [6 
δένογαὶ ἰηβίδησοβ Ὀθοοπὶθ γ᾽ ϑῖῦ]6 ; [86 νυ ἢ 66] 
τόνοϊνε5 ΠΊΟΤΘ δον δηὰ ἴῃς ϑροόκθβ ἃΓδῈ 
ἀϊπιϊη συ 5ῃδθ]ὸ ; (ἢς πκ5 οὗ {86 σπδῖη σοι δ 
ἴο νῖονν. Ετσοιμῃ ἴϊθ βγαιηπγδῖῖςδὶ σἰγυςίαγο, 
{Π6η, 1 5 οἰδαγ παῖ {π6Ὸ γτοὸκ οὗ Κορμ]άϊτη 
δηὰ (6 οἰ ἴη Καιεβι Ψψεσα ποῖ ἴῃδ. ΟΠΪΥ͂ 
οςοαβίοηβ οὗ ἴῃς γιὲ οἵ νναῖογ. Βείΐνεθη 
{π656 ἵννο γτεσογάδα :ηϑίδῃοθϑ, σΟΠΊ ΓΙ 51 8ῃ 
ἰηΐογναὶ οἵ ΠΟΑΓΙΥ͂ ΤΟΥ γεάγβ, ἀυγιηρ νυ ἢ ἢ 
τε ἢγϑοῖ τ θθ] οι. ροπογαίίοη ἀϊεα οι, ΤΥ 
ΤΟΟΚΒ δηὰ οἰ ἔξ τλσὶ πᾶν Ὀεθη ΠΑ] ]οννεά ὉΥ 
[6 ῥγόβοηςὸ δηὰ νἱνῇθα Ὀγ ἴππῸ ροννοῦ οὗ {δε 
ϑρίγιτυδὶ Βοςκ δοσοπιρϑηγίηρ ἴπ6 τηᾶγοῇ οὗ 
5ταθὶ. ΤῊ5 νίονν, νι ἢ ἀρτθοὸβ ἢ τῆλ 
ἰ5 βίαϊθά ἴῃ {{|5 (ΔοΟπΙΠΊΘΠΙΓῪ σοὶ]. 1. ρατί ἰἱ, 
Ρ. 720, ἰ5 τοπογοα εογίδιη Ὀγ ἴθϑα ἴνγο ἴθηϑ68 
Ρίαγίηρ ἱπῖο εαοῇ οἴδμου, δπὰ θαυ! 50 ὈΥ͂ 
{πο δεῖ, νν.}} αἰ(οϑῖοα Ὁ. ἴγανθ!]ογβ, οὗ [86 τι ἃ 
δηὰ ννδἴογιοβθ ηδίυσε οὗ ([ἢῈ Ατγδοϊδη 1) ἐβοσῖ. 

Βυΐ νν»ῆκλῖ ἰ5 τ1πη6 ποθ ὑγθςῖδο πιϑαηϊηρ οὗ 
(ἢ6ὲ ρῆγαϑδο «ριγίμαί γοο ΝΥ Κονν ἰμδῖ 
[Ειονὰῇ ννᾶβ "ἴῃ τῆ6 ΡΠΠᾺΓ οὗ 5πιοῖα δηᾶ οὗ 
ἤγο,᾿ ΜΜΠΙςΝ νν85 ἃ "ἂ ρανιοη γοιηά δδουΐ Η ἰηλ᾿ 
(Ῥβαᾳὶπλ χυ!.), ἃ ΠΟΙ νεῖ] ψψόονεὴ οι οὗ [6 
Ῥἤγϑδίοδὶ οἰοπιθηῖβ. ΒΥ πιϑδῃβ οὗ 115 ὀρᾶαιθ 
ΟΥ ἰυπηηοιι5 οἰοιιά, οινναγάΥ πδίωγαὶ, 1ῃ- 
ννΆγν δυρογηαΐυγα!, Οσοά τηδηϊξεβῖοά Η!5 
οὕ γϑαὶ ργόβθηςθ, τηδκίηρ ἀδγκηθββ οὐ ἰρῃϊ 
ἴο Ηἰ5 ρΡεορὶθ. ἴῃ ἃ ἰἴκ6 πιγϑίθυουβ ΠΊΔΏΠΟΓ 
(86 πιδίοσίαὶ γοςκ οὗ ἴδ ἀδβογῖ, βἰαπαϊηρ ΠΟ 
οΓ ἴδοσγο, δ Κορμιαϊπη ΟΥ ἴῃ Καὶ Δάὁϑἢ οὐ εἰβθ- 
ννἤογο, ννᾶ5 τπδήάθ ἴπ6 νυϑῆϊοῖὶθ οὗ δὴ οχίγα- 
ΟΥΙΠΑΓΥ ρΟΜῈΓ οὗ 5ριϊ ρεστηεαίίης «απὰ 
υϊοκοηίη ἀδθαδά πιαίοσιαὶ, Ἵσδυβίηρ [τγεϑῇ 
Βρυΐηρμ5 ἴο συβὶι ἕοστί ἢ ουΐ οὗ ἃ ΟἸΥ ρτουπηά. 
ΟΠ γγϑοβίουῃη 5 σοπηηθηΐ 5, “1 ννᾶβ ποῖ ἐῤφε 
παίμγε οἵ ἴῃ6 σοςκ παῖ 56ηῖ ἕοσί ἢ [6 τνυδῖου, 
ἴογ ἐραΐ αἰοθθ ννοι]Ἱά πϑνοσ πανὸ Ὀυδυϊοά ὺρ 
ἷῃ 5ίγεαπηβ, δυΐ ᾿ἴ νγὰβ ΔποΐΠοσ βρθςίθβ. οὗ 
ΤΟςΚ, ὄν βρίγιζιαὶ, (Παξ ννᾶ58 οΥσ ΓΌΔΟῪ ἴο 
ορεσζαῖθ, 1.6. Ομ σὶδῖ, γηο ἐπ αἰ ρίας: «υας 
Ῥγειεηὶ, απ ἱπ αἱἱ εαϑες «υογάἰπς «υοπάεγι. 
ΔΑΚίη ἴο [μ656 ἰαϑὲ νογάβ ᾶγὰ (ἢς ἰαϑσῖ νογάϑ οὗ 
(Πς Νν ἰΙϑδάοπι οὗ δϑοϊοπιοῦ σοῃοθγηϊηρ [5.86 }᾽5 
Οοά, νῆο νν»ὰ5 ἐν παντὶ καιρῷ καὶ τόπῳ 
παραστατῶν. 

Τδὲ γοοῖ, ἴο ὶῖ, «ὐας Οδγὶοἐ, οὐ γ98 {δὲ γοοῖ 
«υας Ορ»“ἢ ὝὍΠα ννδῖοσ 18 Τεγπηθα " βρί γίτυδὶ 
ἀτίηκ,᾽ ἰηδϑιηςἢ 845 ἰἴ ννᾶ5 οδ θὰ ᾿ηἴο οχιϑίθηςδ 
ὈΥ τπ6 ᾿ἰνίηρ Ῥοννὲσ οὗ ἃ βρίγιυα] τοοκ. [ἴ 
νυ] ]εὰ (οτγῃ πα ἰθοα ἔγοιῃ ἃ πιδίογίαὶ σοςκ, διιῖ 
ἰἴἴ σἀπῖὸ ποῖ οὔ [6 παῖιιγε οὗ [η6 βαῖηθ ὑθυΐϊ οἷ 
οἵᾳ Πίσμοῦ παΐμῃγο οἈ|]6α ’ βρί γίτιι4] τος κ.’ Απὰ 
1815 βρίσγιτιιδὶ γσοοῖκ 18 τοστηθὰ Οἢγὶϑῖ, θθοδιϑς 
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ς Βυῖ νι ππληγ οὗ τπεπὶ Οοά 
νν88 ποῖ ννε}] ρἰελβεά : ἴογ πδῪ νγεγα 
ονεγτἤγονσηι 1 [6 νυν] ἀαγη 685. 

Ὡς 6 Νοῦν τβεβε τῆΐπρβ νγεγα ἰοιγ 
ΕΧΔΙΊΡΙ 65, ἴο ἴῃς ἰηΐεηϊ ννὲ 5ῃοι)ά ποῖ 
ἰυβῖ δίζεσγ εν] {Πίηρθ. 2485 ἴπϑνῪ 4150 
Ιιϑίεά, 

4Ἐχ.3. 7. ΝΝεΙίδοσ δ6 γ6 ἸάἀοἸαῖεῖβ, 45 τύέγέ 
Ὁ, ἘΣ τοῦ, φργηδ οὗἉ ΤΠεπὶ ; 25 ἰζ ἰ5 ννγίττεη, 4 ΤᾺς 

Ὀοίης ἴπῸ ἐχργοϑδίοη οἵ Ηἰ8 ρονοῦ ἰΐ ννᾶ58 
ΠΠμΠβῖ ἴῃ ἐβεςοῖ; ἔοσ Ηθ ννὰβ ἴῃς σδιιϑὸ Ὀοῖῃ 
οὗ ἴἴ δηά τπγουρἢ 115 τηθάϊιπι οὗ ἴῃ6 5ριγιζιιαὶ 
αὐηκ. ὙΠὸ τοςῖὶκ ννᾶβ τπεγοΐοσε Ὁ γιδὶ ἰπ 
εβεςῖ, δπὰ {πὸ οἴεοϊ ἰ5 πόγα ἀοϑιρῃαῖθα ὈΥ 
Π6 παπὶδ οὗ 115 σϑιι8θ: ἃ ΜΟΥ σοσηπιοη πιοάθ 
οὗ βΒρεεςἢ : οὔθ ἰπϑίδηςς οὗ ᾿ἴ 15 “Τὸ ἀερατί 
ἔγοπι 6Υ}]} 15 υπάἀογϑίδηάϊηρ, 1.6. ἴῃ οῇεςῖ, [ΟΥ 
τπηἀεγϑίδηάίηρ ἰ5 ἃ σά δε οὗ ἀδραγίιγα ἴΤΟΠῚ 
εν]. ὙΤΠ5 ΚΕΥΥ σοτππιοη τηοάρ οὗὁ βρϑῦςῃ 
ἉΓ568 5110] Υ ἴτοπὶ ἴπε δος τπἰ ἴῃ 6 σδι156 15 
ἡ ἰἴ8 οβοςῖ, οΥἨΥ̓ΪΩΏ ἴῃς νμοτὰς οὗ ΗοοκΟΥ 
“ς ΟΥ̓ΟΓΥῪ ΟΓΙΡΊη4] σαυδο ἱπηραγίβ [1561 ἴο ἴμοβδα 
ΤΠ] Ώ65 νν ΠΙσἢ σοῖο οὗ 11." 

[1 πιᾶὺ ἴδ τοτηδγκεα [παῖ " βρί γίϊι4] ᾿ 'π [ἢ15 
ΨΟΓΒΘ ΄σάπηοῖ πιοᾶηῃ ἐγῥίεαί, ἃ8 5ΟΠΊΘ, ΠΟΥ 
»ηγασμίομ, ἃ5 ΟἴΠΟΥΘ : ΠΟΥ σδῃ “ ννᾶϑ᾽ 515: 
γεῤγενεπίεά ΟΥ ῥγεβαμγεά, 8ἃ5 ΥΩΆΔΏΥ. Νο 
ἀοιδί 186 “τηθαὶ δηά αγίπὶς βριγιῖυ4]" νγ γα 
ἄριυγοβ, 1 ἠοῖ δπδίοριθ5, οἵ ἴπ6ὸ Εασαγιϑῖῖς 
ΠΟΘ δα Ὀ]Ϊοοά οὗ (ἢγίβῖ, δηὰ ρογῇδρδ 1η- 
αἀϊοαῖο ἴῃὴ6 βριγιῖιαὶ πδίιγε οὗ θοῖῃ {πὸ Ποσἢ 
δηά (ἢ6 Ὀὶοοά. Απὲ ἰῇ, 45 ἰἴ 15 νυ ἴθ Ἰη 
(ῃς πεδάϊηρ οὗ {Π|5 σμαρίοσ ἰπ ἴὴ6 Α. Ν,., “τῆς 
ΒΟΥ] 8 οὗἩ {86 [ον ννόγο ἴγρεβ οὗ Οοἵνγϑ, 
(Π6η νγὲ πλιδὲ βρροβα παῖ {πὸ σῃΠ] άἄγθη οὗ 
Ι5γ86] ννϑσὸ ὑπεοηβεοιι οἵ ἴπ ϑδογαπηθηῖδὶ 
ἱπηροσέ οἵ {Ππεὶγ “τπεαῖ ἃπά ἄγη ϑρίγιῖυδ), 
δηά Κηεὲν ποῖ [πὶ Ὁγ ἴποπὶ “(πὸ 1 οτὰ ννᾶ5 
ποδὶ ηρ [Ποπλ᾿ (Η οβδᾶ χὶ. 3). 
ΤΠ ἰομεηά οὗ ἴπ6ὸ Ἀδοθίη5, οἤοη αιοϊεά 

ἸΏ σοπιπιθηῖβ ὩΡΟῚ Π|8 Ῥαββϑαρο, ἴπαΐϊ {πὸ 
ννδίοσ- υἹοϊδηρ τοςοῖκ οὗ Κορμιάϊπὶ ο!]οννεά 
πὸ 5γλ 6} 1165 4}} δοιιξ ἴὴ ἴπΠὸ ἀδϑεσί, το] της 
ΙΙΚα ἃ γοιιηὶ θθθῆϊνὸ ΟΥ ὈΑΓΓΟΙ οὗ σίοης ἴο {6 
ἄοογ οὗ (ῃς τεηΐ, 15 ἃ ἔδθϊε: 4 δθ]ς “" δ  ΠΙΡΙΥ 
ἐουπάοᾷ ὕροη 4 [ἰΐογαὶ ἱπιεγργοίατιοη οὗ 
ςογίαίη γα! ηςαὶ δίδϊομηθηῖθ σοῃσογηίηρ {Π6 
ἰἀ πον Οὗ τη6 νν9}} δ Κορμιάϊπι ννῖῖῃ τηαῖ δ 
Καάοϑῆῃ. 7656 ϑἴδιοτηθηΐβ νύϑσὸ δυ ΠΕῪ 
ἱπιοηάοά ἴο Ὀ6 βριιγαῖϊνό. ὙΠΟΙΓ ἴσο τηθδη- 
ἵπ ννὰ5 ἴηι ἴῆοδε νναΐοσβ ψῃῖς ἢ ἢοννοὰ ουξ 
ἴῃ Ηοτοῦ ννεῦθ {πὸ βἱἢ οὗ Οοά ργαπίρα ἴο 
ἴῃς 5γδθ 65 δηά Ἴοητηιοὰ [χοῦ [86 
ἀδδοτῖ, γ1ι5ῖ ᾿κὸ τ1η6 πηᾶῆηᾶ. ΕὌΥ νυ ΠΟΥ ΘΓ 
{ΠῸΥ ννεηῖ, ἰουπηίδ!η5. οὗ Ἰινίηρ νναῖθγβ ννεσα 
ορεποὰ ἴο ἴΠόῖη, 45 οσοδϑίοη στοηϊσρὰ. Απὰ 
ἔογτ 115 γεᾶδοῦ ἴπΠ6 σόςκ ἰῇ Καάθϑῇῃ νν8 
ἰάθητιποα νυ τῆλ 'ΒΏ Ηοτοῦ. 51}1 655 
εἰουπα ἰ5 τοῦ ἰοσ βυρροβίηρ ἰδ" ““. Ραυ] 

Ι. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΟ. Χ. ἵν. 5--. 

Ρεορὶε 84ῖ ἀοννῃ ἴο εἂῖ δηά ἀτγίηκ, δη4 
ΓΟ86 ὉΡ ἴο ΡΪδΥ. 

8 Νεῖῖθογ ἰεῖ 5 σοπηπηῖῖ [τη ]ολ- 
τἴίοη, 45 δοπια οὐ τἋπεπὶ οοπηηγτιεά, 
δηὰ ὁ {6|] ἴῃ ομα ἀδὺ τῆγεα δηά ἔνθεν ᾿ Νυαι. 55. 
τῃοιβαπά. 

9 Νεῖῖμεγ ἰεῖ ὰ8 ταπῖρτ Ο(ἸἨγβῖ, 85 
5016 οὗ [ῃδπὶ αἶβο τεπηρῖεα, Δηα ἔνγεγε ἐν 
ἀεβιτογεά οὗ βεγρεηῖϑβ. ὼ 

Δ] υὐθὰ ἴο ΔΠΥ͂ δυο ταρὈϊηῖςα]ὶ ἔδο]6 ἴπ τδ6 
ννογάβ, ΤΠον ἀγδηκ οὗ ἃ ϑρίγίζιιδὶ τοςκ [ο]- 
ον ηρς ἵπποι. ΤὍΠὸ δῦονεὸ ἥποπὶ ΚΟ] οἱ 
Ῥοπίαϊουςἢ, νο]. 1]. Ρ. 13... Βιιξ Ἔνθη 1 (ἢ 18 
ἀγα οη ννᾶ5 δείοτο ἴπὸ ΑΡροβίϊθ ννβεη δ6 
νυγοῖθ 1815 σμαρίογ, ἢ ΠΠΙυπιηαῖθα ἰ ΟΥ̓ ἃ 
βρὶ γίῖυδὶ δηὰ Ἴογγοςῖίνο ᾿ητογργεϊδτίοη. Ηἰ8 
ον ἴογπὶ5 ΟὗἨ Ἔχργοϑβδίοη θηά ἴο ν ΓΕ τὴ 
νίονν [παι ἴῃ κυϊάφπος ΟὗἨὨ 5γι6 1] (Ὠγουρη 186 
ἀθϑβογῖ, [6 ραϑϑᾶσὲ οὗ ἴῃς. δὰ ὅρα δηὰ οὗ (Π6 
]ογάδη ἱποϊιιο, ννὰ5. 4 ἰοῆρ ϑιισςεβδϑδίοη οὗ 
ΤΑϊγάςΐοβ : δηᾺ δὸ Ὀογοπά αιοϑίίοῃ 1ἴ ννᾶ8. 

5. Βυῦ 5δ0}}} ποῦ ΣΌΣ πτιοί οὗ 91 
ἀἱὰ ἀοἂ ΡΌΣΡΟΒΘ ζογ βοοὰ,)] (ι᾽ῸΣ «υἱλό  πιοςΐ, 
ἰγαρὶς [τοῖδ5, ἴὸγ «πολέ εν ἥὥαυ. ὅϑβθῆβο ἰ5; 
δἰ πουρμ Οοά, ννῆο ποιιγιϑιοα δηᾶὰ ρμυϊάρὰ 
1Π6 πὶ 8}} ἰη [ἴῃς ἀσδοσγῖ, δὰ ἃ ργδοίοιυβ ἀθϑιρῃ 
ἴον ἴπετλ 411 νἱ 2. ἴῃδξ [ΠΟῪ δῃοιυ μά δηΐεσ (ῃς 
Ι,Δηὰ οἵ Ργοπιίδθο, γεῖ τηδί εομποεί ζῶν φοοά 
ΜγᾺ5 γΓυιιπίγαϊοα ἴῃ ἃ τι υγπλυγίηρς τδ] συγ. [ἢ 
ἴοοκ εοεοϊζ ΟΪγ ἰπ ἴννο τηδ]εὲ8 οὗ ἴμε ἢἤγϑοϊ 
εοποζαίίοη, (δὶοῦ δηά [οϑἢιιᾶ. 

[εὐδόκησεν, ποῖ ἃ5 ἰῃ ΑΟὟ. “νγὰ8 ννε]] 
Ρἰοαβοά᾿ δυῖ ἀεογεεαά 70γ φοοά: ἴῃ εὖ ἢεγοςξ 
16 εΙἢὶ οἵ ἴπε ργουηϊδοά ἰημοσϊδηςβ.] 

6. Δοςυ ἐῤεις ἐῤίπε καρ ἰἴὸ ῥῶ. ΚῸΓ 
οἱ ἶσος οὐ γιαγᾷς δεοησίησ ὁ τὰ ἴο [ΟἸ]ονν ΟΥ̓ 
ἴο ἀγνοϊα, ἴο ἕο! :ονν ἴμε ἴγδοκϑ οὗ οὐνοάϊθηςδ 
ἈΠ πιογοῖθθ, ἴο «νοϊά [86 ἰοοϊρσϊηῖϊβ οὗ 
το ο ]Ποη ἂπὰ ἡάρτηεηί8. 

η. ΜΝεδέῥον θθοοῖθ γε ἰδοίαϊογι, 485 ἴδ6 
15γδοὶ ες ἀϊὰ, νν θη ΤΟΥ 5αἱ ἀονη δῖ {πὸ ἰάἀο]"» 
οδϑὶ οἵ ἴῃ 6 κοϊάθη Ἵοδι ἴῇΏ Ηοτγοῦ. βόνδγο, 
Ο (Οογπιμίδηϑ : ὄυθὴ ἴο ραγίακο οὗ [ἀοἱ"- 
πιραῖβ 15 8η ἱπῃρὶσαἴϊου ἴῃ 1Δο]-ϑογνῖςθ. 

8. ἡῤγες απά ἱαυοηγ ἱῤδοισαπά] Νυτηῦ. 
χχνυ. οτπιο: ΠΟΥ 24,.οοο ἰ56 ἴπ πιπΊῦοῦ 
βίαϊοα. 581. Ρὺ] [Ὀ]]ονν5 ἃ [Ἐνν δ ἰγϑά το 
ννδϊοἢ ἀφάυςῖοα τοοο, 45 Ὀεῖηρς ἴΠ6 ΠυΤΆΌΟΓ 
οὔ ἴῇοβεὲ ννῆο ψογὸ ἢδηροά ὈΥ (ἢ6 ἡιάρεϑδ: 50 
(δῖ ΟΠἸΪΥ 232,οοο ψοιϊὰ δὲ Κι!]οὰ Ὀγ ἴῃς 
Ρίδδιο. 

9. ΝοὸΣν κὶ ως «ογείν ἐφ δὲ 1 ογά. 
ἐκπειράζωμεν, τ ἰο δὲ μέϊεγηοῦῖ, ἃ5 ἴἢ6 
Ι5γδϑὶο5 ἀϊὰ, Ὀγ τπεῖγ Ἰρηρῖῃ οὗ ἔγονγαγάῃθϑϑ 
[δίς ἴπ6 τοπϑίοη οἵ ἐϊνῖπθ δηάιιγαηςσθ, ἃ5 
ουγουβ ἴο 566 δ νμαῖ ροϊπε σοὰ νου]ά 
Ρυηΐβι, ΟΥ νεῖ ἢς ᾿νουϊὰ ρΡυηΐϊδι αἱ 8)]}. 



Υ. 1το---τ6.} 

10 Νείζμει πλυγπλυγ γε, 45 50Π16 
οὗ τῇεπι αἷἰϑδο πγιγπιιγεά, δηα ἄννγοῦα 
ἀεοίτογεα οὗ τῆς ἀδδβίγογεσ. 

11 Νὸονν ἃ1}} τἢε86 τῆϊηρβ ἢδρρεπεά 
υπῃῖο τΠεπὶ ἔογ ᾿βπβαπιρῖεβ : ἀπά ΠΕΥ 
416 νυγτθη ἔογ οὖν δάπηοηϊτίοη, ἀροη 
ΜΠοπὶ τἴῆ6 δηάβ8 οὐ τῆς ννουϊὰ ἃγε 
ΟΟΠΊ6. 

12 ὟΝ Βεγείοτε ἰεῖ ἴηι τῇδε τ Κοῖῃ 
ἢςε βἴδπάει ἴᾶκε μεςὰά ἰεβὶ ἢς .]}. 

12 ΤΏ ΘΓα Παῖῃ πο τεπιριατίοι τἀ Κεη 

δυςἢ τοῦο]ὶ9 Ῥοτὶδιθὰ ΥΤοτ (ἐπιθ [0 τἰπ9 
(ἀπώλλυντο) ὈΥ [Π6 ἱπβατητηδίοσυ ὃιῖ6 οὗ 
4η9 δΟΙΡΟαδ ΟΥ ὈΙΓΠΙηρ 5ΠπεΚο5, [6 
καύσωνες ΟΥ̓ ἴδε ογγίάα 4ϊ2:α. οἵ [Ἰ,υὑοσδη, 
(Ρμδῖ5. ἰχ. 718). 

Αρρ]ϊοδίίοη : θὲ ποῖ γε αἶϑο αἰϊβοοηϊεηῖεά, 
Ὀυΐ δοςερῖ ἴῃς (γι βϑιδη5 ροβίτοη οὗ ἃ ρυ γα 
ἃπά 5οΌεΥ δ, πογ Ἰοοὶς δας κ νυν ἢ ἰοησίπε ᾿ροη 
παῖ γοῖ Βᾶνθ σοπουηοθαὰ ἔὺσ ὄνοσ, ἴῃοβο 
Ρἰεάδυγεβ οὗ (οσιπῖ ννῖο ἢ γὸ 25 ἴῃς βοϑῆ- 
Ῥοῖβ οὗ Βργρίῖ. 

10. Νιεμδεῦ γιωγιμγ γε ΟἾἼδηγο ἴο ἴπ6 
ϑεοοηα βεῦβοῃ Ρ᾽υγαὶ ἔγοπι τῇ ἢγθεὶ οὗ 
γΕΓ, 9, θεσδιιδε ἴπΠ6 Αροβϑίϊς ννῖϑῆθβ ἴο ροϊηΐϊ 
ΔΉ ΑΥΤΟΝ δ ἴδ ῬΑΓΙΥ -ϑρισγῖῖ 50 γδ ἴῃ [Π6 
Ομσοῦ. 9Α5 ΠΟῪ Ἰρυγπιιγεά ἀρδίηϑῖ Μοϑθ5 
δηά ΑἌγοῦ, 50 ΠΊΤΤΗΣ ἢοΐ γὲ ἀραϊηδὶ Ῥϑιὶ] 
δηά ΑΡρο]]οβ.᾽ 866 Νιιπιθοῦβ χνὶ. 41. 

97 δὲ ἀεείγογεν. 1.6. [ὴ6 Δῆψ6)] σοτηπιϑϑιοηρα 
Ὀγ Οοά ἴο ἀδδ] ἔπε ρεϑίϊεηςα. 

11. “Νονν 8}} [π68ὲ {πίπρ ΕΥ̓͂ ΨΝΔΥ οὗὮῺ 
ΟΥΓ ΠΕ ΟΥ ἰοόϑϑοῇ Πᾶρροπθά οπθ . ομθ ἴο 
ἐδερι: ἴῃ6 ννογὰ ἐῤῥενι Θπηρμδῖὶς : 411 {π656 
ἡυάγπιοηῖβ ἰοῖτ {Ποῦ ργηῖϊθ δοηηά {π6πὶ 
Ἰερῖθ]6 ἴο ι15 μηΐο «υδονι {δὲ οηδν οΥΓ᾽ δὲ ἀσε: 
βανε γεαεῤεά 1.6. οἵ ἴῃε. δηϊοα ]νίδη, ραϊγὶ- 
δῖοΒαὶ, ᾿εοσγαῖϊς, νου] ἀ- ρου οάϑβ. 

12. Βενάγο ἰοϑῖ γοῦν δίτόορᾶηοο δπά ἐοη- 
βΒάδθηςς ΠῚ ὕρ ἴπε 5κεῖσβ δῃὰ οι)ηθ οὗ 
[5γϑοὶ ἴῃ {πὸ ἀδβεγί. ΑἹ] σγονντ ἴῃ ράσο ἢδ5 
[15 τοοῖ ἱπ ᾿ιιπλ}}γ. 80 ἃγ 1 Πᾶνα βαϊὰ ἴο 
γου, 1 ἀκ ννδγπιηρ : πονν 1 580, ΤᾺΚΘ σουγᾶρα ; 
ἴον {πε βᾶπὶὸ Οοά, ννῆο ἰ5 ννδῖςμέμι] {παὶ πὸ 
τοπηρίφίίοη ἴακα γοι διυΐῖ δυιςἢ 85 15 νη 
ΙΔ 5 ΠοπΠΊραβ5 ἴο Γοϑίϑί, ἰ5 “" Ζδίτη 7α] αἷσο ἐπ 
παι 6 Ν}}}} ποῖ 5 ἘΕἔπἪγ γοι ἴο δ6 τοπιρίοά 
Ὀεγοπά ψιηαΐ γὲ ἃγὸ 8016 ὙΕΝ ἴῃ ἃ Ῥοϑβιοη) ἴο 
Ὀθαγ, δαῖ νν]} πα κα ἢ τη ἰοταρίδιίοη (ῃς 
ὙΝᾺΥ Οἱ ἐβοδρα 8180. Ηε ννῦο Κποννβ ἴονν ἴο 
ἀυγάῆχο ἴΠε6 ΟἰΓγοιπηδίληςο8 οὗ ἃ (επιρίαςτοη ῸΓ 
[86 5 Γοη ΙΓ ΒΘηης οὗὨ ΥὙΟΙΓ πηογαὶ ροννοσα οὗ 
τοβιβῖδποθ, ΒΌΓΟΙΥ ΚποννΒ αἰδὸ ἤν ἴο Δγσδηρο 
16 ΡΓΌΡεΓ ὀχοάι5 ουϊ οὗ ἴπῃ6 ϑᾶαπιθ.0 ΔνΠμοτγο- 
ἔοτε ᾿ἰσεγ ποῖ ἴῃ τῆς τοπιρίδιίοη, διιῖ Ἔϑσαρο ἔου 
γουΓ ΕΠ : δῖορ ποῖ ἴο ἀδ}}Ὺ νυ ἢ Ἰἀο]αἴτν δυῖ 
ἤεε δηά ἤδξε ἀννᾶυ ἔστοπὶ [ἴ ! (ἱπιρογῇ, τπηρογαῖ.). 

Ι, ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΕ. Χ. 

ἐῶν δι 'βιιο ἢ 45 8 σοπιπιοη ἴο τηδῃ : "ον ΠΑ 
ιἴ Οοά ἐς ἢ], ννῆο νν}] ποῖ 

ΒΠῸΓ γοὺ ἴο δα τεπιρίοἀ ἀδονε ἴἢδῖ 
γε ἅγ6 20]6 ; δῖ νν}}} νυ τῆς τοηλρ- 
τλῖίοη αἷϑο τηᾶκε ἃ ὙΨΑΥ͂ ἴο 6ϑζᾶρδ, 

15. Ἀοπάρθσ, δ δοὲπᾷ ἰη ο! 1ἱξοιΐ πιεη 
Ι ΒΑ ἴο γοι Φυάρο γ0ὸ παῖ 1 Δ σπι. 
Υε ετωρἤδῖϊς : ἕο ἴΠ6 σοῃβίγι οι οη 566 Ερἢ65. 
ν. λἍ8. ’Ηιιοθαηάβ οὐμῃῖ ἴο ἴον πε ὶγ οννῃ 
ννῖνεβ ὧς ὀείησ 1Π6ῚΓΣ ον) Ὀοάϊθ5.. ὕπο 
δητἴγροβ οὗ [δε ϑρι για] τηοαῖ ἀπαὰ αἀτπκ οὗ 
ἴῃς Αταδίαὰπ αἀδθϑοστῖ πονν ςοῖηὰ ἴο νίον. 
δῖ. Ρδ} [85 }ιιδῖ Ὀδοη ἰογθι ἀρ ἢ15 γοδάθγβ 
Ἔνθ ἴο ἴδηροῦ ἢ πὸ Πποδίμοη [ραϑῖϑ, δι οἢ 
ἀα! απὸ δοηρ ἀδηρογοιιβ, ϑπιαοκὶηρ οὗ 
ἰἀοἰαῖτΥ ἀπά ἀεοογίηρ ἴο ἀροβῖίαθυ. ΤῊβ 
Ρτομι δου ἢς ἢονν οπέοτοθβ ΌΥ̓ βῃονίηρ πονν 
50] ΠΛηΥ ὑἱηάϊηρ ἴο 5ἰεαξαϑίηθϑο ἴῃ ἴῃς (δ ἢ 
15 (αἴ ΠΟΙΥ ἔθ] ]ονν5ῃ!Ρ οὗ ἴδε 1 οΥά 8 ΘΌΡΡΟΓ 
δηὰ {παῖ οἰάθυ οἠθ οἵ 6 [Θνν 5} βδουῆςο8. 

16. Τρε οὠρ ἰῇ 115 σοηίεηῖ8β.. Ξιωῦ αὐ 
δίε..---ἰ6. τοῦθ ΘΧχρ] ον “ονεῦ νη ἢ ψν6 
ΒΡΘΔΚ ἴῃς ννοτὰ 2ῶ0γ χοοά ᾽: ἴῃ ννογὰ (λόγος), 
ὃν ξοοά (εὖ). 80 ἴη ἴδε 1,αἴη, δεπεωὠϊαίγηι Ξε 
νὰ υἴἴογ [πὸ ννογὰ ὀέπε 1.6. δὲεπς βαί. αὐπὶ 
θυ ὕδηθ ἀϊςειῖ, τσ ὈδπῈ οΖ: οὐπὶ ΠΟΠΊΟ, 
ἴὺπὶ υὐ Ῥόπὸ α. Οοὐ Ὀὑ]65565 πιᾶὴ ἰῇ 
ἀδοάβ: ἔογ Ηθ βδρεᾶκβ, δηὰ ἰἴΐ ἰ5 ἀοῃδ : Η!8 
δεποάιοϊοηα ἀγὲ δοηείαςτοη8. Ηρδηςε [πε 
Ρἤγαθε. “5}8}} ἐπδορὶ ἴπ6 2γοριε. ἴῃ [6 
Ηοἷγ ϑιιρρεσ ννῆῃδῖ ἰβ οἤοσοὰ ἴο Οοὰ οὗ Ηἰ5 
ον ΘΑΓΙΠΙΥ ρῆβ, ἢ [Π6 ργάυογ ἰπΔῖ Ης 
Ὁ]655 ἰζ ἰηῖο δῇ ραν ΠΥ ρμοοά, ἰ5 ρίνεῃ ὕδοῖς 
ὮὉΥ Οοὰ ἰπ {ἰπὸ πὸνν ἔοσπλ δηὰ βιιδϑίδησς οὗ ἴπ6 
Βιρογηάῖυγα! ροοά [ἰἴ56], Το ἀϊνίπα σοοά 
(εὖ) ϑροκοη οὐδ {πε δἰοπηθηῖϑβ [5 ἴῃ ἴΠ6 ΗΟΙΥ͂ 
(οπηπμιπίοη ἴῃ 6 84π|6 ἀἰνπο φορά (“ὖ) ἄρρτγο- 
ΡῥΠδιοὰ δηά γεα ϑδοὰ : δηά ἴῃ Ὀγοδά δηά νυὶπὸ 
ἴον τποῖὶγ Βοπϑάϊοζοη οὐ σοηϑοςγαίίοη (ἴΠ6 ἴννο 
ἅτ οἤδη Ιἀθητῆθ4) ἀγὸ ποῖ πάθεα Ἵμαηροά 
ἴπ {πεῖν πδῦιγο δι Ὀδοοῖης ἴῃ ΤΠΕΙ͂Γ υ86 αηὰ 
ἰη {πεῖν οὔθοῖς [6 ὙΟΥῪ ὈΟΩΥ δηὰ δ]οοὰ οὗ 
ΟἸ τίσι. ΤᾺ 5, οὗ οσουγϑο, ἴο ἴ6 ΜΟΤΙΠΥ 
ΓΟΟΘΙΥΘΓ, 

Τρό εἰῷ οΓΥΚἹ ἐδὲ ὀίρεισ Ῥγτοποιησοῶ ὉΥ͂ 
(ἢ γιδὶ ἴη Ηἰ5 μον ἰηϑεκιτοη οὗἨ [πὸ ϑδογᾶσ 
τηϑηΐ «υῤίορ «ὐε ὀίφε:, ννῆθῃ ἰὴ ἴπθ ςο]εγδίίοη 
ν 6 Αροϑίϊος ΟΥ̓ ΟἿΓ δ: οθϑϑοῦβ, ἄρο]ϊοβ δηὰ 
οΟἴμογβ, δ1]655 ἴπὸ σὰ ἰῃ ἴῃς νογάς οὗἉ ἴδ6 
᾿Π5Ό ΚΙ ΟΠ, ἐς “0 ποῖ δοχασα πίοι ἐπ ἐῤε ὀίοοσ 
97 Οὀῤγιει ὃ ἴ.6. τἴλ6 πλοδι}5 οἵ οοπηπλιηίοη. ΤῊΣ 
Κογννογα σοπηπλιηίοη (κοινωνία) ΠονεΥ 5.61} 65, 
ἃ5 ΝΝ αἰουϊδηά δηὰ ΠΊΔΩΥ ἰῃ515ῖ, οονρμμποαΐοι 
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Ὀ]ε58. 15 ἴ ποῖ {Π6 σοπιπχυπίοη οὗ ἴῃς 
Ὀϊοοά οὗ ΟΝγοεὶ ὍὙῃο Ὀτοδλά ψῃιοῇ 

Ι. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘ. ΣΧ, [ν. τό. 

να Ὀγθακ, 8 ἰξ ἠοῖ ἴῆε σοπιπιχυπίοη οὗ 
[ες Ὀοάγ οἵ Ομτίβε 

(πὰ τῃ δοῦνε 56Π56) ΠΟΥ, ἃ8 Μίευοῦ δηά οἵμεῖβ 
Ἰηϑιϑῖ, ῥαγιαραϊοη. ὙΤΠῈ Οτχροὶς ἔῸσ " ραπςὶ- 
Ῥαϊοπ᾽ ἰ5 μετάλημψις, ΤῸΓ “ σοπηπιιηϊςδίϊοη ̓  
ῬΕΓΠΔΡ5 ἀνακοίνωσις. Νοννῆετα ἰη ἴῃς Ν. Τὸϑ- 
(ἀπιθηΐῖ, ΠΟΙ οἰδοννῃογο Δρρασγθηςγ, [45 ἴῃ 6 
ννογὰ εἰΐδεον οὗ ἴπΠ656 πιοδηΐηρ8. [1 δἰπιοβί 
ΔΙ ΑΥ8 πηθδη5 Με] οαυσδὲρ ΟΥ̓Θονγερρημ101---- ΟΪἢ 
ἴπε 58 π|6---ϑοτηθῖ!πι65 ἰακίηρ ἴΠ6 πιοσὸ σοη- 
ογεῖθ ϑ6ηδε οὐ εο»ρμγ ΟΥἨ τ οοϊεῖγ. Ἐνεη 
Π ΕΓ ἰἴ δθεπβ ἴο ἀδηοῖς. Ἅ σοηίτδιιοη᾿᾽ 
(Αοπι. χν. 29), ἴἴ ἀοέβ ποῖ ργορογὶν πιθδῃ 
ὁ σοσηπλιηϊοσδίϊοη, θυ τγοϊδὶ 5 [15 ὁβϑθηταὶ 90 56 
οἵ “εοαυεῥρ, ᾿ς ἢ ἢ τῆς δά άπίοη οἵ ἴπ6 
αἸγουπιϑίδης!4] θθη5ὲ δπιουπίβ ἴο ἴΠπ6 ἐχργεσυοη 
9 “εὐ οαυ-εἰϊησ ἴῃ ἴῃς ἴοττη οὗ αδἰπιβρινίηξ: 
οΥ, ἴΠε βαε 1551:16 ΌΥ Δποΐμογ ἀνϑηῖο, [ἢϊ5. 15 
ΔηΟΐΠΟΥ ᾿Ἰηδίδηςς οὗ ἴπΠ6 ἔγοαυθηῖ ἤρατο, τῆς 
ἐὔεει οαἰϊοὰ ὃγ ἴπε παπὶὲ οὗ {πὲ ἐαίως, 45 ἴῃ 1π6 
ἴεχί “ἢ τοςκ ννᾶ5 (γιϑῖ " οὐ 45 ἰὴ τ[16 Ῥϑαδαὶπι 
““Ἠδςδ ρμᾶνθ ἴδεῖῦ ἰάθουγ (πη οἤδεςοτ), ἴο τπ6 
Ἰοςιιδῖ " ΟΥ 8458 ἰπ Ερ. οπι. “ ἴΠ6 πιπάϊηρ οὗ 
Π6 Πε5ἢ 15 ἀθδίῃ " ([π ἴῃ ἰδϑι6). [ἴ τηὰῦ δ 
τεπιαγκοὰ πὶ της ὀγεαξέπρ ο77 δγεαά ἰ5 σαἰ]οὰ 
{0᾽»17»44711071 50 ΘΑΤῚΥ 858 Δοῖδβ 1]. 42, αηὰ ἡ οτυ- 
σδὲρ οὗ ονό «υἱἱὸ αἀποίρογ 15 ἴῃ τ Ϊοῇ. ἱ. 7, 4550- 
εἰδῖοα ννἢ ἴῃς “ ὀίοοά νης ἢ σἸΘΑΠβ ἢ ἔγοιη 
41] 5ἰη." 

ἴῃ {Π|8 νεσ. τό (6 πιρδηϊηρ σδηποῖ Ὀς 
ςοπιπιιηίοη νυ ἢ τῆς Ὀϊοοά, 85 5οπιδ 5ᾶγ ; ἔοτ 
ἴῃαϊ 18 δὴ ἱποουγθοῖ ἰάθα. ὕὔπίοη ἢ ἴῃς 
ὈΟΩῪ δηὰ νι τἴπη6 Ὀϊοοκ ποτὰ ἰ5, Ὀυῖ ποῖ 
ςοπηηιπίοη : [ΕΠ] ον σὴ Ρ 85 ἢ Ρογβοηβ 
(1 (ὡοτ. ᾿. 9) οὐ νεῆ (ππρμ8 ρογβοπιβοά 
(2 ον. νἱ. 1.4): σοπῆραγο “" ᾿ΟὟν 6 πᾶνὸ ἔθ! ον- 
δῃ]Ρ ψι τἴῃ6 ΕΔΙΊΠΟΓ δηὰ νυν τἴῃ6 δοη δηὰ 
ν ἢ οὴθ ἀποίπογ᾽ (1 [οἢ. 1.) Τἢ5. νγογά 
(ον) ΜΉ ]0 5 ΒΌΠΟΓΑΙΥ ἀθηοῖεβ ἴπ6 Με οτυσῥὶρ οΥ 
}έγίομ, «υἱὸ ῥεγίοπς ἐπ ὁπό πᾶ “δε :.γριὸ 
οὐδ᾽εεί αἰαυαγς εοριγίο 10 αἰ ἀπά “ο»ιεί ει, 
«υῤοΐε ἰο εαερ. ΒῪ ννᾶγ οὔ {Πιιδίγατίοι : θη 
[86 βδ0η 5Π1Π65 Προη ἃ Ὀᾳηά οὗ ΠΑΥΠΊΑΙΚΟΓΘ ἴῃ 
ἃ ἤοἰ 4, [Π656 ἀο ποῖ, ΡΓΟΡΕΓΙΥ βρθακίηρ, ῥαγίαξε 
οὗ ἴμε δὴ: {πόγὸ 15 ΠῸ {γιὸ ραγ οραιίο : 
ννῈ σδηποί 54Υ παῖ ἃ ρογίοη οἵ ἴθῃ Ὀθδγῃϑ 15 
Αϑϑίβποα ἴο Α, οἵ ννεῖνο ἴο Β, οὗ ἔννθῃῖυ ἴο 
ΟΩ: ταῖμοῦ [ἢς υπηαϊνιαοὰ δ ἰ5 σοπηηοη ἴο 
411 ἴη6 Ἰαθοιιγοῦβ δηὰ ΠΟ] ἴο δας οὔ {ποπὶ: 
(ΠΟΥ 411} βάν 4 κοινωνία ΟΥ̓ σοπηηήηοη ἱπίογοβὶ 
η ΟΠ6 δηά [ἴῃς βᾶπιὸ βϑιη. ἔνρη 50 ΕΟ τγίβϊ, 
186 διη οὗ ΕἸ ΒιοΟιιβη 55, 5Π1Ππ65 ὑροη Ηἰ5 
οννη, δαιυδὶ ἴο 411 δηὰ ἰοῖδὶ]ὶ ἴο ὁδοῆ. πὲ 
ΤΟΥ ἰπδίδπος οὐ [(ἢΠ]5 ιιδὲ ποση ἴπ6 [,διϊη 
ἔογπιΐα, (Οὐοιππιιηῖίο ἰομὶ5 δῖ ΠΟΙΏΠΊΙΠΙΟ 
ἦυγῖ9 τῷὸόι. “δπ δη.8] ργίνιορο οὗ ἰᾶνν ἰβ. δῃ 
6 4118] δη]ογτηθπῖ οὗ τίμδι " (Βοτςοθ}}1π|).. 

(ον»ινιμπίοη ᾧΥ ἐῤε ὀίιοοά ννυϊτῆοι τ 6 Ργθῆχ 
οὗ ἐδὲ (85 ἰῇ Α.Ν.) 15 ἃ μοοὰ τγεοηδοσγίηρ, ᾿ οΚ 
ἤογς ἀῤηοῖθϑ " ργοςοθαάϊηρ ἤοπι᾿ οὐ “ἴῃ τὸ- 
Ἰδίίοη ἴο :᾿ βυπιοιίην δἰμλ αγ ἴῃ σοποισιςίοἢ 

Ϊ6 {πὸ ρῆγαβς “ἴῃς ἀθδαίἢ οὐ ἴῆς οτοββ,᾽ (Π6 
ογοβ5 δοίης ἴῃ ᾿πβίσγι Π ἴ8] οδυ96 οὗ ἀθδῖῃ 
ΡῬΏΝΙΡΡ. ἰ1.. 8. διπιϊασ ἴοο ἰ8 ἴμε ἴοχί 
ῬΠΠΙρΡρίδηβ 1ἰ. τ, 1 τόσο Ὀ6 ΔΠγΥ ἔθ! ονΒ ΒΡ 
οἵ ϑριγίς :"" νυν ῖο ἢ ἰ5. ν Ὲ}} οχρίδιπεὰ ΟΥ̓ οπα 
οὔ πὲ ἐὰν ΙΒ ΟΥΒ εοπήμποίδυ πὴ ογ μι ΚέΓ' 
(Ο᾽»»14 15}: ϑΡΙΓΙΣΜΙ ΟΥ̓ ἐπα Μὰ ντουρῃῖ 
ὈΥ οἠς ϑριγιξ σοπηηοη ἴο 8]]: οοιηρασο (Π6 
ἐχρίδηδίοσυ ννογὰ ἠάοριμίφά ἴῃ ποχῖ ν 6 Γθ6. 

ἽΠ6 δθῆβὸ {πη ΨΜ}}]} Ὁ6, το», 12 
γείαιοη ἰο δὲ ὀίιοοά «υἱῷ ρῥεγίοπ; δῃὰ 
ἐπόϑο ρευβοηβ αγὲ αἰνηθ δηὰ πυπίδη, (1) ἴδ 6 
ΒΑΊΠΟΓ δηὰ ἴπεὸ ὅοη, (2) ἴδε τῃοπιθεγβ οὗ 
ΘΟ γιϑι 5 ὑοάγ. ΤὙἢὶ5 Μ}}} Ὀόσοῖηε ργοῦδθ]6 
ἴοῇ ἴπὸ [οἸϊοννηρς σοηϑιἀθγαϊοηθ: Τοπι- 
ΤΑ ΠΟΙ ἰ5 ποῖ ἴπο βᾶϊὴς τπηρ ἢ υπίοη,--- 
Ὀυΐζ ταῖΠοῦ ργοςθθ 8. ἔγοιῃ ἰΐ, στονίηρ ουἱἔ οὗ 
Οὐγ χηγϑβίςαὶ υπίοι ἢ ΟἾγΙϑῖ 5. ΠΕΠΊΔΠΙΥ, 
ΥΠΟΓΟΌΥ νν6 ἂῖὸ πιδάθ “πιοπιῦουβ οὗ Η!5 
Ὀοάγ, Ὀτεοά οὗ (ἐκ)ὴ Ηἰ5 ἤδθβϑῃ δηὰ οἵ (ἐκ) Ηἰ8 
Ὀοπεβ (ΕΡΒοβϑίδηβ Υ. 30). Τ]ν8 συγ ϑίςοδὶ 
ππίοη, ἔοιιηάοα 1 Βαρί5πι, 8 βίγοηει πεηρὰ 
πε σοηϑοϊάδίο ἴῃ ἴπὸ Εἰς αγίϑὶ ΌΥ πλθδῃ5 
οὗ ταγϑῖϊςαὶ σοπητλιιηΐοη. Απά 85 ἴΠ6 ὠπίοη 
1ῖ5. 115 τννοίο! ά, ἔοσ [ΠΟΘ ΌΥ ννῈ ἃγὸ “" ΠΊΘΙΌΘΓ5 
οὗ Οἠγϑὶ " δηά “πλεπλθοῦθ οπὲ οὗ δῃοίμεσ "ἢ 
(Ά ουι. χίϊ. 9), 50 ἰ5 (6 εονγρριμπμίοη ὑννοο]α, 
ἔου {ΠΟγΟΌΥ να πᾶνε ““[ὉἸ]οννϑὴρΡ ἢ ἴδ6 
(ἰπολγηδῖε) δοη" δηὰ “(Ὁ οννδῃϊρ ΜΠ  ΟΠ6 
δηοῖπον," [Ι͂η κὸ πλᾶπποῦ 81. δι} 8. ῥεῶες 15 
ζννοίο] , ν1Ζ. ροαςς δεΐννθοη [ον δηὰ ΟἿηῖ]ε 
δηά δεΐννθοη ὑοΐῃ αηὰ Οοά (ΕΡἢ65. ἰὶ. 15). 
Ιη ἔλνοιιτ οὗ τηϊ]|5 νἱονν πΊΔΥ Ὀὲ εἰϊοα ἔτοπι 
᾿απλάβοθηι5 Οτίποά. ΕἸά. Ἰιῦ. ἰχ. ς. τ4, “1 
(ἴ[μ6 ΕασΒαγῖϑῖ) ἰ5 σα] σοπηηλυηίοη, Ὀδοδιιδα 
{ΠΟΓΘΌΥ ννὸ εονρερρς «υἱέ ῤγ δὶ, νυ ΪΜ]6 δὲ (ἢ 6 
Βᾶπ|6ὸ {{ἰπ|δΔ ννὲ εο»ρῃριμῆς ἃἂηὰ ἄγὸ τη βεα 
(ἑνοῦσθαι) «υἱὲ οπο ἀποίρεγ: ἴον βἰηςε οὗἨ οὔθ 
ὑγοδὰ ννὸ αἱ ἂἹ ομὲε (οἱ πάντες) Ῥαγίδκθ, ψῈ 
Ὀδοοπηθ οὔὸ ὈΟΩῪ οὗ Οδγιϑῖ δπὰ οἠς δἱοοά 
Δ Πα πιοπιῦο 5 οὗ θδοὴ οἴδοσ, δῃηὰ 90 ἃζὲ ςἽδιοὰ 
σοποογφοτοδὶ νν ἢ ΟΠτΊϑι.᾿" 

ἴῃ ττᾺλεϊηρ ἴδ6 τῖρδῖ σοϊδου Ὀεΐννθεη ἴΠῈ 
[ΘΥΤῺ 5 εονρρρεμπίοη δηὰ 077 4ῤὲ ὀιοοά οὐ ἐπ 1δὲ 
ὀίιοοά, ᾿ὶ ΤῊΔΥ Ὀδ τοιλλγκοὰ ἴπαὶ 845 “οπὶ- 
τηιηΐίοη ᾿ πεῖ ἀθηοῖεβ ξ]ἰοννϑῆρ οἵ ἴδῃς 
τηοθεγα θοῖ τὰ τὰς Ηεδα δηὰ νν ἢ} Θδοὰ 
ΟἴΠΕΓ, 50 ἰἴ ἱπιρίϊο8 ἔθ] ονυϑῃ!ρ ἰῇ ἃ παέωγε 
σοησήοη ἴο «αἱ. ΟΥ̓́ τ15 ἱπῆοσ σοτηπλιηϊοῃ 
ἢ ΟἾγιϑῖ δηὰ ἢ δι 35 Πᾶνε Ὀδοη 
Ὀαριϊχοὰ ᾿ηῖο Η!5 αἰν!πθ-Βυπη4Π παῖιγο [ἢς 
ἀϊνπο- πυσδη Ὀϊοοά 15 ἴῃς ΜΠξορ νης »εεάμμρ. 
οτ ἴῃ Βαρίϊδπι νγὲ “ρυΐ οἡ (Ἰγίδὲ " Ἰυ5ὲ 845 
ἃ δτδῆ ΌΥ ᾿ηβογίίοη ῥωΐ ΟἹ ἃ ἔγέε : δῃηὰ ἃ5 ἴῃ6 
ὅταλ ἴεν Ἰηϑοττίοη ἀσίηκ5 ἴῃ δὰρ οὔ ἴγδε 
ΟΥ ἰπ {ἰὸ ννογάβ οὗ δῖ. Ρδιυὶ “45 27 {0700 
ᾳυὴτδ δὲ γοοὶ ἴῃς ἴλῖπεβ5 οἱ ἴπε γοοὰ οἶϊνο 
(συγκοινωνὸς τῆς ῥίζης τῆς πιότητος τῆς ἐλαίας, 
Ἀοπι. χί. 17), 80 ἴθ 86 Επυςδαγίδὶ ὲ ἀγίηκ 



νυ. 1ὴ---ἰϑ. 

17 ογ νψὲ ὀεὶμῇ ΤΑΔΠΥ 8ΓῈ οπε 
Ὀγεδά, σπά οπβα δΟΑΥ͂ : ἔογ νγε ἃγα 1] 
Ραγίδκετιβ οἵ τῆλϊ οὴης δγεδά, 

ἴῃς Ὀ]οοά οὗ (γὶδῖ τθογε ἴγυϊγ ἴῆδη της στα 
ἀσηκο ἴΠ6 σὰρ οὗ ἴθ ἴγθες ἴῃ νος [ἴ [45 
Βδοη ἰηϑοίο. Χνμαΐῖ ἃ κοινωνία ἴπογο ἰ5 ἰῃ 
ἃ ἴ6! Βουρῇβ δηὰ ϑργᾶγβ ἰῃ υπίοη δηά 
ΠΟΠΊλΠΟη νυ δας ΟἿΟΣ δηὰ νὴ τΠ6 
δίεπι, 411 ἀγαννίηρς [86 βάτηθ Ὡδῖυσγε δηὰ ἴΠπῸ 
δΑ6 ΠΟΙΙΓΙΒηπηεηϊ δης ἴῃ 6 ϑδαπὶς ϑυϊδβίδηςσθ 
ἕτοτῃ 4 σοζησηοη σοοῖ. 

ἼΠΙ5 ἰάθα οὗ εο»γεηρερίοη ΟΥ̓ γε ϊοαυ:ριΡ, ἢ 
18 ἸΏΏΘΥ (οδοΒί ΠΩ, ΠΊΑΥ δ πιά οἸθᾶσογ Ὁ. ἃ 
ἀγδο τὶ (εχ ΠῸπι Ερ. ΗΘ. 11. 14, νγογο (Π6 
Ἰοοὰ 15 τηϑηϊϊὶοποα Ὀοΐοσγο πὸ Ποϑῇ, 85 ἰῃ Π 5 

ἴοχί οἵ 51. Ῥδὺ] 1 ἰ5 θεΐογε ἴῃς δΟΑῪΥ : “Εοτ- 
δίς τη 85 (ἢ σΠΠ]άγοη δάαε ἐπ ΟΡ, ΊΟΝ 
ὙΠ} οπο ἀποῖμοῦ ἴπ6 παίυγο οὐ ὀίοοά απά 3: 
(κεκοίνηκε σαρκὸς καὶ αἵματος), ἢδ 4150 ἈἰτΛΒΕΪ 
ἑοοί οὗ ἴῃ Ξᾶπι6 ἡδΐζῃγο αυΐζῤ 1ρερι" (μετέσχε). 
ΤΠδί 5, ᾿π ἴπὸ [πολυηδῖοη ΗΘ Δϑϑυπιοα ΟἿΓ 
πδίυτε ἰὴ ἰ15 ννθα κῆθ55 οὗ ἤθϑδῃ, [δι Ηδὀ τηῖρῆς 
ἢγϑί Ὀγ βυβετγίηρ μα]]ον ἰἴ δηὰ Ὀγ Η!5 δον 
Ῥαββϑίοη Ἴσοῃϑοογαΐα ἰἴ οὐ (ἢ ογοθθ ἂπά ὉΥ 
Η!5 γϑβιιγγοσῖοη οχαὶῦ ἰ ἰο Ο οὐ β γιρῃῖ μαπά 
δη τπϊρπῖ ἋΠ6η ἴτοπὶ ἤράνθη ρῖνο τ ὈδοΚ ἴο 
Ὁ5 'ἴη ἴὰ6 ΕΠ Αγ, (ο ἴΠ6 οηά {Παΐ ννὸ πιρἢϊ 
Ὀεοοπὶς 20 σέ5:οΓγ: ἐπ σον οι ΟΣ ὦ ἀϊσυῖπε παίμγε 
(κοινωνοὶ θείας φύτεως, Ὠοῖ, 85 ἴῃ ΑΟΝ΄., "ραγ- 
ἰλίκουβ οἵ ἐδε αἰνίηθ πδίιγε᾽ οὐ 1) 6117): [ἢ 
οἴδοῦγ ννογάβ, {παῖ ννὸ πηϊμϊ θθοοπὶθ ζε οτυς 
αυὐἱὸ Ηῤρη δηὰ ἢ οἷὲ Δποίθοσ ἴῃ ΗΪ58 οἰνῃ 
Ἠυϊπδηῖῦ, οηγι με ἢ πὸνν 404}: 105 δηὰ 
Θηπηοῦϊοα τυ ἀϊνίηθ δι (γδιιῖοβ, ονθη νυ ἢ “ 4}} 
πὸ ςοιηρ]ετηθηΐ οἵ ἰῃς σσοσδοδά σογροσοδὶγν 
(Ερ. (οἱ. 11. 9). Ρογ Ηδ Ἴοηάεδοοηάοά ἴο 
“εἰ οαυ δὶ «υἱὸς ἱπ ουγ Ὠυπλ ΠΑῖοα Βυτλδι Υ 
ἴῃ οΥ̓ΔΟΓ (δῖ ννὸ πῆς Ὀ6 ' ὀχδ]οἀ ἐχορεά- 
Ἰημ]γ ἴο Ὀγοῖπεγμοοά ἀπά Μμεἠοτυτδὲρ «ὐἱὸ 
Ηρπ ἱπ Ηἰβ8 γἱογιβεά Η υἱπλαη Υ. 810} Υ]Ὺ 
ΑἸ γγϑβοβίοζῃ πιᾶῖκοβ ΟἿἹἿΓ [οτγὰ 54Υ, “1 ἤᾶνθ 
ὑυεσοτς 4 ἔθεον ἢ γυὰ (κοινωνός) ἴῃ Πο5ἢ 
δηά Ὀ]οοά ἴοσ ΥὙΟΛΙΓ 54Κὸ5: δρδίῃ ἴῃλί ΕἸΌβἢ 
δηὰ Βἰοοί, ὈΥ ννῃϊο 1 πᾶν Ὀδοοσηδ ἀκίη ἴο 
γου, 1 εἶνε ὈΔςοκΚ ἴο γοιι.᾿" 

Τρὲε ὀγεαά αὐῤίερ «υε ὀνεαξ αἴϊοῦ σοῃβο- 
σγδίίοη οὐ Ὀοηθάϊοϊοη ἐς ὁ ποῦ (ἴ6 πιράϊ πὶ 
οὗ οἵιγ) εο»ε»εμπον ( οπθ Δποῖπογ) ἐπ ἐθὲ 
δοάγ οΥ Οῤγι.) Οδνιτὲ Μτἢ Θπιρῃδϑῖὶ8. ΤῊΘ 
8656 566ΠῚ8 (ο 6: Α5 ἴῃς πιαϊογίαὶ ὑγοδί, 
Οοὐ 8 ἑαγηὶν κἰἔ, νὰ ἀο δαί τομεῖμεσ ψ ἢ 
(6. οΟὐοῦ τηδη," 50 ἴπ6 “ϑρίγιτυ8)] ἱοοὰ οὗ 
ΟἈτδ 5 πιοβῖ ργοοίουβϑ ὑοάγ,᾿ (οὐδ  »"ᾶ ἔτοπὶ 
ἤδάνθη, νγνὲ γϑσεῖνε τοροῖθοῦ δηά πιδηάιιοδίθ 
ἢ “τηὸ ἰηννασὰ τηὰη (ὁ ἔσω ἄνθρωπος οὗ 
51. Ρ8.}} ; {πῸ παΐιιγαὶ Ὀγραά δΟΥ σοηβοογδίίοη 
νείημ ποῖ ΟὨἹῪ πα 5γιηθοὶ, δι 4150 ἴῃ νεῇ]ς]ς 
({π οἴϊεςι) οὗ (ἢ σισῖ 5 ὈΟΟῪ (ἰπ ὀββθῆςθ). Ηονν 
οἴθη ἴῃ ϑοσίρίυγε 15 ἴῃ 6 παΐυγαὶ σοηϑθογδῖθα 
ἴο δὲ (ἢ6 πιοάϊιπὶ οὗ [Π6 δι ρογηδίιγα!  Αηά 
ἴδετε ἰ5 ἰνγαγβ 4 σο ΓΙ Υ ἀπά πιοεῖηθβ8 οὗ 

Ι. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. Χ. 

18 ΒεοϊΪά Ιϑγδοὶ δίζογ τ1ῆ6 ἤδϑῃ : 
ἅἍΓε ποῖ {π6Ὺ ννῃϊο ἢ δαῖ οἵ [Π6 8δοτγὶ- 
ἤςεϑβ ραγίδκετβ οὗ (ἢ δἱταγὴ 

ςογγεϑροηάθοηςθ Ὀοΐννθθη (ἢ6 οιυϊνναγὰ 5ίξῃ 
δΔηα ἴῃ6 ᾿ππὸῚ τηϊπρ δἰ μηϊποά. ὙΠ πιδίοσιδὶ 
ΤΟΟΚ σκυδῃίην ψ βἴγοασηβ ἴῃ ἴπ6 ἀθβοσί ννᾶ8 
ἃ ψΘΠΙΟΪῈ οὗ ἃ ϑρίῖυ4] τοςκ, ον ΟἩγδὲ ἰῃ 
εἴεδοῖ. ΤΠὸ ϑδογοα δηϊπηδὶ Ὀγοαῖῃ ν ΠΙΠἢ ΟΥΥ 
1 ογὰ Ὀγεαίπθα οἡ ἢϊ5 αἰβοῖρ᾽εβ νγὰ5 ποῖ ΟπΙΥ͂ 
1π6 πιϑοῖ ϑγλῦ]οπι, δυῖ ἴσια νϑῆϊοϊο α͵θὸ οὗ 
ΗΟΙΥ δριγίῖ; ἔοσ " Ηὄδ ὀήγεν οὐ Ὀγοδίῃϑὰ 56 ἀ- 
(Ἀ5ῚῚΥ οὐ ἴ8επὶ δηὰ α]ὰ Τάκε Ηοἷγ ϑδριγιῖ, 
Δηα [ΠΟΥ ταςοϊνοα Ηἰ5 βοηβι ὃΪ6 Ὀγοαῖμ, δηά 
ἢ [ἴ δὲ Ρα οὗ ΗΙ5 οννὴ ϑρίγις (]9 ἢ. χχ. 
22.) 

17. Βοοδτδβο ([ΠΒοῖῸ 18) ὁο89 Ὀχθδᾶ, 059 
ϑοάΥ͂ Δ΄ ΨΜῸ 89 (4556 10]6 4) 8 7. ΤΠ6 
56η568 15, Βοσδιι56 {πε Ὀγοδὰ οὗ ἸΏΔΩΥ Ραγίβ, πο 
ΜΙ ἢ Ἰζ 15 Ὀγόκοη, ἰ5 γοῖ ομθ Ὀσγοδά, οηθ ὈοαΥ͂ 
ΑΥΘ ἴῃς πλὴν νὲ. Μίδηγ γδοίίοηβ, οηὸ Ὀγεδά: 
ΤΩΔΗΥ͂ ΠΠΘΠΊΌΟΓΒ, οἠα Ὀὕοάγ. Οοιῃρ. [βηλῖιι8 
δὰ ΕρΠ65.: "Υυἴς 4}} ᾿παϊν 4} } σοῖο τορεῖποῦ 
ἴῃ ςοπηπηοη ἴῃ οὔθ ἴδ δηά ἴῃ οὔθ |6508 
ΟΠ σιϑῖ, ὀγεαζίπο οὔ ὀγεαδ ννιϊςἢ 5 ἴπ6 πλθ- 
ἄϊιπι οὗἨ ᾿πηπλογία ΠΥ, ΟἿἿ δητάοῖς ἴμαῖ νγὲ 
Βῃοιὰ ἠοῖ ἀϊ6 δυῖ ἰἷνὲ ἔὺσ Ἔνεῦ ἰῇ |6βι8 
ΟὨγιϑῖ. 

[{ 5 ΨΟΓΏΥ οὗ ποῖε μον 81. Ῥιὶὶ πλαῖκεβ 
Δ ΘΑΘΥ ἰτδηϑι(ίοη ἤοτῃ ἴμε δοάγ 2 γορεγ οὗ 
ΟἸὨγβδὶ (νοῦ. 16) ἴο πὸ εογρογαίς ὀοάν, ἴῃ 
ΟΠυγοῦ (νοῦ. 17). ΤῊ]8. 15 ἐξρλφενα, 48 
(οηάϊηρ ἴο 5μὸνν ἴπαΐ Βὸ ἰἀδηςβῇεβ [6 ἴνο 
Ὀοάὸ5 ἴΏ ἐβϑθῆςς ΟΥ̓ 5 Ὀδίδησθ. Ηδ ςογίδιη] 
566Π15 ἴο ἀ0 50 ἴῃ ΒΡ. (0. ἰ1. 19," Τῆς Ηδφδά, 
οἱ 977 ποτὶ (45 ουζκ οὗ 4 ψν»Ὲ}}-ϑργίηρ οἵ υἱίδὶ 
ἴογοθϑ δηὰ αἰνίπε δῃογρῖε8) 411 ἴῃ6 ὈΟΑῪ 
(Ὠγουρῇ 41} (6 τουςμθθ ΟΥ̓ ρΡοϊηΐβ οὗ οοπίδςϊ 
ψ} τῃ6 Πεδά δηὰ [πγουρῇ σοπιπιοη ᾿Ιραγη θη 
διηάϊηρς ἴπ6 πηοῆθοῦα ἴο δῇ ΟἿΠΟΙ (ἃ ἴννο- 
[ο]ά πιϑδῇβ8 οὗ ὑπ|οη) 15 δισηίϑῃθα νυ ἢ ἰάγρο 
ΒΌΡΡΠ65 οὗ ποιιγιβηπιοηΐ δηὰ 15 σοαγεςιυ]αῖοά 
(Ερδα8. ἱν. 16) ἀπά οοτηραοῖϊθα τοροϑῖβογ ἰηΐο 
ἃ {ἰνϊηρ ογρδηίβπα. ΤῊ5 ἸΠΏΘΓ τοδομίηρ οὗ 
δῖ. Ρδι}] βἴδπαϑβ οι οἰδαγοῦ ἰὴ πὸ ἕδτηοιι5 ἴεχί 
ΟΝ ε ἅτ ΤηΕΠθεγ5 (πιγϑίῖςα]) οἵ Ηὶ ὈΟΑΥ͂ 
(Ργορεογ), πηθπλθεγβ ὀγεά 97 Ηἰβ ἤοβ  (ΕΡΠἢ65. 
ν. 30). 

Ι͂η δοοογὰ ψἢ {}15 ἰηϊεγργείδεη, ψ]ιςἢ 
866 π|5 οὐνίουβ ἔγοπὶ δῖ. Ρδι}5 δᾶϑὺ αἰ ἀϊην 
Πόγο ἔγογῃ ἴῃς Οτιϑ 8 Ὀοὰγ το ἴπε (μσοἢ- 
ὈΟάγ, ΠΙΔΗΥ͂ Δηοϊοηΐ Εδῖποῦβ πο] ὰ [πὶ νυ ἢ 116 
ἴῃ βαριϊδπι νναὲὰ οὐδίμη ἑπεογβογωΐίίοπ ἱπῖο 
ΟἸγιϑῖ, ἰη ἴῆὴ6 Εὐὐςπαγίδσῖ νὰ τόοεῖνο δἷϑο ὈΥ͂ 
ἄδρτοεβ δηὰ συ αἰ ΘΠ ΤΔΠῪ εοπεογρογοίΐγ, 1Ε ποῖ 
Πσοηδδηδυϊηγ, ἢ Ηϊπ. ὕννο ᾿ηβίδῃοθβ 
οὔ 15: “ὙΠΟ ΟΠυγοὴ (18) οὴς ὈΟΑΥ, ποῖ 
ΟἿΪΥ ΘΠΟΓΑΙΪΥ δπαὰ τηγϑί σα! γ, Ὀὰϊ ΡΓΟΡΟΙΪΥ 
Δη σογροόγθαῖγ, Ὀδσδιιθθ 41} ἅγε ὑθδὴν (ΓΟ- 
Αἰἴ6γὺ υπηϊϊοὰ ἴο ΟἸγϑὶ "᾿ ((ἸἨ γγϑοβίοπ). 
Αραίη, “1ὴ βδοσᾷ Ἴοῃλυπίομο ἤπλι8 ΠΟῺ 
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ἰληξαπὶ ΟΠ γε ογὶ θοαὶ οἵ σοησοσγθοσοὶ οἵ σοη- 
ϑαησυποὶ ΟἾγΙβΓ1 "ἢ (Ογτὶὶ οὗ ϑ84]επι). Αυ- 
διιδίίης βᾶγϑ ννοὶ], “ΝΟ αὐοά σογηΓ 5εὰ 
υοὰ ογεάϊτυγ ραϑοῖῖ," ὙὝτσχυθ: δῖ 85 ἴδε 
Ὀγεδὰ φωοά εογημγ ἴα ἃ ιιδϑίδηςθ, 50 ἴῃδ 
Βοαγ φμοΐ γε ἐμ γ ᾽5 ἃ βιιθϑίδηςε ἴοο. 

[τ ἀρρϑᾶγβ {ἤθη ἔγοπι [Π1]|5 τοχῖ Ἴσοπιραγοὰ 
ἢ οἴμοῦα οἵ δῖ. Ρδὶ], τῃαῖ ἴΠ6γῸ 15 δῇ 
ἰάθιγ οὗ πδίυσε δηὰ ϑιθδβίδησε ἴῃ (γίϑὶ 
Ηπιϑοὶῦ δηὰ ἴῃ Ηἰβ πιολθεγα πλγϑίῖσαὶ, }ι5ῖ 
ἃ5 ἴδεγα ἰ5 (ἴὸ φιοῖς Δηοῖθοῦ ἈΠ ΠΑ ἤξιιγα 
οὗ ἴπεὸ (διισο ἢν) δὴ ἰάθητιγ οὗ πιδίογία] ἴῃ ἴῃς 
οπα δἰπάϊηρς (ὡοσπογσδίοης δοὰ ἴῃ ἴΠ6 πτοννης 
διιρογδιγισίισγο οὐ {πὸ νος Βιμ! την, τῃς 
ταλίογιδὶ οὗ Ὀοΐἢ 4116 θοῖηρ ποανοη- υδγγιθὰ 
δπὰ 5ρι γι τΔ]. 

,)ῶγ ωὸ ἀγε αἰΐ ραγίαζεν. 97] [μετέχομεν 
ΓΑΛΏΘΓ ΠΊΘΔΠ5 Δ ἤάνο ἢ οὔο δποίμογ." Νὸ 
Ραγίνς δθηθθ ἰῇ μετέχειν: ἴπ6 μετὰ ΒΕΙΘ 
Ροϊηῖϊα ἴο ἀλλήλων ποῖ" ἜΧρΓοΞδοά, 1υ5ῖ ἃ5 ἴῃ 
ΗδεΌ. 1). 14 μετέσχε - “" Ἰοο ἴδ 584π|6 πιδίι γα 
«οἱ τὲ εράγεη. Βυῖΐῖ ννῇαῖ ἄοοβ ἴῃ ὁχ- 
σϑρίοηδὶ, 1 ποῖ νυ ΠΟῪ ποχαπλρὶ θά, ργέβοπος 
οὗ ἐκ ἢ μετέχειν ογο ἀξηοῖε ἡ ΡτΟΌΔΌΙΥ 
ννπαΐῖ σοπιθξ οἂΐ οὗ ἴπε οὔς ὑτοδά, {πὸ ἐὔεον 
τδογθοῦ, ] 

Τῆς δθῆϑο δηά Ἴοππεοίίοη οὗ ἴῃς ΨΒο]6 
(ἤδη ΨΜ1}} 6, Μβεεαιμε οτἱό ὀγεαὶ ἴῇοτο ἴ5, 
οπο ὧοάγν αγὲ «υε ἴδ δϑϑδοπλθεἀ πᾶσ, πὸ 
ΤΏΔΗΥ -τη πο γο σοπργοραζίοη, 1. 6. ὁ 4}} (ἢς 
νος ΘΒ το ἢ ̓ 1η τηϊηϊαΐαγο ; οηα Ὀοάγ, 20» 
«νε ἐῤὲ ((οἸἸεςῖίνε) αὐ ῥαυς ἐοφεῖδεν τὴς εθοῖ5 
9 ῥὲ ομό ὀγιωά. Μίοτε ΠΥ, “ ογ ᾽ς Δ}} ἃ5 
Ο͵δ πάνθ τοσονοα τοροῖμοῦ οὐ οἵ ἴῃς οὔθ 
βδοσδιηθηΐδὶ Ὀγοδά, 85 ἔτοπλ ἴῃς πηαῖογιαὶ 
σδυ5θ, ἴΠε6 δριγίτιιὶ ἔοοα οὗ ἴῃ νεσΎῪ θοάγ οὗ 
ΟΠτιβι." Ηοτυ ἴμδ βδογατηθηΐαὶ Ὀγοαδά δ6- 
ΠΟΠΊ5 ἰῇ 1ἴ5 ιτι56 δῃηὰ οβοςῖβ τΠ6 Ὀοαν οὗ 
ΟἸγβῖ, 5 ἃ [ηρ [παῖ ρᾶ5505 ἃ}} υἱπά εγϑίδπηα- 
ἱπρ: θὲ ἮΙ ΜΜΟΓ 56 ἃ Τηγϑβίοτγυ : ϑαηρυίης ἀθ 
ΟἸΓΙσ[] 115 ὁσῖ, δ σόσρογο [15 ὁδί, ἴθαις »ποαῖο 
115 οϑῖ --- ποη παδιζαγα τηοάιιπλι: ἀπὰ πὸ ννοπάογ; 
ἴογ ἴῃ6 τπιοάδ 5 ἃ ἀθορίἢῃ Ὀεγοηα 41] δουιπάϊης. 

[1 5σῃοι!α ὃς ποῖρά (μδὶ οἱ πώντες Ξξξ ποῖ 
ε 4} 45 ἰηθ Α. Υ., δυῖ αἰ ἂ΄. οπεὶ ΟΥ αἱ] 
ἐδε «υδοίε ςοηῃσγορμαίίοη, 45 ἴἴ 5 ΠΔΡΡΙΪΥ 
Υρηάογοα ἴῃ οὐἱσ (Τοπηηλιιπίοη ϑόυνίοθ, “1 ἢδῖ 
νὰ ἀπὰ αὐ ὁ} «υδοίς ὥβμγορ ταῦ οὈίδίη γὸ- 
ΤΙ ἰϑϑίοη οὗ ΟἿἿΓ δίηβ.᾽ ϑοῖηε πίᾶκὸ {πὸ τη 
οὗ ἴπὸ Ὀγοδά ἤόγὸ τοίοσ ποῖ ἴο ΠυτηθοῪ δι ἴο 
ιν: 80 Μεγοσ. Βυῖ [Π]5 τΙάθᾷ σαῖθογ 
ΤΆΔΙΒ ἴῃς ΠΑΓΙΊΟΠΥ οὗὨ {ΠῸ6 σοησγα] Δγριπιοηῖ, 
ΜΙ ἢ 15 1Πδῖ ἴῃς σοττγοίατνο Ομθη655 ἴο 4}}- 
Ὧ655 ἴῃ ἴῃ σοπϑεογαῖθα Ὀγεδα δηὰ σῈΡ 5ἰΠΊΡΙΥ͂ 
ΘΧοϊυάοβ ἴΠ6 νϑγὺ ἰάθα οὗ ἔοάθγαι ὑπ μ ι}- 
ΠΕ655 ἴῃ ἴῃς σοτηπηιιηϊςδηῖ. ἼΠΟΓΟ πλιιδῖ ποῖ 
6 πονν ἃ τἰϊπά ἔογ {πὸ Ταῦϊε οὗ τὴ6 1 οτά, 
ΠΟΥ͂ ἃ τηϊπὰ ἴοσ ἴδε ἴΔ0]6 οὗ ἀθπιοηβ, ΠΟΥ ΔΥ 
τοϊγοοροςῖινε παηκογησ δου 140]- ραβδί. [ἴ 
ΤΑΥ ὉὈῈ δἀάεοά {παῖ Αὐξιιίίης 5. ποζίοη {παῖ 
485 Οη6 ἰοαῦ ἰ5 πιδάθ ἃ} οὗ ΔΩΥ ργαῖηβ οὗ 
σογη, 50 Οηδ ὈΟΔΥ͂ 15 σοιῃροβεα οὗ ΠΊΔΩΥ πηοτη- 
ὈθΓ5, ὅκζο. 5. ἃ ῃοίίοῃ δ᾽ίθη ἴο ἴπ6 σοῃηροίίοῃ. 

Ι. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΟ. Σ, [ν. 18, 

ΎΤΠΟ Ἰορίς8] σοηηοοζίοη 15, " Βδοδιιδα ἴΠοτο 18 
οἠδ6 Ὀγοδά οὔ πιληγ ἴγδοϊίοηϑ, οὔθ ὈΟΩΥ͂ ἃΓα 6 
πε τηδον πιεπιρογοα τοϊδ ΠΥ ; 4π4 ομθ ὈΟΑΥ͂ 
ἃ΄6 νψ 6, Ὀδοδιδθ ννὸ 41}, ἃ5 οὔθ ψν ΠοΪ]θ, αν 
τοσεϊνθά ἴΠ6 ΥΘΥΥ Υ οἵ (ισίϑί, 45 ἴῃ6 πλγϑ- 
τς] εἴδεϊ οὗ ἴη6 οὔθ Ὀγοδά. [Ι͂ἶἡ [15 ρᾳβ55ᾶρθ, 
[6 ργοπηηθηΐ ρἤγαβο5 ὁπό ον ἀηα ἐδε ρα 
«ὖὐε αἰνὰ ἐῤε ἰοαἰ αὐό βυρροβῖ [παῖ “ (Ὁ]] ον ΠΡ 
ΟΥ̓́ 1ἴΠ6 πιοπλῦοῦβ ἢ ἠδ δηοΐμπογ᾽ ἰ5 {86 
ἀοπιίηαπί 464 ἴῃ ἴΠ6 νυγ το 5 πλιηά : ἔεϊ ον" 
50Π|0 ΟΥ σοτηπηλαηϊοη νυ (Βγϑὶ βἰδηάβ ἴῃ [6 
Ὀδοκρντουπά. 

18. (οηπεοίίοη: ποῖ ΟἿΪ [Πδξ 584.γδ 
τηρηῖϊαὶ Βοαϑβῖ οὗὐ ἴἢ6 Ευσμαπδῖ, πιο ἢ 
δἰ γοηρίῃοηβ πὰ αι! ςκοη5. ἴπὸ ΠΟΙΥ ξΕ] ον 5 ἢ 10 
οὗ τὸ κιιοϑῖβ ἢ δάσο ΟἴΠΟΓ δπὰ ψ τ ΓΠΟΙΓ 
τἰπϑόθη ἀϊνιπὸ Ηοϑῖ, 15 ἃ πιόδῃ5 οὗ σοϊηπλιιηίοη 
δῃὰ ἃ 564] οἵ βοϊἀδγγ, θυϊ 450 16 [ον ]5ἢ 
510 ΗΕ! 8] ἔοραϑίς οὗ οἱὰ ννεγσγε. Βοῖἢ δΚὸ ἃτὰ 
ἀἰπϑιιαβῖνοβ ἔγοπὶ ἸἀοἰΔΙΓΥ. 

Πεγαοὶ αὔἴον ἐῤε 3 ε.} 1.ε.. (ὴς [ἐὐνϑ ΡΓΟΡΟΓ, 
πε θογβ οὗ ἴπ6 ΤΠοοούδογ. “Ἴδε 1 ονοδὶ 
βδοσῆςο5 ΜΌΓΘ οΟυϊνναγαά ἀἼίδ [ὉΓ πιδιηϊαι ΠΡ; 
το θοΎΒῚΡ ἴῃ ἴη6 σοπιπιοηννοδ ἢ οὗ [5γδεὶ 
ἴῃ ἴπ6 ϑρῆοσγε οὗ ἴῃς Με, 1.5., παΐυγαὶ δηά 
δδγίη]υ 6 σοηδοογαῖθα ἴο Οοά." εἰ ἴΖϑοδ, 
Ηφθδν. τὶ. Ρ. 95. 

αγιαζογ: ΟΓ ἐδὲ αἰΐαγ σαῃ Ἀαγά]Υ 6 ἃ τίρδῃῖ 
Γοπάθπηρ ; ἋῸΥ κοινωνὸς ΠΟΥΝΉΘΓΟ 566Π|Ὶ5 ἴο 
τηθδη ῥαγέαξζεγ; ὄνθὴ ἴῃ ἔβοῦγ]}. Αράτη. τοος 
κοινωνὸς χερνίβων ΞΞ " ΜΊΓ Δ εο»ριροπ ῥ γΟΡΕΓΊ 
Οὗ ἐπίοεγοαῦ ἴῃ ἴῇς Ἰυδῖγαὶ νναΐογ᾽ οὗ " ψἹ 80 
414] τῖρῆς ἴο 1 ἢ οἴ εΓβ. 

ἼΤΠ6 5θη56 ἰῃ 1Π1|5 ἴοχῖ 15, Ατὸ ποῖ 807 
80 οδ΄ [Π0 βΒδουΐβδοϑα 10]1]0}08 (ΟΥ 8550- 
οἶαἴ65) ἐπ το δίΐου ἴο 189 ΔΙΙΔΣ οὗὨ 8801." 
βο061 ΟἸΘΑΓΥ 4 ἀουῦὶ]ς σοηπεοίΐοῃ ἤοΓΕα, 
(1) Ὀοΐννοοη ἴῃ βδογίῃοθα δηάὰ ἴῃ6 βδογιῆςδὶ 
αἰΐαγ, θυσίας ἀπὰ θυσιαστηρίου ; (2) Ὀεΐνγοεη 
{Π6 δεῖ οὗ ἐδίϊηρ δηά ἴδ δεῖ οὗ σοτηπλιηΐῃ ΟΥ 
Ποϊάϊηρ ἔο ον 5] ρΡ. Βόημοὶ οι ἴο ΡῸ ννσοης 
ἤθη ἢ Ἔχρίαίπβ, “ Ης ἴο Ψδοιῃ ἴπε οἤεσιης 
15 τηδάς, δηά ἴδε οἴογιηνς [5618 δηὰ [6 4118 Γ 
ψνοἢ Ὀόαγβ ἴῃς οβογίηρ, ἴπ656 [γος ἢᾶν6 
ςοτησημπηϊοη." Βεΐνθοι [656 (ἢγοθ ΠΟΤ ἰ5 ἃ 
σοηπποςσίζίοη ἱπάδοά, θυἢ ηο σοϊηιπίοη. ΕῸΓ 
ΠΟΓΘΟ, 45 1Π νόΥ. 16---866. ποῖ {Πογ6---ἴπο {Γι 
ἰάθα 15 ποῖ “ ραγξοραῖοη ̓  ΠΟΓ “ ζογηπλπηὶοᾶ- 
τἰοπ,᾿ Ὀυϊ “ ΓΟ] οννΒὮΡ οὗ ρΡευβοηβ ψτἢ ῥοΓ- 
50η5,, σοπηπλιηΐοη (1) οἵ πιεὴ ψ ἢ Οοά 
(2) οἵ πηθη ἢ οὔθ Δποίθου 85 πηεπΊθοΓ5 οὗ 
Οηδ ΠΟΙΥ σοηῃρτγοραίίοη. Απηά “86 5ΔοτΠοοθβ, 
ἢ ]6 (ΠΟΥ ἅγὸ θείης δαΐθη, ἅγὸ (ἢ πιχοάϊδὶ 
σδιιδὸ οὗ [Π15 σοπλπλιηίοη, 8ἃ5. ἴὴ6 5δοσιῆς δ] 
αἰΐαυ 15 ἴῃη6 Ἰοςδὶ «πα ᾿Ἰηδίγιπιοηῖ4., ὙΠΟΓΊΟ 15 
ΠΟ διιοῇ {ΠΡ 845 σΟΠΊΠΠΙΠΙΟΙ «φυλρ απ αἰΐαγ 
ΟΥ τὐὴὴῦ α αἱείίγις ταῖῃοῦ ἰξ 15 ΟΥ̓ πιοδῃ8 οὔ 
δοίῃ «υἱῷ Οοά. Νο ννοηάθυ βοπιθ, ννῆο τλᾶκὸ 
κοινωνοὶ ΞΞ μέτοχοι, 51 “ΨΗΥ͂ ἀϊά ποῖ Ρδι] 
νυτὶῖο Θεοῦ ᾿πϑῖοδα οὗ θυσιαστηρίου" ΝΝΏΪΕ 
οἴποιβ ἴο αἰϊαγὶς αἱχ 1)είφωσ, ἴο τηδῖίζα οιυἋ 
ἴπε 56Ώ56. 
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τἢς (ϑεπῖ} 168 “5δογίῆςε, ἘΠΕΥ βδογῆςε ἐ ωρν 33. 
ἴο ἀδνῖ]9, ἀπά ποῖ ἴο (σοά: δπά Ϊἷ τοῦ. 37. 

19 ὟΝ Βαῖ 834Υ1 τἤδη ἡ τῇδῖ τῆς 140] 
ἰδ. ΔΗΥ τὨϊηρ, οὐ τῆλι ννῃ!ςἢ ἰ5 οἤεγϑά 
ἰπ βϑδογίῆςε ἴο ἰάοἶΞ ἰ5 Δηγ τϊπρ ἢ 

20 Βυῖι 7 :-αγ, τῃαῖ τῆς τϊηρϑ νῃ]ς ἢ 
ννου]ὰ ποῖ (πὶ γε 5μου]ά Πᾶνα ἔα ον - 
8810 ΨΙΏ ἀεν!}5. 

Τῆο {τ} βοοσὴ5 ἴο δὸ (Πα ἰὴ ἴδε [ον οδὶ 
ΒΔΟΙῆΓΕ5 ἴβεγε νγὰ8 σοιητλι 0 Ὀεῖνθεη 
]εδόνδὴ οὐ ἴΠ6 οὔς παπὰ δηὰ {ΠπΠῸ ργίεϑῖβ ἀπὰ 
ὙΥΟΓΘΠΊΡΡΕΙΒ οἡ ἴῃ οἴμεσ. ΤἘ]18 σοτηπλιηίοῃ 
νγὰ5 εἴθοῖϊςα ΌΥ πιεδηβ οὗ {πὸ 5ἰαίῃ Ὀυ]]οςΚ ἴῃ 
ἴῃε Ῥεᾶςθ οἥογίηρ, ἴοσ ἰῃβδίδηςθ, ΟΥ̓ θυσία 
σωτηρίου. ΤΠε 5ϊ4: Ὀυ]]οοὶς ἰη 186 ὈυΓηϊηρ 
οὗ ἴΠ6 ἔδλϊ ογ διιοεῖ μμεγμίῥεά γοοά Οὗ βγίπρ ἴῸ 
]εβοναῖι, γῇο δγ ἤγε Ἴοοπβιηθὰ Η 15 ροσίίοη 
οὗ τὸ βδοσίῆσε: [Π6 βᾶπὶθ υἱοί αἷσὸ 3 - 
πίσῤδεά 700 οὗ ἥε6᾽ ΜΑ]]οννθαὰ ΌΥ ἰς αἰΐασ, ἴο 
(86 ῥγιεϑδῖ διιὰ νγοσβῆίὶρροῦβ 0 ἰη [Π]5 ἴδαϑῖ 
σοπιποη ἴο 41} ψψοῦὸ ἐε!]ονν -σιθϑῖβ ἢ οὴ6 
Δ ίΒοσ δηὰ νυν αοά. ὍΤὨ]5 οοτηπιοη ἰεαϑῖ 
νγ»5 ἃ 58. γῆς 4] πιθὰὶ ἴεν ἴῃ6 54ογίποῖδὶ 
οἴεγιηρ. ἴῃ {ἰκὸ τρδπποῦ ἴῃς Ὀ]οοά, Δῖον 115 
ἐΠ  υβίοη ἔτοπι ἴπς θοαΥῪ οὗ τῆς Ὀυ]οςὶς ἴπ ἴῃς 
5ἰδιιρ ποτ (ςοπρ. κὲ ΧχΙ. 20), ννᾶ8 
α,απϑεα οΥ ρουγοά ἀρδίηϑβῖ ἴῃς δ᾽ ἴαγ (προσεχύθη 
πρὸς τὸ θυσιαστήριον 1,ΧΧ.) ,ῶν αἰἱοπεηιεηΐ, 
ἀπά {Ππεη, Αι] οννεὰ ΌΥ ἴδε ἰΐδσ, ννᾶϑ ρίνθη 
θαςοΚ ἰῃ ἴῃς ἔοττα οὗ ϑργίῃ Κι ηρ ὑροὴ ἴδ 
ῬεορΙΘ Μὸν εἰσκαπεῖίπς. ὙΠ05 [Π6 58Π|6 δηϊπΊΔ], 
βἰδίῃ δηά ϑδογιβορα, ννὰ5 ἔγοπι ἴπὸ αἰΐδγ ρίνεη 
Ὀδοκ Ὀοῖῇ ἰη 1158 ὀοοά ἀηὰ ἰη ἰ15 ,εσὁ ἴο {Π6 
Ῥχιθδὶ δηὰ [6 ρόορίθ.0 Τῇο δ]οοά οὗ ἴδε 
ψιολ ννὰ5 τοραγάθα 45 οἠε Ὀ]οοά, δου ἢ 
ἴ ν)ϑβ δεῖ ἴῃ Ὀοννβ ΟΥ̓ ἴπ6 ῥγίεσδὶ ἴῃ ἴννο 
Βαΐνθθ, οπθ 8} ἴον δῇιβίοη ἴο τηᾶκὸ δἴοπο- 
τηθηῖϊ δηά ἴο ῥγοριἰ4ἴ6 οὐ Ὀσίης Οοά ἠδ ἴο 
Ηἰ5 ρϑορίθ, ἴπ6ὸ οἴμοσ ΠΑ] ἕο ἴπε δϑροσβίοῃ 
οἵ οἰεδηβίηρ ἴο παᾶῖς ἴῇ6 ρδθορὶε πιθοεῖ ῸΓ 
ἀγανηηρ ἡ ἴο {πεῖν σοά. ΤΠι5 ἴἢς Δ] ἴγ, 
οὐ ννῃϊοἢ ἴῃς νυἱεῖπὶ νγᾶ5 ξίνθῃ ἴο [θμονδῇ 
δηά ἔγοπιὶ ἡ ΙΟἢ ἃ ννᾶ5 μίνοπ Ὀδοκ ἴο ἴΠ6 
Οἴἴεγογβ, ννᾶ5. 4 πηθοϊροΡίδοθ οὗ Ἴσοιηπλιιηϊοη 
Ὀεΐνοοη Οοἀ δηάὰ Ηἰβ5 ροορΐε ; δηά ἴδε βυὺ- 
βίδητ δὶ πιθά τη οὗἁὨ ἴΠ|5 βογβοηδὶ σοπΊΠλΠ]Οἢ 
ν 85 (1) 4}} οὗ {πΠ6 σοπιπιοη βδσγίῇος [Πδὶ ννᾶϑ 
ςοηϑυπγοά ὈΥ ἴπὸ ἥτε οὗ [επονδῇ, (2) 4}} {παῖ 
νν88 ελΐεη ὈΥ {16 ννουβ ἢ ρρΟΓΒ : ὉῪ πιθδη5 οὗ ἴΠ6 
ἢγϑὶ Οοά μο]ά οΥγ ςεἰεγαῖοα ἃ ἴοάθγαὶ ἔθαβῖ οὗ 
ΒΟΙΥ (ὉΠ ονυβὶρ ἢ πλεπ, ὈΥ πιεᾶη5 οἵ [πε 
βδεςοηά πθὴ ν ἢ Οοα δηα νι οπς δηοῖμογ. 
Το 64 τΠθη οἵ {πὸ τεηογίηρ ραγίαξογε ο ἐδὲ 
αἰμαν ἰδ 5: ῊΡῚΥ ἱποογτεςῖ οἡ ἴΠ 656 ὕΤΟΙΠα5 48 
νν6}] 8ἃ5 οὐ ργαιηπιδίϊοαὶ. Α σΆγοῦ!] σ[αΥ οὗ 
(ἢς [νυ ἢ βλογίποεβ ἴῃ [Π6 Πρ ῃϊ οἵ (Π15 ἴοχῖ 
Ὑν}}} ΤΟΡΑΥ ἰφΌουΓ, ἔου 1 5θὲπι8 ἴο ὑ6 ἃ ἴοχί 
Ὀεατίηρ πιυςἢ ὑροη ἴπ6 ΗΟΙΪΥ ϑΈΡΡΟΥ, 45 τμαῖ 
κοινὸν δεῖπνον οἵ ΟΠγγϑοπίοτῃ, “ννβεγοίη ἰΐ 
σαπηοῖ δὲ {παῖ οὗ ἴδ πηαϑοῖοτβ μϑ οπαὲ 
ἀοπιγόπιὶς σΣαοεῖνεβ δηά δηοίῃου τοςοῖνοα ποῖ, 
δυΐ «11 «ἰϊκῈ τοςοῖν οὗ ννδῖ 15 σοιηπΊοη ἴο 
4}. Ασςοογαάϊημ ἰο 51. Ρδ} {πε Εἰς αγϑίς 
Ἐξεαβῖ ἰ5 Δὴ δπιγρε οὗ ἴπε β5δουῆς!4] τηθαὶ οὗ 
(ἢ Ρεδος-οδοσγίηρ Πεγα 85 ἰἴ [5 οὗ ἴ[π6 Ῥάβϑουσ 

ἴῃ οἢ. 5. Απά ἤτοπιὶ (ἢς 5ἰρηϊβοδηῖ νοσζά 
αὐιαν ο7 “αεγίβες ἰὶ 5εθπηβ 45 ἰῇ ἴῃς Αροβίϊθ᾽ 5 
τπουρλΐ ννὰ5 πὶ ἴπ6 Ποβὴ οὗ (ΟΝ γβῖ, 85 σίνθη 
Ὀδοκ ΠῸμ ἴπ6 αἰΐϊαγ οὗ ἴπΠ6ὸ σόββ, 15 ἴπ6 
τηθάϊιπλ οὗ σοπηπλιηίοη ἴῃ {π6 οαιηρ Τπογεοῦ 
Δηά [Π6 τοι] δηά {ποσοίοσγο βρισιῖι4) ἱοοά οὗ Η 15 
Βοάγ, ὈΥ ἔδαβίίηρ οἡ ψ  οἢ ν6 ἤανε [θ]]ον- 
5η10Ρ νψ Ηπιβο]ῦ δηὰ ν ἢ οὐδ δηοῖμοῦ 
δηά τῆσουρῇ ΗἸπλ56] Γ ἢ σοά. Ηἰ5 ΠυπΊδη 
ῃπδίυγο ἴΠδὴ οὗ ἤδϑῆ δηὰ Ὀ]οοά ἰ5 ἴῃ6 σε: σ“σεγα- 
»ιοη  οΥ “τ δίησ 5 ρη ρα ;᾿ δηὰ ἴπ6 τὲγέμς 
“ΠΟΥ ΑΡΙΘΜΣ ΟΥ “ ΤΟΙ Ἰσϑίοη οὗ 5π5 δηὰ 8}] οἵἴποσ 
Ὀοποῆῖβ οὐ Ηἰβ5 Ῥαϑϑίοῃ 18 1ῃδῖ ψῃϊοἢ 18 
είνοη {πγουρὴ ἴΠ6 γέ; δηά {πῸὸ σῶς 15 86 
οεἴἴεςϊ, δοαυ φΡγοάυςοα ννῈὲ πον ποῖ, οὗ 186 
σοηϑοοσγαῖθα ὑγοδὰ δηά νψίηθ. 715 θείης 
γι, [ἴ (ΟἸ]ονν5 ἴπαὶ [ἢ 1οταὰ 8. ΘΌΡΡΟΓ 15 ποῖ 
ἃ 5Δ τ ῆςο, 5ᾶν6 ἴῃ ἴῃ6 οβογίης οὗ κεἰ ἠθϊοα- 
(ἰοη δηὰ οὗ Οοαδβ ογοαΐυγοβ οἵ ὑγοδὰ δηὰ 
νυ ίπο, δυΐϊ ἃ βδοσαπηθηΐαὶ Εδαϑῖ ὕὑροη ἴΠ6 ρστοαλζ 
βδοσῆςε ΒΟ ἢ ννὰ5 οηςὸ ἕοσγ 4}} οβεγεοὰ ἴο 
Οοὰά ὑροη {Π6 αἰΐαγ οἵ ἴπ6 τοβϑ. 

19. “οῦβ ἴἴ ποῖ ββαπὶθ γου, Ο Οοτίη- 
(ΠϊΔη5, ἴο τοὶ] ὕᾳοκ ἴο (ἢς6 οδαϊῖοθ οὗ 1ἀ0]8 
ἴτοση (ἢ18 Ἴσβδιοα ψ]οἢ οιπδηςραῖεά γοι 
ἴτοπι [4ο]5 " (ΤΠΘορμγ]δςεῖ.) 
Ἀδηάεγ:- -Μ δὶ ὉΒΟΣΘΖΟΣΘ ἀο 1 ΕΠ στ ἢ 

---(οῃποοίίζοη : ἔγοπι ἴπ6 ἴννο (Ἰ σιβίίδη δηά 
] ον βῆ ϑδογῆςαὶ ἔεαϑίβ οὗ ΠοΟΙῪ ἔθ] ον ΒΕ ρ, 
νη οἢ 1 1υδῖ ἢονν δά ἀιιοςὰ 45 δηδίοριιθβ οὗ 
(ἢ βρί γι 4] πιοαὶ δηὰ ἀσίηκ᾽ ἢ (ἢ 6 ἀσϑοσῖ, 
ἀο γοιι ταῖϑβαε ἴῃ φιθϑίίοη ννμοῖμοῦ {ΠΟΓΟ ΠΊΔΥ 
ποῖ δ6 Δηοῖ Γ ἀπαϊορῃθ ἰη 1π6 Η οδίμθῃ 58.711" 
ἢοῖαὶ ἐραϑῖθ ΝΥ, ἀο 1 αῇῆγηη---αΐ τ δαῖ 
8886 Ὀ600: δϑοσίδοθὰ ἴο δὰ ἰὰ0] ἰδ ΒΟ106- 
ΓΙ πα τὶ τγαῖπουῦ τη τ. ὙπΠαῖ ἴἴ 5 δὴ 
αἰφμὶά ὃ ὙΤ δῖ [{ 15 Βοιμοῖῃ]ηρ ΟΥ̓ Οἴπογ, νν δῖ [ἢ 6 
Ὠοδῖμθη ΙΏΔΥ ταϊηἰς 1 ἴο Ὀς, ἃ πιεδί ςοῃβ6- 
οταϊεά ἴο ἃ ροὰὐ [[6]] γοιι,, ἱξ 15 ἃ ΠΊΕΓΘ 
ἷδος οὗ ἤφϑῃ δηὰ ποϊπίης ποσθ. “Τῆδὲ 
τοδα δηά [παῖ σρ οὗ οὐγβ ἀσὲ ψηδῖ [ΠΟῪ ΓΘ 

δηα βοπηθῖῃιηρ τῆοτς "ἢ (Βοηρο]). ΟΥ δΒδϊ δὰ 
ἰὰο] 18 δοιϑί δίῃ 8 [5 σοπὶα ροά οὐ Οἴδοσ, 
Ζευβ ογ Αρῃγοάϊιε οσ Αροἱϊο, σογγεβροηάϊης 
ἴο ἴΠ6 Πεαῖπεπ᾽β σοησθρίιοη οὗ ) [1 ἰ5 ποῖ 
ἴΠ6 σΔΥΡΘΟΠΪΟΓ ΠΟΥ ἴδε δἰδίιδυΥ ἴμαῖ τηδκο8 
βοάβ οιιξ οὗ ννοοά οΥ βξῖοπε : ψῆο ἴπεη ) Ουἱ 
ΠηρΙ βᾶσγοθ 010 γ6] τδῖτήοτα νοὶ 5, ΝΟΏ 
ἴλοϊϊ 116 ἀθοβ; αὺϊ εοἰὲ, 116 πο: Μασίαὶ 
Ερίργ. Απ Ἰάοἱ ἰδ ποίη ; ἢ0 βοὰ δὲ 8ἃ)]]} εχ- 
ςορῖ τὴ 186 ἡπηδρίπδίοη. 

20. Νὰ Βαϊ (νπαῖ 1 ἀο αϑἔττη 15) πδῖ 
Ὑδαύ ΤΠ π585 [89 Θθ5}1198 Βϑοσὶδοθ, [0 
ἄϑιθοῃ Β ΔΘΥ δδογὶβοθ δπὰ ἴο α πο-οὰ. 
Νοῖ ΟὨΪΥ ἴο ψγῃαῖ 15 πο-οὰ ἀο {ΒΕΥ̓ 5δογίῇσε 
Ὀυῖϊ ἴο ἀδιηοηβϑ ψῆο Ὀομιϊηὰ τὰ6 δογεθη δηὰ 
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21 Ὗε οδηποῖ ἀσππηκ τῆς Τσὰρ οὗ 
τὴς [,οτά, δηά τῆε σὰρ οὗ ἀδν!]β: γα 
σαηποῖ δὲ ραγίακειβ οὔ τῆς [,ογα 
140]6, δηά οὗ τῆε τδϑὶς οἵ ἀδν!]8. 

22 Ὧο νὲ ρίονοκε τῆς ],ἷὗγά 
ἴο 6Δ]οιιβγ ἡ γε νγὰ ϑβἴοηρεσγ τἤδη 
Ποὺ 

22 ΑΙ] τὨϊηρβ γα ἰαννίαὶ ἕω πλα, 

ουγίδίη οὗὨἨ Ιἀ0]-ννογϑἢ!ρ ἀγὲ ὈΌΞΥ ἴῃ {πεῖν τοτκ 
οἴ τυΐϊη ἴο {πε δου] δηά Ὀοάϊεβ οὗ πεη ψνῆ0 
βοῦν ἰτηᾶρθ5. ϑϑῆβε ἰβ: ΨΠ1]6 γοιῖϊ ΟἿ ἴο 
ὙΠαΐ γοὺ ΤΠῚΠΚ ἴο θὲ ἃ βοά, γοιι ἅγα τα] 
οὔογίης ἴο ἃ απ, ἃ ποπεπεν οὗ α φοά: ἐραΐ 
νοι 6. Παγη θβ5. ὃν ςοτηρδγίβοη : διιῖ ἤδγα 
ςοπλθ5 ἴπ6 σάνε πιιβοῆίεξ; γοὺ αὐ ἐδὸ “ἀνέ 
ἐδγρι6 ἸΔΥ͂ ὙΟΛΓ δοιὴ5 ορθ ἴο ἴμ6 δητςὀπηεηῖβ 
ΟΥ̓ ἀοπηοηβ ἂηὰ γοὺγσ Ὀοάϊΐϊεβ ἴο {πε ῚΓ οὔδβο5- 
510}. 

Τῆς ογάϊπατυΥ ΝΥ οὗ τοπάήογίηρ [815 οἰδιιβς 
“ἴο ἀσιηοῃβ απὰ ποῖ ἴο σοά᾽ οσδηποῖ ὃ τἱρῆῖ. 
“Ἵπ4 ποὶ 1ο Οοά (' ἃ5 γοὺυ οὐμῃιϊ᾽--- Βεηρο]) ἰ5 ἃ 
ποραῖίνο δά! οΟη 5ΙΠΊΡΙΥ ποῖ πεεάθά: ἰΐ δη- 
ΟΊ 6 5 [Π6 τηάγοῦ οὗ τῆ6 δγριπηθπί: πλογο- 
ΟΥ̓ΟΥ ἴἴ 56οπὶ5 αυἰΐε σοτίδίη τῃδὲ 51. Ρδι}] ἤογὸ 
μαὰ ἴπ 15 πιηὰ ᾿ϑιΐογ, ΧΧΧΙΙ. 21: “ὙΠΟΥ 
Δτοιιβοά ΠΥ ᾿ΘΔΙΟΙΙΘΥ ΟΥ α πο- οά, ργονοκοά 
τὰς ὉΥ ἰδεῖὶγ ναπλ θα: δηὰ 1 450 ν7}}} ἅγοιι86 
(Ποῖγ ᾿εδ ΟυϑΥ ΟΥ̓ α πο-ῤεοῤίε, ργονοκε (Πεπὶ 
ὉΥ 4 ἕοο δῇ πδιϊοῃ," ἱ. 6. [ἢ6 ἕαΐωγε Οδη 165. 
ΤΠς Οτοὸκ ἴοο οὗ [ἢ ΧΧ. θδαγβ ουΐ [118 
τοηάογίηρ, ἔοσγ ἴπς οὐ θεῷ «εν δαιμονίοις ἰη 
ΜΟΥ. 17 5 ὀχρίαἰποά ἴῃ 118 βεῆϑθ ὈΥ {πὸ ἐπ᾽ οὐ 
θεῷ δπὰ {μὲ ἐπ᾽ οὐκ ἔθνει οἵ γετ. 2:1. Νοίπιίηρ 
οδη θ6 οἰθάγεσ. (οιήραγο Οὗτις ΟΥἩὨ Λίογνιαπ οὗ ᾿ 
186 Οὐγπ55θΥ, δηά ἐν ἀβάτῳ καὶ οὐχ ὁδῷ, ΧΧ. 

Ῥθτλοπδ, (ποῖ, 45 'Ώ ΑΟ-Ν., ἠευλ].) ἃΤῸ 
δρθηῖβ οὗ (86 ἄθν!}, πιονίπρ η΄ δ15 κΚιηράοπ) οὗ 
ἀδγκηθϑβ, ἀννο! ]!ηρ ἴῃ [ἢ6 41Γ ὩραΥΓ ἴπε δαγίῇ. 
ϑοῖὴς οὗ {πεπὶ ἅγθ, ϑᾶγ5 [᾿βθρῃι8, ᾿Ὡἀ|56π|- 
Ὀοάϊοα 5ρίγιῖβ οὐ νοκοὰ τηεη,᾿ β8οπιε Πη15- 
οδίδνοιβ, δοπὶθ τηδ᾽ ρηδηΐῖ ; ΟἴΠΟΙΒ δὲ ἀδ6- 
βου θα ὈΥ [υδϊϊηὴ ΜΑΙ ἴῃ ἃ ρᾶϑϑαρο δεδγίηρ 
Οἡ 1Π|5 Ἰοχῖ 45 “" Εν] ἀθυλομβ ννῆο ἴῃ {{π|65 οὗ 
οἸά," γυ5ῖ θείογο (ἢς βοοά, “ ἀβϑιιπιηρ νάγίοι8 
ογιη5 50 δϑϊοπίβῃφα πιογίδ] πιὶηἦ5. ννἱἢ ἴΠς 
ννοηάεγα νυ ἢ (ΠΟΥ αἀἰδρίαγοά τπδῖ πηθη ποΐ 
ἐποαυίηφ ἐῤέεγι 10 ἐξ αἱ ἀοριοῦν «{γ͵. ἐῤεηι 
504: ἀῃὰ δλἀἀγεβϑεὰ τ{Π τ ΟΥ̓ {πὸ πᾶπηθ ννῃ] ἢ 
ἐδοἢ ἀεπιοη ἱπιροβεά ὕροη ΠἰπΊϑεὶ Γ᾽" (ΑΡΟΙ. 
Ρ. 55, Ρᾶγι5 δ.) ᾿ 

απά 1 «υομά ποὲ ἐδαΐ γε «“δομίά ῥαυε Κεἰ οςυ- 
“δὲ ωἶῦ ἀφυ 7] ΤῈ ΑΟ Υ. εἶνε τὴς τιρῆῖ 
86η56 Οὗ κοινωνός δῖ ἰΔ5ῖ : 51}}} γαῖ ΠΟΙ τεηάεγ, 
ὩΟῪ ΓΙ ἀο ποῦ τ Βἢ γοὺ ἴο ὈΘΟΟΣΔΘ Ζ0]1]ΟῪ8 
αἰτὰ 180 ἀθιποηδ, ἰ. 6. ἴο ὈδΟΟΠῚΘ δϑβοσίαἴοβ 
νυ τῃδὲ ο1255 οὐ Ὀεῖπι5 σαἰ δὰ ἀεπηοηβ (ἔτ 6 
οὗ αγίϊς]θ), ἴο δπῖογ ἱπῖο ξθ ]ονν βῆ ἢ τ πὶ 
ΌΥ αἰϊοηάϊηρ ἰαοὶ-ἰεασῖσ, ἴη6 Βδυηΐ οὗ ον] 
δρΙσΙῖ5. 

Ι, ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. Χ. [ν. 21---25. 

δυῖ 411} τῆϊηρβ ἂγὲ ηοΐ Ὄδχρβαάϊεηϊ : ἃ]] 
τδίηρβ ἂγὲ ἰανγι ὼγ πιὲ, Ὀυῖ 4]]} 
ΓΠΙῚηρ5 ΘΠ ποῖ, 

24 [,εἴ πὸ πιδη βεεΐκ 5 οσσῃ. δυζ 
ΘΥΟΓΥ τπηᾶῃ ΠΟΙ εΥ 5 τυεαί᾽. 

2ς ὉνΒαΐβοενεγ ἰ85 8οά ἴῃ ἴδε 
5ῃΔ 1065, ἐἠαὲ εἴ, Δ5Κίηρ πὸ φυδϑίοῃ 
ἔογ σοηϑβοίεηςε βᾶΚε: 

21. ϑεδῆβο ἰβ: ἴἴ 15 πηγαὶ ἵν ̓ πιροϑϑὶὉ]6 ἔῸὸ Γ 
γουῦ ἴο ἀγιηὶς ἴη6 σὰρ {πὲ Ὀγίηρβ ἰηῖο σοιη- 
γλιιηΐοη ἢ ἴπ6 ] ογά, 1. ε. Οἢτϑῖ, δπά ἴο 
ἀτίηκ ἴπ6 σὰρ [Ππαΐ ὈΓηρ5 ἰηἴο ἔθ] οννβῃ!ρ ἢ 
ἀοπιοη5. 

δὲ ῥαγίαζεγ: οὗ ρὲ 1ογα᾽ς ἑαδἰς. 1,ἰῖογα! γ 
“ἴο δᾶνθ νυ} οἴ μο 5 οὐ [6 ἰδνϊε. 5. οεπᾶ 
σοηνν πὶ δ5ῖ, ΠΟῺ 5ασγποιπὶ: 1ἢῃ ΠλΘηΒᾶ, 
ΠΟη 4[14τὶ (Βεημε]). Ὅτι: ἔοσ ἰξ ἰβ ἃ βδδογἂ- 
τηοηίδ] ἔδαϑδὶ δίοσ [π6 δαδοσίβςθ; (η6 Εραξῖ ἰ5 
Ποϊά αἵ ἴῃ. Τδῦϊο οὗ ἴῃς [οτὰ οἴἤρη, ἴῃς 
δοτῆσα ννᾶ5 τηδάθ ὕροὴ ἴπε ΑἸΐασ οἵ ἴῃς 
Οὐοβ5 οὔςο ἔογ ]}. 

922. Ἀσηήογ, ΟΥ ἄο ψὸ οχαδροσαίθ [89 
Μοτὰ ἴο 1064] οπΒΥῖ “ΟΥ (ἀτεδάξαυϊ δἱΐοσηα- 
{ἰν6 1) ἃγθὸ νὰ 7υ8ῖ ἀοίηρ ννῃαῖ 15γδ6] ἀὰ οὗ 
οἷά ἴῃ ἴῃς [όβονῖ, ὀπιθιτοτγηρ ἴῃς [,οτὰ ἴο 
εδ οι Υ δ᾽ ὅ8ὅ6ε ει. ΧΧχι. 21. ..., ἈἈραϊίγ] 
γέ «αὖὐὲ σἰγοπσεῦ ἰῥαη Ηε Ἰοηἷ 540 ἴπδῖ! 
Αἡ φόάμείο σα αὐτωγαά μι. 

23. δῖ. Ρδὼ] πονν τεΐυγηβ ἴο ἴῃ6 ῥχίπείρ]α 
οὗ ΟΠ γϑιίδη ἤεόπσε ἐπ ἐῤίηρε ἱπα )εγεηὶ, 586 
ΥἹ. 12, Ργθδοηζίηρ [ἴ πιοτὸ ἔγοτμῃ [ἴ5 ρῬυγο δι μοὶ 
δίάς, 8566 ἴθ σουπίογρατγί οὗ ἴΠ15 ἴῃ οπι. 
χὶν, 13-2ο, δηά ηοῖεβ ἴπογα. 

“41} ἐρίγισ. αγὸ.. 7 ἘΒρηάεγ, ΑἹΣ τπΐπρο 
ΔΙῸ ῬοΟΣΣί[6ὰ 0, πὶ δἰ1}} ποῖ 4]] 
ἐΐπρο οαϊίγ: 1.6. Ὀι11ἃ ὺρ {πὸ ΟἸγϑίίδη 
᾿ς οὗ τῆς Ὀτεῖῆγεη. ὅ66 οἷν. νἱ. 12. “ἢ 
ἐδέησε’ ἀγὸ βγη ϑαά »ι6 ΘΟΘΤῚ5. ἴο ἤᾶνὲ ὈδΘῆ ἃ 
ϑογτῖ οὗ ναϊσηννοσγά ΟΥ πιοῖϊο υϑοὰ ΟΥ̓ [ΠῸ 
Ῥαδυ]ηθ ΡΑΓΙΥ ἴθ (ἰογϊπῖῃ : 866 ποῖθ Ἂἢ. 
ὙΠ. 8. δθῆδ6 ἴδοη 15: “ ΑἹ] τπιηρ5 ᾿ηάβογεηῖ 
ΔΓΕ δἰ]οννοά της, θοδοῖϑ [ἢ 6 561-5(γ]6αὰ Ῥυ πε: 
“ἼΤΥγΩΘ,᾿ γορ 69 ἴη6 Αροβίϊθ, " δυιῖ πονογίῃ 6] 688 
ποῦ 4}1 {πὴ 55 ̓πα οσγθηῖ δ᾽ ; ΟΥ̓ 85 [Π Υἱ. 12, 
ἐγ σοηάιπιοῖνο ἴο [6 ννεϊξαγε οὗ οἴδπεγβ.᾽ 

24. ἈδηΩοσ, 19 πὸ 016 δ6οῖς δὲδβ οὐὰ 
Βαϊ ΘΥΘΣΥ͂ 010 Διο μΘ Γ᾽ Β (ἰπίεγε). Ηδξτο 
“ ΔΠΟΙΠΟΥ 5, 'ξξ " ἢ5. ποιρῃ οι ΓΒ," ἴὸσ ἴῃ ἴῃς 
εγς οὗ ἙΠΠΑΠΥ αὐδὸ 1. ὠποίῤεγ ὶς ἃ ὀγοίδεγ. 
ΘΌΡΡΙΥ ἴ6 ψνοτγά Ἴσέν ομό ἴτοσῃ ἴΠ 6 ργεσθαϊης 
πὸ οπξ : ΨΕΤΥ σοτηπΊοη ΕἸ] 056. (οπιρ. Ηογᾶςο, 
αι πἰ, Μαοδηδ5, αἵ πόνο ἕο] οννεὰ ὉΥ ἰδυάςς 
(φωίσφμ). 

25. Ἀοπάσσ, ΑἸΥτλίηρ δῖ ἰδ ὁ 8819 
ἐπ 1820 τηθδύ τα σϊοῦ θαῖ γ8, Δ ΚΙ 80 
ἑπβαῦὶγγ ἔσο σχορασὰ [ὁ δΟὩΒΟοΥΙΘθΠ09: 
ἱ, 6. ῃοΐ βιορρὶηρ ἴο σοηβι}ξ σοηβείθηςο : ἴῃ (ἢΪ8 



“ ἵνουϊι. 
το. τ4.Ῥὲ. 
44. 1. 

Υ. 26---12.} 

26 Εογ “1τῆε δαπῃ ἐς τῆς ],οτγά 8, 
δηά τῆε δι] πε85 τῃεγεοῦ, 

27 1 δὴγ οὗ τῆεηὶ τηδῖ δεῖϊενε ποῖ 
δά γοι 19 4 Μαεὶ, ἀπιὰ γε Ὀε ἀϊξροβεά 
ἴο ρο; Ψπαΐβοενογ 5 δεῖ Ὀείογε γοιι, 
εδῖ, Δ5Κίηρ' ΠΟ αιιεβζίοη [ῸΓ ςοπβοίεηςε 
8ᾶΚα. 

28 Βυῖζ 1 ΔΠΥ πηᾶῃ 54Υ ὑπῖἴο γοι!, 
ἼῊΪ8 15 οἤεγεά ἴῃ βϑδοῦῆςς ὑπο ἰάο]5, 
εδῖ ποῖ ἔογ 5 βδᾶκε τῇλϊ βῃεννεά [ἴ, 
Δ (ῸΓ ςοηδβοίεπος δᾶκε: ἔογ σῆς 

Ὑ δΑγῖς ἐς τῆς Ι,οτγά 5, ἀπά τῆς βιϊπεβ8 
(ῃεγοοῦ: 

Ι. ΓΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. Χ. 

290 (ὐοπβείεηςε, 1 54γ, ποῖ τηΐης 
οννῃ, ὕυῖ οὗ τῆς οἴδεῦ: [ὉΓ ΨῈΥ ἰ8 
ΤΥ ᾿ΙΡΕΓ Ἰυάρεά οὗ Δποῖμπογ γιαηῖ: 
ςοηβςίεηςε ὃ 

20 ἔογ 11 Ὁ 
[ἌΚΟΓ, ννὮῪ 8πὶ Ἢ Εν}] βροκεη οὗ ἴογ χίρέν. 
τπδῖ ἰογ ννῆῖςἢ 1 γίνε τῃδηκϑὴ 

21 ὙΥΒεῖδεν τῆεγείοτε γε δῖ. οὐ 
ἀγίηκ, οΥ ννμδίδοενεγ γε ἀο, ἀο 4]]} ἴο 
τῆς ρίογγ οὗ σοά. 

22 (ἶνε ποης οὔξεηςε, πεῖῖθοῦ ἴο 
τῆς [εννβ8. ποῦ ἴο τῆς ᾿(σαπεἝεβ, ΠΟΥ 
ἴο τῆε σδυτγοὴ οὗ αοά: 

ἰηξίδηςο ςοηϑοίθηςο 15, ̓ ἰκο (ὑδιηδτπα, “ ὈΘΕΟΥ 
υπαϊδῖυτθεοά." ΟἸὨγγϑοβίοπη 5 τυἱονν, [ο]ονγθὰ 
ΌΥ ΤΙΔΩΥ͂, ἰ5 οἰθαυΥ ψτοηρ, ἴῸΓ (Π6 ποραῖϊνα 
μὴ “ονεῖβ 86 νυ 80}6 ῥϑγΕς! ΡΙ4] οἴδυδθ, ΑΙ Βου σἢ 
ἴῃΏ [Π6 ποχῖ ψεῦθα 1 σΟΥΟΥΒ. ΟΠΪΥ ἴπ6 νϑ Ὁ 
ΓΟ] ον πρ. ὅδεηβε δηά ςοπηθοῖίοη ἅγο; ἴῃ βφαϊίηρ 
τηθδῖ δουρῃῖ ἴῃ ἴδε τραγκοῖ σαῖϑθ ΠΟ 50ΓῸΡΪ65, 
ἴον 411 πγοαῖ 15 ἴῃς γἱ οὗὁἨ Οοά : “τῆ φαγί ἰ5 
ἴῃς 1, ογα β δηὰ ἐόέ Λιίρε:. τοσοῦ, 

46. Ῥμίπεν:, ΟΥ̓́Ρίεγονια Ξε" ΠΟΤ ρ] τη ηζ᾽ ἴῃ 
αςῖϊνα βϑθῆδβθὲ. Νοῖ υποοιηπιοῦ [Π]5 5656 
(Ευτρίἀε8 Π45 λογχαὶ δεσποτῶν φρουρήματα). 
ΤὮΗῖθ πογὰ ἴῃ ΕΡἢ 65. 1. 21 185 τιϑοὰ ἴο ἀσβοσὶῦε 
(Π6 ΒΟΩῪ 45 ἐῤε εο»ιρίοριοηξ ΜΠ Ώοις τυ ἢ 
ἴῃς Ηδαά νου] δὲ ἱπηροσγίεςϊ 885 Ηραδά : μΆσγαϊγ 
γεοχορίαείς, ἃ5 Βρ. Βοος ἴῃ Π]8 ποῖοβ ἴ(Πογα. 
ἴῃ δηςϊθηΐ {{π|6Ὲ8 οὔγβϑ, [Δ  Κ] ηρ, 54|}0Ὑ5 ννεγῈ 
οΔ]1οἋ4 2όε εονιρίφνμεηξ 97 ἃ ραΐϊεγ: ςἾΔΙΓΒ, 
4068, θεά ϑιεδάβ, ςαγρεῖθ ΤΠΔΥ δ ἴοττηθὰ τῆ 6 
ΡΙεγοπια οὗ ἃ ἢοιιβε: ἰῃ ἰΚκ6 ΤΠΔΠΠΟΥ Βοτῦβ, 
ἔτι 5, ἤϑἢ, ἕον!], “16 σαῖς] οἡ 4 τπουδβαηὰ 
ἢ1|5 Ὀοϊοης ἴο ἴπε Ρ]ογοπιδ οὗ ἴῃς φαγῇ. 

7, 28. Ἀρηάογ, 17 δὰ ὈΠΌΘΙΣΘΥΟΘΣ ἐπ- 
Υἱῖοθ γοὰὺ (5ενεσγαὶ οὗ γοιι (ΟΠ τίβιΔΠη5) δα ἃ 
γοῦ οομδοπῖ ἴο 30, ΔΕΥΓΕἑ δ᾽ ΣΔΥῪ 
Ὅθ δ8οῖ Ὀθζογο γοὰ θδὲ γδθ, πιδ , Εἰ η π0 
ἐπα ὐ ἔσο γοβασζὰ ἴο οοπδοΐθηοθ: ἐΐ, 
ΒΟΎΘΥΘΙ, ΒΟΙΩΘ 010 (οὗ γοιιγ ἔθ] ον  ιεϑῖ5, 
ἃ ψοακ ΟἸγίβίδη ΟΥΥ ἃ ροβϑίῦ]ε σοηνυεγ) 
Βου]ὰ ΒΑ ἴ0 γοῦ, Τὶ ἰδ βδοσϊδοὶδὶ 
Ἰαθϑῖ, ζοΥὍΘΔΣ γ960 ἴο 08: ἔἤσοῃ σοχζασζχὰϊο 
[Ὧ)0 ἱπίοτχιπιδπξ δηὰ [0 ΘΟἸΒΟΣΘΩΟΘ: ΠΟῪ 
ὉΥ οοπδοΐθηοθ Σ 988 ποῖ ΟΠθ0᾽58 ΟὟΣ 
θαΐ 189 οΥδοΥ᾽ 8. Οὐπε᾿: ο«υη, 1.6. ἴὴ6. σοη- 
βοίεπος οὗ ἴπΠ6 ΟἸγβίαη συσβί ννῆο 45 Ὀδθη 
ψΑΓποὰ «ὐδαΐ ἴῃς τηραῖ γιι5ῖ οἴεγεά ἴο ἢἰπὶ 15: 
ἐδὲ οἱδεγ᾽:, 1.ς. οἵ Ἀϊὰ νν ὴο χάνα ἴπε ννδγῃίης, 
[Π|ὲ Ἰηξοττηδηί᾽β. 

)ὸν «υὐῦ ἱ νιν ἰδεγγ.} Μη Ὀεσδλαδε 581. 
Ῥϑι} ἀ65ς ΡΕνΕΙΥ͂ πᾷ ὨΙπ5 6} ἴῃ ἴῃς ῥδςθ 
οὗ ἴπΠ6 ξυοβῖ ψῆο δ5 δδθη νγαγηρθα ἀρδιηβῖ ἃ 
βαοτβοῖαὶ πηοαῖ.Ό ὙὍἢῸ 56ῆ536 8, “1 1, μα οὗ 
δέν ΓΔ] ( γιβ[ϊδη ριιθϑῖβ ἰῇ ἃ τλϊχϑὰ σΟΙΏΡΔΗΥ͂ 
ἴῃ Οοτηίι, ψεσγὲ τοϊὰ Ὁγ ἃ πεῖρβθοιιτ.---δᾺΎ ἃ 

γνο Κ ὈγοΟΐδοῦ ΟΥ̓ ἃ ροβϑβίθὶς οοηνοσί---ἰπδῖ 
δι ἢ δηά 5ιςἢ 4Ὧ α15ἢ σοηίϊαϊποαὰ βδοσγιβςοίαὶ 
τηραῖ, 1 5δῃου]ὰ ἰῃ [δῖ σᾶβθ ἐοσῦρασ ἴο οἂῖ οὗ 
ἴῖ ουἵ οὗἩὨ τοβρεςῖ ἴο ΠΥ ἱπίοττηδηϊς δηὰ πλοσα 
ΘϑΡρΘΟΔ}Υ (καί) ἔτοῦλ τεραγὰ ἴο ἢὶ5 σοπϑβοίδηςο : 
ποῖ αἵ 8}} ἔτοπη ἢϊ5 τορδαγά ἴο Τὴῳγ Ἴοπϑβοίθηςθ, 
Ιοϑὲ 1ἴ δῃου]ὰ 6 (του ]οὰ ἔσγοτη θδῖηρ 5δοσὶ- 
ἢς 415; ῸΓ ΨΗΥ͂ 15 ΤῊΥ̓ ΠΙΘΕΓῚΥ ἴῃ πιαῖζογβ ἰῃ- 
ἀϊβετεηῖ ἴο Ὀὲ Ἰυάρκεοα οτ ἀείοττηϊηαῖεα ὈΥ͂ 
αποίδεγ σοηϑοίθηςθ, ἢ] ἢ ΒΑΡρεπβ ἴο αἰ ον 
ἔτοπι ΤῊΥ̓ ΟΥ̓ ἰῇ (δκιηρ ἃ ὨΔΙΓΟΝΟΙ Υἱὸν 
οὗ 4 ΟἸ γί ϑεἰδη 8 ̓ἸΘΕΓῪ ἴῃ ἴ868ὲ ἰηάϊβεγοηῖ 
τὨϊηρ 5) 

80. 1771 τ τὰ ᾳτδοθ (“αἱὴ Δ γ9 "μεαΐ 
ὙΠῸ οἴμοσα (μετέχω), ΨῈΥ δι 1 ΟΥἹ] 
ΒΡοΘα οὗ ,0ῶ0γ ῥᾳυΐπρ γνιεαΐ Του ΜῈΪΟΘΆ 1 
6 Υο δαὶἱὰ ζ..τδοϑῖ χάριτιΞξΞ΄ ΜΠ ὅτᾶςς ἴῃ 
ἴΠ6 Ὠοαγῖ,᾿ ῬΓΟΡΟΤΙΥ͂ νυ ἐῤαηπᾷ: γε : τὴ 6 υϑτὺ 
ἀεηοῖεβ ἐῥαπᾷ χίυεη ῶγ Οοά: οὶ: (εὖ). 
ἘπΡἢΔϑ815 ἴο Ὀ6 Ἰἰαϊὰ οἡ ἴπθ ἀου]ὸ 1. 

81. ἐδεγεογο) ΑἩ ἱπέθγεηςε οὗ ἴῃς ζεηογαὶ 
ἔτοπη ἴπ6 ῥδγίίοιασ. Οὗ» «υδαϊ!οξυεγ γε ἀἴο. 
ΘΌΏΓΕΙΥ [Π15 5 ἃ οογγεςῖ, οσυθὴ ὮΔΡΡΥῪ γεπάθτηρ, 
ἴῸΓ εἴτε τι ΤΆΔΥ 6 5414 ἴο -Ξ ὃ τε τε. 866 
Δῇ οχδςῖ 1, ΡάΓγ4116] ἴῃ “τε τηθδηΐϊηρ ον 
(ΒΠοοσ. Οἀδ65. 1. χν. 25), όσα ἴ86 “ἡ ὈοΟΪοηρ8 
ἴο ἴπΠῸ δι θογάϊπαῖθ δπὰ πε τε ἴο [ῆς ῥγιηςὶραὶ 
εἶδιιϑθ. ὍΤῊ8 48 δραίηϑί ΑἸέογ 8 αἰϊεγαϊίοῃ : 
ΠΟΥ δὴ Μογοῦ δὲ τρῆϊ ἤθη ἢὸ τηᾶκαβ (ἢ ς 
ἤγϑὶ 49 εἸρμδίς: τυῤδαϊοευεν δὰ αἱ τὰ 
ΤΑΙΠΟΥ οὐ ρ δίς. 

10 ἐδὲ χίοῦυ οΓἹ ΟοάἀἹ ἴϑιης Ηἰ5 μἱδβ8 
δυισ ἢ, σοηδυ προ ἴδ ἴγιε νεϊξασγε οὗἉ οἴβουβ, 
ὯΟΝΥ ΘΑΙρ, ΠΟ ποῖ οδίϊηρ, δοοογάϊηρ ἴο 
(ῃ6 5οςΐδὶ ςοπῖοχί. ΑἹ Ομ γιβίίδπ Ἴοηάιιςοῖ 
τοἀοιηάϑ ἴο 15 φ]ΟΙΎ. 

82. Ονε ποπὸ οὔεπεν.) 1,1 ΓΑΙ, ΘΒ δΥθ 
(γίνεσθε) ψ“ιτους οὔϑοποοῦ σίνοη ἴο. .. 
ἐς. “80 ἃ8 ἴο ρῥΐἷδοθ. Ὧ0Ὸ ποσὶ οὐμέσεί 
Ὀείοτο.᾽... Το ἴῆγοο ςἾ45965 Πότ βροςοβοά 
ΤῸ 5βεῖ οἡ [Π6 β8δπὴ6 ἰονοὶ ἃ5 ἴο ἴδε βϑηθγαὶ 
ΤᾺΪ]Ο : η0 Οσςββίοη οὗ βἔυ τ δ] ρ ἴο ΔΠΥ͂ οὔς 
18 ἴο ὃ6 οτεδίϊοα ΕΥ̓͂ ἴἢ6 ςοηάυςϊ οὗἁ ΔηΥ 
ΘΙ γι βίϊδῃ. 

317 

Ι' [Ογ, δίλοε δε ἃ ραΐ- ἰῶν, 

1 σε. 
σνεεῖε. 
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22 ἔνεῃ 28 1 ρίεδλβε 81] σιεη ἴῃ 81] 
ἐξίησιν ποῖ βεεκίπρ πληα ον ῥτοῆϊζ, 

353. 1 ρίρα...) ἘἈδΙΒοΥ, Σ δχὶ σϑδὰν 
ἴο ΟΌἸἑχ6: ἴδε ἴδηβο 15 ργεβδεηΐ ἱπηροσίεςοϊ: 
σορ. Αςῖβ χχυὶ. 2δ8, “Ἷ}[}0ὴ ἃ ἴποὸ ἴδου 
ἐδιπάση 1΄ο ῥεγιμαάς γιέ ἴο ἴατῃ ΕΟ γίδιδη ἢ 
(πείθεις). 15 αἱ ἐῤίηχι, 1.6. ἴῇ 8}1 ᾿παϊβεγεηῖ 
τη} 8. 

(ΗΑΡΤῈΚΒΝ ΧΙ. 

Ὶ 27 γῳγουείλ ἐΐτγι, ὀεεσμσο ἴηι λοῖν σετοπδλδς 
4 1ἀπὶ' νι ῥγαγεά τοί ὰ Δεῖν ἀξααΐς εουενἐα, 
αμαά 6 τον τυιδὰ ἐδεν ἀσαας τηεσυεγεα, 17 
α».α] ὀεεαι.ὁ ρεμοσίζγ ἐλοῖν »πϑείέι σε τύόῦε πο 
720» ἐλε ὀείίεν ὁμέ γον ἐάξ τυογϑέ, ας 21 παριδὶν 
ἐπ »γοαπέμο τοέὰ ἐλεεῖν οτῦη γεασίς 116 Ζογαἶ 
σμεδ)έεγ. 23 δασίν, ἀς εαὐξείλ ἐάονε Ιο 126 
γε ἐπεί ον ἑλέγέοῦ. 

Ἠ“ γε (Ὁ]]οννεῖβ οὗ τηδ, Ἔνεῆ δϑὶ 
αἶβο αηι οὗ (Ἰγιβῖ. 

Ι. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘΒ. Χ. ΧΙ. [ν. 33-4. 

δυῖ τῆ6 ῥγοβέ οὗ πιδηγ, τῆδῖ ΤΕΥ ΠΊῚΥ 
δε βανεά. 

ἐδε ῥγοῇῆ! 977 »"ιαπγ.} Ἀδηάοῦ, 881 οὗὨ 189 
ἸΔΒῺΥ. 

ἐρδαὶ ἐῤεν, ἰ6 ΠΊΔΏΥ, για δε “αὐτεά.}] ΤῊΪ5 
5 ἴπε αἷπὶ δηά επὰ οὗ 4}} τῇῦ ἀοίηξβ, ννβεῖποῦ 
Ι ργϑᾶςι ἴῃ6 Οὐοβροὶ οσ δον ἴο {Π6 οἰιϑῖοπιβ 
οἴτηθῃ ἴη σάϊαῤῥογα. 

2 Νὸονν [1 ρτγαῖβε γοιι,, δγεζῆγεη, 
ιΠλῖ γε γεπηθπθεῦ πὲ ἰῃ ἃ]] [ΠῚ Πρ5, 

᾿ϊνεγθά ἐἠέηι ἴο γοιι. 
Βυς 1 νουϊά μανε γοὺ Κπονν, 

τῆδῖ τῆς Πεδά οὗ ἐνθῦυ πλδη ἰ5 Ὁ τίϑβε; 
ἀπά τῆς Πελα οὗ ἴπε ννοηπιλη 12: ἴῃς 
ΙΔΠ; δηά τῆς ἢεδὰ οὐ (Οὐ γιϑῖ 2: 
Οοα. 

4 Ἐνεῦγ πλδῃ ῥγαγίηρ οὐ ῥτγορῆες- 

ΟΗΑΡ. ΧΙ. Οοηϊίεοηϊϑ: ψογίθη 8ποι]ὰ νο]] 
ποῖ ἴδοθϑ ἴῃ ῬΗΌ]1Ὶς Δ556 ΠΊΡ]165 ἔοσ αἰνῖης 
ὙΟγϑρΡ. ὙΠΟ Αρᾶρᾷα ΟΥ̓ Ἰονε-δαϑδίϑ ἅγε ποῖ 
ἴο δ6 Αοιιδοά δυΐϊ ΓΟνΟΓ ΠΕ Δ} ςεἸεδγαϊοὰ 

1. Βοηάθσ, ῬΣΟΥ͂Θ ΟΥ ΒΘ ΥὙΟΌΣΒΟΙΥΘΒ 
ἑιϊ[δῇοσα οὗ τῷ 85 1 84]1860 οὗ ΘΟ. σὶδῖ. 
(ἢ γιβῖ ἰ5 [6 πίρμοδῖ ΕΧΑΠΊΡΙΑΓ : ἀο γ6 ΘΟΡΥ 
ἴῃ ΥΟΙΓ ᾿ἴνεθ ΤΥ ΓΟΡΥ οὗ ἴῃε Οτιρίπδὶ. 
δίγίνο ἴο ρίοδβε οἴποιβ (Χ. 11) δἴεσ Ηἰβ5 ρμραῖ- 
ἴογη, νη “Ρἰεαϑεά οὶ ἢἰπιβο δ᾽ (οπι. χν. 

3). 
4. Ἀδηάογ, γα Βο]ὰ ζαπῖ [89 ἀρ] γοτθὰ 

ἐἑπεϊτποῖΐοπδ ἱὰ ὯΔ᾽ ΒΡΙΣῚΊΙ ἀρ] γοσϑὰ 
λθπὶ ἕο γοὺ: ΠΑΙΛΟΪΥ αἰ ΓΟΟ[ΟΠ5 1 πιαίζοῦβ 
οἵ ἐἰβεῖρ! πο 845 νν6Ὲ}}] 45 οὗ ἀοςίγίηθ. ὙΠ656 
ἍΜ ΟΓΟ. ΒΊΥΘΠ ΟΥΑΙΥ «αἵ (Οογίπῖῃ, ΟΥ ΡοΟϑϑ ]Ὺ 
συγ τἴθη τη ἴδ Ἰοβῖ Ἰεζίογ. 

3. ΝΟΥΣ νυνὶ δὲ γοῦ ἴο Κηὸν δα. οὗ 
ΦΥΘΣΥ πιδὰ [80 Ηοδὰ ἰδ ΟἸΣὶδῖ, 85 πθδὰ 
οὗ 180 ψΟΣΔΣ ἰδ [89 τϑὰ, 85 Ηοθδὰ οὗ 
ΟἸσίδὶ ἰα 6οὰ, Τῆϊο γηκβ δηά γϑἰατοῦβ οὗ 
ΟἸ γι ϑεδη ξε] ον ϑρ, 85 ογρδηϊδεαὰ οἡ [δῆς 
δ4515 οὗ τοἀοπιρίίοη, ἄγ πόγε Ὀγουρῆϊ ἴον σ 
γνναγὰ : 5εὲ6 Ερἢι65. ν. 21. 

Ιῃ [815 οἰιπιὰχ ΟΝγίσὶ 156 ἴπ6 σοηΐγο, ἴἢ6 
τας Ὀεΐννοθη Οοά απὰ τδη: ἔἥτοπὶ Ηἰ τὴ 
1ῃ6 ᾿ἴπὸ οὗ »τγδάφίοη ἀθϑοθηήβ ἴο πιὰη δηὰ 
δοοοηάς ἴο σοά. Οη ἴϊο ἀοςίγιηθ οἔὗ ἴῃς ἰα58ῖ 
οἾαιι56 866 ποῖθ8 Ὁ. 111. 22. 
Το ρᾶγίοϊο δὲ τὺ δὲ τοπάογοα ἤζεαυλιε 

ΟΥ ἀγφαίνι. 
ἩΗεαὰ ἴπ τλοῖδρῃογίσδὶ 56 η56 : 8ἃ5 ἰη {πὸ ΒΟΑΥ͂ 

ἴΠ6 πιοπΊθοσϑ ἀγὸ ϑιιδ᾽θςϊ ἴο ἴῃς Πραά, 80 ἰῇ 
(πὸ ᾿πῊ ΠΥ ἴο {πε πυδθαπά, 50 ἴῃ ἴῃς βἰαῖϊθ ἴο 
86 Κίηρ, 50 ἰη ἴπ6 ΟΒυγοὴ ἴἰο ΕΟ Γδῖ : δηά 
ΑἸ γιϑῖ Ηἰ πο] 15 συ δογάϊηαϊο ἴο ἴμ6 ΕΔΙΠΟΣ, 

ες οἱ εαῤμὶ Οργίσίδε δὸς πὸ “6 φ1 9 Ἐπ 
ἀπεεγ “τα ἐδ πεϊπιίεγὶ. ΕΜμ σαορε ἱπφιαΐ, 
Ῥαΐογ »ησῦ γιο. ΕἸΣ ῥίς γισμῆῖο ποῖ ἀγοῶπαξ 
“ἐπ α6 «κα »ηἰπ| σεν! (ΜοΙαποδιποη.) 

4. Ζιεβοπομγει ὁ) ἈΔΊΠΟΓ ΡαςΓΟ Ὁ ἴο 5819 
ΟΥΓ ΤΑΘΙΚΘΙΒ δομβαπιθὰϑ. ὑν πο οὗ {πὸ ἴννο 
Ποα5) (Ἰογίδίηἷγ ἴῃ 6 ϑρίγιτια] Η δα, ὄνθη 
Ομγϑῖ. ὙΠ15 νίονν 15 ἱδνουγοά ὉγΥ ἴμ6 ὕγὸ- 
δαϊηρ Τοηΐϊοχῖ, ννῆογο ἴῃ οἶδυδε οὐ δεν 
γιαη ἐδ βεαάδ ἐς Οῤγ 15 ἴῃ ῥγίηςσιραὶ, ἴῃ 6 
ἴνο ποχί οἴδιιβθβ Ὀεῖηρ ΓΑΙΠΟΙ σι δογαϊηδῖο : 
ἴον ἴῃς ρδγίςὶε δέ ἄοοθ5 ποῖ δἰνγᾶγϑ Ὁ5Π6Γ ἴῃ 
ἃ τοογάϊπαῖο οἶά86. ὟΝ Βογείοσγε ἴῃς Ἴοη- 
ποχίοη ἰ5, “ Οὗ Ἔν σῪ πῖδη ἴῃς Ηεδά ἰ5 Ομ τίβῖ: 
ΟΘΥΘΣΥ͂ δὰ ΨὮΘΩ ἢΘ ὈΣΑΥΒὶηΣ [80 ΘΒ ὉΣΟὮ 
ΟΣ ἀϊδοοισβοδ ἱπ βρίσὶς τ ΣῈ τοὶ] (Ὠδης- 
ἴῃ 5}) ἔσοπι Βθδὰ ρυΐβ 0 δδβχηθ 5 Ηθϑδὰ, 
οΥ ἐῤε Ηεαά 9 Ηρη: ΗΠεαδ νυῖτἢ οι ρ ἢ 4515, δέν 
ψτπουῖ οἸ ρ ἢ 4515, 85 1ἢ 186 ρῆγαβο "ἴπ6 7 οὗ 
τηθ.᾿ [{{ἸΠὀ ΥΆΪΥ, “ νεάτηρ (δοπιθίῃίηρ) {οαυη 
, ον ᾿εαά. Τῇαε νϑὶ] ννὰβ ῬΡΓΟΌΔΟΙΥ ἃ ἰαγρο 
ΪὰρΡ οὗ ἰοοβὲ ἔοϊὰ οὗ 4 ὑοάγ-εβθηαν! τπγοννῃ 
ΟΥ̓ΘΣ ἴπ6 ἸεΗ 5μου θοῦ δηᾶ 50 ἀττδηροὰ 45 ἴο 
1} ἀἄοννη ουόν ἐδ ὕπο. Ὑπὸ δοδὰ ννᾶβ5 ἴο 
Ὀς Ἄσονεγοά [Παὶ ἴπ6 δος πιχῆς θὲ ςοποραὶοά. 
566 ἴννο οἴδοσ νίοννβ οὔ 18 ὑθῦβα ἴῃ 4 Νοῖβ 
δ ἴῃς πὰ οὗ ἴῃ6 ςδβαρῖογ. 

Βυῖ, ἴἴ πλαῦ 6 δϑκεά, δοφὺ ΤΑΔΥ ἃ τηδῃ ὈΥ͂ 
ννοαγηρ ἃ να] τη ἴΠ6 ΠΟΙΥ 4556 ΠῚ} Ὀὲ 5αἰά ἴο 
Ῥυῖ (γισῖ ἴο δϑβαπιε Σ οσ, ἴο ρυῖξ ἴδ αιι655» 
[Ιοἢ 10 Δποῖποῦ ἔοστη, ΜΕΥ δοιὰ ἃ τηδη ποῖ 
ἌΡΡΘΑΥ νε]δὰ οὐ ἴπ6 στουπὰ {μαῖ ᾿ξ 5 ποχῖ 
ὈΠπάοσ ΟἸγιδῖ ἢ15 Ηδρδά, δηὰ γεῖ ἃ ψνοπΊδῃ 
ΔΡΡΘΑΣ νϑ]οὰ οὐ τῆς στουπά (παῖ 5}6 ἰ5 ποχὶ 
ὑπάθγ τηδῃ δοσ βοδὰ ἡ ὙὍῇ6 Ἰάθ8 ϑθϑῖῃβ ἴο δὲ 
(015: ἴΠ6 γνεὶὶ, 4 ὑδάρο οὗ βιιδογάϊπαϊζοη ἰῃ 
[16 νΕΑΓΟΓ, 85 ΤΌΣΩ ΟΥ̓ Δ ἰπίδσίοσ ἤθη ἣἢδ 

. κοτσ, ζγσ:- 
δΔηὰ Κεερ ἴῃς 'ογάϊηδηςεβ, 45 1 ἀδ6- ἀὐίσης. 



ν. 5-7.} 

δΥΪηρ, Πανίηρ ἦϊς Ὠδδὰ ςονεγαά, ἀ15- 
Βοπουγοιῃ ἢ15 Ποδά. 

ς Βυϊδξενεγγ τνοπιδη τῃδῖ ργαγεῖῃ οὗ 
Ρτορμαβίεῖῃ ἢ λτγ Ποδά, πησονεγεά 
ἀἰβϑῃοπουσγοῖῃ ἢσθγ πεδλά : ἔογ τἢδῖ ἰ5 
ὄνθῃ ἃ}] οὔθ 45 ἰἔ δῆς ψψεσε βδῆανεῃ. 

δἰδηα5 ν]ϑῖ Ὁ]6 Ὀδίογο ἢί5 υἱϑὶ Ὁ] 6 β: ροσίοσ. ἴη 
“1Π6. β]οσγίοιιβ σοηραΥ οὗ ἤδάνθῃ δῆρ6]8 ἰῇ 
(6 ῥγόβθηςθ οἵ σοά νεὶὶ {δεῖν ἔδοθϑ ; ἴῃ {Π6 
ΠΟΙΥ σοηρτοξαϊίοηβ οὗ δασίῃ ννοπίδη νδὶ}]5 ΠΟῚ 
ἔλεος ἴῃ ἴπ6 ργεβϑθηςε οὗ πῆδῃ, ἤδῚσ υἱβί]6 σι ρθ- 
Τοῦ: δυῖ πιδὴ ἀο65 ποί νεὶὶ, θθοδυϑο (ἢ γίϑί 
ἢ 5 ἱπηπιοαϊαϊο δ ρογίου 18 ποῖ υἱεδὶν ργοϑθηῖ. 
ΕῸΓ ἃ το ]] 15 ἃ β5ύτπῖδοὶ, [ῃδΐ 15 “ἐπ, οὗ δυδ]ες- 
τίοη ἴο οὔθ ννῆο ἰ58 σε: δηὰ τπογοΐογο ἴῃ ἃ 
ῬΟΌΙΙς ἀΘΘΘΠΊΟΙΥ ΤῸΓ αἰνίηθ ννουϑθὶρ ᾿ξ ἃ πιδη 
δρρεαγοὰ ψἢ ἴδοθ πηδητὶθα, δι οἢ ἃ στιτυδὶ 
ψου]ὰ θὲ οἡ δὶ5 ραγί δὴ ἰγσγονθγοηςο δηὰ ἃ 
ἀϊθγεβρεςί ἴο [15 βρισιίυ] Ηοδά, ᾿παϑπιις ἢ 85 
ἴς ψου]ά δπιουηΐς ἴο 8ῃ δοκηον)θάρτηθης οὗ 
βιοσαάϊηδίίοη ηοῖ ἴο ΟἿ γιϑὲ γῆο 15 πο 566 ῇ 
Ὀυῖ ἴο δοπὶὸ οὔθ Ψῇῆο ὁ’ 5θθη, (δὲ 15 ἴο πιᾶη. 
Α πιδὴ νεῖ θὰ πᾶ κο8 ἢ τη 56}  ἰονε] νὰ} ἃ 
γο θὰ ννοπιᾶη πὰ, ᾿ἱκὸ ΠΟΊ, σοηΐοβδϑοβ ἴῃ 
μοδάϑῃι!ρ οὗ πιαη, ποῦ σοπίοπιηίηρ ἴῃς 
μοδάβῃιρ οὗ Ομτιϑῖ. Εἰμὶ] 18 Δη ὀχργοϑβϑίοῃ 
οὗ [6 τηογδὶ ἀπά 5ῃοι)]ὰ ςογττοβροῃὰ ἴο ἴϊ. 

Ἀοηάοσ, ῬθσΟδΒ ΘΥΘΙΥ͂ ΨΟΙΏΔΩ ῬΓΔΥ- 
ἧἦπᾷῷ δἱουὰ ΟΥ ἀἱδοουχδίηᾷβ πη βρὶγὶϊ ΣΤᾺ 
Ὡλνυοὶ]θὰ Βοδὰ »Ῥυΐβ ἴο ΒΏ8:0 [80 Βθοδὰ 
ΟΥ̓ ὯΦΙ, Ζ0ΓΣ 88} 8 Οὁ19 δπὰ [80 5810 ((]455) 
ὙΪΓΠῈ ἃ ψΟπδη ΒΔΥθ. Ἴδε Αροβίϊο τὸ- 
Ῥγοδαῖοβ ἴῃς ἀΐδυϑο οἵ ἴπο νϑὶ] Όγ 16 (οτίη- 
ΚλίΔη ννΟΠΊΕΠ 85 ἱπρ  γἱτρῦ ἃΠ 45βιπιρίίοη οἡ 
ΤΠΟΙΓ ραγὶ οὗ δαυδιγ ἢ [6 ΟΙΠΘΙ 56Χ. 
ἴῃ οἢ. χῖν. 14. σἰήοπες 16 Ἱπιροϑθ οἡ ννοπΊθῇ, 
Ὀυΐ 2όεγε ἴῃ [86 [}} σοηρτοραίΐοη : δέγε ἰῃ 
ἰ658 ἔογπιδὶ πιθείίηρ8 ἴοσγ ἀδθνοίίοῃ, 6. ν. ἴῃ ἃ 
σΒυγο Πεοϊὰ 'ἵἴπ ἃ ποιὸ χνὶ. το, {ΠΟΥ ἃΓῸ 
ΔΙΙοννοα ἴο ῥΓΑΥ αἱοιιὰ δηὰ ἴο ιυἰἴοῦ ᾿πϑρ|Γγᾶ- 
τἰοπΑ] ἀἰδοοιγθθθ : πὸ Τοηίγασιςτοη Ὀεΐννθθῃ 
1η6 ἵἴννο (Θχίϑ. 

Α ᾿Δϑῇἢ οὗ ϑαγοδϑπὶ ἰὴ ἴΠ6 8ῆδτρ ννογάϑβ, “"ἴῸΣ 
8ὴ6 15 ποῖ ἃ ννῃϊ Ὀοῖζεγ [ΠΔη ἃ ννοπιδη 5ῆδάνθη.ἢ 
ΕῸ]Π} 86 η56 18: ἀρρϑαγίημ ἢ ΠΟΥ Ποδά ιἢ- 
γε θαὰ “ 8ὴ6 5ῃδπ)ὸβ ἴπ6 ῥεσά οὗ ποτ᾽ 1. 6. (ἢ 6 
ΤΆΔπ, ἴου 8ὴ6 δῖ οηζθ Ἴαϑίβ ΟΗ͂ ἢἰβ Ῥγοροῦ 
Βοδάϑ!ρ ννθη δῆς ἰδὺ8 δϑίάθ. ΠΟΙ ΡΙΌΡΕΓ 
᾿ιοδι - άσοϑ, [{5ὴ6 τϑριάϊαῖοβ (ἢ6 νθὶ] ἰπ 
σδιιγοῖ, 8ῃ6 τοριαϊαῖοβ ἴῃ οἰ το ἢ [ἢ 6 ΝΕΥΥ͂ 
Ὀδάρο οὐ ΠΟΙ 5ιι᾽]οσιϊίοπ, ΝΥ, ἤθη 516 
δῖ σῖνοϑ ἴῃ πὸ ΡιΌ]}ς ἐνὸ ἴο βἰδηᾷ δηιϊδὶ ψἢ 
Τ]ΔῊ ΠΟΙ Ἰογά, ΠΥ 5 που] 5ῆ6 ποῖ 5ηκ ἰη [Π6 
ῬΟδΙΪς ογα ἴο 4 ἰθνοὶ ἢ ἃ τνοπιδη 0 15 
σῤαυτη ὃ 506 5. ἴο 4}1 Δρρϑάγδηςθ δ ἰθαβῖ πο 
Ὀεϊζεγ τ 816 οὐκϊ ἴὸ Ὀδ6, Ἔνθ 8η δάι]- 
ἴεγοϑϑ (ϑηδνθη σγοννῃθ ὑοῦ ἴῃ6 Ρεηδ Ὑ οὗ 
5.16] 6550 655 ἴῃ πλαγτιοα ννοπιθη). [ἢ δϑβοσγῖς- 
ἴῃς ἴΠ6 δα! Υ οὗὨἨ ΠΟΙ Οὐ ἢ 56Χ δἣθ ἀἰβρτᾶςθβ 
[πὸ Οἴου δὲχ ἀουθγ, Ὀοτἢ ὈΥ ἀϊδοϊαίπιηρ [ἢ ς 

Ι, ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΟ. ΧΙ. 

6 Ἑοτγ ᾿ξ τῆς νγοπιδη ὃς ποῖ σονεγοά, 
Ιεῖ Πδσ αἷἰβο δὲ βἤῆογηῃ: δυῖ ἰ ἴτ θὲ ἃ 
8ηδπι)ε ογ ἃ νγοπηᾶη ἴο 6 5ΠΟΓΠ ΟΥ̓ 
βῆδνεη, ἰεῖ Ποῦ δὲ σονεταά. 

 ἕοτγ ἃ τπδὴ ἱπάεεά οὐυρῆϊ ποῖ ἴο 
ςονογ 1: ἢεδά, ἐογδϑδιυ ἢ 45 ἢς ἰβ5 τῆ6 

ἀρυ οϑ τῳ οὗἁ πιᾶῃ ἴῃ τοϊδιϊοη ἴο ννοπιδη δπά 
Υ ὀχροϑβίηρ ἴο οὈΪοαιΥ ΠΟΥ οννὴ Τμαγδοῖογ: 

ἴου ΠΟΥ ἔδεοθ ὕθασθὸ δηὰ υηνο θὰ ἰπ Ἑοδυγοῆ 
ἴοηἀβ ἴο αἰϊδὶ πη δοσ οὗ πηλοσαὶ θαγοίβοθάηρϑϑ. 

6. Αποῖΐμοῦ ἰ45} οὗ οδηβιγο: ϑβδαγοδϑξς 
ΓΟΆΘΟ. [ῸΥΓ ϑαγοδϑίὶς βίαϊθιηθηῖ: “ῸΣ ἢ 5386 
ἴλΚε8 οπα ἔδϊβε ϑἴερ 'π εἰδοασγάϊης πὸ νοὶ], ἰοῖ 
ΠΕΡ Ὀ6 σοποίβδίθης τῆγουρῆουῖ δηὰ ἴακο τῆς 
ποχί δἵερ ἰῃ [ἢ βαπὶῈὲ αϊγοοίίοη, εἰ ῥῥίπ δὲν 
ἰοεζ: ἀπά «ῥαυΐης δὲν ἐγοαυη ἴογβοοῖῃ ! 1 εἴ 
ΠΟΙ ραγί ψ ἢ Ὠδίυγο᾽β ν οὶ] 85 νν6}} 5 ἢ τπ6 
ἁγΕ Ποῖα] ἢ 850 ὩΣ δὴ χγγιρρηόπί αὐ αὖ 
σεγάμρε: ὍΟῪ ΠΟΠΊ65 ἴῃς δἰϊοσπδῖνο οὗ ἐβοᾶρο 
ἔτοπι βυςῖ ἀερταάδιϊοη βῖορ ΌΥ δἴθρ Ὄχργοβϑθὰ 
ἴῃ βδογίοι:β νϑίη οὗ ὀχῃογίδϊιοη : “ [ ἤουνονοσ ἴξ 
15. ἃ βῃδπηδῖι! {πίῃς ἴο 4 νγοσήδῃ ἴο οἷΐρ ἢοὺ 
ΓΘΒ565 ΟΥ ἴο δ ῦτα ἴο ΤΟΏβυσο ἰοῖ ΠΟΥ τε] 
ῥὲγ ἥάαεε ἴῃ τοϊϊρίοιιβ 4550 Π10}165.᾽ 

ΤῊς νεγδβ ἴῃ {815 νεῦϑο ἅγὸ 8]] ἴῃ ἴΠ6 γε 416 
τοίοε, ποῖ ἴῃ ἴῇ6 ῥαϑβδβῖνε 85 ἰὴ Α. Ν.: δηά τῇς 
ννογάβ " σονογοὰ ᾿ δηὰ " πποονογοα ̓  5μοι]ά 6 
τοηδεγοα τε α δηὰ ὠπυεϊεά,͵ ἴοτ ἃ ννοπιδῇ 
ΤΏΔΥ τουεγ ῥὲγ ῥεαά νι ἃ τυγθλη δηὰ γεξ 
ηοῖ εοποεαὶ δὲν ἤαες νυἱτἢ ἃ νοὶ]. Βοηάογ ἢ 
ἘΠΊΡ 4515 οἡ μοΐ (οὐ αἴϊογ εἰ; 58εὲ6 ποῖθ οἡ (ἢ. 
ν]]. 9), ΕΟΣ ἱζ ἃ ψοσπῖδὰ ἂο ποὶ Υοὶ], 1οὲ 
ΔΘΣΥ 8180 ΟἹΐρ (ἐγεσον)}; 10 οχονοσς ἰΐ ἰδ 8 
ΒΔΙΩΘ [0 8 ὝΟΙΩΔῈ ἴ0 ΟἿὲρ (εν γε.) οἵ 
ἴο ΒΆΔΥΘ (δὲ ἐγοαυη)Ρρ, 101 ὯΘΙ γ611. ΕῸΓ 
ξυρᾶσθαι, τχϊὰ. νοῖςο Ξε΄ ἴο βιιδπιὶϊῖ ἴο ἰοηϑιιγο;, 
8566 ΜΙοδῃ ἰ. τ6,1,.ΧΧ. Ρ,]ιι5 6ϑῖ γαδὶ 4ιιδπὶ 
ἐοπάεγί (Οτοῖ!5). ὍΤῆθ Οτθοκβ βδοσιπορὰ 
θαγεποδάρα, ἔπ Ε οπιδπ58 υεἰαεὶ (Ν ἐτεῖ!, Αἰ ποῖά 
11. 406, 55 »Ὼ8 ἃ ΓΟΆΘΟῚ ῸΓ [Π]5 Πιιβίοτῃ): 
[86 [Θνν5ἢ πιεη ργαυθὰ νυν ἢ ποδά σονογεά, ΠΑΥ͂ 
ΤΏΟΓΘ, αὐ ἃ ασεἰΐ (αὐ 42) ὀεγογε ἐῤε ἥαεε, 
ἱστίοις Ηογ. Ηθδγ. Ὁ. 21ο. 

7. Δαἀάϊτίοπαὶ τεδϑοη ἕο ἴῃ δάνϊοςς 2 2ὲ 
«υογπαπ δ]. 581. Ρδι]ὶ ἢδ5 δγοδάγ δτγριδὰ 
τΠαῖ, 15 ἴο ἄρρθᾶσγ νε]οὰ ἴῃ {86 σοηρτοραίίοη 
Ὀεϊοϊκοηβ ἴῃ6 Ῥγοβδθῆςὸ οὗὨ ἃ υἱϑῖ]6 δ. ΡΟΓΙΟΥ 
Δηὰ ἴο ΔρΡρϑᾶσγ ποῖ νεῖ θα ἴἢ6 ΠΟΠσΌΓΘΒΘηςΘ, 
Π6η ἃ ννοπίδη 5ῃοι]α φἰννᾶγ8 ἀρρθΑσ νει]οά, ἃ 
ΠΔη ΠΟΥΘΓ. Ηὀὸ ἢδ5 αἷ5ο ἸΠἢ 4 ἀδϑῇ οὗ 5Δ[1Γ6 
ἱπαϊσαῖοα π6 ἱπιργορτίοῖγΥ, δηὰ ἱπάοθηςῦ 
Θυθη, οὗ 2 γείεαὶ Ὀαγοίδοθηθδα 45 ἰοδαϊηςρ ἴο 
τῆς Ἰηΐογεηςο οὗἉ »ιογαἰ---ἴη ἃ ΟΥ̓ ἰκὸ (ὐογι τῇ. 
ΗΘ πονὺ ὑγοςοδάξ ἴο δεϑί σῇ ἃ [γα σγϑδβοῇ ΤῸΓ 
(15 τζιαὶ ἀἰδιϊποῖίοη οὗ δοαά-τρεασ. Τῇ 
Ἰορίςαὶ ςσοπποχίοῃ οὗ ἴῃ6 ννῇο]θ βοηΐϊεησὸ ἔστοπὶ 
“. 7 ἴο τ. τὸ ΘΠΕΓΕΙΥ ἀσερεηα 8 Ὀροη ἃ τὶσῆῖ 
Ἀρργοοϊδιϊίοη οἵ ἴῃ6 ραγίίο]ε8 μέν ἀπά δέ: ἴῸΓ 
αοἰοαΓΥ ἴῃ δέ υϑῃογβ ἰπ ἴῃ6 φγέποίῥᾳί εἰσισς 
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ἰπᾶρε δηὰ ρίοιυ οὔ (σοά : διυὲ τῆς 
ννοπίδῃ 15 ἴῃς ρίογυ οὗ τῆς πιδη. 

ὙΠΟ ἢ σἰδῖθβ ἴῃ σοηιποίΐοη νυν ἢ 90πὶ6 δι θογ- 
ἀϊπαῖα οἰδυθθ8 ἃ ΠΕᾺ Γράθου ΨΥ «υονιαπ 
“φομά «υεαγ' ὦ τε. Ῥαταὶ]οὶ ἴο {Π15 ἀγαυπιοηΐ, 
δη Ξυρροτίίηρ ἴἴ, τιιἢ8 ἀποῖπου ποραῖίνα ἀγρὰ- 
γλοηῖ, 5μονν ηρ ΠΥ ἃ »ιᾶη 5ποιι )ὰ ποί ὙΥΘΔΓ ἃ 
γ6}}. Τὸ πορδῖϊνο ἰ5 ἱητοηάοά ἴο 5ςοΐἱ οὔ ἴῃ6 
Ροϑιίινε. ΤῊΘ δεηΐθησοβ ἅγε βοπιοννῃδί ἰη- 
νοϊνοά, δὲ ἴῃς δγρυπιοηΐ ἰ5 οἰπιρὶθ. Ἀοπάοτγ, 
191 Δ ΤΟΣΒΔΕ Υθὲ]; Ζ9ῷὼΣ ΨΏΘΣΤΘΔΒ 18Ὲ ἐδ 
ποῖ Ὀουπὰ ἴο Υοθὲὶ] ἰδ οδὰ, βοοΐπ ἱμαὶ 
ὨΦὶδ Θοἀ᾽ 5 ἰπ8ρ69 δπὰ ΧΊΟΣΥ, γὙοῖ τ οπ δα 
ἐβ τὴῶϑὴ᾽ 8 ΦΊΟΣΥ (Δπα ποῖ ἢ5 ἱπιᾶρ), δπὰ 
ζο0᾽ τἈΐδ οδδο (διὰ τοῦτο, Ὁ. 10) θοππὰ ἰδ 
[2806 ψοδΔὴ ἴ0 ΨΘΟΔΡ ΡΟΣ ἴδ δοδὰ 
ΔΛ ΒΟΥΣ ΤΥ, 6. ἃ Ὀαάρο οὗ πιᾶη5 Οοὐά- 
55) ρα ῬοννοΓ ΟΥΘΙ ψψοπιδη. [|η [ἢ ἃθονθ 
βΒοηΐθῃηςο νουϑο8 9 δηά 1ὸ ἃγὸ οἶδιι565 ἰπβογίοάα 
ὈΥ ἴῃ6 νΥΑΎΥ, 5 ΠΊΡΙΥ ἴο δῆονν ῥοαὺ ἴξ ἰ5 τῃαῖ 
ὉΟΙΏΔῊ ἰ5 ΠΊΔΠἾ5 οΊΟΤΥ, ἀπά πὸ ποῖ [τἤδλη 
ΤῊΔΠ᾿ 5 ΒΊΟΥ. ὍὕΠῃε ἰγΓΔΟΟΓΥ ΟΥ̓́ΔΠΔΙΟΠΊΥ οὗ ἴῃ 6 
ὙΠ0]6 ἀγρυπιθηΐ 15, 'ἰπ ΟἿΠΟΥ τνογά8, [}15: 
1,οἴ ννοπιδὴ ἴῃ σμυγοἢ σον ποδὰ δηά Ἴοῃ- 
σοαὶ ἔδες ἰπ ἴῆ6 ργόβθηςθ οὗ τῇδῃ; ἴοσ (ἢ 8 
τυ] οὗ τρακίπρ πεδά δηὰὲ ἔβες ἱπυ}ϑιϊς 15 οὐ 
ΠΟΣῚ ΡΑΓ ἃ 51:16 ηἴ σοηΐοβϑίοη οὐ σεὰὶ]ὶ βυδογάϊ- 
Ὠδίίΐοη ἴο ΠΟΙ νυἱβιῦ]. Ηρδὰ δηά Ῥσίης!ραίὶ. 
ΤἼΟ δυδοτγάϊπαϊίοη 1561[ ἢΔ5 115 ΤουπάαςΟἢ5 
ἰχηϊεα ἀδὲρ ἴῃ πλδη 5 γίπείραίμ, οΥὁὨ Ἰογάβῃϊρ 
γΥ Ἑτϑδίίοῃ ; ῥόον ἴμιι5 ἐουπ θα ἀδορ τπογείπ, 

ἷ5α εχρίαϊποιὶ οὐδοῦ ἴῃ νοῦβοβ 8 δηά ο: τῇς 
ΜΌΠΊΔη {Ππογεΐοσε ἰβ »πογα ἑν οι {Ὑ:}) 
ἴο ὈΧΠ δῖ ἴῃ ρι Ὁ]. ννοσϑμὶρ (μΒ6 ρυδὶϊς ἴοΚκθη 
οὗ ΒΟΥ σοηῃδιίττοπὶ δι ]θοῖϊίοη ἴο τηδῃ. 
Μδῃ οἡ ἴῃ οἵποῦγ μαπά, (γιϑὲ ἢϊ5 Ηοδα δπὰ 
ῬΠηςρΑὶ ποὲ Ὀείηρ αὐἱηό[ν ργθβοηῖ ἴῃ ἴδδ 
ἈΒΒΟΠΊΟΙΥ, ἰ5 ποὶ ΠΛΟΓΑΪΥ Ὀουπὰ ἴο ννοᾶσ ἴῃ 
δ ἢ Δ5ΘΟΠΊΌΙΥ ἴλ6 τιῖυα] θαάρο οὗ ἢὶ5. ονχῇ 
διηάαιηεηῖαὶ συδογαάϊηαίίοη ἴο ( τϑί. 

ἈΘηάοσ οὐκ ὀφείλει “158. ποὶ Ὀοιυπὰ ᾿ ταῖποῦ 
(Π4η “οὐρμῖ ποῖ, ἃ5 'ὶηΏ Α. Ν, Ὑπάρχων Ξξῷ 
“θοίηρ εομαίμοπαί, ἴἰὰ ἢ8. Ὀορίπηὶϊης δ 
στεαζιοη. 

Οοά᾽: ἱνιασε απᾶ σίογγ. Ἐοσ ἃ ὑγοίουῃά 
αἰζοπιρί ἴο εἰς αῖς ἴπε86 σηγϑίογθ5 οὗ οσθᾶ- 
[ἴοη, 566 ε! Πτχϑςἢ, ΒΙΌ]. ῬΞΥΟΠΟΪΟΡῪ Ρ. 117 
τ, ΕΤ. ἡριαψο ἰ5 δὴ δΟνγονίδτοη οἱὗὅὨἁ 2»γι- 
ἔαψο, βοτηθίβίης πιοσὸ ἤδη ἐγηώαμο; Ὧοῖ 85 
ΟΙΘ6 Ογδῃρο 15 ἃ "κοηθ55 οὗ Δποῖδου : ̓ἴ Πιθδῃ8 
ἃ (ΟΡΥ͂ οἵ δῆ δομεῖγρο, Ῥοῖαν. (ἀθ Τυῖη.): 
83, ἴοτ ᾿πβίδηςο, [6 βονογθι ρῃ 5. ἢομε οἢ ἃ οοΐῃ 
(Μαῖξ. χχὶϊ. 20) οὐ ἴπὸ ϑδιιὴ5 γοΠοςιίοη ἴῃ 
ϑΔῖΟΓ (ΡΒ άο, 99 ἀ.). Α σα οάγδὶ ἰη ῥῃοῖο- 
ΒΤΆΡΏ ἰ5 ἃ (ΟΡΥ͂ οὗ ἃ (ΟΡγ: ἴογ ἴὸ ἰ5 δῆ 
ἱπιᾶρὲ οὗἩ ἃ οσδίποάγαὶ ἰὴ βἴοῃθ, δηὰ [5 δραίῃ 
58 Δη ἱπιᾶρε οἵ [ἢ οΥἹρίηδὶ] ργθ-οχί ϑπηρ ἴῃ (Π6 
ταὶηὰ οὗ ἴῃς ἀγομιῖοςῖ. Οὐοάὰ 8 θοῖμ [π6 
τοδιϊοςξ δηά, νν πη ἄυθ Ἰἰπιϊῖ5, [πη ἀγοῇο- 
ἴγρα οὗ πιᾶῆ. Βιιῖ (6 τοϊαϊίοη Ὀοίννθοη [86 
ἴνο ςοηβίϑίβ ἴῃ βοηθοί ῃ!ηρ Πιοσο [ἤδη 53|π|}}}- 

Ι. ΓΟΚΙΝΤΗΙ ΑΝ. ΧΙ. [ν. 8. 

8 Εογ τῆ πιλη ἰ8 ποῖ οὔτῃς νγοιηδῃ ; 
διιῖ τῆ6 νγοπιδη οὗ τῇς πΊδη. 

τάς, Ἔνθη ἴῃ ΒΥ οὗὨἨ δβϑθεῆςθ. ΕῸΣ πιδη ἰ8 
ἴδε ὑπασε 9Γ᾽ Οοά ὉΥ νἱτῖυς οὗ πὶ5 υβέγἠμαί 
παίμγο, ΜΙΝ Ὀροδιιδο οὗ τῆς ργίπιαὶ ἰ"- 
δτγεαῖμίηρ (θη. 1ἰ. 7) ἰ5 αἰὶπ το ἐδε ἀδυΐπε; 
ἴον ἤθη [6 θοὰγ οὗ Αἀδπὶ ννᾶβϑ ἑογπηδὰ ἔγοπὶ 
[86 ἀιυιϑῖ, “1ἢ6η ἴῃς ,οτὰ Οοά Ὀγοαϊποά ἱπῖο 
ἰ τὴς ἐγεαίεά, Ὀυϊ Οσοά-ε δηὰ Οοά-γεϊαιεά, 
Ὀγραῖῃ οὗ Ἰἴο." 

απά ἐῤὲ σίογγ 97 Οοά. Ἦον νγᾶβ τῆδῃ 
σγεαϊε [με σίογν οὔ Οοα " Τε ἀϊνίῃε ἀσχα ΟΥ 
4|0γ7 ἰἴ56} 15 τῆς εἴεγηδὶ 56]- πιδη οβίδτίοη ἴο 
ἴδε Ττίυης Οοά οὗ Ηἰἶ5 οὐνῃ ΒΟΙΪΥ παΐιιγο, Η 8 
ογηι οἵ Ἰίρῃξ (ΡΆΠΙρρΡ. 1ϊ. 16), ἴῃ 6 εἶδος ῥτο- 
ὈΔΌΪΥ ΟΥ̓ [οἱ!η ν. 37, ἴῃς ὈὨἸνἱη ΕΥ̓ (θειότης) ΟΥ̓ 
εἰἤιδηςα ἀπά δχργοϑβϑίοη οὗ ΠΥ (θεότης). 
ἴη τῆς ἀϊνίηε σουη86] οὗἉ σγθαϊίοη [ἢ 15 'πΠΟΡ 
561 πιδη! ξεδίδίίοη ννᾶ5 ἴο θθοοπὶθ 84η ουῖοῦ 
τηδη! εϑίδιοη ἢΠ]]Πηρ 41} ογοδῖίοη. Βιυιῖ 1 νγᾶβ8 
τπγου ἢ πδη, ἴῃς στοαδῖθα Ἰογὰ οὗ ἴθ οἐγοδίοά 
Οοδποβ, παῖ ἴπε ρίογυ οἔὗ σοά νὰβ8 ἴο ὃδ6 
Ποτητηιηϊοαίοα ἴο ἴΠ6 σοσπιοβ. ΤῊ 8 Ρ]ΟΓΥ͂ 
νγᾺ5 ἴγοπὶ ποάνθη ἴο δὲ τοῆεςϊοα ἴῃ Πίπι, ἴῃ 
Τεργοβθηίϊδίίοη οἵ σοά ἰῇ ἴδ υπηΐνοῦβο, ἴΠ6 
οοηηθοζίηρ ᾿ς θεϊννοθη οάνοη ἂπὰ δαγῃ, 
δηά ἴοπὶ ἢϊπὶ ἴῃ6 δεδὰ οὗ 4}} οσγοδίίοη ἴο ὃ6 
δραὶη γοβροϊθὰ ἴῃ 8}} σγοδίίοη ϑιιδοσγάϊηαϊοα ἴο 
ἢϊπι. Α5 115 ἀεγίνοα βμίοσγυ, ἴο δ6 πιϊγτογοὰ 
ἔγοπι τηδη ἴῃ ἴἢ6 ϑυτγγοιιηάϊηρ σοϑιηοβ, νγ89 
ἴο δ6 ἴῃς εἰδιιοπος οὗἩἨ {ἢ6 586] Ἐς πιδηϊξοβιεα 
ἀϊνίπε ἄοχα, νυ! ἢ 5 ᾿(56] Ε τη6 εἴογηδὶ οἱ υ- 
Θῆς6 δηά οδχργεβϑίοῃ οἵ δηϑβῃγιποὰ Π Ὁ ΠΥ ; 50 
ΤΏΔΏ ἴῃ ἢ5 ΠΣ ΠΟΣ παῖογα ΟΥ̓ Ξρίγῖῖ, ᾿ἱπγοδίμοα 
ἰηΐο Ἀϊπὶ ἔτοπὶ ϑρι γι, ννὰ8 σσοαϊθα σεύμα ιν ἴπ6 
ἑνιασε οἵ σοά, διιῖ ἴῃ 8 Ἰονγεῦ πδΐιγε οὗ ὈΟΩΥ, 
τιου]άςα ἔγοπι δαγίῃ, ννᾶ8 οσσεαϊοα δοίεπεία 
1Πε χίον) οὗ σοά, (Πδῖ ἰ5, ςοηϑι τυ νυν τΠ6 
ῬΟΒ51:01 7, σοπίηροης οὐ οδοάϊοηςο, οὗ ἃ 
εἰογι πο ΟΩΥ δηὰ 5οιϊΐ δηά ϑρίσγί[. Αὐἀδηιβ 
ΒρΙΓῖ, “τε Ἰρῆξ οὗὁἨὁ πὸ 1] ογὰ ἴπ ἢϊπι" 
Κιπάϊοα ἔγοτπη [ἢ ἀϊνηθ ἡδΐῃγο, νγὰ5 ἴο δ6- 
οοπλθ ἃ ᾿ἰξμῖ οἵ βίοσυ, ἴο δὲ σοπιπηιηϊςαῖοα 
ἴο ἔνε, ἃπηά ποτὶ ὈοΙΠ Ῥγοξεηϊογβ ἴο ρῆ58 οὔ 
ἴο [6 πυπιδη τὰςο δηὰ ἴο ᾿ἰσῃζθη στῇ {Π 18 
ΒΙΟΤΥ οὗ {ΠΕ ΙΓ5 4}} σγθδίισγοὶυ οχίϑῖοσησθ. ὙΠῸ 
εἰοϑῖρη ννᾶβ θα ηρα ΕΥ̓ ϑαΐδη ὉΣΓ ἃ ϑ86δϑοῆ. 
Μεδηννἢ 6 Πυ πα] αἴθ ἴῃ ὈΟΑΥ͂, γεῖ πονν ἴγλη8-» 
ἰοστηθὰ ἰῇ βρί τ, ἔλ] θη πηᾶη ἀνναὶϊβ ἴῃ ΓΔΠῈ 
δηὰ ἱπ πορο ἴδ πηνο] προ οὔτἢς “πον ογοδίϊοιλ᾽ 
ἴῃ ΟΠγδὶ δπὰ ἢϊ98 οὐδ ὈΟΟΠῪ Δϑϑι τ] δίοη 
ἴο 1Π6 Ὀοὰγ οἵ Ηἐ μίοτυ, με οβδοῖβ οὗ ἴπ6 
Ῥδτοιιβῖδ. αὐἀδπὶ ννγὰ5 ποῖ φμὰ ὈΟΑΥ τηδὰθ ἰη 
(ἢς ᾿ΙΚοης685 οὗ σοά, Ὀυῖ φκα 5ρίπὶ: ἴῃς ὑἡπιαφεὲ 
Ὑγ85 ἐμ σι56, ἴη6 σίοῦ" ἐπ ροσε. 8ὃεςὲ ΒΙι0]. 
Ῥϑγςῇ. Ρ. 85. 

8. (οηππεεῖίϊοῃ : πιδῃ ὈΥ̓͂ οτ αἰπ4] σοπϑιτυ- 
ἄοη (ὑπάρχων) 58 δεῖι4}}γ. Ο οὐ 5 ἱπιᾶρξε δηὰ 
Ροϊεητίδιν Η 8 βίοτγυ, ἴθ ἢιιπιδη ἐπιθοαϊπηθηΐξ 
δὰ σοηΐγε οὗ ἃ αἰνιηθ γδαϊδίίοη ἴο ἴῃς υη]- 



ν. 9---11. 

9 Νεῖῖπει νγᾶ8 ἴἢ6 τῇδ οτγελῖεά 
ἴογ τὴς νοιηδη; διιῖῖ τῆς. ψνοπηδη ἔοῦ 
[με πιδη. 

10 Εἔσογ [ἢ ϊ5 σδυβε οὐρῆς πε ννοπηδη 

ΕΓΒ : ΟΠΊΔΗ 5 ΠΟΙΠΟΥ Οὐδ ἰπρᾶρε ῥσὶ- 
ΤΆΔΙΥ ποῦ ἔνθ ΠῚΒ ΡΊΟΓΥ : 516 15 »πῶη΄} ῬΊΟΥΥ ; 
,γ πιαπ ἰς ποῖ 977 «υο»αι, ὀμί «υογιαη Ο7 »ιαᾶπ. 
[1 [5 ἴτυς 5ῃ6 ἢδ5, ᾿ἰκθ τηδη, ἴῃ 6 βρὶ ϊ ἴῃ τῆς 
ἀϊνίης ἱπιᾶρε : δυῖ 586 Πᾶς ᾿ξ ποῖ ἱπιπιθα δι οὶ 
ἴτοπὶ Οοά, δυῖ »πεαα!εἶγ ον Οοά ἐῤγομρϑ 
»ιᾶπ. Ηοτ ἤδλπιο οἵ |{Π{6 ἰ5 κι ηἀ]οα δ δὲν "" ἸδτὴΡ 
οἵ ἴδε 1,ογὰ." ὅ8ὅ8Π6 σδπὶθ δΌϑο! οὶ οἱ ΟΣ 
ἴῃς τηδη (ἐξ ἀνδρός), ἤε5}} οὗ ἢἰ5 Πβὴ δηὰ Ὀοηα 
οὗ δὶΞ θοπθ. Απά ποῖ ΟἿΪΥὺ ννᾶ5 [6 ἔγαπχϑά 
ομὲ ο7 Ἀϊπι, Ὀυϊ 4͵5οὸ οτεδιθα “τὸν ἢἰπὶ: ννοπιδῃ 
[25 ἴῃ πιδῃ ὈοΙἢ [Π6 ἐπίζλα] ἀαπὰ ἴῃς πα σδυ5ς 
Οἱ Ὠεῦ θείη. Ηογ γσεϊδιίοη ἴο ἢϊπὶ ἰ8 ἃ ἤρυγε 
οὗ ἴῃ6 πιγδίιοδὶ τοϊαϊίοη οὗ ἴῃς σμυγοῦ ἴο 
Ομ τβῖ, τμαὶ οὗ {πὸ ρίγγομα οὔ σοπιρὶεπηθηΐ. 
5Π6 ννᾶϑ8 ΤΠΟΓΟΙΌΣΤΕ ὑπῶάε γον ριαπ, ταῖ 5816 
ταῖς ΕἸ} ἴο [6 1} ἷ5 πηθάβϑυγο οὐ ᾶρρὶ- 
658, οἴδογννθε ἱποοαρίοεῖθσ.Ό Ψνοχιδπ, ἰἰκὸ 
ΤΏΔΠ, ἰ5. “Ἰἰκῆς ἴῃ ἴπῸ 1 ογά " (Ερδα65. ν. 8), 
θυΐ ἃ 6556 Γ ἰἰσῃξ τἢδὴ πιᾶῃ: 50 Οτοίϊι5, 
τηϊηιι5 Ὁ] νῖγο, αἱ μπα ἐμρπεπ »είπμα «οἶδ. 
ἼΤΠῈ 50 ΠΙΑΥ͂ ὑὕς οδἰϊοὰ ἴῃ βἱοσυ οἵ ἴδε 
ΒΌΡΓΟΠΊΘ 5οιγος οὗ Δ}} ρῆϊ δὰ ἴῃς πποοη τῃς 
τοἤεςῖϊοαὰ ΕἸΟΥΥ οὗ ΠΟΥ βουσγος οὗ ᾿ἰἰχμῖ, τῆς 
διη. 

10. Σὸν δὶς γοάοη αὶ «υογιφῆ ἱξ »πογαὶν 
δοωπά ἰο αὐεαγν αμέδογὶ ἐγ μροη ἐδὲ ῥεαά.} ϑῖγοης 
δπλρ 58 Ὡροὴ ομσδὲ ΟΥ̓ Ά ὧς δομηά, ἴογ ἴῃς 
ςοηηπδοζίοῃ οἰ ΑΥΪΥ 15 ἴῃ }}}; ἊΝ Βογοίοσγς 1 
186 πιᾶη 5 ὈγΥ εγοαϊΐϊοη (Οοά᾽β ἱπιῆρο δηάὰ 
Οοὐ᾽5 ξἸοσυ, νβογεαβ {πὸ ννοπιδη 5 Ὁ. ἴγϑη8- 
τηϊδϑίοη [Πγουρῃ ἴΠ6 τὴ Οοὐΐβ ἱπιᾶψὸ ἃπά 
Όγ ἀογίναϊιοη ἔστοπι ἴῃ πιᾶπ πλλΠ᾿5 ΒΊΟΥ ; ἰξ 
[πε πδη 15 ἴῃς ἱπιπγοτῖα] θσῆο οἵ σοι 5 νογὰ 
ΒΡοΟΚοη, δυῖ τ6΄ ννοπιαη ΟΠΪΥ͂ ἴἢ6 ΒΘΟΟΠΩΔΤΎ 
δοῆο οἵ ἴδ ῥγιπα] δὀοπο, 4 γοβοοϊϊοπ οὗ ἃ 
τοβεςῦοη :--οὐνῦῇο σᾶη ο4}} ἴῃ πυσδίίοη [Π6 
αἰτίτεν Πςοηϑιτιτοα 5. ΡΟ ΓἹΟΥΥ οὗ [Π6 πηδη ἴο 
(ῃ6 ψοπιᾶη ) Απηάὰ ἢ ἴο σονεῦ τῆς ποδά δηὰ 
ςοποσδὶ ἢ ἴλε6 ἰ5 ἃ για] σοηξεββϑίοη οὐ τῃδῖ 
ΤΏΟΓΑΙ 5:1] ΕΓΙΟΥΙΠΥ, πον ἄᾶτγο τῃ6 Οογηίδη 
ὙΟΠΊΘΗ ΔΡΡΟΑΓ ἴῃ ἴῃ6 ΠΟΙΥ σοηνγορδίοη μρ- 
σειεά, ΤὨΘΓΘΟΥ͂ ἀϑϑοττηρ ἀπά ργος]δι πίῃς 
ὙΟΠΊΔη 5 δα. Δ} }Υ νυ ἢ πιδῃ }᾽ 

Ἐξουσία ἤεῖδὸ πιοᾶπϑ, 45 οδἰϑούνθοσο, ρεῖ- 
το οΥ ἃϑϑϊσηοα ροόοννεγ, σωέδογὶδν; 8366 ςἢ. 
ἰχ. ἱπίγοάιιοίζοτηΥ ποῖϊθ.0 ὙΒοτο ἰ5 πὸ σρδὶ 
ἀπ που Υ ἰη τἴὴ6 υ56 οὗἩ [86 ννογὰ ἴῃ 1}|8 ἴοχῖ. 
Τννο [Π|ρΡ5 ΠΊΑΥ δ6 οὐϑβογνθά ; ἢγϑῖ, ἴΠῸ βίρῃ 
ΟΥ̓ γ6}} 15 ἀδθποίβα ΕΥ̓͂ ἴῃς πᾶπὶὸ οὗ ἴπ6 {Ππ|ὴρ 
Β'ρηϊηθα ΟΥ̓ ΔΠΪΠΟΥΠΥ : ὙΕΤΥ͂ ΠΟΙΠΊΠΊΟΩ ι,56 
{815 : ΤοπΊρΡΑΓΟ “ δηἀ θαγβ ἢἰ5 ζιυσμίπα βοπομγ 
(ϊοκ ὑροη Ὠἰπι᾿" πὰ 'ἱπ Οὐεθεκ “πὲ ὙγΟΔΓΒ 
γογαί!γ᾽ (βασιλείαν, ἃ ἀϊλάςπι) ΞΞ ἰπϑοι μηδ οὗ 
ΤΟΥΔΙΥ. ϑδοοπαάϊγ τἴ 5ῃοιϊὰ ὃς ποῖεα τπδῖ 
85 ἃ}} αὠμέδονὶἐγ ἈΔ5 ἔων [15 σογγοϊδενο σμόἠδελίοπ 

δι 74:2.---ἶχψοι,. 11]. 
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ἴο δανε ἴρονγεγ ου ἦδγ πεδὰ Ὀδοδιιβα 1 Τρμαι ἰς, 
οὗ τῆς δηρεΐϑβ. ἑηξ', ἐκ 

11 Νενειθεῖεβθ Πετθεγ, ἰ5 τῆς τι λα 

Ω ἐρΌδν- 

τδῃ ψίιτῆους τῆς ννοηηδῃ, πεῖ Ποῦ ἴῃς {εν ἑὰς 

Δα ἱπΊ1ρ}165 ἴἃ δηὰ οδιι565 ἴἰ 85 Δη εἴἶεἼςϊ, 30 
πε ἵἴννο Ἑσοστοϊδεινεβ βουηθ τ πι65 ρᾶ55 ΟΥΘΥ δηὰ 
σὔδηροε ρῥίδςθβϑ, αηά ἴῃς οῇδςϊ (51:0) [ἸΟ ΠῚ 15 
ἀεδιρηδίοα ΒΥ ἴΠ6 πδπὶὸ οὗ ἴπΠῸ συ 56 (4ιἴῃο- 
ΤΥ). ὌΠ νγογήδη ὑγοᾶγϑ ἴῃ6 γε] 45 4 ὑδάρε 
οὗ ΠΟΙ δυδοσγαϊηδίοη ἴο πιδη, δηὰ [Π18 γε ]] 18 
σδ]]οὰ σοηνουβοὶυ, παῖ [ἴ 4150 ἰ5, {πὸ οίρῃ οὗ 
[ΛΔ 5 ΔῈΪΒΟΤΙΥ ΟΥ̓ΘΙ οπιδη. Ὅῆὸ ϑβεςοπά 
0.86 ἰ8 1655 σοπιπίοη ἴπδη ἴῃς ἢτγοῖ. Εογ (ἢς 
σοπιδίπαϊίζοη οὗ ἴῃ6 ἴνγο ι.5685 ἱπ οὔθ ννοσὰ 
ςοτῆραγε Μδςδεῖμ, Αςὶ 3, ὅς. 4. 

““γεεπί λένε ἐπείμορες ὁδοί τοίᾷ ἐνε ἀνα ἐογιρεέ,᾽" 

ἰ.ι6. ΟΥ̓́ΣΓ δἰπὶ τηᾶγκϑ οὐὗὁἨὁ δΒοχηᾶρθ, ῸΓ 58:58 
οὗ οδεϊβϑαηςθ ἴῃ γόοι! ἃγὸ β'βῃ8 οὐὗἨ οπιλϊῃεηςθ 
ἴῃ Ππι: ἴΠ6 ἴννο 5ἰρῆβ ἂγὸ Ἴοοιτοϊδενο δηὰ 
ςοηποοϊοά [ἱκὸ ἵἴννο ορροϑβίϊε ρο]εβϑ, ἴδ οὔθ 
δὐϑίγδςοῖ, (π6 οἴδοσ σοηογεῖδ. 

δεεαισθ οΥ δὲ απφεί..] ὍΤὨδ τεάϑοη, βρεςὶ- 
βεά ἴῃ νυ. 8 δπὰ 9, βῃδον ηρ «2 ἃ ννοπιθῃ 
οὠσδὲ ἴο ννοΑΓ ὑροη ἴῃ πμεδὰ ἴπ6 Ὀὑδάμχο οὗ 
τηδη 5 Οοάς-ρίνοη πολάϑη!ρ οὐδϑσ ννοπηδη, ἰ8 
πον Ὀγουρῆξ ΠΟΆΤΟΙΓ ἤοῖὴθ δηὰ τηδάθ τόσα 
υἱνὰ Ὀγ ἴῃς δἤεγεϊδουρης “ Ὀοοδυδο οὗ {6 
ΔΏρΕΪ5," 1.6. ἴτοῸπὶ γεβροοῖ οὐ τομαγ ἔογ [ποθ 
ὈΠ5ΘΘη Πηἰδίοσ οὗ Οσοά δηὰ κμυλγάϊδη8. οὗ 
Ηἰς5 ογάθγ, ννῆο ἂγὲ ργεβοηΐ ἴῃ πε ΒΟΥ ᾿οῃ- 
ἐτορδίίοη, ναϊσδης ἴδ6 θομανίουσ οὗ {ΠΟΙ 
ἢυπΊδη σπάγρο. [ἢ ἃ νογχιᾶὴ ὃδ6 80 ἰοβῖ ἴο 
56 η86 οὗ 5μάπι6 παῖ δῇ 5ῃγιη Κα ποῖ ἴῃ σθυγο 
ἴτοτι [πὸ ρυδ]ῖς ἐγςο, ἰεῖ Βοσ ἔδαγ {Π6 σππουγηξα] 
ξᾶ2ε οὗ τῃοβϑο ἀϊνὶπεὸ δεπίϊηθ]5. Οὖ δρδϑίη, ᾿ξ 
δῆθ 6 50 δῃλδοι5 οὗ Ἔα 0 Δ} ΠΥ νν ἢ ΠΘΓ 
ΒΙΡΟΙΊΟΥ, πιᾶη, 85 ἴο αϊδοατά πε νϑὶὶ οὗ 
διιθοτάϊπαιοπ, ἰοῖ ΠΟΥ ΤΟΙ ΠΊΌΟΥ παῖ 506 15 
νναϊομβοὰ ὉΥ (Π6 ογάογεϊουιηρ δῆροῖ85, ννῆο 
{ΠΟΠΊβοΪνθ5 ν6 1} (Ποῖσ ἕδοθς Ὀδίογε {πε ἔδοο οὗ 
Οοαά. ΤΤΠε Οτοεκ Βαῖμοσβ οἴδη ὀχργθβ5 
{ΠΕ Γ θο] οὗ ἴῃ (ἢ 6 ργόβεπςθ οὗ δῃηροῖβ 'π ρΌ]1ς 
ὙΡΟΓΒΗΙΡ: ΟἸγγβοβίοτη οἡ {Π|8 εχ: “ Ορεη 
πε ἐγὲ5 οὗ ἢ δηὰ δου 88}2]}1 δεδιοϊά. ἃ 
(Πεδῖγε οἵ ϑρεεοίδῖογβ : ἴοῦ 1ἢ τῃ6 δἷγ ἰ5 6116 
νυ δηροὶδ, πλιις ἢ πιοσα ἴΠ6 στο "ἢ Αρδίη, 
“ Κηονγεβῖ που ηοΐῖ [δαῖ ἰη ἴῃ6 σΟΠΊΡΔΠΥ οὗ 
δηροῖὶς που 5ιἰαπάοδ ἡ Δ τἋποπὶ ἴδοι 
βἰηρεϑῖ, ἢ τποπὶ ποι! σπδηΐοσῖ, δηά γεῖ 
ἀοκῖ ἴδοι δἴδηαὶ ἴποτῸ ἰδυρῃϊης Ὁ" 51. Ρδιι] 
ἄοεβ ποῖ πιθᾶη εὐ δηροὶβ, 45 ΤΟΥ] ]Π]1Δῃ : ἴο 
Ἔβοδρο ἴῃς σ426 οὗ βιιοῇ δηῆρε]β 45 ἴῃοϑθ ψῆο 
6}] ἔγοπη Οοὰ δηά ἔτοπι ἤδάνθη " οὔ ςοηςιρὶ- 
βοθηςδπη ρα ΠΔΓι τη: ἴοσ μον σου ά {πιο κοβῖ 
γ6}}85 δῇήογά δὴ δϑοᾶρε ἔσγοπὶ ἴῃς γᾶ οὗ 
ἀοπιοπβ [ἢ ἴοττῃϑ οἵ 5Ξρίγ (5 ρᾶ58 [σου ἢ 
γν8}}15 οἵἨ δι] ηρβ, ὮΥ 5μοι]ὰ ποῖ εγ65 οὗ 
δορί γι [5 5866 [γοιρ ἢ γεῖ]5 οὗ νγοπιδῃ Ὁ 

11. Νευενεδείε. Οοττεςξίνε οἽδυθοη : ἰεῖ 

Χ 
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Ἄσων ΦΓ Ὑγοτηὰῃ Μμουϊ ἴῃς πιᾶη, ἱπ ἴδε 
δακαὶ. Ι,οτά. 

12 Εογ 48 ἴπε νοπίδη ἐς οὗ δε 
ΤΔΠ. ἄνθη 80 ἐς ἴδε πιδη 450 ὃῪ 
τῆς νοπιδη ; διιῖ 81] τη πρβ οἵ (ὐοά, 

12 ]υάρε ἱπ γοιυγβδεῖνεϑ: ἰ85. ἰξ 
ΠΟΠΊΕΪΥ (δαὶ ἃ ΨΟΠΊΔΠ ΡΓΔΥ͂ ὑπῖο 
(οἀ υποονετγεὰ ἡ 

Ι14 )οῖῃὴ ποῖ ὄδνεῆ πᾶῖυγε 156} 
ἴδ ἢ γου, δῖ, [ΕΓ ἃ πιδῃ πᾶνε ἰοηρ 
ἢδιγ, ἰξ 15. ἃ 5Βῃῆδπ)ε υπῖο Πἰπὶὴ 

ποῖ 1δ6 ῥγίποϊραὶ σοπίεπιη ἴπε βιιδοταϊηδῖο, 
ΠΟΥ ἃ ἀδυρπίεσ οὗ ἔνε υπάογνδ]ια ΠΟΥ ον 
Ροϑβιτοη. ὙὍὙῆε 58.168 οἵ ἴῃε δαίδπος β8οπιε- 
{ἰπ|ὲ8 ἤπδηρ εηυδ] ; αηὰ ἴπεγ ἂγὰ σε δ! ἢ 5 
οἵ ἸΙδ ἴῃ νυν ϊςἢ πὸ ννοπδη δἰδηάϑ ἰενοὶ νυ ἢ 
[δ6 τη. ὍΒοιρἢ ΌΥ οτεδίίοη ἴμε πιᾶὶς 15 ἴο 
(ἢ ἐουηδλὶθ 45 6 διιὴ ἴο ἴῃ6 πιοοῃ, 845 ἴῃ 6 
δρὶγΐ ἴο ἴΠ6 δουΐ, 45 ἴῃς πέρι ἴο ἴπ6 ἀπέρια, 
γεὶ ἴῃ Ἰονίηρ ἀθρεπάθπος οἡ δδοῇ οἵδεγ ἴδε 
ἔνο ἅγ6 οὔδ ἰῃ ποῦ ἤδη 685 Μ} ἴδε 1, ογά, 

15. Ἀδᾶβοη ἔοσ ὑσγενίοιι8 βἰδίοπιθηϊ [δὲ [ἢ 6 
ἔννο 856Χ68 ἰὴ ἀοπηοϑβίῖς γε δ! !οἢ5 Ὀεὶπρ πλιιτ1 4}}Ὁ 
ΒΌΡΡΙ ΘΠ ΟΠίΑΓΥ ἄγ ἰη ἃ βογί οὗ δεαυϊροῖβε, δης 
186 ψοπΊεη ροῖβ ΒΕ σοπιρεηβδίίοῃ : 2ογ ἡμοἱ ἂς 
δὲ αὐον»όη ἰ: οὐαῖ οὗ δὲ »παρ, “0 ἐξ ἐδε γιαῃ 
αἰτο ὉΥ ταϑϑ}8 οὗ ἐῤέ αὐονιαρ : αἰΐ 1δε:ε (το]Δ- 
[οη8) ῥοαφυευεῦ αγε οΓ Οοά. ὝΠαϊ 5, ἴῃς 
ὙΓΟΠΊΔΠ ἢᾶ9 84η δαυϊναϊοηΐ ἴῃ ἴἢ6 ἀἸνηθ ΟγάοΓ 
οὗ παΐυγο, [Πηδῖ, ἃ5 πηδη 18 ἴπε ἐπζία] ἀπά ἴπε 
,2πα! ςαιι5ϑεὲ οὗ δοίης ἴο [Π6 ννοπιδῃ, 80 ννοπιδῃ 
18 ἴῃς ἐπμεγοη αὶ σαυ56 οὗἩ θείης ἴο ἴῃ τηδη. 

18. 1 ἌΡρεδὶ ἴο εδοὴ οὗ γοιϊ ἴῃ ἢ!5 ᾿ΏΠΟΥ 
Ἰυάρτηεηξ: θοαβϑοσοΐηρ ἰδ ἐΐ τη δ᾽ Δ ΟΤΏ 8 1 
ΟἿΟΣ Ρ ῬΙΔΘΔΥΟΣ ἴο Θοὰ ππγοὶϊθὰῖ Νοῖ 
ἃ5 ἰπ ΑΝ. ππεουεγεά, ἴου ἃ νγοπίδη ΠΊΔΥ ΟΟΥΘΓ 
ΒΟΥ Πεδὰ δηὰ γεῖ ποῖ σοῆςθαὶ ΠΕ ἔδοσ. 

14. Ναίωγεξε ἀϊνὶης ἀγγδηροπηθηῖ οὗ πίη; 
δ οῆς οὗἩ παΐυγο᾽ 5 ἰδννϑ {πΠαἰ ἰοηρ ΠΔΙΓ ἰ5 οὗ 
(Π6 ψοπίδῃ, σμοτί οὗ ἴθ στῇδη ; δοςοσάϊηρ ἴο 
Οἴδοτβ ἰἴ πηοδῃβ “ΠΡοτῇ 8εῆ86 οὐ ργορσι θίγ. 
Αγξυπιρθηῖ : [5 ποῖ ἴῃ6 πιαῖθς 5εχ, δανὶπρ ϑῃοσγί 
Παῖτ, ὁγ παίωγε μρρυεὶ τά, απνὰ ἴῃ 6 ἔεπιαὶα, παν ης 
Ἰοπξ διαῖγ, ὁγ παΐμγε υεἰά [{ Ἰυχυγίδηῖϊ 
ἴγοβϑοδ Δ΄Ὸ ἃ ΡΊΟΤΥ ἴο ἃ νοπίδη Ὀδοδιι56 ΤΠΟΥ͂ 
ἃΙ6 σίυεη ΠΟΙ͂ 8ἃ8 Πδῖιγοβ ὑ6]], 50 ΓΟΪν τἢ6 
τοχίϊς δοτὶς αἷϑο, ἴῃ πλόγὰὶ ὑδάρε οὗ βυδοτ- 
ἀϊηαίϊίοπ, 8 δα! Υ Ὀδοοπλίπς ἴο ΒΕΙ, ἰη85- 
τυ ς ἢ 85 ἴἴ ᾿πάϊοαῖοβ ΠΟΣῚ ρεσοερίοη οὗὨ ἢδγ- 
ΤῊΟΩΥ͂ Ὀεΐννδεη ννῃδὶ 15 ρηγπίςαὶ δηὰ νυ μδὺ 15 
εἰς 4ὶ ἰη σοα β ογάοσ οἵ πίη. 

158. Τρ δὶγ ἰβ ἃ ρίουυ ἴο ἢδγ, θείης 
πδίυγε᾽5 γἰ ἢ το σεγυε α: (ἀντί, 18 Ὠοῖ, 45 Μογευ, 
Ἰηϑἰοδὰ οὗ᾽ ἢογθ) ἃ οἰσο ηρ, τηδπῆ]θ οὐ νοὶ] 
βοδῖίϊπρ δῦουϊ ΠΟῚ τ πο ΞῸᾺ ςδϑῖ- 
ἃτοιυπά,᾽ ἃ τοχί!]ε εηνεΐορε οὐ ποοά. 

16. ϑυγοὶγ ἐῤὶ5 σϑῦβα, ποῖ ἴδε ποχί, ἰηῖσο- 

Ι. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. ΧΙ. ἰν. 12--18. 

Ις Βυῖζ τ ψοπηδη πᾶνε ἰοηρ Παΐγ, 
ἴξ 15 ἃ ΡΙΟΓΥ ἴο ἢεῦ: ἔογ δεγ ἤδὶγ 18 
ἵνεη Πεγ ἔογ ἃ 'σονεγίηρ. 
16 Βιικε [Γ ΔῃΥῪ πιᾶῃ 866πῚ ἴο δὲ 

ςοηϊεητίουϑ, χα ἤᾶνε ΠΟ ϑιιςῇ ΓιιϑζοπΠ), 
πειῖμεγ τῆς σἤυτοῇα8β οὐ (σά. 

17 Νοῦν ἴῃ [15 τῆδλι 1 ἀξεοῖίδγε 
μπίο γομ Ἷ ρῥγδῖϑβα γοΐβ ποῖ, ἴῃαϊ γε 
ςοπλα τορεῖμεγ ποῖ ἔογ τῇς θεῖίετ, δυῖ 
ἔογ τῆς ννοῦβα. 

18 Εογ ἢγβῖ οὗ δ]], υσῇδεη γε ςοῃλα 

ἄἀϊιςεβ ἃ ΠΟΥ ἴορὶς, νἱΖ. (ἢς ἀν 5ϑίοη5 πη [Π6 
Οδυτγοῦ δηά πιϊβοοηάιςῖ ἴῃ [Π6 Αραρᾶα. 
Ἀοηάογ, ον ἰζ ΔΩΥ Ο190 ἰδ πιϊπ θὰ (ο ὍΘ 
οοπίοπλὶοπε, ([εΣ Ὠἰπὶ κπονν ἴῃ 41) τὰ 9 (ἢ 

τ, 
φεε. 

(Π6 εἰ ρἢ 5815 οὗ δι βογγ}) ἂἃο ποῖ διϊον οὗ ᾿ 
ΒΌΘὮ Ῥσϑδοί:ΐο9 (ςοηίοπίϊοιι5η 655) ΔῸΣ ἂο [Ἐ9 
ΟΔΌΣΟΒΘΒ οὗ Θοὰ: πον [δὲδ (ουγ ἀἰπλι]ον- 
Δῃςσ6 οἵ σοῃίοηίοι!5η655) 18 ΔῈ οτὰθν ὑπ 8ὲ 1 
ξὶῖὶνο, οὐ [18 Σ οοπιπιδπὰ (ΠῸΠπιὶ {πε 1,οτα) 
ἴου 1 ὑσαὶβο ποῖ ὙΟῸΣ ἀοΐηδδ ἐπ οοτΐπ δ 
ΓοβοῖδοΣ ποῖ ζ0Σ ὈθοίίοΣ ὈθΪ Κ0Γ. ΨΟΥΒΘ. 

Ηετε συνήθειαν τηθΔῃ8 γαείϊες, ῬοΪγΌ. ἱ, 
42-ϑ. ΤὭΘ δ βηοδηΐ ἴοττῃ εοπέοηπ οι ΡΟΙΠΒ 
Ὀαςκνγαγὰ ἰῇ ροπεῦδὶ ἴο ἴθ αἰβδθηβίοης δηά 
Ραγ 5 ηϑῃ Ὁ 50 γε ἴῃ ἴπ6 (σι π δη ΟΒυγοῖ 
((.ὄ 12) «δπὰ ροϊηϊβ ἔογννασὰά [ἢ ραγίϊςι ]γ ἴο 
ἴῃ6 οσοηξυδίοηβΒ δηα αἰδογάθγβ ἰῇ (6 1, ογο- 
[ελϑῖϑ. 

Ἦγε βαῦυε πὸ “μοῦ ΄ἰσίον»ι. ἘΆΙΠΟΣΥ «ὑό δἂ πὶ 
οὗ ΟΥὙ θπζογίαϊΐὶῃ: ΠΟΠΊΠΊΟΙ 86 οὗ ἔχω ; (ο0Π|- 
ρῬᾶγε (Οίςεγο, Ἀθ5 Ἴοηϊγονογβίαπὶ πο ῥαδεί. 
Τε ερωγερες ὁ, Οοά νυἱτ ἢ ἱπηργοβϑϑίνθηθθθ ἴπ 
[6 ΑΟΝ. 1 ἀεείαγε (παραγγέλλω) ςαπηοῖ ὃ6 
τρῃῖζ: 866. ποῖθ οὔ παραγγέλλω, «εἶ. νἱ!. 1ο. 
Ἀδηάοῦ ζοσ Ὀϑζίοσ γαΐπου [πη 2ὺγ ἐδὲ δείίεγ, 
85 ἰῃ ΑΟΥ. 

18. ον ἡγε οΥΓἹ αἰ} Ηφτ οοπϑυγοβ ἵνο 
Κιπὰβ. οἵ εν] δἰίδομίης ἴο τΠοἷγ 4556 ΠΊ 8} 168, 
ἀοιογιογδίίοη ἴη ἴῃς Αρᾶρδθ οὐ ἰονε-δαϑῖβ δηὰ 
ΓΑΙβαρρ]ςατίοη οὗ {πΠ6 ΙΕ 8 οὗ ἴῃς ϑρίγῖ. Τῆς 
ΒΟΟΟΠΕ τη] 5Ο ἢ] 6 15 ἱπισοάπςρα ἰῃ χὶ τ. ὙΠΟ 
Ραγτοϊο μέν ἤΕΓΘ ΕἸ ΠΟΙ Πγ15565 δοροῖμεῦ [15 
ΑΥΤΠΟΙ δέ οὐ ἤἥηάϑ ἰΐ αἵ Ἰα5ῖ ἰῃ χὶϊ. τ. ([{ 5ῆοιυ]ά 
ποϊοᾷ τῃαῖ ἴῃ6 ραγιςῖρὶς συνερχομένων ἰ5 

ἰῃ ἴὴ6 ὑηρέγ ἐοημε ἀηὰ ταῖεῦ τηθδη8 “κα. Υὸ 
ςοπὶο τοροίμοτγ ΤὌὨ6 δγίϊοὶθ τῇ αἷἰϑο δῃουϊά 
δε ἅννᾶῦ. “ὙἼπαῖ ἴπογο δὲ αν ϑίοηβ᾽᾿ οδηηοῖ 
Ὀ6 τίρῃϊ ἴῃ ἴῃς ΑΝ. ἴοσ ὑπάρχεινξεαγε δὲ 
γμΐο, ἀγὸ εοηαἐμμοπαΐ: 566 ποῖδρβ χὶ. 7 δηὰ 
ΥἹ]. 26.) 

Ἀεηάθγ, 1 θδΣ {μ8ί πὰ ΥὙΟῸΣ ΟΘΟΣΣΏ Κα 
ξοβΟῖΒΟΥ ἢ ΔΕΒΘΙΩΌΙΥ (ἴο ἴογπ) ἃ τηεεῖ- 
1η5) ἀἰνίδίομβ διροιβὶ γὙοῖ ΔΙῸ [80 Τοϊΐδ, 
διὰ [0 δΒο12ὴ 9 ἀθ6τθ0 1 ὈοΊϊοτθ ἱξζ: 1.6. 
ποῖ οὗ 41} ποσ οὗ πηοβῖ ἀο 1 {(διηκ {15 ἴγυδ, 
Ὀυϊ οὗ δὴ ἰηάδοβηϊῖΐε βοπὶὸ οσ ἔενν. 8ῖ. Ραυϊ 
ἀοβογῖθαβ 5 δες ἐο ἃ εεγέαίη βοίνὲ ἃ5 ΔρὈ]γ- 



τότ, 

ἴον, τ. [ΙῸ 

νυν. 19-22. 

τορεῖδοῦ ἴῃ τῆς σμυτοῆ, 1 πεὰγ τπαξ. 
ἴδεγε δὲ ᾿αἰνίδίοη8 ἀιηοηρ γοι ; δηά 
Ι ρδγῖὶν δεῖϊενε 1. 

οΥ ἔδεε πηυβῖ δὲ 4͵50 'πετο- 
8168 Δηοηρ γοιι,, τ[πδῖ ΠΟΥ νυν ἢ] ἢ γα 
ἈρΡΡΓονε ὦ ΙΠΔΥ δε πιδλάβ πιδηϊζεβῖ 
Δπιορ γοιι. 

Ι. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝ6Ξ. ΧΙ. 

20 βῆ γε Ἴοοπιε ἱορβίπεγ τπετε- 
ἔογε ἱπῖο οπβ ρΐίαςε, ᾿ζδὲς 18 ποῖ ἴο δδῖ "θτ, γε 

᾿ φάπροΥ 
τς 1, οτά 8 ϑυρρεῖ. “αἴ. 

21 Εὸγ ἴῃ δαζίηρ ἐν Υ οπα ἰλκοῖῃ 
δείοτγςε σέλδν Ἦϊβ ονν ἢ ΒΌΡΡΕΓ: ἂηά οὔἊς 
18 ἤμΠΡΙ, δηά Δποῖδεγ 15 ἀγυηκεη. 

22 ΥΒδζὶ ἤδανε γε ποῖ ἢοιιβ68 ἴο 

ἴῃρ ΟἿ ἴο ἃ ἙμαΓΙΔΟΪΥ βιιρροβοὰ τη ου Υ 
οὗ ἀϊϑογάογιθβ : δχοῖρῖς ἱπποσθηΐοβ οἵ πρὶ 
8οῖτηοης υ[ἴὰτ (Βεηρε]). Το ννογὰ ἐϊυδίοης 
πη (15 ἰοχῖ ἀοοβ ποῖ πηϑδῇ “εδὲν»ι:, 45 ἴῃ {π6 
ΤΑΆΤΡΙΠ οὗ ἴῃς ΑΝ. ὙΠΟ Οτθοκ “εὀίη»ιαΐα 
ΤΑΥ͂ Ὅς ἰΠΈΘΓΑΙΥ τοπάσγεα ΟΥ̓ οἷἵγ ννοσγὰ 
δΡΙΣΐ5 ἰπ [Π6 τπποάρθγῃ 56η56, 85 5018 ἰπ {π6 
οδϑιηςῖ, πιατίκοὰ ἀϊβοθηβίοης {πγοδϊοηίηρ αἰ5- 
τυρίίοη. [{ 5που]ὰ θὲ τοιποιηρογοὰ {παῖ [ἢ15 
ἘΡίβ116 ϑὰγ5 ποϊμίηρ οὐ βοραγαϊΐοῃ ἰπῖο βεςῖϑβ, 
Ὀυϊ Ξρεαᾶκϑ5 οὗἉ ραγ[τίοη ἱπῖο βομοοΐβ, 85 Ρδιυϊης, 
Αροϊ]οῖϊϊε, Ρεοιγίηθ, ( γίϑεπο ; 566 [ηἰγοάιιοτίοη 
ἴο Ερί5ῖ]ε : ἴἴ ἀδβοσίθος δὴ δτγορδηΐ ραγίγ- 
ϑδρίγιὶ ἰοηάϊηρ ἱπάθοά ἴο ἃ Ὀγθδοὶ οὗ ουϊνναγὰ 
ὉΠΠΥ, Ὀὰϊ ποῖ γεῖ βυπάοτγίης ἴῃς Ὀοπά. 

19. ον ἐδέγε νιμὲ δὲ αἶτο δεγο" τ. Μιοὶ 
ἀδηοῖεϑ ἃ πε 7 στονίηρ οὐἱξῳιοῦ ἴῃ6 ἀϊνίηθ 
ογάογ δηὰ γονογῃπιοηῖ. Νοί δεγεφες ἴῃ (ἢ 6 
86η586 οὔ ' [2]|56 ἀοςίγ 5 ΠΟΥ “εεΐ; ἃ5 ἰὴ ἴΠ6 
πιλτρὶη οὔ ἴπ6 ΑΝ. Το νοσζά ἰὴ Οτσϑοκ πιοδῃϑ 
“ 56] ]οῆοθεη νἱοννβ᾽ αἰ οτης ἔγοπι σοσοϊνεα 
ορἰπίοπβ. (Το καὶ ἢεζγε 15 ποῖ οἰ πος ΓῸΥ͂ 
αἱρέσεις 186 Ποῖ 5.ΤΟΏΡΟΙ ἴλη σχίσματα, δῖ 
ΘΙ ΠΊΡΙΥ δεεμριμία!θο). {εν «υδίεΡ ἀγὲ αῤ- 
2γουεά; ταρῖλρθοῦ ἤοπὶ δ ϑϑαγίηρ τηθίδ]5, 866 
εηὰ οὗ οἢ. ἰχ.ι “1α7 δὲ γνιαάε »ιαπὶ εξ: 
ΤΑΛΠΟΥ " ΤΊΔΥ ὈΘΟΟΣΙΏΘ “0,᾽ πι1|8 60110 ἴ0 ἰδ. 
ἼΤΠΘ 586ῆϑε ἰ5 ἴῃ [.}}}: “ποτα πιιιδὲ ἡθοάβ Ὀ6 
8ε λϑϑουτοη5 δηὰ ἤοδάβδίγοηρ ορίηίοηβ 48 
ν6}} δ5 αἰνίϑίοηβ, ἃ5 ἃ πιεᾶη5 οἵ [(δϑβίϊηρ, 
ἐπ οζσάὰοσ [δὲ 9 ΔΡῬΙοΟΥΘὰ ΣΊΑΥ ΟΟΤ10 ἴο 
υἱὸν διιοηβδί γοὺῦ δηὰ ἴδ ροηιϊίπο Ὁδ6 
δ᾽ Ἰεὰ ἔγοπι [Π6 βρυσίοιιβ, [η6 τ ποῖα] ἔοπὴ 
τς θ456 8]|ογ, ἴῃς μοὶ ἔγοπι ἴπ6 οσγε. 

40. ἐῤδεγείογε] ἴ.ε. Ὀεσυδα οὗἁὨ [ἢ 5ρ]115 
δηά ἀϊνιδίοηβ ἴπαϊ ἂῦὸ σΐδ ἀπιοηιϑδί γοιὶ, 
ΘοΟΤΑΐ ΙΒ ΓΟ ΒΘΣΥ 85 γοῦ ἀο (1.6. ἐπ 2ῤε «υαν 
7οι ἀο)ὺ ἴογτ 9 δβαῖὰθ οὐἦθοί (ἐπὶ τὸ αὐτό) οὗ 
Γςοἰοδγαίης ἃ [ονοὸ-οδϑῖ δηά νυ ἢ ἴογ αὔτοσ ἰξ 
ἴς ΗΟΙ͂Υ (οπιπιηίοη, ἐξ ἐδ ποῖ ῬΡοββὶ 19 ἴο 
θδΐ ἃ ΒΌΡΡΦΘΙΥ χῃρθοΐ 7Τ0Σ 89 Τοζὰ: ΠΊΟΓΘ 
᾿Πτ ΓΑΙ, ἐφογε ἐς πὸ εαίίηρ α 1ογα, ϑιόῥογ. Εαὶ]] 
8656: δϑοίηρ Υοι ἀο ῃοῖΐ ἴᾶΣΤῪ ἴῸΓ οὔθ 8ηο- 
{ποτ (νοσ. 21), θυϊ σοπις αἰδογάογ! ἴῃ βἴγαρ- 
εἰϊης [λϑιίοη, Ἰηδιοδὰ οὗ νναϊτἰπρς ἕοσ ἴπ6 νι οἱο 
ςοημτοσδίίοη ἰο ἀυτίνο δηὰ 2ῤεπ Κοορίης ἴῃ 6 
ξεδβῖὶ 1) ςοηςογί δηὰ δαϊίηρ αἱὶ Ἵοο]Ἱεςτίνεὶν οὗ 
(6 οἠς Ὀγεδὰ ἂπὰ ἀγίηκίηρ δὶ] ςο]]οςτίνεὶυ οὗ 
(Π6 οπὸ σι Ρ--- ἤθη [ἢ]5 15 [ἢ 6 »παηηθγ ἰῇ ὙΠΟ Ὴ 
οι τηρεῖ, μον 15 ἃ νυἱτδίη (η6 σοπιρᾷ55 οὗἁ 
δι ς ἢ ἱγγορυ γι ἴο οδῖ ἃ πηϑᾶὶ {παῖ 514]]} 
ῬΓΟΡΟΙΙΥ ουἱηληαῖς ἰῇ ἴ)6 ϑΡΡΟΓ οὗ 1ῃ6 

Ιοτὰ) [Ιὰτ ἰβ ουἵ οὗ ἴπε ᾳιεβίίοη: πολ δα, 
οὐκ ἔστιν: “ἴποΙΓα᾿Β πὸ 8:10 ἢ {πιηρ.’ ΤΒΕ 
ὙΠΟ]Ὲ ἈΞΘΟΙΔΌΙΥ σπμουϊά γϑὶ πιοοῖ 8ἃ5 οπὸ 
Ὀοάγ, δηὰ ἴποη ςοἰοῦταῖθ ἴπ6 8οςὶαὶ δηὰ τῃ6 
ΒεΑΥΘΠΪΥ Ὀδηφιιεῖ: 85 [ηρθ Ὧονν ἀγα, ᾿ἰπϑῖοδὰ 
οὗ ἴῃ σΟΙΠΡΔΗΥ͂ σοπηδὶ πίῃς (50 ἴο 5Ρ64Κ) ᾿πῖο 
8 σοπίποηΐ, ΘΥΘΓΥ͂ πη ἰ5 ἃῃ βίδα δηά ἴῃ6 
δίγαρ βιϊηρ τοῖδ ΕΥ̓ 4η ἀγομίρείασο. 

ἑπἴο οπϑ ῥίαςς.) ΑΝ. Ἐδῖμου ἴῃ »πογαὶ Β6η86 
(ἢδη Ἰοςδὶ, “ θεηῖϊ μροη ἴῃς βαπὶθ [πη ᾿ (ἐπὶ τὸ 
αὐτόν, "ὃ γ οπιὲ οὐ͵οςῖ, ὙΠῸ ρῆγαδβε οἰϑεννῆοσε 
[85 ἃ ἰοςδὶ 86ῆβ86, διιξ ποῖ 50 ἱπ Ασςῖβ 1]. 1, 
ὙΠΟ ὁμοῦ πιγόδηπ “ἷπ [6 54π|6 φδίσεε, δηὰ 
ἐπὶ τὸ αὐτό 866πὶ8 ἴο ΠΊΘΔΠ ὙΤῸΓ ἴῃδ6 54Π16 
Ρύγροϑε :᾿ 580 Αοῖϑ ἰΐ. 44, δηά {Π. τ, δηᾶ Ῥβαὶπι 
1.1. 0ΧΧ. 

ΤἼΘ Αμαρέ ννᾶ8 ἃ 5οςἷδ) [δαδὲ σοτηδίηθα ἴῃ 
Β0Π6 ἍᾺΥ ΜΠ ἴῃς Ευσπαγσῖ. [ΙΕ ἴῃ τῆς 
Αροβίο]ϊς ἂσὸ ἴἴἃ ννα5 (ἢς ρῥγοίΐοριιες ἴο [ῃ6 
ΗΟΙΥ Οοπιπχιπίοη, ᾿ξ δεγιναγβ θθοαπιθ ἴῃ 6 
ἐρίοσιιθ. (ΟΠγγϑβοβίοπι, ἐπ δὸς ἴοεο ἴῆτονν"β 
Ἰγπξ: “ὙΠΟ ἢγϑε ΟΠ τ ϑιίδηβ πδὰ 4}} {Π|πῦ5 ἴῃ 
σοπιπιοη : [Π|5 Οσιιϊϑῖοπιὶ Τοαβίηρ, 45 ἰἴ ἀϊά ἴῃ 
(ἢς τἰπιὸ οὗ ἴῃ 6 Αροϑβίϊθβ, ἴπθγα σᾶπιὸ ἰπῖο ἰξ5 
τοοπὶ ἃ βογῖ οἵ οβἤβῃοοϊῖ ογ εἥυχ οὗ ἴξ. ΕῸΓ 
(πουρῃ [6 ὙΘΑΙ ΠΥ πὸ Ἰοηροσ ἀθροϑιϊοα Ποῖ 
βοοάβ ἰῇ ἃ οουηπιοη ἔπηά, πονεγίμεϊεβ8 οἡ 
δβίαϊοα ἀδγβ {Π6Υ Κερί δὴ ὀρϑὴ ἴδῦ]6 ἕογ ἴδε 
Αξμαρόὕ. Αὔἔογ ἀϊνίπθ βεγνυῖςε δηάὰ ἴῃς Ἴοοπὶ- 
ταιπίοη οὗ 16 πιγϑίουοβ ἴπ6 τίς δηΐ τῃ6 
ΡῬοΟΟΥ ἰορεῖμοσ ἔδαϑῖθα ἴῃ κιηαγ ΟΠ] ον Βἢ!Ρ.᾽" 
(Ηοπι. 27.) ΔΑῃ ἱπιεγοϑίίησ ραϑϑᾶσο ὈΟΔΤΙΠΡ 
Ὡρο τσ ουδῖοπι 8 ἔουηα ἴῃ Αὐυριπίηθ, 
Ερίϑὲ οχνη. δὰ |δηϊᾶγ. ες. ό, 7. Ρ]Αςειμῖ 
δρίγιταὶ ϑαηςῖο υἱ ἴῃ Ποπογοπὶ ἴδητὶ βδσγαπη  ηὮ 
πῃ ο5 ΟΠ γι ϑείδπὶ ργίιι5 Ποπλϊηϊςπι) ΟΟΓΡΙ5 
ἰηἴγαγοῖ φυᾶπὶ οχῖοσὶ ΟΌἹ. . .. 

41. Οοηπεοίίϊοη : ̓ξ γοΟῸΓ πιᾶπποῦ οὗ 85- 
ΘΘΙΏΒΙΙηρ ἔοσ ἴδ βᾶπὴθ ργοίεβϑεὰ οδ᾽εςϊ 15 
Μηαὶ 1 ἤοᾶγ ἰἴ 5, ἔδαδί γοιῖ ΔΎ ἴῃ ταυπιυ}- 
του δϑίοη, δυῖ οαῖ ἃ [ογὰ 8 ΘΌΡΡΟΙ, ΟΠ6 
τηεεῖ ἴοσ Ηἰπὶ, γε οαπηοῖ; 7ῸΓ Οπ9 ὮὉΥ͂ 089 
(ἰηϑτοδλὰ οὗ ϑδοὴ ἐαζέπσ 640 4}}}7 φυϊό ἴῃς τεϑῖ 
οὗ {πὸ σοπηοη ϑΌΡΡΟΥ) ζοσθία θα (ἴαἶκο 5 
θεΐογο (πὸ τοβῦ) ὲβ οὟσῃ δὶ ΙΔΣ ΒΌΡΡΟΣΙ 
ἴῃ 9 ΘΟὍΣΒΘ ΟὗἩ [890 π|08] ! 1.6. ἀμχίησ ἴῃ 6 
τεραϑὶ (ἴπὸ ἜΟΓΙ αγει ΞΞ οαἴίηρ Ὀεσυῃ, οοη- 
(ἰηοἀ δηὰὲ ἐπάφα: ἠοῖ φυεγν ὁπό ἃ5 ἴῃ Α. Ν.: 
ἕκαστος -Ξ οπό ὁγ οπε, ἢτοϊ Α δῃμὰ βοὴ Β δηὰ 
Γ, εδεἢ 5ἰης]}γ). 

απα ὁπό ἐς βμη γ, ἀπά ἀποίδεγ ἱς ἀγισιλεπ.) 
ΤῊΐ5 τοπάογίης οἵ ἴῃς Α. Υ. ιι5ῖ τηῖ55ε5 ἴῃς 
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324 Ι. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ. ΧΙ. ὌΞῚ 

232 ΕογΪ ἢᾶνε τεςεϊνεά οἵ τῆε 1, ογά 
τηδλῖ νι ἢ ]50 1 ἀεϊνετεά υπῖο γοιι, 
Ὕμαῖ τῆς Πογά εϑὰ5 τῆς «σγιδ πἰρῆς ὁ Μπξ. 
ἴῃ νης ἢ με ννδ8 Ὀεϊγαγεα τοοκ Ὀγεδά : Μαῖκ τῷ. 

24 “Απὰ ψῆεη δε δά ρίνεη ὅδ τὴς 42. το. 

εδὶ απά ἴο ἀπηκ ἴῃ ὃ οἵ ἀεβρίβε γε 
"Ο τ, ὅάονε τῇς. σαγοῃ οὗ (σοά, Δπά βἤδπιε ᾿τμεπὶ 
ἀοε ΠΟ τῃαῖ μᾶνε ποὺ Ὑγ δὲ 588}} 1 ΒΔΥ͂ ἴο 

γου ἡ 8}4}} 1 ργαῖβε γοὺ ἰπ τηῖβ ἡ 1 
ῬΓΑΐβε γομ Ποῖ. 

Ῥοΐηϊ οὗ [πε ἀγρυτηεηΐ : νυ ςἢ 15 [μαϊ {πε 601] 
οὗ [Π6 ἀἰδογάθσ ςοῃϑβίϑῖθ ποῖ πλεσεὶυ ἴῃ τῆς ἴννο 
σοηίγασίοα εοἰαῖοβ οὗ ὨυΠΡΟΣ δηὰ ϑυτγίοις, δυΐ 
αἶ5ο ἴῃ ἰοὶγ σὐγεμαπεομσπεις δηὰ εὐἰη δἰ εήξει 
ἃ ἴλεϊ υοτ]γ ϑυδνογϑῖνο οὗ [πη ἴσας [Ιἀθα οἵ δῇ 
Αρδρέ, νυ] ἢ 15 [Πα τις δηα ΡΟΟΥ σπου] σῆδγα 
ΑἸΙΚε ἀπά ἔδαϑδὶ ἰορεῖμεσ ἴῃ Ὀγοϊμοσ]Υ σπαγίγ. 
Ἀφηάογ, δὰ β8οὸ ΨὮΣ1 ομ9 ἰδ ΒΌΏΩΣΥ, 
ΔΙΟΓΙΟΣΥ ἰδ ἀγα κου. Εογ ἴπε ρῥδγίϊς]εβ8 

ἐν Δηά δέ ἱπάϊςαῖο ἵννο αἀἰδβετγεηΐ δἴαϊος. Ὀ6- 
ΟΠρηρ ἴο οὔθ δηά (ἢξς ϑαπὶὸ {ἰπὶ6 σΟΙΠΠΊΟΩ 
ἴο Ὀοῖἢ. 

42. (οπηεείϊοη : ννδαῖ δὴ δθιι56ὲ οὗ [εἰϊονν- 
580, δῖ ἃ ἸπΟΟΚΟΤῪ οὗ ΤμΑΓΥ ; ψΠθη ἴῃ 
{π|58 ἔρανος, ΟΥ Βαϊ] ονγοὰ τεραβὲ οὗ ἔγεε οοη- 
(τ δυϊοπβ, ἴ6 ῬΟΟΥ τῆδηὴ ἔαϑίβ {Π] ἢ6 15 
ἕατιϊβμῃοά, ἴπ6 τις πιᾶη ἔδαβδίβ {1} ἢθ 18 
ἀγυηκοη ! Βᾶςς ἴο ίδςα Η υρεῦ ἢ Ἀδνεὶ ! 
Απά {ὯΊ15 ἴῃ τῆς ΠΟΙΥ σοηρτοραϊίοη ' 1 πὶ 
διηλχοά: οὴς οὗ ἵννο δἰϊθγηδίινεβ : εἰ 6 γα, 
ΨὯΟ δυγίοι 1π σπιιγοῦ, ἤν Ποὺ ἤοιι565 ἴο 
εδβὶ ἴῃ οὗ 1ἴ γε πᾶν [6 ἰθβϑοσ γε ἀδβϑρίβο ἴΠ6 
ξτελῖου : Ὀυῖ Πουδθ5 γὲ ἢᾶνθ, ἀοπ᾽ 54Υ (μη) 
γε Πανθ ποῖ: {πεγείογο γε ἀθϑρίϑα ἴῃ 6 σι γΟ ἢ 
--- οἱ σοά. Ἀρηάοτ, ΨΥ το Δ}, ΒΟΌΒ68 
ὨΔΥ͂Θ Υθ0 ὩΟΙΘΊΤΖΟΥ Θατηβ δὰ ἀντὶ κρῖ 
ΟΥἡ (ἴῃς οἵἴποῦ βοσῇ οὗ ἴπο αἸ]θπλπια) ΔΘ 
ΘΒΌΤΟΣ οὗ Θοὰ (ἴΠε 5ἴαίεϊ 655 οὔ ἢ 6 ΔγΓ[1ς 165 
δῃοιυά Ὀ6 ηοϊεά δηὰ [ἢ6 Θπιρῃδ5|85 οὗ ἀπ Υ 
Ο ἴῃς ννυογὰ Οοα) ἀθβρὶβο γοϑ, δὰ ρυΐ ἴο 
δδιθ (ΟΥ̓ ΥΟΣΓ ὑπ᾽] υ5ηϊης ΧΙ ΠΟ οὗ 
860 ἢϑ ἢ} Οχοθ585) ΒΒ. 858 δᾶγθ ποῦρδιῖ 
παῖ τουπῖ 1 δΒΩΥ ἴο γοὰθ 3 Θἰτνο γου 
Ῥτδὶδβο (δου) βοσοὶῃ!ΈῇΡ Ῥχαΐβδοὶ ἀο ποῖ. 

29. Οὐἶε (με τένεσϑβε : 7 ὀία»νιο ςοπάυςῖ 50 
τυ ςΓἢ ἂδἵ ναγίδησο τ σογίδίπ 1η51Γυς[Οη8, 
(παῖ ννεσγε ὉῪ ΟΠ γίϑὲ Η ἰπιβο]  σοπιπι το ἴο 
» πὰ ΟΥ̓ τς ἰγδηϑηπ τε ἴο γοω, 0 Σ  τθ- 
οοἱνοὰ Οὐ ΤΟΙ οτὰ Ψ8Δ.Ι ἀοθ]ἑ γοτθὰ 8180 
ππίογοῦ. Ηρτο 97) πιδῆη8 “ἠγαίσ δι ἥτοπι: 
(ἀπό ποῖ παρά; Μεγεῖ αυε Ψτοηρ Πεγε) ὉΥ 
γευείατοη ἀϊρεεῖ, ὙΠ ΠοΓ ἴῃ δοϑβίδιϊς οὐ οἵου 
ἴοστη ψε Κπονν ποῖ. Μοβί βοϊδὺπιπ πὰ 
βἴατοΥ ἴῃ 15 σγδαηάδθισ οὗ 5 Πρ} ΟΠ ἰδ. “ [Π15 
οἰάεδὶ δοσουηῖ οὔ ἴπε 1 ογὰβ ϑυρρεγ" 
(Μεγετ), “τηῖβ διιξβοητῖς παγγατίνε ρίνθη ὈῪ 
(ῃ6 τίβεη ΟἸ γίβι " (ΟἸβῆδιιδθη): ἢονν οδὶςι- 
Ἰαῖϊεά ἴο 5ἤοςῖς ἱπῖο ϑβοῦγιεῖν ἴῃ ἔγίνο ΕΥ̓ οὗ 
(6 (ογιηπίδη Αρᾶρᾶε ! 

«ὐα: ῥείγαγεα. ἘἈΔΙΠΟΣ ἐπ 89 πὶ δε μδὶ 
Ὧθ ψδ8 ἀο]ϊ νοτϑὰ : [6 5Δπὶς ννογὰά 85 ἰη ἴῃ 6 
βδοηΐθησε ῥγεοθάϊηρ. Μοσϑονεῦ παραδιδόναι 
ΠΕΥΘΙ 566 Π15 ἴο τηθδῃ ὀείγαγ. Οοά, νης ἴο 
ἀεἰνοῦ πλδῃ ἔτοσπὶ ϑαἴδη 8 ροννοῦ 'πο Η 18 οννῃ 

Κοορίῃξ, 85 ἃ πηθδῃ5 ἰπογευηΐο ἤχει δε υεγεά 
(παρεδίδουν, Ἀοτα. ἰχ. 32) ΟΠ τδῖ ἰηΐο πιδη 5 
Ῥοννεῦ, ΨῆὴΟ οτιςποά Ηἰπι. ὑκάα. αἷ5ο 
ἀεϊμυεγεά ΟἸτίϑῖ ἴο {πε διε μου[ε5 ἀπὰ ννᾶβ 
τπεγοίογο οδ]]θά ὁ παραδιδούς (Ματκ χίν. 42), 
δυῖ Ὀεσαιδε ἢξ αἰ 50 «υἱΖό ἐγεαορεγγ ἀπά ΔΓ 
ὦ γίεσς, ἮΘ ννὰβ αἷ5δο οδι θὰ ἐγαΐδογ, προδότης 
((μκς νὶ. 16.) ὙΤἢδ Θϑϑθηῖ 4] 96 η856 οὗ οὔῦὨ 
ννοσὰ ἀείνυεγ 5 ἴο γείεαο ἤορη: ΜΈΘΙΠΟΥ 1 
γοΐεαβα ἔτοπὶ ΤΥ ονη Κεορίης ἰηΐο δηοῖῃοτ 8, 
δηἃ 50 παηᾶ ΟΥΕΣ ΟΥ Άγδηϑίου (45 ἃ ροβίπιδη 
ἀεἰνυεγα ἃ Ἰοϊου οὐ ἃ ργθδοῦογ ἃ 56 ΥΠΊΟἢ) ΟΥ̓ 
ὙΠΟΙΒΟΥ 1 τοῖθᾶϑο ἔγοπι δηοί ΠΟ Γ᾽ 5 ΡΟνΟΣ [πο 
ΤΩΥ οὐ" Κοαρίηρ δηὰ 50 δπγδης!ραῖΐο, ἰ5 ἃ 1πίηξ 
ἀετοτηηεά ΟΥ̓ εἰγοιπιδίδποοβ : [ἢ 6 6556 η1|Δ] 
56η56 5 ὨΠΑΙτογοα : 1 ἀείυεν ἴῃ ΘΠ ΕΤ οᾶ56. 
ΤῈ νογὺ ἴῃ {π6 ᾿πιρογίεσξ ἴθηϑθε: 41»104- 

Ῥῥεγὶς ἱγαρετῇ. ἴογ ἴῃς βῃδάον οὗ ἴπε σοπιηξ 
Ἔνθηΐ ννὰβ8 ὄνδὴ πον [οϊῖ. Α ἀδεὰ [85 ἰἴ8 
ςοπιπιθηςσολθης νη (π6 τηϊηά, [8 ςοπ» 
Ρἰοϊοη οιυἴϑιάο; δηά ἴδ6 εὀγεεγο ά 4 εἰρυετγ, 
Οοὐϊδβ διυγγεηάοσ οὗ Ηἰβ ϑοὴ ἂπά ΟἾγιϑὶ 8 
ΒΣΓηογ οἵ Ηἰπιβοὶξ δηά [4455 ὑείγαγαὶ οὗ 
ἢ5 Μαβῖεσ, μδὰ διγοδαγ «εἰ ἐπ. 

44. ἐοοὐ ὀγεα. Α τλκο οὗ Ὀγεδά ἰγης οἡ 
[6 120]6. Οὐτνεπ ἐδαπᾷς, ̓.6. ἴοτ εὖ οσ ΟΟἀ 5 φοοά 
ξ.3: οἵ Ὀγεδὰ ἀπά νῖπε: {πε ἰάφᾶ οὗ ἐραπᾶς 
ἰ5 δχῃαιϑίθα ἴῃ ἴδε χάρι. Ν.Β. 80 ἰπ 
εὐλογεῖν “ἴο 0]655᾿ Κὰ “οοπδοογδῖε᾽ τε νογάὰ 
ΒΡΕΔΚ5 πε νγογά εὖ, δηὰ εὖ δέεοπες νι Άθη ἴΐ 
ὈδοοπΊ68; ηο0 ἄοιδι {8 15 1Π6 ἱπῆθγ 56ῆ56. 
Ι͂ (ἢ656 ϑενογδὶ σοϊηρουπάβ εὖ ΔἸνναγ8 ἰη- 
ἀϊςαῖεβ Οοά 5 βοοά ρ᾽Εβ ἴο πιᾶπ, γῇ θῖθοΓ ἴῃ 
ἐυαηχεί οὐ (ἰάϊῃρ5 οὗ φοοά ΟΥ̓ ἴῃ 186 τοχί, “ΤῊ 5 
ἰ5. ΤῊΥ δεϊονεά δοὴ ἴῃ ΨΒοτῃ 1 Ρυγροϑοὰ "»ν 
ϑοοά, 1.6. ἴογ πλδῃ 5 βαϊνδίοη: εὐδοκία Ξξ ἡ ἐπ᾽ 
εὐεργεσίᾳ βούλησις (Οεροιπιεηίμ5). 

Ταΐε, εαἰ. ΤἬΕ86 νγογάϑ βου] θ6 οπιϊτοὰ : 
(ΠΟΥ οσσμγ τη 851. υΚὸ ΧΧΙΙ. 

ἐδὲε ἐς »ρ δοάν. ὍὙΠε πηυςῇ σοηϊτονοσίοα 
1: πιοδ5 ρΓΘΟΙΒΟΙΥ ἡ. [ἴ σδῃ ὭΘΥΟΓ Πηθδῃ, 89 
ΤΏΔΗΥ, “ἰσπίδε! ΟΥ̓́ΡΕῤΓοΙέηί:, ΠΟΥ σδη ἰΐ σοπι- 
ὈΙΠ6, 48 ϑοπηθ, δοῖῃ Β6η565 ὦ; απὰ «σηώω. [ἷἴὲ 
8 ἴΠ6 εορμία Ῥυγὸ δηά πυρί, ἴπῸ ᾿ἰηῖκ οὗ 
Ποττο]αἴοπ δεΐννθθη ἴδ δι δ)οςῖ ἐδὲς δηὰ τὴς 
Ῥγοάϊοαϊο »»ῃ}) ὀοάγ. ἴὉ ξόποσαὶ [ἢ18 σοΥγοὶδΡ 
τοι 15. οὔθ οὗ [ἀθητγ, Ὀμυῖ ἰἀοηΓΠὟ οὗ νϑαῖ 
Κιηά οὐ 210 «υδαΐὶ ἄξσγεές ᾿ἰδ5 ηοῖ ἴῃ ἴῆ6 σορι]δ 
ἴο ἀοίογταιπο Ὀυ 1 5016] ἴῃ ἴπ6 σοηίοχί, 1.6. ἴῃ 
(6 Τἤῃαγδοῖοσ οὗ ἴπ6 βσυγτοιηάίηρ8 ἀπά αἷ30 
ἴη {6 παΐυγε οὔἴπα 856. [π ἴῃς ἴοχί “1 δπὶ 
ἴῃς νίηθ ᾿ ἴῃς Ὧ»»1 15 4} 51 ΠΊΡΙΥ, δηὰ ἴῃς “νἱηθ᾽ 
5 νἱπθ ἴῃ ἃ πηθηῖδὶ ἤἥσιισο. ἴη τῃ5 Ῥῆγαϑθο “1 
δὴ ἴδε υἱπε᾽ ἴΠ6 θη Ὀεΐννεοη βυδ]θοοῖ 
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τλληκβ, Πα Ὀγάκε 1], δηά καἱά, ΤἌΚε, 
εδῇ: [15 18 ΤΥ Ὀοάγ, νυ] ςἢ 18 δγοίζθη 

᾿Οτ’ ἔογ γουῦ : [18 ἀο "Πη τγεπιθπλδγδηςα οὗ 
4 ΡΥΥΝ 

ὄναπο. Πλ6. 

«δηἀ ργεάϊοδία ἰ5 δἐηείεά ἴο σεγίδίῃ ΡΥΟΡΕΣ 68 
οὗ πλιιῖυ4] ἱπιτηδῆεπος δπά ςοηβοηυδηῖ ἔτσι! ἴ- 
[1] 655 νυ ἢ] Οἢ ἀγ6 ἀρϑολἴεὶγ σοπηπιοη ἴο ΟἾ γιϑὶ 
ΒΙηιβ6 1] ννο 15 ϑεεη ἢ ἴῃς ἐγε οὗ [6 ὈοαΥ 
δηὰ ἴο (πε πδῖυγδὶ νης 45 σοηίετηρίαιϊε ν᾽ ἢ 
[6 πληα 5 εγθ. 80 ἴῃ Ὁ δὶ. ἱν. 4, " ΤΒ6δ6 
ἙΟΙΊΘΩ ἅγῸ ἴδε ἵννο σονοπδηῖβ, ἰ.6. Ἀ.6, ἡ “0 
3 ν α: [τεεάοσῃ ἀπά Ὀοπάδρε ἅγε Ξίδίοβ δῦϑο- 
Ἰυΐοὶν σοπιπιοη ἴο ἴῃς ννοπιθὴ δηά ἴΠπ6 σονθη- 
ἀηῖ8. ΕῸΓ οπε 1Πίηξ ΠΠΔΥ ποῖ ἱπηργορετὶ δὲ 
δδι ἃ ἴο δε δηοῖδοσ ν]πίη τῆ ργθοῖδα ᾿ἰπλ115 οὗ 
ςεγίδίῃ 40 Δ1}1{|65 ΟΥ Ῥγοροῦίίεβ σοπηποη ἴο 
Ὀοῖη. [ἴ πιὰγ ὈῈ δα ἀδὰ τπαῖ οὐἵγ [ογὰ αἱ {86 
Ιηϑετυκτίοη, σροακίηρ ἰὴ Ασδπιαὶς, ννουϊά οτηῖ 
(δς σορυΐα, Ὀυδ νῆεη Ηε πιδάς Ηἰ5 τενοϊαδτοη 
ἴο 51. Ρδυ], βρεακίηρ ργοδδοὶν ἰῃ στεεκ, Ηδὸ 
ψνου]ὰ ἰπδεσῖ τ. 80 ἴῶδσγ ἴοσ ἴῃ ϑεῦϑε οὗ ἐ". 
Βυῖ ἴδ βοηΐεηςθ δίς ἐς ρἘ7 ὀοάν 5 τϑλ] } 
ὯΟ ΔΗΔΙΟΡῪ ννβαΐϑδοενευ ἴο ἴῃς ἴοχὶ 1 ἂρ ἐῤε 
αἱπέ ΟΥ Ἴῤειε ἄγε ἰῥὲ εουεμαπί:, ἃ5 ΤΏΔΗΥ 
ἀββογί : [Π15 15 ουάεηϊ ἰτοπὶ ἴἢ6 πδίυγο οὗ ἴῃ 6 
οῶϑε: ἰζ οἰοασ] δεϊοηρ ἴο ἴδμαϊ οἶδθ5 οὗ 
ΡΑϑϑᾶρε8 ἴῃ ψνῃοἢ (ἢ σορυΐὰ ᾿ΙὴΚ5 τορεῖθεῦ 
807] εςἴ δηὰ ρῥγθάϊοδῖθ ποῖ τλογοὶν 45 ἰἀθηζίς δ] 
ΙΆΟΓΟ ΟΥ̓ 1655, δυῖ ἙΠΠΙΘΗ͂Υ 45 ςογτγοϊαιθαὰ ἴῃ ἴΠ6 
ἍΆΥ οὗ εἐαισε ἀηὰ ἐὔει!. ϑδυςῇ ρβϑᾶρεβθ ἅγα 
ΠΟΙΊΘΓΟΙΒ ἰῃ 851. Ρδι]: οἹδ. ΠΊΔΥ 51}Εἔ..6 ἔτοπι 
Ἐσοπι. νἱῖϊ. 1ο, ἐδ δρίγ ὦ ἐῶ, 1.6. τῆς. ῥτγίῃς- 
Εἶρ!ε οὗ "δ, 85 σδιι56, ἰ8 ἘΠΟΓΡῪ ΟΥ̓ δείινιγ οὗ 
[π΄ 25 εἴεςῖ. διγη ]αγγ ἴῃ (ἢ τοχῖ Ὀεΐοσα 6.5, 
ΠΕΙῸ 5 Ὧο0 ἤδη Ὑ ἱηάἀθοά, δυῖ {Ποτὲ 5 ἃ 
ςοσίδιη εοησγυΐγ Ὀεΐννοεεη (σοῦ β [6556 0 χοοά (εὖ) 
οὗ εἱῆ οὗ Ὀγοδὰ δηὰ Οοά᾽β ἱποϑιϊτηαῦϊο σοοά 
(εὖ) οὐ ΕἸΠ οὗ ἴπΠῸ ΒΟΑΥ, ρίνεπ Ὁ. Ηἰπὶ δπὰ 
86] -ρίνθη ὉΥ ΟἸιτϑί ; ἴοσ. ποπι ἴῃ 6 δαγ ἢ θΟστη 
ἴοοα ςοπιοὸ5 πδῖιγαὶ πΠοιγ βηπιθηΐζ, ἔγοπὶ ἴῃ 6 
ΠΟΑΥΘΉΪΥ ϑρὶ γίτυδὶ; δηὰ ἰἤογο 15 Ὀοβι 68. 18 
ΠΟΠΡΤΌΪΥ ἃ. ςοιτο αι! αἰσοὸ οὗ εσιε πὰ 

πεῖ. 80 τδπαῖ ἴδε πιοδηΐϊηρ βδθοπιβ ἴο δα: 
ἢϊ5 (ἴῃ οἤεςῦ) 18 τὰν Ὀοάγ : ῥοαυ 5υςἢ ἸηϑΤπ- 

τηθηΐα] οδιι56 Ῥγοάιςθβ βιιςἢ οβοςοῖ, ἰΒ ἴο 8 
ὑηκποόνῇ : δυΐ, 485 Η ΟΟΚΟΙ 5ᾶγ5, "“ΓΠδί νυ] οἢ 
Ργοάποεϊῃ ΔηΥ ςογίδιη εἤδςΐ 15 ηοΐ ἱΠΊΡΓΟΡΟΓΪΥ͂ 
σαϊά ἰο δὲ ἴναϊ νέοτῦ οὔἴεςὶ ννυπογοιυηῖο 1 
(οπάσιῃ, πὰ 118 υὑδᾶρα ἴῃ ἰδηρύᾶξε 5 ὩΓ 
ἴτοπ πὑποοπῆοη. ΟἿ ἰπϑίδηςο ἴῃ  ογεῖὶ, τπ 6 
ΑΥΟΠΟΥ ἴῃ δαῖ(]6 “ον «ὐομ» αι αἱ ἴῃ6 ἴοε; 
νοϊπεγᾷ ἀογριῖ: τῆς ἀῖτονν 15. οδ᾽ θά Ὁγ ἴδε 
πᾶς οὗ ἰἴ5 οβεοῖ. [Ι͂ῖἢ {Π18 ΥΈΎῪ ΤΠαρῖοσ, 
τ. 29, Μὲ Ππά ἃ 51 Π|ΠΔῚ ἰἰδᾶρὸ 'ἴπ ἃ σοπβίσιιο- 
Ὅοη νἤοσο (Π6 ᾿πηπλδίοτίαὶ σορι!]4 ἡ. ἀο65 ποῖ 
οςουΣ: δὲ εαϊείῤ ἡνάφηιεπε: οἸεαυὶγ ἴΠ6 παΐαγαὶ 
Ὀγοδὰ τῆδὲ ἴπῸ τδῃ δδΐβ 15 ποῖ άρτηθηΐ ἴῃ 
1ἰ5οἱξ, 15 ποῖ ϑίσ Κῆθβϑ οὐ ἀθδίῃ ἰῃ ἰδοῦ, θυῖ δ 
οδιιδα οὗ Ἰυάρτποηϊ: ἴδ ἰγγονογοηΐ ςοπηπιιηὶ- 
οδηῖ οδῖβ ἴ) ἴῃς σοῃϑδεογαϊθα Ὀγοδά ψἢῖ 15. ἰῇ 
οβεςῖ Ἰυάρτηεης. ἴῃ ἴπε6 1] τα β ϑυρροῦ ἴΠ6 

Ι, ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ5. ΧΙ. 

2ς Αἴεσγ ἴδε 84πλεὲ τηδῆπεῦ αἶβο ἦς 
ἐοοξ τῇε συρ, μεπ 6 Πδά βυρρεά, 
ΒΑγηΡ,), [18 ΟΡ 185 ἴῃ. πὲνν ἴαβῖδ- 
τηθηΐ πῃ ΤΥ Ὀἰοοά : 1158 ἀο γα, 45 οἵ 

Ὀγεδὰ ἰδίκοθ δηὰ δαΐεῃ ἰβ ἰὴ {πὶ πιγϑίϊοαὶ 
εἤεοῖθ ἱμεγοοῦ ἴῃς ΒΟΟΥῪ ΓΟΔΙΥ τεσεϊνεά, ἠοῖ 
“ρΡατγίδκεη οὗ, διιῖ 45. Αὐυριυβῖπο δᾶγ5 σοῦρυβ 
αεκεβέωσι. ΤὨ15 ἱηϊογργείδίίοη βθεπὴ5 ἴο δὲ 
Βυρροσγῖςα ὃγ {πε πευΐεῦ τοῦτο: ἕοσ ἴῃ βιιδ]θςξ 
Ὀοιης ἴῃ κεηογαιγαςῖοα ἴο ἴῃς ργοάϊοδίο τοηὰ 5 
ἴο 5δῆδνν ἃ ςογγεβροηβίνς δβιην Ὀεΐννεεπ (ἢ 
Ὀγεδὰ ἴδκθη δηά ὀδΐθῃ ἂπὰ ἴϊπ ΒοαΥ τεοςινεά 
(ἰπ δῖ. υὑκε᾽5 Δοσουηΐ Ζαᾷε, καὶ ἱτηπλθ αἴθ Υ 
ΡτΓεοοάοβ Τό: “). ἔογ ἰῇ οὐὖῦ ]οτὰ Βδὰ ἴη- 
ἰοηἀεά ἴο γίνε ἃ ἀεβηϊοη ῬυΓΟΙΥ οδ)]εςζίνα, 
τλοδηΐηρ ΤΡὶς ὀγεαώ ἂς “ ἐς, τοοϑῖ ργοῦδΟὶΥ 
οὗτος ψουϊὰ ἤᾶνε θδθπ 864, ποῖ τοῦτο : [85 
ἈΡΡΘΑΓ5 ἔγοπι 6 ἕδοϊ ἴΠαἴ ἴῃ Οτοοκ, 45 νν6]} 
5 1η 1, αἴ, σε οΥ δ Πν σροακίηρ, ἴῃς ἠεπιοηθῖγα- 
ἔνε οὐ ἴπ6 τοϊαῖῖνο ὑχγοπουη, Ψμθη [τ ἰ8 
ιιϑεὰ ἴο ἀεῆηθ οδ)]θ νοΙΥ, 15 δἰϊγαςϊοα ἴῃ 
ΒεηΔοΥ ποῖ ἴο {ΠῸ ρχγοάϊοδία οὗ 15 οννῇ εἰδυϑ 
Ὀμυΐ ἴο 18 οννῃ δηϊθοοάθηϊ πη [Π6 ῥγενίοιβ: 
566 (ΟἰΪοβδ. 1, 24. ΕὉΥΓ [Π6 ιἰδᾶρ6 ἰῃ τῃ15 ἴοχί 
οοτηρ. [υἷνγ, ἐαηι (ΞΞ- ὈΟν65) συεγίογο ῥγαεάαρε, 
ἐλε ὀοοίγ Ὀεϊηρ ἴῃς εἴεςϊ οὗ εαὐτής ἐαγγίοά οὔ]. 
(δεε Αςῖβ ᾿ϊ. 16, τοῦτό ἐστι Δῃηὰ Αςῖϑ Υν|1}. 10, 
οὗτός ἐστιν) Τ6 ἀορπιᾷ οὗ τγδηϑιι ϑίδηκδ- 
[ἰοη ἰ5 ἃ [4561655 [δυσὶς, ἀρραγεπίὶγ ἔοιιπαά θὰ ἴῃ 
Ρατί ὕροῇ ἱξπογδηςε οὗ ᾿ϊηρυ δι]ς υ8ᾶρ6. 

,ῶν γομ) ἴπ γουγ ὈοΠΑ]ῇ: ὑπέρ ῬΓΟΡΕΤΙΥ͂ 
ἀδηοῖοβ ἴθ πλοσγὰὶ δἰττυδε οὗ ἃ 5011] θεηά- 
ἴῃρ ἰῃ 5οϊϊειϊυάς οὐεγ δοπα οὔθ: (ΟΙΊΡ. 
ψοΥρῖ, “Μιυ]ῖα σωβεν Ῥτίαπιο τορι ἴδῃς. [1 
ΠΟΝΕΙ͂ 26 “Ξε ἀντί: ἴῃς ἴτιις [ἀ64 οὗ 5ι1051}" 
τυῦοπ [1685 ἰπ ἴθ ννογὰ ἀντίλυτρον. ΤὍΤΠα 
ϑνοσγὰ ὀγοξεη 5ῃου ἃ 6 οτηϊεὰ : “ [Π15 15 ΤῊΥ͂ 
δοάγ, ἴῃε ἴὼγ γοι;"--ἰἶ ΔΠΥ σοριΐϊα οἴδογ 
ΠΔη ὅν 15 ἴο 6 ΒιΡρ0]16ἀ, γταῖμοῦ διδόμενον, 
1Ππλη νν ἢ ΜΈγΟΥ κλώμενον. 

45. «υδέη δὲ ῥαά “μῤῥε4.1] ἈΔΙΠΟΓ, ΒΌΡΡΟΣ 
δοΐπᾷ ἀοπ9. 

ΤΡ: τῷ ἐς δὲ πεαυ ἱεηαγπε )]Ώ ΤΣ 
ςοπίοηϊβ οὗ ἴΠ6 σὰρ ἂζγὸ ἰἀθηπβεὰ ἘΠ 1ΠΟῚΓ 
σοπίϊποηΐ, σοννίηρ παῖ τῆ6 οπέπσας οὗ ἴῃς 
ΟΡ [ιᾶ5 ἃ φςογτοίδτίοη ἴο ἴῃς «υδοίς οὗ {πὸ 
ςοηΐϊδηϊβ: Π0 ἰδοϊδίίοῃ, ὙπΠ6 οοριΐά ἐς ΒΟΓΟ, 
ἃ5 ἰῃ ν. 24 πὰ εοἰβδονῆογο, πιθδη5 ΠΟΙΓΠΟΓ 
γέῤγειθηῖ; ὯΟΥ “γγηδοίϊ“ε:, Ὀυΐ 5 ΠΊΡῚῪ ἐν. 
ἐπ» ὀϊοοά.] Ἐπιρἢ 4515 Πογα οἡ [Π6 γι, ψῈΒ 

ἃ ἰδεοῖϊῖ τεΐοσοηςο ἴο ἴῃς γρίςδὶ " ὈΪοοά οὗ 01} 
δηὰ οὗ ρμοαῖβ Αἢ δπρἤἢδϑὶβ δῃμουϊὰ ὃε 
Ρἰαςσθὰ οὔ ἴδε ννογὰ πεαὺ αἰϑο: [{Π]58 ἔτοπι [18 
Ροϑβι[ἰοη. Ε1}} 5θῆϑα : “{Π15 σὰρ 15 ἴμε ἰπβίγω- 
τηοηΐ οὗ [6 πέεευ σονοηδηΐ, 1.6. οὗ [ἴ5 οοηβθ- 
ογαϊίΐοη ἰῇ ,;} ὈΪοοά.᾿ ἴ[ῃ 81. 1ὑὑκὲ χχὶ!. 20 
(νΠετγὸ τῆς ἱπιτηδίογδὶ ἐγ ἰη ἴῃς Οτεεὶκ ἰ5 ηοῦ) 
ννὸ ἢανο ἴῆ6 54ηὶ6 (Τὰ ἰὴ ἴδ 5δηλδ ΌΓΠῚ, 
βᾶνο ἴπδί {ΠεῈγῸ ἰἴ 15." 1Π ΤῊΥ̓ ὀδοοά,᾽ ηοῖ “Ἰῃ »η7 
Ὀ]οοὰ ᾽45 βεγὸ : δῖ ᾿ὰ Μαῖϊζμενν δῃὰ πῃ Μαγκ 

3295 
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18 γε ἀγίηκ ἐδ, ἴῃ τεπιεπιθγαπος οὐ δγελά, δπάὰ ἀτίπκ τῆϊβ σὰρ, 'γε ἀο "ὅτ εἷων 
ΙΏ6. 

26 Εὸγ 48 οἴξῃ ἃ5 γε δαῖ (ἢ ]8 

ν6 βηά [Ππ6 54πι6 γυζῆ ἴῃ δηοίδου ἔοστη, " Τ ἢ15 
(τὰΡ ἴῃ ἴπ6 οβεςοῖς οὗ 5 νοΐ οοπίεσηϊβ 

ὉΠΚ)ὺ 15 ΠΥ ὀίοροά οἵ ἴῃ σονοηδηῖ :᾿ [ἴῃς 
ΠΟ ΒΓ Οἴοη δοίης Ῥγεσίβοὶυ [6 ϑαπὶῈ ἃ58 ἴῃ 
δε 5εηΐθηςο, Τίς (Ὀγεδὰ θἀΐθη) ἰῃ 115 οεἴεςϊβ 
ἐ »π7ῦ δοάγ. Βαϊ ψΒδὴ ἴῃ οἢ. χ, 16 ννε τεδά 
10δῖ ἴτε ὀγεσά ὀγοάεπ ἐς ἐδ εονιρεμσῖον (Ῥ6Γ- 
50η4}), ννῈ πγυδῖ 5ΌΡΡΙΥ ΠΊΘΏΤΔΙΪΥ ὁ [ἢ 6 »πιοάἑμε 
οὔ ΑἹΙ {πε656 πη θυ! κ5 οὗ Ἰοριςδὶ σοημοχίοη 
ΔΥῸ, ἴογ ἴῃ6 βδακθ οὗ Ὀγον ΠΥ, 50 οἴϊεῃ οπλτῖεα 
ἴῃ υἱζογεα 5ρεθςῦ τμδὲ (ΠΟῪ ἀγὲ δ ἴῃ {{πὶε οὗ 
ΒΡΘΆ ΚΙ ὈΠΟΟΙΒΟΙΟΙΙ5ΙΥ͂ ΘῈ ΡΡ]1Θα ἴῃ τἴῃ6 πηὰ ; 
δι ἴη ἴΠ6 ἰηζεγρτγοίδτιοη οὗ νυγιτοη ἰδηριαρα 
ἴξ 15 ΘοπΊε[Π|65 ποῖ ΘᾶΞΥ ἴο ἴγᾶςθ ἴεϑα υη66γ- 
Ἰηκ5: (δε αἰ βης ΟΠ Υ 15 ἴο ἐαέορ ἐθε σοΐομγ οὗ 
δὲ εοπίεκχί. 

ἐεε α»ηεπί ἐπὶ) ὀίοοά.)] Ὠουδὶςε ἀπεϊῖγρς, 
(ἢς πεεὺ ἴῃ 9} οαὐη: ἴπ6 Ὧενν σονεηδηΐ, ποΐ οὗ 
ἴπ6 ἰσαὺ «ὐγί τη (γράμματος, 2 (οΥ. 11}. 6) θυξ 
οἔτδε ϑριγιῖ τίη η ἴῃς ᾿ιραγί, ΘΔ} 5ῃθα ἔο σ᾽ 
ΕΥΟΥ ἴῃ ἴπ6 οης Βὶοοά, ὍΤη!8 Βἰοοά ἰ5 (1) 
ουϊρουτγεά (ἴῃς ἐκχυννόμενον, οὗ ΤΚὸ χΧΙΪ, 1ο, 
5 [ὉΓ ι.85 (ἢ6 δ0Γ. ἐκχυθέν) Οὐ ἴδ σῇοβϑ5 ἔοσ 
δῖοποπηθηΐ (2) βίνεῃ ὕαςκ ἔγοπι ἤεάνθη ἢ 
νἱν ΠΣ Ροννεῦβ ἰη ἴῃς υσἢ αι δῖ. ΕοΥ ἴῃ ἴῃ 6 
ἔτολὶ βδογίῆοθ, ἤθνὸῦ ἴο δὲ τσορεαῖθα, 
νν85 ομῥομγεά οπες ἴογ ἴῃς ροίεητιὶ γεπηΐϑ- 
βίοῃ οὐ δὶ ἴπ6 ϑἰπβ οὔ 4]}] τηδηκὶηὰ; ἴῃ 
(Π6 ϑδοσγαιηξεηῖϊβ ἰ 15 αῤῥεά οἤεη τμαῖ ἴῃς 
Ροϊοπιίδὶ σοιἰβϑίου ΤΏΔῪ Ὀόσοπηα δοίιδὶ, ἔοσ 
(45 ἴπε ἰοαγποὰ ἤδδη [|8.κϑοη 54γ5) "ΠΟ 518 
816 δαί} γερρηεά Ὀρΐοτο ΤΠΘΥ ἃγὲ δοῖιιδὶ}ν 
εο)γ1»γ1)ε0. ὙὝΠΔΕ6ΘΕ ἐδδίασεβ ἴῃ ἴΠ6 δηίϊϊγρε 
νν}} σἰαπὰ ουἷὧ ἙἸδάγοσ, 1 6 Ὀοτηο ἰῃ πιπὰ 
[παῖ ἴῃ [τὰς ἰγρίσδὶ σονεπδηϊ-ϑδογιῆσς {ἢ 6 γ6 
ὍΟΓΕ ἴνο ραγί65 ἴο {86 αἰνίπο διγαηροπιοηΐ, 
Οὐοὰ πὰ τηδῃ ([5Γ46]}: ἴ!6 ουϊρουγοὰ δ]οοά 
οἵ τῆς νἱ]ςτπι ννὰ8 {πεγεΐοσο αἰϊνιἀθα ᾿πῖο ἵννο 
ἤαῖνθβ, οης ἔογ βοδῖίεπης (Κ οὶ οη Ρεηΐδῖ.) ου 
ἴπε «αἰΐδν ἢ 4 νἱονν ἴο Γοσοης Πα οη, ἴῃ 6 
οἴδοσ, 45 σίνθη δάοκ ἔτοπι πὸ δ᾽ ἴαγ, ἔοσ βργίηκ- 
᾿ἰπῷξ οἡ ἴπδ6 ρεορὶὲ νυν ἢ ἃ νἱὸνν ἴο οἰοδηδίης 
ΟΥ Ρυγίβοαίίΐοη. ΤὙΠΟ δ]οοί, ἴδπιι8 αἰνιἀθά, 
νν 3 τεραγάσα 898 οπὲ ὑϊἱοοά ἰπῃ ἰἴ5ο]ξ, ἴννο ἴπ 
18 9565. [ἢ οἷοβϑθ ΒΑ ΏΟΠΥ ἢ [656 τγρίςδὶ 
ἐλεῖϑ 15 ἴπε δ πη γὉ]ς σοχπηπιοηΐ οὗὁ Ογυϑοϑζομῃ, 
ἍὮὯΟ ΠΊΔΚΟ5 ΟἿΤΓ [ΟΥ 540, “1 πάνθ Ὀεςοπιθ 
ἃ Ῥοβϑέβϑογ νυ] γου (μέτοχοι) οἵ ἤεϑῃ ἂπὰ 
δὶοοά ίοτ γουῦ 84Κ65: ἂρᾶϊὶὴ πὶ ἤοϑῃ δηὰ 
υἱοοά, ὈγΥ ννῖσἢ 1 ἤᾶνο Ὀεσοπὶα δκίῃ ἴο γου, 
Ι σίνε δαεὰ ἴο γου." ΟἸΘΑΓΣΙΥ ἴΠε βδογαπηθηῖδὶ 
Ομ 156 [6 8646] δηὰ [δὲ οἤἶεοϊ οὗ 
ἴῃς 5δογιῆς!δὶ (ὐονεηδηΐῖ : διαθήκη ρΡοϊεοηίίαῖο8 
κοινωνία. 

Ν.Β. ΤΊ νογά διαθήκη ἰπ 5γϑθὶ ἴθ τἰϑᾶρὸ 
ΤῊ6Δ41)5 εουφπαρξ, 'θ Η δ Ιοηῖς ἡ απόπξ: τῃ6 
Οτεοκ νογὰ ἴοσ σονεπδηῖ ἰ5 συνθήκη. ΤΠ6 

8πενν ἴῃς [,οτά᾽ 8 ἀεδῖῃ {Π}} ἢς σοπΊα. 
27 ὉΝΒεγείογε ψνῃοβοανεσ 8584} εδἱ 

ὈΠάοΓ-Ι γίης 56 η56 σΟΠπΊΏΟΩ ἴο ὈΟΪΏ 1565 5 
αγγαροοπί ΟΥ̓ “εἰδίρνιεπὶ: ἢ 8 δηα ποίβίης 
ΙΏΟΓΕ : 6. Κ. διαθέσθαι ἔριν (Χεη.) “ἴο ἀγγαπζε 
ἃ υδττε].᾽ ΜΜΊΈ Ὡς ἢ οὗἩ τῆς ἵννο οἰγουπι- 
δίδῃτι4] ϑθῆβϑοβ “σονεηδηΐ᾿᾿ ΟΥ ᾿ τεϑἰδπηθηϊ᾽ [ἢ 6 
6556 ΠῈ 12] 56η56 σῃοοϑοϑ ἴο οἰοῖδο 11561{, 16 σου" 
ἴεχῖ αἰοης ἀθίθσγπηηθβ. [{ 5 συγίοιιβ δῖ ἰη 
(ἢἰ8 Ῥαϑϑᾶρε οὗ δῖ. Ρδυὺ] διιθήκη ν͵ρᾶγβ ἴῃ6 
τιθαηϊην οὗ εουεπαπὲ ἴῃ ἴη6 ργόβοηςς οὗ ἴἢ 6 
ὀἰοοά, οὗ ἱεεία»ποπὶ ἴῃ Ῥτοβροοῖ οὗ ἴμ6 ἐεαξό 
(ν. 246). Νο οπε ψοσγὰ ἰῇ Εηρ 5} σοπλυϊπὸ8 
(ἢ6 ἴννο πηραπίηρ8. 76 “ Ὀοοά οὔΠε ςονθη- 
δηϊ᾽ δηὰ τῆς "ἀεδίῃ οὗ ἴῃς ἰοϑίαϊογ᾽ ἅΓδ ρῆγΑϑ65 
ψγ6]]-Κποννη ἴσοτῃ Ερ. Ηθδτν. 

τ 15 οδἰϊοὰ Οοα; ᾿σονφηδηΐ Ὀδθοδιδα Ἦξ 
ΤΏΔΚο5 [6 ψνῆοΐο ἀγγαηροπιθπί, οἵ Ηἰ5 ἔγθο 
ἔτάςο Ὀθεβίον!ηρ οἡ πᾶ ποῖ οἷν ἴῃς ἰηῃοτγὶ- 
ἴδηςθ δἰίδομβοαὰ ἴο [6 σονοηδηΐ οὐ ἰδῖθά 
σοηαϊοη5, θυιῖ Αἰσὸ ϑρίγυ}] ρβ5 νΒΕΓΘΡΥ͂ 
τδη Πρ τἢ6 σοπαϊΟΠ5. ΤΑ 6 τηδάθ 
τηθεῖ ἔογ ἴΠ6 Ἰῃῃογιίαηοα. Οἡ ἴΠ656 ρῥτοιηάϑ, 
ΡΕΓθΔρ5, ἴπ6ὸ ΑΟΝ. τεηάοσγίηρ οὗ εηαριοπΐ 15 
Ὀεϊζεῦ τπδη εουεπαπ, νυ Ὡς ἢ ΓΑΙΠΘΓ ἱπιρ]165 
ΒΟΠΊΣ ΘΩΌΔΙΓΥ ἴῃ ἴτἴῇ6 ἴννο ραχγίϊθ8 ἴο 6 
Διτδηροπιθηῖ: 566 Ηοῦὗτ. ἰχ. τό. 

ἐδὶ: Ὧ(ο γ6}71 ΤὍῆδ δηδίορυε οὗὨ ἴῃε Ῥαβοῇαὶ 
«ὐό «υἱ ] 40 (ποιήσομεν) ἴῃ Εχοά. χχίν. 7: 
“δε ρΡόορίὶε δηβννοεγοά, 4}} {πῸ ννογάβ νυ ῃϊοἢ 
16 ΓΠΟΒῸ παῖδ βαϊὰ τυλ αὐε ἄοΚαὨ Απηὰ Μοϑοϑ 
ἴοοῖκ ἴπς δ]οοά. δηὰ ϑργίηκὶεὰ οἡ [6 ρθορὶἊ 
δηά 5αἀ, Μβεῤοίά ἐδ ὀίοοά 9 ἐδε εουεπαπί." 
Αὔἴδοτν ἴῃς 5βοαίτοτιηρ οὗ ἴῃς δ]οοά οη [Π αἰΐαγ 
δηὰ Ὀείογε βργιηκιπρ ἴ οἡ ἴῃς ρΡεορῖὶα ἰδς 
ΔΉΒΙΝΟΣ ννὰ5 ρίνϑη, ὁ ε ν]}} ἀο. 

ἡ γογιοδγαπες οὗ πιο} Ἐδῖποῦ ὁ )ῶγ ἐδὲ 
τοιηελῦσαηοο. δδ' ἤδη ἴπΠ6 τγρίςδὶ Ῥδββουοῦ 
νν 5 ἰηϑυ το, 16 ΠΟΒ βαιά υπίο Μοβος 
δηὰ Ααγοῃ, Τ ἢ 8 ἀδγ 514}} δε υἴο γου ,ὸγ ὦ 
»ιοριογι αἰ, πὰ γ8 5}4}}] Κϑὸρ ιἴ ἃ ἔθαξί ἴο ἴδ6 
1ιοτὰ ἐῤγομσϑομ γο, φεπεγαίδοπε Ὁ" ἴμ656 ἰαϑῖ 
ὑνογάβ ᾿οσγεϑροηά ἴο ἴμ6 ννογάβ μη21} δε 1ογά 
εορῖ ἴῃ ἴδπε δητίγρίοςδὶ [ποϑιτυτίοη οΥ͂ [6 
Εὐοδαγιϑῖ. 4.5 σοῃάϊοηβ γογῸ δηποχοὰ ἴο 
(86 Μοβαῖς Ἴςονθηδηῖ, 580 ἴο ἴῃς (ΟΠ τιβίίδη ἴῃ 
ἴΠη6 ννοτὰ8 οὗ οὖῦγ 1, ογά, Τίς 4ο γὲ 845 οἷ 85 
γε τἢτπ18 ἐδῖ δπὰ ἀγίηκ; ἀοὸ ννῆδξ 1 ᾶνε ἄοπρ, 
ἤγοι είν {πδη 5 [ῸΓ ψοοά (ἢ) Δηα φροδὶς {Π6 
ννογὰ οὗ σοοά (εὖ), τῃδῖ σοῦ 5 φατίῃθοτγῃ σῆς 
οὗ {ες Ὀγοδά δηὰ νης οἤεγθα ΟΥ̓ γόοιυ ΠΛΔΥ ἴῃ 
ΠΟΙ υ56 Ὀεσοτης ἴο γοιι Ηἶ5 ΠοΑν ΩΝ ἰοοά οὗ 
ἴῃς Ὀ]εβοεὰ ΒοαΥ δηά ΒΙοοά. 

426. (οππόχίοῃ : “ 115 ἀο ἴοσ {Π6 ΤΟΙ 6 Π1- 
Ὀγαηςσὸ οὗ »ιε, ,ογ ἃ8 οἥδη 48.".... Τὶ: ὀγεσά: 
τοῦτον, ποῖ ἴῃ ἀοσπιοπδίγαῖϊνε 86ῆϑθ, δυῖ ἰη 
Ρτγοάϊςαζίινο, “τὰς Ὀγοδὰ οὗἩ (ἢς ἔωϊΐϊυγε ἐδιω 
εογαεογαίφά ; " σοΙΏΡ. Ν ἜΓΡ. εα ἵδτημ ναρδῖιν, “ἃ 
Τυϊάοιγ ἴο ἴπδὶ οἤδεςοι, 



ν. 28---20.] 

(ἢ 19 Ὀτελά, δπὰ ἀγίηκ {{1: σὰὺρ οἵ τῃς 
Ι,ογά, ἀπυγογίμιγ, 58.411} 6 ρΌ ΠΥ οὐ 
(ες θΟάγ δηά Ὀἱοοά οὗ τῆς ]οτὰ. 
ὃ Βυὲ ᾿εῖ ἃ πλᾶῃ δχαπληθ ἢ τ)- 

7ὲ 4ο “ὁῪέτυ.) Ῥτοβοπὶ ἱπιρεσγίεςϊ : δοϊίοη 
ςοητηυΐϊης ἱπῖο ἴΠ6 ἔιΐζυγε: γε ἀο φγοοαίγι 
ἄοαυπ ἴῃς σοηΐυσιθ8 45 ΠΟΥ ΤΟ] ἴο {ΠΕ ἴδτ- 
τηὶπυ5 (ε Αἀνεηῖ: ΤΠ 1, οτγὰ ἀφαῖῃ γα 
ἴῃυ5 ἀδοίτα οηνναγάς ἘΠῚ] ἴπὸ ἐδ οὗ ΗΪ8 
σοπλίηχ, σῇεη (ἢ6 Κιηράοπι ἰοῃρ ἂρὸ δ6- 
ᾳυοραῖπεοά (1υκὸ χχὶ!. 29) 514}} θ6 δεβίοννεά 
δηὰ ἴπ6 [ππογϊΐδησε ἰοῆρ ἅρο τεϊοδϑεά ΟΥ̓ ἴῃ6 
ἀδαὶῃ οὗ {πὸ Τεβίαϊος (Η οδγ. ἴἰχ. 16) 58}8]] 
Ὀοςσοπιο ἃ ροϑϑϑϑβϑίοη ἴῸΓ δνοσ, δηά ἴῃ6 Τεηίαίον 
Η ποῖ 5ὴ4}} ἀρρεαῦ δ8 Εχεειίου. “ΤῃΘ 
Ἰιοτα 5 ἀθαῖῃ " μα5 ΟἹ ΠΈΓ σοσγτγοϊδι!οηβ 65:65 
τδλῖ οὗ Η!5 Βδίμογ᾽β Κιηράοπι “ἴῃ νιϊοἢ (Π6 
ἐγιμῖ οὗ [86 σἱπο 584}} ὈῈ ἀσυηκ πρεὺ τ 566 (ΟἹ. 
ἱ. 22: οπι. ν. το. ἴη [π6 οἴδιι56 21} δὲ εονγιδ, 
τς δὔϑοηςς οὗ ἴῃς ἄν ἐδποῖοβ ') δῖ. Ρδι}8 
τηῖϊηά [6 δϑοϊἴῖθ σογίδιπῦ οὗ ἴῃς Οοπιης 
ἀεδϑριίς ἴῃ6 ὑῃσογ δ ΠΥ οὗ ἴῃς {ἰπ16. 

4. ῥεγούζογε) [πίεγοηςθ οὗ 5.1. Ραυὶ 
ἔγοπι ἴῃ ννογάβς οὗ {86 ἰηϑε τυ οη γονεδ]θά ἴο 
᾿ἰπὶ ΌΥ ΟΠ τισὶ Η Ἰπιϑὲ!, ΤῊς σἴδίο! πθ55 οὗ [ἢ 6 
δὶχ γί ς 65 ἰη ἴπ6 Οτοοκ ἀγανν8 δἰτοπίοη ἴο 
1815 δοίθπιη ἀθοϊδι ίίοη. ΟΣ ἀγίμᾷ : ἴῃ6 ον ρῖνθ8 
ὯΟ σοιιηϊοηᾶησε ἴο “ ΠΟΠΊΩΠΠΙΟη ὑπ ἘΓ οἠς 
κίπὰ :᾽ ἔογ ᾿ποιιρὰ [Π6 ραγίῖς]δ 15 ἀϊ5) ηςῖίνο 1ἴ 
ἄοοβ ποῖ ἰϑηά ἴο ρῥιιϊΐ ἀϑιιπάθγ [Π6 Ὀτγοδά δηά 
(Π6 σὰὺρ: δηά δνθὴ [Ὁ 1 αἱά, ᾿ἴ ννου]ὰ Ἰυδῖ 45 
ΘΆ5.}γ δἰϊονν ἴπθὸ σρ ννπουϊ τῆς Ὀτεδά ἴο ὃὈ6 
ΔΚοη ἃ5 ἴῃ ὑγοδὰ ψβουῖϊ τῃ6 σὰρ: 50 
Βεπρο. Τῇ νογὰ ωπιυογίῤίν, ἃ5 ἴῃς 
όοπΟΓΔ] οοηΐϊοχὶ (υν. 19-21) ΟἸΘΑΥΙΥ 5ῆονν8, 

Ἰηἴ5 ἴο ἰσγονοοηςο οὗ »παμλπόγ, ὮΝ οὗ 
1156 }{ ἀγρὺδ5 υπηηδεῖηθ55 οὗ βρίγί, Ὅῆἢδ ον ἰ5, 
ἰη ἔλεῖ, ργεΐοσαθ!ς ἴο “μά, 845 'π [6 Ῥγεναι την 
ἀἰδογάθγπεθβ οὗ ἴπε πεορῃγίς Οὔυγοβ ἴῃ 
Οὐοτίπί {Π|85 οὐ ἴπαΐ ἀἀἰσβϑου Ὁ] 6 Γ νου] ἴα κα 
ἴδς Ὀγελά γονογοητ] δηὰ (Π6 ΟΡ ᾿ΓΓΟνΟΥΘΠΙΥ, 
οὐ νἱοθ νεγϑᾶ. Εοστηδὶ 566 ΠῚ] 1655 ἴῃ οαῖ!ηρ 
οΓ ἀτγιηκίηρν ἱπιρὶϊε8 τογαὶ πννογ 655 ἴῃ 
6 οαῖογ δηά ἀγιποσ. ὉΠδ πιοδηϊηρ ἢ θη 15, 
ἴξ ἃ πιὰπ εδῖ οὐ ἀγίπκ ἀπ τ Π}]Υ, μὲ 15. 14 0]6 

Οἴο ἡπάρτηοης (νμαὶ Κιπὰ οὗ Ἰυάμπιοηξ, 566 
α΄. 29) ἴογ Ποιζοπιρί “οἵ ἴῃε Ὀοάγ δηὰ ἴδε 
δΙοοά οὗ ἴδε 1 ,οτά." (Ηδστο ἔνοχις Ξε πάθγ 
ξυ οσ οὐ] χαϊΐοη ἴο ρΡυπίϑηῃπιοηῖ, ὁ 1η-}0]4 ᾽ 
ΟΥ “ἰη-Ὀοηά ᾽ἴο... .) 

28. Εταρἢδϑίβ οἡ ἐχαρηπδ: τῊΕΙΔΡΠΟΥ ΠΠῸΠῚ 
τηοία! ἰοβῖης : ἰεῖ ἴηι ἀρργονα ἢ πη5ο]ξ, 5: Ἰηρ 
ναὶ 15 οὶ τς ἴγοπι ννῆδί 18. δἴογηρ, ἴΠ6 
οἌγηαὶ ἔτοπιὶ {πὸ ϑρίσγιϊιια. “πώ 0 --ακεσ 
δυςἢ Θδχαπηλ δι οη----ἰο ῥίρε καὶ---[ῃς ρσταπη- 
πιδίϊοδὶ οἰγμςΐυγο ον Οὔδηρθθ---ὯὩο ἸΟΠΣΟΓ 
“τη Ὀγοαά’ “Ὀυῖΐ “ο,Ἱ ἴῃς ὑτοδὰ,᾿ ἴπ6 οὗ 
(ἐκὴ ΌΥ ροϑδιίτίοη εἰηρμαῖϊς, βδεεπληρ ἴο ἀθ- 
Ὠοῖθ, ΡγεςίϑεὶΥ 245 ἰπῃ οἢ. χ. 17 (5366 ποῖα 
ἴδετε) ἴῃ6 πιγϑῦςδὶ ἐὔεεῖ: οὗ ἴ8ε Ὀγεδὰ δαΐδῃη. 

Ι. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΟΘ. ΧΙ. 

86], δηά 80 ἰεῖ ᾿ἷπὶ εἴ οὗ λ41 Ὀτελά, 
δηὰ ἀγηκ οἵ ἐλαὶ ςιρ. 

29 ἔογ πε τῆλε εἴθ αδπά ἀτγίηκ- 
οἴ υμννγογίῃιν, δδίθι ἢ δηά ἐγ ηϊκοῖῃ 

ὝΠοβο τηγβῖςδ] οἴἴεοςσῖβ [δ π ἅγὸ τῆς υϑγίιδδ]ο 
ΕἸεβ}} οὗ (86 ρ]ογίπεα Βοάγ, παῖ ᾿ἰνίηρ Βγεδά 
ἔγοπι ποάνεῃ ΨΜΠΙΟΝ ἰ5 ἴῃ6 Ε]658} οὐ ( γίβὶ 
(90ἢ. νἱ. 51), οὗ νοι Πϑάνθη Βτοδά (Π6 
ΘΑΤΤΉΪΥ Ὀγεδά 5 ἴο ἴῃ6 ΑΙ ἘΠΕ] τοςοίνοσ ἐπ σὰ 
εἰ ισἱ ἴδ πιδῖοτ!α] σᾶυ56. ΤῊΪ5 ἀϊνίηο ἤσδϑῃ, 
ΒΡΙΓΠΓΌΔΙΥ Θαΐθη, δϑϑιπι δῖος 5 ἴο ἰἴ8 ον π 
βρ Γ[υ4] ϑιιδϑίδηςθ, ἰυ5ϊ 245 οὐ ἴῃς οΟἾΠΟΥ μαηά 
6 455: Π11|ὰῖθ ἴο Οοὐγ ὈΟΟΙΥῪ 8ιυδοίδησε τδ6 
πιλίοσιδὶ Ὀγοδα ΠΥ ϑιΟδΙΪΥ οδίθη : ἴο (Πϊς εἶδε 
Αὐυκξυπίϊης, Ηἰς ΡΔηΐ8 58 Υ δορρῃδεΐμ: ΠΟΉ ΤΉ11- 
ἴδζιγ ἴῃ ποβίγδπι ϑιιὐϑίδπιδπιὶ 86 ποϑ ροΐζίιι8 
'π 56 ᾿ταηϑπλυϊδί 50! 406 τη οἴ 5: π|1}65 ἕδεϊϊ, 
αιοά ποη ἔμοϊξ ρδηῖ8 σοπιπιυηβ8. ὙΠῸ 54Π|6 
[,Αἴη ΕΙΠΕ δά ἀ5 γεάς εἰ »ιαπάμεαςσεϊ; Τὰ, 
ἴοσ 45 ἐπ ἐῤε ῥεαγί ἴπ6 γοροηογαῖθ πηδῃ 15 οἱ γ- 
ουπηοϊϑοά υυνἱζποιυϊ Πδηΐ, 45 νυ τ ἐῤε ἐγε: ὁ δὲ 
ῥεανὶ αἰδὸ ἴῃ6 δη] βίο πθαὰ τηϑη 5665 (Ερ 65. 
ῖ. 18), 8380 ΜΠ “τὰς ταοιυῖῃ οὗ ἴῃς 5ρίγιξ ᾽ 1ῃ6 
“Ἰηποῦ πιδὴ οὗ [ῃ6 πὸνν ογοαϊίοη᾿ οδίβ [παῖ 
Βτεοδλάὰ ἔτοπὶ Ηδανγθπ νοι ἰ58 ἴῃς ΕἸΘβἢ οὗ 
Ομτσῖ. ὍΤΠ5 ἴοχ σοπιρασγοὰ νι στὰ 26, 27 
566 Π|5 ἴο 5Πενν (1) ἴα ηνν ΠΥ σοτηπηηὶ- 
ςδηΐῖθ δπᾶὰ ννόσίῃγ δἰϊκθ " ἀθοίαγε πὸ 1, οτά"ς 
ἀραὶ ᾿ (2) τῃαῖ ἢ6 ννῆο πᾶ5 δαΐθῃ [πὸ ϑδογὰ- 
τηθηΐϊδὶ ὑγοαὰ νμοιῖΐ δρργορτγίατπς ἴδ 
Ὀ]οβϑθὰ εῇεςῖβ [πεγεοῦ 15 ηοΐῖ αεγ οδϊίηρ τὰς 
Ὀγοαὰ πὶ Ψῃϊοἢ 6 ννᾶ5 ὀεϑῶγε, Ἰεῖ δ᾽οῃθ ἢ 18 
Δ ὈΠΠΥ το ουγγεοοίνε Ἰπάρτηθπίβ ἴη ἴῃς 5ῃαρο 
οὗ ὈΟοΩΙΪγ συ ογίηρβ ἔοσ ποη-ἀϊἰβοογηπηθπί οὔτ 
ἀϊνίπο Βυπιδηὴ Βοάγ. Εοτ ἴῆς ἀδεροῦ τϑδοῖ» 
ἴῃ χ5 οὗ ἴῃεβε ἱπηρογίδηϊ υεγϑεβ 866 Νοῖδ δὲ ἴϊ6 
δηά οἵ ἴδε σμαρῖουσ, 

49. ὕαυογεῥὶίν ἴὰ ἴἢ,18 τσοῦθα 9ῃουἹὰ ὃδ6 
οὐ, ἈἈοηΐδῦ, Ζὸθ0.Σ 189 οδῖος δηὰ 
ἀτίηκοσ (ῆο Ὀεγοπά εοδίηρ δπὰ ἀγίπκίηρ 
᾿ς ΠΟ Ε]ΓΟΥΙΟΓ νον ἴο ἴῃς 5δογαπιοπίδὶ νι ϑ, 
ΠΟ οδἴβ τὸν ἄρτον, ποῖ ἐκ τοῦ ἄρτου 85 νγ76}}} 
οδιϑῖῃ δῃὰ ἀγίηἰκοῖ ἡπὰμπιθηΐ ἴο Ηΐπι- 
Βοϊ] ἤ, ποῖ ἀἰἱδοοτηΐϊηβ [809 Ὀοὰγ. 2) α»ηα- 
ἐἰοη οὗ ἴπ 6 ΑΝ. 15 νσγοηρ. ΒΟΠΓΘΥ δηὰ οἴποσ 
τᾶ [ῃ6 οἰδι56 πο ἀϊεεγπίπσ, ἄζς., ἴο ὃὈ6 ποῖ 
ἃ τηοῦδὶ ἀεβηϊίοη οὗ ἴμε ϑυδ)εςῖ, διιῖῖ ἃ σοῆ- 
ἀϊοπίπρ οἰδιιθὲ τῷ ζ δὲ 4ο ποὶ ἀϊτοογη ΟΥ̓ 
αῤῥγεείαίε: δυῖϊ ἄοοθβ ποῖ {Π|5 σοπεοιγυςίίοη 
Ὀοϊοηρ ταῖθοῦ ἴο Αἴτς υὑϑᾶρὲ {1Π4η ἴο Ηο]]6- 
Ὠἰδίῖς οὐ Ρδυ πο} 

ΤΠἼΘ νεγῸ διακρίνειν ΞΞ ἴο Πηά [πὸ τἱρῃῖ δηὰ 
ἔγυς ΟΥ̓ ΞεΑΓο ηγ Ὀεΐνγθθη ἴννο οδ)]εςῖβ πανίης 
Β0ΠΊ6 ΡοΪηΐ5 οὗὨ Γοϑοπιδησὸ 1Π σοπλπΊΟΙ : ἀμ 
ϊεαγε νοτυτὰ εἴ Ποίαπιὶ διηογε ((ἷς.) Ηδροτγο 
ἴἴ πιεδηβ ἴο γσεᾶςσῇ ἴῃ 6 δϑϑθῆςε ΕΥ̓͂ δι Πὶπρ ἔγοηι 
τ τῆς δοςοϊάθηΐβ, ἴο ἀϊβοθοση ἴΠπΠ6 βριγίζυαὶ 5085 
δίδηςσθ Ὀεγοπα ἴπ6 παΐυγαὶ οἰγοιτηβίδηςο, ἴο 
Βηὰ δηὰ ἀρρτγεςοϊαῖς [ἢ 6 ποωριϑηιοη οὗ ἴῃ Βοάν, 
ἀἰδβογιπλϊηδίίης ᾿ξ τοσῚ ἴῃς 2ῥιποχισποη οὗ ἴῃ 6 
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ρου με ! ἀδιγπδίίοη ἴο ἈΪπιβοϊξ, ποῖ ἀϊἰβοαγηίηρ 
ἴδε [Ι,οτγαά᾽β Ὀοάγ. 

20 Εογ 1ἢ18 σᾶυ86 πΊΔ ΠΥ αγέ ννελῖς 
Δηὰ 5:0 Κ]γ δπιοηρ γοι) Δη4Ὰ ΠΊΔΗΥ͂ 
βίεερ. 

41 Εογ ἴέ ψε μου Ἰμάρε ουγ- 
βεἶνεβ, νγὲ 5ῃοι 4 ποῖ θὲ Ἱπάρεα, 

22 Βυῖ ψῇεη ψνεὲ ἅγε Ἰυάρεά, νγὲ 
δῖὸ ομαβίεποά οὗ τλε [νογά, τῆλι ννεὲ 

Ὀγοδὰ. [π ἴποβθο νϑῦβοβ ἴπ6 Α. Ν. τεπάθυηρδ 
ΔΤ6 ποῖ ὨΔΡΡΥ : [ἃ 5ῃου]ὰ Ὀ6 ποῖορά [πδῖ ἐγίγια 
τοΘΔη8 "ἀρτηθηϊ᾽ τειλρογαὶ, δυο ἢ 85 “ ἀϊνεγϑ 
ἀϊδοαϑθοβ δηά βιπάσγ κιπάϑ οὗ ἀεδίῃ ": 1Π6568 
Ἰυάρπιοηῖβ ἅγὲ ἱπῖοπάεὰ ἴο Ὀ6 σοττεςῖνα δηᾶ 
ΤΕΠΊ 614] ἴῃ 1815 116, ἸΙθϑῖ ἃ ννόοῦϑα την ἴῃ ἴῃ 6 
Ὠσχὶ Ὀε2}} [Π6 ἔγινοϊου5 σοτηπμιιηϊοςδηῖ: [ἢδϊ 
γνοῦβο [Πϊηρ ἰ5 εαίσεγρια οὐ ἤηδὶ ἰυά πιεηῖ ἴο 
ἀθδῖ οἴοσγπδὶ, ἐαριπαίίοπ, ἴῃ6 ἔδαγίι! Ὀὺζ 
ΠΕΟΟΟΒΘΑΓΣΥ͂ αἰϊεγηδίνς οὗ ἱποβεςζιαὶ ἐγῤνιαία. 
ΤἼο δϑϑοηδηςο οὗ ἴῆ656 βενοσαὶ οορῃδίς νογάϑ, 
8ο τεσυγγίηρς της οὗ ἴπΠ6 σοπηγῆοη ἐσὲ, 15 ηοΐ 
ΘΔΞΥ ἴο τερτοάιςες ἰη Κη Ρ 158. 

80, »η"4ην «ἰεορ.}ὺ Ἀδίμουν, 7411 861 890} ποῖ 
8 ἴον. “τα ἀπά εἰεἐίν, ῬὮΥ 5: ΔΙ δηὰ ρεσ- 
Π.ΔΡ5 ΤΠΟΓΔΪ]Υ. 

31. (οοηποχίοη ἔτοπη συ. 29: πο «ῥιγιμαὶν 
ἀμεεγπίνηρ {δὲ Βοάν, ἀῃὰ οἡ ἴπαΐ δοςσοιιηΐξ ἸἰΔ0]6 
ἴο ὈΟΔΙΥ͂ ΑἸ οἰ οἢ5, νυ ῃῖ ἢ ννα παρ ηϊ ὀβοᾶρο 
ΌΥ ἀυἱγ βοαγοπίηρ ΟΟΓ πδαγίβ Ὀείογεῃδηά, γοσ ἐ 
οἱ" οτυπι “εἶτ: αὐ γ»ιογαίϊν ἀϊδεεγηεά, «ὐε τῥομά 
κοΐ ἐε ἡμάρεά. ὙΒΟΙΘ ἅγα ἵννο αἰδοθγηίηρϑ, 
[6 οπε ἰεδάϊηρ ἴο ἴῃς οἴποσ, (1) οὗ [ἢ6 ἸΠπῸΓ 
ΤῊΔη τεςεϊνίηρ, (2) οὗ ἴῃ ἴηποῦ μ᾽  ἣβ τγεςεϊνεά: 
ον οδη ἴδεθε ἰαδσῖ ὃ6 ἀρργοργίδϊε {1η]655 
ἴΠογο δὲ ἃ Πογγεδροηβινα Ἀρργορσιαίνθη658, 
ΒΓΟἢ 45 ἴπε ὀχροοίδηου οὗ [δ {ἰ ἀηὰ 8 γγεηαοσ 
οὗ τλ6 νν}}} υπΐο γοοθρΈνΥ οὗ δριγιῖ---}} ἔγυ 8 
οὗ πιογδὶ 5ἰβίηρ Σ Ιγ 1η18 ἀυΐν Ὀε ῥγαςίἰ5οά, 
{Π6 “το γίην ϑθεα οὗ βδοσγαπηθηίδὶ σταςθ νν}}} 
Δ}1] πο ἰοπβεγ οὔ σοςκΚΥ δ υ θθΟγΠ 685 οὐ ἔδ!]ονν 
᾿1πΠῇεγοηςο, θυ οὐ ἴδ6 Ποηοδϑβί ποασί οὗ ἀ1]}1- 
ξοηΐ ργερδαγδίίοη νν8}} Ὄχογοϊϑθά ἢ τῆς 
ΤΏΟΓΑΙ ρου σατο οὗ 561{-οχατηϊπαϊίοη. [1 5 
ΒΟΔΓΌΘΙΥ Ροβϑί]Ὲ ἴο ᾿πηᾶ ΡῚΠ6 ἃ ΠΊΟΓΘ Ἰηδοσυγαῖθδ 
τεπάοπιηρ οὗ ἴΠπ|8 ἱπηρογίδπί νϑῦ, ἴπδη ἰἰἸ6 
ζο]]ον της :--- ἡ ΠΥ ννε δὰ Ἰυάκοα (διεκρίνομεν) 
Οὐγϑοῖνοβ, ἴπ656 Ἰιαἀρτηθηῖβ ννουϊὰ ἢυΐ πᾶνο 
ἔα ὑροη υ8 ἴτοπὶ σοὰ (οὐκ ἂν ἐκρίνό- 
μεθα)." 

ὑ «υε «υομἱά ἡ"ἄο οασπείυεσ. ΑΝ. ἴθ ποῖ 
τὶ ες Πμοτο, ποῦ γεῖ ΑἸξογά ἰη ἴοςο, ποὺ γεῖ [6 
τοπάογιηρ ἴῃ Πιηῖβ  οἡ ἃ ἔχῃ ἢ θνϊβίοη ᾽Ρ. δ6ό, 
ΕἸ ννὸ ῥαά ἀϊμεογηξαῖ Οὐγϑοῖν 5. ννῈ 5ῃοι]ά ποῖ 
ῥσαυς ὁεεπ Ἱμάφεά; " ἴοτ ἴῃς [πιρεγῇ, [πάϊς. 

Ι, ΓΟΚΙΝΤΉΙΑΝΞ. ΧΙ. [ν. 3ο--- 24. 

βϑῆου]ά ποῖ θὲ ςοπάειηηοά ἢ τῆς 
ννοτ]ά, 

22 ὙΝ Βεγείοτε, τὰγ Ὀγεΐῆγεη, νν ἤθη 
γε οοπλα τοροῖῃοῦ ἴο δδῖ, ΤΔΓΓΥ ΟοἠἘ 
ἴογ δῃοῖβεγ. 

34 Απά 1 Δηγ τῆδη ἢπηρεγ, ἰδεῖ ΠϊηῚ 
εδί δῖ ἤοπὶα; ἴτῃδλϊ γε σοπλε ποῖ ἴο- 
σεῖθεγ υηἴο ᾿σοηάἀεπιηδτίοη. Απά {Π6 1 ον, γμαν- 

φεε. 
Γοβῖ ψ}} 1 οθῖ ἴῃ ογάθσ ννῆδη 1 ςοπιδ. 

ΡἰΔΙ ΠΥ 5ἤενν5 ἴπαῖ τῆς σοττεςίίνα νἱβιϊδἰίοης τὸ 
ποῖ ραϑϑθαά ἀννΑΥ, δι 5[1}}} ργοςδεαάϊηρ : σΟΠΊρΡ. 
͵]οὁδηῃ νυ. 46, ον 1 γε (ον) δεϊευεά Μο-:ε:, γε 
«υομά (ηονν) δείξυε μιό: ψῆθγο τῆς Α. Ν. ἰ8 
655 τίρῃξς 1ἢδη Ιἴ ἰ5 ἰῇ {Π 18 νοῦβθο. ΟἿδαγ 5 
ἀδγ ἰ5 ἴῃς τοδομίηρ οὗ ἴῃε58ε τοχῖβ : Π6 ἡιιὰρ- 
τηθι 5 νη ἢ [ἢ6 ϑο]οπὶπ {ΓΠον ὁ δαϊοῖἢ δηὰ 
ἀτγίηκοῖῃ τὸ Ὠἰπιϑει ἢ ἅτ ποῖ ριυιηιβηπιθηῖβ 
θυϊ ταῖπου οἰ βιϊϑοπηεηῖϑ, δθηΐ ἸΏ ΓΠΘΓΟΥ͂ ἴο 
ΜΟΤΚ ἰὴ ἢἰπὶ ἴσια γοροηΐϊδηςο δηὰ σεσθρινῦ 
τησεῖ, 

Ῥεγ δρ5 ἴΠε βευθηξο]ὰ ἐγί οὗ ἴ1π6 Οὐκ πιδῦ 
6 τεργοβοηϊοά ἴῃ ἴῃ6 βενοηΐοϊ ἃ ἡμάσ οὔ ἴδ6 
[Ο]]οννίην τε γδηβιδύοη: ΕΣ ἴ[δ9 ϑδῖοσ δυὰ 
ἀντί κοσ οδίοί δηὰ ἀγίηϊκαῖδ ἃ [ὰ ἀβ- 
Ἰθηΐ 10 ΕΙΙΙ801]7ζ7, ποΐ ΥΥΖΆΟΙΥ ἱπὰρὶης 
[8:9 Βοᾶγ. ΕΣ ΤὮΣ8 οΔΌΒΘ Βπιοηβ Υγοὰ 
ΔΙΘ ΠΠΙΔΗΥ͂ ΘΑ 55 δηὰ ἱπυ δ] ὰδ, δπὰ 
᾽0ΓΙ9 2811 88100}Ρ ποῖ ἃ ζϑθοχν. ΞἘῸ;Σ τ 
ΟἿΣ ΟὟ Β0Ιγ95 ψόι ἀὰ δυΐ ΓΣΙΘΒΌΙΥ 
ἡπάρο, ψγὸ δΒιου]ὰ ποῖ ὃὈ09 ἰπάρθὰ: Ὀθὶηβ 
ἡπάροά, ΒΟΨΘΥΘΣ, ΜΘ δῖθ ὈΥ͂ ἴμ9 ΙΓοτὰ 
ϑοΐηῷ ἀϊδοϊριϊηθὰ, μὴ ΜἨΠΡῸ ΙΏΔΥ ποῖ 
ΧΙ [106 ψοσχ]ὰ 06 ἱπάροὰ ἴο ἀδαῖδ. 
ὝΒΘΥΘΙΟΣΘ, ΠΥ ὈΣΘΙΣΣΘΙ, ἐπ ΘΟΣΣ Ως 
ΚΟΔΘΊΒΟΣΥΣ ἴ1ὸ Φαῖ, ΓΔΙΣΥ͂ Ο19 Ζ70Σ 81- 
ΟΥΒΟΣ. 

92. εοπήεγιποά «υἱἱδ ἐδε «αυονἰ4.ἢ Νοῖ [86 
Ἰαάκταθηΐς οὗ ἴπ6 σμυγοῖ αἵ ἴπΠὸ Αἀνεηΐῖ, δυϊ 
τῆς ἤπαὶ λιάρστηθης οἵ ἴΠ6 νου], ἴο ννηϊοῖ 
οᾶγο 1655 (γι ϑι!Δη5 ἅτ ἰὴ ἀδρεσ οὗ Ὀείηρ 
τοἰθξαῖθα : 566 Ἂἢ. νἱ. δῃᾶ ἰχ, δ δηὰ : ΠΊΔΗΥ 
εγίγιαία ἴὰΥ Ὀεῖζοῦ ἴβδὴ ἴδε οὔθ ἱστουςγϑι δα 
εαἰαογ 1». 

33. «ὑδεη γε εογπθ.} Ἐδῖθοῦ “4: γὺ σοτηδ᾽ 
ΟΥ ἐπ εογῆηρ ἐορείδεγ. 866 Ὠοΐῖεβ οὔ υνῦ. 
18, 20. 

34. ἐῤαὶ γε εογγὸ πο ἑορείδεγ μπ!ο ςοπάεγιπα- 
ἐϊομ.)] ἈΔΙΠΟΥ ΣΔΔῪ ποῖ: ἤηδὶ, ποὶ ἀοβηϊνο 
..86 οἵ ἐῥαί. ὕπιίο εοπάεριπαδοη: ΥΘΏΔΘΥ, 70. 8 
ἡιπάρπιθπῖ; “190 χε ἃ ὈΟΔΠΥ δηηιοκίοη, 
ἤῥεη 1 εοριθ; Ταῖδεγ, δοσοζάξϊηβ 88 1 6ὁο0πι0: 
ἴΠ6 ρτγεβθῆφε οἵ ἴῃς ἄν ροϊηῖβ ἴο ὑποεγίδι ΠΙῪ 
οὗ τὰς {πιὸ δηὰ οἵ ἴδε ονεπῖ: ἔογ ᾿1Π|5. ι156 
ςοπιρ. βοη. Ευπι. μαντεύομαι γὰρ ὡς ἂν 
ἡγῆται θεός. 



Ι. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. ΧΙ. 

ΑΠΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ οἢ νεϑῖϑθβ 4, 28. 

4. ϑοπὶδ οπιηδηΐ 5ομοἾΑγ8--- ἔβζιιι5, Βοηροὶ, 
Νοδηΐεσ---ἰακο [86 οἴπεσ νῖενν οὗ {86 παΐωγαὶ 
Ββεδά. Βιι, ἰξ πᾶν Ὀ6 οδ]εςϊοά, τῇ 81. Ῥδιυ] 
μιδὰ τποδηΐ ἴο ἀεβογῖῦε ἴπ6 τῆλ 8 ρῃγσϑίςαὶ 
Βεδά, ἢς ψνου]Ἱὰ ῬγΟΔΟΙΥ να οπιτοα αὐτοῦ 
ΟΥ δὶ: αἴας τὴν κεφαλὴν : σοΟΠΊρΡΑΓΟ ΨΟΓ. ΙΟ, 
ὙΈΟΓΕ αὐτῆς ΟΥ̓ δὲγ 18 ὑπάογ 5:01} οἰγο τ" 
βίδῃηςθϑ οχητε, ἴ[ὴ ἔδλοξ ἰηβιοδά-οὗ υδίηρ (ἂς 
ΤΏΟΥΕ ΟΥΪΠΔΙΎ Ρἤγά56 κατακάλυμμα ἔχων ἴπ6 
Αροβίῖϊο 2γεζζγ: ἴῃ τῦοσε Ποπλεὶν δηά μγαρῃϊς 
δηἀ βοπιθννῆδι σοηϊοτηρίμαοιβ ρἤγαβο " ννθαγης 
(ἀγάρεγυ) ἕγοπι μοδά, ᾿ητοηαίηρ ἡπογε “μὸ νυ ἢ 
ἃ ἴοιοἢ οὗἩ βαγοδϑηὶ ἴο ροϊηΐ Δη Θρί βταιηπιδίὶς 
ΔΠΌ 6515 Ὀεΐννθθη ἴῃ6 ἵἴνο μοδήβ. 866 οἡ 
(Ἀῖ5 ἔγεφυςοπὶ πηᾶηηεσ οὗἁ 815 οἷ. Υἱϊϊ. [ηἰτοάπο- 
ἔοη, δηὰ νοσ. το: δηὰά νἱὶ. 12. 

Α τὨϊγτά νἱονν, ἴμαξ βίγινοβ ἴο Ἴσοπηδίηο Ὀοιὴ 
τῆς [1τ6γὰ] δηὰ τηοϊδρῃογίοδὶ βδθηβο5 ἰηΐο ἃ 
δ'πρῖς ἀουδῖο, ἰα οὔθ ἴδδῖ τοηάβ ἴο τηδὺ 51Π|- 
ΡΙΙ ΠΥ οὗἁὨ ᾿πιεγργείδιίοη. [{ ἰ5, {παῖ “ἴδὸ 
Ῥἢγϑίςδὶ μοδά οἵ ἴθ πᾶ ἰβ ἴο δ γοραγάθα 85 
ἴς τεργεβοηίδεινο οὐὁἨἠ ἢ15 ϑρίγιίίυαὶ Ηεοδά ;" 
ιοϊοά ὃγ ΑἸἰίογά. ΤῊ 8 σοταργοπιῖβα βοῦνε8 
ΤΑΙΠΟΓ ἴο σοηῃΐιμϑε: ΟἿδ δθηϑεὲ δὶ ἃ {Ππ|Ὲὲ ἰ8 
ΘηΟΙ ἢ ἴὼγ οὴς ψογάὰ. [5 ἰζ ποῖ ἃ βἴγδηρο 
Ἰάθα αἷβο, ἴ[αῖ ἃ γιαη᾽: ῥεαά, νυ ῖΠογ τερτα- 
ϑεηίδίϊνε ΟΥ̓ ποῖ, 5οι ἃ θὲ δώ ἐο “ῥρα»ιε ἢ 

28. Α Ὀτιεῦ δρϑῖγαοϊ ὕροὴ [ἢ6 σιιδ)θςοϊ οὗ 
1815 νοῦϑα ΤΊΔΥῪ ὑς ἰηβεγίθα ἤθγο, ἔγοπι Β δ]. 
Ῥεγςοῆῇ. Ρ. φτι, ΚΤ. : “ ὙἽΠΟΓα 8 ΠῸ 5 οἢ τ πρ 
85 ἃ βανιην οἤδοῖ οὐ ΤΠ 6 σδογαπηθηΐβ [δῖ σου Υ8 
ἐκ οῤεῦξ οῤεγαίο, τμαῖ ἰ5 ηοΐῖ σςοπάϊτ΄ οηδὰ ὑροη 
ἢ. νους ἔδὰ ἴθογε 15 διϊδίηθά πὸ 

γοῆεχ βουσεσείον οἵ ἴῃε βδογαπιθηΐαὶ εἰ ἢ5. Βυΐ 
εὐξῇ ἴῇ πε σαβδὲὸ ψἤοσγα (ἢ6 ἔδιἢ οὗ ἴπ6 τὰ - 
ΠΟΙνΟΓ ἀοο5 ἢοΐ γοβροηα ἴο ἴδε βδογδῃιθηΐϑ, 
ΤΟΥ Τολαΐη ἰῃ {ΠΕΙ͂Γ ϑυϊδίδηςς δηὰ ροννϑῦ, 
ὙΠαΐ [ΠΕΥ ἄγε ἰπ {ΠΕΠΊβεΪνε5. Ὀγ νἱγίμε οὗ 1η6 
᾿πλπιυῖδοΐο νυ} οὗ Οοά, ννῃϊὶςο ἢ 15 Κα ἴο πὸ 
Ἀυτηδη οοηἀπίοη. Ηε ψνΠοῸ ἰ5 δδριϊχοά, ὄνεη 
1 Ἠ6 δᾶνθ ποῖ σϑοοίνοα Ὀδρζίβηι ἴῃ ἃ τίρῆϊ 
τη ηΐΔ] σοι ργ  μδηβίοῃ, ποοάϑ ποῖ ἴο δὲ Ὀαρεϊ2οὰ 
δραῖη : ἴδε δυϊδίδηζιαὶ οοηϊθηϊβ οὗ [Π6 βδδογᾶ- 
ταθηῖ ἤᾶνα ἴῃ ἢϊπὶ ἃ ᾿ἰνίηρ ΡγΓΌσθῆοΘ ΟὔςΘ ἔῸΓ 
411. 1,εἴ Ὠϊπὶ ὃγ ἔα! ἢ αἰΐονν 115 ργθβθῆςς ἴο 
ΓΟ Δ 1126 [5617 ἴῃ ἃ τϑῆρθχ τρδῆηογ ἰῃ ἢίπὶ ἴο ἢ15 
βαϊναίίοη, νυν] σἢ (5δναῖ ΟΠ) ἢ αἰγοδὰυ [85 
ὨϊΡὮ ἴο [γ15 ἱπνναγὰ 561 σεΐμ ἀγεοίο. Απὰ ἢς 
νγο ἀοε5 ποῖ τεςοῖνο (Π6 1 οτγά᾽5 ΘΌΡΡΕΥ ἴῃ 
ἔγυθ ἔδφιτῃ, 51}}} τγϑσοῖνοβ ΟΠ Γιϑ 5 ὈΟΩῪ δηὰ 
Ὀϊοοά, δΔηά ἴδ Ξδογδιηθηῖδὶ οι ἀγὸ ἴῃ Πίπι, - 
ἴῃ ἴῃε Βορα {παῖ εξ πλᾶὺ δἰΐονν ἴπδπὶ ἴο τὸ- 
ἀουπὰ ἴο 5αἰναϊΐοῃ ἃ5 αϊβοὶρ  πἰηρ Ροννεῦβ 
(τ ογ. χὶ. 29-12).. Ὑ ΠΟΥ ἅγὸ Ὀσγοιρῆΐ ἱπῖο 
᾿πιπιοαϊαῖο ὩρΑγη655 ἴο ἴῆ6 τηδη": ΠΟΥ͂ ἃτὸ 
ΔΡΡτγοργίδῖοα ἴο ἢϊπὶ ὉῪ Οοά, ἴῃ ογάθγ {παῖ 
Ἀδ ΤΥ Δρργοργίδίε ἴμοπὶ ἴο Ὠἰπιβε] ΟΥ̓ ΠΊΕ Π5 
οὗ ἔδ ἢ." Τὸ ννϑὶο ἢ! πιὰ ὃς δαἀάρα; 85 ἴῃ 
{ΠπῸ Ξρἤοσα οὗ ἀϊνιηθ σγάᾶςθ, 50 15 ἴἴ ἴῃ (σοά᾽β 
νυν οΓ]α οὗ παΐυγο : τῇ ἴἢ6 σᾶϑε οὗ ἃ δ]ιηὰ πηδη, 
[πε ες ἰβ5 ἴῃ {πε ᾿ἰβῃῖ, Ὀυϊ πο ᾿ρἢϊ ἴῃ τῆς εγε: 
6 ᾿ρῃς 15 ΠΟΑΓ δηά δγοιηά ἢϊπὶ, 5θοπς 
δαἀπιίίζδηςο, δηῃά 50 ἢς 56 ποῖ ἰῇ ἀλγκΚη658; 
ἀλγκηθθθ 15 ἴῃ Πιπιδεὶξ: γοῖ ἢδ ἰ5 ἰῇ ἃ ὈσΓΟΓ 
Ροβιζίοη πὴ ἢ τἴὴ6 ἀδγκποβθ γεγο ἀοιθ]ο: 
ἔογ θη, ὄνθη ἰξ ἢὶβ δ)! ηΠἀη655 γα μεδὶοά, 
6 σοι!]ὰ ὁ ΠονΟΓ 566 ᾿ἰρζ,᾿ 

ΤῊΞ ΟΠΑΒΊΙΒΜΑΤΑ, ΟΚ ΕἸΧΤΕΑΟΚΡΌΙΝΑΕΥ ΟἸΕῚῪΒ ΟΕ ΟἼΑΟΕ ΙΝ ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ ΜΊΤΗ 
ΟΗΑΡΤΕΒΒ ΧΙΙ. ΑΝῸ ΧΙΨ. 

ΤῊΕ ἄγοι αἀἰνιηθ ᾿ηριΪς6, ψ]] ἢ ἴῃ ἴῃ 6 
ἴοστῃ οὗ ολαγίδριαία οὐ πλϊτασυϊοιβ στδοα- 
δι5 8 σοχῃημλιηϊσαίϊδ ἃ ἴοὸ [ἢ6 ΠΕΝ 
οὐθαΐοῃ οὗ ἴῃς Ομηβῦδπ Ομυτοῖ, ννᾶ5 
ἀεκηοα ἴῃ ἴπ6 σουτθε οὗ ἴνΟ ΟΣ ἴἤγθα 
σδηίυσίε5 ἰὸ βιιυϑι 6 Ὁ ἄδρτεας ἰηῖο ἴῃς 
αι Ρυ1]565 δηαὰ στῇοσα τεριϊαγ ᾿ἰ6 οὗ 
ἃ δτονηηρ ογρδηϊθη. ὍΤὴ6 ᾿ἰηίδηου οὗ 
ΟἸὨτΙΒ ΔΉ ἔγοσῃ {16 ἀαγ οἵ Ῥεηϊεοοβί 
νγ45, Ἰῃ 41} νῆο γιεϊἀ6α τῃετηβοῖνεβ ἴὸ ἴῃς 
ἀϊνίης ἰπἤϊεησθ, διαρῃδιοδ}}ν τηαυκοὰ 
ΌΥ ἀερίῃ οὗ ρυγροβε δηὰ ρονεσ οὗ δο- 
Ὀοη δπηά ἴῃ ρδγίοιϊαῦ ὈΥ Θχιγδοσάι ΠΑ τΥ 
ΘΧρατθηςοο65 οὗ ταγϑβίιοδὶ σαρίυγεβ τη8η)- 
[εϑιθαὰ 1 τὴς [Ὠτϑείο! ἃ δοβίαβυ, τηγϑίϊο, 
ῬΙορἤεῖϊς, ρίοϑϑο ας. ΤῊ τιδτνοί]οιιβ 
᾿σῆϊ ϑῃῇοῃηθ 411 ἴῃς ὈσρῃΟΣΥ ἔσοπι 115 
τηδικοα σοπίταϑὶ ΜΙ (6 τηλυρίηδὶ αἀδηὶο- 

8655 οὗ [ῃ6 Ποαίῃθη ψου]Ἱά {παῖ εηνϊτοηδα 
[ῆ6 Ἰυταϊηουβ σοηῖτθ. ΤῊΝ 1η1{14] ουῖ- 
Ῥουτίηρ; οὗ π] Σά συ ]ου5 Θηἀον θη 5 56 8 
ἴο αν βειεὰ ἀοννῃ 5] ΟΥ ὙἹΓΠ1Π ΤΊΟΓΘ 
ἀεῆπεα Ἰιπϊῖϊ5 ἰμῖο ἃ οδἰὶπὶ οὐτγοηΐ οὗ 
ΒρΡΙΓΠ.4] ρτάσας δηᾶ οὗ δοαιϊγοά κΚηον- 
Ιεάρθ. Αι τοραγάβ ἴΠ6 δἰ σι ]αῦ τηδηϊίθϑ- 
ἰΔιοη5 τεοογαθα ἴῃ ἴΠε686 οπαρίογϑ, [ἢ 6 
[ο]]οννηρ Ταπλαγκα ΤΏΔΥ Ὠδὶρ ἴο ΟἸΘΑΓ 
ΔΎΔΥ 5οηὴῈ οὗ (Π6 ἦαζέ (ἀσάφειαν, (ἢτγ- 
βοϑίοῃ ἴῃ ἰοὺ) ΨΜηϊοἢ ἴο 8 Τ]οάεΓη85, 
ονίηρ ἴο ΟἿΥ ἰᾶςκ οὗ Ἔχροσιτηθηῖαὶ Κηον- 
Ιεάροβ, οοητηδ5 ἴο νεῖ] [ἢ 658 πηγϑίε τ! 685 
οἴ τπῃ6 Αροβίοϊϊς βοϑβίδϑβίβϑ. 

Τηαῖ Μοὶ ἴῃ τη [ὨἸηΚ5 δηα ψ1115 
δΔηὰ δχροίθησθβ 18 οδ]]εα ἴῃ βΘηΘΓΑΙ 
πνεῦμα, ΟΥ 5ρ᾽ τὶ. ΤΠδ ποῦ]εβὶ δηᾶ 1η- 
Βοιτηοβῖ σορίοη οὗ Βυμηλη Ὠαΐαγα 15 561 
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σοπϑοίουβ, δη ὦ ΔΡΡθαυβ ἴο 6 {Πρατγ6. 
ΕὸῚ Οτεροῦῦ οὗ Νγ58α τ 65 πνεῦμα πὰ 
νοῦς Δηα λόγος σοῃϑδιςιδη5 ΟΥἩ ἰδοΐοτϑ οὗ 
ἃ Ὠυϊηδῃ ἵΠΏΪΥ ἴῃ ἴῃ6 Ὠυμλδῃ 5ρΡ110. 
Τῆυβ ἴΠπότὰ Μ011 Ὀ6. ἃ 5ριϊ ὙΠ] 5ρ1Πῖ, 
ἃ. ϑ5Ρεςῖαὶ ψΠῖη ἴῃ6 σοησγαὶ, βοιμθῖῃ!ηρ 
ἾΚε ἃ οἰϊδ46] 1 ἃ ΟΥ̓ οἵ ἃ ΚἜϑδρ ἴῃ ἃ 
οΔ5116 ΟΥὁ ἃ ΒῇτΠη6 1 ἃ [δηλρ|ε : ̓ηἀς6ά, 
Βεδηροὶ ςο4}}15 1ἢ 2επείγαίσ. ΤὮΪ5. ουἱ]- 
ΤῊ Δ [ΙΠρ ΡΟΪηΐ 56οῖηϑ ἴο Ὀ6 [6 αὐϊηῖο5- 
σθηςα οὗ τηδη 5 ϑδριπί-παΐυγα: 1ἴ 15 16 
το θοῦ ρ- ας Ὀεΐννεθῃ ἀοά σοπάδβοδηά- 
ἴῃς δῃά τηδῃ δρρσθ θηάϊηρ ; [Π6 σομίχαὶ 
Ροϊηϊ οὗ σοπίδοϊ δΔηή οἵ σοι] Ὀ6- 
ἴνθεῃ (ἢ6 αἰνηὴς ϑριτῖ δηά ἴῃ6 Ὠυηδῃ, 
ὙΠΟ δῖα νγὸ ϑυδϑίδητ αν Κιπάτοα 
Ὠδίυγοϑ, ἴογ “2᾽ γί ἁπρμαπμς εἴ δεδείαη πα 

᾿ σέ ραφημα τρίς αὐἰνίπο ἐσέ. ΤῊΙΝ5 
δι ηθηΐ πδῖυτα, ἰού τηρ ἀῦονα ἴῃ γοῖς 
Δη6 [ἴῃς ρος ἀμ γεῖ ἴῃ σοηδβίδηϊξ σοπη- 
ΤΩ Π]σδίοη 1 οί, ἜΧΟΘΡΌΩΡ οᾶ565 οἵ 
δοϑίδιις ρ]οβ501411α, 15 [6 δϑύξῃθ ΤἜρΡΊΟΩ 
οὗ Ἰπιπηθάϊαῖϊθ Ἔχροσίθηος οἵ ἴΠ6 ἀϊν!ης 
ἴονε δῃὰά αἷςο οἵ ἱσηπηθάϊαῖθ Ἰητ]}]ο ἢ 
ἰῃηῖο αἰνίης τηγϑίθσιθβ. ΑἹ] (ἤγεθ, πος 
δὰ δορὸς δπὰ 2ηεμριᾶ, ἃΥα ἰὼ [ΠΕῚΓ Πᾶ- 
ἴατε σοηϑα ϑίδηϊαὶ, 1. 6. οὐ οὴβ βρι ταδὶ 
οοηίοχίαγα ; Ὧἀηα (ἢπ|5 411 ἴἤγεα τορεῖθοῦ 
ΏΔΚΘ πρ ἴῃς Ὠυϊηδλη 5ρ1Π|, τερασαθα 85 
ΟΠΘ αἰϊνϊβίοη ἴῃ ἴῃ6 υηδη ἱΠΟΠΟΙΟΓΤΩΥ͂ 
(1 ΤὭδ55. ν. 23). 

Ετοπὶ ἴΠ15 50.6.14] σοῃϑιςιθηῖ 2ημεηια 
οὗ [ῃ8 βϑηθγαὶ βριηἰ- παῖζε Ἰῃ τηδ γγὙὰ 
ὩΟΥ͂ ΠσΟΠ)6 ἴο ἴῃ6 οἴπαῦ σοηϑαϊαθηῖβ, τη 6 
ποώς ἀθμὰ ἴῃ6 ἐσρος. Τῃαῖ ΌὉΥῪ ψΏϊΟἢ ἃ 
Δ {πη Κ5 δηά ἀδίθτηιη θα ἢ 56] Γ 15 
οΑ]]6α νοῦς ΟΥ γνοῦς, οἰγηιοη, ϑδηβοσιΐ 
ΤΙοοῖ μπᾶ -- Ξριτιῖ4] ροχοθρίίοη, 14ϊ, 
ἐπισυμς. Τὶ 15 τ1ὴ6 (Β]ηκΚιηρ δηά Πρ 
δου γ, ΠΟΧΙΌΪῈ ἴο ἴἢ6 σάρξ ἴῃ [ἴῃς 
Ὡδίμγα] ἸηΔῃ, ΠοχιὉ]6 ἴο [ἢ 6 πνεῦμα 1ῃ [ἢ 6 
Βρ᾿Γ 14] τα: δναγθα ὈΥ ἴῃ6 ἤςσϑῃ, ιἴ 
ἷ5 σ4]]1εἀ νοῦς τῆς σαρκύς (( οἱ. 11. 18) ; 
σοΟμίτγο θα ὉγΥ τἴμᾷ6 βρ1Πτ, ἢ 15 ἴἰοηδα 
νοῦς τοῦ πνεῦματος ΟΥ̓ γ,67:5 απ», Ὑ ὨΙΟῊ 
οὗ σουζβα 15 ἴο δε ἀϊδαηριυ ϑηεα ἰσοιὴ 
[Ὡς ἀρονθ- ἀθεοΠῦθα πνεῦμα τοῦ νοός ΟΥ 
“φῆσίης οὗ ἰῃς ἴεαρὶο᾽" Ξ ΠΡΙΣ ΟΥ 
αρλρι5 γι. ὙῊϊΘ. ἀϊδιποῖΟη 15 π6- 
ΟΘΘΘΔΙΎ ἰο ἃ ΟἸΘΑΓΟΓ ΔρΡΡΙ δηβίοῃ οὗ οἢ, 
χίν. [[{ἀρρθαῖβ ἴῃδη τΠδὶ ἴπΠ6 Ὀαδ]ονιηρ 
ΟΣ ΟΥ ΠσΔΡΔΟΙῪ οὗ τεῆσχινε τπουρῇϊ 15 
ἃ 5ρ τι] ΟΥ ταῖϊοηδὶ δου εν, αἰτεοιδα 
ποανεηνατὰ ἴο 186 υἱτπαΐ τοοῖ δηά 
Θβϑθῆος οὗ {Π|ηρ5, ἜΕΥΟΥ δι νιηρ [χορ ἢ 

Ι. ΓΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΌΞ. ΧΙ]. 

δηα Ὀεγοπμά Οοά᾽β ν]5:0} 6 φσηπ7οριεπα ἴο 
ἀἰβοοσῃ ΗἸβ ὑηξεθη ποδμμιόα, ΤῊΣ ῥστο- 
ἀποῖ οὗ [ῃ15 ποῆς ἰ5 ορῦς, ἴῃς. ϑρεδςῇ οΥυὕὈ 
ΜΟΙ οἵ ἃ ρευβοηδὶ ἡδίιγε ; ἔογ ᾿ἴ ϑῃουϊά 
6 ὈΟΙΏΘ ἴῃ τη]ηα ἰμαῖ ἴῃς Ὠυτϊηδ ΞΡ ΠῚ, 
τοραγαδα 45 ἃ οσοπϑδιίϊϊυθηΐ οὗ [Π6 ΠσΠο- 
[ΟΠΊΥ, 15 δηἀοννοα ψ]τῃ 56] σοηϑβοϊοιι5η 655: 
1ἴ 15 5ρ᾿ΓΠ σαρδὺ]ς οὗ βρεεοῆ. Ασοοσά- 
ἸΠΡΊΥ, πος 15 ἴο ρος ἃ5 ἐλομρἠξ φῥεαξέμρ 
ἴο ἐομράξ τροζέπ οὐ τυοργα, ὄνυξ 5 ἃ 
516 Μγ}6]1 5ΡΤηρ ἴοὸ ἃ ὈΔὈΌΌ]Πηρ Ὁτοοῖς 
(ΡΏ1Ο) ΟΥ ἃ5 Μοβθβ ἴο Αδΐοη (Ρ}1]|0). 
ὙΥΠοιθίοσα ϑρθεοῦ 15 ἰῇ. σδρϑοιῖγ, [Π6 
ΘΠ ΠοΙΘ ΠΟΥ, ἴῃ6 ἐπ] οα!τηεηϊ ΟΥ̓ ᾿ην 5. π|Γ6 
οὗ τπουρῇῃϊ, ουδ οὗ ψΠΙοΝ, 45 οὖ οὗ σορ- 
πδῖθ δι, 1 15 ονθη, ἴοσ ἴῃ6 ὕνο δῖα 
[πΠ6 ϑαᾶτη6 αΐιγα ἴῃ ἀετοὶ βϑἴαροβ οὗ 
αιυϊαθοθῆοθ οΟοΥΓἨ οὗ δαναηοοιηθηΐῖ; Ὀοίὴ 
ΔΙΘ ΘβϑΘηΈ 1 } }γ Ιἀδητςδὶ, ᾿μδϑιησ ἢ 85 
ἠἀροριρἦξ 15 ἱπιυαγα «ῥεαζίηρ πὰ φ“ῥέσο 15 
ζλιπιζίηρ αὐρμά, ὍΤΟ τῃϊ5 εῆδοῖ ΕὐβθΌϊι5 
ΟὨ 5. Ϊνι. 5. “Οὐ ϑβρεθοῦ (ρρυ9), 
ΜΉΝ Πᾶ5 115 δα δίδησε ἴῃ 5.}14 065 δῃὰ 
ψνοτὰβ δηὰ πδηθ5 δηά 15 υἱίογεα ὈΥ͂ 
τηθδη5 οὗ τορι δηά νοὶςδ, 15 ποῖ ΡΓ͵ΓῸ- 
ΡΘΙΥ ἴο Ὀὲ ςο4]]εα ξφρεδθοι; ἴογ 1 ἢδ5 ἃ 
Ῥτοάᾳποοσ 1η δηοίμογ, [Π6 Ἰλννασγὰ ΒΡΘΘΟᾺἢ : 
(᾿ς 15 τῆς ἴπι6 ὠρρυς." ΤΤὨϊ5 ἰαϑῖ υοῖα- 
[ἰἴοὴ δηά ἴῃ ρϑηῆθῖαὶ βυϊβίδησςα οὗ [Π6 
ΔΌονα τοιηαῦκβ τὲ Ὀοτσον θα ἔσο ΒΙ0], 
Ῥογοῇ. ἱν. ϑεςῖ. Υ. 

[τ πᾶν Π6Ιρ ἴο οἰυοϊάαϊα οὔ ΟΥ ἔνο 
[εχίβ ἴῃ {π656 σπδρίουϑ 1 1 Ὀ6 Ὀογηβ ἴῃ 
ταϊπἃ ταὶ [Π]15 {ΠῚ ΠΟΥ οὗὨ 5ρθβοίδ] 165 ἴῃ 
[ὴ6 ομα πδίισε οὗ ἴῃ6 Ὠυμδῃ ΒριΠ| 15, ΟΥὉ 
566 15 ἴο Ὁ6, ἴῃ6 οτεαϊεα Ἰπλᾶρα οὗ [ῃ6 
Εἴδτπαὶ δγομεῖγρε ἴῇ ἴῃς ΤΠΡΕοτβοηδὶ 
Οσοάϊποαά : ψῃογεὶη ἴῃς δῖῃεσ, ὦ Ης ΠΑΥ͂ 
ὯὈς ἀδοισηῃδίεὰ δηδίοροιϑὶν ἴο [Π6 νοσά, 
15 ἴη6 αὐϑοοϊιῖε Νοῦς, ΨΏ16 ἴ[ῃ6 50ῃ, 88 
[ῃε Λόγος, 5 “16 οη6 Θἴθχη] 56 Εμουρδῖ 
οἵ ἀοὰ (ἐννόημα τοῦ Θεοῦ, (Ἰεπι. ΑἸ6χΧ.), 
[6 ΤὨουσῆὶ οὗ Ηὶς ψοΪ]α ῬΓΟΡΟῚ ἢδ- 
ἴυτο, πγαάς οὐ]εοῖνα δηα ροσβουδὶ ἴῃ ἴπ6 
γνοσὰ οὗ αοά. ΤῊϊβ δνογδϑίηρ δήοτά 
ἷ5 ΗἸ 56] τλ6 ἀϊνίηθ Ατομεῖγρε οὗ [8 
Ὠυμηδη ἐρρος, οὗ ἴῃς τπουρῃξ οἵ Ἐξρο, 
ὙΥΠΕΥΘΌΥ τϑῃ Ὀδσοπη65 ΟὈ]εοίῖνα ἴο Ὠϊπι- 
5615 ἃ ροίβοῃ." [οἊβ ῃοῖ [ἢ15 ἢ 6ἢ 
{τὰ ὉΠΟΟΠΒΟΙΟΟΒΙΥ ἸΙΔΏΒΡΙΓα ἴο 5 ἴῃ 
ΘΌΟὮ (ΔΠΆ11ΑΓ ρἤταβοϑ 85 “Θδϊα 1 ἴο ΠΙΥ- 
561, δῃὰ γγϑβεὶῖ 541 ἀραὶ υηἴο π)6 

Ἂς. τῃογοίοσα ἴθ τῆς ϑρισγι-παΐυσε οὗ 
ἰῇς Οοασπεαὰ ἴποτδ 15 ΡΘΙΒΟΏΔΙΥ αἰπαῃη- 
συϊϑῃοά τῃ6 ΗοΙὶγ Ομοβί, 80 νπίμὶη ἴῃς 



γ. 1. 

Βρὶ ΓΙ -Ὡδίιτα οὗὨ ΤΏΔ, ΟΓ 2μεμηηα ἴῃ ΠΟΙΏ- 
ῬΓΘ δα δῖνα 56,536, 5ἰδῃηβ οὖἱΐδ ίῃς ουΪ]- 
ΤΑΙ δίηρ 5ΡΙΠῚ ΟΥ 2,ε ὦ ἴῃ σΟΠΟΘΏ- 
τταϊε βθῆβ6. ὙΏΘΓΕ 15 ἃ ὈΘδυ 1] ραβϑαρα 
ἴῃ ΟἸαυάϊδηῃ Μαγηθγοιβ ας δίδιι ΑὨϊπλς, 
1, 26, ΔΡροβιίῖα ἴο 115 βιιρ)]εςίῖ, οὔ]γν ἰδ 
“Ξένε παίμζε 6 5 5 τυϊοα ἰογ ἴΠ6 νοσὰ 
σομέ; Ἐρο εἰ Ῥαῖεσ, δα τ[ῃ6 Τιοτὰ ἴο 
τὴς 5ο], οἱ Οδπίαϑς μοϑςίσα ὑῆ05 δι5 
ΒΌΠΊ.15.; {1 ΤΏ ΘῺ5 ΤΑΓΟὨΔ]18 οἴ νϑυθυτη οἱ 
αἰδοῖ ἴα ὑπὰ5 65 ἤοπιο, δὰ δ.ι}}}- 
τυάϊηοπλ διυσίοηθ ἴὰϊ ἰδοϊι5, ΠΟ δὰ 
5 α13]1τ4ἴδλ, οτθδ5 ὨΘΠΊΡ6, ὩΟῺ β6η,- 
ἴι5. Ἐδοράδ ἃΡ 15 485 ἱπέτα ἴα βυῃηΐ, 
τοϊηι5 ἔοχηοβα αἰιὯπὶ ἴὰ 65: δεοῦβάβ 
[ΟΙΓΔΊΣΙΟΙ ἔοστηδθ, α10 ροβϑὶβ 6556 ἴοτ- 
τηοβίοσ.. Ετοῖὰ ἴῃ6 ἂῦονα ραβϑδᾶαρὲ [ἴΐ 
ΔΡΡθδᾶσβ ἴπαϊ ἴῃ6 ρυτζα δη Ἴσοηορηϊζαίοα 
ΒΡΙΓΙ οὗὨ τη 5 5ρ:Υ-Παῖιγα 15 (ἢ6 τηδοῖ- 
ἱῃρ-ρίαος οὗ αοά δηά πᾶ ; οὗ Οοὰά 
ἰανιϑῃϊηρ ρὶβ οὗ ἴονε δῃᾷ [1ῃ50}Π1πὴρ 
[μα ρΡεᾶοθ τῇ] οἢ ρδββεῖῃ 41} μοῶς, δἀπὰ 
οὗ σῇ σϑοδὶνιὴρ δηᾶὰ δάουηρ: ἴῃ ἕδοῖ, 
[ῆ6 ἀϊνίης Οαγίΐας, ΔΙΠὴρ ἴἢ6 Ὠυπηδῃ 
δέεαο (ἡ Ὠϊοἢ δέκα ο 15 ἃ σΑΡΔΟΙΥ οὗ ἴῃ 6 
Οαγίας πὰ ὈΥ παῖυσγα ακίη [ΠΘγθι 10), 
Ἰκὸ τα σαηϑῆϊηθ ἈΠΠηρ σοϊηπΊοι 
ἀαγι σης, [ἰ 5ῃουα Ὀς ποιξα τηούξονοῦ 
[ῃαὶ ἴῃ6 ρτεαίεσ σύγασς ἰῃ6 16ϑϑοσ, (ἴῃς 
ἀϊνίης [ῃἢ6 Ὠυϊηδῃ, δηά δ5οπιείϊηθ5, 8ἃ5 
Ϊ1ῃ ἴΠ6 δοβίασυ, δῦβθου 5 ἂδηὰ {γαηβροῦίβ 
Ἔνδῇ : ἴῸΣ {Π6Γ6 15 δὴ δίπηι οἵ δβϑϑθῆσβ 
Ὀεῖνθθη (6 νο, ονθῇ 85 είν ἃ 
τηαρῃεῖ οἵ 5ἴθδεὶ αἰἰγδοῖηρ δηὰ ἃ ὈΔσ οὗ 
ἸτοᾺ αἰϊγαοίθα ; ΟΥ̓, ἃ5 ἴῃ ἴῃ6 ῥγοάυσςοι 
οὗ τῆς εἰδοίτις ᾿ιρ]ῖ, Ὀεύνεθη ἴμ6 ἵνο 
στθοηϊς ΡοΪε5, ροϑνα δηθὰ ηδραῖϊνα, 
[ῃ6 Ῥοβιίνα τεδαν ἴο σοχηπλιηϊοαῖς [ἢ 6 

Ι. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΕἝ. ΧΙΠἧ]. 

ουγτοπῖ, [Π6 ποραῖίνε δρί ἴο σεοεῖνα {Π6 
ΒΔΓ ; δυῖ ἴἢδ56 1] π|5 γα ΠΟ 5 ἃΓ6 ποί ἴο 
Ὅς Ρυβῃδα Ῥεγοῃά {ΠΕ6ῚΓ ἴδτσθης ΠΠτη1{5. 

ΤῊΙ5 Ἰάδα παῖ ᾿ξ 15 ἴ[ῃ6 ἱπιποβὶ βρὶτξ 
οὗ τηδηβ βρὶγ - παῖ γα ῬνὨΙΟἢ ΠΟΠΊ65 1ηἴ0 
Ἰπητηδαϊαῖς σοηΐδοῖ δηά 1η6Η0]6 σοχὰ- 
τηυηΐοῦ ΜΠ [Π6 ΗΟΙΪΥ 5ΡΙΠΕ, Ψ1] δεῖνα 
ἴο δοοουῃῖ ἴογ ἴἢ6 ογάβσ οὗ βϑαϊιθησα 
ὙὨΙΟἢ ἴῃ ἴἢ6 σαγάϊηδὶ ἰεχίβ οὐ Ἂοἢ. χὶὶ. 
4, 5, 6, 81. Ῥα1]1 δϑϑίρῃβ ἴο ἴῃς ἴῆχθα 
Ὀϊνηθ Ῥοβοηβ, ἴῃ 6 ογάθσ πδιηοὶν οὗ 
ΔῺ Δϑοδπαϊηρ Οἰἰπηαχ, Ὀδριπηῖηρ ψ ἢ (ἢ 6 
Ηοΐὶγ Οἠποϑί. ΤὨϊς 1Ἰάδα τδΥ Αἷϑο (θά 
ἴο (ὨΙΟΙ͂Σ δοῖθ ᾿ἰρῃϊ ᾿ηἴο ἴῃ6 σϑοαβ568 
οὗ τῆς. ἴνο εοϑβίδϑιθϑ οὗ ρσορῃθϑυρ δηά 
οὗ υἱἱοπηρ ΜΙ τοηριι65 ; ἔογ ἴῃδἴ ψὨΙΟἢ 
15 σοτῃηπΊου ἴο Ὀοϊῃ [656 αἸνΊη6 ΓΑΡΓΓΟ5 
15 σοῃβοοιιβη 685 δχαϊῖθὰ ἀῦονα ἴῃς ἢυ- 
ΙΔ ΘΡΏΘΙΟ, γεῖ σοηϑοϊουβϑηθϑ5 δὲ [Π6 
5810 6 {ΠπΠ}|6 ΘΧΟΙΟΙΪΒΘα [ἢ ΠΊ4η᾽5 Νῆδϊί ΣΩΔΥ 
Ὀς6 τοπιηδὰ φτἀγέμα 5ριστιῖ, [Ι͂ἢ 115 2Ώτ716- 
ἐγαΐσ, ρΡοβϑεββδθὰ 1ἢ ἴῃς δοβίαϑυ ὈΥ τῇς 
ἀϊνίηας ἰπῆἤνπδηςσα, Ἔχρευίθησα ΟΥ̓ ΆΤΑΘΠ ΩΡ 
οὗ ἤδάνθη]ν τηγϑίευθϑ 56 οΙῺ5 ἴ0 ὑτεοθαα 
ἱπ ΠΟ ΟΥ σΟΙΏΡΓΟ ΘΒ οΏ, ὄνθὴ 845 
Βεηθμασγά ψῈ}}] οὔβογναϑ, “Ν}51 ρυκίᾶ- 
γ 6 5, ΠΟ νἹ ΘΌ15 : τΔῆηᾶ δὺϑοοηαιϊίυτη 
Θϑ5ῖ, ΠΟΠΊΘΩ ον δδῖ αιοά Ὠδιλο 56ϊξ 
ὨΪδὶ 4] δοοῖρι. Νοι ]ὰἃ δσυάλῖο 56 
πηςίο ἀοςοδῖ, ΠΟῺ 50] ηἴα 566. σοηβοϊθηῖ4 
σΟΙΏΡΓΘΠΘΠα ." [Ιζ ΤΩὩΔΥ ποῖα Ὀ6 τΓΤα- 
τηλικαά, ἴῃ ταίθγθησς ἴο οἢ. χὶν., ἴῃ ἰὴ 
[6 ριρ»εοέαϊα σοτητλ σας] οἢ 5 θεαί ἢ 
ἃ ΤἸὩΔη 5 Πίρῃσσ φημεέμηια ἀμὰ ἢϊ5 ποῖς, ΟΥ 
Ὀεΐψοοη ἴῃς “ οἰϊδά 6] δηὰ ἴῃς οἰγ,᾿ ἅττα 
ἀυτίησ [ῃ6 δοβίαθυ ἐμήγγεῥίδα ἀὰ 525- 
2εμπα δ, ἴῃ ἴῃ6 ρσορῃδῦς υἱΐογάμοθ ΤΠ6Υ 
ΓΘ τηδιηϊαϊηοα τ ουϊ ἸΠΙΘΙΓΟΙΡΈΏΟΩ. 

ΓΗΑΡΤῈΚΒΝ ΧΙἧ. 

: δριγημαί οἷς 4 αγέ αΐνεγς, 7 γεί αἷ τ 
2γοπί τοήδα. 8 4.4] ἰο ἐλαΐ ε4] αγε οἐνεγεεῖν 
ὀεείσισεά : 12 ἐλαί ὧν 186 ἔἶἔάε γοῤογίϊοη, ἂς 
ἐλε »μεγιδεόῦς οὐ α παίμγαἰ ὁοαγ ἐρπα αὐ ἰο ἐλέ 
16 “ηπμίμαϊ οἰξεεης», 22 “ἐγύζεε, απαᾶὶ 26 τ:μ- 

ἐσ ο7 ἐᾷέ τανῖό ὁοαῖγ ; 27 “0 τῦϑ «λοι (0 οπέ 
7» ακοίλεγ, το νιαξε τῷ ἐἀξ νιγείκαξ ὀσάγ οὗ 
Οάγισι, 

ΟΥΝ εοποετγηΐηρ βρί τυ] σι γε, 
Ὀγεΐῆσεη, 1 ψοιϊἹὰ ποὲ πᾶνε 

γοιυι Ἰρῃογδηΐ. 

ΟΗΑΡ. ΧΙ]. 1. εοπεογηίπς δὲ ϑΡΙΡΙΣ: 
“3... πεῖ βϑυπ)πΊΔΙΥ: ἴδ σθηθσγαὶ ἐ5- 
Εἰηςοῖίνα ἔδδίυσε οὐ βρεδκίηρ ἰῃ ἴῃς δριγιε 15 
(ἢς σοηϊεϑδοίοη οὗἉ [65:15 45 ἴμε [ογά, Ὀυῖ ἴῃ 
βροςίδὶ υἱζεγαησοθ οὗ τὰ δρίγ, νουοσπϑαξεά 
ἴο ἱπάϊνίἀτι4}85 ἕοσ ἴῃς νεϊτε οὗ ἴῃς οοπι- 
ΤΩΘΏΙΥ, ΟἸΗΣΓ ἔγοτλ οὴς δῃοΐμοσ. Οτς πὰ 

[Π6 5ᾶπὶ6ὸ ϑριγὶ 15 [Π6 δΌΡτοηΘ ϑοῦγος οὗ 
ἴπ656 νᾶγίϑὰ δηάοντησηῖβ, 51 Ὧἃ5 ἴῃ τῆς 
Πδΐυγα] νοῦ] ἃ ἃ δἰηρὶθ νυδῖου 15 ἴῆ 6 ὨΙρΠΟΣ 
ΒΟΊΓΟΘ ΟΥ̓ΠΠΠΊΘΓΔΌΪΟ ἱστι χαῖοηβ. ΕΤΟΠῚ νΟΥ. 12 
οηνναγάς ἴ86 ὙΠῸ οὗ πε ϑριγὶϊ Ὄχργεβϑθά ἰη 
ἃ ΑΓ ΟῚ οὗ ρυδοα- 5 5 1Ππδιγαῖθα ΟΥ̓ ἴῃ 6 
ὉΏΠῪ οὗ [Π6 δυχϊηδη Ὀοάγ, ννμῖς ἢ ΠΟὨβἰϑῖ5 οὗ ἃ 
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24 Ὗε Κηον τΠδῖ γε ψεγε (σεηεεβ, 
ΟΑΥΓ ἃ ἈΥΑΥ πίο {Πμε56 ἀμπὶὺ ἰάοἱβ, 
ὄνθῃ 85 γε νγεγα ἰβά. 

4 ὉΜὨετείοσγε 1 ρῖνε γου ἴο υπάογ- 
δίδπα, τπλὲ πὸ πηδῃ βρθλκὶπρ ΟΥ̓ 6 

ας τ δρίτίε οὐ οἱ ςλ]εῖῇ 6βιβ 'δοουγββά : 
δηά ἐῤραῤ ΠΟ πιᾶπῃ οδη ν τἢλι [6508 
15 [86 Γ,οτά, θυζ ὃγ τε Ηοὶγ ΟΠοϑβι. 

Ι. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. ΧΙ]. [ν. 2---. 

4 Νον ἰδεγε δἂγεὲ ἀϊνεγβί(ἰεβ οὗ 
διἢι5, Ὀυτ τῆς β4πιε δρίτιτ. 

ς Απά τῆεϑγα ἅτε αἰ εγθηςεβ οὗ δά- 
ΤΑΙ ΠἸδίγατίοηβ. Ὀυϊ [ἢ6 5.πηε [,οτάὰ. 

6 Αμά τῇεγε ἅγα ἀϊνεγβίτίεβ οὗ ορε- 
ΓΔΓΟΠ8. δῖ [ἴ 15 [ες βδᾶπχ6 (ὥζοά ψῇῆϊςἢ 
ψνογκεῖῃ 4|} ἴῃ 8)}. 

7 Βυῖ τῆς πιαηϊξεβίατίοη οὗ τῆς 

ΤΩᾺ ΕΙΡ]ΙΟ ΠΥ οὗὨἨ «πιοπλεῦβ ἰῃ Βαγπιοηΐοιιβ σοτη- 
Ὀἰπαῖίοη. Εσοπιὶ ἴπε τϑοὶργοσδὶ βογνίοθ τοης- 
ἀεγοά δΥ 41} ἴῃ6 τηοπθογβ ἴο οᾶο ἢ οἴΠοῦ, ποῖ 
οης οὗ νυἰςἢ ἰ5 ουὐἵζ οὗ ρίαοθ οὐ ννἱβουί [ἴ5 
ῬΓΟΡΘΥ͂ ι1ι56, 4η ἰπίογεηςσθ 15 ἴο θὲ ἄγαννη {πῖ, 
ἃ5 (τισι ῃ5 ἀγὸ ᾿οηδιιοηῖβ οὗ ἃ βρίγίτυδὶ 
ογβδηΐίβι, ποηθ οὗ ἴπεπὶ δῃοιϊά ἀερτγοοϊαῖα 
οἴ τ Ὠἰπηβο ἢ ΟΥ ΔΥ οὗἉ δἰ5 ἔθίίοννβ ; ὄνθη πὸ 
ῃορά δηά νυγίἢ οὗ διιοἢ 45 ἂγὲ θηάονθὰ ψ ἢ 
ἔδννευ οὐ ἰηξογίοῦ γί δῃοι)ά ὃ6 ἔᾺΠΥ τεσορ- 
Ὠἰδεά. 5111} [ποτὰ οἱρῆϊ ἴο Ὀδ ἃ βἴγινίηρ δέ σ 
[6 πιο δχοοϊ]θηΐ ἐῤαγίενιαία, πὰ ἴπ6 
ἈΡοβίϊα (νοῦ. 21) νν}}} δῆονν ἴῃ6 (ογὶπιδίαηβ 
[86 ννᾶγ τπεγειιηΐο. [ἢ [Π|5 γθῦβο τῶν πνευμα- 
τικῶν 15 ΟἸΘΑΓΥ πεμέσγ ἨΟΣ (85 ΤΔΠΥ)} πηᾶβοὰ- 
ἸἸπ6. 

Ὡ. Ἀεπάεσ, 79 καον μαΐ ψ86ὴ γθ 
ἍΟΙΘ ᾿θαίμθῃ, 88 ἈΔΡῚΥ͂ γ0ὺ ΨΟ0Ι͵Ο []θἃ, 
9 ΜΟΙ ᾿ἰθὰ Δ ΎΔΥ ἴ0 ὙΟΣΒΕΪΡ ἴμο80. 
ἰά 018 8ο ΒΡΟΘΟΒ]688: ἴποβε τηϊΐο ἱπηὰρο5 
ὙΠΙςἢ, 50 ἴδτ ΠῚ ἱπϑρι τ ηρ 5ρθθοῇ, νοῦ ποῖ 
8Δ0]6 ἰο σρθαὰκ {ποπηβοῖνοβ " Νὸ ἀουδί, ἰη 51, 
Ῥαυ}5 πιϊηα ἴΠ6 ἰσωδ έν ῬΟΝΘΓ ΠΟΓΘ ἰ5 ϑαῖδῃ, 
νο Ὀεμηἀ ἴτἢ6 οἱ -ννοῦ] ἃ πιδομιποῦυ οὗ 
ἸάοἸΔίΤΥ ἀπ οὗ ογαςΐεβ ννᾶβ8 Ὀγ {πε τι ΠΙβιΓ65 
οἵ ἢῖ5 ἀε!υϑἷνα ἀδπιοηβ ἴμ6 ὙΠ ννΊγορα ον οὗ 
ΤΆΟΓΑΪ τ ἰβοεΓ ; οἢ. χ, 2ο. [ἢ 15 νοῦϑὲ {πὸ 
ΓΟσι} οἵ θείης ἄγατυπ αἵ 8}} 15 [ἢ Βεΐπς ὠγατυη 
ἄαυαν: αἴϊγαοςίοη ὈδοοπΊε5 δυβογρίίοη. ΤῈ 
ΟΡΡοβιίῖθ ἴο 115 Ἰθδάϊπρ' ἀϑίγαυ 15 ὀχργοβϑϑά ἴῃ 
Κοπι. νἱ}]. 14. (ΤΠ ὡς ἄν Ξε ἁ: οπ ογεασίοησ. 
ΤΠ Οτεοῖς ράγΆ}}] 618 φυοϊεὰ ὈΥ ΑἸέογά δῖς 
ὯῸ ῬΑΓ4116]5 αἱ 4]1, Ὀθοδιιθ ἴῃ {Πποπὶ ἴἢ6 ἄν 
ΟὐσιΓ5 ἴῃ ἴῃς ἀροάονίς; ἤδγὸ 1 ὀσσιγϑ ἴῃ 16 
2γοίαιι : ἴῃ ἴαλςϊ πόσα ἄν ξξ, ἀνὰ τὸ τυχόν.) 

39. ζῥρεγεζογε) ὅϑθῆβθ ἀπά οοπῃειτίοη: 
“Βεοδιδὲ ἴΠ6 ἜΧρογίθηςο5 οὗ βρί γι - θα πλθη 
σουὰ ποῖ θὲ Κπονῃ ἴο γοιι,, Ὁ (ὐογ πε ίδηδ, 
ι γουγ ἴθοπ ποαῖμπεη ἰηξατυφίίοη, ἀπά ἰπδ9- 
ΤλυςΓἢ 45 ἴῃ γουγ ἰοῖῖογ ἴο πιὸ γου μαΐ ἴῃς 
4ιυεβίίοη --- ν ΠῸ ἢ ρεπεγαὶ ἰβ ἃ Οοὐ-Ἰηπρίγοά 
ΒΡΘΆΚΟΙ ἀπά ΠΟ ποῖ, δηά Υ ννβαδὶ τπογαὶ 
Τουςῃδίοηςβ ἅτε ψὰ ἴο ἴδϑι {μ6πὶ )---ἰθᾶγῃ γε 
ὙγῆῸ ἤᾶν δραπάοποα τὲ ιντεϊςῃθα ομεὶ ἔοσ 
{πε ΒΑΡΡΥ ποαὺ, ᾿μαΐ με ογιξετίοη οὗ (γίϑιίδῃ 
ἰηϑρίγδίιοη 18 ἐῤς εοη δ σίο ΟΣ ὕες ας Ζονά, 
ἃ αἰνῖπε νναϊομινοτὰ τΠδὲ σδη οπ]γ ὃς υτιετοά 
ἔτοπι ἴπ6 ποαγῖ ἴῃ ἴΠ6 ρόοννεῖῦ οἵ οὐ β ΗοὶγΚ 
δριγτις ̓  ὙΒΕΓΟ 5 ἰηάεοά ἃ τουτί ]6. πδραῖίνο 
ΤΟΠΉ ἢ ΡΑΓΆ}]6}] ἴο ἴπ|8 μοβίί(ίινεα, νυν ῃὶςἢ ἰ8, 
απαϊρερια αὶ ὕω. ΤὨϊ5 οχθοσζδίίοη οοσλεβ 

ἔτοτῃ ἴοηριι65 ποῦ βεῖ ἴῃ πιοιίοη δγ {πῈ ΗΟΪΥ 
Ομοβῖ. ὍΤῇῆο Ὁ γιδίίδη βᾶγ ζογά (νεγθυτῃ 
δοίεπηθς ἰη υΕΧΧ. ὡγ Ηεῦτγ. “ΕΗΟΝ ΑΗ) ἐς 
“εις  ΤΊΕ δος γίβίίαπ [ἐν (566 Βεηρεῖ) 
ΒΑΥ8 “εεμγεεά ἐς ὕσσμς ") ΒΘ ΠάεΓ λέγει Βαϊτὰ 
δηὰ εἰπεῖν Β8Υ, δη4 τοδὰ Ἰησοῦς. ΤΗΣ ροῖ- 
50η8] ΠΑΠῚ6 ὕει ἰ5 θοτῖογ [ἢ 4η [ἢ οβςϊα] {116 
ὥῤνιμὲ ᾿όγα, ἃ5 ἀδποτίη ᾧ τῆ6 δι σζογίεαὶ! Μ΄ ςϑδὴ 
οὗ ἴπ6 (γί βιίδη᾽ 5 ἔδιἴἢ, ἴῃς 1 ογὰ οχαδιϊθαὰ ἴο 
ἴῃς βάθια ἴἤγοπο νὰ Οοά, 

4. (Δοπηξοζίοῃ : ἴμεγε '5 ὯοῸ σμδηρθοδ Ἰθηθϑς 
ἴῃ {86 ὁη6 ννδίσμννογά οὔτε Βο]ονίης Βεᾶτῖ, ἢῸ 
νΑΤΊἴΙοη οὗ 5οιιπἀ ἰπ ἴῃ6 οπὸ Κογηοῖο οὗ Οοἀ- 
ἱπβρίγοά ϑδροθςῆ, νι ἰςἢ ἴα δυθυπηοσο δες ἐξ 
Δογά! Ὑεῖ, ποϊννΠϑίφπαϊηρ [85 σοηδίδηξ δηὰ 
ἰογαὶ πιοποίοπθ, ἴπογὸ ἃγὸ πχαηίβο]ά ἐϊξἔϊπο- 
τίοη5 οἔβαγίσ»ιαία ἴῃ τῆς σπμυτοῖῦ, ΤΉΘ56 πηΐγα- 
σμΐοι5 ἐπάἀοννπηθηῖα υγουρῃς ΕΥ̓͂ [6 ργδοο οὗ 
Οοά, {λεβὸ δι ρογβοπβιιοὰβ ροννοῦβ ἀδϑίρποὰ ἴο 
ορογαῖθ ἔογ [πε δα Ποκτίοη οὗὁὨ τμ6. σοπιπηιηϊγ, 
δηά {πεγοΐουα ἀρργοργίαιοα ἴο βρεοῖαὶ ἰηάὶ- 
νιάυλ]5, δὐϊυδίοα ἴῃ Κιίπα ἴο {ποὶῦ βϑνυθγδὶ) 
Πδΐιγο5. ἀπά πηοῖεά οὐ ἴῃ πιθάβιγο δοςογάϊηρ 
ἴο {ΠοῚΓ σΑΡδΟ 165 --- 50 Πλ6 μισθίου, οἴδουϑ 1685--- 
αἰ ῥῬτοσθεὰ ἔτοπλ οὔθ δηὰ ἴδ βᾶπης ϑρίσγιξ, 
Βιυιΐῖ οοττεβροπάϊης ἴο (ἢεδ6 αἰϊδιϊποϊίοῃς οἔ 
ξγαςενχιδθε, ἃ}} ἀετῖνοα ἔγοπι ἴῃς «α»ηε δρέγηϊ, 
ΤῈ αἰδιϊποιοη5 οὗἉ »εἐπέεέγίες 41} ἀρροϊηϊθά ΌΥ 
{π6 «α»ῖς Ζιογά, ἀφ ηϊῖ6 σμδηηθὶ5 νη ννῃϊοὴ 
ἴδε ργαςθ- ΕἸ Εἔβ ἀγὸ τηδηϊξοϑϊοα - ἀηὰ Βοοί68 
ἴμεβε ἔννο, {πεγα τὸ, {πίγά]γ, ἀϊδιϊηςτοπ5 οἔ 
»ιϊγαοΐει 811 βρτιηρίηνς τῸπὶ ἔπ 6 σα»ε Οοά, ννῆο 
Μγ Κοῖἢ Γμ πὶ 4}} ἴῃ 411, ννῆο δείηρ {π6 Εἰγοῖ 
(άαυδε ΟΥ̓ κἰ Παῖαε5 ἃ}} {πὸ σ: δ ἴῃ 8}} τῆς εἰᾷβα, 

ΓΏΙ5. ρᾷϑϑαρε, ἔγοπῃ (Ββγγβοβίοπ) δηὰ Τἢθο- 
ἀογεῖ ἀοννηνναγάβ, μᾶ5 δεδπ δνογ τοραγάθα 25 
ἃ Ὀυϊννάτκ οὐ Τυϊηϊταγίδη γῆ, ΕΓ γοδθοης 
ΠΥ ἴπῈ ΟΥάογ οὐ Ῥογβοηλὶ βϑηϊιθῆσς οοπη- 
τηθηςο5 ἢ ἴῃς Ηογ ΟΠοβέ, 566 [ηἰγτοάαυς- 
ἴοι) ἴ0 1815 ομδρίεσ. [1 βΒῃου]ὰ δε φδγθίμ!ῦ 
οὐϑβεγνθά ταὶ βεγὸ ῤε τασις ϑρίγὶὶ σοπηοῖοβ 
[86 δεγεοπαίν - τὴ. 18 φυϊζο οἶδα ἔγοιη ἐδ 
Δηδοριιε5 ἰὴ ἴΠ6 οοηϊοχί οὗ 2ῤὲ τανπὸ Ζογά 
Δηὰ ἐῤε σαπις Οοά; Ὀυΐ ἴῃ νὸγ. 3, ψἤοσο ἰδ ἰ5 
δαϊοα ἐπᾶϊ 11 [5 ἃ πλογᾶ] ἱπιροββι ΒΙΠΠ 1 γΥ ἴῸ βαΥ͂ 
Ζογά 7έεμς βανὸ ἴῃ ἴῃ ο]επιθηξ οὗ Η οἷν ϑριγίξ, 
πε εὐδἔἤμεπεε οὗ ἴῃς Ἰἰνίηρ Ροννοσ οόπιθα ίοὸ 
σίενν, {Π6 σδὲπε οΓ ἴπε βιη, ἴῃς ἀϊνίης Ξριὶτὶἴ- 
ΔΓΔΟΘΡΠοτα νος (Π6 ἴπηεῦ τῦδὴ δγραῖδοβ 
ἤθη ἴμ6 ΟὐΟΓ τῆδη βρεαῖβ. 

7. Οπε ἂπὰ ἴβεὲ βἅὴς ὙΓΙρεσβοηδι [εἰ γ 



Υ. 8---το. 

ϑΡΙΠ 15 ρίνθη ἴο ἘνΈΓΥ πιᾶη ἴο ῥγοῆὶ 
νη]. 

8 Εογ ἴο οπε ἴβ8 ρίνεη ὃγ τῆε δρίτιξ 
[ἢε ννογτά οὗ νυ ϑάοῃι ; ἴο Δποῖπογ [δῈ 
ννογά οὗ Κπονίεάρε ὈΥ τῆς 8δηπὶς 
δρίπῦ; 

οτρι παῖθ8 δηὰ ορογδίεβ: γϑὲ ἰη ἴη6 (ἢ τ ϑτίδη 
δΟΟΙΘΙΥ ἴο ἱπὰϊνίάπα]δ ἐδ αἰνὰ [89 
ἸὩδυϊοδίδιϊου οΟὗΥὗὁἨ [80 ϑϑρίτὶς ὙΣΖΙῸ ὁ 
Υἱϑν ἴὸ [86 ΘΟΙΏΠΙΟΣ ὙΠ6Θ04]. 

8. ΤὭοβε ηΐπὸ ἐδαγίσναία ΔΥῸ Ὡοΐ ΘΑΞΥ ἴο 
οἰΔ55:γ, δῃά ργοδδῦὶγ ἴδ6 Αροϑβίϊα μδά ἰῃ νίονν 
ὯΟ 5ἰγιςῖ Ἰορίςαὶ διταηρετηθηῖΐ. 

72ε «υογά 97 «υἱδάο»ι.}] [Ι.6. ἀϊδοουγϑε, ὈδΑτ- 
ἴῃ ὕροῦ ἴπε Προ νυϊδάοτη δηὰ ἀδθορογ 
ἀοςοίτηε5 οὗ Οσοάϑβ οοιηβοὶ οὗ τεἀεπιρίίοη : 
ἐχροϑίτου, [δέ εἰς! ἀδἴε5. [8686 ἱπηὸῦ {Γυ [ἢ 5 
δηα πλᾶκε5 {πεπὶ ρἰδίη ἔογ ργδοῖ!ς] ρυγροβαβ. 

2ε «υογ οὗ ἐποευϊεάσε ἸΠᾺΡ]165 ἃ 1655 ρσγδᾶς- 
τἰοδὶ {δὴ βρθου]αῖίνο ἀἰβουβοίοη οὗ [ἢ 58π|6 
Ργοΐουηά {τυ ἢ5 τεραγαθά 45 ἴθ ἀϊνίηθ ρἤΠο- 
ΒΟΡΗΥ οἵ ΟἸγβ Δ}: 1 πιεᾶῃβ αἰϊβοοῦγθο, 
[Ποοτγϑῖῖς ΟΥἹ 8οϊθοηῇῆς, ἀθουΐ τΠ6 Ρχγοϊουηάσι 
ΤΑγϑί ΓΙ 65; 566 (ἢ. ΧΙ, 2. 

9. αμὁ ἤόγεὲ ἀδηοῖθϑ βοπιηείῃπίηρ δίρθοῦ 
ἴδδη τῆς Μώες “αὐυΐδεα, σοτηπιοη ἴο 4}1 (ἢ τὶδ- 
[[1η8, δηά βοπιοῖῃπιπρ νυἱάθσ (ἢ4η τῆς “4ε: 
»ἰγαςμέοσα οἵ Μαῖῖ. χν!. 20, δοῖηρ ἴπ6 τποῖπο Γ 
ΟΓ σοῃαϊΠοη ποῖ ΟΠἿΥ οὗἉ εἰιγο5 δηά οὗ τηϊγας 65, 
Ὀυΐ «ἰ5ο οὗ ργορβεῖϊὶς βρεθοῖ δηά οὗ ἀϊβοογῃ- 
τχθΐ οὗ 5ρίγιῖβ: ἴο 118 οἴοςοῖ Μουεγ, ννῃο 
αἶϑο ννῈ]} ἴθιτβ ἴἴ ὦ δεγοινηε ΟΥ, ζα1δ. “Τὸ 
Δποῖμεγ ρταᾶςθ- ἔς οὐὗἨ συγοβ:" ἰάματα ΞξΞ 
ΤΩΙΓΔΟ ΪΟΙ 5 συ Γ65 οὐ ΟΠ ἀϊπίετιροῖς οβδοϊοά 
Ὡοῖ ΟΥ̓ παΐιγαΑ] 5Κ11}}, δῖ ΟΥ̓ 5ρίγίτυδὶ ροννογ: 
ὈΠῸΣ ([18 ς1458 σδπηα σαϑίϊηρϑ οι οὗ ἀθτηοῃβ. 

10. Τὸ ποίδεν δὲ «υογἀἰηρ οὔ πιέγαοίν ) ΟΥ 
ΙΏΟΤΕ ΘΧΔΟΙΪΥ, “Ἔχργοβϑίοηβ ἴῃ ἂἃςῖ οἵ σοά- 
Εἰἴνθεη ροννεῦβ.: ὑπάθγ [Π15 οἶδθ5 οᾶτηθ γὸ- 
δίογιηρ ἴῃς ἀεδὰ ἴο 1}. 

10 ἀποίδεγ ῥγορδεω.) Ἐδπάετῦ : ῬΣΟΡΆΘΒΥ- 
πᾳ. ἼΠθ Αροβίὶα 'π {πε56 σμαρίεγβ ᾿ἰδγ5 
ςοηϑί θγδθὶε βἴγεβϑ οἡ ἴὴ6 με οἵ ργορβεῖὶς 
Δπηουηςετηεηῖ. ἴη (815 ἐραγίγια," ργθαϊςτ θη 
οἵ ἴῃς Πιΐζυγεο᾿ 8 ΟὨΪΥ πα οὗ 5ονεσδὶ ἔργ πΊ8 
οὗ τονϑδίίοη οἵ οὗ ν᾽ϑίοη σοσηπιιηιςαῖοά ἴο 
ἴἢ6 Ργορῃεῖ ΟΥΓὁ 566σ. Τδε ἰάοα οὗ γογείειδης 
ἀοεβ ποΐ δβϑθη τ} θείοης ἴο ἴῃε6 νψογὰ 
προφήτης; ἴῃ!ε πρό ὯδΔ8 ἃ Κιπά οἵ ἰοοδὶ 
τείεγεηςα. 

Τ2ε ῥγοῤῥεῖ 18 Ο06 ὑγῇῆ0ο, ΞΔ πα ϊηρ ἐπ δὲ ζόγε- 
5τοιρά ὁ, Οοά, ἀπηοιησθ8. οἡ αϊνπε ἱπιριι 58 
δηὰ νυ ἀϊνίηθ Ῥόννεγ {συ ἢ 5 ὑηνει]οὰ ἴο ἢ]5 
βρί γίζυδὶ ρετοερίίοη. ὙΒεβε {γυῖῆ8, οἤξῃ 
δι χηϊποδηΐ οὗ 8αἰναϊίοῃ, ἰἴ [5 ἢἰ8 οβῆςε ἴο γερογέ 
,)γ 1δὲ «υεἰαγε οὗ 1δὲ κορπριμπίί)γ. Ἠε τεςεῖνεβ 
δα ἰὴ 898 οὐνὴ ΠΙΒΒΟΙ 5ριγιῖ; υπΐο ψΒΙΟΣ, 

Ι. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. ΧΙ], 

9 Το δποίδπεγ ἰδ ὈΥ τῆς 5Δπ|6 
ϑρΙΓΕ ; ἴο Ἀποῖδεγ ἴῃς ρ᾽ 5 οὗ μϑδιίηρ 
Ὀγ τε 54π|6 δριτίζ ; 

ΙΟ Το δποῖίμεσ τῆ6 ννογκίπρ οὗ 
ΓΑΙΓΔΟΪΕ8; ἴο ἈΠΟΙΏΘΓ ΡΙΟΡΠΕΟΥ ; ἴο 
ΔΠΟΙΠΕΓ αἰβοογπίηρ οὗ 8ρ|ΓΠ5; ἴο ᾶἅπο- 

ἃ5 ἴο 8ἃΠ ΟὈϑοσνδίοτγυ οἱἠ Ὠδανθ ΠΥ νἱϑ οηβ, ἢ 18 
Ἰρ ἔογ ἃ βδοάβϑοη νἱίπαάγαννϑ [1561 δηὰ νυ ῆογα 
βησιηκίηρ ἔγοπι 41} σοπῖδοϊ νν τ Θχίεγῃδίβ, ἰΐ 
ὈδοοπΊ65 “ἃ ϑδείης ΕΥ̓, ἃ ποδγίηρ δὰ, ἃ Ρ6Γ- 
σεἰνίης 5θῆϑε "ΤΟΣ ἴδε τῆϊηρ8 οἵ εἴθγη υ ΟΣ 
οὗ ἴπ6 ξυΐυγο. ὙνΠαϊς {πῸ ργορβοῖ τῆ. Γδ- 
οεἶνεϑ ἴῃ ἴΠ6 βδησζυδγυ οὗ [115 ϑρι γῖϊ οὐ πιϑοῖ- 
Ἰηρ-ΡίΑςο οὗ ἴῃς ἵννο ννου] 5, παῖ ΒΘ σηπομριοξ 
ἐῤγομσό ἐῤὲ νπεάδωνι ο ἐδε “μδογάΐπαϊξ πεπά ἀπά 
ἐπ: ομὐδοαυὶπς σρέεορ: ἴου ἴῃ ἴδ φγορῇεῖς 
Θοβίαϑυ ἢ γος οοηϑΈζιοηϊ5 οὗ ἴῃς 5ρίγιἴ- 
παΐυΓο, ποῦς δῃὰ ἰοφος δηὰ 2περπα, σοΟητΤΙΠῸ 6 
ἴπ υπϑτγοόκθη σοπηπιιιηϊοδίίοη υνἢ ες οἴ ΒΘΓ, 
1’ Βὲ Ὀδ ἃ 566 γ, ἢθ σοῃίοιρ δῖθβ ἰπδῖ νυ] ςἢ ἰ5 
866, ηοΐῖ ἃ5 ἰζ 15 ἰῃ ἰϊβεὶἔ, Ὀιιζ 8ἃ5 1 σοπηθ5 ἴο 
νονν ἰῇ ἃ 5υτηδοὶ : [{||5 ϑυπηθ 1} ἰ5 αν] ΠΟΙ͂ 
ζογπιεὰ ἔοσ ἴῃ6 ρυγροβὲ δηά οἴϊεῃ δοςοπηπιο- 
ἀδῖεά ἴο ἴΠε πιδη᾿5 παΐυσγαὶ Ὀθηΐ οὐ δἀπςσδιϊοηδὶ 
τοάδ οὗ τποιιρῆϊ, Ὀείηρ ἙΠΙΘΗ͂γ ἔγαπιθα ουἱ οὔ 
τιδίογ! 415 ἔοι Πα ἴῃ ἢ 18 50) ον γ. ὙΤΠ6 Ὁγὸς 
πεῖ 15 ποῖ ἰηάοοά, κὸ [Π6 διιδοςς οὗ τῆς 
»γε4ς Θαδβίδϑυ, Τρ ΟΥ̓ σδιρῃῖ υρ ἴο ἴδε σοη- 
ἤη65 οὗ 186 [τά Πευθη οὐὁ [155 Π} ἰγᾶῃ 95» 
Ιαϊθα ἰηΐο ἴῃ6 Ῥαγδάϊβεο οὗ σοά; διιΐ ἔτοτῃ 
[ῃ6 τόςσίργοςδὶ ἱπηθδηθηος οὗ ἴπ6 Πυπηδη 
δρισιῖ “ἱ οὗ τῆς ἀϊνίπο, ἴΠπογΓα ἀγῖϑε πηδηϊ εσία- 
[Ἰοη5 ἴο ᾿ἴ8 τηϊηα ἴῃ 4 οἱοίηρ οὐ σοἰουτίης 
Ὀογγονν θὰ ἴτοπι [15 ἱπαϊνίάυδ] πδῖυσο. ΤῊΘ 
Βιρεγβεηϑβιιοιβ. νυ ἢ ἢδ 158 Ρεττηϊοἀ ἴο δ6- 
Πο]ά, ρᾶ5565 ἱπηπχεάϊδίο! Υ (45 γοπιαγκεὰ δῦονο) 
{πγουσὴ 818 οὐνη ποΐνς ἱηῖο ἰορο:, ἀπ [8.5 ἴῃ 
(6 ἔογπι οὗ ϑρθεςὴἢ ἔγάνθ!πρ ΤΠτουρ ἢ 18 
τοῦτ οὐΐ οὗ δ! πιϑεὶῇ δηΐογβ ἴῃ θαγβ δῃηὰ ἴῃ 6 
ποῦς οἵ ἴῃς |ἰσίεηίης σοηφτοραϊΐοη δηὰ 80 
Ὀεσοπιθ5 ἐπέ σιδίς δηὰ τπεγείοσε γοβέαδἠε 
ἴο ἴΠ6 455] ἃ σΠ ΓΟ : 566 οἷ. χὶν. 3,4, 5 
«νον ϑοπὶθ οὗἉ ἴΠ6 αῦονε [4.85 ἄγε ἴδίζεῃ ἔγοτΣ 
ΒΙδ]. Ῥϑγεοῖ. Ρ. 420. .. [ἴ πιαῦ ὃς δάἀήρὰ 
ἴῃηαι 851. Ρδαιὶ] (1 ον. χὶ!.) βδθεπβ ἴο πᾶνε 
ἐχρογιθηοθὰ τ86 »ιγεες ΘΟΒΙΑΞΥ, ἴῃ νυ ἢ αϑὲξ 
απίριις, νιαπεί απίρια (1, Δοϊδη 1115); δηά ἱἰ 18 
581 ἴ1π ΤΠοπιᾶ58 Δαυ]η45 ἴῃ ἢ15 ἰλϑί {Π|Πη655, 
ἀννακίηρ οὐΐ οὗ 4 ἰοῃρ πιγϑῖίς δοβίδϑυ, 6δχ- 
εἰλιπιοὰ “γεαπα υεγόα «μάυ. ἴῃ ἴπε 2γ0- 
είς ἐςϑίδϑυ, ἴΠ6 ἀγεαπα σεγόα τὲ τοροσίεά, 
8ἃ5 ΠΟΥ ἅγε σεςεϊνοά, ἴὉ0γ ἴδε ροοὰ οὗ [ἢ6 
οδυγοῆ. 

Ιὴ ἰδὲ χίοποἰαϊία ΟΥ εχαἰεάδ μἰϊογαπες οὗ 
ἐοηρμδ: ἐπ ἐσσί αἱὶς εἰσυσέίοη 97 “ῥίγ", αἰϊαάεὰ 
ἴο ἴπ νοῦ. τ οἵ [Π]8 Ἑσμδρῖοσ, ἴἢ 6 βΌργεπια 
δρι γι οὗ 6 δοβίδες υἱΐογεσ, θηςοτηραοβοά 
δηὰ ροηῃεϊγαϊοα Ὀγ ἴῃς ΗοΪγ ϑρίγιξ, ἰη δάση 
γαρίυγεβ οὗ ϑιιρεογηδίυγδὶ ἡβημὴ (ριγμαΐμ 
ογαἰΐο, ΓΤ οτῖ}}.) ϑοασίηρ θεγοηα [6 σδῆρο οὗ 
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πε ἀΐεγ: Κιπα8 οὗ τοηριεβ; ἴο 
Δηοῖδογ ἴῃς ἱπτεγργεζδιοη οὗ τοηριι68 : 

11 Βυῖ 411] τῆε5ε ψόογκεῖῃ τῆδϊ οπα 

(ὴ6 ταϊϊοπμδὶ δρργεϊιθηβίοη, 2115. ἴο βηά [ἰἴ8 
ὨδῖυΓΑ] ὀΧργθϑϑίοη ἴῃ ΣΑΓΟΏΔ] βρθθοῖ ΟΥ̓ σχος 
Ὀεροίϊζεπ οὗ ποΐ: δοοογάϊηρ!γ 1ἴ τοβϑοσγί8. ἴο 
δυρογπαΐαγαὶ οχργοβϑίοη οὗ ὈΠ155[1] Ἐχρόγιθηςο, 
ποῖ ἰηἀοεά ἴῃ βρϑεςῖ ἐπρεηάεγοὰ οὗ ἴῃς πιπά, 
Ὀυΐ ἰη 4 δοηχμε ἐγεαϊεά ΟἹ ἐδε ϑρίγι:. ΤὮδβε 
ἰηϑίδηίποουγ βριϊ-οτγοδίθα οηριθ5 ἈΡΡΘΑΓ 
ῃονν ἴο Ὀ6 ἰη {Πεὶγ σΠδγδοῖοσ 45 ΠΠπ|Ὲ6 Κηοννῃ 
ἴο Οὐ γϑοῖνοβ, βοραγαῖθα ἔτοπὶ [Π δ ΠΔ 85 ννε δΓὰ 
ΕΥ̓͂ 80 ΠΊΔΠΥ ΟΕδπίμΓίεβ, ἃ5 ἰΠΕΥ ὑνεγὸ ἴδεη 
ὈΠΙη[6ΙΠμ10]6 ἴο ἴ(λ6 (ΔοΥ τ δπ σμιισο ἢ, υ}]655 
ἴδογο μαρροπεὰ ἴο δὲ ργθβϑοηΐ ἴῃ [6 4556 Υ 
ΟΠΘ 5ΡΘΟΙΔΠΥ εἰβοά ἢ [ἢ 6 σΠαγβπιδ οὗ ἐπέογ- 
»γείαέίοπ 97 ἸΊοησμες. ΟἿδ 1Πϊηνμ 566Π|5 σογίδίῃ, 
τηδῖ {Π15 ὀχίετηρογιβοα Ἵγεδίίοη δηᾶ ἰσγοργοβ- 
δίδ]6 υἱΐογαηςς οὗ ὑπκηοννη ἴοη 165 νν85 4 
ἀϊδιϊηςὶ ἔγοπι ἴΠ6 βρθακίηρ ἴὴ ἔογείψη ἰδησιιατο5 
(Αεῖβ 11.). [ἢ [86 οπαγίβπια οἵ ε]οβϑοίδιἰα ἴῃ 6 
δυκίαϊϊς Ὀδοδπιε 50 ἴο 5βρεᾶκ ἠηφμίξε: 6 ννᾶ8 
ἀυτίηρ ἢ5 ταρίιγε οὗ δάογαηξ[ίοη δὴ ἱπϑριγεα 
γλωσσοποιός. 

10.---(εσμεμμεά.) Το «ποῖδεν ἀϊεογπίπρι οὗ 
“ρ,γ11..} 1.6. 1ὴ φαςῇ ἰηδίδηςθ οὗ υἱΐογαηοο, πε 
Ῥοννοὺ οὗ τί σμογ Ἰυά μίηρ οί μογ ἴΠ6 υἱΐετ- 
Δίς6 Ποπλο5 ἔσο ἴπε ΠΟΙ Οποβῖ οὐ ἔτοπὶ 
τῆς Βυπιδη 5ρίγιῖ υπδίἀοά οὐ ἔγοπι ἀδὶ υϑῖνα 
δρίτ8 οὗ ἀςπιοηβ (1 Τίπι. 1. 4): “ἴογ {ποτα 
νν5 αἱ ἰδαῖ {ἰπὶὸ ἃ ρσεδῖ αἀϊνεγϑδιίν οὐ ἔαὶβθ 
Ρτγορπεῖβ, ἴπ6 ἀθν}} ἁπιθι τουδὶ 5ἴγίνιης ἴο 
Ρίφηϊ ἴῃ τίνι ΓΥ ὃγ ἴῃ 5:46 οὗ Οοὐ᾽β Ἴ τυτῃ 
815 οννὴ 1,16. (ΟἸΠγγυϑοβίοπι. 

ἀϊυεγ, ἀἰπά 9.6 Ἰοπρμο..1 ΓΤ εθε ἀπηκηονγη 
ἰοῆσυθ8 οὗ ἀἴνοῦβ Κιπάβ τὸ Ῥβεῦῆδρβ ἴο δὲ 
ἰἀοηπῆοα ἢ τῃ6 πεῖ ἐοησμες οἵ Ματκ 
ΧΥ. 17. [{ 80, γεγο ἴποθε πέφυ ἐοπσμθ, ΟΥ̓ 
γλῶσσαι καιναί ςοπηδοῖεά νψ» ἢ ἴΠ6 πεοὺ 
ἐγεαίίοπ ΟΥ̓ καινὴ κτίσις) Βαρυγουβ ε͵δου- 
Ἰαϊίοη8 οἵ ἴη6 πέεὺ »πᾶρ ΟΥ κιινὸς ἄνθρωπος ὃ 

ΟἸ᾿πλρϑεὸ8 ΟΥ ϑρεοίπηεπβ, ρθάρεβ οὐ ἴογθ- 
δἰ πιθηΐῖβ (ραϑϑὶπρ ἢ ἴῃς ραβϑιηρ Θοβίδϑυ) 
οὗ ἴῃς ἔωϊωγο ρμίογίβοαά βροθοῦ οὗ {Π6 ρ]οσγῖ- 
Βεοὰ 5αϊηῖβϑ) ΤΏΉΘΥ οᾶπηοΐῖ ὕε ἰάθη ῇεά, 85 
δἰαῖϊοά Ὀείοτο, σῇ (ἢ6 ἔογοὶ Π ΟΥ οὐδοῦ 
ἐοπισμες ἴῃδη Αταπιαῖὶς, ΙΓ Ὀγακα ἰογίῃ 
ἔγοτῃ ἴῃς Οδ θα π5 “ Δοςογαϊπ 8ἃ5. ἴῃ6 δριγιῖ 
εταηιϊοά [ποπὶ το σχένε σοἱο ν᾽" (ἀποφθέγγεσθαι) ἴῃ 
Α-ςῖϑ ᾿ϊ., Ὀδοδυ56 ρίοϑϑοἑα] 15 αἰννᾶγϑ σοηπεςϊοα 
ὙΠ διιρογηδίαγαὶ γον ἀπὰ εδοϑίδεϊς σάογα- 
ἐΐοπ. ὍΤῆο ἀἰπάς οΥ Ἰοπφμεν ἴῃ 1ῃ5 ἴοχί οὗἉ 81. 
Ῥδιιὶὶ πιαὺ Ὀ6 ταῖβοσῦ ᾿Ιἀοητβεὰ ψιἢ τΠο56 οὗ 
[6 βεοοπά ουϊρουγηρ οὗ ἴῃς ϑριγιῖ---ροη 
τἢ6 Οδπι}168---ἀοοοτγιθοα ἰπ Αςῖβ χ. 46: δηΐ 
ΘαΌΔ}Π}1Υ 50 ἢ ἴποϑα οἵ Δποῖμοῦ οβυβίοη ὑροῃ 
ἔννοῖνα πεοργίοβ (Αςῖβ χίχ. 6) ψγῆο “ υἰζετοά 
ἴῃ ἴοησιιε5 δηὰ ργορδοϑβίθα : ννῆογο, 45 ἰῇ 
[Π656 ομαρίογβ, ἴπε ἴννο ἐἰελίπεί σα τβπιδία ἅΓ6 
οοη]οϊῃο. [{ πιὰ Ὀε δά άεὰ [πὶ οὔ με ἴἢτες 

Ι. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘΒ, ΧΙ]. ν. 11-- 12. 

Δη4 τῆς 5εἰβαπιεὲ ϑρίγις, αἀϊν!ἀϊηρ τὸ 
ΘΥΕΤΥ͂ ΠΊΔΠ 56ΥΘΓΔΙΪΥ 45 ἢ Μ1]]. 

12 Εογ 25 ἴδε δοάγ ἰ5 οδ, δηά 
πα σπικς, σικκρλκασπκποκταιινε τε τας αετα ανα παι αςτομεπμευρ περ αωναεΣα τκησνσαραρ.ὉὈ ἠ ἀπραμμμμηνα στο κάςσπαπμηκανας,ἠ «βαρκσαμη ατκας, τς πστν σταταττιαο -σὰ καρ ηκησκσαενκεημαμε, 

ἰη (τ) ἴῃς ἀϊδεῖρ 65. ψοσα ηβίδηϊδηθοιϑν ΠΙρὰ 
(ἐπλησθησανὴ “ἴῃ ΗΟΙἷΥ δρίγις θεΐογε {πὸ 
ΒΡΑΚΘ ἴῃ ἕογείῃ ἰοηρυ65, ἰη (2) “ἴδε ἔγες ρὶ 
οἵ ἴῃς Ηοὶγ Οπδοβῖ 5 ουϊροιιγθάὰ ὑροη ἴΠ6πὶ ἢ 
Ἔγα κ ΠΟΥ υἱίεγοά ἴῃ ἰοηξιι68 δπα πιαρπιπεὰ 
Οοά;" ἴπ (2) “τῆοε Ηοἷγ Ομοκῖ (ἰη Η!5 εβεςῖ5) 
σαπιθ ὑροη ἴΠεπὶ, ἀπά [ΠΟῪ υἱζογεά ἴῃ ΤΟΏΡ.65 
ηα ργορῃοϑιοα." ΟἸδαγ 45 ἀδὺ 15 ἴῃς πηϊγᾶ- 
συΐοιι5 σμαγδοῖοσ οὗ {π656 ἴῆγεθ σμαγισπιδίᾶ, 
ΥἱΖ. δρθακίηρ ἰῇ οἴδοῦ ἰδηρυάρεβ πη ἴῃς πᾶ- 
ἔνα, υἱζογδησθϑ ἰη Ὧδνν ΟΠ ρΊ165, ρΓορ είς δῃ- 
πουηςοτηθηῖ. [ἡ 8}} οὔτδοϑε [6 ροννοσ οἵ οὐ 
νν5 δοίῃ 4 " ργονεπτίηκ᾽ δηὰ ἃ " (τ σηρ ᾿ 
ῬονΘΥ : ἢ ννᾶ9 ἱπλροὶ ηρ ἀπά ϑιιβίδιηΐηρ, ἔοσ 
ἤγδι “16 ϑριγιῖ [611 βυάάδη τρὸῃ [[π6πὶ ἢ 
(ἐπέπεσεν, Αεῖβ χ. 44), Ὧπά ἴδεη ἴΠΕΥ ῥτοὸ- 
οὐθάρα δηά Ἴοπιίηιιοά ἴο υἱΐοτ ἴῃ ἴῃς Κιπὰ 
Δηἀ ἰη ἴῃς ἀἄσργοο (ἐλάλουν καθώς, Αςἴϑβ 1]. 4) 
ἴη νυ ἢ ἴπ6 ὅρίγι γτδηϊεά {Ππδπὶ ἴο γίνε νοίςθ. 
[π ἴΠ6 δὶ ϑϑοϊαιία ἴπε αϊνίης ϑριγιξ ννὰβ ἴῃς 
ἱπιπλοά αἴθ! Υ οτἱ πἰηλτῖνε δπα βἴθδα!ν ορογαῖνς 
Ργοάμαςογ ἴῃ πὸ ΠιιπΊδη 5ρίγιῖ οἵ ἢὸνν ἰοηκθ5 
ταουϊάεαά ὈΥ πὲνν νἷεννβ δηά ἀεβογιρίνε οὗ ἃ 
ἢὸνν 5ἴαϊο δηὰ βίϊοαἀ Γ πισἢ ᾿πϊογοοιγϑθο νυ Ὦ 
οὐ, νν Ἀ}]ὸ τ(ῃ6 απιαη ϑρίτιϊ ἀραίη ννᾶ5 [86 
ςσοηβεοίοι!5. γοορίθηϊ οἵ ἴπε δδπθ δηά ἴῃς 46- 
᾿ἰσῃῖοα τεργοίύισεσ οὗ ἴπεπὶ ἴῃ υἱζεογδηςοβ 
ννΟΥΤΩΥ ἴο ρῖνε ὀχργοβδϑίοη ἴο ἰΐἴϑ ον 5θηβ8- 
[ἸΙοἢ5 οὗἉ διξοτίηςς λυ] Δηογ. ὙΠῸ ῥ᾽ ΓΑ] ἀπά 
Ὀεοδι56 ἴῃ6 Κιηά5 οὗ ἰοῆρθ5 νου] ἴῃ ἴοηθ 
πὰ ἴῃ ἔογπι, {κὸ ἔμ! ἐσῆοαβ, σογγεϑροπά 
ἴο ἴδε Κιηάπ5 οὗ ἀϊνῖπε ςοπιπηιπιςδίοη5 : [8688 
ἰαϑῖ ννου]ά νᾶγῪ ἴῃ ἀερτόο, [Ε ποῖ ἴῃ Κιηά 4190, 
δΔεοςοπιπιοάαϊϊης {Πα πΊβοὶνο5 ἢ γον εἰἶλ9- 
τἰς!γ ἴο ἴῃς ἱπαϊνϊά αἱ πδίιγε δηά σαρδοῖῖν οὗ 
(Π6 δυπηδη 5ρ Γι ΟΥρ Δ. 

11. Επιρμαϑὶβ οἡ αὐ, νι ςἢ [45 ἔου [18 σοῦ" 
τεϊαῖο ἐδε οπε απά ἐῤε ταγιεσ. ϑ6ῆϑε 5: ννῆδϊ ἃ 
ἀϊνουβιῖν οὗ γθβι] 5, Ὀυϊ νν δῖ ᾿Π|Ὶ οὗ ρυηςΙρ]6 
ΒΟ πὰ τΠοπ 4.}} Ἐνθη 85 ἴῃ ἀγί!ςῖαὶ νγαῖοτς 
ΟΣΚΒ, ΟΥ ἴἢ ἃ ρῥίδγιπρ ἔοιιηϊα!η, ΠυΠΊΘΓΟΙΒ 
᾿εῖ5 ἀπά βροιιῖβ δηά τ] 5, πΊΟΓΘ Οὐ 1655 δ ἰληῖ, 
ἃτε ἀϊθεγεης πηδηϊξεβίαϊίοηβ οὗ οπὲ δέρῃ 
οἰοπιοπῖ, ορογδῖνε οὗ ἴῃ θτὰ 41]. 

εἰ υἱάδησς “εὐογαϊ ἰο εαοϑ.] ἘἈδίδογ, ἀὲϑ- 
Εἰ υὐβὶηβ ῬΤΟΡΘΟΥΙΥ [0 680 Ὦ, 1.6. ἴῃ Κὶπὰ 
πη πιοάδ δῃηὰ πηϑᾶδυγε δυϊτοὰ ἴο ἴπδ6 τεοςρ- 
{Ἰν }γΥ οὗ {πΠ6 ᾿παϊνί κα]. [ἢ στ. 4.) 5, διαιρέσεις 
Ταύδῃ5 δδιεποϊοης, ἢοῖ " ἀϊδισι δι οἢ5᾽ 45 
Μογοσ, 80 50 τεηάεγβ ἴ Ὀδσδυδε Π6 {Ἀπ ]ηΚ8 
1μδὲ διαιροῦν Βεῖε ταδί πλϑδη “Ἥ ἀϊδίτιθυΐ- 
ἴηρ : ΤΑίποσ διαμερίζον ΟΥ διαδιδοῦν ἴο 6χ- 
Το55 ἰῃλῖ ἰάοα. ὉΤῃθ ρεγυοπαὶγ οἵ ἴδ6 
Οἷγ ΟΠμοβὶ 15 ἀἰβεϊ ΠΟῪ ἱπιρ δὰ ἴθ ἴῃς νογά 

ἐπ οί. 

12. Τὴδ ταῦ ρ! οἰ οὗ εἰδϑ Βαστιοηϊδοὰ 
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δῖ ΠΊΔΩΥ πιο θεῖβ, ἀπά 411] τῃςε 
τε Ρθοῖ8 οὐ τῆλ οὴς Ὀοάγ, δείηρς 
ἸΔΠΥ, ΔῈ ΟἿδ Ὀοάγ : 80 4͵50 ἐς 
ΟὨπβῖ. 

12 ΕΟΥ ὉΥ οἠς ϑρίγις ἀγαὲ νγὲ 41} 
Ὀαριζεά πο οπς Ὀοάγ. ννμεῖθεγ τῦε 
ὃς ἴεννβ οἵ ᾿'σθητ 65, νΒεῖηεγ τὺ  ξ 
θοηά οὐ ἔτεα ; δηά ἤδνε δεοπ δΔ]] 
ΤηΔά6 ἴο ἀπηκ ἰπίο οπς ϑρί τι. 

ἴῃ ἴπ6 ὉΠΠῪ οὗ ἴπε Οἶνον 15 1]υδτέλτοα ὈῪ τῇς 
Βυτηδη οΟΥρδη5πὶ οὗ οὔθ ὈΟΑΥ͂ ἰῇ ΠΊΔΩΥ τλετη- 
ΒΕΓ5 δηὰ ΠΛΔΗΥ ΤΠ Γ5 ἰπ οὴς Ὀοάγ. δ81ηγ1}- 
ἸΔΥΪΥ ἴῃ Ατὐι βοῦς ἴπ6 ρυγροβε οὗ ἴπῸ δἴαϊθ ἰ5 
186 μηδὲν 9,7 α΄ «υδοίε, ἃ ἰοῖλ] γ ̓ηῃ τδη!ο]ὰ 
ὨΔΓΠΊΟΩΥ (ΟπΠϑίϑίϊηρ οὗ πιεπΊθοῦβ πλιτι4}} 
ἀερεπάοεπέ πὰ οὔρδηῖο δ}! Υ ςοπηοοῖοά ἢ 
ΘΔΟἢ οἴπεγ δῃὰ ψτἢ ἴἢς δηζγα σΟπΊΠΊΠΙΥ. 
ΤῊΙ5 ἘΠ υδίγαϊίοη 15 ἱπηγηθαϊῖο  Υ ττγαηϑίογγοα 
ἴτοπι ἴπε πδίυγαὶ οὐζδηΐβηῃ οὗ [ἢ πυπηδη ὈΟΩΥ͂ 
ἴο ἴῃ σρι για αὶ οὔρδηϊσπὶ οὗ ἴπὸ ΠΌγοῆ ΠΟΙ 
ἀοοιϊρπαῖθα Ὀγ ἴπ6 [Π]6 οὗ 115 μοαά, ἐῤε ἀρνί. 

18. Τῆε Παστποηϊοιβ στόν δηά ρσδάιιαὶ 
ςοδιτοη οὗ [ῃ6 πιδην -πηοτηδογεά σοτηπι ΠΥ 
ἰηΐο ἃ 5ϊηρὶ. ἰοϊδ!γ ἴῃ (ὃς 4]1-σοπηδι πίη 
ὈΠΠῪ οὗ (ἢς ΗΟΪΥ Ομβοβῖ, ἰ5 ἔουηάδα ὑροη ἴδ 6 
ἴαςϊ ἰ8αῖ ἐπ οπ 8 Βρὲσὶ 6180 Ψ081] πο ΟὯ0 
βοὰν Ὑθ1Ὸ Βαρίἱδοὰά. Ομὲὸ δῃηό αἱΪ τὸ ἤεσα 
δραΐη, ἃ5 50 οἴζη ἴῃ 81. Ρδι}᾽5 δρί51165, ἰὴ σοῆ- 
(γδϑϊεα Ἴςογγοϊδίίοη : [ΠΟΥ͂ ΓΘ, ἰὴ ἕαςΐϊ, πιυῖια }} } 
ΓΟΠΙΡΙἜΠΊΘηἴΔΓΥ : (ἢς ἰάθα ἐχραπηάθα 15, Π1Υ 
ταυκῖ ἀοπιίηδῖς τη ΠΡ] ον, ἀπ|}} ([Π6 πηγτιδάς 
ὈΡΟΠ ΠΥΤΙ δ 5 οὔ ἰνίη ρ πλΘ ΠῚ Ό6Γ5 οὗ ννῃδῖ πδίϊοη- 
ΔἰΓΥ ϑοάνοσ δηά οὗ ννῃδῖ 5οςῖ4] σἴδῖιιβ ϑοένου, 1} 
οὗ (ῃδπὶ οπα ΟΥ̓ οης εηργαῖοα ᾿ηἴο ἴπΠ6 στο Ὰ 
{γουρῃ ἴη6 σογαίηρ σεηζαυγίθ5 οὗ ἴπη6ὸ Οϑηθ]6 
Αδοη. 5}4}} ἔγοπλᾶ στοννίηρ τι] Ρ] οἱ Ὀεσοπὶα 
ἃ 5ε[τ|εἀ τοίδ! Υ αἱ (Π6 Ῥασγουβίδβ. 1πίο ομδ 
ὀοάγπε' ψἰῖῃ ἃ νίενν ἴο ἔοστηίηρ οπε Ὀοὰγ 
ΠΟΙΏΤΠΟ. 0.86 οὗ εἰς; σομπηρᾶγε εἰς ἄφεσινΞξξε 
ἢ ἃ νίονν ἴο οδίδίπίηρ Γοπηϊϑϑίοη. 

«ὐυὐ ῥᾳυε δὲεεπ αἱΐ »ιαάς ἰο ἀγρίπὲ ἱπίο οπέ 
52 ,γ.)] ΤΠ5. ἰΥδηϑιδίοη 15 ἱηδοσυγαῖε δηά 
ἔξθθ]ε : (ἢς εἰς ἰη τῆς ἰοχῖ 5δποι]ὰ Ὀ6 οπιτοά. 
Ἀδηάογ δπὰ 6811 ὙΣΙΒ οπ0 Βρὲσὶ  ψτο790 
ἀτϑπομ θὰ: ννεσὸ ἀγοηςσῃθὰ ννῆθη δηά πον ὸ 
ἴῃ {παῖ ομρομγῖηρ οὗ ἴῃ Ηοὶγ ΟΠοκῖ, ννδίςἢ 
[οἸ]οννοά ἴῃς βυιϊδτηογδίοη οἵ Ὀαρί5πι, ννα νοῦ 
4}} “ρἰγιἐμαδν ἀγεπεῤεά. Νο δοιιδῖ ἤογὸ ἢαϑίιοβ 
ΔΟΓΟΒ5 ἴῃ 6 γιοῦ 5 πιληά τῆς ἤγϑιὶ γγαπὰ ἰῃ- 
δία! πιεηΐ οἵ ἴΠπῸ ϑρίγιτι41] ουϊροιγίηρ οη ἴπῸ 
Ῥεηίεδοοϑίδὶ! δἰγί μάδγ οὗ [Π6 ̓ πέδπί Ο Πιιγοῦ, ἤθη 
[ἢ6 δεοορηάρά (ἢ γιϑῖ, μανίην τοπὶ Η 5 Εδίμοῦ 
τοςεϊνοα ρ᾽ ἢ 5 ῸὉΓ πιθη, ἰδγρεὶν σοτημιιηϊςαῖοά 
{πε βᾶπ|6 ἰῃ ἴΠ6 ἀεβοθηΐ οἵ ἴπ6ὸ ΗΟΙΪΥ ΟΒοβί. 
ΤΠ ϑρεςῖαὶ 8]]ιἰϑίοπ, ἤόννθυου, ἰ8 ἴο {πὸ αἤογ- 
εἴϊιυκίοη οὗ ἴμο56 πχγίγασυΐοιιβ ρ5, ἴῃ νη ἢ 
δί. δὶ δηάὰ ἢ18 (ουηιπίδη σοηνογῖθ ἡνογα 
ΠΟΙ ΒΟ ΟΙ5}Υ ἰηϊογοϑίθα, 

Ι. ΓΟΚΙΝΤΉΗΉΙΑΝΞ. ΧΙ]. 

14 Εογ τῆε Βοάγ 5 ποῖ οπε πιει- 
Ὀεγ, δυΐζ πιληΥ. 

Ις [Ἐτῃ6 ἔοοι 88,41] 8βαγ, Βεςδιϑβς 1 
ἃΔπὶ ποῖ ἴῃς Παηά, 1 πὶ ποῖ οὗ τῆς 
δοάν ; ἰ5 ᾽ξ τῃδγείογε ποῖ οὔ τε Ὀοάγὴ 

16 Απά 1 τῆ6 δἂ΄ 5}4]} βᾶυ, Βε- 
σδιι58 1 δηλ ποῖ ἴδε εγε, 1 δηλ ποῖ οὗ 
τῆς Ὀοάγ ; 5 ἴζ τῃδγείογε ποῖ οὗ {πε 
δοαγ 

ἴῃ (18 γοῦβθ 13, ἴῃς Ἰδῖζοσγ. ἢδ]ῇ σοπίδί 8 
ὯΟ Δ]]υδίοη ννηδΐενεγ ἴο ἴπεὸ Ζογά᾽,; ϑιρῥρεγ, 
ἃ5 Ἐϑῖϊι1ι8 Δηὰ ΠΊΔΗΥ: ὨΟΤΓ εἶοθβ ἴῃ αυδοΐε 
ΥΕΓΘ6 ΤΟΙ͂Ο ἴο δαδέϊ:», 835 Ο γγϑοβῖοπ). δηάᾶ 
οἴμοῦβ: δι ἴῃς ἢγϑί οἰδιιβα τοίδεγϑ ἴο ὈΔΡΕΪ5ΠῚ, 
ἴ(Π6 ἰηϊτδιϊνο βδδοσγδιηθηΐῖ, ἀηὰ ἴπ6 βοοοηά ἴο 
[ἢς εἰιπίοη οὗ ρτδοῦ- 8 (ῃαὲ (]οννοὰ 
Ὁροη ἢ. ΤΟ [Ὼ]] βεῆβθ ποθὴ ν}}} Ὁα, 
.Α5 ἰη {Π6 ἰανοσῦ οὗ σεροηθσγαίίΐἼοη ψὲὸ νοσ 
41} Ὀαρίϊϑεὰ ἴῃ {Π6 εἰθεπιοηῖ οὗ οπὲ ϑρίγίιε 
Ὀγοδιῃίηρ ἱπΐο ΟἿΓ Πεαγίβ ἢ δὰ ἤορο δηὰ 
[Π6 ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ Κ,͵ΆΟΕ8, 50 ἰπ ἴΠ6 βιιδεθαυοθηῖ ουξ 
ρῬουτίηρ οὗ ἴῃς ΟΧΙΓΔΟΓΟΊΠΑΓΥ σἢΠατσπιαῖα τγὸ 
ΜΟΓΘ 4}} ἀτοησποὰ νὰ οὴς ϑριΠ σοπγΐπν 
ἜἼΚε 4 Ποοα " οΥ “ τίνεγβ οἵ ἀδιρης " ὑροη 
ΟἿΥ ἱηπιοβῖ 5ρ|Γ1{5.᾿ 

14. Ἀδηάογ, Εοσ 86 θοὰγ 4160 ἱβ ποῖ... 
Αρδίῃ γεάρρεαῦβ ἴῃς 1] ϑιγαίίοη οὗ ὑηραηυδὶ 
σδαγισηηαῖα ἔγοτῃ [6 ΠυγηΔη ΟΥρδηίΐϑτη, ἢονν ἰῃ 
συγίοιι5 ἀεῖα!]!. ὙὍὕὍῃὲ ςΤοπηθοϊΐἯοη ψ τῃ6 
ἔογομοίπρ 15 δίῃ που : ννὸ ΤΏΔΠΥ ΠΟ ΌΟΓ5 
οὗ (ἢ6. (ἢγίδι οὐ ἴδ6 ΟΒΟΓΟἢ ννεγὸ αἱ ἀγοπομοὰ 
νἱτἢ ὁπό δρ ΓΙ ουϊροιγοὰ ἔτοπὶ ἃ βίημὶο Εουπ- 
δίη, γεῖ ποῖ ουξρουγορά ἴῃ ἃ βιπρὶς ἔοστῃ οὗ πιδη]- 
ξεϑιδιίοη σοπητηοη ἴο ἃ}} 6] ονοῦβ, θυ ἰῃ βονογαὶ 
Κιηά5ηα ἀθρτθο8β οἵ πιδηϊϑϑϊδίοη πιϊθά ἴο θα ἢ 
τεςεῖνογ: ἔογ [86 πυσηδῃ ὈΟΑΥ͂ 4150 15 ηοΐ οὔθ 
απ θογθηιτ δῖε τοι θοσ Ὀυϊ πιδηΥ ἀϊνεγϑβθά, 
ΑΡροϑίίε ἴο 1}}15 Π]ϑἰγδῖίοη ἰ5 {πε ἕδυ!ς (ων. 
ἰϊ.. 32) δα ἀγεββεά ὉγῪ Μεηθηΐὰ8 Αρτίρρα ἴο [86 
ταιτηοι15 ρ 605. 

15. Κεπάογ δἴγοβῃ, 7 180 7ζοοῖ δου] δα, 
Βοοδῦδο ὦ δ) ποΐ δῃᾶ, 1 8) ποῖ οὗὨ [89 
ϑοὰγ, ἱτὶν ποῖ οὰ δοοοῦπί οὗ [8:18 (ρΘ ον 5ἢ 
εἸδεοι δίοη}) ποῖ οὗ [80 θοὰγ--ἶδΒ {1 ΤῊΘ 
ἢγχϑί ποί πδρμαῖινοϑ [6 δεσοηά : ἴΠ6 τηδγὶς οὗ ἰη- 
τοσγοραζίοη 15 Ὀοίίογ ἅννὰν : [ἢ ἰξ ἰ5. ρΡυΐ, τί 
ἈΠΊΟΙΠῖ5 ΟΠΪΥ ἴο ἃ 56Π11-ἰπτοττορίίοη ἰ|{κὸ 
ΟἿΓ εὐ ὃ ΟΥ̓ ἐς 3 Ἡετγε παράΞξεαϊοπρ 97 ἀῃὰ 
τοῦτηξείδί, αασγυΐουβ ἀδοϊλγαϊίοη υἱζογοα ὈΥ͂ 
[Π6 ἀϊδοοηϊοηϊοα ἔοοϊ 45 ἀδρίοσίπρ [5 οννη ἰοῖ 
οὗ ᾿Ἰηξευ!οσ Ὕ ἴο (Π6 μΠαηὰ. ΟἾΠοτβ Ὄχρί δίῃ : 
{Π6 ἴοοῖ ἀο65 Ὡοΐῖ, Ὀδοδιιδθ ἰΐ 18 ποῖ ἢδηά, οῃ 
τηδϊ δοσοουηΐ σθᾶθδε ἴο ὃε ρατΐ οὗ ἴδε δΟάΥ. 
ΤΗΘ δρρ!ἰςαϊίοη ἴο ἀπιθι(ίου5 σίναϊ τος δηά 
ςοηίοπἭοιιβ οι 5165 ἀπιοηρ [ῃ6 πιογουγίαὶ 
(ογιπί 4Π5 15 ΟὈνίοι!8. 

16. Ἀεπάοσγ, 17 529 ΘΔΣ δῃουϊ]ϊὰ 887, Β6- 
ΘΔ 1891 8πὶ ΒΟ 6Υ96... 
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17 τὰς ψΠο]6 δοάγ τύέγε Δη ἐγα, 
ψ Πεγε τὐεγε ἴῃε πεαππρὺ [1 τῆς 
ὑγῃο]ε τυέγέ Ὠδδγίηρ, γΏΘΓα τύόγς τῇ 6 
5Π16]]1πρ ἢ 

18 Βυῖ πον βαῖῃ (σά εεῖ {δε 
ΤΠΕΠΊθοΓ5 ΕΥ̓ΘῪ οπς οὗ ἴπεπὶ ἴῃ τἢ6 
δοάγ, 458 1 Παῖῇ ρ]εαβεὰ ἢϊπι. 

Ι9 Απὰ ΤΕ τΠΕῪ ἡ ψεγε 41} οπς πιεπι- 
δεγ, γῆσγα τὐεγό της Ὀοάγ ὺ 

20 Βαυῖ πονν 4γέ ἐδδγ ΤΆ ΠΥ πιεπι- 
Ὀετγβ. γεῖ δι οης Ῥοάγ. 

17. Ἀδηάθσγ, 17 41} 180 θΟὰΥ Ὑ6Σ6 ΟΥ9, 
ΨὮΘΙΘ ΨΟΙ1Θ [80 ΒοαΥΐΩ ΒΡ Ἐ ΕῸΓ οχδιηρίο, 
γα τ ἢ 540, ἰξ 4}1 [Π6 συ ΣΟ ἢ νγΟγΘ ΟΥ̓ΘΥΒΘΘΓ 
ΟΥ Ὀίβῃορ, βογ ννοι]Ἱὰ 6 δνδηρο δῖ ΟΣ 
Ρτγοδοιογ Σ Το ἴνο ἀγὰ πηι τυ 4} σοΠΡ]οπΊθη- 
ΔΙῪ : ΠΟΥ ἅΓῸ ὨΘΟΘΘΒΑΤῪ Οοπε ἴο ἴπε ΟἾΠΟΓ δηά 
Ὀοῖἢ ἴο πε ςουμπιμπγ. 

[{ 5ῃου!ά ὃς ποῖϊοα νυ ννῃαὶῖ 51}}} 581, Ῥδὺ] 
Ρίδςθ5 ορεῖμοσ 32οὐ δηὰ ῥαμά 85 Ὀεϊοπρίης ἴο 
ἴΠε ται ἀ]ς οἰ45565 οὗ ἴπ6 ὈΟΟΠΥ ϑβοςϊεῖγ, ἐστ 
Δηα ἐγε ἃ5 πηονίη τ ἴῃ ἴπὸ ἰρῃεδῖ οἰγοὶθβ.: τῃ 6 
ΤΟΔΘΟΉ ἰ5 ποΐ ἴδ ἴο εεὲκ ; ̓ Ἰδαϊουβίθϑ αγὶβα 
Ὀεΐννεθη {π6 σ’νιου! δαυδὶ: ννῆσογα τηυοἢ ἀΪ5- 
1 οὗ γᾷπκ 5, {ΠΟ ΓΟ ὯῸ ΓΙΝΑΙΓ 5: Ὁ {Γὰδ 

15 ἴΠ6 δησίοηϊ ργονεγὺ καὶ κεραμεὺς κεραμεῖ 
κοτέει καὶ τέκτονι τέκτων, ῥοΐ 7 «υἱὲ ῥοίίον, 
7οἷποῦ «υἱὲ ἡοίπεῦ ἡαγ. (Ἡδϑὶοά. Ορ. 25). 

18. Βα πον, γοὺ 8660, Θοὰ δθξ: ηοἵ ῥαΐΡ 
“εἰ, ἴῃς δογιβὶ ροίηΐϊβϑ ἴο {Π6 {ἰπ|ὸ οὗ πηδπ᾿5 
Ἄογοδίίοη. δΝοαυ ἴῃ ἑοσίεαί, ποῖ [ετηροταὶ 86ῆ56: 
α: ἐ . ' 

190. Αρδῖὶπ δὴ ααάμεϊο αὐ αὐειγάμηε ἃ5 ἴῃ 
ΘΓ. 17. ὅ86η56 ἰ5: ἰ 4}1 Ἰηδπῖοδά οὗ Ὀεὶπρ' ΠιΔ ΠΥ 
ὝΕΓΟ ΟΠ6 ΠΊΘΙΊΌΘΓ, νῆογα ννοι]Ἱὰ Ὀ6 τς ΒΟάΥ, 
ὙὮΙΟΝ ἴπ [15 ΝΟΥ ἰάθα Πᾶ8 ΠΊΔΠΥ ΤηοΉ ΓΒ ἢ 

40. Ἀσηάογ, Βαϊ πον, 88 ἸΔῺΥ ΣΟΙ ὉΘΣΒ, 
ΒΟΟΩΘ Ὀοᾶάγ. ὙἼΠε μέν ἀηἀ δέ ρῥτγεξοηϊ εἰν 
ἔεγεηΐ δϑρεςῖβ οὗ ἴη6 βαπῆε ἰάθραβ. ἴΐ ΤΏΔΥ 4150 
Ὀε τοπάεγεά »παπῦ »ιοριόδεγ:, γεῖ οὔδ δοάνγ. 

21. Ηϊμοτῖο {πη|15 ἤἥριγε οὗ ἃ πηδηϊο]ά 
ΤΟΙ ΘΥΒὮΙΡ, σοδα)ιδιοα δηὰ μαυπιοηϊδοα ἴῃ ἃ 
δίῃ] ς σογρογοίΥ, [45 θέρη επιρὶογοά ἴο τὸ - 
Ὀυκε (δε αἰ εοπέεμεάί ἱπζεγίογ δύθοῦρ [δὲ 
Βρ᾽ τ[- ρεὰ ἴῃ τἢ6 (τη ίδη σἤυσςἢ : [Ὁ 15 
ΠΟῪ {ΓΓΠΟΙ οπιρογεὰ ἴο σεδηκο [Π6 ωοπ- 
ἐοηρίμομς σμρεγίοσς. (Αοηῃηροζίοη: ἰῇ ἴἴ Ὀ6 
αὐϑιιγά τΠαὶ ἴἢ6 ἔοοϊ 5ῃοι) ά τηυσταὰγ δἵ 115 
ΟΥ̓ Ροϑι[ίοη ἴῃ (6 ὈοάΥ͂ δἀπὰ ϑ5ῃοι!ὰ ςονεῖ 
{πῸ βοπγονναῖ ΠίΠΟΥ σΑΡΔΟΥ οὗ μαπά, δα }}γ 
ῬΓΕΡΟοβίεγοιιβ 15 1ἴ {παῖ [Π6 Ποδὰ 5ῃου ]α ἀδδρίϑα 
ἴΠ6 ἔδεϊ οὔ ἴπε ογο Ιοοκ ἀόοννῃ ὕροη ἴῃς Βδμῃά. 
ΑἹ] ορροϑίἴοϑ οσ ναγιδηΐβ, ΠΙμἢ ἀπά ἰονν, ννθακ 
Δηά βίγοῃρ, ἀο]ςαῖο ἀπαὰ σοῦιιδῖ, σου οὶ  δηὰ 
ὈΠΟΟΙΏΘΙΥ (1.6. ραγίβ οἵ ἴῃε ὈΟΩΥ γερά ὧν 
γα, τὰ δοκοῦντα, ἴο Ὀ6 υπςοπΊοΥ, Ὀυΐ θείης 
εἰδιεα γ ταῖμοσ τὴ ΡΠ 5ι σα ΠΥ 806), γε 8}]} 

Ι. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΟἝΘ. ΧΙἧΠ. [ν. τη-- 23. 

21 Απά (δε γε Ἵσδηποῖ 54 ὑπἴο 
τῆς Βαιιὰ, 1 πᾶνε πο πεεά οἵ τῆεε: 
ΠΟΥ ἃραίη τῆς Παδά ἴο {ῃε ἔξεῖ, 1 ἤλνε 
ΠΟ ῃεαα οἴ γου. 

22 Νδγ, πιυςῇ τῆογε τἤοβα πΊδηι- 
δεῖ5. οὗ τῆε δοάγ, ννῃ ἢ 5θαπὶ ἴο ὃς 
ποτα θοῦ] 6, ἃγῸ ΠΕΟΘΒΘΆΓΥ : 

22 Απά τἢοβε γπόγιδεῦς οἵ ἴῃ ε Ὀοάγ, 
ΠΏ ἢ νὰ ΤῊΙΩΚ τὸ δὲ ͵ε85 Ποπουτ- 
ΔΌΪε, ὑροῦ ἴπεβδεὲ νγε ᾿δεβονν ΠΊΟΓΕ 1 Οσ, ῥκέ 
δουπάδπε ἤοποιγ; ἀπά οὐγ πποοπλεὶν δ’ 

ΔΌΒΟΪ ΣΟΙ ΠεσΘΘΘΩΤΎ ἴο ομα δῃοίπεου, ἀπά ἴπαζ 
ἴοσ τε ξυσίόσγαηος οὗ ἴῃς ᾿ηαϊν! 4] δηά οἵ 
[Π6 σοτημηοη ννθὰ]. Ψν παῖ 56 Α ἰδςκϑ, [δὲ 
Ζ2 βυρρὶϊθβ: ἴογ μονν οδὴ ἴδε δοδα νυαὶκ 
τοι αἰγ νι πουΐϊ [Π6 σοτορογαϊίοη οὗ (86 
ἔδεῖ 2 Οτβον οδῇ ἴῃς εγὰ ψιῃουΐ [6 παηά, 
ΟΥ̓ΪΠε παπὰ νἱπουΐῖ ἴΠ6 ογα ννγῖϊε ἃ ἰεζίζογ) 
ΤῊΣ ΡΓΟΡΟΓ 86 οὗ θοῖἢ ογρᾶπβ, ἀϊγεςῖῖνε δηά 
οχϑουξζινθ, πιυϑὲ 0 σοτη δ! ηθά, 

οΔ. Ναγν, οὐ πε ςοπίγαγυ, νν δῖ ρατῖβ οὔ της 
Ὀοάγ «τεγι ἴο Ὀ6 σοητετΊ ΡΟ ]6, 50 ἔδγ ἔγοπι πηθεῖ- 
ἴῃς ΜΈ σοηϊεοιηρίιοιιϑηθ55, δου! ὶν τοσοῖνο 
ἔγοπι ι15 αἰζθιιτοη πλιςοῖ πιογὸ (4 ,ογμογῖν, 45 
Ὀεῖης δοϑοϊ ἴοι ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ ἴῃ {Πποπιϑεῖνεβ δηὰ 
δοίι4}} Ὁ ἀπ πρι σηθα ὈΥ τ.ι5 ΜΙ ἢ πλογο Π4η 
ΟΥ̓ πᾶτν ΠΌΠΟΙ ἴῃ ἴπΠ6 ἴοσγῃι οὗ ταϊπιεπῖ, 
ΤἬΘΓΘ 5θοπι5 ἴο δὲ Δη δ᾽] ϑοη ἴῃ ἢ 656 γε γβθ5 
ἴο Οη. "}. 21, " ΤΟ Τοτὰ Οοά πιδάο οοδῖς 
οὗ 5κίη5 δπὰ Ἵἱοίμεά {πετ." ὍΠεβο σοαῖβ οὗ 
5ΚῖΠ5 ΨΨΈΓΟ 85 δοποῖγ εουεγὶπσ ἐδαηῖς, '.6. τλδῖε- 
γὶ4] ΠΟΏΟΌΣ σονοτηρ Τηογὰὶ δῆλα, πὰ ἴῃ 
Ταγρυπὶ οὗ ΟὨἸκοῖοβ ἄγὸ ᾿ς θὰ “ οἰοϊπίης οὗ 
Ποποιγ,ἢ 

48, 24, 256. ὠῤοη ἐῤεις αὐἪ δειίοαυ γηογὲ 
αῥωπάσαη! ῥοποιγ.) ἘἈδίπογ, θὰ [8680 ψορηΐ 
ἰπ [86 ἔογπι οὗ Ἄρραγεὶ δόμοι ἜαχΊ ΓΟ αἰ Πα Υ 
ἐπ εογιραγίσοπ ΜΙΝ ἴἢ6 σΟΠΊΟΪΥ ἕασο νυ Ὡς ἢ 
ἢ ἴῃς πεςοὶς απὰ παπάβ δηά ἔσεϊ 15 ἰεῖδ Ὀᾶγα 
δηά οχροβοὰ ἴο ννεδαῖμεσ δηά ἴο νἱενν. [Ι͂ὺὴη 
{Π656 γοῦβοα [6 γοηάθυηρ δηὰ ἴπ6 ρυησίιδ- 
ὕση οὗ ΑΟὟΥ. ἅἄγὸ Ὀοΐῃ ἔδυ γ. Ῥυῖ ἃ σοπιπιᾶ 
Αἴϊτοσ ἴῃς ἢτϑί ἔχει δἱ οπηα οὗἉ νϑσ. 21, ἀπά ἃ [}}} 
Βῖορ οὐ ἀδβῇ δῇεγ {πδ ϑεςοῃά ἔχει, δΔηἀ τοηάοΓ 
αἰ τορεϑῖμοσ, Αμὰ ΟἿΣ ὉΠΟΟΙΔΘΙΥ͂ ΟΥ Ὀ2- 
ΒΟΟΙΪΥ Ῥατῖβ δᾶ 6 ἴπ ἴῃ Δαογηπηοηί οὗ ΔΕ ΓΕ 
ἃ ΟΟΙΔΘΙῚΣ 988 ἸΟΤΘ οχοοοάΐη, .ΘθΤ6- 
8δ8Β ΟἿΣ ΟΟΙΊΘΙΥ͂ ῬαΤίδ ΔΘ ΟΥ 7601] πὸ 
ποορὰ {παῖ [ΠΟΥ σμου]ὰ Ὀς ἀδοκοὰ νυν ἢ “ἴδ 
εἰοϊδίηρ οὗ μοποιυτγ." ὙΤθοη ἴπ ἴἢ6 βεηΐοπος 
ἱπητιθἸδῖοὶν ΤΟ] οννίηρ, ἴΠ6 δμέ (ἀλλά) 5υτ8 Ὁ 
[ἢ6 πος ἀγρυπιοηϊ ΜΠ δ ρἢδῖς δηά δυῖμο- 
τιτατίνο ΔΟΥ ρῖΠ655 ; γοησογ; Βπΐ, ἴῃς {τυ τἢ 15, 
αοὰ ἐλ ταῦ 0 ἐοιῃροσθὰ [86 ΟὰΥ ἴο- 
κοῖδον σαί νἑ πᾳ ΟΥ δϑοϑιρηίηρ ὅο 1π8ὲ ὙΒῚΟΒ 
ΒΤ Κα οΒὶπὰ 186 χΣοδί, ἃ ἸΏΟΤΘ 06Χ- 
ὩδΟΥδΩΐ ΒΟΒΟΏΣ, ἰῃ (πὸ οΘχίγδηθοι 8 δπὰ 
βδιρεγδά οα (περισσὸν) ξατγηϊΐζυτε ΟΥ̓́ δρραγεὶ, 



1 Ογ, Δ ἐσέ- Ι 
ΣΙΦΝ. 

ν. 24---28.} 

ῥαγί: Ὦδνα πιοῖαὲ δδυηάλπε ςοπιε- 
᾿1π658. 

24 Εὸγ οὐὖγ σοπλεῖν ῥαγίς ἤᾶνε πὸ 
πεοά: δυῖ (ὐοά δα τεπιρεγεὰ τῆς 
ὕοαγ τοροίῆοι, πανὶπρ σίνεπ ΠΊΟΓΕ 
Δϑυπάλης Ποπουγ ἴο τῆδι ῥαγέ ννῃϊς ἢ 
ἰλοκεά : 

ῶΖς Τπῃδὲ ἴδετε 9ῃοιὰἃ θὲ πὸ 
Β0ἢϊδπχ ἴῃ ἴ6 δοάγ; δῖ κέ τῆε 

Ι, ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ5. ΧΙ]. 

τηΘΓΊθεΓ8 8ῃου]4 ἢδλνα τῆς 84Π|6 σᾶσζε 
ΟΠ ἴὉΓ Δποῖδεσ. 

26 Απὰ νψῇοῖθοῦ οἠς πΠΊΘΙΡΟΓ 
Βατ, 4}} τῆς ππθιλθεῖβ βυεγ ἢ 
ἷἴξ ; ΟΥ ὁπ τῃϑπιθεγ δα Ποποιτγεά, 81] 
ἴδε πλθηλθεΓβ γεὐοὶςε νι [τ 

27 Νον γε ἅγὰ ἴῃε θοαγ οὗἉ Ο γίβι, 
Δ πὰ πηεη θεγβ ἴῃ ρΑγίς λυ. 

28 Απά (ΟἈοά δπαεαιῇ δεῖ βοηδ ἰπ 

᾿παῖ 919 Βῃοι]ὰ 9 πὸ ὈΣΘΔΟΣ (σχίσμα 
ἴῃ οὐἰῤίεα! 5656) ἐπ 89 θοᾶγ, ας οὐ ἴδ6 
ΠΟΠΓΓΑΤΥ ἴδαϊ 1:0 ΘΔ 18 βδου]ὰ Βδ 9 
πὸ δΒ5110 ΟΔΥΘ ΟἿΘ [ὍΣ ΔΙΟΙΒΟΣ. 

Ογτῖςδὶ ποῖεβ οἡ ἴδε ἀθονα: [1 15 ρίδίη 
ΟἹ ἴπε βυγίδοθ οἵ ἴδε Ἰδαησυάρο τἢαΐϊ 51. Ρδυ] 
μόγο δἰπγοβὲ ρούβοηῖῇες ἴῃς ἢυπιδᾶη ὈοάΥ͂ δηὰ 
τροτῦετβ. Το 45: οἴδιιβο, “ αν [86 5Δτὴη6 
“οἰεϊτμεαῖς" Ῥοταρα ΤδῖθοΥ τΠΔὴ ἐαγε, ργονθβ 
{π|5.΄ ϑυςῇἢ ρεγϑοηιῇοδίίοη θαϑγ δοσοιηῖϑ 
ἴογ ἴδε πιάάϊε νοῖσε ἱπ τῷ ὑστερουμένῳ ΞΞ 
ἐδαΐ «υδιεὐ γεεῖς 5 οαυη “ῥογίεοριησ ἴῃ ΠΟΤ" 
Ῥατίϑοη ἢ ΟἾΒΕΓ ρατγῖβ οἵ ἴπ6 ΒΟΑΥ͂: ἴἴ 18 
[Π6 πιά ἀ]ς νοΐςς οὖὨ εορτείοι δι: : 566 (ἢ, ἷ. 7, 
δηὰ ποῖθ. ἴῃ γϑὺ. ἃς, 8δΐ Ζῤογε δῃουϊὰ δε, 
ἵνα 15 υϑοά ἴῃ ἴδ 5::0}6 στ νοὶν δοθαῖὶς 56 η56 
ἀσηποίίπρ εοπέοηρί αἰεά τεβα]ῖ : ΑΟὖΥ, αι τσῃῖ 
ἴῃ [5 τεηάοτίηρ, ποῖ τίρῃΐϊ ΑἸ σὰ δπά Μογοσ. 

Ἥογε οχερεάίησ ΟΥ ὀχωδεέγαπίέ ΤὨΘΔΏ5 ἰη 
ΘΙ, 24 ἃ 5661 }1Π685 ἐπ ἐχοῦς ΟΥ̓́σεγρίωσαρε 
οὗ ἴῃ6 οἴδου πηοθοῦβ, αηὰ ἀδηοῖοα παέωγέ 
αάογπεά νϑτϑυ8 ἴῃς 54π|Ὲ6 ἡδίῃνο ὠπαδονηοα, 
ἴιε. Οοὐξ ρεἱδ' οὗὨ οἱοίδίπρ σὐάεά ἴο Οοὐ 8 εἰ 
οὗ οσσοαϊίοῃ. 

26. Οπ {[|8 ἴεχὲ (δβγγϑοβίοπι 5 γον γ 
ΓΠΟππεοηἴ5 ἴο [ἢ |5 εἴεςϊ: “4.5 ψ ἤθη ὈΥ σμδῆςθ 
ἃ ἴπογῃ ἰ8 ρἰδηϊθά ἴῃ ἴδε ἢρεὶ, 4}} ἴ[ὴῆεςΣ Ὀοάγ᾽ 
τη η1 [6515 ἃ ἔθ ]ονν-ἴθο] πη ρ ; Ὁ Κ Ὀοηά5, ρας ἢ 
δηὰ {Πρ 5 ᾶἃγὲ ἄγαν τορεῖδποσ, μδηᾶς [1κὸ 
δἰζεπάδηϊβ ΟΥ̓ ὁ54 01Γ65 ἀρρτόδοῦ ἴπε ννοιπάδα 
Ρατί δηά ργοςθθοὰ ἴο οχίσαος ἴῃς ραϊηξαὶ 
ἤχτιγε : μοδα βἴοορϑ, ογε5 ἰοοῖ 58, ἴπὸ ὕγονν 
ἰ5 ἀοϊνεά νντῇ ράγα} οὶ οὗ 5βοϊϊοϊτυἀ6." [Ι}η 
(Π6 ον 4}} ἴπῸ τηθπηθοτβ, ἔδο!ης δηὰ οχ- 
ΡΓοββίηρ Ξυτραῖαν ἢ ΟἿΘ πλοιΏθοΥ συ ἤοτίηρ, 
ςογγοϑροηά ἴο 16 δορο ΟΥ̓ ἐρὸ ἴῃ Ρ]δίο᾽ 8 
Ῥοϊῖῖ. Ρ. “62: ννΒοῆ οπϑῖβ ΠΠΡΟΙ 18 Πυτγῖ, 
500 ἰ5 {πὸ []]ον-ἔδε! πρ νης ἢ σργθαάβ δοης 
[86 ὈοΩγ ἴο (6 5ο}] ὑῃ1}} 1 τοδοῆεθ 186 
τυ ρ Ῥγπορίς {Ππδῖ, (πῃ ννῆοϊε ςοπάο]πε 
ἢ ἴῃς ρατὶ δ οϊοά, [ἢ6 πιδη 5ᾶγ5 ποῖ “ ΤΥ 
ΠηρΕΙ ἰβ ἴῃ ραϊη," δυῖ 1 ῥαῦυὲε α ραϊπ “ 7 
βαχεν (ὁ ἄνθρωπος τὸν διίκτυλον ἀλγεῖ). 

27. Νοαυ γε δτὸ Ὀοὰγ οὗ Ομ γὲδι.} Αο- 
ςογαϊηρ ἴο δῖ. δι] δνοσΥ ἰπρὶς σδΌγΟΒ, 
ψΠεῖθεγ (Οοτγίπιπίδη οὐ Ερϑβίδη, 5. εἰν 
ἴῃς Ιῴ664] Τεπιρὶς οἵ σοά οἵ, 45 ἤεγε, 186 
ἰάφα] Βοάγ οἵ (τϑῖ. Εδςῃ (τίσι σοπη- 
ΓΛΌΏΠΥ 8 (ἢ6 ΟἸΟτΟΝ ἴ᾽ ὨΙνογβαὶ ἴῃ τηϊηϊδίατα 

δίαν 7:51.----ΝΧ οι... 1Π1. 

ΟΥΓ ἴῃ πιϊογοοοσῃ  δυῖ δὲ 16 ϑάπηθ {{πὶ6 
1 8 δι}! γωώῤγοπαέν, Ὡοΐ ἴῃ [15 οοτηρίοῖο- 
Ὧ655 

“Ἵπ4 νιοεριδεῦ. ἐπ βαγιιἰαγ. Μοοβῖ τηοάστῃ 
Ποπιπιεηϊδῖουβ Ἔχρίδη ἐκ μέρους ἴο πιόεδῃ 
“ τοραγάθα ἔγοτῃ ἴῃς νἱοννοροιπὶ οὗ ἰοΐῖ οΟΥὕΓ 
ξιπηοτίοη ἴῃ ἴπΠ6 σπυτγοῇ. Ὑδῖ ἰ8, ἱπάϊν  ἀυ.2}8 
ἴὴ ἴἴ ἅγ6 πιοπιῦοῦς οὗ (ἢ γίβῖ, δι οΐῖ πιο θοτα 
υνἱτπουΐ ἀἰσΠηςτΙΟὨΒ, ηοΐ 85 ἰξ ΟΥΘΓΥ͂ ος σουά 
θὲ 457 Τ ΘΌΕΓ : {ποτ ἃς αἰϊγογβιοθ οὗ 
δτλςο- 8 δαλρίοά ἴο εἰνοῦϑ 65 οὗ πδίυ γοβ: 
1ηἰ5 ἴο τοῦυκο (Οοτπιίδη γίναϊ το. ὙΤῊΐ5 
ΥἹΟῪ ΙΠΔΚ65 δχοο ]θηῖ 86η56, δυϊ ἀρδίηϑε ἰΐ 
πγιιϑὲ ὃς 4Δ]]6ρεά [πε ἔστη οἵ ρῆγαϑε ἐκ μέρους: 
ἴον 1 δὲ. Ρὺ] δὰ πιϑδηΐ ἴο ὄχργϑβ5 [ἢ!15 ἰ468, 
νος ἢ ἢ6 Ὧ45 εχργοϑϑοά δσοδαῦ, ννουϊὰ πο 
ῃοΐ ανς ντιτοη εἷς ἕκαστος ΟΥ καθ’ ἕκαστον 
μέροο: Μοὶ Ιἰκεὶγ: 1815 οδ)εςσϊίοη ἔγοιῃ 
ἰδησξυᾶρε 566 Π|8 56 Γίοι8. 

ΟἸγγϑοβίοπι πλαῖκος ᾿ξ ἴο τηδδῃ ριρριδεγι ΟΣ 
Ω τὴ 1.6. οὗ ἃ ρατί οἵ ἴδε σδυτοῦ (δίμοϊϊς. 
ΤὨϊδ ἰγαηϑδιίοη οὗ ἢϊβ 5118 [6 Οσϑοκ ρῆγαβο 
ΜῈ }1, δα ἢἷ5. ἱπτεγργοίδιοη 15 4υθϑε οηδΌΪ6, 89 
ποΐ δοςογάϊηρ ἢ 1Π6 ι.ι56 ΟΥ ΓΑΙ ΠΟΥ ἑάσα οὗ 
{πε ΓΑΓΕ ΘΧΡΓΟΘΒΙΟΠ ἐκ μέρους ἴῃ ἴΠ6 ποχὲ 
ομδρίοσ, ἤογα 11 Οσσιγθ ἔουγ {ἰπ|68 δηὰ 
Ὠονῆογε οἶδα ἢ ΝΎ. Μναῖ βθῆβϑο ἰἴ θ6δγ8 
ἴπεγο, ἰξ τηοδὲ ΡγοῦΌΔὈΥ Ὀθᾶγα μεσο. ΜΔ ιοννοά 
ἴπ ἴῃς Ἰ’ρῆξδ οὗ {παῖ 5εη86 16 πηϑαπίηρς ἴῃ (ἢ 5 
ΥΘΓ56 Ψ01}} 06 πιθῖ 018 ΟὗἨ ἃ Ῥασζῖ, ἰ.6. Οδν ἢ): 
»1ϑηριόεγ, ὀείοη σις 10 ἃ «ἰάφ 07 1δε ἑάεαί Οδυγεῦ, 
εύθὴ ἴο ἴῃς δαγΠΥ ἂπὰ συάϊπηθη 5146 
πιαγκοά ὃγ Ἱπιρογίεςθοη, ννΙ ἢ μιΔ5 ἴῸΥ 18 Οἵ ΟΓ 
δἰάς ἴῃ Ὠοάνθηγ, (ἰὸ οβο  οἷγ ρογίθοϊ. 
(οπΊρᾶτε ἐκ μέρους σοηϊγαδίεά Ψ]1} τέλειον ἴῃ 
εἢ. χ. το. Ὑἢδ ψ Πο]6 ἰοιηροταὶ 8.6 οὗ {π6 
Οδίβοϊ!ῖς Οδυγοῦ τα πδηῖ ὑροη φαγί, ἴῃ [8 
οσγυάδ πὰ Γυ ἀἸ πθηἴΑΓΥ ἴοστῃ, ἔγοσπη ἤσϑί ἴο ἰδϑῖ, 
ἰ5 ΠΟΓΘ ῥγοϑθηϊθα ἴο Υἱονν : [86 τϑνοῦβο οὔ (ἢ 18 
Οὔνογβο, {6 σοῆνοχ οἱ {Π||8 σοποᾶνο, 18 ἴῆ6 
εἴογηδὶ δηο Ὁ]155}1] 846 οὗ ἴῃς ϑδᾶπης σμυτγοῖ 
{Πρ ῃδηΐ ἴῃ ἤοάνθη, νος πον ἱπάσοά- 
δεϊοηρδ ἴο 1Π6 ποδιριθμῶ ΟΥ̓ΆΤΘΔ] 65 οἵ [ῃ6 
Ξϑόπονισπα. "ΓἢΪ5 ὑὔϑεοη βρίσγυδὶ οτβδηΐβηι 
ΟΥ̓ οὐϊβοθ 5Π4}} 6 υηνοῖ θα ἰη ἰἴ5 ρἱοσιβοά 
ἴοστῃ δῖ ἴπ6 Ῥαγουϑίδ. 

[τ δῃουϊά δὲ ννεὶ] ἠοϊοα (δαῖ ἱπ (ἢ6 οἷδυβὸ 
76 αγε βοάν οΥ᾽ αδγιεν ἴῃς δὔβοηςς οὗ ἴδε 
ατῖϊς]ς ἰηάϊςαῖο8 φωαίἐγ οὗ συῤλπίδῃςε : 866 
ΓΟΙΊΔΓΚ5 Οἡ ([||8 ἴῃ οὗ. νἱ, Δ. Οοτηραγο “ἢ 6 
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τς σδυτοῦ, βτβῖ ἀροβῖε8, ϑεσοη ΔΓ} Υ 
ΡΓορ ἴδ, τπιγάϊγ τοασῆθγβ, αἤεῦ (παῖ 
ΤΑΊ ΓΆΟΪε5, ἴδῃ ρΙ 5 οὐ Πεαδ]ϊηρβ, μεῖρϑ8, 
δονεγηπΊεηΐβ, ' ἀϊναγβ [165 οὗ τοηριι68. 

29 “γε 411} δροβίῖϊεβ ἡ ὧγε 411] ργο- 
Ρμεῖβ ἢ γέ 411] τελοῆεῖβ ἡ αγε 8]]} 
᾿γΟΓΚοΥβ οὗἉ πιῖγᾶς]εϑ κα 

νογά νγὰβ Οσοά᾽ (θεός). Μεγεῦ 051} ο8115 
1 φμαϊαίυε. 
ΓΗ 5 οὔθ οὗ ΠΊΔΩΥ Ῥδβϑᾶρθβ ἴῃ ϑ8ῖ. 

Ῥαυ} 5 δορί 65 ροϊη πῃ ἴο (Π6 ἰπποὺ ἀοοίγιπο, 
[παι 45 ΌΥ νἱγίυς οὗ οὐὖγ υπίοη ν ἢ Αἀδπὶ 
νψὲ ἀογῖνα ἔτοπὶ ἤϊτη ἴῃ πὸ οἰθπιθηῖβ οὗ 
ΟὟΓ παίυσε ἴδπθ εἴῃιςαὶ πὰ ρἤγβιοδὶ 50- 
βιγαϊυπι οὗὨ 8 ζογρογθιΥ, 50 ἔγοτῃη οὐῦ ιηϊοῇ 
ψ τῆς πον Ηεδὰ οὗ ἴδε πὸνν (τγραίίοῃ 
νγὲ ἃγὲ τεσοηϑδτςυϊεά οι οὗ (ἢ6 εἰοπηθπῖς 
οὗ (Ομ γϑι᾽5 μα] οννοα Η υπιδηιν πὰ ἂγὸ ἤογοὸ 
Τυ τη η 4}} }7 σοηδυδίδητιαἴοα ἢ Ηἷπὶ ἴῃ 
16 (Ὠγεοοίοϊ ἃ πδῖυγε οὗ ὈοΩΥ δηὰ 800] «πὰ 
βρίὶγῖ. Νοίδιηρ δῃοτί οἵ [ἢ]18 866 π|8 ἴο 
δδ[ἰϑγ [Π6 ὈΪδίπΠ δηὰ 58:π|ρ]ῖῈ ἰδῆριαρο οὗ 
δῖ, δι], ἤόγὸ δηά οἰϑδεννῆοσθ ΟἿΓ ἱποοῦ- 
Ρογδίίοῃ ἱπῖο (Ὁ γίϑὶ, ἰουηάεαὰ ἴῃ Ὀδρι 5ΠῚ, 
διγεηρίποηοαὰ δηάὰ ηοιυτγιϑῃθὰ ἴῃ ἴῃς 1, οτα β 
ΘΌΡΡΟΓ, 1581165 ἴΏ ΟἿΓ Γςοπιρὶ εἴθ βρίγιζιι δὶ σοη- 
ςοΥΡογε Υ ἢ Ηἴπὶ ἴο δὲ πιδηιϊεϑιεα δὲ ἴῃ 6 
Ῥατζοιιβίδ. 

28. ἐπ ἐδ εἐδιιγεῤ.)] Οδίμο]ς, ποῖ 5:ΠΊΡῚῪ 
[με Οοπηιπίδη: οοπιρ. ἘΡ65. 1. 22. “«“ρονεἶεε: 
ἴον τῆς οτἱρίη δηά ἱτηροσί οὗ 185 [Π|6 566 
Ὠοΐδ8 οἡ «ἢ. ΙΧ, 1, δηὰ ἴοστ {πὸ δροϑβίοϊαϊο᾽ 8 
οἰδϑιῖς Ὑ οὗ ᾿ἰπι|5 δηά ἴοσ ἃ ἔμ] δηὰ δ0]6 
ἀϊδϑοσγίδιοη οὐ ἴὴ6 οὔἶϊοε 5:6 Βρ. 1ἰρπῃεοοίι 
οὐ Οαϊαῖ. Ρ. 89-9)η. δνοῤδεί: : 866 Ὡοῖδθβ 
ΟἿ ΥΕΓ. 10. Ζεασδερε: τῆθ Μῆοδ56 ἡδίυΓαὶ ρ [85 
οὗ ϑδοῆϊηρ δηά δοαυϊγεὰ Κπον]εάρο νι γο θη- 
Ὠδηςεά Ὀγ ἀϊνίης ᾿Πἰυπιϊπαίίοη. Τῆς Αροϑβί!εβ8 

ΟΗΑΡΤῈΝΚ ΧΗ]. 

1 ΑΣ ρύε, 2, 3. ἀσιῦ ἐχερίεμ τονε, αγέ μπο- 
ἐλέη τυογίἡ τοϊδομέ εἀαγίν. 4 72:4 Ξγαΐξες 
λεγο, σπά 13 φ2γείαίοηε ὀογε ἀσῤῥε αμα 
2 αμλ. 

Ι. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΟΘ. ΧΙἧ]. ΧΠΠ]. “[ν-. 29---:. 

20 Ἦαλνε 81] τῆς ριβ οἵ μεα]πρὺ 
ἄο 41} β8ρεὰκ νυν τοηριεβ ἡ ἄο δὶ} 
ἰηἴοεγργεῖ 

41 Βυῖ Τσονδϑῖ δλγπαϑῖ τῆς δεβὲ 
δ: δηά γεῖ β8ῃενν 1 υπΐο γου ἃ 
ΤΏΟΓΘ ἜΧΩ] ννΑγΥ. 

Ργοΐοεϑοά τῆς τηδηϊ οἱ] {1685 οὗ 6 δριηϊ, 
δηὰ σου]ὰ ννοΥΚ 45 ργορῃεῖβ, [δ ἢ Γβ, ἤΘ Δ] 6ΓΒ, 
υἴΐογοτθ οὗ ἴοῆριιεβ. Ἢδζ: ΟΥ Άῳ«ἐγυΐοεν οΥἢ 
ῥεῖρ, τὴς ἀυῖ!65 οὗ 6 δίσεοπαίε, δ ς ἢ ἃ5 
[οπάϊηρ {ἢ 5]ςΚ δπὰ {86 ροοσ. Οουεγηνιορίς, 
δαχηϊπίϑίγατίνο ἔπ ποῖ οη5 οὐ πε δρίβοοραδῖο--- 
ἀἰπας ο Ἰοησιει, 5686 Ἠοΐ68 ΟἹ Υ. 10. 

49. ΤοΓβο ἀπά νϑῃοιηθηΐ δρρὶϊοδίίοη οὗ [6 
Ἰοῆς ἀγαννῃ ἤρσιγο οὐ ἴδε υπιδὴ ΟΥΡΔΏΙ5Π|, 
ἴῃ ἃ 9867165 οὗ ᾿πηραϑϑιοπδά ἱπίογγοραίίνοϑ. 48 
ΤΟΝ 88 ἴο 54 Υ, ἴῃ πηειηῦεῦβ οὗ (πε Ὀοάγ--- 
ἃγὸ {ΠῸΥ αἱ ογθ8 ἴο ονεγβθ ὺ 44] πγουῖῃϑ ἴο 
ΡῬΓοΟρΡθοοΥ ἡ «ἍΜ Ὠδηὰβ ἴο ᾿ἰαὺ οἡ δεδιηρ ἢ 
Δ] ἰοηρυθ8 ἴο υἱῖοῦ 8ρίγιῖ-Ὅοσῃ δὰ οχ- 
4υϊϑῖθ πο γδης 68 " 

Ῥγχοροβίογουβ! δ ίοη ογριμίῶ βοσσμρεμ ογιπς:. 
Ι͂η 1115 ἰ5ῖ οὗ γιᾶϑ {Π6 υἱΐογαηςε οὗ ἰοηχυςβ 
18. ρἰαςεά ἰηυἱ ἃ5 Ὀδίηρ ἐκασέ: 80 (τγβοϑίοπι. 

91. δίτίνο γ9 70Σ 180 ρτοδῖοσ μἰίξξα, 
1.6. (ες πιοῦὲ ποῦὶς δηὰ υϑεΐα]: ἴδῃ ψἱἢ 
ϑοὴθ δρϑγυρίηδθθ, δπὰ δοδίὰθε--Ἰ ὑγοοϑθϑθὰ 
ἴο ΒΘ γοὺῦ ἃ δυτρδβεὶῃ β ὙΔΥ, ἴῃ ἴδ 
ΘηϑυΪηρ σμαρῖεσ οὐ “Ῥβαΐπι οὗ 1 ονο " ἃ8 
ΜεΥοΣ ς8}}5 ἴ. ὕροη ἴδε ργεβοηΐ ἱπηροσίεςεϊ 
ἴδηβϑ6 οὗ δείκνυμι ΒεηζΕὶ ΒΠΟΙΥ οὔβογνοβ, ἡ 
αγάε! Ῥδιϊι5 οἵ γί πὶ αὐπογέσι. ΝΟ Ὁ 
οὗ τήν ἤεγΟ: δὴ δέάνεγθίαὶ βυδοῖυϊθ [ῸΓ 
δά)οςστίνε ποῖ ὑποοησηοη: “ἃ ρα," ἐχερηΐοποδ 
«υαγ. Αὐοιρᾶγε Ευπιεηίάεβ, ἀπ᾿ ἀνθρώπων 
ἀφρόν. 

ΗΟΌΘΗ͂ 11 ερεὰκ νὰ τῇς 
τοπριι65 οὗ πιδεῃ Δπά οἱ δηρεΐϑβ, 

Δηἀ πανε ποῖ Ἵπαγίίυ, 1 δηλ Ὀθεςοπιε 
ας ϑβουπάϊηρ Ὅγαβθ, ΟΥἮ Δ [{{πΚ]ἰπρ 
σγπιδα!]. 

ΟΗΑΡ. ΧΙΙΠ].---Αἴον ἃ ἀϊδῆςσυ]ς δηὰ τοάϊοι5 
Ῥᾶβϑδασο Τὔγουρῃ [ἢ ῥγονίοιι5 σπδρίογβθ, {Π]15 
ΘΌΪΟΡΥ οὗ ςἘπδγν σοπιε8 ᾿ἰκὸ ἃ ἤδνθη οὗ σεϑβῖ. 
ΤῊς τιογαὶ ἀτᾶἕ οὗ [6 ΠΑΡΊΟΥ ἰ5 ΒΡ] [ἢ] : 
ὙΠ}16 ἔα 15 ΠΟΟΟΒΘΑΤῪ ἴο βαἰνδίίοη δηά ἢορς 
ἀδϑίγδθὶο, ἰονα, νυῆϊο 5 ἰη [6 ϑρίγις δπά 1η 
1ὴ6 Ψ}1}1, 15 δοβοϊυἴοῖὶγ ἱπάϊβρθηβαῦϊθ. 1{ 5 
[παῖ «ογιεέδίσισ ΜΈΆΠουϊ ἡ Ιοἢ ἀηγέῤίης, τῃαΐ 
ννε ΠΊΔΥ͂ ἀο ΟΥ 80 εΓ, θεςοπιοβ ποίη. [ἢ 
τα ἢ δηά πορο, δοίης δυπιᾶη, ἀγὸ “ Τπεοϊορίςδὶ 

νἱγίυ 68," ἴονθ 18 της πιοτὸ ἴλη [ἢ 5, Ὀεΐηρ 
αἰνίηε : ἔοτ 1ἴ 18 ποῖ πλέγεὶν δὴ αἰίτδυῖς ἴο 
Οσοά ΗἸ!ϊπιβοῖὶξ, θυὶ οὗ ΗΙ5 ΨΕΙΥ͂ Θ5ϑθῆςο. 
Ηδρηςε ἴπο ΗΟΙΥ ΟΠοβὶ ννᾶ8 βοπιοί τη65 ἰοττηδὰ 
γΥ 186 ἔϑίδεῖβ αγα, ἀπά ἴπΠ6 Βυπιλῃ 5ρίτιϊ 
ἀϊεολίο οὐ Κὶπάγεὰ Ἴαρϑοῖ Υ οὗ ἴδε ἀϊνίης 
(ανα:. 

᾿Αγάπη, εραγὶ! ΟΥ̓ Ἴουε, ἃ “οτὰ ποῖ ουπηὰ ἰῃ 
Οτθοῖς ρἢΠΟΒΟΡΩΥ͂ δι “ Ὀογη ἰπ ἴῃς δοϑοπὶ 
οὗ (γι βιδηιγ," ἀςηοίεβ ὀγοέδεγὶν ἰουε, ΜΓ ἢ 



Υ. 2--4.} 

2 Απά τβουρῇ 1 πᾶνε ἐδε σὲ οὗ 
ΡΙορἤδογ, ἂπά υπάεοτγβιδηά 41] πηγϑῖε- 
τε8, δηἃ ἃ}1] Κπον]εάρε ; δπὰ τῃουρῃ 
1 μανς 41} (δίῃ. 950 τῆαι 1 Ἴου]ά τε - 
τονε τποιηϊδ᾽η8, Δηἀ ἢλνα ηοῖ σΠΑΓΙΓΥ, 
Ιλπὰ ποιῃίηρ. 

2 Απά τῇουρῃ 1 δεβῖονν 4}1 τὰ 

866 5 [6 γοοᾶ οὗ ομδ᾽β περ θουγ ἰῃ ἃ 561- 
ἀδηγίηρ ψὰγΥ. [τ βῃουα θὲ ποϊοά {παῖ ᾽ (ἢ 6 
ἢγβῖ [γος νεῦβε8 ἴΠεγα 15 πὸ Ογεοζ «ὐογά Γοτ- 
τεβροπαϊης ἴο ἴδε ννογὰ ἐῤδομψσό οὗ ἴδε. Α. Ν., 
κἄν ΟΥ καὶ ἐάν ἰῃ ΔΓ ἢ ρῥΐδος 8ἰρῃη:ῇῆθβ δηὰ 
ἐξ, ποῖ ουεη “7: 5 πεςεβδϑιῖδίθβ ἴΠ6 γεπαογησ 
οὗ {πε Οτεοῖς (νυν ῖο ἢ ἰ5 ποῖ εἰ ἔχω) ἰπ {Π6 
Βγροι είς] ἔοστῃ, 2 1 “δουζά δασυε ΟΥ̓ ρο:56.. 

Εογ τεᾶβοῦβ ΨΥ ἀραρό ἰ8 τεηάεγεὰ ἐραγὴ! 
ΤΠ γ τΠ4η στε. ἴῃ [Π|8 σπαρίογ, 8566 ηοΐο δἱ 
επά οὗ ςἢ. χνὶ. Ρ. 376. 

1. Οἱοιεμοἰαἰία, ΟΥ̓“ υἰζογαπος 1ἴπ ὑπ ΚΠΟΏ 
τοηρι65," ἱπιρτονίβοα ΟΥ̓ 186 ϑρίγιϊ ἴῃ ἴοῆθβ 
Θχαυϊϑιῖς δηὰ ἀε]Ἰςαῖο, ἰ5 5εῖ ἴῃ ἴῃς ἐοτγείτοηϊ. 
ΝΥ 5ο᾽ Βέοδιιδε [Π]5 ὈΓΠΠΔηΐ σδγϑηι ννᾶ5 
ΟΥ̓ ΠΙΔΩΥ͂ ΟΟΥΠ ἰΔη8 ναϊυθά ἢ ρΠΘΓ ἴδῃ 
1655 ςοηϑδρίουουβ Ὀυϊ πιο 5εγθοθδῦϊς Ρ 58. 
Τῆς νυ ῸΓ ν]5Π65 ἴο δεν ἴῃαϊ, σοπιραγοὰ 
ψ ἢ (6 οἰοδαγ. 5 ϊηΐηρ σἴασ οὗ ἱπεχίπρυ5}- 
Δὺϊε ἰονς, ἢϊ9 ἴοο αἰγαςῖῖνο ἰοηριδοϊιεγδηςα 
νγ͵ὸῸὰϑ ἃ Ποερίης πιεῖρογ- ἤλϑῃ. [1ὶἢ ἴποϑο ἢγϑῖ 
γεγ865 ἴπ6 Αροβίϊες ἰῇ [5 οὐ ρβεύβοη ῥιιῖϑ 
ο8565, ννϊ ἢ ἢϊ8. οὐννῃ ὀχρογίθηςς θηδυϊθα ᾿ἷπὶ 
ἴῃ βτοαῖ τηθᾶβισγε ἴο γθϑ] δε ; θυ [ἢ 656 οδ565 
δείης Ὠγροιπεῖίοδὶ, μὲ οχίθπαβ ἰῇ ὑυοσὶ τ ἴΠ6 
Εἰ 550 1414 ἔγοπι [18 οὐ Ἢ ῬΓΟρΕΓ {{π|1ἴ5 οὗ τἢ- 

. Καοόνη ἴοηριδ5 ᾿ηἴο ἴπ6 ἀοχηδίη οὗὨ 4}} πιιπλδη 
Ἰδλησυάᾶρεβ; πὰ Ὀεγοηά [Πδῖ, ΡΟΘΕΟΔΙΥ, ἱπῖο (ἢ 
δΡθμοτα οὗ ΒΟΔνΘΠΪΥ͂ ΞΡΘΘΟΙ φαάγεσ ες ὁγ ἀπρεῖς 
0 αηφεὶς (ποῖ “ὉΥ δηρεὶβ ἴο πιθῃ,᾽᾽ 85 50Π16). 

Τροισὸ 1 “βεαὰλ «υἱδ... 7 οπάεσ δηά 
Ἔχρίαίη: ΙΖ ἰὰ [89 ἰοηβῦθδ οὗ πιὰ 1 
δ ου]ὰ αὐἱΐον απ ὰ (νηᾶῖὶ ψου]Ἱά θὲ νοη- 
ἀογίι) οΥ̓͂ Δ 616, γοῖ διουϊὰἃ ποῖ ΒΔ Υ9 
ΘΒ ΔΥΪΟΥ, 1 δπὶ ὈΘΟΟΤΙΘ Υὐπἱπρ᾽ πιοί8] ΟΥ 
8 ΒΕΥΣ1- δου ἀπ ΟΥ̓ΤΩΒΔῚ : ἐξ. ἃ ΤΏΘΓΟ 
ἱησίγυπιοηΐ οὗ βοιιπὰ νπουΐ 56η5ε, ἀεδα, 
πιθοῃδηϊοαὶ, ἀονοιὰ οὗ 4}1} τηοσὰὶ νυοσίι, δῃ 
οὔβϑη ἴπαΐ τεαιίγεβ ἴο ὃ6 Ὀδεδίθεη ἰηΐο τὰ- 
βοηδποὸ ὉΥ ἃ ἰογείκη ᾿πλρι 56, Κα ἃ τηοάσστι 
ξοης Ὀοοπιίης ἴο ἴπε ἴοιιο οὗ ἃ ρεςΐγαπι. 
Ἡετε Π6 ἀϊςίοη 816 08 οἡ ἔγοπι ἴμε ἱπάθδηϊε 
τοδΐογιδὶ οὗ πιοῖαὶ ἴο ἴῃς ργοάιςϊ οἵ ατῖ, ἃ 
Ὀτάζεη ὑδαϑὶη. ὙΠῸ Οτεοῖὶς ἀλυλάζον Τγρδῃ5 
εἰδηρίης οὐ βογεαπιὶηρ ἰουά δηά ἰοηρ : “)α]έ, 
ἀδυγπῖον οὗ Ῥοίρ»ιος (ῬΊπάλγ) Ξξ ργοϊοηροά 
γε}} οὗ οηϑεῖ ἴῃ Ὀδῖτ]6. 

Ω. Μπά δου 1 δαυνε. . ἡ ἈἘεπάεγ, 
Απὰ [51 δου} δανο [89 οΟὐζί οὗ Ρ»ζο- 
ῬΒΘΟΥΪΩΒ δηὰ δβουἹϊὰ υπὰδοτβίαπὰ 81] 
9 πιγδίθχίθα (ΠΕ ΠΕΥ γονθαιθὰ οὐ υῇ- 
τονοδιο4) δαὰ 411 αδἰϊδίηαθὶας πον θὰρθ 

Ι. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. ΧΙΠ]. 

Βοοάβ ἴο ἔξεά ἐδ ῥοογ, ληὰ τῃουρἢ 1 
σὶνα ΠΥ δοαγ τὸ θὲ διιγηεά, ἀπά ἤδνε 
ποῖ σμαγίτυ, ἴ ργοδίθιἢ πε ποιῃϊηρ. 

4 ΑΒΓ βυβεγεῖῃ ἰοπρ, σηά ἰϑβ 
Κίπά ; Τσβδγτγ δηνίθτῃ ποῖ; Ἴμδγ 
ἐνδυπίει ἢ ἢοὶ ἰἴβε] ἢ, 18 ποῖ ρυξξεα τ ον, ἐν 

"οί γατά 
ὯΡ, 

(δυςἢ ἃ5 αἶνεβ ἄθορ ἰπῖο ἴῃς ρὨ]]ΟΒΟΡΗΥ οὗ 
(ἸτιβιΔη1{γ7Υ) δὰ ἐἰ7 Σ δβδιουἹὰ βανϑ 41] 
(ροβϑίδα Βογοῖθϑπι οὗ ζαΐτδ, ϑποῦρὰ ἴο 
ἀἱβ]οὰᾷ9 ποππίαὶῃδ, γοΐ βῃον)ὰ ποῖ 
ΒαΑαΥΘ ΟΒΟΥΣΌΥ, Σ δὰ ποΐμίηρ;---Σ "πογαἱ 
εὐῤῥεγ. Τῆς Μάε: νιϊγαεμέοα Μ|τοὰΣ σΠ ΑΓ 
ννου]ὰ ποῖ θὲ Με: «αἰυΐβεα. ΜΕΟΥοτ᾿ 5 τεηάογίηρ, 
80 ἴδβαῖ 1 αἀϊδρίδοας πηουηῖδίη5," 15 δ ει ὦ 
ὙτοηΡ : ὥστε καὶ μεθίστημι ἴοτ {ἰΔῖ, Οοπι- 
Ρατὸ ἴῃς (ἈΠ ΠΔΓ ὥστε θαυμάσαι, “ επομσὸ ἴο 
πᾶ ΚΟ οπθ ΟΠΩσΥ :᾽ 566 ποῖορ Ἂἢ. Ἰ. 7. 

αἰ] ἐποαυϊρφε)ὴ [Ιἴ τῇλῪ Ὀ6 ηἠοϊεά ἢετγε δαὶ 
(Ἰεπιθηβ Κοπδᾶηι5 ἰη ΕΡ. δά (Δοσπίῃ]ο5 ἔννῖὶςς 
ΔΙ ]υΔ65 ἴο ἀποαυλάσε 5 ἃ βρεςὶδὶ γριῆ οὗ (δε 
(οτηιίδλη5. Ηθὸ ϑέθπὶβ ἴο ἰἀοηΠὟΥ ἃ ἢ ἃ 
Βυῦδτ]ς ρῬετγοορίίοη οὗ ἴδ ἸΠΠΟΙ δηά ἀδοροῦ 
5656 οὗ δογρίυγε δηὰ οἼοηϊγαϑδίῖβ ἴἃ 11 
εὀανγίεν : ἙσὮΔΡ5. ἱ. δηά χίνηῖ. 

38. “πώ ἐδομχὸ 1 δεείοαυ.) ἘἈδηάετ, Απὰ ἐΐ 
: δβιου]ὰ ἀο10 οἂὧὐδ΄σ ἐπ οοὰ 411 ΤΥ 
Βυδίαμοθ, Διὰ ἰζῦ Ζ3Ἢ κπδουϊὰ ἀοὶνοῦ 
Υ Ὁοὰν δα 1 ὃὉ0 Ὀυτξηΐῖ, γοῖῇ δ. ὺ9 
Ὡοΐ ΟΒΑΥΣΌΥ, ποῖ Δ Ψλΐ δὰ 1 »στοδίθὰά. 
Βνεη βοϊξεϊτηπιοϊδιίοη νῆουξ ἙΠΒΑΓΙΥ͂ 15 τἢ- 
ΔΥ ΔΙ] ηρ. Εοσ ἰπδίδηςε ἤθη ἃ Βυδά ιϑῖ δϑοθῖς 
Ἰοᾶρ8 νι} 5πἶῆρ ἔδοθ οἡ {86 δἱαζίηρ ΡΥΤο, 
ἱπηπηο]αζίηρ ἢΪ5 ὈΟαῪ (παῖ ἢς πιᾶν ᾿πλπιογία} 156 
ἢ]5 βρίγιῖ, ννῆδί ἀοεβ ᾿ἴἴ ργοῆῖ ἢϊπὶ} Νοίμιίηρ : 
ἴῃς ἰαπαῖϊς ἰ5 'π ἰοσὲ ψ ἢ ΠΙπι56} ἀπά νυ] ἢ 
ΠΟ ΟΠ Εἶ56 : ἢς 566 5 ἢ8 οννῃ 5016 Βαρρίῃ6 58 
ΜΝ ΠΟΙΠΘΥ ἰη ἴἢ6 δῆδρε οὗ ἃ σοπιηρ ἀεἰΠοδίοη 
ΟΥ οὗ ἃ ργεβδεηΐῖ ρμ]ογιβοδίίοη οὗ 561 (Δποῖπογ 
Τεδάϊπρ ἴοσ καυθήσομαι 15 καυχήσωμωι). [ἴ 
15 4116 ροβϑιθ]ε (παὶ [ἢ15 ἱπχᾶσοὸ οὗ 4 Βυδαῃϊοῖ 
Ρτίδϑὶ ἢ Ὧ15. Ἰποβεςίυα)] ἤγοϑ᾽ βυρρεβίεά 
ἴΠ6 (Βοιυρηϊ οὗ {Π|8 ἰοχῖ ἴο δῖ, Ρδῃ}]}; τόσο 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ 45 118 Εριβῖ]ϊΒ ννᾶὰβ νυ [ἴῃ ἴῃ 
57 Α.Ὁ.. Ὀεΐοτε ἴῃς ουὐΐθτοαῖκ οὗ Νεγο᾿β ἤεεγ 
Ρεγβεουξίοη. [ζ ββουϊὰ δ6 θοσῆθ [ἢ πχϊηά 
ἴα τῆς Αροϑβῖϊ]δ 7υδῖ Ὀεΐογε ἢ15 ἤγβι υἱϑῖῖ ἴο 
Οοτίηι παὰ Ὀδθη βἰδγίης ἴῃ Αἴμπεηβ, Βοτα 
ἢδ6 ΠΔ4 ςογίδ ΠΥ 56 θη 8ηῃ δἰΐασ ἴο {πε ὑπάποαυπ 
Οοά, απιὰ Πδὰ Ῥγοῦθαῦὶυ σε οὐ᾽ πραγά δϑοιξ 
1ὴ6 Τοριὸ 9,7 ἐδὲ ἱπάϊαπ ἢ 115 Θρ ΔΡἢ Ηδγὸ 
“τ: Ζαγγιαποοῤεσαι «υδὸ γιαάξε δί’ ο«αὐη «εἰ 
ἐρωηογίαί. ΕοΥ [ΟΓΙΠΟΓ ρδγίοι ]γ8 οἡ 1}}18 
Τρδῖίου 566 ΒΙβῆορ 1ἰσπείοοι 5 Νοῖθ ἴῃ ΒΡ. 
(ΟοἸ]οβ5. Ρ. 394: ἔτοπὶ ννῃϊοἢ τπὸ Ιά6α οἵ [ἢ]5 
ςοπηπηθηΐ ἰ5 ΠΟΙ ἴάκθη. 

Δοίε οἱ ἐπ γοοά.1 ῬτΤΟΌΔΟΪΥ ποῖ ψ ἢ ἃ ἴουςἢ 
οὗ βαγοδϑπὶ: γεῖ 566 ποῖς ἰη “Τα ΟοἸ]εςῖδ᾽ 
(Ώεδη σουϊθυγη) νοὶ. 1. Ρ. 244. 

Υ 2 

339 



340 

Β Οτ. ευὐὰ 
21ἀε ἐγ» "ίᾷ. 

ς Ποῖῇ ποῖ βεδιανε ἰἴβεὶ ἀρββρε ἢ 
86 κεῖ ποῖ Πεῦ ονῃ, ἰ8δ ποῖ Εδϑ}}Ὺ 
Ρτονοκεά, τῃϊη Κεῖ πὸ ἐν]] ; 

6 Ἀεϊοϊςθιἢῃ ποῖ ἱπ ἱπίυϊγ, δῖ 
γε)οϊ σε ἢπ τῆς τγυτῇ ; 

Ι. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΟ. ΧΙΠἧΠῚ]. [ν. 5----8, 

γ Βεδγειῃ 411 ταΐπρβ, δε] Ἔνθ 81} 
τηϊπρβ, Βορεῖῇ 4}1} τπΐπρ8, ἐπάγει 4}} 
τΠΙΠρ8. 

8 ΟΠΑΠΥ πενεγ ει : δὲ 
νεῖ ἐδέγε δὲ Ρτορβεοίςβ. ΓΠΕΥ 

4. Οῤαγί «ὔέγειρ ἰοης ἈΔΊΒΕΥ, ΘΒ ΑΥΣΥ 
ἐφ Ἰου 5-δυϑδοχίπρ, 6. βίον ἴο ἴακε υπιδγάρε, 
ϑἷονν ἴο γεβεηΐ ἃ ϑγῃϊ. 1. ἀπά: τμαῖ ψου]ά 
τοαυΐγο χρηστεύει: ΤΑῖΠοΥ, 8 ᾳτδοίουβ ἰπ 
ἀθιυθθποῦγ. (οιήρασγο ον (Π6 ἔογος οὗ τ! ἀ]α 
νοΐος ἃ 5ἰπΉ]2Γ νογ ἀρεσκεύομαι, ῬοΟΪγΥΌ. Ξ 7 
2.αν δὲ αρτγεεαδίο, »παξε »ιγεοί ρίεασαπι. 

σταμπίείὁ ποί ἐμεῖς ἰς ποὶ ρι77ε4 μΡ.)ὺ Περπε- 
ρεύεται 5665 ἴο τηδᾶη ἄοθ8 ποὺ ΒΒΟῊ ΟἿΆ 
ἸΔΔΘ5 ὯῸ ἀΐδρίδυ. [ φυσιοῦτιιε 450 ἰ5 
ἴῃ πιά. νοΐϊςθ, 85 15 πιοϑδὲ ὑγοῦδθὶθ, ἰξ τλὰυ ὃὈς 
τοπάογοά, δεὶπρ ἃ νογὰ οὗ βοπιθ σολγβθΏ 655, 
ἂἃοθ885 ποῖ 501} διὰ βνερᾷοῖ. ΤἬσδε ργο- 
ἀϊςαῖοβ οὔ Ἵσμαγ τυ ργόϑοπὶ ἴπῸ ποχαΐίυε 546 
οὗ Βυπη Υ : [ΠΟῪ ἱπλρΡῚῪ ἀπ ἰηϑεϊηςτινο βῃσγιηΚ- 
ἵπρ ἤτοπὶ 41} ἔδἰβε εἰ τἴογ, ροιηροιιβ Ὁ] υδῖοσ, 
βίσυςπρ ἴῃ Ὀοτγτονεά ρΡ]υπιθθ, ἴτοπὶ ἐχαν- 
ΞεγαἹεά ννοτά5, Ἰοοκβ, ἴοπ6, βῖγ]6 ; 'ἱπ βῃοσί, ἃ 
τοοῖοά Παῖτϑά οὗ “φερε 10 δὲ ποῦ ἐθαρ ὁπ ἰ:. 

5. θοοθ8 ποῖ ὈθθΔΥΘ ὉΠΒΘΘΙΔ]Υ͂, ΟΥ̓ ΡεΓ- 
ΠᾶρΡ5 ὈΠΙΏΒΉΠΘΟΥΥ. Ηον ἴδ ἰπηοῦ πηδῆ 
δἶνεβ Ὄχργθβϑίοῃ ἴο ἴῃε ουΐεῦ. 80 τ πὶ 
ἐς ΤΔΠΉΕΓΒ τπακίηρ τη 6 τλδῃ,᾽ οἷά ργονετῦ, ἐῤὲ 
»ιαπ γιαέε: ἐδε παπποῦ. ΤΠδΐ σδδίτη οὗ πηΔη- 
ΘΓ Ὁ ΠΊΟἢ βοα5 βίγαϊῃῖ ἴο {πὸ ἢδαγῖ Ὀεσᾶι56 
ἴτ σοπλθ5 ἔγοϑσὴ ἔγοτα ἴθ ποατῖ, τῃαϊ τουςἢ οὗ 
(ἐπάθγηθθ5 νμοἢ πιακοβ ἴἴ ἃ ρἰδάϑιγε ἴο ΓΟ- 
ςοἶνο ννῃδῖ 15 οἰθαγ]γ ἃ ρίθαβυσε ἴο ρίνο, 15 9Π6 οὗ 
1ῆε ΠΊΔΩΥ πιογαὶ γι" 5 οὗ ἴῃς ἀϊνίης τοοῖ : {Π15 
νυἱηπΐην ἀδροτίπιεηϊ 15 δαϑοά ἅροη ἴΠ 6 ρτηςῖρ]6 
οἴ γεβρεςῖ ἔοσ σού β πιᾶρε ἴῃ τηδῃ : “" ΨὮΥ ἀοκβῖ 
ἐδομ 5εῖ αἴ ποι ρἢϊ [ΠΥ ὀγοέῥον 3," Ἐ οπη. χίν. 1ο. 

ΒοΟΚΘΙΣ ποῖ ΒΟΥ ΟὟ: δεῖϑ δηά ϑρϑδὶβ 
ἔγοπι εἰἰσιπίογοϑίθα πιοῖἑνθβ : {πὸ ρεῖπῃ οὗ [Π18 
οοηάυςΐ ἰ5 ἴΠ6 ΓάγῈ αι οὗ πποείβεῤηπεις. 
Ι: ποὶ εασὶΐν ῥγουοξεά͵ οὐ 8198 ποῦ ἱπίο ἃ 
ταρο (πιϊ ἃ. νοῖςο ἀρδίῃ, ργο Ὁ ]γ}: αν ῦ ΚΕΘρ5 
τῆ τιβίηρ ἴοΙηροΥ ὉηάοΥ σοηῖτοὶ. Τρίπξοίθ πὸ 
εουΐϊ: τοηάον, Τα Κ98 πὸ βοσοουμῃΐ οὗἩ 85 1]] 
ΤΏ, ἱ. 6. ἀοο5 ποῖ πηθηίδ}} } ΓΟ Ιϑῖεῦ ΟΥ̓ πα ΚΘ 
ἃ τηοπηογαπάσση οὗ δὴ ον] ἀοπὸ ἴο ἰΐϑοϊἔ, Ὀυῖ 
αἰΐοννα ἰἃ ἴο ρίαπεθ οἱ υπτγοοογάφα. Τῆὶβ ἰ5 
(ἢε ςαγάϊηαὶ νιτίιο οὗ γογχί πες οὗ Ἰπλμγίσι. 

Θ. Κεϊοίεεερ ποὶ ἐπ ἐπίφμίγ, μέ. ἢ Ἀοηάογ: 
--- ΠοϊΪοσοί ποΐ οΥΟΘΥ Ὑχοπρᾶδοΐϊδρ, δα ΐΪ 
τοϊοϊοοῖ ὙΣῈΒ [880 γαῖ: ἀο65 ποῖ Θχιϊῖ 
αἱ [ἢ βρεςΐδοϊο οὗἁ Δ}γ ἱππ πο γα {168 σοτιταοα 
ΒΥ οἴπετγϑβ, δυῖ σεϊοῖσεβ νυ ἢ ἃ ΠΟΙΥῪ ἸΟΥ ἰη 16 
{τυτηρὴ οὗ ἴη6 Ὑ τι οὗ Οσοά : δδ5 ἃ ἔεϊἰον- 
[οοης οὗ ἀεὶ ρῆς νυ τη6 ἀρβοϊαῖς Ττιυῇ, 
ἃ5 ἴ σοπη68 ἴο Πἰδίογιο νἱονν ἰῃ ἴπ6 δοῖίοῃβ οὗ 
βοοά τηση. 

η. Βεανγεδ αἱ! ἐδίηφσ ἢ ΔΑ. Ν. ποῖ τἱρῆῖϊ 
δογὸ: ἔου 1815 ἰάθα οζουγα θοὸν ἴῃ ἴῃς ννογὰ 

“ δῃάυτεῖῃ,᾽ Βεβίάε8, ἴπε Οσεοκ στέγειν ΡΓΟ- 
ῬΟΓΙΥ πηεδῃ8 οἰ ΕΥ ἴο ἄξω ἐπ, ἃ85 ἃ οὰρ Πο[ 5 
ὙνΪΠ6, ΟΥ ἴο ἀεὼρ ομί, ἃ5 ἃ πουβε-τοοῦ οὐ ἃ 
νυδίογργοοῦκοορβ οὐ ταη. ὙΤἼδ 6556 }}{14] 56η88 
ἰ5 ἰ(ῃλῖ οὗ εἰσ ῖποβο, ΒΕΊΠΟΥ οὗ {ρητηε55 
δραϊπϑῖ ργεβϑυσγο οὗ ἴῃς ἐπφυαγά ΟΥ̓ οὗ [ῆ6 ονἦ- 
«υαγά εἰτοιιτηδίδηςοο5 ἀοφίοττηίπθ. δηάσεγ ΠΟΓΟ, 
85 ἴῃ ΟἿ. ΙΧ. 12, ἐδ ῬΤΟΟΥ͂ ἱπ 8411 ΓΒ. 6.8, ΟΥ 
ΚΘΘΡΟΙΣ 411 πίη ρ5, '. 6. 15. 2γοῦῦ ἀφαϊποΐ 
4} ϑυςῖ ΤΠηρ5 ρογῆαρ58 45 ργονοσεί οῃϑ 1η 186 
Βῃαρο οὗ κἱυαϊοα αβτοπίβ οσ 5η48 οὗ βἰδηάεσ. 
ΤῆΘ δρρἰϊσαιίοη, Ποννονεγ, ΠΊΑΥ δὲ δοίά: ἐἰσδὲ 
ΟΥ̓ Αεεῤ: εἰοτε 411} ἀδροϑίϊθά {τγιιϑί8. ὙΤῊΘ ἐϑϑθη- 
[14] 5θῆβθ, ἰῇ 18 σᾶϑ6, ΓΟ ΠΔ105 πηϊπιραϊγοὰ : 
(Ππ 6 εἰγοιπιϑῖδη 14] νδγί 68. 
δε ευεῖῤ αἰ] ἐῤίηρι. Νοῖ Βογὸ [Π6 ννθᾶκηθβ8 

οὗ Ἄγοάυγ, Ὀυΐ ἴβε δ 16] εβ8η655 οὗ ἃ 5ἰπιρὶς 
ΔΠ4 υπϑυθροοίηρ πη, νυ ἢ] ἢ 15. [1561 Ῥαϑοά 
ὩΡΟῚ Ὧπ ὈΠῸ]επ ϑηθα Ἰϊ, ἴογ δοοοσγάϊης ἴο 
πε ργουεγῦ, ξυμ ἄοεγς, ευὶ] ἐρίπξεγε. Ιἴ 9 
πε Ἰπποσθηοῦ οὗ ἴνρογε τπδῖ “ ἀοἰ τε ]γ δε- 
Ἰίανεβ ιν! η 165, Ὀοίηρ ἐμεἰῦ Ζινὶπε." 

ἐπάδμργερ αἱ! ἐρὶποι.Ἶ Ἡδ τς ἰ5 ἴπε οἀγάϊπδὶ 
νίγτυς οὗ γδογοάς, [6 σΠΘογα] ὨΠαγά!ποοά δηὰ 
τς 56η86 οὗ ἀιγ, ενἱποθὰ Ὁγ (ἢ γίϑι᾽ 5 [δ ἢ- 
ἔμ! 50] θοῦ δἀπα βεγναπηῖ ἴῃ πιθεῖηρ 41} βἤοςκβ 
οὗ τεπιριδίίοη δηὰ ὁ 41} 455341}}18 οὗ ΟὟ 6Πη6- 
ταΐο5 : οτ ὑπομένειν οἴη πηόᾶι}85 ἴο δυὰς τῆς 
Ὀγυπὶ οὗ Θῃοουηῖογ ἴῃ δδί6. 

[ι 9ῃου! ἃ δὲ ψεὶϊ ποϊεά τπᾶΐ ἴπεθο ἤπα 
ἴουςδο658 δης ἐδδΐυτγεβ οἵ σα Υ ἄγε ποῖ ἄσγανσῃ 
|κὸ δὴ ὀχαμίϑιϊς ραϊηϊης, ἰμαΐ ΠΥ ὃδ Τοδγ- 
γΓιοὰ ἱπίο ἃ ζϑιοτγ δηὰ σης ὕνΡ ἴο ἃ ννὶ], 
δηά Ἰεῖς ἴΠογς 48 “8 ἴης οὗ Ὀθδιγ," ἴο 6 
δάπιγοὰ τπγου ἢ Ἰοης ρβεηογαϊξοηβ. Ἐδῖθποῦ 
ΜῈ δομοϊὰ ἴἰηΏ [Πἰ8 υὑποαυα]]εὰ ρμἱοῖΐυτε ἃ 
ὀγεαϊδίπρ ογίσίπαί ἴο Ὀε γαηδίδίθά τηῖο (ΔΙ 
δῃά ΒουΓὶγ ἰδ, ἃ ᾿ἰνηρ ρον ΕΣ δηᾶ αἰϊνῖπε 
ῬγΠοΙΡΙΘ σοτηπιιηϊςαῖϊοὰ ἴο (πα Ὠυχλδη 58ρίγιξ 
δηὰ νογκίηρ ἰη {πε Βυπιδη νν}}}, σοπα μι τς 
ΌΥ οοπϑρίληϊ σοιιπίογαςίίοη, ρῥἰδηϊηρ ποῦϊα 
ΟΡΡοϑβίῖεβ ἴο πηεοὶ ἰπέοσίοσ, σπεςκηηδίίης δασγίῃ 
ΜΙ Ὠφάνθη, ουδγοουηϊηρ ΕΥ}} ὈΥ ρμοοά, νᾶϊ!- 
αυϊδηῃϊηρ δυιτορᾶάηςε ΟΥ̓ ζΟΠΈΘΠ658, ἰηβοϊθηςς 
ΟΥ̓ σουτίεϑγ, Ρεεν 5ῆηθβθ ΟΥ̓ Ρδίίεηςο, τηδὶϊος 
ὉΥ κι 6] ββϑηθϑβ, νἹπα στ νθηθββ ὈΥ δἰδογῖν ἴῃ 
ἔογρινίηρ ἀπά 4]1 δϑϑδι 5 οὗὨ ρῇ σοι Υ Θῃογηϊε5 
ὉΥ ἃ 5βίεδαγ ἴτοηΐ οὗ ἀείοττηϊηεα γοοϊδίδηςε δηὰ 
Ἰηνιης Ὁ] 6 σουγαρθ. 8.1. Ρδυὶ, πὸ ἀοιιδῖ, Δρ» 
Ργοδοποά ἢ)}5 οννῃ ἰάραὶ]: Ο τὲ “ἐς ορεπεε ] 

8. Αἴεν ἴη6 ἀϊδιηςτῖνε φέῤγέδιε: 18 ΟΣ 
ΡΓοδεηϊεὰ ἴθυβεὶυ δηὰ ϑ8[ΓΟ ΡΥ ἴἢ6 αἰϊνίηδ 
αἰ μά οὗὨ σματγ, ἴῃ6 αἴας οὗ οης πευὲγ 
3 α μίας Ὀὰϊ ὄνοστηογε βίδηάίηρ υρτῖρῃξ. Ηοτο 
ἃ5 οἴη οἰβϑεννβογε, (ἢ ΑΡροβἕὶε᾿β πιιηά ςἰδῆοο8 



γ. 9-τἰτ. 

8411 [21]; τυ βεῖμοῦ ἐἤόγε ὅδ τοηριιε8,. 
ΠΟΥ 5}4}} σεαϑε; ψβεῖμεῦ ἐλόγε δ 
Κηονίεάρε, [ἴ 51.411 νδη βἢ ἄνγᾶγ. 

9 ἔογ ψε Κπον ἱπ ραγῖ, ἀπά νγε 
ΡΓΟΡΠΘΘΥ͂ ἴῃ ραγῖ. 

Ι. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞΒ. ΧΙΠ. 

Ιο Βιυῖ ψ πε τῆδλιῖ τῇς ἰ5 ροτ- 
ἔεςς 15 σοῆια, 86 τῆλὶ ννῃ ]ς ἢ 18. ἴῃ 
ΡΑγὶ 584]} θ6 ἀοπε ἂνγᾶυ. 

τι ΏΠεη 1 ννᾶ8 ἃ οἢ 4. 1 βραΐίκα 5 
ἃ ΟΠ], 1 υπάειβίοοα 245 ἃ ςἢδιϊά, 1 

[γουρὴ τς Οεηῖ]θ Αδοῃ ϑἰγαιρῃϊς αἱ [δ 
Ῥατοιιβία δῃηὰ ᾿οηιοπιρίαῖοβ ΟΠαγγ, δπιὰ 
(ῃε ἀϊ!5ϑοϊυιίοη οὗ ρἤγδιςδὶ ϑυγγουπάϊΐηρϑ, 
βδίδηαϊηρρ ὑροὴ ἴῃς ϑρίγιῖιδὶ Ογοαϊίΐοη ἤον 
ἀϊδοησγιβίεα ἔγοπι 115 πιαίογί4ὶ δηνείορο, Ποσ- 
56] ἴοο εἰδεπουτηδογοά οὗ δἱίθη {πιὸ δης οἵ 
ἰγδηϑίϊουυ Κηον)οάγψε πὰ οἵ ρῃθῃοζηθηαὶ 
ῬΓΟΡΒεσυηρ5 δηά οὗ βοηβδίίοηδὶ ἰοηραθ-υϊίογ- 
ΔΏςς5, ΔπΠ4 αἵ ]κ5ῖ {γἰυτιρμδηΐ ἴῃ ΠΟΙ οννῃ 
ΒΟΓΘΠΘ ΔηἋ ὈΠΙΓΑΠΊ ΠΟ ]εα εἴεγη ΠΥ, ἔγοπι νυν ἢ ἢ 
8Π6 δὰ οοπάεβοεηςζοα ἔου ἃ βεάϑσοη ἴο 6 δῇ 
οχιϊο ψ ἢ πιᾶη. ΤῊΪ5 ἰάθα, πλοῦ ΟΥ 1655, 15 
51:05: Δ ΠῈ]4}}}γ ἀρρᾶγεηΐ ἔγοπὶ ΟΠ6 ΟΥ ἵννο ἴθῦτη8 
ἴῃ {Π158 νθῦβο βἰρηϊβοδηΐ οὗ ἴῃς Δάνοηϊ Δη1 4]50 
ἔτοπι ἴῃς σογίσς Μμέμγε. [ἴ 5ῃουϊά 6 ποῖεά 
ἴπαϊ οὐδέποτε, Β΄ΤΟΠΡΟΓ ἴπδηῃ οὔποτε, τη ΔΠ8 
δοπηθῖδίης ᾿ἶκὸ πὸ πευεγ. 

ἈδηάοΓ δΔηἀ χρη ΟΠ ΥΣ Υ ὭΘΥΘΣ 781160 08 
---πὸ πευεν, Ὀαῖ, ἐνε ννἤθη 4}} ἀγουηᾷ 15 ]]ΠἸηρ 
δΔηᾷ ἴῃ πιοίίοῃ, γοπιδίηβ βιοδάξαοϊ δηά ππιονοά 
βεβαία, ἀσάλευτος, ἀκίνητος διαμένουσα, Τδο- 
οΥΕῖ ἴῃ ἰοςο): ,αἰῖ} οὗ ἴῃς ΑΟΝ,. ἠοῖ ἴσα ἴο 

ἴπε {στὸ ἰἄςα. ὅϑεηθε οὔ ἴἢε ἡνῃοῖο ἰ5, Ομα ΓΙ Υ 
θοΐηρ 5 ροΥβθηβιιοιβ δηὶ ᾿ππρου 5 ῃὉ]6, 5}4]} 
διὰ [Π6 5πακίηρ οὗ {πὸ [πη μι5 {παῖ ἀγὸ βῃδίθη 
ΔὈΪΔΟ Αἰοηθ πηϑῆδκοη ; δυΐ 85 ἴο γουγ ὈγΠ]ΠΔηΐ 
σΠαγίσπιβ, Ο Οὐοτγιηϊίδηβ, αὶ τῆς Ῥατγοιιϑία 
ῬΤΟΡΒΟΒΥἑΙ 5 ἰ7 ΓΔ07196 ὃ9 (εἴτε ἱπΠ1ρ0]165 δὴ 
ΘΑΞΥ͂ ΔΙΓ οὗ ᾿πάϊ ἔεγεηςε ἴο τλΐηρ5 ἴῃ τΠποπηβοῖνοϑ 
᾿παΙβογεηΐ ὈΥ̓ σοπιρΑΓβοη, ϑεγνὶηρ [ῸΓ ἃ {ἰπ|ὲ 
ἂἃ9. Δ ΠΊΕΓΟ βοδβοϊἀϊηρ ἴοὸ οὐ δι! η5) 
ἘΒΟΥ 8881} ὉΘ ἀοῃθ ΒΥ, 8δηἃ ΓΟ 908 
17 ὉΒότΘ Ὅθ, ΓΏΘΥ 888]} 608860, Δῃ ἃ Κηον- 
Ἰοᾶρο ἐΐ7 π910 80 (ϑβεδγομίηρ, παι ϑιεῖνα 
Κπον)θάρο), ἐξ 8841} 0 ἀοῃὸ αὟΔΥ. ἔοτ 
δῖ 15. ΟἿἿ ῥγεϑοηὶ ἀποευάφεί Οὐοοά, 85 
τ ἃ5 ἴἴ ξοθβ, Ὀυϊ 5[}}} ποτῃίηρ τπιογὸ ἴδῃ 86 
αἰρῃδῦεϊ οὗ ἰλησυάᾶρο οσγ ἴπὸ γυάϊπιδηῖβ οὗ [Π 6 
ἴγυς «υἱάσι. Απὰ νυδῖ ὅγε οὐσγ χίοιφοίαἰιε: 
οὐ ἐοηισμε-εραϊεγὶη ἵ ΕἸοοϊηνς βλϑἢ 65, βπγᾶσί 
διαί Ἔγ ηΡ»5, ἤπο δα πιοτη;5 οὗ ΟΟἍ “μίγμα 
ἑηαπο: Ὀιῖϊ [πε586 Ὀγεραγδίουυ Ὀγδί 55 
δ[4}} ἂδἱ (Πς Ῥαδτγοιιδία ὃ6 ἰγαηδριγο ἰηῖο 
«γιἰσυ]αίίοη δηά ἱπίο 1 ρῚ ΠΥ ἴῃ τἢ6 Ραγδά!- 
ϑίαςαὶ βρεθεῖ οὗ οὐγ ϑριπίυδλὶ τηδηποοά, 
ΒΟΥ ΠΕ ΟἿΤΓ πέφὺ ὀεριωμ 5}4}} Ὅς Το" 
Ρἰεἴεϊγ εοπϑιιυϑἰδπιίαϊοα ἢ ἴπΠ6 Ἰοηρ ἃβὸ 
Βὶογιῃεὰ πυπιαπγ οὗ ἴῃς δϑοοηάρα (ἢ γιβί, 
ἴδ 5}[|4}} τὴ6 πεῶυ Τοκσμρ, τῃοιηβοῖνες ὃς 
κἰογπο, δηὰ οἷἱῦ ἤονν βριγιϊ-ίνθη ἐρῥίπσ 
δα] θεοοπὶς ϑριγ - ίνεη σρεαξίησ. Δηὰ 
ὙνΠδῖ ἀρδίη ἅσγὸ ἴπεϑ6 νδυηϊοαά ῥγοῤῥειγίπρι ἢ 
Οοοὰ 4[|50, 485 ςοπιηρ ποπὶ Οοά, δυῖ 511} 
τον δίίοπβ ἔὺγ ἃ ϑϑάϑοῃ ΟΠ, πιεῖεα οι ἴῃ 
τηθᾶϑιγο τηθοῖ ἴο Οὖσ πονν ᾿ἰπιί[οἀ σαράς 168 ; 

1η{6]1ΠΠΡῚ 816 ἱπάθοὰ ἴο Ουγϑοῖνεβ δηά ἴο οἴ εῦβ 
Ὀεδοδιιβθ ἔγοπι οἱἱγ βρίγιξ ΠΟΥ ρὰ558 τῃγουρῆ 
ΟἿΓ ποῦς δηά ἴδοποο τῆγουσῆ οὐ του τἢ δηά 
(Ποηςε ἰηΐο (Π6 Θαγβ δηά ποῦν οὗ ΟὟΓ ὨδΑΓΟΓΒ, 
Βυΐ ὄνξὴ ῥγοῤῥοιγίηφ' ἃγὸ βταςσθ-  ῆθ τὸ- 
δίγιοϊοα ἴῃ ΟἿἿΥ Ονντὶ ὨΔΓΓΟννΊ 655, πι5ῖ Κ6 ΟἿΓ 
580-016 ἀ 5οἰεπτῆς ἐποςυάφε, ΜΝ] ἢ ἘΠΟΓΘίοσα 
ἐφυβείῃ ὑρ᾽ (εἰ. νἱιϊ, 2), ὈδοδιιθῈ ἃ 15 80 
Π||1|6Ὲ δῃά 80 οποϑϊ ἀθὰ. ΑἹ] {πὶ5 πιυιϑῖ πεεάς 
Ὀε: ζοσ ἐν ἐδ ἤτοπι α ρασί οὗ (πὲ Ἴοπηρίοῖε 
γος (πδδῖ ψὸ πον νηΐ γα Κκηον δπὰ 
ἐς ἰδ ἔτγοι) ἃ ΡῬασί ΟἿΪΥ ὑμδὶ ψθθὃ ἃἂο ῬΓ͵7ο- 
ῬὮΈΘΒΥ: [ἰἴ 15 ἔγοπιὶ (ἢ6 οαγίῃϑοῖ ϑηὰ οὗ ἴῃ 6 
ΔΏροΙΙς ἰαδάον ψῃϊοἢ ἴῃ [5 οἴδοι εηά ἰ5 
Ρἰδηΐϊθα ἴῃ ἤοάνθη, ἴἴ 8 οἡ 1818 ννογὶ ἀ5 ρἰδηβ 
οὗ {παΐ ερἠἰάῥοοά, νυν] ἢ ἴδ! η5 [15 γε “ἠαίμγὸ 
ἴῃ {πε ννοσὶ ἃ ἴο σοτῃθ, ἴμαῖ νγὰ δοᾳυῖγο Κηον,- 
ἰεάρε δηὰ δῃηποιηςθ ργορῃδοίαβ. 

Ν.Β. Τῆε ἴσιο ἰΙά6α οὗ ἴπε γάσγὸ ρῆγαϑθε ἐκ 
μέρους ἴῃ ΜΟΙ. 9, ΠΥ 6 ραϊμογεά ἔγοτῃ 118 
σοηΐγαϑί τὸ τέλειον ΞξΞ ωϊσγοαυη ΟΥ̓ ῥεγεῖ ἰὴ 
γΕΓ, 10, Δηἀ πιοῦθ οἰ δίηΪΥ 51}}} ἔγοπι γῈσ. 11, 
Ὑν ΒΕΓ νήπιος [85 [ὉΓ [5 σοηίγαϑσῖ ἀνήρ. [ἴ 15 
ΟἰθαΓ ἃ8 ἀδὺ ἔγοπΊ ἴῆθϑε ἴἤγεε υεῦβοα ἴἌΚθη 
τοροῖμοῦ πὶ ἐκ μέρους : νήπιος ΞΞ τὸ τέλειον: 
ἀνήρ. (οιηρδγο 4150 Κρ 65. ἱν. 13, 14: ΒΕΓ 
ἀνὴρ τέλειος ἀπά νήπιοι ἅΓ6 ἴῃ σοῃίγαϑί. 

10. ἐς εο»πθ.} ἔλθη, ἃ Μοτὰ 5ρηϊβοδηΐ οὗ 
(Πε Ραγουϑία οὐ Αὐνοηῖ. Τῤεη τῤαϊ δὲ ἄπ 
αουαῦ οΟΥὙ ὃς Ὀτοιυρμῖὶ ἴο πουρῃῖ ἐῤαξ αυῤίεϑ 
αρῤῥεγίαὶπε το ἃ βαγὲ οἵ ἴα σοπιρίεῖε ψνΠΟΪε, 
γἱΖ. ῥγορδε:γίπο: δὰ ἰοησμο- ἐεγαηποες ἀπ Ἰτῃ 
Ρεγίοςϊ ἐποςυΐκάσε. 

11. 1 “ραζε α: α εὐἰ]ά.1 1 τραῖε 5 δὴ υἢ- 
(οσγίιυπδίε τοηάογίηρ, ργθο θεῖν ναὶ 81. δὰ] 
ἀϊά ποὶ τρόδῆ: σοηογ 88 δὰ ἰπζδοῖ 
ταῖκοὰ (λέγεινΞε " ἴο 5σρεαῖ γί οηδν ἂἀπὰ 2τ- 
τἰουϊαῖοὶγ,᾽ λαλεῖν τε “ἴο ἴ41Κ,᾿ " ργαῖς,᾽ " εδίϊοτ.᾽ 
Οοπιρ. (πε ρΡιυηρεπὶ ᾿ἰπὸ οἵ ΕὙΡΟ]15 λαλεῖν 
ἄριστος, ἀδυνατώτατος λέγειν). 

ἴῃ {[π656 ἴτε σμαρίογβ λαλεῖν γλώσσαις 48 
Ὀδοη τοπάογοα “ ἴο ἴεν ἴῃ ἰοηριθ5, ηοΐ “ἴο 
“ῥεαῖξ," νι  ϊοἢ νοι ]Ἱὰ 6 υπΐγυς ἴο 81. Ρδ0}8 
Ιῴο4. Ῥοβϑιθὶ ἐα ξ ταρμξ ἴῃ 5οπῖα ρίασθβ Ὀ6 
βοίπονμαῖ Ὀοῖίογ, 845 ἴῇ6ς νψογὰ ργίο"σοίαίία 
οὐ “ταἰκίηρ ἴῃ τοηριος᾽ ἀδποῖθβ βυςσῖ υἱῖογ- 
ΔΠΓΘ8 48 ΨΟΙΘ 5᾽ΠΊΡΙΥ ὑπιηῖ6]}1Ρ10}]ς που 
[ῆ6 αἰά οὗ 4 ϑρόςδιἷγ ει δὰ ἰητογργεῖοσ. Νὸ 
ἄουδεὲ σἰοβϑοαία ἰ5 Ἱπάϊςαῖοα ἴπ ἴΠ6 1 ἐαἰκεά 
ΠΟΓΟ, 85 »γοῤῥειγίπρ δῃὰ ἀποαυίράσε ἀγα ἴῃ ἴῃ 6 
οἴδον ἴνγο οἰδυ8θ58. Νήπιος δοοογάϊηρ ἴο [18 
ΟἴΥΠΊΟῆ πιεᾶη8 ἐηαπ. Ἐοπάοσ ἴμ6 ἰαϑβῖ 
οἴδιιθθ, δὲ8βοθ 1 δηὶ ὈΘΟΟΙΩΘ 8 8} 1 ΒΔΥ͂Θ 
ἀομθ ὙΐΓΒ [809 ὙΔΥ8 οὗ δὴ ἰπίαμπί. 
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Ι. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. ΧΙἼΠ]. ἐγ ἡ λεεοεν, 342 
ἸΟτ,ννα. ΠΗΟΟΡΉΣ 485. 4 οὨ ἃ : δυὰς ἤθη 1 θε- ποὺ 1 Κπον ἱπ ραγῖ ; θαῖ τῇεη 5882]} 

! τ. ἡ ἃ 
γί άζε. 

ολπλα 4 τηᾶπ, 1 ρμιῖ νὰν Οἢ]]ἀ 15ἢ 
ἘΠΙΏρΒ. 

12 Εογ πον ψὲ 866 [δγουρῃ ἃ 
6258. ᾿ἀλγκὶγ ; θυζ πε ἕλος ἴο ἔίδςα: 

12. ον" ποαὺ «ὑε “ἐε ἐῤγοι ἃ σία": ἀαγα .} 
ἈσΠπάοσ: 70. ψὸ Ἰοοῖὶκ ἰπδῖ πον ΓΒΤΟΌΘὮ 
8 ΙΑΥΤΤΟΣ ἰπ δ σχίἀὰϊο: 1.6. ἰὴ [86 πιά 5ῖ 
οὗ Ὧπ εηἰρίηδ. ὥΤἼ158 ραβϑϑᾶρε 15 ἴο 1.8 ΟΌϑειΙΓο : 
[ἴἴ5 11 Ἰπιογργοίδιιοη 966 πὶ ἴο ἀεπιδηά ἃ 
Ρεγβοῦδὶ Κπον]εάρε οὗἨ ϑυρειβεπβυοιβ ἐχ- 
ΡῬογίθηςθβ ἴῃαϊ πονο οἡ 84 ἢιρῆο Ὀἷδης τἤδη 
ἴδε ἰονν ἰενεὶ οὗ πιοάθσῃ Ο γϑι απ γ. ὍΒο 
Οοτηιίδη Ὀτο;ΖΕ58 δηά σηθίδ! !ς ΓΙ ΓΓΟΥΒ ΕΓΟ 
ἴλχτηοιιϑ. ὍΤΠ6δ6 δηςίθηΐ ΤᾺΙΤΤΟΥΒ ἸΝΕΓΘ ϑηοοῖῃ 
Βαϊ ρἰαῖοβ οὐ ὑ6}}- πηοῖδὶ, ἃ πιϊίχῖαστε οὗ σόορρεσ 
δηὰ {π, νΠΙΟἢ ἤθη ΡΟ ἰ5ηεα 18 νν τοῦ τΠἤδη 
δίίνεσ : δυΐῖ [ἴΠ6 ᾿ἱπιαρθβθ ϑθθὴ ἴῃ ἴποπὶ νΟΓΟ 
βοιοννῃαῖ αι ἀπὰ ἐπα ηποῖ, Αἴ [Π6 584Π|6 
[πιὸ 1{ 5ῃου]ὰ Ὀ6 ποῖεα τηαϊ [ἢ 656 ΤΑΪΓΓΟΓΒ ἴῃ 
Οοτπτἢ πΊΔῪ πᾶτε Ὀδοη τδάς οὗ ἴΠς δηςίθηϊξ 
ἰα“., 5 ἢ 45 ννᾶβ υδεά ἴῃ Νίηονθι δηὰ ἴῃ 
ΟἸΊΡΟΙΙ: (15 ρ]4585 18 Κῆονγὴ ἴο πιοάετγῃ 

ΓΟΒΟΆΓΟἢ : ἰη ἴπαῖ οᾶ56 ἴῃς ἱπιᾶρὸβ 566 ἴῃ 
ἴῃθπὶ ννου]ὰ 6 ΤΏΟΓΘ ΟΥ 658 4 ἰογίεά. ΤὮΘ6568 
ἰοοκίηρ- αθθο8 εγε ποῖ [ἴκὸ οὐγθ, νὴ 
αυϊοκϑνεγεὰ ὑδςκβ. δῖ. Ρδι}5 ἸΙάθα ἰπ {ἢ 15 
ΟΞ, ΔρΡΡΘΆΓΒ ἴο 6: 4) 2γέεπὶ «ὐε ἰοοξ ποΐ 
σιγαὶσ δὲ αἱ γεα βίος δμὲ ἐῤγομσῦ ἃ ῬΓΓΟΥ αἱ 
ἐῤεῖὶγ γεδεοδίοπ, αἱ ἃ τοβοιοῖίοη αἀἰπὶ δηὰ νᾶρια 
ΟΥ πλίδδῃαρεη. [ἴ ΤΏΔΥ ὃς τοηδεγοαὰ αὑε “ἐὲ 
ὧγ »πεαπὶ ΟΓ α μηγγογ, 1.6. τηθαϊδίοϊ υ δηά 
Ἰροτ ες ΕΥ, ποῖ γεῖ ἀἸγο ΕἸ δηά ἕδος ἴο ἕδεθ. 
ΤΠ Ρἤγαβα ἐπ ὦ γί ἰο ΤΛΑΥ Ὦανε θέρη δα ἀρὰ 
ἱπΊΡΓ δι νοὶυ, ἰΏ Οσάογ ἴο γεργοάιςθ, γεϊϊεσγδῖα 
τῆ βᾶπηθ ἰάδα οὗ ἈΏγθδ ΠΥ οὐ πα 5[1ποῖῃ 655 ἰὴ 
ἃ πὸνν οορῃαῖα ἔοσπι οὗ πλγϑἴθγοΟι!5η655 : 56η86 
τη Ψ] θὲ ἐπ ἐῤὲ ῥγεδεποο 9 α ῥγοζομπα 
γί δίς, «υἱ! α ῥγοδίεγι ὀθογε μ᾽ ἀπά ἀγομπά μα 
«υδίεῤ «ὐὐ εαηποῖ «ουε. [ἴ 15 ροϑϑδὶθ δον- 
δνο [παῖ 16 Αροσπίΐα τηεδηῖ, “νε Ἰἰοοκ 
τσουρῇ ἃ νᾶριις τρϑάϊιπὶ οπ ἃ ἀαγκ ΘΠ ρ Π]Δ : ἢ 
τῆς Οτεοῖς Ργό Δ ΌΪΥ ννου]ά ποῖ οδ]εςΐ (ο ἐν 
νν ΠΟΤΕ εἰς 15 Τῆοτε ΠΟΙΏΠΊΟΗ. 
ΤῊ δηϊρτλδ [56] πᾶν δὲ Οοά᾽β ἀδερ ςοιηβεὶ 

οὗ τεάἀεπιηρίίΐοη, ἴῃς ςσοηΐϊεηΐῖβ οὗ ἴπε κμοβρεϊ, 
ὙὨΙΓἢ 8. ἃ σοηΐγαὶ τηγϑί ΙὝ τενεαὶθα, γεῖ εη- 
νἱγοηβαὰ ΌΥ ἃ τρδγρὶη οὗ τη βίο γ! 65 υηγενεδ)θά. 

ὁμὶ ἐρεη ὕπο ἰο περ} Αῇοσ της Ῥαδτγοιιϑία 
νγὸ 5}}4}} ςοηϊετηρ αῖς ἴπε ΘΑ γ ἕδος ἴο ἔδςο, 
ἷ.6. σἰαπάδς ἥῶεε (πρόσωπον, ὨΟΠῚ. (8456) 0 
μεε ναῷ τμε δοβοϊυϊεῖὶγ Ττὰς: ἐρηρηεάϊαϊε 
ψ1}} Ὀ6 τῃ6 Υβδίοη : {Π6 πλδίογιαὶ ταϊγτοῦ οὗ 

. (ἰἰδηλδηῖ θα ογθαϊο 5}4]}] ἤσαν θθθη 88Π4ῖ- 
τεγθὰ δηὰ ϑυνερὶ ἀννᾶῦ, δηὰ ἴΠε βριγιῖυ8] ἀτοῃθ- 
{γΡ65 8504}} σογης ἴο γίενν, ἀπά ἵδη [Π6 “οἠμέοη 
οὗ ἴη6 σγαῃηὰ ὑγοῦ θη 584}} ςουηηθῆσσ. 

12. Ἀδηάογ δηὰ εἐχρίδίπ, δὲ ΠΟΨῚΧαον 
ἤτοι ἃ ρασζί (οσζ 5ἰάς οὗ {πε σοτηρίοῖς ν οἷς, 
ἔτοτῃ οὐδ ρίδπθ οὗ ἴδε 5011 οσυὰδθ), Ὀπὲ 98 

ΙΚπονν Ἔνεῃ 88 4Ϊ5ο 1 δπὶ Κποιγῃ. 
123 Απά πον αδιάετῃ (δῆ, Πορδ, 

σῃαγιῖγ, [656 τῆτες ; θαῖ τ(ἢ6 ργαδῖαβε 
οὔ ἴῃεβ6 ἐς σῃδγιγ. 

1 8Ἐ4}1} Κπὸν ἰῃ 70]1, ον 8δ81 γὙΠΛλ8 8160 
ἈΠΟ ἐπ Ζ011. 1 αν» ἐποαυη οὗ ἴῃ6 ΑΟΥ̓. 
8 ἱποογττοοῖ, Ὀθοδι5θ οὗ ἴῃς Ρααβ Δογιϑῖ. ἴῃ 
1818 νεσϑθ 5. Ρδιι)], 1κ6 οὔθ δοφυδιηϊεα τσ} 
ἀϊνίπε ἘΓΔηϑ [Οἢ 5, βυν ]Υ ἴΑΚ68 ἢ15 βἰίδηἀ προ 
ἃ δεῖρῃῖ ἴῃ (6 ἔμζυτε Ὀεγοπά ἴπε6 Ῥαγοιυπίδ, 
ἔγοση νυ ῃῖς ἢῸ Ἰοοῖκα 4οΚ ὑροη ἢ]5 βρεςκ οὗ 
Θδι ἢ -"ἴρ, (Π6 δοθὴς οὗ ἢὶ8 σοηνεβίοη δῃηά 
ὀοϑίδϑιεβ δηὰ νἱϑίοῃβ δηὰ ὑγορῃοϑυρθ δηά 
ΡΓΘΔΟἢ 8 δηά βυβεγίηρβ, ἰπ 11 οὗ ψῇϊς δ 
νγ»8 ἴῃ ςομηπιιηίοη ΜΠ Οοα δηα νν8 
(Βοσορ Κποινη οὗ Η!πι. 1ἰ 5δου!ὰ θὲ ηοϊοά 
{πᾶ καθώς πιθδη8 "δοςογάϊηρ 5,: 1.6. 2 «υδωαῖ 
»ἸΩΜΠΦΓ ΟΥἹΎ γιεασαγε. Ετοτὴ 1815 1ἴ ἀρρθαγβ [δῖ 
Οὐγ ςοτηρ εϊε Κπονεάρε οὗ Οοά Πεγοδῆῖογ 
Μ1 ὈΘαΓ βοῦς ὑσγορουζίοη ἴο {Π6 κπον)θάρε 
Ης ςοπαοσεβοοηάεά ἴο ἴᾶκε οὗ υ8 ΠεΓα: [ὉΓ ἴῃ 
{Π|5 νθΓ56 15 ἀδδοσι δὰ ηοῖ [86 ᾿ητ6]]Θοζιια] “εἶχέ 
Βυῖ [Π6 πηογὰὶ πόσο ΟΥΎ πὸ ρογϑοηδὶ Κπον- 
Ἰεάνε οὗ σρέγμαὶ αὔεέσίοη δασεά μον ἀρ η 9 
ἐραγαείοεγ. 86ες Δααιϊποηδὶ Νοῖς οὐ ςἢ. νἱ}}. σ᾿ 
ΤῊ νον ἀο68 ποῖ δχοϊιάδ [η6 1Ἰάθα οὗ ἔυΐυτα 
ΡῬγορτδϑβίοη 'ἰπ Κηον]θάρε νυν οῖθοσ ᾿ητο]οςτυδὶ 
ΟΥ̓ ΤΊΟΓΑΪ, Ὀδοδιι56 [π6 νοσῦ ΠΟΤῈ υδϑοαὰ ἀεποῖοδϑ 
ῬΓΟΡΕΙ͂Υ αὔξοσ- ἀποαυεασε νυ ΒΕΓ ᾿ὴ [ἢ6 ἔογτα 
οὗ γεεορπέοη ΟΥ οὗ ἃ ὨΡΠΕΥ Κπον]εᾶρε 8006 Γ- 
δὐάεδά ἴο ἃ Ἰοννεῦ, [151 πκὸ6 ϑδίογευ ὩΡΟῚ 51ΟΓΟΥ͂ 
ἴῃ ἃ γὐείηρς οἀϊῆςο: [{ ἀοο5 ποῖ ἀδποῖθβ δῦϑο- 
Ιαῖΐϊο οΥ ςογοῃδὶ Ἴςουῃρ]οΐθηθϑϑ, {ἰκὸ ἃ σδριῖδὶ 
δεῖ Ὡροῇ ἃ σοἸ]μπΊη, 80 858 ἴο Ἔχοϊυὰθ ἔαίυγα 
ἐτοντῇ δηά δη]αγρεπιθηΐξ ἴῃ ἴῃς Κιπράοπι. ἴη 
ἴῃς 5ἰδῖε οὗ ρογίδοϊϊοιῃ ὄνεπ ἴπογε ἅσγὸ ἀθ- 
Ετοο5 οὗ δϑοδηβίοῃ : ἴῃ οἴου Ώδη 5}4}} τ(ῃ 6 
ΒΤ πλϊ οὗἩ Ῥεγίεσϊίοη 6 αἰίδιηθὰ Ὁ 

138. “4π4 ποαυ.)] Ἀφηάεσ 80 ποῦ, γοῦ 896, 
(ἰοσιςδὶ ϑθηβο οὗ νυνί) αὐλάθι ζα: ἢ, ΒΟΡΘ, 
ΟΔΑΥΣΥ. “ίάείὁ οὗ (ῃς ΑΟΝ. υϊῖε σοττεοῖ: 
ταυςἢ ὈΘΙΟΓ ΤΑΤΏΠΊΔΣ ἴμδη αὐιάξ, ἃ5 50ΠΊ6; 
ἴοσ 186 ρίυγα! ἔδεΐοτϑ ἄγὸ γεραγάθα 85 ἃ 5ἰῃρι- 
ἴα νοὶ ἴπ [6 ΟΠ6 σοΟΠΊΏΟΠ ὈΓΟΡΟΓῪ οὗ 
σοπῆπηυδηςθο. ΕἸ] 5εηθο: ἴποϑε δρ]επαϊαὰ 
εἰθ.8 οὗ ργορῃοβυηρϑ δηὲ οὔ ἰοη συ δ. γδῆσα5 
ἴοροῖθεῦ νἢ δπιδιτίουβ Κηονίθάρσε 5}4]} 
νδηϊϑη, διιῖ 1815 πηοάσϑι (τδὰ οὗὨ ργδςεβ 53Π4]} 
Τοηδῖπ: ἰῃ {Π15 {γἰδὰ οὗ ρσύδοθβϑ, Πού Ὸσ, 
στοδῖου ἴλη [86 ΟἾΠΕΓ ἴνο 15--οῃαγγ. ΕῸΓΣΓ 
ἔαϊτἢ δηὰ ἢορθ ᾶἃγὲ δυπίδη, πιοσαὶ δίττυς 65 οὗ 
ἴΠ6 500] ΠΓΠῚῊΥ ἰγυβιϊηρ δηὰ ΤΌΠΑΙΥ νναἰτἴηρ ; 
ὙΠ ΠοΓΟδ8 ἸΟΥΘ 15 5 ΠΡ αἀἰνηθ, σοπιης ἀοννῃ 
ἔἴγοπη πϑᾶάσοη οὐ ἴδ6 ἀδὺ οὗ Ῥεηϊεοοβὲ δηά 
ἰοανίης δασῖῃ νι τῆς Γίβοη 841π|5 ἴο πηθεῖ 
(6 1,ογὰ τγοζυγηΐηρ. ΝΕνογίπο 655, [Δ ἢ δηὰ 
ΠΡΟ ἴοο 5}14}} αὐἱάδθ ἀπά δυγνῖνο ἴπ 6 Ῥαγοιιϑίᾷ ; 
Βυῖΐ οὐγ ὈΓΠΠΙΔΗΣ σδαγϑπιαῖα, Ὁ Οο ΠὨΙΔη8, 
8.41} ηοῖ δοῖάε ; ΓΠΕῪ 584}} [θη Ὀ6 ΠΟ πποζο. 



Υ. 1---. 

ΘΗΑΡΤῈΒ ΧΙΨ. 
Σ γοῤλδῶν ἐξ εονεριερμαϊξα, 2, 3, 4 ανά 2γέ- 
,σγαί ὀζζογε «ῥεαξέπρ᾽ το ἰσεσμέσ, 6 α 
εογνεῤαγίεον ἄγατυν γονε εμσίσα ἐμ είγερρδρῖ, 
12 8οίλ νεμμέ δὲ γοίεγγεα 9 εαὐϊβεαίον, 22 
α: ἰο ἑλεῖν ἐγμέ ανα 2γοῤεν ἐμά. 26 744 
ἥγμέ 56 Ο7Γ εαελ ἐν ἑαμράΐϊ, 27 α»μαἱ {Δὲ αὐμηὲ 
ἑαχάώ. 4 νι αγεὸ 7)ογόί δεν ἰο «ῥεαξ ἐπ 
ἐλε ελεγεά. ; 

ΟΙΠΟΥΝΝ «αἤεγ οπαγῖγ, δηά 
ἄεβιγς βρίγίτυδὶ σις, θυ γαῖ Π ΘΓ 

(δὲ γα ΠΊΔΥ ΡΓΟρΡΠ65Υ. 

ΟσΗΑρ. ΧΙΝ. Αγ 6 ποῦ ορίβοάθ οὐ 
ῬΑγΕΠ[ἢ 6515 οὗ Ἴῃδγυ, ἴπ6 Αροϑβίϊς γεϊυ 
ἴο ἴ6 «Πδγβγηδίδ δηα σβοννβ, δἴ ϑοσὴθ ἰδηρία, 
ῃαῖ, 16 4}} οὗ ἴπεπιὶ βῃουϊὰ 6 ςονεῖοά 
ΔηΔ ποηθ ἀσϑρίβοα, πονογῖῃο]θθ5 ῥγοῤδειγίης 
85 Ὀείηρ ρῥγοδίδο]ες ἴο τῆ6 σοηστερδίίοη, 5 
ΘΌΡΟΥΙΟΥ ἴο ἐαῤῥίπρ ἐπ ἰοῆσμει; ἴοὺΥ [Π15 ]δϑῖ 
Θηδονπιδηΐ 185 Ὀεποῆςίαὶ ΟἾΪΥ ἴο ἔπε ἰηάιϊνῖ- 
ἀυ], υη]655 ἰηάδοοά 1 Ὀ6 δοσοπιρδηϊθα ὉΥ 
τῆς γ΄ οὗ [ηϊεγργείδιίοηῃ δηὰ ἐχρουηάοά 
{πογοῦγ. [Ιἴ 5ῃουϊὰ 6 Ὀογῃς ἴῃ πιπά ἰῃδῖ 
ῖῃο τῇοτὸ ὀχοϊζαδὶε δηὰ ναϊηρὶοσίουβ οὗ [86 
Ο(οΥ π᾿ ίδηβ ὑνεγο ἰποϊ πο ἴο πῆᾶκ δη ἰη- 
[επιρεγαῖίς ὀχῃιδοη οἵ τῇδ πιογα Ὀγ ἰδηῖ 
Ὀυΐϊ [655 οὐἀϊγιηρς ρἰοβϑοὶδ]α. 1ἴ ΤΔῪ ἀ͵5ὸ ὃς 
ποῖεά τῃαϊ ἴῃ γνογ, 9 ἴδε ἀτιἰςἰοὰ γλῶσσα ἀ6- 
Ὠοῖε5 ἴῃς χὰ τυνεὶ ΟΥΡΔἢ : οἰδονγῆογε ἴῃ (656 
Ἑμδρίογϑ ἴἴ ἰνναγϑ πηθδῃ8 8ὴ δὐϑίγαςϊ τοηριια 
οτγεδίο ὈΥ ἴπὸ ἀϊνίηο ϑριγιῖ δηὰ Ὀγ ἴθ δυσηδη 
ἴη αὐυΐιαὶ ἱπηπηδηθποθ. Εογ πα (16 Γ υπάογ- 
βιἰδπάϊπρ οὗ [μ185 Τσμαρῖεγ ἴπε τεδάεσ ΤΩΔΥῪ 
σοηβις [86 [ηἰτοάποζογΥ Ἀδηιαγκα ἴο ς. ΧΙ. 
Δηά [86 σοπιπιθης5 ΟἹ Χὶϊ. 10. 

1. Ἀοηάεσίηρ ἴῃ [Ὁ]; ῬΌσϑυοΘ δἰΐζοσ ἸΟΥ9, 
ἸΔΟΔῊΤ  θ, ΒΟΊΨΟΥΟΣ, ΘΔΩΘΣΙΥ ἀθδὶτο ἴδ 6 
δορὶ εἰ - οἶα, γοῖ ΠΙΟΤῸ ἴδ 41} [86 τοὶ 
ἐπΒδὶ γὙ0 ῬΨΟΡΒΟΒΥ. δεβπέυς 56 οὗ 2ῤῥαὶ, 
ῃοῖ πα] ΟΥ̓ εἰς. 

Δ. (οτρατο 2 (ΟΥγ. Υ. 11 δη σοησογ :--ὐῸ Σ 
ὝΔΟΔΟ αὐἰΐογχοίδ ἱπ 8 ΓΟὨΒ 090, ποῖ πηΐο 
δι πίοτοί μ6, δα ππίο Θοὰ, ὙΝὮΥ 50) 
Βεσδυβε ἢς ΒοΙ 5 δἰ σοηνοῦθε ἢ Οοά [Ιη 
ἴη6 ϑῃσπθ οὗ δὶ8 οννῖῆ {γαπϑῆριυγοα 5ρί τι, 
Ὀεΐϊνεεη ψῇῃϊο ἀπὰς (6 {ΠΙΏΚΙΠρ ΔΟῸ ΠΥ οΥ 
ποῖ σοτηπιιηϊςδίοηΝ ἅτὸ ἰπτοεγοερίοα Δπά 5115» 

πάεὰ ἀυγίηρ ἴῃ6 ΘδοβδίδϑΥ. Ηονν ἴβδοῇ Ἵδη 
16 δοβίαϊς υἱζεγᾶηοοθ, 1655 (ΠΟΥ͂ ἤᾶγα 

ραϑϑθοὰ τπγουρ ἴΠ6 τεῆοςζίνε ποῦς ἰηἴο ἰοσοι 
ΟΥ ΓΤΑϊοπδὶ πὰ γι ουϊδλίεά βρεοςῃ, Ὀοσοπης 
υἱογαηςεβ ᾿ηἴ6} ΠἸχΊ δ᾽. το ΟΥΑΙ ΠΔΓΥ τε π  [π|- 
Ῥοβϑίθϊε : ἰῃ ἴ86 τἀρίυγε οὗ δάογαίίΐϊοῃ ογ 
ΒΌΡΟΓΠδαΓΑΙ ΡΥΑΥΟΓ πε (ΔἸ κίηρ ἀοε8 ποῖ σοῃ- 
ἀεβοθηα ἴο Ὀεσοπὶθ ϑρϑακίηρ : [Π6 δι: Ὠ- 
Β10115 υἱζογαησ 65 ΔΓῸ ΠΟΤ ΟΥ 655 διιά!Ὁ]6 ἃ5 
ΤΏΔτυ ]]ου5 πλυτῖογΓ ἢ 5 ΟΥ ΤΠαῖζογΠρ8 ἢ 6χ- 
αυϊϑιῖε ἴοηεβ5, Ὀυΐ ηοΐ ἰῃ (ἢ Ἰοαϑὲ 1ῃ 16]. 1 ]6 

Ι. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΟΘ. ΧΙΜΝ. 

2 ἕογ ἢς τῆαλξ βρεδκεῖβ ἰπ δη μιη- 
ἐμποῖυη ἴοπρις ϑρεδλκείῃ ποῖ υηῖο 
τάδ, δυῖ υπῖο Οοά: ἴογ πὸ πιδῃ 
"ΠΔογϑίδη θῇ λέ; ποννδοὶϊς ἴῃ ἴῃ 6 ἐσε Άτανς 
βρὶ ΓΙ ἢ6 ϑ8ρθαίοῖῃ πηνϑβίεγιεβ. 

2 Βυῖ δε τηδῖ ργορπεβίεςῃ βρβαίζεϊῃ 
ἀΠῖο πιδη 10 δαἀϊβοδίϊοη, δηἀά Ἐχῃογίδ- 
τίοῃ, ἀπά ςσοπιχίογί. 

4 Ηἢε τῇδξ βρθδίκει ἢ ἴῃ δὴ “πέποιυη 
ἴοηριε εὐἀϊῆςῖ Πιπιβοϊξ; δας ἢς τἢδί 
ΡΙΟρΒεβίετη εὐ! πεῖ τῆς σμυγοῆ. 

ς 1 νψου]Ἱά τῆδλῖ γε 11] βδρᾶκε νυν ιῇ 

ἴῃ τποιηβεῖνο σου (6 δἀάεὰ ργιὴῆ οὗ 
ἰηϊογργείδίιοη. [Ι͂ἢ ποχῖ γεῦθ6 ἃ γθάϑοῃ ἰ8 43" 
βίρηθά; 707 Ὡὸ ὁπ6 δ6ΆΣδΒ (1.6. 50 48 ἴο ἢ- 
ἀεγϑίδηά ; ἢο οπὲ ἢδ5 Δῃ ἱπῃπεῦ 687), δα (δέ) ἐξ 
ὧδ πὶ {89 ΒΡΙΥΣἐ πδ΄ 186 8 αὐίοτο Ὑ8αϊ 
Δ10-- πιγδίΐοχίθα. ΕἸΏΡἢΔ5ἰ5 Οἡ “ῥέγι ἀπά οη 
»ιγείεγίι. ΕὙ]1ῈΓ 86η56 ;.Π0 οηδ θυΐ δὴ [ἴἰη- 
[ογργεῖοθσ, ΟἿδ ννῆ0 15 5ρθςία Ἐν ριοά (ο σοι- 
Ρτοβοηά τῆς ἀτιἔ οὗ ἴπ6 ἀϊνιηθ σογλπλιηὶοδ- 
(ἰοη58 δηά ἴο τορσγοάιος [ἴ ἴῃ ἴῃς ἔοτγπι οὗ ουστοηΐ 
Ὠπιδη βρεθοὶ, δᾶ5 ἃ ρεοῦσεινηρ ΘΔΓ ἴογ 5 (ἢ 
υἱτεγαησῦβ οὗ 5ρίγ- οσοαῖεα ἴοηρυς8, νης ἢ ἴῃ 
ἔλεϊ ἅτὲὰ ακίη ἴο ἴῃς ἄῤῥητα ῥήματα ἴδμιαῖ ἴε}] οἡ 
ὕ1τ6 ΑΡοδβ[]6᾽ 5 βρίγι[.4] οὰσ ἔτγοπὶ σοά  β Ραγὰ- 
ἀἶδο: 2 (ον. χίϊ. 

3. Ἀεπάεν:- -ποτθοδ (δέ) Ὑ8080 Ῥτο- 
Ῥμοδὲθδ (1.6. Δππουῆοεβ δηά τεροσίβ ἀϊν!ηθ 
βοοσγοῖβ σοτηπιυηϊοδίοα ἴο πὶ ἰη 8ῃ δοϑίδϑγ), 
πρΐοποπ αὐξογθῖ 80 (Ὑ μδ Σ ΤῊδί ννῃϊ ἢ 
ῖ5. ἐπ εὔει) οἀϊδοδίίου δπὰ χμογίαίἑοι 
διὰ ψοτχὰ οἵ οοτιΐοτῖ--παραμυθίανΞΞ- αἀάγε:: 
1ο δὲ δεαγί οὐ «ἰάε οὗ ἃ ρεύβοη, " ψοσᾷ οὗ σοπι- 
ἴοτι.᾽ Ὅῇαο υἱζεγδηςθβ οὗ [πὸ ῥσγορδεῖ, ΟΓ ἰπ- 
βρίγεὰ μογαδ]ὰ οἵ ἀϊνίπε ᾿ητ6} Π!|ᾳεῆσα, ἀγα ἐξέερ- 
ἀπεῦὶ μηΐο ηιόη, Ὀδοάιδο Ὅπι ἢΐ5. Οὐ ᾿ηπηοβῖ 
ΒΡΙΓΙΪ, ΟΥ Ρηδυπιᾶ οὗ ἴπ6 δυιηδη Ρπουπιᾶ ρο9- 
865356 ἃ δηὰ Ἴοηΐγο ϑα ὉΥ {πε ἀϊνίης Ῥηβδιπηδ, 
ΠΟΥ ρᾶ85 [ἤχου ἢ ἢἰβ8 σεβεοῖϊνε πος ἱπίο 
ἰορος ἀπὰ ἔτοτῃι υἱΐογαποεβ Ὀδοοηλα γι ςυϊαϊοα 
ΒΡΘΘΟΒ δηὰ τπεγείογε [ηϊς}] 11 0]6 ἴο οἴ οΓβ. 
Το ρθγαβϑὸ ὠὐδογ. καϊβεαίοη 18 ἴῃ ἰἴ8 11η- 

"συϊδιὶς ἡδΐυγε 5: πλ}}2 ἴο Τρὰς (ἴῃ οἴεοϊ) ἡ" γ7 
ἂν (566 ς. χὶ. 24) δπὰ ἰπ ἴουσπιὶ 8 ᾿υ5ῖ τῃ6 

ΒΆΠΠ6 85 εαΐεῖ αὶ ἡμάφνιεη μπίο ῥίεί, ΟΥ̓Δ 
ἐο ἱπῥεγὶξ ἐδὲ βῥγονιίσε, νυ] ἢ “ ὈΓΟΙΉΪ56 "ἢ 5 ἐπ 
εὔεε! τὰς Κιηφάοπι. 

4. Ἀρφηάεγ:- -Ἵἷ 8ὸ8ὺῸὸ πἰίθτοῖρ ἐπ ἃ 
Γουσῦθ, 8 ΟὟ ἢ 8ο᾽] 7 Θὰ δ 91} 890, ΒΟΥθ88 
89 ΨῈΟ ῬΤΟΡ 9 δὲθ8 (ΟΥΓ Ῥγοοίδί ΠΊ5 τηγϑίο 165) 
οὐΐδοῖμ α οοπρτιτοβδβαίΐίου. ὍΤῃθ 5εῆβ86 οὗ 
{5 νθῦϑθ νν}}} 6 μἰδίη ποσὰ ννμβαΐ ἢδ5 Ὀθθῃ 
841 ΔΌοΥΘ. 

5. .Α5 ΠΙΔΩΥ͂ οὗ ἴῃς 58ρ - εἰ οὰ ἴῃ (ῃς 
Οοτγητῃίδη Οἤμυγοῦ υἱΐογεα ἴῃ ἴοηριεβ, ἴπ6 
Αροϑβίϊς, ἰεϑὶ 6 δῃουϊά Ἄρρεᾶγ ἔγτοπὶ ἃ πηοῖϊνα 
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τοῆσια5, δῖ γΑῖΠεΓ τῆλε γε ρτγορῆε- 
5164 : ἔογ ργϑαῖοσγ ἐς ἢθ τῇλϊ ργορῇε- 
βίεῖ ἢ τῇλπ ἢθς τῆλ ϑβρελκεῖῃῇ ννιτῇ 
τοηριιε8. Ἔχοερῖ ἢς ἱπίογρτγεῖ, ἴπδῖ τῆς 
σΒ ΓΟ ΠΥ γαςεῖνα δα! γίπρ. 

6 Νονν, Ὀγείδγεη, ἱΓ 1 σοῦπια ἀπῖο 

ΟὗἩἨ ΘΥΥ ἴο ἀοργοοίδῖο ἴῃς μι οὗ τοηριδβ᾽ 
(Τ βεοργίαςζ), ὑγοςθθάβ ἴο δ4Υ ΜῈ 50ΠῚ6 
δρργουδιίίοη δηά γεῖ ςουτγεσίνοὶ (τεηάστγ), 
Μον, ΨὨΪ1|06Ὶ τ δ 411] οὗ γοῦ ἴο {07 ἢ 
Ἰοπβαθδ (ἰ.6. νυῖϑι ἴο δχοϊυάθ ἤοηὲ οὗ γου 
ἔτοπλ ἀοίπρ 50), γοῦ 1 Ῥσϑῦοσ μα γοῦ 
ΒΒου]ὰ ΡΥΟΡΆΘΒΥ; πιο ἰἰ γα  γ, γορ «}} 
γογ (ο 1 «οἱ δαὶ γε ῥγοῤῥειγ; Ὀθδίηρ ἃ εξ 
ΤΟΥ υϑδοΐὰ!ϊ ἴο ἴμε ΠομπιπΊ ΠΥ: 88. (δέ) 
Βτθδίοτ-- -ΠΛΟΓΔΪΪΥ ρτοδίευγ, πλοῦε βεγνιοθδῦ]ε-- 
ἐδβ Β6 ἴδαῖ ῬΓΟΡΔΘδΙοίἢ 8 86 ἴμδῖ 
αἰζοτοῖδ ἰὰ Του ρυθ85, ΣΌΣ ὁχοορύσοι, υ8- 
1085, ἴῃδΐ ἰ5, .9 βιου]ὰ ἱπίοτρσχοί, δα 
[Π80 ΘΒ ΤΟΣ ΣΔΥῪ οί θἀϊδοαίίοι. Τῆς ἰδϑῖ 
δ] οὐὗἨἉἁ (ἢ]5 νϑῦδο οἰθαγὶν 5ῆθννβ (ῃδῖ ομθ δηά 
τῆς 58Ππ16 ρούβοῃ γησῥέ Ὀ6 οηάδοννεά νυνἢ (ἢ 6 
εἰς οὗ υἱΐόγαπος ἴῃ ἴοηρθδ5 δηά νυ ἴῃς γἱἔει 
οὗ ᾿πτογργοζίηρ {πεῖν α[ΓΟΓάΠΟΘ : σοΠΊΡ. ν. 13 
θεῖον. [11 5ποι]ὰ 6 τοπηοιιρογοά {παῖ ὁ 
διερμηνεύων οὐ " Τῇτουρἢ-ἸΓΟΥΡΓΟΙΟΓ ἡ ννᾶ5 ΟΠΘ 
ὙΠῸ νγᾶβ ΡυΓΕΪΥ ἱηϑριγοὰ ἴο υπαογοϊδηὰ ἴπε 
πὸνν ἴοηριιε5, αῇ ἐδεν «ὑεγὸ μέεγεά, νΥοῖ ΘΓ 
ὈΥ ΠἰπιβοΊ οσ ΌΥ οἴπεγϑ, δηά ἴο ἰγδηϑίαῖς {ΠῸῚσ 
βιιδείδηοσθ ἱπίο ἴῃς οαὐγτοηὶ ἰδῆρυδᾶρο, τπδῖ 
{πεῖς σοηϊοηῖβ ταῖρῃϊ ὃς ὁ υηάἀογοίαηάοά οὗ ἴδε 
Ῥεορὶςο. 

Ν.Β. Μογενῦ, ο!]ονοὰ ΟΥ̓ ΑἸΐογά, πιλκο5 
ἐκτὸς εἰ μη, ἴο Ὀδ6 “ἃ τηϊχίυτο οὗ ἵννο σοπβίσιιοσ 
ὈοηΒ, 50 [δῖ μή 566Π|5 ΠΟΥ ρ]οοηλϑῖῖς.᾿ ΤΤῊϊ5 
ςἀπηοΐῖ θὲ: [Π6 ταϊχίυσγο οὐ ἵννο ᾿οπδίγι 0 ἢ 5 
18 885 ψιιθϑιϊ ηδῦ]Ὲ 85 ἴΠ6 ἤξυγε Ηδπαϊδαγ5 οσ 
Ἡγϑίεσγοπργοΐθγοῃ, οὐ 85 ἴπε " σοπιδιῃπδίίοη οὗ 
Ῥυγροβδε δηά οὗ ριιγρογξ᾿ ἴῃ ἵνα Ηδετε 
ἐκτός ἰ5 χεπεγαὶ ἀπὰ τῆς ἐὶ μὴ εἶδιιϑε «ρῥεείδε, 
ἀοπηΐϊηρ [ἢ 6 βοποΊγαὶ; ἃ ὙΘΓῪ πδίι γα] πιοάθ οὗ 
ΘΧΡΓΘβϑίοη, ἜβΡΕ ΠΥ 1ἢ Δῃ Θαϑυ- βοὴν 5.γ]6, 
ψῆθη [ΠῸ νυτιῖοῦ ἴἤγοννβ οἷ ἃ ΚΘΏΘΓΑΙ ποΐΐϊοπη 
ἃ3 ἃ 5ΚΙΓΠΊΙΒΠΟΥ ΜΠ1]16 ἢδ ΡΓΌΡΑΓΟΒ δὲ ἰοίβιισο 
ἴο ἐογηλυϊδίο ἰῃς ραγίςυ]αγ. 

θ. Ἀοπάον:--ϑὸο πον, γοα δ606, ὈτΟΙΒΣΘΙ 
(ἃ ἴεγπὶ οἵ αἴεοτὶοπδῖα δα ἀγεβ5), 1 ϑβου]ὰ 
ΘΟΙΔ9 ππίο γοῦ ΓΟ πΘ ἱπ ζοππ)98, ψΒδΐ 
88 8}} Σ »τοδῖ γουῖϊ Νοῖίμίημν, 1π]1688 1 
Β:ου]ὰ αἱντὸ υὐτίοθσαποθ ἴο γοὺ Οὲΐμ 9 7 
ἦῃ ᾽ὉἈ89 ὙΔΥ Οὗ Σου θ δίΐου ΟΣ οὗ Κπον- 
Ἰοᾶκο ΟΥ Οὗ ῬΤΣΟΡΒΘΒΥΣΩΙ ΟΥ οὗἩὨ ἀοο- 
ἔτίηθ: ἰη ἴπᾶὶ σ436 ΤῊΥ͂ υ[ΓοΥΔΏΓΕ5, 45 {ΠῸῪ 
ννουϊὰ εὐ, νου]Ἱὰ 4͵50 δεμοῆέ; Ὀυΐϊ 45 ἴο 
16 σίοιμοἰαίία, ἴὰ ΜΜϊσἢ γοῖ ΡΊ]ΟΤΥ 50 πιυςῇ, 
Μγ6}} --τῖμαῖ 15 ἃ ΡΙΗ͂ ποῖ ἴο ὃδὸ αἰθραγαρμοά : 
ἴι 15, ἢο ἄοιυδι. ἃ βρἰοηάιὰ οπάοντηεηξ, διξ 
γεῖ δῃ δπάονπιθηΐ γαῖμοῦ σρίεπαάϊά, ᾿ξ 5εε ΠΊ8 
ἴο πιὸ, [ἤδη σε ω, Ὀγοῖῃγοη. 

Ι, ΓΟΚΙΝΤΗΙ ΑΝ. ΧΙΝ. [ν. 6---. 

οὐ βρελκίηρ γῇ τοηριι68, νγηδῖ 5}4]] 
ἷ Ρτοβῖ γοιι,, Ἔχοερὲ 1 5}4]} βρεᾶκ ἴο 
οὐ αἰτοῦ ὃγ τγενεϊδτίοη, ογ Ὁγ Κπονν- 
ΕΠΡῳ οΥ ὈΥ ῥγορῃεϑγίηρ, οὐ ΌΥ͂ ἀος- 
της ἢ 

7 Απά δνεη τπίηρβ ννμους [πξπ 

Ν.Β. Τὸ οπο δοσυβίομμεά ἴο οὔϑδεγνε ἴπ6 
Διοπιϊοοζαγε οὗ Οτοεὶς βοηΐθηςθβ ἰἃ 15 οἶδαγ αἵ 
ἤἢγδί βίῃ τπδῖ Ἰὴ {}}}8 γεσϑὸ ἴῆς 2.1 “ῥομίά ξο»ξ 
ογο 186. ἃ αοἶδλιυϑ6 σουάϊποπίηρ τἢ6 ψνΠοΪδ 
βοηΐθηοσα (Ο]]οννίηρ, μδιοὶν ἴῃς ἀροάοβὶβ αὐδαξ 
σῥαΐ ΤΡγοδὲ γοι τοροῖποσ νυ ἢ 15 δεςοπά ργο- 
[4515 μπήεσι 1 «δομία σις μίϊογασιεε, 580 ἴπαῖ ἴο 
(Π6 Ἰάθα οὗ ἴπὸ ᾶὅγϑὶ ργοϊδϑίὶβ ἰι5 βϑιδογάϊπαϊθα 
τῆς Ιά64 οὗ 6 ἀροάοϑίβ, νυῖτῃ τλδὲ οὗ [5 οἴ ΟΣ 
Ρτγοϊδϑίβ. Ὑ}15 σοηϑβιίγιοῖίοη 15 νν6}} Κηόννῃ, 
ΔηἋ ΔΜίοΥεΓ ἴῃ ἢΪ5 " βεςοῃὰ τῃοὺρ 5 σθοπὶβ ἴο 
ανς δάορίεα 1. Νενουῖ πο 1655 {Π|8 ὀχρίδηδ- 
[ἴοη οδηποῖ δὲ σοττεοῖ: ἴΠ6 ργδαπηπιασ ᾿πάοοὰ 
5 δἰαπλθῖεβα δηὰ ὑρτῖρῃῖ, Ἔνὲπ δίδίοϊγ, δὰ 
δρδϊηβί [6 φΊδπλπαῦ ρῥγοΐοσίβ ἴῃς ἱπεχογαδὶθ 
ἰοξῖς. Εογ ἢονν σδῃ 8[. Ρφιὶ θὲ πιδάδ ἴο ΒΔ Ὺ 
ἴῃ ἴῃ6 54π|6 δγοδῖῃ, [1 ὠογ πὶ ἰοπρώε 
5[.4}} ηοΐ ῥσγοῆῖ γοιι, η]ε85 1 ρῖνε υττετδῆςε ἴῃ 
[6 νὰν οὗ φγορῥειγὲπρ 3 ᾽ ΤΤῆθ ἵνο δηάον"» 
τηθηῖθ ννογὸ ποῖ ΟἿΪγ αἰδιηςῖ, θυϊ αι ἀπε 
ογεηΐ, [η6 οπὸ 56] τε γίηρ δἀπμὰ γοαυλγίηρ δὼ 
ἱΠ| ΓΡγοῖοσ, τ86 οἵμον οἀϊγίηρ [6 Βοάγοτϑ δηὰ 
56] εἰπτογργοῖηρ. [{{ ὺἸπθρά, ἴπογο πδά θεδῶ 
ἃ καί Ὀεΐογα λαλήσω, ἴπεη τῆς ἀοιθϊε ᾿γοῖδϑὶβ 
ννοι]ἀ γἱο] ἃ ροοά 56Πη586 ἴῃ δεῦνηρ ἴο σά ἃ ι.96- 
ἴα] εἰλαγίϑα ἴο ἃ γαῖ. Βαϊ ἴἢθγῸ ἰ5 ἢῸ 
καί: ΜῈ πχλιδῖ {πογείοσο αἰσηλδα ἴῃς ἀουδ]δ 
Ργοΐαϑιβ δηὰ τηθηῖδ!γ χοροί ἴδ6 ΟἿΘ 
ΔΡΟάοϑΚΞ15 ταϊϑῖ ἀρρτγοργίαϊς ἴο ἰἴ ἴπ6 ϑεοοηά 
ΡΓοΐδϑὶβ ἴπ5: Ζ0,. 1 “φομίά κογεξ μῆιογὶπ ἐπ 
ἐοηχμες, «υδαὶ “ῥα] 1 ῥγοῆὲ γομ ΜΝ αῖ 5Π4}} 
Ῥγοῆτ γου ἴη ἔδοϊ, μπήσς 1 «δομία σέυε αἱεγαποξ 
ἐπ ῥγορῤῥενγίηρ ξ “ΤῊΙ5 56Πη56, Πςῆ Ἰορὶς 5 οτ5 
ἴο ΤΓΕΠΊΙΓΘ, ΡΓΑΠΊΠΊΔΥ αἰϑ0 ρειτη5, Ὀεὶπρς 45 
ΒοΟΧΙΌ]Ο ἴο (818 σοηϑί συ στ οη 845 ἴο ἴπ6 οἴδοτγ, 
ἴον 1’ ἰδ ἃ Κηονῃ ἔδαΐζυτε οὗ ἃ ἴογβε δηᾶ 
νϑβεπηθηΐ δίγ]6 ἴο οπί ἃ ἰἰηἶκ, θη (παῖ ἸἸηΚ 
ΤΔΥ ὧε τΕΈΔα Υ ϑυρρ !εά ἔγοπι ἴμε οοπίεχί. 
ΤΗϊβ νίονν ἰ5 θεοῦ αἷδο ἴδῃ ἴο σεΐδίη τ86 
διγυσΐυγε οὗ ἵἴννο ρῥγοῖδϑεοβ δηά σγεραγὰά {6 
δεοοηά 88 εογγφοίδυε οὗ τῇς ἢγθοι. Τδδί 15 
Δ Κυναγά. 

ὁπ ἴῃ6 ἔουγ βιθϑίδπίνοβ ἰη ἴῃς ἰαϑί εἶδιιθο 
οὗ (15 γεῦβα Ἐβί]}5 ννῈ}} 58 Υ8, “" ἀυο ἧιγρα, υἱ 
ςοηλιρηῖδ 5πί γενοίδιιο εἴ ργορδμοῖία, ϑοιθπτα 
εἴ ἀοςειτίηα ; 1. 6. ποῖ 85 ἃ ἴθατη οὗ θυ γ οχοῆ 
“εγίαξ»ι, Ὀὰχϊ 85 ἴννο γοκ65 οὗ οχϑῆ, βςΐ γοκε 
ΟΥ ραὶγ ἀθηοζίηρ οἣς σπαγίβμι οὗ ἴννο βἰάεβ ἴῃ 
ἔλςϊ [Π15 15 ἃ ἤηε βρθοίπηεη οὔ δε οἱά δηὰ υϑεξω] 
ἤκυγε ἐεῤίαν»ποι ἴῃ ἴῆ6 ἔογπι οὕ ἃ: :ξΒ: Ὁ, 
γευνείαίίον ὈδΙῃρ ἴῃ6 σοπάϊοη δηεὲ ἐουπάδἝοη 
οἵ ῥγοῤῥειγίην, ἐποαυϊοάρε οἵ ἀοεϊγίπε: ἴοσ ρσο- 
Ῥμασυὶηρ ἰ5 σοῦ β γενεϊδίίοη Ὀθίηρ δππουπορὰ 
ἴο τηδῃ, ἀοςϊπης 15 Κκπον]εάξε ἑοστηιι διοὰ 
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δἰνίηρ, βουηά, ἩΠΕΙΠΟΓ ΡΙρῈ ΟΥ ΒΆΓΡ, 
ἐχοερῖ ἴον γίνε ἃ ἀϊδιϊποτίοη ἴπ τῆς 
᾿βοιηά8, πον 504} ἰξ 6 Κηόνγῃ νγῇῃδῖ 

9 80 [ἰκευνίβε γε, ἜἼχοερῖ γε υζζεγ 
Ὁγ τῃε τοπριε νγογἊ8. ᾿εαϑγ ἴὸ δ6 πη- ἰσνὶ 

ἊΝ ἀετβίοοά, ἤονν 5}.4]1 τ, θεὲ Κπονγη νγῆδῖ ἥξανι. 
ἕμνέξ. 8 ρΙρεά οἵ παγρεὰ ἡ 

8 Εοτγ [Γ τῆς ττυπιρεῖ ρῖνε Δη πη- 
σαγίδίπ βοιιηά, ννῆο 51|2}} ργερᾶγε ἢ ϊπι- 
856 τὸ τῃς Βαίε Ὶ 

ΤΒΟ Α. Ν,. ϑθοπὶ5 τρῖ ἴῃ τοπάογιηρ ὁ ἄος- 
{τη ΓΑΙΠΟΣ τηδη ᾿ (ΟΔΟΠΙηρ, διδασκαλία. 

7. ΠΙυσιγαῖοη ἕτοπι »εωσίεαϊ ἱποίγιρηηῖ:, ἴο 
δῆεν ἴπαῖ πα 1511 Πρ1}5ΠῃΔ0]6 σατο ηρ5, ἤονν- 
ἜΥοΓ νοηάοσίυ] δηὰ δἰγαςῖνθ, ἀγὸ ποῖ οὐῤῷ- 
ἐπ ἴο ἴΠ6 Ποᾶγεῦβ. “πώ φυεη ἐδίπᾳ: «υἱέῥομέ 
γε: γοηάοῦ: --Ἔτνου ὑπὶηρβε ἱπδπηϊμπιδῦῖο 
εἰνίηρ 4 υοΐϑϑ, ΒΟΟΣ διαΐθ ΟΥ ΒΔΙΡ, 
7 10} Βδου]ὰ σίὶνθ πὸ Ῥ889 ἴο ἴδ 
δοππάθ, ἰ. 6. ΙΙονν πο ἀϊςτηςστοη οὗ ἱπίογνδ]β 
ἴο ἴΠ6 Ὠοΐ65, ΒΟ 8881} Ὀ6 ἀλθίϊη αϊδθὰ 
ἃ ἴππὸ ᾿8δ ἰδ Ὀοΐπ Ῥ]αγοὰ οα [89 δ πἴθ 
ΟΥ ΟἹ δ. ΒΔΙΡΡΊ δὅεῆϑε ἴ5, [{ τῆς βουπάϊης 
ἙΠογάϑ θὲ ϑυνερῖ σι ἃ δον ]άοτηρς ἀδϑ οὗ 
Τρ! ἃ σοητπυ Υ. ποῖ 5]οννν πιοάι]δῖοά ἴο {Π6 
ΘΔΓ5 οὗ (6 δυασΐοηςο ἔοσ ἴποπὶ ἴο «σας ἴΠ6 
αἰγ, ἢονν 5}}4}} ἃ τηϑ] αὐ οὐ ρίεςε οὗ πιιιϑὶς ὃς 
ΒΟ ΟΙΥ ἀρργοοίαίϊε) [πὸ ἴἶκὸ τη ΠΟΓ, ἴῃ 
οὐδοῦ ἴπδΐ ἃ σοηρτεραίίοη τῆδΎῪ ἢεδὺ ἀπά τἢ- 
ἀεγβίδηα, ἴΠΘγῸ τηϊδῖ 6 ἰὴ ἴΠ6 υΐζογαηςο οὗ 
ΘΟβίαϑΥ δὴ δτγίἰου]δίίοπ ἱπ 53011]40165 ἀπά ἰη 
τυογάβ, ννῃὶοἢ 15 ἃ σπαγαςίοσγιδτς ποῖ οὗ ρ]οϑ- 
δοϊδια Ὀυϊ οὗ ργορῃεϑγίπρ : οἴπεσγννιβε ἤονν 
ςΔῃ ἴῆ6 Ῥεορὶθ 50 ΠϑᾶΥ 45 ἴο σοτηργοποηάᾶ, 50 
τοανεηκηα ἃ8 ἴο Ὀ6 οὐϊβοά) ὙὍΤῇο οχαςῖ 
Ῥοϊπί οὗ σοτηρατίβδοη δεΐνοθη {πε ποι Γι 8 
διά τ16 φοβίαβϑίθϑ ἰ5 ἴῃ αἰδογι πηι πδίοη οὔ ναὶ 
15 Ὀείηρ ρἰαγεά πὰ τὰς υπάετϑίδηάίηρ οὔ ννῃδῖ 
15 θεὶπρ υἱζεγοά. 

[ἴ πιὰ Ὅς πόῖὸ οὐβοσυθαά, [δὶ [ἴ 5. οΪδὶπ 
ἴτοτα {18 δηδίουυ ἴμπαὶῖ τῆς κίοβϑοὶδ α ννᾶβ 
Ποῖ ἃ βρεδκίηρ ἴῃ ἔογοιντι ἰδησυάρεβ, ννΒῖςὴ 
ννουϊὰ ὈῈ ἐμωποαϊεά ἀῃὰ ἴο ϑοπὶα ἤοάγοῖβ ἴἢ- 
6] σι ]6, Ὀὰϊ 4 νοϊυδϊο υἱξόγαησε δηὰ ὑυῃ- 
ἀδοίῖρμογαῦ]α πιυτοσίης ἰἢ διυρογηδίυγαὶ δηά 
ππκηονσῃ [ΟΏΒΊ168. 

8. Οοπῆτστηκίίοη οὗ [πο ποραίίνο ἱτῃρ θά ἴῃ 
[6 ψοταβ δου “ α)} δὲ γεεοσπίσεά ὉΥ͂ ἃ πιΟΓΟ 
δι κίηρ 1Ἰυϑῖγσα!!οη. ριρονα δίο! ,ὸγ ουεη τῇ 
Ω ἐγιρηρεί . . .. ΘΠΡΌΘΔΙ 56 οὗ γάρ ΥΕΤΥ͂ 
ςοπιπιοη δἴτοῦ δη ᾿πίογγοχαϊϊοη : ΓΟ ΠΘσ, Τ᾿ ἈΥ, 
ΘΥ͂ΘΙ ἰ7 6 ἔσαπιροῖ ἢ 15 τουϑδίηρ Ὀ]Δϑῖβ 
ϑἰρηιβοδηΐ οὗ ναγίατεο βῃου]Ἱὰ χὶνϑ δὴ πἢ- 
οοζίδίὶῃ Ὑοἱΐοοθ, ΨὯΟ0 884}}] ὩΔῈΘ τοδὰν 
ἴον ὈΔ1Π|961 Ηου ἰ5 (ἢ6 50] 16 Γ ἴο Κπονν 
τ ΒΟΙΠΟΥ ἃ σΠαγ χε ΟΥ ἃ τείγεδλῖ ἰ5 θείης βου πάδά, 
οὐ ποῖῖποῦ } δε Ὀιρ]6-Ὠοῖΐο8 πλιϑῖ θὲ ἰπἴε]- 
1 10]6 δηὰ 5 ηϊβοδηΐ, 

θ. Ἀοπήογ:-- Βὸ γ0 8180, 1085 ὉΥ ΘΒ ἢ 
Οὗ [169 Τοιβαθ γθ9 δίνο ΒΡρθθοδ (λόγον, 
ποῖ λαλίαν) ΘΒΘΥ͂ ἴ0 ΔΤ, ΠΟῪ 8881] ὉΘ 
πηὰοτβίοοὰ ψπδὶ ἰβ Ῥοΐῃρβ υἱίοτοὰῖ 

δ ϑροκβῃ ἡ ἔογ γε 812]] βρεὰκ ἰπῖο τμῈ 
ΔΙΓ. 

ΙΟ Ἴ Πα ἅγα, ἰἴ ΠΊΔΥ Ὁ6, 80 ΠΊΔΩΥ 
ἰϊηά8 οὗ νοῖςεβ ἰπ τῆς νγογὶά, δηά 

Ἡετο 86 νοσζὰ μρογεά 15 ϑοα οἡ ρΈΓΡΟΘΘ, 88 
ἃ ἴοττῃ σοτηπιοη ἴο ὈοΙὴ [Π6 ἐσβίδϑίεβ οὗ υἱἵογ- 
Δηςε ἰῃ ἰοησιιθ8 δηά οὗ ργορβοδνυίηρ, ἴογ υἷα 
[ογᾶποθ 15 ἱπομοδλῖθ βροακὶπρ δηὰ βρελκίῃρ 8 
υἱΐογαπος σοπιρ εῖϊθα : ἱποϊρίοεης νοῖοθ ΠΊΔΥ͂ 
Ὀδοοπιθ ὁπυποίαϊοα βρθθςῆ, 45 ννὰ5 ἴῃ 6 σᾶβ6 ἴῃ 
ῬΓΟΡΗΟΒΥ ΠΏ, ΟΥ ΠΊΔΥ ποῖ, 8ἃ5 Παρρεποά ἴῃ 
εἰοββοίδιια. Ἔα)» 97 πνιαγά, εὔσημον : ΘΆΞΥ ἴο 
ἀρ 15}.᾽ 

)ῶγ γε «“ῥα] «“ρεαξ ἱπίο ἐδε αἱν.Ἷ Α. Υ.. ποῖ 
τῖρμῖ, εἰΠρῖς4] α56 οὗ γάρ αἴϊογ ἱπίεστορα- 
τίοη : γοηάοσ, Ψ]Ἵ ΤΥ ! ιἰη͵655 ἴπε αἀἰνίηθ σΟΠ}- 
ταιηϊοαίοη5 ρᾶ55 Τπγου ρα [86 1π1ηΚίηρ ἐδ υ ΕΥ̓ 
ἴῃ οτάθσγ παῖ ΠΟΥ πλιὰ δὲ αγιἰουϊαῖοά ὉΥ 
τηϑδηϑ οὗ ἴῃς ἐσησμε ἰῃἴΟ 560 51:06 σρεεοῤ (λόγον, 
ῃοῖ “ννογάϑ᾽ 45 1ὴ Α. Ν.), γ9 ΨΣ11] Ὁ9 811 “δ 9 
ΨἈ116 (ἔσεσθε) αττζοχὶπᾳ (επαίτοτίηρ, [4|Κ- 
ἴΏ5) ἴο [89 αὐγτ' Τῆς διγ νν}}} Ὀ6 γόοιγ δι- 
ἀϊδηςθ, ποῖ τηθῃ: γε ΨΜ}] θῈ αἐρόμυθοι (ῬὮ]]Ο). 

10. Εὐγίποῦ οοτοοζίοη οὗ (οτγίπίπίδλη [θἢ-» 
ἀδηοίοβ ἴο [ἢ}}5 ἰητογεβίηρ οδατγίσηι, Κθηάογ:-- 
1 ΔΌΥ Δϑβίρῃαῦθ ὩΌΣΩΒΟΣ ἴ8Θ0ΤΘ Δ1Θ 
κὶπ δ οὗἨ νυοΐοϑϑ ἰῃὰ [8209 ππίνοσϑο, δ ἃ 
ποξπὲπα ἰ8 ποτε ψιτμοῦυΐ νοἱΐο6---οὗ Ξοπ]6 
8οτί. Μοτγὸ 1ἸᾺ1ΟΓΑΙΪΥ, 80 πὶ Υ, ῬΘΙΒΔΡΒ, ἱ. 6. 
8η ἰηάἀοῆηις παπιῦογ ἰεῖ ἴο Ὀὲ ἀσδπησά ὈγΥ {Π6 
τοδάει----ΒαΥ 1το,οοο--ἰ ἐδαὲὶ αὐόγο 10 δὲ! δὲ 
γιαγά, εἰ τύχο. ὍΤῊΪ5 5661π|8 ποῦ Τσογγοοῖ 
(δ84η Μεγοῦ 5 Ἔχρίδηδίοηῃ. 

Ν.Β. ἴτ ἴδ ἐυιάδπι [μδτ φωναί ἤεΓε 5. δκίῃ 
ἰῃ πιοδηΐϊηρ ἴο λαλίαι, ἃ ἰδῦροῦ ἴογπὶ σορΓΟ- 
Βοηϑῖνο οἵ ἴἴ : ἔοσ. ρἰοϑβϑβο δια 185 υοίγε, Ὡοῖ 
“Ῥῥεεερ: 'ἴ ἰδ Βεγε ἀεβογι θά 25 οπς οὗ ἴῃ6 
ΤΑΔΏΥ τηγϑῖεσίοιβ νοΐσθβ [πϊ 1 ἴῃς ἀπίνογθε, 
ὙΠ νἱονν 18 ἴῃ ΒδιΤΉΟΗΥ ἢ ναὶ Π45 Ὀθθη 
βιἰδίϑας ἴῃ ν. 9 δηά ἰ5. ἔυγΠ . δἱἀθά ΌὉγ Ρίαΐο 8 
ἀοβηϊίοη οὗ φωνή οΥ νοίες. ΜΝ 1} Πἰ5 ἀθἤηΐ- 
«ἰοη ἰΐ 18 ουγίοι5 ἴο 866 ον 81. Ρδι}᾽5 νον 
ἰη {Π18 σμαρίοσγ ςοϊηςάθ6. Ρ]δῖο 5Υ5, " ζοὶοξ 
ἰδ ῬΤΟΡΟΙ͂Υ ἐπαγιομίαϊς σοιριά ; «υϑόη ἀγίϊομ 
ἰαίεά, ἴ Ὀδοοπιεβ “ρεεοδ.:᾽ λόγος γίγνεται 
ἡ φωνὴ ὅταν ὑπὸ τῆς γλώττης διαρθρωθῇ: 
ςοπρᾶγο ἢ [Π15 ν. 9 διὰ τῆς γλώσσης 
εὔσημον λόγον δοῦναι. Μεγεῖ ἀξὰ ΟἴΒοΓ5 
σδηποῖ Ὀ6 τὶρϊ πεγα ἴῃ τηλκίημρ φωναί Ξξ 
ἰαησμαχες; δῇ ἰάθα υϊῖα δἰΐδεη το ἴπε Αροϑβίὶς 8 
Ἰΐηθ οὗ τ[πουρῃϊ, ν ῖς ἢ 51}}} ἄνν 6}}18 ἅροη ς]ο85" 
50 ἰδ|14 ἑπαγιεμίαϊς, μπϊπίο  ἐφι δε, ὠπργοβέαδίε. 
ΤῊΐβ Ἰάθα οὗ ᾿σπρμαρει βθοῖὴβ ἴο Ὀ6 δῃ ἐχπὰ 
“αίμια Βαϑθὰ ἤοπὶ [ἢ ' δρελκίηρ ὀαγῥαγίαπ᾽ 
οὔ ἴμ6 ποχῖ νεῖβθ. ΕῸΣ φωνὴ ΞΞ σοίοε 8566 ἴῃ6 
ΑΡοσδῖίγρϑε δε σίηις 
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ποης οὗ ἴδει ἐς πους 5ἰρπιῆςα- 
τίοη. 

11 Ὑμδετγείογε ἢ 1 Κπονν ποῖ τε 
τ ΘΔ η Πρ; Οὗ {Π6 νοῖςε, 1 5}4}} θὲ υπῖο 
ἢϊπι τῃδὶ βρεακεῖίῃ ἃ δαγθαγίδη, δηά ἢδ 
τῃαϊ δρεϑάκεῖῃ «ῥα δὲ ἃ ὈΑγθάγίδπ απῖο 
της. 

Απὰἃ ποίϊπίπᾳ ἰδ νοΐο01068β.. Ν.Β. ΤὮς 
Α. Ν. «Απηοῖ ὃδ6 τρις ΠΟΓΟ : ἔογ οὐδέν ἀ065 ηοῖ 
Ταῖου ἴο γένος ΟΥ ἀπά Ὀυϊ τλϑδη8 ποίδίπσ, Ὠοΐῖ 
56 ἃ ετε δοβοίυϊεϊγ δυῖ ἢ βότὴς Ἰδιτπά6. 
(οπηρδοίϊίοη οὗ ἴῃς ἀγριυπιοπῖ ἴῃ ἔμ}}: “ αἢ- 
Κηοννὴ ἂπά υπιοϊὰ Κιπάβ οἵ νοϊςθβ ΟΥΓ ᾿πδγ- 
τἰσυϊαῖο βουηάθ ἃῦὸ {π6γῸ ἴῃ (6 ὈΠΊΨΥΘΟΓΘΘ ; 
ποίῃίης ψιῖπουΐ νοϊςα οὗ δοπλὸ κιηὰ : δῃϊπ14]5 
ἤν νοΐςθ8 (φωνή 15 ἴῃ οἰαβϑὶς υτιῖοῦα υ56 4 ἴο 
ἀδηοῖθ εἐγίες οὐ δηῃϊγηδὶβ, εγὶς οὗ νοηάοτβ οὗ 
βοοάβ ἴῃ 5ίγεοῖβ, εγίσ οὗ γυπιουῦ, Αςίβ 1]. 
6, 41} τλδῆποῦ οὗ νᾶάσιιο δηά ἱπαϊϑιϊηςΐ οΓ65); 
ὕδΓρ5, Π αἴε5, (Γυτπηροῖβ ᾶνὸ νοΐςσθϑ; ]Ϊ ἡδζιγο τη 
ΠΟΙ νυἱηἀ5 ( [οὔπ 11. 8) δΔηα 5645 δηά γῖνουβ ἢδ5 
γοῖςθ5: δυθσυτῃϊηρ Π45 ἃ νοΐςθ οἱ ψεπεγὶς οἰ σι 
}οϊφοηταί ες : ἴῃ Οοα 5 υηΐνεγδο ἤονν ΤΔῺΥ ἀμ: 
97) σοἷεες ἴπετο δεῈ, ννο Κηοννϑ᾽ Τοσαῦτα, εἰ 
τύχοι---ταγτιαἀβ οὗἨἁ τηγγδάβ: [ὉΓ ογδαίυγοϑ, 
88 ἴῃ [6 δϑϑῇ νγυοσ] ά, 580 ἰπ ἴἢ6 ϑθθη ἢδνο 
γοϊσοβ: σῤέγς ῥάυς “οἱεες, Ὀὰΐϊ συ ςἢ νοὶοθ8 
ἃ5 ἅΓδ ποῖ σρεεοῦ ἴο τῇθη ἰπ {πε ἤδβῃ, Ὀδοδυδςε 
{ΠΟῪ ἀτγτὸ ποῖ δγίιϊοιϊαϊοαὰ ὈΥῪ [6 πυιπιάη ΟΥΡΔΠ 
οὗ βδρθεςῆ. Απὰ ψνῇῆδῖ δύο γόοιγ τι ἢ -»γ]Ζοα 
δ] βϑο δ} 46, Ὁ (ὐοσίπιδπβ, διιῖ ϑρὶγιῖ- νοῖσοϑ, 
ΟΓΣ υἱέεταποθβ οὗ ἃ ἢυπίδη 8ρ᾽ γι σησοτηραβϑθα 
δηά ἱητογρεηοίγαϊθά δηά ἰγαηϑῆρυτγοά ΌΥ ἴῃς 
ἀϊνίηε δριγιῖ, υἱζογαησοβ υπυζτογδῦϊο οὗ δη 
ἐσβίδτς δάογαϊζϊοη, νοι σαπηοῖ ΘἸΏΡΙΟΥ ἴπ 6 
οῆξυε 8ἃ5 8η ἱπϑίγυπιγεπὶ οὗἩ {πεὶγ Ἔχργοϑϑίοπ, 
σδηποῖ ὃς ἔογπιυϊαϊεά ἱπῖο ἢυπΊιαη Ξρδθςἢ, 
οδηηοῖ ὈδσοπΊΘ 5: 5ὴ5 ΟΥὗἮ 4645 ἴο ἃ σοπρτῖορᾶ- 
ὕοη πιοτὸ ᾿ηϊογοϑίθα οὑ δϑιοηϊβιιθὰ {πᾶπ οαϊ- 
Βοά. ὙΠῸ γένη φωνῶν πιυδὲ ποῖ θὲ ςοη- 
Ἰουπάεά νυ» ἢ γένη γλωσσῶν. 

11. Ἀεηάεγ:--Ἴ ἐμΘΥΘζοσο  ἀο ποῖ Κπὸν 
[Ὼ9 ὕ0ΓΤ606 ΟΥ Τηρδηΐηρ οὗἨὨ 80 γψοΐοθ, 1 5881] 
89 ἴο εἷπι 8ῈΟῸ ὉΓΙΘΙΒ ἃ ΤΟΥΘΙΒΚΏΘΣΙ δηὰ 
86 80 υὐξογζε Ὑἱ]1, ἴο ΥΥΌ αἱπὰ, Ὁ0 8 
οτοϊηοσ. ΕΠΊρΠδϑῖ5 θΟΓἢ τ1π|65 οἡ (ἢς ννογὰ 
ογεήρπετ, ΜΜΠϊςοἢ 15 Βεσγο υδοὰ 1ἴὴ Ον 5 5656, 
Βαγῥαγ Ὠϊς Ἔξὸ 8ιπὶ φωία πο ἰη!είδη σον 1. 

12. Αρρ]ϊοαίίοη οὗ [6 αὔονθ Δη8]0ρ]68 
ἄγαννῃ ἔγοῦῃ ἰηϑιγυπηθηῖβ οὐἁὨ τλιιβϑὶς πὰ ἔγοπὶ 
{Π6 νοῖὶςθ5 οὗ ἴῃς σοβῆϊοβ. ϑοπλθ πιοηδοῦϑ οὗ 
ἴδε σῆυγοῦ ἰῃ ΟοΥηῖῃ νογῈ θαροῦ δϑρίγαηϊβ 
(ζγλωταί) ἴεν ἴῃ6 πιογὲ ἀδ λ] ηρ σα γΙ5πΊ5, 
Θϑρεοίδ! γ ἴΠ6 δοβίαϑυ οὐ μ]᾿οβϑοϊ δία; ἴο τ 158 
δηλδιτοιι8 σγανίηρ ἴη6 ΑΡροβῖϊς δἱϊοννβ ἔγδθο 
σουγδα, γεῖ δ ἴπεῸ ϑᾶπὶθ {ἰπδ μἷνοβ ἃ τγὶρῃῖ 
ἀϊγεςσίίοη : ἰεῖ γουγ δἷπὶ ὃς {πὶ γε θὲ ἐν 
ταηῖ, δῖ γε Τνεσίαρ οὔθ δηοῖπεγ ἴῃ {Π658 
εἰϑ : σεγίδιη)]Υ ἢ ὨΘνεγῖ 6655 ἰεῖ γουγ ἀϑρίγᾶ- 

Ι. ΓΟΚΙΝΤΗΙΆΑΝΌΟ. ΧΙΝ. [ν. ΣἹ -- Ὁ 3. 

12 Ἐνεῃ 80 γε, ἔογαβδπλιςο ἢ 48 γὲ 
4τεὲ Ζεδίοιβ8 'οῦ 8ρίγιταὶ σι: 566 Κ ἐω ῇ 

τη γε πιᾶύ Ὄχοεὶ ἴο τῆς εὐϊέγίηρ οὗ 
τῆε σῃυτοῇ, 

12 ΝΥ Βετγείογς ἰεῖ ἢἰπι τὲ βρελκεῖῃ 
ἴῃ ληὴ μπέποιυμ ἴοῆριια ΡΓΑΥ παῖ δε 
ΤΆΔΥ ἰητογργοεῖ. 

τἰοη5 ὃς ἑυϊάοα ΌΥ ἃ ἀπε τορασγά ἴογ ἴπε ςοπι- 
πιοὴ νο]ασο. [ἔ γοὺ 5βοι)]ά ρῥγείοσ ρίοϑβϑο- 
ἰλιΐὶα ἴο ρῥγορβοϑγίης, ἰοδα ποῖ οἰρῃῖϊ οἵ 115 
ῬΓΟΡΟΙ͂ σοτηρὶ ἐπιοπῖ, ἴῃς ΕΔ οὗ ἱπϊογργείϊδίοη. 

Κοηάοῦ:--Οἢ [8980 τοππᾶδθ, ἰδ. 
828 γ0 ΔΙῸ Θπ μπδὲδδίβ δύο δοΐσὶΐθ, ἀο 
γο 8180 Δὲϊῃ ΟΥὁ ἀοβδίὶστο [πδ)ἧ 70. 890 ὁ 7γ- 
πᾷ οΥἨ ἴ89 οδῦτοΣ γ0 δρϑουπὰ. Αρϑίη 
ἀφπηιίνε υ86 οὗ ἵνα; ποῖ, ἃ8 Μεγε δηά 
ΑΙζογά, “δϑεῖκ ἴμεπι ()ῆ0 αὐτά) ἐῤαΐ γ6 »1α7 
δοουηὰά," 

ΎΠῈ νογὰ οῥίγ. Ὠσογα ἄοα5 ποῖ ἀδηοῖθ 
τΠ6 “βριγίζυδὶ ριῆ5" οὐ΄ [6 ηἰηθ Ἑςδαγίϑγωβ οὗ 
“ἢ. χίϊ. 9, Ὀυΐϊ 5᾽η ς]65 οὔΐ οηδ οὗ {πεπὶ, ΟΥ ἔννο 
αἵ πιοϑῖ, μέζει απο ἐπὶ ἰοηχμος Δα ῥγοῤδειγιηρι, 
Ρθοῖἢ οὗ νι ςἢ ἴῃ {πεῖς ἰοςδὶ δοθπο οὗ ορεγα- 
[το ψαγα ἐπι ῃγοηθα ἵπ ἴπ6 δυπΊιδὴ 5ῃγίηδὶ 
ϑρ' ΓΙ ἃ5 ροβϑοδϑβθά δηὰ ὄοοηΐσοι]ςα ΕΥ̓͂ [86 
ἀϊνπθ. Εογ ἴπεβε ἴννο Ἵμδγίϑπι8 ννεγε 4ἷ5ο 
ἵνο οὗ ἴπὸ [γε ἔοιτῃβ οἵ δοϑίδϑου. Τδθϑς 
ἵννο δοϑβίδϑιθϑ, θθοδιιϑε {ΠΟΥ͂ ἴδκε εἴεςί ἴῃ [86 
Βυτχηδη 5Ρι|ΠΠ|, ἅτ {πεγεΐοτε ςδ]]ϊθαὰ 5 ΠΔΡῚΥ̓ 
“ῥίγις, ΜΆΘΊΛΟΥ Βρ Γι (58 οὐὗἨ τῇρη υϊζοτηρ ἴῃ 
τοησιιο5 νπουΐϊ Αγιςυϊαῖίίοη ἀπά ἂραγὶ τοτα 
ΒΡΘΘΟΝ ΡγοΟρΟΥ, οὐ οἔτηδη αἰβ: (ΕΥ̓ δηυ ποδί εν 
ἀϊνίης τονοϊδίίοπβ ὑπο (ἢ6 οὐϊδίης οὗἩ [ἢ6 
ΠοΆΓΟΓΒ, Τῆδ γοηήοσίηρ δρὶσὶῖζα 566 Π|5 ἴο 
ξεῖνε ἴΒε τρεδηΐϊηρ ΠΟΥΤΕΟΕΥ: δοπὶε παρ ΐ 
ῬΓΟΙΟΓ ΒΡ ΣΣ ΡΟ ΘΥδ: ςοΓίΔΙΗΪγ ποῖ “ βριτυδὶ 
ε18.. Πρός Ποζα τῷ ουδὲ ἂν 47 ἰο. 

18. Ἀεηάεογ:-- ΒΜ θσθζοτο, ἰξ γου νυ βι ἴο 
οὐ ([Π6 σπυγοῦ Α«ἷθο, 1ο᾽ ὲπὰ ὙΠῸ ὈΓΘΤδ 
ἐπ ἃ οπὺ9 ὉῬΓΣΔΥ ἰδαῖ δ6 ὍῸ0Ὸ 865 ποτ" 
ῬΓΟΙΘΥ. 
Τνο ννᾶγ8 οὗ (ακίηρ 1ἢ15, (1) [εἴ Ηἷπι, ννῃο 

Ῥοββδοβϑϑδοβ ἴῃ σῇ οὗἁὨ ρ]οβϑβϑοὶδιία Ὀεΐοτε ἴπ6 
ΘΟΒΙΔΘΥ ΡΓΔΥ ἴο Οσοάὰ [παῖ ἀυγίηρ ἴῃς ΘοϑίδϑΥ 
(οΣ ἱπιπηθ ἴον θοῦ 12) ἢ6 Ἰπΐοσγργεί ννμδῖ 
πα υἱΐεγβ: (2) [υεἵ πὶ ἀυγίηξ ἴΠ6 ΘΟϑίδϑυ 50 
Δάοτο 45 ἴο πιᾶῖὸ ἰη(6}} 1 10]6 ἴῃς ςοπίρθηϊβ οὗ 
ἢ δάἀογαζίοη, ἱ. 6. 50 ΡῬΓΑΥ͂ ἴπαὶ ἢ6 ἰηῖογ- 
ΡΓεῖ: σοιῆραγε “850 τσῦοαη ἴμδί γε ονεγίδκο "ἢ 
ςἢ. Ιχ. 

ΤἼΟ οδ]εοίίοη ἴο ἴῃς ἤγεϊ (πιδάς ΟΥ̓ 1 ἘΠ ῈΓ 
δηὰ ΟΥ̓ Μογεγ) πδῖ, Ἰη ννῃδί 5θῆϑε ἴῃς ννογά 
2 γαν ἰ5 υϑοὰ ἴῃ ὙΟΥ. 13 ἴῃ [παῖ δεῆϑε ἴῃ 6 876 
ϑνογὰ πλιιδὶ 6 564 ἴῃ γ. 14 15 [{||6, Ὀδοδυϑ6 
16 65βϑθηζίδὶ τπηραπίηρ 15 γεϊαϊποά Ὁγ ἴῃ νγογὰ 
ἴῃ ὈοΙΠ νοσβ68, ΟἹΪΥ τ 6 οἰγοιπιδίδη 18] 5θοῆϑα 
ἀιῇετησ. Αἡ οχαᾶςξ ρδγδὶὶοὶ ἴο [ἢ 8 υϑᾶρὲ Ὑ6 
αν δά ἴῃ οἷ. χ. 16, 17, ἤογα ἐδε δοάγ φῇ 
Οῤγὶτὶ ἴθ οι ]οννοὰ ἴῃ ἴπ6 ποχί συθῦϑ ΟΥ̓ τὰς 
βδης ννογαὰ δοάγ ἀρρ δὰ ἴο ἴ6 σδυγοῦ ἴῃ ἃ 



ν. 14--18.} 

14 Εογ ΓΖ ὈΓΔΥ ἰπ πη ὡπέμοτυη 
τοηριια, ΠΥ βρὶ πε ργάγεῖῃ, Ὀυξ ΤΥ 
υπἀεγβίδηάιηρ, 15 ππέγιτ(]}. 

ις Ὗδαῖ 18 ἰ τῃεηὐ 1 ν}}} ρτὰ 
ψτἢ τὴς 8ρί γι, απὰ 1 νν}}} ργὰ ἀπτι 
τῆε υπάετβιλπάϊηρ 4150: 1 νι δηρ; 
ἢ τῆς βρίγιῖ, ἀπά 1 ψ}}] βίην ἢ 
ἴδε υπάετβιδηάίηρ αἶ5ο. 

16 ΕἸβε ψβεη ἴδοι 8Π41ς Ὁ]655 ἢ 

δεη86 οἰγουπιϑιδη 8 }}}7 αἰ βεγοπὶ γεῖ βυδϑίδη- 
ΟἸΔΙΥ τἴῃ6 ϑᾶπθ. Μούδθονεσ ἴεσε δῇ ἴδ6 
Βεςοηὰ 2717 15 δά ἀδὰ ἴΠ6 εἐχρίδπδίοσυ ἐπ ἃ 
ἔοη ἴῃ ὥννουγ οὗ (1) ἃἴὸὶ ΟΒγγβοβίοχ, 
Τπεοάοτεῖ, Τ Βεοραγίδεϊ δηά οἴδεσβ. 

ΝΙ. Τὸ Οτοοκ, ποννενοῦ, 15 Ποχίθ]ς ἴο 
εἰἴθον νἱεν, ἕογ ἴῃ (1) ἴ8ε ἵνα 6 Ρυγεὶγ ἀφβπὲ- 
ἐδυε, ΜΈ πὸ τϊπ ]εὰ ποϊΐοη οὗ αὶ ἔρυτροβε (45 
ΒΟΙΠΘΙ 165 σἰδῖοα ἴῃ ἴῃς οΥ ΓΑ] ηοῖο5 οὗ Ε}}}1- 
ςοἵϊ 4Δπά οὗ ΑἸέογά), Ὀυΐϊ 5: ΠΡῚΥ υϑβογίηρ ἴῃ ἃ 
ἀοδηϊῖῖνε οἶδυιϑὲ ἴηδί βρϑοῖὶῆοβ ννῃαΐῖ δὲ ἴδ 6 
ςοηϊοηϊθ οὗ ἴῃε φοησγδὶ οἴἶδιιϑα εὲ δρρε ῥγαγ: 
σοιρ. |[οἢ. Χὶϊ. 14) “Α πον εογηρηαπάϊιοηί 
ξῖνε 1 υηΐο γοιι, ἐδαξ γε ἰουε οὔς δηοῖπογ, 
ἶνα ἀγαπᾶτε. ἴῃ ἰδὲ 5εςοηά οχρἰδηδίίοη {πε 
ἵνα ἰ8Β υϑοά ἰπ ἴῃ 56η86 οὗ εοπίενριρίαϊεά γεν 
“μἠ ξεὶοῖ ἴμ6 δοβῖδίς υἱΐογοσγ, νν 1] 6 ἢς δάογοβ, 
ἴυγῃ 4 514ε-ρίδπος ἴῃ ἴῃς ἀϊτεςτίοη οὗὨ πες 
Ῥτείϊδίίοῃη. ὙὍὙμὲ ἀΠΠΟυΥ [165 ποῖ ἴῃ ἴδε 
Οτεεκ, δυῖ ἴῃ Ογ οννη ἰδεῖ οὗ Ἔἐχρεγιτηθηΐδὶ 
Κηον]οάρε οὗ ἴμεβε πλδη  ϑιδ οῃ5. 

14. Βοαϑοη δϑϑίρηθα νΝὮΥ ἴῃς οςκίατς υἱ- 
ἴεγου δῃουϊὰ ῥγαὺ ἴογ ἴῃ σε οὗ ἰηϊεγργοίδ- 
ἤοη, Βοπάργ:-ΕῸΣ ἱ7. ΟΥΟΣ Ζ ΡΙΔΥῪ πα 8 
τουᾷῦο (ποῖ «ὐδέϑ » ἴοηρι!ς ΟΥ ογρδὴ οὗ 
δροεςῖ, Ὀυῖ ἴῃ ἃ ἴοησιις ποῖ οὗ [Π}5 ννοτ] ά), 
ὯΥ ΒΡΊῚΤὶ ῬΥΔΥΘΙὮ, ὙἘΝῚ10 ΤΥ τἰπὰ ἰδ 4]] 
[86 ν ἈΠῸ παζσταϊεζι]. Ηον οδὴ ἴἰ Ὀὲ οἴποῦ- 
υνἶδο, ννἤθη 4}1} σομηπιιηἰςαίοη5 Ὀοΐννοοη [Π6 
ΒίγθοΣ ῥηπεωσια πη ἴΠ6 ἰονεῦ γεῖ ςορπαῖθ 
ποῦς ἅτε ἀυτίηρ ἴδ Θδοϑίδϑυ ϑυβρεηάθα δηὰ ἴῃ 
δὺογαῆςε ἡ ννῆεη ἴδε (τυτπρηδηΐ δηὰ γαρί 
ΘΡΙ ΓΙ 5οᾶγβ θεγοηά ἴΠ6 γσδβρ οὗ {πε τηθηῖδὶ 
ΔΡργεμεηβίοη ἢ πε ἴΠ6 ΔΟΌΝΙΥ οὗ [Π6 56}- 
ςοπβοίουθηεβϑ8 8 γΓεργοβδεὰά ΟΥ̓ ἴδε ἀϊνὶπο 
ϑείζυγο οὗ ἴΠ6 Ὠυμηλη Ρπουπια ) ΤῊ 5 ἀϊνὶ πο 
ἰηῆιιοηςς ἴφκε8 σοπιρὶεῖθ Ῥοϑβϑϑϑϑϑίοη οὗ δΪπὶ 
ὙΠΟ ἰ5 υἱζεγηρ ἴῃ ἴΠ6 υηϊητ6}} 161 0]6 τοησὰθ 
οὗ ἃ δίρῃοσ ννοτ]ὰ : ἢὶ5 γωπά ποῖ σγϑοθι νης 
ςδηποῖ ρῥγοάιιςθ, σαπηοῖ δεν “γι ἴῃ ἐδομσ δί. 
δηά «υογά! (ἴογ ἰορο! 18 εηροηάογεα οὗ νου); 
δ 15 βεαιιδβδίογοα δάογαϊϊοη οὗ ργδυεγ ληά οὔ 
ῬΓγαῖϑθα ἰ8 εὐϊξγίηρ ἱπάεεά ἴο ἰδ ον 86] 
μαϊμβογρά ἱπῖο ἢἰὶβ οννὴ ρίγΐ: οὐΐχγ οἡ ἴδε 
ουϊδ!66 οὗἉ μἰπι66} [ἴ ἐσηποῖ εάΐ, ἴοτ ἴῃ σοη- 
ἰεηῖ8 οὗ [ι᾽58 δοβῖδίίς δάόογαίίοη ἄγε ποῖ ἔοσγ- 
τηυ]δίοα ᾿πῖο 5ρεεςἢ. 

156. Κοηάοσ:---Ἱ] δὲ ἘΒΟΣΟΖΟΥΟ Θῃ δυο 
ὙΝμαῖ 15 ἴΠ6 Γεϑυϊῖ, 1 1 ργὰν ἴο Οοά (διδῖ ΠὰῪ 

Ι. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. ΧΙΝ. 

[ἢε 8ρί γί, ον 3141} ες παῖ οςςυ- 
Ρίθιἢ τὴς τοοπὶ οὐ πε υπ]εαγηεά 38} 
Απηβη δὲ (Ὦγ ρίνίπρ οἵ τδηκϑ, ββείηρ 
με υπάετιβίδπάθι ἢ ποῦ ννῆδι δου 
βαγαβ Ὶ 

17 ογ του. νεΠ]Ὺ ρίνεβε τΠδηΪκ8 
νν 611, Ὀὰς τῆς οἴ ογ 18 ποῖ δἀϊῇεά. 

18 1 τΠληΚ τὰν οὐ, 1 ερεαῖς ψχτἢ 
τοηριι65 πλοῖα [ἤδη γα Δἃ]} : 

οοβίατὶς βριγῖῖ Ὀ6 ἢοΐ 50 ὥσ δηϊγδηςθά οὗσ 
ΓΑν 5 θὰ 85 ἴο ἰοϑὲ δἰρῃῆϊ δηὰ ἰοΐ ρὸ οὗ ἴθ 
{πηκιηρ δου Υ Ὀιῖ δὲ ρεγαεα ἴο τεϊδίῃ 
'ἴα Βοϊὰ [με πηηὰ 85 ἃ γζεοοίνοῦ δηά σερτγο- 
ἀυςογ 

ἌΜΝΆΥ, ἰη 18αἷ οᾶ56, (γεπάογ) Ψ ΔΣ16Ι 9841] 
ῬΤΙΔΥ τὶ τὸ [80 δΡΊ τὶ, 1 98.841} ΡΣΔΥῪ σὶτὰ 
ἴδ8ο πιϊηὰ 4160. ΟἸΘΑΓΙΥ ποῖ, 45 Α. Υ.. δηὰ 
88 ΤΑΔΠΥ, “1 «υὐδ ρταγ---απά ἢ" (6 οδ]εςῖίνε 
“ὁα] 186 ὨΘΟΘΒΒΑΙΎ ἴο ἴδ6 τίρῃς σοηποοίίοη οὗ 
ἴΠ6 ἀγρυπιοηῖ: ἴΠ6 ραγί!ς]65 μέν δηά δέ «͵50 
ἀο ποῖ 5ἰῃ ἀπά, Ὀυϊ ἀσηποῖς αἰβογοπί 5:668 
ΟΥ̓ ἀϑρϑοῖβ οὗ ἴπε βᾶπὶεὲ ρσγοςθεάϊης. Ἐοπάεγ 
᾿Ἰἰκόννιϑε [6 ηἠρχὶ οἴδυϑε:--Ἴ8.110 Ζ 9841] 
ἷηᾳ ὙΪΐῈΒ ἴδμο ορίτὶς, 1 684]}] οἱπρᾳ υἱῖλ 
80 πιϊπὰ 4160: ΠΑΠΊΘΙΥ ἱπιργονυϊϑεα Ρ58]Π|5, 
ὙΠ ὉΥ ἴΠ6 εςϑίδτϊς γα ϑυιηρ νυ ἢ 15 Βρι γί, 

16. ΤΕ ΔΑ. ΜΝ. ποῖ αυϊξ τίρῃεΈ δετγα: 
(εὐλογῇς 15 ἴῃ ἐγιρεγ 5.0). Εογ [15 ἔ}1ὸ 
86η56 866 ηοΐξ (ἢ. χ, 1ό, ἐάν ΞΞ ΣΚ, ἐυεῦ οἵ 
«υὐῤεπευεγ). Βεμάογ:--ἶοΣ 6186 ἰ7 ΟΥῸΣ 
ΟΥ «ὐδὲπ ἴβοι διΐ Ὀ]οδδίηρ (Οοάὐ ἴον 
ΗΒ υὑῃβρεάκδῦὶε σοοάμεν. ἴῃ ἴῃ6 δοϑίδϑυ) ἐπ 
δοϊτὶζ, ΒΟῪ 8881} ὁ50 ἔμ δὲ! οοοπυρίθα [80 
ῬΙδοο οὗ ἃ Ἰαυτηδῃ δ. ἴδ Απιθὰ ΑΥΟΣ 
Ἐπὶπὸ ΟὟ αἱνίηρ οὗὨἨ ᾿πδηϊκα (ἰογ ἴῃς 
ἀϊνίηε εὖ Ἔἀχρεγοησοα ἴῃ ἴπ δοβίδϑ3Υ), δοϑὲὶῃ 
Ὧὸ ΚΒΟῪδ ποῖ ψδδὲ ποὺ διί δαυί πᾷ 
τῆς {πὸ} Ηον οδῆ ἢς Κῆον ννῆδῖ ἴοι! ἂτί 
βᾶγίης ἴο Οοά, εχοερῖ ἴποιι βἰῃρ ἔωστβ (ΕΥ̓ 
βριγίίυδὶ ργαὶεθβ [ἤχου ἢ [86 τϊπα ἔογπλυϊδίην 
(Π6πὶ ἱπῖο 1ά645, δηὰ ψ ἢ [πὸ ἰοηρυςδ τίου" 
Ιατίπε [6 [4645 Ἰηἴο ἰδηριάρε ἢ 

Τρε “»ιεπ: ἴγοτα ἴδ ΓΘ ]5ἢ ΒΥ πάρορὰς νγ88 
ἀογινοὰ ἴο ἴῃς Ομγίϑδιίδη Οδιγοῦ ἴπ6 {ἰπλ6- 
ΠΑ]]οννθά υϑᾶρὸ οὗ ρχγοπουηςίηρ ἴΠ Ἰοιιὰ Ατηθῃ 
αἱ ἴδ εἶοβε οὗ ἃ ρυ ]ϊ] ς Ργαυογ: [ἴ νγᾶβ δΔη ὁχ- 
Ργεββδίοη οὗ δϑϑεηῖΐ ἴο ἴῃς ςοπῖεηϊβ οὗ [Π6 
ῬΓΔΥΘΓ ἂπὰ ἃ ἀδοϊαλγαίίοη οὗ δι} ἴῃ 118 θεν 
Ἰεαγά ὈῪῚ σοά. ΤῊΪ5 ουδίοπι ἤετα Γερεῖνο8 
Αροβίοϊ!ις ςοηβιτηαίίοη. (Εοσ ἴδε 8εῆβε οὗ 
ἰδιώτης 566 ποῖο8 οἡ Αςῖβ ἱν. 113 δηὰ 2 Οοτγ. 
ΧΙ. 6.) 

17. Ἀοηάογ, οσς ἴπδοὰὺ (ἰη (πῆς ον 
οχδὶϊοὰ βρῆοσγε οὗ ἴπε βρίγιῖ) χίνοδὶ 8 δὴ Κο 
ῖἴοσ ξᾷῖδοϑο Ῥοδυιςξζα  γ, ϑριοπαϊαγ, Ὁπὲὶ 
ὩΟΥΟΣ616086 [86 ΟἿΟΣ (ἴῃς υηριῆοὰ ἰΔγ- 
ΤΔΔΠ) ἰδ ποῖ οἀλβοὰά. 

18. 1 ἐδαπὲὰ »ι0ρ Οοά, 1 «“ῥεαξ «υἱὲδ ἰοηχιφι. 
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348 Ι. ΟΟΚΙΝΤΗΙΔΑΝΞ. ΧΙΨΡ. ν. 19--21. 

Ι9 Ὗεῖ ἴῃ τῆε σπυτγοὴ 1 Πα γδῖῆογ 
δρεαῖς ἔνε νγοτάβ νντῇ πὰΥ αἀπάετ- 
βίδπαϊηρ, τπδῖ δγ )ι) υοίεό 1 ταὶρῃῖ 
τεδοἢ οἴἤεῖβ Αἰβδο, τλπ ἴδῃ τῃποιυβαπά 
γγογάβ ἰῃ Δὴ “πέπσιυπ τοηριε. 

20 Βτιείῆγεη, δε ποῖ ςδ]άγοπη ἰῃ 
πα εγβτδηάϊηρ : μονθαῖς ἴῃ πιδί!οα 6 
ἿΞ σὨ]άγθη, δας ἴῃ ἀπαάογβιδηαίηρ, 6 τ ον. μν- 
[Π6Π. κι Ὁ Γ οὐ : ἱ Δ νγιλεΉαξε. 

21 ἴῃ τῆς ἰανν ἰξ 15 “υνγτῖεη, ΡΤ ας, 48... 

πογε ἐδαπ γε αἰ. ὙΤῊΪ5 νεγβίοη ἠοῖ φυϊ σὶρ πῃ; 
Πιδγα ἴΠε 5ῖγ]6 ὈδοοπΊοβ ἀργιιρῖ δηά οἰ! πιαςῖὶς : 
Τοποτ, 1 αἰὶνο μα κδ ΤΟΣ ᾳΙδοθ (ἰη δῃ 
Θοβίδϑυ) ππίο Θοἀ-- ποτ [881 841] οὕ γοῦ 
ἂο Ι υἱΐονΥ ἰῃ 8 ζοπβαθ. ΟἸεδαγὶν ἴῃς νεγὺ 
ἔο σίυς ἰδαγμάς ᾿ὰ5 ἴῃ νυ. 17 δηὰ 18 ἴῃε 52Π|6 
Τηδδηϊηρ, ὈοΓΏ ὁϑϑθηίαὶ δηὰ εἰγουπιβίδης ἃ). 

19. Ἀεπάεγ - -ΒὺῸτ πονουῖθθ106856 (Πον- 
ΟΥ̓ΟΙ 56 βγὶπε ρ] οβϑο δ α πλὰν Ὀε ἴο πιὸ ἰῃ 
Ῥγίναῖο) ἐῶ ΤΟΣ 1 δὰ ΣΔΊΒΟΣ σὶνο πἰἴ- 
ΦΟΙΏΠΟΘ ἴο ἅνο ψογχὰδ ΣΕ ΤΥ τϊῃὰ (ποΐ.)), 
δι 1 ἸὩΔΥ ὉΥ δΡΘΟΘΟῺ ἱπδίσπαοί ΟἾΘΟΙδ 
81]8ο, [ὯΔ ἴο [065 ἰὨουδδηὰ ψοΣχὰδ Σὰ 8 
τοι υο--ἰ. 6. ἰῃ ἃ ἴοηρψιθ ποῖ ἰηϊογργεῖεα ἴῃ 
δρεεές} δι ου]αῖοὰ ἤτοσὶ πη ἰηΐοττηθά ΟΥ̓ 
δρΙΓΙζ. 

Ν.Β. Ηετε λαλῆσαι ΞΞ ο σύυε μἰεγαπες, ἢοῖ 
ἐο εἰϊγ. ΨΝᾺΥ ἴδε δογίϑὲ ἡ Βεῦςδιιϑε οὗ ἴδ6 
ἀοξπηϊῖϊο πιιπιθεοῖβ οὗὐ ς δηά ἵονοοο. ῬὉῃ6ὲ 
τοᾶβδοη οὗ ἴπε γαΐδεγ (Ὁ ΒΙΟἢ 18 οπιϊοὰ ἰῃ τῃ6 
οΥχί πα] 88 ᾿|ΠΠ]ΘΟΘΒΘΑΤΥ.) 15, [δῖ ἔπ ἤνε ννογάϑ 
ΟΥ λόγοι ῥγοςεράϊηρ ἔγοπη ἴἢ6 νούὺς, ἃ5 ΜΠ 
τοβοςῖϊοα σοηϑοϊουβηθβ [ἃ {ΠῚΠΚ5 ἰπ ΟΥοκ, 
ΔΓῸ 41}} [ἀθα}γ 1η16}}1 10 ]6 δηὰ νου} } οχ- 
Ῥγεβϑι 016. 

20. Ηιἰπεστῖο 51. Ῥδαὺϊ 845 Ὀθθη δβενίηρ 
ον υποαπ νην [ἴ 15 ἀηὰ ι1561655 ἴο {πὸ ΟΠ γα, 
(Πλί ἃ οἰιαγίϑπιδιῖς βῃοιυϊάὰ ἴῃ Ρυ δ]. το Γ Ἰῃ 
ἴοηρσυθβ νοι ἀη ἱηζογργοίου, νυ ΒΘ ῖΠοΥ ἢ πὶ- 
δε ἔ οὐ ἀποΐβοσ, Ηδς πον, νυ ϑῃδῖης ἴο τοάπςα 
{π6 ςσοηςεῖῖ οὗ ἴπεὲ Οὐοτητίαπβ5, ἀρρεπάβ ἃ 
νυ ηηηρ δαπηοηϊίοη. ἘἈδηΐετ:--- ΒΒ. ΘΟ ΓΘ (ἃ 
ἴοττη οὗ αβεοιίοπαίς δα ἀγοβϑ), ὕῬσονθ γ0 ποῖ 
ΟὨΣἸ]άγθ ἱὰ υπάδοτχδίαπάϊηρ, Ὁᾳ ἰῃ 
Ὑἱοϊκοάμθ85 δΘ" ΥΟΌΓΣΒΟΙΥΟΒ ἱἰπΐδηϊδ: 
ἐπ ππδοτγβίδπαϊηβ ΡΓΟΥΘ γοδὰυ]ῖδ. ΤΠ 
νεγὺ νηπιάζειν ΞξΞ 10 ῥίαν ἐδὲ ἰηΐαπί: ΠΟΤΏΡ. 
ΧΙ. τα, ΚΔ Ποη 1 ννὰ5 δὴ ἱπίληϊ, 45 Δη ἰηΐβηΐϊ 
ἀϊά 1 ταἸκ, ἃ5 δὴ ἰηΐδηϊ ἀϊά 1 ἔδοὶ δὰ τπϊηκ," 

41. (ἀοπποείίοη οὔ πὸ ἀγχυπηοηΐ. “Υου ΤΑΥ͂ 
δῖ, Ὁ (ογητηΐδῃθ, ΕΓ [ἢ ς ΡΙΗ οὗ ψ]οββο αὶ ία 18 
ἴο Ὀε ἴδιι5 γοβίγιςϊοά, ννῃαῖϊ ἅγὸ ἐδ Ἰοησμει 
ἔογ! Οὗ νϑαῖ βγοαῖ υϑς ἅτε ἴπγὺ ΜΥῪῈ 
ΔΏΒΥΟΓ ἷ5, [π᾿ ργίναῖς ἀενοίίοης [ἢ}15 σῃατγίϑαι 
8 ἴοσ εἰ οάἀιβοδιίίοη : ἴῃ ρυδὶὶς, ἰξ τὸ ὃ6 
δοσοπιραηϊοά νυν ἰἴ5 ΡΓΟΡΟΙ ςοπιρίεπιοηΐ οὗ 
Ἰηςεγργείδιίοπ, ᾿ἴ 18 ἔοσ ἴῃ6 εὐ γπρ οὗ [δ6 
σμυγοῦ. ἼἘε56 ἴννο υ865 ἰ πᾶνε δΙγθδαγυ ϑεῖ 
ἕοστῃ δ ἴσο: 1 πὶ πον βοίηρ ἴο δῆονν γοιι 
ΔΠΟΙΒΟΓ ι.56ὲ οὗ [ἴ: [Π|5 σ]οββϑοϊδὶία 15. κίνεη 
4150 ,ογ α ἡωμάϊίείαὶ σἰση το τοιδεϊσαογο." 
ΤῊ 5 {διγὰ τἰ8ὲ οὗ ἴπ6 τηοϑβῖ 5 γι Κρ οὗ ἴῃ 6 

σΠαγϑπια δῖ. Ρ4}} ἢονν Ἄχμ 15 ΟΥ̓ τακηρ ἃ 
ἴοχὶ ἰτοιὴ ἰϑαϊδῃ χχυϊὶ, 11, 12, ὙΒΟΙΟ Ὠοῖρ 

(πΠ6 οοπῖοχί οὗ νν. 9, το. ΟἸηρ ἴπ6 ρϑϑϑαρὸ 
ἴτοπι ἴδ Οτοοῖκ οὗ ἴθ 1 ΧΧ,. ἢὸ γϑοδϑῖβ ἴῃ6 
ννοσγάβ ἰὴ ἃ πονν ἔογπι, ἀηὰ πε ϑἴαπιρβ οἡ 
(πὸ τεπποιϊδοὰ σοηΐϊοηῖϊθ ἃ πενν Δρρ]!οδίοη. 
[πάοσ ἀϊνιηὸ ]υπιπδίίοη ἢῸ ΓΓδηβῆριγοβ [ἢ δ 
ΡΓΟΡ ΣΟΥ, πιακίηρ [ἢ ἐογε κη-ϑροακιηρ Αϑϑγ- 
τὴ ἔογεβῃαάονν ἴῃἢ6 (Δογ τ ίλη υἱῖογοσ ἰῃ 
τοηριιθ5 ἀπά {πὲ Η οὔτεν βοοβεῖθ οὗ οἷά ργὸ- 
ἤσυγο τς ΗεἰἸοηὶς υηδοϊόνογδ. [{ δβμουϊά 
Ὀ6 ποϊεὰ ἴον δ6 ομδηῆροβ λαλήσουσι ἱπῖο 
λαλήσει. [ἴ 15 πιοδῖ πἰκὸὶγ τπαΐ ἴῃς ρθγᾶβθε 
σῥέαυ γοωμγσείυει ἰηζαπις οὐ Υ. 20 βυρροβίοα 
(15 ραβϑᾶρὲ ἴὸ ἴθ Αροβί!οβ πειπὰ Ὀδοδυβε οὗ 
[ἢν δυιίδυϊε ςοηίοχί “᾿πὸ προ [1Πη6---ότὸ ἃ 
1π{|6, ἀπεγὸ ἃ πππ|ὲ".---Οοὐ δ ον 5ἰπιρὶς δῃὰ 
Ἰη114] ἱηδίγιισςιοη ἴο ἃ 5ἴο!) α δηὰ ϑυιθοτγῃ 
Ρεορΐθ, νι σῇ ἐἰεπηθηἴαγυ ἰθαςπίηρ ἴὰ6 [ἐνν 58 
νυῖϑο πιθὴ οἵ [μδϊ ἀδγῪ βιπιρὶν ἀεγιἀςά. Βδηάεγ: 
-Ιὰ ἴδ ο ἰὰν (ἰ. 6. ἰη (6 Ο]ὰ Τοβίδπιθπτ) 
ἐς 16 υχὶτίθη, ΕῸΣ ψὶτὰ διἱθα-[οὐρπυοὰ 
08 δηοὰ ψ ὶῖδ Ιὲἱρα οὗ δ]1θ018 881} 1 
ὈΠΓΙΟΥ πηῖο [δὲὶδ ῬΘΟΡ]Θθ, δῃὰἃ οΥγδ88 [868 
8}}8}} ΤΏΘΥ ποῖ ὨΘΔΥΚΘΩ ππΐο τι6, 58: (ἢ 
[δο Τοτὰ, 

ὙὝΠΟΓΕ ἅτ ἀἴνοῦβ νίον5 οὗ τηὶ5 ἴοχί. Αἱ 
ἢγβί βἰρῆς τ ταϊρμς Ὀ6 ᾿πΐοττεα ἔτοσὰ ἴΠ6 ρἤγαϑο 
αἰϊεποϊοησιόαά πιεῖ ΟΥ̓ είογοσίοι. τμδῖ “ἴπ6 
τοηρθ8 ἢ ἴῃ ἴμθ56 Ῥαυϊίπε σπαρίογβ δάπιὶ οὔ 
θεῖης ΙΔοπιῇοά νυ ἢ Μογείψη ἰαπφμασει. ΤῊΪΒ 
ννοιὰ ἠοῖ ὃς σοττοςῖ; ἔαγ ἔγοτπῃ ἰἴ : ἴῃς ἔνο 
Ρἤγαϑοβ σὐεη-οπσμοά πὰ ἰαίξεγ: δἰ σἰΓαη 
οησωσι ΔΥῸ σοηηρφοῖδα 85 ἴγρε δηάὰ δηθίυρε: 
ποϊπίης πῖοσθ.0 ὍΤδμαῖ νυν μιοἢ 18 σοπιπιοι ἴο 
τῆς δαγῥαγίαπ ἰαπχμαχε ὁ 1δὲ “““γγίαπ δῃὰ ἴο 
ἴῃς πέφυ Ἰοηψμσς οΥ δε πεηὺ εγεαίίοη 15 ἴδ6 
ΡΓΟΡΟΕΠῪ οὗ Ὀοΐὰ Ὀοϊηρ μηπεοὶ ἐσιδίς. ὙΠΟ 
Αϑϑυγίδῃ ἰαησυᾶρε ννὰ5 ἴο ἴπ6 ϑγδϑὶ τα γι5ῖ 
ναὶ τἴῃ6 5ἴγδηρε ἰἰοηριιοβ ψεγα ἴο ἴδ6 
(οτπιμίδη ἰαντηδη: δοῖμ τεαυΐγεά δῃ ἐπέεγι 
2γείεσ. ΤΉῊΪΚ5 15 ἴμε ἤγϑί δηδίορυς ἰῃ δῖ. Ρδι}}8 
οσυτίουβ δάφριδίίοη οὗ [5815 ὑγορβεου νν ἢ] ἢ 
δὰ αἰγοαάγ θθθη διμογεα ἐν [Ὰ]Π]]} ΤΠΟ 
βεοοπὰ δἂηά τοῦ ϑθυῦῖοιβ δηδίομιι ἰ5 ἔδ6 
ἡμάϊεα! τἷση. ὙΠ ροϊηϊ τϑάμγεθ οᾶγο. 
ΟἸΘΑΣΙΥ, 45 ἴδε οἰθιηθηϊασΥ “Ῥγεσερῖ Ὁροῆ 
Ργόσερῖ, μοῦ ἃ {π||6, ποτα 4 ᾿ἘΠ]|Ὸ ἢ νυν 88 
ἀεπἀοά ὈΥ τὸ [ἐνν, 580 ἴῃς ΠΙοκίςαὶ εἰδῖ- 
(ἐγη 85 οὗ {π6 πεῖν ἰοηβ65 ννεσγα τοκαγάεα 85 
ἃ τανὶηρ δηὰ ἃ γδπίϊηρ (ν. 23) ΌΥ ἴῆς Οτρεκϑ. 
[Ιη δεῖ, [6 ψἰοβϑο δα ἰ5 νἱθννεὰ Ὁγ δῖ. Ρδιιὶ 
ἃ5 ἃ ἀομόίς απτιῖγρο: (1) φμα υπδγουϊαῖοά 
δηὰ δίξι] υἱζογαηςσος οὗ νοιοςβ, ἰὶ ἰ56 ἂἃῃ δη}- 
ἴγρε οὗ ἴῃ ἱηςερῖϊνε “η6 ἀροη Ἰίης, ἤθΓα ἃ 
{ππ|6, ἀπογα ἃ {ππ||6:" (2) 1 ονῆ ιτη- 
ἀδοϊρμβοσδῦϊς ομαγαςῖεσγ, ἃ 15 Δὴ δηςγρε οἱ 



ν. 22---23.} 

πιόρ Γ᾽ οἴεῦ τοῆρυεβ ἀπά οἵδεγ ἰἱρ8 
Ὑ1}} 1 Θρεὰκ ὑπο τἢ18 ρεορὶε; πὰ 
γεῖ ἔογ }1} τῇς νν}}} τΠῈῪ ποῖ ἤθαγ ΠΊ6, 
βδῖτἢ τῆς [,οτά. 

22 ὉΝΒεγείοτε τοηριιεβ ἅγα ἔου ἃ 
βίζῃ, ποῖ ἴο ἴῃεηι {παῖ δεΐῖενο, Ὀυῖ το 

ἴῃς ἔογείζη ἰδησυᾶσο οὗ ἴ6 Αϑβϑυγίδη8. [ἰ 5 
1 τὰς ἤγϑὶ οὗ ἴἤεδε ἴνο ἴτπαῖ ἴλ6 ἠωάοίαἰ 
σἰση ᾶ5 ἴο ἀο. Εογ, 85 ἴο ἴῃ Ποῦτον 
ΒΟΟΒΈΓ ἴη6 εομέηγισιοαϊ “' ΞΙΔτΑΤ ἐσ ηρ 1105 ΟΥ̓ 
ΤΟ ΠΙΘΩΪΔΤΥ ᾿6850Πη8 ῬΟΓΟ ἃ 5ἰγὴ οὗἨ σου ηΐ 
Ἰυάφτηεηῖ, 50 ἴο ἴῃς Ηδε]οηὶς βοοῖεῦ (ἢ 6 
εοπίεριπεά Οἰδίῖογιηρ8 οὗ ἴἢ6 ἢενν τοηριι65 
ΘΓ ἃ 51Π}|}|}2Γ ο'σῆ. δξεηςε, ἴο ἴακο ἴπο 
τυδῖῖεγ ΟΥ̓ {πε γοοῖ, 1 ἀρρόδιβ παῖ σεοῤίἑοαὶ 
σοογῆ ἰξ 18 ὈΟΘΙΌ ἴῃ [ὸνν δπὰ Οϑηῖς [παῖ 
δυίηρϑα ἀοννη ἴῃς ἀϊνῖπο ᾿πάρπιοπί. ὙΠα ρ5]05- 
8014}14 Ὀδοοῆιοβ ἴο ἴπ6 ὠπδεἠευεν ἃ ϑὶμῃ: 156} 
ΤΑΆΥ νδηϊβῃ, Ὀυΐ (Π6 5ἰρῃ δϊάθα: {π6 58! 18 
ἴῃ βἴοσζο ογ ἴΠ6 σγοαῖ ἀδυ. 

[τ Βῃοι)ά ὃ6 ποῖορά τπᾶὶ δῖ, Ρδὺϊ υσρίες 
ἴτοπι ἴπ6ὸ 1.ΧΧ, σψἤο Π6 τηᾶκο8 ὑεέῤουαϑ 
δι» εἰ υἱϊενίηρ ΟΥἩ ἴπὸ ογμᾶηβ οἵ “δ]16ῃ- 
ἰοησιιοᾷ πιοη," 1. 6. (1 (Π6 δητῖγρε) οὗ “υἱ- 
ἴογοῦβ ἰπ βίγαηφε ἴοηριθ5." ΨΔΜΩΥ 50) Βε- 
οᾶιι86 ἴῃ ἴῃ6 Αροβι θ᾿β τηιηά οὐὸσ ἀννο] 5 ἴῃ 6 
ἰάθα παῖ ἴπὸ πέφυ ἐοησιθ, αὐτὰ ἴῃ {ΠΕ Ὶγ οτί ρίη 
ἀδυΐπε. σοτηπηυηϊςαῖοα ὈΥ ἴπε ΗΟΙΥ ΟΠδοβῖ ἴο 
(ῆ6 ἱπιργαβϑίθὶς Πυπιᾶπ βριτῖ. Αγδίη, ΨὮΥ 
15 ρῆΓΑϑο “ἢ “6 οὗ 8116 Π8 ;" ῬΓΟΌΔΟΙΥ 
θεσδυδο ἴῃ ἴῃ Θοϑίδϑυ οἵ ψ]οβϑο δα ἴῃ 6 1108 
ἍΕΓΕ ἴῃ πιοῦοῃ, ἴμε τοηρια Ὀείηρ ἴῃ 4111ε9- 
ἕεποθ Ὀεέσδυδὲ ἴῃ6 πλπὰ νγὰ8 ἴῃ δρευδηςα. 
ΕΟΥ πὸ »ιὴπά, πὸ “βεεοῦ: Μιϊουΐϊ νοῦς νν Π ΓΟ 
8 λόγος) [“ρ5 πηονοά, δἴγδηρε νοΐϊςθβ8 ΜΕΓῈ 
Ἰβαμέῃ Ὠοΐ ΟΥ̓ ΠΑΓΎ 5ρθθοἢ ἴῃ πὲ ἰοςδὶ ἰδη- 
δες, 1η1655 ᾿ηάἀροαὰ ἴπ6 υἱΐογοσ ννᾶ5 αἷ5ο δΔη 

[ηἰογργεῖοσ. Ηδηος Μεγοῦ 5 ποῖ σιγῇ ἰη 
δυρροβίης [παῖ ἴῃ {15 δοβίαϑυ “1ἢς φόγεϊεαί 
ἔοπσμε Ψὰ5 Δὴ οΟὔρᾶῃ οὗ ἴῃς Ηο]γ ΟβοΞεῖ: 
ὑπαᾶο εἴ πο»εη.ἢ 

2. Ἀοπάογ:---Αοσοτ 5] ([. 6. ἰῃ Βαγ- 
ἸΏΟΩΥ ἢ σοτγιρίυγε) [89 ᾿οπ 88 ΔΙΘ ΖῸΣ 
ἃ εἰρη ποΐ ἴο 190 ΨἘ8ῺῈΟ0 ὈοΙλονο Ὁπΐ ἴο 
ὩΠΌΘΙΣΘΥΘΙΒ, ὙΒΘΟΣΘδΔδ ῬΤΟΡΒοδυΐηρ---ἰ5 
υἱοό σέγα. ΤῊΣ 56η56 ΟΥ̓Ι5 15 ρἰδίη. {580} ἃ 
δε ποῖεά {παὶ ἴπ688ὲ ἐοηφμέν -- ΕΓ ἢ ἰῃ 50 ὯΓ 
8ἃ5 ἴΠΟΥ ἰοιπηά οχργθβϑϑίοη ἴῃ υπἰηϊεγρτγεῖοά 
νοῖςθ5 όσα οὗ 1 πιπλΌ 7655 ἀἐπαάς ὁ σοἷτξ. 
(γένη φωνῶν ν. 10), ἀπ σοπιρτγίϑεα ἰη {πεπὶ- 
8εἶνεϑ. τηδηϊοἱά δἰπάς 9 ἐοπσμες (γένη γλωσ- 
σῶν ΧΙ. 9), δοπησίπΊθ5 ἰγδηϑίαϊοα ἰηῖο ΠιιπΊδη 
ἰδησιᾶρε, βοιπθῖϊπιο5 ποῖ---ΓΟΘΔΟΪΥ ρσοῖ πεῖν 
Ὠδλπῆε οὗ [8206 τοπβαθδ ἴγοπιὶ ἴπε ργι πηγαὶ 
τηϊγδουϊουϑ ουκίοη Οὐ ἴΠ6 ἀδγ οὗ Ῥοηϊθδοοβῖ. 
ΤἼς ἴδιτῃ 5 μόγὸ οἷπγαὶ ἴῃ Ππυτθογ, Ὀδύδιι56 
[6 5ρίγιϊ- πιουϊἀοα τοηρυθ ννὰ5 ρίαϑίς ἴο τῆς 
ἱηδγεαϊηίηρ οὗ (Π6 αϊνίηθ σοπηπλιπίοδίίοη : 

{6 νδσοὰ ςπδγδοῖογ οὗ ἴπΠ6 σϑυθ δ οη5 
ἴῃς ναγιοὰ σοῖς οὗ υἱΐογαπος Οὗ λαλία ἴοοῖκ 

Ι. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ. ΧΙΝ. 

ἔμεῖι τῆς θέ] εν ποῖ : θὰζ ργορἤαϑγ- 
ἴηρ “εγυείδ ποῖ ἔογ ἴδ 6 πὶ τῇδε δεϊενα 
ποῖ, δυὲ ἔογ τῃ6πὶ νυ ]ςἢ δε] να. 

23 1{ τπεγείοσε τῆς ννβοῖὶς σμυγοῦ 
Ὀε οςοπιε τορείποσ ἰηἴο οπε ρίαςε, δηά 
41} ϑρεὰκ ψνῆ τοηριιεβ, ἀπά τἤεγε 

18 ἴοπθ Βεῖποῦ οἵ σοπεηι Ὁ οὐ οὗ Πιι 655 
οΥ᾽ οὗ οἴποσ πλγϑίογίοιιβ ρϑοι τ 165. 

48, [ηέεγοηος ἔγοπι ἴῃς δον αχίοιῃ. Οοη- 
ποοίίοη: ννῆδὶ ἱπογείοσο, Ο Οοσγιηϊῃίδηβ, ψν}}} 
Ὀὲ 1Π6 ργαςιὶςαὶ] εἴεοῖβ οὗ {πὶ ἔδϑοϊηαλτπν δηὰ 
οΥὐθγνα]ιθα ρ᾽οβϑοὶδὶία ὑροη 5ἰπιρὶθ πουΐοθβ ἴῃ 
[6 Δ ἢ οὐ ὕροῦ Βοδίμοη πηθη, 1 δι οἢ 5ῃοι]ά 
Βάρρεῃ ἴο 51Γ0}}] ἱπίο ὑοῦ σΠυΓΟΝ ἀββϑοιηθ]οὰ 
ἰη 1} ΜΨΜῈ] τῆς ρίδιη ἰανπιδη δ δάἀϊβοά ὈΥ 
ὙΡῸΣ ἘΠΙη(6ΠΠΡῚ0]6 υἱϊοταηςοβ Απά [Π6 
οαἴμθη βίγαπροῦ --ἰ5 6 ᾿ἰκοὶν ἴο δὲ βἰτγίςκοη 
ἢ ἀννα δηὰ σοηνοτγίοα ἴο τῆς ΓΔ} ΟΥ̓ ΥΟῸΓ 
Ἰποοπηργομαηβῖθὶ]ς οπαϊίετίησε ΝΑΥ, ΥΟῸΓ 
ὈΠΘΑΤΓΉΪΥ νοῖσεβ ἢ6 Μ0}}} ἰἀ ΠΕ ννττἢ σθη56- 
655 άγξοη : δὲ ψν}}} ΒΑ Ὺ γε ἅγὸ γανῖπρ, ῃ6 ψ1}} 
ΟΔ]} γοιι γαπίογε ] 

ἴῃ γνϑῦβοβ 23, 24, 25, ἴῆ6 Α. Ν'. δηά οἵδοσ 
τοηογηρβ, ποῖ πιδυκίηγ τε ᾿τηρογίδοϊ ἴθηβο 
οὗ ἴνο 5υῤ)ιηςῖίνο τηοοάϑβ, γδίπου π55 [ἢ 6 
.}}} δεηϑ6. [τ ϑδῆοι")ὰ δὲ ποῖρά δῖ ἐπὶ τὸ 
αὐτό τοπάογοα ἐπίο ὁπ ῥίαεε ἴῃ ἴπε Α. 
ἀΡρεαγβ οἴη ἴο 5βἰ ΣηΕ γον δε “αριὸ βμγβοσε; 
ΠΟΓΘ ΟἸΘΑΓΥ ἴον [Π6 οπε οὐΐεεῖ οὗ Ἔχογε βίης τῃ8 
εἰῆ οὗ ρ]οβϑοία δα. Τ᾽ ἷβ πιοσὸ οογγεςῖ γοηάοσγ- 
ἵπρ' 56γνῈ8 ἴο οἰυς! ἀφο ἴῃ ννογὰ αὐΪ οσσυγτίηξ 
ΓΟᾺΓ {ΠπΠ|65 ἴῃ 6858. ψΟΓϑοβ, ᾿παϑπλις ἢ 25 [ἢ 6 
οπό οὈ)εςῖ, ψνἈοΊΠοΥ οὗἁἨ υποτίηρ ἴῃ ἰοηριι65 ΟΥ 
οὗ ργοροϑυίηρ, 5 δυ  ἀθη}} οοττεϊαῖθα ἴο τς 
ἔουγίοϊἀ αὐ, ἃ5 νγ6}} δ5. ἴο ἴθ ψογά ςυδοΐε. 
ΤΗΘ οἷ οὐ πάντες ἴῃ ΘᾶςΒ ἰπβϑίδησθ πηεδῆ8 ποῖ 
“ 4}} ἰορεῖδεν," Ὀυζ “ 4}} ἰῃ βιιςοθβϑίοῃη ΟΥὁ οὔθ 
δἴζεσγ δποῖδον.» 

ΤὨΘ ροηογαὶ αὐιεἔ[ο οΥ̓ {π6ϑε ἴοχὶβ ἰ5 ἴο 58ῆσν 
[86 δι ροΓΙ ΟΥ̓ ἴῃ υϑοέι 655 οὗ τῆς ἐηι6}} 1} 10 ]6 
ῬΓΟΡΒΕΕΥΙΣΕ ἴο {86 ἱποοιιργεῃθηβὶ 6 ρ]οβ8ο- 
Ιλ ϊδ. Θηάογ, 17 ᾿πουοΐοσο [89 Ψ80]90 
ΟἾΤΟΣ Ὀ06 ΟΟἸἼ10 (οὐΘΙΔΟΣ (συνέλθῃ) ζοΣ 
π0 δδὴ9 Οὗἦθοί (οὔ υἱζεγηρ ἰπῃ ἰΟηρι65) 
διὰ, Ψ8110 411 ([π ϑιισςεβϑίοη) δύο πἴίοΣ- 
ἱρῷ ἴῃ Του αθ8, ἔΏΟΣΘ ΒΒΟυ]ὰἃ ΘΐΟΣ 14 γ- 
ἸΔΩΘῺ ΟΥ ὩΒΌΘΙΣΘΟΥΟΣΒ, ΣΙ] ΠΟΥ ποῖ 88 
Ἐπεὶ γ9 δΔ.6 ταυνηρσῖ ὩΒοτοδα (δέ) ἰῷ 
ΨῺϊ119 81} κΥϑ ῬΣΟΡΒοδΥΐηκ, ἴπ0τ09 δ ου]ὰ 
ΘΕΙΘΥ ΒΟ ὉΠΌΘΙΣΘΥΘΙ ΟΣ ἸΑΥΤΆΔΙ, 86 ἰδ 
οομρνίηοθὰ ὉΥ 4]] (85 ἴΠεγ ΔΏΠΟΙ ΠΟΘ. ΟἿδ 
αἴοῦ δηοῖμοσ Οοαβ ᾿πιπηράϊαΐϊα γονοἰδι ἢ 8), 
8ο ἰδ οχαιηΐηϑὰ ἈΥὦ Αἱ], 180 δοοσοίδ οὗ 
ἰδ οαΥΐ οοτὴ9 ἴο ἴδ6 ᾿ἰμ δῖ, Δπὰ δ0 741]- 
ἱηρ Ὅροι 8185 ἴκο0 Ὧ0 ΒῈ8]} ΟΥΒΕΐ αοά, 
ϑοῖὴς βἴγεβϑϑβ ἴο ὃς ἰλϊὰ οἡη ἴῆε ννογὰ χγϑ μώϊεγ- 
ἐπ, ΤΟΓΘ οἡ ἴΠ6 ψογὰ κγὸ φγορῥεγίπφ. ἴῃ 
{πε ἀῦονο γεγβεβ [Π6 ᾿δυπιᾶη οὐ ἐάϊδίΦ: 5δετη8 
ἴο σοπποῖθ αἰδοὸ “ἃ γε κὶ τς ἱπ ἴπ6 ἐδ}. 
ΎΤΠο νεγὺ ἐν ἐχαηιίμεά τιθλῃ5 ἴῃ [}}}, δὲ ἐς σμδε 
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ςοπα ἴπ ἐΐοες ἐδαὶ αγό απ]εαγη θά, οὐ 
ὉΠ θ6]Ιενεγβ, νν}}} ἘΠΕ ποῖ 5ΑΥ τῆλ γε 
ἃῖς πιδά ἡ 

24. Βυϊ 1 411 ργόορῆδϑυ, δηὰ {ῃεγα 
ςοπια ἰῃ οπδα ἴῃαϊ δε] νεῖ ποῖ, οΓ 
οε πηεαγπεά, με ἰ5 σοηνϊποαά οὗ 14]}. 
ἢ 15 Ἰυάρεά οἔ ἃ] : 

2ς Απὰά τῆ.8 τα τῆε βεογεῖβ οὐ ἢ] 
Ἠεδαγῖ τηδάς πχδηϊξεβῖ ; δηά 30 (}]Ππρ 
ἀονῃ οὐ ἦϊς δος ἢε Ψ]] ννουβῆρ 
Οοά, ἀπά τερογῖ ἴπας (ὐοά ἰβ5 ἴῃ γοιι 
οἴ ττιτῇ, 

246 Ηον ἰ5 τὸ ἴῆεη, Ὀτεΐῆγεη ἢ ἤδη 

Ι., ΟΓΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. ΧΙΝ. Γν. 24--.-28. 

γε οοπλς τορεῖδοσ, δνεσΥ οης οὗ γου 
ἤδῖῃ ἃ ρϑαΐπ), μιῇ 4 ἀοςῖϊτγίπε, ῃδιῇ ἃ 
τοηριιθ, Πατῇ ἃ γενεϊδιοη, ἤδῖῃ δὴ ἴη- 
τεγργεϊδτίοη. ἴ ες 4]} τῃϊηρβ δε ἀοῆς 
απο εαἰγίπρ. 

27 1 ΔῊΩῪ τῆᾶπ βρϑαῖὶς 'π ὯἃΠ κη- 
ἐποιυπ ἴοηραα, ἐσέ 1} ἐκ ΌΥ ἴνγο, οἵ δἵ 
{πε πιοϑὲ ὁγ ἴῆγεθ, Ὧπα ἐαὲ ὈΥ σοιγϑε ; 
Δηα ]εῖ οπε ἱπῖεγρζγεῖ. 
8 Βυῖ τ τΠετε Ὀ6 πο ἱπἴεγργεῖοεσ, 

Ιεὶ Ἀΐπι Κεερ 5ιεηςε ἴῃ τῆς σμυτςοὶ ; 
δηά ἰεῖ ἢϊπὶ βρεὰκ ἴο Ἠἰπηβοὶξ, ἀπά ἴο 
Οοά. 

Ἰρεεὦ 19 α βγοίδ: Οὗ “εγμδπν πὶ ἰδὲ εομγί οΓ 
εομαείοηιοδ, ὧέ εὶς ἐδαὶ δὲ ῥγοῤῥεί: αἂγε ῥὶς: 
ΕΓ απ 7} απά Οοά ῥί: ἡμάρε: 8566 Οοἡ ἀνά- 
κρισις, οἷ. 11. 14,15. ΟτΟοίϊ5 ᾿υγῖε8. οἡ ἴπῸ 
ννογάβ ἐῤέγε “δομίά ἐπίεγ ἱριδοίευεγο, “ βΒοϊοδδηΐ 
Θηΐπ ρᾶρδῃϊ δάϊγο (γιβι ηοσγυπὶ Θος 6ϑἰ45 δὰ 
νἀοηάδ αὐ 101 ἀρεδαπίυγ.᾽" Οδδβογνο, ἴῃ γῸ 
56 ΠΟ ἱποοῃβίβίθηου δεΐνοοη ννμαῖΐ 15 ΠθΓδ 
δίαϊεα δηὰ ἴδε Ἴςοηϊοηΐβ οὗ γ6γ. 22: (6 ιἴ- 
ἴογδηςθβ ἰῇ πονν ἴοηριδ5, Βοννϑοθυοσ σανὶπρ 
ΟΥ τηϊπρ (ΠΟΥ ταϊξῆϊ ϑθοπὶ ἴο ὃ6, ψοιϊ]ά 
ὨΘνοΓΠ61655 ὃ ἴο ἴῃς σεοζπα μπῤοίἑξυεν ἴον ἃ 
7υά!ςοϊδὶ 5ίψῃ. 

ἴῃ νϑσ. 2ς ΜῈ Βᾶνθ ἃ νἱνὰ ρἰςΐϊιγε οὗ ἴῃαΐ 
Ονθστηδϑίογιης ΡΟΨΟΥ, ἴῃ ἰἴ5 ἢρΑγ[-βοαγοῃϊης 
δῃηά ϑοιι-γεδάϊηρ εβεςῖβ, ννῖς ἢ τηαγκοὰ {πὸ 
εἰΆ οἵ ργορῃεϑυηρ. [1 σοιηργιϑοὰ ἃ ἰκθθη 
ῬεΓβρίσΔΟΥ οὗὁἨ ἃ πηδηβ τποάθ οὗ || δηὰὲ 
ΠΠαγδοῖου, ἃ 8:6 δπὰ Τογίδίη ἱπτυϊ θη οὗἉ ἢ 8 
ΤΏΟΤΑΙ ΡΠ ΥΒΙΟ ΠΟΤΩΥ ; ἃ ἀϊνίπε ρόνγεγ ἰΐ νν88, 
ΒΙΠῺς ἀπὰ ροϑβϑοϑϑηρ ἴπε ρσορδεῖ, δηὰ ἔγοπὶ 
15 βρίιὶ {πγουρὴ πλπά, Ὠχοῦ ἰοήσας, 
Βαϑηίης σοηνίοϊίοη οὐ ἴπε Πράγεγ, ᾿ρείηρ ὑρ 
(86 χὰ} ἀθερθ οὗ ἴπ6 ἱπηθγ πηδῃ, {1}} {Π6 
βί ΓΙ ΚΘΩ ϑίηποῦ 815 προη ἢ]15 ἕδος οοη οϑϑίης 
αἰουά {πἰ ΟΟά Βἰπι5ε 1 σρεᾶκϑ 11 [6 ϑδρεακίηνς 
Ῥτγορβδοῖβ. 

426. Ὠϊτοοϊοη5 αδοιξ ἴῃς ογάεγίγ ὀΧΟγυ 56 
οὗ Ξρ: ϊ- 5 ἐπ ἐδὲ ἐδωγε ασπονιὀ]φα. Ιῃ τῇ 8 
γεῦβα ἴῃς Οτοοκ νοτγὰά (έκαστος), 458 οἰβενν ποῦ 
ἴῺ (ἢ15 Ερίϑι]ϊθ, πιθᾶπ8 ποῖ ““δνεσν οὔπθ᾽ 
(Α. Ν.), θυῖϊ οὔε οὗ οἵβεγ ἰῃ βεηιθηςθ, Α δηὰ 
ΒΒ «πὰ (,, [58 δβάὰ {(παΐ τλᾶη ἀπιοῆρ (ἂς 
ἙΠατ ϑπηλδίϊς 8. 

ΤῊΘ νοσγὺ δα αἶϑο 8. υδοά ἴῃ {π6 οδ͵οςξίνο 
86η56, 25 ἰη βἴογε ἴογ οἴπογβ.᾽ δγαρῆγαῥθο 
{π6 ννβοῖε, δὶ τπογοίογο 18 (ῃ6 σοποϊ υ5ίοῃ, 
Ὀγοΐδσγεη  Βοπονοῦ γὲ6 Τοπθ τοροίμοτι-- 
ἌΓΕ 556] η---ΟΠΘ ΟΥ ΟἴΠΟΥ ἰ5 Γοδὰγ ἢ ἃ 
ῥβαὶπὶ ἴο ἱπΊργονίβθ. 15 Τοδὰν ἢ 4 ἄοο- 
ἴπΠη6 ἴο οχροιηά, 8 4 τγονοϊδτοη ἴο ςοτὴ- 
Τηιπιοδῖο, ἢ ἃ ἴοηριθ ἔογ υἱΐογδηςσο, νν ἢ 
δῇ ἱἰπιογργοίβδιίοη ἴο ἀρροημά τπογουηΐο δηὰ 
ἴο ἰγδηϑίαίϊα ἴΠ6 υἱζοεγαποες ἱπῖο Οὔδοκ :-- 
ξοοά ! Ἰεῖ αἱἱ [Π6 γιἣβ ἴῃ τπεὶγ Ἔχεγοῖϑο ῥσο- 

οδοά ὉΥῪ 4}1 πιοδῃ8 σψἱ ἄυς τεραγὰ ἴο δα» 
“α ο. 

47. ΤΒΘ ἅῦονθ ρϑηθγδὶ ἀϊγεοίοη ἔογπι- 
ἰαϊεὰ ἱπῖο βρεεῖδὶ ργθοθρῖβ ἰῃ τγείδγθηος ἴο [δ6 
Β6ν ΘΓ] ὑτδςοθ-ρῆῖθ. ὍΤῃε 56π856 5: “1 τῃ6 
ΘΧογοῖθε οὗ γρίοβϑϑο δία Ὅς ἴῃς οδ͵εοςϊ οὗ ἴδ6 
βαϊδογίης, ἰοῖ ἐτυο οὐ ἐῤγεε αἱ ἐδε ηιου ἴΏ ΟἹΘ 
ΑΘΘΟΙΊΟΙΥ υἷἴεγ ἴῃ ἴοηριοβ, δπὰ ἴμπεη ποῖ 
(οροῖποῦ Ὀυϊ ἴῃ ἴυγη, οηθ ΔΠΕῖοσ δηοῖβογ: 
ΤΔΟΓΘΟΥΟΙ ἰεῖ πὸ ἃηὰ 20 πιούὰ ἴδῃ οἣς ἰη- 
τογργοῖ (Π6 σοηϊοηῖβ οὗ (ῃ6 ϑϑνογαὶ το Γᾶποοβ.᾽ 
ΟΠΗΪΥ οἠαδ ἱπίογργεῖεσ, ργοῦδΌὶΥ ἴο δἰϊονν πιοσα 
{πιὸ ἔου ἴΠ6 τῆοσε υδοϑέϊ] ργόρβεῖς δηὰ ἀϊ- 
ἀδεῖϊς δά ἀγθϑβες8. 

48. Ἀσπάου, 7 ΒΟΎΟΥΟΣ ΏΟΥΘ Ὅ6 50 
ἐρΟΟΥΡΥΘΙΟΣ, 1961 δὲπὰ (ἴΠπ6 δοβίδτις υ[οΓοτγ) 
80 δἰ] Ὀθοζοτο [89 οοηρβτοβδίίοι: ἴ0 
Εἰσλδο] 7 ΟὩἹΥῪ Ἰοΐ δἰ πἴίοΣ δὰ ἴο Θοὰ. 
ΤΠε εἶδιιδο 27, ἐῤέγο δὲ πο ἱμίεγρυγειεῦ ἸΤΆΡ 165 
ἴννο Ροβ5:01Π{|65 (1) ἴπαϊ τπ6 υἱέετοσ σδηηοῖ 
ὨΙΠΊ56 1} ἱπίογργοῖ, (2) ἴπδῖ Ὧο οπθ εἶβε γιδεὰ 
ΜΠ Ἰηϊεγργοίδίοη 18 ργοϑδοπί. [{{πε||οὺ δυο ἢ 
εἰγοιπιϑίδησοϑ [ἢ6 ρ] οϑϑο δι οπηδῖα, ποῖ ἴγδῃϑ- 
Ἰαϊεά ἱπῖο Οτεοκ, ννου]ὰ ποῖ ὃδ6 εὐϊγίηρ ἴο 
[6 ΟΒυτγοῖ : τὰ καινὰ γὰρ δεῖ ῥήμαθ᾽ ἑρμη- 
νευμάτων. : 

Τὸ ἑν οἱ ἰεῖ δίνε δον αἱομά ἀπά ἐο Οοά. 
ϊ. 6. ἰῃ ργναῖς, ποῖ ἴῃ ρυδὶ]ῖς, ἰοξῖ ἢῖπὶ ὑοῦ 
ἴο Πἰπιϑοὶξ, ραϊπογοά ἱπίο μῖ8 οὐῦῶ ἢ; μοϑῖ 
Ρπευπηᾶ, ἀπά ἴο Οοάἀ ΨῸ πλδεῖβ δϊπὶ ἵδβεγε 
1Π ἃ ϑρῆεγε οχδϊϊοά δἅὅδονυεὲ ἴῃε ποῦ; δηὰ 
115 Θχργοϑϑίοη ἑοσο. 45 ἴπθϑε υἱζεγδηςθβ ἴῃ 
τοηφιι65 ογεδῖθά οὗ μυπίδη βριΓΠ, ροβϑεβϑϑεὰ ΟΥ̓ 
[6 ΗΟΙΪΥ Οβοβῖ, ψεῦεὲ υζζογδηςσοβ σράϊδίε, 
ΟΝ ἰπ ἰουὰ «πὰ πῆξαι! νοῖςθ8, ἢονν ἰπ ἰονν δηά 
Ἔχαυϊδια ἴοπθϑ, {πὸ βδθοοηά δέ ἰπ [815 νδῦϑο, 
ὙὮΙΟἢ ποοὰ ἠοῖ δ6 τοηάογοὰ δἱ Αἱ], 48 Ὀθεῇ 
γοηάεγοά ομῖν ταῖμογ [ἢδη δοευευεγ: ἴοτ [815 
ἰδοῖ γοπάθγίηρ ννου]ὰ ἱπΡῚῪ ἴδαὶ δῖ. Ρδμὶ ρεῦ- 
ταϊτοὰ γἱο. οἰαίδα «υἱέῤοωμξ ἐπίεγργείαοη ἴο δὲ 
ὀχογοϊδοά ἴῃ ἴπ6 ργόϑοηος οὗ (ἢ δοϑοπιυϊοά 
Ρόορὶθ. Οὗ οουγϑε, ἰἢ τι8 »ἱς ννογε (ἢ 
Ἔχοσοιϑεὰ ἴῃ Ρυῦ]ς, ἴδ δυάϊθ]ε ιεγᾶποοβ 
νου ]ὰ ἀϊνογί ἴῃς αἰἰοηὔοη οὗ (πε σςοηρτοζα- 
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29 ἴ,εἰ τς ῥγορμεῖβ βρεαὶς ἴνγο ογζ ἰσοηβιβίοη, δυΐ οὐ ρεᾶςε, 258 ἴῃ 8]] μΑλρν ρα 
τῆτεε, δηά εξ τῆς οἵδε ᾿μάρε. σλυγοἢ 68 οὗ {πε βδἰπίβ. κηφαές᾽ 

240 1 σηγ ἐλίηρ ὃς τενεαϊεά Τὸ 4144 [,εἴ γουγ ψοπιεη Καερ 5ἴεπος "τ΄ 
δηοίμεος πὶ 5ἰτεῖῃ Ὀγ, ἰεῖ τῇς ἢτεῖ 
Πο] ἀ ἢ]8 ρεᾶςς. 

21 Εοῦ γὰὲ ΠΊΑΥ 4}1 ργορῇεβυ οἠς 
ὈΥ οπα, {παῖ 41] πηδᾶν ἰβάγηῃ, δηάἀ ]] 
ΠΊΔΥ ὃς οςοπιίοτίεα, ; 

22 Απά τε βρ᾽Π|8 οὗ τῆς ργορῃεῖβ 
Αῖε βϑιιῦ]εςῖ ἴο ἴῃς ργορδεῖβ. 

23 οτ (ὐοά ἰ8΄ ποὲ ἐδε αμίδον οἵ 

ἵπ τῆοε σἤυγοθεβ: ἰοσ ἴἴ 18 ποῖ ρεῖ- 
πιτοἀ ἀπο τῆδηὶ ἴο βρεαῖ ; δυῖ 20εν 
ἄγε εογμπιαηάσα τὸ Ὀς υπάεγ οὐδεάϊεηςα, 
838 4150 5δἢ τῆς “Ἶδιν. 

35 Απά {ξτΠεγ ν,}}] ἰεᾶγη δὴν τῆϊπρ, Β 
ες τῆεπι δϑι ἴῃ εῖγ ἢυβθδηάβ δὲ ἤοπηδ : 
ἴογ ἴξ 18 ἃ 5ῃδηγ ἔοῦ ννοπΊθη ἴο βϑρεᾶῖκ 

.ἰη τῆς σἢυτοῆ. 
ἘΠΊ προ ρρρρρ“«ρἕἌἜὁἕἝΨ͵γ“ρ“ρ“ροἕἑοσσο“ π-ι, τΠΡΡΦΨρττΨρΨρΨρψρΨροἕρΕΨ π-ιι ττρΨέοἃαὁΚοσιςν ας  οΔοοοννρπῆοσΠπν ΠΤρρρΨρΨΕροψρὁΕΝΠηΠεινεοὁιονιΡμι τ τ ΠΣ ΤΠ 

σοη δηὰ ογδαῖο δὴ ἱπίογσιιρτίοη ἴο ργοςθϑάϊηρϑβ 
νυ ἢ ψεγε ἴο θὲ σοηάιιςϊεὰ ἴῃ ογάοΥ]Υ πιο μβοά 
δηὰ νΠ δὴ εγε ἴο βἀϊβοδίίοῃ. 

29, 380. Ἀεδηάοσγ δηὰ εχρίδίη, Ῥχζορμοῖϑ 
Ιἰκονίδο, 1οΣ ἔντσο ΟΣ [ἘΣΘ66 (ἰη 5ιιςςόβϑί οῃ) 
ὍΓΓΟΣ διὰ 191 [86 οΟἾΒΟΙΟ ἀϊδοχὶτιῃ δῖθο  : 
γοῖ ἰ2 ἴὸο διδοῖδβοσ (ρυόρῇῃεῖ) δοδίϑὰ ὁ 
Σονοϊδιίΐϊου ὃ6 πιδᾶάο, 1οΐ ἴδο ἄχεϊ (ρτο- 
Ῥμοῖ)ὴ Βοϊὰ δὲϑ Ρ6806. 
ΤὨΘ ξοπογαὶ 86η86 οὗ 1ἢ 18 ἰ5 ρἰδίη, Ὀυϊ οὐγῦ 

ἰδεῖς οὗ ἐχρεγίπλεπῖδὶ Κπονεάρε πλακεβ ἴπε 
ΠΡ τηϑδηϊηρ Οὔδοηγο. [{ ἰ5 ἀου δι} νεῖ Γ 
(ἢς ἐχρ αηδίίοη δἰγοδαῦ ρίνθη ἴῃ οἷ. χὶϊ. το οὗ 
(Π6 Ρῃγᾶϑα “ἀἰβοογηπιθηΐ οὗ 58ρ  γ 8 " 18 σὺ - 
τοςῖ. [ἢ 6 ἴοχὶ Ὀεΐοσγο 05 ἀϊσεγί»γιπιαίς ΤΠΔΥ͂ 
ῬΕΓΠᾶρ5 ἀδποῖς τε γῆ οὐ αἰδ[ϊησι 5Πης 
ὙνΠοῖοΥ [ἢ 6 ορὶ γιῖ5 οὗ [ἢ 6 ὑσορμεῖβ [μα πιβοὶνο5 
Α͵6 οὗ ἃ ΒΙΡΠΟΓ ΟΥ Ἰοννεσ ογάθγ δηά ϑβἴδπιρ, 
ἔογ ἴῃς ἀϊνίπο σοτηπιιηϊοδίίοη ἰῃ [15 ροννοτ 
ἃπά ἰη ἰἴ5 Κη νατῖεβ ἢ 1ἢ6 ναυγίης ἢυπίδη 
Τεςορίδοϊε : 85 ἴπ6 νθβ86], 50 ἴῃπε σοπίθηϊϑβ. 

δεαϊεά δηὰ Ἰἰδῖοπιπρ ἴο [πε Ἰηβρίγεαὰ βρεῆκοῦ 
ἴῃ στ] δηὰ ἀϊαρηοβῖὶς δες. Α ργορῇῃεῖ 
δρολικίηρ “σοοά, Τ(υἶο ἵν. 17. 

ΛΑ γευείαιϊίο δὲ »παάδξ ϑθέτὴβ ἴο ἀδηοῖθ ἃ 
Ὧδν Γονο ἰδ! ΟῺ βυρογβοάϊης ἴῃς οὴς τηδάδ ἴο 
86 ἢγϑὶ ργορμεῖὶς βρθδκουῦ, ννῆο οὔ ρεγοει νης 
118 156 ἴο Ποϊὶά ἢὶ5 ἴοῆρῃςθ. ΜοΥοΥ τοπιᾶγκ8 
ἐπ ἰοεο, “ΝΝν-ε 866 ἴτοπι 1}}1}8 υεσ. 29 ἴπδῖ ἴῃ 6 
σδατίϑιπα οἵ ἰυάχίης ἴῃ6 5ρίγϊ58 νγὰ8 Ἰοϊποά 
στὰ τῆλ οὗὨἨ ρῥγορμεϑγίηρ, 80 ἴπαὶ ννῇοανοῦ 
ουυ]ὰ Πίπιβοὶ  ϑροαὶς ργορβεῖς δ! ννὰ8 40.]1- 
βΒεοά 4͵50 ἴοσ ἀῥεγίνιίμαξοη." 

81. Τῆς σοῃπροοίίΐίοη ἰ8: ἰεῖ ἴῃ6 γί ρσγο- 
Ῥμεῖῖς βρεάκογ μοὶ ἢἰβ ρεᾶςς: 158 ἢ οσπ 
ΘΑΞΙΪΥ ἀο απάὰ ἴαϊκο ἢϊ5 τυτῃ ἀρϑίη, ννῃθη ἴἢ6 
ἰητεγρο!δίοσ, ννο ΨΜ}}} ποῖ ϑρεαῖ ἴοο ἰοῃξ, 
[45 οραβοά : Ὀγθᾶκβ Ψν}}} οσσὰγ: σαἡ ἴῃς ργοὸ- 
ῬδΒεῖβ νν}}} οὔθ δου δηοίπεγ ἢανα δῆ ὀρροῦ- 
ΠΥ οὗἨ δηηουποίηρ ἴπε ςοπίοηϊβ οὗ ἴΠΟῚΓ 
Θοπβίλϑιεβ, ἰῃδὲ αὐ πε δεαγεγε ΤΑΥ ὃς οὐἀϊβεὰ 
{Πεγεῦγ. ΕἸΡΠα5185 οἡ δύνασθε Δλῃὰ ο ἴδε 
{Π}|6 πάντες. 

Θηάοῦ:---Ἔοτ ἐξ ἰδ ἰῃ ΓΘ ΡΡΟΥΟΣ οὗ γου 
ῬΙΟΡΠοῖβ 411 ἴο ῬΣΟΡΒΟΘΥ͂, Ο56 ὉΥ͂ 026, 
δὶ 4}]}1 ὩΙΔῪ ΔΙῸ δηὰ 8411 ἸΔΔῪ ὃὉ60 
ποδσίϑηϑα, 

82. Ἀδηπάοῦ :--αὰ (δε5 465) δρὶσὲῖο οὗ 
ῬΤΟΡΔΘΙδ 0 ῬΣΟΡΒΟΙΒ Δ.Θ0 ὉπΔΘΣ ΟΟὨΣΟΙ. 
ΤὨ15 ορργαπιπιδῖῖς πιοάθ οὗ ϑρεακίηρ ἴδ6 
Αροϑἕϊς ργείεσβ ἴο ἴῃς πλοῦ ΟΥ̓ ΠΔΤῪ ἀγέ 
μηάορ ἐδεὶγ οαὐη εοπέγοὶ, Ὡοῖ Ὀδοδιβδο ἰξ 15 
πλοῦς Γἢεῖοτγιςδὶ δηά ρὶςϊιγοϑηιθ, Ὀυϊ ἔοσ ἃ 
ὈδΓΟΥ γράβοη, Ὀδοδιιβδο ΨΜΏΪΐΪΟ ἢ νυτῖϊδ5 ΟΥ̓ 
ἀϊεϊαῖε5 ἴῃς βγϑῖ ἢ] οὗ (ῃ6 βεπΐθηςθ ἢϊ5 τηὶπὰ 
Εἰδῆςεβ δϑίθ ἔγοπι “6 Ῥγορβεῖβ ἴο “ἴπῸ 
υἱζεγοῦθ ἰη ἰοηρυθβ," ψγῆοθα ϑ8ρίγι 8 ἴῃ [ἢ6 
ΘΟβίαϑΥ ννοῦε ποῖ ὑπάσγ [ἢ σοπίτοὶ οὗὨ {ΠΕ} γ 
ν 1}. ϑοπιο δ ρἢα58 ᾿πογεΐογε οἡ ἴπὸ ἀδῖϊνο 
ο ῥγοῤῥε:. ἘΔ}} θ6ῆ86 15: ἴο Ῥγορῃοῖβ {ποῦ 
ΟΥ̓ 5ρὶ 8 ἅγθὸ ὑπάθσ Τσοηίγοὶ, Ὀεσδιιδα ΤΠΟΥ͂ 
ἀο ποῖ, |ἶκὸ ἴῃ βρι γι 8 οὗ υϊΐογογϑα ἰῃ ΤΟΏρι68, 
80 γ ἃ] οὔ ἰπ ἴπε δοβίδϑυ δεγοπά ἴπε γτᾶβρ οὗ 
τὴς τηϊηΚιηρ δηὰ νυ ΠπἸης ἔδου γ. Ὅῆες ταϊπὰ, 
ΟΥ̓ 56αἴ οὗ [ῃ6 νν}}} δηὰ οὗ ἀἰϊδειιγεῖνε (πουγῆῖ, 
5(}}1] γεϊδί ῃ5 15 ῃοϊά οὗ ἴπ6 ργορμοϑγίηρ μυπίδη 
βρὶγις ΠΠυγαϊηαῖθα νυ ἢ ἀϊνίπο γενοϊαιϊίοηβ. [ἢ 
[πογοέογε ἴπε σοπιπιιηϊοδίίοηβ Ὀεΐννοθη “ῥέγὶ 
δηὰ »ιἱπα ἀηὰ “ῥέε δῃὰ ἑοπμο ςοπίίηυδ υῃ- 
ἱπηραῖγεά, ἴπΠ6 ργορῇῃεῖ ἰπ ἴπ6 δοβίαϑυ, μανίης 
[Ὁ}} σοπιηδηά οὗ βρϑοςῖδ δπηὰ ἴοηγιιθ, οδῇ 
ΕἸ Πογ ΠΟ] ἢἰ5 ἴοῆριε ΟΥ γίνε βρεεςῃβ. [ΐ 
βῃουϊὰ θὲ ποίεδά, ἴο τῆᾶκα πε ἰογψίςδὶ Ἷοοῦ- 
Ὠδοϊίοη οἰδασγοσ, {παὶ ἴῃς καί (ΞΞ “«πὰ δε- 
5465) ἤεσεὲ ρίδοθϑ 18 οἶνῃ ϑθηΐεηςθ ἰῇ εο- 
ογἀϊπαίίοπ νν ἢ ἴδ Ργοσοθάϊηρ ϑοπίθεηςο, δηὰ 
ἰηϊγοάυςε8 δὴ δαάϊποηαὶ γοάϑοῦ ΨΥ “6 
ἢγϑῖ ργορμοῖὶς βροδκοσ᾽ βῃουϊὰ ἤηὰ πο ἀἰβῆ- 
ΕἸ ἴῃ σποοϊην 815 ἀἰβοοιγβθ. 

833. διιηΠΑΓΥ γΓοάβοῃ, δεῖ 88 ἃ στο Οἢ 
ἴπε ρῥγεςερῖβ, ΨΥ ἀδοοτγιιπὶ δηά πιεϊμοὰ βῃοιυϊὰ 
Ὅς οὐϑογνθὰ ἰπ ἴπ6 οχογοῖθο οὗ μιῇ ἴῃ ἴῃ6 
ςοπρτορδίίοη. ἈθΠΩοΥ :- ΟΣ ποῖ οἡ δε σἰάξ 
ΟΥ̓ ἀϊεοζὰος ΟΓΥΥ ἴὰχ}1 ἰ6 αοἃ, ννῆοβο 
(6 ΟΠυγοὶ 15, θὰ οἡ ἐῤῥέ “ἱάε οΥ̓͂ Ῥ6809. 
Οοά [ιὰ8 ποῖδμίηρ ἴο ἀο νι ἰσγγορυ δ. 
γος 56 Υ Ῥδγα]]οὶ ἰ5 [6 ςοῃϑδίγυςτίοη οὗ [ἢς 
ξοηϊῖνο σᾶ56 ἴῃ Ὁ δὶ. 1]. 20, “"Α πιράϊαϊον 45 
ποϊδιηρ ἴο ἀο ν» ἢ δὶ ἰ5 οης,᾽ 1.6. 18 οὐ 
οὗ ρίδςς ψἤεγε ἀνα] 1 5 ἠοῖ. 

834, Ηον διηθίτοιιβ οὗ ρυ Ὁ] 1 ΠΥ (ἢ Οοτίη- 
τηϊδη νοπιεη ΜΈγα, ἢονν ἂρῖ ἴο 485ετί φαυ} {γ 
οὗ ργνιοσοβ νἱὮ τθῃ, 6. Ρ. 'π ἀϊδολγάϊης ἴῃ 
σΒυγοὶ [δὲ τοὶ] οὐ ὑδάχε οὗ βιδογάϊηδίίοη, ἰ5 

“ (εη. 
τό. 



352 

46 αι ἡ σάπιε ἴπε ννογά οὗ ('σοά 
ουξ ἔτοπι γοι ἡ οὐ σάπια ᾿ξ πηῖο γουῦ 
οηΪγ 

47 1 ΔῪ πιληῃ τῆ] ηἶκ ΠΙπ186][ το δὲ 
ἃ ρῥτορῃεῖ, ογ 8ρίγίτιιαὶ, ἰες ἢϊπὶ 86- 
Κπονϊεάσε τῆς τε τῆϊηρβ τπδὲ 1 
ΤῈ ὑπῖο γοὰ ἅγα τῇς σοπιηδηά- 
πιεηῖβ οὔ {πε [μοτά. 

Κηονῃ ἴγοπι οἷ. χί. 51. Ῥδιυὶ ποῦ δα πη βίο ιβ 
ἃ Ξ5υπλΠΊΔΥ τοῦυκο ἴο 5υςῇ ἰσγοννάγάηδϑβ. 
δα ἐρε ἰααυ, Οοη. 1ἰϊ. τό. 

86. διιδάδη ᾿αϑῇ οὗ βαγοᾶϑσῖη. Ἐδηάσυ:--- 
ὝΒΑΓΊ ἴτοια γοῦ ψὸπὄ ἰΐ δαὶ 80 ψοχὰ 
οὗ σοἀ πΒίατίθαᾶ, ΟΣ ὰΐο γοὺ 4109 ἀἱϊὰ ἐξ 
ΣΟΔΟΣΊ [85 γουγ Οδγοἢ τῆς ἢγοῖ δπά τῆς 
ἰαϑβῖ βίδτοη οἡ 1ῃε [πε οἵ ἴμε Οοβρεὶ  Μεῖα- 
ΡῬῇῃοτ ἔτογῃ [ἢ6 “σαί: ἃ [ἀνουγιε οἠς νυν ἢ 
δὲ. Ραυ!. [ὩΕΧΧἧ [6 ννοτά κατάντημα ΤὨ6ΔΠῃ8 
α κοαί. 

ΕᾺ}]} 96πβε : τηεῖποά, ογάφγ, ἀθοογτι 
5ῃοι)]ά δὲ οὐϑεγνοά ἱπ ὙοιΓ 4556 ΠῚ Ὁ] 165; ΠΟ 
ἱγτορ ]αγ 168, βυοἢ 85 ρἰοββοἑδὶα ἀραγὶ ἔΤΌΓα 
δὴ ἰηϊεγργεΐογ ἴπ ρυδΪϊς, δυο 85 σῖναὶ ὑσο- 
ΡΠμεῖβ ἀδο]δί πηῖηρς ἴννο οὐ ἴῆγθε δῖ οῆςξ, βιιςἢ 
8ἃ5 ΟΙΆΘη ργοϑιπηὶηρ ἴο υἱΐοῦ αδἱουὰ ἴῃ τῆ6 
σοηρτγερδίϊοι : 411 [Π656 ΔΠΟΠΊΔ 165 πη18ἴ ο6Ά56 : 
ογ (ἴ6 ΟΠΙΥ ροϑβϑίυθϊς αἱζογηδῖινο) ἂγὸ γοὺ 
ΟοΥπ Δη5 δϑριγίηρ ἴο ἴακο τῆς ἱπηϊτιαίινο ἢ 
Αὐτὸ γου τεδὶγ ἴῃς πιοάεὶ ἀπὰ Ὄχοηρὶαγ οὗ 
4}1 {π6 σπιιγομο5} ΤῊ ΑἸἹρἢᾶ δηά ἴπ Οπιοξα 
οὗ (τδζεηάοπι " ΤῊ δεγγηπμ ὦ φμο απὰ ἴῃ 6 
ἐεγηιίπς αὐ φμορι οὗ τἴῃ6 ννοτά οὗ Οσοἀὰἀ» 

87. ΑΒεῦ ἴῃς βαγοᾶβηι, βΥΑΥΪΥ ; ΒΟΓΙΟΙ5 
Δ85 θυ οὴ οὗ Δροβίο]ς διυϊβογΥ ; ΓΤΟΠάοΥ :--ἰἴ 
ΔΏΥΟΙΘ ΓΈ [δὶ 6 ἰδ ἃ ῬΤΟΡΒΘΙ ΟΣ 

Ι. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. ΧΙΝ. [ν. 36---4ο. 

48 Βυῖ 1Γ ΔΠΥ πιᾶη Ὀὲ ἱρπογδηῖ, 
Ιεῖ ἰπὶ 6 ἱρῃπογαδηΐ. 

29 ὟΝ Βετείογσε, Ὀγείῆγεη, Ἴονεῖ ἴο 
ῬΙΌΡΠΕΒΥ, δηὰ ἰουθιὰ ποῖ ἴο ϑρεὰκ 
ννἢ τοηριι68. 

40 [ες ἃ]}] τηίηρβ ὈῈ ἄοπε ἀε- 
σΘΠΓΥ δηά ἴῃ ογάδυ. 

δρϊτι τ αἰ79ὰἃ (ἃ ἙΠαγϑπιδῆς), 191 Βὲπὶ τὸ- 
,.θοβρηΐδο δαὶ Ὑδαΐ 1 δὶλ Ὑσειζὶηρ ἰδ 
ἴσοι 189 Σοσὰ. Ν.Β. ᾿Επιγινωσκέτω, ῃοΐ 
ἤεγο ἄποαυ Μωΐν, ἃ5 ἴῃ χΧὶϊ!. 12, ὈχΣ γεχοφρέσε: 
ἴΠ6 Θϑβοηῖδὶ 86 η86 ἰ5 Ἶιι5ῖ (ἢ6 5δθ ἴπη ὑοῖὴ 
ΡΑ55αρθβ; ἴῃ6 οἰγουμ ΞΔ 14] ΟΠἸΥ͂ γαγίοβ. 

88. Ἀδηάογ:---ἰ ΒΟΎΘΥΟΣ ΔΏΥ 019 ἱᾷ- 
ΔΟΤΟΒ (ἴΠ6 ἀϊνὶπο δοιγος οὗ νῃλῖ 1 ννυτίἴ6), 
1οῖ εἱδὰ ἱζποσο: ἰεῖ Ηἰπη ρογϑίδὲ ἴῃ τείας 
ἴο Τοοορηΐϊδε ΤΥ Ὠιρί πιιδϑδίοη: ἢ 15 ἱττὲ- 
οἰδιπηδῦϊο: 1 γοϊοχαῖθ βυςἢ ἃ ἤδη ἴο ᾿ἰπιϑοὶῖ 
δΔηά ἴο ἢϊ5 οὐννῇ 5ἴο άϊιγ. 

39. Τῆς ἢλϑἢ οὗ ἰγοΩΥ δηά τς δεβοττίοη οὗ 
Δροϑίοϊ!!ς δυῖποῦ ἴοπο ἀοννῃ ἱπίο (γι ϑιίδη 
ἰοπάθγποβϑ Ἔχργοβϑεὰ [ἢ ἴῃ6 νογά ὀγεήῤγεσ. 
Ἀοηάοσ, ῬΒοσοζοσο, ὈΣΘΌΒΣΘΩ, ἴΠ6 511πὶ οὗἁ 
16 πηαῖζοῦ 15, Αϑρέὲσο γὃ0 ἴο ἴδο κἰἾ} οὗ 
ῬΣΟΡΒΟδΥΪΩ; δηὰ ἴδο αἰΐὲ οὗ υαὐλογίηβ 
ἰἱη Τοηζῦυθα δἰπᾶοσ γὺ ποῖ, δυΐ ἰεῖ (18 
1655 ργοβιίδοῦϊς οηάοντηθπῖ Ππᾶνὸ ἔγες σουγϑ6 
πὶ τῆς ρῥγοβοσι θα {|π||ἴ5: ΟὩΙΥ͂ 1οἱ 41] 
(ῃ6 Ἑπαγσπηδία ἱπ {Π6ΙΓ Ρυ δ]. ὀχουοῖβα ὉΣῸ- 
οεθὰ ἐπ δΦΟΟΙΩΙΥ͂ ὩὩΔΏΠΟΣ διὰ δοοοσάξηκ 
το ογτάον; ἱ. 6. ἰοῖ 4]} τῆς νδοά υἱοῦ δπά 
ῬΓΟΡΠΉΘΞΥ δηὰ ἴθαςῃ νη ἀπε θοιπαάβ δπὰ ἴῃ 
δοαιθηςσο τηδεῖ, ϑᾶςὴ δἱ ἴῃς τίσῃϊ {ἰπ|6ὸ δπὰ 
ῃοῖ ἴοο Ἰοηξ. 

.-«-----.-............Ὁ..»ϑ»..-.  .-θ.-.--.-ὄ.--.. .. . -.. 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΟΤΙΟΝ ΤΟ ΓΒΗΑΡΤΕᾺ Χν. 

ΑΠοτ ἢὶς Ἰηβι σΟη5 οἡ 1ἴῃ6 τὶρῆϊ υ56 
οὗ [Π6 ϑσρι πῖθδ] σης 581. Ῥδὺ] ρτοςσθοάς ἴο 
σοιηδαΐ ἃ τοῖα Ροηΐους ἤότοου. 1ὴ6 
ν]ς 65, του κΚοα ἴῃ [η6 δα δὺ σῃαρῖοτϑ, οὗ 
Β6Ώ 514} Υ, οὗ σονοῖοι5η 655, Οὗ ΔΙτορδῆςδ, 
οὗ ᾿ηϑυ οσά! πδίίοῃ, 41} [ἢ 656 νοῦ »πογαΐ 
»ιαἰ σας οἵ Ἰ᾿ἰγηϊτεα τη βοῃϊοῦ, δβδοῦπρ 
ΤΩΘΙΊΌΘΙ5 ἤεσα δηδ τθ 615 ἴποῖα: 
Ὀοϑιάθϑ, ἤούνανοσ ἀδηρεῖουβ ἰῇ [ἢ 6π)- 
βαῖναϑ ᾿( ηοῖ αἰγαϑίθα ἴῃ ἴἰγηθ, 6 ἸνΘΥΘ 
ὈΥ σοπῃράΠ5οὴ ΘΑϑΥ οὐ ἤθα]ηρ. Βαϊ 1ἢ}5 
ὨΘῪ ἰοτπὶ οὗ δν]} ννᾶς βοιηδίῃ!ηρ ΠΊΟΤΟ 
[ἤδη 84 τηογα] τηαϊδαγ οὗ Ἰοσδὶ πηιϑοῆὶοῖ: 
ἴι ννὰβ ἃ ἡρείγίμ ραλργεηό ἘΔΌΠΩ ἰηΐο ἴῃ 6 
ΨΘΤΥ οοΥΙα οὗ ἴδ σΟΠΊΓΩ ΠΥ δηα σΔΡΡΙΠς 
[Π6 σοῃϑαςυτοη οὗ ΟΠ ΞΔ ΠΙΥ. 

7 ἀρρθατβ ἰῃαἴ ψΠ Π]ὴ ἴῃς ρα οὗὨ τῃ8 
Οοσιητῆϊδη σμυτοῦ ἴλεσα δὰ γίβθῃ ςοῖ- 
ταΐη (γθϑι Κοῖβ οἵ ἀεοιϊάδαϊγ αποβίὶς ἰδη- 
ἀδηοῖθ5. δϑεϊξοοηβάδηςξ δηὰ ουϊβροΐθαῃ, 
8ἃ5 ἸΏΔΥ Ὀ6 ἸηΐΕΙΓΘα (τομὴ ρᾶϑϑᾶραϑθ ἴῃ 115 
ΠΙΠΘΘ ΠοΠδρίογδῃς ἴῃ (]διηθη5 Κοϊηδηυϑ 
ΕΡ. δὰ (ογιπιῖοβ, [656 τἱηρ]θδάθσς ἴῃ 
ΠΟΟΪΟΡῪ πδὰ αἰγδοῖθα δηὰ ραϊμογοὰ 
δτοιηᾶ ἴπ6πὶ ἴγοτῃ ἴἢ6 ἔοι ρατ 65 ΔΗΥ͂ 
οὔθ ΨηὴοΟ ννὰβ5 Ψ|56 'ἴῃ ἢἰβ ΟὟ σΟηΟΕΙ5. 
ΤΉδ56 τηθῇ, ΡΥΟΡΔΟΌΪ, ἔδνν ἴῃ υταῦοσ δηά 
ἀεοοιρῃαϊθαά 85 “βοῦῃβ δθοης γοι" ἰὴ 
Φ. 12, ρυῖεά ᾧἃρ ψῇ ᾿νΠαΐ θεν Τα] ]οά 
([Ποἱγ ἀμοισέεαρε (οὮ. νἹ}}.}, ἢδὰ νοητυτεά 
ἴο Ὀγοᾶςῇ ἃ Ὀδθσδῆι] ΠΟΓαβυ ἴο ἴῃς εἤεοὶ 
ἴῃδλιῖ ὦ γερμγγεδοι 97 ἀεαα μι 15. ΔῈ 



Ι., ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. ΧΥ. 

ΔὈϑυταά!γ. “Θυςἢ ἃ τιϊηρ, 5α]ϊὰ ἴῃ Ὺ 
ΘΙ ΡὨ ΔΕ σα γ, ὁ πόρ ο }) ἔστιν, να 5λου]ά 
Ἰκ6 ἴο Κπονν, ὈὉῪ δῖ ὑγόσθϑ5 Οὐ ἴῃ ψνῃδῖ 
ΤΑΔΏΏΘΤ ἃΔ΄Τ6 [ΠΟΥ τ,αϊβθα-- -[ἤοβς ἀεδὰΡ 
Αραΐο, ἢ τυλαξ τογί Γ᾽ ὀσάν ἀο τμεγ 
σοτηα (ν. 35) ὃ 1 ἀδαα πιθ τα τδιβοά 
δῖ 411, Δῃηα 1 Ὀεϊῃρ ταὶβϑα [6 Υ 58}}4}} σοι 
ὙΠΟ ἴῃ Τιογὰ οσοϊηςβ, ἃ5 [15 ΑΡροϑίὶθ 
[6115 15, ΜῈ} {πε Υ τἤδ ἢ σοηγα ΘΔ 0 ἢ ἢ ἃ 
ὈοάγΡ [1 5ο, ψι ἃ Ὀοὰγ οὗ νῇῃδϊ 5οσί, 
[οσβοοίῃ, ψ1}} [ΠΥ σοῖς ὃ Α ἀδδά πηδῃ᾽ 8 
Ὀοάγ Ὀυτδὰ τηουϊάσιβ, σοῖβ, Ῥε 5065: 
1ῖ 15 δοίυ δ! υπϊδοά «ἢ τῃ6 δαπῃ 
(ἑνοῦται τῇ γῇ) : ἴῃς δηϊτηαὶ οτρδηΐϑιῃ 
15 ἀἰδιπιερταίδα ἴῃ [6 ἀυδῖ, ὨΔΥ ἴῃ6 νεῖ 
ΤΩΔΙΟΣ 15 αἰβϑοϊνεά : ἴ[ῃαἴ ψῃϊο ἀρονα 
τουπμα ψὰβ 4 Ὀοάγ, ἴῃ ἴῃ6 ρτάνα φνᾷᾶ 
Ὀοαγ πολ ἐεζ, ἀθὰ τπογοίοσο ἃ βϑιρ ὉΡ 
τοι ἴὩ6 ρζάνα (ἀνάστασις) οἵ [παῖ 
ΜΏΟΙ μπορπ ἐπ, ἰ5 ᾿ῖ56 1 ἢ μὴ, Ἐδβυστγθο- 
ΠΟΩ οὗ θη οὔος ἀεδα ὙΤδμοιεβ ὯῸ 
5:0 ἢ; {Π]ὴρ : 411 ρίουβ δι πυβίϑη : Δί 
δραϊηϑὶ [ῃ6 ἰαγε οὗ παῖῃτσα : χλευάζομεν 
δή: ΟἿΓ 5Πη6 61 οὗ ἀουδιηρ 5..}Χ 8 15 1ηἴο 
ἴῃς ͵6εσ οὗ βοουϊίηρ. Αμὰ 45 ἴῃς ν]56- 
ἤδη οὗ (οτητῃ ἀϊά, 80 δὰ ἴῃ6 ψΊΒΟΙΏΘἢ 
οἵ Αἰῆδεὴβ ἀοῆς ͵ι5ῖ Ὀδίοσα (Ποιὰ ; 
“Ἴδη (Πα Ὠρασὰ οἵ ἃ τεϑυσγοοοῃ 
οὗ ἀξδαὰ ρδϑίβοπβ, βοιῃθ 6θγεα," Ασοῖϑς 
ΧΙ. 32. 

ΑἸδΙγοῖβ οὗ [ἢ6 Ατρυμπθηῖ. Οἢτγ- 
βοβίοτῃ ἄγαν δί[θητοη ἴο [Π6 ἀδ]σδοΥ οὗ 
ἴᾶοῖ ἢ ΒΟ 81. Ῥδὺ] πόσα ἢδηά]65 ἢ15 
[πε 6. Νὸο ἀορτηδίῖο τοϊϊοσδοηῃ οὗ 15 
ΟΥ̓ ΥἹΟ 5, ὯῸ τοδββοσίοη οἵ Αροϑβίο!!ς 
ΔυτοΥ γ. Ηδ Ὀεσὶπϑ ὈΥ̓ ΖΘΏΤΙΥ τοίγϑῃ- 
ἴῃρ 1ἴη6 Πηοτηοσ65 οὗ Π15 ἤΘΆΣΘΙΒ, τα ΚῚΣ 
8ὴ ἄρρθδὶ ἴο {ΠΕῚῚ ᾿'πῃθ σοηϑβοϊοι5- 
655, 16 1Γ βτοῖ σοηνιοῦοη οὗ τὰς (τὰ. 
ΤῊΙ5. σΠοσά οὗ 5) ον νἱγαῖθθ ΠΟΤ 
Δηἀ {Πότὰ (ἤσχουρῇ ἴΠ6 ἄτϑὶ ὈΘΏΓΥ νΘ 565. 

ΤΠὮδ δχοτζάϊυπι 15 τηαυκοὰ Ὀγ σουτγίἜϑύ 
δηα Ὀγ [εγπὶβ σάτα] ριοκεὰ ἴο ἀνοϊὰ 
οἤεηςθ. “1 πΠὸοΐν ριοοδεάὰ ἴο ζῃδκβα 
Ὀεῖῖοῦ Κηονῃ ἴο γου," δὲ ἀυ θῖν σομ- 
ΤΏΘΏΘΘ5, “ ἴηαϊ δνδῃρεὶ ἢ ΏΙΟ. 1 ΟμοΘ 
δνδηροὶζεα γου. ὍΤῆδ βυδδίδηςο οἵ [ἢ15 
ἐνδηρεὶ, ἢ6 πηοά 650} ἱπ1ρ0}165, νὰ5 ποῖ Ἰἢ 
ΔῺΥ ΨΑΥ οὗ ἢϊ5 οὐῆ ΟΥΡΊμδίοη : 1ἴ Μὰ 8 
ἄταννῃ ἡ ΠοΪ]6 ἔἴτοτῃ ἃ ἀἰνιης βοῦῦοθ. Ηβ 
Ὠγη5 6} νὰ οΐ ΣΤ ἢ τοτα ἴἤδη ἃ 
υτηλῃ οἰδίδγῃ σοηςηυδ!ν Ὀεῖηρ ΠΙ]οὰ 
ἔσγοτῃ ἴῃς Εουηΐδιη δῃά σοηθηι4}}Υ ονθῖ- 
βονίης υπῖο οἴπειθ., Ηδς τροσοῖν ἀκ: 
ἐπέγεϊ (ν. 3) “παῖ 6 παὰ τεοαῖνβα, 

Λίσυ Ζ42:1.----Ὗοι, [1]. 

Τὴ ΡΌΘΡΟΙ ἴα ἢ6 δά ρῥσγϑδομεά ἴῃ 
(οί νγὰ5 ἃ σονεϊ Δ οη τηδὰς ἴὸ ἴῃ6 
ῬΓδδοῆοσ. μας να ἴῃς ϑυνδίδηςσε οὗ 
[Π15 ροβροὶ ὃ Τὴ ἀδδίῃ δηὰ Ὀιυσίαὶ οὗ 
76505 ΟΠγβῖ [ο]ουγεα ὈΥ͂ [ἢ6 γϑϑυτγσθοίοῃ 
οὔτῃς βαη8. ὍΤῇὴδ σουίδι τ οἵ [Π15 ΓΟΘῸΓ- 
Γοοοη ἴῃ6 ΨΥΙΕΙ τα κα 5 πιοῦὰ σοζίδϊη 
51}}}, ἰοσ γηρ 1 Ἰῃ γν. 4-0 1 ἃ ομδίη οὗ 
ΟΟΪΑΓ (65 ΕἸ ΠΟΏ 165 ἀσανῃ οὐδ ἰῃ σἤχοηο- 
Ἰορίοδὶ ογάθυ. Μοζξονεσ δ σϑμηάβ 
ἢ15 τοδάθιβ (δὶ ψηῃδὶ ἢδ δηὰ οἴ οΙ8 
δὰ οὔσος ρτοδομδὰ ἴῃ (ουηῖμ, {ΠῸῪ 
[Ὠδιηβοῖνθβ αἰϑοὸ δὰ οησα Ὀδϊϊον δα, ονθη 
ΏΘη [ΠΟΥ εῖα ἢγοι οοηνοτίθα (45 ΤΠ6Υ 
τυ Μ6]1] ΤαπΊθ θ6 7) δηὰ ἤδη [Π6Ὺ 
Ρᾶ556α [Ὡχουρὴ [ἢ 6 ἰανοῦ οἵ Ὀαρίίϑηι νυ τἢ 
1Π6ῖσ τη] ηἀ5 Ἰηθαῦ ὑροὴ (ἢ6 ἴἔνο οδρ!ξαὶ 
ἀορπῖᾶ5, [6 ἀδδίἢ οἱ δχρίδιίίοῃ ἴοσ 81η 
Δηα ἴῃ6 Ταϑυστοσοη ἰῃ Ηἰβ5 σοπιρ]εῖα 
ἸηΔηηοοά οὗ [6515 (Οιῖδί : ἴοσ (ἢ656 
ΓΝ] ΔΙΙΟΪα5 ἃ τῖῃ6 ἰδρὶςα οὗ [ἰὰῃς 
ϑοβρεὶ δηὰ ἴῃς στουῃά οἵ 4]] (ΔΙ. 

“Ετοπλ ΜΠΙΟΏΘνΟΥ οὗὁἨ υ8 Δροϑβίϊθϑ.᾽᾽ 6 
ΡΙοσθοαβ Ἰἢ γῸ 1ιἱ, “ὙΠΟ ΕΥ ἔτοῃ δαὶ 
ΟΓ ἔτοιῃ (βρῆδ5, γε Ἰδαγηθα [Π 656 σΑγάϊηδὶ 
{π{Π|}5, [1656 σοΥΤΟΪΔῦνα ρΡοΪ65 οὗ ἀοοίγη 6 
Ροη Ψ]σἢ ΟΠ ΘΠ ΔΉ ἴαγη8, ἐδαΖ ἴῃ 
1561 {15 ἃ [ρ αυϊίς ἱπηπγαῖοτίαὶ : δὰϊ Ἰοὶ 
ΓΠ6 ἀγαν γουγ αἰϊθηῖοη ἴο [Π6 στανα ἰδοϊ 
[ῃδῖ ἃ5 [815 ᾿ϑδοῃϊηρ 15 511} τῆς Ὀὑδδὶς οὗ 
οὐ Ῥγοδοηϊηρ (κηρύσσομεν), 580 Ψὰ5 ἰΐ 
τΠ6ὴ [ῃ6 ὕά515 οὐ γοῦγ Ὀσεί ἤθη γ8 
ἢτοί Ὀδοδῆθ Ὀ6] αν β (ἐπιστεύσατε). 
Τῆυβ νι ἃ γ|56 αἰδογθίίοη, ον ηοὶηρ; 
ἢϊ5 Κηον]εάρε οἵ Ὠυτηδη πδίυσα, ἢς το] ]β. 
ὍὈδοκ (ἢ6 ΙὨΘΙΏΟΤΥ οὗ ἢϊ58 σοῃνοσί οἱ; 
ΠΕΣ ΌΣΟΙ 5εῖνθϑ, ὕδοκ ὄνθῃ ἴο ἰῃ8 
[μά οσ πὶ οὗ {πεῖν ἄτϑί ἔα}, ἴηδὲ [μογ 
ΤΩΔΥ͂ Γ604}] ἰο τηϊηα δῃηά “1}Ὺ τυμηηδίβ:" 
ΤΠΕΙΓ θα }Π169ῖ δηὰ βἰτοηραβί σοην 0} 8. 
 Βμανίῃρ 5Ειτεα ἴο [15 ἀδρίβ8. ἴῃ6 
σοὨϑοΙουβη655 οὗ (ἢ6 (ογηῖπίδῃ οὨυγΟἢ 
ἢ6 γ᾽] 65 ἴῃ ν. 12 ἰηΐο ἢ15 σῃρδὶῃ ἰδϑὶς οὔ. 
τοίην ἴῃ [ἢ 6515 οὗ (ἢς ἐγεδί 6 Υ8. 
ΤῊϊ5 Ὠ6 Ὀαρίης ὉΥ δβκίηρ, 1 Ομηβὶ 
15 2γεαεδεα ας σπέ γίδοι ζγογνι ἐζε ἀεαί, 
ΠΟΥ͂ 15 1ἴ {παϊ οὗ ἃ σοηρστερδίου ἰ᾿διθῃίην 
ἴο {Π15 ἀοςίτηο 2γεσελεά οςοΥαϊῃ ΔΘ 6 Γ5 
5, Ἀδϑυτγθοίίοη οὗ ἀθδα τηθη----ο βυοἢ 
[λὴΡ} Οδη γοιυ (Π6 ῥσοςεθαβ) δεῖανα 
[Π15 ζΘΏΘΓΑΙ Δδϑυσηρέοη οὗ {Π6Ὶτ5 ἴο 6 
τὸ ὃ [ΙΠὩἸΡΟΒ510]6} ἴου 1 1ζΣ 15 ἴπις, 1ἴ 
[ο] ονν5 οὗ σουτβα μας Οὐγίοξαζο ἐς ποῖ 
γίδοι ; βεθῖηρ [Π4ἱ (Ὠγσῖ ΠΟΌΟΩΪΥ θεσδιδ 
ΙΏΔη, Ὀυΐϊ αἷἶδο Ὀδοᾶσηθ ἃ, ἀεδα τσηλῆῃ. 

Ζ 
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δὲ Δοριέρηος γιογέμέ πολ γεσγρώμξ, τ 6 ἢ 
ΟὨΠσιδῖ, ῆο 85 τηδῃ αἀϊθα, νὰβ ηοΐ ἃ8 
ΤΏΔῊ ΓΑϊβοα, δηὰ 1 Ηδ 15 τοὶ ΤΑ]5ΘΩ͂, 
ΠΟΙ͂ΟΙ ἰΘ Ηδ αδἷἱνδ. [οσ δνοττηοῦα 
(ἐγήγερται. τυ [ἴῃ6 δἵρυιηθηῖ οἵ 
(Π656 ΓΔΓΟΙΔΙ σα (2115, ἃ5 2γονϊρρ ἴρ0 
φριμελ, ίοτ ἴὰ ὑτονθβ {παΐ (πϑι Ηϊηβοὶῇ 
ἴοο ἰ5 ποῖ τίβθῃ: {Π6ῚῚ [ΠΘΟΙΥ 15 8 
ΔΌϑυγα!γ. Μοτδϑονοσ, ἴῃ ρῥτορουπάϊηρ 
ΒΌΟΙ ἃ Ιηοηϑίτοι5 [ἢ 6515 [ἢ656 ΡΘΊβΟἢ5 
δῖνε ἴῃς 116 ἴο {πϑιηβοῖνοβ : {ΠῸῪ ρδ᾽η54 
ΤΏΘΙΓ ΟὟ Ῥτοίεσθθα νἱονδ: ἴοτ ἰὴ ἀδηγ- 
Ἰὴρ ἴῃη6 ταϑυσγεοῖοη οὗ ἀθαὰ τπθῃ ἴῃ ἴῃ 6 
ὈΠΊνΟΙΒΑΙ ἴΠ6Υ ἄδην, δι ἰΠ6Υ ἀο ποῖ 
Ἰηϊοη ἴο ἄδηγ, [ἢ6 τεϑυσγθοίίοη οἵ (ἢ τιβί 
ἸῺ Ῥαγ ουΪΑΓ ; ΤΥ ψνηδῖ 15 ἵπι6 οὗ ἴῃ6 
αἶαβ5 15 ἔπιθ οἵ ἴῃς πάν! πα]. [Ιἢ οἴποσ 
ψΟΥ5, (656 τοι κοῖς αἱΐονν 2.2 
,3ρεγς Ὀὰϊ ἄδην 2λε λαγυεσ, ἘῸοοΪϑ ! 
ἴου 1 ἴον αἷϊον τῇς ἢγϑῖ, ΤΟΥ ἃτὰ 
Ὀουπηά ἴο Α]]ονν [6 βεοοῃά, δηᾶ 1 ἴΠ6Ὺ 
ΟΟΩΥ ἴπμ6 ϑεσοηά [ΠΘΥ ἂῖὲ Ὀουπά ἴο 
ἄδηγ (ἢ6 ἢτθ.Ό Βαυΐ {ΠδὺῪ σδηποῖ ἀθηΥ 
ὙΠ Δί, ἸορΊς ΑΙ ϑρθακίηρ, ἴον οὐρπὶ ἴο 
ἄδθωυ, πδιηοὶν [Π6 σοϑυστθοίοη οὗὨ Γε5ι15, 
Ὀεξοδιδα [15 15 ἃ ίδοϊ ν6}] αἰίδεϑῖεὰ Ὀγ 
ΤΏΔΩΥ ΟΥ̓́Θ Ώ65565, ἃ5 ᾶ5 Η]15 ΟΤΠΟΙ- 
ἤχιίοη. Τηθβθε ἴνο 8011 ἰδοϊβ ἂύὲ ἴῃ 6 
ΡΠ Αγ οὗ οὐγ οσγεθὰ : [ΠΟῪ ἅτγὰ ἴ86 ψγαγρ 
δη4 νοοί οἵ ἴῃς ροβρεὶ. [Ι͂ἢ ῥτεδοῃϊηρ 
ζλϊς σο5ρ61 να οἱάθσ Δροϑίῖδς, γῇο νι ἢ 
ΟὟΓ εγθ5 Ὀθῃο]α (ἢς τίβθη (τισί, γογα 8]]} 
οἵ οηδ τηϊηά, δηὰ " οἵ οὔϑ τπιουτἢ.᾽ ΟἸΘαΣ 
85 ἀΔΥ Νὰ5 ΟἿΤ ὉΠΙ οὗ τεδοπιηρ. Απὰ 1 
“διὲς σο5Ρ6] 15 2γεαελεα ἴὰ (οσϊητῃ, 1 5 
Πο ἰπ ἴῃς νου σἂ ἴπθϑε ῬεΊβοῃ8, 
Βοδηηρ 11 15 ρσεδοῆεα, νν ἢ ΔῺΥ σΟη515- 
ἴΘΏΟΥ 58 Υ, 458 ὈΥ ᾿ρ]]σδίίοη [ΠΕΥ ἀο 547 
ὙΏΘΏ [ΠΟΥ τηδὶ ἴδῃ ἃ ΠΟΏ-ΓΟϑυσσ οῖοη οὗ 
ἀοδά πιδη, [δὶ ἴῃς Ιησαγηαΐῖο ϑοὴ οὗ σοά 
15 ποῖ φιμᾷ ἀονηο τἰϑεθ ἢ Τῆδ56 δ ]5ΘΠΊΘ ἢ 
ψῖῆ [Π6ῖγ εἰδέναι τὶ (οἢ. 11.), τΠ6586 
“Κηοννβοτη οι ηρ5᾽ 85 [ἼΘΥ βίγὶε {ποτὰ- 
βεῖνθϑ, ΨΏ}16 ἴῃδν {ΠὴΚ (παῖ ἴΠ6Ὺ Κηονν 
ΒΟΙΏΘΙΠΪηρ τοσα ἤδη ΟἴΠΟΙΒ ἃῖθ ΠΟῪ 
ΒΕ ἴο ΚΩΟΝ βογηθιηρ 1655 ἰἤδη 
{ΠΟΠΊΒΕΪν 65 ; (οΥ ὑτοίδϑδβιηρ ἴο δοςερί [ἢ 6 
θοϑβρδὶ, ΠΕΥ ὑποοηβοϊουβὶν τα͵θοῖς 1 ἤδη 
ΠοΥ ἀσ]Ὀοταῖθὶν το]θοῖ [ῃ6 τοϑυγγθοϊίοῃ 
οὔ ἀεδά τηβῃ. 

ἴῃ νν. 17-19 51. Ῥδὺὶ δι ρ μαι Δ }}Ὺ 
ἄεοίατες {π6 [δαγίῃ] αἰ τοσηϑνα παῖ τηιϑῖ 
δῆϑι6 ἰο [6 ΟΠυτοἢ ἀροη τῆς {τυ οὗ 
[η6 Πυροῖῃθ515 (Ἰορίσα! ν ἀδήπςσρα (ΤΟΠῚ 
[86 πο-ταϑυγγθοιοη [6 οΥΥ} ἴημα Ολγίσέ 

Ι, ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘ, ΧΥ. 

ἐς πο γίδεσι. Ἧϊξ ἰτῇδη ἰῇ ν. 20 ὙΨΧΑΙΪ 
δηά ἴῃ δὴ ΘΑΞΥῪ ΤὩΔΏΠΟΙ, ἰπαΐ ἴδ Κ65 [ῸΓ 
στδηϊθα τἢ6 υπίϑ]οπὴρ δ οὗ ἢ15 
ἮΘΆΓΟΓσ ἰῃ [6 ἀτίϊοὶς οὗ (ἢ σιβ 5 γεϑαστεο- 
[οη, ῥτοσδθάβ ἴο βϑῆδινν ἀορτωδῦσδ!ν (δὶ 
ἴῃε τασυττασάοη οὗ ΟΠ Ξι ἡπνούνες ἐλαΐ οὗ 
αὐ Ολγίφδαρς: τμαῖ 1ῃὴ6 πο ΓΟΘΌΓΓΘΟΙΟΙ 5 
ΔΙΘ βαραγαίθ ἃ τρθυοὶν Ὁ δὴ ἰηΐογναὶ οὗ 
{{π|ὰ ἴπαὶ 5}.4}} ἜὌχρίσε δ ἴῃ6 βεσοῃά 
ΠΟΙΏΙΏΡ. ΑΒμέ ποῖυ, γε ς46---ὖμέ ας 1} ἐς, γέ 
ἄποιυ, Οὐγίεέ ἐς αὐδούμεον γίδοι ον» ἐδέ 
ἀεαά, ΑἸοΩΘ 15 δ βοὴ ὙΕΙ], γα5--- 
ἴου ἃ 586ά5οῃ, Ὀπῖ ποῖ ἔοσ ἰοῃρ' 8Ι'οῃθ, ποῖ 
ὉΠΊαΙ6, ποῖ δὴ ΑἹρῆα ψῃουϊ ἃ ττδὶη 
οὗ Ἰδιῖοτβ ἀόνγῃ ἴο οπιεζᾶ, ἢοὶ ἃ μονογενὴς 
ἐκ τῶν νεκρῶν, Ὀὰὺπΐ ἃ πρωτότοκος ἐκ τῶν 
νεκρῶν. Ἦξε ἰ5 τίβδεῃ “λεγε εἱς 97 Ἰλῶη 
ἐλαΐξ αγέ γα σε αϑοέξοΡ. 

ΤῊΙ5 ἀοοίτιηε τῃ4ῖ ΟΠγχβὶ 15 τῆς ἢγϑί- 
ἔπι!ἴ5, αηὰ ἰῃδῖ, 45 ἰῃς τοι 5, συ ἢ 15 
(ῆ6 Ὠατγνοϑὶ, ἰοδᾶς [ῃ6 ὙΠΟΙ οηνγαγα ἴο 
οσοπίταϑί ἴη6 ἴψο ΗΔ Π1665, (ἢ οἱα δηά 
τὰς ποῖ Οτοδίίοηβ, δηὰ ἴπθη ἰῃ ον 
ΒΟΟΘ 55 Οὴ ἴο υπηίο]α τηδγνϑ]]ουβ τανοὶα- 
ἄοῃϑβ οἵ [πηρ5 ἴο σοϊηθ, ραϑϑίηῃρ ὄνθῆ 
Ὀεγοηά τς τοϑυσσθοῦοῃ οὐ ἴῃς ἀφδά. 
ΗΙ5 βἴγ!ε ον ὈδοοπΊο5 ρτδηα δηά ἴδθγβθ, 
ἃ τηδαϑυγοα τηλοῦ οὗ 5ϊδίῖεϊν δη ἘΠ 6565: 
ἢδ οο-οτάἀϊηδῖος ἄορι ψιῖ ἀονο, ΓΗ ΠΚῖ 
νι Αἄαπι. ΕῸτ δοοογαϊηρ ἴο 581. Ῥαὺ]}}5 
νίενν ἰῃς Υοτά οὗ ἀοἀ ἴοοϊκ 4.ε παΐμγε οὗ 
αὐ γισι, ἀϊοὰ ἴῃ ἰδὲ πδίυσο, ἴῃ ἴηδῖ 
Ὠλίυγτα ψὰ98 γαϊσεὰ δηὰ σϑιηδὶῃβ Πϑ6ῆ, 
δηὰ τῃδὶ Ὀδοϑδιιδε [6 βᾶτὴς παῖπτε ψὩΊΟἢ 
ὉΥ ἀεαὶῃ δὰ Ὀδδα ἀείδαϊοα πηγιϑῖ, 80- 
οσοταϊηρ ἴο με ἀϊνίηθ οτγάδυ, 1561 ἀθίδδί 
ἀεδαῖῃ δηὰ {πυτρῇ ονοσ 11 υηΐο 116. 

11 βΒῃουϊὰ 6 ποῖδα 1ῃ [ἢ15 διρυπηθηΐ 
ἴ(δαϊῖ ἴτοη ν. 20 ἴῃ6 δροβίΐθ ϑυάάθη]Ὁ 
Ῥ45565 ἰηἴο ἀδρίἢ5 οὗἉ ἀοοίτίηε ἴατ Ὀεγοπὰ 
16 Καοὴ οἵ Οομητμίδῃ σσῃβΟΙΟ5Ώ655: 
[μα Πομοοίουι ἢ Ὧδς τᾶκο5 [6 Ὁ ΟΥ 50 
ΔΡΡΘαΪ5 ἴο (ἢε Κηον]εάρε οὗ ἢ!5 τϑδάοσβ, 
δυΐ ρῥτοςδεάς ἴο υἱεῖ ογδο]6 ὉΡΟῚ ΟἾΔΟΪΘ 
ἔτοπιὶ ἢὶ5 οὐῆ ἱπίυ!οη. ΟἽ σηδϑϑῖνα 
οοἰυπη5 ἢδ Τοατβ ἃ ῥγοάϊρίουβ ἢ]]6 οἵ 
τπουσῃῖ, ϑροακιὴρ ἃῇἴεῦ ἴῃ6 ΤΔΏΠΕΓ 
οὗ οὔε ῥτορῃδϑυρ δὴ ΔΩΠΟΙΠΟΙΩΡ 
[ἢ6 ΘΌΠΙΠΊΔΤΥ σοηΐϊεηῖβ οὗ 50016 ΘΟΒίδς 
νἱϑίοῦ, Νὸ ἀουδῖ, ἔτοπῃλ ν. 22 ἴο 
ν. 29 ὰ αν τῖἢ6 σοηίδηϊς οἵ οὔς 
οὗ δὲ. Ραυϊξ ϑυρετδθυπμάδης τονοὶδ- 
τἰἰοῆ5 αἰϊξοϊοδίηρ ἴο ΟὟΤ νἱεν ἃ ἀϊπὶ 
ΡῬεοΙθρθοῖϊνε οὗ ἰοὴρς ΖΕ οπίδῃ τϑδοῇ68, 
δχιθηάίης το οὐἵγ 1 οτα 5 σεϑυσσγεοίοη 



νυν. 1:--. 

ἴο Ηἰ5 Ῥασγοιιϑῖα δηᾶὰ βγεῖ ῃ!ηρ ΔΥΨΑΥ͂ 
Ὀεγοηὰ ἴῃ6 Ῥασγουβία ονὸσ ἃ ρεποάα οὗ 
σοπῆϊος ἢ ΘρΙ [4] ῬΓΏΟΙΡΑ 165 δηά 
ἀοτγηηίοηϑβ, ΠΟ τοϑαϊῖ5 ἴῃ ΤΠΘΙΓ σοηι- 
Ῥίεϊς βυδ)υραῖίοη δηὰ [Π6ἢ ὑϑῆοῖς ἴῃ 
ἴΠπ6 “εἷς οἵ εηὰ. ἴῃ ἃ ἔδν ἱσίιοῃες ἰἢς 
Ῥιορῃοῖ ῥγοβοηῖβ ἴο ἴῇς μάζα οὗ (ἢς 
Ομυτοῦ οὐ ὴ6 5 τιϑηρ Ὀογοηά Οὐ] 65 
οὗ 4 κ[υροπάοι [ιΐατε---α ναοὶ 5 Κείςοῃ, 
Δα ΠΟ τήοτα, παῖ πᾶν Ὀ6 δΙΙΘὰ ὑρ ἴῃ 
ἀοίδὶ] ΟἿΪΥ ψῆθα [ῃ6 Ῥατοιιϑῖὶα 58)4]]} 
Ὀεϊοηρ ἴο ἴῃἢ6 Ῥαβῖ δηὰ ἴῃς ζάε οἵ 
ΔΡοϑίοΙς ρυεϑεητηθηΐ 54} θεσοτηα [πε 
μοῖυ οἱ (5 Όδη ἜχρεΠςηςα. 

ἴῃ ν. 29 ἴτοτῃ ἢὶβ βοδύηρβ ἰηἴο [ἢ6 
ἀϊνίης ὔΐατα 6 Ὀτηρθ ἢϊ5 τπουρἢ5 
ἄονῃ ἴο δασίῃ])Υ ἰὨηρα δηαὰ Ὀδοῖκ ἴο ἴῃς 
Ῥδϊηὰ] ῥγεδοθὶ Ετοὰ ἴῃς ΟὨΠυτοὴ 
Ἰυθι]Δηΐ ἢδ τεῖυστηβ 22, οαἰξμεηι ἴο τῆς 
ΟΒυτοὶ τα] δηῖ. ΓΚ οὴς δυνά κιηρ ουὔϊ 
οὗ ἃ νἸϑίοῃ ἢξς ρᾶυι565 ἃ τῃοϊηθηΐ Ὀεΐογα 
ἢ αἸϊοεϊαϊεος ἴο 15 ΔΙ Δ ΛΘ Ώ 515: .Ὁ), εἶφέ---- 
1. 6. 1 41} τἢδϑε τενεϊδθοῃβ οὔ ἴῃ 6 ἢηδ] 
ἘΠΟΤΡΗ 5}4}} ἢοΐ Ὀ6 τα βδεά, 8ἃ5 [6 Ὺ 
504}} ποῖ, 1 δβοϊυϊεὶν {Π|6 15 {Π|5. Ὡ6Ν 
ΟΙῪ οἵ ἢο τοϑυττοοτίοη οὗ ἴῃς ἀδαά, [ 5 
γοῖι δῇ 15 ἴο ὈδοοπΊδ ἴῃ [παῖ σᾶ456 οἔὗἉ 8]} 
τυἦο γεζεῖυέ ὀαῤῥίεηι οκα σαομπ ΟἹ τ.ε 
ἀεαά, ψὮδη οἵ 1{ε ἀεασ ἴῃοτε ᾿ς Δοσοσάϊηρ 
ἴο [215 ΠΕ ΟΥΥ πὸ γέσμγγεζίοι δ 411} 
νῃῆαϊ 54}} ἴεν ἀο ὃυΐ 5ἰηῖς [ἰηΐο 
ἀεοραὶγ  Αρδίη, 1ξ τεα]ὶῪν [Π6τῸ 15. ὯῸ 
ΒΌΓΏ {ΠΙῈΡ 45 ἃ ταϊβϑίηρ οἵ ἴπθϑε ἀἄδθδα, 
ΨὮΥ οὐ (Πεὶγ δοζοιηΐ (ὑπὲρ αὐτῶν), 
ΨὮΥ ἢ ἃ νιον ἴο {Π6 ταϑυγγεοῖοη οὗ 
[πε ἀο σοηνοτῖα τεσεῖνε Ὀαρι5πὶ δἱ 
Αἰ] Ι{τὴὲὰὸ Ἐδϑυτγδοῖίοη 15 ἃ νδη τυ, ἴῃ 6 
ΔΟσδῖηθης ὈΘΟΟΙΏ65 ἃ ΤἸΠΟΟΚΘΤΥ. 

ΓΟΗΑΡΤΕῈΚ Χν. 

4 δὲν Ολγέεῦε: γεμρυϑίίΐοη, 12 ἀς γουείά ἐδξ 
πεέζέσστέν 97 σ᾿» γέρε» γείϊορε, αραί»ε αἰ σελ 
ἂς: ἄδην ἐἀέ γερμγγεέζίον 7 166 ὁοάγ. 21 744 
γι, 35 απ νιαρμεν ἐλέγεο, οἱ αμπαᾶ οὗ 
“λε ελαριρίν»δ 97 ἐάεγσι, ἐλαΐ τἀαίΐ ἐφ ,“οε,κπα 
αἴἕνε αἱ ἐἀε κα: ὅαγ. 

ΟΗΑΡ, ΧΥ. 1. Μονγεουεν, ὀγείδγεη, 1 ἀδείαγε 
ὡρΐο γομ.} ἈΘΠΟΥ νν. 1 ἀπά 2: 1 5ῸὺὉ Ὀτίης 
ΒΟΙῺΘ΄Ο ΥΟῸΣ Κηον]οᾶρο, ὈΣΘΓΌΒΣΘΙ, 6 
Θο08Ρ01] ψῆΐοῦ 1 »χσϑδοβιοὰ πὑπῖο γοῦ, 
ὙΒΙΟῺ γο δοοορίϑὰ δ]δο, ἱβῃ ψΔὶοδ γθ 
δβιαῃὰ ΒΥπὶ 4180, Ὁ ψΔ1οὮ γ0ὺ δύθ 8]80 
ϑοΐηρᾳ δευϑὰ, 17 γο ποϊὰ δοῖϊ ἱρὰ δα 

Ι͵ ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. ΧΝ. 

ΝΟοΙΔΌΪΥ αὐτυρὶ 15 [6 {γα 5 ΟΠ ἔτοπὶ 
ν. 28 ἴο ν. 29. ΤῊΙ5 ΤΑΥ͂ δὲ ΝΕ ]}] ἀδοοοιηῖοα 
ἴοσῦ ὈΥ ϑυρροβίηρ (νηδι βθθὴβ ὑτοῦδῦ]α 
ἔγοιῃ [ἢ6 ρσταηάδυγ δηαὰ ϑυ Π ΓΩ ΠΥ οἵ ἴῃς 
᾿Ἰτητηθἀϊδίοὶν ργεσθάϊηρ σοτηπηυ Δ 10 }5) 
τας, Κὸ Μόοβος ἀδβουηαίηρ ἔγοπι ἴῃς 
Μουηΐ Ἰηἴο ἴπΠ6 σδαρ, 6 ΑΡροϑῖῖς ἤοστα 
ἀεβοθηβ ἢ βρΙΠ| ἔτοσῃ ἢ15 ἸΟΑῪ τανεὶα- 
[ἰοὴ5 ἴο ἴπ6 Ὀυδίηθθ5 οἵ ἢ15 δαγΠ ΪΥ 
σματῖσθ. ΗἸΙς τῃουρῖα ταΐυγῃ ϑίγαιρἢϊ ἴο 
1η6 ΟΒυτοῇ, ἴο 115 ἔνο τηαΐῃ αν] 5] ΟῊ5, 
ΕΔ ρ] 1515 ἀηα σοηνοτίβ : ἢγϑοίὶ οἵ ἃ]] ἴο 
σοηνογίς Τῆυ5: 20) εἰς, τ Ἐουττθοίίοη, 
ΜΝ ΠΙΟἢ 15. ἴπΠ6 ἰουπάδϊοη οὗὨ Ἰτηπηοτίδ "γ, 
15 1156} ἃ νδῃϊυ δπὰ ἃ π}}Π )}, νμαΐ 5}4]]} 
τθὴ ἄἀο ψῇῆο 1 πυατηῦθτς τοοεῖνα ὈΔΡΌΚΒΓΩ 
ψ ΙΓ δὴ ὅγε ἴο (ἢ6 τοϑυσσεοοη ἢ Υ αὶ 
ῖ5. ἴῃ ποῦνε οὗ [Π86 σδιδο τη ῃ8 ἴῃ 
Ρϑϑῖηρ ᾿πτουσῃ ἴ[ΠῸ ἰανοῦ ὃ Αρϑὶῃ ψνῆδί 
15 ἴῃε πηοῦαὶ πηδησρτιπρ οἱ Εὐνδηρο Ἰ511ς 
ματάϑηϊροΡ;Ἴ ὙρΎδαϊ 15 ἴῃς τεᾶβδοὴ ΨΥ 
ΑΡοβίϊεβ πιῇ ΠΟΌΓΥ Π5Κ5. ἣν Ῥαὺϊ ἀ165 
ἀαιν ἀεδαῖηῆηϑὺ Τὴ τϑάϑθοη δηᾶὰ (ἢ 
Τλοίνο6 5 τὰ ποῖ [ΔΓ ἴο 56εεἶ : 1115 Ὀδοδι86 
βίαγεα ἀροη ἴπΠ6 Καϑυγγοοῦοῃ 15 ἴῃ6 ΠΟρΡ6 
οἵ ἴμς Ὀδριϊ5εα ᾿ψΏδη [ΠΟῪ δἸηοῦρα [ΤΟΤὴ 
[ῃ6 Παϊ]οννθα ϑἰγθαπΊβ, δίαγθα ὕροὴ ἴῃ 6 
58Δ1ὴὼ6 ΔΉΠΟΥ 15 ἴ6 ἤορε οἵ Αροβίϊθβ 
ΘΠ (ΠΟΥ ίδοθ σουηῖ]655 ΡῈΠ]8, δηά 
[ουηάεὰ οὐ ἴῃ 6 φᾶτης τοςΐ 15 [ῃ6 (δ ἢ οὗ 
οηδ Ψο, Ὀεϊηρ 1655 [ἤδη [Π6 ἰεαϑσὶ οἵ 8]]} 
ἢϊ5. σοἸ]θαριιθθ, Ἰουρῃς ἴθ Ερἤσδθαβ ΜΠ ἢ 
1ὴ6 νοτῖβϑῖ οὗ δ]} ροϑβϑι]ῖας νὰ Ὀδαβῖςβ, 
ΓαϊοΔ] Ὀταΐϊεβ ἴθ Ὠυμηδὴ ίοσ. Τα 
ΓΟΙΠΛΔΙ ΠΟΥ οὗἁ {ἢ15 σμδρίοεσ ἴσοιῃ ν. 26 ἴο 
ἴη6 δηὰ Ὀδϊοηρϑ σαῖῃου ἴο σοχ Αγ 
ἴδῃ ἴο δῃδὶ γϑ515. 

ΟΕΚΕΟΝΈΕΕ, δγείδγεη, 1 ἀε- 
εἶλγα ὑπῖο γοὺ τῆς ροϑρεὶ 

ΜΜΏΙΓΗ 1 ργεδομεά ὑπο γόους νη] οἢ 
4Ἶ5ο γε ᾶνε τεςεῖνθά, δηὰ ψῆδγαίῃ γα 
δϑίδηα ; 

2 Βγ νϊςἢ α5δοὸ γε ἅγε να, [ 

διχκυχθηΐ ΟΥΓ ἀϊθοοῦγδο Σ Ῥχοδοβοὰ 890 
ΟοπΡ61 ππΐο γοῦ, Ὑἱλιμ ((}15) οχοορίξοι 
-“-- 1988 γ0 ὈοΙϊὶονθὰ δ στδαπάοτι οὐ ἐπ- 
οοπδίά θγ80]γ. 

ΤΗΘ ἰαϑὲ εἶδιιδα [παὶ ςοπίδὶπβ ἴδε ὀχοθρ- 
τἴοη τηθδηβ8 ἰῃ ἤ}}, ὕὕυμ εκ: γε ο»ιόγσεεά Οδγὶ:- 
ἐϊαη ν αὐ α σεπίωγε, «υἱέδομΐ «υεὶρ δὲπρ «αυεἰΐ ἐδε 
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356 Ι. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ. ΧΥ͂. [ν. 3-- 

ρϑε, Υ8 'Κεερ ἷπ πιαπιογυ 'ννῃδῖ 1 ργεδοπεὰ 
0. ὃν ὑπῖο γοιι, ἅΠ|685 γε ἤδνα δεϊϊενεά ἴῃ 
«συὐσέ - 
22 φεεῖ. ΝΔ] ῃ Φ 

4 ἔογΓΙ ἀεϊϊνεγεά ὑπο γου ἤτγβι οὗ 

γεασοπ «αυὐὖγ. ΤΊ6 ψΒοΪῈ οὗ νϑῦ. 2 ΠΊΔΥ δὲ 
ῬΑγδρῃγαθοά ἴδ 5, Α5 Ἰοῆς 45 γἊ σγεΐδιη ἴῃς 
βιιδϑίδπος οὗ ΠΥ ἢγϑδῖ ργεδοῃίηρβ ἴῃ (οτγίπτῇ, 
6 ἅΓῸ οἡ ἴδ6 ΒΙΡΉΑΥ ἴο βαϊναίίοη, ἴῃδΐ 5, 

1 δἵ γουγῦ σοηνογϑίοη γουγ ἔδίτἢ ἴῃ (τὲ ννᾶ8 
Ὀυ11}1 80] ἃ προ ἴπ6 ἤγπι στοιπα οὗ τηογαὶ 
ςοην!οίοη ἀπὰ ποῖ ἰαϊὰ ᾿ἰρηϊ δηὰ βᾶϑὺ οὔ ἃ 
Βορείης δηςἢυ5αοπὶ ΟΥΆ ὩΡΟΠ πιετο ἴοσος οὗ 
ΘΧΔΙΏΊΡΪΕ οὐ οη ἃ Πίἔμ] δάἀπηγαϊίοη οἵ ἴπ6 πὸνν 
τοὶϊρίοη. 
ΤΠ ρῆγαϑθε σὲ γαπάο» ΟΥ̓ ῳἱπεοημίδεγαίεῖν 

Ἶ8 ἃ κΚἰηὰ οὗ Κεγ-ποῖς ἴο ἴΠ6 ννῇοϊθ σπαρίου. 
[τ|5 25 ἃ ᾿ἰρῃϊ βῖγαν ἱπάϊσατίπρ ἴῃς ἀϊτγοοίίοη 
οὗ 186 τοῦ β τπουρῃῖβ, ϑποννίης μα (ὃς 
Αροβῖῖεὲ δἰγεδαῦ ςοπιοπιρίαῖοβ ἢ ἀρρτε- 
Βοηβδίοη ἴῃ δῃμδοντοοίθ ηθϑ οἵ ἢῖ5 (οσγ- 
ἱπι Π]4η σοηγνογίβ δηα τ οἰγ υποίθδα 655 ἰὴ ἢ 6 
[ουπάδιοης οὗ ἴδε [4ΔΠ. Η58 δηχίεςυ δροιυξ 
(εὶς στονίης ἱπϑίδὈ! ἴγ, ΡΠ ϑσῃδάοννοά 
ἔοσττ ἴῃ [18 οἰδιι56, γεάρρθατβ αἵ [ἢ6 εἷοβδθ οὗ 
(8159 σῃπαρῖογ ἴὴ ἴΠ6 ἔοσπι οὗ βιιυϑίδηξιαὶ δάνίςθ, 
“ Ὑνπογοίοσο ἤγοντο γὲ οἰθξαϑι, ἐπ δέ εά᾽ 1. 6. 
υπτετηονεα ἔγομη ὙΟῈΓ δαΐε δησμογαᾶρο ἴῃ [ἢς 
ΔΙΈςὶς οὗ ἴῃς Ἀαβυγτγοοίίοη. 

ΤΡ γε δοίά ζω. «υἱ «αυὐραὶ ἀγχιρπεηὶ 1 
Ξγεαεῤεά.} ἱ. 6. " τᾷ γε τεϊδίη ἰη γουγ μεαγίβ δηὰ 
ταϊη5 ἴῃς εομοπί: Οὗ ΤᾺῪ ΡΓεδοξίηρ, πον ἴῃ 
ΤῊΥ ἤγϑί βογπιοηβ 1 Ἐχῃιεα ἴπ6 ἀγχιρηπεηὶ οΥ 
ἐῤε ἐγο Ῥυτε δηὰ βἰπιρίθ, ἀπά ἢονν ἰῇ ΤᾺ 
5: ϑεαιθηΐ ἀἰδοουγθοβ 1 δεῖ Ὀεΐογε γου ἴδ 
ΟἴΝΟΓ ριαπά πησμριεπὶ ὁ ἐδὲ γεπ γεγο. 
ΤὮο56 ἴννο δι[οϑιοά δεῖ οὗ ἱποχοσδθὶς ἰορὶς 1 
ῬΓεβοηϊθα ἴο γοῖϊ ἴῃ ρῥἱδίη ἰδηριαρο, θαγὸ οὗἁ 
τπεΐοσις. [1 αϊά ποῖ ῇθη αδἰοπιρῖ, γοῖ; ΠΛΔΥ͂ 
Του οσ, δἰδεὶς Οἢγιϑ ἰδ 45 ἃ ἀϊνιης 
ΡΒΠΟΒΟΡΏΥ οὗὨ ἰΐϑ οὐνγῃ 50 ργοίοιιηά 85 ἴο 855 
8}} ϑουηάϊηρϑβ οὗ δυπηδη ἱπτο!]οςῖ, ἴο ργοροιηά 
ἃ ἤηῃο 5οῆεπης οὗ οοπϑίγιοςνε ΡῬΠΙ]ΟΒΟΡΗΥ͂ 
ἴη ψΠΟὮ ἴῃς τΠΘΟΥῪ οὗ ἴπε οσγυςβχίοη 
της Ὀ6 ἰηϑδεγῖθα ἃ8 ἃ 81:ὴ ἰπ ἃ υϑβίειῃ οὗ 
βἴδγβ : ἰῃδϊ τηεῖποά οὗ ργθδοιίηρ ΤΥ ἤᾶνὸ 
θδεη σοηροηϊαδὶ ἴο βοπὶθ οὗ ΤΩΥ̓ σΤῖνα]ϊ58. Ετεβἢ 
ἴτοπὶ Αἴ εη58, νν ἢ δοπὶθ ἰγοη ] πρ 1 νοητυγοά 
ἴη Ο(ουίπίῃ ἴο σοηξγοηϊ ἴῃ »ρταπάευγ οὗ Οσθοκ 
ΡΒΙΠΟΒΟΡΕΥ͂ ψ ἢ ἴΠ6 ρ]αίη Ἰορῖς οὗὁἩ Οδνὶ! παϊϊεά 
ο ἐδε εγοἹ πὰ οὗ Οῤγίσὶ γίσοη ἤγονι ἐδε ἀραα 
Εοτ 1818 πιδίίοσ οὗ δῖ. Ρδι)}᾽5 ργθδοδίηρ, 866 
[ηἰγοἀυςίίοη ἴο 1π|5 ΕΡίϑ[ῖϊς ἂἀπὰ ηοῖθβ8 οὔ 
ςὮ. ἰἰ. 3,4. 

“γε δεῖμα “αὐεά ΤΛΕΔΏΒ “γα οἡ ἴπο τρῆϊ 
ΨΆΑΥ ἴο ἴπε ΔΙεσείαρὶς ταἰυκίϊο ΤΟΥ ἴο δα 
γΓευβαϊθά ἴῃ ἴδε ἰδϑὲ {πιὸ :᾿ ἔου σῇ ννῈ ῬΓΩΥ͂ 
Ἰὴ ἴπ6 νεγϑιοἶς “πώ σγαπὶ ἐς ἐδν σαἰυκσέίοη. 
ἘΠ απ ἐχεορέοη (ἐκτός) 15 ἃ βοποσὶς ἴϑυτη 

ῥτοῆχοα ἴο ἴδ6 ϑρεςϊῆς οἰδιϑο μηΐρις 492. ἴῃ 
ΟΥ̓άδΣ ἴο αἶταε ἴῃς νντιϊεγ πιὸ ἴο ρδυϑθ δῃά 

ἃ}} τῆαι ψ ῖοἢῃ 1 4150 γεοεϊνεά, ἤουν 
τηδὺ (γίϑε αἀἰεά ἔογ οὖὖ 51:5 δοςοιά- 
ἵηρ ἴο ἴπε βοπρζυΓαβ ; 

4 Απάὰ τῆλ ἢε ννᾶβ δυτγίοά, δηά 

ἔταπα ἴπε οἶδυβε νυν ἰςἢ ἕοστηυϊαῖθϑ ἐμ 6 ὀχοςρ- 
τίοη. [ἴ πιρῃϊ μάνα Ὀδθὴ οὐρα 45 ΔΓ 88 
[(ῃ6 56η56 ξο685: θυῖ [ἴ5 ῬγθβΟῆοΘ 566Πὴ5 ἴο 
ἀδηοῖς ἀο]  θεγδίθηοϑϑ ΟΥἹ δοϊθηη ᾿ιοϑ Δ οη ἰῃ 
[ἢε νυτὴϊεσ. ΝΒ, Μεγυοσ 15 ηοΐῖ Ἴςογγοοῖ ἰη 
ἢ18 δχρίδηδίίοπ οὗ ἐκτός εἰ μή: ἴμ6 μή ἰ5 
ποῖ τεἀυηάδηϊ. 

Ν.Β. οὔ εἰκῇ τοπάογοἃ "2 συσίη ἴῃ [ῖἢδ 
ΑΝ. Τῖ5 νογὰ ἴῃ οἰδϑϑῖοαὶ ΟΥθοκ 566 ῃ}8 
ὭΔΥΟΓ ἴο 5:5} ἐπ συαἱπ, Ὀὰϊ αἰνναγ8 δἕ 
γαπάονι, γασῤίν, ὠπαάδουϊσεάγ, αὐ δαῤῥακαγά, 
«υἱέϑομέ ἀμο γοβεσείοη, αυἱέδοι ἃ σε ἰοά »,αη 
ΟΥ ῥώγβοιο. Ὑνο ἱπϑίδησοβ οὔ ἢ}15 οογίδϊη τ.56 
ΤΩΔΥ 5υβῆςος, (Εαϊρ. Τγτ., 970, εἰκῆ κράτιστον 
ζῆν ὅπως δύναιτό τις, ἀηά Ῥτοτῃι. Ψ᾽Πποῖ. 450, 
ἔφυρον εἰκὴ πάντα. ἴῃ ἴῃς Ογαΐογες “με 
ννῈ ἤηά τλοσγο (ΠΔῃ οποθ (δε ρῆγαβθο εἰκῇ καὶ 
ἀλογίστως ποιεῖν (1 υγ51ϊ48 περὶ τοῦ σηκοῦ 
Ῥ. 109), ννΠΙοἢ ΟἸσετο ἰγδηβίδῖος ΟΥ̓ ἑεριοῦδ 
εἰ πεΐία γαΐίοης ἀπ ἐξῖργε εἰ ἱπεοησἶο. Οὐοπι- 
ΡᾶΓα 4͵50 εἰκαῖος -- ἐεγιεγαγα. ΤῊΣ τηθδηίην 
ἐπ υαίη Βοοὴ5 4υϊῖΐϊε ἔογοῖίρῃ ἴο (Π6 ψοτγά, 
ΝΟΙΠΟΥ ἴῃ ἴῃ6 Ἠε]Ἰεηϊϑῖς οὗ τῆς Ν. Τεβὶδ- 
τλθπῖ 6065 εἰκῆ ΕΥΘΥ Βααλ ἴο 5] ΡΠ} ἐπ ναὶπ 

την): δνυθὴ ἴῃ Οὐδ]. 11}. 4, νἱοννοα ἴῃ ἴῃ 
᾿ρῈ οὗ [Π6 ςοηϊεχίυαὶ ννοσά8 "Υἵὸ ἰγγαϊίοηδὶ 
ΟΥ ἱποοῃϑιάεσγαῖε (Οὐδ᾽ αἰἰδηβ, ἰξ ἄρρθῶσβ ἴο 
ἀεποῖς "]ΠΠουΐ ΔΩΥ͂ ἀ5ϑρηδῦ 6 ΓΟΑΘΟΏ (οΥ- 
Τεϑροηαϊηρ ἴῃ ννεῖρς δηὰ πηράβυγο ἴο τυῆδί 
Οπε ἰᾶ8 ἄοπθ οΥὔΓ ιβεγοα ̓:; ΠῸΓ ἄοε8 ἴδ 
εἴ γε, τὶ ΓΥ τοπάογεα, στα ταῖς δραϊηϑὶ {ν18 
νίενν. ΟὨΠγγϑοβἴοτι ἴοο ι1565 ἴπε νοσὰ ἴῃ {86 
56η56 οὗ μπγεαοορ αὐ. 
[ ὁδῃου!ὰ Ὀ6 οὈδβεσυθὰ ἰῃ σεῦ, παῖ 86 

Ιαϑσῖ σοῃάϊτ!οηϊησ οεἰδυθε ὠπ|ῶ5, γ6ὲ. ὀεϊεπεά 
ῥεεα εἶν οΓ «υἱϑοκὶ «οἶά γεασοπ σούοτα ἴῃ 6 
ννΠοἷς οὗ ἴῆ6 ῥγθοςθάϊηρ βοηΐθηςο ἴῃ δοῖι [ἴ8 
οἰαιιϑο5. [{ δῇθοῖβ ἴῃς δροάοβίβ ὁγ φυδέεζ γε 
ἄγε ὑείης “αὐὔὉεά ἴΆΚ6η ἴῃ 5ἴΓςὶ σοπποοίίου ᾿ ΠΝ 
115 ἀδσρεηάδηϊ ῥγοΐδϑὶβ ,,.,7χε δοϊά γα«:. 

«υδίοῦ γε αἶδο σεσερέεά. “εεεβἐεα 15 ρευμαρ8 
δεϊίζογ ἴῃ δη γεεείνεά ἴῃ ἴπ6 Α. ἡ. Ὑῆὸ παρά 
ἰηάεοθὰ ἰ5 ἤοχῖίδὶας ἴο εοἰἴποῦ πιοαηίηρς, Ὀυΐζ 
αεκερίεά ἰ8α ἃ νοτὰ τῃδὲ᾽ Ὀγίηρβ 6 ἔδεΐ 1561 
Τλοτο Ποης ἴο ἴπ6 (οΥης πίῃ σοΠϑοϊοιιϑΏ 655. 
ὙὟΠΕ 584Π|6 Ὑδῦὺῦ 5θθῖὴβ ἴο πηόδη φσωγισά ἰῃ 
Μαῖί. χχιῖν. 40. 

8. Τὸν 1 ἀεί εγεά ἐσο γοῖ Ἄγε ὁ αἰ] ἐδαΐ 
«υδίερ 1 αἶτο γεζείυεά. ον, ἱ. 6. ἴῃ Ἔχρ᾽δηδίίοη 
οἔ ἴῃε οοηϊεηῖθ οὗ ΓᾺῪΥ Ὀγεδοβίην. ἘἈθπάοσ--- 
ΤΟΥῚ ἀοϊ γοτϑὰ πρῖο γοὺ ἱὰ [860 7ζοτοϊλοδὲ 
Ρ'Ϊδοο νδδῖί 1 δ]εὸ τϑοοϊγοὰ, Ἀδίθογ 
Ὑ8δ ἰὴ δαὶ αὐδίεδ: ἴογ ἴπ6 εἶδυδε [8 
αἰπλοβὲ ραγοπίμείοδὶ. 

γεοεϊυεΩ. ἱ. 6. δἰγαίῃς ποσὰ ἴδὸ 1, ογὰ ὉΥ 
βρεοίδὶ σανεϊδίίοῃ: ἀπὸ τοῦ Κυρίον 18 Εἐχ- 



ν. 5--ὁ 

τἢλῖ ἢς τοβε ἀρϑίη τῆς τιῖϊγὰ ἀδῪ 8.- 
ςοτγάϊηρ ἴο τῆς βοτιὶρἕυγαθϑ : 

ς Απά τῆδῖ Πα νγᾶ8 β8δεῃ οὗ (ἰβρῇδϑ, 
ἴδῃ οὔ τῆς τνεῖνο: 

Ι. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞΘ. ΧΥ. 

6 Αἴογ τῆλε, ἢς νναβ 866 οἵ ἀδονα 
ἤνε Πυπάγεοά Ὀγειῆγεη ἂἵ οῆςς ; οὗ 
ὑγθοπι [ἢ ργοδῖογ ρᾶγί Γεπηδίη ππἴο 1ἢ]8 
ΡΓεδεηῖ, Ὀυῖ 5οηλε ἅτ (8]|]|6η δϑίεερ. 

Ῥγοββοά ἴῃ οἢ. χὶ. 21. [Ι͂ἢ “δὲς παρέλαβον 
ἴε ργοροβιζἰοηῃ 8 οὐ͵εςῖίνε: Ὡοϊ 80 ἴῷ 
παρελάβετε οἴ νετ. 1. 

ἴω ἐδὲ ϑόγεριοιῦ ῥίαςς ταθλῃβ ἴῃ ἴδε ἤγϑί 
ΤΑΏΚΞ ΟΣ ἰογερτουηά οὗἉ πὶ βοβρεὶ, ἃ8 οδγάϊηδὶ 
Ῥοϊηῖβ οἵ ἀοοεσϊγίηθ. ἴη ἴδε ποχῖ βϑϑηΐθηοα 
ἴπ656 ἴνο ογάϊπα] ροϊηΐβ, Ο γϑῖ 5 αἴοπίηρ 
ἀθδίἢ δηά γοβυγτγθοίίοη, ἃγὸ βρθοι θά. 

1 ἀεἰμυεγεά ὠπίο γοώ ῥγιίπείραίγ, ῥοαυ ἐῤαὶ 
Οῤγιμὲ αἰσά ΚΓ ομγ εἰσι.) ἔογ ομγ εἰπΦ ΤΑΘΔΠ5 
ἴῃ 1} “δὴ δοςουηῖ οὗ οἵιγ βἰῃ5 ἢ ἃ νίονν ἴο 
{ΠΕΙ͂Γ ἐχρίδιοη ᾽ : ΟΥ̓ ΩὨΟ πιδδηβ ἐπ ὀεῤα οὗ, 88 
ΒΟ ΠΟΥ Οχρίαἷη, ἴογ ον ςου!ὰ (ἢγδὲ δ6 
βϑϊά ἴο ἀϊΐθ ἐπ δεδα οὐ Οὐ 51ηπ58) [Ι͂ἢ δεμδὶῦ 
οὗ ΟὟ «εἶωδι, Οὗ οὖξγ Ὀοάϊ658 δηὰ 5οι]5 δηά 
ϑρι5, Ης αἰὰ ἀΐε, Ὀυϊ συγ ον ποῖ ἴῃ ὈεμΔ] 
οἵ οι σἐπ:. Οη [ἢ 5 οἰδϑῖὶς υ86 οὗ ἴῃς ργθρο- 
8::!οη 5ε6ὲ Αἀάϊιίοπαὶ Νοῖς δ ἴῃς εηά οὗ (ἢ) 18 
οδΒαρῖογ. 

ἀεεογάίησ ὁ ἐδὲ “εγίρέωγεν. ἱ. ε. οὗ ἴπ6 ΟἹά 
Τοβίαπιθηῖ. ὙΝΠΥ ἀοεβ 8.. Ραυὶ ἀρρεπὰ τῇ 8 
εἶδιςς ἡ Βδοδιιβα ἴῃ 5. {Ππ|Ὲὲ ᾿ξ ννὰ8 Κποννῇ 
ἴο 4}} {πὶ (6 πιλὴ |658118 ννὰ5 ϑἰδίη οἡ ἴδ 
ἐτοββ, διυιῖ!} ννᾶ5 Κηοννὴ σοπιραγαί νον ἴο ἔενν 
(Βαϊ τε 54πι|ὸ 6815 ννὰβ ἴπ6 ρῥγεάιοϊεά 
Μεββῖαῃ ψῆο ἴδμι8 ἀϊοά ἴογ ἴῃς 5:58 οὗ 
ταδηκιηὰ ἰη δΠ]πηθηΐ οὗἩ [6 Ῥγορβεςίθϑ. 

4. 4πώ4 ἐραὶ δὲ τυας: δωεγίε.}] ΨΝῺΥ 15 ἴῃς 
εἴδιιβα σεεογάϊηρ ἰο ἐῤὲ “εγίρέμγει οταιτ6α ΔΕοΓ 
[πὸ δωγα] δῃ ὄχργοϑδοὰ δῇογ ἴῃς ὠεαΐῤ δπὰ 
(ὃς γευωγγεοίίοη3 Βδοδιιδα ἴῃ6 Ὀυτίαὶ 15 ἃ 
ὨδίιΓΑ] σοηϑεαυεηςε οὗ ἴεῈ ἀδαῖῃ δηὰ ἃ 
γο-ϑιρροϑιίίοη οὗ [6 γοβϑιγγθοίίοη : [1 1165 
ἔνθοη {πε ἴννο, ἃ ΠΟσΟββΆγΓΥ Πηἰς: ἰἴ 15 ποῖ 

᾿Ἰπάοοά υὑπίοτγοϊο]ά (566 [54] δΔῃ ς 3), θυῖ τῆς ΟΙά 
Τεβίδπιθης ὕθαγϑ πιοῦα τηλγκεά νυη685 ἴο (Π6 
ἀραιῃ οὗ Οδ τσὶ δηὰ ἴο Η!5 γοϑυσγοοίοη, ἃ5 
Ὀείηρ ἴῃς ἴννγο ουδϑ 'ῃ Ηἰβ ννότγὶς οὗἁὨ τεάεπιρ- 
ἴοη. Βεῖνοοη ἴποϑε νἱϑίδἰθ ροΐθ8 1165 {86 
ςοηπδοίηρ ὀωγία᾽ : Ὀεγοπά ἴπεῖπὶ [165 οα [6 
Ιοννοῦ δἰάθ ἴπῸ ἀσβοθηΐ ᾿ηΐο Ηδάθβ, οἡ ἴδ 6 
ὈΡΌΘΓ 846 ἴῃς ᾿Αϑοβηβίοῃ. 

απά ἰδαῤ δὲ γοῦὲ αφαίη ὁπ ἐῤδε ἐῤίγά ἀ4γ.} 
ΤΟ Οτεεῖς ἴθηϑε ποῦ σγϑαιίγοβ (πὶ γονέ 
αφαὶν δὲ αἰϊογτεὰά ἱπίο ἐγ γῴεπη. Βδηάοῦ 
νὰ ἃ ὑτοᾶκ, πὰ παῖ Ὧ6 ἐδ τἰβϑῃ-οἱ 
89 τϊτὰ αν. [ἋΠ τοοϊτηρ [818 δθηΐθποθ ἃ 
Ὀτίεῖ ρᾶυδϑὲ 5ῃου]ὰ δε τηδάς δῆεσγ (6 νογά 
γέπ. Νο ἀουδί 8. Ρ41} ἰη ἀϊεϊατίην ἵὶ πιδά 6 
8ι:.:0ἢ} ἃ Ρᾶιιϑθ6. Εογ ἴο υἱζεῦ ἰῃ σΟΠΓ ΠΥ ΟΓ 
ἴῃ οπὸ ϑ8ιϑἰδπεὰ Ὀγεαῖῃ 5 ἢ ἃ ργοροϑβι[οη 845 
Ἧς μα γέσοπ οἡα ἐδε ἐδίγ ἀκα νουϊὰ Ὀδ6 δὴ ἱποοῆ- 
τυ ἴῃ ἰογβ. ΨΥε ἀο ποῖ, ἕογ ἰπβίδῃςα, 
ΒΥ “πὸ “βίγι 1 Ὠᾶνθ 866 ἴα ςοπιεῖ ἰδοῖ 
ηἰκδῖ δἵ εἴενθη ο᾽οἰοςκ,᾽ Ὀυΐϊ “1 δανν. [ἢ ἔπεϊ, 

ἴῃ6 ἀοδηϊῖΐϊς [ὸ οκ δε ἐδιγά ἀκα} 5ῃμοι]ὰ 
ῬΙΟΡΟΓΙΥ ὃὲ Ἰοϊηθὰ ἴο ἃ ἴδεηϑβε Ἴοηποίίπρ ἃ 
ἀοβηϊζο {ἰπλ6, 1. 6. ἴο δὴ δογιδί, 85 15 ἄοῃδ ἰῃ 
16 Νίσεπο στοὰ ἴῃ δὴ δγίίςἰϊς δαϑθὰ ὑροη 
(ἢ15 ἱεχῖ, οκ ἐδ ἐῤίγά ἀαν δὲ σοδϑ αραὶϊμ ἀε- 
εογάΐηρ ἐο ἐδε “ογίρίμγει. 

ΤὮε ρογίοςϊ μόγὸ ἰηαἀϊοαῖθ8 ηοΐ ἃ ραγίϊσι δ Γ 
δοϊίοη οὗ ἃ ἀεβηϊίο {πιὸ δυΐ ἃ 5ἴαϊε σοητπυ]ηκς 
δηά δϑϊάϊηρ. Ἦν γίθη ἰο ἀϊφ πὸ μιογε. [Ιῖ 
18 ργοῦφθϊς (Βαῖ 8:1. Ραυ], αἴζοσ. ἀϊοϊδιης {ΠῸ 
αὐτοῖς τας δωγίκά, τῖβϑε5 στὰ (6 ςοχηΐης 
τποιυραῖ ἰηΐο 4η δχιιϊίαπὶ πιοοὰ πὰ Θχοϊδὶ πὴβ 
ἴῃ γιπιρδηΐ ἴομοβ θά ἐσ γμεη ἴῃ 8 
οιποίίοη ἢ 508Γ5 ἀῦονβ ρταπιηδῦ δης ὑεγοπὰ 
(6 τᾶηρε οἵ ἰορίς : ἢς 1ἢθηὴ στ ἰοντογοὰ 
νοῖοα δάἀ5 ἴῃ6 δοσιγαῖα δῇεγι βουρσηϊ οα δέ 
ἐδίγά ἀαγ, ποῖ σδγίηρ ἴο ἔοστηιϊαῖα ἴἢ6 ΡΥΟΡΟΓ 
Δρροπάδρε ὲε «ὐαὦ,. γχγαμεά. (Ἰ γγϑβοβίογι 
ἰηἀοθα οἢ υϑῦ. 20 τηδῖκθβ ἴ[ῃ6 Αροβίϊθ, γονογθηῖ. 
δηά Ἰυδι]δηῖ, Ὀᾶτὸ ἢΪ8 οδὰ δηὰ 5ποιιΐ δοιὰ, 
Ννοευ ἰς Οῤνμἐ γίσοη ὕγοηι ἐδε ἐεαά ] 

δ. 454] ἐῥαὶ ῥὲ «υα΄ “τεπ οΥ ὥεῤῥας, ἐδέπ οὗ 
ἐῤὲ ἐπυείυε.1] ἘἈρηάοσ: πὰ ᾿δῇ Ἀ69 8Ὁ- 
Ῥθασϑθὰ ἴο ΟΟΡὮ8Ν, Δ709. [α΄ ἴο {δ9 
ἔχονθ. Α πιαῖζογ οὗ 5ιιςἢ πηοπιεηΐ δηὰ ἃ 
ἔλεϊ ηοῖ Θᾶϑύ οἵ σγεάεηςθ ἀοπιαηάθά ἃ ποϑβί οὗ 
ννἱϊηθ5θος; Οτοίι5. Τὸ Οεῤῥα:, 566 1 κε 
Χχὶν. 34. 10 ἐῤὲ ἰαυεῖυε. 866 Ϊοβηῃ χχ. 19-:4 
δηά [ηϊτοἀυςίϊοπ το τ Ρεΐεγσ. Αδογῖῃο ἀθαῖῃ 
οὔ {πε ἰγαϊοσ ΟΠ]Ὺ οἰενθη τοδί πθα : ὙΠοΟΠΊδᾶ5 
ἴοο ννγᾶ8 δὐϑβοηΐ δ [15 ἀρρεάγδηςθ. ἴῃ ἴδεῖ, 
[6 Ὠυπῖθοῦ “πυείυε 15 ὮΘΓΘ δὴ οἵδοαὶ ἀδϑιρηα- 
τίοη, ιϑεἀ ἴῃ ἴΠ6 54Π16 ὙναΥ͂ 858 ἀξεεγιυγὶ δηὰ 
ἐεπέμητ οἱ ἀτλοηρ ἴῃς Ἐοπ δη8. 

Θ. Ἧχεν ἐδαὶ δὲ αὐαι «τ ΟΥΓΓἹ αδουε σε 
ῥωπάγεα. Ἀδηάεγ, ΝΟΧΣ αὐΐοσ ὃ δ (ἔπειτα, 
ὯὨοϊ εἶτα) Ὧθ δρροαγθϑὰ ἴο πρχασὰδ οὗ 
Άἅνγο ππάχοὰ ὈΥΘΌΒΤΡΟΘΙ δὲ ο.006, οὗ ΟΣ 
06 ΘΟΎΘΔΙΟΣ Ῥᾶτὶ σγϑδὶη Ὑ8ῚῚ τον, 
ἘΒΟΌΒὮ 5010 7011 846100} (ΜΘ ΠΟΥ ἀϊά 
ἔΔ}} 4516 6). 
Δ δῆ δηὰ τῆοτο ἢ 8 5] πη]! Ἅπθοῦ5 ΤΔ}1- 

[εϑίδίίοη ἴο 50 ΠΊΔΩΥ δϑδρεςίδίογβ οςἼουττεά, 
ὙΠΟΙΠΟΣΙ ἴῃ ΟΔ]166, ἃ5 ϑοῖῆς ἋἈ]ηἰ, ΟΥ ῳ ἴῃ 
ἐλομή σις 8ἃ8 ΟἴδοΙβ, 86 πον ῇοτγο τοοογάρσά. 

ΤΟΡΔΟΌΪΥ, ποννενοσ, ἰξ οσουττοά ἴῃ Ο|1|6 : 
866 πΠοῖο5 οἡ Μαῖϊ. χχυῇ!. τ6. Βιιῖ, 25 Τθο- 
ἀοτγοῖ σοιηάγκβ, ἴπὸ [Θσ[ἸΠΠἸΟΩΥ οὗ ϑιι ἢ ἃ τηι}]}- 
Οἰυάς οὐ δγθ-νν π65505 ΟἹ ΟΠ6 Οσολϑίοῃ 
ἐφάπαξ) οἷᾶςε5Β ἴῃς ἴδλεῖ οὗ οὖγ 1, οτγὰνϊπ 
ΘβυγγοοσϊίΐἨἍοη δογοπά ϑιϑρίςεῖοη. [{ δῃουϊὰ 

6 τουπηοπιδογοὰ τπδὶ [18 Ἰοπρ-ἀσγανγ ἄγριι- 
τηοθηῖ οὗὨ οσιυϊαῦ (οϑ[ ΠΟΥ 8 δά ἀγοβϑοὰ ὉΥ͂ 
81. Ραυϊ ἴο (6 Οδυτοῖῦ ἰη (Οοτίπίῃ, ἃ5 ἃ 
ῬΓΟΙ πα ΠΑΓῪ θα5ὶ5 ἔοσ τεάυςηρ ἴο 5ιἰεπος ἴα 
ΔΟΜ ΟἿ οὗ πο γαμγγείίοπ. ὙΤῸς υπάεΓ- 
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, Αβετγτθδῖ, ἢῈ νγᾶ8 86θη οὗ δηλ68; 
τῇεη οἵ 81 τπε δροϑβι]εϑβ. 

8 Απά ἴΔ3ῖ οὗ 4}1] με νγᾶ8. βεδεη οὗ 
τὴ αἶβο. ἃ5 οἵ 'οπε Ὀογῃ οιζξ οἵ ἀμ, 
ἘΠΊ6. 

Ι., ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΟ. ΧΥ. ἷν. --το. 

9 ἔογ 1 δηὶτδε ἰεαϑῖ οὔ τῇ ἀροϑβίΐεβ, 
ἴΠδῖ δηλ ποῖ πιεοῖ ἴο δὲ οδ᾽ἰεά δῃ 
Ἄροβῖϊε, Ὀεσδιβδα 1 ρειβεσιτοὰ τῆς 
σδατοὴ οὗ (οά. 

1Ιο Βυῖ ὃγ τὰς ρτᾶςε οὗ (ὐοά 1 λπὶ 

[δουρὶ οὗ (πε νψυσίτεγ ἰ5, {Ὁ 1 15. ἃ ἔαεϊ {παῖ 
Οδγμῖ ἰς γδη, ὙΟΌΥ ΠΟῪ ΟΥΥ {παῖ ἀεαά »ιέμ 
αγε ποὶ γα σά 15 αἴ οὔσς δχτησι πηθά : δυῖ 
(παῖ Οὐγῖε ἐς γίσεη 15 ἃ ἕλςῖ {πα ΤΛΔΥ 6 ΔΙΏΡΙΥ 
κυῤδπίδητιαῖοά, ἔἕος οὗ Ηἰβ5 ὈΟΟΠΥ ἀρρεᾶγᾶπος 
ἴον ἴα ογυςϊῆχίοη 1 Βᾶνθ ΠΊΔΩΥ ΕΥ̓Ε ν Π6 5568 
51} Ἰινίπρ :᾿ ἴμεδε εγεν ηεβδεβ ἃγῸ ῥῖο- 
ἀυς!δ]6. 
ΤΗς ἰαϑῖ εἰδυβθ οὗ {π|8 νεῦβϑο, π5ῃεγθοὰ ἴῃ ὉΥ͂ 

δέ Ξε ἐρομσό οὐ αἰδεὶξ, 1ι86. ἃ βιιϑογάϊηαίεα αἶδιι56. 

7. Δεν τραΐ, δὲ αὐα:ς “τη οὔυΐαν»ηθι; ἐῤέπ οΥ 
αἰ] εἐῤε “4ρουἰ..) Ἀδηάοσ Νοχὶ δύζοσ δ δὲ 
19 δυρυοασχϑὰ ἴο 28116058: Ὡοχῖ Δύζοῦ ἰδαΐ 
ἴο [ἈΘΔΡΟΒΙ168 8411. Αρδίηῃ ἔπειτα ΞΞ πέχ ἐπ 
ογάεγ, Ὡοΐ αὔὲογ ἐῤαὶ 45 ἴῃ ἴῆς Α. Ν. Τβῖ5 
ἀϊπεϊποτοη 8 ἱπηροτγίδηϊζ ἰῃ νν. 23, 24. 

ΤὨΘ βϑόνογαὶ ννογάβ ἀεποῖίηρ "ϑεαυδηςσς᾽ ἴῃ 
[8656 νϑῦβϑϑ, φῇβεγαυαγάς, πεχὶ ἰπ ογάεγ, ἰασέ οὗ 
αὐ, τλᾶκὸ ἴἴ ΒΚ Ϊγ ργοῦδῦϊε παῖ ἴΠπ656 δρ- 
ρόδύδηςοβ οὗ οὖν 1 ογὰ ἃγὲ δεῖ ἴῃ Ἴσῃγοηο- 
Ἰορχῖςαὶ ογάθσ. Ὅς ἴννο ἀρρδάγδῃοςβ βρθοϊποά 
ἴῃ νοῦ, 7 ἃῖ6 ιητγοοογάθὰ οἰϑοννῆοσο, δηά 
οἴδβεγννιβα ἀηκηοννῃ. (ογδίηἶγ ἴῃ ἴῃς ἢγδῖ 15 
τηδδηΐ [|ἀπλὲ5 ἴῃς [ι5ῖ, σδ δά ἴῃ Ὁ]. ἱ. 19 
ἐδ Ὀτγοῖποσν οὗ ἴῃς 1Ἁ,οτά." [ἢ [ἢ ἰαβῖ οἸδιιϑα 
ἴῃ6 οἰ ρμδ58 18 γαῖμβεσ οπ ἴῃς ννογὰ χρονίξε 
τῆδη οἡ αὐ. 

8. “πώ ἰασι 9 αἰ δε ανα. “τεπ οὕ »ρ αἰτο 
Ω: ΟΓΓ ογό δογη ομὲ ὁ ἀμὸ )ς.1] ΤΠ ΑΟ Υ. 
ποῖ υϊὲ τρί Πότε: γεποσ δηα οδχρίδίη, 
Τὶ οὗ 411, ΒΟΎΘΥΘΣ, ᾿πδὲ 88 17 (ἢ6 ννᾶ5 
ΔΡΡοδγίηρ) ἴο 789 δοογεΐϊνο οὔθ (οὗ {πε 
Αγροσο! ἐς ἔπ} 7} 8 δρροδιϑὰ 8160 ἴ0 1190. 

Ιπ ἴπ6 Οτεοκ ἴἢδ ννογὰ 20 γιὸ 15 ρδοβαά ἰδϑί 
ΜΙ ἢ {πὲ ΘΠΡἢ 4518 οὗ ρεπυΐης πυγα γ. ΤΗΣ 
ϑᾶτηθ ραϊποϊϊς οδἸηρμαϑὶβ δοσθοηζυδίοβ (6 
1η1014] 1 οὗ ἴῃς πδχί νϑγϑβα. 

Τῆς τρϊ οὀχρίδηδίίοη οὗ ἰἢ}15 ἴεχί 56 επὶ5 ἴο 
Ὁε [π15. δῖ. δι] 15 βίαϊπρ ποῖ ἴπεὸ ροϊπϊ οὗ 
νίονν ἔτοπὶ ννοἢ Β6 τοραγάβ Ὠἰπηβοὶ τ, ἐῤίς ἢς 
ἄοεϑ ἴῃ ἴῃ πεχέ νεῦϑθ, θυῖ ἴῃς ροϊηϊ οὗἉ νον 
ἔτοπι νυν ϊςἢ 6 σοπορῖνοβ {πὶ (ἢ6 1 ΟΥ̓ ΤΩΔΥ͂ 
πᾶνε τεραγάθα πἰπ. ἢ ϑδυρροβοθ [παῖ 
ΑἸ τίσι ἴῃ Ηἰδ εἰγουϊ οὗ οδ] πῆς τε ἴο ἴΠ6 
Αροβίοϊαίο δρρεαγϑοὰ ἴοφῃηἰτη θὰ Πδπιᾶϑςοι!8 
ἰατἱ, α. ἀεερεις Ἀΐπι, ἴ[Π6 ροσγϑθοῖοσ οὗ [6 
Οδυτςοῖ, [ἢ Ἰοᾶσῖ ννουίῃγ. 

Ν.Β. Το γσεηάογηρ «. 29 ἐδὲ αδογέϊυε 
οὐς οι τοασῖγο οἴπεῦ Οὐκ, ὡς (ὄντι) 
τῷ ἐκτρώματι. Αἴζογ ἴδε εἰ ἰῃ ὡσπερεί 5που]ά 
6 5ῈΡΡΙ]Ιοα βοπιοϊίηρ κὸ ἔμελλεν ὀφθῆναι 
ΟΓ εὡρᾶτο. 'Ὡσπερεί ΟΟΟΙΓ5 ποννθογο εἶδε ἴῃ 
ΝΥ. [5 υδ6 5 πιοῦε ϑυδ)θοῖϊνε ἴΠ4δὴ {παῖ 
οὗ ὥσπερ. [ 118 οχρδηδίίοη οἵ ὡσπερεί ἰ5 

σογγοςῖ, [ῃς ογάϊΠΑΓῪ νίονν οὗ [15 Ὑεῦγϑθε ἰ5 
ἰηδοσυΓαῖθ, ΠΑΙΏΘΙΥ αἰ ἀδοσί νι ηοη 6ϑῖ ἀἰρηι5 
Ὠυπηδη0 ΠοΙηίπο, 5ἷς αροσίοέμε περαὶ 58 ἀϊσηιπι 
ΔΡοϑῖο!! ποιχηθ ; Βοηρεὶ. 

ἐαπἰ 9 αἰ ΑΟΝ. αᾳυϊΐ τἱρῃιίξείμας ἰ5, 
ἐδε ἰατ 9 αὐ ἐδέ ἀῤῥεαγαπεο. (Πάντων 15 
ΠΟΌΪΕΓ: ΜΟΥ͂ΡΟΣ τρδίκοβ ἴα »πασεμέπο, τεϊοστίη κ 
ἴ ἴο [6 Αροβί!εϑ δἀπὰά γεπάριιῃρ οὔ ἐδεηι αὐδ. 
ΤΠῈ Οτεοεὶς ἔοσ [δὶ ἰάθα νψουϊὰ γαῖμεσ ὃὉ6 
ἐσχάτῳ αὐτῶν πάντων, 586 Υ. 1ο, ΟΥ̓ τῶν 
πάντων.) 

9. δ1.. Ρδιιὶ], μβανίπρ }ιιὶ σἰδίθα ννμαΐῖ Βα σοη- 
οοῖνοϑ ἴπαὶ 186 1 ,ογά πιυδῖ παν τπουρδῖ οὗ 
Εἰπι, πονν Ργοςδεάβ ἰο βδϊο νυ μδὶ μὸ {810 Κ5 οὗ 
᾿Πλ56] ἢ 

10. Βωὲ ὁγ ἐδεὲ σγαες ὁ.) Οοά 1 α»η, 49" -.] 
ΤῊΒ νοῦβα δῃοιϊά Ὀὲ ἵδη πη ϑδιγίοςϊ οοῦ- 
ῃἠδχίοη ἢ ἴπ6 Ῥγθοραϊηρ οπα, ννὨϊςὶ ἰηἀορὰ 
ἴξ τπιοάϊῆεβ δπά 1Ἰυδῖγαϊθϑ, ρίδοίηρ 1Ὁ 1 [18 
ἴγυθ ἰἰσῖ, (ΤΒΟ τοηάθγίηρ οὗ ἴπ6 Α. . ἰ5 
ποῖ ὨΔΡΡΥ ΠΕΓΕ, τη ϑεαὰ ἰπ ραγί ΟΥ̓ ἃ γοδάϊης 
ποῖ ρεηιϊηθ, ἡ δείοσε σύν. Τῆς ἢγεὶ δέ ἰ5 
σογγθοῖίνα Ξϑ γε, οὶ δΔανογϑδῦνο Ξ ὀμΐ, 48 ἰῇ 
16. Α.ν. 

Κοηάεγ ἴΠ6 ψΒο]6 νεῦϑα δῃά Ὄχρί δίῃ ἰὴ σοῦ- 
ποοϊίοη νι [86 ργοοθάϊηρ οπο, Νοῖ πιροῖ ἴο 
Ὀε ςαἰϊεὰ Αροβίῖϊθ ἅπὶ1, ποῖ ννοσίῃυ ἴῃ τιγϑε] 
οὗ ἴπ4ἴ Ποποιγαῦ]ε πᾶτθ, γοῖ ὉΥ ἦ80 1800 
οὔ αοἂ δπι παῖ 1 δὰ (4 Πασγά-ννογκίηρ 
ΔΡροβίϊθ), δὰ δὶβ βύδοο ὙΒῚῸΣ σοδομβοὰ 
πῖο τὸ (»6 ΕἸρΡῃΔ[10) Ῥχγονυϑθὰ ποῖ ἰῃ- 
οἴἶοοῖθδι),, αἴ (οη ἴΠ6 ΠΟΠΙΓΑΓΥ) ΟΣ 6 ΔΌ.π- 
ἀδηΟΥ Τὰ 8 ΓΏΘΥ 411] ἀἰὰ 1 ψΟΥΚ Βασχὰ, 
γοῖ Ποῖ. 1, Ὀπὶ 1} ᾳατδοο οὗ σοὰ (ἀϊά ννοτκ 
δἰοηρ)ὺ) τὰ τ. Επιρμαβὶβ σἴσοης οἡ ἴδα 
Ἰαϑὶ »πόο: ποῖ "τοί τας, Ὀυζ ὁ Π γε, 1.6. ἐπ 
εο»ὀίπαΐον «υἱὲ νιν, Τὰς ρτάςε οὗ σοὰ 
δηὰ ἴδε σοπουγτεηΐς νν}}} οὐ Η 8 Αροβίὶς ἃσὸ 
ἴννο ςοοῖηςίοηϊβ ἰῃ δνδηρο 5ῖς ἰδθουσ. Αὐ- 
δυκίίης ἴά4Κ68 ἴπ6 γὶρῃϊ νἱονν οὗ 1}158 ρᾷϑϑαρο, 
νν8Ὸ 5ἂν ἴΠδὲ ἴῃ αϑῖ ννογά "πε νγὰβϑ ἴο ὃς δο- 
ςοπίιαῖεά : (ἢ)15 15 ρα ἴτσοπη ἢ 8 νυτηρ ὥρη 
410, ποῖ ερρε δσὸ ἴῃ ἢ5 σοτηπιοπί ; ΝΟῺ δρῸ 
Δυΐοτῃ, 1.6. ΠΟ] 50]0.5, 864 ν»γαῖῦδ ἢ εἱ πιδουπὶ: 
ἃς ΡῪῈΙ πος πος φγαῖίᾶ ϑοἷα 6 ς 'ρ8ὲ 30]118, 5εὰ 
δ͵Ιαῖία οὐτὰ ἐἠζο. 

ϑοὴς πιοάργῃβ ὀχρίδίῃ (ἢἷθ νεῦβθ, 85 ἰξ 
“ ἀιϊνίπο ρονθγ ντουρῃς ἢ 81, ΡῈ] ἴῃ βυςὰ 
οὐοτνν Βα πη πιοάσυγε, πὶ 8 Αροβίοὶ!ς 
ἸλθουΓ ννᾶ8 ΠῸὺ ἰοῆρεῦ ἢΐ8 οὐνὴ ψόσκ, Ὀυϊ 4]} 
οὗ Οοάΐβ ργαςθ." Βυῖ [8185 υἱὸν οδηποῖ 
ΑἸΤῚΥῚ ὃς οχίγαοϊοα ἔἴτοσλ πὸ ἴοχί τὶρμ 
τοηϊογοά. ΒΟΥ τλυϑῖ ψγνὸ ἰηΐοσ (ἢδῖ δοὰ 
Κηπονίης ἴῃς Βολγῖβ οὗ πιεῆ, σίνεβ Η5 γσδᾶος 

.« 



ν. 11--14.} 

ψῆδο 1 λπὶ: δηά ἢ18 ρύδςς νυ ῃῖςἢ τυᾶς 
δεείοιυεάί ὩρΟη πιῈ ννᾶβ8 ποῖ ἴῃ νδ]ῃ ; 
διις 1 ἰἸαδουγεά πιοῦα ἀρυπάδηον [ἤδη 
{ΠΕΥ 41}: γεῖ ποῖ ἷ, Ὀμῖ τὴς ρήάδςε οὗ 
(σά νῇϊοἢ, νγῶβ νι πιο. 

11 Ὑπεγείογε ψ μεῖπεγ 1} τὐόγε 1 
ΟΥ ἴδαγ, 80 νγὲ ρίεαςῆ, Ὧπὰ 80 γὰὲ 
δε] νοά, 

ἴο 411} ψνῆοπι Ηδ 5665 ἴο ὃ6 γεοερῖϊνε οὗ ἴἴ: 
πὰ ἴο δύο 85 ιἰι56ὲ 1ἴἴ ννεὶ]], Ηὸ ρίνεϑ ἴἴ ἴῃ 
ἰΑΓΟΣ πιοᾶϑυγα. ὍΠ6 ποτε νγογκ ἄοπεο, [ἢ 6 
ἴΔΟΥΘ στᾶσα ρίνεη [ἰὴ ἴδςϊ, ἴθ σας 5 ἃ πχυΐμδὶ 
ἰηϊογδοῖοη δεῖννθθα Οοὐ 8 ὅτάςθ δηὰ τηδηβ 
ι.56 οὗ [ἰ, Ἰυδῖ 45 ἴ6σὸ 15 Ὀοΐννθεη ἴῃς γαίῃ οὗ 
Βοάνθη δηά τῆς πιϊδῖ5 οἵ δα. ἼΤΠ6βε ἔνο 
κιηάγοα πχοϊδίυγο5 ργοάιιςθ δηά τοργοάιϊςς 
ΟΠς ἃποῖμου: ἤθη στὶς ἢ γαίῃ {815 ὑροη 508 
στουπηά, ἴῃ ἀπε {ἰπλὸ ἃ βταῖε[}] τηῖϊϑί γίβε5 δηὰ 
ΠΛΑΚΟ5 ἔγοδῃ οἰοιιάβ : ἴῃεθε ἀσαίη ὅγεαῖκ ἰῃ 
[γοϑῇ ταῖῃ. δῖ. Ρδιι)ὶ βἰδῖοϑ [μα Οοα δ σγᾶςε ἴῃ 
ἢἶβΒ οὐ οἂβθα ἀϊά ποῖ ργονὸ ἱποβεςίιυδὶ, θ6- 
οᾶυδο ἰἴ νγὰ8 ποῖ δἰϊοννεὰ Ὀγ Πιπιβοὶ ἴο 116 Ἰά]6. 
ΒΥ ᾿18 δἱά δηὰ ςο-ορεγαϊίοη ἢθ ἴο]θὰ ἂπά 
το ο θα ἰπ Ἔχοθϑβ85 οὗ 4}} [86 οἴ ΠΕ Αροϑβίϊ!δϑβ. 

11. Τρεγεΐογε «υδεῖδεῦ ἰξ «ὑεγὸ 1 ον 1δὲεγ.} 
Ἀδίπεγ, ρογθαρϑ, ΨῬ ἈΘΈΟΥ, ΒΟ ΥΟΣ, ἴ ὉΕ1 
ΟΣ ΤΆΘΥ, 1.6. (6 οἴοΓ Αροϑίϊαβ. 

ΤΒΘ νογὰβϑ σοηνοΥ ἃ βἰἀἐ- βίδηςε δἱ ἴποβ86 
ἴη ΟοΥπῖμ Ψν Πὸ Το] θά ἴῃ φιοϑίίοη δῖ. Ρδυ}}8 
δροϑίοϊϊς γσάπκ. ΕἪ]] 56η868 15: [ἴ 15 ἃ πηδίζογ 
οἵ ΠῸ πιοσηοηῖ Ὑποῖθοσ Ῥδὺϊ οὐγὔ θρῇδ8 
ΑΥ6 ἴῃς Ῥγοδοποῦθ, 50 ἰοὴρ 48 ἴῃε [Ἃτ0}6 
ἀοςίτϊπεβ ἀγὸ ργοοϊαϊπηθά. Αἵ 4]] ὀυθηῖβϑ, 1 15 
οογίδιη (μαϊ «ὑ6 ἀο ργϑᾶςῃ ἴβεῖῃ, δηὰ ἰξ 18 
ςογίδίη τηδῖ γε ἀϊὰ Ὀε᾽ενα ἴῃθιπι, με αἴ γουΓ 
σοπνογϑίοη γε δον ἢ [ῃ6 Πρατῖ δηὰ ἰη 
γουγ Ὀαρίϊϑη γε σοηξεβϑεα ἢ τῆς ποι ἢ 
(παῖ ἴῃς βᾶπια [θβυδ, γῆο αἰδαὰ ἔῸΓ ΟἿΓ 51η8, 
ἷς τίβοῃ ἴγοπι ἴπε ἀοδὰά. Ηἰβ ογοββ δηὰ Η 5 
ΤΟΒΙΣΤΘΟΊΟΩ γα 51}}} τῃ6 βυπὶ δηά βιιθβίδηςα 
οὗ Οὐ ργοδοβίηρ δπά γεγο ἴπθη (ἢς ςοηΐρηϊϑ 
οἴ γουγ Δ}. 

Ονἰεαὶ ποῖε. ὙΤΠδ οὖν Πάτα Ϊγ ΤΓεϑυπΊ68 (ἢ ς 
(γοδά οὗ ἴμε ἀϊβοοιγθοθ ΠῸΠπ ν. 8, 85 ΜΕΥῸΓ 
1Πϊηκς: τῃ6 ἀϊδίδησε 15 ἴοο στοδῖ. Ηετε ἰΐ 
Βεεπὴ5 ἴο 5 ΏΠ δοιυευεγ ΟΥ αὲ αἱΐ ευεπὶ:. 
ὙΤΗ18 Ῥαγίοὶς 5 αἰννᾶὺϑβ σγείγοβρεοίίνο, δηά 
ἘΘΏΘΓΑΙΙΥ θεγνοβ ἴο ἄγαν 8ῃ ἰπίθγοεησθ δηά 5 
ἴδοὴ τεηάογοὰ ἐδεγοζογό ΟΥἨ εοηπεημεη. Βαυῖ 
ΒΟΙ ΘΙ ΠΊ65 [ἃ ἰ8 υϑοὰ ἰῃ “ερρρρέπς ὦ ΟΥ̓ῚΏ 
“εἰ έρς ἃ χυεεηίοη ἢ ἃ ὈαοκΚνυναγά ρίδπος δὲ 
δοπῖε δεκηον θάκχεά ἕδοεῖ, Ὑ ἤδη ἰξ ρρδᾶτβ ἴο 
ΤΠ64 ὁπ ὅπεὶ δοιυξυεῦ ΟΥ̓ αἱ ἀηγ γαϊε ΟΥ̓ δὲ 
ἐγμΐ δ 9. 1δε »εαξ τοῦ ἰς ΟΥ̓ ΘΙ ΤῊΡΙΥ ἐπ ἡαεὶ, ἃ5 ἴῃ 
ϑον. σοεορῆ. 874. δόλοις ὀλούμεθ᾽, ὥσπερ 
οὖν ἐκτείναμεν : ἴῃ 115 ἴη6 ἴἃ σδηποῖ πηδδῃ 
εοημεφμοη. ΝΕΙ͂ΛΟΣ ἴῃ ἴῃς ἴοχὶ Ὀεΐοτα ὃ 
οδη ἴθ ννοὶ]] αν {Π18 τηϑδηΐϊηυ, Ὁ ἴῃογῸ [5 
Ὠοΐ ἃ ΡΕΖ ΠΕΔΓ δῃοιρὴ οὐ ΨὨοΝ ἴο Πᾶπξ 

Ι, ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘ. ΧΥ. 

12 Νον 1 Ογῖβε 6 ργεδοηδά ἐἢδΐ 
ἢς τοβὲ ἔγοπῃ ἴῃς ἀεδά, ἤονν 84 δοπὶς 
διηοηρ, γοιῖι τῃδῖ {ΠΏ ογα ἰ8 ΠΟ γεϑιγγεος- 
τίοη οὗ τῆς ἀεδλά ἡ 

12 Βυζς 1 τπετα θὲ πὸ ταϑυγγεο- 
τίοη οὗ τῆς ἀελά, [θη ἰ5 ΟἸτβε ποῖ 
ΓΒΕ ἢ : 

14 Απά ι΄ ΟἸγβε δὲ ποῖ τγίβεη, 

186 εοησέφμοηος: ἃ ὈΪ 6111056 ψου]ά Βᾶνὲ ἴο 
ὃς ἰηβεγίθα. 

12. Νοευ ἱ" Οὐνμὲ δὲ ῥγεαεδεά δαὶ ῥὲ γοἱἊ. 
Ἀδηάοσ ἐδ ρσοδομβοὰ ἐμ δὶ ἥσοσι [86 ἀθδὰ 
89 ἐβ σίδϑῃ. Ετηρ[ 4515 οἡ ἴη6 νγογὰ Οδγίσέ; 
ἴογ Ἠΐ τεϑυστεςίοη, ἃ ἕδοϊ ννε}} διϊοϑιεὰ ὈῪ 
Βιπάτοαβ οὗ εγονν ἤε58565, ἔογτὴ5 ἴῃς 4518 οὗ 
{πὲ ἀγριυσηθηῖ ὈΥ ΙΓ ἢ 81. Ραυὶ τλκο5 δυϑυγὰ 
[6 ηϑνν 1Π 6515, "ἴΠεγΘ 15 ΠῸ σϑϑυσγοοίϊίοῃ οὗ 
ἀεδά πηδη δ ]].᾿ 

[τ σιουϊά δὲ οὐβογυθά ἴμαῖ τ 6 Αροβίὶς 
ἀοεβ ῃοΐ 54 Βεγὸ “ἰξ (γιϑὶ ἐγ γνοη᾿ (δαὶ Ἠδ5 
Ὀδοη ἀθυπαλπηΥν ργονυθά). Ὀυῖ “1 ΟἸγίδὶ 15 
}γεαερεά ας γεπ" ὍΤῆδ σοπηθχίοη οὗ [ἢ 15 
γοῦβο ΠῚ [Π6 ῥγεσεάϊηρ οἰ ΑΓ ἰ5: ΟΠ γιβῖ 
ΤΊβθη ἔγοπὶ ἴῃς ἀεδά ννὸ Αροβίὶεβ 51}}} ργεδεῇ : 
πον ἰξ [815 ἀοεσίγίηθ 85 511} ργοδοῃοά ἴῃ 
(οτίητῃ, μονν ἴῃ ἴῃ ννου]ὰ σογλθβ [ἴ ἴο Ρ458 
(Παῖ βδοπὶθ ἃπιοὴξς γοὺ Αἢἕγπὶ 80 ἂδηά 50. 
ἈΦΑΥ 1 ἂπὶ υϊα δἵ 4 ἰοββ ἴο υπάογϑίαπα 
Βονν τὸ Βαρρθῆβ {πὶ ἴῃ ἃ σμύυγοι, νοι τἢ}}8 
δοκπον)εάρεά ἴβεοϊ 15 ρΡγοοϊαϊπηδά, Ἴετίδιη 
ῬΘΙΒΟΠ5 (ὙΠΟ 5}.4}} Ὅ6 Πα4Π16655) δεαγίηφ ἴἢ]15 
ἕλοϊ ῥγοοϊαϊπιθά, παπιθὶν παῖ ποτα 5. σοη- 
ξοϑϑθάϊυ οὔθ τῇδῃ ννῆο ἀϊεά δηὰ νγδ5 σαϊβεά, 
ΠονογΠ6]ε58 ἄλγε ἴο τποοῖ ἴπε ργοροϑιίίοῃ 
[παῖ πο τῦδη γῆ ἢ438 οηςδ αἰδά 15 Ἔνεῦ γαὶϑθά. 
ΤῊϊθ ργοροϑβιτ[οη ἀθηϊθ5 ΟΥ̓ ἱπιρ]Ἰσδίίοη δηὰ 
Ὴ φ μη, χρωνω [86 ταβιγγεσίίοη οὗ (ΒΒ γιϑῖ 

ἱτχϑο]ξ, 
18. Βοπάοσ δηά οχρίδίη--- Βαϊ ((ἢ15 Ρσο- 
5δἰτίοη οὗ {πεῖτϑ βίδηάδβ οἷἱξψπ πιοσο ρἰαγίηρ ἰῃ 

[ἴ9 Δὐϑυγα Υ, ἴογ) ἱ7 8.6 ἰδ ὩῸ ΤΟΒῺΣ- 
τοοῖϊέου οὗ ἀοαδὰ τὰϑ (1[ϊ ἔο]]ον8 Π4[) 
ΟὩΥὶδὲς 8180 ἰδ ποῖ ΓΣἰδθῶ, ΟΥἹ ΒΟΣΙΙΒΟΣ ἐδ 
Οπτίδῖ στίϑθῃ. δωῤίαίο ρόπόγε το Γ δὲ 
“ῥεεῖος, Οτοῦυβ: ΟΠτβὲ ἰ5 ποῦ ἴῇς σβεελος 
οὗ τη χεέπια. 

Οὐ εαὶ πος. ΤῊΣ τρῃΐϊ πιδδηϊηρ οὗ οὐδέ οτα 
18 αὐτὸ ποῖ ΟΥ̓ πείἐδεῦ ἴῃ ἴΠ6 5686 οἵ πὸ »ιογέ. 
ϑοπὶς σοπάσθγ ἴἴ ποῦ ουεπ: Ὀυΐ (Βαϊ τηθαπίης 
υπὲ Ὀγοακθ ἴπ6 Ἰΐης οὗ (6 δγριπηθηῖ, δῖ, 
Ρδυ}5 δγριχηθηΐ οἰθαυὶν ρίδοθα Ὁ τιβὶ ἢ 1η6 
σδίοροτυ οἵ μυπιδη Ὀεῖηρ5, δηὰ [δὲ ἀτγιξι οὗ Κὶ 
58 {π|8: [{τΠ15 ργοροβι[ίοη δὲ ἴσιις οὐΥ͂ ἃ]} 
δυχηδη Ὀεΐηρβ {παὶ ἅπαξ θανόντος οὔτις ἐστ᾽ 
ἀνάστασις, ἴὶ ἔοϊ!οννΒ οὗ σουτγδὲ 1Πη4ἴῖ ΟΠ γχὶϑῖ 
ἴοο, 8η ἰηάιϊνάυ] οὗ ἴῃ6 οἶδ55, πονεῦ ἰεβ 
τὴς. τοτηῦ : {πεγεΐοσγο Ηθ 8 ποῦ ' τίβδδεῃ ἴο ἀϊδ 
ὯΟ πιοῦο᾿᾽ (ἐγήγερται). 

14, Ἀδηάογ, Βαϊ ἱ7 σπσὶδὲ ἐθ ποῖ σἱδθ 
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{Πδπ ἐς ΟὟΤ ῥγεδοδίηρ νη, ἃπὰ ὙΟᾺΓ 
ἔλιτῇ ἐς αἷβο νδίῃ. 

Ις Ὗδδ, ἀπά ννὲ ἅγὲ ἰουπά ἔ}]5ε 
νυν ἴποθθος οὐ Οοά; βΒεςσδιβε ννγα Πᾶνα 
τεϑιθεὰ οὗ (ὐοά τπδῖ δε γαϊβεά ᾧὑρ 
(ἸἨγῖβε : ννποῦι ἢε ταϊβθὰ ποῖ ὑρ, ἰΓ 80 
Ὀς τῆδλι τῆς ἀεδά γίβε ηοῖ. 

16 Εογ ἔπε ἀσδά γίβε ποῖ, [θη 15 
ποῖ (Ἰηβῖ γαϊβϑά : 

Ι. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΟ. ΧΡ. ἵν. 15---20. 

17 Απὰ 1 ΟἸγῖβε θὲ ποῖ γαὶβεά, 
γουγ ἔδἢ ἐς ναΐη ; γὲ ᾶἴ6 γεῖ 'ῃ γουγ 
51η8. 

1ι8 Τδη {ΠΕ Α'5ὁ0 ὑνηῖς ἢ ἅγὲ 
ἔΔ]]επ δϑίεερ ἱπ (ηγίβὲ γε ρεγίβῃθα, 

19 [Γ ἴπ τὴῖι5 {πὸ οΪγ ψε πᾶνε 
Ὦορε ἰῃ ΟἸγῖβῖ, ννεὰ ὅγε οὗ 411] πιεη 
πλοϑβῖ τη βεγαῦϊε. 

20 Βυῖ πον 18 ἢ γβὲ ἤβεη ἔτοπι 

βίδηςε οὗ νϑῦ. 13, πιδδ ῬΑΥΕΥ ἴῃ Ὁσγοοῦ οὗ ἴῃ 6 (επηρ βία οὐ (πε ποῦ), σοϊὰ ἔμβθῃ ἰδ ΟἿΣ 
ῬΣοδοβίῃρβ δὶδο, σνοἱὶὰ 
8160. 

(οηποχίοη δηά Ὄχρδηβίοη; [ {τις ὃς ἴῃς 
Ρτοροβιίίοη οὗ ἴπεβϑε 5ς10}15ῖ8 οὔ 56] [-βί γ]εά 
“ Κποννβουηείπίηρ8,, ἰἴ8 ἰορίοδὶ ἱπίδγθποθ. 15 
ἱποχόσαῦϊε---Οδγμ ἱς ποὲ γεπ. Βυῖ ἴΠ6 σοη- 
ΒΕ] ΕΠς65 ἴο τ15 δηά ἴο γοι οὗ 18 ΠΟ  βϑαγΥ 
ἰηΐεγθησς ἃγ6 1ΟΓΓΌΪΕ ἴο σοηϊοπηρ]αῖο ; ΤῸΓ ἐπ 
ἐδαὲ εα:ε (ἄρα) ἴδε 5ιιδδίδηςε οὗ Οὐγ ργθδοῃὶηρ 
Ἰκονν θα δηὰ (ἢε ςοπίοηϊς οὗ γουγ δεϊϊονης 
᾿κονγῖϑε ἃγὸ 4}} Βο]]ονν 65568--- γδη 165 νϑητ}- 
Ἰλῖθα ἔογ ἃ ϑϑδθϑοῆῦ. Τῆθβδο ἢβοαρίίηρ ὈυΌΌ]65, 
διάάθη!υ ρηοκεά Ὁ 1018 ἢδνν ΡΒ ΟΒΟΡΏΥ, 
ταοὶς ᾿ηἴο 41γ. τ ᾿ξ γοιι γεπιονο ἴμ6 τοϑυγ- 
τοςτίοῃ, ἱπιπηεάϊδίε]υ οπὲ οὗ ἴπμε ἴννο ρι 118 Γγ5 
(μδῖ Ξυρροτί ἴῃς ἀγοῦνναγ οὗ ἴῃε ευασηρσεὶ [41]5, 
δηά νυ 1 {πὸ νοὶ ἑδργὶς 8115: ΟἾγιβϑιῖ- 
ΔΏΪΥ, ΠῸ ἸΟΏΡΕΓ Γαϑῖπρ οὐ [6 τγεϑβιτγγεςίίοη, 
ἙΟἸαρ5ε8, δἰ μουρ [18 ΟΥ̓ΠΕΓ οΠΠΑΓ οὗ τῆς 
σγιοῆχίοη τὺ ὃς ἸεΗ͂ βίδπαάϊης ἰῇ πηοηι- 
τη οΐδὶ ϑοϊϊτιαε. 

δδ ΥΟῸΣ ζδὶτὸ 

15. γ7εα απ αὐε γε ουπά ζαἰ:6 «υἱέπεσσες 
Οοά Ὄ 5 ἔουτῃϑ ἃποῖπογ [πὶ ἴῃ ἴῃς ἰοπρς 
σἰδίη οὗ ᾿πίδγεηοεβ ἴμαΐ τᾶ Ὀε ἰορίοδι 
ἄγαν ἕτγοπη ἴπε ἢγδξ Ὠδοθϑϑασ ἱπίθγοποθ 
Ορνα ἰοο ἐξ ποῖ γση οὗ ἴῃ ρῥγεροβἴοεγοιβ 
1Π6515 Κδεμγγείϊίοη ΟἹ ἀεξαά πιῆ ἐξ αὶ ηιέγξε 
ἐρι»ρι γα. 

ἤδονι δὲ γαϊεά πο μὸ, "7.10 δὲ ἐδαὶ {δὲ ἀεαά 
γε πο ὍὙΠὲ ΟἿ, ηοΐ αἰιΐος τίρῆϊ πόζα. 
Ἀοπάοσ ψΒοῖ Ἀ9 ἀὲὰ ποῖ τδὶβ9 (ΘΠ ΡΠ δ5ἰ5 
οη [δα ποΐ), 7 ἰπάοϑθὰ δζζοσ 4}} ἀθϑδὰ σϑῃ 
δ1τ0 οί Σαϊβθὰ (ἐπ ρἢ 8515 ἀρδῖη οἡ ἴδ ποῖ). 
ὙἼΠ6 τοαϑοπίηρ το (ἢ6 5ΔΠ|6Ὲ 45 δοῖοσο: 
(Ἰγῖδὲ Ὀεσαπμε ἃ ἀκαά »αη ἂῃά, 45 βυςῇ, 
Ης ννᾶβ ποὶ ταϊϑθοὰ Ὁγ Οοά, ἢ 'ὶ ὃς ἴγιιο 
(Παΐ ὠεαά γιεπ ὉΠ ΝΟΥΘΑΙΪΥ ἅγα ποῖ γαϊδεὰ ὉΥ͂ 
Οοὰά. 

Ογιμεαὶ οί. Ἐγείρονται δότε ἰ5. ονὶ- 
ἀοητΥ ρῥασείυε, ποῖ γα ἃ5. ἴῃ τς ΑΟΡ. 
ΤΠ5 ἰδ οἰσγ Ὀοΐδ ἔγοπι ἴπ6 ἱπιπιραϊαΐο 
ςοηΐϊοχί οὗ ἤγειρεν αηὰ ἔγτοπι ἴπ6 τι56 οὗ ἴῃς 
νοῦ οἰδεννῆογε. ὙΠῸ μα 5θθ1ηὴ8 ἴο πΊθδῃ 
α. ἐδέν “ἀν, ἰ.6. Δεςογάϊηρ ἴο ἴη6 νἷονν οὗ {Πε86 
δαὶ ἐπ 5ἴ5. 

16. Το ΑΟἮ.τ ποῖ αυϊΐϊε τρῃϊ. Ἐροπάοτ, 
ἘΟΥ ἰἶ ἀοδά χὰ ΔΣΘ ποῖ Ταὶΐδθὰᾶ, ΠΟΙΌΣ 
ἐδ Ομτὶδίὶ τίδοι, δϑο]οπὶη γορεϊτίοη ἴῃ βυὺ- 

ἰαϑῖ ϑἰδίθπηεπε ἴῃ ἴῃς ἰοσοροϊηρ γογβο, ΡΑΓΠΥ͂ 
8ἃ5 ἃ ἢγπιὶ δ4518 ΟΥὐἩἨ πον ἱπίογοηοθβ ΠΊΟΓΘ 
βία Πρ 511}} δηα τπλοτὸ ἀἰδαδίγοιβ [πη ΘΥΘσ. 

17. “4πά "ἡ ὥδγωι δὲ ποὶ γαϊτεά, γοιγ γα ὁ 
Μ ταὶπ; γε ὧγὲ γεΐ “πὸ γο 4“:2π2.}]ὺ ΒΑΙ͂ΠΕΓ 
Βα 1: ΟἈσὶδίὶ ἐβ ποῖ σίβθῃ (ΘΠλρ 4515 οὔ 
ἴλ 6 ποῖ), ἰάϊο ἰβΒ γουν ζδὶς; γὙῸ0ὺ δ. δι1}} 
ἱῃ ΥΟῸΣ βἰῃβ. (ὐοπηδοῖϊΐίοη δηά ὄχρδηβίοῃ: 
ἴον 1 (818 5βίδγι!ηρ {ΠΘΟΥῪ οὗἃ (Πεἰγα θ6 νογιβοὰ 
Δηὰ ἰΐ ῥὲγ εοπιεφμεπίίανι τὴς ΠΟΉ-ΓΟΘΌΓΓΘΟἰΟἢ 
οὗ (ἢ γιςῖ Ὀ6 ϑϑϊδο σηρά, νῆας θδοοπιοϑ οὗ γου 
Ὀε]ϊονεῦβ ἡ ΤὮΏΪ5 : γουγ ἰδ! ἢ 15 ργονοά βρυσίουβ 
δηᾷ {16,15 δι δίδησε ἃ ποῦ οδϑοῖΐο ἰῃ 186 
ΔΙΓ: ΥΟΙΓ Ὀοΐϊε5 δηά 5οι]ὶβ δηά ϑριγιῖβ 2ΓῸ 
υητγοάοοπιοα : ἰξ ΟΠ γίβῖ 15 51}}} ἴθ τῆς ργᾶνθ, 
Υ6 ἃ.Ὲ 51[}}} 1π ΟῚ 5ἰη8: τηοϑῖ ςογ δ ἷν γα 
8Γ6, 1 τὸ 6 ἢο πιοῦὸ [δὴ ἃ ὈΘΔΌΌΪΩΙ ἀγοδπλ 
(παῖ ῥὲ τυα: γαμεά ον" ομγ ἡμε βεαξέοη. 

18. Τδεμ ἐῤεν αἰτο «υῤίεῤ αγε γα εη αὐίκορ ἰ 
Οργ ἀγὸ ῥεγιαῥεά.} Ἐδίμοσ, 8ο Γμθπ, ΒΟΥ 
8180 ΨΔῚΟῺΣ 7611 διδῖδορ ἱὰ Ομ Υὶδίὶ ΡῸΣ- 
ἑβοὰ! 

Α είεδπι οὗἁὨἩἠ ϑεσίοιιϑ ἸΓΟΩΥ οὐ ἱπαϊρηδηῖ 
ΒΑΓΟΔΒΠῚ 56 615 ἴ0Ο ΤΩ ἤχου ρἢ (ἢ]58 νοῦ56 
ΤῊΙΒ ἀρρέδῦβ ἔγοπὶ ἴἢ6 ἔογπὶ ἰῇ ννῖο ἢ [ἢ6 
(Βουρδῖ Ι5 Ἔἐχργοβϑβϑθά, {πὸ ἔΌστη οὗ Δ οΧγΡΙΟΓΟΙ 
ΟΥ ΘΡΙ»ταγηπιδῖς σοηίγΓαδῖ. δῖ. Ρδιιΐ ἀοἊς ποῖ 
ΒΑΥ͂ δὲν «υῤιεῦ ἀἰϊεά ΟΥ̓ «υεπὶ ἐδε «υα7) ς᾽ αἱ 
,Μερ, Ὀυξ ἐῤενῦ «υδίερ «υεγε ἰαἰά αείρορ ἱπ 
Οδνι. Ἠὸοντ οἂῃ ΔΠΥ οπδ ϑβεγίοιι ϑὶ Υ δὲ καἱὰ 
9 3αἰ} ααἰκερ ἱπ Οργὲ ἀπὰ αἵ ἴῃς βᾶπΊῈ {ἰπ|Ὸ 
ἴο βεγθ  Α ςοηίγδαϊοςτίοη ἰῃ τοΙτῃ8: “δε 
ΡΟΓΙΒἢ ΟΥ βὸ ἴο ροσγάϊτίοη ννο ἀϊε ουϊδιάς οἔ 
(τίβί, ποῖ {ΠΕῈῪ ννἢο [8}} αϑίθερ ἰη Ηἰτπι. ὍΤΒα 
Αγ ΟΪε ἄρα ΞΞ “9 ἐδεπ 18 ἃ βυϊ2Ὁ]ε ὑθυζεῦ ἴο 
ἸΤΟΏΥ. 

19. ΣΡ ἐπ δὶς μὲ ομίγ «υε δαυέ δοῥε ἐπ 
Οργμἢ ἈἘἈδΐδοσ, 17 ΟἿἹΥῪ ἐὰ τπ186 1170 τὸ 
δδᾶνὸ δοῖ ΟἿΌΣ ΒΟΡΟδ ὉΡΟῺ ΟἸτὶοῖ. ὙΠΟ 
γννογά ομὲν αἴοοϊβ ἴῃς ννῃο]ο οεἴδυδε ἔτοπὶ ἐπ ἴο 
Οδνγμὶ, υἱϊογεά ὠποὸ “ρέγμ. [ἢ 186 Οτθοκ [ἰ ἰ5 
Ρἰδεεὰ ἰαϑῖ, ἴῃ 6 86η56 θείης, " ΠῚ ἰῃ ηϊ5 ΠΡ νγὸ 
816 Πορεῖβ ἰη (Ἰγδὶ ἀπά ποίησ ὑπογε, ἰ. 6, 
νὴ ὯῸ Ροβϑίθὶο ἔμίυγο Ὀεΐοστο 8 οὗ Ηἰς 
δεφιῆς νἰδίοη δπά οἵ Οοα 5 ἱπηπλογίδ! Υ δηὰ 
πράοπ) ἀπά φ]οσγ. 

«ὐόὸ γε ΟἹ αἱ »ιόη πιο νι ποτ αδίς.} Αςςσοτά- 
ἴῃς ἴο ἴδε Οτεεῖς γνιογε ριμεγαδίε οὐ ῥἐἐαδίε 



ν. 21---22.] 

τῆε ἀεδά, “πά Ὀεσοπης τῆς ἢγβιίγι 5 
οὗ {πεπὶ τῆδί 8ἰερῖ. 

21 ἔογ βἰποὶ ΟΥ̓ πίῃ εαηις ἀεδίῃ, 

Ι. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ. ΧΝ. 

ΌΥ πΊᾶπ εαπιε αἶδο ἴῃς Γεβιγγεςοη οὗ 
(ἢ ἀελά. 

22 ἔογ 845 ἱπ Αάλῃ ἃ]} ἀΐε, Ἔνθ 

ἐδαπ αἱ] »ιθη ἄγὸ «υε; ἴῃς δθῆϑε Ὀεΐηρ, Ψὸ 
ΟἸγιϑδη8 ἅγὸ ΠΊΟΓΟ σεϑὶ οὐ᾽]οςίβ οἵ ΡΥ ἴδῃ 
{86 ποδίδοη, νγῇο σοηβίτζυζο [6 τλ5358 οὗ τῶδη- 
Κιπά, Μμεγαδίρ τόδ ἢοΐ “ ττοϊομοά᾽ 
(νεμεγὴ) Ὀὰῖ “πιοεῖ ἴῸΓ σοπηρδϑββίοη, " οὐ]οςῖβ 
οὗ »ιεγο :᾿ σοιραγε {Π6 ΡΓΑΥΟΓ ἴῃ (ἢ 1 ΔΏΥ, 
ὁ Ἦδλνο »εΓΩ  ὑροὴ 0.8, γε εγαδίε ΒΙ ΠΏ Γβ." 

Ῥογπδρϑ [}}158 νεσϑὲ ΓΊΔΥ͂ Ὀ6 δοῖεν γοηάογοά, 
17 ἴῃ τὶν 1119 γὙ,Θδ δᾶ δοῖ ΟἿΣ ΒΟΡΘΒ 
ὍΡΟΣ ΟἿ Σδῖ, ΟὩΪῪ Βδὲ, Ἰλοδί ἸΑΥΘΟΣΔῸ]60 
οὗ 411 πιϑὴ ΔΙῸ Ὑ6. 

40. Α ποὸνν ῥῆδϑθε 'ἴπ [18 σδαρίοσ πον 
Ῥγεβεηῖβ [1956]. ὙἼΤΒῈ (γε ἢ ἴπ6 (Βοπλ6 
οἤδηροδ: ἰΟΙῪ ἀορτηδί!ς δἰδῖοπιεπί 51} 65 
ψεβοπιδαΐ ἀγριτηθηῖ: ἴῃς ἰορίείδη ΟΠΊ63 
(6 ρσγοριεῖ. Η:ποτῖο δῖ. Ρδιὶ ἢᾶ5 νυτ θη 
ἴενεὶ ἴο ἴδ ἱππΠΕΟΥ σΟ,ΒΟΙ Οὐ 5η685 οὗ 5 γεδάεγϑ : 
6 ὯΟΝ Γἶδ65 ἴο ρΪδη65 οχδ θὰ ἕδσ ἀῦονυς {ἢ Ισ 
ΟΠ γιϑίιδλη Κηονϊοάρε, δηὰ αἀἰ50]ο8565 ἴο τΠοὶγ 
υἱὸν ἃ Ἰἰοηξβ ρεζϑρεςῖίνε οὗ ἃ ἀϊνίπε ἔμπζιγο, 
{πε σοπίοηϊβ οὗ τενοϊαιίοηϑβ πηδάθ ἴο ἢ πΊβο] ἢ, 
ΤὮΘ ἱπϑριγεὰ Αροβίίς ἀϊοϊδῖος ογαςὶθβ: [Π6 
Ἐβυγτεσίίοη δπὰ {Π6 Ῥαγουϑι γε διιϊϊ [6 
ἱπιροβίηρ νϑβϑῖῖθι!] οὗ ἴῃς Μεββίδηϊς ἄθοῃ, 
τηδῖ ἂρὲ οὗ 4}} ἴπΠ6 ἃρ6β8: 566 ΟἹ ἴμοβε ροϊπῖβ 
Ϊπϊγοάμελίον ἰο ἐῤὶὲς Οῤαρίεν. 
Ἴδε σοηϊγαϑι Ὀεΐννοοη {ΠῸ ἢσϑι πῆ βοοοηά 

δος οη8 νν}}} 6 πιδάθ τῆοσγε δρραγεηῖΐῖ ὉΥ̓͂ ἃ 
Ὀτιοῖ γέβιιπηθσ. [ἢ τῆς ἔογοροίῃρ ὑοῦϑοβ ϑῖ. 
Ρα] [285 ἀσπιοι ϑηοὰ τἢ6 πονν (ΠΘΟΤΥ πὸ 
γοιωγγεζίίον αἱ αἱ ὁ.) ἀφραά  ιεπ ΌΥ 5ῃον 
ἴμαῖ ἴπε ἀγρυπιοηΐ [4115 25 ῥγουΐηρ ἰοο »πμορ, 
Ῥτονίῃρ Ἔνθ τλοΓα ἴδῃ ἰἴ5 οννῃ δανοοδίθβ ΠΊΔΥ͂ 
παν ἰηϊοηάεα: ἔοσ σδγτίοὰ ουἱδ ἴο 115 ἔδιΓ 
55.685 ἰζ ῥὑσγόνοβ [πα γί αἰσο ἐς ποί γχίδεπ: 
Ὀυϊ {815 τοϑυϊῖ, ἤόννενεσ ἴσας ἰη Ἰοχὶς, ἰ5 ποῖ 
(τὁ ἴῃ δεῖ, ἔογ ἴ[ῃλι Ηδ 5ῃοι]ά ἠοῖ ὃ6 τίϑθη 15 
ἃ ἰπϊηρ δΌ5ο] υἿ Ὁ] ἱποσεα!Ὀ]6, βοείηρ [παὶ ΔΗΠΟΣ 
Η!5 οννὴ χεϑιιστεςσίίοη Ηδ δρρεαγεὰ ὈΟΟΙΥ ἴο 
δυπάτοάβ οὗ εογεντηεββθβ, τοδί οὐ ννῇοπὶ 
ὍΓῸ 511}} αἰϊνε δπά τπογοΐοσε ργοάυς 6. Οπε 
οὗ {πο5ὲ δεν 65565 18 [6 νυτὶῖεῦ ὨἸπγ561Έ. 
δῖ. Ῥδὺὶϊ πᾶ5 τπούθουοσ εηΐογοθεαὰ ἢ5 οννῇ 
Ἰορὶςδὶ σεδιϊδιίίοη οὔ ἴδ πὸνν {Ππ6518 ΟΥ̓ ἃ 
δι γτίης ἀρροὰὶ ἴο ἴδε γ»πιογαΐ “επ56 οὗ ἢ]8 
τοδάοσβ, ρἰσζυγίηρ ἴπ 4 ἔονν τους ἢ ε5 ἃ ἴογγὶθ 
αἰϊεγπαῖῖινε. [{ 1}15 ϑἴδυτ Ἂς ΤΠΘΟΥΥ 5μοι]ὰ 
ΡΟ 4}} (ἄρα) δὲ ςοττεςῖ, νναῖ ἴπδη ἢ οδ]4- 
τηϊϊουβ σοηβεα οποῦβ; νὰ ἅτε 511} ἴῃ οὔτ 
δίηβ : ΨψῈ ἅγ6 οἡ ἴ86 ΨΑΥ͂ ἴο ρεγαϊτίοη ! ΤὨΪ5 
εἰουά οὗ ρίοοπι ἴδ ἀροϑίϊθ ἴῃ νυ, 2ο σετῆοναϑ, 
Ἰεϊης ἰῃ τῆς βυηξῆϊης οὗ τι. Ηδ τλκοβ 
ΔΠ ΘΑΞΘΥ δηὰ {γΓἰυτπηρῆδηξ ἴγδηϑζίοη ἔγουῃ 
ΤΟΙ ΠΟ ΠΟΙΥ͂ ΡοΟΞ51 Ὁ111{165 ἴὸ ἴπΠ6 οὔθ Ἰογοιϑ 
ΓΕ γ, τῆ6 ἱποοηϊοβίδοϊε δεῖ οἵ (ἢ σίϑι β 
τοβιστεςσῖίοη. Νὸο ννοπάογ (ἢ γγϑβοβῖοπι τη 68 
δῖ, Ρδὰ] ἴῃ 1.18 νοσῦϑε ββουῖ 100] 0 [86 

Κεγ-ηοίς οὗ [6 οσμαρίοσῦ Οδημέ ἐς γέρε ον 
ἐδε ἀεαά ! 

Βιωΐ ποφυ.] Νοαυ υϑεὰ ἴῃ Ἰορίςα] β8εῆϑ8 Ξξ 
ποαὺυ, γοι ἔποαυ ὙἼΤῺΟ τογάβ απαά ὀέεζορδ 
ἀμοιΠἀ δ6 οπιῖεα, δηὰ ἐῤαν σἰεῥὲ 16 ψτοηξ. 
Ἀοπάογ, Βαϊ, δο ἐὲ ἐβ, Οσίδῖὶ ἰδ σὶϑθι 
ἔἴγοιὰ [)0 ἀοδὰ, ἈΣΒΏΣαἱ 8 οὗἩὨ ἴθ [881 
ΔΙῸ 78110} 6160}: ΠΊΟΓΕ ΟΧΔΟΙΪΥ οὐδε αϊίοπ 
αείφεῤ, ἱ. 6. οὗ 41} ἀεραγίθα 5αϊπί5 ἕγοηι Αὐἀδιῃ 
ἴο ἴῆε Αἀνοηῖ. Τα ντεῦ 5 παὐϊπὰ ᾿ΘΔΡ5 
ἔογνναστὰ ἴο ἴῃς Ῥαζοιια, δηὰ ρίδῃςθϑ ὑδοῖ 
τπγου ἢ 186 ἀρο5. ΤῊΪ5 ΠΥ δ ἰηξεττεα Ὀοῖὰ 
ἔτοπι ἴθ. ρῆγδϑο ,αδίοπ ἀοίεεῤ, νὨϊοῦ ἴὴ Ἴδα 
Νονν Τεβίαπιθης ἀθηποῖδα ἴῃς ἀοδαῖῃ οἵ (δ6 
βδὶηἴβ, δηὰ ἔγτοπι [πὸ [δ] οννβηρ οὗ αὐ Ὀ6] ΘΓ 8 
ὙΠ ΓΟ γῖϑὶ 25 ἱπυρ) δὰ ἰπ ἴῃς νοτγὰ ,.. τὴ. 

ὑὐπάεγγίης τἴπὲ ἀορτηδζὶς βϑίδϊοπιθηΐ οὗ τἢ 18 
γΟΙΘῈ ἰ5 ΔΊΟΙ ΒΟΥ ἀγριιπιθηῖ ἔοσγ ἴπε βϑηογαὶ 
Ταβυγτ στ οη αἰπχεὰ αδἵ [ἢ ἔγθοῖ πη Κεῦβθ. ΕῸΥ 
᾿ξ τᾶ ὕες δϑκοά, ΨΥ ΩΥ 15 Ομ δὲ σίβεῃ ἴσγοῖλ 
186 ἀφραά ὃ ον Ηἰβ ον δᾶκο} Νοῖ 80, ὑδαϊ 
ἴοτ ἴῃ βαίκε οὗ Ηἰ5 Ὀγείἤγθη δηά οὗ πρδηκιηά, 
(παῖ [686 ἴοο τυ ὃὲ Γαϊϑοὰ δῖ {86 ῖὶσγ Ῥγορεῦ 
τπι.5. Ηεοἰβ ἴμ6 ἢγϑιγυ!8---οα ῥαγυωέ, ληὰ 
83 5ΌΓΕΪΥ 85 ἴῃ6 Παγνεβῖ ζοϊϊοννβ ἴῃς Πγβίσυ 5 
80 5.ΓΕΙΥ 5}|.4}} 411 1ΠῈῪ ψγο ἀϊε ἴῃ ἴῃς 1.0 
θ6 γαϊϑοὰ Ἰιυ5ῖ ἃ5 Ηδ ννὰ8 ταὶϑοὰ ψῆο αἰθαὰ ἔοῦ 
το. Ηθ 5 [86 οπὲ ἴσυς Ῥδβοδδὶ διιθαῖ (δδῖ 
Π4]Π1ονγ5 ἀπά θηβιγοα ἴπ6 ΤΊΔΩΥ δἴεγσβῃοδυοϑ, 
ἴδε δασγποϑῖ δπὰ ρυλγαηΐοε οὗ [ῃ6 ἤηδὶ ἱπρδῖἢ- 
ἐππρ οὗ Ηἰ5 εοἷοςῖ: ἴῃ656 ἴοο, ννῆδη σίβεῃ, 
5141} “ Ὀ6 |ἰκὸ Η πὶ," ἔογ ΠΟΥ 5}4}} ὃς τεδρεὰ 
ἔτοπι [6 βαπὶὸ ἢοϊὰ : α(ς (ἢ6 γϑτίτυ 5, “ὁ [86 
Βαγνοϑῖ. ὙΠῸ ὔονυα νἱοὸν ἀοό5 ποῖ ὀχοϊυἀθ 
της ἔδεξ ταὶ ΟΠ γίϑῦ 5}.4}} γαϊὶθς τρπδείϊυεγε 
Αἶδο, ΟὨΪΥ ἰμαῖ Ηδθ ἰ8 ποὺ ἐῤεῖγ ἤσγϑυσυϊϑ: 
ΠΟΥ ἴοο 53|4}} Ὀ6 τεδρεά, Ὀυϊ ἠοῖ ἔγοπι [86 
84Π|6 Πε]ά. 

41. ον “ποῦ ὃγ νιαπ εις ἀεα δ Ἐμοῦ 
δἷῃοο ΠΒΣΟΌΘὮ ἸΔ8} 15 ἀθδ ᾽ς, ΒΟ Ό ΚὮ Δ δὴ 
18 Τοδυστοοίίου οὗὨ ἀοδὰ ϑῃ. Ηετγε [δα 
βίαϊεπιεπὶ οὗ ἴμ6 ῥγονίοιιδ νϑῦϑὲ 15 πιδάθ ἴο 
τεβῖ ὕροη ἃ αἰνὶπο ἀγγαηροιηθηΐ ἀμὰ ΡΠ Πποὶρὶςο, 
ΠΆΤΊΕΙΥ, ἴῃ νυ μᾶῖ πδίυσγε ἀείεαὶ ᾽48 Ὀδδῃ 
βυπίδι θά, ἴῃ ἴΠ6 βάτὴθ πδίισε σοηαιιοβῖ σηϊϑῖ 
6 δοδιονθά: 1 δορο ρυΐ οὐ {τἰ2] μα8 ἰοβῖ 
ἸπητοΥ Δ} ρῥδοεὰ νυ τη ἷ8 τεᾶο!, δο»ρο 
ἃραῖη ρυῖϊ οἡ {{|4] πιιιϑῖ νν]η Ὀδοῖὶς ᾿τητοσ Δ ΠΥ. 
ΤΠἼο σοποϊιδίοῃ 18, 581γ8 Μεγ, α ἐσ αὶ να 
Τράτι αά “ἰρεέονε ἐαισαηι κοπίγαγὶξ ἐἤεοί. 

αἱ Ἰεγε 15 2όγεϊεαί, ἴῃ6 γεβυδ οὗ πλογαὶ ἀπά 
βρί ΓΔ] ἀφδῖῃ. 

Τνγοι ΟΥ̓ δ᾽ »ιοαπ: οΓΓ᾽ »ιαη: διά, ποῖ ἐξ 
ἀνθμρώπον.υ ΜΜΝῊΥ 50) Βεῦσδιθὲ τλογΔ ΠΥ 
σᾶπλα ὈΥ τλθδηβ8 οἵ Αάδηὶ ἔγοπι ἴῃς ΤΕπΊρίοῦ 
ἃ5 ἴτοιι [6 βδουζος οὗ εν]]}, ἕου “ ΟΥ̓ ΘΩΥΥ οὗ 
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80 ἴῃ (ΟἸἾγίϑε 5841] 4} δὲ πιδάς 
Αἰϊνδ. 

22 Βυῖ εἐνεσυ τρᾶπ ἱπ 8 οὐνη 
ογἵάεγ: ΟἾτϑε τῆς βτριγυ5; δίζογ- 

[Π6 ἀδνὶ] 5ίη οηϊζογοὰ 1ἴηἴο ἴῃς σοβπιοβ,᾿ ΚΝ ἰϑδάουη 
οὗ ϑοϊοπιοῃ 11. 24. ἴῃ ᾿ἴκ6 ΔΉΠΟΥ ἹΠΠΊΟΥ- 
(ΠΥ 15 ἐῤγομσ  (γὶδί 45 ἴπ6 πηεάϊδίρ σΔ0}56 
δυΐ ,ονι Οοάα 45 {πὸ οβιςϊεηϊ σδιιθο, ὴΟ 15 
(86 ΟἿΪΥ βδοιγος οὗ ΟἿΪΥ βουά. “απ ἴῃ ἢὶ5 
Ὠδίαυγο 15 ἤόγα ἀθβϑοσι θα 45 ἰδ6 ἰπϑοισυπηθηίαὶ 
σᾶ 56 Ὀοΐἢ οὗ »ιαπ᾿. ἀεαί δηὰ οὗ για: γεσγ- 
γχοσίδο,ι., 

40. Γογ ας ἐπ “ων αἱ! ἀ..1Ὶ ἈΔΙΠΕΥ ἐπ 189 
Αάδιὺ δηὴ πὰ 189 Ομ τὶδί. Ὑἢς δὐϑίγαςϊ 
ἰάφαϑ οὗ ἰῃθ ῥγενίοιιβ νεσϑδθ πονν γδάρρεαγ [ἢ 
ςσοηπογεῖθ ἔοστῃ : πᾶπ Ὀδοοσηθθ ἐῤε “άα»:, γιαρ 
αϑδίη δε Οδγμς ἀεαῤ Ὀδσοιημ65 αἱ »εη ἀξαά, 
γεσιγγοοίίοπ ὈΘΟΟΠΊΘ5 αἱ »εη »ιαάε αἰϊυε. 

αἱΪ «ἐξα ! δὲ »ιαάε αἰϊυε. ἱ. 6. ἴὴ τὴς ΟΠ τίϑὶ 
4}} πιθὴ που ἐχοορίοη, Ὀοῖἢ ὈΘΙΙ νος πὰ 
ὈΠΌΘΙΙΟνΟΓβ, 5}4}} Ὀ6 ταιϑοὰδ Ὀοάγ. Νονοῦ- 
1Π61655 [ΠΟΥ 5}.4}} ποῖ 411 θὲ γαϊβδοά τοροῖδου, 
ῃοΐ 4}1 τιδηκὶ πὰ ἴῃ οὔε πιαϑϑοὰ ἈΓΠῚῪ δι ἰη 
ΘΕνΘΓᾺ] αἰνϑιοηθ πὰ δἵ ἀϊβίίηοϊ δροςῇ8. 
ΤῊϊ5 ἸΙάδα, ποῖ ἀἰβοογη! ἷθ 1 1Π]|5 ἴοχῖ, ΟΠ. 65 
ἴο νῖενν ἴπ ἴῃ ποχί. [ἴ ΠΊΔΥ ὃ6 γοπιαγκοά 
(πλῖ, ἀϊνογοεαὰ ἔγοπῃ [15 σοηίοχί, [15 ραϑβαρὸ 
Ὑ ΑΓΒ ΟἹ 115 βυυσγίδσε ἃ ὮΟΡΘ οὗὨ ιπίνογϑαὶ βαϊνδ- 
(ἰἴοη ἴῃ [Π6 οηά: διιῖῖ ἴῃ [Π6 ΠοΧχὲ νοῦβθ {Π15 
δ᾽όδι ἀἰδαρρθαγα δείΐοσε ἴπε σοτγγοοῖίνο δέ δηά 
(η6 ἀϊδοοςσίίνο ἕκαστος. [ἢ ἔδεῖ, ἃ ςο»1ρΙΩ ΟΥ̓ 
“ογιϊςοίοη βἰνοι]ά Ὀ6 ῥ]αοοῆ ΔΕ Γ »ιαάφ αἰΐυε. 

238. (οπηθοῖ απά σγεπάργ; ΑἹ] 58.4}} ὃ6 
τηδάδθ αἰϊνο, ΘΥΘΙΥ͂ 010, ΒΟΎΘΥΘΥΙ, ἢ ΒὶΒ ΟὟἹ 
ἀἰνἱπδίοι ΟΥ̓ 61888, 8ἃ5 τίσι ΟΕ ΕΙΒΤ, 
Ὠοχὶ ἱῃ ΟΥΘΣΥ ΨΘΥ δαΐ 879 ΟἿΣΙ δι᾽ 8 
ἐῃ δὶβΒ σοί; εαἰϊξοστσατὰ [809 θμηά. 
ΎΠΕ ννογὰ δυεγν οπε ἰηα νι }.4}1565 ἀπά τΠ6 
ῬΏΓΑΒΕ ἐπὶ δὶ, οαυη εἰ υϊίοη ςἸα5ϑὶε8. ἴῃ6 υἢ- 
αἰσιϊπ συ ϊδηδῦϊε αἰ οὗ ν. 22. 

15 δὶς οαυπ ογάεγ οἵ ἴῃ6 Α. ,.. 5 ποῖ σοτγϑςξ 
δοουτάϊηρ ἴο [Π6 τηοάσγῃ βδθῆθε οὗ ἴδε ψογὰ 
“ογάογ.᾽ [ΙΕ δὲ. Ῥδὺϊ, κὸ Ῥοϊνδίυ8 ἀπά 
ΧΕΠΟΡΒΠΟΙ, υ865 τάγμα ἤΕΓΕ ἴῃ ἴῃς 56η5ὲ οὗ 
ἐἰεσίοηι ΟΥ̓́ὀδεί σαάε, [6 ᾿πιαρσα ὈδσΟΠΊ65 ΓΔ] ΠΑΓΎ. 
ΤΠ Ψ Πο]6 ὨιιπΊδη τασθ, πκὸ οἠ6 ἈΓΥ, ἀθ 65 
Ὀοίοσα τι5 ἴῃ ἴτε ἀἰϊνιϑίοηβ βοραγαίθα ἔγοπι 
δΔΟἢ ΟἴΠΟΓ ὉΥ ἰοπρ ᾿Ἰηΐογναὶβ. ΤῊΘ 1, ογὰ Η ἰπι- 
8.1{ σοποίϊξιιϊζε5 [ῃ6 ἢγϑι ἀϊν βίο : Ηδ 8 ἔοιισ 
τἰπὲ5 'ἰῃΏ ἴῃ6 Νεονν Τοβϑίδπιθης ἐδϑιρηδίοα 
ΟἿΓ (ΟΟπιπιΔ Πα εἴ - ἢ -ἙΠϊεῖ (αῤχηγός,, σοπηρᾶγδ 
ἀπαρχή): ἃ5ἴπ6 ἄἄγεβεσμς οΥἩ Ἐοτγεπιοβῖ 1 οδάθυ, 
Ης [5 δἰγοδ αν ΠΘΑΥΪΥ ἴννο τα] πη Π|8 ἰη δά- 
νδῆςὸ οὗ Ηἰ5 οννὴ δα[(α]ίοη, [6 ποχί ἐν ϑο 
οὗ {6 τοϑυσγοιτίοη, πὸ ΟΠ γοἢ οὗ ἴπ6 Κ6- 
ἀεεπιοά. Τὴ τοϑῖ οὗ πηδπκίηα Ἴσοηβιυϊο ἴῃ 6 
{Πγὰ δηά Ἰαγροϑί αἰν: βίο: 8ῃ ἱπίογναὶ οὗ τη- 
Κηονῃ ἀιϊιγαίίοη δε ραγαῖοβ ἴῃ 6 βεσοηά ἔτοηὶ ἴΠ 6 
εγὰ, 

Ι. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝϑ5. ΧΝ. [ν. 23- -- 24. 

ννγὰ τῆεγ τῇδὲ αἵῊὸ (Ἰμγίϑιβ δὲ ἢΐβ 
σου ΠΡ. 

24. ΓΠεη εογισίἦ τῆς απ, ννῆδη δ 
8}} ἢλνα ἀσ]νεγεὰ ἃρ τε Κίπράοπι 

“11: δὶ. εογιὶπρ ΟΥ̓ῥαγομεία. ἈΔΙΒΕΣ ρου ρ8 
ἐπ ἴῇδηὴ αἱ. Τῆδ ρῆγαβε δθεῖηβ ἴο ἀδθποία 
Μη [η6 βανίηρ εἴἰγοὶ οὔ Ηἰ5 Αἀνεπῖ, 
ποθὴ Ης ὄΘοπιεβ [οιτῖῦ]α ἴο Ἦΐ5 Θηρτη 68, 
δηνγοηδα νυ ἢ ἃ τραγρίη οὗ " βαγηίηρ ἤγο (Πδὲ 
50η4}} ἀθνουγ ὑῃ6 δάνεγβεγιθβ. 
Ογεαὶ ποίθ. Αἀπεγαυαγά οἵ ἰῃς Δ. Υ. 

ταῖρῃς δὲ τερίδοθὰ Όγ πεχὶ “πὶ ΟΥάΟΓ ΟΥ̓ πεχὶ 
φῆ εν ἐραΐ"; ΠΟΤΆΡΑΓΟ τί πρῶτον ; τί δ᾽ ἔπειτα; 
Ὡοΐ ἴο πηρπίίοη ἴδ ψογὰ 8. εἰγιῆθοη. Α 
σεγηεοίοπ 5ῃου]ὰ δὲ ρἱαςοά δὲ {πὸ οπὰ οὔ {Π15 
γΕΓΚΘ. 

24. Τῥέεηπ εογιεί ἰδὲ ἐμά, «ὐδέρ ῥὲ «ῥα 
ῥαυε ἀείϊυεγεά μῤ ἐῤὲ ἀϊπράονι 1ο Οοά.. .ἢ 
ἈΘΠάδθΥ, αὔζίοσπσασὰ ἔλθ μὰ, ΨΕΘΙΘΥΘΣ 

᾿ᾺΘθ ἀο]ίνογοῖδ [09 Κιηρμάοτι οΥΓἨἁ ἰδ ὶρ 
ἴο Θοἀ {890 ΕΔΊΒΟΣ. 
Δ μδῖ δὲ ἐπά ἤδγα ΙΏΔΥ 5: ηὟ, σδηποῖ 

Ὀε ἀοιεττηϊηθα: αὐ αἶα: ἴῃ 8}} ΠΚοποοὰ 
ἼΠ6 ἐπα 15 115 οὐγῃ ἱπίογργεῖοσ. Ὑνο {π|πῈ 8 
566 ΟἸΘΑΣ ἔγοπὶ τῇς ἴθηβϑοβ ἰῃ (ἢ 8 νϑῦϑο, 
(1) ἴῃς εῃὰ οὐ ἐεγρηίπμς αὐ φμορε Μ1} τ δη 
6, τυὐβεπευοῦ ἴῃ ϑοὴ 5814}} πιᾶκοὸ ἴο {16 
Ἐδῖμογ ἃ ἰτγαηδέο οὗ (ἢ6 σορᾷὶ οἷἷἶοθ απά 
βονογηπιθηῖ; (2) [παΐ {Π|5 Γαηδίοσγ ψν}]} Ὀδ 
τηδὰθ μοί δεΐογε ἴὴ)6 ἀἰϑαδ)ετηθηΐ οὗἉ 41} ἢοβῇ]α 
Ρονγοῦβ, ὃιῖ αὔεγ “1. Νὸ ἀοιιδῖ, τὰ 6 Ἰητιτοη 
οὗ ἴῃ Ἰηβρίγοά ἀροβϑί]ὸ δωδθ ]θβ ἢϊπὶ ἴο σίαποθ 
Ὀεγοπά [πὸ γταπά ὁροςῖ οὔ ἴδ Δάνεηξ δηὰ ἴο 
ἀϊδούτη αἰ] Υ οἡ τὸ ΟἴΠΟΓ δἰάθ οἵ ᾿ξ ἃ ρογοά 
οὗ σοπῆϊοϊς ἢ ἃ διισςοδδίοη οὗ δν} ἀουηπα- 
(ἰοη5, ἀπροὶς δηὰ ἢιπιλη, ἐῤε δὲ ομες ἐῤαΐ 
ἄγ οἡ δικό απά ἐῤὲ ἀπε οὐ ἐδε εαγιὁ ρον {δὲ 
ἐαγρ: ϑαϊλῃ χχὶν. 21. Ηονν Ἰοης [5 ρεγτοὰ 
οὗ σοηῇὶςῖϊ την ἰαϑῖ, 15 ἰο υπαεῖογπληθα ἴῃ 
{{π|5 νϑῦβε : διι [1 νν}}} σθᾶβϑὲ ἃ5 βοοὴ ἃ5 ( ἢγιίϑῖ 
δια 5 ἀϊδροϊοητδῖρα οἵ πιδάς ἱηεῆξςζιια! (καταρ- 
γήσῃ) 1}} ἴμαῖ οχαὶῖα 156} δραίηθδὶ Οοά. 
ΓΗΒ Πηδὶ ϑιιδ)]ιραϊίοη νν}}} ὃς ἔο]]οννοὰ Ὁ 
{ΠῸ οτστηδὶ αὐδαϊσβίίοη : βδίηςο [Π|5 αἰπὶ δηά δπὰ, 
(Π15 δεγρώπις αὐ φρο οὗ τῇς πιχοραίαίοτιαὶ 
ΓεΈποΥ δεὶπρ δοςοηηρ ! σῃοα, {π6 τοδὶ ηοίοη 
{πεγθοῦ νν}}} ἴδκα ρίδοθ. Ηδξηςθς 1 δϑοπὶβ 
Ῥγόθαῦδ]ς δαὶ τς ἀἰησεῤὶρ (βασιλεία) νΜ}}} Ὀ6 
δαηάθα ονεῦ Ὁγ ἴπε [ησαγηαῖε δοὴ ἴο Ηἰπὶ 
ΠΟ 15 Οοά δηά Βδίπογ (τῷ Θεῶ καὶ πατρῇ ; 
δῖ ἴῃς ἀἰπφάον» οὗ Η]5 οὐνὴ ἑουπάϊπρ. ἱπ ᾿ἴ8 
ςοηίοηϊϑ οἵ οἰ Ζοη5, ἴΠ6 πολίτευμα οἵ ΡΒ ρμ. 
ἢ. 2ο, ΜῊ] σοπῃέϊηιιο: 50 παι Ηρ ἀϊπρφάονπ 
“ῥα ῥανε πο επά ; Νίσθηθ Οτροά, 
γι εαὶ Νοίο. ΤῊ ἀῤοάουΐς ἈΟΓΟ, τὸ τέλος 

(ἔσται), 8 ἵἴννο ῥγοίασσ. ὙΠ βθοοηά ὅταν 
αἶδιι56 ἰ5 ἴῃ [15 σοηϊοηῖβ βιιθογάϊμαϊο δηὰ ἰη [18 
Ὀπ|6 Δη[οτΟΓ ἴο [πὸ ἢγδὶ ὅταν οἰαι56: [ἢϊ5. 18 
αἶθὰν ἔγοπι ἴῃς δογῖσξ καταργήσῃ. ΤῊς 5δυθ)εςξ 
ἴο καταργήσῃ 15 Οὐ» μέ. 



ν. 25--28.] 

το Οοά, ἐνεη τῆς Εδίμοῦ; ψῇθη ἢς 
88}} πᾶνε 'ρυῖ ἄονγῃ 1}} γυ]ε δηά 81} 
ΔυῖΠΟΥ ἀπά ροῦνεῦ. 

ἃς Ἐογ ἢε πιυϑῖ γεῖρῃ, {1 ἢς μδῖῃ 
Ρυζ ἃ1} ἐπεηχίεβ ἀπά εγ Ὠϊ8 ἔξεῖ. 

26 ΤὩς ἰΔϑῖ ἐπεὰν ἐλαὲ 5841} θὲ 
ἀεβιτογεά ἐς ἀφδίῃ. 

Ι. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘΈ. ΧΥ. 

27 Εογ ες Βδῖῃ ρυζ ]1 τῆϊηρβ 
ὑπάεγ ἢἰς ἔδει. Βυῖ ψΒεη ἢς 58411ἢ 
411 τηϊηρβ δῖε ρυῖ υὑπάδγ ἀζσι, 11 ἴς 
Γηληϊξεδῖ τπδλξ ἢς ἰ5 Ἂχοερίεά, νυν ῃῖς ἢ 
ἀϊά ρυῖ 41} (λρβ ὑπάσγ Ἠΐπὶ. 

28 Απὰ ψθῇεη 84]} τῆϊηρβ 5}4}} ὃς 
βυράμεά υππῖο Ὠΐπι, τε 5}.4}} τῆς δοῃ 

25. Γογ δὲ γιέ γεῖφη.) ἷ. 6. γεριαίη ἐίπα. 
Τῆς ἱπιρογῆ. ἱπῆπιεῖνε σμενν8 {παῖ τῆς τηράϊ- 
αἴογίαἱ βονυθγεί ΠΥ ἰδϑίβ τυ τπου ἰηξοττηϊβϑίοῃ 
{11 τὴε βιυι)οςϊίοη οὗ 4}} ἐποπιῖθ ὃς 4 ἕἔδεϊ 
Δεςοπρ] 5ηο. Μῆω 15 πιοδίῖ επιρῃδῦς: 1 
ἀεηοῖο5 ἴπ6 ἀξυίπε σῤῥοϊπέγιοηέ: ἴπμ6 βονθτῃ- 
ταοηῖ οὗ ἴα ἴὐηΐνοῦβο ἢ 411 (Π6 συϊης 
Ῥονγοτβ {πετγείπ, ἐπίγυσῖεα ὈγΥ ἴμ6 ΔΙΠΕΓ ἴο 
1η6 ϑοηὴ ἔγοπὶ ἴπΠ6 Αϑβεοπβδίοη ἴο ἴπε Αἀνεπῖ 
δὰ ἔγοτῃ {πὸ Αἀνεηΐ ἴο [Πε πὶ] διι0]ιρἴίοη, 
58 Δἢ 6596 η[1δὶ οὗ Οοὐ᾽ 5 εἴθγῃδὶ σοιυηβοὶ 
οὗ ξοοά (εὐδοκίας). 

26. 72ε ἰατἰ ἐπορν δαὶ “ῥαϊ δὲ ἀεεγογεά ἐς 
ἀεα!}. Ἀδῖδοῦ ἐῤαὶ δ Ὀτοα δῦ Το πουρδῦ: 
Ῥγεϑοπῖ ἴθηβα οὗ ἃ ἀλδίοϊεβϑϑ Ἔνεηΐ (ῃδὲ 15 συγ 
ἴο πάρρεῃῆ. ἴθ θδῖῃ ἰ8 ἢεσα Ῥεγϑοῃῇῆθα: 50 
Ἀδν. Χχ. 14. 

27. ον δὲ δαὶδ ῥωὶ αἰ ἐδὶπρ4.)ὺ Ῥτοοξτπαῖ 
ἀδδίῃ ἴοο 8384}} θ6 ᾿ποδρδοϊϊδῖθα. ὍΠδ ρΡοϊηΐ 
οὗ τῆς ΡῬσγοοῦ [165 ἰπ 186 ετηρμδίὶς αὐ ἐδίηγε, 
νι ἢ ἐπείμάεε ἀεαίῥ. Αςοΐϊοη 5δοιυϊὰ γ5: 
Ρἰδεθοὰ ἃῇεσ ν. 26. Τηΐβ ὑεγϑα ΤΠΔΥ Ὁδ 
Σοηάογρά, Κ0Σ 811 [αἰημδ ἀλὰ 89 δΒιυ)θοΐ 
(οΣ 891) ππᾶον δία ζθοῖ: Ὀπΐ 805 δ 9 
(ἴ1ς δῖμοῦ) 888}11 β8.ὺ 411 δὶ ρ85 810 
ΟῚ δυαν᾽θοϊοἃα (ΟΥ δτΘ ἐπ βιυθθοίἑο 1), 
ἸΔῈ ΤΟ ΒΕΙΥ ἰἴ }}} θὲ ὲτὰ οὁχοθρίξοι οὗ 
χὰ (([π6 Εδῖθοῦ) το βυρ᾽]οοϊθὰ πο 41] 
ο δία (ἴῃς 80η). 

“Α] ἐῤρίησε ἀπ ῥδὲ (Οοὐδ «εἰ ὠπάεγ δὲ 
((γίβ 5) 2εε.1 Οἰξαοη ἔτοπι Ῥ8. ν!ϊ. ὍΤῊε 
ἀογῖϑβί ροϊηΐβ ἴὸ ἃ {ἰπ|6 " Ὀεΐοτε 4}} ψγοσ  ἀ8᾽ ἴῃ 
ἴδε ἀϊνίπθ σουπδεὶ οὗ γθάετηρίίοη. «4ἡ|} ἐρίπαι 
Ομ ργεμοπάϑ [86 υηΐνεγδα οὐ ννου 5 πηδίθγδὶ 
δηὰ 5ρίγίτυδὶ, ἢ πεῖγ᾽ πηδη!ο]ἀ Ρορυϊαϊ!οη5 
οὗ δηγρεῖβ, οὔ πθῃ, οἵ ἀεπιοῆβ, ϑαΐδη δηὰ 
οαῖῃ ἱποϊιιάο. ΑΙ] οτεδίίοηβ βου 
ἐχοορίίοη 514} δ6Ὲ τεάυςεὰ ἴο οοιηρίεῖθ 
βυδοτγάϊηδιίοη, νου ΔΓῪ ἴῺ 8οηηθ, ἷἱῃ ΟἴΒΕΓΒ 
ΠΟΙΡι ΞΟΤΥ. 

ΟἸἸηεαὶ Νοίε. ξεη δὲ «δα ταν, ὅταν εἴπῃ: 
(Πἰ8 56εοπὶ5 αἱ ἢγβὶ σσῃΐ ἴο ὃε ἴδε τὶρῃϊ 
τοηδογίης, γοεῖ [86 Α. Ν'΄. πηᾶῦ Ὀε οοττοοῖ ΠΕΡ 
ΑἸϊ: 866 ἴὴ (μγυβοβίοπι ων γι ὅταν λέγῃ πὰ 
ὅταν εἴπῃξεαυδεπ δὲ “αἰ. {πε τοπάοσίηρ 
“δα]] «ἀν, '. 6. ἴῃ ἴῃ6 ἔπιε οὗ ἴπ6 2ε͵ο., ὃς τί, 
(6 οἰἸῖρϑε ἴο ὃς βυρρ θα αἴεσ δῆλον ὅτι Μ}}]} 
ὃς πάντα ὑποτετάξεται; Ὠοΐῖ, ἃ5 ΜΕγΕΓ, πάντα 
ὑποτέτακται. 

98. “4:4 «υδεη αἱΪ ἐδίπρι “δα]} δὲ τωδάμεα 
μπίο δῥπ.) ἘἈδηάεν,  Βθπ|, ΒΟΎΘΥΘΣ, “π9 81} 

8811 δὺο 060: δια ρἰοοίοἃ το πἷπ ([δ6 
500Ώ), 95: 8881} [89 80 ἰτη8017 8180 
80 δΒυ δ᾽ ϑοξοθὰ ἴο κὲτ ([Π6 ΕΔΙΠΕΓ) γὸπὸ δπὃ- 
ὁθοϊοα ἐδ9 411 ἴο τα (1πΠ6 80η) {πὶ Θ6οὰ 
ἸΩΔΥῪ ὈῸ 811 ἐπ 8411: ἴῃδῖ 15, δαὶ Οοά »ια} δὲ 
α1} γείαμοης ἐπ αἱ ἐγεαΐίοηα, αἷἱ τοδί ουβ 
παῖ 5υδοϊιϑὲ Ὀεΐννεθη ἴἢ6 (ΟΟΥΕΥΠΟΣ δηὰ ἴῃ6 
ξονογπδά : ἴδε ποσλδρο, Βοῖμοσγ 11 ὃς γο]υῆ- 
[ΔΥῪ ΟΥ̓ ΠΟΙΏΡΟ ΒΟΓΥ, 584}} θῈ τηϊνεγβδὶ. 

Τμδί ἴδε αδαϊοδιίίοη οὗ (ἢς ἴἄσοης δηὰ ἴδ 6 
Β ογϊπαίοη οὗ ἴδε ϑοὴ ἴο {86 Βδίποσ νν}} Ὀ6 
οἰηα, 7 ἃςῖβ ΤΏΔΥ Ὀθ6. ννὲ}}] ἰηέοστει ἔτομχ 
οἴδεσ ἰοχῖβ, θυῖϊ δΒαγαγ ἔσοπι {Π|8. Βεηρεῖ 
τΏΔΚΕΒ αὐτός Ξε," ῥίριαο, ὠἱδγο: Ὀυξ [86 καί, 
1 τῆς τρϊ τοδάϊηρ, 15 δραϊησῖ παῖ, Τα 
Ραϑϑβίνε νοΐςς ἴοο «φαλ' δὲ “μδογάϊπαϊεά 5 νυ 
παῖ τἢς οδ]εοςῖίνα ἔἕλοεϊ 158 Βεγὸ ἀξοϊαγθά, δπὰ 
ὩοΐΠΙηρ ΠΊΟΤΕ. 

ΤῊϊ8 οδ͵]οοῖίνε ἕδοϊ 15 παῖ, ἴπ6 δἱπὶ δπὰ 
οηά οὗ Ηἰ5 ΚιηρΙΥ δα πλϊηϊδίγδοη θείης 80- 
σοι ρ δηθὰ, 16 Οοάπιδῃ ἰ(γηϑβϑίει τοὶ 
Ημπιβοὶῇ τὸ Οοὐα α'οῆθ (6 βϑυργοπης 50 γ6- 
ΤΟΙΡΏΓ οὗὨ 411 εγθαϊίϊοῃβ δοῖίῃ ἢυπιδὴ δηὰ 
ΒΡΟΥΠυπιᾶη πον Ὀσουρῆϊ ἰηΐο σοτηρὶεῖα 
βϑιιθοσγαϊπαῖίοη. ὙΠ18 δεῖ οὗ ᾿ὺδηβίογοηος 15 
πε ἰαϑὲ ἀυγ οὗ ΗῚ5 πηεαϊδίοσιδὶ οἶος. ὍΒὲ 
ΒΑΙΠΟΓ ΠΟΥ Δ580Π|65 ἴἢ6 8ΒΌΡΓΟΙΏΘ ΡΟΥΘΓΏ- 
τηθηΐ (Ππογοῦγ ἐ Π]ΠἸρ (δ δεσοπὰ ρει οη 
ἴῃ ἴῃς [οτα 5 ῬΤΆΥΟΣ. ' 

ΤΠς ἴοεσπι Οοά ἴῃ ἴπε ͵αϑὲ οἷδιιϑα ΣΠΔΥ͂ 
ἀοηοῖς [ἢε ΤΙΡεγβοηδὶ ᾿εγ, Ὡς ἢ “' ΒεΐοΓα 
4}}] ννου] 58 σοῃουττοά ἴῃ [πε σουηδ5εὶ οὗ στὸ 
ἀεοιηροη δηὰ οὗ σγοδίίη : [6 ἴσια ἔχε 18 
οχτηϊςἀ ἀῇἴον [ἴ, ἀηά [πὸ ὑγεῆχ οὗ 186 Οτεεὶς 
ΔΓΓΟ]Ὲ 5ΟΑΓΟΘΙΥ ἱηνδὶἀδίθβ 1158 υἱενγ. [ἴ ΤΩΔΥ͂ 
δὲ δά ἀεὰ τμδὶ αἴϊογ 15 αϑάϊοδιίοη ἴῃς Εἰογηδὶ 
νοσά οὐ. ἴπι]α ϑοὴ οὗ σοὰ 511} τεϊδίῃβ 
[πδἴ εβϑθηῖ8] σογα τυ (βασιλεία) ψἈΪΟἢ [5 
1Π4] 6 π8ῦ]6 ἔτουι ογ. Βιυῖ δεγοπά ᾳυοδίίοη 
(86 ψν οἷς οὗἉ (58 ρᾶϑϑᾶρε 15 ἃ σγδης δι: 
οὗ 5:0] τὴς τηγϑῖθσίθβϑ, νυ ῖσ ἢ ΤΠΕῚΓ ον ἔκ" 
Βἰπιθηΐ ἴῃ Εἴθγη νυ δος σῇ 8οϊνα. [1 ἰ8 
ἔγοπι ἴπε σοπίοπιρίαίοη οὗ (118 δσίυαροηάουβ 
ξυΐυγε ---ΠὩΑΠΊΟἸῪ 4}} 821 η8 σΊβεη, 41} πηθῇ σίβθῃ, 
411 τεῦεῖβ φυο] θα, [6 Ταυης Οοὰ ἔμ] 8}}Ἰην 
8} ροβϑ]6 ταδί! Οἢ5 ἴῃ 411 δοῖιδ] σγεδ ῃ5---- 
(δῖ 186 Αροβίὶς ἰῇ [6 ποχί νυεῦβο, ἰκὸ οὔθ 
Ὀγοακίης ΠπῸπὶ ἃ τουοσῖθ, ἀδβοθηᾶβ ἴο [Π6 
Ῥαϊηζαὶ ὑγεβεηῖ, ἀπά ἀδβοθηαβ ννἱ ἢ δὴ ἀυγυρί- 
Ὧ655 (ῃδΐ πιιιδῖ άνὸ βίαγιϊ θὰ ἢ 5 διπιδη 6518. 

ϑυάάξηϊγ ἔσομαι {πε {πιτηρηδηΐς “είς ἢ 8 
που ρμῖ5 σεΐυσῃ ἴο ἴ86 σΠυΓΟἢ 511} τα δηξ 
ὉΡΟΩ εἀσίῃ, (1) ἴο εοπυεγς ἴπδῖ ἄγε εὐεῦ 
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ΑἾ5ο Πἰπη5ε] Γ θὲ βυδήεςς ὑπῖο δἷπὶ τ[ΠΑῖ 
Ρυϊ 411} τῆϊπρβ ὑπάεγ ἢΐπι, τὶ (σοά 
ΓΛΑΥ͂ ὃα Δ]} ἴῃ ἃ]]. 

29 ΕἾβδα ννῆδῖ 5}4]1 {πὲ ἀο ψῇῃϊςῇ 
ἅτε δαρτΖεὰ ἴογ της ἀελά, [Γ τῆς ἀεαά 
Γἶδβε ἠοῖ αἵ 41} ὃ ψνγ γα δε} τΠπεπ 
ὈαριΖοὰ ἔογ τς ἀελά ἡ 

Ὀεΐηρ δησο θα ἴῃ 118 ταπκϑ ΟΥ̓ Ὀαρίίϑτα (βαπ- 
τιζόμενοι, ἐγηρεγζεεῖ ρατιϊςρίο, ἀθηοίίηρ ἃ σοη- 
δίαπί 86171685 οὗ οἽδηδϊ ἀδῖ65), (2) ἴο “Ἔρου ει 
ψγῆο ἴῃ ἴῃς ἔγοηϊ δηὰ ροϑὲ οὗ ἀδῆρευ γε ΟΠ 
δῃὰ ΠουΣΙΥ Ὀτουρῆΐ ἕδος ἴο ἕδος τ ἀθδίῃ. 

49. ΕΠε «υῤαὶ «δαϊΐ ἐδογ 4ο «υδίεῦ γε 
δαρπεά γ0γ δὲ ἀεαά 1] Ἴδε ργορμῃεῖ δρδίη 
Ὀοςοπιθ5 {ἴΠ6 τὑρᾶβδοῦοῦ [(ἢ6 ἴοῃθ 5 πονν 
γοδαιηθηΐ, ἱπιραβϑιοηθά, ἱηαγηδηῖ. δὲμοθ 
6180: Εἰ Προς] υ8ὲ οὗ Ξῶγ οὐ “ἰπε. ΤΠ6 

, Θ᾿ Π|ρ086, 85 υδι], 15 ἴο δὲ καϊβογεά ἔγοπι ἴῃς 
ἰογεξοίης ςοηϊοχί, δηὰ 5 845 ἔοϊοννβ : Οἰδογ- 
γν156---ἰῦ μοῦ ἃ βαΐϊυγο Βῃοι]ὰ Ὀ6 πιδάς νοϊὰ ὈΥ̓ 
“μεθ ἃ ἴδεογυ, ᾿ἢ ἴ6 Πυπρἤδηΐϊ ἰβϑιιθ5. οὗ 
ΟἸ γιϑι᾽ 5 γεἀεχηρίίοῃ δηὰ γεβοποΥ ἃ’Ὸ ἃ νην, 
δῃ (ΠΟῪ ἀγὸ ἃ ΥΔΏΥ͂, 1 τεβυγγεςζίοιι, [Π6ῚΓ 
Ὀαϑετηθηΐ δηὰ ἔο"ιπάδίοῃ, 15. ἃ Ὑδη ΠΥ : 1 ἅ5Κ 
γοιι, [ἢ ἴγυθ ἰ5 ἴῃς αἰϊογπδῖίνς οὗ ἴπεϑὲ ἔγεε- 
1λιηἶκοῖβ 1ῃδὶ 1Π6 ἀοδά δἃἵὸ μοί γαϊβϑοῦ, υϑδὲ 
Β84}} ἔπ 9 ἀο ψΒΐΟΣ τϑοοὶνθ ὈδΡ᾿ δ 05 
δοοουπῃΐ οὗὉὨἩ ἴδο0 ἀθαὰῖ 1.6. αὐ ἃ αἱξαῦ ἐο 
ἐῤε γε μγγεοίίοη οὗ ἰδὲ ἀεαά ὍῊΘ 56η56 ἰη 11} 
18: ψμδὶ σοιιγϑὲ 5}4}} σοηνοσίβ ποὺν ῬυγΒι6, 
ὙΠΟ μαϑϑίῃρ τῆγουρῃ ἴἢ6 Ἰάνοῦ σῖϑ86 οιἷἱ οὗ 
[ης νναῖογ ψ ἢ ἢραγῖβ δοϊϊονίης δηὰ τορι ἢ 5 
σοηΐοεκδίηρ [παῖ ἴδ ἀεδά 5}4}} τίϑβ ἡ [{ γόουγ 
ἔγθοῖ ΕΙΏΚΕΙ5. οἷοδα ἴδε νεγῪ ραῖες οἵ Οοὐΐξβ 
Κιηράοπι, 85 {ΠῸΥ ἀο οἶοβε ἴἴ, νβθη [Π6Υ ἄθη 
τε τεβυτγτεοϊίίοη οἵ δα πιθ ἴῃ πε Ὀοάγ ιῇ 
ποῖ ἴῃ ἴῃε 58οι}} δηὰ βριγξ 450, ννυδί ἴῃ τηαῖ 
(8356 ἅγῈ πλ ϑογδῦο σαϊεοιπιοηβ ἴο ἄο ἡ Ὁ Παῖ 
σουγβΘ 512}} ἰῇεῦ Ρρυγβιιθ (τί ποιήσουσιν, 
Ὡοΐ οχδοῖϊνν “νμαΐ 15 ἴο Ὀεςσοῖηθ οὗ {Π61η}} 
ΤΎΠΟΥ ν}}} δ6 δἱ {ΠῸῚΓ τ᾿ οηά, ποΐ Κηονηρ 
ψΠαΐ ἴο ἀο. Τὸ 1} ]5 εἴδεϊ ἴῃ σι: Ὀδίδηςς ἅγὰ 
[πὸ ςοπηπιδηΐθ οὗ Ομγγϑοβίομι, Τ βεορηγ]αςῖ, 
ἹὙπεοασογεῖδηά οὗ ΠΊΔΗΥ ΘΑΓ]Υ [Δἴ εγβ. ἔτοτι ἴῃς 
ἀῃςϊοηΐ οχροβέζοτς πιοϑὶ οὗ ἴῃ πιοάογῃ αἰ ἔδυ. 

Ν.Β. 1ι βσδουϊά δὲ ποῖορὰ παῖ τῆς ννοσγὰ 
Βογὸ τοηάεγεα γεοοίνε δαρέλεηε '6 ἰὴ ἴ 6 πιά - 
αἰε τνοϊςο: ἴἴ 15 αἷἰϑὸ ἴῃς ρασγτοῖρῖθ ἱπιροῦ- 
ἔεςϊ : (6 ἱπιρετγίεςϊζ δογε ἀσποῖεβ ἃ “ἐγγ; οὗ 
οδῖθουμηθηβ σϑσοϊνιηρ Ὀαρίϊσγη: [ἢ]|5 56 165 
δοδβ οἡ δηὰ οἡ δηὰά [5 ἴῃ 115 2γοωζ". ἱπιρογίεςϊζ, 
ΑἸογά 5 τοηήεσηξ ἐδοιθ «ὐδὸ αγὸ ἐπ ἐῤε δαῤὲΐ 
97 ὀείηφ δαρεπεά ἐπ δεῤαζ 9 δὲ ἀεαδ ἰ5 νστοης 
ἴη [γος ραγ συ ϊαγθ. Μογεγ᾿ 5 γεηάοσγίηρ ἴοο, 
έν «υδσ ῥαυε δενμείυεε δαρίίχεά, 15 
δραϊπϑί ἴΠ6 ιιδ6 οὗ ἴδε πιϊάἀ]ς νοὶςθ, δπὰὶ 15 
ἔα ΠοΥ νιον γὉγ δε ὀεποβὲ ΟΣ βεορίε «αὐϑὸ ῥαυε 
ἀϊοά ὠπαρί!χεά ἰ8 ἃ5 πίε ηΔ0]6 45 ἰἴ 15 στδ- 
τυϊΐου5 ἀπά ἱγγεϊενδηῖ, Βιῖ οἡ {118 σοηῖσο- 

Ι. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ5. ΧΚΥΝ. [ν. 29--.32. 

40 Απά νψ}Υ ϑβἴδηά ννε ἴῃ ᾿θορδγαγῦ 
ΘΥΕΓΥ͂ ἡ αν ἐν 

Ι τοῖοϑ ὃν 'γουγ τα)οὶςίπρ; " 5οπιε 
ΜΉΝ 1 τις ἴῃ μι ἥξις δὰ ἡρυ 
ΤΙ, οτά, 1 ἀϊε ἀδιγ. 1 ΟΥ, το 

12 Εἰ λῆτεγ ἴῃς πιᾶππεγ οὐ πιθῃ 1 λὲν μὲ 
πᾶνε ἔουρῃς νι θεδϑῖβ ἂὲ Ερῃεβϑιιβ, με, 27 νέπ. 

νογίοα ἴοχὶ 5βθ6 Αἀαϊίοηδὶ Νοῖρ δὲ ἴπο οπὰ οἵ 
[ἢ18 σΒαρῖογ. 

ΚΣ δὲ ἀεαάδ γίσε ποὲέ αἱ αἱΐ, «υὖῦγ ἀγὲ ἐξέ 
ἐῤδεθμ ὀωρεποά ,ῶγ δε ἀεαά4 3) Ἀδηάογ; Σζ 
ΔΌΒΟΙ ΘΙΥ ποΐ τδίδϑοὰ δὸ ἀϑοδὰ :29Ὲ, 
ΜὮῺΥ ἀόο ῬΘΥΒΟῺΒ δοί81}1} τϑοϑὶτθ ΔΡ- 
εἶδα ΟἹ ΣΠΘΙΣ δοοουπὲῖ Οπ ἐδεὶγ χεεομῆέ, 
1.6. ἴῃ διιγα δηὰ Ἵογίδίη ἤορὸ οὗ {ποὶγ δεϊηζ 
Γαϊβεὰ δ ἴπε ἰδλϑῖ ἀδύ: ἴῃ οἴδεσ ννογάβ, ἐκ 
γεουωγγεοίίΐοη ἐς πε, 1δὸ σαςγανιοηέ 1: “αοἱά: 
1 τὴὸ ἢγϑί 15 4 τηγίῃ, ἴῃς βεςοηά 15 ἃ ἔασοθ. 

80..4.͵4] «αυδν““απάαυειπ ἡεοβαγάν ἐὐενγ δοὼν ἢ 
Ἀδίμοσ, ΨῈΥ δχ9 ψἷο 8180 ἱὰ ᾿ἰθορδιὰγ 
ΘΥΘΥΥ δουτῖ ἢ ἀἰο, 1.6. Αροδβίϊεβ: νὰ 
ΑΡοβίῖοβ ἴοο, ἃ5 ναὶ] 45 ςδίθσπυπιθηβ, ἄγ 
βιγγοαὰ ΟΥ̓ ἴπῸ πορὲ οὗ γοβιιγστθσοη: ἔοσ ἴξ 
ὭΘη δῇοσ ἀθαῖῃ ἅτ πο γαϊϑθά, ΨΕΥ ἀο εαίε- 
ἐὀιρισης τοοοῖνα Ὀαρίϊ5π), δηὰ ὙΝὮΥ ἀο εὖὐε τυ 
ΤΙβκΚοὶ ὙΠῸ νογὰβ ευόηῦ ῥομγ ἅγε ἃ αὐυϊοῖκ 
ΔἤεγιΠπΠουρῃϊῖ: σσι τάς τοϑεν οι. 

31. 1 ῥγοίειΐ δγ γοιγ γο οἱ εἰπις----] ἀφ ἀαἱἶν.} 
Ἀοηώογ: ΔΥῪ ὉΥΓ ἀδὺ ἃἀοΙ ἀϊΐθ, γ98. ὉΥ [89 
Κιονγίη ἰῃὰ γουὺ, ὈΓΣΘΙΒΣΘΩ, ψὩΐὶοῖ ἃ 
ΒοϊΙὰ πὰ Ομχὶδὶ 26098505 οἂὐν ᾿οχὰ. ΕἸ] 
56η56, “ὈΔΥ ὈΥ ἀδγν [1 4 ὈὉγουρῃϊ ἔδος ἴο ἴῶςθ 
ΜῊ ἢ ἀφαῖῃ : 1 αἴῆγχτι τ ΌὉγ ἴπε ξαΐυγε ὀεεσυίοη 
φ χἰογγίης ΟἹ γομγ ἀςεοιριί, αὐδίορ ἴ πον Πᾶνα 
τἰ ἴῃ (ἴ[6 Κοορίης οὗ) [655 186 Απηοϊηϊεά 
ΚΊιηρ, ἴο ννβοτῃ ὈεΙοηρ5 41} βονεσ ἴῃ μδάνθη 
δηά οδγῖδ. 
Οὖ 1 ογά 8 πᾶπι6 δπὰ {{|65 ἴῃ }}}} : ἔἕοτ ἰξ 18 

ΗΦς νο οἡ Ηἰδϑ τεοζιγη 8}}4}} γθοσοιροπϑθο Η:8 
21 1}}] ϑεγναπῖβ δηά δυναγὰ ἴο 81. δι} ἴογ Ὠὶβ 
ἰαθουγβ ἰπ (οτίητῃ πε στέφανον καυχήσεως, 
Ι Τἢο55. 1. 19ς. 7εα (νὴ), ἃ ῬΑΙΐο]ς οὗ 
αὔννιαίίοηα, ποῖ (45 80π)ε)ὴ οὗ δάϊιγαίοη. 
Ἕχω δετε ἀοε5 ποῖ τήδδη 7 ῥᾶνε ἴἃ ἴπε Β6Ώ96 
οἷ 1 Με, Ὀυῖ 1 ροισ.:5: ἴΠ15 ροββοβϑβϑίοῃ ὃ6- 
ςοπιε5 οδ)εςίϊντε ἴῃ ἴἢ6 ουδίοαῦ οὗ [6505 
Ομ σγίϑῖ. 

82. 17 αὔεν ἰδὲ »ιαρηιπεῦ οΥἹ νιεη 1 δανε 
»ιαδὶ «υἱἱῤ δεαυ αἱ Ἐρῥει, «ὐδαΐ αάυαπ- 
ἐαχείῤ ἐδ γιο, 1 1δὲ ἀεαάὰ γίδες ποὶ 3 ἘἈδηάεγ, 
ΤΥ ἰπ ἃ δὴ ζδβδΐου ΣΌΘΟΒΙΙΘ 8 Ὀ0885ῖ- 
ΧΌΛΟΣ ἱῃὰ ἘρΡδοδῦα, λα ἴἰ0 129 [89 
δάνδηΐαρο, :ζ ἀθαὰ 9} ΔΘ ποῖ σδαϊδοὰῖ 
Επηρ ια5}5 ου πε ποῖ, σοῦ ]Υ {πε ρυποῖυλ- 
τίου οὗ 16 ΑΟΝ΄. βῃουϊὰ Ὀδ τοίδιηθα ἤθγο, ἴῃς 
οὈνϊοιι5 δἰ] ρθ6 δέῖοσ συῤαῤ ἐδὲ αάἀυασπίαψε 10 
γη6 Ὀοίηρ ποηϑ αἱ αἰΐ, ᾿΄ ἀρδλὰ Ρούβοῃβ ἃΓῸ μοΐ 
ταϊδοὰ δῇζον 8]} ! 



ν, 33-,35.} 

ναὶ δάνληιδρειῃ ἴτ πα, ἴΕ τῆς ἀεαὰ 
Γίβ6 ποῖ ἡ ἰεῖ υ οδῖ δπά ἀπηκ ; ἔογ ἴο 
τιογγονν νγα ἀἰα. 

41 Βε ποῖ ἀεςεϊναά : εν] σοπηπλὰ- 
Ὠϊοδίοηβ σογγυρῖ ροοά πηΔηΠΟΙ8. 

24 Ανγᾶκε ἴο πρβῖδοιιβηαββ, ἀπά 

1 δεεανις ΟΥἨΥ Άἱωγπεά ῥέα ρδίεν, ἃ Μοτὰ 
ἔοττηθὰ [|κὸ οὐσ " ρΓ  ο ἢΐοΥ :᾿ (86 Οτθοκ ἰ5 
ἐθηρμιομάχησα: με Οτοοκ ἴογ 7 ,μοερδὲ αυὐἱὲῤ 
δεαις νουἹὰ θὲ θηρίοις ἐμαχεσάμην. (Οοπι- 
ΡᾶΤΕ γερονταγωγεῖν (ϑορῇοο]}.) Ξ ἰο δέ απ οἷά- 
3 σμάε--- 5εἴτἰδὰ οσςσυραῖίοη --οϊ 20 
Ζιάε απ οἷά »ιαη. 

Εν ηΕγ δεαςὶς ἴῃ ἃ ἤρογα ἅγὸ ΠΟγῸ τποδηΐ, 
ὀγμθε ἐπὶ διυγιαπ ὥγρι. ἱρτιαῖυ8 δὰ μι. ς: 
Ρτοῖλ δυγία 41} {πὸ ΨΥ ἴο Ἀοπιε 1 8ἃπὶ ἃ 
θελϑιβρηΐεγ Ὁγ ἰδηὰ δπὰ 5εὰ. 7656 Ὀγυΐοβ 
1ὴ Ερἤδϑιι8 ΕΓ, Ργο Δ ΟΪΥ, ἐχαϑροσγαῖθα [δννβ, 
ζεσοσίοιιβ ἐΠΟΠΊΐ65 οὗ [Π16 ογοβ5 δηὰ οὗ 51. Ρδι]: 
ΠΟΙΡΑΓΟ Αςῖβϑ χχ. 9. ΤΠ δοτῖϑί ἴῃ 7 ὀξεαηιὸ 
ὀεαυδᾳ δέον, Ροϊηῖθ οἰἴπεγ ἴο 5οπὶς ἰησϊάἀρηΐ 
ὈΠΓΘσοογΘα ΟΥ ΤΟΓῈ ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἴο ἃ ἀεῆηϊῖα 
ρΡειοὰ οὗ πιὸ ἀυτγίης ννϊοῖ ἴῃς οοηῆιςῖ 
ταδοὰ δηά (θη οθδϑθά. 

ἰξ πιῶ ὃὈ6 δά ἀφὰ ἰῃμδὶ [686 Ὀγυῖεβ οου]ά 
ποῖ ΡΟ5510}γΥ δὲ νυν] Ὀεδϑίβ οὗ ἴῃ διῃρμπεδῖτο 
ἱπαϑπιιςἢ 45 δῖ. Ραυ} 5 γτιριῖ οὗὁὨἨ Ἀοπιδη οἸΠ]Ζ6Π- 
5:0 Ρῥγοϊεοϊεά δίπιὶ ἔγοτι [6 ἅγεῆα:: ὈὉΥ 18 
ἡ εἰυϊαξς ἢ νὰ5 5ῃι:εἸ δὰ ἔγοπι σοπάδπηπδ- 
[ἰοΠ “4 ἰκοπεηι. 

νμαῖ ἐπ διαη ζαεδίοη (κατ᾽ ἄνθρωπον) 
τῆΘΔῃ5, ἰ8 ηοΐ ΟἰρΑΓ: [ἴ 15 ἃ γῆγσαθε ΟΌΒΟΌΓΕ ἴῃ 
ἴῃς ΟὐϑουγΥ οὗ [15 σοηϊοχί, ν Ὡς ἢ γιε] 5. δῇ 
υποογίδίη ᾿νμς, [τ ΠΊΔΥ 5 ΠΠ οπ ἐφε ἰευεὶ οἵ 
»Ωη΄: ουἷδαυ, 1.6. «υἱ πο αυρὶγαμίοη, ὀογορα ἐδ 
ῥογίχοπ ὁ ἐδὲς ἰβε, τορτ]εθ5 οὗ ἴδε ἔυΐυγα 
ΕἸΟΤΥ ἡ Ὡς 15 σοηα!οηδα ΟΥ̓ τοϑυτγτεςοη. 

κε ὦ εαὶ ἀπά ἀγὶπλ. 58. χχὶϊ, 131. 866 
ἸΧΧ Μογβίοη, ψῆοηςς (19 ἴοχῖ 86 ἴἄκθη 
σεγα δῆ. 

83. δὲ ποὶ ἀεεείυεά: ταἱἑ εοιιρπεσι 055 
ΚΟΥ μῥὲ σοοά »"απρεγ.} ΕῸ}) 86η86: Β9 ποίΐ 
ΙἸϑὰ δεῖσδυ ἴῃ τἢ5 τπ2Ζε οὗ ϑαίδῃ (πλάνη): 
[ο86 ἔγεθίῃ!η Κοῦ5. νν}}} τ6}} γοι (δῖ, 48 [6 
ὈΟΩΥ ἴῃ [Β6 στᾶνε ρουίβῃθβ, 50 ἴΠ6 5'ῃ5 οὗ ἴΠ6 
Ὀοάγ τουςἢ ποῖ πο ἱπηπποσίαὶ βρίσιϊ : {Π15. 19 
ποῖ ἴσυο (ςἢ. νἱ. 19): Ὀδανγάγε οὗ ἱηίεγσοουγβο 
νεέτῇ το56 ἔγθει ΒΙΏΚΟΥΘ: τοηθαθο . {π6 ῥγο- 
νοῦ “ΞΕΥῚΪ] οοἸρδαϊ ΒΡ ΘΟΣΤῸΡΣ 
ποπθεῖ οδδσδοῖοσδβ᾽ ΤἪΪΐβ ἰδὲ ὑσγονυογὺ 15 
ἃ Οτεεκ νοσϑα ἔγοτῃ (ἢ ΤΠ418 οὗ Μεηδηάεσ. 

894. “«υαἦε ἴἰο γὶσῥίεοισηει..Ἶ Α δ ὀχργοβ- 
δίοη, Ὀυΐ ΒΔΓ Εἰγ ἃ ἴσια ἰγηϑίδιίοη : ἴποΓ6 5 
ΠΟ ῃοίΐοη οὗ φευσζίηπσ υη]655 ἰ δ6 ἴῃ [ἢ6 
Ῥγεροϑί[οη ἐκ: ποῦ ἄοδβ δικαιώς ΞΞ δίκαιοι, 
85 5οπιε, Ὑηο 4υοίς ὙΠυςγά, ἱ. 21. ἈΔΙΠΕΟΓ 
ΒΆΔΚΟ ΟΠ ΥΟῸΣ δΙΌΡΟΣ (ὠγωπάση Μὴ) πὰ ἃ 
Σκας ΟΡΙσὶζ, ΟΥ δὲ τσοὐδγ σραὶπ ἱπ γὶρ δὲ 

Ι. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΟΦ. Χν. 

51} ποῖ ; ἴογ βοπὶα ἤδανε ποῖ τἢς 
Κπονίεάρε οὗ (ὐοά:  8ρεὰκ ἐὐΐς ἴο 
γόουγ 5Π4π|6. 

Ἂς Βυῖζ 5οπηΊ6 σιάη Ὑ}1} 8.γ. ον 
ἂῖς τῆε ἀεδά ταϊβεά υρἡ «ηά ψ τῇ 
ψνηαῖ θοάγ ἀο {ΠΕῪ ςοπιε ἡ 

“απ! δίοη (86 ΑἸαχ. 550): οἴδβοιβ χΖ. ἐπ αἷμ 
δομηά: ποῖ 850 ξοοά. 

“π4 εἰπ πο] ΟἸδηρο ἔγοπι ἴῃς δογίβζ ἴο 
(6 ἱπιρεγίεςξ ἱπηρογαῖϊνε ; ἐκνήψατε, Ὀδυΐ 
ἀμαρτάνετε, ποῖ ἀμάρτητε. ὍΠὲ ἱτηρεογίοςϊ 
Βοῖο ἀοαδβ ποῖ ἀεηοῖε δαδὲξ Ὀυΐ ἃ 2γοζξ:. .ο»»- 
»πεηείηρ. ΕὺῸ]) 86η86ε: “δενναγε οὗ β8ϑϑδυςίίοη 
πο οστού, [δΏΡΟΓ ποῖ ἢ ἴπ6 ον}, θωΐ ἰδίκο 
Πορά ἰεβῖ γε ἀδθοϊίης δἴερ ὉΥ ϑἴερ ἔγοπι [ἢ 6 
ἔδιἢ δηά ΠοῸπι νἱγίυς Ἰηζο ΠΟΓΟΘΥ δηά 80 ἱπῖο 
ἱτατλοσα Ὑ. ΟἸ άε ποῖ ἰῃβεηβι} Υ ἰηῖο βίη Ὁ 
᾿ἰδίεηὶπρ ἴο (Π6 ρογουβ [4]14ς]65 οἵ ἴπο86 
σοι (τινές οὗ γ. 12) ἴον ([ [6}} γοι) ἦσπογ- 
απο 9Γ᾽ Οοά “ονιό ῥασε ἐπ ἰδὲ σγαὶπ. Ἡετα 
ῥαῦέ Ξε αγὸ αὔεοιοά «υἱἱδ' 80 ΜεΥοΙ ννε]]. 

ΝΒ. Αγνωσία, ποῖ ἀγνοία, 8668 ἴο Πιδδῆ 
μηξποαυΐνστιοι ΟΥ ἸΠΟΔΡΔΟΙΥ οὗ Κπονσίηρ Οοά: 
Ὀυΐϊ ἅτε ἴδογε ἰηϑίδηοθϑ οὗ {π]8 υϑὸ6) ὙΠῸ 
Ρἤγαδβϑο πρὸς ἐντροπήν ΤΑΘΔΠ5 (εΧραπαεα) «υἱξό ἃ 
αἵεαυ ἴο ῥγοάμεῖπρ “ῥαγιςζαςεάηεις : ὈΥορΏδηΐ Οὗ 
ΕἸΠρΕ τ] τπι96ὲ οὗ ργοροϑβί(ο, ἃ5 ἰὴ ἃ [πουϑαηά 
ΟἴποΙ ραββθᾶρεβϑ: ΟΟΙΏΡΑΓΕ ὑπὲρ τῶν νεκρῶν 
«υἱὲ α «υἱδαυ 1Ἰο ἐδε ἀεαά ὀεῖπρ γαϊσεα (ῬΥοςΙ 56 ]γ 
816 ΓΠοηδίσγυςίίοη, ΟὨΪ ἃ εὐσησε οΓ᾽ νιεπέαὶ 
}οσέμγε) δῃὰ (0]058. ἰἰ. 21, πρὸς πλησμονὴν τῆς 
σαρκὸς «υἱὲ α “υἱξαυ 10 ἐὐειξίησ Πεεπέοισπεις. 
ΤΠε νογΌ λαλῶ εΓΟ πιεᾶηβ ποῖ 7 «ρεαξ ᾿δῆ:;, 
45 ἴῃ ἴπ6 ΑΟΥ̓., Ὀυΐϊ 4 1 2αἰ4. 

Ἀδπάοσ δηά ὀχρ]δίη [18 ͵δϑῖ ϑϑηΐθηοο.--- 
7οτ ΔὈϑοϊυῖο ἐβῃμοτδη 90 ΠΟ 5988 
οὗ ἀοἃ δοτιθ δδνθ ἰῇ 16 ρσδίῃ : [0 28 0 
γοιυ 790] δρυδιωϑὰ δὰ 1 ΔΙ κί ΚΖ; ἰΠ ΟΓΥΟΘΓ 
παῖ ἐδοϊηρ ἀϑιδιηθὰ γε ἸΠΔΥ δὲ ὙΥΑΤΥ͂ οὗ 
Κεορίπρ ΠΟΙΊΡΔΑΠΥ ὙΠ (πο56 5ΟΜΕ. 

385. Βμῖ :ογιό παρ «υἱἱ “αν, Ηοτου αγε ἐδὲ 
ἀεαά ταὶ εα ὡΡ7 ἀπά αὐἱὲδ τυϑδα! ὀοάν ἀο ἐδ ε7 
εονό 3) Ἀδπάογ, Βπὶ 8611, ϑοὰ 9 ὁπ 6 ἘΣ ]] 
ΒΆΥγ, ΟΝ ΓΣαΐϊδοὰ δὴ ἴδ 9 Δἀοδὰϊ ΟΣ 
Ψ|ΙΠῈ τ) ϑαΐ κὶπὰᾶ οὗ θοὰγ ἀο ΘΥ οοτροῖ 
Αη οδ]οοῖοῦ ἰ8 ποῦν βϑιιρροϑβοάὰ ἴο πιοοῖ ἃ 
ηυοδίίοη ἴο [8 εεςῖ : δι πευεγίδείο:, 
ὅταν ἐδὲ πεῖ 9 γεσμγγεείίοη, 1 «ϑομίά [δδ 
ἰο ἄποαυ ἐπ «υδαΐ »ιαηπ ἀπά ὁγ «υῤα! ῥγοεεις 
ἐδ γε γαΐϊ:εά---ἐδοῦς ἀεαά ] ον «ὐἱτὁ «υδαὲ τοτὲ 
ΟΓ δοάνγ, γογτσοοίδ, «υἱὲ δὲ κοῖς, «αὐδὲη 18 
1οτά εογιοα ὅ ὝΔΠαὶ (Π6 ΑΡροβῖῖα πιᾶκοβ ἴδε 
ΟὐὈ]δοῖοσ σροὰκ ἢ [ἢ6 561 δβϑουγαῆσα δηὰ 
ςοπίοπιρίπουδϑηε88 οὗ 4 “ Κηονβοπιεῖμιις ᾿ 
ΤΔΥ ὃς ἰηξειτεα ἴτοπὶ ἢϊ5 οὐ 5ῃδγρ ΓΟΡΪΥ, 
Εοοἑ! «υδαὶ ἐδοω τοαὐει1. .. 

(ὐοπησεζίΐοη Ὀεΐννοοῃ γν. 34 ἀπὰ 2ς. 51. 
Ῥδι}} πανίηρ νγαγηθὰ 5 Ὠδάγογβ ἴο ἀνοϊὰ ἰῃ- 
[εγοουγβο τὰ ἴῃς ἀδηϊεῖβ οὗ χεβυγγεοίίοη, 
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26 λοι ἴοοϊ, ἴμαὲ τις τδου 
“δε: 5 ποῖ αιυϊοκεηεά, εἐχοερὶ ἰἴ 
ἴα : 
27 Απά τμδὲ ψῇῃϊςοἢ τῆοιι βοννεβῖ, 

ἴπου βονγεϑδῖ ποῖ τῇδλι θοάγ τῆαΐ 5}]] 
θεὲ, ὈῬυς Ὀᾶγα ρτγδίη, ἰἴ πᾶν σῆᾶπος οὗ 
ννΠολῖ, ΟΓ οἴ βϑοπλε οἵἴδεγ ργαίη: 

Ι. ΓΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΟ. ΧΥΝ. [ν. 36 -- 39. 

48 Βυῖ (ὐοά ρίνειῃ ᾿ξ 4 δοάγ δ5 ᾿ἴ 
δαῖτ ρ]εαβθά ἢϊπ|, ἀπά ἴο ὄνεγν 86θὰ 
ἢΐ8 οννῃ δοάγ. ᾿ 

29 ΑἹ] βεβϑἢ ᾿ς ποῖ τῆς 84π|ὲ ἤξδβῃ: 
δι ἐλόγε 'ς οπὲ ἀϊμαά ο7 βεβῃ οὐ πλεη, 
ΔΠοῖμοΓ ἢσδϑῆ οὐ δεδϑῖβ. δηοίῃεσ οἵ 
ἤ5ῃ65, σπά' Δποῖπεγ οὗ Ὀϊγάβ. 

ψἢο Ὀθοδυβθο οὗ (Πἰ8 ἀδηΐδὶ νγοῦο Ὀδοοπιίης 
ΤΑΟΥΆΪΥ ολγε]εθ8 (80 ἰηςιπιαῖοὶν Ὀθουπὰ ὕρ 
[ορεῖθεῦ ἀγα τρις ἀοςῖτπο δηᾶ στρῃΐϊ ὑγᾶς- 
{ς6}, πονν ργοςθθάβ ἴο ὀχροιιηά ἐῤε παίωγε οὗ 
ἐδε βμγε δοάϊες. 

ΝΙ. Τῆς νογά δωΐ ἤοῖδὸ τήθης ὀμί «{}}, 
δηά ὈεΪοηρ5 ποῖ ἴο [Π6 5ἴαϊοπηθηϊ οὗ 851. Ρδιιὶ] 
“06 οπϑ «αὐἱδ “αγ, Ὀυϊ ἴο 1Π6 αυεϑιίοη οὗἉ [δ 6 
οδ]θοῖου πευεγίῤείεας δοαυ, 1 ασ“ἀι “πώ «υἱῷ 

. ΤΑΙΠΕΓ ογ, 1.6. “οΥΓ ἴο ρυΐ ἴπῸ αιδσδίίοη 
ἴῃ Δποῖμοῦ δῆδρε :᾿" {π6Ὸ ἀϊδ᾽ ποεῖν ρατίοὶς 
Ῥτγόϑβειῖϑ ἃ αἰ δγοηϊ 5άο οὗ [6 βαπὶς ἰάδδ. 

3886. Τδοι οοὶ .. 3 Απδίοςιο5 ἄσγανη ἔγοπὶ 
ΠΟΙΠΊΠΊΟΠ Ἔχρεγίοησεβ οὗ ἢδίυγε, ργοραγαΐουγ 
ἴο ἴπο ἀορτηδῖῖς ᾿οδοπίηρβ οὗ νΥ. 42 ἢ. Κεη- 
ἀογ, Εοοὶ]! νδαΐ ποὺ βονοδί: ΘΠΡἢ 8515 
Οὐ ἐφομ: αγξυϊηςηΐ 4 »πίπογὶ αὐ »πιαΐμ: ἰῇ 
ψνμαὶ ἴδοιι, ἃ 5}}}}7 πιογίαὶ, βοννεδί 15 δῇεγ 
ἀεοοπιροϑβιιοη αυϊοϊκοηςα, ον πιο ποτα 
50} ννϑαῖ Οοά βοννεῖβ ΟΥ̓ ἴῃ6 μαηὰ οὗ 1Π6 
βοχίοη, ὄἄνθὴ [6 μυπΊίδη ὈΟάγ, Ὀ6 πιαάδ αἰΐνα 
δἴϊεγ ἀϊδθοϊιτίοη. Μεγογ πιᾶκο5 ἐῤομ ἃπ|!- 
τμοῖίςα] ἴο Οοά ἴῃ ν. 18: δυῖ ἴπ6 ᾿ηΐογναὶ 18 
ἴοο ρ»τοδῖ. 

ΟΠ γγϑοϑβίοτῃ ἐπ ἰοεο ἴο [5 εἴεςϊ : “ἼΤΠ658 
Βογοιὶςβ 54 Υ, ΤΘ ὈΟΩῪ 5 ποὶ γαϊϑεά θθοδιιβα 
τ ἀϊε5: 1 γορῖν, Τα Ὀοάγ Ὀδοδιδὲ ἰὰ ἀ165 15 
1βεογοίοσο γαιϑοά. Αραδὶῃ ΠΟΥ 5ΑΥ, {ποτα ὑα 
ἃ ΓΑϊδίησζ, οὔθ ὈΟΑΥ ἴ4115, ἀποῖποσ 8 σγαὶβθά. 
Ι τορὶγ, Ἀδβιγτθοϊίοη 18 84 στιϑίηρ οὗ ἰδ 
ψΠοἢ 15 ]Ἰεη: τυμαΐενοσ Ὀοαγ ἔ4}}5, 186 
ΒΆΠΊΘ 15 ΤΓαϊϑθὰ δηά γεῖ γαϊϑεὰ ἠοῖ [[ς ϑᾶηξ, 
ἴῃ τῆδηγ Γεϑρεςίβ ἀϊβογεηῖ, ἴῃ 411 Θ ΡΘΓΊΟΓ, 

ἡ; ποῖ φιεξεμπεά, ὀχοῤῥ 1, ἀϊ..1 ὙΠῸ 5θθὰ 
“οτυη πὰ ἀγίηρ ἴα ἴῃς δηδίομχιις οὗ με ὈοαγΥ 
δωγίεά ἀῃὰ ἀεεαγίησ. ἘχνοτΥ ἸΙνίης βεθὰ ἐοη- 
[λπ8 τίη 1561} ἃ ξογπὶ ΟΥ̓ ταϊπ υἷε ΕΠ ΌΤΥΟ 
Ρίαπι. [{{πάφγ ργουηὰ {Π1|8 σεῖτῃ Ὀθρὶπ5. ἴο 
ἔτον αἵ ἴῃς ἐχρεῆϑβε οὗ (πε ϑβεβά : δοοῇ ἴδε 
τρδῖη δι 1κ οὗ ἴπῸ ϑθθὰ 15 ζοπο, δηα ποϊδίηξ 
Γεπιδὶη5 οὗ ἃ Ὀυῖ τῆς τοζίεῃ ϑῃγίνο θὰ ἢ15Κ. 
ΤΠι5. ᾿ἴ ' ἀἴδ5" 1} 18 ἀγέηᾳ ο77 ἐδε σεεά σοττθ- 
δροηάς ἴο τῆς ἀεεαγίπς οΥ δε δοάγ ΜὨἈΪΓὮ 15 
αἰτοδάυν ἀεδά δηὰ Ὀυτιθά. [εςοπιροβιτίοῃ 15 
ἃ ςοπάϊ το ΠΕΟΟΟΘΘαΣΎ ἴο Γεργοάποίοη : ΘΥΕΓΥ͂ 
ἮΙΡΠΟΓ ἔοττη οὗ 16 ργεϑυρροβοβ (δε 1055 οὗ 
[Παϊ ννϊσ ἢ ῥγοοθάθβ ἢ, ΤῊ 15 ἃ ἰανν οὗ 
ῃαΐιγο. ὙΠ ρσόντῃ οὗ [υθεγουβ δπὰ θυ ]θοι8 
τοοῖβ 15 ἀπδίοροι ἴο {παΐ οὗ δθθάβ. [Ιὴ αἱψ- 
εἰπε ὺρ ρΡοϊδίοοβ ἴδε ἀδοδγίηρ σογρβς οὗ ἴμ6 
οἷά οπς νος νγὰ5 ρἰδηϊθα 15 ἑουηά ἀπιοηζ 
[πὸ πὸνν ΟὨδ68. 

87. “πώ ἐραῤ «υὐδίοδ ἐδομ :οαὐυεῖ, ἐδοι 
“οαυει! ποῖ ἐῤαὶ ὀοάγ ἐῤαὶ «ῥαϊί δὲ, δι δαγὸ 
5.αϊ".] ἈδηΘΘΥ δηα εἐχρίδίη: Απᾶἃ ἰῃ νμδΐ 
ἴ8δοπ βουνοδὲ, ποῦ Βονοδί ποῖ [80 ὈΟοὰΥ͂ 
188 5881} δΔΡῬοδυι (ἴΠς 5.16} 7 ρίδηϊ οἵ 
δΙλάρα 5ἴοπι, εἱοιῤεά νὰ νογάυγο δηὰ τ 
ΘΔΓΒ οὗ σοΓη), πὶ ἃ πακοὰ γγδΐῃ, Ῥ91- 
Θ8η00 οὗ ψῃθ8.. ΕἸΩρΡἤΔ515 οὐ ἴῃς νογά 
παξεά ; ἴἢ6 ταϑυγγοσῖοη θΟΩῪ 5.14}} Ὀ6 εἰονδεά 
ψ ἢ δ οσΥ. 

38. Βμὶ Οοά σευείρ ἐξ α δοάν, ας ἐ δαϊδ 
2] εασεα] ῥίνη, απ 0 ΦΌΘΡΥ “τε δὶς οτυη δοάν.] 
Ἀδηάογ δπὰ ἐχρίδίη: βμΐ οσ ψἈἐ10 αοὰ ([ἴ 15 
ΨΠ0) αἰνοῖι ἐΐ ἃ θοὰγ, ἰὰ ψπδΐ ΔΏΒΟΣ 
Ὧ0 Υἱ!Ἱοὰ (16. ἴη ΗΙ5 σουπδοὶ οἵ Ἵσσοδοηῃ 
Ὀεοίοτο ἴπ6 ννου 5), διὰ ἴο ΘΥΘΥΥ 8βοθὰ ἃ 
ῬΧΟΡΘΙ ὈΟοΟὰΥ͂ ΟΥ 8 Ῥοὰν οὗ ἐΐϊΒ ον. ἢε 
«υἱἱεά : 41} τ] ηρ5 σγοαῖθα ἀγὸ Οοά 5 ἱπουρδῖ8 
οὗ οἴου Υ πιδάς δοίιδὶ ἴῃ {ΠΊ6. 

Οοά γίνε ὲ α δοάγ.) ἘΕὉΠ}] 5βδθπβο: Οοὐβ 
οἸηηϊροΐθηςε ἰ5 {πὸ ὠξείοπέ ἐαμσο, ἃ5 ΠΟΥΓῸΡ- 
[ΟΠ 5 ἴῃ ΠαΟΟϑϑδΤΥ εομάϊἑον,͵ οὗ ἃ βεεα 5 
τεργοάιυοίίοη ἴῃ ἃ ΠΕ δηὰ ποῦϊεῦ ἔοστῃ οὗ 
ἴ6., [η τῆς Ἰαΐοπξ ρῬγοςεδϑϑθβ ἔγοπὶ ἀδοοπι- 
Ῥοβιτίοθ ἴο τες]οηϑιτυτοη Δ πί Υ οὐ Κιπὰ 
δηά (ἰῃὴ βδοιῆθ ἀθρτσθθὺ) οὗ ϑιιδοίδῃοθ 18 ὑσγε- 
βογνϑα, ποῖ ἰάθη γ οὗ βίδίε : ἴῃς υἱῖα] βοσπὶ 
οὗ τε ργαὶῃ γοάρρθδῦβ ἴπΠ6 584Ππ|6 ἴῃ ἰϊ5 παΐυγο, 
Ὀυΐξ ἴῃ ἔοτπὶ δηά ἰῇ σοηῃϑί το πον τυ ςἢ 
Παπάβομηογσ ' ἴῃ 404) ὺ οὗ 5ιιδοίδποα ἴοο 
ον πλιῖςὰ θεϊῖογ ! ΕΠάϊσυ ουΒ 15 [ἢ6 4.65- 
τ[ἰοη οὗ ἴπ σδνη]οσ, ὙΝ Ὲ ἃ Ὀοάγ οὗ νιιαῖ 
βογί ἀο {πο Ὺ σοπλο---ῃοϑε ἀεδὰ δ᾽ Εὸγ ἰξ Οοἀά 
Εἶνο5 ἴο ΘνΟΓΥ δοννῇ σταίη ἃ ρῥἰδηι- ΟΑΥ͂ οογ- 
τοϑροπάϊηρ ἰῃ Κιπά ἴο ἰἴ8 ΠΕ 5ἰδῖε, 584}} ΗῈ 
ποῖ ἰπ ᾿ἰκὸ ΠΊΔΏΠΕΙ ξῖνο ἴο δνεσΥ Ὀυτεα τηδη 
Δ ΓΟΡΕΙ ΓΟδυσγεςοη θοάγ ΟΥ ἀοδβ (δ 5 
σΑν ΟΡ ἱπιαρίης παῖ της ἀτδὰ ΒΟΩΥ 5}4}} 
σοπιο ἰοσίς Ἰυπῖ ἴα 54π|6 } 45 ἀϊά {πὸ ὈΟΑΥ͂ 
οὔ" ἀζασυβὺ ΕΟΓῪ 5.1ΔΚ οὗ ψυβεδί βῃδκοϑ 118 
Ιυχυτίαηί Πεδὰ δἔ ἢϊπὶ. 

39. 41,321. ἐξ ποῖ ἐδ σανιο 7ε: 6.1 ἈΘΉΔΟΣ 
Μοὶ 411 δοδὰ 8 [189 δᾶ 9 δὅθ88, Αὔ- 
Οἴπεγ ἀγρυπιεηΐ ἔοσ βοπὶὸ ἰάθητγ, γεῖ πιοζα 
ἀϊνογϑ Ὀοΐννθθη Ὀοάϊο5 θυγιθὰ δηά τίβεῃ. 
Εἰεεδ ἰΒ ἃ βυθδίδποθ σοπιηλοῃ ἴο δ]} απίπιδὶς 
δπά γεῖ ἢονν ἀϊδεγεπῖ 'ἰπ δαςἢ δρεςῖθβ, ἰῃ πιδη- 
Κιπὰ διὰ ἴῃ Ἵδῖι]ς, ἤ5ηι65, διγά8ι. Δεων: Ὦσγα 
8ῃηο]4 δ6 τοπάεγεά οδτῦ]6. ὍΠε υὑπάοτίγίης 
56η56 οὗ [8 νοῦϑθ 56 6Π|5 ἴο δὲ: ἔπεσ 15 ἰάθη- 
ἘΠῪ δηὰ γεῖ ἀϊνογϑιυ οὗ Βυπίδη ἤδϑι ἴῃ ἴῃς οἱά 
σγολίίοη δηὰ ἰη τῆς πον: [86 βᾶπλς βοβα, [δῖ 



ν. 40ο---.44.} 

40 712εγε γέ αἰβο ςεἰεβεῖαὶ Ὀοά 65, 
ἀπὰ Ὀοάϊεβ τογγεϑίγιδὶ : δῖ τῆς δ] οΥΥ 
οἔ τῆς ςεἰεβίαὶ ᾿ς οηβ, δῃὰ {πε χίοην 
οὗ τῆς ταΓγεβ.Γ14] 15 Ἀποίῃογ. 

41 Τλεγε ἱς οπὲ ρίουυ οὗ ἴδε βυη, 
Δηὰ Δποῖδεσ ρῥογυ οὗ {μὰ τηοοη, ἀπά 
ΔΠΟΙΠΟΓ ΡΊΟΓΥ οὗ [ἢ 5ἴδγβ : (ΟΥ̓ ὁ) 5ῖ2 
ἀἰ εγεῖῃ ἔγοπι σϑποίδεῦ βῖδυ ἴῃ ρίογυ. 

42 8ο 4150 ἐς ἴῃς τγεβυγγεστίοη οὗ 

τῦλϑ ἴἌΚοη οἴ πε ἤτϑι Αὐἀδπὴ ΕΥ̓͂ 186 ἰαϑῖ, νγᾶϑ. ὉΥ͂ 
Ηἱπὶ ψ8ὸ ἴοοκ ἰἴ πιά ἀϊνοῦϑο ἴῃ {μαΐ [1 ννᾶ5 
ΒΑ] οννοὰ δηά ρογιβεά, [ῖπ {Π6 σοϑϑιιγγθοοϊίοη 
[πὸ Β65}} οὗ [π6 5δμιηῖ8 5841} Ὀ6 σοπϑιιδϑϊδηςαἵθα 
στ (Π6 ρ]ογιβοαὰ βοβὰ οὗ ἴῃς τίϑβοη (ἢ τβῖ. 
Ὡς Μνεῖίε πὰ οἴδοῖβ πιᾶκὸ “εὖ Ὠογὸ ἴο 
τθᾶη αηπίριαὶ ογραπίν : ΤαΠΘΓ ἐῤὲ “μδέίαποδ 
5 τηϑδηΐ : ἴῃ Ἰάθα οὗ ογναπλεε ἌΡ ΡΘΑΓ5 ἰὴ [ἢ 6 
Ὠοχί νεῦβθ. ὍΤὴδ βοαιυθηςε οὗ [Π6 {πΠἰηρ5 οο- 
ογάϊηδίοά 15 3: ὁ, δοάνγ, Ϊμσίγε. 

40. Κοπάει, Βοάλοα ἔοο οὁ61]65ι:81 ἴΠποΓς 
ἃτϊο διὰ δοᾶϊθ5 ἐθχγοβίσὶδὶ. ΕἸΏρΡἢδ5.8 
Ὀοΐὰ τἰπιο5 οὐ ἴῃ νψογὰ δοάϊδε; ἴῃ6 ἀγρυπιεηΐ 
Ργοςθεάβ ἔγοπι ἀϊνεγϑιῖθ5 οὗ Μεθ ἰῃ Οοὐ᾽ 5 
ογοδίίοη ἴο ἀϊνογϑιε οὗ δοαάδέν ογραπίς»ι.. 
Βοάϊε58 ςοἰοϑῖαὶ ἤοσα σδῃ Βαγαὶγ ἀσποῖε Ὀοάϊο5 
οἴδηροϊβ, 45 ἀθ νΥ εῖϊε ἀηὰ Μεγεσ, ἕογ 1ἴ ἀϑεϑ 
ποῖ ἄρρεᾶγ ἴδαϊ δηρεὶβ ροβϑε858 Ἴοηβίϊυοά 
θοά 65: [ΠΟΥ οἂη ἱπίργονθε σογρογεϊζες. ἀπά 
Δρρεᾶγ ἰῃ πυπιδη ἔΌτπι, 85 ἴννο οἱ ἴμεπι αἰά ἴο 
Αὐγάμαπὶ αἵ Μδπιγο. Νεῖθοῦ σδη ἴΠ 6 ρῆγσαϑα 
ἀεῃοῖς ἐῤε ρῥίαπείς, 45. [δε 1Πχ5ςοἢ, Ὀδοδυδε ἴῃς 
ἰάοα οὗ ἴη6 ῥεαυεπίν δοάϊε: ργεβθηϊθ ὩῸ ὈσΌρεῦ 
ῬΑΓΔ}16] το {παΐ οὗ γε: 1ῃ ἴῃ6 ργεςθαϊηρ γεγϑα, 
1υΐπς δοάιν ογραπίδηις ἅ1τ6 ἈδΓΘ τπηθδηΐ. 1. 
Ῥδιὶ] πιαῦ ῬοβϑιΟΪΥ ἤᾶνα Ὀδθη {Ἀ]ηΚιηρ, ποῖ οὗ 
ἴῃς ρ᾽αηεῖβ (μοπιϑεῖνεβ, θυΐϊ οὗ Ὀοάϊ65 ἀννθ! Πηρ 
ὠῤοη; ἴδε ρἰαποίβ (ἐπουράνια) 45 αἀἴνογοα ἔγοτη 
Ὀούϊεβ ἀννο! ]ης ὠῤοπ ἴδε δατῖθ (ἐπίγεια). 
Ἐογ ΙΕ τῃ6 ρ]αποῖβ ἀγὲ ἱπῃαδιτοά, ἴῃς Αροϑβίϊβ 
πλῖρἢ τ Θ45}}}7 δᾶνα ἰοαγηΐ {Π1|5 {τυ ἢ, ποῖ ἱπάθοὰ 
5. ΘΕ ς Δ} Υ Ὀυΐϊ ἴῃ οης οὗὨ ἢἰ8 ϑιιρογαδυπάδηϊ 
τονοϊδίίοπθ. [ξ50, Ὀοάϊος φαπείαγίαπ ν1}} Ὀ6 
ςοπηίγαϑιθα νυ ἢ Ὀοά 65 ἐεγγοσέγίαί, 88 ΟΥ̓Ρ ΔΏ51|8 
ἀϊβετγίηρς [86 οὔὲ ς]458 ἔγοπι ἴῃς οἴμεσ, ὙΤ ίβ 
{ΠΘΟΥῪ ϑνου]ὰ ποῖ ὃε ᾿πνα]! ἀαῖθα ὈΥ ἴπ6 ποχί 
ϑοηΐεηςο, ἕο ἴπογο {πΠῸ ςοηΐγαβί 18 ΔρρΑΓΘΠΤΥ 
ποῖ Ὀοΐννοοῃ ἃ πδίιγαὶ ΨΙΟΓΥ πὰ ἃ βυροῖ- 
πδίιυγαὶ,, δυΐ δοΐνοοη ἔνο πδῖιγαὶ ρ]ογιε8. 
ΤῊ ἰ5 πδάθ ργοραῦϊθ ὈΥῪ ἴμε οοπίγαϑι θα 
εἰοσγῖοβ οὗ βιιη, πιοοη, 5ἴ8.8 ἰπ ἴῃς ἡδχί νεῦβα. 

41. Νοῖ οη]γ 5ἴατϑ αἰ εν τοσπὴ 5 η ἀπά πιοοῃ, 
διιῖ δῖαν ἥτοιο βίδα ἀἰθοτβ ἰῇ ΣΊΟΥΥ : [Π6 
ἀϊνογϑιτ65 οὗ ὈΣΠ ΠΑ ΠΟΥ͂ ἀγὸ ἰη ἢ πιῖα. 

42. (οηπεοοϊίοη ψΠ της ογεροίηρ : [πο γα 
15. ἃ 54 ΠΊΘΏ655 ἴῃ 50Π16 Γεβροοῖβ δηὰ ἃ «ΠΠθγθησα 
ἴῃ οἵπετθ Ὀδοϊννθθη πὸ βοοὰ ἀηά ἴδ ρἰδηΐ, 
Ὀεΐνοοη ἴμε βεβἢ οὗ πιᾶπ δηὰ ἴπε ἢδβῇῃ οὗ 
δηϊπηαὶ5, δεΐννθθη ἰἰνίηρ Ὀοά165 ἴῃ (6 ΒΟΑΥΘἢ8 

Ι. ΓΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝ5. ΧΝ. 

[πε ἀεαλά. ἴ[τ 18 ϑούγῃ [ἢ ΠΟΓΓΙΡΤΊΟΗ ; 
1ῖ 18 ΓΑβεά 'ῃ ἱποογγυρίίοη : 

43 [ἴ ἰ5 βοῇ ἴῃ ἀἰββοπουγ; ἰξ 18 
Γαϊδεὰ ἴῃ δ ]ΟΓΥ͂ : ἰἴ 15 βδούγῃ ἴῃ γε λκ- 
Π658 ; [ἴ 15 Γαβαά ἴῃ ρουνγεῦ: 

44. ἴτ ἰΒ ϑονγῃ ἃ πδίυγαὶ δΟάγ ; ἰζ ἰ8 
Γαβαὰ ἃ ϑρίγτιτυδὶ οάγ. ἼΒεγε ἰ8 ἃ 
πδῖαγαὶ δοάγ, ἀπά τῃεγε 15 ἃ βρίγίτυδὶ 
δοάγ. 

δηά Ἰνὴρ Ὀοάϊοβ οπ ἴῆς φαστίῃ, δεΐννεθη [Π6 
Δ: 2] 1πρ ϑθεη οὗ ἴη6 δυῃ δηά {πε σαν} 688 
βίο οὗ (6 τηοοη δηὰ ἴδε βρδυκ)ηρ βῆδοη οὗ 
(πε οἴδτβ, γεὰ δεΐννθοη ἴῃς ἀἴνεγϑα ὈΧ]Δης 65 
οὗ 5ἴδλγϑ σοπιραγοὰ ν ἢ βἴασθ. [{παυοϑ!]οη- 
ΔΌΪΥ: δυΐ ι8ῖ 28 δεῖψεθη {πΠ686 τηδη! ο]ὰ 
ογοδίοη5. ἴῃ {ΠΕΙΓ ϑονοσγαὶ σο-ογ Ἰ Δ1 1058 ΠΟΤ 
8 Ἰἀδπε Υ οὗ παῖυγο ἂδπά οὗ ϑβιδείδηοςς δηὰ 
ΠΟΙ ΠΥ οὗ σεγίδιη ργορογίθβ, θυϊ αἵ ἴδ6 
5ΒΔΠ|6 (ἰπ6 Οἰνουϑ Ὑ ἴῃ ἴογπιὶ δηὰ ἰπ σϑηκ, 
4υ41 1 ὴγ, ὈΕΔΌΓΥ, ΡΊΟΥΥ ; ἴῃ Κα πδΠΠοΓ 18 ἴπ6 
ΓΟΘΟΥΓΘΟΙΊΟη 4150 οὗ {6 ἀοδα (541η[3). Τ ΠΕΓΟ 
ἰ5 Ὀεΐννγεθη Ὀυγίοα δπὰ τίβοη ὑοά!εβ οὗ 5δἰηἴ8 
Ἰἀ ΠΥ ἴῃ Κιπὰ δηά 5οπΊα ἴῃ ϑιιδϑίδηςς, γεῖ 
ΤΆῸΓἢ αἰ νου γ ἴῃ ἕοστη δηὰ ἴῃ οἴδίε: ἔογ ννῆδῖ 
νγ85 δον ΟΥ̓ Ὀυγιοά, ἴ[Π6 54ΠῈ6 15 Γγδίβθα, δυῖ 
Ταϊβθὰ ηοΐ {πὸ 8δάπι6: [δαὶ ψ]οἢ νγὰ8 615- 
ἤρυγεὰ ΕΥ̓ ἀεδῖῃ δηὰ σογγαυρίίοη 15 ποῖν 
τγδηβῆσιγοα ἰπηἴο ᾿Πἴὸ ἀπά ᾿ποογγι ΡῈ 1 ΠΥ : ἴον 
ὁ ΘΟΨ ἰζ 15 ἰΏ ἃ βἴαϊε οἵ σοστυρίίοη, Γαϊϑες ἴῃ 
ἃ 5ἴδῖθ οὔ ἸἹποουτρΌ  γ ᾽ (ἀφθαρσίᾳ, σοτηρατα 
ἀγνωσίαν, ν. 34). 

43. 1 ἐς “οαυη ἰπ ἀϊεδοηο. . «7 ΗΓΙΑΪγ, 45 
Μέογεσ, “ἴπθ δον ὶπηρ ἰ8 πΊδη᾿ 5 δεῖ, ἴῃ τα ϑί πα 
ῖ5 σοά 5᾽ : ταῖδοσ τδη δυσίθβ, δηά Οοά δονν8 
Ὁγ ἴπ6 Ππαηὰ οὗ πιδὴ νγῆο δυτγίεβ: Ηθ ψῆο 
ϑον5, Γα 7565 Αἷἰϑο. [πὴ δέ ῥοηοιγ 5 ἴο ὈῈ αηάοτ- 
βίοοα οὗ ἴῃς Μχάϊα. εαὐαύυεγ. [πὶ φίογγ, ἃ 
βίαϊθ ργορεῦ ἴο ἴπ6 γεϑυσγοςζίοη Ὀοάϊεβ, ῬΏ]]. 
Ἦ]. 21. 15: αὐεαζροις, ἴῃ ἃ σοπάϊτίοη οὗ υἱῖοσ 
Ῥοννοσ]θϑθῆθβθ. 15 ῥοαυεγ; ΜΏΔι ἃ οἤδηρε! 
ἃ ὈΟΩΥῪ τγδάϊαπὶ σῇ [Π6 ΡΊΟΥΥ δηὰ επάοννοά 
νἢ δ]η655 οὗ σᾶρδο! Ὑ (δυνάμει) ἔογ [ἴδ 
Δηἀ δεῖν γ ἴῃ ἃ ὨΘν ΒΡἤΘΓΟ. 

44. Γ ἐς σοαυη ἃ παϊμγαὶ δοάγ. ΜΝαίϊεγαὶ 
Ποῖα πηθδη8 απέριαὶ Ἰὼ ἴῃ6 5εῆϑε οὗ 2.γεβίεαί, 
ἴ.6,. ἃ Ὀοάγ Πιϊῖεἀ ἴοτ ἴῃς ἀπύμα οὐ 2ιγεῤέ, ἃ 
ἰοηθηθηΐ τηρεῖ ἴογ ἴπε [ἰὸ οὗ ἴδε 50]: 
ἃ τηδῖογιαὶ ἱηβδιυπιοηΐ οἵ βἤεδη δπὰ δἱοοά 
Δηἀ 5θηϑθσουρδηβ, ὈΥ ΜΠοΝ τῆς 501} μο 8 
σοήνοτθα ἢ τῆ6 οὐἵέοῦ νου] οὗ 86η50]6 
οδἱεςῖθ, βδοοίησ, δοαησ, τουςβίηρ, δεῖϊηψ. 
ὙΠ15 σοπηπλιπὶοδίίοη 15 ροοα ΟΣ δ! ὑγος 56 }γ 
δεοσογάϊηρ 85 ἴδε 500] 15 νυ πῆρ ἴο θ6 συϊάοά 
ΟΥ πιδη βρίγίϊ, [156] ρυϊἀφὰ ὈΥ Οοὐ 5 ϑρισῖξ, 

Α΄ εῥίγμμαὶ δοάν 1ῖ5. 4 ὈΟΟΠΥ͂ οΥρδη5τα 
δἀδρῖοά ἴο τῇς Π1ξ οὗ ἴῃς 5ριτϊ, δηὰ ςοπίγο θά 
1πογοῦγ. [ἡ ἰἴ τὸ δου] μ48 ἴδκθη 15 ῬΓΌΡΕΓ 
Ῥοβιτἰοη οὗ βυδογαϊπαίίοη : τῇδ 8 βρίγϊ ΣΟΥ 
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4ς Απά 8ο ἴἴ ἰ5 ψ ϊέοη, Τῆς ἢἤγοι 
ἤδη Αἀλπὶ ννᾶβ πιδάε ἃ ἰἰνίπρ' 5ουὶ] ; 
τῆς ἰδὲ Αάληι τας πισάδ ἃ υϊςεηϊπρ; 
ΒΡ1Πῖ. 

Πο] 48 ἴῃς δαγη]ηἰδίγαϊίνε ρόοννεῦ δηά, συϊοὰ 
ΕΥ̓͂ Οοὐΐβ ϑριγίῖ, τυ]ὲ5 {πὸ θοὰν τπγουρῃ 
ἴῃς Θχεσουξῖνο πχεάϊαπὶ οὗ τῆ6 νης 5ου]. 
Μδη [5 δ ἰαϑῖ, γῃῆαῖ (ὐσοά οὐἹρίπδ! }ν ἱπιοηάοα 
Ὠἰπὶ ἴο Ὀ6, ἃ σγθαΐιιγο ἴῃ ννοπὶ [Π6 ϑριγίϊ ἰ5 
186 Ρευβοηϊιη Ρῥγιποῖρὶα δηᾶὰ {π6 οθοαῖ οὗἁ 
ξονεγηπιθηΐ : 15 ῬΓΌΡΕΟΓ 561{ ἀἄοννη ἔγοπῃ ἢ 5 
ΟΡ δρ γι, ἃ5 ἔγοπιὶ ἃ ἴΠΓΌΠΘ, ΓΟΙΡῚ5 5ῈΡΓΕΠΊΘ 
ΟΥ̓ΘΓ ἴῃς 800] δηά τῃγοιρη τη ονοῦ ἴα ὈΟάΥ, 
ἴῃ ἃ Τπγθοίοὰ ΠΑτΤΠΟΩΥ : ἴπΠε6 ΠΑΙΤΏΟΗΥ οὗ [ῃ6 
Ραγίβ ἰ5 [6 ὉΠ|Ὶ Ή 7 οὗ ἴπ6 ννθοΐθ : ἕοσ ἴπ6 ὈΟ4Υ 
15 πον" σοοοηϑιπκιοα ποεῖ ἔογ ἴῃς ἢθνν ρονθγῃ- 
τηοηΐ ; 1 [5 2μειργα ες, ὯῸ ἰοημογ ρυγεῤίεαϊ. 

Ν.Β. ἴπ ἴπς οὶσ οὗ Αὐἀδπιβ ρῥτοδαϊίοῃ, 85 
ν]58 5ρί γιϊ ννὰ5 ἴὸ δϊπὶ [Π6 νθῆ!ςο]α οὗἉ [6] ]ονν 58:0 
ψ ἢ τπὸ ΗΟΙΥῪ ϑριγῖ δηὰ ἢϊ5 Ὀοάγ ἴδ6 οἰ)δηηοὶ 
οὗ ςοτηπλιπιίοδίοη ἢ [Π6 δοηϑθὶο νου], 50 
ἢ]5 500] ΟΥὉ56 ΕἸ νης ἠφΐυγο ἢ ἴο ἀδοϊάα 
Ὀεϊνοοηῃ ἵνο διίσασίϊοηβ, ἃ ΠΙΡΠΟΣ δηὰ ἃ 
ἰοννοσ, οί μοσ ἃ ννου]ὰ σοπδοπὶ ἴῃ δεοςογά- 
δῆς ΨΠ [Π6 αἰνίης Ἰηϊοπίίοη ἴο Ὀ6 ἀεῖογ- 
ταϊποὰ ὈΥ 186 βριγιῖ δηά {που Όγ σοπίηυς ἴῃ 
(οἸϊονβρ ἢ} Οοά, οὐ ννοι]ὰ σοποϊπὰδ 
Ἀραϊηδὲ Οοὐ «δπὰ εἤοοβς ἃ ἰἰἔθ οὗ 86 ῃϑἢ ἰη- 
ἀεροπάθησε. ΒΥ ἴδε δὶ] οὗ Αάδδηὶ ἢ15 ἔθ ονν- 
8Π10 νυ ῖ Οοὐἷ ννᾶς ἀἰϊδβοϊνθά, δηά ἴῃς αἰνῖηθ 
ἐξ οἵ τὴς 8ρίσιϊ ννᾶβ συθπομοά, Ποῦ 118 
ἡϊνῖπε “εόόΐίαπεῦ τοτλαϊηθά, θυ ποῖ υπἱπηραϊγεά, 

Τῤεγε ἴὶ ἃ παίωεγα! δοάγ, απά ἐῤέεγε ἃ ἃ 
σρίγπμαί δοάγν. Ἀοπάογ, 7 ἔδοχ9 ἰβ8β δὰ 
ΒηΐΏ81 Ὀοᾶγ, ὯΘΙΤΘ ἰδ 8 ΒρΊ σΣτ 8] 8]80. 
ΕτΡἢδϑ5 οἡ ὁ Ὀοϊῇ {Ππ|65: 25 Τηδδη5 εχ ἐν. 
ΕῸῚ] 86πθὲ : 1 Οοά οοι]ά οτραῖε α δοάν “ιἰ᾽εα 
,"ῶν {δὲ «ομἱ, Η ς ςἂπι ἃ8 δδϑγ οσεαῖθ ὦ δοάγ 
Με 3ὸν δε «“ρίγὶὶ, θὰ Ἠδ δας: ἴξεγε 15 
ΔΙΓΟΔΩΥ βυς ἢ 4 ὈΡΟΩῪ οτοαϊθα ὉΥ Ηΐπι, δηά 
[παξ θΟοάγ ροβϑοβϑεά Ὁγ (ἢ γιβῖ, 5 δείπρ πηϊεὰ 
ἴο ἴῃς ννογά. 

45. “πώῶὶ “0 “2 5 «υγίίεη, Τρε ἤγη! ὑπᾶρ 
“41ἀ»»" «υα:ς »νιαάς α ἰῥυἱπρ “ομἶ; ἐδε ἰασἱ Δάαρε 
αὐα. γπιαάφ ἃ φιεξεπίης “ῥρίγ!] Ἐδηάογ, 80 
τς 5 4180 τ 7υὶτῖου, 180 δτπΐ δ Αἄδια 
δθοδιὰθ ἴἢο ὈΘ 8 ᾿ἰνίπρᾷ δοὰ], [86 ᾿1δΔ8ΐἷ 
Αάδτὰ ἴο 09 ἃ δΒρίτὶξ τπακίηρα Δ11γΥ6. 

Βειαριὸ μπίο ΟΥ̓ῚΟ ὁε, εἷς. Νοῖ «υα. πιαάΐε, 
ἴον ἴῃ Οτεεκ νοσὺ τηθδη8 20 ὀεεογις, ἀθποίης 
ἃ ΙΔΗΒΙΌΟΩ ἔσοτῃ οὐδ 5ἴαϊθ ἴο δποῖδεοσ οΟΥὐὕ[ 
ἔἴτοπθΒ οὴς τῃηοάς οὗ οχίϑδίθηςσθ ἴο δῃοίδοσ. 
Ηετε ἴδε 5ἰδῖς οὗ δεὶπᾳ α ἰδυὶπρ “οἰ 18 ἀ6- 
οἰατοὰ ἴο σγεβι ἔγοπι ἃ ὑΣΙΟΥ γος 97 δὲ- 
εογμίησ; ννλαῖ [Π|5 ΓΙΟΥ͂ ῬΓΟΟΕ55 ννᾶϑ, τηιιϑῖ 
6 ρμαϊπεγεαὰ ἔτοπὶ ἴδ βοσιρίισο, σεῃ. 1᾿. 7, 
ἤογὸ οϊοα ἰπ ρατί ὃΌγ 5.1. Ραυ). Ῥγσοπὶ ἱ 6 
Ἰζαγη (αὶ Οοά ἢγοϊ ἐβϑῃίοπθά ἴπεῸ θΟΟῪ οὗ 
Αὐδηὶ ἔοπιὶ δαγίῃ πιοϊδίοποα ὙΠ ἀονν ἀπά 
θη Ὀγεαίϊμεὰ οΥὁἩἨ σαῖμοσ ὑΐενν (ἐνεφύσησεν, 

Ι., ΓΟΟΚΙΝΤΗΙΆΑΝΡ. Χν. [ν. 45--ς6. 

46 Ηονῦδεῖς τῆλῖ τυας ποῖ βγεῖ 
ὙΠ ΙΓἢ 8 βρίπτυλὶ, θυῖ τῆλ Ὡς ἢ ἰ8 
ΠδλῖιΓΔ] ; δπὰ αἴογνναγά τῆδλί νυ ῃις ἢ ἰ5 
βρί γίταδὶ. 

ἴΠ6 86.π|Ὲ ννοτὰ 45 ἴπ ἰοῖ. χχ. 22, ἃ 5 κῃ ]ῇ- 
οδηΐ γοροῦοη οὗ 4 βἰπιϊδγ Ἂς) ἰηἴο Ϊβ8 ἢ05- 
{π|}5 τῆς Ὀγεδῖ οὗ ἰδ. Ὑ8 Ὀσγοαῖμ οὗ [6 
νν85 ϑριγΓιΐ δπὰ οὗ [86 αἴνίπθ δϑϑθῆςθ, ἔοσ σοά 
ψ ῆο Ὀτγοαῖμοά ἴἃ ἔγοπθη Η ᾿πΊ56 ]} ὦ. δρέγις. 
ΤῊΙ5 σοπηπιιοαῖοα 2πειρρηα οὗ ἴῃ6 υη]πητοά 
Ῥηεωρια ταδὰθ τηδη ἰῇ ἢἷ8 ἢ οϑῖ πδίυγο οὗ 
βρίγιῖ ακίη ἴο Οοά; διι «κίη ΟὨΪΥ, ἔοσ ΡῬΥ͂ 
{Π|8. Ὀγοαῖῃ οὗ Οοὰ πάη ννᾶ8 48 2 ἴτοπὶ 
Ὀοίης Οοά, 45 ἃ Ὀγοδῖὶῃ οὗ τηδη ἰ5 ἔγοπι δεῖς 
τη. “18 πλδη, 5ϑᾶγ5 Τ στα ΠΙΔη δήν. Νῖδγςο. 
Ἰ,. 8, " Ὀΐον ᾿ηἴο ἃ Βα, ἢ6 νν}}} ποῖ πιᾶκο {ΠῸ 
βυΐε ἃ πιδῃ, [που ἢ ἢδ ἷονν ἔγοτῃ ἢ15 50ι}} 45 
Οοὰ ἔτοπι Η!5 ϑρίγι Ὁ [Ι͂ἢ [18 ρσγοοθβθ οὗ 
σγοδίίοη ἴα 5οι1 νᾶ5 ἴπ6 ργοάιιςϊ οΥ ουΐϊ- 
ἤλϑῃ (ἀπαύγασμα) οἵ ἴδε 5ρὶ τ ἀπά ἴδε ςοη- 
πδοτίηρ ᾿ηκ Ὀεΐννθθη ἴξ δπά ἴπῸ θοάγ. [{ 8 
ςΑ]]οἀ 4 ᾿ἰνίπρ 500] Ὀθόδιδθ ἰξ νγᾶ5 ἀξεϊσπεά ἴο 
Ὀδ ἴον ἃ {ἰππὸ ἴῃ 6 56 δοῖπρ δηὰ ἀδίοττη πίη 
οἸεπιθηῖ οἵ τιδη 8 16, Ὀυϊ ποῖ ἔου ὄνϑῦ--- ΟἹ] Υ͂ 
ἀυγίης 5 ργοδαϊίΐοη. ὙἼ15 πλδη ννγᾶ5 ςγεδιοα 
ἑπίο 6 Ροϑιτίοη οὗ ἃ ᾿ἰνίηρ 801}, θυ σγελίοά 
Αῖ8ο ῶὼγ ἃ ροϑβίζἰοη 5{Π] πίρ ποσ, δμῃου]ὰ ἢδ 
ρον οδεάϊοπί. Εογ ἢ 6 παά οδεγϑά, [6 
ψνουϊά παν θδθη δάναποθα ἰηἴο ἃ ροϑίοῃ ἴῃ 
ΜΡ ΉΙΓὮ 1Π6 βρ γι δηὰ ποῖ ἴδ 8ο0] ννοι]ά Βανὸ 
δόθη ἴδ τ] ἶπρ ρυϊηοῖρ!α οὗ 6. Βιυῖ Αἀδηὶ 
[αϊ]οὰ ἴῃ Β]8 οὐϑάϊοηςο : ννυπετοίογο {ΠῸ δοὴ οὗ 
Οοὰ 85ϑυπιοά ἃ Ὀοάγν, ᾿Κὸ Αἀδπιλβ Ὀεΐογε ἴΠ 6 
[Δ]}, σοπϑιϑιϊης οἵ βεοβῃ δηάὰ δὶοοά, ννβογεῦΥ 
Ης δῖἵθ, ἀἄγδηκ, βἰορῖ δηά οιϑὔἜογοὰ δηὰ ἀϊεά. 
Ης Ὀδοδᾶπηθ πιδῃ, ἰη ογάου {πὶ Ηδ πιϊρδξ δὲ- 
εο»ριδ (ὈΥ̓ τηθδῃ5 οὗὨ ἃ 5:η]6ε55 οὐδεάϊθηςε ὑπῖο 
ἀφαῖῃ ΟΥ, 5016 5ΑΥ͂, ὈΥ̓͂ πιεᾶη8 οὗ ἴδε ταβυῦ- 
τοοςίοη 5:ΠΊΡ|0} “9 δὲ (αἴοσ Ηἰ5 σγοϑυσγεςσίοῃ 
ἃπά πιοσὸ ἔὉ}}γ δογ Η8 ἀϑοθηβι 0} ἠοῖ ΟΠ]Υ͂ 
ἃ 5ριτίϊ γιαάε αἰΐυε ἴου δνοττήογε, δι ἃ βρὶ τς 
»ιαλίης αἰδυς ἴος δνοίτήοσο, Η π|561} Ὀοἢ 
τἰϑίηρς ἔγοτῃ ἴῃς ἀδδά δηὰ γα! ϑὶπρ' οἴ ευῦβ, τηδῃ 
ἱπη οΟΓ ὯΔ] πηλκίηρ πιθη ἱπιπιογίδὶ, δΔη ἱπόχς 
Πιαυβῖθ]6 Εουηΐδιη οὗ [π6 τεβυσγοςσοη [Π6 
ἴο 411} Ὀοϊίονοσθ. 726 ἰασέ “Μάα»ι!: δῖ, Ῥαυὶ 
ὉΥ 118 ἀδοίαγοβ [ῃ6 ἀεδιπαίίοη, ἔογ νῆϊςῇ 
ΤΉΔῃ νν88 οὐ ρίπα!Υ ἀδδιρηθά, ἴο ὃ6 δὴ οδ)εςῖ 
ἀείραϊοα ἴῃ Αἄλπι, Ὀυϊ «αἴίαϊποά ἴῃ ΟΠ γιβῖ: 
(ἢς6 Ἰαϑξ Αὐἀδηπὶ σοποϊυάος ἴΠ6 Ὠιϑδίοτυ οὗ δυ- 
ΤῊΔΏΙΥ. 

Ν Ν᾿ ϑοπιο υηάδοτείδηα ζωοποιοῦν, 78 - 
τὐἰυΐπα δηὰ ἡῥγε-δεειοφυίπρ : ἴῃαῖ σδηποῖ 6 
ςογγοοῖ; ἔοσ Ὄχδιῆῖρὶθ, ζωγρεῖν τηθΔη5 ηοΐ 29 
ἑαξε 7 Ὀυῖ, ἴἰῇῆς φοΟπίΓαγΥ, ἕο ἑμᾶς αὐέδυε. 50 
ζωοποιεῖν (πὶ ζωός αἰίνε, ποῖ οπὶ ζωή 
ἐμ) πιθδῆβ ποῖ “ἴο υἱἵ4! 156 Ὀιυ ἴο " ν]Ἱ ΟΣ 
ἐτηλκο δἷϊνο ἔτοπι ἃ ϑδίε οὗ ἀδαδίῃ. 

46. Ησοευδεὶ! ἐδαὶ «υαΓ' ποὶ γι! «τυῤδίεδ 
“οἰγμαὶ, δὲξ ἐδαὶ «υδίτὁ ἱ παίωγαί; «πᾶ 



γ. 47--49.} 

47 ἼΠε ἤτβὲ τᾶπ ἐς οὗ τῆς εδγῖῃ, 
ΘΔΙΙΠΥ : ἴῃς βεςοπὰ τηδλη 2ς ἴῃς [,οτὰ 
ἔτοπι ἢδᾶνθῃ. 

48 Α45 ἐς τε δαγίδγ, βυςἢ γέ [ΠΕΥ 

αἰθεγαυαγά ἐδαὶ «υδίοδ ἐξ «ρίγμαὶ.}) ἘΔΙΠΟΥ 
ἨονοΣἑ ΟΥ Βαϊ 5111} ποῖ Δσχδϊ 1β [89 
δΒοϊγὶταδὶ, πὶ 89 ὈΒΥΟΒΙΟΔΙ ΟΥ 8111 8]; 
ποχΐ ἴο ἐπεί ἴδ δΒρίτιζυδιὶ. 81. Ρδυ] 
δίδῖθβ ξοπογα (ἢ6 ἀϊνίης ἰαν οὗἨ ἀενοὶορ- 
θη νυ οἢ τιη8 (Ὠγοιρῆ 41} οστοαϊίοη, ἃ 
εταάδιϊοη ἔγοπι ἰοννοσ ἴο ΠΙΡ ΕΓ ἔουπιβ οὗ Ἰἰξδ. 

47. Τὸ ἥν" νιαη ἷς οὗ δὲ οαγίδ, εαγίδ᾽: 
ἐδ “ετοπά ιαπ ἰςΣ δὲ 1ογά ,γορε ῥεαύυεη.] 
Ἀοπάεγ, πὸ Δτδῖ δὴ ἰ5 ουΐ οὗ Θασίδ, οὗ 
Ἰοοιϊὰ, [89 δοοοπὰ 88 οὐ οὗ ὨΘΑΥΘΏ. 
Το ἤγβὲ Ὀερὶπηΐηρ8 οὗ ἴῃς ἵἴνο ποδάϑ οὔ 

τηδηκιπὰ ἅγ πεσγα ἰῇ ΠΟΤ Θβϑθπσοβ ΒΠΑΓΡΙΥ͂ 
ςοηϊγαϑίοα. Αὐάπὶ δείοτε ἢς πδὰ Ὀεσοῖηα 
δεῖ} }γ ἴο 6 ἃ ᾿ἰνίπρ 5οι}}- παῖιιτο ννὰ8 ΔΙ γεν 
ἔλϑῃϊοποά οιἱἍἝ οἵ δασῖῃ. [{ ἰ5 ἴσυθ παῖ 6 
δά ἃ. μιοανθη}Υ 5146 αἰσοὸ ἴο ἢϊ8 οὐἹρβῖη, Ἔνεῃ 
(ἢ. ἀϊνίπο βρίτῖ Ὀγοαῖποά ᾿ηῖο ἢ]8 ΠΟΒ[Γ]]8, 
ἦυδῖ 45 (γίϑῖ ἴοο δὰ δὴ θαυ ]ν 5ιἀς ἴο Ηἴ5, 
 θοη Ηδς ἴοοκ ἢσρβῃ οὗ ἴῃς Ννιγρῖπ ΜδτΥ. 
Βυΐ {6 δηςΠ 6515 ἤθτο 15 ἀγαννῃ βἤαγρ ὃε- 
ἄγγθθη (ἣς δβϑϑοηῖα] ἐουπηάαϊίοηθ οὗ ἴῃς ἴἔννο 
Βυπηδη 65: ἴδε ργοϊζορὶαϑδῖ ννᾶ8 εαγέῤδογη 
(γηγενὴς πρωτόπλαστος, ΝΝ 54. οὗἉ 50]. νἱ,. 1); 
ἴῃς Ξ5εςοπά τῇδη οι οὗ ἤδάνθη, δον»! οὶ Οοά 
{ὑυκΚε 1. 325). Τῆδ οπρ, 'ἱπ (δαῖ Οοά [Π6 
Οτεαῖοσ βτϑῖ ἰοσπιοα ἀιιϑὲ οὗ ἴπ6 στουπά ἱπίο 
ἃ δυτήδη ὈΟάΥ, Πα 4 τοδὶ φαγί ]ν, ονθη ΘατΊΠΥ, 
θορίππιπε : ἴδο ΟΠΟΓ Παὰ ἃ γϑᾶὰὶ ἤθΑνθΪΥ, 
δνθη αϊνιπθ, ὈΘυΙηΠΙΠΡ, ἱπᾶϑπλις} 45 ἔγοιη 
Οοά {πὸ Ἀφάςφειηεσ σαπὶε ὁ ΗΟΙΥ δρίϊ ἀπά 
ἃ ΡονῸΓ οὗ ἴῃε Ηἰ:ἰρἢδϑῖ,᾿ ονεγβῃδάοννιης ἴῃς 
γιγείη ΜΑΥΥ ([ὑΚε 1. 35). 
Το νογά ῥεαυέη ἴῃ τῆϊς ἴοχί, ᾿κ (ἢ6 

τογαὰ εαγίδ, 15 ϑοα ἴῃ ἃ 56ῆ96 γαΐπογ δββθῆ- 
[14] ἴπαη ἰοςα. ὙΠῸ δθβοηςς οὗ ἴῃς ἁγίῖς]α 
Ἰηἀϊοαῖος5 (15, ηοΐ ποορϑϑιίαῖϊο ἢ, Οὗ 1ῃ6 
ΠΊΔΗΥ͂ ποάνθηβ (6 οὔθ ΠΟ ἢ 8 Πόσα πιοδηΐ 
ἷα ἴὴ6 επεγεαϊεά Ἡεαυεη οὗ Οοάβ οὐνη εἴθγῃηδὶ 
τοϑιθηςο πὰ 56] -τηδη! ϑβίδιίοη ἴῃ ἴῃς ἀϊνπο 
δἴοτγ. ΤῊ 8 ΠΙοςα] Ηδάνεη 8 ἴο ὃς ἀϊ5- 
πηκι σποὰ ἔτοπὶ ἴπ6 ἱπίθυιοσ ἤδανθη οὗ {6 
ΕἸΟΓΣΥ πιληϊ οϑῖθα ἴο Ὀ]οσϑθά Ἵγοδζιιγοϑ. ΤῊ ὶβ 
ἰδίου 15 Ἰοςδὶ, οὶ δὰ δουλθῖ πιο 8 κα νι ἐ7γι- 
2 γγεμρε, τῇς. οἴογηδὶ ἢοπὶς οἵ δηρεὶβ δπά οὗ 
δαϊηῖβ, τῆς οοἸ]εςῖῖνο μος οὗ [Π6 “ ΤΔΗΥ͂ 
τηδηβίοηβ.᾽ Ὑηαῖ τῆ6 υὑποτολίες ΗἩδδνεη |5 
Ἰ[5ε1 Ὁ “1ὴ6 Θχοοὶ]οπῖ ρἱοῦυ,, ἀρροαγβ ἔτοπὶ 
1 Ῥεῖ. 1. 17, σοιρ. ἢ ν σ. 18: δηά {παῖ 
ἴηἴο ΠὸἬἠ οὔῦ ἀςοοπήϊης [οτὰ οηϊοτεά, Πανίηρ 
ρῬαβϑεά ἡῤγομσ ἴπῃ6 ογοαϊθα ᾿δᾶνθηβ δηά " ἔ2Γ 
αὐουε᾽ ἴποπὶ 411, Δρρθαγβ ἔγτοπὶ Ερἢδϑ. ἷν. 1ὸ 
δηοὶ Ηθθγ. ἵν. 14: 566 126] 1 250 ἢ Ἣη τῆς ἰαϑῖ 
τοχί, ἔγοπι γβοτα ἴΠ656 γοπηδγκϑ οὐ ἴΠ6 ἀϊνοῦοο 
Ὠιρανθῇϑ 8Γ6 ἰῃ ραγί Ὀογγοννεά. 
6 τῆε ρους υἱθὸνν Ὀ6 οοττεςῖ, ἱπ [ἢ 5 

Ἄνω 7::ε|.----Ὗ οι, 11]. 

Ι, ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ5. ΧΝ. 

ΑἾἶ8ο ἴῆαϊ δῖα ΘΓ: δηά 85 15 τῆς 
ἢδάνεηΐγ, ϑιοἢ γέ ΠΟΥ 4130 {παῖ ἅγε 
Πδάνςηΐγ. 

49 Απά 25 ψὲ ὅδλνε δογῆς [ἢδ 

γΟΥΒ6 ἴδε Ιηδίογιαὶ ΟΥ̓ ΘΑΓΙΠΥ δηὰ δωγιῶη 
(ἔτοσὶ ὀπμρει, ἴξ 19 5414) ἰάθς οὐ ἴἢς ἢγβῖ 
ἸΏΔη 5 ΟΥ̓ Ιη 8 ϑθαγρὶυ Ἴςοπίγασδίεἀ ἢ ἴδε 
ΒΡΙΓΙϊ4] ΟΥ ἐμυΐπε 5ιἀ6 οὗ {π6 οτγίριη οὗ ἴῃ 6 
Οσοάπιαδη. Οἰδοῖβ γοηάοσ οὐ 2ῥὲ εαγὶ δ᾽ ἀπά 
3 ονι ῥεαυεη ἴῃ Ἰοςδὶ 56 η56, σοηποοίίηρ ἴΠ6 
ἰαϊίογ Ῥῆγαβο τ [Π6 πιαηἰξοϑίδίίοη οὗ 1Π6 
Ιογτὰ αδἱ ἴῃς Ῥαγουβίβ. δίδου δραϊηϑδί ἘΠῚ5 
γον ἰῖ5 [6 δρρεηάθαά ρῆγαδβθ »ηιασί 9 ἄμε ΟΣ 
»πομΐά, ΜἈΪΟΝ ΨΜ1}1 (Πδ πη ἸΑοῖκ ἃ ῬΓΟΡΟΙ ΤοοΥ- 
τεϊαῖίνα ἴῃ [Π6 βϑεοοπα οἶδυβθ. "ἐκ γῆς ΠΕΓΘΟ 
ΠΊΘΔΠ5 οἱ ΟΥ εαγὶ᾽ ΟΥ̓ εγτέπις, ποῖ ἐεγγεσίὶς, 
χρισς ΝΜ} Ὀ6 δὴ διρηδίίς ἐπμδησοτηθηΐ οὗ 
ἴῃς 54πη6 ἰάθα, πιοδηϊηρ ωίυεγεμ, ἷ. 6. ποῖ 
ΟἿΪ “οὗ εαγίμ ̓  Ὀυΐ “οὗ φαγί 5 πιου]ὰ :᾿ 
σοπῆρατο Οδη. 1. το, “θα ἴποι ἂτί δηά 
ἰπῖο εἀγῖ 584! τΠου τεϊιγῃ “Ὁ γῆ εἶ καὶ εἰς 
γῆν. ΤΠ ὶθ πιδίοσιαὶ ἀυδὲ ννγὰδ τναϊοσγεά ἢ 
(86 ἀδνν5 οὗ Βάδη: Ἴςοπηρασγθὸ Μιοη᾿ 5 δοςι- 
Ταῖδ ρῆγαϑθ »πογίαὶ πε χέμγε ΟἹ εαγίῥ᾽ γιομ ά 
Δη4 Ἡογϑοεβ γίπερε ἰρεμ. 

11 πιᾶῦ δε δά άεά τῇαϊ τηδηλουῖα]β οὔ πιδη᾽8 
ἀοιιθ]ο-5ιἀθὰ οτὶρίη πὰ ἐδϑίίηγ ἅτε ῥΡοῖ- 
Ῥεϊυδίοα ἴῃ ἴῃς 5δογδμθηῖβ. Ὑὴ6 [ΘΥΓΘΠΘ ΟΥ̓ 
δατι οσ οἸοπιθηΐβ οὗ νναῖοσ δπὰ οὗ ὑγοδὰ 
δΔηα ψ|ΠῸ ἃτ6 βυτηδοΐθ ΟΥ σου πίοι ῬΑσίβ οὗ ἴΠ6 
ϑΡΙΓΠ δηὰ οὗ ἴδε ΠουΘΩΪ ΟΟῪ δηά ἀϊνίηθ 
Ὀἱοοά. 

Τῆς ἀἰϊδιϊποιίίοη Ὀεΐννεεη Ηεασυεη δηὰ τΠ6 
ῥεαυεπέϊες ἴῃ ἴμεϑα νθγβθϑ βίοι] ὃςῈ ποῖδα. 
ΟαἸυπὶ ᾿ἰρϑιπὶ ἐσ, ἐαίμρ ἐπ φρο φως ἐπ εἰξαηι 
φμαπάο εαίμρε ἐγεαίμρι πρλέμγε ἐπὶ, ρσα σίογία 
ἀυίπα: ϑεθδϑιίδη ϑομγηάϊξ, 

48. «41: ἐν 1δὲ εαγεδγ, σμεῦ ἀγε, 6 Ἐτοπὶ 
ἴη6 εαἰωρ ἱρόν (Η Ὁ. ἰχ. 24), οΥ Οοὐβ 
ΗἩφδάᾶνεη, “ουΐ οὗ νοῦ [Π6 ϑοη οὗ σηδῃ 
οαπιῈ ἄοννη ᾿ (Τοδη 111. 1.3), [6 πληὰ οὗἁὨ (ῃς 
ΑΡροϑβίϊθ τηδλκεθ ἃ ἴγδηϑὶ ἴο {86 ἰοννεσ ἰοςὶ 
μδάνθηβ, οὐὁἨ 16 Βδίμεγ᾽α ἤουδε οὗ ΓΔΗΥ͂ 
ΤὨΔΏΒΙΟΠΒ, δηά ἴο {πεπὶ παῖ ἃ ἱπ ἴδοβο 
ἤφάνθῃβ, ἤγδί ἴο ἴης Οοάπιδη Ηϊπιϑο! , ἀπά 
16 ἴο 8ἃ}} ννῇῆο δἂὸ σωμω ας ες, Α]]Ϊ ψὯο 
αἴϊζοσ [6 γοβιγγθοοίίοη ἅτὰ ἰκο Η πὶ. 

ΎΠΕΓΕ 8 ἃ σοηΐγαϑι ἤθγα Ὀοΐννοοη πε ἵο 
ΟΥΘΔΙΙΟΠΒ, 85 ἴῃ ἴπ6 ργοσθαϊηρ νοῦβο δοΐννθοῃ 
1η6 ἵψο πεδά8. Ακίη ἴο [δὲ μοδὰ οἵ ἴῃς 
οἷα Βιι Δ ΠΥ ἀγα [Π6 τρϑιῦοῖα οὗ ἰξ, ἃ}} οἵ 
ἀποῖὴ ἵτοιῃ ἀυδῖ ἀπά υπΐο ἀμυῖ, ουἵ οὗ φαγὶ ἢ 
ἴῃ [6 Ὀδεϊπηίης πιουϊάεά, δηἀ τρορ οαττῇῃ 
ἴογ ἃ ἢ 6 βοϊουγηίηρ, ἀπά ἰηΐο δασί δ ἰαϑῖ 
τοϊυγηΐηρ. ΑΚίη «αἷδοὸ ἴο ἴὴῆε Ηοδὰ οὗ [86 
ὨΘ ΠΟΙΊΔΠΙΥ ἀγῸ ἴΠ6 ΤποπΊῦογ8 {ποσεοῦ; 
ῬΟΥΏ ἔγοπι αῦονε, ἔπεῪ ἃγὲ ἃ ποὺ ογοδίίοη 
ἴῃ ΟΠγιϑὲ ἀσοδηοα ἴο ὃδ6 Κὸ Ηϊπι, οἵ δ6 
σα Ἰθβῖῖαὶ σοταπλοηνθ δὶ ἢ (ἐπουράνιοι), {παὶ 15, 
ἴο ἄννεὶ] νι Ηἰἱπὶ ἴῃ ἴῃ6 πὸνν Ββοάνθηβ δῃὰ 
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ἱπηαρα οὗ τῆς δαγῖῃγ. νγὲ 5}4]} αἷβ8ο 
θθαᾶτ τς ἱπιᾶρα οὗ ἴῆε Πελνεη)Υ. 

50 Νονν τῆϊ15 1 β8γ, Ὀγείῆγεῃ, τῆδῖ 
ἤεβῃ δπὰ δίοοά σαπποῖ ἱπῆσεγς τῃς 
Κιηράοπι οὗ (συοά ; πείτῃεγ ἀοῖῃ οοῖ- 
Γυρτίοη ᾿πΠοτῖς ἱπσογγαρίίοη. 

ξι Βεῃο]ά, 1 5ῃανν γοιι ἃ πιγϑίεγΥ ; 
Ὗνε 5}4}1} ποῖ }] εἰεερ, θυῖϊ νγὲ 38}4}} 
411 δὲ σπδηρεά, 

Ι, ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ. ΧΥ. [ν. 50--κ4. 

52 ἴῃ ἃ πιοιηεηῖ, ἰη τῆς τυνἹηΚ]ἰηρ, 
οἵ δὴ γε, δῖ τε ἰδϑὲ τγα παρ : ἔογ (ἢ6 
{γΓαπιρεῖ 5}4}} βουπά, δηὰά τῆς ἀεδλά 
8Π}} Ὀ6 γαϊβεά ἱποογγυρίθὶα, ἀπά ψγὲ 
5Π4}} θὲ σῃδηρεά. 

52 Εογ τἢ15 σογγαρι δε πχαςῖ ρυὲῖ 
οη ἱποογγυρτίοη, ἀπ τὴ!}8 πηογια] σιωμσέ 
Ριτ οἡ ἱπιπιογίδ γ. 

54 ὅο νἤξηῃ εἰίς σογγαρο]ε 5}8]]} 

[πε πον οαττῃ, οὐδε Οοά «ῥα! ρίαν! δεαύυεπι 
αρια ἴα» ἐδε ζοισιάίαίοης 9 απ φαγί ἀπά «ῥαϊὶ 
“47 ἰο Ζίοπ, Ἰδομ γί νι» βεορίς (1βαϊδῇ 11. 16). 

Ν.Β.---Τὴς ἰοςδ] 86η56 οὗ ἴῃ νοτγὰ δεσυεη 
ἴῃ {18 νεῦβθ, 85 ἱπάδθεὰ ἴῃ ν. 40 ἄῦουβ, ΠΊΔΥ 
δε σογίδι]Υ ἱπέεστοα ἔτοπὶ Η θυ. 9, 21, ΠΟΥ 
τὰ ἐπουράνια δἃῃά τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἃς 
ἰἀεητῇεα, 

40. “πὶ “«: «ὐέε ῥαυε δογπε ἐδὲ ἵγρπιᾶρε 
οΥΓ ῥὲ εαγίδγ, αὐε «ῥα αόο ὀέεαγσ ]ὼ ε 
ῥαυέε δογπθ: Τϑηάοσ, ͵}ὺὴ ὍοΙΤΘ: [ἢ6 νἱονν 15 
ἃ τεϊγοβσροςίϊ, Ἰοοκίηρ Ὀαςκναγά ἔγοπλ ἴδ 
ροϊηΐ οὗ (ὃς ταϑυσγγεσίίοη ἰὼ (6 Ῥαδτγοιιβίδ. 
Εταρδαῖίς ποῦ ἃγὸ πε υζογαποοβ οὗ ἴδ6 
γογάβ δογε δῃὰ δέω: ἰὮΕΥ ὈοΪἢ Ροιϊηΐ ἴο 6χ- 
ἴογηδὶ ἃρρϑάγδησο: ἴῃς βϑεσοηᾶ ἀδθποῖθϑ 1ῃ6 
τηδηϊ εϑιφιίοη οὗ ἴμ6 80η8 οἵ Οοά ἴῃ ερί γι] 
Ὀοάϊος αἴ ἴῃς γοϑυγγοοίίοη. [{ τῆς νογὰ 
ρμιᾶσο 156 Ὀοιτοννοα ἔγοπι σοίπασο, ἴπη6 986 η56 
οὔ τὴς ψβοῖθ νὴ} θὲ: Ὑ δ βυδδίδηος οἵ πιᾶ- 
ἴογίαὶ οὗ ἴπΠ6ὸ οἷά Βυπλδη ΠΥ 15 ἀνθ ἴῃ [ἢ ἰ8 
1ἴδ ἴῃ Ῥγοςθβ85 οὗ δείηρ βεσγοῖ Υ (γΓαπδπιυϊοα 
δῃηά τοῆπηθὰ ΟΥ̓ ἃ " ςεἸεβιίαὶ ἤγε᾽ δηὰ σεςαϑξῖ 
ἴῃ ἃ ὨΟΑνΘΠΪΥ πιοιιϊὰ : ἰῇ ἴπε ΣΕΒΌΓΓΘΟΓΟΙ 
86 πὸνν πηοῖδὶ νυ} Ὅς τοβϑαπιροαὰ νὰ τῆ 6 
ον ἱπιαρε. Νον, ἰπάθεά, τὸ σΑΥΤῪ ἰῃ [Π6 

,ἰ δηίτλαὶ θοάγ τπ6 υππιιϑακαῦ]Ὲ ΠΌΡΟΥ οὗ οὐγ 
ΘΑ θοση οΥριπαὶ, θυ ΠΟΓΟΔΗ͂ΘΓ ννθὸ 504} 
Ὀθαγ ἰῃ {ΠῸ 5ριγί(υδ] Ὀοάγ (πὲ ἰηάο}}0}]6 ἱπι- 
ῬΓο85 δηὰ σἤαγδοίεγ οὗ οὐγζ ἀϊνίπθ γομοῖγρο. 
Μοτὸ ργοῦδοὶυ, μονγονοῦ, ἴῇ6 ἤρξυγε 15 ἴδκϑη 
ἔτοπι εἰοέῥέη, ἃ5 ἰῇ πὸ δ] οὰ ρῥ᾽αηξ ονοϊνεά 
τοι ἴπ6 πακοὰ ρσαΐῃ τοῦ. 327: ἴπ ἴΠαΐ σᾶδο, 
(ῃς ἰάθα νν}}} Ὁ6, 6 58314}} «υεαγ ἴδε ἱπλαρθ 
οὗ ἴῆς σοάπιδη, ψεη να ᾶνὸ 2 ΟἹ 1π|- 
τΑοΥΙΔ ΠΥ. 

«υε “ῥα δεαγν ἘἈδηάοῦ, τὸ πισδὲ ὉΘΑΣ, 
ΟΥὙἹ Ἧθ 8710 [0 ὍΘΔΣ: [ῖΠ6 δεβῖ ϑιυρρογίοα 
τοδάϊης φορέσωμεν ποοὰ ποῖ ὃς τγεοηάδεογοά 
ἰεέ ὦ, ὀέαγ, ἃ5 Αἢτγϑβοβίοπι, ἤθη αἱ δἱοης 
ὩοῖΠπρ 18 ΠοΥΪΔΙΟΥΥ, δυῖ 4}} ἀορπιαῖϊς δηά 
ἀθοϊαγαΐοσυ. δῖ. Ρδυ] ἴπ {Π656 νϑῦβϑϑ 5 ἀ64]- 
ἵηρ, ποῖ ἢ οἰφίωσ, θυὰς νυν ἢ 2 γυοίοσγ. [ἢ 
ψὸ τοδά φορέσωμεν ἃη4 ΓΤΟΠΩΘΓ «ὑὐ “γέ 10 
ὀσαν, ἴὴ6 56η56 ἰ5. πλιΓἢ [ἢ 5ΔΠ|6Ὲ 85 ἴῃ 5656 
οὗ τὐό “ῥα! δεαγ, ΟἿΪΥ ἴΠ6 σἰγυςίατε οὗ 1ῃ6 
εἴδυϑ6 οὔδηρος ἕγοπῃ ἃ βἰδίς δροάοϑίβ φυς 
“ῥα! δεαν ἴο ἃ Ῥγοίλϑδιβϑ ψἹῈ δὴ δροάοϑίβ 
Ὡοΐ βἰδίεά. 

50, Με απά ὀΙ]οο,1 1.6. ἴῇς ῥβυοπίςδὶ οὐ 
ΔΏΪΠΊ4] ΟΥ̓ΡΔηϊβπὶ οὗ ἴῃ ργεβεηῖ Ὀοάγ. 

εαηποὶ ἱπϑεγὶ!.} 1.6. ἔγοπι ἰΐ5 νΘγῪ σοπϑβίις- 
[ἴοη, ἐσ ποὶ ἐπα βομείοπ ἴο ἀο 5ο. Ἀεδὰ 
δύναται, ποῖ δύνανται: ἔοτ οἰΘΑΥΥ Με ἀπά 
δοοά τερτεβϑεηῖβ οης τποίοϊἀ ἰάθα, δηὰ {πετο- 
ἴογε γοηυ γε ἃ γεγὺ δι σι αγ. 

ἄο! ἐπιῤεογὶ!.] ἴ.6. Ἔνθ ἸΠΒοΓ : [ῆ6 {{π|6ῖ655 
Ῥγεβεηΐ οὗ ἃ ςοηβίδηϊ ττγυτἢ. 

51. Βεῤοίά, 1 “εάν γομ ἃ »ιγείογγ; Ἦγε “δα 
πο αἱ] “ἰρρ.. 1 Ἀδίμπογ, Βομβοϊὰ (4 νοσγὰ 
ἀγτοβίίηρ αἰτθητ ἢ), 8 ὩΥΒΙΘΥΥ (αϊνίης 56- 
σοὶ σονθαϊθά ἴο πι6ὴ) ἄο Σ [911] γοὰ: ποῖ 
811 οὗ τυ 5Ὁ8]1 7811] 881660Ὁ}, 811] οὗ πε 
ΒΟΎΘΥΟΣΙ 8881} θ0Ὸ ομδιηοὰ. Τῆς τγϑῃ- 
ἀοπηρς οὔδε ΑΟΝ. 15 σογγοςῖ; ΟΠἹ]Ὺ ἴογ διέ ΤΊΔΥ͂ 
Ὀε δυδδεϊ τε γεΐ οὗ πευεγι είς. ΟΥ̓ δοαυευεν. 
οὶ αἰ ἀφηοῖδβ βιισἢ 85 5841} ὈῈ αἰΐνε ἴῃ [86 

ΒΟΩῪ δὲ {ῃς τἰπιὸ οὗ τ ταρίυγε ργίογ ἴο πὸ 
δάνθηξϊ : 566 1 Τῆθ655. ἵν, 1ς, 16. 4} οὗ ως 
“ρα4}} δὲ εραησεά ; 4}} βδϊηἴβ, ννυῃεῖποῦ αἰϊνα οσ 
ἀεςεαβθά, αυϊοκ οὐ ἐδδά, 5Π4}} δὲ ἰγαηβῆριγθα. 
ὙΠ {ΠπΠ6 ἰγαηδῆρυγαϊίοη νν}}} Ὀὲ ἡπσίαπέασρεοις 
5 σἰιοννῃ ἔγοπι ἴη6 Τοηίοχῖ: [τῖἢδῖ ἰἴ ψ}}} ὃς 
εο»ρίείς 15 βΒονγῃ ΟΥ̓ ἴπ 6 δογϑῖϑ. 

Ν.Β. Οδ᾽)δοτίοτβ οὗ ϑοπιὲ σοπιπηεηϊδίουβ ἴο 
[Π6 ΑΟΥ. τοπάσγιηρ οὗ [π1|5 τοχῖ σδηποῖ δ6 51.5- 
ἰαϊηθά. Μογεγ, ἔογ ᾿πϑίδῃςο, ϑἰδίεϑ. σοστεςῖ)γ 
[Π6 νν6]}- Κηονγη αἰπιησζίου Ὀοΐννθοη οὐ πᾶς 
Δηὰ πᾶς οὐ, διιξ 6 ΠΊΒΑΡΡΙΙ65 ἴπῸ συΐὸ: 
ἢ [8:15 ἴο ρεγοοῖνε παῖ [Π18. ἰᾶνν, [γι 1η 4}} 
οἴπον (οχίβ, ἰ5 ἴη 1ῃ15 Θχοθρίοηδὶ ράϑθᾶζε δὺ- 
80] υἵε! νυ ονεγγίάάδη ὁγ α δίσδὲν ἰααυ. ἴῃ ἕλεῖ 
πάντες οὐ ἤΘΙΓΕ ταδὶ Ὀ6 ταπάσθγεα ργαο ϑο ῦ 
85 ᾿Γ ἴ ννογο οὐ πάντες : ἴῆς δἰγυςσίυτε οὗ ἴῃς 
βοηΐθησα ἀεσιπδηάς ἰξ : [Π6 Ῥγόϑεπος ΟΥ̓ ΔΌΒΘΠΟΘ 
οἔ μέν πιᾶῖκο5 ῃο ἀϊβέγοηςθ. Τὴ πὐρξ ὃς 
βῆθννῃ ἰη ἔ0}}, ἀϊὰά σραςθ ρεγιηῖ. 

52. κογ δὲ Ἰγρηροὶ “ῥα  τουπά.}] ἴπ ἴδς 
Οτοςοκ, ὁ ἢο, ἴ[λ6 {γΓυτηρεῖογ, 5}4}} γαπιροῖ, 

αηδ «ὐὐ «ῥαῤὶ δὲ εραηχεά. ἰ. οι. ἰηΐο ἃ 5ἴδῖε 
οὗ ἱποοτγτυρτίοη : [μ6 ἔμ} δθῆβα ἰ5: 6, ψνῇο 
50.4}} ποῖ ἢανὲ ριιΐ οἱ ἴῃς ὈΟΑΥ͂, 5841}} ὃς 
σμδηρθὰ ποῖ ὈΥ ρυϊκϊίης ἴἴ ΟΗ͂ θυ ὈΥ ρΡυξτίηξ 
Οἡ ΟΥ̓ΘΓ ᾿ξ [ἢ ἱἹπιπλογῖδὶ ἔπαΐ 584}} δοϑογὺ τἴῃ6 
Πλοσίδὶ : 566 2 Οοσ. ν. 4 δηά ποῖδ8. 

584. Πεαΐ ἐσ “«υαϊοαυεά μὸ ἐπ ἱείοτγγ.] 
Ἀδίμοῦ, γὸε δυο δοὰ ὰΡ ππἴο νἱοξοσ γ. 
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ς7ὴ Βυὲ τπᾶηκ8 δὲ ἴο (σοά, νοὶ 
ξινοι ἃ5. ἴῃς νἱοῖοσΥ τῆγουρῃ ουζ 

ογά [εβϑιι5 (ἢ γίβῖ. 
κ8 ὙΠεγείογα, τὰῦ Ὀεϊονεά Ὀτειῃ- 

ἕδη, Ὀ6 γε 5ιεά(αϑῖ, υὑππχονεδδὶς, 4]- 
ννΆγ8 ἃδουπάϊηρ ἰπ ἴῃς ννογκ οὗ τῆς 
Τιοτά, [Ὀγάβυλιοῃ 485 γε Κπον τδδῖ 

ἢανε ρυῖ οἡ ἱποοΙγιρίίοη, δηά ἢ !5 
πιοτίδὶ 5}4}} ἢᾶνε ριι οἡ ἱπιπιογίδὶ Υ, 
(ἤδη 5}}8}} δῈ Ὀγουρῇς ἴο ρᾶ85 ἴδε 54γ- 
ἵῃρ [παῖ 8 τυγίττεη, [θδῖῃ 5 8νν]- 

, ἰονγθά ᾧρ ἴῃ νἱςοζοτγ. 
ἐκ Ὁ ξς 40 ἀεαῖῃ, τγδετε ἐς ΤῊ βεἰπρὶ 
! ον, ἅ41. Ο ἴρτγᾶνε, σγῆεγε ἐς (ΠΥ νἱςΐοτγ ἡ 

κό Τῆς βπρ οὗ ἀεδῖῃ ἡ: βὶπ ; δηά 
(ἢς 5ἴγεπρτῃ οἵ 5ἰη ἐς ἴῃς ἷανν. 

γουγ ἰαδουγ 15 ποῖ ἴπ ναῖῃ ἴῃ τῇδ 
[,οτά. 

ΎΤἼς δροβίΐ ἱγδηϑρίδηῖβ ἢ! ΠπΊ561ζ, 845 Οὔσδ ΟΥ 
ἔνίςο Ὀείοτο ἰη {Π|8 σπαρίοσ, ἴο δὴ δταϊποῦσο 
Ὀεγοπὰ ἴδε Ῥαγοιιϑία, ἀπά νίεννβ {Πεγε ΓΟ πὴ 
(ῃ6 βυάάδη Δοβογρίοη οὐ δοο] το οὗ ἀθαῖῃ 
ἴη ἸΠΙπιοπὶ οὗ ἃ ργορῃεςοῦ, ννῃϊοἢ ΠῈ δάδρίβ 
ἤτοπὶ ἰβαϊδῆ χχν, ὃ : 866 ποῖθβ ἴπεσο. Ὅπῖο 
“οἱείογγ, ἃ5 ἰδ τϑϑυϊο οὗ Ὠ οαῖ ἢ 5 ἀἰβαρροάγαποθ 
ἴη {Π6 ἰακὸ οὗ ἔσο. Ὅδὲ [πα] δπρυϊξηθηΐ οὗ 
[δε 41}1-Θηχυϊδηρ τηοηβίοσ ἰδϑι165 [ἢ ΥἹΟΟΥΥ. 

565. Ογαυε.)] ἘἈρσμάεσ, Ο δ εαξ. 

88. Τρεγείογε, την δείουεά. ΑἴεΓ ἀορτηδιὶς 
ἀοοϊαγδου σοπλθ8 δῆδοιϊοηδΐο ὀχῃογίδίίοη. 

Βε γε «ἰεάξασί, μπρισυεαῤί,ς.) Ἐδηάογ, Ῥσονθ 
γοὲθ Βδίοὰαΐαδί, ΠΕ 92719ἃ, τ ἰ5 πΠῺΧΘθ- 
τοονθὰ ΠῸΠῚ ΥΟΙΙΓ τποοτίηρ8 δηὰ ἤχεάηθββ οὗ 
ἔα ἴῃ τ Ατὐτὶοῖϊα οὗ ἴδε Κοδιγγοςοίίοη : 
ἀμετακίνητοι, ὩὨοΐ ἀκίνητοι. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΒ οἢ νεζβ68 3, 29. 

8. Οδνὶ τὶ αἰἰο γῶν οὠγ “15.4.1 ΟΥ̓ 4}} ἴῃς 
ον ραν ἰηῃ τ16 Νοῖνν ὙΤοβίδπηεηί ποηδ 

Ὀδεη 580 οςοηίγονογίεα δηᾶὰ πιϊϑυπάργ- 
δῖοοά 48 ἴδε ργεροβίοη 3ῶγ (ὑπέρ). Τα 
ἱπηρογίδηςς οἵ ἃ Ἴογγεςοΐ νἱενν ἐγ ̓ι πριιϑῖ 
ἔιιτη 5ἢ ἃ ρ᾽θᾶ ἔογ {Π1|5 ποῖ: ἔοσ ἴἴ 15 ῃοΐ ἴοο 
Τῆυς ἢ ἴο 540 {Ππ4ΐ ΠιιπΊεγοι 5 τοχίβ πᾶνο ΘΕ 
τηϊδιηϊεγργοῖθα βἰ πη ρὶυ Ὀδοδιι56 οὗ ἀπ οΥΓοηθουΒ 
ποίίΐοηῃ Ποῖ 9566 Π1|38 ἴο ὈΓΘΥΔΙΪ δἀγηοηρϑί 
τηοάσγη σοπηπηδηίδίογβ σοηοογηΐϊηρ [ἢ]8 ὈΓΘ- 
ῬΡοβιιίοη. ὍΠὲ δησίεηϊ Οτθοκ Βδίμποῦβ ἑουπάὰ 
ὯὨο αἰ πουὙ ἴῃ ἃ ΤῈ ἀϊβογεποςβ οὗ 
ταοάογηβ ἀδουΐ ἰἴ γε ἀνα ἀρραγοηῖν ἴο ἴῃ 6 
αεῖ ἰΠαΐ ἃ Κἰπὰ οὗ [πϑοϊορίςαὶ ογιισὲ ἢδ5 Ὀθθη 
Δ] οννεά ἴο ἔοστη ἀγουπά ἴμε ρυγε δηὰ ἱπ τ Ἰηβὶς 
τηθδηΐϊηρ οὗ [6 νογὰ. ὍῊ!5 {{π|6- Πα] οννεὰ 
ΔΟΟγδί ἢ 56 6Π15 πον ἴο δὲ πἰογοοϊγρεά ἴῃ πὸ 
ἴννο 56η565 ἐπ ὀεῤῥα 9,7 απὰ ἐμείσαάδ οἱ 
ἍΝ Βογοᾶβ ἴῃς γυ ἢ ἰ5 ([Πδὲ πείφεγ οὗ ἴπ68ὲ 15 
ἴπ6 ον οπέίαί 56ῆ8ϑ6 οὗ ἴπ6 ρῥγοροβίϊίοη. Τὸ 
δϑοοσίδίη [Π18 σῦς 8] τπεδηϊηρ 15 πποϑί ἀθϑὶγ- 
αὐϊο, 1 νὰ ἢ ἴο υὑπάογοίδπα ποῦ ἴῃο- 
ΤΟΌΡὮΙΥ οἴδεγ ἰοχὶβ θοβϑίἀθϑ [ἢ οὐθ Ὀδίοσγε 18, 
δ ἢ ἔογ Ἐχᾶπιρίὶς δ5 ᾿Ης ννᾶβ ἀε]νεγοὰ “ὸγ 
ΟΡ οἰεηςθβ δηὰ νγὰ8 γαϊϑεα ἀρδαίῃ ,)ὸγ (διά) 
ΟὟΥ Ἰυϑεερίίοη. ΨνΠαῖ 85 τΠὶ5 σδάϊςδὶ 
τηεδηϊηρὶ [πη 6 ἵἴνο ννὸ]] Κηονγη ἰ(οχῖίβ, 
ἯΣ “τά 7ον οὠγ “ἐπι, ἷ. 6. " ἘΚ} ἃ νον ἴο {ΠΟΙ͂Γ 
Δο  τοη Δπά Με ἀἰϊεά γον μα, ἱ. 6." ἃ νίονν 
ἴο Οὖγ τοαἀεηρίοη,, ννῆαΐ 15 ἴδαῖ Θϑϑθηταὶ 
86η56 οὗ ,0» (ὑπέρ) νν»ῆϊο ἢ ἰ8 σοτηπιοη ἴο Ὀοζἢ 
π6 υ8εὲ5} [18 1815: [6 ,ῶγ ῬΓΟΡΕΟΥΙΥ͂ πλθδῃ8 
ουεν, 1 αἴ τμρόγ. ἴπ ἴῇε Νὲν Ταεβίαπιοπΐ 
ἰϊ ὨάΡΡΘΠΒ ΠΕΥΕΣ ἴο 5' ΒΡ ΠΗ ουεγ 'η (ἢ 56η56 οὗ 
ἰοςδὶ οὔ ρῆγϑιοδὶ ροβί(ίοῃ, ἃ5 ἤδη ἃ πιδῃ 
ἰεδἢ5 ΟΥ̓ΕΣ ἃ 120 ]165 οΥ θεπάβ οὐδοῦ ἃ ζσάᾶνθ, 

θυξ 8 ΑἸννᾶγ8 υδοὰ ἴΏ ἃ ΤΏΟΓΔ] ΟΥ γαϊϊοπδὶ 
8656, 8ἃ5 γῇδη ἃ τήδῃ ἴδ |Κ8 δποῖπον πηδῃ ΟΥ̓́ΘΓ 
ΟΥ̓ ΤΠ ΏΚ5 ἃ πιδίῖοσ ονεσ. [ἢ δποσῖ, {115 ὑγὸ- 
Ῥοϑβιτίοη ἀεηοῖοβ »πεηδαὶ βοιίμγο, ἴὰ6 αἰλ μαρ 
97 α «ῥἰγὶὴ ογ νεμα δεπάϊης οὐέγ αἡ ἑάεαί οὐϊεεῖ 
εἰέδεογ ἐπὶ ἑεπάφγ. ποὐϊεϊμμάς ΟΥ σὐρρὴν ὄν «υαν οὗ 
εοπέερηρῤίαϊίον ἀπά ποίῤίμρ ὑπογε. ἊΝ Ἠεῖμοῦ 
[15 δι τυἀθ ἢᾶ5 γεϊδίϊοη ἴο φόγιοην οΥ ἴο ἐδίπρο, 
[86 ςοπίοχἕ ἀείογτηίηοβ : [ῃ6 Ῥγεροϑβιίίοη 1156] 
5 4υἱῖε ἱπα! δγεηῖ. 

ΤῊΙ5 νον ΨΜ}}} θοσοπῖδ οἰθάγεσ, ΠΕ ννα Ἔχρ δίῃ 
[Π6 ἔνο σορπαῖς ἴοχίβ Ππὸ ἀϊεά ὯὉγ ς δὰ Ης 
αἰεὶ ΚὋΥ ομγ «ἰης ΟΥ̓ τηϑδηβ οὗ ἃ [δηλ 18 Γ 
"]υσῖγαϊίοη. Ψν ἤδη ἃ ϑιιγρθοῃ, ἴουῦ ᾿πϑἴδηςθ, 
ἰ5 ΔΙ] ἴῃ ἴο αἴϊζοπά ἃ ννοιιμάδα 5ο]ϊθσ, ἢδ 
Ὀοπάϑ οὐδοῦ ἴῃ6 ραῖοπί οτὴ 6 Θχαπηη65 [ἴῃ 
ΕόποσΑὶ, (ἤδη οὐοῦ ἴῃς ννουπὰ ΨΏΟΝ Π6 
ΘΧΔΙΏΪη65 ἴῃ ραγτσυΐαγ, Ὀεΐογε ἣθ ρσοςεθάβ ἴο 
ΔΡΡΙΥ τεοπιθᾶϊεβ. Νοῖ οἰδμογν δε [6 αἰνὶπα 
Ῥηγπιοίδη Η π5ε1δ, πιουῖης Τγου ἢ [πο ναϑβῖ 
Ποϑρίϊα] οὗ [2]16ῃ σγοδίίοηβ, νῆες δ σοπΊα5 ἴο 
(06 σδἰγίσκεη Αὐδπὶ, βδἴοορβϑ οὐδ δϊπὶ ἴῃ 
ἀδορεβῖ σοπιπ)ϑογδίίοῃ, σῖοΟΡ5 ΟΥ̓ΘΌ 186 πλογδὶ 
ψνουπά οὗ ηῖνο βα] 5'η, δηα ργοσεεάϑ ἴο ΔΡΡΙΥ͂ 
1ῃ6 τοπηθάγ. Καποννίπρ (παῖ Πόσα ἰ5. Ὁ οὔα 
ΤΟΙΘΟΥ δηά [Παΐ ἂῃ εχίγεηθ Οὔθ, ΠΟ 658 
[ἤδη [6 βδογίῆςο οὗ Ηἰς ον ᾿τἴθ, Ηὸ ηοϊνψ!ἢ- 
βἰδπαάϊηρ δρρ]165 1ἴ, ἀγαϊηίης ἰηΐο ἢ158 οὐῃ 
5: Πἴογῖπρ ΠυΠΊΔΠΠΥ ἴῃ6 τηογὰὶ ΥἹΓ.5, ἀρατί 
ἔἴγοη ρυϊῖ, δηὰ πεαϊϊης ἀεαῖῃ ὈΥ ἀραίῃ. 
Μονγ: »πογι γογί γιογίδηι πὶ γιογίς ἀεά οεί, 
τηδηκιηά ᾿μἀδεα ννεσε ἰὴ [πὸ βδδαάδϑὶ σ456. 566 
Αἰδδπαϑῖι5 ἀ6 ἱποδγηδίίοηθ ΝογΌὶ, ὃ 26--27. 

[ἴ βδῃουὰ Ὀ6 τεππαγκοά ἐπαῖ νυ ποῖμεῦ (ἢ 6 
ΤΏΟΓΆ] ΟΥ 5ρίγίξιιαὶ αατπὰθ ἀεηοίθα ὈΥ 1Π18 
ποσὰ ,ὺγ 'ἰβ δὴ δυὰς ἴο δε τεΐοσσεά ἴο (ῃς 
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Ιπηολτηδῖο ϑοη, οὐ ἴο Οσοά ἴπῸ Εδίθοσ 85 {π6 
βτβϑῖ σϑιιδὲ οὗ πηδη᾿5 γεαοιηρίοη, οὐ ἴο {86 
ὙΤΠΡογϑοηδὶ ΓΘ ΕΥ̓͂, 15 ἃ 4 651108 ᾿γ]ηρ ουϊϑια 
[Π6 ῥτγοροϑίτοη [156]. 
1 πᾶν Ὀε δάάεά [παῖ Μεγεῦ ἴδκεβ {πε 

οοτσοςοῖ νιονν οὗἁἨ [158 ἴοχὲ ἴῃ νϑσ. 3, σαηάοσιηρς 
ἰἴῖ ομ σεζομπὶ 977 ΟῊΓ τἰν. «υἱἱδα ἷξαυ ἰο ἐδεὶγ 
ἐχρίαξίοπ. Βυΐῖ ΜὮῪ ἀἰὰ ποῖ Μεγογ ἴακὲ {Π6 
ΒΆΤη6 νἱον οὗ [Π6 54π|6 ργεροϑιτοη ἴῃ ἃ οἶδιιδε 
οἔὔ τῆς 8ᾶπὶι6ὸ σοηδίγιςτίοι) ἴῃ {Π|8 οδαρίοτς, 
ὙΝΠδῖ 514}} {ΠῸΥ ἀο ψῆο ἅγὲ Ὀαρίιζεὰ “20 γ 
[6 ἀοαὰ ᾽ ῬτοῦΔΟΪΥ Ὀεςσδυδε ἴῃ [μα ἴοχῖ {Π6 
ὅν ῖ56 σοηποοϊοά νι 2εέγθοπσ, Ἰῃ {815 ΜᾺ 
ἐβρίπσε. Ἠε ἕαιϊοὰ ἴο εχίγίοαϊε 15. σΟΏΘΓΑΙΥ 
δοουγαῖο ταϊηὰ ἔτοπι ἴῃς ἄδερ-ϑεῖ σσοονς οὗ 
πιοάογη ορπίοη ἴπαΐ [18 ρῬγεροϑβίτοη ὑπέρ, 
αϑϑοοίαϊοα ἢ ἃ ρογβοηδὶ ρεηϊξίινθ, πλιιϑῖ δἰ ρ- 
ΠΥ ἐπ ὀδεῤῥαὶ 9 οὐ ἑππϊεαά οὁ ΤΪ8 ἰαϑῖ 
ἰάεδ 15 ποῖ ἴγι. 

ΟΠ γγϑοβίοπι 8408 νγϑ]}] ἐπ ἰοχο, “1 Ογῖϑί 
ἀϊοὰ οὐ δοςοιιηΐ οὗ 8]: 6η δἷῃ, [ἃ ἕο] οννβ [παῖ 
Ης δΙπηβοὶ ἢ ννᾶ8 μπρηπίπσ, ΟΥ ΤΟΤΕ ἜΧΔΟΙΪΥ 
μπεππιοί (ἀναμάρτητος). Τα ἀοείγηο οὗ 
αἱεαγίοις ϑαιἰϑίλοσιοη 15 ἴο ὃδ Ιηξογτοα ἔτοΠὶ 
οἴποσ ἴοχίβ, ποῖ ἔσοπι [Πϊ5. Αντί, ποῖ ὑπέρ 
σοΆγοΥ5 1}}15 Ἰά6ᾶ. 

49. «αὐδαΐ “ῥα ϊ ἐξὲγ 4(ο «υϑὸο ἀγε δαῤῥκεά 
,)ῶγ δὲ ἀεαάἀ Ὦ [ἴ 5εεπ5 βίγαηρο ἴπαΐ βιιοἢ ἃ 
ὙΔΙΙΕΙΥ οὗ νἱεννγθ ϑβοι)]ὰ πιᾶγὶς τηοάθγηῃ ςοπι- 
τπθηϊδίοσβ οὐ ἴἢ15 σοηϊτονοσίθα ἰοχῖ, ΤῊ 8 
ὙΔΥΙΘΙΥ ΠΊΔΥ ῬΕΓΠΔΡ5 Ὀ6 ἰγασοὰ ἰη 115 5ο ΓΟ ἴο 
ἃ τοοϊοά ορϊπίοη πὶ ἴῃ6 ρῥγοροβιἰοη 32 γ 
(ὑπέρ) πλυδῖ τποδηὴ ἐπ δεῤαϊῇ οΓ οἡΥὁἨ Μῶν {ῤὲ 
ὍπΟῈ ΟΥ οὐ ἐπ βίας ἡ ΤὮΙ5 ορ!πίοῃ 15 ἢοΐ 
ἴγυ : ἔοτ ἴῃς σοηῃδίτυςοἢ ἰη τΠ|85 νοῦϑα 15 
ῬΓΕΟΙΒΕΙΥ [6 54Π16 ἃ5 ἴῃ νοῦβα 3. δηά ἴΠΕΥῸ ἰ8 
ΠΟ τῆοσγα αἰ] συ ΠΥ ἴῃ (Π|5 τεχ (ἤδη ἰπ (δαῖ. 

]05[ 45 ΟἸγιβὲ ἀϊθὰ θοῖ ,“ῶγ ὦ δηὰ ῶῶγ ομν 
σἰπ, ἴθ, ἢ ἃ τη Ὀεηΐ οὐδη ἐν ἴῃ οΥάογ ἴο 
ΟΟΥ τεάειηρίϊοη ΟΥ̓ συγ ομΓ “ἰπΦ ΝΠ δη ἜΥῈ 
ἴο ἴδοιῦ δϑο]ιτίοπ, ὄνθη 50 σδίθομυπιθηβ ἴῃ 
Ὀαρίϊσπὶ ἐπλογρεά ἔτοπι ἴ[Π6 ΒΔ] οννθα βἰ γοᾶπ8 
ἢ {πεῖγ Ππουρηῖ85 ὈυΝΥ δϑουΐ οΥ̓Ἰηϊοηΐ 
ὍρΡροη ἴΠ6 ἀεδλά : ποῖ ὕροὴ ἴπΠ6 ἀεδά, 85 850 
ΓΑΔΗΥ͂ ῥαγεομίαγ ῥόγιοης (Δθοῖμου πηοάθτῃ 
σον Βοάγ ΕἸ Υ σοττοςοῖ), θυϊ 45 ἃ βὍΠΘΓΑΙ οἾ455 
ΟΣ σαίθοροτ ---αἀἰδίηςῖ ἔγοτῃ [ἢ Πἰντηρ οἡ δασίῃ. 
ΤὨ15 ἀϊδιϊηςτίοη οὐὁἨὨ ἴννγο οδίθροσίθβϑ ἰ5. βῆθννῃ 
ΌΥ ἴῃ ρεηοσγὶς δγίῖςεβ οἱ δηὰ τῶν, ἴΠε Ἰδίίεῦ 
ιι5εἃ ἴογ ἴῃ6 ἢγϑί {πὸ Ὀθείογο νεκρῶν ἰῇ [ἢ 18 
σμαρίογ πὰ ἴοσγ [πε ρυσροϑεὲ οὗ Ἴοηϊγδβίίης 
οἶ455 ἢ οἶ455, 1.6. (ἢ6 ρίυγαὶ οδθοϊ ἴῃ οπ6 
οἶλ55 ἐῤε ἐεαώ νὰ [πὰ ρἴυγαὶ συ ]οςῖ ἴῃ οπὸ 
οἶα55 δὲ δαρῥίπεά, {δὲ ἀεα Ὦδτο τχδαηβ. 8]]} 
1ῃ6 ροϑϑίθὶς ἀοδὰ ἃρ ἴο ἴῃ Ῥαγοιιδίᾳ σοῃ- 
τεπιρίαϊοὰ 45 θείην Γαϊδο ἴη Ηἰπὶ ῆο ἰ5 ἴπ6 
ΕἸγβίθογῃ οὗ “{π6 σμυγοὴ οὗ (η6 Πηβίρθοση," 
Τῆς τίϑδεη ΟΝ γῖϑξ πιᾶῪ δὲ ἱποϊἀθδά ἰπ 186 
σλΐθρουυ, δηὰ δνυθῇ ἴδ6 οδίθομιυπιθηβ {Ποπ|- 
βεἶνοϑβ ῥγουῤεοί ὑεῖ. 

ΑΞ οὐ {5 ν. 29 πιοάοσγῃβ αἰ θυ πιυςῆ ἔγοσα 
ΘΓ ἢ ΟἴΠΕΓ ἃπὰ 51}}} σῆογε ἔγομπι ἴΠπῸ δηςὶςηΐϑ, 

Ι, ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. ΧΥ. 

[19 ογτας τὰ  ὃδ «αἰϊονοὰ ἴο ρῥτοσθεὰ ἃ 
π||6 ἔωγίποσ. ὙΠῸ σοπίγου συ τυ γη8. ὈρΟη 
[6 ργεροϑιτίοη Ασςοτγάϊηρ ἴο τηοάθγη ςοιῃ- 
ταθηϊδίουβ ἰἴ πλθδη5 ἐπ δεῤῥαὶ 975, διὰ «ἃ {{π|6 
ΤΔΟΓο ; δοσοτάϊηρ ἴο [86 ἀποϊοηΐ ᾿ ἀδηοῖθ5 ἐπ 
δερα ο ἀπὰ ταιιςῆ πιοσε. Εσεαιθηΐῖ η Οὔὕεεκ 
Ὀοῖὰ Ατἰτὶς πὰ Ηδ] ΟΠ 5ὶς ἃΓὸ ι|565 οὗ [15 ργε- 
Ῥοϑβιίίοη ἀθηοζίηρ ποῖ ΟἿΪΥ ἐπ δεῤαςζοῦ Ὀυῖ 4150 
οπ ἀεεομπί οὐ, «υἱΌι.απ ἱπίογεσὶ 12, ευποεγηίπν, 
«υἱ!δ α ουἷδαυ 0 ΟΥ̓ ΞΙΤΩΡΙΥ ἐπ γείαἰίοπ το: ἴῃ 6 
βρεοϊῆς πδῖυγε οὗ ἴπὸ σοϊαϊίοη, ᾿γίηρ ουϊϑίἀ6 
1ῃς ᾿παάϊθογεηΐϊ ΡῬγεροϑιοη, 18 αἰννγβ ἀδίεσ- 
Γλϊηθα εἰ Ποῦ ὉγῪ (6 πεὶρῃδουτίηρ σοπίοχῖ οὐ 
((ΠΠἸπρ σις ἢ σοηΐοχί) ὈΥ τῆς ἔαπλ ΑΓ εἰτουπι- 
ϑίδησος οὗ ἴῆς ςα96. ΕῸΣ ἰηδίδποθ ἰη ἴδδ 
γοῖβθο Ηἶδ ἀϊεά γον ον εἰπε, νυ τῆς οὐ γηζ 
εἰγουπιπΐδησς ψΠ] ἢ δἴοπο ὄχρίδιηβ [Π]5 νοῦβδ 
4}} ϑογίρζυγα τίηρβ ἀρδίη : υἱτποιξ Π15 Ὀγοδά 
5.1 5}|1Π6 ἔγοτῃ νυδοιΐ, (ἢ6 τοχῖ τννοι]Ἱὰ δος ἴο ἃ 
Ῥαρδὴ ἃ ἄδῦκ ργοῦϊεη. Ενθη 50 ἰπ τῇδ 
εἰδιιϑε δαῤῥϊχεά “ὃν ἐδὲ ἀεαά, 1.6. «αὐἱ γωῥεεῖ 
ἰο ἐῤεγε ΟΥἩ «υἱέ αἴ ἐγε μροη ἐδεηι οὐ (845 ἴῇ 186 
Οτοοκ Ἰάϊοπλ) «υἱὴὲῤ ἐῤὲ »εὶπά ουεν ἐῤέηι, νναῖ 
ἰ5 {πη6 ςοηῖοχί οὗὨ [Π]18 εἶδιιθθ, νν ῃιςἢ ποὺ 
ἃ ςοηῖοχί 15 ἃ Ῥγοῦίοπὶ Ππουὺτ 4 ϑο]ιτοη ) 
Τῆς ψῇοὶϊθ σΠαρίοσ γοᾶσα ἢ (ἢ οοηϊοχξ, 
τοῖ ἴο πιοηίίοη ἴῃ6 λπΆ}} σ᾽ οἰγοιτηβίδηςο οὗὨ 
(δε Ὀαρ5π)αὶ σγῖε : Ὀοῖἢ εομεχὶ δἀηὰ αἰγομη- 
“απο Τοροῖποῦ φῥγοοΐδίπὶ ἴπαΐ ἴθ υ] Ὁ ΠῸΓ 
γον οὗ 4 προρῆγζο᾽ 5 πλϊπὰ Ὀοηάίηρ ονοῦ ἴῃ 6 
Ιοηρ Το]} οὐ εἶλ58 οὗ ἴῆς ἀεδά ἰ5 1πεὶσ γεσωσγα 
γεχϊίοπ. Βυῖ ἴο πιᾶῖε ςογίδιηΥ ἀοιΪΥ͂ 
ςεγίδϊπ δηα πιϑοοηςερί!οη 5 ΠΊΡῚῪ ἱπῃροβϑιἷθ, 
ἴῃ [πὸ ΨΟΥΥ πεχὶ γεῖβδε 81. Ρδιιΐ 1ῃ δοσθηΐβ οἵ 
(πη ἐγ γεϊογαῖθϑ [6 βᾶπὶθ Κογποῖο : ἐγ αό- 
“οἰμέεὶγ πο γαϊά ἀγὸ ἀεαάδ »ιόη, «7 «0 
2εῖσοπς αοἰμαἠίν γερείθε ὀαῤῥαηι ὁπ ἐδεῖγ 
σεχζομηΐ ἦ 

ΤΗΘ ΑΟΝ. τοηάογίηρ ζῶν ἐδε ἀεαά, τὶ 1] 
υπάογβίοοά, ἰ5 ροοά ἀπά πιδὺ νν6}] 6 το πα, 
Ιη ἀεέρθηςς οὗ 1ἴ, δἀηά ἴῃ ἔσχον 1Πυσῖγα Οη 
οἵ {πὸ εἰδϑίῖς δηὰ εἰ! ρίϊς 96 οὗ Ῥγεροβιξοη8, 
τῆς [Ο]ονηρ Τοάγκ5 πιᾶὺ Ὀ6 δάἀάοά, Νο- 
(Ὠϊης 5 πογα σοπηπλοη ἴῃ ΟἿ οὐη ἰδηρυδρο 
ΨΥ ΠΟΙΠΟΓ πυτιτθῃ οΥ βρόίθη, [ἤδη ἴῃς Εἰ] ρις δ] 
56 οὗ ἴῃ ργεροβί!οη ῶγ. [ἡ ἔαοῖ, ἴῃ ννῆδῖ 
ΨΑΥ͂ δῖ. Ρϑὺ] ἴῃ οὐν ἰεχὶ νυτῖεβ, ἴῃ ἴΠ6 5δπὶ6 
ἍΑΥ ννῈ ἀαὶίν Ιαἰδ. Οπο ᾿ἰηδίδηςθ οὗ [18 ΤΊΔΥ͂ 
δ οἰϊοά. ΤῊΘ ννυτι το σ οὗ [Π1|5 ἢοῖς γοπλοπλ ΓΒ, 
ΤΩΔΗΥ͂ Υ6ΑΓ5 ᾶ50 βουὴε {ἰπ|6 θείνγθθη ἴῃς ἀφαῖῃ 
οὗ ἴς Ὠυκε οἵ Δ εἰ]! ρίοη δηὰ ἢΠὶ5. ῥὶς 
ξιπογαὶ ἢονν ὉΥῚ οσὔδηςε ἢς Ππεαγὰ ἃ ἰΔαΥ͂, 
ΡοϊΪητηρ ἴο 5Β0Πὴ6 σγᾶρο ἱγπρ Οἡ ἃ ἴδ0]6. δὰ 
ΠΟΤ, 54 0“ ΤῊΙΝ5 νν}}} ὃς οὗ ιι56 “ον ἴπε Ὠυκο οὗ 
ἊΝ εἰπρίοη." [{παιπιράϊίοὶν σᾶπλὸ ἴο Πἰ5 τηϊηὰ 
[15 ἴοχὲ "ΝΥ Πδῖ 5114}} ρογβοὴβ ἀο ννῆο ἅγο 
Ὀαριϊζεὰ “ὃν ἴῃς ἀδδα᾿ 85 ραγα]]εὶ ἴῃ βίγιςσίυγα 
ἴο ἴπε βεπῖθηςς ιἰϊεγοὰ. ἘῸὼγ ἴη6 8εηΐθησς 
ἐχραηάοά ἰη [}}}} οἰχηιβοα, Τ᾽ 8 στρ ν}}} θα 
οὗ υδ6 ἴογ πιὸ ἴο νγεᾶσ οὔ ἴδε ἀδὺ οὗ ἴδ 
ἔπηογαὶ οὗ [6 κα οὗ ΜΝ ΕΠ πρίοη. ὙΠῸ,» 
Βοῖοὸ ἀοποϊοα ἐπ γοία οη ἴο, δῃά ἴπδ6 βδνύθγαδὶ 
ἰὴ Κϑ οἵ ἴὰς τεϊδιίοη δεΐινθθη ἴῃς οτᾶρε δηὰ 



Ι. ΓΟΚΙΝΤΗΙΆΑΝΘ. ΧΥΝ. 

(Ὡς υκε τψτέγε οὐ ἴδε ἱπείδπξ πη ΠΥ 
ΒῈΡΡ]ο ἔγοπι ἴπ6 νν611- Κηόοννη εἰγειρ απο 
φΡ ἐῤὲ ας. Τα οοηϊοχί οὗ [6 τοπλαγκ ν᾽ 88 
ἕατα Παγ. ὍΘ γοπηάσκ 1156] τλὰὺ ὃδ ἔΔΙΓΥ τοη- 
ἀεγεά ἰπ: Οτεεκ χρήσιμα ταῦτ᾽ ἂν εἴη ὑπὲρ τοῦ 
ἄνακτος : 5888 Χροη, Ογγ. 6, 2, 34. 

Βυϊῖ ἃ ρῬαᾶϑϑᾶσε ἔτοπι ϑΠα Κβροάγο ν}}}} ϑεῦνς 
8111 Ὀετίογ ἴο "ἰἸυδῖγαῖα [5 56 οὗ ,ῶὃγ δπά ἴο 
εἰιιοϊάαῖο οὐγ ἰοχ. Μδοδείῃ, ςΐ ἷν. 8ς. 3. 
“ΤΠΘΥ 41} ννεγὲ βίγαςκ ον ἐῤεο.᾽ ΨΝἘο οουά 
61} [πῸ τηθδηϊηρ οὗ [Π]5 ϑοηΐθσποο ψπουΐ [Ὡς 
οοηΐοχ ἡ ΝΙΝ ἃ κυ δοϊα σοηΐϊοχὶ “ον ἐῤεξ 
ταῖς 5 ΡΠ ἀπ 167 σἰεαά οΥ ἱπ ἐδγ δερα[.--- 
ὙΠ ἃ νῖονν ἴο βανηρ (ὮΥ [ἰδ δαΐ τἢς δοίυδὶ 
ςοηΐοχί 5ῆεννβ [δῖ ἴῃς ννογάὰβ ἀο πλεδη ἰῃ ἔμ} 
«υἱὲ α οἷξευ 1ο ἐῤν ἐρας τοι ---ἶο γεαζε ἐδέξ 
“»παγὶ ἤν ἐδ “ἰπς, Μαιάμ Τῆδ δρρ]!οαίίοη 
οὗ {815 δἰ Προς] τι8ὲ οὗ ῶγ ἴο οὰυγ Εηρ ἰσῃ ἰοχί 
8 ΟὈνοι8. 

Ὁπαιιοϑι δον ἴῃς τὶρδξ νον οὗ [18 σοη- 
ἰγονογίες ραϑϑᾶρθὸ ἰ8Β ἴπαϊ οὕ ἴῃς Οτεοὶς 
Βαῖῃετϑ, Ομ γγϑοβίοπι, Τ ποορλγ]αςΐ, Τ βεοάοτγεῖϊ 
δᾶ οἴπεγβ. [ἡ γεϑδάϊπρ [ποὶν ᾿οπχπιοηζβ ἰξ ἰ5 
αἰ οἶεαῦ [Πα ἴΔΘΥ ἔουπά πο ποτε αἰ ΕΠ σα ΠΥ 
ἴῃ δῖ. Ρδυ}᾽5 οἰ ΠΠρτςαὶ τι5δ6 οὗ τὸ Οτθεκ ὑπέρ 
1ΠΔηὴ ννὸ ἀο 'π 5: Κβϑρθαγο 5 δἰ Προς] 1.56 οὗ 
ἴῃε ΕπρΠ ἰδῆ ῶγσ. ὙΠΟΥ ἀϊά ποῖ ᾿ιοϑιϊαϊο ἴῃ 
{Πεῖγ ΠοΙΏ 1165 ἴὸ ἐχρουης [ἢ [ΠῸ ρῆγαθο 207 
ἐδε ἀεαά ταθδηῖ αὐἱδρ απ ἱπίογει ἐπὶ ἐδο γα μγ- 
γεοϊίοη ὁ δὲ ἀεαά οἵ ἴῃαῖ 70γ ὈΥ ἰἴ561{ πιοδηῖ 
Ἔυθῃ 80 πλιοἢ 85 ἐπ ὀαρεείαἰίοπ 977 ἐδὲ γοσιγγ ἐῶ 
ἑΐοη. Αϑδῃρὶε οὗ [185 ἔτοπὶ ὙΠΕορἢγΥ]αςῖ, 
τί ποιήσουσιν ἀπατηθέντες; τί δὲ ὅλως καὶ 
βαπτίζονται ἄνθρωποι ὑπὲρ ἀναστάσεως, του- 
τέστιν ἐπὶ προσδοκίᾳ ἀναστάσεως, εἰ νεκροὶ 
οὐκ ἐγείρονται; [Ὁ οἵδε ψογάβ, {ΠῸῪ, ἴῃ 
ὈΓΟΔΟΠησ ἴο τῆς διιάϊθποθβ οὗ τπεὶσ ον 
ἀδγ, ἰηβοτίοὰ ἱπ [Π18 ἰοχὶ παῖ {Πππϊπδίνο 
ςοηϊοχί, νοι ἴο 4 Οοτίπηπίδη σοηρτορδίοη, 
Βοδγίηρ᾽ [Π]5 1 «ἢ σμΑρΡίοσ γεδα δου [σου ρἢ- 
ουῖ, πρῆς Ὀ6 νν 6} οὐ δηὰ ννᾶ5 οπιοὰ 
Ὁγ 51. Ρδι}]. ΕῸΥ [ἢ 5: ΠΊρ]6 βρθεςῇ 4]] ππεςθ8- 
ΒΑΤΥ (ςοπίοχίβ ἃγὸ ογρίδεαά 1π ογάθρ 1΄Ίο “ατὐ 
ἐρμπο. Ἡξεηςεο ἴδα ρῆγαβε ἴπε οἰδῥέϊεαὶ 56 οὗ ἃ 
ΡΓεροβιὕοη. 

Βυΐ πον! π58ἰπάϊηρ τῆς οὈνίουβ οσοτγγοςοῖ- 
Π685 οὗ ἴῇε ομθ ραίγισις ἱηίογργοίδίίοη {Π6 
τη οθγη σουπίεγονίονν 560 Π|5 ἴοὸ ὃδδ μαϊηϊης 
ττουπά. Αραϊΐηϑδί {Π15 νίθνν, πΊϑο νου 5 85 
Ὑ761} 45 Ἔγοπθοιιβ, ἃ ἔουν ογάβ πγυϑὲ δ6 5αἱά, 
11 566 πΠΊ8, 848 δοίογε κἴαϊεά, ἴο ἤᾶνθ βργιιπξ 
ἔτοπι σοπίγαςϊοα ποίϊοπς οὗ πὸ οἰδϑῖῖς ὑπέρ. 
Τὸ 5ιςἢ Ἰοηρτη5. [45 [115 Ῥγθροϑι ΠΟ 4] ΟΥΓΟΓ 
ἰεὰ τεσοπὶ σοπιηεπίδίοτβ {παῖ δοΐίι }Ἐ}}ῦ ΓΠΕΥ͂ 
566 ΠῚ ἴο 566 1πΓκὶπρ ἴῃ ἴῃς 0] 45 οὗ {Π|5 ἴοχῖ, 
ννθοἢ {ΠΕΟΙΓ ον Ρεγρ εχ [685 ἤᾶνο τηδάθ ἃ 
ΤΏΔΖΥ ᾿ΔΌΥΓΙΠΙΙ (566 ἐπ ἐοεο ΑἸξογὰ 8 ποῖβ οὗ 

θεν] άετπιεπὶ δηά δίδηϊογβ ργοάϊρίοιβ ἴη- 
ἔδγθηςθϑ), ἃ νογδῦ]6Ὲ Μιποίδαγ ἰπ ἴθ βῆδαρθ 
οὗ οἱεαγίομς δαριεε, Νονβοῦο ἰῃ 4}} τῆ6 
ςοηίοχῖς οὗ [8 νϑῦϑε (δηἀ {ποῦ ἅτ [ἢγθο) 
ΠΟΙ ἰη {πο ἴοχί 1156] 15 ἴποσγο ἴῃς βῆδάον οὗ ἃ 
ΡΘΡ οὐ ψνηϊοἢ ἴο παῆρ [Π]5 πιοπβίγοιιβ ΒΌροσ- 
βοὴ, [ΙΕ “πιοηβίγοιιβ ̓  βῃουϊὰ ἄρρϑθὰσ ἴο 
ΔΩΥ ΟἿΘ ἃ ϑβίγοπρ δριμεῖ, Ἰἰεῖ ἢἰπὶ ρόγιιβὸ 
ΠΟΠΆΝΪΥ 40 οὗ (ΟΝτγγϑοβίοπι, ννῇο 566πὶ5 ἴο 
ἢανε πηονθά ἢΪ58 δυάϊδηςε ἴο Ἰουὰ ἰαυῃζογ ὉΥ͂ 
ἀταινίηρ ἃ ᾿άἀϊογοι5 Ρἱσζυγο οΥὨ 1:8 ὑγοΐδηδ 
οιιϑΐοι. ΑΠΟΥ ϑϑίρηίηρ ἰἴ5 οτίρίπ ἴο ϑαΐδῃ, 
νγμο ἀοἰ ρα 5. 1ῃ σαγοδζιγοβ οὗ ΠΟΙΥ τἰϊθβ, ἴῃ 6 
ἀβεῦβϑΣ Ῥγοςθθάβ ἴο δῆενγ ἴμαϊῖ υἱεαγίοι 
αρέρη ἴῃ 115 ἸορΙΕἰπιαῖθ ἰϑϑθ5. πιιϑὶ ἰοδὰ ἴο 
ΒΟ ΕΓ ΠΙῺς πΚὸ σαῤυαίίοι ὧν ῥγοχγ. Νον 
“μοῦ ἃ 80 γβτ οη, ὄνθ ἰῃ τῆς σοῦπι, μδά 
ἂρρεατεὰ ἰη (οτγίητα δείογε τἢς ἀδῖο οὗἁ 15 
δριβῖϊο, ννουἹά ποῖ δῖ. Ραὰϊ μάν σοπὶὸ ἀονπ 
Ἐροη ἢ ΜΠ 411 ἢἷ5 τυ πάογ Σ ΨΝΜνου]ά πὸ ποῖ 
ἤδνε ἀσνοϊθα 4 Ψ8ο]Θ οἰαρίογ ἴο 15 οχίησ- 
(ἰοη  Α Ἑοδδρῖογ σοπιπιεηοίης ἢ ἃ χυϊοῖ 
βία οπιθηΐ ἴῃ {Π6 υιϑιιαὶ νΥΑΥ (566 οἷ. γ᾿ τ), 
1 δεαγ οτ ἐ ἐς γερβογίεα ἐδαὶ “ον ἀριοηῷ γὸμ 
γερέῖυε δαῤβέϊενι ποῦ ἐδαη ομεθ---δεύτερον καὶ 
τρίτον καὶ τέταρτον --- απά ῥα ὥγ ἀεαά 
2εγιοπα---οὑπὲρ νεκρῶν ΝΜ ουΣ (ἢ τῶν δπά 
ΡΕΓΠὰρ8 νἢ ἃ τινῶν ἴο Ὀαΐδποα ἔπε τινές 
δηὰ ἴο ςοηΐγασί ᾿ἰνίπν Ῥοσβοῆβ ἢ ἀρδά 
ῬΟΓΞΟΏΒ, Ἰυ5ῖ 45 ἴδ ννοΐθ σδίοουΥ οὗὨ οδΐθ- 
σδιι 65 15 σοηςΓαϑίθα νυ 16 ννῃο]ς οἾ455 οὗ 
ἴῃ6 ἀδαά ΟΥ̓ ῃς οἱ απὰ ἴῃ τῶν ἴῃ τὴ οχί. 
ΤῊΙ5 οαἰπὶ σοπηπιοποοπιθηΐῖ νουϊὰ μανα Ὀδθῆ 
ΠΟ] οννεά ΟΥ Κοθη ἀγρυπιοηΐ δηὰ Κϑοποσ ἴη- 
γοςῖίνθο. ἔσογσ ἢ ἴῃ ςἢ. νἱ. [Π6 ΑΡροβίϊθ ᾿αϑῃδὰ 
818 σοηνεγῖβ ἢ Οὐ Πρ 58 ΟΔ5Π|5 ἴοσγ ὑΓΘ- 
διιπηηρ ἴο ᾿πἰραῖα Ὀεΐοτο πεαΐδοη {ἰδ π8]8, 
ςεγίδιην ἣε ννουἹά ἤαν σἤπδϑι σοὶ τποπὶ τοη- 
ἴο]Ϊἀ ἴογ μαγϑουγίηρς ἴπ {ποῦ ταϊάςὲ {Π6 σϑηῖκ 
ΠΟΓΟΘΥ οὗ τῇς οπὲ ΠοΙγ Ὀαρίϊ5πὶ γτεροδλίοα : Ἰοῖ 
δίοης 1185 ὑείπ; τερεδῖθα νἱσαγ 5 “μὸν ἐδεὲ 
δεποῆέ (45 ΜουθΥὺ 5γ5, τη ϑιιπαἀογϑίδηδιης τῆς 
ὑπέρ) 077 δεϊϊευεγ. «υδὸ ῥαᾳά ἀϊεά μιδαῤ“ίκεά 

ΤΗῈ τὰ οὗ [Π6 πιαῖῖϊοσ ἰ5, {παῖ [ἢ15 
ἔδλπιοιβ ἴοχὶ ννᾶ5 σεγαυαγάς 5ἰηρ]οαὰ οὐ ΟΥ̓ 
Βογοβίατο ἢ δηά τηαάθ ἴῃς 8515 οὗ υἹσδσγίοι! 5 
Ὀαρτθπὶ δηὰ 115 τ] ϑοῃίονοι5 5646 }5. Τὴὸ 
νυ ὶοκοά Μαγοίοη (3ε6 ΟΠ γυϑοβίοπι, οηι. 40) 
Ὀο αν ἐμ υογοεα 12. ζγονε 14 εοπίεχίς δρὰ ὉΥ 
ΠΕ] πα σγορτγθβεηΐδίοη (παραποίησις) τδά6 
ἢ 15 σγθάυϊοιβ ᾿Ἰϑᾶγεῦϑ δε] ενα [παῖ ὑπέρ ἴῃ {ἢ15 
Ῥαϑϑᾶξε τπεδηΐ οὐδγ ἴῃ 8 ἴοςδὶ β5εῆϑε : δπά 
80 ἴἴ ἀοεβ βοπιϑί! πιῈ8 ἢ δι 140]6 ςοπίοχξ, 
δυῖ ποῖ ἰπ 115 ρβϑβϑαρθὸ ΠΟΓ οἰβοννβογο ἴῃ [ῃ6 
Οτοεκ Τεβίαπιεηϊ. Βυῖ ννδδᾶῖ σἀγοὰ Μαγείοη 
ἴογ {πα Μαγοίοη μδά ἃ ΒοΥοϑΥ ἴο ἑουῃπά, 
δηᾷ πε συηάεά τἴ οη [δ |5 ἰεχὶ, 
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ΓΠΗΑΡΤΕᾺ ΧΥΙ. 

: 2772 ἐχλογίοίά λένε 1ο γείίφυς ἐλε τυαρέ οὗ 1λε 
δγείλγοε αὐ δεγωσαίο. Ι1ὸ Οργμιπιέπάείᾷ 
Ζινιοίλγν, 13. απά α7εν )γίοπάν αὐ ποηίδορς, 
16 τἀμέαίά τ δὲς ἐῤισέίς το ἀδνεγ: ταὐμέα- 
ἤοη:. 

ΟΥΝ εοπεετγηΐπρ τ(ἢς ςοἸ]]εοιίοη 
ἴογ τῆς 54] ηἴ8. 45 1 ἤᾶνβ ρίνεη 

ογάογ το ἴῃς σμυγοῆο5 οὐ (ὐαϊδιϊδ, ἐνεη 
80 ὧο γε. 

2 ὕροη ἴδε ἤτοι ἄαγ οὗ ἴῃς ννεεκ 
Ιεῖ δνεγΥ οπα οὗ γου ἰΔΥ ΟΥ͂ Πἰπὶ ἴῃ 
δῖογε, ἂ8 (σά παρ ρῥγοβρεγεά ἢ]π], 
(παῖ ποτα θὲ πὸ ραιπογίηρβ ἤθη 1 
ςοΠΊε. 

2 Απά νῆεη 1 ςοπια, ῃοτηβοανεσ 
γε 584} ἄρργονε ὈΥ γομρ ἰεῖζεγβ, τΠ 6 πὶ 

ΟΗΑΡ. ΧΝῚ. δυπΊΠΙΔΥΥ : αἀἰτεοίίοηβ. δδοιΐ 
(᾿π ςοἰ!οςοξίοη αἰνὰ ἰγαπϑπλιβϑίοη οὐ αἱπὴβ ἴοσ 
(ῃ6 ῬοοΥ 5841η18 10 [ογυβα]θηι: ΔἴοΓ ΠΙΓᾺ 
σοπὶὸ βαἰυϊδίίοηβ, δυϊορταρι, Ὀεηοάϊςοη. 

1. 4: 1 δατυε χίνεη ογάεγ ἰο ἐῤὲ ερωγεβε.. 
Ἀοηΐοτ, 1π8Ά 86 ΣΦ πιδὰθ δισδιυροιμθπΐ 
ἴοσ 1196 Ομ πΣΟ 965. ὙΠῸ {ΠπὶῸὸ ἀπά οοςᾶ- 
δίοηῃ ἃγθὸ ποῖ Κπονη. Βεηρεοὶ, τεΐοστίηρ ἴο 
2 ΟοΥ. ἰχ. 2 δηὰ Ἀοπὶ, ΧΥ. 26, 4ΡΕΠΥ ΓΟΠΊΔΓΙ(8, 
δὲ, Ῥμὺ]! Βοῖά8 ὉΡ 85 ἂῃ δχϑρὶς ἴο ἴῃς 
(οτίητίδης ἴη6 (Οαἰαϊίαης, ἴο ἴῃς Μαςρθάο- 
Πίδη8 1ὴ6 (ΟΟΥΩΙΝαΠη5, ἴο ἴἢ6 Κοτδηῃβ [6 
Μαςράοηϊδηβ : ργοδῖ ἰ5 (ἢ6 ἔογοβ οὗ ὀχδιηρὶο. 
866 οπι. χν. 26. 

Ω. [εὶ ξΌΕΡΥ ομό Οὗ γομ ἰαν ὁγ δὲγι ἱμ “ἰοῦ, 
ὦ: Οοά ῥαᾳὲδ ῥγοιρεγεά ῥίρη, ἐθαὶ ἐρόγε δε πὸ 
ξαϊῥενγίπσ, αὐδέη 1 εομε.)] Ἐμοῦ, βδίοσί πα 
ὯΡ ὙΔΔΙΘΥΟΣ 86 ΙΠΔΥἿΥ ῬΤΟΒΡΟΙΥ ἱπ, (δαΐ 
ΜὮΘΣ ΟΙΘ 50 ΔΟΒΟΥΣΠΧΒ ἸΔΔΥ 860. 
[80 Ρ»]806: ἔογ ἐῤεμ νν}}} 6 [86 {ἰπ|6, ποῖ 
ἔογ οοἰ]οςκίης, Ὀυξ ἔοτ ργοάιιοϊηρ {Π6 διπὶ οὗ 
ννπδῖ 45 θθθη ννεοκ ΌὈΥ ννϑεὶς ῃοαγάςα δὲ ποπὶθ 
ἔγοτι ργοβίβ ἴῃ Ὑ866. 

8. 414] αυὐδεπ 1 εονηε, αυδο»ισοδυεῦ γε «ῥα 
αῤῥῤγοῦυε ὁγ γομν ἰεἰεγ..}1ὺ Ῥίδσθ σοιητηα δέϊογ 
αρῥῤγουε πὰ τοηοσ ΨΈ8ΘῈ Σ ΔΥΣΙ͂ΤΘ, Ἡ ΒΟΙΏ- 
ΒΟΘΥ͂ΘΟΤ Υθ6 ΠΙΑΥ͂ ΔΡῬῬΤΙΟΥΘ, 8080 ἩΣΓΔ 
Ἰοξῖ918 (ογοάθηςία}) ΨΣ11Ὶ βοπὰ [0 ΘΑΥΤῪ 
ἸΟΙΔΘ ΥΟῸΣ ΟΌΜΙΥ ἀπο Ζογυθδίθη; ἱΐ, 
ἸΟΘΥΟΣ, ἐδ βδουϊὰ ὉὈ0 ΜΟΥ ψ8ὲ1]19 
πῆ 80 Σ ἴοο δῖκθ 1 9 ἰἱΟΌΓΣΩΘΥ, Μὶὶ τὴ9 
8}. 811 ΒΟΥ ἰοΌΥΠΘΥ. ΕἸΠΡἢΔ5ἰῖΒ ΟἹ 7πέ. 
ΤΗΣ χίυεγ: οὗ ἴῃ δ8ιπῚ ἅτε ἴο εροουἊ ἐδε 
δέαγεγς οὗ ἴἴ; δῖ. Ρδι] 5 ἴο 6 ἴπο “εηάε, 
θείης Οοὐἷβ ἀροϑβίὶϊε δηά ϑἔενναγά : πε ἰ5 ἴο 
ἔιΓηΙ5}} ἴπ6 ὈοΑγοΥβ ἢ Ἰε[ο γ5 σοτηπηεηι δου 
ἴο ἰολάϊπρ 5αἰπίβ. ἰὴ [6γιιβαΐθπὶ. {μουν ον Σ 
[πε ργεαδΐηθϑβ οὐ ἴπε ςο]δοϊίοη οὐ ἴῃ ἀϊπιγ 
οὗ ἴῃς οςοδϑίοη 5ῃου]ά τευ ϊγο τἰἴ, ἰησϊοδά οὗ 

Ι. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. ΧΥ.. [ν. τ---8. 

ΜΠ ΙΔ βεπὰ το Ὀπηρ γουγ ᾿ΠΠ εγα! τγ ' Οτ. σύ. 
υπῖο [εγυ54] 6 Π]. 

4 Απά 1 ἴτ θὲ πιεεὶ τῆι 1 ρὸ 4130, 
(Π6γ 5}4]] ρὸ νι πη. , 

Νον [ ν}}] σοοῦλεὲ υπίο γου, 
ψ εη 1 514}] ρ8585 τῃγουρῇ τ βλν 
ἀοηΐα : ἔογ 1 ἀο ρᾶ85 τῃγουρῃ Μάαςε- 
ἀοηΐϊδ. 

6 Απά ἴξ πιᾶὺ ὃς ἴπαῖ 1 νν}}} δδιάς, 
γεᾶ, ἀπά νυ ἱηῖεγ γῆ γου, παῖ γα 
ΠΥ ὈΓίηρ᾽ ΠῚ6 Ο ΓΗΥ͂ ᾿ΟἸΓΠΟΥ νυ Πεγ- 
βοανογ Ϊ ρο. 

7 ἔἕογ 1 ν}]] ποῖ 8ε6. γοὺ πον ὉΥ 
τε νὰν ; δῖ 1 τγυβῖ ἴο τἌγΓΥ ἃ ΜΧ 816 
ψ ἢ γου, [τῆς Ἰμογά ρεγηξ, 

8 Βυῖ 1 ν}}] ταῖγὺ δ Ερμδβυς 
πη} Ρεηΐζοςοβι. 

τ πρ ᾿οϊογα οὗ Ἵγοάϊξ, ἢθ 11 ἔγανεὶ ἴῃ 
Ῥεύβοη: (Π6 Ὀδάγοσα οὗ ἴῃ6 ὈΟΙΠΙΥ͂ 54}} 6 
[Π6 Αροϑβί]θβ εβοογί ἔγοπιὶ (ογπῖῃ ἴο [6γὰ-" 
βαϊθη. Οιδ6ΐ Δϑϑδουτίοη οὗ ἀροβίοϊ!ς αἰ κη}γ : 
"μία σε ηιαιῖο σμὲ ΠΟῸΠ ἐπὶ σμῤογόϊα ; ΒΕΆΡΕΙ. 

5, 6. Νοτυ 1 «υἱ εονις ὠπίο γοι, 45. ἈδηάοΓ 
1656 νϑῦβοβϑ, ΝΟ Σ 8881} οοτθ ἴο 8660 
οι, ὙὮΘῺ Σ δανγθ "δβδδϑοὰ Σοῦ ΡὮ Ἀ86- 
οϑὰοπΐα; 707Ὁ ΦΏΣΟΌΠΙΣ Μαοθάομπΐδα ἄο 
Ι ν»δγβδ6ε (νι μουΐ ΒΑ] {1η5)ὺ, πὶ ψ1ΓῈ γου 
(σοι δταρΠδῖ16), Σ 88811 ῬΘΥΆΔΡΒ Δ Κ0 ἃ 
ΒΊΔΥ, ΟΣ 8881} ονϑὴ ὙΣητΟΣ, 1δδὶ γουῦ 
(σοι εππρἢδῖ!ο) Δ Ὺ ΘΒΟΟΣΐ 9 ΨΈΘΙΣΘΥΘΣ 
Σ ἸΔΔΥ ἸΟΌΣΙΘΥ. 81. Ρδὺ] ἤθσὲ δηηοιῆςοβ 
ἃ οἰδηρε ἴῃ δὶ8 ρίδη οὗ τστοιΐε : δὲ πδὰ 
ἰηϊοπάεα ἴο ρᾶ8585 ἔτοπὶ ΕΡρἤθβδυβ δόγοβθ [86 
βξαθδῃ ἴο (ογίπίῃ, ἔσοπι (οσί πίῃ ἱπῖο Μᾶςο- 
ἀοηΐᾳ, ἀηὰ ἔἴοπὶ Μδοράοηϊα ὕᾷοκ ἃ:4]η ἴο 
(ογηίῃ, 50 85 ἴο ΡΑΥ ἃ ἀοιὶὲ νἱϑιῖ ἴο ἢ]5 
Οογἰπίμίδη σοηνογίθ: 6 Ὧονν Ὀγοίογβ ἃ 51 γ6]6 
γ ϑιῖ ἴο (86 ἀουδῖθ. ὅ866 2 (ὐογ. 1. τς, τό. 
δραὶ «υἱμίεῦ: ἢ 15 ἱπίοπτίοη ἢ ὀχοουϊοά: ἢς 
Βρεηΐ ἴῆγεα νυ ἹΓΕΥ τοηῖῃ5 ἴῃ Αςδδαῖα: Αςῖβ 
Χχ, 2. 

7. ον 1 αὐἱΠ ποί “Ἐε γοΐι ποαὺ ὃν ἐδε «υαγ, 
ὀμὲ 1 ἰγΐ 10 αν ὦ «υδιίο «αὐἱό γομ, 17 1ῤὲ 
1ογά ρον ἢ Οοπηθοῖ ἢ πε ἰοτγεροίης 
γοῦθο ἂπὰ σχϑηάοσ: νΏθη [{ πᾶνο ἰγανογεθά 
Μαςθάοηϊα, 1 5ἢ.4}} βογῇδρϑ τδκε ἃ οἴδύ ογ 
δύθῆ βροπά ἴῃς νυ ἱπίογ νν 1} γομ: 20. Σ ἀο 
δοΐ ἱπίοηὰ ἴο 800 γοῦ πὲ ἰῃ »δεβὶπρ: 
7ζοΣ 1 ΒΟΡΘ ἴο δίδ. 05 ΒΟΙῺΘ ζἰ 9 ὙΠ 
γου, ἰζ2 186 Ιοχὰ ον. 

Τὸ “τε γομ ὮοΥδ ταθδῃβ " ἴο σαϊοἢ ἃ 5ρῃῖ οὗ 
γου τ δογίϑι ἴδηϑθ:: δι ρἢδϑῖ5 οἡ γον : [ἢ 5 18 
τς τἈϊγὰ οταρδϑὶβ οὗ ἀο]ϊοαῖε οἵ αθεςϊοηδῖο 
ΡΓΘίδγοηοςα οἡ ἴῃς ψοσά γοΐ ἴῃ νυ. 6 δηά 7. 

ἡ ἱπὰ ρασίησ] ὍΠΕ ψογά ἡμέ (ἄρτιν ἰ5 
{ἰπ161655 ἴὴ [156]: 1 βοῦνθβ ἴο τ Κ6 Ῥγθοϑα 



νυν. 9-τῦ.] 

9 ἔοτ ἃ ργελῖ ἄοογ δπά εἰξἼεοσιυδὶ ἰ5 
ορεπθά ὑπο πε, δηά ἐλδγό γέ ΠΛΔΏΥ 
Δανοῦβαγ68. 

Ιο Νον 1 ΤΙπιοῖβουβ σοηλο, 566 
ἴῆλτ ε΄ πὰ δὲ ψγἢ γου ἈΠῸ ὍΘΕΝ 
ἔδαγ : ἔου ἢα ψόγκεῖῆ ἢ ψόοικ οὗ τὰς 
Ι,ογά, 25 1 αἷβο ἕο. 

11 Ιεἴ πὸ πλᾶπ τπεγείογε ἀεϑρίθα 
ἢϊπιὶ : δα σοπάμςξ Ἀπ ἔογἢ ἴῃ ρεᾶςα, 
(δὲ δ ΙΠΔΥ̓ ΄οπλα ὑπο πὲ; ἔογ 1 
Ϊοοῖϊκ ἔογ δῖπη ψ ἢ τῆς Ὀτοζῆγθη. 

12 Αβ τουσῃϊηρ σμγ Ὀγοῖθοσ Αρο]- 
͵οβ, 1 ρτϑδῖγ. ἀεβίγεά πὶ το σοπλα 
πηἴο γου ψν ἢ τῆς Ὀτεΐῆγεη ; δὰῖ ἢ 8 
ΜΠ ννᾶ8 ποῖ αἵ 4]] ἴο σοπιὲ δἵ ἐἢ|8 

Ι. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΟΘ. ΧΥΙῚ. 

πλα ; θυς Πα νν}}] σοῖς ἤδη ἢς 584]] 
δᾶνε σοηνεηίεηξ {ΠΊ6. 

12 Νδῖςῃ γε, βιδπά ἔδϑδὶ ἰπ τῆς 
ἔαῖτα. φυῖς γου Κα πηθη, 6 βίγοηρ. 

14 [,ες 4}1 γουγ τπΐπρϑ δὲ ἀοῃα 
γνἢ σΒδγίιγ. 

15. 1 θεβεεςι γου, Ὀτγείῆγεπ, (γε 
πον ἴῃς ἢουβε οὗ διερῆδηδϑ, τῃδῖ ἰἴ 
ἰ8 τῆς Βεβιίγυ!5 οὗ Αςμδίβ, δπὰ ἐδαΐ 
ΠΟΥ Βᾶνς δαάϊςϊεα τῃδηγβεῖναβ ἴο (ἢς 
ΤΓΑΪἸ5ΊΓΥ οὗ (ἢς 541Πἴ8,) 

16 Τμαῖ γε βυυδηλε γοιγβαεῖνεβ απο 
δισἢ, ἀπά ἴο δνϑῦῦ οπς τμδῖ μερεῖῃ 
νὴ ἢ κα, δηα ἰαδουγεῖῃ. 

17 1 ἅτὴ ρἷαλά οὗ τῇε οσοπιίηρ οὗ 

ΔΏΥ ἴϊπηο, Ραϑῖ, ργεβεπῖ, ἑυΐυγε, ἢ ναῖον ἰἴ 
ὨΔΡΡΕεΏ5 ἴο Ὀ6 ἰῇ ΠΟΙΡΔΗΥ͂ : ςοτραγα Ατὶϑίορῆ. 
ἄρτι νυνί, “ἱ ποαυ. ΤῊΪΒ 15 δεῖζεν ἴῆδη ἴῃς 
ΟΓΑΪΠΑΓΤῪ ἰηϊεγργοϊδιοη ἐ οσ 1 πὶ ἠοΐ νης 
ἐδὶς {γιδ ἴο 566 γοιι ἴῃ ρϑϑίηρ. 

8, θ. βωὲ 1 «υἱ]] ἐαγ αἱ Ἐρόεσιω, 5. 
Ἀοηάοτ Σ 88}8]} ΒΊΔΥ οἱ (ἐπιμενῶ) ῃ ἘΡΔ9- 
Β:ι1.8 πῈ2ὸὺΡ:] Ῥοπίθοοβί, 05 ἃ ΟΟΟΣ Βῖἴίδιηδδ 
ΟΡΘὩ ἴο 19 Χοδΐ δὰ ὉΠΕΥ ΟΥ Ζζ80]1}] οὗ 
ΘΙΔΡΙΟΥΣΘΗΪ. 

ἄουγ] 1.6. ορρογίιηἰγ. 21“η) αἀδυενταγίδι, 
ἰηο]άϊπρ ἴῃς Ὀτιιῖαβ ἰῃ Ὠυπιδη βμᾶρς, ΧΥ. 32: 
566 Αςῖϑ χίχ. 

10. Νοτυ 1: ΤΙρ»ιοίβει σοηρῖο, “6 ἐραὶ δὲ η1ῶγ 
δε «υἱ γομ «υἱἱδομ! εαγ. Οπεΐξ τμ6 »αῦ δῃὰ 
τοηάογ, ον 97 Τἰ οί θὰ δ οα]ἃ σΟΙΏ6, 
800 ἰπδῖ ψ ιϊδοῦῦ 7087 Ὧ6 ΔΡΡΘΔΥ ὃ6- 
ἴοτθ γοι. “ἤῤῥεαγ ὀέζογε γοῖι ἴῃ Ἀ55ΘΠΊΒΙ 
ἴοσ ἴῃς ρῆγαθε 566 ςἢ. 11. 3 δηά ποῖ68: εἶς 
σεν κε ἴδογέε οὗ {Π|5 ρῆγαβθο ἰβ ἤεθσθ 
ςοηβγπιοά. ἡείῥομξ ἥαγ: νὰ βου ἃ ποῖ 
ἔγοτῃ {15 ἰπέθυ, ἃ5 δοπὶὲ ἄο, (παὶ ΤΙΠΊΟΙΪΗΥ 
νν5 Ἐπι|ιὰ δηὰ Ὀαβῆξι, Ὀυῖ Ὑαῖδον τπαὶ [86 
(οτἰπιρίδλπθ ψγεσὸ τυπὰ ἀπά Βοδϑῖῖα!: ἰῃ 
λςῖ, {ΠΟΥ γεγο 50 "ριιῆθα ὑρ᾿ (φυσιοῦσθαι, 
ο ὧε ἐηαϊεά οσουγβ δ χ οὐ βϑύθῃ {1Π|Ὶ68 ἴῃ 
(η15 ἘΡ 5116) ἴπδΐ ἴο Ἂδποοιυηῖοσ τΠοῖσγ ἄγγὸ- 
ἔϑῃςς εἰγεὰ πο Τοτηπιοη σουγᾶρβθ: δυθῇ 
ξι Ραυϊ, ἔγεϑῇ ἔγοπῃ Αἴἤθηβ, ἐἀρρεαγοὰ δοίοσγο 
1βοπὶ ἴῃ ἔβαν δηὰ ἰη πιυοὴ ἔγοπι ἰϊπρ, ἰ1. 3. 

11. αὐδὸ ἐῤε ὀγείῤγεη ἴθ, Εγαβῖυβ δηά 
ΒΟΠΊ6 ΟἴΠΟΓΒ: 566 Αςἴϑ ΧΙΧ. 22. 

19, 44: Ἰομορὶπρ οἱ ὀγοίῤῥεγ “ροϊϊον, 1 σγεαλν 
ἐρείγεά ῥί»ι 10 κογγιὸ μη10 γοΐ «υἱὲ ἐξέ ὀγείδγδη, 
δωξ δὶ «υἱΐ αυᾶὰ. ποὶ αὐ αἱ] 109 'εονιό αὐ ἐῤὶ: 
ἡπε.1 ἘἈεηάογ, οοβοοσΐηρβ, ἴπ9 ὉΓΣΟΙΒΟΣ 
ἈΡΟΪΪοα, οὔτοι ἀϊὰ 1 δάἀνὶβο πὶ ἐπδὶ 
9 6οτδθ [ο νἱβὲΐ γοι ἱῃ ΘΟΙΡΘΩΥ ὙΣΓᾺ 
[1890 ὈΓΣΘΙΉΤΟΙ, δηὰ ῬΟΒΣΟΙΤΟΙΥ 80ΓΘ 
ΜὙ88 0 ὙΣ]1 πδΐ 9 ββου]Ἱὰἃ δοτὴθ ΠΟΥ͂; 
θα οΘοθ ὃδ09 ὙἘΜΠΠ11Ὶ ΨΆΘΩΘΥΟΣ 86 884]] 
Διὰ ἐἶτηθ9 ΟΥ ἃ οοπνθηλοηΐ [χη9. 

«υἱὲ δὲ ὀγείδγεη.) ΜΝ ᾺΟ ψψεγε ἴΠμ656) Το 
(οΥπβίδη Ο γίδια ψγπο Ἰοιιγηεγεὰ ἔγοπὶ 
Ἐρῃδβϑυβ ἴο (ογίπίῃ Ἐ 1Π15 Ερίβδιῖε } ΟτΥ 
ἔε!ονν γᾶν! ]οῦθ ἢ ΤΙΠΙΟΓΩΥ δηὰ Εγαϑίιϑ Ὁ 
Νοῖ Κηοννῃ : ἢϊδίοσιοδὶ ἀδία ἂγὸ ἰδοκίηξ. 

ἐῤδέγεο «ὐαὧῷς ποὶ α «υἱἐὐ ἐδαξ δῪέῊ «ῥομά 
ἐ0»,6.} ἴῃ «υδο» ἴΠεγ6 ννὰ5 ὯῸ ν]}}, 15 ἠοῖ 
βροοιδοά: ΤΠοορηγ]αςῖ δηὰ οἴπεῦβ ἐχρί δίῃ “ 1 
νγ58 ἢοΐ Οοὐ β ν}}}:᾿ [Π15 15 πλοσε Ἴοστοςῖ 
1ΠΔη ἴο γείοσ ἴη6 νν}}} ἴο Αρο]οβ, ἔογ ἱἢ 81. 
Ῥαυὶ] Παά πχεϑηΐ {Π1|5, δὲ ννοι]ὰ ΡγΟΌΔΟΙΥ πᾶν 
ψυτιτδη οὐκ ἠθέλησεν ἐλθεῖν. 

Ν.Β. ΤῈς ννογὰ γγεαῖν οὗ ἴῃς Α. Ν. 5ῃου]ά 
δες τεπάεσεὰ οἥεη (πολλά): [ἢ]|5 ἴῃς δογίϑβι 
ἴδη56 ἀεγιαγιάς, ἰδεῖ δίοπθε οἵϑοσ γΓγθδ5Οῇϑ5. 

18, 14. ἤαίεῤ γε.] Ἀαΐπεσ, Β6 γ9 ψ8κ0- 
7.1. Οὗ [ἢδ86 ἵννο νθῦβϑοϑ [ἢ 6 βϑυϑῖδὶ οἸδι 568 
ΓΘ ᾿ονο δα δραϊηϑί οχίϑτηρ 6ν1151ὴ ἴῃ6 σΠυγοὶ 
οὗ (οτίητῃ : δρδίηδὲ [πΠ6 ἀγοννευ ἰπίεοϊζίοη οὗ 
δδα ἐχαπιρὶε (Χν. 33), ἀραίηϑί [86 οἰάτηουγ οὗ 
πο-τεβυγγεοίίοη, ἀραἰηβὶ εἢεπλίπαου δηὰ ργοῆ!- 
ΒΑΟΥ͂, δρϑϊηβί ξισιϊουθποθ5 ἂπὰ Ραγίγ -ϑρ γι, 
ΤΠ ἱπΊΔΡΈΓΥ 15 ΤΠ ΠΑΓΥ ἢ 80 Υ9 ΜΑΚΟία], 
Ἰεβὲ δϑαῖδῃ᾽ 5 ΟΥΔΕΥ 45541}}15 1ἴὴ 1ῃ6 ριιῖϑὲ οὗ 6ν]]} 
σΟΠΊΡΔΠΙΟΏΒΠΙΡ ΒΌΓΡΓΙ56 νΟὺΣ ὨΔρΡΡΙΠΡ δῖ ΥΟῸΣ 
Ροβί: δίαμπὰα 7αδβί ἱπ [89 ζἔδὲς πιαἰπίδιηἰηρ 
ἔγπι ἐοοιϊπο]ὰ 0 τἴ86 ουΐννοτις οὗ ἴῃς Ἀεϑυγ- 
Τοςσίίοη: ᾳαυξξ γο0 Ιἱκὸ θη, 00 Βασὰν Γ6- 
Ρυ δίηρ 41} 541}165 οὗ ΒΘ ϑ ΠΥ : 191 811 ΥΟῸΣ 
ἀοΐῃρβθ ρῬΡχοοθθὰ ἰῃ ΟΒΔΥΣὮ δπὰ πιονα οἡ 
{Π6 ᾿1π65 οὗ ἰονε---ἃ βδιισε βαΐδρυδγά δρδίηβὶ 
ἰηΐο γα] αἰ νι ϑίοηβ ἂπὰ πὶ! οι5 τινα] 65. 

15. ἐδὲ Μνηε γι. 1.6. ἀπο ΟΠ γτδῖ: 566 
Ἀοιῃ. χΥ. «: ἴθ Ππουβοῃμοϊὰ οὗ δίθρῃδηδβ 
νγνᾶ5 ἴῃς ἢγϑί ΓΔ ΠΉΪΥ οὗ σομνογίβ ἰη Ας δᾶ. 

16. Τῤαὶ γε σμδηηΐ γομγιείυες μπίο σμοϑ.} 
Ἀεηάογ παῖ γ9 8180: (δαῖ γε [{κϑνν]56, ἴῃ 
τεσοξηίοη οἵ {Πεῖγ ργίπιαου ἴῃ [Π6 ἔδ8, 50- 
ΤΑΪ οὐ ἀείεσ ἴο πιεὴ οὗ [ἢ}5 Ὠἰρὰ βίδπιρ δηὰ 
ΠΟΙΥ πιᾶγκ. 

17. ῶν δα! «υδίοδ «υα΄ ἰαεξίη ΟἹ γοΩ 
λαγὶ 1667 ῥᾳυε σωῤῥῥικά.) ἈΔΙΒΕΓ ῬΟΓΒΆΡΒ, 
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ϑιορῆδηδβ δπά Εοτγίυπδίιβ δηὰ Αςἢδὶ- 
οὐβ: ἔογ τῆλ ψ ῃίς ἢ νγὰβ ἰδοκίπρ οα 
γουγ ραγὶ {πεν ἢᾶνε βιιρρὶϊεά, 

18 ῸΥ {πε πᾶνε τείγεβῃε ΠΥ 
ΒριΠ δηά γουτ᾿β: τῃεγείογε δοκηον- 
Ἰεάρε γε τῃεπὶ τῇαζ ἅγε βιιςῇ, 

Ι9 ἼΒε Τδυγοῆα8 οὐ Αϑία βαἰπιῖς 
γου. Ααυ ἀπά Ρυίβς!]] βααῖε γου 
ΤῸ Γἢ ἰῃ τῆς [,ογά, ἢ τῆς σμυτοὴ 
(δῖ 15 ἴη {ἢ εὶγ Ποιιβα. 

20 ΑΙ]! τῆς Ὀτγεΐῆγεη στγεοῖ γου. 

Ι. ΓΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞἙ. ΧΥΙ.. ίν. 18----24. 

Οτεεῖ γε ομς Ἀποῖμεγ νυ ἢ Δη ΠΟΙΪΥ 
[κ158. 

21 ΤΠὸο 5α]υϊδίίοη οὗ γε Ραὺυ τ ἢ 
ΤΑ Π6 οὐ ἢὨδπά. 

22 1 δὴν πηδῃ ἴονε ποῖ ἴΐε [μογά 
7εβθυ8 ΟἸγῖβε, ἰεῖ πὶ ΡῈ Απαδίδεπιᾷ 
Μδγδη- δῖα. 

22 ΤΠε ργᾶσε οὗ ουὖὖ [,οτά εδυβ 
Ομηβὲ δε νι γου. 

24 Μγ ἴονε δέ νὰ γου 411 ἰπ 
ΟἸγίβὲ [|6505. Απηεη. 

ΥΟῸΣ ΥὙϑδοδῃοῦ ΟΥ Άῳἀϑδοΐθῃοῦ ΒΟΥ ὉΥ͂ 
ἘΒοΐΣ Ῥγθϑθθῃοθ δΔ᾽Ι190ὰἃ 9}Ρ:] ἰ.6. {πεὶγ 
Ατγίναὶ Π||οὦἱ ἃρ 16 νοϊά ογεαΐϊεα ΟΥ̓ γοὺγ 
δῦβθοηςθ. δϑίθρῃδῃδϑ, Εοτίυπδῖιβ, δηὰ Αςδαὶ- 
οιι5 ΤΟΥ ἀεϊοραῖος ποπη Οοτὶπιῃ, Ὀδαγίηρ ἴο 
5: Ρφι] ἴῃ6 Ἰοϊῖοσ οὗ [6 (σοτγίπτηϊδη σῃὨυγοῇ. 

18. ον ἐῤεν βαῦυς γεγεσῥεά.] Οπιῖ ῥαυε: 
[6 ἰἶπὶὸ οὗ 1πεὶγ ἀγτῖναὶ ννὰβ ἴῃ6 τἰπιῈὸ οὗ 
τοτοϑῃίης. 

19. Τόε ἐραγεδες οὶ 4ε4.7 ὙΤῊΘ σπιιγοἢ 65 οἡ 
[Π6 τννοϑίογῃ οοδϑιδηάβ οὗ Αϑία Μίηον, μοῦ 
ἘΡΒΘσ05 αἶβο ἸΑΥ. 

δαίμίε γομβ νι) Ἐαΐδοσ, φσοοῖ γοῦ 
ἸΔΔῊΥ μιθοίΐπκχδ: οἡ Απί]|Δ δηὰ Ρτίβ- 
“1114, 5866 Αοἴϑ χϑῆ!. 2: {ΠΕΥ̓ δά τΤεπγονβα ΤῸ πὰ 
Οογίηῖῃ ἴο ΒΡ δβιι8. 

20. 41 δε ὀγείὀγεῃ) 1.6. οὗ ἴδε Ερμεβίδη 
σὨυγοῇ. 
«αὐ απ ῥοὶν ἀμ..7ὺ 8εὲ Ἀοπι. χυϊ. τό δηᾶ 

ποῖθ658. 

21, 22. Ἐπάογεεπιθηϊ οὗ ἴπε Εριϑι16᾽5 σοη- 
τοηἴ5 ΟΥ̓ ἴῃς Αροκίϊε᾽8 δυϊοργαρῇ. δῖ. Ῥδι] 
ΠΟΥ ἴαϊκοβ ἴπΠ6 ρίαςε οὗ ἢΪ5 δπιδπιιθη 515 δηὰ 
Ηἰπι96}8 δαπη5 ὑΡ, |ἰκὸ ἃ Ἰυάρο, νυ 4 [ογτιῦ ]ε 

ΑΠΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ 

1ουε, ΜΝ ϊς ἢ σΟΠΊΡΓΙ565 ἐῤαγίν, 15 ρεγβοηδὶ 
δοοϊίοη σγουπάξα οἡ πηογᾶϊ δβίθομη, δηά ἴῃ 
[86 παίιγε οὗ [ΠῚ 88 γθᾶςῇεβ ἴο σοπηραγδί 
ἔενν οδ]εςῖ5 πὰ ἴμοϑε ρεγβοηδιὶν Κποννῃ ἴο 
δἰπὶ ἢ ἰονθ8. ὥβαγν ι5 σοοάνψη), χρσοϑϑοά 
ἷῃ οοὰ ἀεφρεάς ψἤεη ροβϑβιῦϊθ, ἴο οἴ οῖβ, 
ΠΟΙ οΥ ἔγιοηάϑ ΟΥ̓ ΘἴΓΔΉΡΕΙ5. ὙΤὮι5 ἰονὸ δηά 
ΠΠΑΓΙΥ ἅγο ἴθ βδάπθ ἴῃ Κἰπά, αἰ εσγιηρ ἴῃ 
ἄθρτθο : ἴδε οὔθ 5 ἱπίθηϑβινο, [π6 οἴποσ ὀχίθη- 
δἶνο ἀηὰ αἰ ιισῖνθ. ΟΠΑΓΙΓΥ 18 Ἔνθ π πη ν οΓβαὶ 
ἴῃ 115 γθδοῦ. Α Ὁ τβιίδη σῃοιυ α Ὀ6 ἴῃ ΟΠ ΑΓ 
ψ ἢ 11} πιοη, 1.6. 5δῃουϊὰ νυ δῇ ν οὶ] ἴο ἃ]}: 
ἰσυε ἴο 8]}, ἴῃ ἴΠ6 δεῆϑε οἵ ρεγβοπδὶ δβεςῖίοη, 
ΒΕ 5 ποῖ 45 γεῖ ἴῇ ἃ ροϑβιϊΐοη ἴο εηϊογίδίη. 
“Ἅσιον, πάθος; εατίτας, ἦθος : Ουἱποῖ!αη. ΤῊΘ 
ὀνγίποίρίε τὰ Ὀεὲ ᾿πηϊεηβίῆθα ἰηἴο ῥασσίοα. [ἰ 
151ἢ}15 ὑσὶ περὶ Θ οὐ δ ῃϊςδὶ δίττυὰς οὗὨ Πυ ΠΑ ΠΙΓΥ, 
οἵ Ὀγοιπογῃοοά, οὗ τοδάϊπο55 ἴο μοῖρ, οἵ βϑηι]6- 
Π655, ἔογυδαγδηςθ, σου τίου, νυ ἰσἢ 81. Ρφὺ] 
ἀσβοσῖθεβ ᾿η ςοἢ. ΧΗΣ. δα ΝΠ. 1 : πὰ ἴῃ ἴοχίβ 
κα [μ656, νυ βεγθ ἀγάπη ΟὐσσιΓΒ δίοπο, ψ]Πουΐ 

Ὀγονγ. Αροβίοϊϊὶς ἰυιάστηςπι ἴαΚ65 ἴπ6 ἔοσττῃ 
οὗ ἃ βοϊδοιπη οἰδίοπιθηϊ : πὸ ἱπιργεσδίιοη ἴῃ ἴ : 
ΟΕ ΔΩΥ͂ οπὸ ἄοθϑ ποῦ ἴονε ἴδε [νοσά, Ἰἰοῖ ᾿ἴπὶ 
6 ἀενοίοά ἴο ἀοβίγαυοσίίοη :᾿ ποῖ “πᾶν ἢς θ6 
δηδίπογηδ, δῖ ὁ Πἰπὶ δὲ: ἴπογο 15 πὸ ΠΕΡ 
ἴογ ἢῖπι; »παγαπαίῥα, “ἴῃ [1 οτγὰ ςοσηεῖῃ. 
Οομραγο ον. χχιΐ. το, τα: “ἴΠ6 Ἐ{π)6 ἰ5 δἵ 
Βαπά : πο {παῖ 15 υη]υδί, ἦε πῖπι ὃς υπ]υ5ῖ 511}, 
ἃπά μα νῇῆϊςοϊι ἰ5 ΒΙΤὮγ, λεὶ Ηἰπὶ θ6 ΠΙΈΠΥ 511}. 

ΤῊΙ5 βοηΐθηςς ἰ5 ἃ βἴογῃ ερίϊοπις οἵ [ἢς 
ννΠ0]6 ορίβεϊε : “ἢ ΔΠΥ οπὲ ΕΥ̓͂ ῬγοΠίρδΟΥ, ΟΥ̓ 
σοηϊοηςου5Πη655, ΟΥ̓ ςονοῖοιι5η685, ὈΥ͂ ἸάΟἰΔΙ͂ΣΥ, 
ΕΥ͂ ἀγγοξϑηςὸ, ΟΥ̓ ΒΕΓΘΞΥ, οὐ ΠΟ ο 5. 8Π ὉΓΟΓ ἰδοΚ 
οὗ Ἰονς ἴο ἴῃς ἰ,ογὰ [6 5115, ἢ6 πλυϑδὲ δϑιάς [ἢ 6 
σοπϑοηυθηςο5 οὗ δὶ5 πιογαὶ βἴδίυ : ἴπετὰ 15 ὩῸ 
οιὐζοοκ ἴῃ ἴδ ἕμυϊυγο ἔοσ βυςσῦ ἃ πιδῃ, διιῖ 
[6 ρογάϊοη ἔγοπι ἴΠ6 ργέβεηςε οὗ ἴπε 1ογὰ 
αἱ Ηἰβ οοιηΐπρ.’ αγαπαίῥα, ἂἃῃ Ασδπιαὶς 
Ἔχργοϑβίοη, ἀθηοζϊηρ ᾿ουγ Τ,οτγὰ 5 σοπΊο. 

1) ἀπ νιαη ἰουε ποὶ βΒῃοιϊὰ δ6 γοπάογεα ἱ 
ΔΏΥ 0180 ἀοθ5 ποΐ ἸΟΥ͂Θ, ν»] τ ΘΠΠρ]}45|5 οἡ 
[Π6 ποί : ἴογ ἴμ6 ἡρρδίϊννο ἀοθβ ποῖ σοαΐθϑος ν ἢ 
(Π6 νϑγῦ, 45 βδοπὴς πιαϊηϊαϊη, Ὀιϊ 5ΠΑΥΡΙῪ πιαγκδ 
ΟΥ̓ ἔγοιῃ [6 εἶ455 οὗ ἐδ] (Ἰγιϑιίδη5. 4}} 
ὙΠῸ ἃγὸ πο δι ει], 

ΟἿ ἀγάπη ἴῃ (Παρ. ΧΙΠ]. 

ἃ ἀεβηΐϊηρ ςοπίοχί, ᾿ξ 5 Ὀεϊζοσγ σεπάογοά ὈΥ͂ 
ἐὐαγέϊγ, ἃ5 σινίηρ ἴΠ6 ἵγιις ἸΙάοα. Βιΐ ἴῃ ἰοχῖ 
Ὑν Πεγε ἀγάπη [45 ἃ ἀοῇηϊπηρ ςοηΐεχῖ, βοἢ 48 
ἐδε ἰουε 97, Οοὐ οΥἵ ἦουε 97 (( τ β[[Δη} ὀγεέδγεσι, 
Ιοῖ τὸ Ὀ6 τοπάεγοα ΟΥ̓ ἐουε, Ὀδσαιι56 ἤογα ἴΠ6 
ςοηίοχὶ ρίνοβ ἃ βρθοιδὶ ἀεζογηηι ηδίίοη ἴο τῆς 
ῃδίιτε οὗ ἴῃς ἴονε (οἰ βογνγίβο νασι6) δπά 
ςοηάξηβοβ ἴἃ ν᾿ Ὠαἰοννοὰ ᾿πη||ῖ5. [1 158 
ἸΙ Πρ 5ἘΙΟΔΙΪΥ σοττοοῖ (Πδῖ ἴῆ6 54π|6Ὸὸ Οτροκ 
ψογά ὃ6 τεπαογο βοπλθῖηθ5 οραγιΐν, 50Π|6- 
{{π|65 σε. Ὅ15 να! ΔΓ! Ο 15 σΟΥΤΉΟἢ : ΠΟΠΊΡ. 
κοινωνία, 72] οαυδὲὴρ οὐ εορέγὶδιέίοπι ἀοςοταὶην 
ἴο εἰγουτηκίδηςε8. Μογϑονοῦ εαγήας οὗ (ἢς 
1,411ὴ Ὑθγϑίοἢ5 18 ἃ οσ εοηϑφογαϊφά ὉΥ͂ Ἰοηξ 
156 ἰη 6 ΟΠΌΓΟΝ: 866 ΟοἸοςῖ ἔοσ Ουἱη- 
Ευδροϑῖθμα. Τῆς οδ͵οεϊοη {παῖ εἐραγίλν Ὠδ5 
οὗ Ἰαΐε γϑᾶγβ Ὀθοοῖηθ πδιτονγαά ἱπῖο δὐρῃ- 
βἰυίησ, ΟΔῸ ἈΔΤΑΪΥ Ὀὲ 5υδίαϊπεά : ΡΟΟΣ ΡΕΟΡΙΕ 
1 ΒΟΠΟΓΆΙ δοοῖὰ ἴο Κηον δεῖίεῦ, ἀπά ἡ ΠΟΤΕ 
{πεν ἀο ποῖ, [Π6Υ σδῃ ὃ6 ἴδιυρῃῖ. 



ΘΕΟΟΝὨῺ ἘΡΙΒΘΤΙΕῈ ΤῸ ΤῊΝ ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘ. 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

1.---Γ[Ἐὲξ: ΟἸΚΟΟΜΘΤΑΝΟΕΚ ὕΝΌΕΞΚ ΨΗΙΟΗ 
ΤῊΕ ΘΕΟΟΝΟῸ ΕΡΙΘΤΙΕ ΤῸ ΤΗΞ (ΟΚΙΝ- 

ΤΗΙΑΝΘ ΑΒ ΨΕΙΤΤΕΝ. 

ΗῈ Ἔχδςῖ οἰσουταβίδῃησες ὉΠ 6 6Γ ΜΏΪΟΪΙ 
της ϑϑοομὰ ΕΡ 5116 ἴο (ῃς (ὐοτ Π]Δῃ 5 

ν5 ὙΓΠΙΘη ἅτ Ὀυϊ ᾿ΡΟΙΘΟΙΥ ΚΉΟΜῺ 
ἔγοτα αἀϊγεοῖ μιϑιοσίοδὶ εν άθηςς, δηὰ μαναὰ 
ἴο Ὀ6 ττἀορα ὈΥ ᾿πίδγεηοθϑ ἔτοπὶ  ΏΙΟἢ 
ΒΟΠῚΘ ὈΠΟΘΙΙΔΙΏΪΥ 15 ἸΠϑΘΘραγα 6. ΤΠΘ 
οΠΙοΓ ροϊηῖβ ν ὨΙΟἢ ἰαγσἢ ἃ οἷς ἴο ἴῃ 68 
Ῥοβιου οὗ (6 δυΐμου δηᾶ ἢ5 σεδάθσϑ 
ᾶτ6 ἴῃε (ΟἸονίηρ :- 

1, ὅι:. Ραυϊς ϑοςοομὰά ψιςι ἴο (ογηῖῇ. 

ΤὮς δος οἵ [ἢ15 νἱϑιῖ, ψ ῃ ἢ νγᾶβ 
τηδάβ δίϊογσ ἴῃαϊ οὐ ψνῃϊοἢ 6 ἰουπάρσά 
[6 Ομυτοῦ, Ὀυᾳϊ Ὀεοίοσε ψητηρ τῃ6 
ἴνο (ἰδῃοηῖοαὶ ΕΡΙ 5165, 195. ρονβα Ὀγ 
2 ΟοΥ. 1. 1, Χὶν 14, 21, ΧΙ 1, 
2, ἃ5 ἴθ ΠΟΝ ρβϑῃθσα Υ δαχαϊτῖοα, δηά 
{πΠ656 ρᾶβϑᾶρεβ 450 ϑῇδν ἰῃαΐ 1ἴ ννᾶβ 
ἃ νὶϑὶῖ οὗ ρηεῖ δηα Πυπλ]δίοη ἴο Ὠ1Ππλ- 
56. γε ἂἵὲ ποῖ ψιουϊ ἱπα] σα ΠΟ 5 
οὗ [Π6 τράβθοῦ ΨΏΥ ἴἢ ψὰθ 580θ.ὡὨ ΤὭργα 
ΜΟΙ δονοῦαὶ δνὶὶ ἴῇ ἴῃς (οτπιμίδη 
Ομυτοῦ Ὠ]Οἢ σαυδοα Ὠϊπλ στάνα τπηθδ5]- 
Ὧ655. Οπε ννᾶ8 ἴδ βοοίϊαγιδη αἰνϑ Οἢ 8 
(τοαϊθα ἴῃ τ (ουσ. 1. 1ο--ἶν. 21 ; Ὀυῖ [ἢ18 
Ῥᾶβϑᾶρα σοπίδιῃβ Π0 ἴγᾶςα οἵ 50ςἢ στοῦ 
8ἃ5 ὰ5 Οὐσοδβιοηδα ὈΥ [ἢ15 νἱϑῖῖ, Οη ἴῃ6 
ΠΟὨΙΓΑΓΥ, ἴῃ ἴῃε πηϊάϑὶ οὗ ἢ15 σοιη56]8 
ΟἿ ῬΑΙΪΥ 5ρ1Π|, ἢ βαγ58:--- 1 πτυῦῖῖα ηοΐ 
[656 1Π|ηρ5 ἴο 5ῃμαπηα γοιι, Ὀυΐ, ἃ5 ΤΥ 
Ὀοϊονθὰ βοηβ, 1 νάγῃ γου " (1 Ο(ὐογ. ἰν. 
14). Αποῖθοσ Μὰ ἴῃ πιοκαα τηδοῃιηδ- 
[ἰοη5 οὗ πε [π|ἀ41Ζ6Υ5 (τοαϊθα 1 2 (ΟοΥ. 
Χ, 1- ΌΧΙ. 18; υΐ [Π15 ρᾶβϑαρο βἤοννγβ 
{παῖ ἢς τεραγάθα ἴπεπὶ, ηοΐ ΜΙ ρτίοξ, 
Ὀυΐϊ ἱπάϊσημαίίοη. Τὸ βδυρροβε [ῃδὶ ρεῖ- 
8500] ἀεί! ΟΥ ἈΦἱπιροδοῃιηδηΐ οὗ 
ἢ15 Αροβίοϊ!ϊς οῇϊοβ ὉγΥ ἴῃ656 τηδῃ, Οὐ 
ΔΏΥ ΠΗρΙοΔήαΓ διηοηροῖ ἰμθπὶ, οου]ὰ 
δτίενε δηᾶὰ ἤυπ}1αἷς ἢ ΏΘη ῬὈσεδεηΐ, 
δηὰ ψῆθη αὐϑοηΐ οδιιδὲ ἢϊπὶ δἰιοτος, 
δΔηρυ ϑῃ, δηὰ ἰθαγβ, 566 τλ8 ἃ γα ]Ο Δ] [Ὡ15- 

πη ἀογοίδηαηρ οὐ 15 ρτϑαΐ οῃαγδοῖοσ, 
ΤΠΘ ταοϑῖ ρ]ατὶηρ Εν] 1ὴ (οτηῖῃ 'νᾶ5 
Βεοδῖῆθη ᾿τσλοσδ  Ὑ πὴ ἴμ6 ΟΒυτοῖ ; 
δηά [Π6Γ6 15 αἰνναγβ ἃ σείθτθησε ἴο [ἢ18 
ΠΟ 6 5ρεθᾶκϑβ οὗ ργιεῖ ἴῃ ἴῃ6 ϑεοοῃά 
ΕρΡίβι]6. [Ιῃ 2 (οσ. 11. 2, 4, 5, ἢ6 ρᾶ55685 
αἴ οὔςα ἔγοιῃ ἴῃ Ἰοῖζοσ, ψ ]οἢ ἢ6 ψτοῖθδ 
ἢ δας οχίτγομηθ αἰδίσοϑϑ, ἴο ἴῇ6 οδδ6 
οὗ τὴ6 βαρταηϊ οβεηεγ ἀραϊηδὶ ῬΡΌΓΙΥ ; 
Δηα ἴῃ 2 (ὐοΥ. ν]}.,) Ἔβρθο δ} Ἰῃ νοῦ. 12, 
1Π6γὸ 15 ἴῃη6 5Δ1ὴη6 οοηηδοίίΐοη. [Ιηάδεα, 
ΪῺ 2 ΟὐοΥ. ΧΙ. 21, 22, ἤοΓα [Π6 βϑθοοηά 
νἱδιῖ 15 Δ] 64 ἴο, ῃ6 5αγ5 ἴῃαΐ ἢς ἀτεδαᾶβ 
ἃ τερείτοη οὗ ἀωρδαμομ ΟἹ Ὦϊ5 (οτιἢ- 
σοιμηρ {Π|γὰ νἱϑιῖ, δηὰ τα ἢ6 πΊΔΥῪ ἤαᾶνδ 
ἴο η014771 ΟΥ̓ΘΥ ἴποβα ψῆο δὰ φγεγίομσῖν 
Β'ΠΠ6α ὈΥ οχίγαναραηΐϊ ᾿ΙσΘη[ΟἸ 50 655 ; 
[5 5ῃονίηρ ἴμαῖ ἴῃς Ὀοβοίτηρ νὶςα οἵ 
Οογηῖῃ Πα οςοαβίοηδα ἴῃς Ραϊη οἵ [ἢ 6 
β6Οοηὰ νἱϑιῖ, ἀηα συ ρσροϑίηρ ἃ ΡΓΘΒΙΠΡ- 
το ἰμαὶ 1 δα οοσςδδιοηδα [δ νὶδῖῖ 11- 
561 Ηἰλπ5 ρτιεῖ δα ποῖ σοπὶθ ΠΡΟῚ ὮΙΠπὶ 
ὈΠΟΧΡΘΟίθαΪγΥ ΨΏΘη ἢ6 νὰβ δ (οπηιῃ 
δῦουϊ ΟΙΔΕΙ τηαίζοσς, Ὸὺσ ἢθ αὰ ρύμε 
{ΠΠ6Υ ἐπὶ γί (2 (οΥ. 11. 1. Ηε μαὰ 
τεοαϊνοά :ης6]]Π|σϑῆςς οὗ τ 6 Ἰτ σα γ, 
δηά, δἰ ΠῸΓ ΟἿ ἃ ϑ:1ΠἸἸΠΟῊ 5 ΟΥ Οὗ ἢ15 ΟἾὟΏ 
ΔοσοΙά, ἢς νϑηΐ ἴο σἤθοῖκ ἢ. ὙΠΟΓΙΕ ἅττα 
ΟΠ6 ΟΥὁ ἴνο διηῖβ ΨΏΙΟΠ ΒΌΡΡΙΥ ἃ ἴδισ 
θθΠοσΑὶ Ιἀθὰ οἱ ψῆηαϊ οὐσσιγγοαά. Ηβ 
θανα ἴῃῆες οβεδηάθιβ δὴ ορροσίπ τ οὗ 
τερεηΐδησα (χὶ!. 22); ἢ6 βδραγδὰ (ΧΙ. 1), 
Ὀυϊ δθηοιηςσα [Δι Ὠ6 ψνου]ὰ ποὶ ἀο 50 
ΜΏΘη ΔΘ σης ἀρδῖίῃ. [ηβίεαα οὗὨ 5087} 
ἀἸδοῖριηθ, ἢ6 σοηϊεδηϊοα Ὠϊτηβ ΙΓ ἢ ἃ 
τρηλοθ. Τῆρσο ψ γα ροοα ρστουηάβ [ὺσ 
[πΠ6 το σουγθα. Ηδ ἰουπά [ἢς ρῥ]αριια 
ΨΊἋΘΙΥ ϑρτγοδα, δηὰ ἴπῸ6 ἔδοεϊ παῖ σεγίδ! ἢ 
ῬΘΙΒΟΏ5 τηδι ἰδ ηδα Δ ΔΒΓ ΠΟΠΊΔἢ [ΠΘΟΓΥ͂ 
ΜῈ ταραγά ἴο 56 504} }ὺ τνὰβ 1η 1156] 5» 
Βοϊοηῖ ἴο στῖονα ἴμε ἰουπάεγ οὔ τἢϊ5 ὨΙ ἢ Ϊγ- 
οἰτεὰ ΟΒυτοῦ, δηάὰ ὄνθὴ ἴο ἀατὴρ ἢ18 
ΘΏΘΙρο5. Βυῖ τῆς δ Ατσαθθηθηῖς Μγὰ8 
Ποιῃρ] ςαιθά, ἔοσ ἢ15 1615} διὰ Π υἀαϊΖίηρ 
δάνεοσβατεα ΜΌΙΘ ϑἰδηάϊηρ Ὀγ, δηά, πὸ 
ἀουδῖ, βΒῃεοπηρ δ δὶ ἴΠ6Υ ἀδοπχθὰ [6 
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Ὠδῖυγσαϊ ἔτυϊ5 οἵ ἢἷ5 πηΐνοτβαὶ δηὰ βρί γιτιδ] 
αοβρεὶ, ψῃιοῇ, ᾿ῃ ἃ οογίδιη 56 η56, ὑτοίεθϑ- 
56 (]γ 56ῖ δ58146 ἴῃ6 σϑϑι ΠΟΓΟΙ 5 οὗ ἴῃς 1ἀνν. 
ΤΟΥ νδϊομθα σοῃίοιηρίποιϑν ἴοσ ἢΐ5 
ταϑᾶβυσος οὗ οοσγδοίίοῃ, Ὀπὶ δὲ ἴπ6 βϑαπὴς 
πι6 ἀδϑιτεα ῃοίμιηρ πιοτὸ σά θη τΥ [ΠΔη 
(αι πὸ ϑῃουϊὰ γϑϑοσί ἴο ἴπθη, Ὀδοδυβδ6 
{Π15 νᾶ5 ἴ[ῃ6 βυγαϑῖ τοι ῃοα οὗ Ποροεβϑὶν 
ΘΠ Ὀτο Πρ ὨΙΏγ56 1 ἢ τὴς Ὠδαῖῆδη Ὀ6- 
Ἰίανθεῖθβ.0 ὃξεε 2 (ὐού. 11. 11: δηὰ ποίδ. 
Ης νουἹὰ πᾶνε ρἰαγεα ᾿ηΐο {ΠεῚῚ ἤδηάς, 
μδὰ ἢδ υδεα Ξ5δνουθ5; δηὰ ψ ἤδη, ἴῃ 
115 ἀ!]δῆλθα, ἢ6 σοηδηθρα ΠΙπηΒ6]Γ ἴο ἃ 
τἢτγεαῖ, ἴῃς Ὀαῆεα 7υάδῖΖεῖς νου] ἀδθ- 
τάδ, [6 ΠΠΡαγτ 65 νου] τὴ [Πα [ΠΟΥ 
μαὰ οδττιοὰ [πΠ6 ἀδν, δῃηὰ Ὀοιῇ ψουἹά 
ΔΒ 6 15 σοπάποϊ ἴο ΡῈ 5} Δ}, ΤΥ πὰ 
ἴδρατ. ὍΤὸο [Π15 ἢ6 τηυβῖ βυρηιῖ, Ὀδοδιιδ6 
6 οουὐἹἱὰ ποῖ ΨΊΒΕΙΥ Ρυγθθ ΔΩΥ ΟΙΠΕΥ 
σουγδβα ; Ὀυϊ ἴ νγὰ5 ἀμηηδαποη. ΑἸ] (ἢ 15 
15 ΒΙΣΟΏΡΊΥ σοΙτο ογαϊθα ὈΥ 2 (ΟοΥ. χ. 10. 
ΗΙ5 Ορροῃβδηίβ βαϊα (δῖ “" ἢ]5 θοΟΠΪΥ ῥτα- 
5606 νγ»ὰ5 ὙΕΆΚ, δηα ἢ15 ψοσὰ αυἱῖα 5εἴ- 
αἴ-πουρῃι." ΤῊΝ σοπίυπΊ6] οι 5 ΟΠ [ΙΟΙ51Ὼ 
Ταιϑῖ ἤᾶνα ἅγβθὴ ουξ οὗ ἢϊ5 βϑοοῃά νἱϑιϊ, 
ἴογ ἴῃαὶ δηγίπμιηρ ΨΏΙΟ ἴοοῖκ ρῥἷδοθ οἢ 
Ὦ15 ἄχβὶ 5ῃου]α μάνα οἱϊοιϊαα 1 15 ουὖΐ οὗ 
(ῃ6 χυδϑιίίοη. [15 ρυγροτὶ 15 ἴῃαὶ ἢς Πδά 
ποῖ 5ῆθνῃ ἴΠ6 βίγοηρῖῃ τραυϊϑιῖα ἴο 464] 
ν]ρογουβὶν ἢ ([Π6 ποτὰ] αἀἸβοσγάοις, δηὰ 
[μας ἢϊ58 ἴῃχοαιϊ τοιηδϊηθα ἃ ἀθδα ἰεζίοσ. 
Οης 15 ἰεηρίεα ἴο {|ηκ ἴμᾶῖ ἢδ6 ΠΊΔΥ, 
δὶ [᾽6 ΝΘΙῪ ΟΠ 515 οὗ [15 νἱϑιῖ, αν Ὀθθη 
Ρτοβίγαϊθα ὈΥ βυδεγιηρ ἔγοσῃ ἰμαΐ “ βίαΚα 
ἴου ἴῃς ἢἤδβϑῃ " ν]οἢ ἢδ σοϊμηηθηᾶς ἴΠ6 
Οαϊαϊίαῃβ ἴοσ ποῖ “βείρ αἵ πουρῆι"" 
ΜΉΘ ΠΟΥ ΜΙ Π 6556 [15 εἤεοῖβ ΠΡΟῚ ΠΙΓᾺ 
(6 Δ]. ἰν. 13, 14. 'ΤΗ15 1468 τ ]ρῆϊ 566 Π) 
σουηϊδηδηποδα ὈΥ Χὶϊ. 4, ΨΏΘΥΕ 566 ποῖδ, 
Δῃ4 ὈΥ τῃ6 Ἔχργοϑβίοῃ, “16ϑὲ στοαὶ σῃου]α 
ἀμνιδές τὰα "" (2 (ογ. χὶϊ. 21), ἤθη ἴακθη 
ἴῃ σοῃηθοίίοη ψῇ, κ' (ΘΓ ννὰ5 ρῆψσι τὴθ 
ἃ 5ῖαΚε [ογ ἴῃς ἤσϑῃ " (2 (οσ. χιὶ. )). [{ 
νου ὰ δοσουηΐ ροϊηίεαϊγ ἔου ἴπ6 ᾿υπλ1- 
Ἰιατίοη, ἡγοῦ Ὠδττοη]ΖῈ ψνἢ [ῃ6 ΡὮγαβΘ 
“ δον ῥτθβθῆςθ," δηά τὰκ ἰἴ οοχὰ- 
ΡΓΕΠΘΏΒΙΌ]6 τἴμαΐῖ ἢ6 πρῃϊ δοῖμδ]γ Ἰἰαοῖκ 
{Π6 ἴογοβ ἢΘΟΘΘ5ΑΓΥ [ῸΓ ἀθδ]ηρ' δά δαμαίοὶν 
ψ] ἴπ6 αἰτουτηδίαποθα Ὀείοσα ἢ. Βαϊ 
866 ποΐς Οὐ [ἢ6 εἴακα ἴοσ ἴῃς ἢδϑῇ δἱ 
Θηα οἵ οἤδρ. χὶ. Ηόονανεγ [15 τηαῪ Ὀς6, 
(ῃ6 νιϑιῖ ἰα]εὰ ἰο αἰίαϊη 115 οὐ]εέοῖ, ἔου 
[Π6τῈ 15 αρυηάδηϊ Ῥγοοῦ 1 Ὀοῖῃ ΕΡΙ51165 
[δι Ποαι ἤθη αἰ 5ϑο ἴθ 655 ἰηογθαβεα, ἰη- 
βἰεδα οἵ ἀἸ 51 ηρ. 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΌΟΤΙΟΝ. 

Αποῖδογ ραγίουϊασ  ΠΙςἢ σοηδττης [6 
αῦονα νὶονν οὗ [15 βεςοηὰα ν᾽βιῖ" 15 ἢδὶ 
6 ΕΑΓ Οὗ ἃ ἰοἰοσ, ἢ Ἰοηροσ δχίληϊ, Ὀυΐζ 
ΓΘ ὈΓΕΝΙΟΙΒΙΥ ἴο ἴῃὩ6 ΕἸγοὶ ἘΡ 5116. 
ΤῊὭδ ορϊηϊοη ἴπαὶ α (οΥ. ν. 9, γἤοτς [ἢ]15 
ἸΘΓΊΘΥ 15 ΠΙΘΠΠΟΙΘΩΑ, τεαίθυϑ ἴο ἴῃῆ6 ΕἸχϑῖ 
Οδηοηῖοαὶ ΕΡρίβι]ϊθ, δι ῃουρῃ σουπίθῃ- 
δΔησδα Ὀγ 1ἴπ6 ατοοκ Βαϊΐμεῖθ, ἄοαϑ ποῖ 
Ὀδασ (ῃ6 (οδῖ οἵ 5ιγΓοΐ δχατηϊηλίίοῃ, 
ΑΙΙ ταὶ ννὲ Κὺπον οὗ ἴῃς σοηΐδηϊς οἱ 
115 Ἰεῖῖοσ 15, (ῃδϊ 1ἴ σουη56} 6 ὰ τοηπη- 
αἰδίίοη οὗ 50614] Ἰῃϊογοουγθα ἢ (Πο56 
ὙΠΟ, ῥγοίδοθιηρ ἴο Ὀ6 Ὀδίθνοσθ, ἰθὰ 
ὉΠΟμαδῖθ ψῈὲ8. ὍΤῆὴῈ Ἰἀθητγ οὐ {[ἢ15 
ἴορις ἢ (ῃ6 σδυδε οὗ ἴῃ ν]δὶῖ ροϊηῖς 
ἴο ἃ σοπηδοῖίοη Ὀεΐνεθη τἢ6 νἱϑιῖ δηὰ 
ἴῃς Ἰοίίεσ, δηᾶ ἱγτεϑιβι ΌΪν συρροϑῖς [6 
᾿πηργοϑϑίοῃ {παῖ ἴῃ6 Αροβίῖες ἱπερά, ἴῃ 
ἃ ᾿ἰείίοι βΘΌΡΡΙ ΘΙ θη ΑτΥ ἴο ἴῃς νἱβιῖ, ἴο 
ρῖνα ἢἰς Μψασηηρδ ἴῃαἱ ΕἴσδοΥ ψ ὨΙ ἢ (ἢ 6 
50-Ὁ4|164 ννεακηα55 οὗ ἢϊ5 ὈΟΩ ΠΥ ργόβθησα 
Πα ἱπιραϊγεα ἤθη ἣς ἀε]ϊνεγεὰ (Π6πὶ 
ἸΏ Ρδίβοῆ. Τὴ]5 σομηθοῖοπ᾽ 156 ἃρδὶῃ 
ΒΙΓΟΏΡΙΥ σοΙτοθογαίθα ὈΥ 2 ΟὐοΥ. χ. το; 
ἴογ ἴῃ [παῖ ρμαβϑᾶρθ, 85 ἴῃς τνοσβ “ ἢϊ5 
ὈΟΟΠΥ Ρῥγδϑθῆσα 15 ΨΚ" τείθυ ἴο ἢὶβ 
ὈδδΠηρ ΟἹ ἢϊ5 δθοοῃά ν]διῖ, 580 ἴῃ ψογάβ8 
“ὯΙ Ἰειοτθ γα νεῖ δηα ρονογίι] ἢ 
ὉΠαΟΙΙΘαΙΪΥ τοίου ἴῃ ρατῖ ἴο (ἢϊ]ς Ἰοϑῖ 
ἽἍείεσ, Τα ΡΗἷυγαὶ Ὠυα6Γ δοης ᾿τ- 
165 [αὶ 5 (οτ δὴ ΘΏΘΠ,165 ΕΣΘ' 
δοαυαϊηϊεα ΜΙ τλοτα οὗ ἢϊ5 ἐκύεγς [Δ 
[6 ΕἸγϑῖ (ὐδῃοηοδὶ ΕΡΙΊ 5116. 

11 ἢᾶ5 Ὀδδῃ [ΑΙΥΥ δϑκοα ἢν, 45 [16 τὸ 
15 8 Δ]]υ5] 0 ἴο [Π6 ΤὨ 551} ρ᾽ ΙΘτΙΘΓ τὰ ἴῃ 6 
ΕἸἰγϑὶ ΕΡΙ 5116, ἴΏθ τα 15 ἤοὴς ἴο ἴΠ6 βθοομά 
νι5ϑιῖῖ. Τηδ ΔΏΞΟΥ 15, ἴΠηδὶ ([ἢδτὰ ἧς δὴ 
ΔΙ] αϑοη ἴο 1ἴ; ἴου ἰἴ ἰ5 ϑαιἀ 1 χσ Οου. ἵν. 
8, “Βυῖ, ἃ5 πουρῇ 1 ψετα ποῖ ΟΠ ΠΣ 
ἴο γοι, δοΐὴς ροὶ ρυβῆδὰ υρ. Τῆιϊβ 
Τείδυβ ἴο 80η16 ραϑβί οσοδϑβίοῃ, ποῖ {ΓΤ ΠΟΥ 
ἀεβηδά, οὐ ΝΠΙΟΩ ἴπ6 ῥείβοηβς πιοδηΐ 
στον οἰαιϊεά, ἴ[λ6 τεηάσοσηρ οὗ ἴῃς ΑΕ. 
“4γ6 ρυβεά 0," Ὀεϊησ ᾿Ἰποοῖτοςῖ. ΤΤὨ]5 
οἰαϊίοη 15 Ἔχδοῖὶν ψψηαϊ ἢ15 ΘηΘΠ1165 δηὰ 
[ὴ6 νοτβί οἵ ἴῃ6 τηοσδὶ οἴδησοτο ψου]Ἱά 
ἴδ] δῖ οἵ δίϊογ ἴῃ 6 Ἂχῃιδιοη οὐ [ῃ6 
ΘΑ ΚΉ655 οὗ Π15 ὈοΟ ΠΥ ργθϑθῆοθ. ΝΟΣ 5 
(Π6γα δηγίμιηρ εἶδε ἴο δοσουῃηῖ οΥ 1ξ, οὗ 
ἴου ἴῃ6 οοπδάδησε [δι ἢ6 ψου]ά ποῖ ἃΡ- 
Ῥθαγ ἴῃ (οτγιητῆ ἀρδίη, Ἔχοθρί ἴΠ6 ἀϊποοπ- 
βῖυσα νι ἢ ἢς βθεηδα ἴο ἢανε κιῆετγοά 
οἡ ἴῃδϊ οσοϑίοθ. ΤῸ [15 ταιιβῖ Ὀς δαἀδὰ 
[αι τῃ6 Ἰοϑβῖ Ἰειῖογ Ὠανιὴρ ᾿ηΐογνθηδα 
Ὀείψθοῃ [ῃ6 βϑοοηά νἱϑβὶῖ δῃὰ (6 ΕἸγϑί 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ἘΡΙ5116, 1 τγᾶ8 ἴῃ (μαϊ Ἰετίοσ, δηᾶ ποῖ ἰῇ 
ἴ6 ΕἸγϑὶ ΕΡΙ53116, [μαλ 4]}5᾽οὴς ἴο [Π6 
Βασοηά νἱδὶῖ του ὰ παιογα!ν οσσυγσ, Ι 
45, ᾿πάδεά, Ὀξδὴ βυρροβθά τἢδὶ ἴῃθτα 
Δ΄6 ΟἴΠΟΥ Δ᾽] υδίοηβ ἴο ἴῃ6 νἱϑιῖ ἴῃ [ἢ6 
ΕἸγϑὶ Εριϑβίῖα, θυ [Π6Υ ἀγὸ ἀουδτι!. 

Ασηοηρϑὶ οἴπεσ [ὴρ5 ΨΏΙΟἢ ἴῃ6 ἀῦονα 
σοηϑιογαῖομβ ἢῸΙΡ ἴο τᾶ κΚα Οἶθασ 15 ἴΠ6 
λεϊ [αὶ οης οἵ ἴῃ βογεϑῖ ροϊηϊβ ἴῃ [ἢ 6 
ἀϊδιαγεα τοϊδϊίοη υεΐνεθη (6 ΑΡοϑ16 
διὰ ἢϊ5 (οποῃιῃϊδη σοηνοτῖθ Μὰ8 {116 
τοί οὗ υμπομαβῖα ῥστδοῖίοθ5 ἴῃ [ἴῃ6 
Ουτοῇ. 

Α5 ἴο ἴῃς ἀδίε δ ψῃ ἢ ἴῃ6 βεοομὰ 
νἱϑιῖ ννα9 πιδάδ δηὰ [ἢ ϊ5 ̓ οϑὶ Ἰθιῖου τυυΣιτ6Ώ, 
411 [η6 Ἰηἀ]σδιοηϑ, οασοία Πγγ ̓ ηνεςισαϊδα, 
Ροϊηῖ ἀεδοϊάοαϊγ ἴο [μ6 ρετγιοά οἵ δι. Ῥδὺ} 5 
ἴγοο γϑαγϑ᾽ τεσ άθηςοα ἴῃ ΕΡ65808 : ἃ ΥἹΟῪΣ 
ΜΏΙΟ. ἄοεβ ποῖ ἰηνοῖνα δὴγ αἰἸΒβΙουΪγ, 
ψἤθη (6 ἰδηρίῃ οὗ 15 οἰδὺῪ ποτα, δηὰ 
[6 (Δο 165 οὗ σοτημλυπὶσαῦοη θεῖν θη 
Ἐρῃδβδυβ δηά Οοσίητῆ ἃ ἰαϊζθβη 1ηϊο 
ΔΟσουῦη, 

1. ΡΙδῃς ίοτ Α Τηϊγά ψιϑ. 

ὝΠδΩ ρῥσεβθηὶ δἱ (ουητῃ ἴοσ ἴδ 6 56- 
σομὰ {π6, ἴἢ6 Αροβίὶα δαϊαὰ ἴπαΐ ἢς 
ψουὰ σοπλα ἀραϊῃ (2 (ογ. χῆϊ. 2) ; απὰ 
ἰϊ ψὰ5 ἱπαθϑά ἃ Ὠδοθϑϑ Υ ἰοῦ Πϊπὶ ἴο τὸ- 
ἴασαι, υ01655 ἢ6 πιθαηΐῖ ἴο δραῃηάοῃ ἢ15 
ΟΥ̓ οΔιι56 δηά ἰῃαΐ οὗ ἴῃς (σο5ρε.. Βιΐῖ 
Ὦ15 ῬΌΓΡΟΒΕ ννὰβ5 δἷ5ο ἀβοϊαγεά ὃγ ἰβίζοσ ; 
ἴοσγ ἴῇ 2 (Οοσ. 1. 12, ἤθεα ἢ6 τεραϑὶς ἴῃ 6 
οἴδτρε οὗ ἀο]θεσγαῖας δαυινοσδίίοη ΜΙ ἢ 
τερατὰ ἴο [15 ῬγοπΊβθα νἹϑιῖ, ἢ6 545 : 
ἐχγε τύγς ἌΟΩΘ ΟἴΠΟΙ [πϊηρ6 δχοσρῖ 
πῆδί γε γεαά," Τὶ νὰβ5 [6 ἴῃ [6 ΤᾺ 155- 
ἴηρ Ἰειῖεγ τπᾶὶ 6 ρᾶνε ἴῃς ἢγϑὶ ψΠιθη 
Ὠοῖίοα οὗ [15 (Ὠϊγὰ νι, [{ οουἹὰ ποῖ 
ἤανα Ὀδδὴ ἴῃ (Π6 ΕἸτβὶ ὉδΔηΟηΙΟΔ] ΕΡ 5116, 
ἴογ ἴλ6 ρἴδῃ οἵ ἢϊ5 ἸΟυΤΉΟΥ ἴθ6 γα ϑἰδίθά 
16 ποῖ ἴῃ6 οὔθ ἢἤτγϑξιὶ βηϊογίαιπθά. ὍΤῆβ 
ἤτοι ὑΪδὴ 15 γοῤγοάμεα ἴθ 2 (ΟΥ 1. 15, 
16, ἴῇ ογάδσ ἴο 5ῆον δὶ ἣς δαά οτρΊ- 
Δ}ΪΥ ἰηϊοηάθα, Δη4 τῃδὶ ἢς Πδὰ Ὀδδη ἃ8 
Ὠοηδδῖ ἴἢ ἢ15 ἢγδὶ βοῆθηθ 8ἃ5 ἢς ἢδὰ 
Ὀδοη ἴῃ ἴῃς αἰζογαίίοη οὗ ᾿ ΤῊΘ ἀϊβετ- 
Θῃςς Ὀεΐψδθη ἴΠ6 ἴννο ῥτο)εοῖβ 15 51Π10]6. 
ἈΑςροοτάϊηρ ἴο ἴῃς ἢγοῖ, 6 ῃαα ἀαδβιρηθα ἴο 
ΟΙῸ85 ἴῃς Ζέροδῃ ἔτοῃ) Αϑὶα Μίμοσ, ἴο 
ΤΑΔΚΘ ἃ νΕΥῪ ὑτιοεῖ βίδυ δ (όσιητῃ οἡ ἢ 15 
ΝΑΥ ἴο Μαοβηοηϊα, ἰο τεΐυσηῃ δρϑὶη [τΌΓΤῺ 
Μασςδάοηϊα ἴο (ὐοτιηίῇ, 50 [παΐ [6 Ου το ἢ 
τοῖϊσϊ αν ἴη6 Ὀδηθῆϊ οὗ ἃ βἜεοοηᾶ νἱϑβὶῖ 
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ΟὨ ΟἿΘ δηᾷ τῇδ βατὴθ ἸΟΌΓΠΟΥ ἴῃ Οτδθοα 
(1. 15), δῃὰ ἤηδ}ν ἢ6 ἀεσϑιγεὰ ἴο ἢᾶνθ 
ἃ (οΠηῖῃ δα δϑοοτί ἴο Τεγιβαΐθτη, ῥγο- 
ἰδιτιηρ ἰξ ἴο 8Δῃ δϑοοῦί ἔτοπὶ ΔΩΥ Οἴμοῦ 
Ομυσοῆ. Νοῖε ἴπῈ ρεβοῃδὶ ρσοηοιῃ ἴῃ 
ἀφ' ὑμῶν δηὰ [115 ροϑι[οι ἰη 1. τό, δπὰ 
ΟΟΠΊΡΑΙΘ τ (ΟΓ. χνὶ. 6. Αοσροοτάϊηρ ἴο 
[ἢ6 βεοοηᾶ ρτο͵θοὶ (ἢς ἔτβι οὗ ἴῃῆ6 ἵἴννο 
Υ]5115 γγὰ5 οπλϊτο, Ηδ πον ἰηἰοηάοά 
ἴο βὸ ἴο Μαοςβάοῃιϊα ἢγβὶ, δηὰ [ἤδη ρᾶϑ89 
ΟὨ ἴο (οπηΐῃ, θα ἢ6 ψου]ά, ἴο 186 
ἢ]5. ΟὟ ΘΧΡΙΘΘΒΙΟΉ5, “ ρου αρ5," δηά “1 
τὴ6 Ιοτὰ 5ῃοιυ]ά ρδγτη," Τοιλ1η βοῖὴδ 
ὮΠ16, οΥἮ ἀνε ΨΙηΪΟΓ ΜΠ τἤδι, ἃ5 ἃ 
σοι ροηϑοη (δέ) ἔογ [6 ἰοβ5 οὗ [6 
ἢτοί νἱϑιῖ, Ηδ ἢδά, ἀρρασϑηῖγυ, α͵5οὸ σϑ- 
80]νθα ἴο Δ4)ουγη ἴοσ ἃ ῃ]6 [ῃ6 [6 οἱ 
ἢ15 ϑίαγηρ ἴοσ ὅτεεσθ, ἀμ ἢ ϑρθδὶκ8 
ἀουθιμι!γ ἀρουΐ ἢ15 σοίηρ ἴο [6 γ54]6Πὶ 
(1 οτ. χν]. 5, 8). Ἐνθϑη {μ656 τηοήϊᾶ- 
οδίίοηβ ὈΘΙΓΑΥ ἃ τϊϑοινηρ ἃ5 ἴο [ῃ6 
σοπάποϊ οὗ ἴῃς Οβμυγοῆ. ὙὉῃ6 υηρο- 
ἰΔηῖγ ἂρουΐ ἢϊς ροίηρ ἴο 6γαϑα 6 Πλ 
ΔΙΪ565 ἔσο ἃ ἀου δι ΠΘΙΠΟΓ ἃ βυβηοϊοηΐ 
δι ΟΣ Ὀς ταϊϑθα ἴο τηᾶΐα 1ἴ νου 
Ὧ15 ΨΜΜΏ1]6 ἴὸ ΔοσοιΏρδηγ ἰΐ (χνὶ. 4); δῃὰ, 
ΔΙ Πουσῇ ἢδ δϑϑῖρτβ ἃ ροοά γεᾶβοῃ [ὉΓ 
Ῥτοιγδοιηρ ἢὮ]5 δἴαν αἱ Ερθεϑιιϑ, ἢ6 βᾶύϑβ 
ΡΙαηϊγ τμαΐῖ 6 ἢδᾶ5 ὯῸ ᾿πο]] δ] Οἢ ΠΟΥ͂ 
ἴο 566 ἢ᾽Ὶ5 τοδάθις ἴῃ ραβϑίησ (χν]. 7). 
Ιῃ (δοῖ, ἴπ6 πηοίϊνθ5 ἴο γῇ ]οἢ 6 αἴεοτ- 
αΓὰ 5. Δϑοσὶῦ65. 15 ἄθὶαῪ ἴῃ σοτγμίης, ἃ 
ἄσβιγα ἴο βρᾶγα ἴπϑπ, δηὰ ἃ ἀδιίθγιηϊηδ- 
ΟΠ ἰοῦ ἢ οὐ 54Κ6 ἢοΐ ἴο σοιὴβ ἴο 
{δῖ δρδὶη ἴῃ ρτὶοῖ (2 (οσ. ἰ. 23, ἰἰ. 23), 
ῃδὰ δἰγθδαγ θδραπ ἴο οροσγαῖθ. ε Κηον 
ἴσγομλ ἴῃς σοηΐδχι ἴῃ ΜΏΙΓἢ [Π656 τηοῖϊνοϑ5 
ᾶἃτα τῃηθηιοηρα παῖ πον Ὠδκὶ τείεσεησα 
ἴο ἴῃ6 ᾿πηγλογΑ 1165 1η ἴῃἢ6 Ομυτγοῦ (1. 
5, 6), ἀαῃά )ι5ῖ Ὀεδίοτγα ἢ6 δῃηηουηορά ἢϊ5 
σἤδηρα οὗ ρῥδῃ δ Πδά ηοὶΐ ΟὨΪΥ το] τῃ6 
Οοτ τ δῃ5 [Πδΐ [ΠΟΥ γγετα ποϊοσιοιι5 ἴῃ 
{Π15 ταϑρθοῖ, θὰϊ ἢ6 ἢΔα ρᾳ.5564 βϑβηΐϊθηςθ 
ὉΡΟΩ ΟἿδ βοδηδ]οι 5 ΓΔ ΘρΤΘ550Γ (1 (ΟΥ. 
ν. 1-). Ηἰδξ τϑαβοῃ ἴοσ δραηδοηϊηρ ἢ 8 
ἢγϑί νἱϑιῖ, ἱμεγθίογε, 15 αυϊθ Δρρασθηῖ, 
Δ ψὰ 566 δραΐη ἤον [15 τουτὶ] 6 
Πεοαῖῆθη ᾿ρΌΓΥ ψ {6 ΟΠατο ἢ ννὰς 
[Π6 πηλ]ὴ ου8ε οὗ αἱϊδηδῖίίοη. Νενθῖ- 
1Π 6 655, ἢ6 51}}} δᾶ 8 ροϑβιίίνεὶυ ταὶ 6 
Υ1}} ρὸ ἴο [ῃἢ6π|, δηά πὶ ἢδ τΔΥ ρδῖ- 
ὮΔΡ5 ἱηῖοσ ἢ τπδιι. 

ϑῖ. Ῥϑὺὰϊ ὨΙΠ56]Γ σῖναβ 5 ΠΟ ΠΊΟΓΕ ἴἢ- 
ἰογηγχαῖίοι δοιζ ἢ15 1ΠΙΘμΓΙΟῺ5 85 ἴο Πὶβ 
τὨἰγὰ ᾿ουγηοΥ ἤδη ἰ8 σοηϊδιηεα ἴῃ ἴῃ6 
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Οἶθατ σἰατοπγεπί οὗ ἢ]5 ἵν ρ'δ5. Βιῖνε 
τηδοῖ, ἰῇ 2 (οὐ. 1ἱ. 12-|,.8, 50η16 βἰ πκίης 
οἤάγρεβ Ὀτουρης δραϊηϑῖ ἢ οἡ ἴῃθ 
5.0 )]εο.. “δε δὰ βῇδνῃ ἰδνυ; ἢς 
μδὰ ψυτίθη ναὶ μ6 αἰ ποὶ πλεδῃ ; ἢ6 
Πδά [ογτηθὰ ἢ15 ρῥἷδης νι σᾶτηδ]ὶ ουη- 
πίηρ ; ''ἰ6 ῃπδὰ νυτίθη ἢ τοραγα ἴο ἢϊ5 
σοχηϊηρ ἃ “γεϑ᾽ δῃά ἃ "πο." [Ιἰὴ οἴθοῖ 
ψοτχάς, ἢ6 Παά τηλάς ἃ ροϑιῖῖνα δῇηγη,α- 
το ταὶ ἢ6 ννου]ὰ οοτηςδ, ὈΘϊηἃ ΜὨΙΟἢ 
Ἰυγκεὰ ἂἃ5 ροϑιζινε δὴ ᾿ἰηϊθητοη ποῖ ἴο 
σοῖηθ, τ ἢ6 5μουϊά μά ἢ ᾿Ἰπσοηνδηϊδηῖ. 
ἼΠ6θε σμάγροβ σα πηοϑὶ ἔαϊβα, Ὀυϊ [ΠΘῪ 
Ὅ6Γ ποῖ 5Π6ΟΥ ἸπΠΔρΡΊΠΔΏΟη5. ΤΠεΥ δά ἃ 
5 ΠΠποϊιοηῖ σοι ίδηςς οὗ ἃ ἰουπάδίοη 1ῃ 
ἴαλεῖς ἰο Ἰλάμποα ἔτι ἴο τοίαϊε ἰΠθη οᾶτθ- 
ἔα]]γ, νι οἢ 6 νου ἤανοσ ἤανα ἀοηθσ, 
Βδὰ {πΠῸΥ ποῖ οὐίαιϊμεα οἰτου]δίίοη δηά 
ΒοΟΙὴ6 ογεάδησα διηοηρϑοί ἢϊ5 ονῃ δαῇἢο- 
τοηΐβ. δὶ πειῖηεγ τῆς ἀϊβεγζοηςσα Ὀ6- 
ἔνθ ἢϊ5 ὕνο ὑτο]θοῖβ, ΠΟΥ δηγτῃηρ οἶδα 
ἰουπὰ ἴῃ ἴῃ6 ΕἸτοῖ δηὰ ϑεοοπμὰ Ερίβ[165 
ἔτη ]5ὴ 65 ρστουηα (οὺσ βου ο ἢ ἱπηρυϊςας! ο}8. 
Ηδε πον ῇθτα τᾶ καϑ {πνὸ βἰδτοιηθηΐς ρου 
Ἦ15 νἱϑὶϊ 580 σοῃίγδ!οῖοΟΥΥ ἴο ΟἿΘ ΔηΟΙΠΕΣ 
858 “ὯΟ᾽" ἴο ἃ ““γε5. ὙὍΠ15 ροϊηῖβ ἴο 
πε ἰηίεγθησα ἴπμαΐῖ στ (ογ. χνὶ. 5--8, νγνὰϑβ 
Ὡοΐῖ ΠῚ5 ἰαδί ποιὰ δουϊ {Π18 νὶδιῖ, Ὀπῖ 
[Πα ἢ6 5δθηΐ βδοπθ ΠιΠΓΠΘΥ 1η{1π|Δ1ΊΟ 
ὙΠΟ] αἸαὰ δοίμα!]Υ βεθπὶ ἴο βἰδηᾶ ἴο ἢ18 
δῃϊοσρήσδηϊ οἰδτειηθηῖς ἴῃ ἴῃ τεϊδίίοη οὗ 
ἃ “ο" ἴο ἃ ““γε5." [1{ πε αἱά 50, 1ἴ ννὰ5 
ἃ τ τίθη δηα ποῖ οσδὶ σοπηπλη] ΔΊ ΟΏ, 
ἴογ 1ἴ ψα5 ἴῃ6 δαυϊνοσαϊίοη οὗ ἢΪ5 ἐζσγε 
ἴῃαϊ νγὰ5. πηραΐει! ἴο Ὠἰπι (2 (οὐ. 1. 23). 
ΤῊ15 ρίνοϑ ΓΙ56 ἴο {πε ἱπηρογίδηϊ 4165- 
Ὀοη μεῖηογ ἴεγε αἰά ποῖ Ἰηΐογνεης Ὀ6- 
ἵνδεεη ἴῃς ΕἸτϑοὶ δηᾶὰ ϑδϑεοοηάᾶ Ἐριβίϊδς 
αποίλεγ ἐεύΐεγ τολῆίωλ ἰδ πὸ ἔρηρεν ἐαίαη, 
ΤΠΘ΄ διρυπιδηΐ 15 ποῖ ἴο ὑὲ ᾿ἰρῃ!γ ρα 
56, Ὑμδη ρῥτγθϑοηῖ, ἢς δὰ 5414 ἢδ 
νου οοθ. Ηδς δά τερϑδῖθα (ἢ15 ἴῃ 
1Π6 ἰοϑῖ ἰεῖίεσ, δῃᾶ ὄνβὴ Ῥγογη δε ἴνο 
Υἱδιῖ5, Ηδ δὰ δραϊῃ νυτεη τη (ἢς ΕἸΓγϑῖ 
Ἐριβι]ὶα τμαῦ ἢ6 ψουἹὰ σογίδι! ]Υ ΠΟΤΙΏ6. 
ἼΘΙ ἰ5 ἴλ6 ψττῖθη “πο " ἴο 1ῃ15 [γ66- 
[ο]Ἱὰ ““γε5. "δ [Ι{ 15 ποῖ ἑἰουπ. Οη [ἢ8 
ΟἴΠΟΥ παηὰ αῇλιγθ δ (ογίηῖἢ θγῈ 50 
Ὀαά, ΘϑΡροο Ια }}γ ἴῃ οἠα ραγισυϊατ, (Παὶ 
[ΠΥ πρὶν 6} ᾿ηάπος Ἀπ ἴο τα δηά 
5ΔΥ ἰῃαϊ ἢ15 σομληρ ΠΟῪ ἀδροπάθα θη- 
ἘΙΓΟΙΥ ΡΟ ηρτονοπΊθηῖ, [ΙΓ [Π6 Ιἴηἴοτ- 
Ῥ͵Ιοία!Ποὴ οὗ “1 νυτοῖς [ἢ]5 νϑῦῪ {Πϊηρ," 
Βίνδη τῇ ἴῃς ῃοίϊς΄ οἡ 1}. 2, Ὀ6 σογΓθϑοῖ, νν6 
Ἀᾶνα δὴ δοίυδὶ τωθηϊίοῃ οὐ [(ἢ6 ἰεῖῖοσ 
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ἢ σοπίδιησ ἃ [τἢ6 τηϊϑϑίηρ ““πο.Ἶ 
Ὑηαῖ ροοὰ τβάβοη ἢς ἢδὰ ἴοσ νψιιηρ ἰΐ 
ΤΩΔΥ͂ ἰῇ 50ΠῚ6 ΤὨΘΑΘΟΣΕ ΔΡΡΘΑΣΓ ἸΏ Οοῦ- 
βἰἀδτηρ ἴῃς πεχῖ ροϊηϊ. 

1), Τῆς Μ|ϑββιοη οὗ ΤιποίῃΥ. 

Ὗνε Ἰοατῃ ἔστομλ Αςῖβ χὶχ. 21--22 (ἢαῖ, 
θη 81. Ῥαὶ] Ὠδα τεβοϊνθα δ Ερἢδϑιβ 
ἴο βὸ ἴο Θτυβαίθγα δίϊεσ μανὶηρ ““ ραϑϑϑὰ 
τ[τουρῇ ήακεάοηία ἀπά «“ἐὐαῖα," Ὡς 56εηΐ 
ΤιμποῖῃΥ (Δηα Εταβίυ8) ἴο Μδοβαοηϊᾶ. 
ἴῃ ὄὀχαοῖ δοσογύδηος ψ|ἢ [ἢ15. Ὲ 566 
ἴτοπθη ἴῃΠ6 ΕἸτοὶ ΕΡριβῖ]ας ἰῃμαῖ, Πανιησ 
σπμαηρθα ἢϊ5 ἤτοι ρίαη δηά σαϑϑοϊνεά ἴο 
δὅο ἴο Μαοεάοηϊὰα Ὀείοτε ροιϊῃρ ἴο (ΟΠ πἢ 
(χν:. 5), ἢ6 ἀδϑραϊομθὰ Το ἴο (ο- 
ΤΙ ἢ (ἰν. 17), ἃ 4. ὈΥ ΝΥ οὗ Μαςβάοηϊδ. 
ΤΙΓΔΟΙΩΥ 5ἰαγίθα {ΠΘΓΘίογα νΘΥῪ ΠΘΑΙΥ αἱ 
ἴ ἴθ Ώδη τ[ῃ6 ΕἸγοὶ Εριδῖ]ϊς ννᾶβ 
τς, Ηδ οοὐἹά ποῖ ἢᾶνα Ὀδθὴ [ἢ6 
Ὀθάτοσ οὗ ἴἴ, ὕξοδιβθ, ἴῃ τῃαΐ ο456, ἴῃ 6 
ΑΡοβί]ς νου] βολτοοὶν πανα βαϊὰ: “1 
ΤΙ οΙΩΥ οοτηε "ἢ (χνι. 10). δ ννᾶβ ἰῃ- 
ἰπἀδα ΔρΡΡΑΥΘΏΓΥ ἴο ἀΥΓνῈ 5ΠΟΓΙΪΥ δίϊοσ 
[6 Ερίϑι]θ, ἤθη τῃ6 (Ομ ΙΔἢ5 ν ΓΘ 
σοηϑδιάθπηρ [15 σοηϊδηῖβ, ἢ [Π6 σεποταὶ 
Ῥυγροτὶ οὗ ψΠΙΟὮ ᾿ἴ ταῦ Ὀ6 ρῥταϑιμθά 
{παϊ ΤΙτΊοΙὮΥ ννὰς δοσυασϊηϊεά, Η!5 σομ- 
ΤΏ Ἰ558100ὴ ψὰ5 (1 (ου, ἰν. 17) ἴο βιρροτῖῖ 
116 5ἰδίθηθηϊβ δηᾶ αἰσεοιοης οὗ [86 
ἘΡΙ5116 : ἴο 566, ἃ5 (ΔΥ 5 ροβϑῦ]6, ἰΠδῖ 
Το 5ῃουϊα θὲ δάορίβα δῃά δοῖϊβθὰ ὑροῆῇ, 
Δη6, ἢ ΔῺΥ ΤΟρροβιξίοῃ βῃοι]ὰ γιβθ, ἢ8 
85 ἴο ροϊῃΐ οὔ τῃαἱ ([Π6 ἰαττοΥ σοηϊαϊηδὰ 
ὯῸ ἤοοσίπηδ, σουη56ὶ, οὐ βεηΐδθηςθ, δἱ 
ναπδῆσα ΜΙ τ[ἢ6 ΑΡοϑβι]ε 5 ψὰν δηΐ 
(δομιη “ἴῃ ἀνθοῦν Ομυτγοῃ." 81, Ῥδυὶ 
δσῖνες ἢ ἃ 5ρεοῖαὶ τεσουηθηάδιοη 
(1 Οοτ. ἵν. 17; χνὶ. 10), δῃουρῇ ἢξ 
νὰ5 ΜῸ]] Κηονῃ ἴο ἴπΠ6 (ΓΙ ΙΔ4Π5, 
Πανίηρ Ὀεδη ἃ οοδα]υϊοῦ Ἰῃ ἑουηάϊηρ ἴῃς 
σμυτοη. Ηδ διαά τηϊδρινίηρθ αὐνουΐ 
ΤΙΠΊοΙ γ᾽ 5 δυσοδϑθ, δηα τῃουρῃξ 1 Ροϑ8- 
5: 016 ἢ6 τιϊρῃϊ Ὀ6 ἰτοαϊθα ἢ σοπίδιηρῖ: 
Φ1κ6ῖ 0 τῇδῃ ἱἰποσοίοτα δεῖ ἢϊπὶ δἵ 
πουρῃϊ" (χν!. 11... Ηἐς δνθὴ ἅρρτζο- 
Ποηἀεα βϑοπὶθ ρϑιβοῃδὶ τῇδ : “566 (παῖ 
ἢ6 Ὀε ἢ γοι ΨΠουΐ ἔδαγ" (χνὶ. 10). 
Ης ναϊϊδα ἴῃ6 ᾿ἰϑδϑὰθ ψΙ ἢ δηχίουβ 6χ- 
ρῬοοϊδτοη : “ σοπάυοϊξ Ὠίτη ἰοττῇ 1ῃ ρ6ᾶ06, 
(ηαῖ ἢ6 πᾶν σοῖης υῃΐϊο τὴ6 ; ίογ 1 Ιοοῖκ 
ἴοσ ἄϊὶ ἢ τῃ6 Ὀτείῆγοη, ἢ Ηδ πιδά 
ΔΌΡΕαΙθα ἴο ΑΡροἹ]οβ, δηὰ “Ὄχῃογίοα 
Ὦϊηι ΤΟ ἢ ἢ ἴο 5ῆάσα ΤΙπιοἢγ᾽5 ἰδϑὶς, Ὀυϊζ 
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ΑΡοΪο5. δοϑοϊυϊεϊν ἀθοϊ δὰ (1 (οσ. χνὶ. 
12). ΑΙ {Π]5 ῥύονθβ (παῖ [ἢ τ] 5510 
γγὼ5 ἃ ΥΕΤΥῪ ἱτπηροτίδηϊ οὐδ, ἴμᾶὶ 51. Ῥαὺυ] 
δΔηἃ 15 ΠΟΙ ]οᾶριιθ65 ποιρπί ἴῃ 6 5 Δ ἸΟῊ 
αἱ (ΟΠηΙΪΉ νοτῪ οΠοΔὶ, Δα ΡΤ ποπαθά 
ΒΟΙῺ 6 ΟΥΓγοακ. Νοῦν, νἤθη [ἢ6 ϑεοομα 
ἘΡΙ5116 ψὰβ ντι θη, ΤΙΠΊΟΙΏΥ μὰ ποῖ 
ΟὨΪΥ τειασηθα ἴο ἴῃ6 Αροβῖϊθς, Ὀυϊ 15 
Ἰοϊηεὰ νι δἰπὶ ἴῃ ἴἢ6 5α]υϊαϊοη (2 
Οοτ. 1. 1)ὴ. δι (ἢ6 Ἰοίζοσ σοηίδιηϑ τὸ 
»πσιΐίοη οὗ Δὶς υἱοί ΙῚ’ Οογίμέλ, ΟΥ̓Υῖ5 
ΤΟ5}}15, οὗ ἢϊ5 τϑοοθρίίοη δηά ἰγϑαϊπιθηΐ, 
ΟΥ οὗ ἢϊ5. οΟἴοΓ δχαροδηςθθ. Νὸο [ἴδηι 
οὔ ὑδνν ἰητ6] ΠΙρεῶσα οᾶη ὃ6 αἰπΕ ΠΟΥ 
τγδορα ἴο Ὠἷπι, δἰ που ρῇ ᾿ἰῃ βοπλα ραγίβ οὗ 
[η6 ϑεσοηα Ἐριϑῖ]α τ[ῃ6 ΑΡροϑβί!α σθσίδιη]Υ 
4) Ὅ6 γΡτοσδδαϊηρ ὑροῦ ἰηἰογπδίίοη 
Ὀγουρῃς ΌὉΥ Τιπηλοῖμγ. 8111 τς οἢίοῦ 
Ππεν5 σοπλθ5 [γουρῃ Τιῖι5, νἤοβ6 τεοοΡ- 
ΟῚ Δ Πα Ἔχροοησα5 Ω76 τηθητοηθα, [ῃ 
ἜΧΡΙΔΠΔΊΊΟΩ βοῖηδ 540 ἴῃ ἼἸΔοΥ δὰ 
τεασῃοά δπά ἰος (οσιητῃ Ὀείοτα ἰῃς ΕἸγϑῖ 
Εριβι]ε νψὰ5 4 Ἂ] νετθά, 4 σοη͵]δοῖίαγα τηοϑβῖ 
Ὁη}|Κοὶγ ἴὰ 1156], δηάὰ ρυΐϊ ουἵ οὗ (ἢ6 
αυδδίίοη ὈΥ ἴπ6 ἱπεϊπηαῖε σοηηδοίίοη οὗ 
ἢ]5. τηϊβϑίου ἢ [6 ΕἸ 5186. Οἰποῖς 
ΒΑΥ Ὧδ ΠΘΝΘΙ αἰτινοα δ (ουηῖῃ, εἰ[Π 6 Γ 
Πανὶ ρίνθη ὕὉὉ} ἴἢ6 ΘΠΓΟΓΡΓ56, ΟΥ Ὀ6- 
οδυ86 βοιμείπιησ οσουττοα ΠΏ] ἢ τηδάς 
1 ἱπΊρο 55:0 16 ἔου. τὰ ἴο ρτοςθεᾶ. Ὑεῖ 
1 15 ἴο ἴῃ6 ἰαϑὶ ἀδρτθα πρτοῦδοϊ παῖ 
Ὧ6 βῆουϊ αν ἴάκδὴ ὕὑροὴ ΠΙπιβο  ἴὸ 
Δαηάοη 500 ἢ ἃ ΠΟΙ 1155] 0Ή, δηά, δι ΔΩΥ͂ 
Ἰηϑυρογα]α οὈϑίλοϊα βορροα ἢΙπΠὶ, 50Π16 
δχρδηδίίοη οὗ ἢ15 ἴδ !τα τηυϑῖ πᾶν 66 
δίνεη. [1{τὴ6 Αροϑβίὶα Πἰπιβοὶ οδυβοά 
ετοαῖ ἀϊδοοηΐθηϊς δηα ἱπουστοα ἀἰδγορυΐα 
ἴοσ ἀδἰαυῖπρ ἃ Ῥγογδθα ν]ϑ5:ῖ, ἢ15 ΘΙΩ 55Δ ΤΥ 
οσου]Ἱά ποῖ λᾶνα ομλι6α ἃ νἹϑδὶϊ, Α͵50 ὕτο- 
τηϊβϑά, νιτπουΐ δὴ δοσουηῖ θεϊηρ τεηάογοά 
οὗ 50 ὕΠΆΡΡΥ ἃ οεἰτουμηβίδησθ. Βιϊΐ π0 
5. ἢ ἜΧρΙ Δηδάοη ἰ5 ἰουηα, δηα ἴῃ σοηοΐι- 
5Ι]0ῃ Γοπιαϊη5 41} θυ σοτγίδιη τἢαἰ ΤΙΠΊΟΚΩΥ 
δὰ σοης ἴο (οπηίῃ, Δα 56θὴ νῇῆδί νε]- 
οοπλα [ἢ6 ΕἸτοὶ Ερίβίία ποῖ ἢ, δηὰ 
μαὰ ὑὈτουρῃϊ ὈᾶςοΚ ἢϊ5 τεροτῖ ἴο 81. Ραμ]. 
Υει [ἴ 15 ραΐϊδης [παΐ ἴῆ6 τη ϊϑϑίοη ἢδά 1 
ΒΟΙΏ 6 ὙΥΑΥ͂ ΤΩΙΒΟΔΙΠΘΩ͂, Δηα [15 15. ἰ1ὴ- 
ΡΙΕα ἴῃ ΘνΟΥΥ Θχρ δηδίίοῃ οὗ ἰἴ 8ἃ5 γεῖ 
οἤπετεα, θη [πε 5ἴθηςς οἵ ἴλ6 ϑεσοηά 
ἘΡΙΞεἰ6 δθουΐ 115 σϑϑι}]ῖ8 15 [ἈΚ αὶ ἴῃ σοη- 
Ὠδοςίοη ἢ (ἢ 6 πλ]55]0ὴ δηα βυρβοαισηῖ 
τἰἀϊηρς οὗ Τίτι5. (2 (ογ. νἱ}.)}, ἴ[ῆ6. πχοϑῖ 
Ὠδίαγαϊ 5ο] υ[Οἢ σογίδιη]γ 15 [αἴ τῆς ΕἸγοῖ 
ἘΡΙ5116 δά ποῖ θδθὴ Ν6]] σδοοινθά, δηά 
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ται [6 Οῃυτοῖ, Ὠανὴρ ἀφο] ηεὰ ἴο 
ΟΟΙΏΡΙΥ ὙΠῚῊ ΟἿΘ ΟΥ ποῖα οὗ [15 Ἰη}ΠῸ- 
ΠἸοη5, ΤΙπΊοῖ ΠΥ παά ᾿τητηθήϊαϊεὶ Υ σοης 
Ὀδοῖκ ἴο ἴπ6 Αροβίὶς ἴο τεροτί ἢ15 1]]- 
δι οθ55. 1Γ ψ6 αϑκ ὕὑροὴ Ψνῆδί τηδίϊου 
ΟΡΡΟΒΙΠΟΩ ὰ5 τοδί [κα ὶγ ἴο 7156, [6 
οἷά τοοῖκ οὗ οἥξῃοθ οὔοὸρβ ὕὑρ, δῃηὰ [τἢς 
βδηΐθησα ΡΟ (ἢ6 ᾿ηπΊλοταὶ οἤξηθγ αἵ 
ΟὔΟ6 ϑυρροϑίθ 1156] ὙΠα οτάφσυ {(μαῖ 
[ἢ15 ϑεηΐδθησα ϑῃου ἃ Ὀὲ δχϑουῖϊθα ἀοα5 
ποῖ 5βἴδηά δἱ 41} ὕροὴ ἴῃ 6 βαπηε ἰδνεὶ ψ ἢ 
ἴλ6 οἴπετ ἀϊγθοίοηβ οὗ ἴῃς ΕἸτϑὶ Ερϑβι!6. 
1 νὰ8 ἃ βίσοῃρ ὈΪονν ἀδαὶὶ δὲ ἴῃς τοοϊϑα 
ὨΔΌΪ5 οἵ (οπηίδίδῃ ἰδ ; 1 ᾿ηνοϊνοά 
Παΐ ψγὰϑ Τταραγαθα ἃ5 ἴῃ6 στη (2 (ΟΣ. 
ΥἹ], 2, ἐφθεΐραμεν) οἵ ομδ, ἀθουϊ ΠΟΙ 
[Π6 (οπηιΔὴ5 Ππδά Ὀδοη ρυῆδα ὑρ δηά 
δὰ Ὀοεβίδἀ (1 (ογ. ν. 2, 6), 45 τῃουρῇ 
ἢθ Πα, ὈΥ 5 ἰανν]θθ5 δοῖ, ΟἿἹΥῪ δϑβοτοα 
1ῃὴ6 πδίαγαὶ ΠΟΙ δηὰ τρῃϊβ οὗ τῇδ 
σαϊηβϑῖ ἴῃ 6 ὩΔΙΤΟΝ γαϑί ΠΟ ΊΟ8 οὐ τἢ6 
Οοϑρεὶ ; δηὰ 1ἴ ννᾶβ ἴπ6 οὐἱν ροϊηΐ ψῃ]οῇ 
ἀεριηαηαἀθα ρῥγοπιρὶ δηά ἀδξοϊϑῖνα δοίίοῃ, 
δῖ. δὰ] πιυϑῖ ἤᾶνα Κηονη τΠαΐ (Π6 ρΑΓΥ͂ 
ἍΏΟ56 γογβιβίθηϊ 5θηϑι4 } γ ἢδα δἰγοδαν 
οςοαβίοηδα ἢϊὰ ρτιοῖ δηὰ ἢυπλ]δίοη, 
ΔΩ ΟΥΘΥ ῃοπὶ ἢα 15 51}}} δἰγα:ἃ τῆι ἢ6 
804}} ἢᾶαναὲ ἴο πιοῦγη, ον θη ἢ6 
ΙΓ 65 τὴ6 ϑεοοηά Ερίβιϊς (2 (οσ. χιὶ, 
21), ψουἹὰ ποῖ δῖ ἢ15 νϑγάϊοὶ ρα55 υἢ- 
τεβιδίεα ; δηά ἤθῆσθ δῖοβθες ἢϊ5 ΔηΧί οἴ 
δΌουϊ ΤΙμΊοῖηγ. ὙὍὙμαΐ ἴἤθτα ννὰβ ἐπ γα 
ἃ ΒΙΓΟΩΣ Γοϑιϑίδηοθ ΠΊΔΥ Ὀδ6 τοραταδα 85 
οσογίδιη, Ὀδοδιιβα 4}} ἴπαὶ οουἱά Ὀδ6 οῦ- 
(απο α ἀνθ ᾿τουρῇ ἴῃ 6 51: ὈὉ5εαιδηΐ τη 5- 
ϑίοη οὗ Τιῖι5 νγὰ5 ἃ ρΡῈ Ισῃθηΐ 1655 [ἢ Δ} 
ϑὲ. ΡῈ] μαὰ ρῥγδϑοσιυθα, 45 Ὀ] ΔΎ ἂρ- 
ΡέδΙβ ἔτοπὶ 2 (οσ. 1]. 6.ἁὈ 1, ἤθη ἴῃς 
5] 6οῖ ἢγσῖ σΔΠ16 ΟἹ ἴοσυ ἀϊδουπϑίοη, ἴῃ 6 
ΟΡΡοβιίοη οαττιδα τἢ6 ἀαγ, δπὰ 1ἴ νγ»ὰ5 
Τοϑοϊνθα δαὶ ἴ[π6 ἡπαρστηθηΐϊ 9ῃου]ά ποῖ 
ἴακα οθδοῖ, Το ψουὰ παν 0 
ΟἴΠΟΓ σουζθα [Δ ἴο τα͵]οΐῃ (ἢ6 Αροϑβίΐβ 
ἴῃ Αϑ5|ὰ ψῇῃ ἴα ἤενθ. ὍΤηὰ (Βυτοὴ 
ψοῦ]α μάνα [α]]δ ἃ ἴο σΟΙΊΡΙΥ ἢ [ῃ6 
Ομτβίδῃ οὈ]ραῖίίοη ἴο ρυπῖγ, αηὰ ψου]Ἱὰ 
ἢν 8εὶ δϑὶάθ 115 ἰουπηάθτ 5 Δροβίοϊις 
δυι ποῦν. ΑΘ σδη γν6}}] υπάθτϑίδηα ἤονν, 
ἴῃ παῖ ο456, ρτὶεἴ δηά ἢυπλ Δ άοη Μοῦ] 
Ὀδοομλα “ Δ] ςτΙοη.᾿" 

ἵν. Το Μιβθίοη οὗ ΤΙ. 

ΤῊΘ ἱπητηδίίοηβ ρίνθη ἃ5 ὉΡΟῚ [ἢ]5 
ΘῈ] 6 οἵ ἅτ ἃ5 [οἸονν5. Αἴογ ἢ 6 ΔΗΠ1ο- 
ἴοα ἰῃᾷ Αβια, ἴῆε Αροβίϊς, ρτοσθεαϊηρ 
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του Ερηδϑυς ἰο ὅτεεςς, ΝΘ ἢῈ σαπὶα 
ἴο Ττοας παὰ “Ἴο τοϑῖ ἰῇ ἢ15 5ριπί," 
Ὀεσαιβα ἢ αϊά ποῖ πὰ ΤΙιῖι5 ἴΠ6τα οα 
ὮΝ ΨΑΥ ὈδΔοκΚ ἔσο (ογηζ ἢ ὈΔΙΏρ5. 
Ηῖὶς (του ]6 ψνὰ5 50 ρτεαῖ [ῃλί 6 σου] 
ὩΟῖ ΡΙΟΡΟΙ͂Υ ἀνδ}} ὨΙ τ 56 1 οὗ ἃ ἰἀνουτγαῦ]α 
ΟΡΡΟΥΌΠΙΥ οὗ ρῥγθδομιηρ ἴῃ6 Οὔοθρεὶ. 
Η!5 τα ϑι] ϑϑη 655 ἄἀτονα πω οὐ ἴο Μδοε- 
ἀοηΐϊα, θυΐϊ 15 αἰδίτεββ, δοσοιηρδηϊεὶ ὈΥ 
ἴδδατϑ, τϑιηδὶποαὰ ὑπαραϊθά ὑῃ}}} Τηυ5 
οατηα ΜῈ πονν8 ΨΏΙΟἢ Ὀγοιρῃς ἢϊπὶ ποῖ 
ΟὨΪΥ σοηϑοϊαϊοη Ὀιζ ρτεαΐ ἸΟῪ (2 (οτσ. 
ν]]. 7, 13). Τιζὰ5 δὰ Ὀδθη τεοεϊνεα δ 
ΟοΥητῃ “ἢ ἴδασ δηα {του Ὁ] 1ηρ "ἢ (νἹ]. 
15), ἀῃὰ ἀξ 4150 ἠεπνεα ἔχῸπὶ ὨΪ5 νἹϑιῖ 
ΠΟ ΒΟ] τΊΟΏ, τοίγβῃτηθηΐ οὗ 5ρ|Π|, [Πδΐ 15, 
Ταῦ δἴῖεσ ἀδρτγεββϑίοη, δηὰ ἸΟῪ (2 (οσ. 
ν]]. 7, 123. Τῆδδε ψόσα ἴῃς ᾿πητηδάϊδια 
ΤΕ5}}15 οὗ παῖ Ὧ6 δὰ βεϑὴ δηὰ ὄχρε- 
ΤΙΘησΘα, Αηὰ οὗ ἴῃ6 εοἤεοῖβ οὗ ὦ ἀπ 
τυγί εν ὧν ἴῃς Αροβῖῖϊθο. ες δηά α͵5ο 
(παῖ 81, δὰ] μαά Ὀοαβίβα οἵ ἴῃς (οσίη- 
(ϊλη5 ἴο Τιῖ5 (2 (ογ. νἱ. 14). 1ἰ 
ΡΡρθᾶγβ ἴδῃ ἴπαὶ ΤΙιῖὰ5 Πα ποῖ τῃεγεὶν 
ὨΔρΡΡεηδα ἴο α ἴῃ (οσηῖ οἡ τῃς δστὶ- 
νδ] οἵ {πὸ Ξεσοηά ΕΡΊ5116, εηραρβά ἴῃ [86 
ψοτκ οὗ (6 σΟἸ] ΘΟ Οἢ οὐ ΟἿΠΘΙ Ὀὰ51}.655, 
Ὀυὰϊ ἴα ἢ6 ἢδΔ4 Ὀξθὴ δχργεβϑὶν ἀ685- 
Ῥαϊοῃαά, ἔοτ [πε βἰδίθδυμεηϊβ ἰῃ 2 (ΟΥ̓. Ἰ!. 
12,13 Δηά νἱ]. 5, 6 5ῃεν ἰμαὶ δι, Ῥδυ] 
μδά ρῥσγειασσαηροαὰ νὰ ἢϊγὰ ἰδ. τοϊυγη- 
του 1 ογάδυ τῃδῖ, ἢ ἢ6 ὨΙπΊβ ΙΓ σῃου ά 
αυϊ Ερηδϑυβ θεΐοτε Τιϊα5 σοὐ]οϊη θα Ὠ]π|, 
Ὧ6 τῇϊρῆϊ Κηον οὐ Ψηαῖ γᾶς ῖκ 6 5ῃου) 
Δπμα ἢ]5 ἘΠΊ ββατυ, δηὰ οίαϊπ, δὲ τμῈ 
ΘΓ Θϑὲ πιοπγχθηΐ, {Π6 {1 ]Ὡρ5 ἰοΥ Ιοἢ Πα 
80 ΡΔΙΉΔΙΪΥγ γεοατηθά, [Ιΐ ἰ5 αἷϑὸ οἶθᾶσ 
παι ΤΙϊι5᾽5. ΠῚ Ι55Ι ΟῚ γὰ5 ἴῃ οἰοβθδὶ σοη- 
ποοϊίοη ΜΠ τἴῃ6 ΟΟΙΤΠΙΔ ἢ οΥ 55, Ὀ6- 
οᾶυδε Π6 βῆδσθα ἴῃ6ς. Αροϑβίϊδβ δηχίδῖγ, 
οἴμουνδα ἢ6 οοὐἹἱὰ ποῖ ἢανα ἀεχινεα 
ΠΟ 5ΟΪαίο δηα σείτεϑπιθηΐ ἰγοπὶ ἢΪ5 
γἱϑιῖ, Τὸ ΒΌΡΡοβε [μδὶ 2 (ουσ. νἱ]. 14, 
ΤΟίειθ ἴο ϑοῃ6 ρδηδτῖαὶ Ὀοδϑδὶ πιαδάβθ δἱ 
ΒΟΠΊΘ ὈΓΘΝΊΟΙΒ {ἸΠ|6 15 ἴο ἰθανα ἴζ ουΐ οὗ 
411 τοϊδίίοη ἰο ἴῃς σοηΐϊοχίῖ, [{ 506 }8 
τῃαΐ 51, Ῥαὺ] μδά ἀεβίγεὰ Τὶϊαβ ἴο ρὸ ἴο 
Οογίητἢ οὐ ἃ ἀἰξοουταρίηρ δηζεγρτίβο, 
δηὰ (ῃαὶ Τιϊι5 δά τηδπιξοςιεα τῃ6 βαπη6 
τοϊυοίδηςσα, ψηϊοῆ μαά ὈαΘ ἱπϑαροταῦ δ 
ἴῃ Αροΐ]ϊοβ, θὰ ψῃϊοῆ ἢαα Ὀδδη ονοῖ- 
σοπΊ6 ἴῃ Τιὶὰ5 ὈΥ τῃ6 Αροϑβιὶα Ἔχργθβϑίηρ 
ἴο ἢϊ ἃ ἰανουσαῦϊα Ορὶηΐοη οὐ ἴδ 
Οοππι ίδη5, Νον ἴῃ (ἢς ΕἸτοὶ ἘΡ 5116 
ἴΠ6Γα 15 μοὶ ἃ ἴτάσε οὗ (ἢϊ5 ἐδνευίβῃ δηὰ 
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τοτίυσιη δηχίθῖυ δῦοιὲ (οτὶπι δ αἷς 
ίαιτθ. [ἴ τη μάνα σοπῖθ οἡ δἰϊζεσ τῃαϊ 
ΕρΙι5116 ννγαθ ρεηηθδα δῃὰ ὕδϑθη σαυδεα Ὀγ 
ΒΟῺ6 ΠΟ δνθηΐθ, Βιΐ 1ἴ 15 ΠΥ δο- 
σουηῖοα ἕοσ Ὀγ ἴῃς ἰαιατα ἀῦονα βου θθα 
ἴο Τιμοίηυ, δηά ἰἃ 15 ποῖ ἃ ρτουηή- 
Ιε55 ἰἸηίεσθησα ἴῃαϊ Τιῖι5 ἢδὰ ἴἀκθὴ ὉΡ 
ΤΙμΟ γ᾽ 5 ΠλΙβϑίοη ἴῃ ογάθγ ἴο Ὀσηρ ἰῃς 
Ομυτοῦ, ἸΓ ροβϑιῦ]θ, ἴο ἃ Ὀεῖίεσ τηϊηα, 
ΟΠΙΘΗ͂Υ νι τορασά τὸ ἰ(ἢδ ϑθηΐδησθ 
Ῥᾶβϑεά ὑροη ἴδε ἰιητηοσαὶ οὔδθηάθγ, ΤῊϊΚς 
ΥἹΟῚ 15 1ἢ ΓΟΙΊΔΓΚΑΌ]6 ἀρτδθιηθηΐ ψ1 ἢ 
[ῃ6 βρθοῖῆς σοηϊδηῖβ οὗ 2 (ΟΥ̓. νἱ}. 7, 11, 
ὙΠΟ 1 15 ΟἴΠΟΓΙ56. νοΥῪ αἰβηου ἰοὸ 
Ἔχρίδῖῃ. [11 τηακας 11 ᾿π16]}|Ρ10]6 παῖ 
Τλυ5. ϑῃουα ἤν ροῆς ἔοι ηγυςῇ ἀ6- 
ῬΓαβϑθα, δ᾽ ουρῃ ἴἢ6 Αροβιὶς δὰ, ἴῃ 
βρῖῖ6 οὗ ῃϊ5 οὐγῃ αἰ ϑῖσθβϑϑ, σθσουζγασοα ἢΪΠῚ 
ΜΠ ϑοπλα ἤορϑῆι] οοπητηδηάαϊίοη οὗ τὴς 
Οοτιηῖηαη Οἤυσοῆῃ. Βιυῖ Τιῖὰ5 τουἹὰ 
σΟΣΙΔΙΉ]γ, 1 [15 Ὀ6 τῇς ἴπι6 νον οὗ ἢ 15 
Ιϊϑϑίοη, Ὀ6 ἀηθα Μψι ἢ ΔΠΟΙΠΘΙ ἰΘοσ. 
ἔτοτα ἴῃς Αροβίϊε, νιοὶ. σου ἠοῖ Δ] ἴο 
Ὀ6 νυ τςᾺ6 ἢ 1ἢ ΘΕ ΕΤΘ τΟΥ5 Δηὦ ἴῃ ΓΟ ἢ 
{ἰδυϊαῖοη. [Ιἴ ννου]ὰ Ὀδ6 υγθαϑοηδθ]α 
ἴο ΒΙΡΡοΞβα {μαϊ Τιΐυ5, ννο ννὰϑ μοὶ 50 1ἢ- 
Βυσηίιαὶ ἃ ΡῬΡεσθοῦ 85 ἸΟῪ ἴῃ (ογηίῇ, 
σοιά ἤανε ρτοάἀυοσα (ἢς ἀσϑίγεα εἤεςῖ 
ΌΥ 15 ποτα ργεϑεῆςθ, 1] 6 ἴῃ6 Αροβίϊα 
Γαδ ηδα τα δηὰ αἱ ἃ ἡϊδίαηςσθ. [Ιἰ 
νοι] Ὀ6 (ἢ15 Ἰοῖῖου δηά ποῖ τῇ 6 ΕἸγϑῖ 
ἘΡΊ5ι6 Ὡς ἢ ψτουρῃϊ [ἢ 6 ΘΧΙΓΔΟΙΟαΙΠΆΤΥ 
ΤΟ νου ΟῊ οἵἉ (δα! ηρ ἀΘϑοπΌ δα ἴῃ 2 (ΟΥ̓. 
νἱ]., δηα ἴῃὴ6 βαπια ἰδίου νου δοοουηΐ 
ἴοσ [6 διθηος οὗ ἴῃ6 ϑοοοπαὰ Ερίϑβια 
αῦουϊ ἴ[ῃ6 τοϑυ 15 οὐ Τιηοῖηγ᾽ 5. ΠΊΙ59Ί ΟΠ, 
Ὀεσαιβα ἴπου νου Ὀ6 Θροκδϑῃ οὗ ἴῃ Ἰζ, 
δηᾶ ποῖ ἴῃ τῆς ϑεοοηα Ἐριϑβιϊθ. ΤΠῈ 
Ῥτοβοηϊδοη οὗ δος ἃ αδθραΐϊοῃ αἱ 
Οοπηῖῃ νουἹὰ θὲ ἃ ροοά τϑᾶβοῃ, δῦ 
αὶ Πα οσουτταά, ἴοσ Τὰ Ὀεϊηρ 
τεσοῖινοά “ὙΠ ἴδασ δηὰ τχϑη} Ὀ] ]η 0," 
γ Ποσθαϑ, Οἴπογ 156, 500 ἢ ἃ ΓΟοΘρΊΟἢ Γ6- 
ΤΩΔΙῺ 5 ὙΠΟΪΪ ὉπΟΧρ]αϊη εα, 

ν. ΕὙτΠ6Γ ᾿παιοδίίοηϑ οὗ 4 1,οἰΐοτ ντιτς6 ἢ 
Ὀείνοοη τὴ6 ἀδῖοθ5 οὗ ἴὴ6 ΕἸτοὶ δηά 
ϑεοοηα ΕΡΙ51165,} 

Τηὴδ Αροϑίὶα μᾶ5 ἴο τηϑεῖ τπῆοσε [ΔῈ 

1 Τῆς τεδᾶεσ νὯο ᾿ 1565 ἴο 566 [Π]5 συ δ)εςοῖ 
[1] αἰδουκθοά πλυβῖ σοηϑυ!  Β] εἶς ̓5 ΕἸη]εϊυπσ 
', ἅ, Ν. Τεβῖ. Ρῃ. 402-406 ; Ἰποοΐορ. διά, ἃ, 
Κτιῖ. 1830. 3, Ρρ. 625-632; Ὀυϊ Θβρεςο ΑΙ Υ 
ΚΙόρρεσ, Εχερ.- Καὶ, υἱίεσγβαςῃ. ἰ(. ἃ. 2 Κος. 
Βιεῖ, δηὰ Κουληεηίασ, ΕἸΏ]. ΡΡ. 42--56. 
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οὔςα ἴη ἴα Θεοοῃὰ ἘΡΊ Ξε] [ῃ6 σἤατρο οὗ 
Βαθιῖαδὶ σοὶ οοσηπηθηαβίοη, ψΊς ἢ 2 ΟοΥ, 
1}. 1 566 π|5 ἴο σοῃηθδοΐ ψὶτῃ ἢϊ5 Ἰεἰ(6Γ5. 
ΤΗὶϊς, κε [6 οὔαῖρα οἵ ϑβαγίηρ ““γ65 
διὰ “ ὯΟ," ᾶ5 πο δάεαμδία ἰουπμάδίοι 
ἴῃ ἴμε. Εἰτοῖ Ερί5116. Οὐ ἴῃ6 σΟΒΙΓΑΤΥ͂ 
ἴΠαἰ ΕΡΙ511]6 σοηῃῖδιῃ8 βοπὶα βίτοῃρ δχ- 
ῬΙΓΘβϑίου οὗ ἃ τροϑῖ ὑῃση βία Κα ῦ ]Ὲ ἢυ- 
ΤΩΣ ΠΥ, ἃ5 ἢ ἵν, 9-132, δΔηἀ ΘβρΘο 4}}} ἴῃ 
χν. 8, 9θ.50 Βυὶϊ 1 τς (οπηίῃϊδη5 πὰ 
ῬΙονθα σείγδοίοσυ, δῃὰ 4 ισίμευ Ἰοιίοσ 
νγὰ5 5εηῖ, ᾿ἴὶ νουἹα Ὀ6 νΕΥῪ ἠδίιγαὶ (μδΐ 
Ὦς 5ῃουϊὰ δββουῖΐ Ὠϊπηβοϊ. βοτηονῃδῖ 
ΒΊΓΟΩΡΙΥ δηά Ἰἰηβιϑί Ὁροὸρ νῆδὶ ννὰ8 ἀτ6 
ἴο πὶ 8ἃ5 (Π6ῚΓ δριτῖυ4] ἰδίμοσ, 85 
611 ἃ9 ὉΡΟῚ ΟἾΠΟΙ ρτουπάβ : οἵ, 2 (οσ. 
ΧΙ. 8. 

ΤΏΘΓΟ ἃσα ἾῸ τ ΔΙΚΟα 4]] 5] 05 ἴῃ ἴῃ 6 
ϑαοοπά ΕΡΊ 5116 ἴο ἃ ὑσενίουβ ἰειῖεσ, 6 
ΤΟδΔα ἴῃ 2 ΟΟΣ. 1. 1-4, ἴα τῃ6 ΑΡροβιὶβ 
δὰ ψντιτῖδη [ἢ15 Ἰεζταγ ἔοσ τῆς ράτροβα οὗ 
ΔνοΙἰπρ ἃ βεοομά νἱβιὶ οὗ ρτὶεΐ, νῃϊ ἢ 
δτιεῖ νουϊὰ ἤᾶνα Ὀέξῃ οδυβεὰ Ὀγ [ῃε 
ΠΘΟΘΒΘΙΥ οὗ Ἰηβοτίης ἸΏ ῬΘΥβοη ΡΠ 5ἢ- 
τωθηΐ (2 Οοχ. 1. 22) ἴογ βἰηίαὶ οοπάιυςῖί, 
δηὰ αἷβο ὑπαὶ Β6 ντοῖβ ἱξ “οαΐϊ οἵ του οἢ 
ΔΙ σοΩ δηα δηριυϊδὴ οὗ ἢοασγῖ, πῖῖῃ 
ΤΩΔῺΥ ἴ6415." ΕὙοΙΏ 2 (ΟΥ̓. Υἱῖ. 7-12 6 
Ιθασγῃ [πὶ ἢ6 δα τερθηϊδα ἴοσ ἃ ψ ἢ1]6 οὗ 
αν πανίηρ νυτθῃ 1ΐ, Ὀδοαιδε οὗ [τῃ8 
δχοδδδῖνα Ῥραΐῃ ὙΠΟ ἢ6 Κπον ἰξ νου 
οαυ86 ἢΙ5 τεαάθιβ. ὍὙΠὲ εἤξοϊ ψ ῃοἢ αἱ 
ἀϊά, ἴὰ ἰδεῖ, ὑγοάιος ὉΡοΟῺ ἴπδῖὰ νγὰ5 ἃ 
ἴὐπλ]ς οὗ τηϊχοα {εο]ϊηρβ, ρτιθῖ, σορθη- 
ἴδῃοθδ, δα, δῇ δΔηχίεῖῦ τῸ οἰδασ τῃοτη- 
βεῖνθϑ, Ἱπα]ρηδίίου ἀραϊηϑί 5ΟΠΊ6 ῬΘΙΒΟᾺ 
ΟΥ ῬΘΙΒΟΏ5, ἃ ΨΊΘἢ ἴο ἴΔΚε βα δος Οἢ 
ἴοσυ βοὴβ δεν] οοηάυοῖ, ἱορεῖμοσ ψ ἢ ἃ 
ὙΔΙΠῚ ΖΘΑὶ δπὰ δῆδοιοη ἔοσ ἴἢ6 ΑΡοϑβίὶ!ςα 
(ν}1. 7, 11). ὙΠαὶ θοῇ ἴῃδβε δ] 5105 
ΤΕΥ ἴο οὔδ δηὰ [6 βᾶσῃης ἰδίου 15 
Ὀογοηα σοῃίγονοσϑυ, Ὀδοδι56 1 ὑῃ Ὀτοϊθη 
σοπηθοίίοη ΜΠ Ὀοΐῃ, ἢ6 Ῥτοςοθθαάς ἴο 
5ΡδαΚ οἱ [Π6 ποίαθϊας οὔἴεῃαθυ δραϊηϑῖ 
ῬυΠίγ. [ἴ νγὰ5 Ῥγϑυπλθα, ππ1}]} ἃ τοοθηΐ 
ἀαῖο, (μδἱὶ ἴῃ6 ἸΕΓΟΥ τη αυπδϑίοη ννὰ5 ἴῃ 6 
ΕἸγϑὶ ΕΡριβῖῖθ, Ὀὰϊ ποτα ἀγα ρυϑδῖ αι Ἐς }- 
[165 ἴὰ [ῃ6 νῦν οὗ [ῃ15 Ἰἀδητβοδίίοη, [ἴ 
15 ποῖ ΘΑϑΞΥ ἴο υπηάδετϊβίδηἀ ΠΟΥ τ σου]ά 
Ὧδ 5Ξαϊά οὗ ἃ ἰεϊῖευ οἵ βϑυςῃ σοπραβ5 δῃηὰ 
ὙΑΙΕΙΥ 85 ἴῃε ΕἸτθοὶ Ερίϑιῖθ, ἰῃαΐῖ 115 
ΟὈ͵δοῖ ννᾶβ ἴο βραᾶσα ἴῃ6 νυ ογ 4 βϑεοοηά 
νἱδιὶ οἱ ρτιε ΝΕΙΓΠΕΣ 15. ἴῃ 6 ρθηοΊαὶ) 
ΒΊΓΔΙΏ οὗ 1ἴ δυο ἢ 85 ἃ Ιδη Ψψου]α 56 ῆοῸ 
ἔεϊι [λδι ἴ νου]α Ὀ6 50 ραϊηξι] ἰοσ Πϊπὰ ἴο 
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τηθαῖ ἢϊ5 τά θσβ ἴἢ ροσβοὴ [πδὶ ἣἢδ τηιβῖ 
τΏΔ Κα ἢ15 νἱϑὶ᾽ σοῃα ΠΟ 8] ὉὩΡΟΩ 4 τσϑοῖὶ- 
δοδοη οὗ ἰῃεῖτ σοπάποῖ, Ὑηαϊ τηοα!ῆ- 
οδίϊουβ ἢς αϊά τρᾶκα ἴῃ (ἢς ρῥΐδη οὗ ἢἰ5 
Ἰουγάσονυ, δη ΝῊΥ 6 πηδάδ ἴΠ6τὰ, νγα ᾶνθ 
566} (Ρ. 379), Ὀυ1ϊ 511] ἢ6 Θρθαῖκβ ροϑὶ- 
{νον οὗ ἢϊ5 σοπηηρ, δηα τηθητίομβ [ἢ 6 
ὈΠῚ6 δηα Ροβϑιῦ]α ἀυταῖίοη οὐ ἢ15 νἱ 511, 
Μ ΠΟΙ τνὰ5 ἢοΐ Ὀποῖ (1 (οτ, ἵν. 18 ; χί, 
24; Χνὶ. 2, 5). Αραϊῃ, 1ἴ 15 ΞΟΔΤΟΕΙ͂Υ 
ΟΟΙΊΡΓΘΏΘΏ51016 παι 81, Ῥαὶὶ 5ῃου]ὰ 
μάνα 541, ὄἼνθὴ ἴῃ ἃ τηοπιθηΐ οὗ 5βίσοη 
ἀχοἰτοπηθηΐ, οὗ 50 ΠΟΒ}Υ ἃ πηοηυτηθηΐ οἵ 
ΟΠ τϑιδη τὺ 85 ἴη6 ΕἸγϑὶ ΕΡ βῖ]6. 15, 
[παὶ ἢ6 τορεηϊεα [Ὁ ἃ Ὦ116 οὗ δνοσ 
Βανιὴρ Ὑπτθη 1. Ἐατγίπετ, 1{ τΠ656 ρΡ45- 
8865 [ἴῃ [Π6 ϑεσοηάα ΕΡρΊ 5116 δ] ὰἀ6 ἴο ἴΠ6 
ΕἸἰσβί, [6 δροὴγν οὗ αἰβίσεοββ δηὰ (ἢδ 
ΤΑΔΩΥ ἴθ 815 ὙΠῈ ΜΠΙΟὮ Ἦ6 ᾿τοῖθ ἅΓΘ ΝΕΥΥ͂ 
ῬΟΓΡΙοχῖπα. Τίοτε 15 ὯῸ δοίι4] δχργθϑ- 
βίοῃ οὗ ΔΗΥ ΒΓ ἢ δχίσετηθ ἴσου] 85 (ἢ]8 
ἴηὴ ἴ[ῃ6 ψῆο]ς τδῆρε οὗ ἴῃ6 ΕἸγϑὶ ΕΡριβ116 ; 
δηὰ οὔδ Ἂχροβίζοσ, ῆο ἀοοθ5 ποῖ δο- 
Κηονεάρε δὴ ἱητειτηθαϊδίε ἰείτεσ, βᾶγ8 
Προ η που Υ, ἴπαΐ ἴῃ [Π6 Θχοσοῖβα οὗ ἃ νν]56 
Βα οοηΐῖσοὶ, ἴ6 Αροϑῦϊα “ρυῖ 00 ἢ 
Ομδῖη5 ὈΡΟῚ ἢ15 ἔδο]ηρδ, ἴῃς ἢ15 Ἰεϊίοσ 
τοῆεοοῖϊς ΔῸ ἴτπ6 Ἰτωᾶρε οὗ ἴδ. ὙΤΠ6 
δοηθΊαὶ ἴοης οὗ ἴῃς ΕΡΙ5116 15 ἀθ!  οσγαῖα 
δηα 56] ροβϑεβϑβεὰ [ἢσουρμουΐ, ἃπ ΤΩΔΗΥ͂ 
ἀεῖα}}5 ἀγα ἀϊβουββϑθα ψ1Π σΑ]πὶ τοϊπαῖθ- 
Ὠ655. ΤΏΘΙΕ 16 αἷθο 5ρ6 014] ραββαρεϑ, 
ΒΌΠΟΗ ἃ5 1 ΟΥΟΥ. 1. 7, 8 δῃηά χὶ. 2, ἡ} ]Οἢ, 
ΨΠ ἴῃ6 στεοιηρβ οὗ ἰονα ἴῃ ἴῃ6 οοἢ- 
οἸπαϊηρ σπαρίθσ, 5βθθπὶ αι δ νατδηςδ 
ἢ “το ΑΠΠοΙΙοὴ δηα δηρι ἢ οὗ 
ἨΠδατὶ " δηὰ “στηδην ἴθασβ" Τῇῃδ ρᾶβϑᾶρθ 
504] ΔρΡΡρθαϊθὰ ἴο ἴῃ ᾿π5ιδοαίίοη οὗ 
ἴΠ656 ΒΊΤΟΏΡ ῬΡΏΓΑΒ65 15 1 (οτον, 1--Ὁ, 12, 
δΔηά, ψιπουΐ ἀοαρῖ, 1 σοκῖ τἢ6 ΑΡροβία ποῖ 
ἃ {16 ἴο ψτῖα 1. Υδῖ ἴΠ6γα 15 ἈΕΙΓΠΟΣ 
ἴῈ ἰἴ ὯΟΙ Ὀεδιηα 1ἴ δὴν ἴταοθ οὗ ἃ ρτὶοΐ 
τ οἰ τἰηρ ᾿πἴο ἴοα75. [ἰ 15 ἃ Ὀσιού, ἀδοιϑῖνα 
νοτάϊςοῖ, ἀθ νοσοαὰ ὑη 6 ἃ 5ο]οπη δηάᾶ 
βίεγῃ 56η56 οὗ ἀυἵγ. [{ 45 81} τ1ῃ6 (ἰ15- 
Ῥδϑϑιοηδίθῃθϑϑ, αἀἱρτγ, δῃα ἤγτηη 655 οὗ 
ἃ Ἰάϊς!4] βεηΐθηςε. 

[0 15 ᾿ΠΡΟΘ551016 ἴο τοδὰ 2 (οσ. υἱὲ. 
σους εῖηρ σοηνησδα τῃαϊ Τιῖα5. ΠΔ7- 
ταϊθά ἴο ἴῃ6 Αροβῖϊα ψῃδῖ ἢ μαά ν]- 
6556 1η (ΟΥητῃ νὴ ἢΪ5 ον ἐγό5 δηά 
ἴῃς ἀρ! αϊίοι ΜὨΙΟἢ ἢ 50 νἱνιϊγ ἀσϑογι θεὰ 
γΑ5 ΟἰἸΘΑΙΥ Οοης οὗ ἔτεβῇ δηὰ πον]γ- 
Κιηαϊοὰ (δα! ηρ58. ΤὨϊθ 15 σου ργθἤθῃ- 
5:06, 1[ τὴς Ἰεῖίο νῃϊοῦ Ρῥτοάυςεα ἢ 
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(2 Οον. νἱϊ. 8) μαά 7υ5ὲ Ῥαδη Ὀτουρῃς ὈΥ 
Τιῖα8. ὨΙΠΊ56ΙΓ δηὰ 8 οὴθ οὗ βόνεῖε 
ΤΕΡΙΟΔΟ ἃπα τηθῆδοα ἴου ρῥτίθνοιβ 1Π|- 
τλοσαὶ οοηάυςοϊ οὗ νης ἴῃ6 οᾶ86 50 
οἴἴδῃ το! οηθα Μὰ5. ΟὨΪΥ ΟἿΘ ΘΧΙΓΟΙΏΘ 
ΘΧΔΙΏΡΙΘ, ἃ5 ΜῈ]] ἃ5 οσ γε] ]οὴ δραϊηϑῖ 
ϑ8:. αι} 5 δροβίοϊ!:ς δυϊιογιν, δηά, δπιῖ- 
{π6τ, (ἢ6 ρῥαγίσυϊαῦ ΘΟ ἴΟἢ5. ΘημΠι6- 
Ιαϊοἃ ἴῃ νἱ]ϊ. 7, 11 ἃῖ6 οἠδ δπὰ δ)} 
σοτωρίθίεὶγ δοοουπίεα ίοσ. Βιυῖ {δαῖ 
6 Εἰτοὶ Εριβῖ]α, ψῃϊο [6 (ΟΒυτγοὴ 
τηυϑί πᾶν Πδὰ 1ἢ ἰῖ5 ροβϑθϑϑίοῃ ϑενογαὶ 
γοο κ5, δἵ ἴῃς ᾿οαςῖ, 5Βῃου ἃ μανα ὑτχουρῃϊ 
ΟἹ [Π15 Ῥδίόχγβηὶ οἱ δχοϊϊοπιθηῖ }ι5ῖ 
ἤθη Τιῖυ8 γα ῥγεδθῃΐῖ, 566 ΠῚ8 τηοϑί 
ἸΤΑΡΤΟ 4 0]6, ονεὴ ᾿ἢ 115 σοηΐθηῖθ ΨΟΤΟ 
οὗ ἃαἃ παΐυτεα ἴο Οροζδῖθ ἴθ δυςοῇ ἃ 
ΤΩΔΏΠΟΙ. 

ΓὨΕ ίοτοα οὗ ἴῃ656 Σϑάβοῇϑ ἰοσ [ΠΙηΚίηρ 
[Παἱ [ῃ6τα νγγὰβ ἃ βΒεςοῃά τη 551ὴρ Ἰεἴίεῦ 15 
δῃα ψ}}} ρετμαρϑ, οοπμτηαδ ἴο Ὀ6 νΔ ΙΓ Ο 5} Ὁ 
Θϑιηδῖθα. ϑοηθ δϑϑσῶθ δὴ ἃ 2φγέογί 
ἸΑΡΓΟΡΔΌΙΙΥ δηα ἀνθ δῃϊογίδϊη δ 
ΔΏΠΡΑΙΩΥ ἀραϊηϑὲ (ῃ6 νῖενν. Ὑδῖ ἴῃ οσα 
5665 ριδαΐὶ γοαϑο Δ Ὁ ]Θ 655 ἴῃ ( αἰνη 5 
ΤΟΙΊΑΙΚ ἸΡΟῚ 1 ΟΟΙ. ν. 9 :-- δαὶ Ἰοϊῖοσ 
οὗ ἢ ϊο ἢ ἢδ 5ρεᾶκϑ 15 ἢοΐ δχίδῃηξϊ, ΝΟΥ 
15 ποῖα δὴν ἀοιδὶ ἴῃαϊ ἡπαλν ἤᾶνα 
ἀτορρεά ου οὗ οχίβίθηςα ; Ῥυΐ 1 15 
ΘΠΟΙΡῺ ἰμαΐ [ποῖ ϑυγνίνα [ΟΥ̓ 115 ἃ5 
ΤΏΔΩΥ 8ἃ5 ἴπΠ6 ριον: άθηςς οὗ ἴῃς Τιοτὰ 
45 ἀεεπιεὰ κυβηοϊοηι," δὴ (ἢς 
ΤΠΘΟΙΥ ψὰ8 ἤγϑοὶ δανδησεά, βοπὴς ροοὰ 
ἐχροβίΐζοσβ, πκὸ Νϑαηάου δηᾶ ΟἸϑῃδιυβθη, 
δαορίεα 1{, οἴμοτϑ, πα ΒΙ]Πγοῖῃ, οοποεαϊηρ 
[Παἰ τυςσῇ ννὰ8 ἴο Ὀ6 βαϊᾷ ἴῃ 15 νου, 
Ὡσνογ 6655 Ποϑιαϊθα το δοςσορί τ ψ1- 
οὔ δισῖῃμοσ νος! ρα. [11 ΠΔ5 ΓΟ Ή1Υ 
Ὀεδη ἰοϑιθα ψ ἢ ρτεαῖ σαζα, Δηα 15 οἰ δ ΥΪν 
δαϊηὶη ρτουηὰ δπιοηρθῖ οοτηρείδηϊ 
υᾶρεβ. 115 βίσοῃρ οἰδῖτη, παρ  μἀ ΠΥ 
οὗ ροϑβιῖνα δυρυτηθηΐβ 1ὴ 115 νοῦ, σοῃ- 
5]515 ἴῃ [ἢ6 5ϑῖν!οθ ΜΏΙΟΝ 11 ΓΕΠΘΙΒ 85 ἃ 
Κου ἴο τὴ6 τηἰογρτοίδιίοη οἵ ἴῃ6 ϑεοοηά 
ἘρΙ56. [τ δῖ τῇς. Ιοοκ. [{ 1οἰ5. ἰὴ 
Ἰσῆϊ ὉΡΟῚ ΠΔΩΥ ραβϑᾶραβ οἴμογν 56 Οὐ- 
ΒΟΌΓΟ δαῃὰ ἴῃ Οἴπουβ, ΠΟ Ὦ ἢᾶνα Ὀδθη 
ὙΔΡΊΌΘΙΥ ᾿ηϊοσγρζείαα, 11 ἀἸ5ο]οβ65 ἃ ροϊηϊοα 
ΤΟ ΔηηΡ. ΗΟΝ ἰδ ᾿ἴ ἀοδβ [Π15 σδὴ 
ΟἾΪΥ Ὀς 8566η ἰὴ ἴῃ6 σουτβα οὗ ἴπε (οτὼ- 
ΤΉ ἴΑΓΥ. 

11 5ῃου]4 6 Ὧο τωδίϊεσ οὗ 5ΌΓΡΥΙΒΘ 
[Παἴ δι ἢ 4 Ιεθ Ὧδ5 ροσιϑῃθδά, ΕΊΟΤ. 
τῆ6 παίυγο οὗ ἴῃ6 οδβδ6, 1 οουἱὰ ποῖ 
μάνα Ὀδδ ἃ ἰοῦ ΟὨ6, 8ηἋ ΠΕΙΠΕΟΓ ἩΤΙΟΣ 
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ὯΟΥ χοδάρτε οουϊὰ ρυθαῖν ἄδϑῖσα ἴο 
ῬΙδβοῦνα ἃ Τ]ΘΙΊΟΣΔ] οἵ 6 τηοϑβῖ Ῥδ]}" 
ἔα] ραββϑᾶρα ἴῃαΐϊ δνθσ οσουττεα ὈεϊνΘἝΏ 
[Π6 μὰ. 

νἱ]. ΤῊΣ Τυ 4126 Γ5. 

ΤῊ Αροϑβι[ε᾽5 ρυγίζύ. ὈΥΟΡΟΤΙΥ 50 οδ]]θά, 
Ῥτοςδϑάςα τοι ἴΠ6 βργϑαδάϊηρ οἵ πεαίῃθῃ 
ἱητ γα γ, Ὀὰϊ [15 ννὰ5 σου ρ]οδιθά ὉΥ͂ 
ΔῈ 6.1] οὗ ἃ υεῖγ ἀϊβετγεηΐῖ Κιηά, τπουρἢ 
ὩὨοΐ οὗ 1655 πηαρηῃπἀ6, [ζ 15 ρἷδ]η ΠΌΓΩ 
{Π6 Ιαῦρα ρο]βη}οα] βεοῖοης οὔτῃς ΕΡΙ51]6 
[μα πᾶ αϊθηλ πα δβϑϑυσηθα ἃ (ΔῚ το 
αἀδνεϊορεα δηά ογρϑῃὶς ίοσια [ἤδη 1ἴ γεᾶσβ 
ἴῃ ἴῃς ΕἸτοὶ ΕΡρΙ5116, δῃηὰ δὴ δι(τπᾶς οὗ 
ἀεδοϊαγεα πα τη] σηδηΐ ὨΟΒΌ ΠΥ ἴο 88. 
Ῥαυ].. ὍΤηε ἱπηηθαϊαίϊα σᾶμδ65 οὗ 1ἢ18 
Β66ΙῺ ἴο ᾶανα Ὀδθῃ: 1. ΤῊΘ ᾿πιγυβο οὗ 
ΤυααϊΖζίηρ ἰΘδοθογβ ἔσοσι δυγοδά, δοσὴς οὗ 
ΠΟΙ, Πλιιῖ ἤανο ὈΘΘῺ 5ἤ ΕΓ ἱπλροϑίοσϑβ, 
ψὮ1ςῖ οοηθ Ὀτουρῃϊ ἢ τῆδπιὶ Ἰοίο ς 
οὗ σοτηπ)θηἀδίοη, Δρρατθηςν ἔτοτῃ ἴἢ6 
Μοίδοι- Ὁ Πυγοὴ δὲ Θγυβαίεη; 2. ΤΠα 
Ταρυρθᾶπος οὗ (6 [Θνν 5 Ὀ6ΙΊνοσβ ἴο 
ἴῃ6 Ποαΐϊμεῃ ἀϊϑβοϊἴθηθβϑ, ΠΟ ἢ [ΠΟῪ 
τπουρσῆϊ τἴὴ6 ΑΡροβίϊα δε μά Ὁ]6 ΟΥ 
ὉΠ] 1ηρ ἴο σμθοκ. ΤὨ5 ἔδο!ηρ, ν Ὡ]Οἢ 
τηῦϑὶ αν Ὀδδὴ ἀρρταναῖθα Ὁ νῇῆδὶ δὰ 
ἴλκθη ρίδοθ ψ ἢ σοίθσθησε ἴο ἴἢ6 στεσθηΐ 
δτοββ οᾶδβα, νου ἃ αἴσροβο {ἢ επὶ ἔανουτ- 
ΔΌΪΝ ἰονασαὰβ ἴῃ6 ϑιγιοῖεσ. αἰ 5οΙρ] 1 η 6 οἱ 
τῆς Τά 41ΖοΓ5 δηα τεπα ἴο 4]16ηδῖθ [Π 6 τὰ 
ἔτουῃ ἴῃ. Αροϑίϊθ. Τῇδ τοτα σαβρθοίδὈ θα 
οὗ ἴη6 ὨΘ ΘΟΠΊΘΙΒ5 ΓΊΔΥ ἤᾶνα ὈΘΘῺ ΟΥ- 
ΒΊΑΙ ῬΠατδεε5 (ἀςῖὶθ χν. 5) νῇοβα 
ῬΠΑΓΙ βασι Ὠδα ποῖ νἹο] ἀδα ἴο ἴμα 5ρ τι 
οὗ τ[ὴῆ6 (ΕἸ γιβι δ  Ὑ γῆς [ΠΥ δὰ 
δαορίεα, ϑοπὶς οἵ ἴπϑῖη δα ΟἸΘΑΙΥ͂ 
Ὀδδθη αἰδοῖ ρῖες οὗ ἴῃΠ6 Τιοσὰ διηβο, [ἢ 
Ϊ6 ΘΑ5Ὺ ἴο υπῃάεογβίδηα ἤονν διιοἢ πιθ ἢ 
ταϊρῃῖ, Ὀγ [86 ουϊναγὰ ἀδοοσιτῃ οὗὨ {ΠΕὶΓγ 
Ἰϊν68 δηά ρῥευῆδρδ ΟΥ̓ ἃ Ῥμασγίβαὶς Ζεαὶ 
οὗ φῥγοϑβεγι5ϑη), ὑσοπιρῦηρ ἴσα ἴὸ δὴ 
δεῖνα ρῥτοραρσαηάδα οὗ (παῖ ίογπὶ οἵ ἴῃ6 
ΤΠ π᾿ ΙΟἢ νὰ ΘϑίδὈ Ι5ηεα δἱ Τεσὰ- 
5816 πὶ, ῬἼη Θϑίθθπι, δηα ἴοσ ἴΠ6 ρυτσροβα 
οὗ ργδδοῆιηρ δυτοδα, τϊραϊ ονίδη Ἰεἰθγ8 
ἔγοσῃ τη οὗ βοὴ βίαπαιϊιησ δἱ [υυβα] 6, 
ἰοϑυγιηρ ἴα (ἢν νοῦ ψῆδὶ [ΠΟΥ 
εἰδϊπιεὰ ἴο ῬὈ6. ΟἹ {ΠΕῚῚ δγτγίναὶ δἱ 
Οοπηίῃ, ἴΠ6Υ νοι] δηά ἃ ᾿Ισθη του 5. 655 
Β0Οἢ 8ἃ5 ἴΠΕΥ δὰ δνοὺ Ὀεδίοσε νιϊπηθϑϑοὰ 
δηά, μανιηρ αἰγοδαγ ἃ νϑῃοιηθηΐ ΔΗ ΠΙΡΑΙΩΥ 
ἀραϊηϑβὶ δῖ, Ρδὺ] δηᾶ ἢ15 ψοσκ (Δοῖϑ χχί. 
20, 21), [ΠΟΥ νουϊὰ δ οὔσε Ἴοομοϊυὰθ 
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ἴδαϊ ἴδ ννὰβ ἴπΠῈ ,οπ5 οὐ ογίρο πα, Τὰ 
[215 νὶενν [6 ῥγθνίουβ [εὐν δῇ ορροηθδηῖβ 
ψ ποῖ 58.. ΡαυΪ ἐποουηϊογεα οἡ ἢϊ5 ἢγϑὶ 
νἱϑιῖ ἴο (ογητῃ (Αοῖς χνη, ὅ, 132) νου] ά 
οὗ οουτδθ ΠΟΠΟΌΣ, δηα ναῖον (Π6ΙΓ 
νΊονν5 οἵ (ΓΙ Π Δ ΠΥ τρις θ6, νου] δἱ 
ΟὨΠΘ ΙΔΚ6 ΟΟΠΊΙΩΟΣ οδιδ6 ΜῈ ΔΩΥ 
ΟΡροβι(οη ἴο ἢϊπι. νῆα πδὺ αἶθο ἔδιγῦ 
ΘΌΡΡΟΒΘ (ῃδί οἴποῖβ ΠῸ 6ΓΘ ΠΊΘΙῊ Ὁ6Υ5 
οὗ τ1λ6 Ομυτοῦ, θυῖ οὗ νῇοηι νὰ ἰθάγῃ 
(1 Οον. νὶ!. τ; ἰχ. τ᾿ 47 τῃαΐ {πὸγ νυ βηθα 
ἴο ᾿ροβε οἰγοιηλοϊϑίοη οἡ ἴῃ6 ἢδαίῃθῃ 
σοηνοτίβ, Δηα ἰῃαῖ ἴΠΕΥ αισοϑθοηξά 51. 
Ῥαι} 5 ΑΡοϑι]θϑἢρ, )οϊμοα της ἰηίγιά6Γ5, 
Δἰτπουρἢ {Π6Υ6 15. ΠΟ σϑάβδοῃ ἴο {πη τΠαΐ 
ΠΟΥ Ψ6ΓΘ ΠυπΊοτοι5. ΡτΟΌΔΟΪΥ ποῖ ἃ 
ἔοινν Τ εὐνιϑῖν 6] νοσβ, Ἔϑιγαηραα γοσθηῖγ, 
ἰο]]οννεα {ΠΕ6ῚΓ ἐχαιρὶθ. ὍΤΙ ἰοσιϊ Δ 0]ς8 
ὑπο οἱ ὨοσΌ]α οἰθηγθηῖς. ᾿πτ θα !αιοὶν 
οἸρδηϊζεά ἃ βϑγϑβίεηι οἵ ορροβιιοη ἴο 1Π6 
ΑΡροϑβι|ε. 

.. ΤΠΕΥ πιεῖ 15 σοβρεὶ ὈΥ α σουηῖοι- 
δοβρεὶ, ψῇῖο ἰὐγηθὰ ΡΓΙΊΔΤΪΥ ὑροῃ 
ΟὨ σι βῖ᾽ 5 ῬΡΘΊβοἢ μα Βεσοη ΑΓ Ὺ ἀροη ἴῃς 
Μοϑαὶς αν (οἢ. 111.) ΤΉΘΥ τεοορηϊζαα 
1ῃ (Ὠτιδῖ οὴἱγ ἴῃς δοὴ οἵ ανια, Ὀοτὰ 
πηήθτ [6 ἰανν, ὨΙΠλ56 ] οὐ βογνιηρ [ἢ6 ἰαν, 
δηΐ οἥετγιηρ [6 ὈΪ]Θ5ϑιηρϑ οὗ ἴῃς Μαβϑιδῇῃ᾽ 5 
Κιηράοιῃ ἴο ͵ εὺνϑ αἰίοηθ. ΤἼδΥῪ δϑιτηαϊθά 
ΟἸγῖθὶ ΟἿΪΥ δοσοοσάϊηρ ἴο 15 ουζινατά 
αἰγουτηβίδησο πε τηδηϊεβίδι θη 1 τἢ6 
Βεϑῆ. “ΓΙΙΒ 15 αὶ 81, Ραμ] ἴθτπ5 ἃ 
“(ἢ γχιϑῖ αἴϊοσ (6 ἤεφῃ." ὙὌΠΘΥ αἰα ποῖ 
ἄδηγ ἴμαὶ (Ὠτιϑὶ αἰδα δηα τοβα ἀραϊῃ ἀπά 
δϑοθηάδά ᾿ηἴο ἤξάνεη. Βιϊΐὶ {ΠΥ Ἰοοκοὰ 
ὍΡΟΙ [Ἂ{Ἰ656 1Π1]ησ5. ἃ5 Ὀατα Ὠϊβίοτιςα ἔδοῖβ. 
Τῆδσ οτυοιῆχιοη ννὰ5 ποῖ ἴο πδῖὴ νι ῇῃδῖ 11 
ὰ5 ἰο δῖ. Ῥαυ], ἃ 5: ΠΡΡΙΩΡ αὐνᾶγ ἴγοιλ 
ΟὨγιϑὲ οὔ [ῃη6 Βδϑῇ δῃὰ Δ}] [15 γεϑίγισιοης 
8 πα [ἢ 5016 ἰουηάήαίιοη οἵ Γδσοῃο το 
ΜΠ Οοα, ποῖ ἰοσ ἴῃς ξεῖν αἰοηθ, Ὀυΐ 
ἴουσ ἃ}} ποθ. Τῆς στϑϑυσγθοίίοη δηά 
ἀϑοδηϑίοη ἢδα 0 ἀοοίτγιηδὶ οἰσηϊβοληςσα 
ἴογ ἴμεπη. ὙΠῸ τῃουρῃς τπαϊ [Πσγουσῇ 
[Π656 ΟἾγχιϑθῖ σμαηροα [ἢς τορίοη οὗ [15 
δχιβίθηςθ, δηα Π0 τογο. Τὸ ὅ8ϊῖ. Ραμ] [ἢ 6 
σσποιῆχίοη δηαὰ τοϑυσγθοίίοη γεγα τἢ6 
δίαρεϑ ἤτουρῃ νΠΙσἢ [ῃ6 ϑανίουγ ραβϑθα 
ἴο ἃ Π6Ψ, δρι για] οἱ ουιβ θα ἰοσπὶ οἵ 6, 
οἴ ψῃιοἢ ηδιν [16 4}} (γι 5 5 σὰ [ΟΠ] ὁ ς 
Ψ6ΓΟ σαραῦ]6 οὗ ρατίακιρ τῆσουρσῇ ἰαἢ 
ἴῃ Ηϊ. ἴῃ (ἢ15 οσῃῃ 5:ῖ. Ρδὺ] Πιτηϑοὶ 
δὰ 5βεὴ Ηΐϊπ), δηὰ ἰπογθοίοσα ρὑγοδοῇθα, 
ἴῃ σοηϊγακί ἴο Π61γ ΟΠγχιοῖ αἴοσ ἴἢ6 ἤδςῃ, 
ἃ (ἸὨτιβ νῆο 5 5ριτἴ, τῆς Ινοτὰ οἱ φἴοτγ, 
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Ὡοΐ τηόταὶγ (ῃ6 ὅοὴ οὗ αν, Ρυΐ [ἢς 
ϑσοη οἵ σουά. 

Ἐύγῖθοσ, δ5 τῆς Τἀαϊζεῖα σοηϑιἀογοά 
ΓΟ χιϑῖ ἴο ὃὈ6 ἃ ραζίδγ) ἴο ἸΏ6ῃ ΟὨΪΥ 85 ἢδ 
ἰϊνεα δηὰ δοιβα ἀυτηρ Ὠϊ5 ΘΓ ΪΥ ΟΔΥΘΟΙ, 
ΠΟΥ ἀξοϊαγεα ᾿ἴ ΠΘΟΘΘΘΑΤΥ ἴῸΥ 411 τηθῃ, 
10 ογάθγ ἴο Ὀ6ὲ βανεά, ἴο οὔὲγ μ6 Μοϑβαδὶο 
1,νν 45 Ηβ ῃδά ἄοῃε. Τῇῆε Μοβαῖϊς [1 
ἰπεγείοτε, ἱοσεῖμοσ ἢ τἴῃ6 Μοβαὶς Μιη- 
ἰϑῖγγ, ἡ] ἢ (ΠδΥ σοηϑιάδγεα ἴο 6 οοη- 
τηυδα ἴῃ τΠΘΓ ΟΥ̓ ΡΘΊβΟη5, ες οὗ 
οἴεσηδὶ να] !γ δηὰ ρίοῖγ. ὙΤΠΟΥ αἱά 
ποῖ ἀδθὴγν ἴμαῖ ἴπ6ὸ Οδμῃίθα σοουὰ Ὀ6 
δανος, ὑὈὰῖ ἴ[ΠΕγ σομιοηα δα (δι ΟΕ! θῃμο6 
ἴο ἴπ6 1ὰνν νγοὸ5 [ῸὉΥ ἴῃ 6πΠὶ, 45 [οσὺ [6 νν8, 
μοῖ οηἷγ ἴΠ6 σὰ ]α οἵ "6, Ὀὰϊ 2.έ νιέαης οὗ 
σαίναποη. ΑἸΙ τἢ15 15 υϊδ οἰθαυ ἰτΟτὴ 
[Π6 τερθαϊβα οἰδϊδπιθηῖΐ ταϊ ἴῃΠ6γ δα ]ῖοτ- 
αἰδα (6 ννοσὰ οὗ Οοὰ (1!. 17; ἵν. 2). ἔγοζα 
[π6 γνῃοϊα ἴθῆοσ οὗ οἤδρ. 11}, ἔτοηὶ ἴν. 4; 
ν. 18--21 ; Χὶ. 4, 8ἃ5 ΨΜ6]] ἂς ἔγοπὶ οἴῇεσ 
Ῥᾶϑϑᾶρθβ. ΤῈ 1ΠΘοτῪ ἴμαῖ ἃ ΙηδΔη Τα- 
ςσεἰναϑα, ττουρῇ (ἢ τη ΟΠ Ππῖ, ἰουρίνθηθϑ5 
οὗ 51η5, ἃ Γἱρῃίθουδηθθα οὗ σοά, ὑποθῇ 
ἢ ΟΠ 51, ἀϊεὰ τὸ 561{ἀηά (Π6 ἤδ5ἢ, ῃαὰ 
ἃ ὯΘΥ ΡΣΏΟΙΡΙα Οὔ 6, Ὀθοδηλα ἃ μα νν ογθδᾶ- 
ἴυγο, ἃ 80ηὴ οἵ Οοά, τννᾶβ. πιλ66 ἴτεο, ννἃ5 
Βιδαυδηγ δϑβϑιτα]αϊεὰ ἰο ΟἸγιϑῦ 5. ροῦν, 
ΡΟΘβϑ6556α 1 ἴῃς ᾿η-αἀὐγ6]]} σ΄ ϑΡΙΓΙΐ δΔῃ 
δαγησβὶ οὔῃε ἔαΐζυχε ᾿μῃδγιδῃοε ----Ὁ]}} [Ὠ]ς 
ψΜὰ5 ἴο ἴδ απἰητ6] ΠΠ|σὺ]ς (2 (ον. ἱν. 2). 

11, ΤΟΥ 4554116ἀ ἴ[ῃ6 ΑΙροϑβῖϊθ ρϑυβοῃα 
αἴ 4]} ροιηΐ5 ἴἢ ΟΥΩΘΓ ἴο ἀτῖνα ἢϊπα ουϊ οὗ - 
Οοπηῖῃ, τπουρἢ [ἴ ννὰ8 ρατί οἵ ἰῃαΐ δ η τ} 
ψοσ ἃ ψν]οἢ (ἀοά Πα ΟΥΡΊΏΔΙΪΥ αϑϑιρηθά 
ἴο Ὠἰπι, απὰ ἢθ μαά τηδᾶάξ 1 ἢϊ5. ΟΝῊ 
ἀοτηδίῃ Ὀγ σὶρ οὗ βριγτιῖυδὶ σοηαααϑῖ. 

ΤἼΘΥ τίου] [ῃ6 βουτοοβ ἔγομη ΨΏΙΟἢ 
ἢς γχοίδβϑεβεα ἴο ἔανε ἀδγινεα ἢ15 σοθϑρεὶ.. 
Βδοδυβα ἢ δϑουιθαα 1 ἴο ἀϊτθοῖ οοτ-- 
ται π]οδίοι5 ἔσο {[πΠ6 φρο θα ϑανιοῦγ᾽ 
(( 1]. 1. 12; 1 Οου. χν. τ, 3), 6. βαιά 
1ῖ ννᾶ5 ἴλε ὑγοάυςϊ οὗ τηδάμθϑϑ. ΑἹ] ἢϊ5. 
Θοκίδιιο 5ἴδίθϑ, Π15 νΊ 50 ὴ 5 δης τον] δ] ἢ 5. 
6 ͵Ὲ ΟὨΪΥ 1]Πυϑίτα τ ΙΟἢ 5 οὗ ἢϊ5. υηϑουηα 
τηϊηα (ν. 12). Ηδ μιΔἀ οτεαίβη ἃ σοβρεὶ 
ουξ οὗ ὨΙ5 ον αϊδοσάδγεα ᾿ππαρίηδιίοη, 
Δα ρῥγοδοῃθα πΊοΎοὶν Ὠιπ56 1 (1. σι ; ἱν. 
5), δοϊηρ ὨΙΠΟΥ δηὰ {ΠΠΠῸΓ δηὰ ἀδοδινηρ 
16 ψότ]α, 

ΤΠΟΥ ἀξηϊοά τ[ῃῆ6 ρσεηυϊηθηςβθ5 οὗ ἢ15 
ΑΡροϑβίθϑηιρ. ΤΏΘΥ Ὠδὰ Καονῃ ΟὨχιδὶ 
ῬΟΙΒΟΏΔΙΪΥ ἴῃ τἴὴ6 ἤεϑῃ (χ. 7). Ης μδὰ 
ποῖ, ΤΠΕΥ Παὰ Ἰεζίειβ οὗ σεοοιηπιθπάδ- 
το. δ δὰ ποῆθ. μον ΕΓ 
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Ἡδῦτοννβ, ἴϑσδοῖ 5, οὐ [6 Ξςοοὰ οἵ 
Αὐταμαῃ. ΗἸ5 νϑσῪ ϑιυβοσιηρα δηα Ῥ6.- 
Βδουτοὴ5 ρτονϑα τπαϊ ἢ6 νὰ ἴῃ6 ο])εοῖ 
οἵ (Τοά᾽ 5 ἀΙβαρρτοδδίοῃ (ιν. 7). Α5 ἴο 
[λε ΟΒυσοῆθ5 ἰουπἀδα Ὀγ ἢϊπὶ, ἴο νὨοἢ 

᾿Ὦδ ρΡροϊηϊδα δἃ5 [ἢ6 ἔτιῖ5 οὗ ΠῚ5. ΤῊ] ΞΊΤΥ 
Δῃη6 Ῥτοοίβ οὗ 115 νδ) αν, ναὶ νου ΤΠ 6 Υ 
Ὀυΐ πεϑῖ5 οὗ ᾿ηϊααν ἢ Ηδ Πα ὨΙπλβοὶῇ 
ὯΟ ςοηδβάθδησεα 1ῃ ἴῃ6 ἸδριΠηΔοΥ οὗ ἢ15 
οἷἶοθ, Ὀδοᾶυβα ἢ6 ἀϊὰ ποῖ υ86 (ἢς 
δεκηον]θάρεα ῥτίνιθρε οἱ ἰακίηρ ἴῃς 
τλδδῃβ οὗ ϑιμϑιβίθηςσα το (ἢ056 ΜΏΟΠΙ 
ἢς ταυρὰῖ (ΧΙ. 7). 
γα ἃ νοῦ ἴο ονοσῃτονιηρ ΠῚ5 

ΡῬΘΙΘΟΠΔ] ἰπῆυθησθ, ἴοῪ 4554} ὦ Ὦ]5 
ΟΠαγαςῖοσ ὈΠΘΡΑΓΏΡΙΥ ἢ οἤατγρεθ οὗ 
Ἰανηγ, σάγηαὶ] ᾿]ϑάοτῃη, 55εἰ οοιητηθηάα- 
[ἸΟΏ, τηδ᾽νουβαῖοη οὗ ΠΠΟΠΘΥ (νϊ. 1; 
ΝΠ}. 20), υϑυγραίίοῃ οὗ Ἰογάβῃι:ρ ονεῦ ἴΠῈ 
ΘΟΙΩΤΊ ΠΥ, ρΑΥΓΠ ΖΔ 510, ῬΘΙΘΟΠΔ] Δ}1- 
ΙΏΟΒΙΥ, οονατγάϊοθ, ἤαύθῆηθ8θ5 ἴῃ ὯΙ5 
Ἰοιῖοτϑ, δηα ἴΠ6 [1κ6. 

ΗΙΪς οὐνῃ νῖενν οὗ ἴπ656 τηθῃ δῖ. Ραυ] 
δκοίομδϑ ἴῃ ἃ εν Ὀο]ά εἴγοκθβθ. ΤῇοΥ 
Βορῃϊδιιοαϊοἃ σοῦ νψοτά. ὙὙΠΏΕΥ Μετὰ 
Ὀϑδιἀο- Αροϑίϊθα, ἀδοθῖῖαὶ] ψόσκοτβ. 
ΤΠΕΘΥ τοϑουίθεα ἴο ϑδεογοῖ ῥτασίοθβ. οὗ 
βἤῆδτηθ, δῃηὰ ἴο οσδῇγ Ίο Κοάηθθ5. ΠΟΥ 
ἍΘΙΘ σατηδὶ Ὀοδβίοτθ.Ό ΤῆΘΥ ῥ]απιοά 
ποτ βοῖναθ ὈΡΟῚ ΠΊΕΤΘ δχίθγηδὶ {Π]ΏΡρ5, 
ποῖ Ὁροὴ δηγιπιηρ ἰπαΐ Ὀεϊοηρεά ἴο ἴῃ 6 
ΙΘα] τοδῃ οὗ ἴῃς ᾿ϑαζῖ (ν. 12). ὙΤΠΘΥ 
ἍΈΓΟ Ὀσγείθ οΥ5 οὗ ππουπάδα 56] οοχα- 
ῬδοθποΥ δηὰ διτορδηςσθ, οἰδιπηηρ ἴῃς 
[πι1ἰ5 οὗ οἴοῦ τηϑη5 Ἰαθουγΐα (Χχὶ. 15); 
δηϑίανεσθ, ἀἰδνοῦγοῦθ, Ρ]υηήθγετς οὗ (6 
ΟΟΙΏΣΔΙΠΙ Υ, 56] αχαίῖουθ, το οἵ νὶο- 
Ἰθηςο (χὶ. 20). Του ψοτα ὈΠπάθα ὃγ τς 
Βοὰ οἵ [ῃϊς νοι] (ιν. 4); δῖα ΤΩ] 15ἴε 5 
οὗ ϑαΐδῃ, νῆο, δχϑγοιϑηρ [ΠΘΙΓ τηδβῖογ᾽ 5 
ῬονοΥ οὗ τταηϑῆριτιηρ ὨΙΠΊ56 1 ἰηῖο Δ 
ΔΏΡΕΙ οἵὗἁ Ἰισρῃῖ, ρᾷϊ οὐ ἴῃῆ6. ουξινατα 415- 
ΒΌϊ56. ΤΊΘΓΟΙΥ οἵὨ τηϊηϊδίεσο οἱ τισι ϊθοι5- 
Ὧ655 4ηα ΑΡοΞβῖ[165 οὗ (Ὠγσιϑβῖ, 

ΑἸ] [6 δσσυβαῖίοη5 ἀραϊηϑῖ [ἢ6 ΑΡΟϑ116 
ΔΙῸ ᾿ΔΟΘΔΌ]Ὲ ἴο {Π15 ρΑΎΙΥ, ἃ5 156 5 ἢ 
Ὀοῖῃ ὉΥ ἴθ ὶΓ παῖυτα δηα ὈΥῪ ἴῃς ςσοη- 
Ὡδοοη ἴῃ ΜΜΏΙΟἢ ΠΟΥ τὸ τηθητοηεά 85 
Ψ}06}} 1η [6 Θατ]δΣ ἀροϊορείς Ρογίοηϑ οὗ 
ἴῃς ἘρΙ5116 (1.--ἰχ.) δ5 ἴῇ τὴς ὅδ] σογηραῖ 
ἃ ομΐγαρος ἸῺ Χ.--Χὶ. 18. ὍΤΠὴ6 ΘΆΠΙΠΘΙ 
56] [ἀδίθησα 15 Ἰπάθεα πιοῦα τηοάοτγαϊα ἴῃ 
ἴοηθο, Ὀδοδιι56 ἢ6 15 5ΒῃθακΚίηρ τὸ ἴΠ6 τη] η 
ὑοάν οὗ ἴῃ6 (ῃυτοῦ ψ ἢ ἃ νίαν ἴο γοοοη- 
αΠἸΔίοη, ἡ ἢ 116 ἴῃ 5 ἰαϑῖ ραβϑαρε οὗ ΔΓΠῚ5 

ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ἢ (056 οὗ ψ ῃοτη Πα Πδα πο ΠΟΡΘ, 6 
1.565 ὈΠΘρασΙηρ ἰδησιᾶρο. Τῆς ἀρτδο- 
τηθηΐῖ, μοννανθῦ, οὗ ϑανϑσαὶ δχργθϑϑίοῃϑ 
αἰβειηο ον σηθνν5 ἴμαϊ 6 45 ἀθα! Ὡηρ ἢ 
[6 δας δηϊδροῃϊδῖα ἴῃ δοίῃ ο8565. 
Οοπῖραγα 111, καὶ Η, ἢ χὶ. 22; ν. 12 ἢ 
χι 7; ν. 1τ6 ψιτῇ χὶ. 18; ἵν. 4 ΨΠ χὶ. 2, 
14-15; ἱν. 1-τό ΜΠ Χ. 1, 10, 11, δῃηὰ 
ΟἸΠΘΓΙ ραβϑαρθ85. 

ΘΌΟἢ Ψ6ΓῈ ἴῃς Πηρίεδαάοτς οὗ τῆς εγβῖδ- 
τηαῖ χει δηὰ ὑπϑοσυρυϊους [πάδῖς σοπη- 
διπαϊίοη νη Οἢ ὅῖ. Ῥαὶ] ἢ45 ἴὸ εῃσοῦηῖοῦ 
ἴΏ ἴῇῆ6 ϑεσοοηὰ Ἐριϑίϊβ, ΤμῈ (ερῃᾶ5 
ΡαΥῪ οἵ με ᾿ΕἸγϑοῖ ἘΡΙΒ116 15. ποῖ ὄνθῇ 
Παιηθᾶ, [15 τ ΠΊΌΘΙ5 ΠΥ ἢανε Ὀ6Θη 1 
ΒΟΠΊΘ ΠηΘΔΘΙΓΟ ΔὈΘΟΥΡΘα 1ῃ 16 ρϑησταὶ 
Ἰεαριιθ, ΟΥὙ ΤΏΔΥ ἤανα Ὀδδη διηοηρϑί ἴΠο56 
οι ἴῃ6 Αροϑῖϊα πορθὰ ἴο γϑρδίῃ, 
ΨΏΙΟ, 15 ΠπΠΊΟΤΟ ΡῬγΓορα 6. Βιυῖ [ἢ6 
ΟἸ γιὲ ΡΑΓῪ ἢὰ5 ποῖ ὙΠΟ ἀϊ5αρ- 
Ῥθαγαά, ΟΥ ποῖ οὔἱγ ἀϊά ἴῃ 6 δπῆγα σου- 
βιῖος ἴὰἀτη ὑροὴ ἴῃς ρῬεβδοῃ οἵ (Ὠ σιϑῖ, 
Ὀὰϊ Πότε ἰ5 δνιάδηςς (χ. 7) ἴῃαὶ τῆ8 
δάνευθα τος οοηϑιἀθσοα {πεηλβεῖνε5 ἴο 
Ὀεϊοηρ ἴο Ομπβὶ ὈΥ ἃ 5ρ6εῖδὶ Ὀοηά, ἴο 
ΜὨΙΟἢ 81. Ῥαὺ] σουϊὰ ἸΔΥ πο εἰαῖη. ΤῊ]5 
νὰ ἴῃΠ6 Ὀοπά ἱηνοϊνεα ἴῃ 1Π6ῖγ Πανὶηρ 
ὈδΘΩ ΡΘΊβΟηα] αἰβοῖρ] 65 οὗ 1ἴῃ6 ϑανίουτ, 
ΟΥ ανίηρ τεοεϊνθα {ΠεῚΓ τοδοῃϊηρ ΠΤΌΤΩ 
ἴοβ6 ψῆο δά Ὀδδη 15 αἰδοῖ ρ]65, δηα ἢ 
τηοάθ] Πρ ἸΠΘῚΓ ουὐϊναγαά |ϊν65 5(ΠΟΙΥ 
αίϊον 1ῃΠ6 ὄχδίηρὶςα οὗ (τιδῖ ἴῃ τῆς ἢδ5ἢ. 
11 ψου]ά βθεῖὴ [ἢδῖ ἀτηοηρϑῖ ἴΠ6 56 ΠΟἢ5 
γνΠΙοἢ ἀινιοα τὴ6 ΟΒυσοῇ, ἴῃς ᾿πσυάδτα 
[ουη [6 ραΓΥ οὗ (ῇγιϑὲ ἴο Δρρτοχιπηδΐα 
τηοϑὶ οἱ ϑοὶυ ἴο ἴῃ6 νον δηά στι]ὲ οὗ 
Ἰδ ὑτοίδεβεα ὈῪ τπουηβοῖνοβ δηὰ {ἢ θγο- 
ίοτε δάορῖίεα [ἴ5 ἀδϑιρηδίιοη. 

11 15 φυϊῖα δὴ Ἐπίθηδοϊς (ΠΘΟΥΥ ἴἢδῖ 
{ΠοῪ εσα δοίίηρ ἢ τη6 ἀρρτορδίίοῃ οὗ 
[Ὡ6 ΑΡοϑβι[65 δἵ [654] 6}, ἴο ἡ ἤοτη ἴΠ6ΓΘ 
15 ΠΟ Γοίθγσθησε ἴῃ χΧὶ. 5, Χὶ 11. ΤΊΠΟΙΓ 
τοδο ηρ νγὰ5 δΟἢ 8Ἃ5 πΠ0 Αροβίϊΐβ οουἹάὰ 
ἢᾶνα πιαϊηϊδιηθὰ. ΤΟΙΣ τηοίῃοᾶς ᾿νοῦ 
50 αἰβδῃοηῃοϑῖ, δηὰ {ΠῚ ἰτοαϊηθηΐϊ οἵ 51. 
ῬΑᾺ] 50 :ηϊἰχυϊζουβ, ἰΠδὶ 11 Τααυ γα 5. 8]] 
16 νι ] -Κηονῃ Ὀϊροϊεα δηὰ ἰδηδιοδὶ 
μαϊγεά οὗ [δνν8 ἀρδίῃηϑθ ΔΩ οὔθ ΨΏΟ 
ἀερτεοοϊαίθα τ(ἢς Μοβαὶς 1ηϑιτ]0η8 ἴῸ 
δχρίαϊη ἢον ἔφυ ἕλεν σου ἤανα σοϑοτίθα 
ῖο ἴπθλ. ΑἹ] τῃαῖ νγὸ Κπον οὗ 51. Ῥοῖσοσ, 
[ὴ6 ρστεαῖ ταργοβεηίαίινε οὐ “(ἢ6 Οσοβρεὶ 
οὗ {ῃ6 οἰτουπηςϊςι οι," δηά ἢ]15 το δίίοη ἴὸ 
5ι. Ῥαυῦὶ, οἴ Πμ6γ ἔσο (6 Αοςῖσ, (ῃς ΕἸτεῖ 
Ἐρίϑβε]ς ἴο ἴῃς Οοπμιβίδηβ, οὐ ἴῃς ΕΡ 5116 

το αὶ - νὰἰτἰ πται 



ΙΝΤΕΚΟΘΟΌΟΤΊΙΟΝ. 

ἴο τῆς (α]αίδης, Γοη ἄθτς 1ἴ πη ροϑ510]6 ἴο 
᾿πηρυῖα ἴο Πἰτη [ἢ6 τσειηοΐεδὶ σου] οΥ̓ 
1η [ἢ15 πείασιοιιβ σοῃϑρίσαον. [{81. Ῥδὰὶ 
ΠΔ Ὀδοὴ ἃνᾶῖα παῖ, ἴὰΏῇ ἀδπουποϊηρ 
ἢ]5. Οογητῆϊδῃ ΤΟρροηδηΐβ, ἢ6 'νὰβ 450 
8554 }Πηρ ἴΠ6 οπρίηαὶ Αροβίῖθϑ, ΟΝ Π6 
οοὐἹὰ εδχρθοῖ ἴμαὶ ἢ15 ςο]]δοῖο Οἡ 
Ὀ6Πα]Γ οὗ τῆς Ροοσ ϑαϊηῖβ ἴῃ 7 άδ5 ψουϊά 
ὨΕΘΙ͂Ρ ἴο τραϊηϊδίη ἃ ροοα υπάεοτϑίδπαϊηρ δ6- 
ἔνθοη ΠΙΠΊ561{ δηὰ ἴ(ἢ6 ΟΠυτγοὴ δὲ Γ ἐγυβα- 
Ιθῖὰ ψου]ά γαλαῖ 8Δῃ ἸΏ 50} 110]6 Θηϊρτηδ. 

11. ΤΏΞ ΠΑΤῈ ΟΕ ΤῊΕ ΘΕΈΘΟΝΌ 

ΕΡΙΞΤΙΕ. 

Τῆς ἀδῖο οὗ ἴμε ΕἸγϑὶ Ερ 51 νγὰβ [ἢ 6 
ΘΑΥΚ 5ρ Πρ οὗ Α.Ὁ. 57. Τὴε ϑεϑοοηὰ γγᾶ5 
ψΠιΐδη ἴῃ [ἢὴ6 βατὴς γδασ, Ὀυΐϊ [Π6 ἀχδοὶ 
Ἰηίογναὶ Ὀεΐνψθοῃ δι 5 ἢοΐῖ δλβϑγ ἀ6- 
τοστηϊπθα, [Ὁ ἀερεηας τδιηΥ ἀροη ἴἢδ 
Ἰεηρτῃ οὗ ἴῃ 6 Αροϑιϊε᾽ 5 5βἴαυ ἰὼ Αϑιὰ δίϊον 
ἢς ἀεοραίοῃεοά τῃἢς ΕἸγοῖ ΕΡΊ5116. Ηδ δή 
Ἰηϊεη 64 ἴο Τα ἴῃ Ερἤθϑυς. ὑπ] 
Ῥεηίεοοβὶ (αι (οσ. χνὶ. 8. Ὑβεῖμεσ τῃς 
τιοὶ οὗ ειμδίπιαβ ἴοοκ ρἷαςς δἱ [Πς6 ρτεαῖ 
ίδϑιιναὶ οἵ ΤΠ. 4ηα ἴῃ Μᾶγν, δῃὰ ψῃείμεοτσ, 
ΠΘΉΘνΟΙ ἰἴ ἴοοκ ρῥΐδςθ, ἴζ ῥτεοὶριϊαϊθα 
1ῃ6 Αροβίϊες. ἀδραχζίυγε οὐ ἢοΐ, 15 αι 
ἀησοσίδιη. Ηδ σοπίμμιθα ἴῃ Αϑῖα Ἰοηρ 
Θηουρἢ ἰοσ ΤΙπιοίῃΥ ἴο ροὸ ὈὉγ Μδοβάοηιϊᾶ 
το ΟοΥητῇ δηα τθ)οη ἢϊπ, ἀηα {Π6Ὲ [ῸΓ 
Τίιῖυς ἴο ρο ἴο (οπηῖῃ, απά, τεϊυτηϊηρ ὈΥῪ 
Μαοράοηϊα, ἴο Ὀ6 ἄὰς ἰὰᾷ ἼΤτοας. Βαϊ 
Βονν ἰοηξ [656 Ἰουγῆδνϑ Οσουρ!θα σαηηοῖ 
Ὀε σομηρυϊοὰ ΜΙ Ρῥτεοιϑίοη. ὑγ]θβοῖου 
{ΠπηΚ5 τηαῖ δὲ. Ῥὺ] σοαηηοΐ δᾶνὸ στηδῖ 
Τιΐα5 δαγ] οΥ ἴδῃ ἴννο πποη ἢ 5 αἰτοῦ {ΠΕ 
Ρατιίηρ. Ηςδ τηυβὶ μανα νδϊιῖεα ἃ Ψ}1]6 
αἱ Τιοδϑ, ἰοῦ 2 (ὑοσ. 1]. 12 ἀοδθϑβ ποῖ [τὴ- 
ΡΪΥ ἴῃαιϊ ἢς ἡ] ποῖ ῥργεᾶςὴ ἴῃς (ο58ρεὶ 
τῃοτα δῖ 4]}, αῃα τῇ θτα νγὰβ ἡαϊυγα γ Θοτηδ 
ΤΙ Κ οὗ τηϊδϑίηρ Τιὰ5. οὐ {πΠ6 ψΑῪ 1Γ ἢ6 
βίατίεα Ὀείοσα 15 αὐῦῖναὶ. Οἡ ἴΠ6 ΠΟ] 
ἴΠ6 αἰτουτηβίδησος ἰμαϊοαῖθ ἃ ἰοηροΓ 50- 
Ἰοῦυγῃ ἴῃ Αϑι4 ἴδῃ 6 ἢδά σοπίρδιηρίδίθα, 
δηαὰ νι [15 Ὧ15 υπαυλ!ῆδα Ξἰαϊοτηθηὶ 
{παῖ ἢ6 δὰ μγεδοῃδα ἴῃ ἘΡΠδϑυ5 “ τΠγδ 6 
γεαῦϑ" ἄρτθοβ (Αςῖϑ χχ. 21). Ηδ διτινοά 
ἴὰ ἴῃαὶ ἴον ἰονατάβ [6 δηα οἵ ἃ Ὑϑᾶσ 
(Ξες Αςἰϑ χνὶ!. 18--χΙχ. τ᾿, ἀπα Δ ]Ὲβα θυ), 
πὰ 1[ἢπδ ϑἰδγϑαά πο ἰαίεσ ἴῃαη Ῥϑηϊεοοϑὶ 
Α.Ὦ. 57, [6 ννὰϑ ΟὨΪΥ ἴ6Γ6 2: γξϑαῖς αἵ 
ἴΠη6 πχοϑῖ, ᾿νὨΙΟἢ 15 ἴοο 5ῃογί ἃ ρεγὶοά ἔογ 
τῆς. Ρῥγδοῖβα ἰδηριαρε οὗ Αοΐβ χχ. 21. 
(Νοῖς τς ῥγοϊωϊηθηϊ ροϑβιοη οὗ τριετίαν 
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ἴῃ 16 οΥὔρΊπΑ], δηᾶ ἴῃ6 νογὰς “ ηἱρῃϊ 
δΔηὰ ἀν.) ὙὍὙΠεῖα μὰς [αι Π Υ ὙγΑ] Πρ᾽ 
ίο. Τιῖυς ἴῇΏ Μαοσράοηϊα, ψῃιοὴ Ἰἰε οᾺ 
ἢϊ5. τηϊηα ἃ ἄθδρ τεοο]]θοίίοι οὗ Ραϊηξι] 
δχρροίδιίοα, δηᾶὰ ἢ6 ἴδῃ μαᾶ ἴο ψηΐα 
της Ἰοῖῖεσ, Βιιῖξ (ἤδγα ννὰβ 511} {Ππ|6 ἔοσ 
Τιῖας ἴο Ὀδᾶγ ᾿ἴ ἴο ΟΠ, δμα σομρ θῖβ 
[Ὡς ψοῖκ οἵ [ἴῃς ςοἸ]δοίίοαυ Ὀδίοτε [ἢ 8 
ΑΡοϑβίῖα γηνεά (2 (ου. νἱῖϊ. 17. 1χ, 3). 
Ὀυτηρ ΠῚ5 βία ἴθ Μοβάοῃϊα 6 ψγεηῖ 
ΟΝ ἴποβα ραγίβ,᾽ δηὰ ρᾶνεὲ [ὃς 
ΟΠυτο 65 πυοἢ δχῃοτίδίιοι (ο5 Χχ. 2), 
δῃηὰ ἢδ6 τηυδί πᾶν σοδοηδα (ὐοσίηιῃ ἰαῖβ 
ἴῺ ἴΠ6 γϑᾶγ, ἔοσ πανηρ σεπλαϊηςα ΟὨΪΥ͂ 
ἴῆχεα ποητῇβ (Αςῖβ χχ. 3), ἢ6 ρτοσθεαρά 
ἴο ῬΆΙΠΙΡΡΙ, δηῃα ἂττῖνθα 9ῃοσ ]ν Ὀδίοτα 
Ἑλϑβῖογ, ννῃϊοἢ ἢς Κερὶ δὲ ἰῃδϊ ρίαςθ. Αἢ 
ΘΑΙΘΙ Δρρτζοχίμμαῖα ἀαΐα ἴῇδηῃ Οοίοῦογ 
Α.Ὁ. 57 σδῃ βοδγοεὶγ Ὀ6 δϑϑιρῃεὰ ἴο [πε 
Ερίβι]ῖς. ΤΏΙ ἱπίεγναὶ θεΐννεθη 1 δηά 
[ἢς ΕἸγϑί 15 ΠΟΙ ΘΓ τ ἢ ΠΊΟΤΘ ΠΟΥ τυ Οἢ 
1655 [Δ 15 τοαυϊγεα ἔοτ ἴ[Π6 1Ἰηϊουτηθαϊαῖα 
δνθϑηΐβ, δηά οσ ἴπΠ6 τηαῦκεὰ σἤδηρε ΜὨΙΟἢ 
ἴῃς 5ιτπαϊτίοη ἴῃ Οογπῖῃ Παα οἰθαῦὶν υἢ- 
ἀεγροηθ. Νὸο οεγίαιη ἰλΐεσγθησα οδῃ 6 
ἄταννῃ ἴσοῖὰ ἴῃ6 Ρῇγαβθ “ἃ γϑαῦ Δρὸ ἢ 1ῃ 
ὙΠ}. 1ο, ἰΧ. 2, Ὀδοδλυδα ἰἴ 15 ποῖ Κῆόονῃ 
Δοσοοσάϊηρ ἴο ΨΏΙΟΒ οὗ βθθνεσαὶ σδ] Πα ΔΥ5 
1λὲ Αροϑβίίς τεοκοης, [[{ ἢδ οουμῖεά 
δΔοσογά!μηρ ἴο ἴῃς ΓΘ 15} Οἰν}] γεασ, ΠΟ ἢ 
Ὀερᾶῃ αὐουῖ ἴῃς επά οὗ ϑερίθῃθου, ἴῃ 6 
ἐχργδϑϑίοη ψουὰ δοσοσά νι ἴῃ6 ν]Ὲν 
ἰῃαι ἢ ψτοῖε δῦουϊ Οοἴοῦο.. 

11. ΤΙΕ [ΝΤΕΟΒΙΤΥῪ ΟΕ ΤΗΕ ΕΡΙΞΤΙΕ. 

ΤἬΏΘΓΙΕ 15 0 δνιάδηςε Ῥηαΐεανοσ [ῃαϊ [ἢ]5 ᾿ 
ἘΡΙ5116 νγὰβ ὄνεσ τερασάθα ὈΥ δηϊα!Υ 
οἴμοι 56 (ἤδΔἢ 85 οὴθ ἰεϊζοσ. Αἰδιρῖβ ἴο 
ἀϊνιθ οὐ ἀἰδιίγιθυῖα 11 Ἰηϊο νο ΟΥ ΠΊΟΓΟ 
ΘΓ τηδᾶθ Ὀγ ϑϑιηΐογ (1767) δπὰ γε ῦοΥ 
(1γ98--1806). ΤἬΕΙΓ ΔΥΡΙΓΓΑΓΥ ν]ανν8 ΤΑΥ͂ 
Ὀ6 566η ἴῃ Ὁγεάμετ᾽ 5 ΕἸη]θιταηρ 1. ἀ. Ν. Τ. 
Ενθη ιεβαεσς οριηίοη ταὶ ἴῃς ΕἸ ΡΙ5116, 
[που ρἢ ΟΠΘ ἰῃ ϑυῦβίδῃςε, 15 αἰν]510]6 ἢ 
Τοίθσσεμος ἴο ἴπῸ {ἰπὸ5 οὗ νττηρ, (δ 6 
ἢτοὶ ρατί (1. 1--νι]. 1) μανὶηρ Ὀέδη σοχ- 
Ροβεὰ Ῥείοτβ, δηὰ [ῃ6 σὑϑῃδιηοσ ἀΐοσ 
τῆς αττῖναὶ οἱ Τιῖι5, ἢᾶ5 ἰουηὰ {{{|6 σὰρ- 
ροτί, απμὰ νι ροοά τϑᾶβοῃ, [οὺσ 2 (ου. 
1. .14-} 50ἘΠΟἸῚ ΠΥ σμοΐνθ ἴα [6 
Αγροϑβιΐα ννὰβ σορῃϊζαηΐ οἱ ἰἢς πον5 οὗ 
Τιῖαβ ἔτοσῃ ἴπῸ Ὀερίμηϊηρ οἵ ἴῃς ἸΕΘΙΓΕΣ. 
ΤΠ6 ααδϑίίοη οἵ ἱπῖδρυιν τνᾶ5 {ΠΘΓΘΙΟγα 
οοηϑιάετεα ἃ βειδὰ οπθ, ὑη1], ἴῃ 1820, 
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Ἡδυβθταὶῃ ντοῖ “ΤΏ Ἐου- ΟΠΔΡΙΟΥ 
Τιοιῖοσ οἵ Ῥδὺὶ ἴο [6 (οπηιῃΔη5," ἢ 
ΠΟ 6 οσοπίοηαεσα τῃαϊ ἴῃς Ἰαϑῖ ἔοιυγ 
σμαρίειβ ΨΕΙΘ ἃ βϑδραζαΐθ σοι ρΟϑΊΟΏ, 
δηα σοηδι(αϊεοα, ἴῃ ἔδοῖ, [6 Ἰηϊοττηθαϊαῖα 
Ἰεῖῖοσ θεΐνεοη τῇς ΕἸσγοὶ δηᾶ ϑεοοηΐ 
ἘΡΙ5ῖ] 65. δὲ πᾶ δοθῇ οἤεοίαδ)ν 
ΔΘ γα Ὁγ ΚἸόρροτ. ὙΥ̓ΒΘΙΠοΓ ἃ Ἰοθιοσ 
15 ΔῊ ΟΥΡΔΏΙΣ ΨΏοΪΘ ΟΥ ηοΐ ἄοςβ ῃοΐ 
ἀεροηα ὕροὴ ἰἴ5 σοῃίθηϊβ τηθγεῖγ, Ὀὰυΐ 
ὉΡΟΩ 115 σοηῃίθηϊβθ ν]οννεα ἴῃ {Π6ῚΓ Τοὶα- 
Ὅομ ἴο ἴπΠ6 5ιτυαϊίοη οὗ ἴπὸ Ὑ ΠΙΕΓ δηά 
Ἦϊς τϑαάθβ. [1{ [6 -ϑυ]εοῖ-τηαῖτου δηά 
16. οἰτουτηδίδησθα ἄρτος, 1ἴ 15 ϑυβιοιθηῖ 
ἴο Θϑίδ Ὁ] 5 ἢ [6 ὑη 1} οὗ [η6 στ ηρ ; δηά 
ἴΠ6γ6 15, υημαἀουδίεαϊγ, βοῇ δῇ ἄρτθο- 
τηθηΐ ἴῃ 1Π15 σαά56, πος] Πϑιαηαηρσ τῃ6 
ἀἸβραγγ οὗ ἰδηρίῃ Ὀεῦνθθῃ ἴῃ 6 βεοι] 0 ἢ 5 
οὗ ἴῇες ἘΡΙ5116, ἃ βθειηϊηρ αἰ ΠΑΥΓΊΟΩΥ ἸῺ 
ΤΠΘΙΓ ἴοῃθ, δοῦηα δῦγιρι {ΓδῃϑἸοη5, δηά 
ΒΟ ΟὈΞΟΙΓΓΥ 1 τῃ6 σοηηδοίίζοη οὗ 
ἰάθραβ. Νὸ οὴα οἂὴῇ δχρϑοὶ ἃ ἰείζευ 
Ρεμηδα υὑπάογ βἴσοηρ σοηῆιοιϊίηρ δπιο- 
ἘΟΏ5, δη ἴῃ6 ᾿πηπηδϊαῖϊα ῥτγάθϑυσα οὗ 
σΟΙΡΪοχ αἰτουτηδίδησοα, ἴο ἢανε ἴΠε6 
ΒΥΙΩΓΉΘΙΤΥ δηα ΟἸΘΆΓΠα55 οἵ ἃ οἰαϑβϑίςδὶ 
Ποτηροβίςοη. 

ΙΝ. ΤῊΕ ἘΕΕΕΌῚΙ ΡΕΟΌΠΟΓΘΕΙ ΒΥ ΤΗΕ 
ἘΡΙΞΤΙΕ. 

ΤῊΣ εἤξοϊ ῥγοάυσοα ὑροῃ 115 τολάθυβ 
ΌΥ [15 τηοϑῖ σοιηγκαῦ 6 ΑΡοϑβίο]!α 
ΨΓΌΩΡ 15 ποῖ τοοοσι θα, ὙΠδ ράββϑαρε ἴῃ 
(π6 Α-εῖϑβ (χχ. 2, 3), γΒΙ ἢ τ6}}5 5 ἴηι 58, 
Ῥδυ}}5 Ἰοηρ-ΓΟπηβθα νἱϑιὶ ννὰβ αἵ ἰδηρίῃ 
Ραϊά, ΟἿΪΥ 84γ5 ἴπαὶ “ες σαπια Ἰηἴο 
στεδοα δπα {ποτα δροάς ἴἤτεα τηο ἢ 5." 
ὙΠοη ψ͵ὸθ σοηβιου [ἢ σι τοηρ τοδοίοῃ 
Ϊῃ ἢὶ5 νου ἂἃ5 ἀδϑβουροα Ὀγ ΤΙῖ5 ἸῺ 
αἢ. νἱῖ., 6 σδηηοι Ὀυΐϊ (Ὠϊηκ τῆαϊ τῆς 
ΕΧΙΓΔΟΓΟΊΠΑΤΥ “εῖρῃϊ δῃα ρονεγ" οἵ 
(15 Ἐριβι]α, τσιτῖθη Ἐχρταθϑὶν ἴο ἴακα 
τῆς ἰανουταῦϊες ἄς αἱ 115 μειρῃῖϊ, ὑσο- 
ἀυςοα ἃ ἄδερ ᾿πηργθϑϑίοη, δηά ἢ 15. 15 
οοπμῆβιηθα ὈΥ ἴπ6 τηθτο ἀυταϊίίοη οὗ ἢῚ5 
50] ουτη δ (οπηῖῃ. [{ 15 ΠΊΟΓΘ 5(ΓΟΠΡΙΥ 
σοτιτοδογαϊθά Ὀγ ἴμε ίαοϊ ται ἀυτηρ Ὠ15 
νἱϑῖὶ ἢ6 ντοῖθ τἢ6 Ἐριθι]6 το ἴῃς Εο- 
ΤΩΔΏ5, ἴῃ ΠΟ ΤΊΔῺΥ πηοτηθηΐοι5 [ΟΡ ο5 
Γεσαῖνα ἃ οδίπι, ρῬτοίουπά, 5ϑιυϑίαϊποά 
ἰτοαϊτηθηΐ, βῃονίηρ ἴῃας Π6 Παὰ τσε- 
σονογεα ἴπμαϊ τοϑὶ οὗ βρ᾽πί δπᾶ δῇ οὗ 
ΜΏΙΟΝ 6 ᾿δα ΧΘΟΘΉΓΥ ὈδΘη 50 5ΟΧΕΙΪΥ 
ἀδϑῖαϊε. ὍὨα ΤσΟ]] σοῖο. 4150 σδπὴα ἴο 

ΙΝΤΕΚΟΘΟΟΤΙΟΝ. 

ἃ ὮΔΡΡΥ ἰ556, ἴὉΓ ἢ6 δά κ5αἱὰ (1 (οτ. 
ΧΥ]. 4) ἴῃαϊ 1{ τῇς διηουηὶ ϑυρβοτιδοὰ 
“βου ἀ Ὀ6 ὙΟΥΙΠΥ οὗ ἢ]5 ρσοϊηρ 4150," 
[ῆ6 ΟοἸηῖηίδηῃ Ὀδάγοῖς οὗ ἰἴ 5ῃουϊὰ 
ΔΟΘΟΙΏΡΔΩΥ πὶ ἴο 6γυβα θη), δἀηὰ νψνὰ 
δηά (οπι. χνὶ. 26) παῖ ἴἴ ννᾶ5 ἐουηὰ 
ΨΟΣΓΏΥ οὗ Ὠὶβ ροίησ. 850 ἴασ. ἴῃς Ἰειζοσ 
ὈοΓα 115 ΡΙΟρΡοΓ ἔπι|ῖ5, θὰ ἢ15 οτιρίηδὶ 
7Θν 5ῃ ρογβθουῖοτβ (Α ἰδ χυ!. 6, 12, 12). 
ΕΓΘ ποί ᾿ἰΚοὶν ἴο Ὀ6 τηο] 6 α ὈΥ βυς ἢ 
ἃ Ῥᾶβϑαρα 8ἃ5 2 (ΟΥ̓, [1]. 6---ι8. Ηἰ5 
Τυααϊζίηρ δᾶνθγθαγιεβ δἷσο ψου]ά πδίυ- 
ΤΑἸΪγ Γοιηα]η τη ρ]ΔοαὉ]6 δίῖοσ ἢ15 ρο]οιηῖο 
δραϊηβὶ ἴΠ 61 [ἢ 2 (ΟΥ Χ. 1---ΧΙ!, 18. δῇς 
σῇ ᾿πηδρίηθ ἴΠ6 τρδ]σηδηΐϊ τὰρα ψιῇ 
ΜῺΏ1Οἢ πο γ νου] νυ ]η65ς5 ἃ ἴἴγοα τῃοη τ 5᾽ 
ἀδμηο  Ἰοη οὗ {ΠΕ βδαίδηϊο βιγοηρῃο ἀς 
(2 (οι. χ. 4. Βιυῖ 50 Ἰοῃβ 8ἃ5 ἢ6 νγᾶϑ 
ἴῃ ἴῃς. Ὀοβοιλ οὗ ἴῇ6 (ἤυτοὶ, 6 νγᾶϑβ 
δαΐδ, δηὰ 1 ννγὰβ ΟἾΪΥ̓ Οἡ ἢὶ5 ἀερασγίυσε 
[ῃηΔϊ Δῃ υῃϑισοθϑβῇι! αἰζεπιρῖ γγὰ5 τηδὰδ 
ἴο ἴακε ἢ5 16 (Αοῖϊβ χχ. 3). ἵνα 
Ἰοοῖς Ὀεγοημά τἢς τϑοοτὰ οὗ ϑοιρΕιγα 
ἰονατάς ἴῃ6 οπὰ οἵ τῃε6 ἢτϑθὶ σδηΐυγγ, 
6 ΔΙΘ6 ΔΡΆΙΏ Ρῥτεβοηϊθα ΜΙ ἃ ἀδτκ 
Ῥἰεῖατε οὐ τῆς (οΥηῖῃίδη σομλη γ. 
ΘΟΠΊΘ ΡΑβϑᾶρδϑ ἢ ἴῃ ΕΡί5116 οἵ (]επιθηῖ 
οὗ Κοπιε ἴο τῆς Ομυτοὴ οὗ (ογη (566 
ΘΘΡΘΟΙΑΙΪγ σμαρίθσβ 111. δπὰ χχχ.) 506 }Κ 
παι {Π6Γ6 χιϑῖθα ὄνθὴ 8 ΤΟΤΕ δχίγανα- 
ρδηϊ 5ριτῖ οὗ ἐδοϊίοη δηὰ ἱῃϑ δογά δ οα 
[Δ νὰ ἢπα 1 51. Ρδυ] 5 Ἐγρι51165 δηά 
Αἰτηοϑῖ 45 Ὀδά ἃ 5ἴαϊβ οἵ τηοταὰ] σουγυρΈοη. 
Ογίδιη]ν ἃ ἔγεϑἢ τὰςσα οὗ τῆδῃ δά βργυηρ 
ἪΡ, δυὰς 1 ψου]α 56θηγ ἰμαΐϊ ὄνεὴ δὴ 
ΑΡροϑβῖῖ!ε πιυϑβῖ ποῖ Ἔχρεςῖ ἴῃς ἔπιῖ5 οὗ Ὠ15 
Ἰαϊσουτῦα ἴο οὐἴ]ῖνε 116 σοπαεσαίοῃ δηγἀϑϊ 
ΠΟ Π6 [85 το δά, Ῥεῖῆαρβθ 0 ἰῃ- 
βυσποα οουἹἱὰ μανα Ὀδθη Ἰαβίηρ ἰῇ 50 
τηϊὶχθὰ δπὰ νοϊδία ἃ ρορυϊαίίοη. [Ιὲ 
γγΑ5, ΠΟ Εν συ, ἃ ρίοποιϑβ δο!νθιηθῃῖ, τῇ 
[6 τυ σἢ Ρδορὶς νης Οσοα Παὰ ἴῃ τῃαξ 
οἷἵγ (Αοῖθ. χνλ. 10) δηϊογαᾶ, απ εσ (ἢ 6 
ΑΡοϑί]ε᾽5 συϊάλποθ, ἰῃηῖο {πε ὶσ δ] εδβθά 
τεϑσῖ, [{{{τῆ6}γ σι] άγοη αἰ ποῖ, Κα [Π6ΙΓ 
ἔλΊΠο ς, γι] ΘΓ πὶ [ἢ 4]] ᾿Ιδϊορβ ( 
(ον. χὶ. 2) δηα Κεὲρ ἴῃ6 ρῥγεοθρὶβ Ἐς 
ἢ ἀο᾽ινεγεα αηΐο [Πδ πὶ 1η 1ῃϊὶς ϑεσοομά 
ΕρΊβις, γεῖ τῆς ἘΡιδῖ]ς 1156]{ το νῃ ἢ 
[ῃ6 νοτάς οὗ ἴῃς ρτεαΐ σσεαὶς Ὠϊβιοπδῃ 
Βανε Ὀδοὴ ὨΔΡΡΙΪΥ ἀρρ]ϊοὰ (κτῆμα ἐς ἀεὶ 
μᾶλλον ἣ ἀγώνισμα ἐς τὸ παραχρῆμα 
ἀκούειν σύγκειται, Το, ἱ. 22) διᾶ5 Ὀὲε- 
ΠΟΙ ἃ Ῥοβϑθβϑϑίοῃη οὗ 84]1] σἤδῃ ἴοσ 4]} 
{{π|65; δᾶ5 ἄοης δηά Μ|]1 οοπίϊηιθ ἴο 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΌΟΤΙΟΝ. 

ἄο 158 ἀϊνϊηα ψοτκ, δοσοσηρ 5 ηρ [μα 
ψΠΙΟΩ Οοα ρίεαβεβ, δηα ρτοβρογηρ ἴῃ 
τπαϊ νῃεγεῖο ἢς βεηὶ ἃ ([3αϊδἢ ἵν. 11) 
ΚὈγουρῃ τῃ6 Ἰοηρ ΤἸλΔτο ἢ οὗ 4}1} [Π6 ἀρ68. 

ΨΜ. ΟὈΟΜΜΕΝΤΑΕΙΕΞ. 

ΟΥ ἴῃς τηδηϊξοϊ ἃ ψοσκα ὑροὴ ἰδὶς 
ἘΡΙ5116 11 15 ΟὨ]ΥῪ ΠΘΟΘΘΘΑΙῪ ἴ0 ΤΩ ΏΓΙΟᾺ 
ΠΟΙῈ ἴνο οΥΓ ἴῆτεα οὗ [6 655 [ΔΠ}}ΔΓ 
δηὰ ποτα σεσεηΐ ἴο ἡ ῃΙΓἢ (ἢ νΠΙΕΥ οὗ 
([ῃἢ6 Ρῥγθϑθηΐ σοπΊ ΘΠ ΔΙῪ 185 ΤΌΤ ΟΥ̓ 
1655 ἰηάενίοα, Οϑιδηάθιβ ᾿νοτκ (1847. 
18:7) ἢᾶ5 5οδγοεὶγ τηδὶ ἢ ἀπ6 τεοορ- 
Ὠἰϊοη. [15 υ5οβι]η 655 15 ῬΟτΠΔΡ5. 11ἢ- 
Ῥαϊγθαὰ ὈΥ 115 ἔμ] 655, ὈΥ 115 ΟΠ ΟΙδτλ οἵ ἴοῸ 
ΤΑΔΏΥ νἱεν5, ἀῃηα ὈΥ ἃ ἰδπάθπΠοΟΥ ἴο ΔΠηΑ]- 
δϑτϊηαῖε ΝΟ ΟΥ̓ ΤΟΥ ἰῃἰογρσοί 005 ἰηΐο 
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ομδ ; Ῥυῖ ᾽ἴ σοηΐδιης [6 τεϑυ]ῖ5 οὗ υιᾶδ 
δῃά ςοπϑοϊδηζὶοιϑ γοϑθασοῃ. Τῇ Ρρογίοῃ 
οὗ Ἡοΐπιαμη 8 δ σα Θοῆπ Νουθη 
δ ϑίδιηθηῖθθ, ὙΠΟ (τοαῖὶθ οὔ ὠ[ἢὶ5 
Ἐρίβι]ϊα, ννὰβ σϑιβϑιθ ἃ ἴῃ 1877 ἴῃ δη 
Ἰπηρτονεὰ ἰοσγηι, δηὰ 15 ἃ ὙΘΙΥ θυ ἢΡ᾽ 
σΟὨλπλδηΐδσγ. Βιυῖΐῖ ἴῃ6 πηοβί νδ] δ 0]6 οὗ 
Γοσθηΐ σοη ΠΡ Οἢ5 ἴο ἴπ6 ᾿ἰτοταΐυτα οὗ 
ἴη6 (ομηαη ΕἸ ΡΙ51168 ἢ45 Ὀδδη τηδάα 
ἴΏ ἴῃ6 γνΕΙῪ δὺϊα ψττηρς οὐ ΚΙΊΟΡΡΕΟΓ 
(1869. 1874). ϑοτηε οἵ ἢ15 σοῃοϊ 5] 05 
ταδί αὐγαὶ [ῃ6 ἴδοῖ οὐ πις, Ὀὰϊ ἢ6 ἢδ5 
ἀηἀουθιοαγ τἤτονα στοαὶ Ἰἰρῃς Ῥοῖῇ 
ὉΡΟᾺ ἴη6 δεοοηᾶὰ Ἐριβιὶα 8ἃ5 ἃ ψῇῃο]68 
δὰ Ὡροὰ ρδγίου δῦ ροϊηῖ8. ΜΉ το- 
ρατὰ ἴο ἰδχίυδὶ οστςῖστη, Ὀοῖῃ Ἡοίηιϊ: ἢη 
δΔηά ΚΊδρρει δε σαῖῃεσ ὑπάυ!γ ϑναγοῦ 
ὈΥ ἰηΐογηαὶ ον ἀθῆςθ, 



ΤΗΕ ΒΕΓΟΟΝὨῺ ΕΡΙΘΤΙΕῚ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῊΝ ΑΡΟΘΤῚΕ ΤῸ ΤΗΕ 
͵ 

(ΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘΒ. 

ΟἨΑΡΤΕΕΒ . 
4 781: αροείΐς ἐπερεγαρείΛ ἐδῶ αραΐ»ε ἐγοιόζει, 

ὃν ἦς εογιογίς σρα οἰοἐϊνεγαπεες τυῤέελ Οοά 
λαά σίσερι ἀΐσι, ας ἐπι αἰ ἀϊΐξ αὔιείέογις, 8. το 
2αγιροέαγῖν ἐπε ἀξ ἰαίς ατρεγ ἐρι. σα. 12 
“πῶ εαἰἠηρ ὀοίά ἀξ οτῦμπ κομδείοηεσ ἀμ 
ἐλεῖγὴς το τοίίποος οΥὙ ἀξ σἴποοε γιαρριθῦ οὐ 
2γεαελέμρ ἐδε ἐριπμαόές ἐγεκμά ὁ ἐἀξ ροσῥεί, 
Ις ἀε εχωείλ ἀξ ποί ερονεην 19 ἑάέγι, ἂς 
2 »γοκεεαάίμισ πο οὗ ράέμεδς, ὀμέ οὐ ἀὲς ἐρμεΐν 
Τσισαγωΐς {ἤεν. 

ΟΗΑΡ. 1. 1. δεε 1 Οοτ. 1. 1. ΤΙΠΊΟΙΗΥ 15 
ΨΕΓΥ 5 Ὀ]Υ τλδάθ ΔΟσοϑϑουΎ ἴο {πε ΕΡί5ῖ]6, 
ποῖ ΟΠΙΥ θεσαι5ε ἢ Ὠδά Πεϊρθά ἴο ἔουιπά 1ῃς 
Οογπτίδη Οδιγοῖ, δυῖ 45ὸ Ὀδοδιισα ἢ6 δά 
υδῖ ὁποοιιπίογοα ἃ σγόρι]5ε αἵ [15 ἢαπάβ. δῖ, 
Ρδὶ] νυ ϑῃοά ἴο ἱπίπηδλῖς ἴπδὲ ἢὸ Πο]ά ἢίπὶ 
ἔτες ἴοι δίατηθ ἢ} γορμαγὰ ἴο ἢἰ5. {Π|σϑυο- 
(055, ἃ5 νν6}} 5 ἴῃαῖ ΤΊπλοῖ ΠΥ ΠΙΠΊ501} ννᾶ8 
80 ἰαΓ ἔγοτῃ ὑεὶηρ δἰϊδηδίοα ται ἢ Ὀδσδπιο ἃ 
ῬΑΣῚΥ ἴο [Π15 σοηΟΙΠἰΔΙΟΓΥ Ἰετου, 

οἱ ὀγοίῥεγ) Ὅῆς Ὀγοιποσποοά τοῖθγβ δοῖῇ 
ἴο {πεὸ (ὐοτιπίῃίδη5 δπά δῖ. Ραᾳιϊ. Τονναγάϑ8 
[Πε ἑοσγηθῦ ἴἴ ννᾶ5 [6 ρέηθγαὶ Ὀγοϊῃογῃοοά οὗ 
[Π6 ἔπ ; τοννασγάβ τῆς ἰαίζου 1 ννᾶβ δἷθὸ ἃ 
Ὀτγοιβογῃοοά ἴῃ Πλβϑ ΟΠΑΓΥ ἰάρουγ δηά ἴῃ ἴπ6 
[οπηάαίϊϊοη οὗ ἴῃ6 (Δογιηϊλαη Ομυγοῖ, δυῖ 
ποῖ ἴῃ ἴῃ6 Αροϑἴοϊϊς οβῖςθ. Τιποῖῃυ 15 πο- 
ὙΠ οΓα σ4]16 ἃ Δ Αροβίϊθ, ργορϑῦὶυ Ὀεσδιθα ἢ 
δά πονεῖ 5εεη [Πε γίβθη δϑανίουσ, δηά {Πποσγοοσο 
ἰλοκθοὰ οπὲ οὗ ἴδε 4ιυδ)οδίοηβ οὗ ΑΡοβί]οϑῃρ 
(Λεῖβ 1. 22; 2 (ΟΥ. ἰχ. 1). [{ ἀοδϑβ ποῖ δἵ ἃ]} 
ἴο! ον παῖ ἢ ννὰθ ἴπ6 βοσῖίδθ οὗ 1η15 Ἰϑιζεσ 
Ὀόσάι86 ἢ6 8 τηρηϊίοηρά ἴῃ ἴῃς δαάγοβϑ. 
Τεγίυ8 ἴῃς βοτῦθ 5 πο πιοηϊοποά ἴῃ [ῃ6 
δά άγεϑβϑβ ἴο [Π6 Εἰ ρΊ5[16 ἴο πε Ε οπιδῃβ (χυϊ. 22)),. 
δηά ἴΠογὰ 15 Π0 γϑᾶβδοῃ ἴο δυῦρροϑβε ἴδδξ ἴῃ ἡασο 
ΔΟΟΘΒΘΟΤΥ δι οτϑοῦ [πὸ ΕἸ ΡΙΒΈ]05 ἴο ἴῃς ᾿ΓΠ6554- 
Ἰοηίδης νοῦ δοΐῥ 5.68. 

Αςδδίᾷ ἴῃ οἸδϑϑιςαὶ Ἐπ|65 νγὰ5 ἴΠηΠ6 πογίῃογῃ 
βίστιρ οἵ τὲ Ρεϊοροπηθθο. [{ αβογνναγάβ 
ἀεποϊοά τῃᾷῈ Βοπί4η Ρτονίηςε, Ἴοιηρσγίϑιηρ 
ἨοΙ]45 Ρργοροῦ, ἢ τπῸ δάϊδοθης ἰϑληάς, 81. 
Ραμ] ποννένεσ ἀοθβ ἢοΐ ιι56 [ἴ πη [Πἰ5 ΨΊΔΟΓ 
56η56, 0Υ ἰῃ 1 (οΥ, ΧΥΪ. 15. ἢ6 4115 ἴῃ ἢοιι56- 
Βοϊ]ὰ οὗ δῖερῃδηδβ “πὸ ἢγοιίσι 5 οὗ Αοδαὶα,᾽" 
ὙΠΟ νου] δ6 δὴ ἱποοῖτοοῖ ὀχργεϑββίοῃ, 1 
ἴῃς Ἀοπιδῃ Ῥχγονίησε ὑογο τηϑδηΐ, θεσδιιθ6 

ΑΟΤ,, δὴ δροβῖϊε οὗ [655 (ἢ γιβῖ 
ὃγ τῆς νν}}] οὗ ὥοά, ἀπά ΤΊπιο- 

ἴγ ον Ὀτοῖῆετ, απῖο τῆς σῃυγοῦ οὗ 
(ὐοά νος ἰ56 αἱ (ὐογίπτῆ, ἢ 4]} 
τῆ68 541η18 ννῃ] ἢ γε ἴῃ 4}} Αςἢδίδ : 

2 Οἴαςε ὁε ἴο γοιι πὰ ρεᾶςς ἔτοπι 
(ὐοά οὖν Βδῖμετγ, ἀη4 ,ηονι τῆς 1] οτά 
[ἐβ505 (ἢγιβι. 

4 ΒΙεββεά δὲ (ῷφοά, ἐνεη ἴῃε ΕἌιθεσ 

᾿Ὠοηγϑῖι5 ἴῃ6 Ατεοραριῖς οἵ Αἴβοηϑ δηὰ 
ΤΏΔΗΥ Οἴπεσ Αἰμεπίδηϑ μα Ὀθεη σοηνεγῖοα 
Ὀείοσε ϑίθρμδηδβ πὰ ἢἰ5. ΠΥ δὲ (οσιηῖῃ, 
δηὰ νοιυϊὰ μᾶανὲ 4 δοῖζοσ οἰαίπὶ ἴο ἴπθ {{π|6 
“ βγϑίσυϊδ οὐ ΔοΒαῖα." Τῆς ἤᾶπὶς Αὐςδαίδ 
ΚΠογείοσο 5 ΘΙ ΠΟΥ πἰϑεὰ ἴῃ 115 ΘΑΓΙῪ χεϑιγιοϊοά 
56 η56 ΟΥ̓ ΤΠ]6Δ4η5 ἴῃ6 ῬΡεϊοροῃηδβδ. 

αἰ] τῤὲ «αἰπ.3 ΤῊΪ5 566 πΠὶ5 ἴο ἱΠΊΡΙΥ ἃ 
ςοηῃϑιάθγδαδῖς ὈοάΥ οὗ Ρε]θνεγβ ὙΉΘΥ ἅγὸ 
Ποννόνοσ δαάγοθθοα 8ἃ5 :ηάινιάπα]5, ποῖ ἃς 
ΟΒυγοἢο5. ὙΠΟΓὸ νν85, πὸ ἀουδῖ, ἃ [υἀδἰζίην 
ΡγΓοραραπάδ ολγγιεά οἡ ἔτοτῃ (όυητῃ ἰὴ ἴῃς 
ΠΕΙΡΒουσηρ αἰδίγιςῖβ, δηὰ [ἢ6 αἰ! 550] 6 655 
οὗ ἴπδ6 τηϑίσοροι !β πδζυγα! νυ ὀχιθηάςα ἰἴ56} ἴο 
ἴΠ6 νἱοἰη!γ. [ἴ 15 ποῖ βυγρηϑιπρ {μογεΐοτγο 
{παῖ τὸ δά ἀγθββ οὗ ἃ Ἰεϊζεσ θεασίηρ ΘΧΡΓΕΒΘΙΥ͂ 
ὑροὴ ἴπῸ οἰγοιπιδίδησοβ οὗ (ότι ητῃ 5ῃου]ά" 
Ἰῃοϊάς αἰδο ἴθ ὈΘΙενοσβ οὗ οἴπεσ ρ]δοο5, 
σΟἸΟΒΘΙΥ σοπηροῖοα ΜΠ} ἰἴ νν ΠῸ ΟΓΘ τήογα Οὗ 
655 ἰῇ βίγγ ἀδῆροσ. δῖ. Ῥδὶ] ἢ πλβο] πιιϑῖ 
ἢανο νἱβίιε ἃ οἴμεσ ἴοννβ ἰῇ Αοδδία ὑεϑι 688 
(εποδγεα. 

Ὡ. Τὸ ἢΐ8 ϑαϊυϊδίίοηβ 8[. δὶ} υβυδὴγ 
ΔΡΡοηἀβ βοὴξ ργαῖδε ( οπὶ. ἱ. 8; Ερῆῇ. ἱ. 15; 
ΡΆ]]. ἱ. 5.-8, ἄο., ὅο.), διὰ τῃαϊ Π15 ΠΟ] ἀἸηνς 
ἰϊ ΠΕΓΘ 15 δἰ ηϊβοδηῖ, ἄρρϑαγβ ἔσο ἴῃ [ἰκὸ 
β᾽θηςθ ἱπ ἴπ6 ΕἸ ΡΙ5116 ἴο ἴῃς Οὐδ]αἴιδη δυγο 65, 
νν ῃῖσἢ, πΚὸ τΠῖ οὗ (οτιηἴ, δα ξ4]]Θὴ ἰηΐο 
ετίθνοιβ οσγοσβ. ἴη νυν. 6 ἢθς ἰ5 δαάγοϑϑιησ 
(μ6 θετεγσιηάεα ραιτ οὗ ἴΠ6 σοπιπλυ {γ. 
ἌΝ ΏΘη ννὲ σοιῃραᾶτο ἴπ6 νγάσπὶ ΘΌΪΟΡΥ ΠῚ 
(ΟΥ̓ ἱ. 4-3, [ἴ 15 οἶρασ πον πιο ἢ πηδῖῖογβ 
Πδά οἤδηροπ ἔου ἴῃς οΓθο, 'ἴπ τῆς ἱπῖίεγναὶ 
Ὀοΐννοοη (6 Εἰγδῖ ἂηῃά ϑεοοηά Ἐριβῖ68, 
ἴου δἱϊβουρ Τιῖ5 δΒαὰά σορογίεἃ ἀδθοϊάθὰ 
ϑδΥταρίομιβ οὗ ἱπιργονειιεηῖ, (6 Αροϑῇββ οουϊά 



γ. 4---5. 

οἔουγ ],οτά [ς5ὺ5 ΟἾτβε, [λ6 Ελίδογ οὗ 
τγογοίθ5, Δηἀ τμ6 (σοά οὗ 8]] σοπιίοτί ; 

4 Ὗνἢο σοπλίοσιετ ἢ ὼ8 ἰπ 41] οἷιγ 
«ἀὐθυϊλτίοη, τηδλὶ ννα πᾶν Ὀς 40Ϊε ἴο 
οοπγίοτι (πδπὶ νΏΙΟἢ ἅτ6 ἰῇ ΔΗΥ͂ 

1. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘ. 1. 

τγοῦδ]α, ὈΥ τῆς σοπιίοτε ψΒ γαν ἢ 
νν6 ουγϑεῖνεβ ἅτ σοπχίογιεα οὗ (σοα, 

ς ον 848 ἴδε βι βεγιηρβ οὔ (ὑμγίβι 
ΔὈοιηἋΔ ἴῃ 18, 80 ΟΓ σοηϑβοϊδτίοη «ἶ5οὸ 
Δρουπάειῃ Ὁγ ΟἸἨτῖβι. 

Ὧοϊ γεῖ Ἰοοῖς ἔογνναστά ὑἱτ ρΡοτΐεςξ Τοηῇ- 
ἄξηςο. 

8. ΤΙ βαηϊκϑρίνιηρ ἔοσ ἀο᾽νεγαηςς ἔγοπι ἴΠ6 
ΔΙΠΠΙς το ἢ θά. Εοσ ρῥγοοῦ τῃδῖ 1115 δίῇϊς- 
[Οη ννᾶ5 15 οὐδσρονγσίηρ αἸδῖγεθϑ δ [Π6 
ἸλιηθηίδὈ]ε ϑἴδῖε οὗ ἴῃ6 Οδυσγοῇ οὗ (ογίπιῃ 85 
Τερογίεα ἴο ἢιπὶ ὈΥῪ ΤΙπΊΟῖΠΥ, 566 ποῖς αἱ 
6ηα οὗ σμαρῖοσ. Το {Ἰἀϊη 5 6}] τροη Πῖπι ΚΘ 
ἃ ὈΓΟΒΈΓΔΙΙ Ρ σΔΙ Αγ ΠΥ, δηα [ἢ6 ἀ6] Ινογᾶηςθ νγ 85 
1δε ΡΑγίδὶ γοξογπιδίϊοη νυ ἢ ἢδαὰ δίησε Ὀέθῃ 
ψτουρῆϊ. ὍΠὲ οχίγε οὗ ἢ]5 ἴσουδ]ς δηὰ 
[86 ᾿ηἴΘΏΘΙΥ οὗὨ Π΄5 ργαϊτἀδ ἀρρεᾶσ ἴῃ (πε 
τοϊογαϊίοη οὗ {πΠ6ὸ ννογὰ " σοπιίοττ ̓  ἴδῃ [{πὲ5 
1η ἤνε νϑῦβθβ, δῃὰ οὗ ' δίῃϊοτ π᾿ ἔογ ἘΠπ|ὲ5 ἰῃ 
ἴου γεσϑθβ. ὙΤθ6 ἴοσοθ οὗ [ἢ]5 γορειίοη 15 
ὈΠΡΉΔΡΡΙΙΥ ἰοδέ ἴῃ τῇς Α. Ν. ὈΥ ἃ πόβαά]θβ85 
δἰζογηδίίοη οὗ [Π6 ἴθγπιδ " σοπηξογί ᾿ δῃηά " ᾿οη- 
δοίη, ᾽ δηά, οἡ {86 οἵποῦ ἢδηά, οὔ" (Ἱδυ]ατοη, 
ἐτγουδ!ο,᾽ ἀπά “ αἰΠϊοτίου ᾿ ἔοσ {86 απο 6χ- 
ῬΓαϑϑίοῃβ οὗ [π6 ογι βίη8], 

Βιεσεά δὲ Οοά εὐεη 1ὁε Εαΐδεγ.] [Ιἴ 18 ποῖ 
4 σογίαϊπ ν᾿ Βεῖθογ {πὲ τεπάογίηρ δμου ὰ 
δε: “ ΒΙεββθοὰ ὈῈ Οοά «πὰ [π6 Εδίμου οὗ οὺὖσ 
Ι οτγά, οΥ ' ΒΙοββθά Ὀς ἴῃς. Οοά δηὰ ἔδῖπογ οὗ 
Οὐγ 1 οτα.᾽ [πη ΟΥΠΟΥ ᾿π ΓΟ ΟΙΟΥΥ Ῥᾶϑϑαροβ 
Ἀοπι. 1. 7, Οὐοτ. 1. 3, Ὁ]. 1. 3, Ερῆ. ἱ. 2, 
11. 1.2, 1 ΤΠ655. ᾿. 1,2 1655. 1. 2, 1 ΤΊπ|. 

1. 2, ΡῬΒΠ δῖ. ἱ. 2) Οοά ἰ5 βροΐκοθη οὗ ἰῃ Ηἰ5 
Τεϊδίίοη ἴο πθη γαῖμοῦ ἴΠΔη ἴο (ἢ χβ. Οἡ 
[πε ΟἴΠΟΙ Ὠδηά, ννὸ ἤπά ἴῃ Εἰρῇ. 1. 17, “τῆς 
Οοὰ οὗ ουῦ Ιμογὰ [6515 ΟΠ τίϑι " (ςξ ]οΉΠη χχ. 
17, Μαῖί. χχυΐ! 46), δΔηὰ δῖ. Ρδι] παά ι5ῖ 
ιϑεἀ [86 νΕΓῪ δχργοβδίοη οὗ [6 νυϑσβο Ὀοΐοτα 
08 1 Ερῆἢ. 1.3, ψΒοτο ἴῃς. Α. Ν. τεπάρυβ 
“ Βἰ.““εἀ ἐε ἐῤῥε σοά «απά Ἑαΐδεγ 97 ομν 1ογά,᾽» 
85 ᾿ξ ἀοο65 αἷβδο ἴῃ : Ροῖ. ἱ. 2, νυ ἢ ἰγδηϑατίοη 
πε ΟΥἹΡΊΠΔΙ ἤεγὸ ἕδνοιγϑ. “ΤῊ ΒΑΙΠΟΥ οὗ ςοπι- 
ΓΠΙΒΟΓΔΊΟΠΒ ἢ ΟΥ̓“ ΡΙγΠρΡ5᾿" νοι] 6 5115 ΠΕ 
ΙΠΟΓῈ οοῖτοςῖ ἤδη “1πΠ6 ΒΑΓΠΟΥ οὗἁὨ τηογοῖθβ.᾽ 
Οὐοὰ [5 80 ἀοϑβιβηδῖοα ὑεοδυβο οὗ Η 5 ΣΝ ΤΟΝ 
“εαίίπρ: οἵ ῬΙΓΥ, ἀπά Ηδ 18 ἴῃς Οοὰά οὗὨ 4]] 
οοτηΐογί δεσδυδ {ΠΟΓῸ ἰ8 πὸ Κιηά οἵ ἴτγιιθ 
ςοπιίοστί γῆ μ6 σδηηοΐ ἂῃὰ ἄοθβθ ποῖ 
δαχη!ηϊϑῖου. 

4. Τῇδι Οοὰ ἰ9 τρθΕΥ Ὁ 5ϑοά τπάθσ [Π656 
ἀεϑιρηδίο Π5 5 1] πδἴγαϊθα Όγ ννμαῖ ἴῃ Αροβίϊὶθ 
[85 γθοθπῖν ροπὸ χοῦ ἀπά ὃγ πὸ τι56 ἴο 
ψνο Οοὐα ἱπίεπάβ πὶ ἴο Δρρὶν δ5. ὁχ- 
ΡεΠεηςο5. Δ ΠαΐονΟΥ ΤΑΥ͂ δ ἴδ [ΌΤΙ] ΟΥ̓ 
ννεῖρῃϊ οὐ 15 διῃϊιοιίοη, Οοά ἔυγηῖβῃεα {π 6 
ΔΡΡγοργίδῖα σοπηξοτί, ἴο ἴηε ὁπὰ ἴδαῖ ΠῈ ΠιΔΥ 
Ὀε δῦϊβ ἴο δάπ)ηἰβῖοσ τῃ6 σοπιέοτί ψῃῖσἢ ἢδ 
ἢλ5 ΒἰπΊ56] 580 γεοεϊνεά τὸ οἴποὺ 5 ΒΌγοΥβ, 
ὙΥΠΔΙΘΥΟΥ ΠΊΔΥ ὈῈ ἴῃς ἴοττῃ οὐ ννείρῃϊ οὗ {πεὶγ 

δἰιοϊίοη. ὙΤῆδ ἴογπΠὶ5 ἃΓὲ βϑπογαὶ, δηὰ σαραῦ]6 
οὗ νν]άθ δρρισδίίοη, δι:ϊ ἃ βρϑοΐδὶ ἀσἔἕ πηάογ- 
||ὲ5. πε. ὙὍὙὴδ οομηΐογί 15 ἴδαΐϊ ὑπο ἢ Π6 
ἀεγίνθα ἔτοπι πο τ ἀἸηρ5 οὗ Τιζι15, 45 15 ργονθά 
ΌΥ {86 5: τλ}]8γ ἰδηρυᾶρο οὗἉ Υἱ]. 4. “1 δπὶ ]]οά 
ΜΙ ἴῃς εορηλογὶ. .. ἐπ αἰ οἷν αἡιειίον." 
Ιῃ δοοοσάδηοςς ἢ Οοάϊβ ρυγροβα [15 σοπ- 
ἴογί ϑῃοιι !:ά ονν γεσαςῖ ὕροὴ ἴπ6 (ον ΙΔ Π5 
δηα βοΐδος ἴποπὶ ἴῃ {Ποῖγ “ ἔδαγ δηα γε] την "ἢ 
(ν. 14}, ΤΠΕΙΓ “ ρτίεῦ" (γ. 11), ΠΕΟΙΓ 
“Ἰαπηθηϊδίοη " (ΥἹ}. 7) ἔοσ με δν}}5 νυ! ἢ ΠῸΥῪ 
δα ΡΑΓΕΥ οδιιδοὰ δηὰ ραγῖὶν τοϊογαῖϊθα, [ἴ 
ἰ5 ΟΠΪΥ 15 βδρϑοὶϊῇς 8δῆϑ8θ ἰῃαϊ ρίνοϑ {ΠΕῚΓ 
ῬΓΟΡΟΣ ἴογος ἴο ἴΠ6 ἰαϑῖ ννογὰβ οὗ ἴπ6 νϑῦβϑ, 
ΝΠΙΟΒ ἹΠΊΡΙΥ ἴπαΐ ἴῃε σοτηίοτξ οὗ {πὸ Αροϑβῖ])εὲ 
Δ ηα 15 Γόδάθ ΓΒ 5 οπε σμά ἐῤε “αριθ. ξ66 ἴον 
ἢ6 ΓΟ-ππρατίβ ἴο {πὸπὶ ἴῃ σΠαρῖογ νἱ]. τῆς 56] 
δᾶπιῈ σοπιοτί  ΒΙ ἢ δα Ὀδο ἱπιρατίεα ἴο 
ἈΠΠ. 

8. ϑι.δἴεϑ [π6 ῥγίποῖρ] ὑροη νυν] ἢ σοτηίογο 
15 οδίδιπεα ἴῃ ἢϊ5 οὐνῇ οὰ56. Τὴδ ἐπάμγδηςδ 
οὗ ἴδὸ βυβεγίηρβ οὗὐ ΘΟ γδὲ ἴη ονεγῆἤονιης 
δουπάληςθ ἰηνοῖνεθ 85 15 σογγοϊδίίνο ἴη6 σὸ- 
ςορίίοη οὗ ἃ σοτησηθηβυζγαῖθ οοπιίοτὶ {πγοιρ ἢ 
Οἢτιϑί. ὙΤἢὰ σοπποοίίπρ ᾿ηκ Ὀοΐννθθη ἴῃ6 
βυ δογηρ5 δηά ἴμ6 σοπηίογί 15 Ομ γιϑῖ, θὰ ἢ 
ἃ τηοαϊβοδίίοη. ΤΠῈ ΑΡροϑβί!εβ βυι θγίηρβ δγὲ 
ἴῃοβε οὐ Οδγδῖ; 815 οοτηΐζοτί 5 τεςεϊνοά 
ἐῤγομσὁ ΟἾγισ, ὙΠῸ “ δυβεγίηρβ οἵ ΟΠ γιϑῖ ἢ 
ΤῸ ἴῃοδο ΏΙΟΝ τὸ ἑάεπήεαί ἢ ΟἾγιϑῖ᾽ 5. 
ΤῊΙΒ5 ἸΔἀΟΠΕΠΓΥ σοηδίϑίβ 'π ΤΠΕΙΓ βργιηρίηρ ἔγοπὶ 
[(ῃ6 5ᾶπὶ6 σάυ8δ6 δηὰ ϑβογνηρ [6 58πὶ6 ὃπά. 
ΔΛ Βαΐονοσ δεῖ [56] ἴῃ δηΐϊδροηϊβπλ ἴο (ἢ γισὶ 
ΟΓ Πἰπάογρα Η πὶ δοσουηρ] 5ηϊηρ (οὐ 5 ΨοσΚ 
οὗ τοάθουηϊηρ ἴπ6 ννου]ά ἔγοπι ϑη δηὰά 6ν]], 
ςδιυιβοά Ηἰ πὶ 5ιιβογίηρ. ΤΕ οσγπιβ οὐ ορροϑίτίοη 
γνΈσα πηδη!ο]4, Ὀιιῖ [ΠΟΥ ννεσῈ 4}} γτείεγδοϊς ἴο 
οὔδ βουζςο,---δϑαῖΐδῃη. ΕἸ γβι 5 ΥἹΟΪΟΥΥ ΟΥ̓ΘΓ 
[Π15 ορροϑιῖίίου, ννϊο ἢ σουὰ ΟἿ Ὀ6 Ψοη 
Ὀγ δυβογίηρ5. οὐὐἰπιϊηδίίηρ ἴῃ ἀθαῖῃ, νν5 ἴῃς 
ΔΟσΟΠΙρ] ἰϑηπιθηῖ οὐ ἢ15 τηθυϊουοι5 νοσΚ οὗ 
Ἀοάειηρτίοη. Βυῖ [ἢ]5 νναβ ηοῖ ἴπὸ εοριρἠείε 
οης, ννῆϊοἢ Οοά δπὰ ΟἾ γιὲ δά ἴῃ νίθνν, ἴὺσ 
ἴποτο τοπιδϊ ποθ ἐῤὲ ῤῥ[εαϊίοπ 977 τοἀετηρίίοη 
ἴο τηδηκιηπά. ΤῊ νου, νὩ]Ο ἢ 15 αἰ5ο, ἴη ἃ 
τιοβῖ {Γ6 8εη56, Οἢ τισι 5 οσκ, Ης σοχηπῖοά 
ἴο ἢ]5 Ππιϊηἰβῖουβ δηα [Ὁ] ον ΓΒ, δηά, νυ παῖονοσ 
Β0 ΠΟΥ ηρ56 [ΠΟΥ δηάιτο ἰῇ δησοιηζοτηξ 
ΟρΡροβί(ίίοη, ὅἋτὸ γι διβεγίηρθ. ὍΤῃα 
ἀϊιβδογοηθος Ὀδεΐνεοη Ἐδάοπιρτίοη ἂηὰ [18 
ΔΡΡΙΙσδιοη ᾿ηνοῖνοβ ἴΠ6 δϑϑοπίϊαὶ ἀϊῆθγοηςθ 
Ὀεΐνοοη (ἢ γιϑ᾿ 8 συ Πρ 5 ἴῃ Η 15 ον ἢ Ῥθύβοῃ 
ἃπηὰ Ηἰ8 ϑυβογίηρβ ἴη (ῃ6 Ῥεγβϑοῆ οὗ Ηἰβ5 
ΤαἰΪηιβίουθ. ὙΠὲ βιβεηρ ὙΠΟ γοομγεαῖ 
Ἀοἀοπιρίίοῃ ψγεσγε εδογιῆςίαὶ ; ἴᾷοϑα ἩΙςμ., 
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τὸν, ὦ 

6 Απά ψδεῖμεσ ψὲ ὃε αῇῆικςοιεά, 
δ τς ἴου γουγ σοπϑοϊδτίοη δπὰ ϑβαἰνα- 
οπ, ψΠ ἢ 15. εἰξεστιδὶ ἴῃ τπε εη- 

᾿ ἄἀυπηρ οὗ τῆς 534π|ς 51 εγίπρβ ἢ ἢ 

αρρὶν τεὰἀετηρίίοπ ἅσγο ῃοΐ, ἴοσ ἴῃς Ἵτοβϑ5 ἐχ- 
Βδιισϊθαὰ ξδογιῆςε. Βυῖ 45 ἴδε ννογκ οἵ (σις 5 
ΤηΪηἰσίογβ ἰ5 ἴπη6 σοπίϊηυδηςο δηά ἴπ6 5ιρρὶὸ- 
τποηῖ οὗ ΟἸγισῖ 5 ννογῖ, 50 ἴΠΕΙΓ δῈ ἤθΓ ἢ 5 
δᾶνε ἴπ6 ὈΠδροακδῦϊς αἰμηιγ οὗ θείης ἴῃς 
σοπίπιᾶπος ἂηά ἴπε ϑβυρρίεμηεηῖΐ οὗ Ηἰ5 
Βιι ῆδιπμ5, (ο]..ὄ ᾿. 24. δοπὶὸ ὀχρίδιῃ 1815 
ςοπιπλιηϊοη ΟΥ̓ ἴῃς ρῥτγεβδθηΐ τεϊδίίοη οἱ {πὸ 
ΤῊΟΠΊ Ε͵5 ἴο ἴῃς Ηρδὰ ἴῃ (τισὶ ̓ 5 πηγϑίῖςδὶ 
θοάγ. Βιυῖ ἴδε Ιάδ8 οἵ (γιϑέ ἰὴ Η!5 κἰογιπεὰ 
βἴαϊς δυογπρ ἢ ΗΙἰ5 5υβογίηρ Τηοπ 6 Γ5 
18 φυεδιοπαῦ!θ. Τ5 τηγϑῖίςα] τοϊδίίοη ἴο 
ΟΠ τισὶ ρἱοσιῆοά 15 σαῖμογ ἴπς ἰοιιπάφιίοη οὗ 
[6 εονρ ογί, νυ] ἢ 15 [η6 εογγεία!ἐυε οὗ ἴῃς 
βυβετιηρ5. Α5 (915 ϑυβοσγιη)5 δπὰ ἀθδῖἢ 
Ἰεὰ ἴο γεβυστεςίίοῃ, σίου, ἀπά ρον εγ, 50 ποτα 
ἢονν5 ἔσγοπῃη Οοὐ “τηγουκἢ (ἢ γιϑῖ ἦ ἴδ ι15 ρ]οτ- 
Βεά, ἰπ ντῖυς οἵ 1π 6 νιῖὰὶ] Ὀοηά υπιίίης τῆς 
Ηελά δηά τῆς πιεπιῦεγβ, ἃ ϑιρεγαδιιπάληϊ 
βἴΓοδπὶ οὗ Ἰἰνηρ Ποῖρ πὰ βρονοσ ψῃΙ ἢ Ὀτγίηρ5 
ὙΠ} 1ἴ ςοπιίοτί ἀπά νἹἱεΐοσγγ ονεσ δΠ]Ἰς 0 Π5. 

ΎΠετε ννὰ5. σου ην ομδ διγικῖπρ Ροϊμῖ οὗ 
Ἰάδητν θεΐννθθη (τσ κι ἤεγιηξϑ ἰη Η 15 οννη 
Ῥογϑοῦ δηᾶ Η!5 50 γι 5 ἰη ἴπῸ ρεγβοη οὗ 851. 
Ρδι)). (Οἢγιϑῖ σιπογοὰ δηὰ ἀϊδὰ αἱ ἴῃς πδηάβ 
οὗ ἴῃς [ἐνν5 Ὀεοδιβε ἢς οβεγοά ἴο τῆς νΒοΐς 
ὑνογ] ἃ ορί γί] βαϊνδίοη ὃν [21 1}, ποῖ ΤΊΘΓΟΙΥ͂ 
ἃ ἰθμ4] δηὰ παίϊοπδὶ οπϑ ἴο [ὁνν5 οὔἱγ. [{ νι ὰ5 
[8ε 5Ξ.π)6ὲ ΡΏΔτγισαϊς δηὰ ᾿πἴεηϑβοὶν [ἐννϑἢ σριγίῖ 
νοὶ γόους ῃῖ ἀροη δῖ. Ρδι] ἀδδάϊγ μαῖτοά, 
Ρεγβεσυζίοη, δη σοπίηυ4] ροΓ] οὗ ἴδ, θεσδυ5ὸ 
ΠΕ αἷἰϑὸ ρὑγεδοῃεά ἃ ϑρίγιϊι2] δηὰ τηϊνογϑδὶ 
βαϊναίίοη. Βιιΐ ἴῃς βυβογίηρβ ΨνΠΙΓ ἢ ϑργις 
ἔτοπι [Π15 σοιισοθ αἀϊά ποῖ Ὄχῇδιιβῖ ἢϊ5 “" δι ιβογ- 
ἰπ85 οἵ (ἢ γιϑῖ," ἴοσ ἴΠπ656 ἀγοϑε, ἴῃ Οογίπίῃ δῖ 
ΔΠΩΥ ΓΑῖθ, 46 45 πηιιςἢ ἔσοπι ἴῃ ορροπίτιοη 
οὗ Ποδίμεηιϑπὶ 45 οὗ [υΔ15Π|. 

Α ϑεσοπάδσυ ραγτῖ οὗ ἴῃς βδδῆβδθ ΠΊΔΥ 6 
τηδῖ, νυ ἤογθᾶϑ 15 πο πΊῖ65 ροϊηϊοά ἴο ἢὶς 4{Π|ς- 
[Ἰοἢ5 8ἃ5 ὑγοοίβ οἵ Οοὐδβ ἀϊβρίοδδυσο δραϊηϑῖ 
Βῖπι, [ΠΟΥ νογο, ἴῃ ἀγιῖἢ, ἱοροῖμοσ ἢ τῆς 
ςοπιξοτί ψἢϊοἢ Πδνεσ [δι]οὰ ἴο δΔοσοπΊρδηΥ 
{πεπὶ, ΟὨΪΥ͂ Ρτοοΐβ οὗ ἢ158 σοπιρ]εῖε 50] } ΔΑ τ 
ἢ ΟΒγιϑί. 

6. ΤὮεΓε ἰ5 γθδϑοὴ ἴο τῆ πὶ (δὶ ἴῃς τρῆῖ 
τεδάϊηρ δηὰ γτοπάθγιηρ οἵ 118 ἀϊβίσυ]ς νοῦϑς 
15 :-- ὁ Βυῖ ᾿ΥΒΟΊΠΟΙ ννῈ ἅγὸ δῆιοϊοά, ἰξ ἰ5. οἡ 
ὈΦΠΑΙ]Γ οὗ γοιν σοϊβίοτὶ δπα αἰνδίίοῃ: οΥὐΓ 
ἅτε ςοπηΐξογίςεα, ἴἴ 15 οη θε Πα] οἴγοις ςοπιοτί, 
νὨΙΓἢ ἴλκΚο5 οἴδσςϊ ἴῃ [ἢ6 (ρδί6η1) δπάιϊγδηςο 
οὗ πὸ σλπιὸ βιιογίηρϑ, νυ ἢ ννὰ αἰ5οὸ βυῆοτγ." 
ΙῺ τοῦ. 4 δὲ ροϊηϊεά ουἵ Οοαὐΐἶβ Ριιγροβο ἴῃ 
σοπλίογίηρ ἢ πὶ “νη δ ΠΙ ΓΟ, ἀπά ἰπ νθῖ. ς ἴΠ6 
Ἰηκ ν ΠΙς ἢ ἀἰννδγ5 σοπησοίρα ουδίὁ Π]5 Δ οἴ ΟῺ 
ἃ ςοπηπιοηδιιγαῖο οοπιίοσί. Ης πονν ἴδκοϑβ 1Π6 

. δος οἢ δηὰ ἴδε ςοπγέοτί ἀραγῖ δῃὰ 5βῆσννβ, δο- 

11. ΓΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘ, 1. [ν. 6---. 

ννε 4150 βιιβεγ: οἵ πείθεο τς δὲ 
ςοπιίογιεἀ, “: ἡς ἔογ γοιγ ςοπεοίδιίοῃ 
Δη4 Ξαἰνατίοη. 

7 Απά ουγ δορε οὗ γοιῖι ἡ; βιεάίαι, 
-- “.ὦθΒὃ....--Ὄ-β.. 

οογάϊηρ ἴο ἴῃς ἀϊνῖπε ρυγροϑε οὗ ἐδ οἢ 5ΕΥΈΤΆΪ ΠΥ, 
ὉΥ δον εἷοϑε ἃ Ὀοπά δὲ ἰ5 υὑπιῖε! ψῈὩ 15 
τολήοσο. ὙὍπΠε 5βἰδιὀπιοηΐ ργοϑθηΐβ ἃ ρίεσΐυγε οὗ 
ἴῃς Γε4] Δροϑίϊὸ νὸν ἀϊβετγεηῖ ἔτοπι ἴμῈ ἔα 56 
Ρογίγδαι᾽ ὑν ἢ δ΄5 Θποπλῖεβ δά ϑεἰκεϊςῃεά οὗ 
ἢῖπὶ δἱ Οογπίῃ. Ης ἰ5 ποῖ ἃ ἤδγϑῇ δηὰ ποατῖ- 
1655 ργεϊθηάογ ἴο Ἰογάϑῃ!ρ ουὲσγ ἴπε τηοπιθεΓβ 
οὔ {πὸ Ομ τοι, δι οης ΜἘῈῸ 5υϑεγεά δηά νγὰ5 
βοϊαςθα δαυ δ} ν ἔοτ {πεῖν σᾶκο. ὙΠῸ ἰαπρυδες 
15 σόπογαὶ, θυ νγα5 ρἰδιηἶν ργοπιρῖοα Ὀγ τεςεηῖ 
[λεῖβ. ὙΠε 5ἰπέμϊ! εοπάυςϊ οὗ ἴπε (ὐογιηἰδιλῆσ, 
Ἰηὴ ἀϊδγοραγάίηρ 15 Αροβίοϊίς ογάφγ ἴο ςοῆ- 
ἀςπτῃ ἃ Ρ͵τῸϑ5 ἱπιΠλ ΟγΑ ΕΥ͂, δηά ἴῃ δον ης ἢΪ5 
ςΑ] υπηπίαῖογα ἴο αἰϊοηδῖο ἢ όπὶ ἔγοπι ἢϊπι, δὰ 
σδιιδθὰ ἢ]5 δἱδιςῖίοη. “Ουϊ οὔ 1Π15 “ πηυςἢ 
ἁἰΠιοτίοη δηά δηρι δῇ οὗ πεασί " ἣἢς Παά ἴἌκοη 
Τηθάϑυγοα ΜὭΏΙΟΝ Οοά ἢδά δἰεββοά, ἀπά δ δου 
{Ποῖγ ἢγσισε! ἕογ τς Οοτγί πε δη5 ν 85 ρτιεῖ, 
{πε ἔγυϊς οὔ (ῃς τοῦ ν5 ἃ γερεπίδῃςς, νυ ΒΟ ἢ 
ν "25 ποῖ ἴο θὲ γερεπῖθά οὔ (ςἢ.νἹ. 8, 9}, εοδυβα 
1 ννᾶ5 ἴῃ 6 ΟἿΪΥῪ ἕαΐοννδυ ἴο ςοπηίοτί ἴογ {Πεὶγ 
ετιοῖ. ΤΟΥ ᾿δὰ αἰ5ο ᾿πιρετ] θα ΒΕΙ͂Γ 54] ν8- 
ἴίοπ Ὀδοδι:56 0 οὔθ 0 ννᾶ5 υποδιδϑοῖσ, ΟΥ ἀ6- 
[ἐπάσδά ογ τοἰογαῖθα πο δϑιν ἴῃ ἴῃς (ἢ υτοῇ, οΥ 
ψ)Ὸ 5εἴ δῖ πουρῆῖ (τισι 5 Αροβῖϊθ, ςου]ά Χεορ 
Π5 ρίδοθ ἴῃ ἴῃς Κίηράοπι, οὗ ἤδδτεη. Ηον 
ΔΡργομοησῖνο ἢς 511} ννὰ5 ἢ γεξαγά [0 5οπδ 
οὗ Πὶβ ςοηνεσγίβ Ἀρρεᾶγβ ἴτοῦὶ 2 Ο(ογ. χὶ. 3. 
Ηονενεσ ἢς Πδά ϑυσςεοάεα ἴῃ Ὀτίηριπυ ἴδ 6 
Ὀοιϊοτ-ἀϊθροβθά ἴο ἃ ϑεῆβε οὗ {δε }γ ἀληξεγ, 
δηὰ ἤφῆςς δ 5ρϑᾶκϑ ἴῃ ςἶ. νἱῖ. το οἵ ἃ “τὸ- 
Ροηΐδηςε υπΐο «αὐτο. 80. δὶ5 Δ) ΌΟΩ 
νογκοά ἔογ {πεῖν σοπιίοτί δηὰ «σῥυσίξοη. Βυῖ 
ἴῃ τεξογπηδίίοη ἤανίηρ ὕεςη 50 ἔσ εβεςιεὰ 
δπηὰ τῆς Αροβῖὶς 1πογοῦγ ςοπιίοτῖεά, ἢε ἢο 
Ἰοηρεῦ δἰ υάδ5 ἴο δὴν ἀουδὲ ἀρουῖ ἴδΠεῚΓ 58]- 
νδϊίοθ. ἴροη (5 ροϊπῖ δ ἰ5 γοαβϑϑιιγεά. [πη 
ἔδλιι ἢ" ΠΟΥ ννεγα 5ἰδπάϊηρ (εἶ. ἱ. 24) πά, 
ἢ τοραγάὰ ἴο {πεῖγ σοπάυςϊζ, Β6 τε)οϊςοὰ 
1τῃδὲ μὲ δὰ ςοππάῤηςς ἴῃ ἴδεπι 1ῃ ὀνεγυιηνς 
(ςἢ. νἱὶ. 16). 80 ἢδ οδὴ κἴαϊς {παῖ ἴδε οὐγ]εςξ 
οὗ ἢἰς ςοπιίοτί ἰ5 ἴο πιἰηἰϑῖοσ ἴο (ΠΟΙ εονηοτγί, 
ψβουϊ Ταγίμοῦ πηοηῦοη οὗ {πεὶγ βαϊνδιϊοη, 
Τῆς ςοπάϊτίοη υηάοσ ψ δϊςἢ της ςοπιέοτί πιη- 
ἰσϊεγοά Ὀγ δϊπιὶ ννουϊὰ δὲ εβεςζυλι!ν τοδὶ δε, 
ννᾶ5 ἴπδὲί πε γοςὶριθηΐβ 5ῃουϊὰ μαι θηγ θΘᾶΓ 
[Π6 58Π1Ί6 5ιιδεογηρβ ΜῈ ΜΙ πι56] ἢ, 1... [6 5υΐ- 
[σι 5 οὗ (τσ. ὙΟΥ͂ πιυδῖ δΒοϊὰ ουΐ, ἔοτ 
ἴῃ. (τὰς Οοβρεὶ 5 δᾶῖς δηά ἴοσ (δεῖγ οὐ 
βαἰνδίοη, δραϊησὲ ρροϑβίτοη πὰ ρεγβθοι το, 
ΜΙ ΠΟΙΠΟΥ ἔστοπλ [ὑνν5, [υἀλίΖεῦβ, ογ Βθδλί θη 
᾿θογ η68. 

7. ΜΙ ΒΟΙΠΕΥ {ΠΕ 11 ἀο {πὶ5 πε 15 ποῖ 
ϑυγο, δυῖ ἢς δᾶ5 ἃ εἴεάξαβὲ ἢορε {παῖ {ΠῈῪ 
ψ1}}, θασοὰ προ δ15 κΚηον)εάρο παῖ Ἰυπῖ ἃ5 
ἼΠΕΥ ἅγε ἰῇ ςοπιπιιηϊοῦ Ὁ τὰ ἰῃ 5 



ν. 8---ἰ1.]} 

Κπονίηρ, παῖ 848 γε ἅγῈ ρδγίδκειβ οὗ 
πε βυβοτιίηρβ, 80 τὐσί γε δὲ αἷ5ο οὗ 
ἴδε ςοπϑεοϊδτοη. 

8 ΕογΓ ννὲ ψουά ποῖ, Ὀτγείΐγεη, 
Ὦανε γοι ἱρῃποδηζς οὔ οὖὐγ τουδὶς 
ννὨιοἢ ςάπιδ ἴο 18 ἰη Αϑϊ|4, ἴδ ννὲ 
ὕγεγε ργεββεα οὐκ οὗ τηδᾶϑυγε, αῦονε 
δῖγεηρτῃ, ᾿Ἰηβοιηιοἢ [δι ννε ἀεβραϊγοά 
ἐνεηῃ οὔ] ε : 

1. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ"Ξ. 1. 

ἀεαῖῃ ἴῃ Οοὐγβεῖνεβ, παῖ ννὰ 5ῃοι]ά 
ποῖ ἔγιιδῖ ἴῃ Οὐγϑαῖναβ, Ὀυῖ ἴῃ Οοἀά 
ὙΨὨΙΓἢ γαϊίβοῖῃ τῆς ἀεδά: 

ιο ὟΝ Βο ἀεἸ]ϊνεγεά κιι8 ἔτοπι 80 ργεδῖ 
ἃ ἀεδιῃ. δηὰ ἀοῖῃ ἀεῖϊνεγ : ἴῃ ψνῆοπὶ 
ννε ἴγυϑῖ τηλῖ ἢς ν}}}} γεῖ ἀδἰ νου ψὸ; 

Ι1 Ὗς 4150 δεϊρίῃρ τορεῖμεγ ὈΥ͂ 
ΡΓΑΥΘΙ (οσυ 15), ἴῃαϊ ίοσ ἴῃς ρίές δέ- 

δ. ΠΟΥ ρ5, 850 σε [ΠΟΥ͂ 4130 ἴῃ δ ἷ5 σοπηΐοτί 
Ἣδ Κηδνν, δῖ ψ͵ὸῸλ ἰηάοοαὰ οὈνίουβ, (πδῖ 
1Ποβο, ἀηγοηρϑῖ ὑνῆοπὶ ἃ γοδοίίοη ἴῃ ἢ5 ἔν Ο Γ 
δά 5εἴ ἴῃ, ὑεςαπιο δ οπςο οδ]οςῖβ οὗ ἴῃς βᾶτης 
εηπη ν᾽  ἰ πιο], οί ἔγοτη {πε [Θνν]5ἢ ἀπά 
7υάαϊχί δηά ἴπες μεδιῃοηιζίηρ ΡΑΓᾺΥ ἴῃ 
Οοτηῖῃ. Ηδ πον αἷἰϑο {παὶ 16 σοπγίοτί 
ὙΠΓΗ Πὰς τεζοϊνεὰ τἤσοιιρῃ ΟἸγῖσέ ἴθ δὲ 
5 Πετησ8 ψνουϊά ἤον εἰδοϊυλ!ν ἴο τποπὶ ἴῃ 
ἐῤεῖγι, ἀηὰ δὲ πορδά 1μαῖ ἴἴ ννουϊὰ 5υκίδιη 
(δεπι. ὙἼὙὲ οσοπίοχι 56οπὶ5 ἴο σοσηρεὶ ὺ5 ἴο 
δάμεσε Ἂἴοβεὶν ἴο ἴδ ἰάθα οὗ ἃ ςοπιπλιηίοη οὗ 
8. δε ηρ ἀπά σοπηξογῖ «υἱέῥ δε “ῥουείο, ΜΥ Ις ἢ 
ψγὰ5, δοννένυοσ, {1πγουρῃ ἰπὶ 4ἷϑὸ ἃ ᾿οπ- 
τουηΐοη ΜῈ ΟΠ σιδῖ. [ΙΓ δυιςῇ ἃ σοτηπλιῃοῇ 
ςου]ά ὃς πηδἰηἰδιπηοά, 1 ἱηνοϊνεά τη6 {τιυπιρὴ 
οὔ δῖ. Ρδι}}}5 σδιυ86, δηὰ τπογείοσε οὗ Οἢ τ βι β 
ἴῃ (οτίηῖῃ. 

8. Τῆς οςοδϑίοη οὗ ἴπε56 τοβεθοϊοηβ δδουῖ 
δίῃιοϊίοη ἀπά σοπιοτ. [{ 15 πιθηϊοηδα 85 ἃ 
της Κηοννη ἴο ἴῃς τοδάθσβ ννῆο δδὰ Ὀθοοπὶς 
δοφυδιηϊοὰ νυν ἰἃ τὨγουρῃ ΤΙΐυ5, δηὰ (ῃς 
Ἰεῖϊογ ψ ἢ ἢ6 θοτο. [ἰ παὶρῃῖ ἤανο Ὀδοη 
μζάγάοιιβ ἴο δορίη ἃ ςοης]αῖοσΥ ΕΡΙβ[16 
ὙΠ ΟὈϑογνυδίοηβ δροιιῖ ἠἰ5ἴγο55 Ὀγοῦρ ῃΐ ὑροη 
τῆς νντιῖογ ὈγῚ ἴδε τοδάθσβ. Βιιῖ ῃ6 ἀοδβ 50, 
,0γ δ νοι]ά ποῖ μανε {πο πὶ ἱρηοσδηΐ οὗ ννῆδῖ 
ἢ δὰ κιῇδετγεά, νῆεη ΤΙπιοῖΥ Ὀγουρπς ἴο 
μῖπὶ 1ἢ Α514 ἢϊ5 τοροσγί οὗ ἴῃς μτίθνυουβ ϑἴδῖα οὗ 
Π[λῖτβ ἴῃ (οστίηῖῃ. Ναῖυγα!γ 6 ννουϊὰ ποῖ 
δδνο ἴπεπὶ ἱξῃοσγδηΐ οὗ ἴἴ, θδοδυϑε 1 ἜΧΟΥ 
εῃδοίοα Ηἰπὶ ἴο 5σῆσνν ἕονν ἀθορὶγ δηὰ δῆεο- 
Εἰοπαῖο!ὶ υ ἢῸ ννᾶ8 ἰηϊογοβίοαὰ ἱπ ἴπεπ|.0 ὙΠΟ 
εβεοῖ ὕὑροῦ Βὶπιὶ πδὰ Ὀθεη ονογροννεσίπρ. 
“Ομέ οΓ᾽ »ιέασυγε" ΘΧΡΓό5565 ἴτε δϑβοϊῖα 
ὀχοοδϑίνθηθθβ οὗ τ 6 ἰοδά, νυ] “φόοτο 
“γε σίδ" ἀδηοῖεβ 115 τοϊδτνε Ἔχοθ58 ΟΥ̓ΕΥ ἢ]5 
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(ΔΚῸ5. ἄννΔΥ δἷϊ δρρεαάγϑδῆςε οὗ ὄὌχδρβοσζαίϊοη 
ἔτοπι [5 βἰδίεπιοπί ἰδαῖ ἢ ἔδ}} ἱπῖο ἀθδρδιγ 
ὄνεη οὗ ἰἰνίηρ. [[Π]Υ τε υγο5 ἃ ᾿{{|6ὲ γοῆθο- 
οη ἴπ ογάθν ἴο υὑπεοτβίδηιὶ ον 4 τῃγοαΐθη- 
ἴῃ ὑγεδλκιάοννη οὗ ἢ158. τηϑϑι ΟΠΑΥΎ ἰΔΌΟΙΓΒ, 
νυν ῃὶςἢ λὰ δοοπιοὰ ἴο Ὀ6 50 ΡΙΌΒΡΟΓΟΙΙ5 ἴῃ ἃ 
ἔτεδλί ᾿εοηΐγο οὗ οἰν!χζαϊίοη πὶ ὑπαὶ πεαίμθη 
ὑνοτ] ἡ ἴο νΠςἢ ἢς νγᾶ5 δβϑρεςίδ!ν δεηῖ, ννου]ὰ 
Ὀς ἔε!α Ὀγ πὶ ᾿ἰκο ἃ ἀθαῖῃ- ον. ΗἩ |5 βυϑον- 
ἴῃρ8 οὗ Οἢγίβε βεειηθὰ ἴο δὲ γϑλοπίης (δ6 
αΕἰϊπιᾶχ οὗ ἀεδιἢ. 

θ. Βυῖ ἴἴ ἀϊὰ ποῖ οσοιπὸ ἴο {πα 556, ῸΓ 
ἢδ πον ἀεβουίδοβ ἴῃς ἔγαπηθ οὗ πιὶπὰ Ὡς ῆ 
Πο δά δ[ἴίδιιεά δηά σοητπια}ν ρῥγοϑογνθά, 
πὰ ψηϊοἢ Ἰεὰ ἴο ἴῃς ορροβίῖς οὗ ἀδαῖῃ, νἱζΖ., 
Γοβυγγοσίίοπ. ὙΠὲ νογδῈ ΤΠΔΥ δὲ ἴππ|5 Ρᾶγᾶ- 
Ῥἢγαβθά :-- Βυῖ 50 ἔδσ 45 νγὰὲ οὐτγϑεῖνοβ δηᾶ 
ΟἿὟΓ ῬΟΝΕΙ οὗἉ ἀο]νεγηρ Οὐγϑοῖνοθ ἅτ σοῃ- 
ςεγηθα, ψΠΟΠΘΥΟΣ, ἴῃ ΔΩΥ οτίϑῖβ οὗ ᾿ἶ6 δηὰ 
ἀεαίῃ, {πε υεβίίοη σοπλε5 Ὀεΐογε 15, ΠΟῖΠετ 
νν6 ἅ16 ἴο ᾿ἰνὸ οὐ ἀἷθ, ννεὲ πᾶνε βοῖ, ἀπά Κορ 
(ΡεΓΕ οὗ 8π δοσ. ἔογτη) ἱπ οὐγβοῖνοβ, 845 ἴ86 
ϑἴδηα πρὶ ΔΠΒΝΟΣ (ἀπόκριμα), ἴπε νετγάϊςϊ οἔ 
ἀεαιῆ.᾽ ΤἼε οδ]εςὶ οὗἉ πιδϊηϊδίπιηρ 1ἢ15 σῖδηϊην 
ΔΏΒΜΕΥ 18 ΡΟΙΤΠΔΉΘΠΓΥ ἴο ἀδ5ίΓΟΥ οἰ εἰσγιυβῖ, 
ΜΠΙΠἢ σου ]ὰ ΟὨΪΥ Ργοοιριϊδῖος ἀδαίῃ, δηὰ ἔοβίοσ 
ἀτυσῖ ᾿ῃΏ Οοὐ Ψ»η0 ταϊδοὸ8 (6 ἀδδά, 8ἃ5 ἣς ἀϊάὰ 
ΟἸγίσῖ, ἀπά τπογείοσγο οουϊὰ ἀθὶνοσγ Ὁ τισί 5 
ΤΑΪηἰσῖοσ, ῃθη οἡ {ΠῸ6) ροϊπί οὗ αἀγίπρ ἴῃ 
(ΓΙ σῖ 5 σάϊ56. [{15 ᾿πηρὶεὰ {πῖ [6 Αροκίϊε, 
ἴῃ ἢ᾽5 ΘΧΙΓΟΠΉΠΥ, σοπλπλττοα ὨἰπΊ56 1 δηὰ [ἢ 6 
ἰϑϑυς ἴο Οοά. 

10. Ηἰ5 τγυκῖ ν8 ποῖ ἰῃ νδίη, ἔοσ Οοά 
ἀεἸινοσγοά δῖπὶ ἵσοπὶ 50 ζτρδΐ 4 ἀθαῖῃ. Ηδά 
δ6 ἐϊοὰ νψῖτ 16 5θηβ6 οὗ 4 οἰρηδὶ ἀσίεδλί, ἰη- 
Βιοῖεα Ὀν [Π6 Θποπλῖε8 οὗ ἴμε Οὐβρεὶ, δηὰ ἴδς 
ΤΌΪη οὗ δὶ5 πηϊϑϑίοῃ δπλοηρ ἴΠ6 ροηι 165, αὶ 
νου] ἤᾶνο Ὀξεθὴ ἃ ἀοαῖῃ “50 ρτοδῖ " τδδί 
θη οουἱά ἢανε Ὀδδη ποσὰ [ογγ ὉΪ6 ἴο Ὠῖμη. 
Βυΐ Οοὰ τονινοά Πιπὶ, ἀηὰ δὲ πηδὰς ἃ πὸ 
εἴογί, “γεῖ ποῖ δε, θυϊ (ΟΠ τγίϑι " Ἰϊνίηρ ἴη Πἰπὶ, 
ΤὨδ τοβϑυὶῖ ννὰβ παῖ ἴη6 ΟΠυγοἢ οὗ (ογί τ} 
δά Ὀεθὴ ρἱυςκΚοὰ |κὸ ἃ Ὀγαπά ἔγοπιὶ ἴδ6 
Ὀυγηΐης. Ηἰ5 τεπεννεὰ Ἐπ γεν ἃπα [15 5110" 
(655 Ψογα (πὸ ἀο] νόγάηςο. [ἴ σοητημυοά 511], 
ἴογ ἢθ δά τεᾶάβϑῃ ἴο βεϊϊθτο {παῖ ἢ]5 ἰηἤιθηοα 
δηὰ {πὸ οδιιδ οὗ ἴπ6 ἵγι8 Οοβϑροὶ ννεῦε τὸ- 
Θϑιδ Ὁ 5 πρ {Πποπιβοῖνοβ ἴῃ (ἰοτγίηἴ, δηὰ δ6 
ΠΟΡΘ5 (νοῦ. 7), Του ρἢ ΒΘ σδηποῖ δὲ δυγο, [ἢδὲ 
(Π15. νν}}} ]αϑσῖ. Ηθ ννὰ8 ψν 6 }} ἀνναγὸ ἴῃδί ἢϊ8 
ΥἱσΟΥΥ ἴπ (οτηἢ ννὰ8 ποῖ γεῖ νοη. ὙΤΠεὲ 
Ὠσχῖ νϑῦϑο, Βοννθνοῦ, Γεηάετβ 1 ργσΌΔΌΪε ἴδδῖ 
“ οίἢ ἀε]νοσ " δηὰ “ν}}}} ἀθι νοῦ "ἢ ἀγα ποῖ ἴο 
6 τοδί οῖεὰ ὙΒΟΙΙΥ ἴο ἢ15 Οοτιηϊίδη ἀ1Π[ἔ[,» 
ουὐἰτι65, θυ πᾶν ἃ νιάοῦ τοίΐογοποθ ἴο ἢ18 
Ρτγοϑεπῖ δηὐ δπιΐιγο ννογὶς ἀπηοηρβὶ ἴῃς βοη[1168. 
ΤΟ οχργεβδβίοη “ νι ουϊ ννεῦε βε δ Π; 5." 1η 
ΓΒ. νἱϊ. 5, 566Π|5 ἴο ἱπιρ] Υ {ἰῶὶ πε πιεῖ νυ ἢ 
οΡροβίζκίοη ἰῃ ΜδἼοβάοπια, δῃά ἢῈ πιᾶὺ δᾶνδ 
(61 τί Οοά νν88 ἀρ] νοσγίηρ Ὠϊπὶ ἔγοπι ἴδδῖ 
Αἰϑδοὸ ουύφῆ δἵ ἴῃς [πῆς οὗ μἷ5 νυττίηξ. 
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εἰσιυεά ὍΡΟΝ 8 ὉΥ πε πιεδηβ8 οὗ 
ΤΩΔΗΥ͂ ΡΘΙΒΟΠ8 [Δ Κ5 ΠΊΑΥ δα ρίνεῃ 
ΌΥ πΊΔΠΥ οὐ οὐγ δε δ]. 

12 ΒΓ οὖ τε]οϊςίϊηρ 18 τῃϊ5, ἴδε 
ΕΒ ΕἸΠΊΟΩΥ οὗ οὔ σςοπδβοίεηςε, τῃδῖ ἴῃ 
5 ΠΡ] ΟΠ ἀπά ροῦν 5ἰηςεγίτγ, ποῖ 
νν ἢ ΒοϑηΪγ ννυϊδάοπι, Ὀὼς ὃν τῆε 
σῖλςε οὗ Ο(οά, ψε πᾶνε δά ουγ ςοη- 

11. Ηἰ5 δυγῖδοῦ ἀεϊνεγδηςε ἀσρεηάθά, ἰπ 
Ῥαγῖ, ὑυροη ἴμ6 ςο-ορογαίίΐοη οὗ (6 (οτίη- 
{Π1|2η5 τποιϑοῖνοβ, νυ ]σἢ ἢδ δϑϑιπιος ἴπδῖ ἣ6 
νν}}} μαναὰ ἴῃ πε ἔογτῃ οὗ ᾿πΠΤΟΓΟΘΘΘΟΥΎ ὈγΑΥΘΓ. 
{|5 ἱπιρ! θα (μαῖ της ϑιιδϑίδηςς οὗ [Π6 ῬΥΑΥΟΓ 
νγν45, ἴῃηαῖ Οσοὰ ννοιυἹά Ὀοδῖονν προη ΠΙπὶ 50 
Ρον ΌΤΙ ἃ ΡΠ οὗ ἴῃς [ἰξὸ οὗ (ἢ γιβῖ 25 5ῃου]ά 
ΘΏΒΌΓΟ {πε {ΓΙ Ρἢ οἵ ἢ 5 σᾶυϑθ ἢ 41} 115 
δἰϊοηάδηϊ ὃ] βϑίηρβ. ϑιοἢ ἃ ϑδρθςϊδὶ δὶς ἃ5 
1015 ΠῈ ΡΓΟΡΕΓΥ (8118 ἃ (μαγίϑθ!α. 7Ὁ8Πὲ 
οὐ]εςΐ οὗ ἴδ Ῥσγαυδὺ ννδ5 ἴπδῖ 1ῃ15 βιἢἔ ββουϊὰ 
Ὅς πιδάς τηδίζοσ οὗ [πῃδηκϑρίνίηρ το Οοά ἔτοπι 
(ῃ6 ΠΊΔΗΥ ἴο ννῆοϑε ἰηθβδιπιδῦϊο Ὀοποῆς κα 
τνουὰ τεαουηὰ. ὍΤῖθ οεηὰ δηὰ δἰπὶ 5 αιιϊϊο 
ἴη δοςογάδησε ψ ἢ ἴῃ Αροϑβιϊο ῖβ νον οὗ 
(Ὠδηκβρίνιηρ 845 ἢδ ϑίδίεϑ ἴἴ ἴη οἴδον ραϑβϑᾶρθβ. 
ΤῊΣ ρμίοσυ οὗ Οοά ἰ5 νἹτῸ Ππὶ ἴῃς ἤηδ] σαυ56 
οὗἉ 411 (ΠΙημ5 (566 ραγσ ]ΑΥ]Ὺ Ἀπ. χν. ς, 6, 
δηά ςἔ, 1 ον. ἱν. 15) δηά, ἴῃ ςοπιίοιηρ αἴης; 
τα τα 65 ἴῃ ἴῃς δοῖ οὗ τεηάοσγιίηρ {Π|5 δ ἸΟΥΥ 
ὈΥ ̓ μαπκίηρς Οοά οη [5 Ὀθ μα] δ, ΠΒ6 ΧΡ Έββεβ. 
ἢϊ5 βδ ϑίδοςοη ἴῃ [Π6 ἔξ] 655 οὗ ἢΪ5 ἰδηριαρθ. 
ΒΥ πιϑδη8 οὗ τηδηΥ," ψνοὸ τῆγοι ἢ {ΠΕῚΓ 
ῬΓΑΥΘΓΒ περ ἴη6 Αροβ θα σοπεπιιδαὰ ἀο] νοῦ - 
ΔΠς6, 566π|5 ἴῃ σίγῃ τοηάογίημ δηα ὀχρ δπᾶ- 
Ὀοηῃ (διὰ πολλῶν). Βυῖ “ὅν πιεαη: ΟἹ νιαηγ 
ΕΠ " (Α.Ν.) απηοῖ 6 ἴδε ςοττοςΐῖ ἴΓ4Π5- 
δἴϊοη οὗ ἐκ πολλῶν προσώπων, νΠ]Γἢ ἀθσϑο 65 
ΤΏΘΓΟΙΥ ἴπο56 ,ονι νγῇοπι ἴῃς πληΚ5 ργοςθεά, 
ἴ.6. Πισῖθογ πλιὰ ἀ65 ννῆο, ὈΥ {πὸ ῬΓάγοσϑ οὗ 
16 (οτιπι ίδη5 δηὰ ἴπΠ6 σοηδοαιοηΐ ἀδ] νοῦς- 
δῆηςς οὗ (6 Αροβίϊθ, αὔτὸ δηδοϊοα ἴο τϑοοὶνο 
ΓΠγουρἢ Ἀϊπὶ (ἢ ε Ὀ]εβϑίηρϑ οὗ ἴῃς ἴγσὰθ Οοβρεὶϊ. 
ΎΤΠΟΓΕ 5 πιο αἰ δῆς Υ ἴῃ Πηάϊηρ 4 τιρμῆΐ 
{γταηϑίαϊίοη ἴοσγ πρόσωπον, ΜΏΪΟΝ ἄοθβ ποῖ, 
ἴη ἴῃε Ν.Τ΄,, ἐχασῖν πιεᾶη “ΡΕΓβο ἴῃ τῃ6 
τιοάργη βδθῆ56 οὗ ἴδε νογά. Ηρδηςε 530πὶὲ 
ΤΟΠΩΟΤΣ :---ἰς ἔγσοπηι ΠΠΔΠΥ ἴδοοϑ," (γηοα ἢδάνθπ- 
νγατγά, ἃ8 ΜῈ ΠΊΔΥ ἱπιδρίης ΤΠ οτὰ, ἰῃ ἴῃ 6 βἰνίης 
οὗ [ΠΔηΚ5. 

10. Τα ςοπηεοϊίΐοηῃ ἰ5 ἴδαῖ 6 ἢᾶφ δῖ 
οἰαιπιθά {πεῖν ἸπΠΙ ΓΟ ΒΒΟΤῪ ὈΥΔΥΟΥ, “ ἴοσ " 6 
ἢλ5 ἀοης ποίῃιηρ ἴο ἕογίοι( παῖ οεἰαί. ΗδἊ 
Πδὰ Ὀδεὲπ οπαγρεὰά ψιῖῃ ἰπβι ΠΟ Υ Ὑ ἰὸὼσ ποῖ 
ΓΙ ΠΠ Πρ ᾿18 Ῥγοπιῖβα οὗ νἱβιῖίπρ ἴῃοπι, δηά, 
ἃ5 ἃ τὉστοοῦ, βδὰ Ὀδοπ δἀναποεά {πὸ ἔλοϊ (παῖ 
ἢ6 παὰά 5θηΐ ἤγβε ΤΙποῖὮΥ (1 Οογσ. ἵν. 17, 18, 
19) δῃὰ {πεη ΤΊυ5, νι ποι μοὶηρ Πιπιϑο δ 
ΗΙ8 δῆβννεσ 5 ἴαϊ [5 σοπϑοίθηςε ΠΥ δο- 
1 ἢϊπι. δι ΠΡ] ΟΠ 18 τἴη6 ορροβίίο οὗ τπαΐῖ 
ὈΡΙΙΟΙΥ ΠΟ που] Αἰϊον ἃ τῆδῃ ἴο 54Υ͂ 

11. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΟἝΘ. 1. ἰν. 12---14. 

νεγϑδίίοη ἷἰπ τῆς ννουγ]ά, δηά τηοῖς 
ΔὈυ Πα ΔΠΕῪ ἴο γου-νγαγά. 

13 ἔοτγ ννε ννγῖε ποπε οἵδεγ {ΠῚ πρ8 
υηἴο γου, ἴλη νψνβαῖ γε τελὰ οὗγ 
Δοκπον)]εάρε; δηὰ 1 ττυδῖ γα 584]} 
δοκπον)εάρσε ὄνεη ἴο ἴῃ6 δηά ; 

14 ΑΚ Α 6 δᾶνε δοκπον]εάρεα 
18 ἴΏ ραγῖ, τῆλξ ψγὲ ἅγε γοὺγ τγὸ- 

οὔθ ἴδῃς ἈΠῸ 6 πχεδηΐί Δποίβοσ, οὔ ἴο Κθὸρ 
ἴῃ ΓΟβοσνε ἃ ρύγροβο δῖ νδγίδησθ ΜῈ ἃ ὑχοῖθϑ9- 
βίοῃ, “ΟΟἿΪγ 5ἰποογγ ἢ 5σμοι ἃ θῈ “δὲ πΟΘΥΣ 
οὗ Θοἀ;," ννῆϊοἢ πλοδηϑ παῖ Οοά ἰ5 πὸ δι πο Γ 
οὗ {Π18 ργᾶσθ. “"δγηδὶ υν]βδάοπι" ἰ8 ἴῃ 6 πη- 
Ῥτποριοά συπηΐηρς ΨὨΙΟΝ οΔ] σι] δῖε ψ ἢ 800- 
{εν ΟὨΪΥ 15 οὐδ δάνδηϊαμε οὐ σοῃνεηίθηςα. 
“ΤῊς νοσ]ὰ " δηά [86 νι οκοάπεβα ἴμαῖ Ὀ6- 
Ιοηρ8 ἴο ἱξ γσοηάοσ ἴξ ἱπουπηδεπῖ ὑροὴ [δα 
βαηῖ8 ἴο ναὶ κ ρυ! ]6] εβϑὶγ, δηὰ ἢ [15 οὔ- 
᾿ιραϊίοη [Π6 ἀροβῇὶα ἔθὶε τας ἢ6 δά σουῃρ]εά. 
ἴῃ Ο(οσίπτῃ, 4 ἢρδά -αιατίεγα οὗ Οσθὲκ νυν ϑάοτῃ 
δηὰ βορῃ)βῖγυ, οὗ ἱγαὰς δπὰ [158 αγ[ἤςεβ, οὗ 
ΔΓΓΙΖΔΠ5Π1Ρ δηά ἱπίγίσιθ, ννογς 51. Ρδὺὶ δδὰ 

Ὦ 455 ]οὰ ὈΥ̓͂ ΠΊΔΠΥ νν}]65, ἴΠῸΓῈ νγ»ὰ5 ποῖ 
ἰπάθθὰ ΔΠγ (οπιρίδϊίοη ἴο πἷπὶ ἴο τεϑοσῖ ἴο 
κΚῸ ργδςίςοβ, θυϊ ἃ ργραῖ Δ Ό} ΠΥ ἴο 186 
βιιβριςσίοη οὗ ἀοίηξς 580θ. Οἡ 1ἢ]8 δοςοιιπὶ 6 
μα Ὀθθη ποῦ βογυρι οι Υ οἰγοιπιϑρεςῖ 
ἴπογο, δηὰ ἣθ ργοῦδοΥ 4150 πιεᾶπ5 ἴπαϊ ἢδ 
μαά υδοὰ οχίγοπια Ταγε ἴο ἁνοϊὰ ετοη ἴῃ6 
βοιηδίδηςθ οὗ ΟΥ̓] ἴῃ ἢ]5 τοϊαϊίοῃ τονναγβ ἃ 
ΟΒιγοῖ, ννῃιςοῇ Β6 Πδά οβιθοπηθα 50 ΠΙΡΗΪΥ, οἱ 
'ἴπ ΠΙΟΝ ΤΠΟΥῸ νγΟγΟ ΠΊΔΠΥ ψγῆο ψοι]ὰ ἴυγη 
ΔΕΥ͂ δι ρροβοά ἢδνν ἰῃ πἰ8 σοηάμυςῖΐ ἴο ἴῃς ννογϑῖ 
Δοςουπηί. 

138,14. Ηδς τοιαβϑογίβ ἢΠὶ8 β᾽ ΠΟΟΓΙΥ͂, “ ἴοσ " 
1 15 ποῖ ἴτ6 {παῖ ἢϊ5 ἰεϊἴεγβ πᾶν ΔΩΥ Οἴποσ 
8Β6η56 ἴπαη Παἴ ΠΟΙ ργεβθηῖβ [156}7 οἡ ἴδε 
δ Πρ] 6 τοδάϊηρ, ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ αἵ νατίδηςς ἢ ψνῃδῖ 
(ΠΟΥ νν6}} Κπὸνν οὗ ἢϊπὶ ρεγβοπαῖγ. Τῆς ἤγϑῖ 
ΚΟΥ ἴο ἴδε τηδαηϊηρ οὗ ἃ ἰεϊζεῦ 185 ψνηδῖ ἰ5 
νυυτῖοη: τ[Π6 ποχί 5 ἴῆς ρογϑοηδὶ Κκπον]εάξε 
ψίοἢ ἴδὸ τόδάοσ Ὧ45 οὗ ἴπὸ νῦίεσ. Βοῖβ 
Ευϊάθ5 δῃουϊὰ παν δβοννῃ ἴθ (ογίης ἢ! 8Π9 
(αὶ τῆς τηριϊδίίοη ννὰ8 ἔδϊϑθ. Ψ μαῖΐ πὸ 
δχρθοῖβ ἴοι ἴο Κπονν ψνῈ]] οὗ Πἷπὶ 5 βίαϊεα ἴῃ 
ΥΟΙ, 14 δηὰ 15, [πα ἴῆοτο οχὶϑῖβ Ὀοίννθοη ἢἰπὶ 
πὰ [Πθπ 50 εἷοϑβο δηά ϑδςγϑά 8 σοϊδίίοη ἃ5 ἴο 
Ρτεοοϊυς [86 Ροβϑι} ΠΥ οὗὨ πἰ5 ἀδοείνιην ἴμοπι. 
Οπο 546 οὗ 115 τϑἰδίίοη 5 ἴηδῖ 6, 845 (δ εῖγ 
βριγιῖυδ] Εδίμεγ, ννὰ8 ἃ ρὑγίἀς δηὰ Ὀοδϑῖ ἴο 
το. Ὁ Ὴϊ5, ηο ἀουδῖ, 4] }465 ἴο [πὸ τηδηϊ- 
[βίδίοπ, οὐ ἴπε ρατί οἵ ἢι8 γοδάθγβ 1η ἴΒ ΙΓ 
ἢγοῖ σταττὰὰς ἔογ ἴΠεῖγ σοηνογβίοη, οὗ ϑοπὶὸ 
Β100ἢκ ἔδο ἢ ρ}5 τονναγάβ Βἰπὶ 45 ἅτε πηθητ πο ἴῃ 
Οδὶ. ἵν. 14, 1ς. [{|5 ἃ τετηϊπάοσ οὗ ἃ ξΟγΠΊΕΓ 
πὰ ΠΑΡΡΙΟΓ βἰδῖς οὗ {π|π05 ψνῃϊςἢ ἢ6 ἀσδϑῖγεϑ 
ἴο 866 τοϑίογερἃ. ΘὅΤἢὸ οἴμοΥ δἱάθ οὗ ἔπε σὸ- 
Ἰαϊίοῃ ἰ5 τὶ ἐῤεν 4150 ἂγὲ δὲς ργἹὰς δηά δοδϑῖ 
815 6 σοῃηθξοῖθ. ὈΥ δηιοϊραϊίοη, νὰ τἴδα 
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)οϊςϊπρ, θνεῃ 45 γ8 αἷἰδο 2γὲ οὐγ᾽8 ἴῃ 
τῆς ἀΔγ οὗ τπ6 Ιοτὰ εβι8. 

Ις Απὰά ἰπ τἢϊ8 σοηδάδησς 1 ννᾶβ 
ταϊηἀε ἴο Τσοηπὶς ὑπῖο γόοις θείΐοτγα, 
ἴΠλῖ γε τῇρῆς πᾶνε ἃ βεοοηὰ 'δ6- 
πεοδε; 

16 Απὰά ἴο ρΔ88 ὈΥ γου ἱπῖο Μδαςε- 
ἀοηϊα, δηὰ ἴο Ἴςοπὶὲ δρδίῃ ουξ οὗ 
Μαςεάοπία ὑπο γου, ἀπά οὗ γου 

ἴο δε ὈΓγουρηϊ οὐ [ΠΥ ὙΨΑΥ ἴονγαγά 
]υά5 8. : 

17 μεη 1 τπεγείοσε ννᾶ8 ἴῃ 
πιϊηαάεά, ἀϊά 1 υδεὲ ᾿ἱρῇτηε85 ἡ οὐ τῇ8 
τὨηρβ τῆδῖ 1 ρυγροβε, ἀο 1 ρυγροβα 
δοςογάϊηρ ἴο τῆς. ἢδϑῇ, παῖ ἢ πὶς 
ἴμαγε βῃου]ὰ θὲ γεᾶ γεᾶ, ἀπά ΠΥ παᾶγ 

18 Βυῖ 4: (σά :ς: ἴγυς, οὐ 'ἱννογά του, 
τονγαγά γοῖι νψ»ὴ8 ποῖ γεᾶ ἃπά πᾶγΛ. ἔν 

ἀδγὺ οὔτπε 1, οτγαβ σοπληρ, ἤθη δ νν ἢ] πᾶν 
ἴο Ργϑβεηΐ ἢ8 γοδάογϑ 45 πιοιηθοτϑα οὗ {Π6 ριγα 
ΟΒιγοῖ υηἴο ΟΠ τσ, ἀπά τνῆθη (6 βθογεῖβ οὗ 
411 μοαγίβ νν}}} Ὀ6 τπδάθ Κποννη. 1] οοκίηρ ἴοτ- 
νγατὰ ἴο ἴῃς ΒΊΟΓΥ ἀπά ἴΠε αἰ 5. βιιγοβ οὗ {παῖ 
ἄδγ, ἴξ 15 ἱπῃροββιθ]ε ἴῃδί με δβοι]ά οἱουια ἢ15 
Ῥγοβρεςῖ ΟΥ̓ ᾿πϑι ΠΟοσΥ. ΑΚ ἃ ρογίίοη οὗ (ἢ 6 
ΟΒυγοὶ ἀϊὰ δοϊυδ!)Υ (καί) σοπιὸ ἴο Κπονν ὨΙπὶ 
ἴῃ (815 τοϊδίίοη ἴο ἴπμόπὶ, 580 δ6 μοροβ {παῖ 
ΠΟΥ Μ011}} πιαϊπίδιη τ απ} τῆ Αἀγνεοηῖ. 

15, 16. ϑιαῖο ννπαῖ 6 ΟΥ̓ ΒΊΏΔ4ΙΙΥ νυν ϑῃθά ἴῃ 
τεραγὰ ἴο υἱβιτηρ [6 πὶ ἰη 8 σοηῆάρηςε [δαῖ 
1015 Κπονν]εάρο βυ ϑϑιθα τὴ ὅ}}} ἔοσγοθ. 866 [ἢ- 
(τοἀυςοη, ΡὈ. 379,80. Η ὁ 5σῃενναά ἴθ (οχγίη- 
{Π|Δὴ5 ἴνο ρῥγείογεησθβ. 1ἵ. Ηδ ρυγροβϑά ἴο 
ΡΑΥ ἴποπὶ ἴνοὸ υἱϑίϊβδ οὐ ἴῃε ϑᾶπιθ ἸΟΌΓΗΘΥ, 
ἈΠῸ τῃ6 Μαςθάοηϊδηβ ννεσὸ ΟἿΪΥ ἴο ἢδνδ 
ΟΠ6. 2. Ηε ρτείοιτοά δὴ δβοοσί ἔτοπὶ ἡῤεφε, 
ἴο ὁπ6 ἔτοτῃη δὴγ οἴποσ Ομ γοῆ. Ηδ υ565 Δῃ 
οχίγοιηθ ραγτου]αῦ υ οὗ ἰδηρσυᾶρα. [ἢ 1τῃ6 
ΠοΙΏΡΑ585 οὗ ἃ ἔδνν ννογὰὰβ ννὸ αν “ Ὀοίοσε,; 
“βαοοηά," “δραϊη," υδεά ἴο ὑτγίηρ ουΐξποατὶν 
ἴΠ 6 54π|6 ἰΙάθρα. Ὅδἢὲε πᾶπιὸ “ ΜδοἊοδβάοηϊᾷ " δπὰ 
ἴπε Ρἤῆγαβα “" οοπῖε ἴο γοι " ᾶγὸ δοῖῃ σγοροϑδίθα. 
Ὗ ε δᾶνὲ ἴὴ ϑυσςδϑϑίοῃ “ ἴο γου," “τοι ρἢ 
του, “ἴο γου;," “Υ γου. ὍΤΐδ5 τηϊηιἴθη685 
Αἰπηοϑὲ ϑυρροϑίβ (ἢδξ δηθῖθ5 μδὰ {το ἴο 
ἀείεςϊ Δη ἐφυϊνοςατίοη ἰη (ἢς ἴογτηβ οὗ ἢϊ5 ἢγϑί 
δἰαϊοπηθηῖ δδοιζ [15 νἱβίϊ, δπὰ παῖ ἢὸ θυ 
Ἰλθουγϑ ἴο Ὀγίημ οὐἱ ίῃο ἡδζιγαὶ 5σθηθ6 οὔ ννῃαῖ 
ἢθ 5414, ὙΠ ἰγαηβίατ!οη οὗ 1ῃ6 νοῦϑα ἰδ: 
“«Απηά ἴῃ 115 σοπῆάφηςς 1 νυ ]ϑῃθα ἴο οοπιο ἴο 
γοι ῥγονιουϑὶγ "ἡ (Ὀεΐοτε βροὶηρ ἱπῖο Μδοθ- 
 οηιο, “τῆδί γοὺ πλῖρς μανὸ ἃ βοσοηά γγάᾶςς " 
(οη πιῪ ταΐιγη ἔστοπλ Μδοθοηίδ[), “ δηὰ ἀραὶπ 
ἴγοπι Μίδοθάοηϊα ἴο σοπιὸ ἴο γου, δηά Ὀγ γου 
ἴο Ὀε ἐϑοογίθα ἱπῖο [υά 68. 

17. Τα. τίρμξ γτοδάϊηρ (βουλόμενος) πὰ 
ΤοΠοτηρ ἰ5: “ὙΨΈ1109 (δὶ 98 ἰδ ΨἈΔΕΙ 
ψ86 Ὑἱδδΐηρ, ἀἰὰ 1, 48 ἱβ ἱπήοσσοθά, Σ0- 
δβοτί ἴο ἸΟΥΣΓΥ" (1 δου ρ ΠΥ ΡΪΔη), “ΟΣ 
ὙΔΑΙΙΡΊΔη, ἀοΙ 18} δοσογάϊηρ ἴο ἴῃς Πο5ἢ, 
{πᾶτ ἢ πῆς ἴΒετο που] Ὀὲ γοα, γοα, ἀπά ΠΑΥ, 
ΠΑΥ͂ »" ΤὭεγο ννογα ἴννο πησμδγιδῦ]6 οχρίδηα- 
[οΠ8 οὗ ἢἰ5 ποῖ σογηίης. Οπο τῃδῖ ἢδ ννὰ8 ἃ 
τηδη νου βἴεδαυ, οασηοβῖ ρυγροϑο, που 
04}14ϑῖ, ῃῇο βΞῃ θα ΠἸΡΒΕΥ ἔγοπι σουτβο ἴο 
σουγθο. Τῇ οἴδεοσ, (ῃδξ πα ἔογπιθὰ ἢ 5 ρ]δηϑ5 
δοςογάϊηρ ἴο ἃ σαγπδὶ συϊθ, 50 (παῖ αἵ ἴῃ: ὑθῦῪ 
ἴθ ΒΕΩ δ τηδάδ ἃ ροβίτνο ργογηΐβο, ἢδ 

τις 6 ςοηϊοιηρ δίῃ ἃ Ῥοϑιζϊνε τείβαὶ 
ἴο ΡΟΓίΟσΠὶ 1. Α,8 δ ςἢ ἃ πιεῖποά ςοιϊ]ά ποῖ 
δε ἀϊεϊαϊοα ΒΥ 1ῃε 5ριγιϊ, 1 15 ΤΡΏΕΙ 5αἰά 
ἴο δ6 "" ἀοσογάϊηρ ἴο ἴπε6 Πο5 ἢ," νν δος ἢ πλοδηϑ 
ΠΟΓΟ ποῖ ΟὨΪΥ ἴπαΐ 1ξ 5 ννϑᾶκ, 85 ἰεν Ὁ 15, θὰ 
Ὀργ παρε. Απιοηρδῖ ΠΊΔΩΥ ἸητογΡργεϊδι 5 
οὗ ἴλε ἀουθ]ε “ γεα᾽ δηὰ ἀοιιθ]ε “ παγ,᾽ 186 
Ὀεβῖ 5 ἴ[ῃαί νυιϊοἢ ἴακοβ [Π6πὶ γεβρεςτνεὶν 85 
8η ἐπῃρθδῖς ΔΗ γτλδίοπ, ἃ ἀθοϊἀθά ὁ γεδ,᾽ δηὰ 
Δῇ ΘπΊρῃδίς περαϊίοη, 4 ἀεοϊάρά “πο. ΟΥ̓. 
Μαῖϊ. ν. ). [πτὴ6 σᾶ56 Βεΐογε 5 “γεᾶ, γεα "ἢ 
ἰ5 ἃ ροϑβιεϊνο ὁ γϑβ, 1 νν}}} σοπιδ,᾿ δηὰ “' ΠΥ, πᾶν, 
ἃ Ῥοδϑιζϊνο 'ηο, 1 νν}}} ποῖ σοπιθ.᾽ ὍΤῊΪ5 1Π1Ρ}165, 
8ἃ5 5ἰδίθοἃ ἴῃ ἴπ6 [πιτοάιοζίοπ, παῖ ἢς δά 
αεἰμαίίν βαϊὰ ϑοπιθῖηρ νος Ἰἰοοκοα ΙἰΚα 
ἃ Ῥοϑίτἷνε γοἔιιβαὶ ἴο οοῖθ. Ηἰ8 [παἀαϊζίῃρ 
Δάνειβαγίοθϑ δϑβϑοῖθα ἴῃ ογάοσ ἴο συ ΐῃ 5 
σμδγδοῖου [Πδϊ ἢ6 ἰηϊοπάσα ἔγομι ἴΠ6 ὈδρΊπηϊηρ; 
ἴο βυυπδιζαῖς [ὉΓ [ὶ5 ργοιηϊλδαὲ [ἢ]5 τϑίιϑαὶ 
ἴο ὉΠ] 1ἴ, θη νου ἴ δμϊῖοα ἢ]5 ΡΌΓΡΟΒΘ, 
δηά τ|1|8 δϑοϑογίίοη, 1 ἄρρθαγβ, ῃδὰ 115 εἴδθοϊ 
Ὁροη (6 ον σῇ Ογιβϑίίδηθβ. Εοσ δποῖθογ 
ἱπτογργοίδῃοη οὗ “ γϑᾶ, γοᾷ" δηὰ “ΔΎ, ὨΔΥ,᾿ 
866 ἴῃς ποῖςδ δῖ επὰ οὗ σβαρῖογ. 

18. [ἴ 15 γαῖμοσ ἀουδίξι! ννποῖθογ Ιδηρυᾶρα 
ΔΙΙονν8 [6 ἢγβδὶ ννογτάβ ἴο δὸ (ΚΠ 845 δῇ 
δάἀϊυγαῖίοη, 85 ἰπ ἴἢ6 ΑΙ. Μδηγ, τπεγεΐοσο, 
τορμαγὰ 1ῃ6πὶ ἃ5 λὴ δϑϑονογδίίΐοῃ. “Βιιϊῖ Οοὰ 158 
Ζαὶτ 70], τὴ ΤΠ οὐγ ψογά ἴο γου ἀλὰ ποῖ 
ῬΤΙΟΥ͂Θ γὲ8 Δηἀ πᾶν." Οοὐΐβ (αΠ 1] η655 ἴο ἢ 8 
Ρτοπη 565 ἰ8 βιιθϑϊδηϊταῖεα ἢ ΟἿΣ ποῖ. Βανίης 
ΡγΓοδοποα ἃ Οοβροὶ ψνῃϊοἢ ννὰ5 ἃ σοπηρουηά οὔ 
αἰηγπιαϊίΐοη δηὰ ποραϊίΐοη. ἴῃ ΔηΥ͂ οᾶ56, ἢδ 
ἄγαν δὴ δγριιπιθηῖ ἔγοτῃ ἴῃς βιγαι ῃιογ- 
νυδγάποθ δηὰ μοοὰ ἴδ οὐ δ᾽ ργοδοῆϊηρ 
ἴο [αἱ οὗἩ Ὠϊ5 ἰοϊῖεγβ δηά Ἴσοηάιςῖ. 80 ἴδγ 45 
ἃ 1τη8Πη᾿5 ῬΓΘΔΟ Πρ ἰ8 ΓΟΔΙῪ ἂη ἱπάθχ ἴο δ5 
σδαγαςῖογ, [μ6 βοποσαὶ γοδϑοηίηρ 5, η0 ἀοιδῖ, 
βουηά, διυῖ ἴτ ψννοιϊὰ ὃς ἐαγίοιςποά 1( [ἴ παὰ 
ποῖ ἃ ϑβ8ρεςῖδὶ δρρ]ιςδίίοη. Τῆε ροϊπῖ ἴῃ 
ἀοθαῖο ἰ5 ἴπὸ δἰ ΠἸπιεπὶ οὗ ργοπιῖϑοθ. ΤὴΘ 
Οοβρεὶ ἰ5 ἴῃς Δ] Π]πιοηΐ οὗ αὐ (οὐ 8 ὑγοηλβ68 
ΟΥ̓ ϑαἰναϊίοη. [ἴ ννᾶ5 ΤΠ 8εῖ ἕο ἢ 848 
ϑιισῃ, τη 851. Ρδι}}5 ργοδοβίηρ, ΜΙ Που ΓΟΒΟΓ- 
νδιΐοῃ, δαιιϊϊνοσαίίοη, ΟΥ ποραϊίοη. Ηδ νου]Ἱά 
πᾶν ἰξ ἰηΐογγοὰ τμαῖ ἢ6 ἀδαῖβ νυ 15. οννη 
ῬΤΟΠΊ565 ἴῃ δοίίοη, 85 6 ἄοεβ ἢ Οοά δ ἴῃ 
Ρτοδο ίηρ, ἴῃ Ρογίεςς ροοά ἔϑιἴἢ, ποῖ ρ᾽αγίης 
οὶ ληά ἴοοβθ, δηά [Π]5 ἰπνοῖνοβ ἃ 5ῃ8 Ὁ γϑῆθο- 
[ἴοπ ὑροὴ ἴῃς [υάδίζεῖβ. ὙΠΕΥ Ψψεγα [86 
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19 Εογ τῆς δοη οὗ Οοά, 7εβ5 
ΟἾγῖβο, νγῆο ννὰβ ργεδοῃεά διποηρ γοιι 
Ὀγ 1.8, ἐυέη ὈΥ τὴς δηὰ δι]νδηιβ δηά 
ΤΙπιοίμευβ, ννᾶ8 ποῖ γεὰ ἂπὰ ῃδΥ, 
δυῖ ἰῃ ϊπὶ νγᾶ8 γϑᾶ. 

20 ἔογ 4}1 τῆς ργοηχίϑεβ οὔ Οοά 

ῬΕΙβοπθ ννῆο δοςιιβεά πϊπὶ οὗ ὑαὰ (ἢ, ν Ἐ}]6 
ΠΟΥ {Ποπιβεϊνοϑ αἀἰά ποῖ ργοδοῖ ἴῃ ροοὰ ἴδια 
ἴῃς υηγεϑεγνοὰ {]Πἰπιεηῖ οὗ Οοὐ 5 ῥγογηῖβαβ. 
ΤΒεῖγ ῥγεδομιηρ ρῥἰαοεαὰ Οοά ἴῃ ἴπ6 ῥγεάϊοδ- 
πιοηΐ ἴπ ννΠ]Γ ἢ ΤΠ ΟΙΓ δοσυδδίίοη {τοἀ ἴο ρίᾶςα 
δῖ. Ραυ]. Οοα δὰ γγοχηϊδθὰ βαϊνδίίοη ὈΥ͂ 
[δὶτ ἢ ἴο 411 πγοη, Ὀοτἢ [ἐνν5 δηὰ Οὐδηι 165, νυ Ἀ}16 
{ΠῸΥ τοϑίγιοῖοα [ἢ]5 ῥγοπλῖλϑε ἴο ἃ ἰθραὶ δηὰ 
]εννϑἢ βαϊναίίοη. ὙΠ ΠΕΥ πιαάθ Οοά ! γεδ᾽ ἴο 
[με [ἐνν5 δηὰ  παγ᾽ ἴο (με Οδη]65, ννμογθᾶ5 
Ης ννᾶ5 “γοδ᾽ ἴο θοῖῃ. ὅ8εῈὲ ΝΙόρρεσ. ὙΠῸ 
βὺπὶ οὗ ἴῃς δγρυπιοηΐ 15: 1. πες ννῇῆοβε 
ΓΞ ΚΠΠΕ ΠΟΠΟΘΊΪΥ 5εῖ5 ἔοστῖβ ἴπ6 σοτῃρϊεῖς 
ὉΠΠΙπιοηῖ οὗ Οσοά 5 ργοπιῖδοβ νν}}} ποῖ ργαςίϊϑὲ 
ἀοιδ]ε- ἀφ! ηρ νυν Πῖ56 ον. 2. ΤΙ οδ6 ννῆῸ 
κε Οοά ἃ ἀουδ]ο- ἀθαὶοῦ ἀγὲ ποῖ ἴο δὲ 
δα] ενοά ἤδη ΠΕ πιᾶκε 81. δὶ οης, Ὀυΐ 
ἅτε ἀοι 6 -ἀθδίοσθ {πα πλβείνεβ. 

10. ΤῊ ἀπά τἢ6 [ο]]οννης νοῦθα ἐΣΓΠΕΓ 
Εχρίδη [6 ἀγρυπιθηῖ, [6διι5 ΟἸγδῖ, τῃ6 
σοηογεῖε ϑιπὶ ἃπὰ ϑοιιδβίδηοσς οὗ δῖ. δι) 5 
ΡΓΘΔΟΠίης, νν85 450 ἰῇ ςοηῃοῖεῖς ἐδ] πλοπῖ 
οἵ 411] Οοὐδ ῥγοπηῖϑθοβ, ποῖ ἃ Ἵοοτηροιιηὰ οὗ 
ςοηίγδάςτίοηδϑ; ποῖ δηγπιδίίοη ἴο ἴῃς [6νν8 
πὰ ποραϊΐϊοη ἴο ἴπΠε Οοη]65. ὙΠδῖ {[15 
ΟΠγῖϑδὶ 15 ἀδϑογιθεὰ δ5 (6 ΕἸ σιδῖ ργοδοῃθά 
Ὀγ Ρᾳι), Τιπιοῖμυ, ἀπά ϑιϊνδηιβ, 5σπενν5. ἴῃαῖϊ 
16 Αροϑβίϊα δᾶ ἴῃ [15 πηιπὰ δποΐμπεσγ (ἢγιϑῖ 
ΡΓοΔομοα ἴῃ Οογίπίῃ, ψο τὐα. ἃ ςοπιρουπά 
οὗ “γοδ᾽ δῃὰ “πᾶγ.᾽ ΤῊΝ ννὰ5 ἴῃς ΟΠ το οὗ 
(ηὴ6 [υάλιχοτθ. δῖ, Ρδιυ)])5 (Ογϑῖ 15 ἀδϑὶρ- 
Ὠδῖοα Ὀγ τὲ κτοαῖ {Π|6 “ ϑοη οὗ σοά." Τῆς 
οἴπετ ννὰβ ποῖ [ἢ6 δοὴ οὗ [ῃ6 οἠἊς {δἰ [πξυ] 
Οοά, Βαΐποσ οὗ σδηῖ!]οθ 85 ννῈ}}] 8ἃ5 [Ἔνν8, 
διιῖ δἱ (6 πιοβῖ ἃ 5σοὴ οὗ ᾿)ανὶὰ δοοογάιϊης ἴο 
πὸ Ποσῖ, νῇο ἀϊδαρροϊηῖϊθα [Π6 ναϑὶ πλδ] ΟΣ 
οὗ ἴμοϑε ἴο νυν ]ιοπὶ ἴΠ6 ΡΓΟΠΊΪ565 ΌΓΕ πηδάθ. 
[π δῖ. Ρδυ}}5 (ἢγιδέ δΔη παι} δά |γεα Ἀ 885, 
85 Ὧ6 54γΥγ5, "Ὀθ05 ὉΤΟΌΜΒ δρουῖ. 

20. ΕοΥ 848 ΠΙΔΠΥ͂ Ρῥχγοιηΐϊδεβ οἵ Οοά (848 
ἴδογο δΔγο), ἴῃ Η πὰ !Ἡ615 ΓΒΟῚΣ γολ.᾽ ῬὍΤῇα ποχῖ 
δοπίθησθ ἢᾶ5 ἴο δ6 τοδὶ δῃά γοπάογοά [ἢ 5 :-- 
“ηα ΓΒΤΟΌΜὮ πἷπ (Θηδιι6 4) ΥΟῸΓΣ ΔΙΠΊΘΠ, ΖῸΣ 
ΚΊΟΙΥ ἴο θοὰ ΓὈὨΤΟΌΔὮ π85." ἴη 51. Ρδιι}}5 
ΟΠγϑὶ σα Οσοά᾽5. ῥγοχηβο5---οῖ ἴδοβο φίνθῃ 
ἴο [ἐνν8 οἠἱγ---δὰ τἢεἰὶγ δοϑοϊῖε ἔμ] ΕΠ] ππθηΐ. 
Εὐτίδογ, “Τπτουρ ΟΠ γιϑῖ," Ὀδσδιδο ἢῈ ννᾶ5 
ΒΌΟἢ ἃ ΔΙἸΒΙπιοπῖ, {ποτ [Ὁ] οννθα οἡ ἰδ 6 ρα 
οὗ ἴῃς (ὐογ!πτ !Δη5 δὴ δοςορίδηςθ οὗ Η πὶ 85 
ΒΟ, ΘΧργθϑϑοα ἰὴ {Π6ῚΓ “διηθη, ν ἢ ϊςἢ 5ἰρηὶ- 
ΒΠεοά {Π6ῚΓ δϑϑεηΐ ἴο ἴ(ῃ6 Αροϑβίϊθ᾽β ργθδοδίην. 
ΤὨῖ5 σοπλη5 [ἢ τεδάεγϑ ἴῃδί ΠΟΥ δὰ ςοπη- 
εβϑεὰ ἴδε ἔσυς (λγιδῖ, δηὰ (ῃογείοσγο διηῖβ 

11. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘ, 1. [ν. 19---22. 

'πΠ δϊπὶ γε γοᾶ, ἀπά ἴῃ πίη Απηεη, 
υηῖο τῆς ρίογγ οἵ (ὐοά δγ υ8. 

21 ΝΟΥ πὲ ννῃϊςἢ 5140] 156 ἢ 5 
ἢ γοῦ ἰπῃ (ἢ τγβῖ, ἀηὰ ἤδίῃ δηοιηϊοὰ 
ι.5. ἐς (σοά; 

22 ὟΝο δαῖῃ .λ]5ο βεαϊεὰ υ5, δηά 

(αὶ {ΠῈῪ πιυϑδὶ ποῖ [2}] ἄννᾶὰὺ ἴο ἃ ἀἰβεγεηῖ 
(τισι. ΟἸΟΥΥ τοάἀουπαάορα ἴο Οοά [Πγουρὰ 
δῖ. Ῥδὺϊ δηὰ [5 Ἷο δάρσυθβ, Ὀδοδιιϑε {ΠΟΥ͂ 
Ῥγεδοπεά, απὰὶ 1ΠῸῚΓ ἤδάσγοσς δοςορίοα [ΠΔῃ}κ 
ἔΠΠ|γ, 4 ΟἸγῖϑε ννῆο ἸοΗ ποηθ οὗ Οοάΐβ ρτοὸ- 
Τα Ϊδ65 ὈΠγοαάδετηδα, διῖ τηδάς Η τ ἃ ἴσγιις Οοά, 
Ψ 0 Κεαορεῖῃ σογθηδηῖ. 

ΩἹ, Ὧ2. ϑεϊξεἀοίοηςς οσοπτί πυρὰ. Ης [5 
ΘΥ͂ΟΣ χσϑροϊνηρ ἔγοη Οοά ἃ ἤστμοσ εϑίδὈ  15}}- 
τηθηΐ ἱπίο (ἢ τιδῖ. Α58 Οοὰ ἰ5 ἴῃ6 δυΐῖδοσ οὗ 
118. σοητ 08 }} Ὁ -ϑιγεηριβεηεὰ Ὀοηά, δηὰ 88 
ΟἸγιϑῖ 15. 4 υηιξογτῃ 50] -οοπϑϊϑίθηϊ ὁ γεα, (6 
ΑΡροβῖϊο, θείης δηϊπιδῖθα υνἱτἢ τῆς βρίγις οὗ 
Ηΐ ἱπῖο ννοπὶ ἢ ἰ5 δϑιδ ἰ5ηθά, οαπηοῖ 
ἀγιῆ Γγου ἢ νοι ] τ! Ο ΟΣ 581Εξ-ὀ (πτουρῇ δδά 
ἔλιτἢ ἔγοπι ὁγοδ᾽ ἴο “πγ΄ Μογεονοῦ, [815 
ΘΔ] σηστηθηϊ 15 ἃ εορνοϊαϊΐοη «υἱὲ δὶς 
γεαάεγ: ἱπῖο ΟΠ γχὶθ. Ηον οουἹά δε ὃς ἰπ- 
ἀϊθογοηΐ οὐ ὑπίγας ἴο ἴΠο56 ΨὴῸ ννεγὸ ρδγῇς- 
Ραΐουβ νυν ἢ} ὨΙ πΊ5 6} ἢ τη [815 ΠΟΙΥ υπίοη " ΤΉΘΓΟ 
ΤΥ ΡΟΚϑι θυ θεὰ δἰπί ἱηπϊεπα δά {μὲ {Πα γ 5ῃου!ὰ 
ηοῖ ἰοῖ ἐῤεῖν ἤγταῃ μοὶ ὰ οὗ ἴῃς ἴἔγιις (ἢ γίβι θὲ γα - 
Ἰαχρά. Εὐτγίμου, ἢ γεσοινϑὰ (χρίσας, Δ0Γ.} ἔΓΟΙΏ 
1Π6 54π|6 Οοά, ἰῃ 8 Δροβίο]ις δρροϊηιπιθηΐ, 
Δη δηοϊπίπρ, ἃ 568 1η5, δηὰ δὴ ἱηνναγα δαγηθϑῖ 
οὗ ἴῃς δριγιῖ, νυ ἢ γα 50 ΠΙΔΠΥ͂ ρἰοά ρο5 οὗ ἃ 
Ἰογαὶ ἐϊβοθασρὲ οὗ δ]5 ΠΠΙϑυ. Τῆς τυΓΘα 
ἤξυγοβ χσοργόβοηΐ ἴῃγοεα δϑροςῖβ οἵ [ῖἋδ6 
οροσγαίίοη οἵ τὰς ϑρίγιξ ὕροὴ δἰπὶ ἀπαὰ ἴῃ Β1Π|. 
Αποϊἰπεϊπρ νν48 1π6 {ποοσγαῖὶς τα ὉῪ ᾿νΒϊοἢ 
Κιηρβ, Ῥγιθβίβ, δηά Ῥσγορἤεοῖβ ἜΘ οοηδο- 
ογαῖθα ἴο {πεῖν διν ἢ οβῆσοβ, δηὰ 1ἴ συγ] θὰ 
{πεὶγ σγοσορίοη οὗ ἴῃς ϑρίγιι οὐ Οοά, νοὶ 
δίοπθ ςοιϊὰ αυδιν τπεπὶ ἴὸσ {πε στὶρῆΐϊ Ρεσ- 
ἔογπιδηςς οὗ {ΠεῚΓ διηςίίοηβΒ. δῖ. Ῥδὺϊ ννᾶ8 
ἴΠ1158 σοηβοογαϊε αηὰ δηάοννεα ἱπηπιεαἸΔίε]Υ 
ΔΙΟΥ 15 σοῃνογϑίοῃ ; [ῸΓ Απδηϊΐδ5 8814 ἴο ἢ ΠῚ, 
ΤῊ Ιογτά..... δαῖῃ βοηΐ πιὸ, ἴδ ἴπου 
ταὶ ῖοσε.. . δὲ Β]]οὰ ἢ (ἢ6 Ηοἷγ Οπμοϑὶ ἢ 
(Αςἰϑ ἰχ. 17). Τοσὸ 15 δὴ ἀργθεπιθηΐ ἰῃ ϑουπά 
δηὰ 56ηβ86, ἱπ ἴῃς οτὶίηδὶ, Ὀθεΐνσεθη ἴῃς {π|εὲ 
“ΟΒγϑι᾿ ἂπὰ τῃ6 νοσγὰ ἔοσ δηοϊηϊεα ψῃοδ 
1 5 ποῖ ῥᾶϑυ ἴο τορσζοάιος ἴῃ ἘΠρ] 5}, 
“4ἨΗδ6 ψνῆο 5180} 56} 18 νὰ γοι ἱπῖο 
ΟΠ δὶ δηὰ ρᾶνε 08 ἃ Ἵἰγίϑηι 15 Οοά." [ΙῈ 
ἱπΌπιδίος (παῖ 106 ΨΟΓΥ βατὴς ϑΌϊγιῖ ἰ5 ἴῃ δῖ. 
Ῥαὰϊ ψ ῃῖο ἢ ἰ5 ἴῃ ΟἾ σι. ὍΤδε ρϑβειάο- 
Δροβίϊεβ δ (ὐοσίπιῃ ἱπιαριπεὰ ἰπδῖ ἴΠς αυ2]}» 
βεορίίοηβ ἔοσγ Αροβιθβηρ ψψεσο δυο ἢ] Π 5 ἃ59 
μᾶνηρ Ὀδοπ πὲ ἀἰϊδοὶρίεβ οἵ Οἢσίιδῖ ἴῃ ἴδε 
βεϑῆ, ΟΥ δανίηρ Ὀδθη ἴδισῆς ΟΥ̓ ἀπο! ρ 165 
οὗ ΟἸγίϑβῖ, οὐγγ δανίηρ τγεςεινεα Ἰοιῖο 5 οὗ τὸς 
οοτατηθηἀδίίοη ἔσγομν βυς ἢ ρεύϑοῦβ. Ασοοσγά- 
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σίνεπ τῆς δδίηεβδῖ οὗ (6 ϑρίπιο ἰπ 
ΟἿΓ ἢολγῖβ. 

23 Μοζεονεγ 1 ς]] (ὐοά ἴον ἃ 
ΓΘσΟγα ἀροῃ ΠΥ 80ι]. τἴπλῖ ἴο βραῦε 
γου 1 ςᾶπιδ ποῖ 85 γεῖ απο (ὑογίητῇ. 

ἴῃ ἴο 81. Ρδυὶ, ἴῃ ἴσυθ 4υδιβοαϊίοη ννᾶ58 
8ἃΠ υποείΐϊοη οὗ ἴπε ϑρίτιζ, δυο ἢ 45 (ἢγίϑὶ 
τεςεϊνοα δ Ηἰβ δαρίϊϑπιθι δπὰ [{ῃ6 Αροβίὶθ 
ἈΙΠΊ561Ὁ δί ἢϊ8 σοῃνεγϑίοῃη δηά δαρίϊδπη (Αςῖβ 
ἾΧχ. 18.) ΑἜὕ568] ἰ5 ἃ τηᾶγι οὗ υδὝ δηά 
ΟΠ. ΠΘΉ655, ΟΓἹ ΟὗὨ ΡΓΟΡΕΙΥ, οἵ᾽ οὗ ἀσδιϊηδίίοῃ. 
Ηςε ΠΊΔΥ ἢᾶγνε πδὰ 4]} ἴπ6ϑ6 Ἰή6θαϑβ ἴῃ ἢ 5 πη 
Βεγο. 'ΓΠε 56δὶ, 8ἃ5 ἃ τπᾶγκ οὗ βοπιηθη655, 
ταῖρι τπδη ἀφηοίθ, δοςογάϊηρ ἴο ἰἴ8 πδίυγε 
δηἀ υ5ο6, 6 ΤΙΏΟΓΟ νἱϑὶ Ὁ]. δπά ουϊνναγάὰ πλδγὶτϑ8 
τπδὲ ἢθ ννᾶβϑ ἃ ἴγι 6 διηθαϑϑαάογ οὗ Οσοὰ δηὰ 
Αροβίῖς οὗ Ομγιϑῖ, ϑυσῃ 85 818. πὶ γδσιι οι 
ρῬοννεῦβ, [ἢς ΟΠυτοῆο5 νϊο ἢ ὑγεγα ἢΐ5. 5ρίτι- 
[4] στγραϊίοηβ, δπὰ ἴπὸ 'ἰκὸ. ὙΠῸ ἰάθα5 οὗ 
ΡΓΟΡΟΙΑΥ δηὰ ἀθϑι ηδίίοπ ννουϊὰ ΔΡΡΙῪ τΠ08. 
Οοὐ ““98εα]ε " πἰπι “ἴογ Ηἰπηβε] γ᾽" (πιά. 
νοΙς 6) ἰῇ ἃ ϑρεοῖδὶ τ δΠΠΟΣ αἵ ἢΪ5 σοηγογϑίοη, 
ἃ5 “8 σποβϑϑθη 6556] υηΐο Ηἰπι, ἰο ὕθαγ Η 5 
ΠᾶπΘ ἅπιοηρ ἴἢ6 (ΟΘη[1|685 (Αςῖβ5 ἰχ. 15). 
Βοῖὰ ἴπ Ερῆ. 1. 132 δηά ἵν. 30, ονγονοῦ, [ἢ 6 
56 πρὶ κ ὉΥ ἴδ ΗοΙγ ϑρίτίιε οὗ ργοπιῖβο ᾽ ἱ5- 
ηἶβο5 τῆς αδδίηδίίοη ἔοσ γοάἀεπιηρίΐοη ἴῃ Π6 
ἀΔΥ οὗ (6 1 οτά. [ΙΓ (815 6 πιδαπί πεσε, [πῸ 
56η56 ΓΙΠ5 ἰηΐο (παῖ οὗ (ἢ6 ηοχί ννογάϑ, νυ ἢ 
Τοργοβοηΐῖ {πθ δρίγι[ Ὧ5 ἴη6 δαγηδβίῖ οὐ ρἰθάρε 
ἴῃ ἴῃς Αροϑίϊοβ ἤοαγῖ οὗ ἴῃ6 ἔιζυγα ᾿ημογὶῖ- 
δηςο (Ερῇ. 1. 14), ἀῃά τῆς ἀϊδεγοπος 15 ἴδαΐ 
(ες 5εαὶ 5 τῇογε δχίεσῃδὶ δπὰ 1π6 δαγποϑδῖ 
ἰἸηΐοσαὶ. ΑἹ ὈοΙονοσβ ἤανο [Π15 φαγηδβῖ, 
δηά, ἰῃ ἃ πιοάϊβοα 9θ6ῆη56, Δῃ δηοϊηϊης δπά 
ἃ 568} 1πρ α'ϑο. ὍἼΤῃ6 Αροβίϊθ, ποννούοσ, 18 
ποῖ ϑρεακίησ οὗ ἴποϑε {πιηρΡ8 8ἃ5 8ῃαγεά Ὀγ 
Ηἰπὶ ἢ ἢ]5 γεδάσογβ, δυϊ 85 80 ΓΛΆΠΥ 5ρ|Γ1- 
ἴδ] ριιδγαπίθθβ οὐ 85 ἴστε Αροβί θϑῃ!ρ ἀπά 
Ρίεάρεβ οὗ ἢ158 πηιλίηϊβιθσίδὶ ἤαάθ!Ὑ ἰονναγάβ 
(Ὠεπὶ. 

43. Εχρίδιης 16 ἀοἷδὺ οὗὨ ἢ 15 υἱϑὶῖ, μὴ 
βαὰ Ὀδεη 6 ρτουπάὰ οὗ ἴἋἴπεῸὸ ἱπιρυϊαίίοης 
δξϑιηβϑῖ ἢϊπι. ὙΠ6 ϑβοϊθεπλη δα)υγαϊϊοη δἤοννβ 
[πε ἱπιροτίδηςθ ννςῃ ἢς δἴδοηθα ἴο οἰεοατγίης 
Ὠἰπιδοὶῖ, ὙΠ6 Θπρῃδίῖς ὑστοπουη “7᾽ ὈΓηᾳ5 
[6 Αροϑίϊδ Ῥγογλ! ἘΠ ἑογννασγὰ ἴῃ ἢἷ8 ονγη 
ΡΕΙΒΟΠ, ΔΡΡΑΓΟΠΙΪΥ ἰη τοϊαϊοηυ ἴο Οοά, ννῆο 
πὰ ἀοπο 50 πλιιοὶν ἴο 404}}}} Ὠἰπὶ ἔοσ τπ6 ἄμ 
Ῥεπογπιδηςς οὗ 5 ννογίκ. “ Βαϊ] ἱῆνοκὸ Οουά 
ὈΡΟΉ ΠΥ 5011} ἃ5 ἃ ὙΣίπηθ55, (παῖ τὶ δεΐης 
[0 ΘΡΑΙΘ γοὰ ἰ ΤΔΠ16 ΠΟ πιογὸ ἴο (οτηῖίἢ. 
{δὲ 80ι:} πΠΊΑΥ δ γοραγάθα δ8 ἴῃς δοαΐῖ οὗ 
[Πς πηοίϊνοθ, ([Π6 586 η56 ΠΊΔΥ ὃ [παῖ ἢ6 .62]}5 
Οοά, 45 [ἴ Ψψεγε, ἴο οὐογίοοκ δηά ἰηβροςῖ ἢ Ϊ5 
δοιι}, 45 ἃ νυν ποβ5 ἴπαὶ ἴη6 {Πἰ.6 στουπα ἴογ 
ἢἰ58 ηοἵ σοπιλίηρ ἴο (ογητἢ ἰ5 {παῖ νυν πο ἢ ΠῸ 
δίαίεβ. [{{ΠῸ 5οὰ] Ὀ6 τονατάρα 85 [δι νυ] ς ἢ 
Οοά [88 ρονγεσ ἴο βᾶγϑ οὐ ἀεϑβίσου, [6 πιθδῃ- 

1. ΓΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘἝΞ. 1.ὕ 

24. Νοῖ ἰογ {παῖ σὲ ἢλνε ἀο- 
ΠΪΠΪΟΠ ΟΥΓ γόοὺυγ ἔδιτῃ, δυῖϊ γε 
Βεϊρεῖβ οὐ γουγ ΙΟΥ: ἔοσ ὉγῚ ἢ γε 
δβῖδηα. 

ἸῺ ἰ5 ἴπαῖ 6 8 ργοραγοὰ ἴο δηάυσγε (ἢ6 
υἱοϊϊαϊτίοη οὗἩ ἴπ6 ἀϊνίηθς υγαῖῃ ὑροη ἢἰβ βου] 
ἴογ {86 σι] οὗὨ δϑυϑίηρ Οοὐ 5 γγοδῖ τηϊηΐθ- 
(ογῖδὶ γι β, δπὰ ἔοσ. ρου]υγίης ἢ πιβοὶῇ ἰη ἴῃ 6 
Ὠλιινῖπο Ὠδπιο, 1 ἢ15 4116 χαϊΐοῃ Ὡροὴ οδίἢ! δ6 
ποῖ γιθ, [ηΔ ἢς ἀοίογγεα ἢ15 υἱϑὶ᾽ ἔγομχ ἴῃ6 
ἀεδῖγο ἴο ὅρασγεὸ 1μοπὶ ἃ ἀθθογνθὰ Ἴβιδϑίῖίϑο- 
τηθηῖ. 

44. ΤΗηΐβ πιοῖϊνο, πονγευογ, πιυϑσί ὃ6 σιιαγάοά 
ἴτοπὶ τηϊϑδοοπδίγυς!οη. Ηδ ννῆο οΪαὶπι5 1ῃ6 
ῬΟΝΟΓ οὗ ϑραγίησ δηὰ ρυπίβηϊπρ ϑθοπ8 ἴο 
Ἀ5ΘῸΠῚ6 ἃ ἰογάβῃ!ρ οὐϑῦ ἴπ6 δι θ]θοῖ5 οὗ ἢ5 
ἀϊδοῖρ!ηθ, ἀπά ἢ Παά, πο ἀουδῖ, Ὀδοη σμαγροά 
ψ ἢ 1815 ργοϊθηβίοη, Ὀοῖῃ ἴῃ {πὸ ο456 οὗ ἴδ6 
ἸΠΊΠΊΟΓΑΙ ΡΟΓΒῸ ννοπὶ 6 δὰ Τοπάοπηηδά 
δῃὰ ἴἢ οἴδμεγ τηδίζοσβ. [ἢ πο ἰηβϑίδησθ ννᾶβ 
ΒΘῈΟἢ δὴ ἱπηρυςλίίοη πλογο ὑ4561655 ἤδη ἰῇ 
ἢ]15. Ηε τδυρδῖ (δῖ, 845 ϑοοὴῦ 8ἃ5 ἃ τηδῃ 
Πα5 αἰϊδιηθὰ ἴο δι, ἢῈ σοπιθβ ἴο ὅ1}} ἂγα 
δηά ἰἰϑετῖγ. ὕὉπ6}} (Παῖ ἔπιε ἢ6 ἰ5 ὑπάοῦ 
Ὀοπάδρο, θυ {ῆγοῦρῃ ἐδ 6 σϑορίνεβ (ἢ6 
βριγι οὗ δἀορίίζοη, δηὰ Ἵοδὴ οδ]}] Οσοὰ ἢϊ5 
Βλῖμογ. ὅδ66 Οδὶ. 11. 2ς ; ἵν. 6; νι 1. Οοη- 
551 ΕΠ] ἢ [Π|5, Β6 δϑϑεγίβ {παῖ ἢ6 15 ηοΐ 
Θχοσγοιϑίηρ ἰογάβ!ρ οὐοσ {ποῦ ἢ, ὑυΐ, οὐ 
ἴῃς σΟΠΊΓΩΓΥ, 8 ορροϑιῖθ ἑμηςίίοη, νἱΖ., [Πα 
οὗ ἃ ἔεϊ ον -νουκοσ οὗ [ΠΘΙΓ ἸΟΥ. 

Ἰογ ἔογ στϑςερίίοη οὗ (ῃ6 υππιογ θα Ὁ1655- 
ἴηρ5 οὗ ἴῃ Οοβρεὶ ἰ5 οπε οὗ {με ἤγϑιγι 5 οὗἁ 
τῆς ϑρίγις, ξο!]οννηρς ἀροὴ δι, πὰ 15 [ῃ6 
εἰ οἵ Οοά. [ἴ 15 σβδρδθϊ]ςε οὗ αἀϊηλπυ το ΟΥ̓ 
ἸΠογθᾶσ6, ΔΟσοσγαϊηρ 845 πηθη βίαηα εγεςΐ πὰ 
ἤγπι, οὐ νδςὶ ]αΐο δηὰ βδιίυπιθὶο ἰπ ἔα ἢ. ΝΟΥ 
ἴῃ τεβροςοῖ οἵ {πεὶγ ἔδιτἢ, ἢ15 σοδάθυθ ννοΓα 
βίδησιηρ [Δϑῖ, ἀπαὰ 50 ποεάδαά πὸ οπο ἴο θχοσ- 
οἶδα τηδϑίο ονοῦ ἢ. [1 ΟΠΙΥ τειηδιηρὰ 
ἴον ἴ6 Αροϑβίϊες ἴο σο-ορεγαῖς ἢ Οοά ἰὴ 
Ῥγοπηοίηρ ΤΠΕΙΓ ΟΓιϑι απ ἰοΥ ΟΥ̓ σου Π56]]1ὴν, 
ΘΠΟουΓΑρΡΊηΡ, Ποτηξογίηρ, δηα 5ἰπλϊαγ ἔπος 
[ἰοπη8 οὐὨ ἢ158 τη ϑῖσυ. [ἴ ΠΠΔΥ 566Πὶ γεπλαγ- 
ΑΌΪς τπᾶῖ δ δϑογιῦθβϑ 50 ὑπ ϑ ΔΈ ΠΡ} ἃ 
βίεδαυ [ϑ(ἢ ἴο ἢ15 γοδάθυβ δυῖ ἤότο, 858 οἰ56- 
ΠΟΙ ἴῃ ἴδ ΕρΙ5[1]6, ἤθη ἢ6 δ άγοβϑβοβ ἴῃ 6 
Ὀοίῖογ ἀἰβροβοά δπιοηγϑί ἴπεπὶ, ἢ ὙΠΟ 
Π6 (γυδῖβ5 ἴο οβεςϊ ἃ σοπιρίοῖο γοοοηο]δίίοῃ, 
ἢ6 ϑρθακ ἰπ τῃδὶ βρίγις οἵ ἰονεὲ ψῖοἢ δ6- 
Ἰδνθῖῃ δηὰ Ὠορεῖῃ 4} [πηρ8. Ηςδ [8 βρϑδκίης 
ἴο ἀϊβογοηϊ Ρεγϑθοῦβϑ ἰῇ οἷ. ΧΙ. 5, ἴο στήθη 
ψνῇοϑα ἔδυ-σοιηρ δεῖ οηΐθπὶ οὐ [πἀδίδπι δὰ 
ολϑὶ ἀοιθῖβ ὑροὴ ἴῃς τοδὶ Ὑ οἵ {πεῖν ἔδι τ}. 
νὴ τὸ Τσοηϊεηῖβ οὗ [815 νοῦϑα {πε αἰ βΊσαΙ 
ρᾶββᾶρε ἰῃ Οδ]. ἵν. 21, νι 1 δῃουϊὰ δὲ ςοπι- 
Ραγεά. Ὅ[ὲ [γδηβίαϊτίοη “ ὉΥῪ ἔφ γε βίαπα " 
ἰῖ8 υδϑ0.8 }} 7 βυρροβεὰ ἴο 8ιγη:γ ἰμδῖ ἴδ ἢ 
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ξυγσἢ65 [Π6 συγο θᾶ56 οὗὨ 5 ναῖ!οη ἴῃ σἜΠΟΓΑΙ, 
νυν ἢ ἰ5 ποῖ [ἴΠ6 5θηδὲ ἴῃαῖ ἴῃ6 ςοηϊοχὶ τὰ - 
4υϊτο5. ὙΤὴς Αροβῖὶα ΟΥ̓ ΠΟ ΠιθΔη5 ἅ55εγίβ 
ἴμαϊ 6 Πᾶ45 πὸ δυϊβμβουν ΟΥ̓ΕΓ ποηλ ἴῃ ΔῊΥ 

11: ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ. 

οἰγουπιδίδηςεβ. [ΙΕ ΠΟῪ βου] ἰαρϑθ ἔτοπὶ 
(6 ἔατῇ, {ΠΕ τνουἹὰ δραΐη [8}} υπάοτ {ιἴ6- 
ἴθ αδπηὰ ποϑρά ἃ βοβοοϊπηδϑῖεσ ἴο Ὀγίηρ τΠπεῦ] 
δραῖη ἴο (γίβί. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘΒ οὐ ΟΠΒδρ. 1. 

νοῦ 3.--ΤῊΞ ΑΕΕΠΙΟΤΙΟΝ ΙΝ ΑΒΙΑ. 

ΎΒΕΓΟ ΓΕ ΠΊΔΠΥ ΟΡΙΠΙΟΠΒ 85 ἴο ννῆδίὶ [ἢ18 
αἰἢϊοϊίοη ννᾶ8. Τῆς τργοὰῦ οὗ [επηείσί 5 δἵ 
ἘΡΠόδιιβ, ἃ ἀδηροσζοιι8 αἰδθᾶδθ, ἃ βῃϊρν τος κ 
(2 ὥοτ. χὶ. 25), δοπὶθ τῃδοπιπαίίοηβ οὗ ἴπ6 
“ ΊΔΩΥ ΔαγογϑαΓΙ65." (1 Οὐογ. χνὶ. 9), ἃ ρὶοΐ 
οὗ τε [ἐνν8 ψνῃὶς ἢ ̓ πρεγ! θα ἢ5 ᾿ε βοπιε- 
νοῦς Ὀεΐννδοη Ερδόβιβ απ Ὑτοδ8, ἤανθ 81} 
Βαθη 5ιιγρεδῖθα, πὸ οἰγοιιπηοίδησοϑ δηᾶ 81. 
Ῥδιυ}5 ἰδηριαρθ 566 πὶ ἴο 5δῃδνν {ῃδῖ [ἴ ννᾶ8 Πὶ5 
{τοι Ὁ] 6 δδουΐ ἴῃ 6 σοπάϊτίοη δηά [ἢ6 ςοηάιιεῖ 
οὗ [86 (δυγοῦ οὗ Οογιπίῃ. 

Ι. [ἴ σάπιὸ ὉΡΟΠ Ὠϊπὶ ἰὼ Αϑία, δηὰ 'ΐ νγᾶβ 
Κπονπ ἴο 15 τοδάξειβ, Ηον ἢ15 αἰπιείίοη 
Δοςογά5 1} [656 ρας αγ5 να ἢᾶνο δἰγοδάν 
566ῃ. 

2. [ἴ πιυκῖ παν Πα «ῥεεαὶ γεΐξγεπος ἴο ἴδε 
ΟοΥπμΔη5. ΟἸδΒογννῖϑδο ἰ σου]ά ηοΐ πᾶνα 
βίοος ργογη! 6 ΠΕῪ ἴπ ἴπ6 Ὠδδά αηὰ ἔγοῃΐ οὗ ἃπ 
ἘΡΙβῖ]6 Ὀδαγίηρ 50 οἰ οβοὶΥ ὈΡΟῚ ἴποὶγ ΡῈ σΟΌ ΑΓ 
αἰγουπιδίδησοβ δηὰ 4}} ἴῃδὶ 15 βαιά δδοιυῖ 1(5 
ςοηάιιοίης ἴο ἱπὼτ σοπιίοσί δηά ϑαϊἰνδίίοη 
ψνουϊά δὲ νάσιθ δηά ϑἰγαϊπεα, ἰπϑίεδά οἵ 8Ρ- 
Ργοργίφίε απὰ παίΐυτγαὶ. 

1. ἃ. σοπιραγίδοη οἵ ἴῆθ ἴοστηβ ϑϑὰ δϑοιιῖ 
(Π15 δ Πὶοσῖοη ἴῃ «ἢ. 1. 2--ττῖ ΜΙ [Πο56 6πὶ- 
Ῥίογεά ἴῃ οἴδεῦ ρατῖβ οὗ [πε Εριϑῖ]ς ἴο ἀδϑοτῖθα 
815 ἔδε τη» δδοιυΐ (ουγιηςῃίδηῃ 4ἔ[ 1 γϑ βί ΓΟΠΕΙΥν 
ἔλνουγβ {Π15 ἰΙἀθυτῃοαῖίοη. [ἢ εἢ. 11. 4, ἴἰπ6 
στο πη ἢ Πα Πδά νντιἴεη 15 σα]]οὰ “ πιο ἢ 
ΔιΠοϊίοη ἀπά δηριυ δῆ οὗ πεατῖ." (ΟΟΙηραγο 
εἢ. 1. 12. [ἴῃ Μαρεξάοῃηϊα ἀραὶπ, ἤθη “ ἢ15 
βεϑῇ Ππαά πο τοϑί ᾿ οὴ δοσοιιηῖ οὗ ἢ5 δηχιοΥ 
ἴὉΓ πονν5 ἔγοπὶ (οτγίπῖη, ἢ6 βδᾶγ5 {παῖ ΒΘ ννᾶ5 
“Ποῖ α ̓" (ςἢ. νἱ]. 5). ὙὍΠ]5. σοι ΘΟ ΓΟΕΙΥ 
αν Ὀδθη ἃ αἀἰογοης δῇιοῖίοη ἔγομι [Πα οὗ 
σἤδρ. . ὍὉὍδδ ἴογτῃ “ σοπηίοτι᾽" ροϊηβ 511} 
τῦογο ἀδοϊάθαϊγ ἴῃ ἴΠ6 βδαπιὸ αἀϊγεςτίοη,. [{ 15 
ΝΟΤῪ ἀἰβῆς} το τ ηκ παῖ οἢ. 1. 3,.4. ἀπά (Ἀ. νἱῖ. 
4, 6 τείεσ ἴο ἀϊβοσγθηῖΐ οςοδϑιοηβ οὗ σοτηίοσί. 
Ὗνε ᾶνο, 25 ἢα5 δε δ γοδυ ποῖεα ἴῃ ςῆ. 1. 
1--7,) ΟΠ6 ἰοτπὴ ΟΥ ΟἿΟΣ οὗ {πὸ νυόοσὰ ἴου " σοτη- 
ἔογτ ̓  ἴδῃ {1π|ὲ5 ἴῃ ἔνθ νεσβθϑ, δηά, ἴῃ οἷ. υἱὶ. 
6, ", 13, 51Χ ὈΠῚ68 ἴῃ (ἴγθὸ νϑῦϑθϑ. [}ἢ οἵποῦ 
ννοταὰβ8 {ΠῸΓΘ 15 ΘΧΔΟΓΥ ἴδ βάπιῈ ΠαγΡις ἸΡΟη 
οοπιίοτί 'ἰῃ σοηῃηθοίίοη γι ἢ}15 6] Ινογᾶηςδ 
ἔγοπι ἴδε «Αἰ πιοσζίοη ἰὴ Αϑῖ4, [μαϊ οσσυ 5 ἢ 
Γείγεηοθ ἴο [5 τοίθαδα ἔτοπη ἀσνουτσίηρς 
ΔΗΧΙΟΙΥ ἀδοιϊΐ (Δοτίητῃ. 

[Ὁ 15 4ἰϑο νϑῦῪ ἀουδιξι] νυν με ΠΟΥ ἃ πη ᾿ἰκ6 
5:. Ρδὺυ] νθυμν Πᾶν υδθὰ 5υςἢ ἰαηριᾶρθ 85 
1ηλῖ οὗ ςἢ. 1. 8, ἀῦουΐ ἀδῆροι οὐ ϑυβοτγιηρ 
ὙὮΙΟΝ (Ὠγεαϊοηθα Ὠ18 ὈΟΑΥ οσ 8 116 πλοσοὶγ. 

τ πιυκὲ ἢᾶνθ δὴ βοιπηθίῃίπρ νυ οἢ δορά, 
ἢ15 δρίγιῖ 85. ννε]}. 

γεγ. 7. Μδηγ τοραγά ἴπε βϑεσοπά " γϑα᾿ δηὰ 
ΠΥ 8ἃ5 ρῥγεαϊοδίοβ οὗ ἴῃ ἢγβδι "γοδ᾽ δπὰ 
ΠΔΥ ᾿ Τεβροστνοὶγ. Δοςσογάϊηρ ἰο ἴἢ|5 νἱενν, 
{Π6 τοπάογίηρ 15, “" [δῖ νυ ]τἢ πλδ ΤῊ γεᾶ βῃοιϊὰ 
δὲ γεᾶ δηῃὰ ΤΑΥ͂ ΠΔΥ ΠΩ͂ ;᾿" δηά ἴῃε ἀτιῆ, 
ΟῚ ἴογπι ΤΥ Ρἰδῃ5 δἷϊεγ ἃ οδύῃηαὶ γυ]θ, δηά 
ΔΚ ἰξ ΠΥ 5016 οὐδ]εςῖ, ννῆθη 1 πᾶν οὔποθ 
βαϊὰ τῆλ 1 νν}}} ἦο οὔ ποῖ ἀο ἃ ἴδιπηρ, ἴο ἰεῖ 
ποίη ννηδίθνον αϊνοσῖ τὴς ἔγοπι σδυγυῖηρ 
οὐδ ΠΊΥ 5ἰαϊθα ριισροβο, [πγουἢ τῆεγο ρογῶ- 
ὩΔΟΙΎ ΟΥ ἴῃ οΟΥδσγ ἴο πηδϊπῖδιη ἃ ἔαἰϑε ςοῦ- 
δἰϑδίθπου ἡ Ηὀ ἴῃυ8 4ϑϑεγίβ 5 ΓΙΡΏΕ ἴο 
τοῖγαςϊ οὐ πιο ΠἶὟ ΠΥ ῥΐαη οὗ ργοςδεάϊης 
πο ἢ ἢ ΤΔΥ πᾶν δηηοιμπηςοθά, ἢ 6 δπου 
πὰ ἰὲ ροοά οὐ ἀδδίγαθὶς ἴο ἀο 585... ΑΔ8 ἃ 
Τηλῖῖοσ οὗ ἰδηριᾶρμε, ηἢ0 ἀουδί, ἴῃ6 ϑοοοοηὰ 
ἐγεδ᾽ δηά " ΠΔΥ᾽ΤΛΔΥ ὕεὲ ἴλκδθὴ 85 ργεάϊςδῖεβ, 
85 ἰῃ |45. ἡ. 12, ἤτω ὑμῶν τὸ ναί, ναί, καὶ τὸ 
ὄν, ὄν. Βιιΐ ἴπετὲ 4Γ6 βδίγοηρ γοδϑοῇβ ἀραϊηϑῖ 
τπ6 ᾿ηϊογργοίδτοῃ. 

1. 1ῃ νεσὶ 18 ννεὲ δηὰ [δε 5δίπρίε "γεδ᾽ δηὰ 
ΓῺΔΥ ̓  5ιιυοιτυεἀὰ ἴογ τῆς ἀοιδὶθ. δπὰ καί 
απιτης {μοτ, 50 8ἃ5 ἴο γοργοβθηΐ ἃ οοτπιροπηά 
οἵ αἰπγπιαϊίοη δηὰ ποραΐϊίοῃ, ὄνθὴ δοςογάϊηρ 
ἴο ἴη6 ἀνοοσεδῖοβ οὗ ἴῃ αῦονυθ νον; δηά 
νοῦ] θ6 βίγαηρα 1 καί ἀϊὰ ηοῖ 5όγυθ [6 52 πὶ 
Ῥυγροβα ἢ γεραγά ἴο ἴπε ἀουῦ]ο ἃ5 ἴἴ ἀοε8 
ΜΠ τοραγά ἴο {πε 5ἴπρ]ε γοα᾽ δηὰ “" παΥ᾽ 
ἴῃ ἴννο σοηδοοιῖνε νοῦβθβ, [6 ἀουθ]ο ὁ γεδ᾽ 
δΔηἃ “πᾶγ᾿ Ὀεῖπρ ΟἿΪΥ ἃ βἴσοηροσγ ἔοστῃ ἴμδῃ 
[ἢ δίῃρ!]θ, 45 'π Μαῖιί, ν. 37. 

2. Ηε ννᾶ5 ποῖ δοςσιιβεά οἵ οὐδ δου οσ ἴπ6 
ἀορρεά ἀσβῖγε οὗ Ἴοηϑιϑίθηςυ, Ὀυῖϊ οἵ ψεαῖκ- 
655 δΔηὰ οὗ σάγῃηλὶ οὐπηΐϊηρ, ἀπὰ ἴδ ᾿ἰηὸ οὗ 
ἀείδηος ψΠο ἢ ἴΠ}15 ἱπιογργείδίιοη δἰγιθυῖ68 
ἴο διπὶ δραϊηδὲ [Ππ656 δοσυβδίίοῃβ νοι] μαναὰ 
ὈδΟη ἃ ΥὙΕΓΥ 4υθῤϑιοηδῦϊα οπθ. ὍΤὴδ γοπλασκ 
παῖ 6 ννα58 Ὀουπαὰ ἴο δαχηϊῖ, ἰῃ ἴῃ ργεβθηῖ 
ςᾶ56, ἴαῖ 6 δαὶ βιιθϑειτυϊοα ἃ ὁ ΠΔΥ̓ΦΨῈἿογ ἃ 
“γεδ᾽ 15 5ΟΔΓΟΘΙΥ αἰϊῖε σοττεςῖ; ἴοσ πὸ δὰ 
ὨΘΥΘΥ 5414 δὺβοϊυἴοὶγ πὰ μὲ ψουϊὰ ποῖ 
σοῖπδθ, δυῖ ΟὨἷγ, ἴδ ἢθὸ ψοιυϊὰ ποὲ ΟΟΠ6 
μπίσα. ἴῃ 6 (σου ΠΔῃ8 γοξογπιθα [Ποὶγ οοηάαςξ 
(2 ον. 11. 3). Τπαῖ Π6 νγαϑ δἰνγᾶγϑ “ ΓΕΔΑΥ͂ 
ἴο ςοπΊο "15 ὑῬγτονθὰ ῃοῖ ΟὨΪΥ ΟΥ̓ 15 4556 ΓΟ ἢ 5, 
Ὀυξ Ὁγ ἴμε δεῖ τῃαΐ μὸ ννᾶ8 οὔ δ]8 ΨΑΥ͂ ἴο 
{Ποπὶ δὶ (ἢ νϑγῪ {{π|6 οὗ ἢϊ5 τ πηρ. ΤΠ 
ἸΠΊΡΓΟΒϑΟη σοηνεγοά Ὀγ νν. 18, 19, 20, 21 
ἀῤοιάφα!γ 15 ἴτῃδῖ δ δϑϑοσίβ Ὠιπιβεὶξ ἴο ὃ6 ἃ 
ΙΔ οὗ δὶ5 ννογά, δηὰ ποῖ [πδΐ ἢδ οἰαἰπι8 ὃ 
Γιρηϊ οὗὨ τερ δοίης ἃ "γϑδ᾽ ΟΥ̓ ἃ “ὩΔΥ ̓ ν ΒΟοΏ 
Ἔὐο μ6 (Ὠ1ηκ5 1 ἀδβίγδθὶα 



ν. 1---2 

1. ΝΟΔΙΙ͂Υ 411 [Π6 ϑδυρροτίοσβ οἵ {}15 1Ἰηῖοσ- 
ῬγεϊΔΌΟΩ, ἴῃ ΟΥΕΣ ἴο πιᾶκὸ ἴπ6 ἀσέδηςο 1π|ὶ- 
ΡΙΙοὰ ἴῃ 11 1658 ἀουῦτῆι, ταΐηΚ τ[π6 πιθδηΐηρ 15 
τῃαἴ [ἴ ἀδροηάϑ τροη Οοά"; ρεγγι βϑίοη νυν Ποῖ Ποῦ 
πες Αροβίϊθ Ἵλστίεϑ ουΐ ἃ “γεδ᾽ ΟΥἩ ἃ “ΠΑΥ᾿ 
τμδῖ 6 49 οηςδα υἱϊογοά. ἐποβπαπη Ὀτιη;5 
ουϊ [818 56η586 ὈΓΟΠΆΠΟΏΓΥ ΌΥ τοηάοσίηρ “ τ δῖ 
“γεδ᾽ 5βοιυϊὰ ὃς “γοα, δηά "παγ᾽ ΠΔΥ͂, 8ς- 
ςογάϊης ἴο »»7 Ἰυάρτηεηξ," ποῖ δοσογάϊηρ ἴο 
Οοὐβ. Βυϊ (δαΐ ἴδεογα 15 Ὧ0 8ιιοἢ γοίδγεηςθ 

11, ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ5. 1. 

8ἃ5 1815 15 οἶθασ ἔγοπι Υδ τ. 23, ΠΟΓΟ ἢ6 54Υ5 
[δῖ 11 ννὰ5 ἢϊδ5 τους] σΟὨ5᾽ ἀοσγδί! οη ἔοσ ἢϊ5 
Τολάογβ [Πδξ ρῥγονοηϊθα ἢ]5 νἱϑίϊ, δηὰ ἔγοπι οἢ. 
ἵν. 1, ΏΕΓΕ μ6 885 ἐκ δεείάεά ουἱϊ οὗ σςοη- 
βἰἀογδίίοη ἔοσ ἢ πιβ6] ποῖ ἴο σοπῆθ. Νοιμίην 
οουὰ μᾶνε θθ θαβίοῦ ἴδῃ ἴῸΓ ἢἰπὶ ἴο 5ΔΑΥ͂ 
(παῖ Οοά πιπάογοὰ ἢἰπὶ, μαὰ ἢθ χτηρδηΐ 1ἢ18. 
Νενογίῃο εβ5 ΟΠ γγϑοβίοπι, Τ᾽ βεοάοτεῖ, Τεο- 
ΡῬηγίαςι, Εγαβηηυβ, δηἃ Βεηρεὶ 4}} μοϊὰ 115 
τηϊογργοϊδιίοη. 

ΓΟΒΠΑΡΤῈΚ 11. 

: αυΐηρ τἀειυεα λ6 γεασορ τον ἀέ εαρι ποί 
ἕο ἑάερι, 6 ἀε γεχωίγείά λένε ἰο γογρῖσε ἀνα 10 
εορογί ἐλαΐ ἐχεονερεντοαίκα βέγσον, 10 εὐέρ 
ας ἀένιαε αό μρορ δὲς ἐγμέ γεῤεηίαηπες ἀααῖ 
,")ονγίυοε ἀτρε, 12 ἀκέαγίηρ τυ λας τοὰν ἦέ 
ἀεραγίκα γγονε 7γοας ἰο Μίαρεάρνέα, 14. αμα 
δε λα “μέσας τολίεά Οοά γραῦς 19 ἀὲς 
Ξ2γωελίηρ ἐκ αὐ ῥίαεσ. 

ΟΗΑΡ. 1. 1. Μογοια ςοπϑιάθσγαϊίοη ἴῸγ 
ἢ!5 τεδάθγβ (ἰ. 21) νγὰβ8 ποῖ [5 ΟΠῚῪ γϑάβοῃ [ῸΓ 
δίαγ Πρ ΑΥΨΑΥ. “Βυΐ 1 ἀεσίεγπιιποά, ζ9 τ ὩΥ͂ 
ΟὟ" ΒδΪκ 0, ἴἢ 18, ποῖ ἀραίη ἴῃ ρτίεξ ἴο ᾿οπὶθ ἴο 
γου. ὙΤ δ τοπάοσγίηρ, δοςογάϊηρ ἴο ἴπεὸ 6- 
ςεἰνοὰ Τεχῖ, νου]ὰ Ὀ6: “ ποῖ ἀρϑῖη ἴο σοπὶδ ἰῃ 
ἐτιεξ ἴο γου," δυῖ [ἴ Π45 ΠΠπ{|6 οὐ πὸ διιῖμοσιγ, 
ἀπά ΡγΟΌΔΟΙΥ ἅγοϑὲ ουἱξλ οῦ ἴῃς δϑεϑιιηρίϊοη 
ἴῃδι 51, Ῥαὺὶ μδὰ δεεῃ ΟΠΙΥ οποα ἴῃ Οοσίπιῃ. 
Βυῖ ὄν ἐξ 15 ποῖ ἱῃσοηδβιϑβίεπί ἢ ἃ ῥγαὸ- 
Υἱοῖ58 υἱϑὶϊ οἵ γτίεῖ.0 [15 ἀγΌ ΓΑΓΥ ἴο 5ΔΑΥ͂, 
ΟΠ δεοςουπί οὗ !. 23, (δῖ “1Πη συίοῦ᾽ πγοδῃϑ 
ὁ Ὀγηρίηρ τε νν ἢ ἢϊπὶ ἴο ἱπῆϊοϊς [ἴ ὑροη 
{πεπλ.᾿ Νοῦ ἰ5 (8 δοῆϑε διρρογίεα ΡΥ͂ 
1 ΟὐοΥ. ἷν. 2ι, Βογα ἴπε ρῆγαβε οὗ ἰῆς Α. Ν. 
“ΝΠ ἃ τοα " 15. ᾿ἸτΕΥΑΙΥ “ἴῃ ἃ τοὰ." ΤῊς 
ἴγι6 Ῥδγδὶ 6} 15πὶ οὗ {παῖ ραϑϑᾶρε ἴο {Π|8 1168 
ἴη τῆς ννογάβ ψῃΙΟΝ ΟΠ ον “ἴῃ 4 τοά," νἱζ. 
“η Ἰονς ἂδπηά ἴῃς β8ρίσὶξ οὗ πηεθκηθβ8." Α5 
ἴῃς Ἰονεὲ ἴογθ πιοδηΐ ἰβ8 ἃ ἰούε ἔεϊξ ἴῃ {π6 
Αροβί!εἶβ οννῃ Ποαγῖ, 50 ἰ5 ἴπῈ γγιεῦ πεσε. ΤῊΣ 
ἘΥβήβο ἰηἀἰςαΐο5 (ηλί ἢς 8 ἱπισοάιισϊηρ ἃ 
ἀιβογεηῖ ἰάθα ἔγοτῃ τπαῖ ἴῃ 1. 23, ΠΟΙ 15 ἴῃ 6 
δερίηπίης οὗ ἴῃς πδχῖ νϑσβα ἃραιηβί (ἢ]5. 

2. δίαϊοβ [6 γοᾶϑοῃ ΨὮΥ 1ἴ νγᾶβ ἔογ ἢΐβ 
ΟὟ 54. {πεῖ ἢ6 ἴοοκ 8 ἀφεϊβίοη. [ἴ νυδ8, 
τα ἴο σοππα ἰῇ στίεῦ ἴο ἔμ πὶ ψου]ὰ δὲ ἴο 
568] υΡ ἴΠ6 ϑουζος οὗ ἢἰ8 οννὴ ου. “Εογὶ! 
ἔτίενο γοῦ, ἴθ ᾿ῆο 5 ἰζ τΠδἴ ρἰδάἀθῃς στὰ 
δᾶγε ἢς (παῖ 18 γτιθνυθα ὈΥ πιεῦ᾽ [τ νοιυ]ά 
ἔτίενε δἷἰπὶ ἴο ἰηβίςϊ ἃ ρυπιδηπιθης ᾿ν Ὡς ἢ 
νου ]ά ρτίενε (πο. Βεῖννοθη δίπὶ δπά ἴμεῖὴ 
ἴδεγο ννᾶ8 ἃ πηυΐθδὶ γοϊφίοη οὗ Ἰογ-ειν πα 
( 24) ΨΏΙΓΝ ἃ ταυΐυλ] ρτιεῖ- ξσίνίπρ ννου]άὰ 

Υ. 
Ν.Β. ΑἸΓΒουΡΒ ΤΠΟΓΘ ΤΑῚ 6 πο δεῖζιαὶ 

ἰπϑίδηςε οὗ καί τηϊγοάυςίηρ ἴῃς βοοοπά οἰδυ56 
οὗ ἃ ςοπιροιιηά ςΤοηάϊτομδὶ βεπίθηςθ, ννΒθη 

ΒΒ: Ι ἀετογπηηθά τἢ}18 νυ ἢ πὶγ- 
8610, τῆλὲ 1 ψουϊά ποῖ σοπὶα 

Δρδίη ἴο γοιι ἴῃ ΠοανΊη 688. 
2 ἔογ [1 πιαίκα γοιι βοῦγυ, ψγῆο 

1ῖ56. ἢ6 τῃδη ἴδαξ πχακεῖῃ πιὲ ρα, θυ 
ἴῃ 8ᾶπ|6 ΨΉΪΟ 15 πηλ46 δΟΎΓῪ ὉΥ͂ 
ταεὶ 

3 Απὰ 1 ντοῖθ (ἢ18 84π|6 ὑπο 

(δὲ εἰδιιδθ ἰ8 4 ἀϊγεςὶ ἱπιογσοχαίϊνο, [15 οὐκ 
συγγοησο Πετο δῃουϊὰ οϊ πᾶν ογοαῖϊοά 50 
ταυςὶ ΙΒ σ Ὑ, Ὀδοδυδβα ἴΠΟΓΟ 18 ΠΟ γϑᾶβοῃ ἰπ 
ἰδηρσιιαρα ΜὮΥ ἰΐ δῃου]ὰ ποῖ Ὀ6 850 ιιϑοά, [{ 
ἀοποῖοβ ἴῃς οἰοβε δηὰ ἱπηγηθάϊδίο ᾿ιχίδροβιοη 
ἴῃ ἴπ6 Αροϑβίϊεβ πηϊπὰ οὗ {ἢε αιρσβίίοη 8 
{πὸ ἀπίεοθάεηί σοπάϊτίοῃ, δηἀ ΤΠΔΥ͂ ΡΓΟΡΟΠῪ ὃς 
τεηήογοα {πο ἡ οΥ “ἴῃ ἴπαΐῖ ᾿α86. [1 [5 
ΤΊΘΓΟΙΥ ἴΠ6 ἀροάοιϊ!ς καί ἀπά παῖ [6 ἀροάοϑβίβ 
18 ἃ 4ιιοδίίοη 5 δος ἀθηῖΐδὶ. 
ΤΕ Βιηρυϊαγ πυπιῦεγ 48 ἰεὰ ϑοπὶς ἴο 

{πη τπαῖ ἴθ “6 (Βαϊ 15 ρτίονοα ̓  {ῆογο 15 
δῇ δ υϑίοηῃ ἴο (ἢ6 ρτοραὶΐ οβοηάογ, σϊοἢ 
νου] τοαυΐγο ἃ τοῖδ!νν ἀϊδεγθηῖ ἴυγη ἴο δ6 
Εἰνθη ἴο ἴπε νϑῦβεὲ. “1 ψνοιυϊὰ ποῖ Ἴσοπὶθ ἴο 
γου ἰη στοῦ δηά ρτίενε γοιι ἴῃ ρεύβοῃ, δυῖ 
Ϊ αἀϊά 50 ὉΥ ἰεῖῖοῦ : ἕογ 1 1 ρτῖενο γου ὈῪ 
ἰεῖζογ (νοῦ. 2), ἴπεγα 15 1ἢ15 δἀνδηΐαγεο, ἴ8αὶ δε 
ὙΠΟ ἰ5 ψτίενοα ἴῃ (Πΐ νΔΥ 15 ἴῃ6 βᾶπιῈ ὑνῆ0 
δἰνεβ τὴς ἸΟΥ͂ ΟΥ̓ τερϑηξηρ. ϑοόπῖα δάορί 
[15 ᾿τυἱογργοϊδιίοη ΜΠ Πουϊ βυρροβίηρ ΠΥ 
Γείογθηος ἴο ἴῃῇε οῇΎορηάοτ, δυῖϊ 1 ας κ8 
δ Πρ ςγ. ὍμΠε δι πρι ΔΓ 50Π|5 ὉΡ ἃ8 ΟἿΘ 
Ὄοι 4}} τῇοβο ννοπὶ ἢὸ οι] Βανὸ ραϊποὰ 
ἵ, σοπιίης, δηὰ ἀοδογιθεθ ἴΠ6 πὶ 845 ἃ βίηρὶθ 
ὰ οὐ]όςξ οὗ 5 ρΡεύβοπαὶ ἴον (ςξ χὶ. 4). 

3. ϑίδίοβ. ψνῃδῖ ἢς ἀϊά ἴῃ δοσογάδηςς σὰ 
ἢ15 ἀδοϊδίοπ, δηὰ Ὀθσδιιδοὸ ἢ15 τοδάθυβ ΨΌΓΟ 
[Π6 ῬΓΟΡΕΓ βουγοδ οὗ ἢἰ5 10Υγ. “1 ντοῖε τδὲδ 
ΨΟΙΥ ᾿δΐπ κα." πλϑπλιςἢ ἃ5 6 “(ἢ18 ΠΟΓδ 
εἰεαγὶν ἰᾶκὸβ τρ τς “ [Π15 οὔνϑσ. ᾿, "115 νοτῪ 
τηϊην ἢ οδη δὲ ποίδιπρ οἶδα (ΠΔη [15 ἀδοϊβίοῃ 
ποῖ ἴο φοχὴθ ἴο νΥἱϑιὶΐ {Π6Π|, 50 ἰοὴρ 45 ἔ νου ]Ἱὰ 
Ὅδ ΠΕΟΟΒΘΑΓΥ͂ ἴογ Πἰπὶ ἴο οοπὶε ἰη ὑτεῖ. Ηοτα 
[ἤθη ννὲ αν ἀϊβοϊοβθά {πὸ ἐουπαάδίοη οὗ ἴῃς 
σβάγρο παῖ ἢ δὰ νγιζθη ἃ “ ΠΑΥ " σοη- 
ὐδαϊοίοσυ ἴο [ὶ8 ἔοπηοῦ κγεᾶ," ἂπὰ ἴπὸ 
ΓΕΆΘΟΩ ΨΗΥ ἢς παδὰ ἄἀοῃῆε δο. ἢδε ἀϊὰ ἢοῖ 
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γου, ἰαϑῖ, γε 1 σδηιε, 1 5ῃου 4 ἢλνε 
βΒΌσγονν ἔτοπὶ τῇδ πὶ οὗ ψῇοπὶ 1 οὐρῇ 
ἴο τε]οῖςε ; μανίηρ σοηβάεηςε ἴῃ γου 
41, τῇαϊς ΤΥ ἸΟΥ 15 ἐμὲ 70} οἔ γου Ἵ: 

4 ἕοσ ουξ οὗ πχυςἢ διοτίοη δηά 
ΔΠΡΪ5ἢ οὐἩ ἤεαγ 1 ψγοῖε ὑπο γοὺ 
νυ ἢ ΠΊΔΗΥ ἴδαγϑ ; ποῖ τῆδϊ γε 8δοι]ά 
δ6 ρτίενεα, δαῖ τῆλῖ γε τιῖρῃς Κπον 

ψτιῖο [Π15 ἴὴ ΔΠΥ οχίδηϊς ἰεϊζοσ, Ι͂ἢ (π6 ΕἸγϑῖ 
ΕΡἰ 5116 ἢς 517 ἀθοϊασοα σαϊορογσδ!ν τπαΐ ἢΘ 
ψου ὰ σοπιθ. [ἴ σδῆ ΟἾΪΥ ὃδδ ἰηἰεγγοά τηδῖ 
Ὧ6 νντοΐθ ἴἴ ἴῃ ἃ ἰεϊζεσ ϑδιιθϑεαιιθηΐζ ἴο {πὸ 
Εἰγοῖ Ἐριβῖα, δηὰ τπδῖ πιιϑῖ πάνθ Ὀδοη ἴΠ6 
Ἰεζῖοσ σαγγίοα ὃν ΤΊῖιι5. Ηἰ5 οδ͵]θςΐ νν45 [ἢ 
Βς τῖσῃῖ, ΌΥ διϊοισηϊηρ ΠΪ5. υἱδῖῖ ἘΠῚ} ἢ6 
οσουϊά τρακὸ ἴ νου στ, τόπον ννμαῖ 
ψοιυϊὰ στίονο πὶ θη δὲ ἀϊὰ ςοπης, αἱ 1ῃ6 
μβαηάβ οὗ ἴθοδβα ννῆο οὐρῃξ ἴο ὃς ἔε]]}οννς- 
ψνόγκοῖσ οὗ ἢ]5 ἸΟΥ, 885 ἢδ ννὰ8 οὗ {πε ]γ5. Ηδς 
ψυτοῖο νυ τ [Π15 οὐ͵οςῖ ἴῃ τῆς σοηβάήδηςο [δῖ 
ἴπεγε ννὰβ δὴ ἰάθη ν οὗἁ ἰοΥ Ὀεΐννεθη ἢϊπὶ 
δηά 4}} οἵ πε. ὍΤὴϊ5 νου Ργοταρῖ τΠοτὴ 
ἴο ἴακο [6 σἴορϑ γα 56 ῸΓ ργενθηζιηρ 15 

Ἰεῖ, ποῖ 5 ΠΡΙΥ Ὀδοδιιϑε [ἴ ννὰβ ἴΠοῖσ ἀμ γ, 
υἱ ἢ ρ]λάποϑθ. μας (Π6 σἴορβ ννόσο ἢς 
δά οἰαϊοά ἰῃ ἢϊ5 ἰοζίοσ, δπά οὴἊς οἵ ἴποπὶ γγ85 
[(Πς ἐχϑουζίοη οὗ ἴπΠ6 βδοηΐθπος οὗ Θχοοπηπλ 1“ 
οσδίιοη, ἴοσ ορροβίης ἢ] μ6 ᾿αά, ἴῃ παῖ 
Ἰεῖῖοσ, ποῖ βραγεά τῃετῃ. 

4. {Ὡς Ἰιαά θδοπ 50 δηχίοιιβ ποῖ ἴο ρυΐδυς 
ἴΠ6πι, ΝΥ μά ἢς νυυιτθη 50 βενεσγεὶγ } Η!5 
ΘὨΘΠΊΙ65 ῃΔα ἀρρεαϊεά ἴο ἢ15 Ἰεϊῖοσῦ ἃ5 ἃ ὑργοοῦ 
[παῖ 6 ννὰϑ ἃ γεοκ]οβ5 ἀἰβδέυσθοσ οὗ [Π6 ρϑᾶσθ 
πὰ Ὠαρρίημεβθ οὗ πε σογηπηιηΥ ἃπαὰ 118 
ἰηἀτνιἀϊι4] πηοπροῦβ Ηδ οὀχρίαιηβ8. ΤΠδ 
Δηρι 5ἢ οὐἱ οἵ ννηϊςῃ ἢθ τοῖο ϑδῆθνν5 [παῖ 
115 νὰ ἃ Οὐ πληγ. 80. ἀοοβ ἢ15 οὐ]θςῖ ἴῃ 
ὙΥΓΙ Πρ, ΤΟΥ 5. ρίγροβο ννᾶ5 ποῖ (ἢδΐ τῇΟ 
Βῃοιυ α 6 βτίενοά, δι [Πδῖ ΠΟῪ τηϊρϊ Κπονν 
τὰς ονεγῆον οὗἉ Πἰ5 αβεδοϊίοη ἔοσ ἴποπὶ. Ηδά 
ἢ Ἰονεά {πὸπὶ 1655, πα νοι] ποῖ μᾶνὸ ἔθ]: 50 
᾿π5Ὲ ρ γα ῦ]Ὲ ἃ ΤΟριρηδηςοθ ἴο ρἰνίπρ ρῥδίη ἰη 
ΡΕΓΒΟΏ, ΠΟΙ 50 ῥγοϊοιιηα δη δηχίεῖν ἴο γοπΊ αν 
186 Ργονα]ηρ ὁν}}5 ΟΥ̓ ἃ ἰεῖῖοσ. [{ ν 5 ἔγοπὶ 
(ἢ6 δεῆβο οἵ 15 ἴον ννῃϊοῦ ἢ οπάοανοιιγοά 
ἴο ἀννάκθη ἴῃ ἴπεπὶ ΟΥ̓ ψττηρ, (Παῖ ἢς οὁχ- 
Ἐεςϊοα ἰο τουβε ἴΠ πὶ ἴο ἴΔ Κα νυ ἢ ΘΏΘΓΡΥ [Π6 
ἀεϑισγοα πηθᾶϑιγεβ. 

δ. ΤὮε τδἱπ ἴορὶς οὗ ἢἷ5. ἰϑζίευ, δηὰ σδι56 
οὗ 5 στίεῦ, ῃδλή Ὀδθη [6 οᾶϑ6 οὐ πὸ διπῆι 
Ῥεύβοη οἴδξη πιοηςοηθὰ (τ ὅοτ. ν. ᾿, 8... 
Αραϊηβδῖ (ἢ18 τῇῆλπ ἢθ δαά Ὀθθη δοςιιβοα οὗ 
ΡῬτοςθοάϊπρ νυν ρογβοηδὶ Ὄχαϑρογαίίοη, 85 ἰΐ 
{πη6 οἴδηςε δὰ Ὀδθθη ςοτηπ δα ἀρδὶηβῖ ἢϊπὶ 
ἱπαϊ νι άυ}}γ Ηδε ἀϊβο δι πὶ8 [ἢ 15, ΌΥ ἀεδοϊαγηρ 
παι τοὶ ἢθ ἰηάἰνϊά σα! }γ, Ὀυϊ 41} 186 ΟἤυτΟΒ, 
δὰ Ὀι6ὴ ἀσργιονοά ὈΥ ἴπΠ6 οβεπάεσ. Ὑεῖ ἴῃ 
ΟΥΘΓ ποῖ ἴὸ ργοβδ8 ΠΟΑΥΠΥ προ ἴῃς σα ΠΥ 
Ὀυΐ ον Ρεπίϊεηϊ πιᾶη, ΟΥ̓ Τοργεβεηζίης ἴοο 

1. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΟἝ. 1]. [ν. 4--6. 

τἢς ἴονε ψῇῆϊιοἢ 1 ἤανα ἀχοσο δριιη- 
ἀδητὶγ απῖο γοιι. 

ς ΒυῖΊ δὴν πᾶνε σδυβεά ρτίεξ, ἢς 
Πδῖῃ ποῖ ργίενεα πιε, Ὀυΐ ἴῃ ρατῖ: 
τΠδῖ 1 πᾶν ποῖ ονεγοβάγρε γου Δδ]Ϊ. 

6 διῆοϊοηϊ ἴο βιισἢ ἃ τηδη 2: [ἢ]5 
ἱρυπίβηθηῖ, ψ ΠΙσἢ τας ἡ βιίιειεά οὗ Ἱ 0. σι. 
ΙΏΔΏΥ. 

ΒΙΓΟΠΡῚΥ [ἢ6 Ποϊποι5η655 οὗ ἢὶ5 σοπαιςεῖ, ἢδ 
Ψ}} ποῖ 54Υ ἴπαϊ δοϑο ἴεν 41} ἴῃς (οτη- 
1ῃ12πη5 δαὰ Ὀδοη ρτίονθά, θυ οἠ]ν ““ ρΑΓΥ "ἢ 
4}} οὗ ἴῇθπι. ΗὋὸ 4]}465 ἴο ἃ δεςίίοῃ ἴῃ 186 
ΟὨυτγοὴ ννῆϊοῆ Παά οἰΠΟΓ 41} αἰοηρ, ογ 'π ἴδ 
Ρτορτοβ5 οὗ ἴδε ἀϊδουδδίοη δῦοιΐ ἴῃς οᾶϑο, 
ἴδκοη ποσὰ ἰοηϊεπῖ νενν5 δηα ἀδοπχεά ᾿ἴ οὐς 
ἰη Ποῖ ραγάοη πηρῆϊ δε σγαηϊθα Οὐ 5οπηδ 
ΤΉΘΓΟΥ 5ῆόννηῃ. ὍΠα αᾳεῖ {Παΐ ἴπογὸ ἢδα Ὀόθη 
ἃ Ῥοσγτίοη οἵ ἴΠ6 ςοπιπη ΠΥ νν ἢ πο] τ} 15 
τίον,, 851. δι] υ865 ἢ ρτοδί ἴαςῖ, ἴῃ οΥάοσ 
ἴο πλτραῖο [Π6 σοηίΓιί[6 τηδη᾿5 δθηβθ οὗ ρυ}]ξ, 
Ης ςουϊά ποῖ πάτα ἀρρ δά ἔοσ 1815 ρίιγροϑα 
(Πς νἱενν8 οὗ [6 Ππογου ΡΉΪΥ δηΠοπλδῃ ΡΑΓΙΙΥ, 
ὨΟΥΓ ἴῃ6 [δ] ἢ ρ8 οὗ ροϑοῃβ ῇοβε Ἴοηάμςῖ 
γνᾶ5 Δἰπηοβί 845 ὑδὰ 25 ἰδ οὗ [ῃς ολιεῦ ἰγδη8- 
ΒΥΘσ5ΟΥ ἢ πι56] . [Ιἴ 15 ρ᾽αίη ἴμαῖ {ποὺ νγᾶϑ 
ΔΠΟΙΠΟΙ ΠΊΟΥΘ γΟσροοῖδὈ]. οἶα55 ν σἢ δάνο- 
οαἴρα τ]άθὺ ἰγραϊπιοηῖ. ΤΠ6 Αροβῖϊς ἀοοβ8 
Ὠοΐ, οὗ σου ΓὙ56, 4ϑϑογῖ [δ [6 σα58 ἴῃ ηιιθδϊίοῃ 
μδὰ σίνθῃ ἢἰπὶ πὸ ραίῃ, θυϊ ΟἿΪΥ ἀθηϊο5 δα 
6 γορσγάθα [ἴ 5 ἱηψοίνίηρ ἃ δεσοπαὶ οἤδξηοε 
ἃραϊηδί ἢϊπη, δυο ἢ 85 σοιἹὰ ἀννάίεη ἃ 2εγεοπαὶ 
ΔΗΪΠΛΟΒΙΥ, δηάὰ ἰἃ ἰδ οἡ {παᾶὶϊ δοςοιιηῖ (ἢδί 
Ὧδ Ριιϊδ ἴῃς ρδγϑοπδαὶ ργοποὺη ἤγθί. ΕῸΓ 
ἐπιβ ιρεῖν, νυν ἢ πηϑδη5 ἴο Ὀὲ 4 Ὀυτάςη ἴο;᾽ 
0 ννεῖ ἢ ΠΑΝ ὑροη,᾿ 586 τ ΤΠ 655. 1. 9; 
2 ΤΊ 655. 1]. 8. [η ἴδ νόγβὸ Ὀοΐοσο ι15 ἰἴ δ858 
ὯῸ οχργοβϑεά οδ]εςϊ, δηὰ ρογθαρα οὐξῆϊ ἴο δὲ 
Γοπήογοα βρὶν “ἰη ΟΥΟΥ δα 1 πηδῪ ποῖ 
ΟΡΡΓ655." βΒιῖ ἴδε ἰδΔοϊῖ τοΐδγθηςε πγιϑδὶ 6 ἴο 
πὸ σΌΠ ΠΥ πιαη. ὅδ6ε ηοῖς δἵ εηὰ οὗ σπαρῖοσ. 

8. ϑῖηςο ἴδ ἰΔϑί Ἰοῖῖοσ Δῃ 8556 ΠΊΌΪΥ οὗ ἴπ6 
ΟΠυγοὰ μὰ Ὀθεὴ δοϊά ἴο ἀϊδειι55 ἴΠ6 οδϑὸ, 
δηὰ ἴῃς ἀοναῖς δά Ὀδεη οἰοβοα ΌΥ 8 αἰ νί βίοι 
ἴῃ Ὡς ἢ τΠ6 τλδ) τ μδά νοϊςα ἴῸΓ ρΡυπί5ἢ- 
τηοηῖ οὗ (6 οβοηάοσ, [1 15 ρ᾽δίη τμαῖ τῆς 
βοηΐοποθ ραβϑοαὰ παιΐ δε γείεγγεαά ἴο ἴῇ 6 
ἈΡοβίϊθ ἔογ 5 ἄρργονδὶ οὔ αἰβαρργοναῖι, δηά 
πε δὔβεοπος οἵ Δῃγ σοῃηθοϊίπε ραγίϊοϊς ἱπάϊ- 
ςαῖοβ (δαῖ πὸ ἰβ πονν ἀδ᾽ νογπρ 15 Ἰυάατηεηῖ 
ὕροὴ ἰ. ψνμαῖ {πε Ρυπιβῃπηεπὶ ννᾶ5 15 ποῖ 
βίαϊοάα, δυΐϊ 1ἴ 6}1] σοι οὗ ννιαΐ δῖ. δὰ] πδὰ 
Ὀτγοβογί θά, ἕογ ἴῃ 6 σεαβοῇβ ννῃϊοἢ ἢῈ 855: 5:5 
ἴοσ Ῥγοποιποὶπρ ἰξ ϑιβιςοϊεηϊ ἀγὰ {παῖ ᾿ζ νγᾶ8 
ἰηΠϊοῖθὰ ἀροη διιςο ἢ ἃ ἠδ 85 ἴῃ συ γ πηδη 
πδά ὃν ἢ8 ςοηϊσγίοη ρῥγονθά Ἀπ βο] ἴο ὃ6, 
δηὰ (παΐ ἰζ ννὰβ 41} παῖ τῃ6 πιαϊογῖν δαά 
τπουρῆῖ ἴἴ τῖσμῖ ἴο ἱπιροϑθ. ϑοῖὴς ἴππηκ τῃαῖ 
ὯΟῸ ἄδοσοο δά Ὀδοη δου δ! ν ραϑϑοί, δι {πᾶ 
[6 τίου πδὰ ργδοίο δι ἰγεαῖεα ἴδε 

παν ΠΟ κω. 



ν. 7-10. 

7 ὅδο τῇλξ σοπίγαγίννίβα γε οαρἠὶΐ 
γδλῖῃει ἴο ἔογρίνε ἀἐπι, ἀπά ςοπλίοτί 
ἀέρι, Ἰαδῖ ρεγῆαρβ βιςἢ ἃ οπς βῃοιυ)ά δὲ 
ϑυν]]οννεὰ ἃρ νυν ονεγπλυς ἢ ΒΟΓΓΟΥ͂Ψ. 

8 ὑνμεγείογε 1 Ὀεβεθοὴ γοῖ τῆδῖ 
ζς ννουὰ σοπῆγπι γοαγ ἴονε τονναγά 
πη. 
9 ἕογ ἴο ἢ]5 επά αἷβϑο ἀϊά 1 νυγίῖτε, 

οἴεηετ 45 Δηὴ ὀχοοπιηυηϊςαῖοα ρεγβοη. Βαῖΐ 
ἃ5 ἴπε ψνογὰ " ΣΔΟΣΥ͂Υ " (εοηῆγηι ΑΝ.) ἴῃ νοῦ. 8 
Ῥοϊπῖϑ ἴο ἃ ἔοστηδὶ ἀδοίβιοη, ΕΥ̓ νι οἷ ἢς ννγᾶ5 
ἴο Ὀς τοϑζογοά, π6 πλιισῖ ἤᾶνθ Ὀδθη υπᾶθῦ 50Π16 
Τορυΐαῦ δοπίοηςθ. ΝΒΟΙΒΟΣ ἴἃ ννὰ5 ὄχοοτη- 
τηυηϊσδίίοη ἴογ 4 ᾿ πιο {ἸΠ6, ΟΥ̓ ΘΧΟΟΠΊΠΊΠΏΙ- 
οδίίοη νου ἀθ ΝΟΣ ΟΥ̓ΟΣ ἴο δαΐδῃ, ἴπεγα 
5 ποῖῃίης ἴο 5ῆδιν. 

7-8. [ἰ ἀρρεϑᾶγβ πδῖ, στὰ τ[Π6 ἀρρϑαὶ ἴο 
(ἢ Αροϑβίϊὸ ᾿ἱροῇ {Π6 το πςορά οοηΐοθηςοδ, ἴΠ6ΓΟ 
ἢδὰ Ὀδοη διιπιτίοα 4ἷ5ο ἃ τηθπλοσγίϑὶ, Ὀσουρπῖ 
Ὁγ Τίτι5, ΟΥ ἃ 5βιιρξεϑίίοη ἔγομπη ϑοπὶὲ πη 6 Γ5 
οἵ {1πὴ6 (ἰδυτοῖ, τμαῖ (ἢ6 ρυπίβηπλθηΐ μοι] 
Ὀς ἱπογοδεθὰ ἴο ἴδε βδϑυθγΥ ννῃῖςῃ πδὰ ὑθθη 
ΟΥΙΖΙΏΔΙΥ ργοβοσι θα. ΟἿΪΥ οἡ [Πϊ5 δι! ρρο- 
Β[Ἰοὴ σα (6 ἴοσττῃ “Τςοῃίγαγίννίϑε ᾿ Ὁ6 εχ- 
ρἰδιηθά, ἀπά ἴὰ ἰ5. ἃ ν γῪ πδίυγαδὶ ϑιι ρροϑί(!οη, 
ἴογ οπα οὗ ἴδ (δε! ρ5 νυ ςἢ {Π6Υ παὰ πιδη]- 
[εβῖοα 30 ϑἰγοπαὶν ἴπ τῆς ῥγόβϑοηςε οὗ Τιῖυβ 
νγ͵ὰ5 {πεῖν ᾿ ὀχδοίίηρ οὗ ρυηϑηπιοπί᾽ (2 (ον. 
Υἱ}. 11). Ηοοννονου, πὶ (ἢ 6 τθβι}} 18 οδίαιποά, 
δηὰ τῆς ηἡδίιγο οὗ ἴΠ6 σα56, ἴῃ 6 ΑΡροϑί]ςε ἰ5 ἰῇ ἃ 
ρΡοϑιϊίοη ἴο τεσοπηπιοηά [ἢ Τρροϑιῖΐθ σου ΒΘ, 
(Παῖ 4 ραγάοη 5ῃοι)]ά 6 σγδηϊεά, σοπιΐξοτί 
δατηϊηϊδζογοά, ἀπά παῖ τς ΟΠυγοἢ δμου]ὰ ρα55 
ἃ ἀδοζοο ἔογ ἴῃς τόβτυτίοη οὗ παι ὑγοιεσὶν 
Ἰονα νυ μαὰ Ὀθοὴ ἴοσ ἃ ψῃ 6 νι Ππάταννη 
ἔγοπι ἴθ ὈΠΏΔΡΡΥ τη. ὍΤἢε ἤτοι ρμαγὶ οὗἁ 
1815 γϑῦβα 5ῃ!ου)εὰ δε ἴακθη ἰῇ οἰοϑα σοηποοίίοη 
ΜῈ ἢ τῆς ργοςσοαϊη, ἔοσ ἴἴ σοηΐδ!η8 πὸ ἰήδλ οὗ 
Οὐ] καῖιοη, δι ἢ 45 ἴῃ6 “ οὐρῆτ᾽ οὗ ἴδ6 Α. Ν. 
ἸΠῚΡ|16ε5. ὙΠ6 ᾿Πἴο γα] ᾿γδηϑἰδι ΟἹ 5ΙΠΊΡΙΥ 15 “' 50 
ἃ5 ἴογ γοῦ ἴο ρᾶγάοη," δηὰ (ἢς ἀτῖ ἰ5 (παῖ, 
ἴῃ 8.0 ἢ 8ῃ ἰηϑδΐδηςε, (ἢ6 ΡυπισΒηηθηῖ ΔἰΓΟΔΑΥ͂ 
ἱπηροϑβϑά 15 σπου ρὴ "ἴοῦ ἴδοπὶ, οἡ ἴπε σΟΠΙΓΔΓΥ, 
ΤΑΊΠΟΓ ἴο ρατγάοη ᾽ἴπδη ἴο ᾿ἰποῦθᾶ56 [Π6 ρεπδ γ. 
Η!5 οδ]ϑοοϊ ει σοι Π56] Ὡς 84 ΡΙΟΠΑΓΥ Ῥαγάοηῃ 
νγὰβ ἴο 5Ξᾶγ6ὸ ἴπ6Ὸ σοπάρπηποα ἔγοπι ὑδίηξ 
“ ϑ Δ] οννοά ὉΡ "ἢ ὉΥ͂ Γεϊηοῦθο. Ηδε 566 ΠῚ5 ἴο 
πᾶνε δε ἴῃ ἀδῆρου οὗ ϑβριγιίυδὶ γυΐϊῃ ἔγοτῃ 
ἀεδραίγ, οὐ οὗ ἁγίηρ οἵ 4 Ὀγοίζοη μβοαγῖ, οὐ 
Ρεγιβιίηρ ὈΥ 56] -ἀεδιίχιςοη. 

9. Τε δάορίϊη οὗ δἰ58 δάνϊςθ νν}}} Ὀς ἴῃ 
δοςογάδηςα νἱῇ ἴῃς οὐὔ]εςῖ οὗ 15 νυτιτίπρ. 
ΗἩς μὰ πἰοηάἀοὰ ἴο ρυΐ ἴπδπὶ ὕὑροὴ {ΠΕΣ 
Ῥγοδαίίοη, ἀπά ""4ϑςογίδιη ΓΠΟΙ͂Γ ρΡρτουθὰπθϑδ 
ΥΠΟΙΠΕΓ ΠΟΥ ννετο οὐδαϊοπὶ οἡ 4}} ροϊπῖβ. 
ΤῊ8Β ννᾶ5 ΡαγΪΥ ἢἰ8 αἷἱπὶ νἱτἢ τοραγὰ τὸ ἴἢ6 
δοπίεηςε οὗ δχοοσζηχηιηϊοδίίοη ἀσκὶ νοσγεὰ ἴῃ ἢ 6 
Εἰγεῖ Ερίβιϊα ἴο δὲ οὀχεουϊοα ὁγ ἐόερε ἐπ Δὲ 
Δὗμέπεε. ὍΠΟΥ αἰ ποὲ ΔΏΒΝΜΟΥ ἴο 2ῤαὲ ργο- 

νειν 7::1.----.Ν οι,. 111. 

11. ΓΟΟΚΙΝΤΗΊΙΑΝΕ. 11. 

ταῖς 1 πιρῆς Κπονν τῇε ργοοῦ οὗ 
γοι, ννμεῖηογ γα δὲ οδεβάϊεπε ἴῃ 4]] 
τῆ] ηρ5. 

ΙΟο Τὸ ψδοπὶ γε ἰογρῖνε ΔΠγ τἢϊηρ, 
Ι Μονγίυε αἷϑο: ίογ ᾿ξ 1 ἴογρανε δῃγ 
τὨϊηρ, ἴο ψῃοπι 1 ἔογρανε 2}, ἔῸγ γόοὺγ 
ϑΆΚε8 ὥγραυε 7 16 π᾿ τῆς ρέγβοῃ οὐ ἐῶν ὡς, 
ΟἸἨσῖβε; 

Ὀφίζίοη, θυῖϊ ψῆση ΤΙΠΟΙΠΥ͂ νγὰ8 δὲ Οογίπιῃ 
ἴπῈὸ Οδυγοῦ δεοπιεά ἴὸ ἤᾶνε οδϑί ΟΥΗ͂ [ἴ5 
ΔἰΙορίαποθ. Α5 ἴδε ἱπιπιογα! τγ, οὐ ννῃϊοἢ ἢ 
5 ἰνναγ8 ἴο 6 τοπιοιδογοα (παῖ τῆς οὔς 
ἘτΟΘΘΟΥ οᾶ86 νγᾶβ8 ΟἿΪΥ δὴ δχδηρίθ, ννὰ8 ἴῃ 
βασταηΐ Ἴοηϊγαδιςοη το (ἢ6 ργίηοῖρὶς οὗ 
ΒοΙ Π658 δϑϑοηϊίδὶ ἴο 4 ( γιϑιϊαπ σοτηπιιη!γ, 
80 [Π6 αἰδγεραγά οὗ δροϑβίοϊ!ς δι! του Υ νγὰ8 
Ἰησοηπβίοηϊ νυνἱτἢ [ἢ 5δἴδίιβ οὗ ἃ ἴσιια ςπυγοῖ, 
[ἴ ννᾶ5, Ὡο ἀοιιδέ, ἔοτο Ὁ] Ροϊητεὰ οὐ (ὨτουΡἢ 
ΤιῖὰβΒ δηὰ ἢ5 ἰείϊεσγ ἴπαὶ (Π6 ΟἾΪΥ οσουγδὲ 
Ορδη ἴο ἴπὸ Οογί τ: 8Π5 ννᾶ8 ὐεώμι ἐπὴν δῃρά 
σουηρ]εῖο συ ὐπιϊβδίοη. [}ἢ ογάογ ἴο [οϑῖ {6 πὶ 
τροη [15 ροϊηΐ [ἴ ννὰ5 ἃ πλογο εβδςοζιδὶ πηεϊμποά 
ἴο ψτίϊε τη ἴο γῸ 1π Ροϑύβοῃ, Ὀδοδι5ο 1 Ἰο 
[Πόπὶ ποῦ ἴο {Π6 δχϑγοῖβα οὗ {πεὶγ οὐνη ἔγοα 
Μ1, ὙΠΕΟΥ 44 ΔΉΒνΟΥ ἴο ἐῤὴν τες ὈΥ͂ 
Θηξογοίϊηρ ἴπΠ6 ΠΟΟΟΒΘΑΤΥ ἀἰ50]Ρ}π6. Ηδνίηρς 
ἄοπὸ 50 οἢ οπὲ 55ἰάθ, [86 Δροϑβίϊε ποὺ 8ι0- 
δεβ5ῖ5 [παΐ {πον ϑῃου]ϊὰ ἀπϑνγεῦ ἴο ἴ οἡ δῃοίποῦ 
ἀηά ποτε βταςίοιϑ 5:46, ΒΥ στδηίης ἃ ραγάοῃ, 
δΔηα 50 1ΠΕΥ̓ νι} δἤονν πουηβεῖνε8 ἀρρτγουθὰ 
αηά οδεάϊεηϊ “Οἡ 411} ροϊηϊβ8. [{ πιᾶὺ ὃἊ 
οὐβογυθα {μδῖ, νῆες 6 τοποιυποθθ Ἰογάϑῃ!ρ 
ονοῦ {πεῖγ ἤδἢ, ῃ6 γεῖ τεαυΐγα8 σοιηρ]αποα 
ΜΙ 4}} ἀροϑβίοϊ]ις ἀἰγοςοϊὶοῃΒ. 

10. “ Βιωῖ᾽" πανιης δοσογίδι πεὰ {ΠΟΙ ἀρρσο- 
νεάῃοβϑϑ σοι τῆοὶγ Ρυηϊβμίηρ ἴπ6 ρα ΠΥ, 
δ6 οδῆ πον ΒΥ ἴμαί ἐῤεὶγ ρατάοῃ, [ἢ μῸΥῪ 
σιοοβθα ἴο δεῖ ὕροῇ ἢ18 ργόϑδεηΐϊ Ἐχῃογίδιοῃ, 
ἄγανν8 δὲ: αἰοης ἡ ἢ τ ΓΠΕ σῖσῃῖ γοηάογίης 
δηὰ γοδάϊηρ ἰ5 :---" Βπτ (πὶ) ννΠοπὶ γε ἴογχῖνο 
ΔΏΥΙΒίης 50 ἀοἷ ; ἴοῦ ΤΒΔΟΌΙΒανο ζοσχίνθα 
(ὃ κεχάρ.), ἸΕῚ Βανο ζοσίνθα δηγιῃϊην, ἕογ 
ΥΟΌΣ 5865 (1 ἤᾶνε ἐογρίνοη 11) ὈΘζοσθ [9 
ζδοοθ οὗ Οἢγιϑι. [15 ποῖ ἴδ ἔογρίνοηθβ8 οὗ 
“ἷπ τπδξ 15 ἰῇ αυσδίίοη, δυῖϊ οὗ ἴῃ. οβδηςα 
ἄοπο ἴο ἴπὸ Ουσοῖ δηὰ 115 ἐοιιηάεγ {πγουρὰ 
τῆς 5οἰδίη δῖ δὰ δε ὑὕγουρῃς ὕροη ἴδοπὶ 
(νεγ. 5). Τῆς ἰδηρυᾶρο ᾿Πρ}165 1παὶ ὉΠ6 Ργδ- 
νδίθηϊς ἀἰϊἰδροϑιιίοα δἱ (οσιηῖἢ ννὰ8 ἴο ἕογρίνα 
{Π15 οἴδξποο, δηὰ ρῬγοῦδΟΙΥ τῆς ἴογςσ. οὗ τῆς 
Ῥγεβϑοηΐῖ ἴθηβθ ᾿5 " ἢἰπΊ, γποπὶ γ6 ἃσγε ἰηοϊποὰ 
ἴο ἰογγῖνε. ὙΝΤ τη }5 ἀϊδροπίξοη ἴμ6 Αροϑβῖὶα 
[6]} ἴῃ, 85 νγῶ5 Ἅοἰδᾶγ ἔγοπι ἢ15 δάνϊος 7υ5ῖ ρίνξη, 
δηὰ (ἢς ρεγίδος ἴθπϑοβ ἤον ὄχργοϑθ ἴπδὶ δ6 
Πδλὰ αἰγοδαῦν ἔογρίνεη, ᾿ξ ἰηάοοὰ ἐογαινθῦθεβ 
γνυὰ8 ἴΠ6 ΤΙΣ (ΟΥτὴ ἴο ΔΡΡΙΥ ἴο δίπι, ἔοΓ πε 
81}}} δάποσθβϑ ἴο ννδαΐ π6 8414 ἴῃ νοῦ. 5. Ηἢδς 
δὰ ἄοπς 80, ποῖ πιογοὶῦ ἴῃ ΘοΟπιρ] δῆς 6 
ψ ἢ ἴδηι, δηὰ ὑεοδιιϑο πεῖς ςοηάυςὶ δὰ 

2ς 
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11 [1,εεῖ ϑαΐδηῃ βπουϊὰ ρεῖ δὴ δά- 
νληΐᾶσε οὗ υϑ: ἴογ νγγὰ τα ποῖ ἴρῃο- 
γληῖ οὗ ἢϊ5 ἀενῖςα8. ὧν 

12 ΕὐπογπΊογε, ἤθη 1 ςᾶπιεὲ ἴο 
ἼὝτοαβ το ῥγεαεὴ (ΟἸτίβϑι᾿5 ροβρεΐ, 4πά 
ἃ ἀοοΥ ννᾶβ ορεπεὰ υὑπίο πιὲ οὗ τῆς 
Ι,οτὰ, 

βιεννοὰ τπεῖγ ἀρργουθάηθβδο, δυῖϊ “[ῸΓ {ΠΕῚΓ 
58 Κ65, δηὰ ἴῃ {πῸ ἐ]] σοηβοϊουβπθθθ ἰδαῖ 
ΟἸγιϑὶ ννὰ5 σορηζαηῖΐ δηὰ ἀρργονεὰ οἱ ψῆδῖ 
ἢς αἱά δηὰ οὗ ἴπ6 οδ]εςϊ νν δϊςἢ πὸ πδά ἴπ νἱδν. 

11. ΤῊϊβ οὐϊοςῖ πὲ δίαϊοθβϑ ἴῃ ογάδγ ἴο 5ῆδνν 
ἢονν Π6 Πδά δοίεὰ “ ἔογ ΠῸῚΓ βακοβ." [1 ννὰϑ 
ἴο ργονεηΐς (ἢ6 (ουηίδίδη8 δηὰ ἢἰπΊ56 1 ἔγοπὶ 
δοίης ονογ- -σοδοῃθα, δηὰ δανίης δάνδηίΐδρε 
ἴκοη οὗ ποι ὉΥ ϑαΐδη, ψνῆοβδα ἀθυϊοθ8. ΟΥΓ 
ἀπουρῃῖθ μ6 ἀϊὰ ποῖ δ] ἴο 5ε5. Ὑῃδδε ἀε- 
νίοθ8 Εσα ἴῃ6 τιλ]ρηδηὶ ἀθδίρηβ οὗ δαῖδη᾽β 
τηἰϊηϊδίοσς ἰη Οουηἢ (ΧΙ. 15), ΜΙ τοραγὰ ἴοὸ 
ἴδε. ᾿ᾶ86 ἴῃ αιοδίίοη. ὙΠ656 ΨοΥΟ ἴῃς εἐχ- 
ἴγεῖὴθ [ἀΔ1Ζετβ, δηὰ {ΠΟῪ νοῦ ρῥἰαγίηρ ἴῃς 
ἀεν:}}5 ραγί ἱπ ἴῃ6 πιαϊῖϊοσ, Ηδὰ {ΠΕΥ Ὀδθη 
Ἀοπδβῖ, ΠΟΥ πιυδὲ ἤν ἀδοϊαγεαὰ {Ποπηβεῖνεβ 
ἵἱπ ἔδνοιισ οὗ {πὸ ρϑῃδιυ ρῥγεβοσι θά ὃν (ῃ6 
Μοϑδὶς ἰᾶνγ, Ὡς ἢ νν85 ἀθδῖῃ. Βιιΐ {ΠΕῪ Βεϊὰ 
{ΠΟβοΪν 5 ἴῃ τέβεσνο ἴῃ ογάεγ ἴο αἷϊον ἴῃς 
ΑΡροβίϊ!ε ἴο γι ΐϊη Π5 οὐνῃ οδιιϑ6. ὙΤΉΘΥ ροϊηϊοά, 
0 ἀοιιδί, ἴο ἴῃς βαρτδηίΐ βίη 85 [6 ἡδίιγαὶ δηὰ 
ἰῃηονιαῦ]6 πυϊ οὗ 51. Ῥ4ι}}᾿ 5 ργθδοῆίηρ,  ΒΙΟὮ, 
ὈΥ 5οιτηρ δϑίάθ τὴς ἰᾶνν, ορεηβὰ τῇς ἀοου, 85 
[ΠΟΥ 54,4, ἴο 411 μεδίπεη δδοπηηδίίοηβ. ΠΟΥ͂ 
ψοιὰ πὰ ποῖ ἃ ἔενν [ϑνν δὰ 6] εν υβ γτοδαν 
ἴο ᾿Ιἰδῖεη ἴο ἴδεῖα, δηά ἴποϑε ννῇοπὶ ΠΟῪ ἴη- 
Βυδποοὰ ΤΑΥ͂ πᾶν Ὀθθη δοῖὴῆθ οὗ ἴῃθ Ῥδσγίγ 
ννῃο δἀνοσεαίοα {Π6 ΒΟΝΘΓΘΥ Ριυ ΙΒ πιθηῖ. 866 
νοῦ. 7. Βιις 6 ΑΡροβϊο ἀϊδοογηρα Πα ἴπΠῸ ἐπα 
ἴῃ νἱονν νγᾶβ ἴο Ἵογοαῖδ δὴ ἱσγεραγδθϊς Ὀγεδοὴ 
Ὀοΐννοοη πὶ δηὰ [πε σοπηπλ ΠΥ, δηἀ ἴο μαΐη 
[}1] ροβϑδοβϑϑίοη οὗ ἴῃς ἢοὶὰ ἔογ {Ποηιβοῖνοβ. 
ΗΘ νου]ά βανε ΠἰπΊβοὶε ἀπὰ ἢ15 σοδάεγβ ἵγοπὴ 
[15 βαϊδηϊς πιδοπιηδίϊοῃ. 

ΎΤὨδ ἀε]οδοῦ δηὰ γεϊίσθπος ἢ νυ ἢ [}15 
ὙΘΥῪ οπάογ βυδ᾽]θςῖ 15 ἰγοαῖθα ἴῃ 686 υθῦβ6 5 
ἀοβοσνοβ τοηασκ. ὍὙΠΟΙΓΟ ἰδ Ὧ0 ΠΔΠΊΘ, ΠῸ 
ϑρθοϊποδίοη οὐὗἩ ραγίςι]ατβ, ποῖ ἃ νγογά ποσὰ 
τΠΔη 18 Δυβο] ἴεν ποοάρὰ ἴο ππαῖκο ἢ15 τιθδῃ- 
ἴῃ οἰθαᾶγ, ποῖ ἃ νϑοϑῖίρε οὗ δηγίῃίηρς Ἵοαδ]ἱςσυϊαϊες 
ἴο τοαννάκθη ἱγτιταϊΐοη οὐ ρῖνο ραίη. ΗἩνὶπης 
ϑϑογῖοά 1ῃ6 γτϑαῖ ρυϊπορίε οὗ ρυγε πΊΟΓΔ ΠΥ 
ἵπ (6 Ομυγοῖ δηά, ἴῃ ἃ ρτϑαΐ τηθάϑυγο, 5110- 
οοοάεα, 6 ἰ5 δῦϊθ, ἰπ (δ6 πιοβδί ἰονίηρ δηὰ 
ΦΥΆΓΙΟΙ5 ΤΠΔΠΠΕΥ, ἴο ΡΟῸΓ ΟἱΪ ἰηἴο ἃ 5πλδγτγς 
ψουηά, Τῆς Ὀυγηΐπρ 4 65}10ῃ 18 πονν οὐ ἴΠ6 
ὙΨΑΥ ἴο ἃ ΠΆΡΡΥ 5ε[{Ἰοπιθηῖ. 

12. "Βα" ἰ πα, νἱἢ 411} [18 αἴζοπάδπηί 
εἰγοιπηδίδηςδϑ. βίνεη ἢἰπὶ σχοθβϑῖνο ραίη. δυςἢ 
866 ΠΊ5 ἰδε 5: ΠῚΌ] σοΠηΘΟοΠ νν ἢ Οἢ 15 ΡΤΘΔΑΙΥ 
οὈβοιγοὰ ὈῪ ἰπς “μρεβδογπογο" οὗ ἴῆ6 ΑΟΡ. 
Νοίπίηρ οδὴ Ὀ6 τπογὰ παῖισγαὶ! ἤδη (παῖ ἣἢδ 
δῃοιι ἃ, ἴον βϑοίηρ ἢ18 ψΑὺ ἴο ἴῃς οηὰ οὗ ἃ 

Π. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞΒ, 1|. ν. 11-- 14. 

12 1 δά πο τεβῖ ἰπ ΤΥ 5ρι πᾶ, ὃε- 
τᾶυβε 1 ἰουπά ποῖ ΤΊτυ5 ΠΥ ὈτοῖθεΓγ: 
διι τακίηρ σα ἰεανε οὗ τῃεπι, 1 ννεηξ 
ἔτοπι ἴῆεηςε ἱπῖο Μαςεάοηίδ. 

14 Νονν τῆδηκβ δὲ υπίῖο Οὐοά, 
ΜΠ ΙΓ ἢ αἰνγὰγβ σδυβοῖἢ ἃ8 ἴο {ΠῸ ΠΙΡἢ 
ἰη ΟΠ τγιβῖ, ἀπά πηλκεῖῃ πηδηϊίεϑς. τῆς 

ἀἰϊἰξι οϑϑίηρ πηαῖίοσ, σεοὺγ ἴο {6 στγοαῖ δ]! - 
το νοῦ τ Παὰ οδυδοὰ ἢϊπι, δηὰ ουἱἵἱ οὗ 
νι οἢ τὴ ἀσδϑιγοα ἰδδθ δαὰ βργυηρ, ἰῇ ΟΥΟΓ 
τπδλῖ π6 λυ ἀο ἢΙ]] 7ι15|ςς ἴο [ἢ 6 τπηΒρ δ Κα] 
ΤΟΙ ΙΟΥ νυ ἢ (86 πὸνν οὗ ΤΊτυ5 δὰ δτοιρῆξ 
μπ. ὙΠῸ οἤδηυθ ψϊςἢ ΤΊζυ5 τεροτίθα Β6 
ΤΟραγβ 45 ἃ ἵγὶ Πρ} δηά ραϊηΐβ ἴἴ ἴῃ Ὀτ: Πἰδηξ 
ΠΟἸοΌΓΒ (ΥὙΥ. 14,15.) 16), 85 ἃ ςσοηΐγαβί ἴο 186 
ἄατκ ρῥἰςΐυτε οὗ ΠΪ5 ργονίου β [τ θυ]δῖίοη. ΤΠΘ 
οχίθηϊξ οὗ ἢ15 ἀϊδίγοββ σϑῆεννβ ον αἰ γοηΐ ἢ]5 
δε] ηρβ τονναγά8. ἴῃ 6 (οσ! [Π|Δη5 ἡγεσα ἔγοσα 
ψηαῖ 8 ΘηοΙ165 Γεργοϑοηῖϊοα ἴῆεπ. Ης 
ΡουγίγΑΥ5 ἰξ ἰῃ βἴγσοηρ ἴουςῃεβ. Ηξ σε ηΐϊ ἴο 
Ττοδβ ἴο ργεοᾶςῇ, Ὡς ἢ ννὰ5 ἴῃ στοαῖ οδ)οςῖ 
οὗ ἰδ ἴθ, Ὀυῖ ᾿που ἢ “ἃ ἀοογ βίοοὰ ΟΡ δ 
(ρογῆ. ραγῖ.) ἴο ἔπι"  ἴη6 [ογὰ " Ἰοδάϊπρ ἴο 
ἰαδουγβ νος Ργοπη δε βιισοεβθ, ἢ6 οουϊά 
ποῖ {ἸΪγ ἀν8]} Πἰπιϑοὶῇ οὗ ᾿. Ηἰ5 ϑρί γι, 
(μαῖ ραγί οἵ δϊ5 παΐυσγε ψν οἷ νν 85 ἰεαϑῖ ᾿Ιδ 
ἴο ρογτυγ Δ ΌΟη, πηοϑὶ δεῖνα ἴῃ ἢΪ8 ξοϑρο]- 
ψνΟΥΚ, [86 σοηίγα οὗ 5 σοὶ είους "ἴδ, ἰἸδοκοὰ 
(ἢ6 τοηυ 8116 σαἰπὶ, Ὀδοᾶυ56 ἢς αἰά ποῖ δηὰ 
Τιίυ5 ν ἢ (ἰάϊηρ5 ἔγσοπι Οογπῖῃ. ὙΠῈ ὑπ" 
Τοϑί 15 50 ΥἹΥΪΥ ΘΠρτάνθη οὐ ἢ15 πιϊηά, {παῖ 
ἢ6 5δθοπὶ5 ἴο ἴἥγονν ΠΙΠΊ5Β6} Ὀδοκ ᾿ηῖο ἴδ 
βἰϊυϑίίοη, ἴῸΣ ἣἢδ 5805:-- 1} μανο ποΐ βοὲ 
ΤΟΙ 67 ἴο ΓᾺΥ 5ρί γι." ΤῬὍῆδ ΟΥΡΙΏΔΙ ἰ8 8 ῬΕΥ"- 
ἔεςϊ ἴδηβε οὗ δἂὴ δογὶϑῖ ἔοιτω. [|{ δἰπιοβῖ 
βϑυρροβίβ ἴμ6 ἰάθα (δῖ ἢθ ΠΊΔΥ͂ Ὀς ΓΤορσοάμο- 
ἴῃ ἴπε νεῦῪ ννογὰβ ἰὴ ψῃΐςῃ ἢὸ δϑϑιχηθά 
ἴο ἴπ6 Ρθορὶο οὗ Ττοδβ ἢΐ8 γϑδϑοη ἴοσ ᾿θαϑὶην 
Ποῖα, “1 πιισῖ ρο. 1 Παᾶνὸ ροῖ 0 ΓΕΪ οὗ [ῸΓ 
ΤΩΥ 5ρί στ. “ὙΔοπὶ᾽" Γεθ ἴο ἴΠ6 ἰδ ]- 
ἰληῖ5 οὗὁἩ Ὑτοαβ ἱπιρ θά ἴῃ τ 6 πδηθ οὗ 186} 
ἴονγῃ ἰπ υδῦ. 12. 

14. ΝῸ Ξοοῦδσ [ᾶ5 ἢ τηδηίοποά Μαςο- 
ἀοηΐα ἴλη Πὸ ταϊθ65 ἃ ΠΥπλῃ οὗ {παηκϑορινίησ 
ον ἴπε δ] βϑίηρ {ποῦ τεσοῖνθ. ὍΠῈ ϑυσοοβ8 
Δομιουθά τπγουρὰ ΤιΐυθΒ δηὰ δῃηηουποεά ἴο 
ἢΐτη ἰη Μαεράοηϊα, Πα τοραγάβ 85 ἃ ζυγπίηρ οὗ 
τῆς (Ιἰἀ6 ψμΙοΝ ψν}}} Ἰοδὰ ἴο {86 νἱοΐουυ οὗ 
ὨΙΠΊ56 1 δηά ἴπὸ συ ἰῃ Οοτηίι, αηὰ ἴο ἴδ 6 
ονουῖῆσγονν οὗ ἢῖβ δοθῆ εβ. Ης σΟρΓοϑοΩῖΒ 
ΠΙΠΊ56 1} 85 στ] 0 4}}}Υ7 νγαρίηρ νγὰγ ἢ δαΐδῃ 
δηά ἢϊ5 δροπῖβ, δηὰ δχμιθιοὰ αἱ 411] {{π|65, 
τοροῖμοῦ νὰ ἢ8. ἔθ ]]}ονν-ἰαϑουγογβ, 85 Οοὐ ἃ 
ἀτὶ απλρῃδ] ραρεαηΐ, ἰῃ νυν ΐςοἢ, 45 ᾿ ῥγοςθεάβ 
(Ὠγουρἢ ἴμ6 Οοπῖ]ο ννογ]ά, Οοά, ὈΥ͂ πιϑδβ οὗ 
1η6 Αροϑβίϊο᾽ 5 ργεδοῆίης, ν᾽ ϑ]Υ ϑργεδάβ, ἴῃ 
ΘΥΕΓΥ Ρίδοθ, ἴῃς οὐουγ οὗ ἴδε Κπονεάχε οἵ 
Η πιβοῖῖ, ᾿κὸ [86 5σπιοῖκὸ οἵ [π6 ἰησθηδβο ἰῃ 186 
τη ἠὲ οὗ ννίςι ἴπΠ6Ὸ σοπαυογογ᾽ 5 [γαίῃ ἀδβ]θά. 
(ϑεε ποίε δῖ (86 βεῃὰ οὗ ἴῃς ομδρίεσ) [ἢ 86 
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οἴπεῦ τῆς βάνοιγ οὐ ᾿ε υπῖο [1ξπ. 
Απὰ ψῆο ἐς βυββείεης ἔογ τἋἢ686 
τπϊηρϑ Ὶ 

17 ἔοτγ γε αἴς ποῖ 28 πΊδῇγ, ὑνῃϊοἢ 
ἐρογγυρῖ ἴῃς ψψοστὰ οὗ (ὡοά : δυῖ 48 οὔ "Οτ, δαί πὐαρσν Σ᾿ ἀρρε ρει 
δ᾽ ποεγῖγ, θυῖ 45 οὗ (σοά, ἴὰ τῃς εἰρῇξς τλονευαρὰ 

ϑΑνΟΙΓ οὗ ἢΪ8 Κπον εάρα ὉΥ 8 ἰη 
ΘΥΟΤΥ ρΐδςε. ' 

Ις ἔογ ψε ἅτε υηἴο Οὐοά ἃ βνψεεῖ 
βάᾶνουΓ οὗ ΟἸἨ τις, ἴῃ τῆεπὶ τῆδῖ ἅτε 
βϑανεά, δπά 'π τῃεπλ τΠδῖ ρετβἢ : 

ιΙ6 Το {δε οἠς τῦε γέ ἴῃς βάν οιΓ 
οὗ ἀφαῖῃ πο ἀφίῃ; δηὰ ἴο τῆς 

οχργοϑϑίοη “ πιλκοῖῃ πιδηϊοςὶ (ἢ6 οὐοιγ οὔ [ἢ 6 
Κπονεάρε," ἴη6 Αροϑἕϊβ ργοῦδοὶν μδὰ ἴῃ ἢΪ5 
τη τῃ6 υἱϑιῦ]6 σπιοκο οὗ υσγηϊηρ ἰποθηβδ. 
Αἴ Δῃγ ταῖς οἄοιιγϑα ννἰςῆ ργοςθθά ἔτοπι θυ γη- 
ἴῃς πηδίογια]5, ΔΡΕΥ 5 πλθ 156 ΌὉΥ πεῖς ροηο- 
αἴίνοπθββ δηὰ αἰ Βιιϑίνοπεβ8 ἴπ6 Κηον]οάρε οὗ 
Οοά 5Ξργεδά ὈΥ δροβίοϊϊς ργοδοῃίηρ. Ῥοβϑβιῦ!γῃ, 
Βονενον, [86 “ τηδη βίην " ΤᾶῪ τοῦοσ ἴο (86 
Κπον]εάρε 5 5ηιῆεά ὈΥ (6 οὐοιγ ταῖμ ον ἤδη 
ἴδε οὐουτγ [56], Ἰυ5ῖ 845 ἴπ6 σορῃαῖς ἤριγο οὗ 
δῃϊηΐϊηρς δηπά Πἰσἢτθηϊης 15 ἀρΡ] δα ἴο {πὸ Κηονν- 
ἰεάρο οὗ σοά ἴῃ ἱν. 6. “1π ΟὨγῖβί " ἀδηοῖοθβ 
16 ἰπσθηςο Ὀγθδίῃϊης δἰπιοβρθπογε ἰη ννὨϊοἢ 
6 {τἰὈπηρῆ4] Ὀγοσθϑϑίοη πονθ8. [{ δγῖ568 
ἴτοπι ἴῃς υὑπίοη ὑεΐννδοη ἴπη6 Αροϑίὶθ δηά 
ΟἸὨγιϑῖ, νυ ἢ 15 δυο ἢ [Πϊ 4}} ἢ]5 νναγΐωγο 15 
ννλρεα δηά αἱἱ ἢὶβ νἱοΐοτγιεβ. ννοὴ ΟἿ ὈΥ [ἢ 6 
βρίγίϊ δπὰ [᾿ἶὸ ἀπά ροννοσ οὗ ΕΟ γιϑῖ ψ πη 
δι. ὙὨ15 δηά ἴδ ἤρατο οὗ ([ἢ6 οὐουγῦ ἃγὸ 
ἔυγῖπον ὀχρ δηθὰ ἴῃ [Π6 ποχί νϑῦβθ. 

15. ΤΊς τοάδοῆ ΨῪ Οοά ἰοδλάβ ἢϊπὶ ἰῃ 
ΕΠ ΠΡ ἢ ἰ5 [μ4ῖ 6 ἰ5 ἃ συνθεῖ οάοιν οὗ ΟἾγιϑῖ 
υηΐο αοά. ἴη ἴδε ἰαϑσῖ νοῦθα Βὸ ννᾶ5 ἴῃς 
πιοάϊυπι (πτουρὴ Ψοἢ ἴπδεῈ οἄουγ οὗ (Π6 
Κπον]οάρο οὗ Οοά ννὰ5 πλαηϊξεϑιν αἰβιιπεὰ ; 
Ὡονν ἢ6 ἰ5 ἴπὸ οἄουγ οὗ Ογὶδῖ. ΓΠ6 ρΓΙΠΑΓΥ 
τηοάϊυπι ΤὨγουρ νοΐ Οσοα ἀϊἴμδε5 (δὲ 
Κηονν ϊοάρε οὗὨ μιπι56 1} 15 ΟΠ γιδῖ, [δ βεσοη ΑΓ 
σΠΔΠΠΕΙ 15 ἴΠ6 Αροϑίϊθ. ὙὍΠὸ ργιπιάγυ δηὰ (ἢ 6 
ΒΘοσοη 1 δγτὸ ὑϊοηάοά ἱπῖο οης, ποῖ ἱπὶ- 
ΡΓΟΡΕΟΙ͂Υ, ἴογ (δ γιδὶ ᾿νοὰ ἰὴ ἴθ Αροβίϊε 
(( Δι. 11. 20), δηὰ Ὀγοδιί μά τῃγοι ρῇ ̓ επὶη ΗΙ5 
τηϊη ϑῖογ4] γοσκ ἴπ6 Ρεγῆιπιε οὗ Ηἰ5. ἀϊνιπθ 
ϑρι γι πὰ Ἔἐββθηςθ, νῃϊςἢ ννἀϑδοσορίωθιο τὸ σοά. 
[τ|5 ἀου δι} νν οί Γ ΠΟΓΟ 5 ΔΩΥ αἰ] ϑίοη ἴο 
[πΠ6 “ οὐοιιγ οὗ βννθεῖ 5π|6]} " δϑογιδοά ἴο τμδηκ- 
οὔἴετγιηρθ ἴθ ἴἢς ΟὟ. δηά δρρὶοά ἴῃ ΡΠ]. 
ἷν. 18; Ερῆῃ. ν. 2. Βαυΐ ἰζ ἰ5 ργοδαδὶς ἴπθτὸ 8 
ῃοῖ, Ὀδοδιι86 ἴΠΟΓΘ 5 ΠῸ0 δ]]} 5 ἴο δας ῆςθ 
ἴῃ {Π6 ράβϑδαρθ, ΠΟΥ [25 ἴῃ Αροβίϊδ υβθὰ {Π6 
ἐπ: 4] }5ῃ6 4 ρῇγαβδο (ὑσμὴ εὐωδίας), ἴον “ οὐοιγ 
οὗ ϑδννεεῖ ϑῖη6}}. ἘΓἤΠογα ἃγὸ ἴννο ρδγῖϊοβ οὗ 
ΠΟΘ δπιοησβδὲ ννῇοπι [Πἰ5 οάοιγ οἰγοιι 4ἴ65, 
ἴποβο ἴῃ ἅτὲὸ οἡ ΠΕΙΓ νΥΑΥ ἴο βαϊναϊίίοῃ ἐηά 
ἴποϑε δαὶ ἀγὸ οἡ ΠΕΙΓ νᾶ ἴο φρεγαϊίοη, }υ5ῖ 
848 ἰῇ ἃ {ΠΠππ|ΡΠ4] ργοσθϑϑίοη {πεγὸ ἀγὸ ἴῇ6 
(ΟΠ ΘΓΟΥ, ἢΙ5 ἐγ επάβ, ἀηα ἢϊ58 ἴΤΟΟΡ 5, Δηά οἡ 
ἴπΠ6 οἴμεῦ παηΐ ἴῃς ςσοπαιιεγοά οἢείβ δπὰ 
ΠΟ Δ ΘΓ σρίνοβ, θοῖἢ οὔ νν!ς ἢ ραγίεβ5 Ὀγεαῖῃα 
[Π6 ρΡεγῆιϊπια οὗ (ῃς ἱπορηβα. 

16. Το ἴϊΐπο ἴογπιεσ οὗ {πεβεὲ τς ἔγαρτδησα 
ΜᾺ5 ἃ 5Υτ|ῦ 0] οὗ ῥσγεϑεηΐς ἀεἰνογσδηος δηὰ 

οὔ (ὐσοά βρεακ ννε ἴῃ ΟἸμγβῖ. 

ἔαΐιΓο ΘΑ Υ ; ἴο [π6 ᾿ατζεν 1 ννᾶ8 ἃ ἴοκοη οὗ 
ΡΓεσεπίὶ ἀείεας ἀπά σοπαεπιηδίίοη, δῃὰ ἃ ργὲ- 
ΤῊΟΠΙΟΥ οὗ ΔΡργοδοῃίηρ ἀθδῖ. “ [υδῖ 45 ἴδε 
ῬοΠῚΡ ννᾶ5 δοσςοπάϊηρ ἴμς (ὐδρί το! ηα Ἀ1}} βοια 
οὔ {πὸ Βοβί!α ςΒἰοῖ γεγο ἰοὰ δϑὶάς ἱπίο [86 
δαϊοϊπίης ῥγίδοη δηὰ ρυξΐ ἴο ἀθαδίῃ" (δ 5 
“Ὠιςξ. οὗ Απε.᾽ οη “Ττὶυμρῃυ5 ᾽᾽). 80 [ἴ ννᾶ5 
ἰπ ἴῃς Αροϑι]ο βτΎῊ|υπρῃ. ΤῸ βοπὶς ἴπ6 οὐουΓ 
δἰ ρηϊπεα 16 ἰοδάϊηρ ἴο ἔυσῖθοῦ ἰδ ; ἴο οἴ Β6Γ5, 
ἀοαῖῃ Ἰοδάϊηρν ἴο ἔυγΠοΓ ἀθαῖῃ. Τδὸ ϑυνθεῖ 
οὐοι οὗ (γίϑί. Ἔϑϑθη Δ Π }γ οο δηὰ [πε ϑαπῖς, 
[45 δεςογάϊηρ ἴο ἴἢ6 ορροϑιζε βϑρι τι] ςοηάϊ- 
ὈοηΒ οὗ ἴποϑο ψνῇοπι ἴ ἀρργοδοἢθ8 Δ ορροϑὶζα 
β: σηϊἤσδηςθο οὐ, ἴο Ὀ]οηα ἴῃ6 οὐουγν ἢ νυν Πδ ἢ 
ΤΕΡγοβθηῖβ, Δὴ Ορροβὶΐθ ὑγορεγῖν δηὰ ορεγαδίίοῃ. 
Το (ῖἋῖἢοϑὲ ψῆο, Βεη {πε Ὀγεαίμεαὰ ἴξ, 
τνοϊςοπιεά 1 δηά 50 ἃσγε ἴῃ ἃ 5ἰδίε οὗ βαϊναίίοηῃ, 
11 15 ἃ ρονεῦ οὗ ᾿1ξδ ὄνεσ δάνδηςοϊηρ ἔγοια ἴῃς 
ἤγϑοί σογπβ οὗ ᾿ἶὸ (ἐκ ζωῆς) ψις ἢ ἰ οδης- 
σοπάογοά, ννῆθη ννοϊσοπιδά, ὉΠ] [ἃ συ πη ηδἴ65 
ἴῃ φρϑοϊυῖο πὸ οἴοσηαὶ. Το ςτἤοβθο ννῆο, ννῆθῃ 
(ΠΟΥ Ὀτοαῖμοα ἰτ, τερυάϊαϊοα ἵἰ, ἀηὰ 50 Γδ ἰῇ 
ἃ 5ἴαϊῖε οὗ ρεγαϊίοη, ἃ 185. ἃ ροννεῦ οὗ ἀθδίδ, 
ΘΥΟΥ δάναποίηρ ἔγοπι (6 γϑὶ σοπαάοιηηδίίοῃ 
δηὰ 5εθάβ οὐ ἀσοαῖῃ (ἐκ θανιίτου) ΒΟ ἰξ 
οδιιθοά ἴο ψόοσκ ἰπ ἴδοπι, ἤθη σορυαϊαῖεά, 
ἘΠῚ|} [ἃ σα] πιϊηδῖθα ἰη δυβοϊαῖς ἀθδίἢ οδἴεγηδὶ. 
Τδΐῖ σις ορογαϊίοηβ δηὰ δι ςἢ γεβυ} 15 5ῃοι]ά 
ονοῦ ἴακο οῇεοϊ (τοι ἢ ἢ18 ον ΟΥ̓ΔΩΥ ΟΠΕΓΣ 
Ὠιιπιδη ἌΚΘΠΟΥ͂ 56 6Πὶ5 ἴοσ ἃ πιοπγοηΐ ἴο ΠΙΪ ἢ] 
ἢ ἀπιαζοπιθηῖ, πάοσγ ἴΠ6 ἰπῆυδηςο οὗ νι ἢ 
ἢ6 οχοϊαίπιθ: “ἴογ ἴδοϑε {(πίηρ8 ψῆο ἰ8 
Βι ἘΠ οἰοηῖ"" ὙΠῸ ΔηϑυοΣ ἰ8 ποῖ ρίνοη, δὰ 18 
᾿ταρ θὰ ἰπ [Π6 ποχί νογβθ. [{|51Π6 ἰγγεβιϑτὶ Ὁ]6 
ρονοῦ οὔ ἴπε ννογὰ οἵ Οοά ρῥγοδομβεὰ νι μοι 
διιπιδη δάιυξογαϊίοη αηὰ ουΐ οὗ Ριιγ6 βϑἰησο τ. 

Ν.Β. ν βαΐενεγ ἀϊβῆη οι 65 πᾶν 6 (μου ἢ - 
ἴο αἰίαςἢ ἴο ἴπε σοδάϊηρβ " ἔγοπιὶ ἀθαῖῃ υὑπίο 
ἀοαῖμ᾽᾿ δηὰ “ἔτοπιὶ [ἰδ ὑπο [10,7 οχίοσηδὶ 
ενϊάςφησο 15 ονθυννπληρ ἰη {ΠεΙΓ ἕδνουγ. 

17. Τὴ 5 ἴΠ6 ννὰὺ ἱη νον ἢς δηὰ 
5. ἔθ ]ον -ἰΔθουτοῦβ ργεδοποα [ἴ, ἴῃ Τοηϊταϑξ 
ἢ τῆς πδηγ, ΒΟ, Κα ἀἰθϑιοποϑὶ ἱδνογῃ- 
Κοοροῖβ βε!πρ δαάυϊτεγαῖεά ννίπθ ἔογ βίῃ, 
ἀε!ἱνετεὰ ἃ βοβρεὶ σοτγιρίεα ν ἢ Πυπίδη ἀπά 
7εν βῃ ἱπργεάιεπῖβ, ἔογ (ΠΟ οννη 56] 5ἢ 
οηάβ. {δεγ, οὐ ἴπε σοῃίγασγυ, 5ροκα 45 πΊθῃ 
νοβ6 ψογάβ ἢονν ουἱ,οὔ ξοηπιιίηὸ 5: ΠΟ ΓΙ Ὺ, 45 
πιο ννῆο ἀοτίνε {πο Ξυιυθδίδηςος οὗ {πε Γ ργθᾶς ἢ“ 
ἴῃς δηὰ ἔπεὶγ σοπιπ)ιϑδίοῃ ἴο ργεᾶοῖ ΠῸΠὶ 
Οοά, 45 πλέῃ ςοπβοίοιιβ ἴπδῖ ἴΠ6Υ γε βρθακίηξ 
ἰὴ Οοὐβ ργόβεῆςς, ἴο ψνῇοπι ΠΟΥ ΜΝ] Πᾶνα 
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ἴο τοπάογ {πεῖγ ἀσοουηῖ. ὙῊς ΔΌΠΟΘΡΠΟΓΕ ἴῃ 
μι ϊοἢ τη6 ΑΡοϑῖα θϑροῖκε ννὰβ (ἢ τιϑῖ, ννῃἱςὴ 15 
(Π6 σδιι56 οὗ {Ππεοὶγ ϑιισςο58 , ν ῃ}]6 [Πδῖ ἰῃ ἡ ῃΙΓ ἢ 
{Ποῖγ [ἀδιΖίπρ, δανογβαγιθϑ βϑροκθ ννὰ5 ϑαΐδῃ 
(χὶ. 15). Τῆς υπϑορμιἰϑι!ςοαῖεά νψογά οὗ Οοά 
108 ρῥτοοσϊδίππεὰ μυϊβ8 ἴοσί ἢῃἢΒ 4}} 15. Ἰινῖπε 
Ῥοννεγβ, ἀϊνίἀε8 τηδηκὶπὰ ἱπίο ἴνγο ορροϑὶϊε 
Ὠοκίβ, ἀπὰ ἐδ νοῦ {πο τ οὐεσ ἴο ἴννο Ορροϑίϊθ 
ἀἰοστη1 68. κ᾿ Ὑ 6 την" οληηοΐῖ ἀσποῖοθ, 85 
τῆς οτὶίηδὶ οἴςπ, υξ ΌὉΥ Ὧο πιϑδῃβ δ] νναγ8, 
ἄοοβ, “ἴῃς τηδ]ογγ. ὍΠπαῖ 5656, ἃ5 δᾶ5 
Ὀδοη νυνὶ] οὐβϑογνοά, ννοι]Ἱὰ οςαϑῖ δὴ υππιοτὶῖοά 
δῃηδάου ροὴ {πε Αροβίοϊις συσο. ΝΕ ΠΟΓ 
ἄοεβ ἴἃ ΠΘΟΟβ5Α ΓῪ τπλϑδη ἴῃ ἴῃ 6 ἴΔ]56 (ΘΔ ἢ ΓΒ 
ἴῃ Οοὐπίῃ νψνεγα δοϑοϊ υζοὶγ πυχλσγουβ, 8]- 

11. ΟΟΚΙΝΤΗΤΙΑΝΞΒ. 11. 

τπουφὴ {ΠΕ6Ὶ ἀϊά πο ἀουδί ουὐϊπυπιθοῦ εἰ 
{Γ6 ῬγεΔΟΠΟΓΒ δηά ϑόγοὶυ Ὀεδεῖ ἴΠ6 5 Πρ εΥ 
τηϊηάθά. Βιιῖ [πὸ ρῆγαϑθθ σοηνεῦδ δὴ ᾿ἀθᾶ 
οὗ οοηϊοπηρῖ, ἱπι πα πρς {πα δυο ἢ ρογβοηδ 
Ὀοϊοηροα ἴο {ῆ6 ςοπιπιοη Ππογὰ οὗ πιδηκίηά, 
δηά δοῖϊοά ἔογ ἵφρηοῦὶθς εηάβ, ᾿ἰκα Ἵποδιίης 
ἴγδάθσβ. 

Τ|ῖ5 νΠοΪς ρᾶβϑᾶρὸ (14--τ7) Γεΐδγϑ 50 οἰ ΘΑ ΥΙΥ 
ἴο ἴΠ6 ΒΔΑΡΡΥ ἰβϑιιὸ οἵ ΤΊϊιι5᾽5 τηϊβϑίοη, δηὰ 4]} 
115 Ῥοϊπῖϑ ὕδαγ 80 ἀἰϊἰβῃης ΠΥ ὑροὴ ἔπε δη- 
τἀξοηΐϑπιὶ οὗ ἴῃς Οοτηςδη [υ.ἀΔ᾽ 26 5 85 ἴη- 
ἀϊοςαῖοα ἴο ὃ ἰῃ οΟἵἴδοῦ ραγίβ οὗ ἴπε Ερίϑβιϊς, 
πὶ ἴῆ6 αυσδϊίοη νεῖμεν [ἴ δ᾽} υδδ5 ἴο βδοπὶς 
ἀε]ίνεγδηςοα ἀπά βιισςεβϑεβ ἰηῇ Μαςβάοηϊδ ηεοά 
ποῖ θὲ αἰδευπθοεά, 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘΒ ου (βαρ. 1]. 

νεγ. ς. Ὑπὸ ᾿ηϊογρτοίδιτοη οὗ (815 σϑῦθο 
ἀεροηᾶβς ὑροὸπη ἴῃς σοηποοείίοῃ οὗ ἀπὸ μέρους, 
δηή ὑροη ἴπε οδ]εςῖ οὗ ἐπιβαρῶ. ἴΤροη Ὀοῖῃ 
Ροϊπῖβ {ΠΟΘ ἃΓῸ νΑΓΊΟυ5 Υἱόννβ. 

Ι. ᾿Αλλ᾽ ἀπὸ μέρους 15 ἴάκοη (ἸΟ5ΕΥ νὰ 
οὐκ ἐμὲ λελύπηκεν, ἀπά πάντας ὑμᾶς 5 τηδλάδ 
{δε οδ]οςϊ οἵ ἐπιβαρῶ. “1 15 ποῖ τὴς [ῃδί Β6 
ἢλ5 στίθνθα, ϑβᾶνθ ἴῃ ραγῖ : ἴῃ ογάου (μαΐ 1 ΠΊΔΥ 
ποῖ ονογοπαγρα γου 4]}." ΓΠΪ5 15 πὸ νἱονν οὗ 
᾿ιυτδον, οὗ τῆς ΑΟΝ., οὗ Βεηροὶ, δηὰ οἴϊιϑυϑβ. 
Ηλδὰ {Π6 γστιεῖ [4]|]|6 π΄ δητίγο γ δηά δχο]υϑίνεὶγν 
ὈΡΟΩ Πΐπι, ΠΟΥ ννουϊὰ 41] ἤανε Ὀθοη συ 
οἵ ἱπάἀϊβογοησο ἴο ἃ Πεῖποιι8 5'η, Τὸ δνοϊά 
Ὀυϊηρίπε 80 δα ἃ σπαῦρο προη ἴποπι, ἢδ 
Β4γ5 ἰδ πὸ ἢδ5 ποῖ ὕδθη ρτίονοα ἐχοορῖ ἰη 
αὐ. [{ δὰ ποῖ θέθη ἃ ““ρτιοῖ ἄἀιϊιο ἴο ἃ 5ἰπε]α 
ρατὶ," Ὀυῖΐ, 25 1 “σοποογηθα {ΠῸ ρβρηθγαὶ 

σδυ56,᾿ ἢ]8 γτοδάθγβ ἢδα βῃαγοά ἴἴ. Βιιῖ {86 ἐμέ 
δἰδηάίηρ ἢγδῖ, ἀηὰ ἴΠ6 ὑμᾶς ἰα5ῖ, σἤοννβ ἴῃαΐ 
ἴπ6Ὸ ἀλλά ἰ5 ἴπ6 σοηποοίηρ ᾿ἰηκ Ὀοῖννοοη (Π6 
ἔννο, δηά τπετείοστε ἴΠμαὶ (ΠΟΥ ἢανὸ ἴΠῸ 5δ1η6 
ξτατητιδῖϊςδὶ ἀδοροπάεποθ τἰροη λελύπηκε. 
Μογϑονοῦ ἀλλά 15 ἃ ΞἴΓΟΏΡΙΥ δαάνεγϑαῖίνε ρδγ- 
(ἰςὶο, ψ  ογθαβ ἴπ6ὸ ον γοπάθυ πη ἜΧΡΓΟ5568 
ὯΟ Οφροβι[ίοῃ αἱ 41}. [[{τῆὸ Αροβί!οῖβ πιθδη- 
ἰπρ μαὰ Ὀδοη ννυϑδῖ 1ἴ αἱἱγιδυῖεβ ἴο ἢϊπὶ, ἢδ 
τρὶς δ οὔσε ἤᾶνο πιδα [ἴ οἸΘαΓ ΟΥ̓ νντ!ης 
ἀλλ᾽ ἢ οΥ εἰ μή ἰηβίοδαὰ οὗἩ ἀλλά, ΜΟΙ 15 
ΒΟΔΙΓΟΙΥ ροοά Οτεεκ ἰπ [δ 5οῆβα γίνε ἴο [ἴἰ 
ἴῃ {}18 ἸηϊογργεϊδΕοη. 

2. ᾿Απὸ μέρους ἰ8 ἴάκεῆ ἢ ὑμᾶς, δηά 
πάντας ταλάς πε οδήεςξ οὗ ἐπιβαρῶς “Βιῖ 
ΤΕΥ, (Πδῖ 1 πΔῪ ποῖ ονεγοδᾶγρο 4]], γοιι. 
ΕἸγοῖῃ Ὄχρὶδῖπβ [6 ἄγ (Πι5: “Δ᾽ ΠοῖΠοΥ 

ετίεῦ 48 Ὀδεη οδιιδεά ἴο πιὸ ἰ5 ποῖ ἴῃς 41165- 
(ἰοη ; 1 ννᾶϑ ποῖ ἴΠῸ ρεβοηῃ ψῆο παὰ ἴο 
8 ὺ (ΡΥ) ἴογ δΐπι, θυΐϊ γου, «δἵ ἰεδϑὶ ἃ ραγῖ 
οὗ γοι!, ἴογ 1 νν}]}] ποῖ 6 υη]υδῖ δηὰ ἱπιρυῖο 
(86 συ} ἴο γου 4}} οὗ μανίης Ὀδοη ἰηα  δγοηξ 
ἴο δ΄5 οἴτηςο.᾽ [{ 18 οἸθᾶγ (δὶ Β᾽Πγοῖἢ ὯδΔ5 σοη- 
ἔουπάφά [Π6 ρ»τιοῖ ἔογ ἴῃς ραΐη δηὰ ἀἴβρταςς οὗ 
Ρυπίϑιπιεηῖ νυν Πελυ 6] δοστον δὲ ἴΠ6 51. 
ΤΗς ἰδία οδ)]εςϊίοη ἴο ἴδε νἱονν, νι ἢ τὸ- 
4υῖϊγεβ ἃ ςοπηπδ θεῖ Ώ πάντας δηα ὑμᾶς, ἰ5 

(παῖ 1 δῖ. Ῥδι] παδὰ ἱπίεπάορα [ἢϊ5 ἴο Ὀ6ὲ ἢ15 
τιαοδηΐηρ, ἢς σου]ά ἢᾶνο δνοϊἀδὰ 4}} οὐδεν 
ΟΥ̓ 5δυϊηρ ἵνα μὴ πάντιις ἐπιβαρῶ, ὑμᾶς. Ο5- 
᾿ιδυδοη, ἢ δάορῖβ ΒΙΠγοῖ 5 ρυηοςυδίοη, 8475 
{Παἴ ἵνα μὴ ἐπιβαμῶ πάντας ἰβ ἃ ἰουςἢ οὗ ἸΓΟΠΥ͂, 
Ὡς, Βοννονοσ, νουἹὰ θὲ φυϊο ουΐ οὗ ροἷλοα 
ἴῃ 80} ἃ Ρᾶϑϑᾶρε. 

8. Τὸ τοπάογ ἀπὸ μέρους “ Ῥαγ αὶ ϊγ,᾿ “ἴῃ 8 
τηθδϑυγο,᾽ ποη δἀπιοάιμπι, ἢοη νϑ]άς, δηὰ πιᾶκε 
1 ψφυδι Υγ 4 λελύπηκε ἴο ὃ6 5υρρ)ιοα Ὀεΐοσγε 
πάντας ὑμᾶς. ΕτΖθοπε σοηϊεηάβ [Πδῖ [Π|58. ἰ5 
[6 ἱῃναγιδῦϊο 86η56 οἵ ἀπὸ μέρους, ννὨΙΓἢ ΒΙ]}- 
ΤΟΙ στρ ΠΟῪ ἀἰδς! π65 ἴο δάπη!. Ὅῆε ϑἰαϊοτηθπῖ 
νου] ]ὰ ποῖ θὲ ἴσαθ, Ὀδοαυδο (6 Αροϑίΐε Κηενν 
Ρογίοοι ν τπαῖ {Ποῖ νογὸ ΤΏΔΩΥ δ Οουπίῆ 
νΠῸ Πα ποῖ ὕδθη ρτίενθὰ δ ]}, αῃὰ ἴο ϑαΥ͂ 
τῆλ ΠΟΥ Πδά 41} θθθ στίενθα ὁ 1 ἃ πηθᾶϑιγο ἢ 
ἴπ ἴῃς 5εη86 οὗ “ποῖ γτοδῖγ, νοι] ΓΘΔΙΪΥ 
μανὸ Ὀδ6Π ἃ τοργοόδοῖ ἴο (ἢεπὶ υἷε οὐ οὗ 
ΠΔΙΤΏΟΣΥ͂ νυ ἢ της ἤης ἀο]σᾶςοΥ οὗ ἴπῸ ννδοἱς 
ῬΑ553 66. 

4. Τὸ ΒΕΡΡΙΥ ὑμᾶς αἴεν ἐπιβαρῶ: “δυΐ 
ΡΑΥΕΥ, {παῖ 1 πιᾶῦ ποῖ ονεγομᾶγρε (γοᾺ), 81} 
οὗ γοιι. Βιυῖ {πὸ σοηϊοχὶ βἤθννδ ΡΙΔΙΠΪΥ ἴδ 
(86 Ῥούβοη ὕροὴ νἤοτῃ {Π6 Αροβίὶς ἐοθ5 ποῖ 
γν 15} ἴο ῥγὸβ5 ΠΟΔΝΠΥ͂ 15 ἴῃ6 συ ΠΥ πη. Ης 
δὐϑίδιη58 ἔγοπι πιθηΐ!: πίη Πῖπὶ 45 ἴῃς ο)]εςῖξ 
οἵ ἐπιβαρῶ ἔγοπι 15 ἀε5ῖγὸ ἴο βρᾶγε ἢΪπΊ. 

Ηοΐπιαπη᾿β ἱπιογρσγοίδιοη 15 σμδγδοῖο τ ϑεῖς 
δΔηἀ 85 ἀδγίπρ 45 ἢὶβ Ἀγριιπιθηῖβ ΔΤ ἰηϊγοαῖθ. 
Μενυοῦ [5 ὈΓΙΘΗ͂Υ ροϊπῖθα ουὖξδ οης οὔ ἴψο 
ἱΠ5ΌΡΘΥΔΌ]6 οδἸδεϊοησ5 ἴο 1, 

γεγ. 14. ΤῊς ἱπτεγργείϊδιίίοη ἀερεηάβυροη ἴΠ6 
ἀϊδίσυο ννοτγά θριαμβεύειν. Τῆς νεΓΌ8 )ῃ -εὐω 
ΓΟΊΙΪΓΕ ἃ πιογὸ σοπηρ͵είς ᾿ηνοϑιρδίοη ἤδη 
ΠΟΥ πᾶν γεῖ γϑοεῖνθα ΟΥὁἨ σδη Γδςεῖνο ἤσγα. 
Ύννο ἔλδγα ἶαῦ ννοτὰβ. Ψν1}} δ ΓΒ ἢ; δὴ 1ΠΠ|5ῖΓ8- 
τίοη οὗ {πε υϑ86 οὗ θριαμβεύειν ἴῃ 115 Ῥαββαρδ. 
Μαθητεύειν ἰδ’ ἴο ὃ6 ἃ ἀϊϑεῖρ᾽ς᾽ οΥ "ἴο πιδκε ἃ 
ἀϊἰβεῖρίθ.᾿ Δὲ ΠΔΥ ἱπιαρίπθο 8οὴθ βιςἢ σοἢ-» 
ποοίίηρ ᾿ἰπκ 85 "Ο αἰδοῖρ]ε,᾽ τυ μὶςἢ 15 ρ]δηξ 
ΟἸΠεΓ ἴο ἃ πουῖοῦ οὐ ἃ ἴγδηϑβίίνο 8656. 
Βασιλεύειν ἰα “ἴο δὲ 4 Κιηρ,᾽ υυῖϊ «530 “ἴο 
ΤΏΔΚο ἃ ἰκίηρ, 45 ἴῃ ἰδαΐδῃ υἱ. 7, Βασιλεύσομεν 



11. ΓΟΚΙΝΤΗΊΙΑΝΘ, 1. 

τὸν υἱὸν Ταβιήλ, δῃὰ ἴπ ΤῊΔΗΥ͂ ΟἴΒΟΙ ρδςο5. 
Ὗν ε ΠΊΔΥῪ ςοηοοῖνα ϑοηλὸ δυςἢ πιά] ἴογηὶ 8ἃ5 
“ἴο Κίπρ.᾿ Τὸ ἔδαϑβί ᾿ 15 ἴο ἕλγε βυτηριιοιιδὶγ,᾽ 
Ὀυϊ “ἴο αϑῖ ἃ πιδῃ᾽ ἰ8 “ἴο παάκα ἢϊπὶ ὥστ 
διιπιρίυοιιϑ!γ. Θρίαμβος δηὰά δΔιθύραμβος, 
ννΠδίονογ {ΠῚ οἰ ΠΟΙ ΟΡΎ, γεγα Ὡδηλο5 οὗ [ἢ 6 
Οτοοκ ροά Ὠ᾿οηγϑυ8 οὐ Βδοςῃ5, δηὰ 8]50 
ἀεῃμοῖϊθα ἃ ργοςδβϑίοῃδὶ ἈΥΠΊη διπρ ἴῃ ἴῃ 
ετεδλὶ Ὠἰοηγϑῖδς ἔθϑεναβ.Ό Θρίαμβος οᾶπιο ἴο 
τηοδὴ ἃ ᾿οηγσίας ἔδϑτίνο 2γοοζισίοη, διὰ νγᾶ8 
ὐἀορίοα ὃγ ἴδε Ἀοιηφηθ ἰη (ἢς ἔοτπι {]πὶ- 
Ρἤι5 ἴῃ ἴπῈ χη σεηιΓΥ ΒΟ. Ετοπὶ θρίαμβος 
νν25 [ογγηθὰ ἴδε γογὺ θριαμβεύειν, ννϊς ἢ Οσσιγ5 
ἴη Ροϊγδ. νὶ. 53, 7, δηὰ ἴτοῸπὶ " (ΤΡ ἢ 5 [Π6 
νοΥῸ ὁἘΠῸΠΊρμᾶγο Θριαμβεύειν ἴπόπ, υϑοὰ 
ἸηἸΣΔΏ5Ι ΠΝΕΙΥ ἴῃ ἴπ6 ἘἈοιτδη 56 ηβθ, πιθϑηΐξ ὁ ἴο 
Ποιὰ οτ ἰεδὰ 4 {τἰυσπιρῃδὶ ργοςδβϑίοη, νν ἢ ςἢ 
'5. ἜΧΔΟΙΪΥ ἴῃ πχεδηϊηρ οὗ ἴΠ6 δαιίναϊοηϊ ἔοσ [ἴ 
υϑεἀ ἴῃ Ῥοϊγθῖι5 θρίαμβον ἄγειν. Θριαμ- 
βεύειν τοὺς πολίτας ννου]ά πιο ἴῃ ἃΠ δεῖϊνθ 
56Ώ56, ἰῃ 5ίγίοςϊ δηλ ΟΡῪ νυ μαθητεύειν ἀπὰ 
βασιλεύειν, “Τὸ πιακα ἴα οἰτἰΖοηβ ἃ θρίαμ- 
βος, ἃ ἴτιυτη ρἢδὶ ργοςσδϑβίοη ᾽οσ "ἴο ἰϑδὰ [θη 
ἴῃ {ΠΡ 4] ὑσοςοβϑίοη.᾽ Ἠδηςθ ἴῃ6 οχργοβ- 
βίοῃ δϑογθοα ἴο ΟἸεοραίγα νντἢ τοΐεγσθηςς ἴο 
(ἢς ννίδῃ! οὗ Αὐυριιῖιι5 ἴο ἰοδὰ ἤδγ ἴῃ ἃ {τ τρἢ 
αἱ Κοπιο, οὐ θριαιμβευθήσομαι ἰ5 αυϊΐα ΤοΥΓ- 
ΤΟΟΕΥ ἱπιεγργεῖθα ὈγΥ ἤογαςς (Οἀε 1. χχχν. 
30): 
᾿ “4 Την ἀφ η5 

Ῥχναία αἰξαϊμεὶ Κα ρετθο 
Νόοῦ δυμι1}}5 τα υ]εν ἐγ ρβάο.)" 

Α είαπες ΤΠγου ἢ δυϊσογβ ἀυίϊοῖὶς οὐ [Π6 
ννογὰ οἤενϑ ἤονν Ἴοηδίαπα νυ (6 Οτεοκ 
ξἔλίΠοτ5 δηὰ οἵμεγβ δί[δοῃοά ἴπε ἰάθα οὔ" ἀἰβρίαγ᾽ 
ἴο 1, γῖμου (ἤδη {παΐ οὗ "τὺ πιρῃϊπρ ονοσ, 
δἰ Ββουρ ἢ ἴεγε σογίδινγ δοοπὶβ ἴο Ὀ6 δῇ τη- 
ἀετίγίης ποζίοη οὗ ἃ ρει ]}ς ἐχροόβυγο ἱπνο νης 
ΤΊΟΓΘ6 ΟΥ̓ ͵ε55 οὗ ἀϊδογοῦις οὐ ἀϊσργασο. Τῆθο- 
ἀογεῖ᾽5 ἐεχρἰδηδίίοῃ οὗ ἴῃς ρᾶϑσϑδαρε δοίοσγε 8 
ἷθΘ τῇδε κακεῖσε περιάγει δήλους ἡμᾶς πᾶσιν 
ἀποφαίνων, δηὰ ἴδε νἱενν ἴπαξ ἴῃς δροϑβίϊθβ 
ψεΓῈ ἀἰδρίαγεα 25 «ὠέγεγ: ϑθοτὴβ ἴο Ὀ6 σοπὴ- 
ΤΔοη ἴο ἴδ6 ΟτΥροκ Καλίδοσβ. ΝνῸ ἢηὰ, Βονν- 
ἜΥΘΓ, ἃ Ῥαϑϑᾶρε ἴῃ Ταϊίδη, " Οταῖϊο δὰ σγαοος, 
οἢ, ΧΧΙϊ, γεγο θριαμβεύειν ἱπλρ]168 η0 ἀϊ5- 
ογοάϊς οὐ ἀΐβρταςθ. Πιύσασθε λύγους ἀλλο- 
τρίους θριαμβεύοντες καί, ὥσπερ ὁ κολοιός, 
οὐκ ἰδίοις ἐπικοσμούμενοι πτεροῖς. “ἀδᾶ56 
τιλκὶηρ ἃ ὑταπὰ αἰβρίαΥ οὗ ἁ οἵμεσ ῥθορὶθ 8 
ψογά5 δηὰ {που ρἢ5, ἀπά, υ5ῖ Κα {6 δ. Κ- 
ἀδνν (οὗ 4 5οΡὴ, ἀγεβϑίπρ ὸπρ 'π ἔδαῖθογβ ποῖ 
γουγ οὐνη. ὕγροῃ 1815 ρᾶάϑϑδαρε ὐδϑηεῦ 5ᾶγ5: 
--' θριαμβεύειν οἰοραηπίεῦ ὑδυγραῖ ΡγῸ αείαγε 
εἴ πη υδηι ἐπ ἐγιιορρόο ἀμοογε" ΤἾἾ 656 Οτθοϊκ5 
ἀϊὰ ποῖ, οὗ σοιγϑο, ραγαΐθ {πεῖὶγ ρἰαρίατιϑοὰ 
τπουρῃ! 5 δηὰ ἰδησιᾶρε ἴῃ οὐάθσ ἰο δοϊ]ὰ 
[Πεπὶ υρ ἴο 5ῃδιηε οὐ ἀΐδρταςς, δι [ΠΟΥ 5ῃεννοὰ 
{πεπὶ οἵ 45 ἤπε {πίηρ5, }ι.ι5ῖ 45 ἴῃς δεκάανν αἀἰὰ 
μὶ5 Ὀογτοννθὰ ρ]υπιθ5. δι γα ΣῪ πομπεύειν, 
ὙΠ ἢ 15 4150 υϑεὰ οὗ ἃ Βοπιδη {τὶ ηρἢ 4] 
ῬΓΟσΘβϑίοπ, οσσυγβ ἰη ΕΡὶςϊεζυς, Ὠ155.}Π]. χχὶν. 
18, [ΟΥ̓ ᾿πλλίκίηρ ἃ ραγαάς οὗ ροννεσ’ Μόνον 

μὴ πόμπενε αὐτήν (1.6. ἀρχήν). ΤἼ ᾿άδα οὗ 
ἐδ ηρ ῬΕΓΒΟῺΒ ἴῃ ΡΟ]. ργοσοβϑίοη ἴῃ ἐϊ8- 
ξτδοο ΟΥ 5ἰϊαπὶεὲ ννὰ5 20 ρᾶτί οὗ [ἢ δβϑβϑηῖίαὶ 
56Π56 οὗ θριαμβεύειν, Ὀιξ ΟὨΪΥῪ αἰΓοι Πσδητι), 
Πονίης ἤτοπὶ ἴπ6 ἔδοϊ {πᾶΐ (ἢς νδηαιι δ δάὰ 
σδρίϊνεβ Ἴοηδίκυϊεά ἃ 5ἰγικίηρ ἐδαΐυσγε ἰῇ 
[Π6 σοηαυθγοῦ 5 ἰγαῖη. [ηἀθοά, ἤθη ιἰϑοὰ 
οὗ ἴῃς Ὠιοηγϑίας ἐεϑίϊναίβ, ἰἃ σοι]ά ποῖ πᾶνα 
Παὰ ΔΠῪ 51:0} 56ῆϑ6, θδοδυβο ἴῃ (Π θη} 4}} ννᾶ5 
ταϊγῖῃ δηὰ ραϊεῖγ. [πῃ ἃ Ἐοπηδπ {{ΠῸΠῚΡῚ 
186. νἱεϊοτίοιι5 οἰ σοΥ5. δηιὶ ἴγσοορβ ψέσῈ 85 
Ποηϑρίοιοιιϑ ἃ ΚΤΟῸΡ 85 ΔΠΥ͂ ΟἴδεΥ, δπὰ {ποτα 
15. ΠΟ γϑάβοῃ ἴῃ ἰδηριιασε ἢν ἴΠ6 σομηπηάπάογ- 
η- Ποῦ οὐ ἱπιρογαίοσ 5βῃοιυ]ὰ ηοῖ θ6 βαἱά νττἢ 
ΓΟίογεηςσα ἴο [15 ἰεραῖοϑ δηά ϑοϊάΐεγβ, θριαμ- 
βεύειν αὐτούς, “ἴο ἰοαὰ {πεπὶ ἴῃ {ΠιτρἢΑ] 
Ραροδηΐ.᾽ ΤΟ ἱπιρογαῖογ Ὠβο ἢ Ἰηάἀθοα ὑνὰ5 
[Π6 γα οὔ {Π6 βίον, πὰ ἴῃ ταὶ 5εῆβε Ηοσᾶοθ 
84γ8 (Οἀδ65, ΓΝ. 1ϊ. 2-10), ϑσρθακίηρς οὗ ψμαῖ ἃ 
{πυππρὴ ἀοο5 ἴοσ ἴΠ6 ἰοδάογ οἵ ἰΐ-- 

““Οεἰομάεί ( αρὶϊο]1ο.᾽ 

ΤΠ πιοαηίηρ, [πεγοίογο, οὗ [6 σοσϑο ὑπάογ 
ςοπιἀδγαίίοη 15: “ὙΓΒδηκ5 ὑ6 ἴο Οοά ψῆο 
δἴ 411 {{π|65 πη κ65 ἃ {Γ᾿ ρΡ 4] ραρεδηΐῖ οὗ 
1.5, 35 Ηἰ 5 νἱεϊοτίοιι8 οὔ 6 Γ5 ΟἹ 50] 16 Γ8. 
1 15 ἀουδίι] ννποῖποσ θριαμβεύειν δηὰ 

θριαμβένεσθαι, ἵτὶυτιρῆαγε δηὰ {γι πιρ δγὶ, 
ΔΓ ΘΟΥΘΓ ιἰϑδο ἸηΘΓΟΪΥ ἴῃ (6 56ῆβ8ε οὗ "ἴο 
ΕΠΟΤΊΡἢ οὐοσ, ἡ οὐ ὁ θὲ {Πυπρηθα ονογ. Αἵ 
ΔΏΥ Γαΐθ πο ἱποίδηςσε βθοιηβ ἴο δὲ ἕοστ πῃοοπλην 
ἴῃ ψΠΙΟἢ “ἴο Ἰεαά᾽᾽ οὐ ὁ θ6 ᾿οά ἴῃ {τι πρἢ,᾽ 
19 ηοΐ [86 τῆογὸ 5ις140]6 σεηάογίηρ. Ενθη 
νιγς. Αεη, νι. 8, ννοσε ἴῃς {ΠΡ ονοῦ 
Οογίπτῃ 5 ππεηςοηϑά, ἰ5 πὸ ὀχοορίίοη ἴο 1}} 5 
Γεπλαγῖς, Το γοηάετγίηρ οὔἴ6 Νυ]ραῖο, ἐ 4υὶ 
{ΠΡ ἢ δ ΠΟ5,᾿ ΠΊΔΥ ννῈ]} Ὀθδὺ (ἢ 54Π1Ί6 πιθδῃ- 
ἱπρ. [ἴ 15. ργοῦδοις ἴμδῖ ἰξ ννᾶβ ΠΊΘΓΕΙΥ ἃ 
᾿ΠΟγᾺ] ἰγαπϑίδιίοη οὗ τῷ θριαμβεύοντι ἡμᾶς, 
δηα {86 Πιιοζυδίίηρ ἱπξεγργείϊδιίοη οὗ [εγοπλα 
ἔλνουγϑ [παῖ νίενν. 

[τ ΜἘῈΠ θὲ δεοὴ ὑπαὶ [Ππ6 τηδαηΐϊηρ δῦουθ 
αϑϑισποά ἴο θριαμβεύοντι 5 ποῖ ἰάἀσπίϊς8] ἢ 
1ῃ6. 50- ο]οά “ δοῦἰνε ̓  δοῆϑε τη} 651 Δ ΠΠΡ}} 
δίνθη ἴο ἰἴξ ΕΥ̓ ΠΙΔΠΥ͂ ἰοΧΙ σοργαρῆογβ, ἐς. 
Ῥαββϑον : {τ ρ  γθ ἰάσθθη; ΔΝ 8ῃ] : {Π]π|-» 
Ῥδᾶσε ἔβεϊο δἰηιιθῖι; Οτἰπὶπὶ : ἕδοῖο υἱ 4]141118 
{τὐτρπεῖ ; δηὰ τπαῖ [ἴ 18 ποῖ ἰουςῃεά ὈΥ͂ 
ΑἸξογά᾽ 5 οὐ]θςζίοη, ἔογ 1 ἀοεβ ποῖ τηδῖτο τὴς 
γογὺ ἴο τλδδῃ " ἐγίμριρῥαΐίογε; ἴδετε. 

ΎΠοδε ννΠῆΟ ἀσβιίγο ἴο 566 ἴῆε ἐχροϑιτίοη οὗ 
τε γοῦβο νοὶ 15 ἰουηάἀοα οἡ ἴπε ἰάδα {παῖ 
θριαμβεύειν τινα τηθΔη8 “ἴο {ΠΠπὶρἢ ονογ᾽ ἃ 
ῬΕΓΞΟ 8ἃ5 ςοηπηιεγεά, πλυβὲ ςοηβιὶ Μογεσ, 
Ἡοΐπαπη, δπὰ ΑἸἰΐογὰά. Το β84Υ ποῖπίιηρ οὗ 
Ραγίουϊαγ οὐ]οςίίοηθβ, ᾿ξ 8, οπιὶ Ὑνπαΐονογ 
Ροϊηΐ οὗ νἱονν τοζαγάεά, ἃ οἰγαϊηθά ἰηϊογργοίδ- 
[ίοη. 

1{π||6 δά «δὴ ὃς οὐίδιπεά ἔτοπι {πὸ υϑὲ οἔ 
θριαμβεύσας ἱπ (οἱ. 11. τ7, ἀη{}} [πὶ ραββαξθ 
Πᾶ5 ὈδΘ ΙΠΟΓΟ 5. ΓΙ ΟΕ οχδπιηεὰ, Βίβμορ 
Πἰρδείοοῖ ἀοεβ ποῖ βροᾶῖκ νεσὺ ΤοηβάοηΓ}Υ 
δϑουξ δὶ8 οὐγὴ ἱπιεγργείδίίοη οὗ ἴξ, θυῖ Φο 
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πυηΐοη οὔ θριαμβεύσας ψἰϊῈ ἐδειγμάτισεν [Ποτὲ 
8 οης ργοοῦ πιοτὸ [ῆδῖ " αἰ ΞΡΙΑΥ͂ ᾿ ννᾶ8 ΔΙ νυ γ8 8ῃ 
ἰάοδ δϑϑοοϊδῖθα ἢ θριαμβεύειν. Α ράββᾶρο οὗ 
ΡΙυίΐζατοι (11. απ. 30), δά ιιςοά ἴῃ ΒΙΒΠοΟΡ 
1 Ἰεϊίοοι 5 ποῖς, νου] 5ῆονν ΝνΟΓΥ ΟἸ ΑΓ παῖ 
θριαμβεύειν, υϑεὰ ἱπίγΔη5Ι ΠνοΪΥ, ἀσποῖοϑ ἐἀϊ9- 
ῬΙΑΥ ἐπ ὦ 3οοά “ε“ε, ᾽ὲ ἴῃ 6 ννογάὰβ οτεἀ ἴῃ 
ἢ15 οἸϊα(οη ψεγὸ ποῖ ὡς εἰκὸς ἦν, ἩΜΠΙΓΟὮ ἌΓΟ, 
Ἰηάοοά, ὑυτΟΏΡῚῪ ῥγιηϊεα ἴῃ δοηηδ Πορίθδ ἃ8 ἃ 
Ῥαγεηςμοϑίβ, θυῖ νυ ἢ ΥΟΔΠΥ͂ Δοσςουπῖ ἔοΥ ἴπ6 
δεσυπαίϊνε οὯ5ς, ἀηά γον ἰῃδξ 1ἴ 15 ποῖ ἀ6- 
Ρεηάοηξ οὐ ἴδε ρῥγεσεάϊηρ ἐθριάμβενσε. ΤΟ 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ 11. 

Σ Σοὶ ἐλεν γπέσε ἐεαελεγς τἀοιιίά ἐλαγρε ἀξέρε 
εὐ ναϊμρέογν, ἀκ σἠὀειυείά ἐΔε με αμα 
δγαςε; ο7 ἐἀε Οργέμίλίαρις 9 ἐὲ α το δέεξορν 
κογ»ρεφρααἐῖογι ο ἀὴς πείρτίγγ. 6. γαεγεμον» 

. Φρίερη ὦ κορεῥαγίσονε δείχσείγε ἐλέ περ τίοῦς 
Ὁ7 ἐἀφ ατυ αμά ο7 ἐἀξ ρο:ρῥεί, 12 ἀξ 2γονείά 
ἑδαὲ τ’ τες» ἐς 50 μα» ἐδε ριογὸ ἐχεζίζεν, 
α΄ ἐἦε ροερεὶ 977 {7 α»ιαἱ δῤεγν ἐς νῖσνε ρίογίοις 
ἑήα» “4 ἐατο ο7 εομμάενγερεαζο.Σ. 

Ο ννὲ Ὀερίῃ δραὶπ ἴο ςοπηπχεπά 
Οὐγβεῖνεϑ ἡ ΟΥὨ πεεὰ ννε, 88 

ΟΗΑΡ. 1Π]|. 1. ΝΥ δαί 81. Ῥδιὶ Π45 1υ5ῖ 5αἱὰ 
οὗ "15 {Πυπρῃ5 νν 25 ϑιτα ἴο εἰϊςῖ: ἴτοσλ [86 
45541166 ““πλΔηγ ἡ ἴῃς ἴΔυηΐ (Πδῖ πε ννᾶ5 γέςιιγ- 
Τὶην ἴο ἢ]8 ἰδςῖς οὗ 56 ἔν ργαῖβα, νγιο ἢ ΤΟΥ ΠΟΥ 
τοχζαζάἀθὰ 45 [Π6 βίδηιηρ μαγδοίοσισεὶς οὗ ἢἰβ5 
Ἰεϊζοεσβ. ΗἊς (υὑγηβ ἴπε οὐρε οὗ [18 βδγοδϑπὶ 
δραϊηβί [15 δυΐῃογβ. ἀσςοογάϊηρ ἴο ἐδείγ νίθνυ8 
δηῃὰ ργδοίίςθβ, Β6 ννὰ5 Ὀουπά ἴο Ὀτγίηρ ἰοῖίογβ οὗ 
ςοπηπηοηὐἀδίίοη ἔτοτῃ οἴπογβ. Βιιϊῖ ἢ ποραρά πὸ 
δυο Ἰοϊῖεῦβ. ΤῈ “ϑοῦμο " ννῇο ἐώ περὰ 
π6πὶ ΜΟΓΟ ἴἢ6 ὁ ΠΊΔηΥ," νγῆο, Ὀεδσάυδε {ΒΟΥ 
σογγυρίεα (86 ἴγυϊ [ῸΓ σε! ϑθοκίης οπάς, 
ΜΌΓΟ ᾿ἰποδραῦίς οὗ δοβιενίηρ Δ βυςἢ {ΓΙ ΡΠ 8 
ἴο ϑρεακ ἴῸΓ ἐῤεὶγ οἢϊοθ δηὰ τ] ἰδῖΥ 85 ἢ6 
ςουἱά ροἰπί ἴο οἡ ὈΘἢ41 οὗ δὲν, ἴῃ πὸ σγοδίίοη 
οὗ ἴᾷς Οσβυτγοῖ αἵ Οογηῖι. Ὁ Ὀδάγουβ οὗ 
{πε8ς6 Ἰεϊῖογβ οὗ ἰηϊγοάιυςσίίοη οδίαϊποὰ ἔωτγς 
ἴον Ἰοϊίοτβ οσλ (6 (οτηἰ δῆ, Γεοοπι- 
τηϑηάδϊηρ ἴδεπὶ ἴο ἴἢ6 δεϊϊενοῦβ ἰῇ οΟἴδποῦ 
Ρίδοεβ, δηὰ 115 15 ραγῈν [86 σεᾶβο νΥΩΥ 15 
᾿δριϑῖ]α 15 δάἀγοββεα, ποῖ ΟΠ ἴο {με (ογη- 
{πῖ4Π8, Ὀυς ἴο 4} {Ππ| βδίηΐβ 'ὴ (6 νοὶ οἵ 
Αοεμαία, ἴπδί ΠΟΥ αἰσϑὸ τηὶρῃξς 6 οἡ {δεὶγ 
ξυλγὰ δρδιηϑδί βεβοῇβ 50 γεοοιηπιοηάεί. 

ΩΦ. Ἧς ποδάβ πὸ ἰοϊΐογϑ ἴο ἢΐβ σοδάδθγβ, Ὀ6- 
σᾶυδὲ Π6 15. ΠῸ πηκηονν ΠΟΥ ΟΠΊΘΓ, Ὀυΐ ΤΠΕΙΓ 
ϑρίγιίυδὶ Βδίδοῦ, Δηα [ΠΟῪ ἄγ ἢ8 Τμ]άγθη. 
Ἃ ΠΕΥ ἅγε {βδεπΊβοἶνοϑ ἶι- ςοτηπη  ΠἀλίοσΥ 
Ἰοεῖοσῦ ννυυ το ἴῃ ἢϊ5 Ποαγῖ, ᾿ηϑοσιθοαὰ ἡ ἢῚ5 
δβοςτίου5. Ἀοδλάϊηρν τ 6πὶ ἴποτγο Πα ἔδο 5 [Πα 
Π6 ποεὰβ ΠῸ οσοπηπιοηάδίίοη ἴο (πεπὶ εἰ 6 Γ 
ἴτοπι 815 ΟΝ ΟΥ̓ΔΠΥ Οἴπεῦ ρεῆ. Α5 ἃ (ἢ σι8- 
ὕφρ Ομυγοὶ δὲ ἃ οοπϑρίσυουβ σοηΐγε οὗ Οσροκ 

11. ΓΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. 1Π|. [ν. 1:--3. 

γεν [Πἰ θριαμβεύειν τουϊὰ 5ιιρρεβὲ ἴο ἃ 
ατοοκ πιὰ 115 οὐ ρίηδὶ ϑοηϑο οὗ Ἰθδάϊηρ ἰῇ ἃ 
ϊοηγϑίας ῥγοσεβθίοῃ, δηὰ [παῖ ἰἰ 15 ἴο ὃς 6χ- 
Ρἰαἰποά ὃγ ἔμαὶ ἤρατε ποτε δηὰ ἴῃ (ΟἹ. 11. 17, 
15 Ὡοῖ νγὲ}}] ἐοιπαάθ, Το ρογβοῃβ ᾿ἰνὶπρ αἱ 
Οογίηςἢ 1ἴ οουϊὰ ϑςΑΓΟΕΙΥ [411 ἴο σοππηοςοΐ 
[1561 ττῖῖ 186 τλοτιόσγδῦ!ος {τυπιρὴ οὗ Μυπι- 
ΤῊ 5 ΟΥ̓ΘΓ (παΐ οἰἴγ. Νοῦ ψνουϊά {πὸ εἰτοι- 
ἰαϊίοη οὔ (ἢς οὐουγ οὗ ἰποθῆϑθε διηοηρϑὶ ἴποϑο 
ἐῤαΐ αγὸ βεγὶερὶπρ Ὀς δοσοιηϊοα ἔοτ, νυνπογθᾶς 
[Π6 56ῆη56 οὗ {Π|]8 15 οἰθδὶφι [6 τείογοηςο ὃς ἴο 
ἃ Ἀοχηδη τ] υπλρἢ.. 

ϑοηὶς οέλεγ:. ερ 5118 οὗ σοπιπιεηἀδιίοῃ 
ἴο γοιι, ΟΥ ἐσέίογς οἵ σοπιηδηάαίίοη 
ἴτοῃι γου ἡ 

2 Ὗε ἅζγα οἵ δβρίβι16 υγιτίεη 'ἴπ οὐγ 
Πεαγῖβ. Κποόοννῃ δηά γεδά οἔ ]] τηξη : 

4 ογαρμιμεῖ ας γ6 αἀγὲ τΑδῃ 651} 
ἀεοίλγεά τὸ θὲ {με ερίβεῖε οὔ (δ γιβε 
ΓΙ ἰϑίογεά ΟΥ̓ 18. ννυιτδη ποῖ νυ ἢ 
ἴηΚ, Ὀυῖ νι ἢ τῃ6 ϑρίγις οὗ τῆς ἰἰνίπρ; 
(ὐοά; ποῖ ἰπ τ80]65 οὗ βἴοης, Ὀθαῖ ἰπ 
βεϑῆν (4065 οὗ τπ6 Ἠεδγί. 

αἰνΠΖαῖίοη, ΓΠΘΥ ἅγα ἰϑὸ δῃ ὀχίογηδὶ Ἰεϊζοσ οὗ 
ςοπιιηοπάδίοη, ἴα κοη σορηϊΖᾶποθ οὗ δηά γοδὰ 
ἃ5 διιςἢ ΌΥ 41} πιθῆ, Ὁδὲ ννοηάεγξι βρίτγιξυδὶ 
τηδηϊοϑίατοηβ, ϑροίζθη οὗ ἴῃ ἴθ Εἰγϑὲ Εριβι!ς, 
ἴῃς ἔγυ8. οὗἨ ἰδ πλϊηἸ5ῖΓΥ ἀλοηρ ποπὶ, δὰ 
ποῖ εἐβοδροὰ ἴπθ σεηθγαὶ οὐβογνδίίοη οἵ ἴῃς 
ννοσὶ ά. ΤἬϊ8 ἣδ ποοᾶβ 0 ςοιητηθηἀδίοσγῃ 
ἰεϊῖοσβ ον» ἴθ πὶ, [ΠΟΥ τὨδπηβεῖνοβ θοΐηρ [Π6 
βἔγοπχοϑί ὑνδυσδηῖῦ οὗ Π5 ξεηυΐηε Αροβιεϑιρ 
τηδί ςου]ὰ δὲ ρίνεη ἴο πιδηκιπὰ δῖ ἰάγρε. 

8. Εχρίαϊη8, ἢ συ ϊαγ σείοσεηςς ἴῃ 
[δε ννογὰά “ τπιδιϊζοδίθα" ἴο 1ῃ6 “ Ικηοινὴ ἂπὰ 
γοδά οὗ 8}} τβθῃ," τ86 [11] βθῆβα ἰὴ νι οῇ 1ῃ6 
(οτπ Δη5 ἅγὸ διιοῖ 4 ἰθίῖοσ 45 ἢδ [8 66- 
βογιρεά, δηὰ ἴπ6 σοηςερίίοη 5 ἃ ἸΓΟΪ μταπὰ 
οὔθ. 86 δυῖδοῦ οὗ (818 Ἰεζίεγ ἰ5 (ἢ γὶςῖ. 
Ηε6 ἀϊςεϊαϊοὰ τ. ὙὍὴὸ 5ογῦε, ΟΠ χίϑι 5 ἀπιληυ- 
Θηδ55, ἰ5 ἴῃ6 Δροβῖϊθσ. Τῆς νϑῆϊοϊθ οὔ πιδῖθ- 
ταὶ ἴῃ νι ἢ Ἰἴ βΒἴδηαβ νυγιθη (Ρ6γ) 18 ποῖ 
᾿1ξ61655 ἱπκ, θυΐϊ ἴ86 βριγιῖ οὗ τὰς Ἰινίησ σοὰ 
ΤὨ6 πιδίογιαὶ οὐ ΓΟ Ὦ ἰξ 18 ντιτῖθη 5. ποῖ 
οοἰά υπὶτργοβϑιθὶς βἴοηθ, ὈυϊΪ ἴῃ βεβῇγ, 
ψνΆΤΤη, 505 ρτ ]ς τδοϊοῖβ οὗ ἴπ6ὸ ποατῖ. ἴὴ 
δυοῖν ἂη Εὐριδῖὶς 41} πιδηκιπὰ ΤῊΔΥ αἰἰθοογῃ 
δῖ ἃ πὸνν δηά τ ῥόννοσ, τὸ ϑριτιῖ οὗ 
Οοά, πᾶ5 οπίεγοεαὰ ἱηῖο πιοὴ τπσγουχὶ ἴπὲ 
ΑΡοβί!θ᾽ 5 πη βί τυ, 15 νης, νογκίηρ, τλδη]- 
[οϑῖιηρ ἰἴϑοὶ ἴῃ το. ΝΟΥ ἰ5 86 ἰάρα ουΐ οὗ 
ΣΡ (δῖ 4}} πηθη ταῖς αἰϑο μβογείη τρᾶσκ {Π6 
ἘΠ] πιθηΐ οὗ ἴοβϑο ργορῃοῖίς ρτόπλι568, ΠΙ ἢ 
δηηουποσα {Π6 Ὀ]οοϑίηρ8 ροσΌ ΑΓ ἴο ἴῃς Μ69- 
52} 5 Κιηράοτη, 28 ἰῇ [06] 11. 28, 29; ΕΖεκ. 
ΧΙ. 19, 20; Χχχυΐ. 26: [6Γ. χχχί. 321. Εσοπὶ 



ν. 4-.] 

4 Απά 5υςἢ ἰγυβῖ ἢᾶνα χε τἢγουρῇ 
ΟἸὨτῖϑι το (σοάἀ-νατά : 

ς Νοῖ τῆλῖ ννγὲ ἂγὲ ϑιβιοίεης οὗ 
Οὐγβεἶνεϑβ ἴοὸ {ΠῚ Κ Δηγ τΠὶπρ 45 οἵ ουγ- 
δεἶνεβ ; δυῖ οὔ 5 ςἰεηον ἐς οἴ Οοά ; 

1. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘ. 11. 

6 Ψῆηο «αἷδϑο μαι πιδάβ 18 δὸϊΪε 
ΓΑΙ ΠΙδῖεῦβ οὗ {ΠῸ πονν τεϑίδπιοηῖ ; ποῖ 
οὗ τῆς Ἰεῖζεγ, Ὀυῖ οὗὁἨὨ τπε 8ρίτίξ : ἔογ 
(Π6 ἰεῖῖεγ ΚΗ]Θῖῃ, δώ τῆς ϑ8ρίϊ τίς 
ἐρίνοιῃ [1{π|. 

ἴοθο ρδβϑϑᾶροβ, δηὰ ἔγου) Ῥτζονυ. ἴἸϊ. 3: ΥἹῖϊ. 1, 
ἐἐγτῖῖα ἴποπὶ ὕροη ἴῃς τυ]εῖβ οὗ (Ὦγ ποασί,» 
Βοπ]6Ὲ οὗ ἴπ6 ἰάπριυάρε οὗ [ἢ}}5 νϑύῦβα βϑθεῖηβ ἴο 
Ὀε δοτγγονοά, [Ιἰ ἰ5 οὐνίουβ ἴπαΐῖ 5 δἄνοῦ- 
ΒΆΓΙ65 σἂ ννεϊθ ὯῸ ϑδιιοῖ ἰεϊῖοῦ 48 Β6 ἢᾶ5 
αὐτο ἰπ τἴὰ6 (οΥπίπίδη Οπυγοῦ. ὙὍὙΒΕΥ 
ἅΤ6 οχογοϊβίηρ ἃ τηϊπἰ ϑΊΓΥ δήξεγ ἴῃς οἱ ά [αϑῃίουι. 
ΎΠΕΥ ἅγὸ νυ ἐπαςιπιεηῖβ οὗ ἰανν ἢ Ἰη Κ 
Ὡροῦ βἴοπε, ψῃϊΐ 6 ψυσιῖο5 νὰ ἴῃς ϑριπῖ 
ὉΡΟΏ Ποατῖβ. [ηϑιοδὰ οὗ ρᾷρεῦ Οὔ ραγοππιθηΐ 
Ψ ΠΟ Β πλρμς μανο Ὀδοη ὀχρεςῖεά ἴῃ ςοη)υῃο- 
τίοη τ τη, ἢ ἰηϊγοάμοθα ΔὈ]εῖς οὗ βἴοῃθ, 
ΒΗῚ Ὀδοδιιθα ἢ 15 ἰολάϊηνς ὉΡ ἴο ἃ σοηΐγαϑί 

ἴνψορη [86 πονν ἀϊδροηβαίίοη δηὰ ἴπε οἹά, οὗ 
νυ ῃϊςἢ Ἰαϊίογ [πὸ τ40165 οὗ ἴῃς Ὠ.δοδίοριθ ννογα 
πε πιοπιιαιθηῖβ, ἀπά ρα Ὀδοδιιϑε ἴπεγε ἰ5 
δὴ δἰ υδίοη ἴο {πΠ6 5(ΟΥΥ͂ πεατί οἵ ἰϑγδεὶ Ἰῃ 
ΕΖ. χχχνί. 26, ἕογ νης Οοά ᾿δά ρῥτγοπιὶϑθά 
ἴο φυῤοίτυίζς ἃ πεατί οὗ Πεϑῆ. ὙΒΟΓΟ ἰ8. ΠῸ 
ἱποοηϑϑίθ ΠΟΥ ἴῃ ϑαΥηρ ἄγοι ἴα ἴῃς Οοτίη- 
Π|Δὴ5 ἃτὸ {ποπιβοῖνος ἴπ6 Ἰεζίογ, δπὰ ἴπθη 
(αὶ (πὸ ἸοτζοΥ 15 ντιθη ἰπ {Π6πὶ, Ὀδοαι56 [ἢ 
ἰδ ποῖ ἴῃ [6 ουϊνναγά τη, δῖ ἰῃ [Π6 ἱπηοῦ 
πιλῃ οὗ {πὸ ποατί τπῖ (86 ᾿ἰοῖῖου 5 υυτιτδη, 
δης, ἰπ ϑιςῇ ἃ οᾶ56, ἴῆ6 ἢεδαιξ 18 ἴη6 τηδῃ. 
ὙΠΟ πιαίη ροίηϊ 5 {παἴ ϑριγι, ἴῃ 6 νθῆϊςο]α οὗ 
[Π6 Αροϑι]6᾽5 ἰοϊζοσ, ρεπείγαϊθα ἴο [6 ἰπηογ- 
[Ὡσδὲ σεηῖγο οὗὨ πιδη5 ὑεὶηρ δηὰ (γαςρὰ 118 
Ἰἰνίπρ σπαγαςίογβ ἴΠογο, ψυ ἢ }]8ὲ ἰηκ, {π6 τρδΐο- 
ΓΔ] υϑεὰ ΌΥ [15 δάνθγβαγιθβϑ, πευθῦ ννεηΐ ὑοὶον, 
[8ο Παγὰ βιγίαςθ. 

Ν.Β. Το θεβι- διἰοϑῖθα τδϑδάϊηρ οὗ πὸ ᾿αϑῖ 
τγογάβ οὔ [ἢ158 νοῦβε νου] γἱ6]ά ἴΠ γεηάθγίηρ : 
“1ῃ (ΔὈ]εῖς. (νος ἅγῈ) μοαγῖβ οὗ Πεβὶι," οὗ 
“η τ ]εῖ5. (ννϊςῇ ἅγ6) Ποαγίβ, θείης ἤδϑδυ 
(Δ ]εἰ5)." 

4. Ἡςε 5 ςοηβάφρηϊ {πδί ἴπ6 ΟΠυτγοῖ οὗ 
Οὐοτπῖβ ἰ56 διιςσῦ ἃ βἰδπαϊης [θβιϊ ΠΟΥ ἴο ἢ8 
τηϊηἰϑίγν. ΤῊ σοππάθηςθ 5 ποῖ πιο δε]: 
Αϑϑδυπιρίοη, Ὀὰξ ἃ ἤιπῃ ἀϑϑιγδῆςο, σοδοῃίηρς 
(Πγουρὴ Οἢγίϑ ἴο ἴδ6 ρύδϑοηος οἵ Οοά, δηὰ 
(δετγείογε νυ] ἃ ἰη πο δἱρῃξς οὗ [86 βεασοὶοῦ οὗ 
Πολγίβ. 

δ. Βιῖ ονθη {πϊ5, Δ ποιῇ 6 νἱοινοά ἢϊπι- 
86} 45 ἃ πεσε ἰηϑίγιπιθηϊ, ἱπλρ] 165 ἃ Ἰον 
δδτἰπιαῖο οὐ δι πηϑο] ἢ δπὰ ἢἰ8 νοσκ ἰη Οοτηΐῃ. 
ἍΝ Βο πιδάθ 1ἴ ςοπιρεῖεηΐϊ ἴο δὶπὶ ἴο ἴδΔκα βιις ἢ 
δὴ εβιπηᾶῖς ἢ ΕΓ γοβίδι ]ηρ [15 αιιοδτίοη, ἢ6 
Δ5ϑουίβ [πὰΐ [ἢ5 ςοπιροΐθπου ἀϊά ποῖ ργοοθοά 
ἔγοπι ἢϊπ156}} (ἀφ᾽ ἑαυτῶν) ἰπ ἴπ6 ΞΘηϑ6 [ἢ δί 6 
νγὰ5 ἴῆ 6 οΥεἰπαὶ δυῖπογ οὗ 1 (ὡς ἐξ ἑαντῶν), 
Ὀυῖ ἴἴ παά 115 οτἱ κῃ ἔγοπι σοά. ὙὍὙΠδ ργοοῦ 
(αὶ πο παὰ τ ἴτοπὶ Οοάὰ ἰ5 ρίνθη ἴῃ ἴπ6 ποχῖ 
νεῖβθ. Βοῖῃ (ἢ Θχργϑϑβϑίοηβ, “ Εσοπὶ οἱγ- 
βεῖνοϑ,᾽ δηὰ “85 (ςοπλ) οὐϊ ΟΥὗὮὈ Οὐγϑεῖνθβ," 

οἵ ψἈ] ἢ (ἢς Ἰδοῦ πλοῦε ργθς βου ἀδῆπες {Π6 
ἔουτηθτ ὈΥ ἀδηοίίηρ ἃ πιοῦα ἱπχπιοά!αῖο οτἱρὶ- 
ῃαϊίοη ἢ 586] ἢ, ρὸ ἢ [86 ψοτγὰ “σοπιρο- 
ἴοηϊ ἢ 4δπά ποῖ υἱῖϊ “ἴο ἔα δοοουπὶ οὗ" 
Ὧ5 5 οἶοδῦ ἴτοπὶ ἴπ6 ΔηἘ  {Π|6515--- ΟΟΓ σοτηρο- 
ἴδπου 158 ἔγτγοπι σοί. Ὅἢθ6 νϑῦβα σδηηοίῖ Ὀ6ΑΓ 
(Π6 86η56 οὔϊδη είνθη ἴο ἴἴ, [ἢαϊ νγὸ. ἤᾶνθ ὯῸ 
ΔΌΪΠΥ οὗὨ ουὐγβεῖνεβ ἴο ρίδη δπὰ ννυτκ ουΐξ ουτ 
οὐ ϑαϊναίίοη, θυϊ (παὶ 5. ἢ} ΔΌΠΠΥ σΟπῈ5 
ἴτοπὶ Οοά. 

6. Ργοοῦ {πεῖ (ἢ15 σοτιρϑίθποΥ σοπηθ5 ΠῸΠῚ 
Οοά. Οὐοὰ ρᾶνο δἰπὶ ἃ ΓΟ δπὰ ἃ ργεαῖοῦ 
ΠοΙηρείεηου, ν] οι ἰηνοῖνοβ ἴη6 ἰ655β... Οοά 
τλδὰθ ᾿ϊπὶ ςοτηρεῖεηϊ (1. 22) ἴο Ὀ6 ἃ πηϊπί βίο 
οὗ ἃ εἰδρεπβαίίοη, ϑνῃϊοΐ ἔγοπι 115 νΟΥῪ πδίιγο 
γλισῖ Ργοάυοο, ν πθη ἃ ἴοοῖκ εὔεςῖ, ἜΧΟΥ 
ΒΓ ἢ ἃ ΓΟΒΌΪς ἃ5 ἢ οουηίβ ἴμ6 Οὐτϊπίίδη 
Ομυτγςοῖ ἴο θεὲ. Ηε σδπηοῖ τπογείοτε ὃ τος 
ἱπ Θδβιϊπηαίίηρ ἰἴξ 485 ἢθ ἢᾶ5 ἄοης ἰῃ γϑῚ. 2, 3. 
Ἡδετε Ὀερὶπ5 4 ἤπα ροϊθιπιοδὶ ρᾷββαρο, νηὶ ἢ 
βίγΙΚα5 δῖ ἴῃς στοοῖ οἵ ἴῃς ἀϊβδτγεηςο θεΐνθθη 
ἴη6 Αροϑβῖϊς δπὰ τπ6 [ονν7Ὲ δηὰ [υἱεῖ οσϑ, ΟΥ̓ 
ςοηί(γαβίίηρ, [ἢ 5 ρεγ ΟΓΥ οὗ {πὸ πὸνν ἀἰδρθη- 
βαϊίοη δηά 1]ΠΙ5ΞΙΓΥ ἢ ἴΠ6 ἱπέδσίουγ οὗ (ἢ 6 
οἷά. οὙΨΏο 8180 πιδὰθ ᾽8 οοτηρθοῖθπὶ ἴο 
Θ πιϊηλδίθσα οὗ 8 πο ἀΐδρθπδδίϊοι, 
ποῖ οὗ υτελθίῖθη θηδοίπηθηϊ Ὀυΐ οὗ δορὶ τὶϊ, 
ἴοστ τὰ ψτιὶῖῖθη θπδοίπιθπξς ματος ἢ 
ἴο ἀθαίῖδ, θα Γ.Δ0 ΒΡΙΣΣ ΤΩ ΔἸΚΘΌὮ 81ΐ1ν90." 
ΤῊΣ ἤγδξ ροϊηϊ οὗ ἼἽοηΐταβξ 15 ὄχργοββθὰ ἰπ 
“ηονν." [Ι{ ννᾶ5 [15 ποινῃθβϑ {δῖ ἴῃς [ιιάδ- 
126 γ5 [δι ]δὰ ἴο ἀϊδοοση, οὐ ἀϊβεθγηΐηρ ἀθοϊποά 
ἴο δοκπον]οάρε. ὙΠΕΟΥ τποιρῆς {[π6 πον 
ἀἰβρθηβαίίοη νὰ ΟΠ]Υ ἴῃ ςοπ)ιποίΐοη ἢ 
[με οἷά, δηὰ υβεά 1Π6 πενν εἰοῖῃ ἴο ραϊο ὩΡ 
[πε οἷά καγττηεηῖ. ὍΠΟΥ ἀϊὰ ποῖ υπάοτγβίφηά 
[41 “ οἱά [Ππΐηρ5 ννεγε ραϑϑθὰ ἀνναγ," δηιὶ τὸ - 
Ρἰδοεά ὈΥ πεν. Τῆοδ ποχῖ ροϊπῖ 5 {παῖ ἴῃς οἱά 
αἰδρεηβδίοη ννᾶ5 οἠδ οἵ νυγ θη θηδοίπγοηΐ, ἴῃς 
ΠΟΥ νν85 οἣξ οὗ βριγιῖ. ὍΤῆε οἱ ννᾶ5 ἃ ἀἴβρεη- 
βαϊίοη οὗ ὀχίθγηδὶ ἰανν, τηακίῃρ Ὄχδοίίοηβ, δυῖ 
ΠοΟΠαΠΠἰ σδ[ Πρ Ω0 ἰπνναγα ροννογ οὗ οδϑάϊθησα 
ΎΠῈ ϑρίγιϊ νος ννᾶ5 τοσοινοά τῆγουσὴ ἴμ6 
αν ννὰ8 ἃ [{{6- δίνην ἀρεηῖ. ὍΤῆὸ [υἀ4126γ5 
δαῃογοὰ ἴο πε ᾿ἰΐοσαὶ γοαυϊγοπηθπί5. οὗ {86 
ἶλνν. ΕῸΥ ᾿ηβίδηςθ, {ΠΕῪ ᾿πϑἰϑσιθὰ ὑροη οἰγ- 
ΕὐπΊς!50η, ννῆογοαβ (6 ἴἔγιιθ οἰγοιιπις 50} 
ννὰ5 ηοῖ “1ἢδἴ ννῇῃ]ς ἢ ννᾶβ ἴῃ [ἢ ν᾽ βί Ό]6, ἰῃ 1ῃ6 
βεϑῃ, δυῖ ἴπ6 οἰγουπιεοϊδίοη οὗ [ῃ6 ποδγί, ἰῃ 
δΒρί γι ποῖ ἰῃ νυγ τε ογάϊηδπος." ΒΕ οπι. 1]. 28, 
29. ΘΙ ΠΉΠΑΓΪΥ ἴπὸ ἴτας βογνῖςς οὗ σοά ἰ5 
“ἢ ὨρΠ655 οὗ [6 ϑρίπ, ποῖ ἰη οἱάποβ5 οὗ 
νυ τ τ6η ἰανν,᾿ Κ οπι. νἱὶ. 6. ὙὝΠΕΓΙΟ 5 ΠΟ Κιι5[]- 
Πορίίοη ννηαΐενοσ ἔοσ τα κίηρ “Ἰειίζεγ ̓᾿ ἴῃ τῃ6 
56η56 οὗ ἃ ἰεῖῖεγ οὗ ἴδπο δἱρβαδεῖ ποὺ ἔἕογ (δε 

τον. 
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ἡ Βυι [ἔτῆε πιϊηϊδιγαίοη οὗ ἀεξδίῃ, 
υυυιτθη ἀπά δηργάνθη ἴῃ ϑἴοπϑϑ, ννᾶ8 
ἀρδύν 80 ἴα τὲ ΤΠ ]άτεπ οὗ 
5ΓΔ6] οοι]ὰ ποῖ βιεάξαβι  Υ ὈεΠο]ά 

ἴηε ίαςε οὗ Μοβεβ ἔογ ἴῃς ρίουυ οὗ 
ἢ]58 σοπιηΐεπᾶηςε ; ΨΏΙΟΝ χίογν νν25 ἴο 
δε ἀοηε ἀνγαυ: 

8 Ηονν 541] ποῖ τὴς πιϊπὶϑίγδίίοη 
οὗ τ86 βρίτίς θὲ γαῖμεγ ροποιϑ κα 

9 ἕογ ΙΓ τῆς πιϊηικιγατίοη οὐ σοη- 
ἀεπιπδίίοη δ ρίογυ, πιυςἢ ποῦ ἀοζῇ 

ΔρΡΡΙΙοδιίοη οὗ ἰἴ, 50 οἴεῃη τηδάς, ἴο ᾿ΠΟγδὶ 45 
ΟΡροβεά ἴο βριπίυδὶ ἱπίογργείδιοηβ οὗ ἴῃς 
Οοθρεὶ. 
ΤῊΣ {πιγά ρΡοϊηΐ οἵ ςοηπίγαδὶ 5 παι ἴπ6 

νυγτδη εηδοϊπιοηϊς “Ραΐα ἴο ἀθδῖδ, ὑυῖ [Π6 
δριγιῖ τπᾶῖκοβ αἷϊνθ." "Ῥαΐα ἴο ἀθδῖδ᾽ ἰ5 
Ὀεῖῖογ τπδὴ ἀδμει (Α. Ν), ἴον {πὲ ργοςεββ 
τηοδηῖ ἰ5 }ἀἸς 4] δηά ἴΠ6 οὐ πα] οἴζθη οὁσσυγ5 
ἴογ Ἰυάϊςϊα! οχεουςῖίοη. ΤῊΘ 50 ΡΟ ΓΙ  ΟΥΥ, 4]- 
ΤΟΔΟῪ ἱπλρ]16ἀ ἱπ τπὸ ἴογαλ ὁ ΠΟ, ἀρρεαγβ ἰῇ 
[Π6 τεβρεςίϊνο οἤδοῖς οὗ [6 ἴννο ἀἸβρθηβδι! ῃ5. 
Ηονν ἴπε νυ θη ἰανν ρυῖϊβ ἴο ἀεαίῃ ἰ5 ἔᾺΠ}γῪ 
εχρ αἰηεά ἴῃ Κοπι. Υἱ!!. 8-13. “Ὅς ἰδν 8 
δρισγιτιδὶ " (Κ οπλ. νὴ}. 14) ἀπά νν88 “ογάαϊηδὰ 
υηΐο [ἴ6,᾿ δῖ Χἴ Ὀγουρῆϊ δδουῖ, ἴθ {πὸ ἢγϑὶ 
ἰηδίδηςο, δὴ εδοΐϊ δῖ ναγίδησε νυ ἢ 115 Θβϑθητιὶ 
Ὠδίιυγα. 

7, 8. Νοιν  ῃ5ἰαηάϊηρς [5 ϑυροτ οσ Ὑ οὗ 
{8ε ἢϑνν ἀϊδρεπϑαϊίΐοη ονεσ ἴῃ6 οἷά, ἴῃς [ἐνν8 
γΠΠ Πεὰ 51. Ρ4ι}}8 πλι ἢ ϑῖσΥ δηὰ ρ]ου ποά {ΠΕ Ὁ 
ον, ὙΏΙΟΒ ΠΕῪ ἀφδεμηθά ἴπαΐῖ ΠΥ Ποϊά 85 
(6 ϑδιιςούόββοσβ οὐ Μοβοβ. Βιυῖ [Π6 βίογγυ οὗ 
τηὴ6 τεδροοίίνε στη 5 ΓΙ65 Ὀοίηρ 45 ἴῃς γ]ΟΥΥ 
οὗ [π6 τεβρεςοῖῖνε ἀϊθρεηβδαϊίοηβ, 6 ργοςεθαϑ 
ἴο 5ῆονν πον (15 αιιδδίίοη οὗ σοπιραγαδαῖϊνο 
ΕἸΟΥΎ 5ἰδηάς. Ὑῆς σδαγδοίοεγιϑτίοβ οὗ [πε οἱ ά 
ὨΛΙΠΙ5ΊΓΥ, ἀθδῖῃ, νντἴθη οπαοϊπιοηΐ, δηρτανίηρ 
ΟΠ 5ἴοῃοβ, ἵνοῦο ἴῃ ΤΟΙΣ οὐνῆ παίυ το αἱ ὑσΊὶ- 
απες ΜΓ ΦἸΟΥΥ, γεῖ ἃ βίοσυ ἴοο γί ῃηξ ἴοσ 
ἨὨυπΊδη ΕΥ̓́65, 84] 0611 ἃ [ἘΙΊΡΟΓΔΤΥ ΟΠΘ, ΚγᾺ5 1»71- 
}αγιίεά ἴο ἰἴ, Εχοά. χχχίν. 29-35. “ΒΏΣΟΙΥ 
ἸΔΟΣ Θ᾽" 5}4]] ἃ πλ] ΠΙΒΊΓΥ οἔἢς ΒΡ γ τ, νΠοϑὲ σἢδ- 
Γαςϊογιβί!ςβ, ΓΙ τοουδη655, δ, ροᾶςς (Κουι. 
Υ]. 6) ἃγὸ ἴῃ πε ῖὶγ ον παΐυτε ρ]οσίοιιβ, “ 89 
ἐπ 5107γ," δηά (παΐ ποῖ ἃ [επιροσατυ δῖ ἃ 
Ῥεγτηδηθηΐ βίοσΥ. ὙΠῸ ΒΙΟΤΥ ΟἵἩ δρίγιξ 8 ἴῃ 
ἴλεϊ 845 ἱπηρογβῃϑ ]6 85 ϑρίγιι. Τὴ Αροβῖὶθ 
54γ5.““ῥα  Ὅ9 ἐπ ΚΊΟΣΥ" Ὀδοδιυιβε ἢ ἰ5 ΙοοκΚ- 
ἴρ ἔογνναγά ἴο ἴπΠ6 Δί εβϑῖδῃ 5 Κιπράοπι, ἴῃ 
ὙΠ ἢ (ἢ 6 ΒΙΟΥΎ πονν Ὠιἀάθη 5841} Ὀ6 τηδηϊ- 
(εϑῖε. Τ ες οτἹ πα] ἔοσ ἴΠῸ "αὐυα-ς σίογίοι ᾽ οὗὨ 
τῆς Α. Ν΄. ἴῃ νεὺῦ. 7 τηθδῃϑ “ννὰ5 Ὀγουρῆτ᾽ ΟΥ 
ἐτηδάς ἴο ρ4855 ἱπίο ἃ βίαίε οἵ ρίογῃ ᾿ δηὰ ἰπὶ- 
ΡΙΙ65 {παῖ {π6 δΙΟΥΥ νν85 ὀχίσ ποὶς δηὰ Ἵσοπὶ- 
τηυπιζαῖοα. [Ι{ πρῃϊ αἰπιοσῖ ὯΆ τοηάεσγοά 
ἐν ᾶ5 ρὶοσιπεά, 

9. “Εογ ἰξ τῆ6 τηϊηϊδίγαϊοη οὗ σοπάογηπα- 
τἰίοη Ἀδὰ 8 ΚΊΟ ΣΎ, τυ ςἢ τλογα ἀο65 πὸ τη - 

11. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘ. 11]. [ν. 7---: 2. 

τς πιϊηϊβεγατίοη οὗ Πρἢϊθουβη6855 Ἔχ- 
ςϑδἀ ἴῃ ρβίογυ. 

Ι0 Εογ ἐνεὴ τῃαῖ ψνΠις ἢ νγᾶβ πχδάς 
σἰοίουβ μαά πἢοὸ φοσυ ἱπ τ 8 γα- 
ϑρεσῖ, ὈΥ τϑᾶβϑοη οὗ ἴῃ8 ρίογυ τδαῖ 
ἐχςε]]ειῃ. 

11 ογ τ τηδῖ νψῃϊςῇ 15 ἀοπα ἄνγᾶν 
τυας ρἱοτγίοιιβ, πλισἢ πιοῦα [πὲ νγΠςἢ 
ΓΘ πΊαΙΠΘτἢ ἐς ρ]ογίουβ. 

12 ϑεαείηρ τἤδη παῖ νγα ἢᾶνα β8ιςἢ 
Βορε, νγε ιι88 ργεαῖ "ρ]αίπηε85 οἔβρεες 

ἰσίγσαοη οὗ τὶρ] ἴθουβηθθθ Βα ΡΟσ δου πὰ ἴῃ 
βίοσγ." ({Βεὲ τίρῃϊ τγεδάϊηρ 15 τῇ διακονίᾳ). 
ΤΗΐ5 βεοοπὰ ἀγρυπιθηΐ ςοπῆγπιβ ἴπε Βγϑὶ ὉΥ͂ 
δοίης Οὔδ 5ἴορ ἔυγίμπογ Ὀδοῖκ ἴῃ ἴπῸ βἴδρθϑβ 
οὗ 5αϊναίίοη δηἱ δά ἀυσίηρ ἃ ἔυγίπεγ σοηϊγαἌοῖ 
Ὀεΐνεθη [ἢ6 ἴννο πιιηἰδῖσιθβ. (Οοηάοπηηδίίζοη, 
ΥΒοἢ 5 ἀηϊοοεάδηϊ ἴο ἀεαίῃ, [5 ννγουρ ἢ ὈῪ 
[δε οἰά, δηά σγὶῃιθουβηθ55, 115 ορροϑίζθ, δηΐθ- 
οδάδηϊ ἴο [6 5ρίγιτυδὶ ᾿ἔθ, γῚ ἴπὸ ἤὲν. ὍΒα 
584Π|6 Γαϊδίίοη δεΐννθθη βρί γί, ΠΠἜὸ, δηὰὶ στὶρῃῖε- 
Οἰ5η655 15 ἑουπὰ ἰη Κοπι. ΧΙ. τὸ “ὙΠ6 βρί γι 
15 ᾿ς ὈΥ τεάβοη οὗ γ ρῃϊθοιιβηθβ5.᾽ 

10. [υδβι1ῆε65 1π6 οἶαῖπλ ἴο ἃ βδυ ρογαδυπάδηςδ 
οὗ ἰοῦ Ὁγ ἃ ψεπεγαΐ αϑρογ θη; ἈΡρ]οΔὉ]Ὲ ἴο 
(Π6 σὰβδθ ἴῃ ροῖῃῖ. “ογ᾽ “τιδῖ νυ οἢ ἐδ 
Βἰοσὶδοὰ " οἵ Ππιογα 5 ΠΊΡΙῪ δπὰ ἰοσςοῖὶγ, 8 9 
Εἰοτϊβοὰ 15 ἐνθη βίγιρρεα οὗ [ἴ8 βίογυ " οσ 
“ἀορογποα ἱπ 1818 Ῥδσιὶου δ." 90. γξ- 
ἰαίτυε ογ εορηραγαίζυε σίογν, “ οἡ δοςοιηί οὗ (ἰδ 
ΒΊΟΥΥ ψν ΠΟ ΒΌΣΡΒΒΒΘ." ὉΠὲ δ58ιιγραϑβίην 
ΒΊΟΥΥ οὗ ἴπὸ πεν δῃπθὸ5 ἀἄόνγῃ ἴῃς οἷά ν ἢ 
115 Ονογροννοσῖηρ ϑρίθηάοισ. ῬὍΤΠὸ οτὶριηδὶ 
ἰδγ8 ἴῃ Ἐπιρἢ 515 Ὡροη ἴῃς ἀερ]οτιβοδίίοη. 

11. ΤῊς ποχὶ δγρυϊήθηῖϊ σοσγοδογαῖοϑ ἴῃ6 
δἰδϊοιηθηϊ Ἰυ5ῖ πιδήάθ. Τῇρ οχιϊηςζίοη οἵ 
ΒΊΟΓΥ ταςδ}}ῖ9 ἴηε6 ἕδαϊημ οὗ [6 γοσΥ ποτα 
[Π6 ἕλος οὗ Μίοβϑβϑ, ἀπά 1 5. πονν οἰθαῦ τῆδί 
ἢς τοραγάξα 115 νη! 51} 85 ἃ ΒΥ πῖῦ0] οὗ {86 
ΓΔΒ Οὐ η655 οἵ ἴῃἢ6 Μοβδῖς πλἰπιβίγυ, [ῸΓ 
ἢδ ΔΡΡ]165 ἤθγα (Π6 δᾶπιθ ὀχργοβϑίοη ἴο [ἢ6 
ΤΩΪἸδίΓΥ νος π6 δρρ θὰ ἴο ἴδε βρίοτγ: “1 
ἴῃδῖ νι ἢ ἐδ Ὀθὲηρ ἄοπο ΔΎΔΥ δὰ ([Γδηϑἰ- 
ἴΟΥ) Ῥδ858.198 οὗ ΠΊΟΣΥ, ΠΊΌΓΙ τλογὲ νν}}]} 
18δῖ ψοΐϊορ δὐοιὰθῖ 6 ἐπ (ρεογιηδηθηῖ) 
Κ1οσγ." ὍΤῆε ἵννο Ργοροβιοη5 οὗ ἴπ6 οτἱρίπαὶ 
(διά) "του ἢ δΔηὰ (ἐν) “1π᾿ ἀο ηοΐ πεεοσαγὴ 
ΘΟΧΡΓΟ55 ἴῃς ἀϊβθγοηος Ῥεΐννεθη ἰγαηϑι[ΟΥ 655 
δηὰ ἀμυγαῖίοη, δυῖ [ΠΟΥ γᾶν ἀο 50 85 ἃ πηαίζοσ 
οὗὨ Ἰαηρυαρο, δηὰ ἴῃς εἰδειποῖίοη 15 ἴοο τιυςἢ 
ἴπ δοοογάδηςθ νἱἢ (6 οσοηΐοχί ἴο δὲ 586εῖ 
αϑἰάε. Εογ ἴδε οἱά πηι ηἰϑίγΥ ΡΊΟΥΥ ννᾶ5 ἃ 
Ὀτιοῦ κίασε [Ὠγοιρὴ ΜΒ ἢ ἰἴ {ΓΑνθ!]οά, ἔογ ἴῃ 6 
ΠΟ 1ἴ ννὰ5 ἃ ἤχϑα ϑρἤῆφγο οὗ ὀχίϑίθησθ. ΤῊς 
ἴανν ςοαϑθὰ Ὀδθοδιιβα ἴδε οἱ πιϊπἰϑίγυ δὰ [.}- 
ΠΙΙρὰ 115 Ρυγροβὲ οὗ εὐμποδίηρ πιθη ἴο (τίσι; 
[πΠ6ὶ ΕΝ τη ἰβι ΓΥ διε θεσδυβε ἴῃς τὶρῃῖ- 
δοιιϑῆθ55 δηά [ἰἰξδ ννῃϊσἢ ἰτ τηϊηϊβῖοσβ ἀγὸ οὗ 
εἴεγηδὶ ἀυγαίίοη. 

ἢ: ἴΟ τσ, δρέαϊ- 
“ μκ»ἕόδε. 



ν. 13---16.] 

182 Απὰ ποῖ 48 Μοβεβ, τυλϊελ ρυΐ 
Δ ΨἈ1} ονεῦ ἢὶβ ἔαςε, [πὶ τῆς ςοἢ]]- 
ἄγθη οὗ ἴβγϑθὶ Ἵοουϊὰ ποῖ ςτεα (1951) 
Ἰοοΐςκ ἴο ἴὴῆ6 οπάᾷ οὗ {πλὶ ψ πιο 158 
δὺο] βηδά : 

14 Βυῖ τΠεῖὶγ τϊπἀβ8 ψεγε ὈΠΠά6α : 
ἔογ ἀπε} τῇ 5. ἀΑΥ τεπηδίπϑῖῃ [ἢ 6 54Π16 
ὙΔ]] υπίλκοη ΔΥΑΥ ἴῃ ἴῃ τεδάϊηρ 

1. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. 111. 

οὗ τῆς οἷά τοϑίδπιθηῖ, νος ἢ ται 15 
ἄοῃς ἀνγἂὺ ἱπ Ὁ γίβι. 

Ις Βυῖ εἐνεῃ υπἴο {Π]8 ἀδγ, ἤθη 
Μοβεβ ἰ8 τεδά, πὲ νδὶΪ 8 ἀροῃ τπεὶγ 
ἢοδγί. 

16 Ναονοσίῃο 688 ννῃση 1ἴ 54] τυγη 
ἴο τπε [,ογά, τῆς ναὶ] 5Π4}} ὈῈὲ τἄκβη 
ΑΥΝΑΥ͂. 

12, Τα ργδοῖςαὶ οβεος ὑγοάιυςοὰ ΌῪ [ἣς 
δἴοτυ οὗ διἰ5 πλϊ ΠἰΘΌΥ ὑροὸπ 85 πιοάς οἵ ἀϊ5- 
σμαγρίηρς ἰ. ΎΒῈ δβίοσυ, Ὀεΐημ ὑγοργεδϑῖνα 
δῃαὰ εἴοσηδὶ, 18 ὈΓΟΡΕΥΪΥ δὴ οδ)]εςῖ οἵ ῥοῤε, 
(δου [μαΐ ἀοοθβ8 ποΐ ἀδβδίγου 115 ρῥγοϑβεπῖ 
ΤΟΙ ΕΥ̓͂ ΟΥ ἰἴ5 ργέϑδεπὶ ᾿τυϊτοη. ΤΠ ΒΟΡ6 
64 0]65 ἢἰπὶ ἴο 056 πλυςἢ ὈΟΪΠ655 οὗ σρεεςῇ :- 
1. [η ἀδφοϊατίηρ 411 {πὸ {γυςἢ5 οὗ {πε Οοβρεὶ 
νδουῖ δά υ]τογαίίοη, γοϑογναίίοη, ΟΥΓ ἀἰβρι156 : 
ΡΟ] 5δης παῖ [του [ἢ ἰ8 τεςεϊνεά στρ - 
δου 5η655, [ἢ ϑρί γἰζ, ἴρ, ΠΘΥΓΥ, ἃ {δηϑήρυγα- 
Ποη ἴο ΟἾ γίϑ[ 5 βίοσῃυ (}}. 18). 2. [ἢ εἰδι πηῖηρ 
ἴοΓ ἢ15 πη ἰϑῖΓΥ 4}1} τῆαϊ 15 ἀμ ἴο 1ξ, {τ υρἢ5 
(1. 14-16), 5ρ᾽ γι] Ὑ (1. 2,3}, δηὰ ἴπὶ- 
ΡΟΣ ΒΒ ]Ὲ κοσγ. Ὑ}15 υηγοϑιγαϊηθα Ορθηηα55 
Ῥγοςθθάϑβ ἔγοπιὶ ἢ 5 σοηνϊοτςοη ἴπαξ ἴῃς ἕυΐυγα 
ΕἰΟΥΥ νν}}} δυ σϊδηςιαῖθ μ15 ννοτάϑ. 

18. Τῃδῖ [}}5 ργίνιερε οὗ υηγοβϑοσναε ννᾶ5 
ποῖ 64 04}}Υ νοις δαΐρα το (Π6 οἷά πηη]δῖγν 18 
δῆδννῃ 4]] ζογί 4} γ. [1 15 δϑϑιιπηθα ἴοσ {Π6 
Ρυγροβο οὗ ἴἢς δἰἰθζοσυ, [αἴ ἴπ6 8οη8 οὗ 
15γδθ] αἷϑο, μδὰ {ΠΟῪ δεθη ἴ6 σταάιιδὶ Ὄχιῖπο- 
(ἰοη οὔτδε βίογυ οὐ {πε ἔδςε οὗ Μοβεοβ, ννουϊὰ 
δᾶνο σοαγά θα [ἴ 45 3η δπλῦϊοπὶ οὗ ἰγδιιϑίζοσὶ- 
655 Δηὦ ἢδνο ἤχεά {ΠΕῚῚ ρᾶ76 πάν ὑροη 
ἴδε ἰεπηϊηδίίοη οὗ [815 πη πἰϑῖσυ. ΨνΤ ΠΏ (ἢ 18 
156 ςοπὶυϊποα {πὸ ἰάθα ἴπαὶ ἃ ῥγεπιαΐισο ἀ15- 
ςογηπιοηῖ οὗ [18 ἰΓΔΠ5Ι ΓΙ Π655 ὈΥ ἃ ῬεορΪὶθδ ἴῃ 
ϑρ Γι 4] ἰπίδηου ννοι]Ἱὰ ἢᾶνὸ ργενοηϊοά ἴΠ6 
οἰὰ πη ϑῖΓΥ ἔγοῖὴ ἰακίηρ [5 }} οἴδςϊ 85 ἃ 
Βομοοϊπηδϑῖοσ ἴο Ὀγίηρ ποθὴ ἴο Οἢγισ, ΤΗΣ 
ἹΑΡΓΟβδίοο ρίνεη Ὁγ Εχοά, χχχίν. 29--15 18 
[πδῖ ΝΜίοϑβοϑβ ριιζ οἡ (ἢδ υδὶ] 1η οσάοσ ἴο ὁπαῦ]ς 
ἴ86 ρεορὶες ἴο ονογοοιὴθ [ῃϑὶγ ἔδασ οὗ δρ- 
Ργοδοδίης ἢϊπ|. [ἴ 8 ποῖ δονθνοῦ {ΠογῸ 
βίδῖοα (ἢαϊ δυς ννὰ8 ἢ]5 οὐ]οςῖ, δηὰ ἴἴ ἃρ- 
ΡεᾶΔΓβ ἴγοπι νυν. 34, 35 ἰπαΐ ἴθ βρᾶάκὲ νἢ τπ6 
Ρθορὶ]ς αδἴεσ σοπηηρς οὐ ἔγοπι ἴ[Β6 ῥγέβεποθ 
οὗ ἴδε Πογὰ πΏΠ6 τ[ῃ6 ρἴογΥ ννᾶ5 γεῖ ἔγεϑῃ 
Ὡροὴ ἢϊ5 ἕδεοθ δῆήο [15 γεποννδὶ, δπὰ [παῖ 
μὸ ἀϊά ποῖ τεβυπὶα ἴπΠ6 νδὶἱὶ ὑπ|}} 6 ᾿δὰ 
ςοτηπιιηςδίεὰ τΠ6 τονεϊδίοπ ϊσῦ ἢ ἢδὰ 
τεοείνεά, Μὲ πιυβῖ τεπιθῦθοῦ (Πδῖ {86 ρᾶ5- 
556 ἰ5 δ᾽]ερογίςδὶ δηά (βογείοτε ὀχοιηρίοα 
ἔτοπι κίγιςϊ Ὠισζογιοδὶ οὐ ΕἸ οἰβηι, 45 νν6}} 45 παῖ 
ἴπ6 Αροβί!θ δα8 ἰῃ νίονν, ποῖ Μοβϑβ οηἱυ, διιῖ 
{Π6 ἔαἶβε τοδοθοῦϑα δ (ογίηίἢ τνῆο ἀκ] θα γαῖοὶυ 
υϑεά ἃ ναὶ] ἴο πίάε (ἢ6 Οοβρεὶ συ. Μοβοβ 
Ῥγορμοβιεὰ (ῃς Μεϑϑίδῇ δηὰ Ἰοοκοὰ ἔογννατὰ 
ἴο ἀϊδρεπβοϊϊοη Ὀεγοῃά ἢΐ8 οννῃ (Π εἴ. χνηὶ. 
15). 

14. ΤὮς εἰἶεςξ ῥτοάδυςεά ὈΥ ἴῃ να]. ὙΠῸ 
ΒΊΤΟΠΣΙΥ δὐἀνεγβαῖΐνα σοηιποίϊίοη (ἀλλά) τὸ- 
ἐπὰν ἃ ἰπδουρῆξ ἴο Ὀε 5υρρίϊοάα, ΤΒΕΥ 
Ἰὰ ποῖ 86ὲ6 ἴμ6 οῃὰ οἵ {μα νυ ἢϊοΐ ννᾶ8 

ῬΑΒΒΙῺΡ ἈΥΨΑΥ͂, “Ὀυϊ" οἡ ἴδε ΠΟΠίγΑΓΥ “ἸΒΘΣΣ 
Ἰπβουβδῖδ βοΐ δεῪασζάθποὰ᾽" (δογι5ϑῖ). 8: 
Ῥδιὶ ἀοεθ ἢοῖ 58γ :---' Μοϑβϑβ ἢαγάρηρά {Πεἰσ 
που ῃῖ5, θυῖ “ τοῖν (που Ρ ἢ 15 κοῦ Ββαγάοποά," 
ΤῊηϊθ νὰ [86 οχασοῖ ορροϑὶῖϊε οὗ ἴῃς τσϑβυϊῖ 
Ργοάιιςοα ὈΥ ἴπ6ὸ Αροβιϊοῖβ ἔγδηκ ἀϊἰβοῆαγρε 
οὗ δῥἑὲ᾽ οὔϊοο ψΒϊοἢ ἱπβογίρεὰ τὰ τδϑϊ]εῖς 
οὗ ἴῃς πεαγί ψ ἢ [ἢ 5ριγιῖ οὗἩὨ [δὲ Ἰϊνίην 
οά. Τίιο “τπουξἢ δ᾽) ἀγὸ ἴῃς 5ριγιξι δὶ 
ΓΕΤΒΕΡΠΟΙΕ, ἀἰδεοογηπηεηΐβ, ἱπτυϊοη8. ΤἼι6586 
οϑί ΤΠΘΙΓ 5651: 0}}Π ὺ} δηὰ αυΐϊείκηεββ, δηὰ 
Ὀεοᾶπιθ οδιουβ. ὙὍῃῃὸ εἤεςς οὗ 1Π]8 νδὶιὶ] 
οἵ Μοβοβ ὕροὴ ἴδε {πουρηῖϊ8 οὗ τῆς δ6- 
ποϊάογϑ 15 ἴῃ6 [Γδηϑ ΟΠ 5]Ἰηκ ἴο 115 ἴγδηϑ5 
ἔεγεηοε ἴο 106 δεοαγί5 οἵ ἴ 6 ρθορὶς 'π ἴδε 
Ποχῖ νϑῖϑθ. ὍὙΠΟΓΟ 4ΓῸ ἴννο νδὶ]5, οὗ νης ἢ 
Οη6 σονοῖβ “γε: ἰῃς ἔιςε οὗ Μοβεθβ ρεγβοῃδι 
Δηά πεχὶ Νίοϑεβ ἃ5 τοδὰ ἰη ἴῃς Ῥρηϊαϊθιςῆ ; 
(ῃς οἴπογ ᾿ἰεβ ὕὑροὴ ἴῃς ἢραγίβ οὗ [6 δννβ. 
ΤὨς ρὑτγοοῦ οἵ ἴμε βαγάδπίηρ οὗ ἴπεῖγ βρίγιιδὶ 
ῬΕΓΟΘΡΙΙΟΠ5 ἰ8 παῖ ᾿ἴ πα5 ἰδϑῖϊθὰ ὑπ] δα 
Ῥγοβϑεηῖ {ἰπ|ὸ, ὍΤῆε νι] σόνοσβ ἴοϑο νυτιῖ 
Ταοοτ 5 οὗ ἴπ 6 οἷά ἀϊδρθηβαίϊϊοη ννῇ οἷ ΓΕργα- 
βεηΐ ἰνΐοβϑϑ, δηὰ 15 δα! ἃ ἴο χοιηδίῃ “ὌΡΟΣ 2ῤέ 
γεαάϊη " οὗ ἴδηι, Ὀοσδυδα ἰζ ννᾶθ ΓΔ ΠΥ ΟΥ̓ 
Ρυδὶὶς τοδάϊπρ ἴῃ πὸ βυηδροριι [δαὶ ἴΠ6 
|ὲνν85 πιαϊηϊδιηεὰ {ποὶγρ δοηυδιηΐδποθς ΜᾺ 
ἴΠ6πΔ.0 ὙΠ νδὶ] σοπίημπεα “ ποῖ υν»]ἑ719ἀ," 
Ὀεοδιιδο [ἴ ννὰ5 ἰῇ ΟἾγιδὲ τῃδῖ [ἴ ννὰ5 (ἴο Ὁ6) 
ἄοης δινδύῦ, δηὰ [6 [ἐνν δά ποῖ γεῖ Ὀδδῃ 
ςοηνοῖοα ἴο (γϑι. Ηδ :5 βρεακὶπρ οὗ τῃ6 
παιϊοηδὶ σοηνογϑίοη, ἴΠ6 βαϊνδίίοη οὗ 4}} [5γδεὶ, 
ψν ὨΙΟἢ 15 {Γεδίθα δῖ ἰδσησίῃ ἴῃ Ἐοιλδηβ χίὶ. 

156. Ηετο, αραΐη, γα αν ἴο ϑΡΡΪ ἃ 
1πουρῆϊ, ἃ5 ἰῇ ν. 14. Τῆς ναι] ἰ56 ηοΐ υρ» 
ἤεὰ, “ Ὀυῖ,᾽ οπ ἴμε σοπίγασυ, “ ἴο {85 ἀδΥ͂ 
8 ΥΔ1] 1165 ὑροη πεῖν πεαγὶ," ΤὍὙδὲ ΔΑροβίϊο, 
ἴῃ Βοϊάϊηρ ἴο [6 ἤρυγε οὗ [Πς ναὶ], 15 ἀννᾶῦδ 
τ1ῃαῖ ἣἢδ 5 υδίηρ ἰ ἰῇ ἃ ΓΑΙΒΟΙ αἰ ογοης 5686 
ἔτουηι ἴπδῖ ννυῃϊςῇ 1[ἴ ἢᾶ5 'ῃ νυν. 11,14. 80 δ6 
58 γ58 οἱ “1710. τα" Α. Ν. Ὀυϊ “4 νδὶὶ]." 
ΤΠ15 νδὶὶ ὕροη {ΠΕ Γ Ποασγίβ ἰ5 εηυϊναϊεηΐ ἴο 
16. μπαγάθηϊηρ οὗ [Ππεῖγ (που ρ 5, ἔοτ, 5. 1} 18 
μαγάδηϊηρ ννὰ5 ἴῃς σϑϑυ]ῖ οὗ 1 ν}} υροη (ἢ 6 
ἔλεος οὗ Μοβεβ εγηονια , 580 186 νδὶὶ] ὑὕροη 
ΠΕΣ Πολγίβ ννᾶ58 [16 τέϑυὶὶ οὗ τὸ ναὶ] φρο 
Μοβοβ γεαά. ὙὕΤμὸ Βεασγῖ 15 ἐῤε “ταὶ οὗ ἴμ6 
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17 Νον τς Ιμογὰ ἰ5 τῆλι ϑρίτίε: 
δηἀ ννῆδγε ἴῃς ϑρίγιε οὗ τῆε [νοτγὰ 29, 
(Πετα ἐς Πἰθογγ. 

1. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. [11]. [ν. τη--τϑ. 

ὈεΠο]άϊμρ 48 ἴῃ 4 ρἶ288 16 φίογυ οὗ 
τῆς ],οτά, ἀγα σβδηρεὰ ἱπίο τῆς β8λπὶς 
ἱπιᾶρα ἔγοπὶ βίογΥ ἴο ρίογυ, σύέη 845 Ἰύτο 

ἐλε δρέσε. 18 Βιῖ ννεὲ ἃ}]}1, νι ορεῦ ἕαςς ἰδγ τῆς ϑρίγις οὕ τὰς ἱνογα, 

ἐῥοισί: ἀηὰ 5ρί για] νυἱδίοη. ΤῊ τίρῃς τεδά-ὀ ἴγοι ἃ ᾿οστὰ (νηο ἰ5) δρὲτὶ!. ΤῊΪ5 15 
ἱηρ πὰ τοηπάογίηρ ἴω ΕΡρῆ. ἱ. 18, ἰ5. “(ἢ ἐγε8 ἴδε σγοννηΐης δίογΥ οὗ {πῈ πον πα ϑῖγγ. ἴῃ 
οἴ το Ὠοιηγί.᾽" 

16. ΤΊ πιοραηβ οὗ δεῖς εἰγτρρεὰ οὗ ἴῃε να!]} 
Ἶ5 σοηνοιξίοη ἴο (ἢ 1 ογ΄. “Βαϊ ψἘΘθπ80- 
ΟΥ̓͂ΣΣ ἰΐ 5}4}} τὐγη ἴο τῆς 1 οΥΩ, ἐδ ἰδ εἰσὶ ρροὰ 
οὗὨ ἰΐδ ναὶ]. Βοῖῇ πὸ ἴοτπῃ οὗ ᾿ποιρῃϊ δπὰ 
[ἢ Ἰδησιιᾶρο ἅγὸ Ὀογγοννοὰ ἔγοπι Εχοάιι χχχίν. 
414. “Βιιῖ ννβοη Μόοβϑεβ ννεηΐ ἴῃ Ὀεΐογο ἴῃ6 
Ι,ογὰ ἴο βροᾶξκ ἴο ἢίτη, ἢ ιιϑεζὶ ἴο αἰτίῃ οἱ (6 
νΔ] ηΠῚ ἢ σαπῆα οὐδ," ὙΤμοἊ 1οσγὰ ἰ5 ποῖ 
Οσοά τῆς ΒΑῖμοῦ (85 Ρεϑάγβοη οἡ ἴῃς τε, ΛΑτί. 
Ὑἱ.} Ὀὰς ΟΠ γιβῖ, 85 15 οἰθασ ἔγοπι ἴῃς βἰατοπηθηῖ 
τμδῖ τη νδιὶ ἰ8 ἴο Ό6 ἀόὴῆὲς ἄννὰὺ ἰπ ΟΠ τίϑῖ. 
ΤΠδὸ βιιδ)εςῖ οὗὨ “ 5}4}} τὰ γη 15 ἴῃς Πεατί πιθη- 
[ἰἸοποὰ ἰη ἴῃς ἰδϑῖ νογβθ. ὙΠδῖ [ἴ 15 ποῖ ι5118] ἴῃ 
[6 ΝΟ Τ, ἰο δρεὰκ οὗ ἴῃς βεαγῖ {πγηϊηρ ἴο 
ΑἸ γιϑί 15 ποῖ ἃ 5: ἘΠποίοηΐ σοάβοῃ οσ 5: ΥἹηρ ἃ 
ὯΘῪΝ 5:}0]6ςῖ διυςῖ, 45 “ [5γ86] ᾿ οἵ " δὶὶ ἰϑσγδο]᾽ 
ἀοοοτάϊην ἴο ἤοπι. χί. 26. Τ Βα ργδεῖςδὶ ἀτδ 
οἵ (15 νϑῦβα ἰ5 τπαΐ (6 [εν 588 ΟἾ ΓΙ σ[ Δ 5 
δβουϊὰ (ὑγη νυ {ΠΕΣ νοὶ] ποαγῖ ἴο (ἢ6 
[μοτὰ, ψῇοπὶ 81. Ρϑιὶ ργθδοπεθά, δπά ποῖ δὲ 
ἀγαννῃ ἄννᾶὺ ἴτοπι Η πὶ ὃν ἴδἰϑε ἰθασῇογβ. 

17. νη {πὸ Πεαγὶ ἰ5 σι ρρεά οὗ [5 ναὶ], 
186 5οτεθη Ὀεΐννθοη [ἴ δπά ἴδε ] ογά ἰ5. σὸ- 
ηονοὰ, Τα ] οτὰ οδίδίπβ δςσθθ5 ἴο [πε 
Πεαγῖ ἂπά Ἴσοπηγηιηἰςδῖοβ Η πιϑεὶῖ ἴο [{. “ Βυῖ 
ἴη6 Ἰιοτὰ ἰ5 189 ϑρίτγιί." ΜνΏδη ἢς ςοιη- 
τηιηϊςαῖοβ Η πιβοὶ {πογοίοσο, Ηὸ ὄἼοπη- 
ται ηἰςαῖο5 ἴῃς ϑριγῖ. [ἴ 18 σἰθαγ ἔγοπι Ἐ οπὶ. 
ὙἹ}]. 9, 10 (Παΐ [η6 ἐχργοβϑίοηβς "ἢ ϑρί τι οὗ 
Οοὐά θείης ἱπ᾿ πιοὸη, ἴπ6 βρίτῖς οἵ (γίϑῖ 
Ὀεῖηρ ἱπ᾿ πιθῆ, δηά " (ἢτγιδὶ Ὀεϊηρ ἰῃ ̓ πΊεπ, 
β' ΠΗ ἴῃ6 54π|6 [πησ. Αἴ [μὲ τοοῖ οὗἉ [ἢ15 
ὙΔΙΟΙΥ οὗὨἨ τοργοβοηζδίίοη [165 τῃ6 {γι ἢ (Πα 
“ΤΠ Τ[ογὰ 5 189 5ριγιῖ. ὙὍὌῇὸ σοπηροίίοη 
8ῆονβ {παῖ {{π|8 ργοροβι(οη ἀθοϊαγοβ Οτίϑῖ 
(ἢε [οτά ἴο δὲ τῆς ϑρΙΓΙ 50 δ ἃ5 Ογιβῖ 5 
θεῖην δπᾶ ννογκίηρ ἰπ 5 5. ςοποογηθά. ΤΠὸ 
δρΙΓΙ 'ἰπΠ 15 15 ΟἸ τϑῖ ἴἢ 5, ὯΔπηά (Οἤγιδὶ ἴῃ 
1.5 15 ἴη6 ϑριτις ἰη τι5. “Βπυΐ ν Πογα (δε ϑριγιῖ 
18 {ποτ 5 ρεστῖγ.᾿ ὙΠῸ σοηϊοχί σοιηρΕ]5 118 
ἴο ἱηΐετγργοῖ τπ|5 ΠΙΘΓΓΥ 45 ἔγεεάοπι ἔγοπι [6 
Ὀοπάαμε οὗ (6 1 Ἁἀνν, μος ἔτοοάοιη ἰον- 
ΘΥΟΓ θη ἀηδιγϑοα δἃπιουπῖα ἴῃ τ ΠΥ ἴο 
Ογιϑιίαη ᾿ἰὈοΓΥ [πη 185 Θπίϊγαε 5Ὸορο, {πὸ 
Ἰογίοιις. ᾿ἰροσῖν οὗ ἴδ σι] άγοη οὗ σοά. 5ι. 
41}}} γεσαγάδα (η6 ἔϑνᾶνν ἢ Δ1}} [η6 γανθῦεηςθ 

ἀπε ἴο ἃ ἀϊντης ἰπβεξυϊίοη δη ἃ ἢ 15 ϑοσπιηρὶν ἐ15- 
ΓΆΡ; ἘΧΡΓΘΘΘΙΟἢ5 ἅΓῸ ΟΠΙΥ ἀΡΡ ΙοδΪς νοῶ 

1 ἰ5 ρυΐ ἱπῖο σοπῃρεί το νι ἢ τἴῃ6 Οοϑρεὶ. 

18. “Βυῖ νὸ 4}1 ἢ πἀπνδὶϊθὰ ἔλοο δ6- 
ΠοΙάΐπρ 85 ἰῇ ἃ πῦΐσυοσ ἴδε γίουγυ οὗ ἴῃ6 [οτὰ 
ἅτε ἰσωπδδαυτοὰ ἴἰο ἴπΠ6 584Π|6 ἱπΊῶρο, 853 

ςοηίγαδὶ (δέ) νἢ [86 υἱποομνοτίοα, ἢεδτγῖ- 
γδιϊθ, οηϑίανοά [ςτγαοὶ, 41} τἴθοσθ νυΐὸ ΤΠ σοι ἢ 
ςοηνοσβίοη ἴο “πὸ 1 ογὰ ννῃο ἰ5 ἴπ6 δρίγιῖ᾽ 
ἤανε σοπῖὸ ἱπίο {ποῖγ ΠυεγῖΥ 28 σοὸπ5 οἵ Οοά, 
ΘΠΪΟΥ υποϊομάο σοχηιηίοη ἢ ΕἰΠϑῖ, 
ΤΎΠΟΥ 866 Ηἰπὶ ν ἢ τῆς ἕδος οὗ {Πεὶγ ἰηηοῖ 
ΤΔἢ πηνδι]θὰ. Α5 ἴδε ἴγσυε (δγιδὶ ἰ5 (μηβῖ 
δἰοτιβεά, ἰ( 5 ἴπε ψίοῦν οὔ" ̓ δὲ Ζογά {ἰναῖ {8ὲγ 
ἴπι8 δοϊιοϊά. ΨΥ {815 πποὐπίγιςῖοα ρμ8126 
ἃ τηϑιδηιογρῆοϑία δερίηβ ΟΥ̓ ννῆϊο {ΠΟῪ ἅΓα 
ἰγδηϑῆκιγοα ἴο (ἢ6 “ 5αη)ὲ " ἱπιαρὸ σῇ (ἢ 6 
Ι,οτὰ Ηἰπιβο] ννεαγβ. Ὅῆδ {γΓαπϑηρινδίίοη ἰ5 
ῬΙΓορσεβϑϑῖνο, [ἃ δάνδηςεβ ἔγοπιὶ οπς 5ίδψε οὗ 
σἰογγ ἴο δποῖμεσ. Ὁῆῖθ ἰγδῃβπλιῖδίοηθ 15 
ἜΧΔΟΙΪΥ ἃ ϑβιι ταδὶ γεβι]ῖ ἴὸ ργοςεεὰ ἔτοπιὶ ομς 
ὙΠῸ 15 δρίγῖ. ΟἹοΥΎῪ ἰ5 οὗ ἴῃς οὀβδβϑόπος οὗ 
βρίγῖϊ δηὰ 5 ἴῆς οιϊναγά ἴοιτη 'ἰπ ννῃϊςἢ 
ΘΡΙΓΙ πηδηϊοϑῖς 1156}.ι: ΤἼΘ διΐζιγα ϑρίττδὶ 
ὈοΔγ οἵ ταῖπογ "δον ἢϊ το ὃς ἴδε ογβδη οὗ 
ΒΡΙΓΙΓ, ἢ 1 ΟΟΥ. χν. 44, 5 ἴῆς6 βᾶτηδ 85 ἴδ 
“θοάγ οὗὨ ροσυ ᾿ ἴῃ ῬὮ}]. 11}. 21. ΑἸΙ 1ἢ15 θ6- 
565 115 ροϊοπηῖςαὶ ριιγρογὶ 15 ρι οσ ἢ ἃ5 δη 
ἱπάιιςεπιοεπῖ ἴο ἴποβο [ον ΟἾ ΓΙ ϑιαΠη5. δὲ 
ΟὐοΥηῖδ ννῆο νοῦ ἰῇ ἀδηρεοσγ οἵ Ὀδείπρ ἰεὰ 
Ὀδςοκ Ἰπῖο ἴῃ ϑβογνίτιιάθ οἵ ἴπὸ 1 ἅνν, ἴο ἴυγη 
ννΒΟΪγΥ ἴο Ηΐπι, νῆο ΟΥ γτοπιονίης ἴῃδ ναὶ] 
ἔγοπι {μοῖσγ ἤραγίβ σοιιϊὰ πιᾶκο τῇς πὶ 8150 Γδ- 
εἰρίεπί5 οὗ οριγιῖ, ᾿ἰθεγίγ, δηά εἴοσγ. Τα 
(ἢ6 ννογὰ τοηήογοὰ “ Ὀεποϊΐπρ ἃ5 'π ἃ 
ΠΙΤΤΟΥ ᾿᾿ 5 σαραῦὶς οὗ [ἢ}5 βδέπϑε 15 ἍἽἰεδὺ ἔγοτη 
Δ ἱπιεγοβίίηρ Ράβδϑαρο ἴῃ ΡΟ. ΑἸ]ορ. Ρ. 
79 Ε΄. Ὕπεαϊ ἴΠ6 πιδαπίηρ “ Γοβοςστημ 45 ἰπ ἃ 
ΤΆΪΓΓΟΥ 15 ΕἰΠΘΓ ἱπηροβϑίδια ογ ννοι]ά γὶοϊὰ 
ὯΟ 5δηϑὸ 15 βοδγοὶγ οούτοςῖ. ᾿νμαῖ ἀδοϊά65 
᾿ὶ ἄνοιισ οἵ ἴδ ΤΌΓΓΛΘΓ ϑθῆϑο ἰ5 ἴῃαϊ “ ψνἱἢ 
ἀηναι δὰ ἴδοθ  ἐχργόϑϑοβς τπῃϊηάεγοα, 5 (6 
ΥΔ1] προι {πα Ὠδαγῖ ἰὴ ν. 1 5 ὄχρῦθϑβϑβϑ πιπογεὰ 
αἱ 05. 

ΤἼδ ΤῊΪΓΤῸΓ σαπηοῖ πιδδλη ΕἸΠ6γ (ἢ6 ΟοΒβροὶ 
οὐ πὸ πεαγῖ. Τὸ Ἰἀθα ΔρΡρΑΓΘΠΕΥ 5 (παῖ ἢ 6 
δ᾽ογιποα ϑανίοιῦ 15 του! !ϑοὰ δΥ 186 5ρί πζιιδὶ 
γἰϑίοη 458 οἸθαυὶν 85 ἴῃ ἃ διιγηϊσῃοα τηΐγγοῦ (Πἰ. 
14). (ἑογίδιπὶγ ἴῃς Αροβῖϊα Ὄχρ δ!  5εεὶ πη 
τΠπγοι ἢ ἃ μἰδ58᾽ (ἰὴ 1 Οὐογ. ΧΙ. 12) 85 δϑθίηνΣ; 
ΕἸ δὴ δηϊρπιδ᾽ οΥ ἀλγκὶγ, Ὀυϊ (παῖ ἀο65 ποῖ 
Ῥγενεηῖ 4 πλγγοῦ ἔσοπὶ Ὀοίημ τσοὶ 85 ἃ ἤξιισα 
ἴοῦ οἰοαγηθϑ8 οὗ νίονν, οὶ ἱηποραὰ τπΠ6 ςοη- 
ἴοχῖ πογὲ τοαιῖγεβ, ὙΠαῖ ἴδ ννογάβ σεηδεγοα 
πῃ τι6 ΑΟΝ. “τυὸῆ 4. ὃγ ἰδὲ ϑδριγ οὐ ἐδ 
1ογώ" 5ιου]ά δὲ ἰγδηϑιαϊοαὰ “886 σοι ἃ ᾿οσὰ 
(νῆο 15) βϑρὶσὶν᾽" 566πὶ8 αἰπιοϑῖ ςογηϊη ἔγοπι 
(πε ἱπηπγράϊαϊε!ὶγ ἑογεροίημ ρῆγαβο, “Γἢς οτγὰ 
ἰ5 {πὸ δρί γι," δῃὰ ἔγοπι [6 ἀρργοργίαϊθ 86 η58 
νυ δοἢ τὰ ἔΓΠ δῆ 65. 
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ΟΗΑΡΤΈῈΕ ΙΝ. 

τ ᾿ἴ 4“αἰαγείλ ἄσισ ἀε λαίλ τρεῦ αὐ οἰκο ν 
σαμα γα λη δ ρερος ἐπε 2γεαελέηρ᾽ [Δὲ ροςρεί, 
ἡ αμκαάἱ λον 446 ἐγομδίς αμα 267 "οί: 0»: 
«τὐλέελ ἀέε ἀαέξν οεάμγεα 70» {64 ταηις (ὕ[ϊα] γέ- 
ἀρε» αἱ ο {Δ6 2γαΐξέ οΥΓὙ Οοαἱ᾽: οτυέν, 12 ἰο ἐδέ 
δεπσί! οὐ ἐἀε ελμγελ, τό ανκαἱ ἐο ἐἠέ αῤοσίζ): 
οτῦ» εἰεγνα  κξίρ»7. 

ΗΕΒΚΕΕΟΒΚΕ ϑβεείηρ ψε ἤᾶνε 
[ἢ]15 ΓΑΙ ΠΙΒΊΓΥ, 885 γα πᾶνε Γὸ- 

ςεἰνεά πιετοῦ, γγὲ ἰδιηΐ ποῖ; 
2 Βυῖ δΒᾶνε τεποιηςεά {πὰ Ὠιἀάεη 

τὨϊηρ8. οὗἩ!ἀἰϑμοπεβῖγ, ποῖ νναἰκίηρ ἴῃ 

σΗΑΡ. ΙΝ. ΤἸΠοῖο βῃοιϊὰ Ὧ6 πο ἀϊνίϑίοη 
οὗ οἰδρίοσβ, ἕο ἴη6 84π|6 [ορίς δῃηά γεδϑοηϊηρ 
ἅτο σοηξηιιοά ἴο ΥΟΓ. 7. 

1. ΤΒΘ ρεύϑοῃβ δάἀάἀγεβϑθαά ἅγὸ 511} {ποβ86ὲ 
ΨΠΟΠὶ ἢῈ ἤορεβ ἴο 5ᾶνε ἔστοπὶ [ι415πὶ δηά 
ἴο ψῇοπὶ τπεγεΐογο μὲ πιυβὲ 7051} 7 Δ] δι ἰ8 
Αροβίοβδῃιρ δά ἢ18 τηοάβς οἵ Ὄχεγοϊδίηρ ἰΐ. 
“0 τδὲδ δοσοοππΐ," 1.6. Ὀδοδιιϑο οὗ (6 Γδη- 
βοθηάθηϊ δι ρου οΥὙ οὗ [15 τ! ΒΥ, πο] άΐπρ 
ϊ ποῖ Ὀγ 56] πδρροϊηϊμηθηῖ, ουῖ πανίηρς τγεοεϊνεά 
ἵἴ, ΟἹΓΘΟΥΪΥ Ὀπννγογ ΠΥ 45 ἴδ ννὰ8 (1 (ΟΓ. χν. 9), 
ΌΥ δὴ δεῖ οἵ Οοα β πηεῦου, μῈ ἀοα68 ποῖ [αι] ἴῃ 
(ὃς σουγᾶσο νηϊσἢ Ὀοῖί 16 ΤΛΘΓΟΥ δηά [ἴῃς 
τ Ἰ ἰσῖσγ ἀσπηιδηὰ οὗ δϊπι. Ηδ οἰαὶπιβ ἔοσ [15 
οὔἶιοε ἃ}} [6 κίοσυ ἴμαΐ Ὀο]οηρ5 ἴο ἰξ δπά ἢθ 
Ῥγδάςἢο5 ὈΟΪΑΪγ ἴμ6 ρυγα Οοϑρεὶ νυμαΐονου ἰἢ 
ἸΏΔΥ οοβῖ Ὠϊπὶ (ἰἰ]. τὴν 

4. Ηὀς τἊἰγπ8 πονν ἴτοπὶ ἴβε πιιϑρι δὰ 
ΠῚ ΕἾ γιϑιίδης ἴο {ποτ [2156 [θδοβοΥβ, ΓῸ- 

ἴο 4150 ἰῃ ἰΪ. 17. Ης ἀο65 ποῖ [21] ἴῃ 
σουγάρθ, “ Ὀυ1 οὐ ἴῃς σοπίγαγυ (ἀλλά), ἤθη 
Οοά πιδάς ἢϊπὶ 8η Αροβῖϊα, ἢς σϑπουποθὰ 
(8ογ.) “τῆς πιάάεη ργδοϊϊςθβ οὗ 8ῆδπιε." ὙΠῸ 
“άἀάρη ἃ τοίογο ἴο ἴθ νδὶὶ, γεῖ ἴῃς ψνῃοὶς 
ἐΧργεβϑίοη ἄἀοοβ ποῖ οὗ σοιιγϑθ ΔΡΡΙΥ ἴο ἴῃ6 
δτεδλῖ ἰαννείνογ, δι ΟὨΪΥ ἴο 8 ργοίεββοά 53ι16- 
Πα 550Γ5 ἰη Οογηῖῃ. ΨΝΏΘη Π6 847γ5 ἴπαὶϊ ἐγ 
“τοπουποεά ̓  [656 τῆϊηρβ, ἢς ἀοοβ ποῖ πηθδη 
(Παἴ ἢδ6 ονοῦ ργδοιϊίβοά ἴπδπὶ, Ὀὰϊ (παῖ δος 
ἰογεδινοῦα ποσὶ. Ηδς οχρίδιηβ γῃδῖ ἢθ τὸ- 
Ὠουπορά, Ὧπὰ νυῆαῖ 8 δάάνογβασιθ5 ργδςιβοά, 
ἴῃ ἴπ6 οχργεβϑίοηβ, “ ποῖ ναι κηρ ἴῃ ΟΣΔΙΙΥ 
Υἱ]ἹΔΗΉΥ, ΠΟΙ γοῖ [14] εἰγίπα πὸ νοτὰ 
οἵ Οοὐ» ΒΥ {τμ6 ἢτβξ ἴθ πιοδῆβ 8]}] ἴδε 
σονοσγῖ δηά οἰθνογὶ ἀδνϑοά οσδἰυπΊη!65, ἴπη- 
(τρυο8β, δηάὰ πιδησοιντοβ οπιρίογοά ἴο συΐη 
ἢϊπὶ ἰη (οσίηίἢ, νος ἢ οι] ποῖ Ὀθαγ ἴδε Πρ ῃῖ 
οὗ ἀδγ (τὰ κρυπτά) ; ὈΥ̓͂ ἴπε βεςοπά, ἴδε δά υ}- 
τεγαζίοη οὔ τὴς Οοϑρεὶ νἱἢ ο]οπηθηῖβ οὐ (ἢς 
Ϊανν, αδάϊϊίοη, οὐ ἴἰϑ6ὸ ποίΐοηβ οὐ (Ογιϑῖ 
Ρεγβοη δηὰ Ἵμαγαςῖοσ. ΤῊΪΒ σουγϑεὲ ἢ15 δά- 
νΟΓΒΑΓ65 ΓΟ] οννεὰ Ὀεσδι56 1ἴ ἀρρθαϊεα 5ἴγοηρν 
ἴο [ἐνν βῆ γειά οθ5 (Οδὶ. νἱ. 2). Ης ριιγ- 
βυεὰ δῃ ορροβίζο ᾿ἰπὸ ννίῖςς σου ϊγοαὰ πὸ ᾿{|16 
οουγαγο. ΔΙ ορεὴ τηδηϊξεδίδίίου οὗ ἴδ6 

11. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΕἍ. ΙΥ. 

ΟΥΑΙ 688, ΠΟΥ Βαπαϊπρ [ἢ ννογά οὗ 
(ὐοά ἀεοοίεία!γ; δῖ ὈΥ πιδηϊεβῖδ- 
κτίοη οὗ τῆ6 τγυζῃ σοπχπιοπαϊπρ οὐτΐ- 
βαῖνεβ ἴο ΘνΕΓΥ͂ ΠΠΔΠ᾿8 σοηβοίεποα ἴῃ 
τῆς εἰρῃς οἵ σσοά, 
Ν 1 Οὐ ροβρεὶ δῈ διά, 1 18 

Ὠἰά το τῆς τῆδξ γε ἰοβῖ: 
4 ἴῃ ψῇοπὶ τῆς ροά οὗ τἢϊ5 ννου]ά 

ἢδῖδ ὈΠπάεἀ τῃςῈ πιϊηἀ8 οὐ τῇεπὶ 
Ὑγ Ὡς ἢ Ὀαίίενα ποῖ, ἰεϑὲ τῆς ᾿ρῃς οὗ 
τῆς ρἱοπουβ ροβρεὶ οὔ (Ἶγβῖ, ψῆο 
18 [6 ἱπιᾶρε οὗ (σοά, β8μου]ἀ 5βῃίης 
πηῖο 6 πη}. 

γυῖα, (λ6 ψΠοΪς γυῖῃ, δηὰ πο(πίηρ δυΐὲ τς 
{τυ ἢ 45 ἃ τη 5ῖεσ οὗ της ϑρίγιξ δηά ἃ ργόδοδεγ 
οἵ ἃ βρί γι] Οοβρεῖϊ, 6 τ πη τα α᾽ ΠΙΠΊ5Ε}} 
ἴο [δῖ δου ΕΥ̓ 'π πιά νΠὶΟἢ 15 τπηοβῖ αἰκίη ἴο 
βρί ῖ, ςοηβοίεηςε. Ηδε δρρεδιεὰ ἴο {118 Ἰεαϑβί 
σογγα τ 0]6 οὗἉ {τὶ δυιη4]5 ἴῃ 115 ἰδδϑῖ σουτιρι Ὁ] 6 
ἔογπι, ποῖ 845 ἰΐ Ὄχίϑίβ 'η ἰηάι νι τ1818 ΟΥ 56 Ο.ἸΟΏ8, 
ΟΥ̓ ὀνθῆ ἰῃ ἃ παίΐοῃ, ἱπ νυῆίς ἴξ ἰ5. 140]. ἴο ὃ6 
Ῥεγνεγῖθα ὉΥ͂ ἔδει ηρ δηά ραϑϑίοῃ, δυῖ “ἴο 81] 
ϑοπδοΐθηοῦ οὗ πι01," ἴο [πὶ σοΏΘΓΑΪ νν"Π659 
οἵ Ηἰπιβοὶ νι ϊοὴ Οοὐα ἢ45 ρ᾽απίθα ἴῃ πιδη- 
Κἰηπά. ὙΠὶβ δς ἀϊά, Κηονίηρ ἴα Οοάἀ νγᾶ8 
ςορηϊζαπὶ οὗ ἢβ8 ργοςθθάϊηρβ, δηά ἔδβοσγεΐίοσο 
δε ηρ ἴμαἴ Ηδ δρργονεά {πεπ. 

8. Βυϊ ἰηπϊοδά οὗ ἢϊ5 ΟΟ58ρ61] δου! σοτη- 
τ σπϊηρ 1ἴ56}Ὁ ἴο ἴδε χεοσγαὶ σοηβοίεηςο οὗ 
τήοη, ἴπ6 [πιά Δ126Γ58 βαιὰ Πδὶ 1 ννὰβ 45 πιο 
ἀγα ]9ὰ" ἴο ἴπεπη 45 ἢς 5414 (ἢς [,ἂνν ννᾶ5 ἴο 
[86 [ἐνν8. [7 5ο, [15 νναὰβ ποῖ ἄϊτε ἴο ἴΠ6 
πδῖυγε οὗ δὶ8 Οοβρεὶ θυῖ ἴο τῆς 5ρί Γαδ] σοη- 
ἀϊίίοη οὗ ἴποϑα ΌΥ ψνοπὶ ἰἴ ννὰ8 ποῖ υηάεγ- 
βῖίοοά, “Ιζἔῤἑ δ διοπᾷ ἴδο866 ἰδδΐ 810 
ῬοΣτδὶπρς ἰδδὲ ἐξ ὶα ναὶϊοὰ." ὙΠΟΥ ΕΓα 
οὔ ἴδπο γτοδὰ ἴο ρεσγάϊτίοη, δηὰ 45 ἢς ϑαϊὰ ἰῃ 1ϊ. 
15, 16 Ὁ 5:10 ἢ Ρεσβοῆβ ἢ6 αηὰ ἢϊ5 Οοβροὶ 
ὙΈΓΕ “δὴ οὐουγ ἔγοτα ἀδαῖῃ υπῖο ἀθδίῃ." 

4, Αβϑίρτιβ ἴῃς τοδϑοῦ ΨὮΥ ἴο ἴδοϑδο (Πδὶ 
ΔΓΕ ΡῬΟΓΙΒηης 8 (σοβροὶ ννᾶβ νδϊεὰ. “[Ἃὴ 
Πότ ἴῃ6 Θοὰ οὗὨ ἐδὶθ δ3ὸ ὈϊΪπάθὰ {89 
Ἰπουκδῖδ οὗ [80 προ] ἁὁθνοσβ." Τἢε τ! πῇ 
“ μη Ὀο ονεῖϑ " ἀσοίρηδίοβ δοςογάϊηρ ἴο [86 
οτεασέοη ο᾽ ἐδεὶν ὀϊἑπάπει:, [ἢ 58 πηε ῬΈγβοῃβ ννῆ0 
γα ἀοσβογ θα δοοογάϊηρς ἴο ἴπ6 “1416 από 445- 
ἐΐηγ ΟΥ ἐδεὶν “οωἶΐς, ἰὰ ἴπ6 νογάβ: “τδοβο [δῖ 
ἅΓ6 Ρεγίϑῃϊης." [Ι[ἴ ννὰ5 τπεὶγ ὑρ 6] 16 ν ἢ 
ξϑνο ϑαΐδη ἢΪ8 Βοϊ ὕροη [Πϑ. Ψν δῆ βαϊνα- 
τίου ὈΥ δ ννᾶ8 οἤεγοὰ ἴο (ῆ6 [Θν8, [Πο868 
νγΠ0 τεξυποά ἰἴ [ΠΟΓΕΌΥ Πσοηδί δα ΤΠΘΠΊΒ6 νυ 68 
ὈΠΌΘΙΙΟνοσβ. ΤἬὨγουρἢ ἴΠ|15 ἂςῖ οὗἩἨ ὉπὈε] εἴ ΠΟΥ͂ 
ε}1] υπάοὺ ϑαΐδη 5 βροννεσγ δηὰ δὲ "1 ἐπάθὰ᾽ 
(ποῖ “δαὶ ὀἠὶπάεά᾽ 45 ἴθ ἴῃς Α. ΜΝ.) 1δεῖσ 
ἴδοι 168 οὗ δορί γίζυδὶ ρεγοθρίίοη. ΤΠ τῇ 
ψΟγα ὈγοΌρΡὨς ἱπίο ἃ ρογιβδιης 5ίδῖε ἴῃ ννῆϊς 
δῖ. Ρδυ} 5 (οβρεὶ ννὰ5 νδι]ϊϑά ἴο {βεπ. [ἰ 15 
βαιά τμδὲ βρίγίτυδὶ Ὁ] πάπεθθ οαηηοῖ ὃς ἴδς 
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ς Εογ ψγὲ ρῥγεᾶσῃῇβς ποῖ ουτβεῖνεβ, 
δυῖ ΟΠ τβὲ [ε5ι5 τῆς [,οτά ; δηά οιιγ- 
δ6ῖνεβ ΥΟΌΓ βαγνδηῖβ ἔοσ [εϑβιιβ᾽ βᾶῖε. 

6 ἕογ (ὥῶοἉ, ψῆο ςοπιπχαπάεά τῃς 

Τοϑυϊ οὗὨ ὑπδθοϊϊε ΨΨΕΥ ποῖ) Τβε βυιοςο5- 
δῖνε δῖθρϑβ ἰὴ 1π6 ορροβίϊε οᾶ56 οὗ ἴῃς δι θνοσ 
ΤΟ ΘΧΔΟΙΪΥ δηδίοροιι8βΊ6 Ηδ δοςορίβ γεοοη- 
οἰ] ϊδιίοη Ὀγ βίῃ, δῃηὰ 80 5 4 Ὀεϊϊενεσ. Α58 
ἃ ΟΠ] ον ῦ {Ππ|6Γὰ 15 σοτησηυπίοαῖοα ἴο δἰπὶ {δα 
Ηοὶγ ϑριγιῖ, ννῆοβε ἱπβιιθῆσε 15 ἴῃς ορροδίϊα 
οὗ δαΐδη᾽β, ἀπὰ ννῆο δ] ρηϊεηθ 18 ρον Γ5 
οὗ 58ρίγιζυιδὶ ἀἰβοογηπιεηῖ. Ης [5 ἴῃ ἃ 5ῖδίε 
οὗἩἨ ρΡγορτθϑβίνα βαϊναϊΐοῃ (σωζόμενος) ἀπά 5. 
Ῥαδιυ}8 Οοϑβροὶ ἰ5 ἴο δὶπι ποῖ νδιθά, Ὀυϊ δῃ 
οάοιιγ ἔγσοπι ᾿πἴ υηΐο ᾿1ἴ6. δαΐίδη 15 Ἄδ᾽ δὰ {πὸ 
“ςοὰἁ οὗὨἩὨἁ δὶβ δ, 9 (4θοῃ), Ὀδοδιϑὲ (ἢ 6 
Ρεποά ρῥγεοδάϊης ἴτε ϑανίουγβ δάνεηϊ ννᾶβ 
τοραγάθα ἃ5 οὔθ οὗ δχίσγοπια ννσκθάηθββ δηά 
ΡΕΟυ]ΠΔΥΪΥ ηάογ ϑαΐδπ᾽β ἀοηιϊηίοη. Τα ροννογ 
οἵ βρί γί .4}}γ ὉΠ πάϊηρ 15 ἃ ῬγοΟΡοῈΣ δἴίτιθυΐε οὗ 
οἠθ ννῆοβε εἰεπηεηΐ 5 ἀάγκηθθθ. ϑαῖδη᾽5 οὔ- 
ἰοςῖ νγὰ5 ἴο ργονοηΐ ἔσγοῃῃηῃ “δ ϑὰδὰὶπς 1 
Ὀσιρδύμποσα ἴδε Σ]]πατὶ πίπα οἵ ἴπ6 Οο5ρεοὶ 
οὗ ἴῃ6 ρίοτυ οἵ Ομγίϑι." ΤῸ ψογαάβ " μηίο 
ἐδερι᾿ οὗ ἴῃη6 Α. Ν, αν πὸ σίρῃϊ ἴῃ τὸ τοχί. 
ΤὨΘ νεγὺ οὗ ἴῃς ογὶρίπαὶ (αὐγάζειν) τλοδῃϑ 
“ἴο δὲ Ὀτίριῖ, “ἴο 5ἰν 6, πη [νον. χι. 2ς-- 28, 
10 ; χίν. ςσ6. ΤΊ σοηϊοχί γοαυγα5. [15 56 η56 
Ὠογα, ἴογ ἴῃ6 πηαῖη ἰάθα οὗ υεσ. 6 18. ἃ ἰϊρδὴῖ 
δῃπῖηρ ἴῃ τῇς πεασ. Τῇ ννογά τεπάογοά 
“ἰῥε᾽ ἰὼ ἴε Α. Ν. πιϑδὴβ “ 11} ατπαϊηΐῃκ," 
δηά ἀδφησΐο5. ηοΐῖ (π6 ΠΠΠιιπυϊηης ννϊο ἢ (ῃ6 
Οὐ5ρεὶ σεςεῖνοβ, θυῖ τπδῖ νῃςἢ Δοσοπιρδηΐθβ 
ἀηά ἤοννβ ἔγοτι ἴἴ, ννῇθη (δι Πδι}}}ν ργθδς θά, 
“Τῆς Οοθβρεὶ οὗ {{π ρΊοτΥ οὗ (ῆγιϑε "15 τῃδῖ 
ὙΠΙοῖ μᾶ5 [6 μογυγ οὗ Ομ γιβῖ ἴογ ἰἴ5. 5ι8- 
δίδηςο, δηά ᾿ἴ 15 ἃ βρεοιῖῆς ἐθϑιπαίίοη οὗ 
δῖ, Ῥαι}}5 (οδρεὲὶ 45 ἼἽἼοηϊγασῖϊοεά νι τπαῖ 
οὗ πε 7ιιάαϊζετβ. “ἌΠηο 5 ἴπῈ ἱπᾶρὲ οὗ 
Οοά᾽ δεϊ"ἴεης {π6 ἰάθα οἵ [6 βίου οὗ 
Ογισῖ, δηά ΠΙΓΊΠΟΥ σον [παῖ ἴη (πΠ6 1ΓΔΠ5- 
ἐογπιδτίοη οὗ 11]. 18 {π6 ἱπιαρε ἴο ννὶοἢ ννὸ ἀγα 
55: Πλ}]δῖε ἴα πὸ οἵἴμου ἴπαπηπ Οοάδβ. Το 
τοι τίοη οὗ Οοά ἱπάϊςαῖοϑ ἴπΠ6 σοπϑίβίθηςυ οὗ 
δαΐδη, Οοὐ 5“ ΔάνογβασΥ " ἰη Ὀἰπάϊηρ πιθη ἴο 
Οοὐϊβ ἵπιᾶρε; δπὰ [ῆδί (ἢ18 δῃοιϊὰ ΡῈ ϑαζαη), 
ὙΟΓΚ ννὰβ ννῈ]}] οσα]ουϊαϊοα ἴο δἰαγῆὶ ἴῃ τηϊθ- 
εὐϊάφξα [νυ δὴ ΟΠ γί βεῖδηβ. [Εἰ ἴῃ νδι]ηρ οὗ 
δῖ. Ρ4ι}}5 (ὐοθροὶ νγὰβ ἴδιι ἄἀυδ ἴο ϑαίδῃ, ἰξ 
43 ἃ ὑχοοξτηαῖ ᾿ἴ νν48 ἴπ 6 ἴγτι ε Οοβρεὶ. 

Ν.Β. ΤΏ εγε 8 ταυςῇ ἰη ἕλνουσ οὗ ἴδ νἱο 
παῖ ἴπὸ “δ 9 τηϑδηΐ ἴθ ἴθ {Π|6 “" Θοὰ οἔ 
1886 50 δερδὴ ἢ τΠ6 τἰπὶ6ὸ ἤθη ϑαῖδῃ 
Ὀχουρῇϊ δίῃ ἱπῖο ἴῆς ννοτ]ὰ τῆγουρῃ ἴδῃς ἢγϑοῖ 
Δάλπι, [βεγθῦν ρδϊπίηρ ἃ ἀοπιὶηΐοῃ ἬΟΥῈσ ΠΊΘη 
δηά ἃ ρονοτ οὗ δ]: ηἀηρ ἴδηι ἴο ἀϊνίης {τ ἢ. 
1{ 50, “1215 ρὲ πηδδβ (ἢ6 ρεγίοα ἀιιγὶπρ 
ὙΠ ΠΙςἢ δαΐδη 5 ῬονΕΥ τοπιδῖίηβ ψνΠαΐ [ἴ ἰ8. 
511} 11 [5 Ὀεϊῖου ποῖ ἴο γεηήοσ αἰών δγ “ψοτ]α, 
ὙΠ ἢ ἴεγπὶ πιοτα ρυορογν Ὀεϊοηρ5 ἴο κόσμος, 
Ὀυϊ μον; οἰοβεὶγ ἴδε ἴννο Οὐοεὶς νι ογ 5 ἈΡΡΧΌΔΟΙ 

11. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞΒ. ΙΓ. [ν. 5-ὕ.ὕ 

Ἰρὰς τὸ βίης οὐὖἱ οὗὨ ἀλυίζῃεςβ, παῖὴ 
βῃηϊηπεά ἴῃ οὐγ Ἠεαγίβ, ἴο γσίυφ ἴδε 
ἴρῆς οὗ τῆς Κπον]εάρε οὗ τῆε ρίοσγ 
οἵ (ὐοά ἴῃ ἴδε δος οὗ [εϑ5 Ο γίϑβι. 

ΘΔΓἢ οἴδπον ἴῃ ἑάδα ἀρρεᾶγβ "πὶ ϑαΐδη᾽ 5 ἀεβὶ- 
ηδίϊοη “ ΤῊΣ ρῥγίηςο οὗ [8158 ψνοσ! ," [οδη χί!. 
21, ΧΙ. 30, ΧΙ, δηά {ΠΟῚΓ σοπιθιηδίοη ἰῃ 
ΕΡΗ. 11. 2. Αἱών [ι45, ἰῇ ΔΩΥ (ᾶ56, Δὴ ἰηϊογοβῖ- 
ἴῃ; ἀπαίοριδ ἰη ἴΠ6 1,411 " δθουλιπη᾽ (56) 45 
υϑοὰ ΌΥ Τδοϊζι5, νυ ἢ 15 ΔΙ ΓΙΥ τεργοάυσεά 
ΌΥ “ἴΠ6 τνογ]ά’:---- ςοττυροσα εἴ ςοτγτγυταρὶ 
βεσυϊυπι νοσδίυτ.᾽ ΕῸΓ τς τγεβίγοῖοη οὗ 
αἱών ἴο ἴπε ρΡοτγὶοά ᾿πιπχεαϊδίοὶν δηϊθοθάςης ἴο 
ἢ γίσι 5 Αἀνθηῖϊ 5ε6 Οσϊπλπι. [ψ6χ. Αἰών. 3. 

5. Ννε ργόδοῦ [86 Οοβρεὶ οὗ ΟἸ γιϑβι 5 
ΒΙΟΥΎ, “ ἕογ᾿ [86 δοσυδαϊΐἨοη (πΠ4| Μὲ ργεδςοῇ 
Οὐγβοῖνεβ ἰ5 ποῖ ἴγυθ. δυσῇ ἃ αἰδοϊδι ποῦ ἢ 
ὭΘΥΟΓ νοιϊὰ ἤν πτηδάθ, ἢδαὰ (6 σμῶγρο 
ποῖ θδθὴ δοΐυδΥ Ὀσγοιρμξ ἀραϊηϑὲ ἢϊπι. [{ 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ πιοαηῖ : 1. Τμαΐ δὲς Ογιδί ννᾶ5 ποῖ 
Ομ γιδὶ 85 δ ννὰ5 Κποννῆ ὑροη ϑαγίῃ, Ὀυῖ ομ δ 
νοῦ ἢδ μαά ἐλϑῃιοηθά οὐὔϊ οὗ 5 οννὴ ᾿π|251- 
παϊΐοη. 2. Ηὀ δΒαά ρυῖΐῖ διπηβοὶξ 580. ῥγοτη!- 
ΠΕΠΓΥ ἔογννατά ἴῃ δῖ5 ργθδδηϊηρ 8Ἃ5 ἴο θεσοῖης 
115 οδίοί βυδίοςς. ΗὀἜ οεῖ ἔουσῖ ἢϊ5 ονη 
Ἔχαπιρὶς ἔοσ ἱπιδιίοη, τ᾿ Του. ΥἹ}. 6, 7 : ἷν. 16, 
ΧΙ ας; 1 1655. ἱ. ὅς ἰἰ. ας {Π|. ο ; Οα!. ἵν. 12 ; 
ῬὨ1]. ἢ’. 17η. Ης 5.14 τῃαΐ ἢδ παά "6 παιηᾷ 
οὗ ( τγιϑι.᾿ ΟἾΠΘΓ Ροϊπίβ πὶ τῆϊ ἤᾶνε θέε 
ΒΙ ΠΊΠΑΓΙΥ ρεγνογίοα, Ὅῆς ταϊδγεργισοηίδίοη 
15 Θοῃοδά ἴῃ ἴη6 ΟἸοτηθηζηθ ΗοπΊ 165, νν ποτα 
σ(. Ῥεῖεσγ ἰ5 πηδάδ ἴο βῖαϊο [δὲ (γιβῖ τηυδὲ ὃ6 
ργοσράδα ΟΥ̓ ΔΗ Πς γῖϑὲ ἀπά Π6η ᾿ς πε γης 
διπιοη Μδριι5, {π6 σοργεβθοηΐϊδαίινο οἵ 81. Ρδυὶ 
ἰη ἴπ656 ΗΠ ]Π165, ἢ ΔΗ ςἢγδῖ, ἢς δα 8 
(μαῖ “θείην ἀοαῖῃ," Βὲ Πᾶ5 Ὀδθη ἀεδϑιγεὰ “ κυ 
ἐ δὲ «υεγὸ α ϑαυίοιν." ΑἸ] 15 νν45 ηοΐ ἴγυδ, 
“ὦ Βυῖ," οπ ἴ86 σοΠΙΓΑΤΥ, (ἀλλά) ἢς ργοδομβοὰ 
“ΟΠ γιδῖ δὲ Ψοσὰ." ὍΤῆὸ [116 ΚΣ, οβ᾽" ἱπΊρ]16 5 
τῆ6. “ΑΙ ρονοσ ἴῃ ἤϑάνθη δηά ὕροῦ δδζγίῃ ᾽ 
νΒς ἢ ννᾶ8 ρίνθη ἴο Οἢγτισι " Μαῖϊ. χχνῖ. 18 : 
16 1 ογάάβῃ!ρ οὐοσ ἴῃς ἀσδά ἀπά ἴδε ᾿νῖηρ, ἴο 
οὐδίδίη ψῆηϊςῇ, 51. δ 5αγ5, “ (Δ γὶϑὶ Ὀοῖῃ ἀϊοὰ 
δηά τοϑὲ δηὰ γονινοα " ( οπι. χὶν. 9.) Τυβ ἴο 
Ῥγεδοῖ Ηἰπὶ 85 [,ογὰ 15 ἴο ργεδοῇ Ηἰπὶ στιςῖ- 
Πεάὰ, στίβοῃ, ἊὌχδ᾽ίεά, ρὶογιβοα, ννῃογεῖη ἰ8 
Ὀγουσαϊ οὐ οησὸ πιοῦα ἴπε ΔηΈ {Ππε5ὶ5 θεῖο 
1806 Αροϑβῆϊε δηά ἴῃς [αἰζεγθ. Ὅ8ὲ Θριζοπὶδ 
οὗ τ1ῃ6 (ἢ γίϑιδη σοηΐεββίοη 15 “" ΟἸιγὶϑὲ 15 186 
Ι,ογὰ " (Κοπι. χιν. 18). 

ΤῊΘ ΟΥΪΥ πιοάδ ἴῃ ννδιςῇ δῖ, Ρδὺ] ργεδομοὰ 
ἨΙΠΊ56 1} ννὰ5 45 ἃ “ϑεγνδηῖ " οἵ ἢἷβ γεδάεγβ, 
γεῖ ἃ βεγνδηΐϊ ΟΠΙΥ͂ “ ἴῸΓ ἴῃ βακε οὗ [65ι.8.᾽ 
ΤΠουρἢ πὸ ννᾶ5 ἤξε ἴγοπι 4}} τηθῃ, γεῖ 6 
τηδάθ ἢ πι56} βδογνδηΐ ὑπο 411 {πᾶί ἢ τηϊρῃῖ 
Βαϊη ἴῃς τπογὸ ἔογ (ἢγίϑὶ (1 (ον. ἰχ. 19). [1 
ῖ5. ποῖ Ὁπ|1κεὶγ τῃδῖ 6 ἴθγπὶ Ὑ“ϑεγνδηϊ᾽ ΟἿἹσ, 
ΙΔΟΓΟ δοσυγαίοὶΥ, "ϑἰανε᾽ 15 ἴῃ σοηίϊγαδὶ νυ τ 
[8εὲ δἰτοραηῖ δηά νἱοϊδης ὑεβανίουσγ οὗ ἴδἊ 
7υάλίζίης Ἰεδάετγβ (2 (ΟΣ. χί. 20). 
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7 Βυῖϊ ννὲ ἤἴδλνε (ἢϊ5 γθάβιγε ἱπ γεῖ ποῖ ἀϊβεγεββεά ; τς γέ ρεγρίεχεά, 
ελγῖῃεη νϑβ86]5, [Πλὲ τῆς δχοα απο δῖ 'ποῖ ἰῃ ἀεδραὶγ ; ἴον, πσὺ 
οἵ τπε ροννεγ πιδῪ δὲ οὗ (οά, ἀπά ο Ρετβεουϊεά, δυῖ ποῖ ογβᾶκεῃ ; τυρσκέ 
ποῖ οἔ ιι5. ςαϑῖ ἀονγη, δῖ ποῖ ἀεβιγογεὰ ; Νηζα μὴν 

8 ἢ ἴε αγὸ ττου]εά οἡ ὄνεῦυ 5ἰάε, Ι0Ο Αἰνγαγβ Ὀθαγπρ ἀῦοιξ ἰῇ τῆς 

Θ. δίαϊεβ ἴῃς τϑᾶϑοῃ ΨὮΥ ἰξ 15 ᾿πη|ροββϑιδὶθ 
ἴοσ [εἶπὶ ἴο ργϑᾶοῖι ἢἰ ΠΊ56 } ἴῃ ΔΠΥ͂ ΟἴΟΓ ΠΑΡΑ Υ͂ 
ἴῆδη {παῖ οἵ ἃ βογνδηΐ, ΟΥ̓ ἴο ργοᾶςῇ Δ ΠΥ οὔθ 
εἶβθ Ἔχοορί Οἢγιδῖ 45 [οτὰ. ““Βδοδιιϑδθὸ [Π6 
Οοά νῆο ϑβαὲὰ 'ουῖ οὗ ἀδτγκποϑα ᾿ὲχδῖ 8841} 
Βκΐπθ᾽ (λάμψει) ἰΒ ΗΞ’'ὁοὁ Ὑ8ο 5Β5δοιμθ ζ70Σ 
50 ΣΠ1Ὸπιἱπὶπρ οὗ (ἢ6 Κπον θάρο... .; 
ΤΗΕ Οοά νἤνοθςς “ἢαϊ Ἰιιχ᾽ οδιιϑεά Ἰιρδῖ 
ἴο 5δίπε ουξ οὗ ἀδγκηθββ ἰῃ ἴῃς ρῃγϑίοδὶ 
στολίίοη, δἤοπθ οὐἵ οῦ [οννιϑἢ ἀάγκηθος ἴῃ 
ἃ πο 5ρίγιϊιι8] οτγθαῖίοη ἴῃ ἴῃς Αροϑβίϊο᾿β 
ποτ. Ὅε Δ]Ππιϑίοη ἴο ἢ8 σοηνογϑίοη 15 οὔ- 
νίοι5. Ὅῇῆε 504165 νυ] ἢ 6] ἔγοπι ἢΐβ θΟΟΙΙΥ 
Εγ65 δ Ἰδαπιαβοιι8 ψγεγα διιῖ ἴγρ65 οὗ (ἢοβ6 
ΨΥ ΠἸΟἢ [6}] ἔτοπὶ (ἢ 6 ογεβ οὗ ἢϊ5 βρίγτί:. Ψνδαῖ 
ννὰ5 τενϑδία ο ἢϊπὶ ννᾶ5 “1ῃ6 γίοτγ οὔ σοά 
ἴη {πε ἴαςε οἵ (ἢ γίϑι," Οὐ 8 ἱπιαμθ, ννῇοπι ἢ 
δῶν ἴῃ Ηἰ5 ρου Πα οστὴ δἵ ἢἰ5 σοῃνογϑβίοη, 
ΤΒε ὄχργοβ5 οὐ͵θοὶ νοοῖ [ἢδ σηἰηίησ οὗ Οοά 
ἴῃ ἢ5 ολγῖ ννὰβ ἴο βθῖνε νγὰ5 {16 "" Π]πιϊπίηρ ᾽ 
ΟΥ ἴπο Ἰιιπηηοι5. αἰ πιδίοη δπιοησοῖ τηθη οὗ 
ἴῆο Κπον]εάμε οὐ {Π|5 βίοσυ. ὅ66 Αοῖς ἴχ. 1 ς 
δηὰ ςοπΊραγο (δ]. '. τ6. νΏθη Οοά δά 50 
ςοηνεγίοα Πἰπὶ δηὰ 950 αἰβοϊοδθὰ ἴο ἢἰπὶ {ἢ 6 
οὐϊεςῖ οὗ ἢ5 σοηνογβίοη, ἤονν οουἹά ἢθ ἀο 
Οἴπογννίϑο {πὴ Ὀγοαοῇ ΟἾγιδῖ ἃ5 1 ,οστά δηὰ 
(δε ἜΧρΡΓο55 πιὰ: 6 οὗ (6 ΒΑίποτ᾽β ρογίδοϊςίοη, 
ΟΥ ΠΙπΊ5ο] Γ 458 δηγτῃϊηρ οἶϑο ἴδη ἰἢδ βογνυδηΐῖ 
οἵ ἴῃς Ομ υγοἢ ἔογ ΟΠ γσι᾿ 5 σακο ὙΠ τ} 5 
5ἴΓΙ ΚΙ νΟΓβ6 ἢ6 4115 ἔοτ ἴῃ ργοϑθηΐ [ἢ6 βίουγυ 
οἵ Π]5 πηι Πἰβῖτγ. ἢ δ ργαςῖῖσδὶ ἢἰπῖ ἴο ἴῃ 6 ἰθνν8 
αἱ Οογίητῃ 15 [Πδῖ {ΠΕΥ πιυδῖ ὃς αἰνεβῖοά οὗ 
[(Π6 γὯ]}, 885 Ὧ6 ννᾶ8 ἀο] νογοὰ [τῸΠπὶ ἢἰ5 ἀδγκο 
πε58. ΤΠΟΥ πιυβῖ ἴυγῃ ἴο ἴδε 54π|ὲ ρίοτίοιιδ 
ΟἸτγίϑί, γτονθαὶ θα ἴῃ ἢ 8 ργοδοπῃιηρ, 85 νγᾶ5 τὸ- 
νοδὶθα, ἴῃ ἃ ἀϊογεηΐ τηδηπηογ, ἴο ἴῃς Αροβίϊε 
Πιἰπιϑοεὶῇ. 

7-18. Ετοπι ἴπὸ Ὀτιρῆϊ 54 51. Ρδὺ] [υΓῊ5 
ἴο {πὸ ἀἄαγκ. [5 ποῖ ἴῃ ργοϊθηβίοῃη ἴο ἱηνναγὰ 
δηάἀ υπδϑοη ρίοσυ σοηϊγδάϊοιοα ΒΥ ἴῃς νἱβι ]ς 
λεῖβ οὗ ἢΐ5 δοάΠγ οχίσῖοποο ἡ ὙΠῈ δΊοσΥ οὗ 
Μοβεβ ἀδζεὶεὰ τἢ6 εἐγε.0 Ογισὲ ῃαὰ Ηἰβ 
ὈΟΌΓ οὗ πιδηϊοϑιθὰ βρ᾽οηάουσ ἰη ἴῃς πιοιιϊηΐ 
οὗ Ττγαηϑῆσυγαϊίοη. Νοιίμίηρ οὗ ἃ 'ἰκὸ κΚίηά 
δἰδοῃθδα ἴο 81. Ραυϊ. Ηὄὀ δά οπὶὺ ἃ πηθδῇ 
δοάγ, 4] οῖοὰ Ὁ ἃ ρου) ατ ̓ΠΒγτη Υ ἀπά 5ρ- 
ταλίιϑοα νυ ἢ ἴγᾶςο5 οὗ σι βογιην, νν Ὡς ἢ ννοῦο 
τερξατάθα δ ἴῆ6 πᾶσ οὗ σου ̓β ἐϊβαρργοῦθα- 
οη. Ταῖ ἢ!5 ρῃγϑιςδὶ ςοπάϊτίοη ννᾶ8 οπα οὗἉ 
Ἀπ] τοη [16 ἀο68 ποῖ ἄθηγ, διυιῖ ΟἹΪΥ Ρἷδοθβ 
[Π15 ἔαςϊ ἴῃ 115 ἴγιιδ ᾿ρϊ δηά δηβννοῦβ [Π6 
ἔλϊϑε δῃηά νυϊς κε πιϊδοοηδίγυςτοη8 Ῥυΐ ὕροη 
1 ΟΥ̓ δ5 ΘΠ ΘΠ, Ϊ68. 
Το βιυθοΐδηςς οὗ Π}8 ἀγχυπιεηΐ τῷ ἴο τῃ6 

εηὰ οὗ [Π6 σμδρίοσ ἰ8 :----ἰ, [1 15 Οοά 5 ρυγροβϑὲ 

(Πα Ηἰ5 ᾿πϑίσυπιεηβ ἔοσ βργοδάϊηρ (ἢ Οοβρεοὶ 
βδῆουϊά 6 νγοακ, [6 γονγοῦ ΌΥ ννἢϊο ἷ 
(τι ππρἢ 5 ἢ18 ον, 7-9. 11. [ἢ {Π6 δ᾽ ογπδ- 
(ἴου οὗ ἀοδάϊγ κυ βετιπρβ ἀπά εἰ νοσδηςοβ, 
[Π6 Αροβίϊθ ἰς 4 νϑγιδθ]θ 1ΠΠιἰσίγαϊίοη ἱπ ἢ 8 
ον ὈΟΩΥ οὗ ἴπ6 οτις πχίοη-ἀοαῖῃ δηὰ ἴπ6 
ΤΟΒΟΓΓοΟοη-} Π οὗ ΘΟ γί, τοσιῖ. δι ἢ ἃ 
δοιὰ νυ ἢΪ5 τηδϑῖογ ἰ5. ἃ δρῇῆ σοπιέοτί δηὰ 
ΔῊ ΔΗΒΜΟΓ ἴῖἴο 4}1] Ποβίϊο ἴδ ηῖ58. [ἰ. Η! 5 
Ὀοα ΠΥ ΔΗ οἰοη5 τοηὰ ἴο οΟἴΠΕΓ πιο π᾿ 5 ϑαἶνα- 
[ἰοπ, 12-15. ἷν, ΤΕΥ ψνοστς οὐΐ ἴον Πἰπὶ δὴ 
εἴεγῃδὶ ννεῖρμς οὗ ΡΙΟΓΥ, 16--18. 

7. “ΞοἹ] ἀ" νου]ά ὃδ6 ἃ ταῖποσ Ὀοϊζοσ σθης- 
ἀεγηνς ἤδη ᾿αυε᾽ Ἀπὰ “ ΘΧΟΘΒδ᾽ 1ἢδη ’ἐχεείν 
ἰεπερ." ὍΠδ τγϑᾶϑυγε 15 [ἢ 6 β]οσγίοιβϑ τι] ΠΙβί ΓΥ 
ἀἰεδογιθοὰ ἴῃ ἴῃς ἰαδῖ νϑσβε, ποῖ εχο]ιάϊης 
[Π6 βΊοσυ νι ἢς ἢδ5 ἴῃ σοπηῆοη νν ἢ 4]] 
θΟ] ον υβ δοσοσαάϊηρ ἴο '1. 18. ΤὮδ ραγίποη- 
ννᾶΓΟ νϑϑϑοὶ, ψνῃιοἢ ἰ5 ηοΐῖ ἴ86 νν]0]6 πδῇ 
(ν. 16) Ὀυῖϊ οἷν ἴῃς ὈΟΩΥ͂, Ἔχργοθβοβ [ἢ6 
δῦβοπςε οὗ θοδιιῖν δπά 50] 11 ὺ, δυςῇ 45 δεοης 
ἴο γεϑϑοὶβ οὗ βοϊὰ δηὴ οἰϊνοσ, ἀπά ἴῆς [16 Ὁ}1γ 
ἴο ἀείαοοπιοηῖϊ. Ὀγρακατο, αηά ἀοοιγυσοη,. [ἢ 
'θ ΒΟΔΙΌΘΙΥ ΠΕΟΘΘΘΑΤῪ ἴο 54Υ παῖ [ἢ]5 ἀορεϑ ποῖ 
ἸΠΊΡΙΥ ἃ βΟΠΟΓΑΙ Ὀάϑεηδ585 οὗ (ἢ Ὀοάγ. Τῆς 
ΤΟίογοπος ἰ8 ἴο ἴΠ6 Αροϑβί]εῖβ ὈΟΩΥ͂ ἰπ ρᾶγ- 
(ἰσυϊαγ δηά (γι ϑ[ ΠΥ Κηονν8 ποίμίην οὗ ἃ 
“ [Ἀϑ[[ἀηλ σογροσίβ," δυζ ᾿η51518 ὑροη {Π 6 ἴΣῈ16 
αἰ ηγ οὗ τῆς γ, νὨΙςἢ 5 “ἴδ6 54 πΟϊ Δ ΣΥ 
οὗ τπΠ6 ΗοΙγ Ομοβῖ᾽ δογθ, δαηὰ ἀοβδιηθα ἴο 
ΕἸΟΥΥ πογοαῖοσ. ὍΤΠ6 Ροόοννεγ 15 [ἢδϊ ΌῪ νυ] ἢ 
(Π6 (σοϑρεὶ 15 βργοδά (ἤγουρὴ ἴΠ6 Αροβζοὶ]!ς 
Τηἰ ἰϑίτγ. ὙΤ8ὲ ΚθΧΟΘ88᾽" πιοδῇβ ποῖ ΟΠῚΥ [Πα 
[6 ροννογ ἰβ8 Ἔχοθθα!ΠΡῚῚ βγεῖ ἴῃ 1ἴ5ε!, θυῖ 
παῖ 1 ρσγοδῖν ργθροηάογαῖθβ οὐδοῦ 4}} το ϑἰϑῖ- 
δῆςο. Οὐοὰά ἐπέεπάεά ταὶ τἢ15 Ῥοννοῦ 5ῃουϊά 
ὃς Ηἰ8, ἴογ ῃαὰ Ης ιιΞεὰ ἃ5 Ηἰ5 τη] ηϑῖεῦβ τῃ 6 
ξτοαῖ οποβ οὗ (6 δαστῃ, ἴ τι ρῆξ αν βοοπιθὰ 
τλαῖ {πε Οὐβρεὶ ννὰ8 εβϑίδ  ἰβῃεὰ Ὁ ἈυπΊδῃ 
ἌΡΟΠΟΥ. Βιιῖ τ ννᾶβ5 οἶθαῦ {Πδῖ ἴῃ 6 ψνοσῖκ ννᾶς 
Οοὐξβ, θη ἴῃ6 ογρδῃ8 επρὶ ογεάὰ ψνετὰ ἔγαὶ] 
δη4 ψνόοση. 

8, 9. Εουτγ ρμαΐγβ οὗ σοηίγαΞςί5 1 υςῖγαῖο τῆσδ 
ἔγδι Υ οὗ ἴπ6 ᾿Ἰπϑγυπιεηῖβ ἀπά {Π6 Ἔχοθβ8 οὗ 
τῆς ρΡονγοῦ, 45 ϑῃονῃ ἰῇ 81, Ρι}}}5 ὄἜχρογίθηςθ. 
τ. Ογυσποά, θαΐ ποῖ ρΡεπηξὰ ἰηἴο ἃ σοτπογ. Τ ΠΟ 
ἰάθα ἰ5 τηαίϊ οὗ θείηρ Ἰοϑιεϊθά ἴῃ ἃ στοννὰ (Μαγκ 
1, 9). Τ ΒΕΥ ᾶἃγὸ παγὰ ργεϑϑθα ἴοσ ϑρᾶςθ, ὃδυῖ ποῖ 
ἀτγίνθη ἱπῖο ποροὶοβ58 βίγαϊ[5. 2. [ἢ ας 168 45 
ἴο ἴ[ῆ6 ννᾶγ8 πὰ τηϑδῃβ οὗ Ἵδυγυὶπρ Οἡ {Πεῖγ 
ΤΩΪΠΙΞΕΓΥ εθεσίυ δ! γΥ, δυζ ποῖ τοἀυςσεά ἴο υἱοῦ 
ΠοΙρ οββῆθβθ. 32. Ρεγβοουϊοα, θυΐϊ ποῖ ἰεβὶ ἴῃ 
πε Θποτ γ᾽ 5 μβαηάϑβ ; ποῖ ρίνεη οὐὲγ ἴο ἴδ ρεγ- 
βοουΐογβΒ. 4. ΤΏτονη ἴο ἴ(δ6 στουηά, θυῖ ποῖ 
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δοάγ τε ἀγίπρ οὗ {πε ],ογά 7εβυ8, 
ἴδε τῆς ΠΠξπ ἽΠ6 οἔἩ }εβϑι5 πιίρῃς δὲ 
γηδάς πιληϊξεβὲ ἰη οὐγ Ὀοάγ. 

αι ἔογ να ψῃΟἢ ᾿νε ἅγα Αἰ νΤΑΥ 
ἀεϊϊνεγεά υηῖο ἀφαῖῃ ἔογ [εϑιι8᾽ 8δκε, 
τῆλε τῆς 116 αἷβο οὗ 7εϑὺ5 πιρῆς Ὀ6 
πλάς πιδηϊξεβῖ 'π οὐγ πιογίδὶ βεβῇ. 

11. (ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝ6Θ, Ὁ. [ν. 11--1 3. 

12 ὅ0 ἴπεη ἀεδῖῃ ννόγκείῃ ἴῃ 5, 
δυῖ {π|| ἴῃ γου. 

12 νε Πανίπρ πε β8άπιεὲ βρί ς οὗ 
[Αἴτῃ. δοσογάϊηρ 45 ἰΐ 185 ννγιτζθη, 
4] δεϊϊενεά, λη4 τῃογεΐοσγε ἤᾶνε [1 “Ρε. τιὸ. 
ϑροΚεη; ννὰὲ αἷβδο ὃδεϊίενε, δπὰ τῇογε- εἰὰ 
ἴογε βρβᾶᾷκ  ; 

ἀεδίγογεά. ΤῈ ηοζΐοη 15 ἴῃ Ριυγβι οὗ ἃ 
ἔιυριῦνο ἴῃ ννᾶγ, ῆο ψ ἤθη ονογίακοη δπηά 
γον ἀοννῃ 15. 5114}}[ 5'δῖϊῆ. Ηεῖθ ννᾶ5 
{πε ονογίητονν δυΐ, ὉΥῪ Οοαἶ5 ξσᾶςε, ποῖ ἴδ6 
δἰδιυρηῃῖοσ. ὙΠῸ βγϑδῖ ὑδιγ οὗἩ ἴπθ656 σοηϊγαςίβ 
Τοίογ ἴο εἰγουπιδίδητί δὶ ἀ:βῖς 1168 τς δεσοηά 
ἴο [6 ΔηϊπΊ ΒΥ ΟὗὁὨ ΘηοΠΊ168. 

10. Τηΐβ ἀπά τῆς ἐο! ον νεῦϑθο ρὰυΐ (6 
ςορίηρ δἴοηθς ὑροὸη ἴπε ὑγεοθαϊηρ 8η{Π{Π|6565 
δηὰ 5ῇῆον Ὀοβιά65 'ἰπ ἢονν ᾿ητἰπλαῖε ἃ γοϊδιοη 
ἴο ΟἸγιϑὶ ἴπθὸ Αροϑίϊς βἴδληαβ [ἤτοι ἢ [Π656 
βυδογίημγ5 δηά ϑιιγνινηρβ. “ Βεαγίηρ αδομὶΐ"" 
ΥΡΙΕΓΒ ἴο {Π6 ἐγ βεηνναγα ν6556]5 δηα ἀθϑογὶθε5 
ἢ στοαῖ ἕογος ἴῃς ᾿ἰποοϑοδηῖ δαί ν Υ δηά τἴἢ6 
ννοτ  ἀ-νιάθ ἔγανεὶ οὗ [ες Αροϑβίϊε᾽ 8 Πλ 55 ΟΠΔΤΥ 
16. “ΠΕ ρυζζηρ ἴο ἀφίῃ ᾿ οΥ̓́ΓΑΙΠΘΓ “ Π6 
ἀοίπε ἴο ἀσφδίι," 1 δυςῇ 4 ρῆγαθθ Ἵσου]Ἱά ὃς 
ιιϑδοὰ, νουϊά 6 ἃ πιοτὸ σογγοοῖ τοπάογιηρ 
1Πδη “1δε ἀγίηρ," 45 ἴῃς οτ κῖηδὶ ἀθποῖθβ πὸ 
ΡΙΌςΘΟ55 οὗ " πιακίπρ ἃ σοῦρβα, διιῖ [ἴ ἢδ5 ἢῸ 
οχδοῖ Πρ }|5}} δαιναϊοηῖ. ΤῊς ἰά68 ἰ5 Ἐχϑςῖν 
[6 54π|6 45 ἴῃαΐ οὗ πε “δυβογιηρβ οὗ ( ἢγϑι" 
((. 4), ὀχοερῖ {πᾶὶ ἴπεϑε βυβογίηρθ ἀγῸ ἤΘΓΘ 
τοϑίγιςϊοα το [πε Ὀοάγ (ςοἶ, Ὁ Δ]. νὶ. 17), Δηά ἀγὸ 
ΤΟΡγοβοηϊοα ἰη ἴπ6 ουἰπλιηδῖίπρ ἀπά ἀοδαὶγΥ 
ἔοτταῃ ἰὼ νυ Ὡς ἢ ΠΟῪ ἀτγὲ ἴηε ἀπαίοριις οὗ ἴπ6 
Ι,ογά 5 σγυοῆχίοη. ὙΠΘΓο ἰ5 ἃ σοπιπιιηίοη 
οὗ ὈΟΟΠΥ ἀφαῖῃ δεΐννθοη [6 Τ᾿ ογὰά [655 δπά 
Ηΐ5 σοπίρϑβογβ, δηά ἴῃς οδ]εςῖΐ οὗ (Πϊ5 15 ἴῃαϊ 
{ποῦ ΠΊΑΥ αἰ5ὸ 6 ἃ πιδηϊοϑῖθα σοπιηλιπίοη 
οὗ θοάιγ ἰδ θεΐννεεη Ηἰπὶ ἀπά ἴμεπὶ. Ὑἢε 
υἱτίης ἴο ἀδαῖῃ πενοῦ σοπΊθ5 ἴο δεῖιδὶ ἀεδίῃ, 
οδιι56 ἰξ 5 αἰνναᾶγϑ διτεϑῖδα δγ ἴῃς ᾿πῖογνοη- 

τίοη οὗ {πὶ ὙΟΙΥ 584Π|6Ὲ Ῥοννεσ οὗ ᾿ξ Ὁγ 
νν δὶς (ἢ γϑῖ τοϑο ἔγοτῃ [ἢ 5 ἀεδά. ὙΠηὸ σοη- 
τἰπ4] ἀο!  νογαηςο οὗ ἴῃς ΔΑροϑβῖϊς ἔγοπι ἀδθαϊῇ 
ἰς ἃ βἰδηάίηρ ἂη νυἱβίδ]α πιίγαςὶα οὗ Γγεβιγ- 
τοσϊίΐοη δηά ἃ ἰδϑι ΠΟΥ ἴο ἴῇς νον] τδαῖ 
6 Ργοργοββ οὗ τε Οοβρεὶ 15 σοά᾽β νούϊ. 
Τὴ6 [υάἀαϊζοῖθ δὰ πὸ διιοῖ σοπιπλιηΐοη 
νυ ΟἾ τισι 45 τη5, ΤΟΥ δβοδρεα ρογϑθοιτοη 
Ὀγ ργεδοῃίηρ ἃ ἰθξαὶ Οοβρεὶ ((Δ]. νἱ. 1: 2). 

11. Εχρίαπδίοσν. ““]πυαγ:," ΜΆΓΟΝ 5 ο- 
Ρἰιατῖς δηὰ θορίηβ ἴπ6 νεῦβθ ἴθ [6 οτἱρίηδὶ, 
δἤΟΥΒ πλοῖο αἰδοῖ π Υ τπδὶ {Π6 Ὀεΐηρ ρΡιϊΐξ ἴο 
ἀοαῖῃ ἰ5 ποῖ ἃ (πη υηάθγροπο οπςθ ἕου 4}}, Ὀαῖ 
ἃ σοπεη ιν τοποινεά ρτοςεβ8. Ηδ ἀἴ65 ἀδι]γ. 
α0 189 ᾿ἐνέπα," νυ ὨΙοἢ 15 γαῖ ΠΟΥ πλοσὸ ροϊηϊοά 
1Π8ῃηὴ “«Ὁε αὐυδίεῦ {υε" ϑεῦνοθ ἴῃ ραγί [86 
ΒΆΤῺ6 Ῥυγροβα, 5 ρη γπρ {παῖ 6 5 τηδ παι ηθὰ 
πη ἰδ οηἷγ ἴο δὲ δβαπάδά ονεῦ ἴο ἀδθβίῃ δρδίη. 
ΤῈ ρουμαρβ 4130 ὄἼχρύεϑϑοβϑ, ΟΥ̓ ρἰδοίης [ἰε ἴῃ 

αἴοβα ἐν μη ον νι ἀδαίῃ, [πε τουτῖδ]6 
σπαγαςῖοσγ οἱ ἴπ656 {γαἷβ ἰη νυ ΒΙοἢ ᾿νης τπθῇ 
Δ΄ ίδοθ ἴο ἔδοθ ν ἢ ἀθαῖῃ. ὙΠῸ οτίς πα] 
νΟΓά ἴογ “"ωγε ἐεἰ υεγεά " 15 τῇδ βδαπὶὸ ἡ πὶ ἢ 
15 ι5δϑὰ οὐ [υἀ45 ϑοδγίοί 8. “ βαπάϊηρ οὐοσ 
]6505 ἴο Ηἰβ οπιδη ὀχεϑουϊοποσβ. Ομ τσὶ 
ΔΡΡ 168 1 οίἢ ἴο δι πΊβ οὶ ἀπά ἢ15 αἴδςο!ρ)]68 
(υκε χχὶ. 12). [ἴ πιεδῃ8 5Γ ΕΥ̓ ὁ ἀτὸ ὈοῖηΣς 
παηάορά ονοσ.᾿ ἴΙῖ' ἰ5 ἃ Τερι αῦ ἴοτῃ [ῸΓ 
ἀοΙΙΥΟΥΥ ΟΥΟΥ ἴο [ι5ῖ|σὐ δῃηδ ριυπίβῃγηθηῖ. 
“ον ὕει σαζε᾽" ἨοΙρδ ἴο ᾿Ἰἀοπίν {π6 ρυῖ- 
τίη ἴο ἀφαῖῃ ν ἢ {παῖ οὐὗὁἨἁ ΟἸγδὶ δπά ἰ5 86 
ςοηπροίίηρ-ηκ Ὀεΐννοθη ρυζτίηρ ἴο ἀφαῖῃ δπὰ 
Πιδηϊεϑίδτοη οὗ (δ 1 οὗ [|6505. ὉΤδα 
ΒΙΓΟΠΡ ΡὮγαϑθ “ ἐπ οἱ γπογίαἱ 3,216, ἴῃ δῇ οι" 
Ρἢδίίς ροϑβιζίϊοη δἱ ἴΠ6 οεηὰ οὗ ἴῃς νοῖϑθὸ δηά 
ϑυδϑιυτϑὰ ἔογ “ἐπ ομγ δοάν " ΟΥ̓ γ. το, ἰηἀ!οδῖοβ 
ἴον ἀδορὶ ἴπε τεβυσγοςσιοη- δ οὗ ΟΠ γιβῖ 
Ρεπείγαϊθα τῇ (ἢ6 Αροϑίϊεβ ρῃγϑιςδὶ) ογρδη! βῆ. 
[τ σοπηπλα παῖδα ἃ ᾿ἰνηρ ρον ΕΓ δηὰ ἃ κιηὰ 
οΟὗἁ Ἱπιρ ΓΙΌ] η658 ἴο ἴδ ὙΟΓΥῪ διιδοίδπος οὗ 
πὸ Ὀοάγ, ἴο (ῃε ἢἤδδῆ σῇ 15 Ἐϑϑθη ΠΥ 
τλογίαὶ δηὰ σουγαρο Ὁ] 6. ΑἋΥΕΙΥ͂ βίκῖησ 
δἴαϊζοιηθηΐ [ἢ]15 18. 

12, ΤΠ τεβϑιὶῖ οὗ (6 αδονὲ Ἴοηδίἀοτγα- 
(ἰοῃ5 15: “89 ἀδαῖῃ ἔα κϑϑ οἵθϑοί ἰῃ υ5, ουῖ 
[89 Ἰ᾿τΐε ἴῃ γου." Ὑδουρὴ ἢ] ρἢγϑίςδὶ υἱζδ ἐν 
ἷ5 πιδὶ πἰδϊποά, πονογῖμοἶοβθ ἢ18 ἀδδαϊγ βυῆθοσ-: 
ἱπρ8 ννοσκ δπὰ ἴ6]] ὕρορ πὶ ἰη ἴῃς ρ»ταάυαὶ 
Θη θοῦ] ηρ δηά πηδτγτίηρ οὗ ἢὶ5 ἔγαπιο (νυ. 16) 
Η 8 δνου-τοησνϑα ᾿ἰθ, οἡ ἴῃ6 οἴοῦ μδηά, δῶ5 
ἰἴ58 οἴεςξνε ορογαίίοη ἀπλοῦρ ἴδ. (ογ (ΒΔ, 
νγῆο {ΠΟΓΕΌΥ ἤᾶνα (πεῖ δριγιζυδὶ τὶς 65 ἰἢ- 
ογοαϑοὰ ουἱ οἵ (Π6 ἴγεάϑυσε νν σἢ ἢὸ ολστο 5 
ἴῃ τῆς Ὀθαί(ογοὰ φαγί οηνναγο νθϑϑ6].. ΗἜἊ δᾶ5 
4}} τὴς ννογϑῖ ; ΠΥ 4}} ἴπε Ὀεδῖ. ὙΠΟΥ ϑδουϊὰ 
τπογοίοσο Ὀ6 (πὸ ἰδϑῖ Ῥοβοηβ ἰῃ ἴῃς ννογὶ ἃ 
ἴο ἀοδρίβο πὶπὶ ἔοτ ἢῖ5 νναϑσίεα ἔγαπιθ. 

13. Τῆς εσοπηρείζίοῃ ἰ5,  Ὀυϊ τπουρῇ ἀοαῖδ 
ἍΟΥΚΒ ἴπ 08, νν6 ἤδνο ἴηι ψ ΠΙςἢ ῥγενοηΐβ υα 
ἔγτγοπιὶ ὑδίηρ 5ιἰθηςςα., Ηὀς ἰ[ΠἸυδίγαῖεβ ἢ 15 
πιοδηΐϊηρ ΟΥ̓ υοίηρ ἔγοπι ἴπῸ 1 ΧΧ. 8. οχνὶ, 
10, ΥΘΥῪ ὑτγιοῆγ, Ὀδοδυδα ἴῃς ρᾶβϑβ8ᾶρε, θείην 
ρα οὗ (6 τὰ Ηδ)]εὶ, ννὰ8 ἕδπ ασ ἴο 
εν ϑἢ τοδάεγϑ δῖ ΔΠΥ γαῖς. Ῥϑβ]π|5 οχῖν. δὰ 
οχν. δοοοτγάϊηρ ἴο (ἢ 1ΧΧ. σοηβιτυςα Ῥϑδὶτη 
οχνΐ. δοοογάϊῃρ ἴο ἴῆς Ηεῦτεν νεγβίοη, δηᾶ 
{ΠΟΥ ΠΟΥΙΔΙ ΠΥ δθοπὶ, ἴῃ τηδίζεσγ, ἴο σοηδίταῖϊα 
ΟΠῚΥ οης ςοπιροβίοη. ὙΠῸ υυγίζεσ ῃδὰ ὈδοΏ 
ἰη ἱπηπιίπθηΐ ρεΓ}} οὗἁ 11, ἀπά ἴῃ σοηβοηυδποδ 
οὗ δὶς δοί οὶ ὶθ Οοα 5 ῥγοϊεςτοῃ, 6 ε ἴῃ 
ΡΤΑΥΕΥ ἔοσ ἀεἰϊνεγάῆοθ. Ηδνίης οὐιδιποα τ, 



ν. 14---16.] 

14 Κπονίηρ τῆαϊ ἣς ννἢϊοἢ ταὶβοά 
ὉΡ ἴῆε Ιοτὰ [εβι}8 584] γδὶϑαὲ ὉΡ 8 
Αἰβδο ΕΥ̓͂ [εδυ8, Ὧἀηἀ 5}}4]] ργεβθηῖ “ἐς 
σἢ γου. 

Ις Εογ 4]1] τῆϊπρβ γε ἴῸγ γουγ 
δΆΚα5, τί τῆς δρυπάλδης ργᾶςςα πιρῃϊ 

ἢ ὑγοοϊαι πιὰ {πὸ πΛΟΓΟΥ δηά στρ θουβη685 οὗ 
Οοά, δηὰ ἀδεϊαγοά [παὶ δ βδοιϊἃ θ6 αὐε|,» 
ίκανιπῷ ἰο Οοά ἐπ 1ῤοὸ ἰαπά 9.) ἐδὲ ἰδυίηγ. 
ΘΙ ΠΉΠΑΓΪΥ ἴῃ6 Αροβίϊθ, μανίηρ ἔαἢ, σοπῆττηρθά 
ὉΥ ἐχρεγίεηςε, [πὲ μὲ νν}}} δὲ ἀεἰνετεὰ ἔτοπὶ 
ἢ15 ἀοδάϊν {γῖα]β ἔσο σ ἴο δοῦν Οοά ἴῃ [6 
Ιλπά οἵ ἴἢς Ἰνίηρ, ἄοεβ ῃοΐ αἰΐονν ἢϊ5. ϑιιῆου- 
ἴῃ;8 ἴο 5ἴῖορ 5 βροακίηγ. Ὅδδ οτἱρίηδὶ ννοτὰ 
ἴοΥ ““βρεάακιηρ " 15 υεα ἔοτ ργεδοπίηρ (ΡΉ]]. 
. 141: Οο]. ἵν. 3, 4: τ ἼΤδ6β5. ἰΐ. Δ, 4, 16), 
δηὰ [6 “ΠΟΙΟΥ͂ δὰ στρ εοιϑηε855 " οἵ Οοὰ 
ψν ὨΙοἢ ἴῃ Ῥ5αϊπιῖσῖ ργος αἱ πιθαὶ, ννἤθη ἱπνεβῖοα 
νὰ (πεῖς ΟΠ γιβίίδη 56Π86, ἃγθ ἰῃ ἃ ἰαγρο 
Τηθάϑισο ἴῃς 5ιιδ]θοϊ-πιαῖῖοῦ οὗ ἴπ6 Οοβρεὶϊ. 
ΎΠοΓγε 8, ποννόνεσ, 0 προοά ἴο δχοϊιιάθ ἢ15 
Ὀοϊά ϑρεακίης (ἢ. 12) δϑοιῖῖ 18. τ ΠΙ Β[ΤΥ. 
“Τῇ 5ρισγὶς οἵ (δ ἢ ἢ ΠιαΥ ἀρποῖς ἴπδἴ [οΠΊΡΟΓ 
ΟΥ̓ ἔγαιης οἵ πιὶηὰ οὗ νῇιςἢ ἔδιτι 15 ἴῃς οΠᾶ- 
ταςίεγιϑῖς (οξ τ (ον. ἱν. 12, τ Ρεῖ. [᾿ϊ.. 4, δπὰ 
Οτίπιπι [,6χ. οἱ πνεῦμα, Ρ. 356), θυῖ Ιἴ 8 
Ὁ.51.1.4}}Υ υπάογϑοοα ἴο βρη ἴἢ6 ΗΟΪΥ δριπῖ, 
δοςοσζάϊηρ ἴο ννῆϊςἢ νἱονν, ΔΙΌ τηιδὲ 6 ἴακοη 
ΤΉΔΊΠΪΥ ἴῃ [ἢ 6 86η56 οὗ {γιιϑῖ ᾿ηΏ Οοά νη ϊςἢ [Π6 
δρί γι ἔοσίουβ. “ὙΠῸ 84πὶ6 ἢ ΘΙΤΠΘΥ τλθδηΠ5 [06 
ΒΆΤ 6 δρίγιτ νυν ςἢ δοζιδίθὰ τΠπ6 τυτιΐϊοῦ οὗ {Π6 
Ῥϑβαϊπι, οὐ ἴῆογο ἰ5 ἃ 515 ἢ Ἰστορ.  ΔΥΓΠῪ οὗ 6χ- 
ΓΟβϑίοη ἴῸΣ “ 16 5ΔΠΊ6 5ρ ΓΙ νν ὨΊ ἢ 15 δοςογά- 

Ἰπα ἴο ἴΠ6 ραβϑᾶρο οὗ δογίρζιγο,᾽" 1.5. (ἢ6 58 Πὶ6 
δριγ οὐ (Δ ψ]ςἢ ξοιπά υτίοτγαηοο ἰη τῆς 
Ῥάβϑᾶρε οὐ ϑογίρίυσε :--το . δο]ϊονεὰ ; ψνῃεγο- 
ίοστο 1 βρακο."» 

14. ννῃοῖπον τἴῆ6 Κπον]οάῖρο ποῖ 8 ἴῃς 
(ἢ οὗ ἴῃ ἰαϑσὲ νοσϑθ ἰῃ ἰἴ5 σου] οἴου ἕογπι οὗἁ 
Δ5ΒΌΓΔΏΓΘ ΟΥ ἴΠ6 Ὀ4515 οὗ [6 τγιιδῖ ἱπηρ] 16 ἰη 
(ἢ, [ἢ 15 ἴῆ6 ρῥτοιιηά ἴογ ἢ8 οοητπιιοὰ 
Ρετβενοσγίηρ ἴῃ Ὀγοοῆηρ. ΔΥΠδὲ τῆς Αροβίϊς 
Κποννδ ἰ5 ἴπωῖ “Οοὐ..... ΜΠ] Γαδ ὉΡ 118 
αἶϑο υὯἱῖδ (σύν) [6518 ἀπά ργοβοηΐ τ15 ν ἢ 
γοιι." [{|5 ᾿ππροβϑβιῦ]6 τῃαἵ [ἢ τοΐεγεηςς σαη Ὀ6 
ἴο {ἢ τεβιιγγεςτίοη οὕτῃς Ὀοάν αἵ ἴ[ῃε Ῥαγοιυϑία, 
ἴον 5ῖ. Ραυ ννὰ5 ρογϑιδήοα, ἤθη ἢ6 ψτοῖθ 
της ΕἸγϑῖ ΠΡΊ5116 τα ἣὸ δῃου ἃ ̓να 00] [86 
1, οτά δ σοπηηρ, δηά ἴΠοΓῈ 15 ΠῸ ἰηάϊ!οδιίίοη ἴῃ 
(δε δεςοοπά {Ππ|άῖ Πἰ5 νἱενν πδὰ υἱπάθυροηθ ΔΗ 
σἤδηξο, ὨΟΓ ννᾶ58 {Π]|9 ροβϑὶ]6 ἢ 50 δῃοσί δῃ 
ἰπίογνα!. ὙΠῸ ἰάθα 15 511} τπδῖ οὗὨ ργθβογνὶπρ 
᾿ἰπὶ 4ἸϊνῈ ΌΥ̓ γΓαϊδίηρς ἢ18 το θιιηἀ ΒΟΩΥ ἔτγοπὶ 
81 ἘΠ ὙἸΠ 0 5 νυ ἢ! σἢ ννοιυ]άὰ οἴδπογννίδα ἀσδϑίγου [.ἥ 
ΤΠἼ15 ἴακοβ ρίδοσς “τ ὐτὰ [65115,᾿ Ὀδοδιιδθ ᾿ἴ ἰ5 
ἴη νἱσῖθ οὐ [18 εο»ρημρίοη ΟΣ ἐ «υἱὴρ τπ6 
Ἰ,οτγά, 2.6. γῪ τῆς ΕΥ βᾷηὸ ροόονοῦ οὗ Οσοάή, 
ψ ΙΓ ἢ ταϊϑοά (τοὶ Ποπὶ ἴΠπΠῸ ἀοδεὶ, [μα τΠ6 
ἀεἰνεγδπος 15 εἤδοϊοα, Ὅῆο νοτῦ “ ῥργεβεηῖ ᾿ 

7, ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘ, ΙΓ. 

τὨγουρῃ τῆς τΠδηκβρίνιπρ οὗ τδΔηΥ 
τεάοιιη ἴο τἢε ρου οὗ (σοά. 

16 ον ψῇῃϊοὴ σδιι56 ννα ἔδιπί ποῖ; 
δυξ τῃουρἢ ΟἿΓ ουνναγά πηδῃ ρΘΓ 5}, 
ῶ τε ᾿ηνναγά για ἰ5 τεπεννεὰ ἀδ 
γ ἀΔγ. : 

οὐσουτβ οἴρφη ἴῃ δ8[. Ρδυὶ. Ης Ἰοοκβ ἔογννασὰ 
σῇ ῥσιάδ (1. 14) ἴο δῖ5 διησίίοη οὗ ργϑβθηῖ- 
ἴῃν ἴδε Οδυτγςοῖ ἴο ἴπε ϑανίουσγ δὲ Ηἰβ δάνεηϊ 
45 ἃ Ρυγα ὈΓΙΩ6,  (ΟΥ. χὶ. 2; ΕρΡῆἢ. ν. 6; (οἱ. 1. 
22. [ἴη ἴῃς νεῦθο ὈΘΙΟΓΟ 5 Οοά νν}}}] ῥγεβδηῖ 
ἴο Ομ γῖϑι {η6 Δροϑβίίθ, 48 ἴπε ραγδηυτηρῆ, ΟΣ 
Ὀγἀοργοοπιβ πιαη, τοροῖποῦ ἢ ἴπ6 τι άθ. 
ΗΙ5 ἰδ Ψν1}} 6 ρῥργοϊοηρεαὰ ἴογ τπαῖ γστοδῖ 
δνοηῖ. [}π Ερῆῇ. ν. 27, Ογιβὲ 5 βαϊὰ ἴο ργθ- 
δοηῖ (6 Οδυζχοΐ ἴο  ἱπιϑοὶῖ, ἀπά ἴῃ (ο]. ἱ. 22, 
δι:οογαϊηρ ἴο οπθ νίονν, ἴδε τοιοῦ οὗ {Π6 
ΟΕυγοῦ ρῥσγεβοηΐ {ποβεϊνοβ ἴο ΗΪπῚ. Ὑ656 
νδτατοἢ5 ἤδνο ΓΠΕΙ͂Γ ἀπο 65 [ἢ οΟἴποτ οΆ568. 

156. Ηε [48 8414 “ψν γοιι,᾽ ΤΟΥ 411 ἢ18 ἀγὶπης 
Δηα τονϊνηρ ἰ5 ἔοσ τπεὶγ σᾶάκθὸ. Α8 Οοάξβ 
Ργονιἀθπίϊδὶ ἀθα! ηρ5 νἱἢ [ἢ6 τσ γϑ οὐ (ἢ 6 
Οὐοβροὶ ρϑπογα νγ ννοσα ἔογ ἴπ6 βαϊναϊίοπ οὗ 
πιδηκίη, 580 ΗΙ58 ρῥτγοϊεοϊίοη οὗ 8. δι) ἰη 
Ῥαγιίουϊατ ννὰ5 ἴογ ἴῆ6 δᾳκ οὗ ἴποβεο ῆο 
ἍΟΓΟ ἴΠ6 βρϑοῖδὶ οὐ]θοῖβ οὗ ἢὶ8 πιϊηϊϑῖογιαὶ 
σατο. Τῆδ ίδίοπιεηϊ τὑοβοπλθ]ο5 {παΐῖ οὗ ᾿. 
6, ἀῃὰ {δ οδ᾽]οοῖ ννϑϊοιν Οοά 5 ἰῇ υἱϑνῦ 15 
(6 βᾶπὶὸ ἢ τπαῖ ἀδβογι θα ἴῃ τῆς ἰαζζοῦ 
ραγί οὗ 1. 11. κ“[π ογάοσ ἴμαϊ [πὸ κγᾶςς 
δανυΐπ ας ΒΌΟΌΣ ἀθὰ πηδΔΥ, {ΠγΟυ μἢ [Π6 ργοδῖοσ 
ὨυπῦεΓ οὗ τποϑε ννΠο νυ} ὈδηθΠ ὈΥ τἴ, λ ΚΘ 
ΓΔ καὶ νὶπ ἴο δυροσ ρου πὰ." “ὍΤὴΠἢ6 
ἔτᾶςθ " 51ἴῃς6 σοπθηι αὶ ἐδ] νογδηςο ἴγοτη ἀσδίῃ, 
85 15 “ΠΡ Β ἦ1π 1. 12. 1{5“Ππανίης δρουηάοά "ἢ 
ςοῃβίϑῖβ 'ἴῃ [15 Ὀείπρ' ΔΙΊΡΙΥ δηά ἰννᾶγβ νους ἢ- 
δεΐρά, ὙΠδ Οὐ κῖπ4] πθΔῃ8 -:--- Βα ΟΟΙΏ6 
ἴο »τοδίου ᾿ἱπογθαβο.᾽ ὍΠα ἰοηρεγ Πο [5 ϑραγεά, 
ἴῃς στγϑαῖεγ Μη] Ὀὲ πε πυπλθεγ οὗ ρεγβοηβ ΨΟΩ 
ἴο Ογῖδῖ οὐ σοηβηπιθα ἴῃ (ΟΠ τιϑβῖ, δηά [86 
στθαῖοσ [ἢ6 σΟΙΊΡΔΩΥ οὗ {Παηκϑρῖνεσθ. ὍΤὮΣ 
τοηάογίησ οὗ [πη Κ5 ἀπά ρίουγ ἴο Οοά ἴογ ἴΠ6 
1ηο 5.4 0]6 ὈοποΗϊβ γοοεινοὰ τγουρῃ ΟἾγϑῖ 
ἱπΊρ} 165 ἴη6 τοϑϊοσγαϊίοη οὐ ἴῃ6 ἔγιις σοἰδιοπ 
Ὀοΐνδοη Οοά δπηἀ τῇδ δηὰ 15, δοςοσάϊηρ ἴο 
τη) 6 Αροϑί!εἶβ νέθνν, ἴῃς ἐπα δηὰ δἰπὶ οἵ Ἔυθῖγ- 
τὨϊηρ ἴῃ 15 νου], 

16. νὰ (μς «αἴίαϊππιεηὶ οὗ [ἢΠ|8 γστοαῖ 
οδ)]εςῖ Ὀείοτε πὶ, ἢ ἀοε5 ηοῖ ἰοδθ σουγαρθ, 
Ὀυῖ, οη {πὸ ΠΟΠΙΓΑΓΥ, δηλ ἀϑὲ [6 ννεὰσ δηά 
ἴοατ οὗ 5υδοτγίηρ, ἢ6 τϑοεῖνοβ ἃ σοηζίπυδλὶ 86- 
οδϑϑίοη οἵ δβίγοηρίῃ. Ης δπιῖβ, 45 ἰῃ ν. 12, 
1παἴ 5 παῖυγαὶ τηδη τπάργροοβ, ἰπ βρίΐς οὗ 
15 τανῖναὶ τσγοιρῇ ΟἾ τσ 85 ΠΠ, ἃ ρσυδάυδὶ 
νναδσίθ. Βιιΐ ἴο σοιῃροηβαῖο ἴοσ [ῃ15 ἃ σου πίογ- 
ῬΓΟΟΘ55 ἰ5 βΟΪΠρ ΟἹ ὙνΏΙς ἢ ἢ6 (4115 “ἃ ἀδγ-Ὀγ- 
ΑΔΥ τοηθννδὶ οὗ {Π6 ἴπποσ πιδη. Τῆς ρῆγαϑα 
“ ουζνναγὶ τηδη " ΟσσὺγβΒ ΟΠ ποῖ. ΤΠ 
“ἸηνναΓ πιδη ᾽" 18 βϑροκϑη οἵ ἰπ Ἐ οηι. Υἱὶ.  δηὰ “ 
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17 ογ οὐὖγ ἸΙρῃς δῇ ςτίοη, ἢ ]ς ἢ 
18. δυΐ ὺγ 4 πιοπιεηῖ, ψνογκεῖῃ ἴογ 
18 ἃ ἴαγ πιοῖε Ἐχοεεάϊηρ σϑπά εἴεγηδὶ 
ννεῖρῃς οὗ ρίογυ ; 

18 ΝΉΙΪ6 ννε ἰοοίκ ποῖ αῪ:Ἦὲ ἴδε 

ἘΡΉ. "]. τό. [π ὈοΙῃ Ρϑϑαρδβ ἰἴ ἀδηοῖθβ ποῖ 
(Π6 ννῃοϊο οὗ πλλη᾿5 ἱπιπιδίοσιαὶ πδίυγο, δας 115 
ΒΙρβ δὲ ρατῖ, [σοι ν]σἢ ἢ 15 τεσερίϊνο 
οὗ ἀϊνίπο ἰηβυσηςοβ, οὗ ΠἸυτηηδοη, οἵ δ6- 
ΠΟΙ ἃ πὲνν ογοδΐισο, δηά οὗ ννῆϊς ἢ ἴδ 
Τοργοβεηϊδίινο ἔδου υ ἰῃ ἴὴ6 παΐῃγαὶ! τλδῃ 18 
νοὺς ΟΥ Τοᾶϑυῃ. Τῆς ἸάθΔ οὗἁ " γϑῆθνναὶ ᾿ ὁσσιγβ 
ἴΏ ἴῃγοθ οἴποῦ ρἴδοθς ἰῃ δῖ. Ῥδυὶ, δηὰ ἰη 
ἵνο ουΐ οὗ ἴῃ6 ἴπγοθ 15 ἜΧΡΥΘΘΘΙΥ δρρὶοὰ ἴο 
{Π|5 ἔδου ΠΥ οὗ πιδη 8 πλίυγε. Ἐοπι. Χὶϊ. 2; 
2 ΕΡΉ. ἵν. 21; (οἱ. ||. τι. ὍΠὸ τηοδηϊηρ ἰῃ 
(Π6 γεῦβε δοίοσε 115 15 ποΐῖ παῖ ἢθ 18 γεσειν!ην 
πον 5ΌΡΡΙ165 οὗ γεβοϊ υτϊοη, σουσαρα, ΘΠΟΓΡΎ, 
ΘΉΔΌ]ης πἰπὶ ἴο σοπίϊπιθ δ᾽5 νου κ ἢ ἰη- 
[οπϑποὰ νίρουτ, Ὀυῖ (παῖ τς δρίγιζυδὶ πιδη 
δοοοσαΐηρ ἴο (ο]. "1. το, 15 “ γεπεαυεά.. 
ΔΟΟΟΓαΪΠ ἴο πε ἱπιαρε οὗ Ηἰπιὶ {παῖ ογθαῖθά 
δῖ τι." [Ιἢ ΟἴΠΕΙ '᾿νογάβ ἴπε [γαηϑῆριυγδίίοη οὗ 
111, 18 15 ἀδι!! δάνδποίπρ. Ηἰβ5 ἀγρυπιθηῖ 15 
Οὐ 115 ΨΑΥ ἴο ἴπε ἤπδ] βίαρε οἵ τῃδΐ [γδηϑ- 
βευγαϊίοπ, νης ἰ8 [6 ρογιβοδίίοη οὐ {δὲ 
Ῥοάγ, ψνῆθη ἴπ6 δαγῖμοη σνοβϑοὶ 51}4}} ἢᾶνθ 
ἔα! θη ἴο Ρίθςοδϑ. 

17. Τῆε εχρ᾽απδίίοη οὔ {π656 ἴννο ὀρροβίϊε 
ΡΓΟΟΘ5565 ροϊπ ΟἹ 5᾿π|}}} 3 ΠΘΟΌΒΙΥ 5 παῖ (Π6 
δλης ΔΗ]. !οη ννΒ]ς ἢ ννογκβ ἮΝ Ῥἢγϑι.δὶ 
νασία ννΌγ ΚΒ αἶδο ἴπε βρί γτι18] σέπονναὶ. [ἰ 
15 αἰπιοϑβί ἱπῃροϑβϑιθ]ε τὸ γεργοάιςε ἴπ6 ἕοσγοβ οὗ 
ἴδε. οτἹριπαὶ, ἴῃ ἢ ἢ 1ῃ6 Ἰαηρυᾶρσο ἰαθοιγς 
ἀηάογ ἢ Ἰοδά οὗ ρίοσγ. “ὙΠὸ πιο ΒΥ 
᾿ἐπδῖπθδ8 οὔουγ ΔΠΙςτοη ννογκοίῃ ἔου τ15 ἴῃ ἃ 
ΒΌΣΡΑΒΒΙΠ ΠΔΉΠΟΣ ἴ0 ἃ ΒΌΤΡΑΒΒΙΠΗ Σθ- 
8}1 δῃ εἴογηδὶ νεῖ ῃϊ οἵ βίοτγ." ὙὍῇε 5ρί τ 
οὗ (411 ννδῖς ἢ σϑ 1565 ἴπ6 ουδοίδηςο οὗ 1πὶπρ5 
ποῖ 566η ἰηνοσγῖβ [ἢ6 τ81ι14] τγοϊατίοη οὗ 1ἀ685. 
ΑἸ οἰίοη, ρόπογα ν τεοραγάθα 85 4 ἰοδά, ἢδ5 
Πογα πε αι οὗἨ Πρ πθ58. ΟἸΟΤΥ͂, μεπθ- 
ΤΑΙ τεραγάεά 45 δὴ εἴθοσίαὶ βρίεπάοιιτ, ἰ5. ἃ 
ννοῖρηῖ. ὙΠῸ δἰιςζίοη 15 ποῖ ᾿ἰρδϊ ἴῃ [156], 
δυΐ ΟΠΙΥ ψμὲπ ρΡυΐ ἴη πε Ὀαίδηοε ἢ {δε 
ΜΕΙΡΗΐ, ΠΟΓ ΠλΟΠΊΘηΪΑΤΎῪ ἴῃ ἰἴβεϊέ, Ὀὰϊ ΟΠΙΥ 
θη δεῖ δσαίηβῖ εἴογηγ. Α8 ἴδε υνυτὰ 
ἔου ““ψογκεῖῃ" αἰδὸ πιθδῇ8ϑ “ϑᾶγηβ, Ἀοχηδη 
Οδίβοϊ!ς ἐχροβίζουβ ι.56ὲ [η6 Ῥαϑϑᾶρο ἴο δυρροσζῖ 
{πεῖν ἀοςίτιηα οὗ ἃ πιογὶῖ οὗ σοηά᾽ρηϊγ. ΤΗΣ 
ἰάεα ἰη 16 Αροϑἕϊδ 5 πιϊηἀ 5 ἴπδῖ [Π 6 3: τί 9 
οὗ (ἢ γϑδῖ θόγπὸ ὈΥ ἢ]5 πιϊηἰσῖοτβ ἀπά ἔρον 5 
ἰοαὰ {πεπὶ ἴο δίογυ, εὐθὴ 85 πο ἰοὰ (Ὁ γίϑβῖ 

1. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΟ. ΙΓ. Υ. 1ὴ---18. 

τὨϊηρ8 νης ἢ ἅτε δ6εεη, Ὀυῖ δὲ τῃ6 
τ ηρβ ΠΙΟἢ ἅτ ποῖ 86 : ἔογ τῃ6 
τπἰηρ5 νν ἰς ἢ γε 8εεη ἄγε τε προγαὶ ; 
δυῖ τῆε τῆϊηρβ γῆς ἢ ἀγα ποῖ 86 6ῃ 
αγε εἴεγηδὶ. 

ΗΪπιβοὶῇ ἴο ρίοσυ, θεσδυϑε {ΠΕΥ ἅγὲ αἰννᾶγβ 
δεροπιρδηϊεά ΕΥ̓͂ το ΒΡ ε5. οὐ δε Ὁ μὴ 
δηὰ ᾿ρ, Β οπι. νἱ}]. 17, 18,18 [6 ρδτδ]]οὶ ἴ 
{15 Ῥᾶ954ρῈ :-- 1 ννο ΒιΒΈΓ ΜΗ τη, [παξ 
νν6 Αἶ80 ΠΊΔΥ ὃς ρ᾽ογι θα νυν Η 1π|.᾽ Οοτήραγα 
Η 6. ἰϊ. 9, το. Οον»ιρεπεαΐίοπ ἴον α' Πἰςστίοη ἄοε5 
ποῖ 566ηὶ ἴο ὃδ6 ΔΗΥ͂ ρασγί οἵ ἴῃς τηϑδηϊηρ, ἀπά 
ἰϊ 5 Ἄνεη ἀουδίβι} νυ μεῖδεγ ἴμε »ποσ αὶ νγογκίηρ, 
οὗ τη]δυϊαιίοη ἀεϑοτι θεὰ ἱπ Ἀ οπῖ. ν. 3, 4,) 5) 15 
ςοπιρτβοά. Ηδ ἰ5 ϑροακίημ γδῖδοσ οἵ [ἢς ἐ»ρη:- 
»ιοάϊαίε σοταπιιηϊςσαῖίοη οὗὨἩ Ο γίϑῖ 5 δρίγιὶ δηά 
"6 ἴο ἴῃοϑ6 ννῆο Ὀθᾶγ Η!5 ϑυ θγιηρ 5, νυν] ἢ Ἰη 
της ἐογι βοοπγηίηρ Κιπράοπι ν}}}} γενεδὶ ᾿156}} ἴῃ 
δίοτγ. [ἢ τ8ὲ ἐχργεββίοῃ “ὑγεῖσῃΐ οὗ βίοσΥ "᾿ οπα 
15 τοπηρίοἀ ἴο τπῖηκ {παΐ ἢ6 15 ἀπο ραῖηρ ἴπ 6 
ἤριυγε οὗἨ ταϊπιεπὶ υδεά ἴῃ [86 πεχῖ Ἴπαρῖεγ 
ἔοσ ἴδ εἰογβεά δοάν, ἀπά {παῖ ἴῃ: σοηοερίίοπ 
ἰ5 [παῖ οὗὁἨ 4 τονδὶ ΠΝ ἈΘΑΥΥ ὙΠ ΘΟΒΕΥ 
Ἔπιδγοίἀοσυ οἵ σοὶ δπά "βἰϊνεσ ΤῊ ρῆγαϑθ 
νγᾺ8 ῬΓΟΌΔΟΙΥ ϑυρρεβῖθά ΟΥ̓ 8Π ΕἰΥΠΊΟ]ΟΡΊΟΔ] 
ςοπηδοϊίίοη θεΐννθθη [6 Ηδῦγονν ἴθγτη5 ἴοὸσ 
ὁ γοῖρ ἢ ̓  Δηὰ “ ρἰογγ. 

18. [ἴ 185 ΒΟΥ ΟἾΥ ἴῃ ΠΑΥΤΊΟΠΥ ΜΙ (6 
ἸοΆΊη655 οὗ ἴδε Ἄςοηΐϊοχὶ ἴο δΈΡΡοβε ἴπαΐϊ τὴδ 
Αροβίὶθ εγεὲ ἰπβοσίβ ἃ ργθοδι ΟΠ ΓΥ ςοῦ- 
ἀϊίίοη, υὑπάθσ νος αἷοπο δἰῆιϊιοϊίοη ννοσκ8 
ΒΙοτΥ. ΝοΥ ἄοεβ ἴδε 5ιιδήεςῖινε περαῖῖνε οὗ 
6 οτἱρίηδὶ αἵ 41} ποορϑϑιίδία (Πἷ5 νεν. Ης 
ἀσοογῖῦοα [Π6 πηρηΐϊδ] δ[(ἱτπά6, ἴπ6 ἀἰγοοϊίοη 
οὔ {πὸ ρμᾶζὲ οὗ δ ἰπιϑοὶῦ δηά οἴμεγβ, νν Ὡς ἢ 
Δοσοπιραηΐθα ἀπά ἰῃ ραγὶ δοζουηΐβ ἔογ ἴπε 
πιαϊηΐδηδηςο οὗ σοιγᾶρο (νΥ. 16), πε γεηθννδὶ οὗ 
{Π6 ἰηννατγά τηδῃ, δηὰ ἐς νοσκίηρ οἷ οὗ βΊΟΥΥ 
ΌΥ αἰ εῖοη. ὙΏΘΥ ἀο ποῖ σοπιίεπηρίαῖθ 45 
1886 ὁπὰ πὰ ροδὶ οὗ 1ποῖὶγ σᾶσγεοσ ἴπ6 (Πηρ8 
ΜὨΙΟὮ γα βθθη, Ὀυῖ ἴῃς τὨϊηρ5 νος ἢ ἅγὰ ποῖ 
δῆ. Τῆς {πῖηρ5 ΜΠΙΟἢ 416 δθθη ἃγς {88 
ΥἹ5:}}] 6 ννοσὶ ἃ νι 115 οἰγουχηδίδηςεβ δηὰ 
ἐχρουίθηςσοβ, ψῃοῖπου ΠΟΥ Ὀτίηρς ψτἢ τποῖὴ 
ΘΑΓΓΠΙΥ μοοά, οὐ δυσὶ 6Υ}} 845. Ἔχίγοπηθ ὈΟΟ ΠΥ 
δ ἘἜογηνρ. ὙΠὸ [τὨϊηῦ8 ννῃϊς ἢ ἀγα ποῖ 566 ἢ 
τὸ ἴπο δζιγο Κιπράοπι νν ἢ 4}} 115 ρ]ογίοιιβ 
εἰγουπιδίδηςοβ ἀπά. πιοάς οὐ οχίβίθηςθ, ποῖ 
ἐχοϊυάίϊης ἴῃ6 ὈΟΩῪ οὗὨ μίοσυ [156 ΤΠ 
ΓΟΆΒΟΩ ἴὼσ ἥχιηρ ἴπὸ νἱονν ροη ἴδθ τπϊὴρ5 
Ὠοῖ βθθῇ δηά δνογίίηνς ἰ ἔτγοπι {6 δθθη, ἰ5 
παῖ πὸ ρᾶ26 δ ἴθ δἴθγηδὶ 40.4}1ῆ658, [6 ξ826 
δῖ {με τε ρογΑσυ ἀἰϑηι 1865, πιο ἔοσ σ ΟΓΥ. 



ν. χ--ὶ 

ΓΗΑΡΤῈΒ ΜΡ. 

1 72κα( ἐπ δὲς ἀττμγεα ἦορῥέ οὗ ἐρενιογία ρίονν, 
9 απα ἐπε ἐχῥεεέαπες οὗ εΐ, ἀνα 9.Χ(Ὑ (δε ρεηπεναΐ 
7μάννιενί, ἀς ἑαδοωγείλ ἐο Ζεῶ ἃ ροοα ε0᾽- 
“δ. , 12 ποί ἐλαί ἀξ νιαγ ἀδγείρ ὀοαςί οὗ 
ἀλῤνισεῖ 14 ὀπί ἂς μὲ ἐλαΐ, λαυΐημρ᾽ γεεείσεαὶ 
ξ ον Οἀγίεί, ὁηπασασομγεί 19 ἐΐνε ἂς: α΄ 

᾿ἥξῖῦ ἐγεαίμγε ἴσο Οὐγῥδέ οπῖν, τ αγ»παά ὁγ ἐς 
γρελμείγν οὐ γεεομα αἴ ορε 19 γεζομεξς οἱδεγε 
σίδο ἐρε Ολγεεί ίο Οοά. 

σηαρ. ". Ἠδ ἔυσίβοσ ὀχρίδίης ἴΠ6 δἴογηδὶ 
ὉΠ56θη 5 ἴΠ 6 οδ]οςῖΐ οὗ ἢ8 Ρα26 δηά ἴθ ρτοιπὰ 
οὗ ΠΙ5 υπῇαρρίπρ σουγαρο (γν. 6). ΤΟ ἰγδηβιτοη 
1ηκ Ὀεΐννδεη ἴἢ6 πῆϑθθη τὨΐηρβ δά {πὸ Ὀοάγ 
οὗ βἴογυ 18 εἴα γη Υ (ἰν. 18; ν. 1), ΙΓ ἢ 566ΠῚ5 
ἴο Ὀ6 [πε ἰαϑῖ βἴῖθρ οὗ [ἢς ἰδέ ἀδσ ὕροη ννυιϊοἢ 
᾿ὶς (ποι 15 δᾶνο οἰ πιθοά ἔγοπι τῆς οαγίθη 
ψο556] ἴο ἴῃ ἹποογγιρΡΌ]6 Ὀοάν. 

1. “ΕὸΥὺ ψὸ Κπονν {πΠαῖ, 17 οἿΣ θπἴ- 
ἀπο} 1 ὌΡΟΣ ΘΑΥΓῺ δι ου]ὰἃ 0 Ῥη]Ἰθὰ 
ἄοση, νὸ πᾶν 8ἃη θᾶ ἐ:δοθ ἔγοπι Οσοά, ἃ 
ἀνε! της... . ... ἢ Ῥατῖ οἵ Ὠϊ5 Κπον]οάρο οἵ 
[Πε θοαγ οὗ ΦἸΟΓΥ ΠΊΑΥ πᾶνε Ὀδεη ἀοτίνοα ἔγοπὶ 
ἢϊ5 μανίηρ, “τεπὶ τῆς ρ]ογιβοα ϑανίοιιγ, νῆο νγᾶβ 
τς ἢγοί-ἔγυ 5 οὗὁἨ 16 τοβυγγεοίίοη. ὙΠῸ ἰθηϊ- 
ἀννθ! !πν ἀεϑιρηαῖοβ [ἢ6 ὈΟΑΥ͂ 45 ἴπ6 αροάς οὗ 
Ῥεγξοηϑβ ηοΐ ἰῃ {ΠΕ ῚΓ οννῇ ΠΟΙΠΙΤΥ͂, διιῖ πιακίην 
ἃ ΡΠ ρτίπιασα ἰῃ ἃ ἰογείρη ἰδαπὰ δηά οδγιγίπρ 
ἢ (ἢ ἐπὶ ἃ δἰἵρῃϊ ῥγον βίη] σῃοϊῖεσ. Ηδ 
ἀϊάὰ ποῖ τπῖπῖκ ἰμῖ ἀθαῖῃ οἴ γ ΟΥ̓ νἱοϊθπςθ 
ΟΥ̓ ἴπ ἴῆ6 σουγβε οὗ παίυσο νου] ἴακο ἄοννη 
18 Αγ Υ αθογποῖϊθ. Ἧς ΟΠΙΥ͂ 5ῈΡρΟβ65 
{πε «56 οὗ ἀφδίῃ, νυν σῇ νναβ ἰνναγϑβ 2ουδὶε 
ἴον Πἰπιβεὶῦ ἀπά οἴμογ Ὀο]ονεσθ. ὅδ δου] τῃδὲ 
οᾶ5ε οὐσσυγ, ἴἢ6 ςοπγέοτι ἰ5 (παῖ ποτὰ ἰ5 ἃ 
Ὀοῖῖεῦ θοάΥ ἴῃ τέβδεσνθο. Τῇ νἱῇονν [δῖ ἢ 
ἴλκο5 ῸΓ γμγδηϊθα ἴῃς ἀϊβϑο το οἵ ἢῖ5 
ὨαΐηγΑὶ ὈΟΟῪ ἰὴ ΔΗΥ͂ σᾶ56, Ὀεδοδυδα [ἢ 5 15 
ΤΡ] Ιοεἀ ἴῃ οἤδηρε 85 ΜῈ]] 245 πῃ ἀθαῖῃ, ἰάθη- 
[ἘΠ 5 αἰδϑο τοη οὐ Ρυ}]Πην ἀοννῃ (καταλυθῇ) 
νὴ δΟϑογρί!οη ΟΣ βυνδ! οντπρ ὉΡ (καταποθῇ), 
τς ἢ ἀγὸ αἰ δγεηΐ ργόσθβϑβϑοβ ἅη υηάτι6 ργθ5- 
διυτο οἵ (ἢ6 ργοβοηῖ ἴθηϑα “ννε ἢδνθ," δᾶ5 51:15- 
ξεϑῖοα ἴπ πιθοβδηϊοδὶ ΠΘΟΥΎ {πᾶϊ 16 θοάΥ οὗ 
ΒίοσΥ οχίβὶβ πόοτῖυ 'ἰπ Παάνθη, ἴῃ 8Δη ογρδηὶς 
ἴοττη. δῖ. Ρϑι} 5 τιι56 οὗἨ ργοβϑθηΐ ἴϑηβθβ ννῆθῃη 
6 [5 βρελκίῃρ υἱν γ οὗ τπὶπρ5 διζατα τηαΐ 
ἃτε οογίδίη ἢδ8 δἰγοδγ Ὀὕδεεη πηιεηϊοηρά. 
ἴῃ τῆς. ἰηάννο! !ηρ 5ρισγῖῖ ἤογὸ νγὸ σύες (ἢ 6 
Δ58 γε Ρροββοβϑίοπ οὐ φίοσυ πογοαῆοσγ, (Π6 
ἀϊδεγεηςς δοίηρ ΟὨΪΥ ᾿ὐης δ ύεθοι ἰαΐθῃον 
δΔηα πηληι[οβίδίίοθ. “Ἑὰΐδοο" ἀεξηοῖοβ ἃ 
ἀυγαῦὶε δηὰ ϑἰδίεὶυ δι] ἀΐηρ, Δηὰ 18 δρρ]εὰ ἴο 
ἴῃς 5ρίεηάϊὰ 5ίγιςίυγεβ οὐ τῃ6 τοιρ]ο ἴῃ 
Μαγκ χι τ; Μαῖϊ. χχὶν. τ. [{ ἀεποῖοθβ δἷ5ὸ 
ἃ Ὀυϊαϊπο ἴῃ σουγϑα οὗἩ εγεςτϊίοη. (1 (οσ. 
9; Ερῇ. 1. 21.) [π᾿ δοΙδ ροϊπίβ ἴἴ ΔρΪΥ 
ἀεβογιῦεβ ἴπ6 διΐυγε ὈΟΟΥ, ἔογ ἰξ νν}}} ἢᾶανὸ 8 
ΒΟ] ἀΠΠ Υ οὗὨ ρογυ (ἴν. 17) ἢ] ςἢ 15 Ἔνθ ΠΟΝ 
ετονίηρς 8 ἴπῸ στοντῆῃ οὗ τῆς ἰπηθυ πιδῃ. 

δίκιο 742:|.----τχοι, 11]. 

11. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΡ, Ρν. 

ΟΚ νϑἝ Κηον {παῖ ἰξ οὐγ φάγῃ ]ν 
Βουβε οὗ ἐλὲς τἀδεγηδοὶε νγεσε 

ἀϊββοίνεά, νγε ἴᾶνε ἃ δυϊάϊηρ οὗ (οά, 
ΔἍΠ Πουθα ποῖ πηδάς νι ΠΑπάβ, 
εἴογηδὶ πῃ τῆς Πεάνεῃβ. 

2 ὸτ 'ἰπ τῃ]ϊ59 νγὲ ρτοδῃ, δᾶγῃ- 
ΕΒΕΥ ἀεδίτιπρ ἴο δὲ οἰοιῃθδά ὑροη 
ἢ οὐ Τομε ψῃϊο ἢ 15 ἤοιι 
Βεᾶνθη: 

Ιη γἱγίιθ οἵ 115 ᾿Ἰτητηθαϊαίο ἀϊνί πο οτἱρίη 1 νν}}]} 
ῬΟ55658 ἴδε δἴζγ θυῖο5 ἀϑογὶ θθα ἴο ἰἴ ἰὴ 1 (ογ. 
χν. νυ οὶ! πλΑΥ Ὀ6 5 Π|Πι6 ἃ 110 ἴῃ ΟἿΘ ΡὮΓΑΒ6 :-- 
“Πττο δὲ ἴῃς ογέδη οὗ βριτῖτ᾿ (σῶμα πνευματι- 
κόν), νγογθᾶϑ5 ἴῃς πδίωγε! ΟΑΥ ἰ5 οη]γ " Εἴ ἴο Ὀς 
τπ6 ογέδη οὗ 5οι}]᾿ (σῶμα ψυχικόν). “ Νοῖ 
τδάθ ἢ Πδη,15᾽ 566 π5 ἴο ἤδνο Δη δη ἢ δ τςαὶ 
τείεγοπςθ ποῖ ἴο {π6 Ὡδΐαγαὶ Ὀοάγ 156], δὰ 
ΟὨΪΥ ἴο {πε ἤριτιιτε οὗ ἴπδ6 ἴθηΐῖ νι ςἢ Γοργεβθηῖβ 
ἴ, ΤΒο ρῆγαϑο ἤποννόνυοῦ ἄρρθαῦβ ἴο ἤδγθ 
Ῥαϑβϑθά ἅννδὺ ἕγοπι 5 116 γδ] δὶ η!σδίίοη ἰηῖο 
ἃ ΤΏΟΥΘ ΡΟΠΟΓΑΪ οὔθ. Τῇ δυῖΐῃοσγ οὗ [6 
Ερίϑδι!ο ἴο [86 Ηεοῦτοννβ, ὀχρ δίη5 1 (ΗΘ. 
χ. 11.), 45 τπιθδηϊηρ " ποῖ οὗ [ἢ]8 σγοδίίοῃ οΟΥὐΓ[ 
ννοτ]α,᾿ ᾿.6. ποῖ Ὀοϊοηκίηρς ἴο [ἢ 5 νϑιθ] 6 δηὰ 
ΡογβῃδΌ]6, Ὀυῖ ἴο [Πππ6 ἤράν νυ δηά ἱπηρογϑἢ- 
4ΔὉ]6 νου ά. ΕἸβοννῆθτθ, 45 ἴη (οἱ. ".. τι (ςξ 
ΕΡἢ. 11. 11.) 1 158. ἐφυϊναὶθηῖ ἴο βρι γιζιιαὶ. [ἢ 
οἰ ὸγ ογ θοῇ οὗ 6588 ϑεῆϑεβ ᾿ξ 5 νΟΎΥῪ ἃρ- 
ΡΙΙοδὉ]6 ἴο {π6 υΐυγε Ὀοάγ. Α σοπηραγίϑοῃ οὗ 
Ματκ χίν. ςο8 ἢ ]Ιοῃη 11. 19-2ι ταϊρπῖ 
αἰπιοβῖ ἱπάπςο οἠς ἴο [Ὠϊηἰς (Πα [ἴ σαπιὸ ἴο ὃὈ6 
υιϑοὰ οὗ ἴῃ6 1, οτὰ 5 γοϑιισγθοῖοη ὈΟΑΥ͂, γο- 
βατάεά ἤρυγαῖ νον 85 ἃ ΤΡ ΪΕ. 

Φ. Οοττοδογαίοβ παῖ ΠΟ ἢῸ Κπονν8 
δδοιυϊ τῆς ἔυΐατε Ὀοάγ ΟΥ̓ 5 βθηβδϊίοῃβ ἰῃ ἴῃ 6 
ῬΓοβοηΐ Ὀοάγ. “7ογ ὶῃ ἔδοῖ ἐπ [δὲ8 (16 ηἴ) 
6 γύοδῃ, Ἰοηίπαᾷ ἴο ρα ὁ ΟΥ̓́ΘΣ ἐξ ΟἿΣ 
Βεαδὶταῖίοι, ν Ὠ] ἢ 5 ἴτοπιὶ δεανθη." Ηδ Ἰοηρ5 
ἴο Ρυϊ οη {πε πθνν ὈΟΩΥ͂ ΟΥ̓ σἤδπρα Δοοοσζαϊης 
ἴο 1 ὅοτ. χυ. 51. Ηε [5 δίγοδαυ οἰοϊῃοά 
ψἢ τὴ6 σογταρη δῖος ὈΟΑΥ δηά, ᾿ξ ἢς 5διουϊὰ 
ΑΑΒΌΤΘ ἴΠ6 ἱποογγρίθ]Ὲ Ὀδοέογο μ6 ἢ88 θθθη 
αἀἰϊνοβῖοά οὗἨ [ἢς σογγρΈ]ς, (6 Ρῥτόςσθβ5 νν}}} 
Ὀ6 8 5ιιροσιηνοβιί το οὐ ρυξίηρ οἡ οὗ δῃ 
οὐοτορατηοηῖζ. [{ ἢ]5 γοαγηίης ἴπ15 ἴο ρΡυῖ 
οη ἴδ πῖοσὸ ὀχ ]οπε ὈΟΑῪ 15 50 σἴσοπρ ἴμδῖ 
δδ οδηηοῖ ρῥγονεπὶ 1 ἔγομη βηάϊηρ υἰτεγᾶποὸ 
ἴῃ βτοδῃβ, ἰξ ἰ8 ἃ στοιιηά ἔογ [ες σοηνίςίοη 
παῖ τπογο ἰ5. βϑυςἢ ἃ ὈΟΟῪ δηά ἃ σοπῆγτηδι οη 
οἔὗ 5 Κπον]θάξο, Ὀδοδιι56 41} παίμγαί ἀ 51 Γ65, 
πὰ δϑροοῖαν ἀεβῖγοβ νος ἢ ἅτ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ 
τοις ἴῃ πηδῃ Ὁγ ΟΟά (ν. 5) πιυιβῖ ἢᾶνο ἃ γϑδὶ 
σοττοβροηάϊίπρ οιννατά οὔ]εςῖ. Α 5 πη 4Γ 
ἀΥκυτηθηΐ 5 ἔοιιπά ἴῃ Βοπι. νἱ!. 18-24. ΤΣ 
ἴογπὶ τοηθεγοὰ “ΒΘ Όἑτδο 0" ΠΙΕΔη5 ΡΓΟΡΟΓΙΥ͂ 
(86 “ρ᾽δοε-οἴμα ἀννοὶ ον," δηὰ ἀδηοῖεβ δλη 
αοάς νος Ὀοϊοπρ5 πλοῦ ὈΘΟΌ] ΙΑΥΥ ἴο πὸ 
οσεσυραηί ἔπδη (π6 ἴορηϊσῆουδε ἄοθβ. ϑοπὶθ 
ΒΓ ἢ ΘΧΡΓΘββιοη 858 Βομηθ- δουδε᾽ πη βἢϊ εἶνε [15 

8 Ὦ 
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2 [80 δε τῇδϊ θείην οἰοιῃεά νγα 
84}] ποῖ Ὀς ἐουπά πακεα. 

ἔοτοθ. Ὅε {τπϑιίοη ἔσγοηὶ ἃ ἴθηΐ ἴο σγαϊπηθηῖ 
15. ΘΑΞΥ͂, Θ5Ρδ.ῖ}}γ 45 ἴῃς ἴθηΐ βϑροόοκϑὴ οὗ 15 Οῃ6 
δάδριίθά ἴο ἃ βἰηρὶε ρβεζβϑοῆ. ὙΠὸ [δ γτςδίίοη 
οἵ Πδίτ-- οἱοῖἢ ἴον ἴθηῖβ ννᾶ5 [6 Αροβϑί!ε 5 5 δ Γ 
οςουραίίΐοη. ὍΤῃς νψνογάς “το Παᾶνθῃ " 
ἀσηοῖο ἴδε τορίοη ουῖ οὗ (ἐξ) ψνῃϊς [ἢ ὈΟΑΥ͂ 
οὗ εἴογυ 15 ἱπιπχθάϊαϊεϊυ ἴο σοπιε. Ὅὕῆ15 δπά 
5ΟΠῚΘ ΟἴΠΟΓ ἹΠΈΠΙΔΙ ΟΠ 5 δἰπηοδῖ δθοῖὴ ἴο σουη- 
ἴδηδηοε ἴπδ ςσοπ͵οοΐυτε {παῖ οἷἵγ 1 οτὰ νν}}]} 
της νυ Βἰπὶ ἔγοπι πεάνθη δἱ Η!5 δένεπί 
ΒΟΠῚΘ σἸοΓΊΟ5 οἰοπηθηΐ ΟΥ̓ διιδϑΐδῃςοοθ, Ἔ556 ΠΕ Δ }}γ 
ἀϊεγεηῖ ἔγοπι 4}} δαγί]Υ πηδίϊοσ, ροϑϑοβϑίηρ ἃ 
βροπάουσ |ἰκὸ (δαὶ οὗἉ ᾿ἰσῃῖ, ἴῃ ψ]οἢ Οοά 
τηδηϊοϑιθα ἮΙ πΊ5 6]  απάσγ τὴς οἱ ὰ ἀἰβροπϑαίίοη, 
δηὰ ννῆ]οἢ βἰοσῆοά (ἢς ϑανιοιγ᾿Β ρούβοη ἴῃ Η]5 
Ὑταηπβῆριταίοη, ἀπά {παῖ ἴπε ἀεδά ἀπά ἰἰνῖης 
βαϊηβ νν}}}, ἰὰ νγίυς οὗ {Πεὶγ σοπηπλιηίοη νυ ἢ 
ΟΠ τσὶ πὰ [ἢ ροβϑοϑϑίοη οὔ ἴπ6 ϑρι τ (Ἐ οπι. 
1}. 11), ἰηϑ Δ ΔΠΘΟΙΙΒΙΥ͂ ἀρργοργίαϊο δηὰ 85- 
δἰ παιδία [ἢ]5 βυρδδίδηςθ, δηὰ ΤΠΕΥΘΟΥ͂ ρΡιιΐ οἢ 
Ὀοάϊο5 ἀϊἔογιηρ ἤτοπη ομα ἃποῖμεγ ἰῇ ΡΙΟΣΥ͂ 
δοςογάϊηρ ἴο [ἢ ἔοιτῃϑ δηὰ ἄθρτοθθβ οὗ {ΠΕῚΓ 
Ῥγδυΐοι5 βρί για] ἀενοϊορπιθηῖ. Τῆς τὸ- 
ἰαϊίοη Ὀοίννθθῃ {86 ποδυθηὶν απ ἴῃε παῖιγαὶ 
ΒΟΑΥ, ἰπ ἴῃ6 «856 οὗ {πε ἀθδά, τλᾶὺ ὃς δα 
{ποῦ τοπιδίῆς δήογ ἐθαίῃ, νὰ Κῆον ποῖ 
ὙΒΟΓΟ, δοπηθ ϑρί γι] 156 ἡπο]ειῖι5 οὗ [ἢ6 
ῃδῖιγαὶ θοάγ, δπαϊοροιϑ ἴο ἴα βϑστὴ οὗ πὶ ἴῃ 
ἃ ξιδὶῃ οἵ ννῆθαῖ, ὕροὴ δηά δγοιιπά ννῃιοῇ (ἢΠ6 
Ὀοάγ οὗ »ἴογυ νν}}} 6 [δϑῃίοπεα δηά ογρδηϊβθα. 

Ν. Β. ΤΏΕΓΟ 15 ϑοπὶα ἀοιδί 85 ἴο ἴῃε ὄὀχδοῖ 
τοπάογίηρ οὗ ἴῃ ἢγϑί οἰδιι56 οὗ [ῃ15 νεῦβθ οἡ 86- 
σουηῖ οὔ ἀἰδγοησε οἔορίπίοη διηοηρϑῖ δοῃοΪδῦ5 
ἃ5 ἴο ἴδε ἔογος οὗ [Π6 σοπιοϊηδα ρας θβ. καὶ 
γάρ. ϑοπὶὸ βοοὰ διιτῃογι65, 85 Ηδγῖυπε 
δηὰ Μέεγεσγ, ἰΔΥ ἀόννῃ ἃ 5ίγιεῖ γυὶε {παῖ (ΠΘῪ 
Αἰνναγ8 τηθδῃ "ΟΣ οὐθ ᾽ ΟΥ̓ “ΤῸΓ 8150,᾽ διιῖ ἴἰ 15 
αυϊε ςογίδίη παῖ ἘΠΘῪ σαηποῖ δἰννᾶγϑ Ὀ6 50 
τοηδογοὰ. ὙὍΠδ καί Βεγα ἰαγβ εἰ ρα55 τροὴ 
[ες τϑάβοηῃ ἰηϊγοάἀιςσεοα ΌΥ ἴπε γάρ, ππὶπρ [{ ἰη 
ἃ Πιοᾶβυσγο ἴο (ἢ6 54π|6 ἰενοὶ οἵ ἱτπηρογίδηςθ 
ψ τηαῖ οὗ ννιςοἢ ἢ 15 ἴῃς γϑάβοῃ δηά ΠΊΑΥ͂ 
6 γοηάδογοά ὈΥ 5οπὶθ ϑιιοἢ ΘΧργεβϑίοη 85. ἰὴ 
ἕλει. “να Κηον ἴμαῖ (οτος 15. ἃ βίογίουβ 
ὈΟΟΥ ΤὉΓ ἐπ ἥπεὶ ψὸ βτοδη ψἱ δγάεηῖ 
Ιοηρίηρ ἴον ἴ. Δ ἐδεϊπρ οὗ ἴπ6 ποαγῖ, νν ἢ 1} 6 
ἴι 15 δά ἀυςεά ἴο σοηβττῃ ἴῃς σοηβοϊουβηςβ5 οὗ 
ἴπη6 τηϊηκίηρ πλιηά, 185, αἴ [ῆ6 84πὶ6 {ΠΠ|6, 
αἰπιοϑῖ σοσογαϊπαῖθα νυ ἢ 1 ἴῃ ἱπιρογΐδηςε ἃ8 
Δ ΓΡΙΠΘηΐ. 

8. Εχρίαὶπβ ὉΥῚΥ 4 Ὀγίθξ. ρᾶγεηϊῃεϑβ ἴῃ 6 
Ρῆγαθα “Ῥπαΐ ΟἹ ΟΥ̓ΘΙ᾽" νος ν᾽ 85 ῬγΓΟΌΔΟΙΥ 
τοῖ 50 ἱπῖθ! Πρ !0]6 ἴο 15 γοδύθυβ ἃ5 ἰἴ πονν ἰ5 
ἴο ι.5, Αἰ δουρὰ ἢῈ παὰ ἰτγθαϊεά {6 ροιηῖ 
ΓΒ ἰἴ Τουςῆο5 ἰπ τ ΟοΥ, χν. Τῇδ 56Πη56 
15:--τῖὴ ] 5ΒΑΥ Ρυϊ ΟἹ ΟΥ̓́ΕΙ, Οἡ [ἢ 5Ρροϑβιοη, 
Οὔ ΟΟΌΣΒΟ, ἰδεῖ, ΤΒθὴ γΘθ60 ἀο δΔοΐ δ  ]Ιγρηΐ 
οὩ, ννὸ 54}} ποῖ δὸ οιηά πακεά. [{ ὠἢγίοῖ 
504}} ἡπὰ πίῃ δἱ Ηἰ5 Αάνεηϊ τοὶ ἀϊνεϑιθα 

1, ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. Γ. [ν. 3-4. 

4 Εοτ νὰ τῃδλϊῖ δῖε ἱπ ἐς τάθεγ- 
ΠΆΟΪε ἀο ργοδη, Ὀδείηρ δυγάεπαά : ποῖ 

οὗ δὶ5 ἡδίιιγαὶ ὈΟΩῪ ὈΥ ἀφδίῃ θυ 51}}} αἰϊνε, 
15 δϑβϑιμηρίίοη οὗ {πΠ6 ποὺνν ὈΟΑΥ͂ Μ01}} Ὀ6 ἃ 
ΒΌΡΕΓ ἡνθϑίτηθηῖ, ἃ ργοόςσδϑ5 Κὸ τί οἵ ριπίῦης 
ΟἹ 8Π ὈΡΡΕΙ͂ ραγπιοηῖ. δεὲ δάάϊτίοηδὶ ποῖα 
δῖ ἴπε οηὰ οὗ ἴῃ Ἑςμδρίογ. 

4, Αἴοτγ (ἢς ρΑγεπίοϑίβ ἢ ἠδ ΓΑΙ Γενοσίβ 
ἴο ἴῃς ςοηϊοηΐϊβ οὗ ἴΠ6 ργεσθά!ηρ νοῦβο δηὰ, 
ΓΟσΟΙΏΓΘΠΟΙηρ δἰπιοδῖ ψι [η6 βᾶπὶς ϑνογάϑ, 
ΘΧΠΙΙἴ5 [η6 ρστοδηΐϊηρ ΠΌπῚ ἃ δοπιοννῃαΐ ἀϊ- 
ἔεγοηϊ ροϊπὶ οἵ νῖενν. [ἴ 15 ργοπηρίδα ποῖ 
ΟὨΪ Ὁγ 4 ἰοηρίῃρ ἔοσ ἴθ ποτε ὄχοε]εηΐῖ 
Ὀοαγ, Ὀυϊ 4150 ὈΥ 4 56η56 οὗ ὁρργεβϑϑβίοῃ ἴῃ “89 
ἐθπῖ- ἀπο] πᾳ," ννϊσἢ ἴογτῃ 156} δῆοννβ 
ννογεῖη ἴΠ6 Ὀυγαάδηβοσηθηθθα οὗ ἴθ ργοϑθηῖ 
Ὀοάγ ςοπϑίθῖβΊΌ [ἴ 15 ἴοο 5) 1βῃῖ 4 5δμεϊζογ 
δϑαϊηδῖ δι ἤοηρδ, ἴοο ἔγαρ 6 Ὧῃ ᾿πϑίγυμηθηῖ 
ἴογ ἴῃς: ψοτκ οὗ ἢ]5 πιϊηἰσῖγ. Οἡ δοςοιιῖ οὗ 
{Π|5 ἀἰβραγῖγ Ὀεΐννεθη τ δηᾶὰ ννῃαῖ 1 δὰ ἴο 
ὈΘΔΓ ἀπά ἴο ἐο, [ἴ Ὀεοσάπιὸ ἃ Κιηά οὗ Ὀυγάδη 
γιοῦ ἢς Παὰ ἴο ἄγὰρ δδουΐ νὰ Ὠϊπι. 
δοπὴς {πη ἴα ἢ6 δὰ ἴῃ ἢῖ58 τοϊηὰ δ15 
Ρεσυ Αγ ὈΟΟΘΠγ δ στίοη. ἴ᾿πάεγ δυςῇ οἰτοιπι» 
βίδῃςεϑ, (ἃ ταὶς ὕς εἐχρεςοϊοα {παῖ πε νουϊὰ 
Ἰοηξ ἴο ὕες γεϊραϑοά ὕγ ἀδεαῖῃ. Βιυιῖ ποῖ 50, 
ἴογῦ ἢῈ δι ἀ8 " ΨἈΘΥΘΌΡΟΣ"" οΥὁἩἨ “5 ἩΒΣΘὮ 
Βτουπὰ᾽" (ἐφ᾽ ᾧ) “τὸ ἀο ποῖ ἩΪδἃ ἴοσ ἀὲ- 
νοδίχθηξ, ὈὰΣ Γ0Σ δα ροΟΥἑ πυθδίθηῖ." ΤῸ 
ϑρροβα παῖ δ6ὲ ἤθῦε δχργεβϑϑεβ ἃ Ὡδίυσαὶ 
Βυπιδη ϑῃσγιηκίηρ ἔτοπὶ ἀεδίῃ νου ]ά βολυςεὶγ 
Ὅς ἰπ Παύπιοηυ ννῃ ἴπ6 σοηϊοχίὶ δηὰ ψνουϊά 
Ὀ6 ὑπυνουτὮγ οἵ ἴἢ6 Αροβίϊθ. Τὸ νν]5ἢ [μδῖ ἴῃς 
ἴγδάϑισο δῃοιὰ 6 οἰγιρρεὰ οὗ 115 οδῃθη 
ν 6556] ννουϊά στη σουηῖοῦ ἴο (σοά"5 οδ]εςῖΐ ἀπά 
ννουὰ σῃον ἃ ἰδἰπί-Ὠοαγίοα ννϑδγίηθϑϑ οὗ ἢ15 
Αροβίοϊϊς ννογκ, ψνῃϊςῇ 18 ἜἘχαςῖγ νν δῖ ἢς ἀ}5- 
αοἰαῖπιβ. ΕΓ ἴμεοϑε γράϑοὴβ ἢς ἀο65 ποῖ νν]88 
ἴο Ριιῖ οὔ {πε Ὀοάγ, δυΐῖ οηἷν παῖ ἴῃς δάνεηξ 
ΓΊΔΥ σοῦλα 40} ΚῚΥ ἀπ πὰ πλᾶὺ θὲ σβδηροά, 
Τῆς οδ]οςς ἔογ ψῇῃϊου ἢὲ ἀδδῖγεθ {818 ἰ5 
“ἴῃ ογάογ τἰαῖ δ. 9 Ἰ ΟΥ Δ] 08 Ὁ 5ννδ ον 
ὉΡ ὃγ ἰἰξ6." ΟἿΔ9 ποσί 8]" ΠΙᾺῪ Εοἰἴπεν 
τΆΘΔῃ “ΤποΥ Δ} ΠΥ,᾿ ΟΥ̓́Κ τῆς πιοτίαὶ ὈΟάγ, ̓  ΟΣ “ἴῃς 
ταοσγίδὶ εἰεπιεηΐ οὗ ἴπῸ θοάγ.᾽ Οηἡ [πὸ ψ ποὶς 
1λ6 ἰαϑῖ γτοπάἀογίης 5 [ἴῃς ν δεοδυβε ἴποτς 
νου] 8θοπὶ ἴο Ὀδ6 50πὶ6 βρίγιῖι. 56 σεηΐγα 
οὗ τῆς ὈΟΩΥ νν] ἢ 15 ἱπιρογβῃδῦϊθ. ὙΠΟΥΟ 
5 ΔΡΡΑΓΘΏΙΙΥ ἃ τεΐεγοηος ἰη ἴθε ἤφυτε ἴο ἴΠ6 
ςοπῖοσῖ Ὀεΐννεεη [ἢ 6 ἔννο ΣΡ ΠΥ δηϊδροηὶϑίβ 
δηά ἀφδαῖῃ 45 ἀδϑου θα ἴῃ ἶν. το, 11, δηὰ ἴῃ [ἢ 5 
οΆ586 ρογῆδρβ ἴῃθ σεπάδγιηρ ουὐρί το ὃς " ὈΥ͂ 
ἐῤε ἰἰἴε.᾽ Ης ἀεβίγοβ σἤδηρο ἴῃ ογάοσ [πδὲ 86 
αἰϊτογηδίοηβ οὐ 1815 ἴδογτδ]ες δηὰ ορργεϑϑῖνε 
σοηῆιϊςϊ (βαρούμενοι) ΠΙΔΥ ςοπὶς ἴο ἂπ επά, 
Ὑγἤση (Π6 ᾿Πἴ νν}}} Ὀὲ σοπιρίεἴοὶ Υ ἐ υτ ρῃδηϊ 
δηὰ συνά ον ὑρ τῃδὲ ἴῃ 106 ὈΟΑῪ προ ν Βῖοδ 
αἰοῆς ἰἴ5 δάάνουθαιυ οἂῆ ἴακε εἴεςξ.Ό ὙΤδε 
ἰδηῆψυᾶρο 15 ἴακθη ἔγοπι ἰβαϊδῃ χχυ. 8, ῆοσε 
"1 185 βαιὰ οἵ σοά (μαῖ ἢς ““ψ}Π δύνδιον Ὁ 
ἀεαῖῃ ἴῃ νἱςϊοιγ." ῬὍθε οτἰκίηδὶ ννοσά τθδῃϑ 



νυ. 5--.] 

ἔοτ ἴτῇλι νγὲ ννου]ά θὲ υποϊ]οϊῃεά, Βυΐ 
οἰοιμῃεὰ ὑροπ, τῆδὶ πιογδ! γ τηῖρῃϊ 
Βε βυνδ! οννεά ἃρ οὔ [πΠξε. 

ς Νον δε ταὶ παῖδ νγοιρῆς ὃ 
ον τῆς 5εἰίβαπης τῇϊηρ ἐς (ὐοά, ψῇο 
αἶδο Βδῖῃ σίνδη υὑπἴο ὃ ἴῃε δαγηξβῖ 
οὔ εῆε ϑδρίγι. 

6 Ὑπεγείογε τὸς αγό αἶνγγβ8 ᾿οῃ- 
Βάεηϊς, Κπονγίηρ τπᾶῖ, νγἈ1]5ῖ γε ἅγε 

«“ἁσηκ υὑρ,᾽ νηϊςἢ, ψ ἤδη ψγὰ διϊεπηρί ἴο ΔΡΡΙΥ͂ 
(6 ἤρυτε ἴο ἴπῸ σπδηρο, βυισροβῖβ ἴπὸ σορηδίθ 
ἴογπι " δρβογρῦοιῃ. 

δ. Τα βοπϑαίϊϊοηϑ προ Μἢϊςἢ ἢ᾽5 τοδϑοῦ- 
ἴηρ ἰ5 Ὀθαϑοάὰ πιρῃϊ ὃὈ6 8ιἱά ἴο ὃε Ρυζγεὶγ 
ἔδποω] οὐ ἐνθὴ δε δεῖ ἀονῃ ἴο ννῆδαϊ ννᾶ5 
«δ θὰ Πὶς πιδάηθ55. 80 ἢδ ἢονν γυάγαπῖθοβ {Πποτὴ 
ἃ5 ἃ 50]14 ἐουπάδίίἠοη ἴῸΓ [15 δης!ραῖ 0}. 
“Βπὶ Ὧ09 ἯΔὯΟ ὙΓΣΟΌΡδΣ τσ [0 188 ΥΟΣΥ͂ 
(σἰαῖο) ἐα θ6οἀ." Ψνμδῖ Οοἀ ντουρπῖ ἢϊπὶ ἴο 
ννλ5 ἴδ ἰηνναγὰ στοδηϊηρ ἴῸΥ δι ρογιπνοϑίπιοηῖ. 
Νο ἀοιυδι, σοά ντουρῆῖ {π6 ᾿ηνναγὰ βρίγιτυδὶ 
Βίηποβ5 ἔογ ἴἴ 5 Ὑγ6}}, Ὀυϊ τπαΐ 15 ηοῖ, ἃ5 50Πὶ6 
δᾶνὸ τβουρῆῖ, ἴη6 Ροϊπὶ ἤοῖα τηθαηῖ, [ἴ ννᾶ8 
ἰη ἴδει ρατὶ οὗ Οοὐϊβ ἀδϑίρῃ ἴῃ σοτηπη την 
(16 (τοᾶϑυγο ἴο δαστῖμοη νϑϑϑοὶα τῆαῖ (Π6 
᾿Ἰηδάδαιδοῦ οὗ ἴπΠε νϑ556}15 ἴο {πεὶγ Ἴοηϊθηῖβ 
δηά {πο ὶγ βόύυῖοα σῃουϊὰ ρεπογαῖθ ἃ βίτοῃηρ 
ἀεϑῖίγο ἔοσ ἃ δεῖζοσ νϑῆϊο]ς δηὰ οὔρᾶη. [ 
Οοὰ δε [πε διΐδοσ οὗἉ 115 στοαῖ Ἰοηρίηρ οὗ ἴῃ 
Βοαγί, ποτὰ πλυβί ὃς δῇ οὐδ]θςῖῖνε γο! γ σοττα- 
δροπάϊηρ ἴο ἰξ, [Παἴ 15, [ῆθγα πλυσῖ ὈῈ ἃ ὈΟΑΥ͂ 
οἵ ρίοσυ ἢ ψΠΙς ἢ ὈΘ]ΊΕν ΓΒ νν 0 8υγνῖνο ἴο 
ἴῃς Αἀνοηῖ νν}}} Ὀ6 ονογ-οἰοῖ πο. “ΠΟ βᾳ8ν9 
05 ἴῃς εἀγησϑί οὗ ἴῃς ϑρί γι " -- ϑῆεννβ ηοΐ ΟΠΙΥ͂ 
ον Οοὐ ντοιρῆῖϊ πἰπὶ ἴο πε Ἰοηρίηρ δι 
4150 ἴον 10ΓΔ}}Π0]}6 4 συάτγαηΐθο ἢ6 [85 οὗ [5 
Ὀεῖηρ οὔε ἀδῪ βαϊϑῆθα. 

6, 7, 8. Το ἐνοηΐ οἔξειπεγ οἔζῃςε ἔννο ροϑϑὶ- 
1165, ἀοδιἢ (τ. 1) οὐ σὔδηγα, (Υν. 2, 3,4) Πγιιϑῖ 
δε ἃ ΠΔΡΡΥ ΟΠ6 ἔογ ίπη. [{ἰ (οἷϊοννβ [δῖ ἢθ ἰ5 
οὗ γσοοὰ ἕὁουγᾶρο "δ 811] ἰσηθ8," ποῖ ΟΠΪΥ͂ 
ἤδη, ἰῃ ἴπ6 πκριάδὶ οὗ 58 ῇῆεγίηρ πὸ σοης- 
τοπ]ρ]αἴο5 ἴπε6 Ὀγρηϊ δηά 48 ἢ νν88 ρογβυδαάεα 
(6 ρτγοῦδοϊε ἰβϑιθ οὗ οἤδηχε, δυῖ 4150 δἱ 
{ἰπ|65 ννῆδη ἀθδίι βοεπηεα ἱπηπηϊποηῖ, Κηον- 
ἴῃς “ἴπλῖ 6 ἈΘ 18 δῇ ἢοπὶθ ἰη [ἢ ὈΟΩῪ, ἢ6 
15 δὺυϑθηΐϊ τοτὴ τῆς 1, οτγὰ,᾽ αηὰ ἴπδῖ {πε πηοπιθηῖ 
[ὸ 4115 [ἴ ἢ νχν1}} θ6 δὲ ἤοπὶθ ἢ ἴῃς οτά, 
46 τδίπϊκεο ἰζ χοοὰ Υγδίμοσ, ἴπδἰ ἰβ, οὶ 58 
1 ρῥγείογδθια ἴο πιϊγταῖε ἔἴγτοπὶ ἴῃς ὑὈοΩγ 
δηὰ ἰῃ ἃ αἱ εριῤοάϊ!εά Βίαῖο ἴο γᾷᾶ88 ἴο [ἢ6 
ἱπηπχορύϊαῖας Ὀγόβδοῆοα οὗ [18 αἰν!ηθ τηδϑῖοσ. 
Ης νουϊ]ὰ ἕδη τοπιδὶπ δὶ ἢ 15 ροβί ἴο ἴῃς επάὰ 
δυϊ τῆς δεῖῖογ της ἴογ πῖπὶ ψουϊὰ δὲ ἴο 
ἀεραγῖ.0 ὙΠοῖα 18 ὯῸ ἱποοηβιδίοπου ἢ 
δηγίηιηρ 7ιι5ὲ 5114. Α ΠΔΏ ΠΙΔῪ ΘΑ5}}Υ ἰοῃρ 
ἴογ οὔθ {π|ηρ ἤθη ἢθδ Κηονν5 ἴπδίΐ Δηοῖποῦ 
ΤΑΔῪῚ Ὅ6 τοῖα (ῸΓ ἢΐ8 ονῇ δὐνδηΐδψε. [ΐ ἰ5 
γΕΤΎ ἰηϊεγεβίης ἴο σοΙΏραΓγο [15 ρᾶββαρε ἢ 

11. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘΞ. ΡΝ. 

Αἴ Ποηγα ἰπ ἴδε Ὀοάγ, νγγε γε αϑϑεηῖ 
ἔτοπι τῆς [ογά : 

7 (ἔογ ννε νναὶκ Ὁγ ἰδιτῇ, ποῖ ὉΥ͂ 
βρῆς ὯΝ 

8 Ὗνε τε οοπηδάεμι, 7) «αγ, δῃά 
ΜΙ] Πρ ταῖμεγ ἴοὸ ὃ δρβεης ἔτοπι 
τς Ὀοάγ, δῃά ἴο 6 ρῥγεβεηῖ νι τῆς 
Ι οτά. 

9 ὉΝεγείογε γε ᾿ἰαδουτγ, τῇδέ, μλμλφμε 

ῬΆ]]. 1. 21--24, τη αἵ ἃ ἰδίοσ ρετοὰ δπὰ 
ὑηάογ ἀϊ ἔδγοηΐϊ οἰγουπηϑίδηοοϑ ; δ[}}} ΠΟΤ ἰ5 Ὁ 
ςοπίγαἀϊοςςοη Ὀυΐϊ ΟὨΪΥ ἃ νεγῪ ἠδίυγα! πιοάϊ- 
Βερίίοη οὗ ἢ ἰ8 ἔδεϊϊπρ8βιυ ναὶ ἢδ5 οὐϑβευγοά 
86 5εη8ε οὗ ἴδε γεῦβε Ὀείογε τι 15 ἴπ6 ἰάἀθᾶ 
[δῖ (ἢ οτγ ΚΊ ηΔ] ἴὺσ “ψτ1ὸ ἐπ ηκ χοοὰ τί Β 9." 
ΘΧΡΓΘ5565 ἃ ΝΜ 5ἢ} ΟΥ 50 ]ἹΘ ΠΣ {{Κὸ ᾿ἴ, 45 ἰὴ τπ6 
ΑΝ. “νὸ ἂῖεὸ υἹ]]Πς σαῖῃοῦ, ἢ] ΒΝ 18 ποῖ 
οὐττεςῖ. 

ΎΤΠΟ ρταπιηδίίςδὶ σἰγυςίαγε οἵ 6, 7, 8, ἰ8 ἃ 
[π||Ὲ ἱστερυϊασ. Ηδ δμδὰ δ᾽ ἢγϑί ᾿πϊοηάθά ἴο 
5ΔΥ:--' Βοϊης σουγάροοιι5 ἀπά Κηοννηρ. . .. 
ννὸ {π|ηκ ἰἴ χοοά τγαΐμοσγ.᾽ Βυῖτ6 ραγοπι δϑ 8 
ἴῃ ν. 7, ἰηβειίεά 88 δὴ ὀχρίδηδίίοη οἵ (Π6 
της ἢ οἷ ἢ Κηον ἰηάιιςεα δὶπὶ ἴο τονοσῖ 
ἴο ἴ86 σουγᾶρε ἃραϊῃ [ἢ ἃ 510 ΠΕ αἰϊεγοὰ 
ἔοιπῃ. 80 [18 βεηΐθηςε γι 5 {8118 :--ἰ Βείης 
σουγάξθουβ δηὰ Κηονίης. .. . ἔοσ ννὸ ννδὶκ 
ΔΌΣΟυΔὮ ἰδ ἀπά ποῖ ἐᾷ σουμὰ νἱδὲὶὉ]ο 
ζοστα, ΜῈ ΓΕ ΠΟΙ ΓΑΡΘΟΙΙ 86 Υ (δέ), ἀπά τπϊηκ 
ἴϊ ροοὰ ΣΔΊΒΟΣ 0 Θχΐ Σδἴθ ἔγοπι ἴΠ6 ὈΟΑΥ͂ 
διὰ ἴ0 β9θῖ Ἀο9 (Δοτίϑίϑ) [ὁ 1:89 Σοχά." 
Ἀεβιάθηςθ ἴῃ ἴπε ὈΟΩγ 15 Ἔχιὶο ἔγοτῃ ἴῃς [οτά 
ἃηα δθϑεηςθ ἔγοπι ἴῃς {Γ16 ΠοπΊΘ, ἔογ νυν ἢ }]6 [6 
Ὀ6] νοῦ 8 ἰῃ {πε ὈοάΥ, ἴῃς τορίοη, οἰοπιοπξ ΟΥ 
δἴπλοσρθογε τγουρἢ ψῃσἢ ἢῸ ννα}]κ5 15 οὔθ 
ἴῃ νης ἢ [Π6 ΠοάνΘΉΪΥ {δίηρ8 ραζΖοαὰ Ὡροη ἃΓ6 
ποῖ 86ὲῃ ἴῃ {πεῖγ δοῖιδὶ] βιιδεΐδηςς, Ὀυΐ ΟΠΪΥ͂ 
ΓΟΔΙ θεὰ, ἃ5 ἃ 45 ἴμδῖ 18 ροβϑιῦϊθ, ΌΥ 186 
Βριγιζυδὶ ἀϊδοεγησηθηῖ οὗ ἢ (Ηδδ. χὶ. 1). 
ΔιΒεη ἢα τηϊργαῖεβ ἴο ἴπΠ6 1 ογά, ἢῈ Θη)ΟΥ5 
ἴδε 5ἰρῃς οὗ τὰς {πη 58 {ποπηβεϊνεβ. ΤῈ 
Αροβίϊθ ἰεανὲβ ἢὸ ἀουδί 485 ἴο ἢ 5 οὐννῇ σοῆ- 
ἀπίοη Ὀεΐννοεθη ἀθδῖη δὴ (ἢ δάνοηϊ, 3ῃου]ά 
ἢ δὲ ἀεδίηεὰ ἴο ἀϊε. Ηδ ν] ρᾶ55 ἱπῖο [ἢ ς 
ἱπχπχεάϊαϊε ρσγέβεηςς οἵ Οἢγιϑί. Μὲ ἀγὸ ἔ}}}Υ 
ιιβποά ᾿ἴπ σοποϊυάϊηρς μα τς ἀεριδοάἑεώ 
Βρίγ! 5 οὗ δὶ]! Ὀεϊίενεῦβ ἄσγὸ ἰγδηβίδίεά ἃῇεγ 
ἀθαῖῃ ἱπῖο ἴπμ6 ρὶογι θα ϑανίοιγ᾽β ργεϑεηςα. 
Τμδῖ δῖ. Ραυὶ τπουρῆϊ βδυςῇ 4 5ίδῖς οἵ οχὶβϑ-. 
ἴδηςς ρῬοβϑί Ὁ]6. 15 οἴθασ ἔγοπι ννῆδί ἣ6 βλγ8 ἰῇ 
ΧΙ. 2. ὙΒαῖ ἢ νν88 “" σχὰρῖί 845 [Ὁ 85 ἴῃς {πιστὰ 
ποάνοη," Βυῖ “ ὙΠΔΙΠΟΥ ἴῃ ἴῃς θΟΑΥῪ οἵ ουϊ οὗ 
τε Ὀοαγ "δε Κηονν ποῖ. 

9. ΤἬοβο πἰρἢ δητοὶραϊίοησ δηὰ τς [ἴη- 
νΑτὰ ὑΑΓΓΆΠΎ οἱὗὨ {δπεὶγ ἔπη ἀο ποῖ ἢ 
πὶ ἀθονε 1ἴπ6 ΟΓΟΙΠΑΤΥ͂ πιοῖϊνεβ ἴο ἀυγ. 
 ΒΕΙΒΟΥ δ ἰ85 ἴο Ὀ6 ομαπρθὰ οὐ ἴο εϊό, ἢς 
ψ01}} ο ἴο ἴῃς ργεβεηςο οὗ ἴδ 1,οτὰ (νυ. 8, δηάὰ 
1 ΤΏ655. ἱν. 17}, Ὁροὴ δ158 σίζῃϊς γεϊδοη ἴο 
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ὙνΠεῖθοΓ ργοϑθηΐ Οὐ 
Ὀε δοςεριεά οἔ Ὠϊπι. 

ΙΟ ογ χε πλιϑὲ 41} ἄρρεᾶγ δείογε 
{πε Ἰυάρπιεπτ 5εαῖ οὐ (ἢγίϑε ; τῇδῖ 
ΘΥΕΓΥ͂ ΟΠ6 ΠΊΑΥ τεσεῖνε ἴτε τῆϊηρβ 
ἄοης ἰπ δἰς Ὀοάγ, δοςσογάϊηρ ἴο τῇδ 
δε μαίῃ ἄοπε, ννῃθῖθεῦ 2ὲ ὁξ ροοά οΥ 
Ὀλά. . 

Αὐβεηῖ, ννὲ ΠΊΑΥ 

ψβοπι ἢἰ5. διΐαγο Ὁ]155 ἀεροηάβ, οτγ {ἢ 85 
ΤΟΔΞΟΠ, δοϑιθ5 τ! ηΚίηρ 1 ροοά ἴογ Βἰπὶ ἴο δὸ 
Βοιηθ ἴο ἴδε [,οτά, ἢ αἰο (καί) δηϊεγίδιῃβ ἃ 
ἀσϑῖγο, {πκὸ τὴς δγάθηϊ δϑρίγαϊΐοῃ δῆϊεσ. δΒιρῇ 
Βοηουτβ δπὰ ἀἰϑιϊηςτίοηβ, ἴο Ὀ6 {86 οδ]εςΐ οὗ 
ΟἸ γι 5 ξοοά ρἰδάβϑιγο, ννβεῖμοῦ ἢθ ΓΟΙΔΙἢ5 
ἴῃ ἴῃς ὈΟΑΥ͂ οΥ πιίᾳταῖο5 ΠῸΠΊ ἰζ. “ Ἂν Πογείογε 
6 ΔΙ 8180 Βιυ ἐξ οπ 8, ὙΒΘΊΒΟΣ ὈΘῚ ΠΩ, 
δ ὨΟΤΠῚΘΌῸΟΣ ἴσοι ΒΟΣΩΘ, [0 ὉΘ Ψ0]1].}]19088- 
ἑπκ ἴο δὲ." ὙΤῊΪ5 15 ἴπ6 βἴτοηροβί ᾿πιαρίη- 
40]6 ἱπάπιιςειηδηΐ ἴο ἃ σουγαρθοοι!5 δηὰ ἐδ ἢ] 
ἀϊξεδαῦγο οἵ Πὶβ τιϊηϊδῖσγ. “Ἢδες υπᾶ ἰςρ]- 
Ὀπιὰ δηλ ηο." Νοιν τ ϑίδπαϊηρ τῆς ἀϊῆἔογ- 
Θης65 οὗ ὀχροβίίογϑ δδοιιῖ [5 ραϑϑᾶρε, ἰἴ 566 ΠΊ5 
8 Ποϊοητγ οἰοαγ. ΤῊΣ “ ΔαιὈὲ ΟΣ ο μ᾽" 15 ἔεϊῖ 
ποαυ, ἀῃηὰ ἴῃε οὐ]εςϊ οὗ [ἴ, (γΙσι 5 ΔΌργονδὶ, 
5 ἴο Ὀ6 επ]ογεά τὴ εἰἴἢεγ οὗ ἴννο ἰδῖεβ, νἱζ. 
σοητίηυδηςε ἴῃ τὰς ὈΟΩΥ ΟΥ δείηρς ἂἵ ποπὶς 
ἢ τς 1 οτά. 

10. Α ξοοά τϑᾶϑβϑοῃ ἔοσ ἢ 8 δπλἰ ΠἸΟη 15 [Πδῖ, 
ἴον αδἱἱ δο]ίονογβ, ἢ πιϑο]  ἱποϊυάθά, οἴ Σ ἴῃ 
[Πς6 ὀνθηΐ οὔ σἤδηρθ οὐ οὗ ἀφαΐῃ, ἴῃε ηιιθϑϊίίοῃ 
ὙΠΟ ΠΟΥ ΠΟΥ ἄγὸ ννε]}- ρ]εαϑίης ἴο (γίβῖ οΥ 
Ὡοῖ, νν}}} σοπὶὸ ἴο ορϑῃ ἀδεϊδίοη Ὀείογο ΗἰἸ5 
λυάρπιηοηῖ-β5οδῖ :--- Κνὸ τουδὶ 4] ὃθ πιδὰθ 
ταδηΐζοοῖ"" ὙΤς οὐ]εςῖ οὗἩ [Π15 Ρυ]1ς ἀ15- 
οἴοβυγε οὗ σπαγδοῖοῦ δηά Ἴοπάιςϊ ἰ5 “τῃδῖ 
ΘΑςἢ ΠΊΑΥ͂ ΣΘΔΡ ἴπε {πὶπρ8 ἄοηε ἀπτὶπα δὲδ 
ϑοάγ 1ἰ10-ἰπι6, δοοογαάϊηρ ἴο ννὼδαίϊ ἢδ 
ἀἱὰ (ἀυγίηρ [παῖ {ἰπ|6ὲ} ννεῖπεν (1 νν45) γοοά 
ΟΥ̓ ον]. Μεοηΐβ δείίΐοηβ ἀἴὲ ποῖ βροκϑὴ οὗ 
85 ἃ ΠΙΠΊΌΕΙ οὗ [[6π|5, Ὀυξ {Π6ῚΓ σοπάμπςξ 15 
{Κη 45 ἃ νγνῇοϊο, “Ποῖ ΟΣ ροοά οΥὁ 6υ]}.᾿ 
Τῆς αυσδζίοη ννῆϊοῦ νν}}}] ἀοίογιηῖ πο [ἢς 
ξυΐζιγο ροβιτίοη οὗ δὑδιϊενοσβ νν}}} θ6. ἤονν ΤἈΓ, 
ΔΠΕΟΓ {ΠΟΥ ἢανὸ Ὀδοη γεσοης δα [πγουρἢ ἢ, 
[86 βριγὶξ οὔ ΠΟΙ Π655 ἢ849 ΟΥ ἢ458 ποῖ ὕξόη ἴῃ 6 
τορυ απ δά ἔγι τα] ργποῖρ]ς οὗ τΠοῖγ ᾿ν68. 
ΤΠ6 ΘΧργθϑϑίοη ἱπΊρ]165 {παῖ ΟἿἿ φγοῤαίίοη 
[οστηϊηδίοϑ ν] ΟΥἿΓ ΦΑΓΓΠΙΥ οχίδίθποθ [ἴ 15 
ΥὙΟΓΥ͂ ῥοῦ ]6 {παῖ 1ἢ]5 δ᾽ δϑίοη ἴο {πὸ 1 ἀ 85 
τηθηῖ 15 ἃ ΑΓ Πρ ἴο ΠΙΒ 5 ΓΏΡΙΪΟΙ5 ΘΠΘ ΠΊ 65 
(ςἶ χί. 15), “ΨΠο56 οπὰ 58}|18}} Ὀὲ δοσογάϊηρ ἴο 
{ΠΟΙΓ ννοσκϑ." 

11. Ηἰ8 Κπονϊεάρε (δι Ο γί ἰ5 ἴο ὃ6 
[ρατοὰ 45 ἴπῸ ξυΐζυγο τὶ ρῃϊζεουβ Ἰυάρο ργενεηΐβ 
Ηἰπὶ τοπὶ Παρρίης ἴῃ 15 νουκ δηά ἔσοιῃ θείην 
τη ΠἘογοηῖ ἴο ἴῃς ροοά ορίπίοῃ οὗ πιθῃ δδοὺξ 
ΗΪπΠ|, 50 [2 25 115 15 Θβϑϑϑηζιαὶ ἴο ἢἰ5 πιὶ ηἰβίογίαὶ 
δυςοθβθ. ὍὨΐ5 ἴδαγ σορι δῖος δἰ [πδΐ δ ἐοθ8 
δηὰ 5275 ἴο ρεγϑιιδάδ ἤδη οὗ ἴῃς {τυ οὗ {πΠ6 

1. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘ, Υν. ν. 1ο---Σ 2. 

11 Κπονίπρ τπεγείογε τῆς ἴΈΓγοΥ 
οἔ τῆε [ογὰ, ννεὲ ρεγβυδάε πιεη; δυῖ 
νγὲ ἅγε πιδάς τηδηϊΐεεὶ υηῖο Οοά; 
δηά [ττιιδῖ αἶθὸ ἂγὲ πηδάθ πηδηϊξεβί ἰπ 
γουτγ ζοηβοϊθηςξβ, ν 

12 ΒοΥ να ςοιῃηπιεηά ποῖ Ουγβαἶνοϑβ 
ἀσδῖη αηἴο γόους Ὀυῖ ρῖνε γου οςολβίοῃ 
ἴο ρβίογγ οἡ οὐ Ὀθῃδ)έ, τῃδι γὰ ΠΊΔΥ 

Οοδβρεὶ 48 ριοδοποὰ ὉΥ ἢϊπι, οὗ ἢ]5 Ε}} 
ἘΠΕΊΘΠΝ ἴο Ργθάσῇῃ ἰἴ, οὗ δὶ5 ἱπίορτ  δηὰ 
ϑΈΠΟΓΔ] Ὁ] ΛΘ] 6 55Π655, 50 τῃδί ἰῃ 411 ἢ15 Πλ[Ώ15- 
ἴεσγί] ρ᾽θδάϊπρ ἢ πλδῃ 2}ὯῸΓ 115 οηά ἴπογε 18 
ποῖμίηρ ννῃϊςἢ 15 ἀμ ογὮΥ οὗ οπὲ ἀπΊὈἼου5 
ἴο ρῥἴεαϑθθ Οῃσιθσ. Ὑπὸ ρῥοσγιβαβϑίοη οὗ πιθη 
ταῖρῃῖ ἱπάοθα πιθᾶη ἢ15 οοτίβ ἴο σοηνίηοθ 
(Π6πὶ οὗ (πὸ (γυτῇ οὗ [6 (σοβροὶ βεηργαδιϊυ, ἴο 
ΡῬγοάιυςς ἴῃ ἴποπι παῖ ΟΠ τδιίδη (Δ ἢ (πίστις) 
ννὨιςἢ [5 ἴ6 ἔτ οὗἨἁ 5 ρΡεγβυδάϊηρ (πείθειν). 
Βυϊῖ Π᾿5 σοηάιιοεϊ ἰη 58 οἶος ἰ5. ἴΠ6 υηάογ- 
᾿γίης ἴορὶς οὗ ἴῇς ψῆοὶε σοηΐϊεχέ (ἰν. τό; 
ν. 6, 8, 9), 45 ἰΐ 15 οὗ ἴῃς6 στγοαῖοσγ ρατί οὗ (ἢς 
Ερίϑίθ. Τὸ τδὶ5 ἴῃ6 ποχῖ δχργεβϑίοη γπσὲ 
τοίεγ - --ἦυῖ ἴο Οοὰ νν»ὲ ἂγὸ πηδηϊξεβίοα.ἢ 
[1 15. ἃ εἰδυϑθ ἀπιῖποῖςαὶ ἴο “ γὸ Ρογϑιδδ 
ΙΏΘη, 45 ἰ5 4υἱΐ6 ΟἸοΑΥ ἴτοπὶ ἴπε ςοηίΓγακί 
Ὀεΐννθθη “ τέφῃ " δηά “ σοι." δ0ο [Ἃδε ῥΡογ- 
διιδϑίοη δηά τἢ6 πιδηϊοϑίδιίοη γοεῦ ἴο ἴπε 
586 πηδῖίεσθ. Ηδ πιιϑδῖ ΠΠΏΔΡΡΙΪΝ αἰνναγϑ ὃὉς 
(γγίηρς ἴο δοσοιηρ ιϑῆ ψ ἢ τοραγά ἴο τῆθη 
νΥ δὶ 18. ΔΙΓΟΔΟΥ Δοσοιρ 5η6 ἃ νυν} γεξατὰ ἴο 
Οοά, ὈΥ ννῆοπη ἢ) ἰ8 οἰθυν 56  ῃ 85 [6 ἴΓΌΪΥ 18. 
“Βαπ" (Ποῖ ' αηά᾽ Α.Ν.) ἴποτὸ 15 αἶϑο ἃ βονοσ 
οὗ ἀϊξοογηπηθηΐ ἰη [6 ραγῖβ οἵ ἢἰ5 γτθδάευξ, ποῖ 
ἐλ51:}ν ἀϊδϊογί ες ογ σοττυρῖεά, σοηβοίθηςο ; αηὰ 
ἢ Βορδβ, ποτα ἴῃδΔη ἃ ἢορε πε ἀοε5 ποῖ νϑεηΐυτο 
ἴο ἜΧρτοβ5, ἰῃδΐ, ἴο (ἢ158 ἔδει γ ἴῃ 1Π6πὶ 4150 
(καῦ, 285 νῈ}} ἃ5 ἴο Οοά, δον νοῦ τυςῇ 
ΘΠΘΠΊΪ65 Τὰν πᾶν (το ἴὸ ὑπ 1ἴ, με 18 
Δρραγεηΐ ἴῃ ἢἷ5 ἴγις σδαγαςσῖογ. 

12. ϑίηςθ ἢ15 ἰαϑῖ ἀἰβοϊδι ΠΊΕ οὗὨ 536] σοτ» 
τιθηάδίίϊοπ ἴῃ 11}. χ ἢ ἢδ5 ἔυγηϊδηδα δοιηάδηϊ 
γλΔῖοΓΙ415 νυ ἰοἢ ταϊρϊ 5οῦνθ ἢ15 ΘΠΘΠΊ165 ἴογ 
ἃ Τοϊϊεγαίίοῃ οὗ [6 σβαᾶγρε ; δηὰ ἴδε σοηϊοηῖβ 
οὗ ἴῃς νΝΕΓῪ ἰδϑῖ νεῦθθ πὶ ρϊ ΘΑϑγ Ὅ6 50 
Ττηϊδοοηδίτιιο. Βυῖτῆς ᾿Ἰτηπιοαϊδίο ςσοπηθοῖοῦ 
8 Ῥγοῦαῦὶγ 1πΠ|5 Ης δδ5 υ5ῖ Δρρεαϊεὰ ἴο 
Οοἀά δηά [ἢ ςοηϑβείθηςοβ οὗ [15 γοδάογϑ, δηά 
[Π686 4Γ6 ργεςίβε!υ [ἢ {Πδιη4]5 ἴο ννϊ ἢ ἃ 56} 
Ποτη πη δΓ ἀο68 ποί ἀρρεαὶ. ὅ0ο ἴδε 1πουφῆξ 
ἐν ἅἋτ6 οΐ σοχηπιοηςϊπρ Οὐ γϑοῖνεβ δ ρδιη 7ἢ 
ϑυρρεβίοα [56] ὙΕΓῪ ἠδίιγαιϊγ. Τῆς “)ογ᾽ 
οὗ τῆς Α. Ν. ἰ5 ποῖ ςουπῖοπδηςεά ΟΥ̓ ἴπε δεϑῖ 
Μ8. Ηε '5 ποῖ ςοπιηπιθηάϊηρ Ὠιπιϑόϊε, " Ὀυτ᾿ 
Οἡ ἴδε ΠΟὨΙΓΣΑΓΥ͂, ἢ6 54γ5, " (νὰ βρεδκ) κί νἱδᾷ 
γου ἃ πιθϑῃ8 οὗ Ὀοδδί ΟἹ ΟἿΣ Ὀ0Β4)]ΐ [δὲ 
γοῦ ΑΥ̓͂ 8.Δύ6]19 ἰΐ (ἴο ι56) δ δίπδι 8080 
80 Ὀοδεῖ ἰπ ῬΟΣδῸΣ ποῖ ἱπ ᾿θῶχι." 
Τἢοα νψογὰ "οςοδϑίοη᾽ οὗ ἴῃς Α. Υ'΄., δου Β 
τοΐ ἱποοτγσζεςῖ, ἰ5 γδῖθμεῦ ννοακ. ὋὍΤΠὸ οτψίηδὶ 



Υ. 13-14.} 

ἢᾶανα βοπηονῆαῖ ἴο δρμεῦυεῦγ ἴῃ 6Πὶ 
νν ΠΣ ἢ ρἸΟΥΥ ᾿ἰῃ ἀρρθάγδηςα, δηα ἠοΐ 
'ῃ ἤοαγῖ. 

12 Εογ ψθεῖπεγ γε Ὀε δεβίάε ουγ- 

1. ΓΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝ. Υ. 

βεΐνεβ, 1} ἐξ ἴο (ὐσοά : οὗ ψβεῖδεῦ νὰ 
068 5οῦοτ, ἐξ ἐς ἰογ γουγ σδυ56. 

14 ογτ τῆς ἴἶονε οὗ ΟἸἾτῖδε σοη- 
βίγα ΠΘΊἢ 5; δεσδιδα νγα ἴῃ 5 Ἰπάρα, 

ΤῊ6ΔΠ8 ἃ ᾿Ξἰδγτηρ-Ροϊηϊ, δηὰ ἴῃ νναγίαγο, ἃ 
θ456 οὗ ορεγαϊοηβ.᾽ [τ πὰὺ οἤδη ὃ6 γεηάογοά 
ὈΥ “δΒαπάϊς, δυῖ, 45 [6 Αροϑβῖϊδ 5 ᾿Ἰ γ ϑῃϊηρ 815 
τοδάφγβ νἱἢ [6 βιιθεῖδηςε οἵ θοδϑῖ, " Πιεδηϑ᾽ 
ΟΥ̓ ὁ πηδίογιδὶ ᾿ ννοι]Ἱά γεργοάυ σε ἢ15 πιοᾶπιηρ 
Ὀεῖῖοσ. Ὅδὲ ργοροϑικίου οὗ ἴπε οσγίρίπαὶ 15 
5 ΠΡ ΉΕΥ ονεγ-ἰγδηβίδίθοα ὈΥ “δραϊπϑῖ, δυΐῖ [ἴ 
[γϑατθ πάν ρεῖβ 118 βθῆϑε θη οοηπεοῖεα 
Μὰ ννογας δηὰ [4685 οὗ Ἴοπῆϊςξ ἂδπά σοη- 
[δητίοη, 85 1 ἰ8 ἤθγθ. [ἴ{ 15 ἀουδίθοα ννῃεῖῃοῦ 
ἴῃς ἀδδιριδίοη δρρ θά τοῖα Αροϑβίϊε᾿5 ἐς 165 
“ΦὯΟ Ὀοδδῖ ἐπ ῬΟΣΒΟΩ, πο ἱπ δθατι" 
ἀδϑογῖθοβ (ἢ6 πδῖιγε οὗ {ποῖγ Ὀοαϑίίηρ, ΟΥ ἴῃ 6 
τη 5 οὗ νηοῦ ἴον Ὀοαοε. ὙΠῸ Οτεεκ 
ἕλνοισβ ἴῃς Ἰδίζογ, Ὀυϊ 11 15 ποῖ ἀσείϑβινο, ἃ5 
Ἡοΐπιδῃπῃ βᾶγ5, ννῇο δάορίς {πε ἔοστηεῦ νἱονν, 
ΜὨΙοἢ νου] τοαυῖγο (ἢ τοηάογης :-- ννῸ 
Ὀοδδῖὶ ἴἢ Δρρϑάγδῃςθ.᾿ ΟΥ̓ Ά" βδειηδίδηςε ποῖ [ἢ 
πραγῖ, δη (ἢ6 πιρδηΐπρ ννοι]ὰ Ὀ6 {παῖ (Ποῖτ 
Ὀοαϑίίηρ ννᾶ5. οἱ ονν ἀηα ΠΥροογις4] ποῖ γεδὶ 
δηά 5ησοσο. Τῆς Αροβίϊθ 15. ἤόνενοῦ γαῖ Γ 
τοίοστίηρ ἴο (ἢς πιαίογια] οὗ {Ποῦ Ὀοδϑίης, δηά 
Γοσουγ56 τηιδῖ Ὀ6 δὰ ἴο ἔπε ννογά " ρεγϑοη 
ἴῃ τῇῃδῖ 56η56 ἰη ψν ΙΓ ἢ [ἴ ἰ5 βαιά [ῃ4ἱ “ Οοά ἰ5 
ὯΟ ΓΕΒροοῖογ οὗ ρεγβοηβ᾽" (οχῃ. 1]. 2), δηά 
τηδὲ “Οοἀ δεςορίεςῃ ηοῖ ἴπ6 ρεγβοῃ οὗ πιδη." 
ΤὮο τοπάφγην (ἤδη 15, ἦν Ὀοδϑῖ ἰῇ ΡΘΣ ΒΟ Ὦ, 
τοῖ ἱπ Βοασι," δηά [δ βδεηβο, [Πδῖ ἴπεγ θοδϑῖ 
οὗ τη: 5 ἢ ον ᾿ς ἀροη [ἢ ϑυγίαος δηά πηακο 
ὉΡ ΟΥΪΥ (ἢ6 οὐυΐοῦ δπάὰ δρράγεηΐ πιδη, ποῖ 
ἴποδε α4114}}{165 νυν οἢ σοηδίτιῖο ἴῃ 6 ἸΠΠΟΓ, 
ΤΛΟΓΑΪ, δρί γίτιὶ], ΟΠ τι ϑιδη πῇ. [{ [5 οὗ [656 
(Πδἴ 851. Ρδὺ] θοδϑῖβ, νβεη ἀσγίνθη ἴο Ὀοαδβίίηρ, 
ΔΒ οΓγθα5 ἢἰ5 δάνογβαγιθ5 Ὀοδϑοῖθα οὗ ρευϑδοῃδὶ 
Κηον]εάρε οὗ (ἢ τίσις τὴ {86 Ποβῆ, Ἰηϊθγοουσβα 
ἢ (ἢ ες οτἰκῖηαὶ]ὶ Αροβίϊθβ, [πϑοστγαῖῖς παιίοη- 
Αἰγ, Ηοῦτενν ἀεδβοθηΐ, οἰγοιπηςϑίοη ἀηα 50 
ἴοσῖῃ. ὙΠ 15 υἱονν 18 ΒΤΟΏΡΙΥ ϑυρροτγίε ΟΥ̓ 
Οαϊ. 11. 6; νἱ. 12. 

18. Ῥτγοοῦ τπαῖ δε 18 ποῖ ῥγαδίϑιπρ Πἰπιβοὶ, 
Ὀαΐζ ρίνίηρ ἢ 5 γοδο 5 τηδίοθγια] ἴογ Ὀοδϑίϊηρ οἡ 
ἢἰ5. ὈεΠΔ ΙΕ “ον ψ Βεῖπον ννὰ ψ ϑπΐ (Δογϑῖ) 
θοϑίἀθ ουγβοῖνοϑ, (ἰἴ ννὰ5) ἴῸΣ Οοά, οΥ δῖ ἐπ 
ΟἿΣ τὶ δ πϊηὰ, (ἰἴ 15) ἴοσ γοιι." ὙΠΟΓΘ ἰ5 ἃ 
τοίογοηςς ἴο {πε Ἰαϊίοσ ρατῖ οὗ νυ. 11. Οσοά 

Κπονβ [παῖ οὔθ ρῆδϑβο οὗ ἴπε Αροβίϊεβ }ξδ 
848 Ὀδοη ἀενοῖοί ἴο Ηἰπι, δηὰ ἢ5 τγοδάθτϑ 
Κπον ἰῃ {86 ]Γ σοηϑοίθησθβ {πα δηοίδεγ 
ρῆδϑ6 οὗ ἴἴ Ππᾶ5 ὕδθη ρδοι] δεῖν ἀενοίεά 
ἴο ἴπεη. Ηδ 80υπὶ8 ὉΡ ἢ8 ᾿νῆοϊε οχιϑῖθηοο 
ὈΠάΟΓ ἴγψο ἴοι οὗ πιδηϊξοβίαϊίοη, οὗ 
ΜΝ ἰοἢ οπθ ἰ5 ννῆαΐῖ ἢὶ8 δποπΊῖθ5 οἰ δα 15 
τηδάμποβϑ, ἴη6 οἴπου ννῆδῖ ἢθ ς8}18 ἢ5 5ΟΌΘΓ 
ΒΔΠΠΥ. Ηἰ5 πιδάποβϑβ οοηβίβίοἃ οὗ ἢ5 ἐσ- 
δἰδϑίθβϑ, υἱβίοῃβ, σον δίϊομβ, τηγϑῖὶς ἰηΐεγ- 
οουγδε ἢ} Οὐ δηὰ ΟΠ τδῖ, βρεακίηρ ἢ 

ἴοηριιθβ, δηὰ 411] εἶδε οὗ ἃ [ἴκὸ παίυσγο. Ηἰβ8 
ΘΠΘΠΊ168 βαιά τπαΐ Η]5 πηδάηοβα ςοϊηπηεηςσδα 
ἢ 158 σοηνοσβίοῃ, θείης οὗ ἴῃς ορίπίοῃ οὗ 
Ἐεβδῖυβ ψῆο, ννῆθη ἢ ἤδασγὰ ἴῃς Αροβίὶβ 
Ὠαγγαῖο παῖ πιγάσι!]οιβ Θχρογίθηςθ, ϑαἱϊά, 
48], ἴῆου. ἀγί δεδίάθ {πγ56}1. [15 ἴο ἢ8 
ςοηγόσϑίοη ἴπαϊ (ῃς Ὠἰδίογις ἴθηϑο “' νεῖ ΠΟ Σ 
ψῈ νομί δεϑιάθ. οὐγδοῖνοβ᾿ γεΐουβ. ὙΤμδῖ 
δνοηΐ ΠΟῪ ςοηπϑίἀογεά τῇς ραγεηΐϊ ἱποϊάθηΐϊ 
οὗ αἱ {πὲ νυ] δὐρογγαῖοη, ἃ5 ΤΟΥ ἀξοπιοά 
|, νι ιϊοῃ ἐοἸ]] ον. νΏδη 6 δαγ5 {παῖ 
[15 βιυρογηδίιγαὶ δηὰ τηγϑίῖς ρῃ856 οὗ ἢ 8 
18 ννα5 “ἴογ Οοὐ;," 'Ὲ τηϑδη5 παῖ, ννἤθη 6 
ννὰ8 ἴῃ ἴῃθϑε Ὄχι σγδογα ΠΥ δρί για] δίδίθβ 
ΟΥ ὀχογο ϑίπρ λοι !65 σοηηθοῖεα ΙΓ τΠ6πὶ, 
6 ννὰ5 ρἰδοθά ἴῃ ἱπιπιραϊδῖο ταϊδίίοη νυν ἢ 
Οοά, τα 411} ννᾶ5 τηδάθ 5υὐδβοσγνῖοηὶ ἴο οὐ β 
ΕἰοσΥ δηὰ (Π6 ϑργεδὰ οἵ ἴβεῈ σοβρεὶ. Ηον 
[115 ννᾶϑ ἴπὸ σᾶϑθ ἢ γερᾶσγά ἴο ργορμοβυίης 
δηΐὶ (6 οἱ οὗ ἰοηριιθβ τηΔΥ ὕθ δθεὴ ἴῃ 
Ὶ (ὐοτ. χίν. 22, 23, 24. ΤΠδ 5006, 5ΔΠ}γ 
οὗ [86 Αροϑβῖϊθ ὀχογοϊβθά ἴοσ ἴῃς ροοά οὗ δϊς 
τοδλάθγϑ νγ»8ἃ8 ἢ 15 βοιιηά }ιἀρπΊοηΐ, ἱοσθθαγδῆςθ, 
σᾶγο, ἰδθουγ, 58εἰ ξπάθηϊαὶ, σμαγΥ, ςοπϑίάογδ- 
[οη ἔογ ννδάκηθϑββ, ργθ] υάῖοθ ἀπά ἱρπογδηςθ, ἴο 
νν ὨΙ ἢ 41} 15 ἘΠ δηὰ ἰεϊἴεγβ θεᾶῦ [ἐσ πιοηΥ, δπὰ 
ἙὨΙΘΗ͂Υ (5 νεγγ δεοοπὰ Ερίβι!α ἴο {Π᾿ (ἑοτγίη- 
τμϊάπ5. 1{ Π85 Ὀεδη γι ΒΥ τοπιγκοὰ ( ΚΙόρρετσ), 
(παῖ 16 δοβίδις δηάὰ ἴῃς ϑορογ-τηηάεὰ στὸ" 
Εἰοηβ οὗ ἢϊ5 οχίβίδηςς ννεγα ἡσῖ δυπάεγοα ὈΥ̓ 
μαγτὰ δηὰά ἔδλδὶ ἰἰπθ5 Ὀυϊ ονογὶαρροὰ δδοῦ 
οἴου. Ηονν τεαυϊδίῖϊθ σαὶπὶ γοβοοϊίίοη δηά 
που ρϊ ΕΘ ἔῸΓ τορυ δίς δοβίδιϊς δίδίθβ 
ἀηά [πγηϊηρς ἴΒ6 τοβυ] 5 οὗ ἴθ πὶ ἴο ῬυΓΡροΟϑο5 
οὗ οἀϊῃοιίίοη τδῪ ὃδ 56θῃ ἴῃ 1: ΟοΥ. χίν. 

ΤΙΣ ρυγροῖί οὗ τῆς νϑῦϑὲ ἰῃ {π6 σοπίοχί οὗ 
τς ἀγρυχηθηΐ 15 τῃαῖ, “ἢ 1Π15 Ὀ6 4η ἜΧἤ δι ϑνα 
αἰνίδίοη οὗ ἴῃς ἀροϑβῖϊεβ "δ δἀπὰ ἴπεϑε ἴῃς 
Θχοϊυβῖνα οδ]εςῖ5 οἵ οδοὴ ἀοραγίτηθηΐ οἵ ἴΐ, 
ἴδπογα 18 ΠῸ ΤΟΟΠὶ δηοηρμϑί Πὶ5 81Π|8 ἴῸΓ 56]}- 
ῬΓΔΙ56 ΟΥ̓ ΔΩΥ Οἴδοσ ἔοιπη οὗ 5615εεκίηρ, Ὀμζ 
ἃ βυξςϊοηϊ ἱπαϊοδίίοη 5. κίνθη οὗ [6 βϑπεσαὶ 
Ἰ1πὸ οὗ ἀείδῃος νοι 6 ἀδϑίσγοϑ ἢ15 γεδάθιβ 
ἴο ἴᾶκα τΡ οὐ [5 6 μδὶῇ δηὰ δάμπεσγο ἴο ἰῃ 
ἀεῖδ!!. Ηδς νου]ὰ πᾶνε ποῖ ἀγζυς δραϊηϑί 
᾿ΐθ ΘπΕΠΊ165 {Πι18 :-- Δ Ὠδίονου γοιι πᾶν (ΠῚ ΠΚ 
οὗ ΡῬδιι], δ πᾶ58 Ὀυῖ ἴννο δη65 ἴῃ νον. Ηἰ8 
ἸΠ 15 ἀδνοϊεα ἴῃ οὔθ ἀβδροεῖ οἵ ἃ ἴο σοά δηὰ 
ΗΪβ8 μοῦ: ἴῃ δῃοῖμπεγ ἴο 5 δῃὰ ἴο ουὔῦγ 
δαϊνδίιοη. 

14. Τῇ τϑᾶϑοη ὙΝΠΥ͂ ἢἰ5 11{ 15 ἀεά!ςαϊοά 
ἴο ἴποεβο οπάβ ἰ5 [αὶ 16 ἴον οἔὔὐ (Οἢγίκῖ 
ΓΟὨΒΙΓΔΙΩ8 ἢἰπι. ϑοῦῖο {πίη {παῖ ἢ6 πιθλῃ8 
δὶς Ἰονεὸ οὗ (Ἡγίϑῖ, Ἰυδὲ 8ἃ85 ἰῇ ν. 11 “16 
ἴοαν οὗ ἴῃς 1,οτὰ " ἰ8 [6 ἔρασ. οὗ τ ῆηϊςμ (ἢ6 
Ιμογὰ 18 ἴῃς. οὐ͵εςῖ. Βιυΐῖ ἴῃς ποχῖ γοῦβ6ὲ 
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ἴδ {{ οπε ἀϊεά ἔοσγ 4]1, τῇδ ννεγε 4]]} 
ἀεδά: 

Ι5 Απά ἐδαὲ ἢς ἀϊεά (ον }}, τῃδλί 
{πε} ψγΠ σῇ ᾿νε 5ῃου!α ποῖ πεπςθ- 
ἕο ᾿νε απο τῃεπλβοῖναβ, δυῖ πηῖο 
ἢϊπὶ νηὶ ἢ ἀϊεά ἔογ τμεπὶ, δπά τοβε 
ΔρΆϊη. 

ΕἸθα γ ροϊηΐβ ἴο Ο γϑ 5 Ιονε δηά ἃ ἀδοϊ θα ]ν 
Ῥτοροπάεσγαϊϊπρ 56 οὗ ἴΠ6 ἐχργθβϑίοη ΟΟσ- 
ΤΟὈογαῖθϑ (18 βοῆβε; οἵ, Οδ]. ᾿:. 2ο. Α58 
ΕἸ τσ 8 ἀθδίῃ ννὰ5 (Πε στεϑα τ οὗ ἴονε ἴο σοά 
δηὰ ἰονγθὸ ἴο πιδὴ Ἴοτηδίποά, τη6 Αροβίϊθ 5 
ἱνγοίοϊἃ ἀσνοϊΐοηῃ σουσεβροηάβ ὙΟΓΥ οἰ οβοὶΥ 
νυ ττ. δίηος (ἢ γιϑῖ 5 'Ιονθ ὀρογαῖδβ ὕροηῖῆοβς 
ὙΥὨοτὴ 1 σοηϑίγδ! 5 ΟΥ̓ ἀννΑΚΟΠπρ᾽ ἃ Ἰονίης δηά 
δεῖνα ργαϊζιάς ονναγά5 Η πὶ, ᾿ξ σεγίδί ην ἴη- 
εἰυάοθ5 Ἰονς οἵὗἨ (ῃγϑῖ᾽ 85 ἃ πηοῖϊνθ, δ ποιῇ 
(δῖ ἰ5 ηοί ἴδε ἀϊγεςῖ 56η56 οὗ [Π6 ὀχργεϑβίοη οὗ 
ἴδ οτὶρίηδὶ. ““ (ὐοηδίγδί Π5 0.5) ΤΏΘΔη8 ΠΟ! ΠΠ65 
5 ὙΠ ΠῚ ϑυςῇ ἸἸπι|ῖ5 ἴΠαἴ ΟἿΓ σΟΌΓΘΘ ΠΟΥΘῚ 
ἀεονιαῖεβ ἰονναγάς 56} ἔγοπη [15 ἴννο ψτεαῖ 
οὔ]εςῖβ. ὙΠΟ ἰαϊῖοσ ῃατί οὗ 186 νϑῦβ ϑἰαΐθβ 
[δὲ Ἰυάρτηοηϊ οὗ ἴπ6 Αροϑβίϊε, υυπῖσῃ, ννῆθη 
οηςο ἔοττηεα, οσδιιβεὰ (ἢ γϑι 5 'ονε ἴο δεῖ τιροῃ 
Ηἰπὶ ἴῃ {Π6 ΤΠΔΠΏΕΙ ἀοβοτιθεα, ὙὍηὲ τῖρμῖ 
ΤΟΔΪηρΡ ηὰ τεηάογίηρ ἄρρεῶὰῦ ἴο δε6:-- 
ΦΗανΐπ Θοτλ9 ἴο (ΔοτΓὶ51) [8 ἱπάριαοηϊ: 
δι ὁ19 Ζ70ΧΣ 841} ἀϊθὰ: ἘΒΟΣΟΙΌΣΤΘ [86 41] 
ἔοσυ ποῖ {Π6 οης ἀϊοά) ἀλοὰ." ΤῊΪΒ 15 ἴῃ 6 
 ρατὶ οὗ (ἢες ἀξοϊδίοη ἂδἱ ψῆϊο Ῥδυὶ 

ὉΠΕΠΙΔΙΘΙΥ ἀὐτνοαὰ ἴῃ ννογκίηρ οὐἵ, ὑπάογ ἴῃς 
ξυϊάδληςε οὗ ἴῃς ΗοΙΥ δριγξ, ἢ]5 ΤΏΘΟΙΥ οὗ 
ΟἸ τσὶ 5 ἀεδῖῃ. Ὑπαῖ ἀθαῖῃ ἔοσ 4}} ᾿Ἰηνοϊνθὰ 
ἴῃς ἀφαίῃ οὗ 411. Το ᾿τηκ, ἡν ἢ σοηηροοῖς 
ΜῊ ΟΠ γι 5 ἀδαῖῃ ἴῃς ἀδαίῃ οὗ 8}} ἔοσ ννῇοπὶ 
ΟὨγιδὶ ἀϊεά, 8. 186 ἰάθα οὗ σγοργοϑοηζδίίὶοῃ. 
Α58 “ἴῃ Δάδλπι," {πεῖς τοργεϑεηΐαζινο, ““ 8}} 
ἀϊοά" ἴῃ ΟἿδ 86η956, 50 “1ηὴ ΟΠ γσιβῖ," {Πεῖγ 
ΓΕργεβοηϊδθνο, “4}} ἀϊεά ᾽) “Ἶη Δποῖπεῦ δηά 
ΟΡΡοβιῖς 5ϑθῆβϑβε. Ὁδε, ἢαζιτο οὗ (ἢ6 ἀραίῃ 
ὙΥΠΙοἢ 411 ἀϊοὰ ἴῃ Ομῆϑι 8 ἀθαῖ 15 τηδά δ οἰθασ 
Ὀγ Ἀσηπι. Υἱ. 3, 4,6, 11, αηά ΟΔ!]. ν. 4, ἀπιοηρϑῖ 
ΓΛΔΏΥ ΟἴΠΟΓ ρφέβαρεβ. [{ 15 ἃ ἀεαῖῃ ἴο ἴῃ 
βεϑὴ δηὰ 411] 83 βροόννεῦβ νυν γ ΠΟῪ τι] ἴῃ 
[86 [που μα, ἔδε! ηρ5, ΟΥ Ὀοάγ. ὙΠῸ Αροβίϊο 
δ γ5 οὗ (ἢγιβὶ (Ἀ οἠ]. νἱ. 1ο):-- πη ἴπαϊ πὸ ἠϊδα, 
Ὦς ἀϊεά υπΐο 51η,᾿ δηὰ {πθπ ἱπιπιθάϊαίοΥ δα 8 
(νυ. 11):-τ  ἸΚοννῖβα σοοκοη γὙ6 4130 γουγϑοῖνοβ 
ἴο Ὀ6 ἀοδά ιπΐο 51η.᾽ ὙΠῸ βοοοπα ραγὶ οὗ ἢϊσ5 
Ἰυάριιεηϊ τείετα ἴο ἴῃς οὐ͵]οςξ οὸσ νυν ῃϊς ἢ 
ΟὨγιςῖ ἀρὰ οὐ Ὀόθαὶ οὗ ἃ]. Α5 Οἢγιϑῖ 9 
ἀφαίῃ παδιὶ [5 δηδίοριιθα 'ἱπ ἴη6 ἀθαίἢ οὗ πιθη, 
80 δὰ Ηἰ5 γϑβϑιυγσγθοίίοη 15 ἀπαϊοριθ ἰὴ 16 
πονν ἰδ οἵ πιϑῇ, δηὰ {πα ἴον βῃοι]ὰ Ἰεδά 
[815 ἢενν 16 ννᾶ5 {6 2υσϑοις οἵ Ηἰς ἀθαί. 

16. ΤἼδ ρῥγδοίίοδὶ σοῃϑθαύθποο οὗ ἢϊ5 ἸυἀΡ- 
τιοηΐ δδουΐ (ἢ γ5ι᾽5 ἀθδῖῃ δηὰ [15 οὐ]θςοῖ 15 :----- 
“ἐαὐε ἴτοπῃ μεηςείοσίἢ Κηον πο οπὸ δοοοσζάϊηρς 
ἴο (ες θ65}." Τς ροβιξίοη οὗ ““ννε ἴῃ τῃ6 
ΟΥἰ πα] βῆοννβ ἴηδλΐϊ ἰξ 15 διηρῃδίίο, Ὅλες 

1. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝ 5. ΝΡ. [ν. 15--17.Ψ 

ι6 ννΒεγείογε παοηςοίοσ ἢ Κπον 
ννῈ Ὁ τῇὴδῃ ἅβοσγ τῆε βεβθῃ : γαᾶ, 
τΠουρἢ νγαὰ ἤᾶνε Κπόννῃ (ὐ γιβὲ δίζεγ 
τη6 ἤεβῇ, γεῖ πονν πεηςείογιἢ Κπονν 
ν6 λῖπι ἨῸ ΠΊΟΓΕ. 

17 Ἱπεγείοτε ἴξ ἅτ πιᾶπ δὲ ἴῃ “ 1-. 
Ομηβῖ, "δε ᾿ς ἃ ὯῈΨΝ οτγεδῖιγε : “ οἷά Ὁ 

56η56 15 [ῆδί, νἤογθα5 ἴἢ6 ΑΡοϑβί]θ δηᾶ ἴδοβο 
νν πο {ΠΙΠΚ ἢ ἢἰπὶ Κπον ΠῸ οἠς δεςογαάϊης 
ἴο δῆς βοβϑῇ, ἢ18 οῤῥογηεπί: ἀἠο Κηονν ϑοτὴδ 
ῬΟΙΒΟΠ5 8580. ὙΠΟΥ γνδὶυδαὰ ΟἿΪἿΥ παῖ νγὰβ 
Θχίογηδὶ, πδίίοπαδὶ, ἰοραὶ, δηά, ἰῇ οὔθ νογὰ, 
Δοσογάϊηρ ἴο τῆς ἤεβῃ, ν ]]6 ἴῃ Αροβῖϊο 
ΡτγίΖοά οἷν ψγηαῖ ννὰ5 δοοοτάϊηρ ἴο πε ϑριγιξ. 
“Βυῖ ἔνε ουθὰ (ΟΥΓἩἨ Δοΐπ 8117} ἢᾶνο Κποννῃ 
ΟἸσίϑβὶ δοσογάϊηρ ἴο ἴῃς ἤθϑη, γεῖ πον ἢο 
ΙοΥΟ ἀο νὸ Κκηον ΗΐΪπὶ 50." ὙΠ 15 ἴάκθη 
ΕΥ̓ ΞΟΠ) 45 ἃ 5ἰδϊοπηεηΐ πἰ 51, δὰ] δἰ πὶ- 
561 οηςθ 1πουρῆϊ ἴπ6 οχίογῃδὶ οἰθπιθηῖβ ἸΏ 
ΘΒ γϑῖ᾽5. Ροσβοη, ΠΡ, ἀηὰ ννοσκ ἴο ἢδνθ δὴ 
6556 014] ν] 6. [{ τ} }5 νογΘ 80, ἰξ ννου]ὰ 1πὰ]- 
οδῖθ ἃ Ῥγορτεβα ἴῃ ἢΪἶ58 υἱονν8 δηὰ ἀσγδᾶν ἃ [16 
οὗ ἀεπηαγοαϊίοη Ὀεΐννθθη 8Π ΑΓ] ΟΣ δηά ἃ ἰδῖοσ 
βίδρε οὗ ἢ15 (ῃγϑίοίΊορυ. Βιυῖ τ η6 ἹΠΕπλδ τ] 5 
ταδᾶς ἴο Πίηπι αἵ ἢ15 σοηνογβίοη (Αοβ χχνὶϊ. 17, 
18) ννοιϊὰ δθθτῖλ ἴο Βᾶνθ δόεη βυβιοϊοηΐϊ ἕο 
ἢῖ5. }1 δη] ροπηεηῖϊ. ΝΌΣ σδη ἃ ρῥεγσοπαὶ 
Κπον]εοάρο, οἵ Ογιϑὲ ἰῃ ἴῃς βεβῆ ΌΥ 51. 
Ῥδυϊ, δου Ροβϑθὶς πη 1561, ὃς σῆδῖ 
18 τηοαπῖ. [ἴ τοπιδίπ8 ἴπαῖ Ππδ 15 ϑροακίηρ 
οὗἨ δ΄Ί5 Κηον]οάσε οὗ Οἢγσὶ ργονίοι ἴο 
ἢ]5 σοηνοσβίοθ, ἤθη Πα δη οὐ μίαν τηθᾶ- 
βυγεά ᾿ΐπὶ ΌΥ ἃ σαΓη1] σἰδηάδαγά,. Η!5 ἔοπη Υ 
δαῖϊγοά σοπίγαβίβ ἢ ἢ5 ρσγοβθηῖ ἰονε. 

17. διδλϊῖθϑ ἴπὸ σοηβεαίθηςθ, Δρρ]οδ ῖο ἴο 
4}1 Ὀε]Ιονογβ, νν μἰςἢ ἕο] ]ονν5 ἔγοτῃ ἴμ6 ΤΠ θοτγ οὗ 
ἀδαῖῃ νὰ ΟΠ γιδὲ δηά ἃ πὸν [πὸ ἴο ΟὨγϑῖ, 
δηὰ 5ῆοννβ. ον [6 Αροϑίὶε δηὰ 4}] [Παΐ ἅγὸ 
Γυὶγ ΟἾ γι σι ̓5 σθᾶϑε ἴο [8 Κο σαγη8] νίοννβ δηά ἴο 
ΤΑΘΆΘΙΓΕ ΟΥ̓ σάΓΠΔ] βίαπάλγάβ. “Ἅ 80 1ῃδῖ 1 Δ ΠΥ 
ΟΠΘ 5 ἴῃ (τοί, ΒΘ ἰ5 ἃ ἢθνν ογϑδζιγο : ἴῃς οἱά 
{ππρ5 ρΡδβδβοὰ (δογίϑβί), Ὀθῃοὶά, 186 Ψψ 8019 
8.88 Ὀεςοπλς πονν." Αὐοσοογαϊηρ ἴο ἃ σγεδάϊης 
ὙΠ Οἢ Πᾶ5 ΝΟΥῪ 5ἴγοηρ ἜἽχίοσγηδὶ βυρρογί, δυΐ 
ψν ὨΙΟἢ 18 Ὠουθυῃ6 1655 ηοΐῖ οογίαίη, ἴδ 6 γοπάρσο 
ἴῃ βου] δὲ :--- [λον (ἴῃ6 οἱὰ [πϊηρ5) Βᾶνθ 
Ὀδοοπὶς πονν. “Τὸ δε ἴῃ ΟἸ γί ἰ8 Δη δχ- 
Ῥγθβϑοίοῃ νος ἢ σου]ά ποῖ θ6 υιϑεὰ οὗ ἃ (γίϑβϊ 
δοοογάϊηρς ἴο ἴπῸ ἤεϑῃ. Α πιδὴ ΠΙΔΥῪ ὑγοῖδβϑ 
ἴο Ὀοϊοης ἴο ϑιιςἢ ἃ (ἠγίβί δηά ἴο δὲ οἵ" βυςἢ 
ἃ (ἢ γβῖ, 25 ἴῃ6 [6 4126 Γ5 δὲ (όγηῖῇῃ αἀἰὰ, δὰξ 
ΤΟΥ σαπποῖ Ὀε ἐν Ηπι, ἴοσ {παὶ ρῆγαθε Ἔχ- 
ΡΓΟ5568 ἃ βριγσί[ι] σοϊδίίοη. ΤῊ8 γοϊδίίοη 18 
τοα  ἰδοὰ ὈΥ 41} ψῆο πᾶν ἀϊεὰ ψ ἢ ΟἾγιϑῖ 
δηά Ὀδδη ταϊὶϑοὰ ἢ Η πὶ. [15 γα] βδῖίοη 
Ὀαρίη5 ἰη Ὀαρίίσα, “Νὰ νεγε δυπεὰ ἢ 
Ηϊπὶ τγουρὴ οὖσ Ὀαρίϑιῃι ἱπίο ΗἸ5 ἀδδῖῃ.᾽» 
Α5 ἴδ γϑα! ὐ οἵ (τι 5 ἀεδίἢ ννᾶ8 σου ῃεὰ 
δηὰ βεοαϊδά ὈὉγ Ηἰβ δυτγίδὶ, 580 ἰ5 ἴῃ γϑδι Υ οὗ 
οὐγ ἀδαῖῃ νὰ Ηἰπὶ οεγποὰ πὰ ϑεαλϊοὰ 

Οὐ :, ἴεὶ 
᾿ ΤΙ 



γ. 18---20.} 

τὨΐηρβ ἃ ρϑϑϑθὰ ἅνγαὰὺ ; ὃεῇοϊά, 8] 
ΚὨηρβ ἀγα δεςσοπλα ΠΕενν. 

18 Απά 411] τῆΐπρβ αγεέ οὔ (σά, 
ὑνῆο Παῖἢ γεσοης!]δά κι5 το ἢ πΊ86] [ ὈΥ͂ 
]6βὺ5 ΟἨγίβο, ἂἀπά ἤδῖὴῃ ρίνεῃ ἴο 8 
τἢς πλϊη 5[ΓΥ οὗ γεσοῃοι]δίοη ; 

ὉΥ Ὀαρί5πι τοςεϊνοά ἰπ τορεπίδηςς δηά (ἢ, 
ἴῃ νν ΙΓ ἢ ἱπηπηοτϑίοη ϑΥτηθ 1565 Ὀυγίαὶ, ΤῊΣ 
οἷά πιᾶῆ ἀΐθ5 δηά 15 Ὀυπθά, δηὰ 1] ἢἰς 
τηοῦς5 οὗ {Πἰηκίης, ἔθεϊϊην δηὰ δεϊϊηρ ρᾶ58 
ἅνΑΥ. ΤΠία ἰ5 ἴΠ6 ποραῖϊνε δὰθ οὗ ἴη6 πον 
στεδίίοη. Βιιῖ, δισγι ουτήογο, νγο γϑςεῖνο ἴΠ6 
ΗἩοΙγ δρίγιὶ πὶ Ὀαρίίση. δε τε “θογῃ 
οὗ νναῖεσ δηὰ τῆς δρίγι,᾿" δηά [}]8 υἱστῇ, νῃ]ςἢ 
5 ἴ!ς Ὀδριπηίηρ Οὗ ΟἿἿ πονν ΓΟϑυγγοσοη-} δ 
1} ΟἾτσῖ (Ά οπι. νἱ. 4), 15 Ξυπιθο θὰ ΌὈΥ 
ποίου ἔἴτοπὶ ἴῃ6 ννδῖε. Ηεποοίουιἢ ἃ 
ΤΏΔΏ [48 ΠΕΟᾺ πΊΟίν65, δἰ πΊ8, Ὀγίπο ρ] 65 απὰ 
βίδηἀαγὰϑβ οὗ δείίοῃ δηὰ 15, ἰῃ βδῃογίῖ, ἃ ἢδνν 
σγοδίυγο, δῖ. Ῥδυὶ 15 51}}} βρθακίῃρ, ἴο ἃ 
ςοτγίδιη οχίθηϊ, ἰἀθ δ  γ, θδοδιβα τη οά Αὐἀδηὰ 
ἀοες ποῖ αἷς ΠΟΥ δηά δ οὔποθ, ΠΟΥ ἀοθβ 
[π6 πὸνν ογοδίυγο σοπιὸ ἱπίο οχισίθηςθ ἔμ} 
ἔτονη. Βιυῖ ἴῃς ἀεδαῖῃ δηά 1ΠΠῸ ἂῦὸὸ ὕο 
το Γ Ὁ]. στρα 65, δηὰ ἅγε ΘΥΘσ δαναποίης 
τΚοχεῖμογ ἴο τπ6Γ σοπλρίεῖα Δοςοπιρ] ἰ5ῃπιοηῖ. 
ἴῃ τπ6 ἀεϑοτιρίοη :-- ΤΠ6 οἱ 5ἴαϊος ραν “εα 
ΔΆΓΑΥ, ἴο, ἴῃς ννβοα ῥα. ὀεεονι δνν," ἴΠ6 
οσὔδηψε οἵ ἴθηϑοϑ ἰ8 οὔϑεγνδῦϊθ. Ὅηδ ΘΠΓΓΟ 
οοηίεχι δᾶ5 γεΐεσοηςο ἴο {πὸ ἔπποῖίοηβ οὐἁ ἢ 58 
οννη οὔδϊοε, δὶ» οτυη ἜΧΡΟΥΪΘΠςΘ, δηὰ 80 γοργε- 
δοηΐβ [πὸ ρου βῃίηρ οὗ {πε οἱ ἀ ἴῃ πὴ 45 ἃ βροοὶῆς 
ἐνοπὶ ἴῃ ραᾶϑῖ {{π|6,| ι.5ῖ 85 ἰῇ ἴΠ6 ποχῖ ὑυϑῦβθ 
Πὸ 8409 “ὙΠῸ τϑοοης θα," νὮ}6 τὴ 6 ΠΟᾺ 
παῖιτο ψὨϊοῦ δυσοεοάθα ννᾶ8 ρογυπιδηθηῖ. 
Βυϊῖ (Π6 5λπιῈὲ ἰδῆριιαρο 18 Δρρ δα ἴο ΘΥΘΤΥ͂ 
θαριϊχεὰ (ΟΠ γβιδη. 

18. Τα [Πιάφίζετβ, ῆο δά τὸ δεῖίίογ 
Κηον]εάροε οὗ [ἢ15 οσγοαίζίίΊοη ἴ8η Νίςσοάδιγλιβ, 
ΤΩΔΥ͂ Ὁ6 οσοποεϊνοαὰ δϑκίηρ, πῃ 50οσπ, 815 
υδσείίοπ, “Ηονν σδὴ ἴδεβϑε {πίηρϑ σοπὶα ἴο 
Ρᾶ558} Ϊοἤη 11]. 9.ΩὨ ΤῊ Αροϑβί!ε Ἴοηίίπιι65, 
τ ἃ 515} δηττῃεῖιοδὶ γοίδγεπος ἴο ϑοπὶθ 
δ ἢ ᾳυδπίίοη :--- Ὀυϊ 86 Ψ8Ο]6 (ἰ. 6. ἴδε 
ποῦν οτοδίοη) 185 ΠῸπι Οσοά." ὝΠοτγο ἰ5 θυ 
Οοὔς Οτγοδαῖοῦ δηὰ Ηδ ἰβ8 ἴπῸ διυῖμοῦ οὗ (ἢ6 
βρί γιῖυδὶ, 45 ἣῈ ννγὰ8 οὗ ἴπῸ ηδίιγαὶ οστοδίίοη. 
ἼΠ6 βϑᾶπ|Ὲ ἰΙἄθα ἰ5 ἔουηά 'π ἷν. 6. ΤΠα 
Αροϑβίῖε σἰδῖεβ ἴῃς Ἰυά οὶ σοηϑοηι θη ςθ8 οὗ 
[815 ϑομοπιθ ΟὨΪΥ ὑροη Βιπιϑοὶξ, Ὀδσδιιϑθο ἴπ6 
ϑᾶπιθ 8 βόηθα ἀείειτηϊηδαὰ α͵5ὸ ἴπὸ ἡδίιγο οὗ 
[158 Αροβίοϊϊς πη! ϑίγυ, νυνὶ ςἢ [ἴ 5 οπς οὗ ἢΐ8 
ταδὶ η οὐὔ]οςῖ5 ἴο πιᾶκο οἶθαγ. “Ἐτοηὶ σοὰ νἢο 
Τοοοποὶ]θὰ 8 ἴο Πίπι56}{ τῆγουρῇ [6518 
ΟἸγίϑί ἀπά ζὰνϑ ἴο 1.5 ἴῃ τη ΠΙσίσΥ οὗ γϑοοη- 
οἰ] Πα τοη." Τὶ τϑοςσοης]δίιοη οἰεςιϊοά δηὰ 
οἤἌγεά ὈὉγ Οοάὐ ἴῃς Αροϑί]ο μδά δεςορῖεά, δά 
δά αἷϑὺ τοςεῖϊνοα δ Οοά 5 μδῃάβ ἃ τη] 5. 
οὗ ψ πολ {πὸ ἑμποιϊίοη ννὰ5 ἴο ργοςϊαἰπὶ ἴὸ 
οἴδεῖβ ἴῃ Οοὐ᾽5 βᾶπιὸ ἴῃ βδιηε σεσοπο]δίίοη 

ΠῚ ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΟ-. ΡΝ. 

Ι9 Τὸ νἱῖ, ται (ἀσοά να8 ἰῃ 
ΑἸ γιβῖ, γασοπο]πρ τῆ6 ννοτ]ά ὑηῖο 
Ἀ56 1, πος ἱπιρυτησ ΓΠΕΙΓ τγΓαβρᾶβ868 
ἀπο ἴῆδπὶ; πὰ δίῃ ἰσοπηπῖῖοα εὐνΑ ζω 
πηΐο υβ τῇδ ννοτὰ οἵ γϑοοποι]δζίοι. 

20 Νον τ1Πἢδη ννὸ γε δπλῦδ95Δ ἋΟΥ8 

ὙΠ ἢ πὸ Πδὰ ἢ ἰΠΊ56}} τοςοϊνοα, Α5 ἴῃ {πὸ ᾿δϑῖ 
γεγβα ἴλ6 στοαὶ ροὶπὶ ννᾶ5 {παῖ 8α]ναϊίοῃ σὺῆ- 
Βἰ5ῖ8 ἰῇ ἃ τπηδῃ δοίης Ὀτγουγσῆῖ ἰπΐο ἃ οἴαῖδ 
ἐπέϊγοὶγ πεέαυ, 850 ἴῃ [18 νϑῦβε [ἴ ἰ5 τῃδῖ ἴῃ6 
ἰουπάδοη οὗ [παῖ πὸνν οἰδῖς ἰ5 οηζίγείγ οὔ 
Οοά᾽": ἰΑγὶηρ, δπὰ (6 Αροϑίϊε νγᾶ5 ΟπἱΎ ἴῃς 
ἰηδίσυχηθηϊ νος ἢ Οοά επιρ]ογεὰ ἔογ δοῖυ δ! ἐν 
ἰαγίηρ [15 Τουπάδίοη ἴῃ ἴπ6 Πραγίβ οἵ πιθῃ. 
Το [υάλίζεγα ρεγϑιϑιοα ἰη γεϊαϊπίηρ πὲ οἱά 
ὙΠ ἢ Ππδὰ ραββϑθά ἄν δηὰ {ΠΕΥ ργοδομοά ἃ 
δα νδίίοη Ἐ, ἀπ νγ8 οῖ θη γεὶγ οὗ σοῦ β 
ἔταςθ διιῖ ΡΑΓΕΥ ὈΥ ἴΠ6 οὐβεγνδηςθϑ δηά γνογκ8 
οἵ πε [ὑἀνν. 

19. Αἀάκ, ἰῃ 4 ἀορτηδῖὶς ἔογπι, ὑσοοῦ, οχ- 
Ρἰαπαίίοη, πὰ εἐχραηβδίοη οὗ ἴδε ἰαϊθπιθηΐ 
σοηταϊησά ἴῃ [ἢ ἸΔϑῖ γεῦϑθ. “ δοοὶπᾳᾷ Βα (ΟΥ̓ 
ἃ5 5 ἴῃε ςα86 Ὀδοδιιβθὴ (ἐξ 8) Θοὰ (0) 
88 ἰῃ στοῦ, Γοσοπο] ηρ 8 νου] ἴο ἢὶπ- 
56εἰ ζ, ποῖ ἱπιριιτίης {ΠΕ ῚΓ τγοϑρᾶϑβϑθ5. υηῖο ἴΠ6Πὶ 
(1π6 ἱπμδδιϊαπῖ5 οὗ (πὸ ννογ] 4) δηὰ δανίηρ 
νοδίοἃ ἴῃ τ᾿΄5 [6 'ινογά οὐ σεσοοης]δίίοη. 
ὙνΒδῖ ανὲ (σις 5 σοποι] δἴοΓΥ ννογκ 115 ΘηΠΙΓΕ 
γα] ΕΥ̓ ννὰ5 ἴπαὶ Οοὐ ηοΐϊ ΟΠΪΥ ογκιπαῖεα 1ἴ 
(νυν. 18), Ὀιιξ ννὰ5 Η πιο ἢ δεῖνα ἴῃ τ. [ 
ομλγαςοθῦ ἃ ν8ο]ς ἔΠ]Πεῇ ννογ]ά, ποῖ ἴῃς [ἐνν8 
αἰἴοπθό. Ὑννο Ἐχρ δηδίοσΥ ραγίεὶρίαὶ οἷδιιδ65 
[Ὁ] ονγ, οὔθ δδονίης ἴῃ6 τηλπποῦ οὐ Οοὐ 8 
Μοτκ ἴῃ ΟἸγίσῖ, ἴπΠ6 οἴδοῦ σοι γαῖης ΠιοΟΥδ 
ἜΧΡΓΟΘΘΙΥ ἴῃΔη ἴῃ ν. 18, (ἢ τρθδηβ δρροϊηϊοα 
ΌΥ Οοά ἴον ἴδε δρρὶ!υδιίοη οὗ ἴῃς ννογκ ἴο 
{πΠῸ6 νοτὶἀ. ὝΠΕ ννΑῦ ἰπ ψις Οοα ννᾶς 
ΤΟσοΟΠΟ Ωρ 4}} πιὸπ ἴο δι ΠΊ56 } ἴῃ ΟἨγιβῖ, 
ν μθη Ηὀ ἀϊεά, 1ῖΘ ΌῪ ποῖ ἱπιρυζίηρς {ΠΕῚΓ 
ἴγοϑραϑϑθβ ὑπῖο {π6πὶ, (τίσι 5 ἀθιῖ Ὀείης 
{πΠῸ6 αἴοποιηθηῖ [ῸΓ ἴδοβθ {Γ65 ΤΠ6 
Ρἤῆγαϑε “ νοϑῖϑά ἴῃ 5 ἰ5 ργοῦα οὶ θοττοννοά 
ἴτογα 8. εἶν. 27 (1,ΧΧδΕ[ :-- Ηδ νεϑῖθά ἴῃ 
{ποτὶ (Μίοβοβ δὰ Αάγοὴ) ἴῃ ννογάβ οἵ ἢΪ8 
δ᾽ ὴ8 ἀπ ννοπάογβ.᾽ [ἴ 586οπὶ5 ἰηἰεηἀδα ἴο 
ΟΧργοα5. (Π6 ρέγβοπαὶ οοπηπιβϑίοη ρίνεη ΟΥ̓ 
Οοά ἴο ἴδε Αροβῖϊθ. “ὝὍῇῃς νογὰ " οὗ τε- 
σοποι Πδίϊοη 15 ἴΠ6 δπηουπεεπιεηΐῖ οὗ τοςοη- 
οἰ ατίοη δηά οὗ 1] τῆαϊ πιδῆ ἰ5 σοποοσπθά 
ἴο Κπονν αδοιιῖ [ἴ, τοροί που ἢ οχῃουῖδ- 
[ἰοη ἴο ἀσοορί 1. Ὑῆὸ ροϊεπιὶςαὶ ἀτ 8 
(Πα δ8[. Ρϑιι!ΐ 15 ἱπάοροηδοηΐ οὗ 411 ἢυπλδῃ 
ΔΌΪΒΟΓΥ πὰ σοπίγοὶ Ὀοῖῃ νυν τοραγὰ ἴο 
ἢΪ5 ΠοπΊΠἸδϑίοη δηὰ ἰν8 ργοδομίην (Ὁ Δ]. 
ἱ. 6), ἔογ ἢδ δὰ ὑοῖὴῃ ἀϊγεςῖν ἔγοπι Οοά. 

40. [ἃ ἴο!:ονν5 ποῸπιὶ ἴῃς ἢἤγϑδι ραγί οὗ {6 
ῥΓΘσεαϊη; νεγθθ (“ ταοοηο πο ἐπ Οδνγισ ") 
τῆδὲ 1 ννὰ5 “οὴ (ἢτγιδῖ 5 ὈθμΑ] " τπδΐ Π6 
ν 85 δοίης, ἰ.6. ἰῃ ογάοσ τῃδι Οτίϑὶ παϊρῃϊ ποῖ 
ἴΔ1] τὸ δἰΐδαιη ἴπὸ οὐ]εςῖϊ οὗ ἢϊ5 ψόοσκ; δηᾶ 
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ἴογ Ὁ γίβῖ, δ τῃουρῇ (οά ἀϊά δε- 
ΒΘΘΟἢ γος ὉΥ 8: ΜῈ ΡΓΔΥ γομ ἴῃ 
ΑἸ γίβι 5 βἴελά, 6 γε σεοοῃο θά ἴο 
Οοά. 

1. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝ"Ξ. Γν. [ν. 21. 

21 Εογ δὲ δβδλῖῇ πιδάθ δίτπη 29 δὲ 
810 ἰοῦ 89 γῇο Κπενν πὸ 8ϊη ; τῇαλϊ νγὲ 
τηῖρης θῈ πιδάθ {πε ΓΙΡμτθουβηθθ οὗ 

(Οοά ἴῃ δϊπι. 

ἔτγοτῃ (ἢς ᾿αϑί ρατὶ (" νεβίθά ἴπ 5 ἴῃε ννογά οὗ 
Γοςοης  Πατίοη ) τμα4ϊ ἢ]5 πικϊββϑίοη ννὰ5 ἴαϊ οὗ 
8 Δπλθαβϑδάοτ, ἀπὰ ἀραίη ἴτοπὶ {πε ἤγϑὶ ρατῖ 
(“ Οοά τεοςοποῖ ηρ")}) παῖ ἴῃ ἢΐ58 απιραββϑᾶ- 
ἀοτγί] σαραοῖν πὲ γεργοδεηϊθά σοὰ, Τῆς 
Ράβϑϑῖνθ ἔοστηῃ “Ὀθοοσαθ Τεσοης θα "ἢ 5 πἢ- 
ἀοιθίοαϊγ ιἰϑεὰ ἴο ἱπάϊοδῖε μδ΄ ΠΊΘΠ ἅττα 
ΤΟΥ δοίθα ὑροη ἴπδη ἀροηῖβ. Οοά [5 6 
ΔΟΙΠΟΥ δηαᾶ βῖνοσ οὗ ἴπ6 σγοσοηο ] δίοη, πθη 
ΑΓ6 ἴῃ τεςϊρ! επί5. 

41. ϑ1:|6νν8 πονν δίγοηρ δη ἱπάιισοτηθηΐ ἴο 
σοΟΠΡΪΥ ΜΠ ἢ]5. ΡΥΓΑΝΟΓ ΠῈ ἰ5 επρονοσγεά 
ἴο Βοϊά ουἵἱ ἰῃ δα ργοδοδίημ, οἡ δοσοιιπῖ οὗ 
1Π6 τηδηοῦ ἰη Μηϊοῃ Οοὐ δ ἰΙονα δηά πηοΊΟΥ 
Θϑ δ] 5 θὰ σεςοης !αῖοη. Ὅῆ6 ἱπιρογίαηϊ 
δἰαϊοπιθηῖ ἴα τόσο επρῃαῖς νυ πουΐζ “ ἔογ, 
ννῃΙ ἢ Πῶ5 πὸ σιρῆϊ ἴῃ ἴδε ἰοχῖ. “Ηἰπι ψ 80 
Οϑῶθ ἴο ὸ δΔοᾳυδίπίδηοθ Ὑ:ΓῈ 51η, οἡ 

ΟἿΣ ὉΘ6Ἀ817 Ηδς τοδὰθ (ἴο Ὀ6) 51η, 'π ογάθγ 
1ῃ4ἱ ννὰὲ ϑῃοι"ὰ Ὀδσοσλθ ἴπ6 στρ θουβη655 οὗ 
Οοά ἴῃ Η!πι." "Οδλθ 0 Π0 δοηιδηΐᾶποθ 
ΔΊ δἰη ἢ σδη ΟἿΪΥ τοίεσ ἴο ( γῖδτ 5 Πρ ἴῃ 
186 Ποσ ἔτοπὶ Π15 σοηςερίίοη ΟΥ̓ ἴῃς ΝΊΓρΊη 
ΜάδγΥ τη] Οοά πιδάς Ηἰπι ἴο ὃς 58:0. ΤΠὸ 
διιδήοσξινες πορδῦνο οὗ {Π6Ὸ ΟΥΙσΙΠ4] ἔῸΓ “ σοὸ 
δοαυᾳίηϊδηςο "ἢ ᾿ηάἀϊ!οαῖθ5 [ῃαἱ (ἢ γ 515. 51ὴ1655- 
Π655 νν»ὰ8 ἴἢ6 αια βοαῖοη ννῃϊοἢ πιο ΗΠ 
ἴη Οοὐ᾽ 5 ἐγοβ ἴο 6 6 ασϑηΐ οἵ γεσοης α- 
τίου. Ηἰπι, [ἢ 6 51:|η]655, Οοά ἸΙἀθητῆρα ἢ 
581}---Αἱ] 5ϊη ἴπαΐ νοῦ Πᾶ5 ὕδθη οὐ ΨΜ1}} δὲ 
σοχηπη 6 ΟΥ̓ πιδῃ, ραϊπογοαὰ ὑρ, 85 ἰζ ννεγο, 
ἱπῖο οἠδ τοδὶ, Οοά ἱπιροϑεὰ ὕὑροὴ Ηἰπὶ {Π6 

ΑὈΌΙΤΙΟΝΑΙ, 

3. Τῇ οηἷν αι βΊσΠΥ ἱπ ἰηϊογργοίδιοη ρίνθη 
5 (ῃλί ἴπΠ6 ννοτάβ γοηπάθογο “θη 1 ἀο ρΡαϊ 
ΟἹ" 5δῃοιϊὰ φοςογάϊηρ ἴο πιοῦο ογάΠΑΓῪ πἰ5ᾶρ6 
δε τεπάδγεα ὅν ἤθη ννὸ πᾶνε μι οη, [Παΐ 15, 
βδῃου]ὰ ἀδηοῖε δὴ δεῖ δηϊοςεάρηϊ ἴο ἴη6 Ππάϊηρ 
Δηα ηοῖ 5] τ}]}Δηθοι1]5 ἸΠ τἴ, [Π6 ἴ6Π56 Ὀοῖηρ 
δη δοτιίβὶ δηὐ ποῖ ἃ ργόβοηῖ. Βιιΐ [ἴ 15 σογίδίῃ 
1Παὶ δὴ δοσγὶϑδί ραγίςῖρὶε ΝΘΡῪ ἔγααι {ΠΥ ὅχ- 
ὈΓΟ5565 8Δη αςΐ ποῖ ῥγίου ἴο, διι σοηίΠΙΡΟΓΑΤΎῪ 
ἢ, τῃαΐῖ οὗ ἴπ6 Βηῖῖο νογῦ νος δοσομλ- 
Ῥδηϊε5 1. Μούδονεσ, ἃ ρεγίοςξζ ραγίϊςρὶς 
(ἐνδεδυμένοι) οοι]ὰ ποῖ ἢᾶνα Ὀθοη υδοὰ, Ὀ6- 
οδῦδε ἴξ ννου]Ἱάὰ 5 ΠΗ ἃ ςοτηρ]εῖοά ἃς δηὰ 
ἃ ςοῃδοηϊεηῖ 5ἴδῖα Ἔχ ϑτηρ Ὀοΐοτγε {πὸ Βηάϊηῃρ, 
δ οἢ νου ]ά γιο]ὰ ἢ δεῆβδθο. Νοίῖδοσ οσουὰ 

δ0}} οὗ 411 (815, γτεραγάθά δπὰ ἐγεδῖθα Ηἰπὶ 85 
ΕΌΠῈΥ οὗ τἴ 41). Ογιβῖ ἴοοκ ἴἴ οἡ Η ἱπη56 ]  ἰῃ 
ἃ τηοβί γϑδὶ 86η56, δηὰ [6]ϊ }} 1ὴ6 ἤοστοσῦ οὗ 1, 
ΤῊϊ5 Ηδ αἱά “οἡ οἷν δομ δ," ἔοσγ τς οδ)εςῖ 
νν85 “τἢδῖ ννα 5ῃου]ά Ὀδοοπιὸ ἴῃς τικῃϊθοι 55 
π655 οἵ Οοὐ τη Ηἰπι," ΟΠ γιϑῖ. ὙΠαῖ 15, τῃδῖ 
Οοὐ πϊρῆῖ γοραγά δπά ἰγοδ τι5 ἃ5 ᾿ποιιρὴ νὰ 
Ψ ΘΓ τἰρῃϊοου, πανὶηρ ἃ σὶρ ῃοουβηςδβ, οΐ οὗ 
ΟἿΓ ον, ΠΟΥ οὗ [6 ννογκβ οὗ τὸ ἰανν, δυῖ 
γεῖ ἃ πιοβῖ γϑδὶ γρῃϊθουβησβ οὗ πο Οοά 
15. (6 διῖπου δηά είνοσ. Ὅἢὸ τάφα ᾿ηνοϊνοά 
ἴη ἴῃς ννογάβ “1 Η πα ᾽ 15 [παῖ οἵ γοργοϑθηϊδ- 
(ἸΟΏ, ἃ5 ἰὴ ν. τᾷ, “Ἰξοπο ἴοσ δἱἷὶ ἀϊεά, τῃθσο- 
ἔογο αἱἷἱ ἀϊθά." ὙἌὝὙΠε αὐδϑοῖγασϊ ἴθ “'δη 
ΔΠά ““τἹρΡΒθοιιδη 655 " 5 ΡΉΠὟ ἀπ {ΠόΓῸ 15 ΠῸ 
51η ὑνηδίδοονοσ οὗ ννυϑῖο Ομ γιδὶ ἀϊὰ ποῖ ὈΘΑΣ 
(6 μυϊ δῖ, ΠΟΥ δῃγ οἰεηθηῖ οὗ στ βῃϊθουβηθβ5 
ννοἢ Ὀοϊονοῦθ ἀο ποΐ οὐϊδιη ἔτοπὶ Οοά ἴῃ 
σμτδΊ, “Μᾶς (ἴο ὈὉ6) 51 τεΐογβ ἴο ἃ 
βρεοϊῇς ἂδςῖ οἡ σοάδ ραγῖ, δηὰ [πεῦὰ ἅγὰ ΟΠ)Υ͂ 
ἔννο ραββϑᾶροϑβ ἢ [6 [ογα δ [ἴρ ἴο ννῃιοἢ [ἢ}8 ἂςῖ 
οὗ τηακίηρ Η πὶ δίη οδῃ Ὀδ γοίοσγοαά. ὧδ ἰ5 
ΗΙς9 Αροηὺ ἰη Οσοιμβοηῖδης δπὰ {πὸ οἵποσ Η!8 
ἀφραῖῆ. ἼΠ6 ςοηΐοχ οὗ [Π1|5 σπδαρῖεγ βϑοηϑ 
ἴο ροϊηῖ ἴο ἴΠ6 Ἰατῖοσ (Υ. 1.5}, δι 11 15 ποῖ δῇ 
ππέοιιημάεα ορὶπίοη παῖ οἱἱγ 1 ,οτα 5 Ραϑϑίοῃ, 
ῬΓΟΡΟΙΥ͂ 80 οδ]]οά, νῆϊο οχιοηάθα ἔτοσλ 
(σε πϑοπιᾶπὸ ἴο Οδίνασυ, οοπϑϑιθα οὐ ἀϊϑίηςῖ 
βίαρεβ, ποῖ ΟὨΪΥ ν ἢ γεραγὰ ἴο Η 15 5} ΓΙ 65, 
ννΠΙοἢ 15 οὔνιουβ, Ὀυϊ νι τοραγὰ ἴοὸ ἴῃς 
ἀϊνῖπο ννοσκ ννδϊοῃ Ηἰ5 δι ἔθ ηῦ8 ΤῈ 80" 
ΠΟΠΊΡ Ι5ηϊηρ. Βυῖ 186 ψοσὶς ννὰβ σοτηρίεϊοα 
ΟἿΪΥ Ὁγ Ηἰ5 ἀρδίῃ. 

ΝΟΤΕ οἡ νϑζ. 3. 

Δὴ ἱπιρογίδος ρα ςρὶς (ἐνδυόμενοι) ἢᾶνδ 
Ὀδοη εἰπρ]ογοά, Ὀθόσδυδο ἴἴ ννου αὶ Οχργεθ5 Δἢ 
δοῖ 1ῃ σοιγϑα οὗ ρογίοστηαπος δηά ἢοΐ ᾿οπὴ- 
Ρἰεῖθ, νπόγοαβ ἴῃ6 σἤδηνς ν}}}} ἴᾷΚα ρῥἷδος ἴῃ 
ἃ τηοπηεπηῖ, “ ἰη ἴῃ ἔν] ΠΚΊ Πρ οὗ Δη οΥς, δηΐ ἴο 
5ι1Οἢ ἃ οᾶ56 ἴΠε δογίϑί, [πε ἴθηβθ οὗ πο ΠΙΑΓΥ͂ 
ΟΟΟυΓΓΘΏςΘ, 15 ὈΓΘΟΙΒΟΙΥ δι 40]6. ὙΠῸ ἀθονδ 
ΥΘΓΥ 5 πιρὶο ἱπτογργεϊδιίοη οὗ {Π|5 νοχϑὰ νοῦϑα 
15 ἴπδὶ οὗ Ὀγοίεδεβθθουῦ ἔνδῃβ, ῆο ϑιιρροσίοα 
δηὰ ἀεξεπαρά ἰξ ἴῃ ἴῃς [ουτη. οὗἨὨ (Ο]ἸΑββίςδὶ 
ΔΠΩ δδογοὰ ῬμΠοϊορσΥ. (Νο. ἰχ. 18ς8). [ἢ 
εἴπερ ἰδ ἴο Ὀ6 τοδὰ ἰηδῖοδα οὗ εἴ γε, ἴ ροϊηῖβ 
ΤΏΟΓΕ ῬΓΘΟΒΕΙΥ (Π6 ϑιιρροδβι(ίίοπ υπάθγ ΙΓ ἢ 
(ῃς ρυμηρ οἡ οὗ ἴπῃε πον δον νη}} Ὀ6 ἃ 
ΒΌΡΟΓ-Ἰνϑί ΓΟ. 



ν. 1.} 

ἙΟΗΑΡΤΕΒ ΓΥΙ. 

Ι 7λα! ἀξ ἀαίά ἀῤῥγουωΐ ἀένισε α ψαϊ μοῖ 
»ριμ17 οΓΓ Οἀγισί, δοίλ ὃν λὲς ἐχλογίαδονς, 
3 αμα ὃγ ἸμίορΥν ΟἿ ἐξ, 4 αμκπαὶ ὃγ ῥαΐἑερεί 
“αἰ μγίμς αὐ ξἰμας οἱ αὐἔΖιοίοι αμα ἀπργαξές 
,ρ»ν ἐάε φροερεί, τὸ ΟΥ τυλίεά ἀφ τρεαζείά ἐξέ 
νιον δον ανεονησε ἑδδος, ὀεεαμσο Δ: ἀεανί ἐς 
ρος 19 ἐάφρε, 13 απα ἀξ ἐχρειεά ες ἐξε 

Π.- ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. ΓΥἹ. 

αῇείοι ,ρονε ἐδδρε ἀραΐη, 14. ἐχλογίλνρ 10 
ἐ ἐδ «οεξείν απα ροὐῥμρίοης 97) ἑμοίαίεγ5, ας 

δεμν ἐλεηεσεέσες ἐέπερίες ο7 116 “νέο σοί, 

Ε τπεπ., ας νγογίκοιβ τορεῖθοῦ 
τοί ὐ δέπι, Ὀεδεεσ ἢ γοῖς 4150 

τῃδῖ γε τγεςθῖνα ποῖ ἴῃς ρτγᾶςε οὗ (σοά 
ἴῃ ναϊη. 

ΟῊΑΡ. ΥἹ. Ηδνίηρ οοπιρ]εῖοά ᾿ς ἀρέδησς 
ἴο ἴῃς Ὀει(οτ-αἰδροσεά [ἐνίϑι, 851. Ῥδιι] [υγῃ8 
ἴο ἴδε δεϊτετ-ἀἸδροδοα ἢὨραΐῃοη θοϊίενοσβ. ΤῊΘ 
οδδηρο οὗ ἴῃ 6 ρούβοῃβ δα ἀγοϑδϑθὰ ἰ5 5} ΕΠ}Ο  ΘΠΕ]Ὺ 
Ἰπαϊοδῖοά δγ ἴμε οἰϊδίίοη οὗ ἃ ποΐδο]θ ργορῃβοῦ 
τεΐεγτίηρ ἴο ἴδε ΟΘηΠ 65, δηὰ Ὁγ ἴπ6 βρεοίῇς 
ςοηϊοηϊϑ οἵ ἴμ6 τναγηΐηρ δπιὶπιβίογοα (ΥἹ. 1 4--- 
ΥἹ. 1). ΤὨς ἀδηροῦ ννῆϊοῖ τπγοαϊθηθα νγᾶ5 ἃ 
ΤοΙαρϑα ἰηΐο ρᾶρϑῃ ἱπιπΊΟΓΑ ΠΥ δηα ἱπῖο {παῖ 
ἴογτῃ οὗ 1 ἐγ ψνῃϊοῖ Οοσίητῃ νγᾶ5 ποϊοσίοιιϑ. 
ἼΠε56 ουσίπρ ὈΓΟΙΏΓΘΩ πιυγιυγρα δ ἴῃ αδϑῖ!- 
ρησα νν δὶς ἢ ΟΠ ΓΙ ϑ[ ΔΉ ΠΥ ἱπιροβθά προη {Π6Πὶ. 
ΠΟΥ πιδάς (ΠςῸ 1 ογα 5. ΘΊΊΡΡΟΥ ἃ 5οθηθ οὗ ἰη- 
[οὐ ροσδηςθ. ὍΠΟΥ ἀεξεηάρά [οτηϊςαδίίοη δηά 
Ραγακίηρ οὗ ἰάο]-οΔϑῖβ, 45 (Πρ 5 δἰ οννθα ὉῪ 
(γιδίίδη ᾿ἰδεσῖγ, δηὰ ποτα ννᾶ5 ἃ βϑηργαὶ 
τοϊυσίδηςε ἀπιοηρϑῖ ἴπετ ἴο ἀϊδοοπίίηθο ἴΠ 6 
ομασγδοίογϑῖῖς νὶσθ5 οὗ μοαϊμοηΐδημ. ὅ66 τ (οσ. 
1,9, 121-20; Υἱ. 9, 10, 11; Ψ ϊ. χ,, ΧΙ. 21. 
ἼΤΠΟΥ ἅγὲ ηοῖ ἴο Ὀ6 ςοπίοιηάορά νὴ [Π6 ὁχ- 
ἴτεπιθ ἢδαΐποη εθοτίοη δή άγοοθθα δἵ τῆ οπὰ 
οὔ τῆς Εἔρίβεῖο, Ὀυῖ τὴ6 νναγηϊπηρβ οὗ τῆς ΕἸγϑῖ 
Ερίβεϊς μαὰ ἔα ]δὰ ἴο δίκα εῆἶδοῖ ἀροη {Πο6πὶ, 
δηά 1 ννοι]ά ἤανὸ Ὀδοη ᾿τροβϑιδία ἴο σοϑίοτὸ 
ἃ τρις υηδεγοίδηάίης νι πουϊ ψίνιημ. [6 πὶ 
ἃ 5 πςΐϊ δι ἰπιοητοη. Τὸ ἀτΕ οὗ [6 ἀρροαὶ, 
ννἢσἢ οχίδηαβ ἔγοπιλ Υ]. 1 10 Υἱῖ. 1, 56 πιδήδ 
ΤΏΟΓΕ ΟἸοΑΓ ὈΥ δεδσγίηρ ἴἢ τηϊηὰ {πὸ ἐΟ]]οννίης 
Ροϊηῖϑβ: 

Ι. Τὸ {ἢ18 ΡΑΙΓΓ Ὀοϊοηρσοά (ἢοβ6 ννῆο ἴοΪ6- 
ταῖοα ἴ[Π6 Παρτδηῖ οεμαθσ οὗ 1 Οοτ. ν. δπὰ 
νγῆο εἰς ΠΟ βοῖνοβ Ἰηα γος σοηαοπηποά ὈΥ 
1ῆ6 Αροκιϊο 5 γάρτηοπῖ ὑρὸπ ἰπ. ὍὙΠ15 
(ἤγονν8. ἰἱκῃῖ ὕροηὴ πὸ ᾿Ιιδῖ οὐ 4ι4}}{168 (νἱ. 
3-10}) Ὁ ψνῃϊοἢ ἢὲ δά σοτηπιοπήθα Ὠϊηβ 
ΤΒε οᾶ56 οὗ ἴδε ᾿πηπιοσγαὶ Ρουβο 5 Κορῖ ἴῃ 
νῖονν ἱπγοιυρπουῖ. 

2. [ἴ ννὰ8 {Π|5 ῬΑΓΙΥ͂ νυ πιο ἢ Πδὰ 5ςδη δ) 5θὰ 
[ἢ [οννϑἢ θεν σα δηά Ὀγοιρῆῖ ὕροη δῖ. 
Ῥδι}} 8 ἴθασῆ!ηρ πὰ τη ηἰϑῖσΥ ἴῃ6 γοργοδοῇ 
τυκῖ τ αἰοννοα 5,ΤῸΒ85 ᾿ππ πιο ΠΥ. ΑἸΠΟΙΡἢ 
{π6 ῬΕΙΞΟΠ5 50 ἀδοΡΙΥ αβεςϊοαὰ ὈΥ 5 ἰαϑῖ 
Ἰεῖεγ (ὙΠ. το, 11) 56 ἴο πᾶνε θθεθη οὗ (ἢ 58 
οἶα55, δηά {ΠῚ Ὸ ννᾶ8 ἴῃ 4 ἀεοϊἀεα ργοπλῖδα 
οὗ ἱπιρτονοιηοηΐ, γεῖ 1 ννὰ5 δοβο  υ{ε]γ πεοθ5- 
δΑΓν ἴο ΓΕΙΆ [Ππὸπὶ παῖ {ΠΕΙ͂Γ ργαςῖσθ5 ΓΘ 
ἃ 5ϊδϊη ὕροὴ ἴῃ6 Οοβρεὶ δηά ἱπιροπ] δι τΠ οἷν 
βαϊνδίίοη, ἴο δῆονν τῃδί ἴῆ6 ρδου αν σΔ] πη 
ὙΠΙΟἢ (ΠΟΥ Παά οσςαϑίοποα ννᾶ8 πηϊουπαδά, 
8Δη4 ἴο νντεβῖ ἔγσοπι ἴ6. [υἀὐδίζογβ 41} ργεῖοχι 
ἴογ βαγΐηρ ἰἢαϊ δεν ννγογα ἴῃ 8016 υδγάϊδηβ8 
οὗ ρυγα πλογαίβ, δηα 80 οἰδιπιίηρς ἴἢ6 σίρδὶ οἵ 
αἰδοῖ ρ! πη ονοσ ἴῃε Βοδίμοη σοηνογίϑ. 

ΤὮΘ βθοϊίΐοη ςοηβὶϑβ οὔ: 
. Α δγοῦ Ἰηἰγοαμοζογγ 51ἸΠΊΔΙΥ οὗἉ ἢΪ5 6ὁχ- 

Ποτγίδτοη ἢ 186 σσουηὰ ὕροὴ νυ ῃϊοἢ 1 18 
Ὀαπθά, νἱ. 1, 2. 

1. Α ἀεβογρίίοη οὗ ἢ8 πιϊπἰβίθγα] σοπάμςξ 
πη ὀχρογίεηςο, ἴη6 οὐ]εςῖ οὔ ννἢϊςἢ 5 ἴο βῆειν 
ἴῃλί Π6 18 ἃ ἢΐ Ῥοϑύβοῃ ἴο γψίνο ἢϊ5 σοπυοσίϑ 
ἔπε οι ννΆΓΠΙηΡ8 δηᾶ {παῖ Π6 σδη ὃ6 δοϊζυδϊοα 
Υ ΠΟ οἴδοσ τηοῖϊνς ἴῃδη ἰονο, νἱ. 3--1ο. 
πς ὙΒῈ ἀεῖλ:}5 οὗἨ ἴμε νναγηίηρ, υἱ. 1 τ--- 

ΥἹ1. 1. 

1. Α5 Οοάὐ᾽ 5 α»νιδας:αάον ἢΪ8 ὀχἢῃογίδιοῃ ἰ8 
“ Βεσστῆςδ γοσοηςσ οὰ ̓" (ν. 20), “ Ὀυῖ" οπ δῃ- 
ΟἾΠΟΓ 5146 οὗὨ ἢ]5 πλϊΠ] 5 ΓΥ, ῃϊ ἢ Π85 ἴο ἀο ΜΙᾺ 
ἴῃς οβεοζινθ ἀρργορσγίδιίίοη οἵ Οοὐ β οοσγ οἵ" 
ὅτδᾶςθ, ἢ6 15 ἃ εο-οῤεγαίονσ νυ Οοα, δηά ἴῃ 
[Π15 σδραςιυ ἢ 45 4]50 Δη Ἔδχῃογίδίίοη ἴο μῖνα. “- 
Βαϊ 00-οΟΡοΣδίΐη δ 1ὸ 8180 Θχδοσχί Πα 
γε τεσεῖνα ποῖ ἴθ ρτδος οἵ Οοὰά [η ναϊη.᾽ 
ΤΏἬΏΘΓΘ 5 8Δὴ ΘΠ ΡΠ α515 οὐ ἴθ “γὸ" ἴτοπι 118 
Ῥοϑιιίοη αἵ ἴἢς επὰ οὗ ἴῃς οἶδυβὲ ἴῃ ἴΠ6 
οΥἱρίηδι. [ἴ ϑθοπὶβ 85 1 δῖ. Ρχὺ] πδά ἴῃ ἢ 8 
ταϊηἀ βοπΊια οἴου πο ῥᾳά τεσεϊνοὰ [ἢ ς σγᾶςδ 
οὗ Οοὰά ἴῃ νδίη, δηἀ (ἢθϑθ ΠΊΔΥ͂ ἤᾶνθ Ὀθθη 
οἰμογ (ῃ6 [8τγδοϊ 65 τοίοσγοαὰ ἴο ἰὴ [πε ὑγο- 
ῬΠΟΟΥ φυοῖρα ᾿πίΠ6 Ποχῖ νΈγβο ΟΥ [Π6 [πιά δ: ΣΟ Γ8. 
50 2ὟΓ 85 [ἢ 656 ἰδῖζοσ ᾿ηϑϑῖδα ὑροη τῃ 6 ψογκ8 
οὗ ἴῆς ἰανν {ΠῸγῪ ἀϊὰ πυΠΠἶν Οοα 5 εγάςς (ΟἹ. 
1. 2,3). ϑοπΊθ, τοδί οζηρ (6 ρτάςς ἴο ἴδ 
οἴει οἵ σϑοοηο]δίίοη, ΠΟ ἢ, 845 πιδάς ἴο 
Οεητ 165, ῆο ἅτὰὲ ποῖ ἴΠ6 ὈΥΪΠΊΑΓΥ Πεῖτβ οὗ 
τὴς Ρτγοπηΐδθβ, ἰδ ΡϑΟυ Π ἸΑΥΪ ἃ φσγαες, νοιυ]ὰ 
τεηάεγ: “τῃᾶῖ γὰ πιᾶὰὺ ποῖ ῥατε σερῤίεά ἴδ6 
ἔτδοο οἵ Οοὰά ἴῃ νδῖη," ἰδμαὶ ἰ5, τῃδί [Πεῖσ 
8. 5θαιθπ σοηάιιςΐῖ σμου]ά ποῖ Ὀ6 δυο ἢ 88 
ἴο πιακὸ νοϊὰ τῃοὶγ ἤγενίουϑ γοσοης ϊδϊίοη, 
ἐν] ἢ ψνοι]ὰ 6 υεϑιοηδῦϊς Οτεεκ (Μδ4ά- 
νἱρ, Οτ. ϑγηῖ 172; ΨΝΊΠΟΓ, ὃ 44, ΡΡ. 297-- 
2οο, 61 εἀ.). ὙΠοΓ 18 ἢΟ σϑάϑοη ΨῈΥ (ἢ 6 
δτᾶςο βῃοιὰ ποῖ σοπιργῖδο ἴῃ6 στάςς οὗ Οοά 8 
ϑρίγιῖ νγογκίηρ ἴἢ πε δῆῖθγ γϑοοποι διίοη δηὰ 
Θηδδ]ης ποσὶ το ἔ} 6] 411] [αἴ νγα8 ἱπιρ δὰ 
ἴη {πε Ὶγ δοςορίδηςε οὗ σεοοποϊαϊίοη ΤὨγου Ρ ἢ 
Ομ ϑῖ 5 ἀθδαῖῃ (ν. 14, 1.5), Υ12Ζ. (ῃ6 τηογί βοδ- 
ἴοη δηά ογυςηχίοη οὗ ἴδ βοϑῆ. [1 ννᾶβ 
Ἔχαςῖγ τῃ15 ἴηι τῆς ἢραΐῆοη ΟἾ γι: Δ 5 νυ γα 
ποῖ ῥγας[ϑίηρ. Ὁ15 εχθηδα βθῆβε οὗ ζσᾶςθ 
αἶβοὸ μῖνεβ ἃ τθογα ροϊηϊθαὰ πηρδηΐηρ ἴο [Π6 
ΑΡροβίϊε᾽β Ἴςο-ορογαίϊιοη ψρ Οσοά. Οοὰά 
ννογκεὰ ΟΥ̓ ἰηνναγὰ ὑτᾶςθ, ἴῃε Αροβῖϊα ὈΥ͂ 
ουϊννατά οχπογίδιίοη. Ὑμαῖ Οοά ἰ5 (δε 
ΡῬεγβοὴ ἢ βοῦὶ ἢ6 σο-ορογαῖεβ ἀρρεᾶγδ 
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8]5. 40. 8. 2 (Εοτγ Βε 8δίτῃ, ὅ1 μαννα μεαγά [ἢεε 
ἴῃ ἃ τἰπιῈὲ δοςσερῖοά, δπὰ ἰπ πε ἀἋΔΥ 
οὗ βαἰνατίοῃ ἤανε 1 βυσσςουγεά τδεε: 
ὈΕΠο] 4, πονν 15 τῆς δοςερῖεά εἰπια ; 
Ὀεμοϊά, πονν ἐς τῆς ἀδὺ οὗ 58δἰνα- 
τἰοη.) 

4 Οἰνίηρ πὸ οἤξηςε ἰῇ δηγ- 

ἔγοπι [6 σοηίοχί (ν. 18--21). (οχήραγα τ ΟΟΥ. 
1.9. Τῆς Αροϑίϊὸ σεγίδι ΠΥ ννᾶ8, 845 ἃ τηδίτοῦ 
οἔ ἔλεοΐϊ, ἃ ξο]]ονν ννοσίκοσ αἶσο νυ] 15 σοηνεγίβ, 
δῖ [μδΐ 15 ποΐ {πε ροϊηΐ πογα. 

Φ. Α 5ἰδίοπηοηΐ οἵ Οοά Ηἰπιβοϊξ 5 δἀἀδυςεοά 
ἴῃ ϑιιρροτί οὗ ἴπε ὀχῃογίδοη. Οοα ἀθοίαγοβ 
τθαῖ ἢς οὔἴοσγς Η|5 γγᾶςς ἴο {86 ἢρδίΐμοη ἡδίϊοῃϑβ, 
δπιοηρϑῖ νἤοπι ννοσα τῆς (οΥΙπτΔη8, ἢ ἃ 
ἀεβηϊΐες ορρογζυη!υ οὗ δοςορίπρ τ. [{ τῃ6 
ΟΡρογίυη! 5 αἰϊοννγεά ἴο 5]10, ἃ ψ}}} θ6 
Ιοϑσῖ. [ἴῃ ἴδε ρᾶβϑαγὲ οἰϊθὰ, ἰβαϊδῆ χίὶϊν. 8, 
(ῆς Μεκϑοίδῃ, “116 βογναηΐ οὗ Οοά," Ἴοοπὶ- 
Ρἰαίηβ οὗ ἰϑγδεὶ, “1 πᾶνε ἰδδουγεὰ ἐπ συδἱπ 
(κενῶς, 0 ΧΧῚ; 1 Βᾶνα βρεηΐ ΤᾺΥ ϑίγεηρτῃ ἔοσ 
πουρῆϊ δηὰ ἐπ υαἱη,᾿ νὰ ἢ ΘΧΡΓΕΘΒΙΟῊΒ 511- 
ϑεοκίθα (πὲ ΑΡροβίϊθ᾽ 5 “ 1ὴ νδΐῃ ". ἴθσθ. ΤῈδ 
Ιιογὰ δηβννογοὰ : “ὙΒουρῇ [βγᾶθ] ὃ6 ηοῖ 
ξαϊποσγεάὰ.... 1 νΨ}} αἰνο ἴῃς ἴογ ἃ ἰἰρῆϊ ἴο 
[6 Οδηΐο5..... 1ἢ8 541 [86 1, οτά,᾽" 58}}} 
δὐάγοβϑιηρ (6 Μεβϑιαῆ, Η!5 βογυδηῖ, "ἸΏ δῃ 
δοςσορίδθ]ς τἰπιὸ παν 1 πραγὰ ἴἢθε, δηὰ ἰῃ ἃ 
ΟΑΥ οὗ παϊνδῖίοῃ ἰᾶνα 1 ϑβϑισοουγεάὰ ἴΠε6.᾿ 
ΤΠῖ5 Ποαγίηρ ἅπὰ ἴΠ}}8 8:1. ΙΓ, ἃ5 [Π6 σοη- 
ἴεχὶ οἵ ἴῃ6 ρῥγορῇθοῦυ ἱπλρ]|168, Μοῦ ἴοὸ ὃς 
το σοὰ ἴῃ ἴῃς Ὀτγηρίηρ ονοσ οὗ ἴῃ Οσθηι]ὸ5 
ἴο ΟὨτγισῦ 5 σαυδθ. ὍὅΤῆὲ στᾶςο οὗ Οοά [τἢογο- 
ἴοτε οἴεγεα ἴο ἴ6 (ομηίῃι!δηβ νν88 ἃ Ῥαγί οὗ 
[6 Ὠοδτίηρ δηὰ {Π6 βισσοιῦ γεημάργεάδ 1ο ἰδὲ 
Μω-ίαῤ. “ΓΒ 5ἤῆοννβ 'ὴ ψνῃδῖ 56η56 81. Ρδυὶ 
ἌΡΡ 65 ἴο (Π6 δΒοδίμοη Ὀοίθνοσθ ψνμαΐῖ ννὰβ 
ΟΥ̓ ἸΠΑΙγ δά άἀγοβοοὰ ἴο {πε ϑανίουγ. [1 15 ἰη 
[Π6 νΈΓῪ Ὠδίυτε οὗ “8 {{π|ὲ᾿᾿δηὰ “4 ἀδγ᾽ 
(παί ΠΟΥ ἅγα διρίνε δηά ρ858 ἅννᾶΥ. [ἴ 15 
ΠΟΥ ΟΥ ΠΕΝΘΓ. 

νν»ὸῈ παρα δἵ [Π18 ροϊηΐ πάτα ὀχροοϊοά ἴο 
Βοδῦ δ οὔσθ ῥοαὺ ἴῃς πεδίμθη Ἴσοηνεγίβ γΟΓῈ 
ἴῃ ἀδηρογ οὗ ἰοβίπρ [Π6ΙῚΓ Ορροσγίιη!γ, δηά ἴο 
Βανὲ {Π6 βυϊδίδηος οὗ ἴῃ Ἔχπογίδίίοη ννῃ] ἢ 
ΠΟΥ πεεαθά. ἰ[πδίεδαὰ οὗ [Π15, ἴ[ῇς Αροϑίϊε 
Ὀγθαῖϑ οἵ δῃὰ ϑἰδίεβ ἰὴ ἀεῖδι! ἴῃ ννβαῖ ννᾶγ5 
Ὧδ Πεαά 85 ἃ τηϊηϊϑδίεσ οἵ σοὰ οπάδανοιγεά ἴο 
ςογησηεηὰ Ὠἰπιϑε!. ΗἊς 5 ροΐϊηρ ἴο ἰουςῇ 
ρου ἴῃς πιοβί ἀεἰϊςαῖο ροϊπὶ Ὀεΐννθθη ἢἰπΊβοὶ 
8η( (ῃ6 σοχηπλυ ΠΥ, ννῆογε [πὸ 5] 10 ῃῖοϑῖ ἔπ - 
(ἴοη πιρῃϊ 5εῖ ὉΡ ἃ πὸνν ἱγτιΔὔοη. Ηθ ἴπογὸ- 
ἴοτε ἰγεδλὰς νναγὴν δηά ρᾶνεβ ἃ ΨΥ [σου κῃ 
{Ποῖ γ δθδοϊοηβ ἴοσ ἢϊ5 δἀπγοηπίοη. ΗὉ6 566Π}5 
ἴο ἔδοὶ] βιιγθ, αἴογ ἴηε εἴφοϊ οὗ ἢ8 ἰδεῖ Ἰθξῖοσ, 
(οἰ. νι].} (δα ννδῖ Ἀ6 Πογεὲ βδᾶγ8 οὗ πἰπιβοὶζ 
ΨΜ}} ποῖ Ὀ6 ἀοιδίεά, ἀπά ἢδ ΡγΟΌΔΟΪ νυβῃθα 
1 ἴο βδθσυτα ἃ νναγη ΕΓ Γασθρίιοη ἔοσ [ἢ 6 Τεσοῦ- 
εἰδιίοη Ὀεΐννοθη ἢΐπὶ δηά τπεπὶ νος ὨΘ ἰ5 
ξοίηξ ἴο ἀπποιῃςθ ἴῃ υἱἱ. τό. 

1. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΟἝ. ΥἹ. [ν. 2--- 5. 

τπηρ, τπλῖ τῆε τ ΠΥ ὃς ποῖ 
δΙΑπιοά : 

4 Βυῖ ἴῃ «αἱἱ ἐῤίηρε 'Αρργονίπρ, ὃ Οτ. οσμες 
ΟὈΓΘΕΙν 65 858 [6 πιϊηϊβίετ οὐ (Ποά, ἰη 
πλιοἢ ρδίίεηςα, ἰη 488! ςτοΠ 5. ἴῃ πα- 
Πα 551{168. ἰῃ ΑἸ βΓΕ 5568, 

ς ἴῃ ετγίρεβ, ἰῃ ἱπιργιϑοηπχθηῖβ, Ππ 

3. Τῆε Ππὸ οὗ σοπάιιςϊζ νμϊςἢ ἢ6 ΡΌΓΒΙΙΘ5 
ἃ5 5::{40]6 ἴο οὔθ ψγῆὴοὺ 845 ὄὌχδουίδιίίοηβ ἴο 
ἀο!νεῦ ἴῃ ςοτορεγαῖηρ νὰ Οσοά. Τδε 
σοηπδιτιοίίοη ἴδ κοὸ5 Ὁρ ἴδαῖ οὗ σο-ορογδίίης 
Ἶπ γε. 1. ΤὉΤῇδ κυδ)]εεῖϊνα Οσθοκ πορϑῖνοβ 
ἸΠΡΪΥ πὶ ἢε γεσαγά: ἴῃς σοηπάπιςϊ πηεπτοηδὰ 
ἃ58 Θ556Π114] ἴὉΓ ἴῃς ΟβσΔΟΥ οὗ δάιποηϊοηβ8 
δηὰ τεργοοίΐβυ Ὑὴὸ οτἱρῖηδὶ ἀοθϑ ποῖ τήθδῃ 
(ας ἰδ βιςςθεάβ ἴῃ γἰνίηρ ηο οεηςο, Ὀυῖ 
ΟὨΪΥ ἴπαΐ με {{|65 ἴὸ ρῖνε ποπε. Ὅλὲε ργανεβῖ 
ΔΗΧΙΘΙΥ οὗ 4 τ πίβίοῦ οὐ ἴῃς Οοβροὶ πιιϑῖ 
ΑΙννα 5 Ὀ6 ἴῃς 81 γι ποηβίοη τα, (γου ἢ δὶ8 
ἔδλυϊ δπὰ τπῃ6 δίαπιθ ΤῆΟΥ ΟΥ̓ ἱπουγγεά, 186 
σϑιι56 οὗ Οσοά, ννῆοπλ ἢ6 γοργοβοηΐβ, δηά [δ6 
ψοσκ οὗ ΟΠ γιϑῖ 5ῃοι]α δὲ πιηάογοά, 

4. “Βι1," οἡ [Π6 σΟΠΙΓΑΓΥ͂, 845 ἃ πιϊηϊϑίου οὗ 
Οοά, ἢδ βδἴγονε ἴο σομηπηθηα Ὠϊπδο ἢ ἴῃ ἐνογγ- 
πην, ῃ]ς ἢ ἀοοθ5. ποῖ τηϑδὴ ἴμδῖ ἢ6 οφηάρδ- 
νουγαά ἴο ὃ6 Πί Ϊ ᾿ἰμουρῃξϊ οὗ ἴῃ ἢϊ5 βδοσϑά 
οῇῆος, Ὀυϊ παῖ ἢ15 ποἰάϊηρ [815 οὔἶος ννὰβ ἴπ6 
ΓΕᾶβοη νΥὮΥ δε {τὰ ἴο σοπηπγχεηά Μἰπι56} δηὰ 
ννὰ58 οὴς οὗ {Π6 σϑρυϊδίπρ ῥγίπορ]θ5 οὗ 15 
τηϊηϊδίογιδὶ ἡγοῦ κ. ΜδηΥγ (Ὠΐηρδ ψ ςἢ 6 αὰ 
ἄοπθ οἵὔ ἰοΐϊ υὑπάοπο νὰ τοραγά ἴο ἴδ 
ΟοΥη ΐδη5 ννου]ά, 1Ε πηθαξυγοὰ Ὁγ τἢϊ5 κἴδη- 
ἀαγά, βᾶνὸ Ὀγουρῃϊ ᾿ἰπὶ ἀρργουαὶ ἰηβίοδὰ οὗ 
εἰν οἤδηςσθ. ὙὍμὸ ἤγϑι ραγίσυϊαγ οὗ ᾿ς 
βε] [μοοπιπιοπάαδϊίΐοη 8 τιιοῦ 5ϑίθάξασζ 68 - 
ἀυσδηθο. Τῆς οχίρσιπαὶ, ἱπβάθαυδίοὶυ σγϑη- 
ἀεγεὰ ΟΥ “ ραᾳϊίδηςε᾽ (Α.Ν.), ἀδηοῖοβ ἃ πιδ5- 
σου !πηθ σοηῃδἴδηον ἴῃ μοϊάϊηρ οὐ υπάεγ {ταὶ 8. 
ὙΤΠῖ5 ρσᾶςθ 15 Ἔχθ! θ δα ἴῃ τΠ6 ΤΒηρ 8 νΠ] ἢ 
6 δά ἴο ὀεαγ δηὰ οἵ ἴ8656 ἴπογὸ ἂγὸ ἴῃγθθ 
οἰλ55ε8, οδςῖἢ σοηίδιηϊηρ ἴγοα πηεπιθεῖβ (υῦ. 
4) 5) 

͵. Ὀ᾿ΒΠου 165 νος πἰηάογεα ἢ15 δοιν!γΥ. 
ι. ΑΠΠΙςτΩρ βίγδιῖβ. 2. Νβοθβϑιίθβ 32. Ὠ 181. 
οὐ] 1165 νυν ϊςῃ 50 Ῥθ ἢὶπὶ ἴῃ {παῖ 6 ἰβ ροννεσ- 
ῖε58β. ἴη με ἤγϑβι οἵ ἴμεϑε δε 15 {κὸ ἃ τῇδῃ 
στυβῃοα Ὁγ ἃ τυ! τυάς, υπδ0]6 ἴο πον δὸς 
σοταϊηρ ἴο [ἷ5 ν}}}}. (Οοπιρασε Μαγκ 1". 9 
δηά Μαῖϊ. νἱϊ. 14, “ἴδε βίγδαιϊεηθά ννᾶγ." Βγ 
τῆς βϑοσοηὰ γε τηθδηϊ ϑἰζιιδί!οΠ5 ἴῃ νυν ἢ ἢδ 
15 ορροβεά ΕΥ̓͂ ἃ ἔογοθ. ννῃίςἢ πο εβθοτί οὗ "15 
οδῃ ΟνΈΓσο6. Τῆδ ΟΣ ΙΠ4] ἴογτη ἰ5 ιιδοὰ ΟΥ̓ 
(ἢς Οτθοκ ροοῖβ ἔοσ ἰγγθϑιβί 0 ]6 δῖος, δηὰ ἰ5 
1Π6 “ ἀγα ηρορβϑὶῖδς᾽ οὗ ἴπ6 Ἀοπιδηβ, Ηοτσ. 
Οὐ. 1. χχχν. [ἰ [8 ἀεγίνεα Ὸπὶ ἃ ννοσὰ 
ΜΠ ἢ ἀεηοῖεβ ἴπ6 σοπιργοβϑίοη οὗ δἰτδηρι α-- 
ὕοη. ὍΤῆε {πιγὰ ἀγὸ ΡοϑιΠΟἢ5 ἴῃ ἡνὨὶς ἢ ἢς 15 
Ἰαπιυπιθὰ ἰηΐο ἃ σογηοσ δηά Ἵδῃπηοΐῖ τπονὸ ἴο 
ταῖς οὐ ἰεῖ. Απῖρὶθ {ΠΠυδῖγδῖοηβ βυρεζεβῖ 
(Βεπιβεῖϊνοϑ ἴῃ [6 πονῇ ἐνεηΐβ οἵ ἢ 15 [1[6. 

1 Οἐ. ἐξ 
ἐοεεέη νι: {0 
α»εα ,ηυ. 



ν. 6---. 

Γαπιυ 18, ἴῃ ἰλθοιγϑ, ἰπ νγαϊοίπρϑ, ἴῃ 
λϑιϊηρβ ; 

6 ΒΥ ρΡυζεηεβ8, ὉΥ Κπον]εάρε, ὉΥ 

δ. ἰϊ. Ηδτγάβῃϊρβ ἰηδὶοϊεα ὕροη ἢΐπὶ Ὁ 
ΤΏΣΏ. 1. Βίονβ, ϑοουγρίηρ ΟΥ̓ τοὰ οΥ ἰαοὰ 
ἰηβιοϊοαὰ ΕΥ̓ Ἀοπιδη οὗ [εἐὐνιϑὲ ΡοΪϊος (ς. χὶϊ. 
24). 24. ἰτπηργιϑοηπιθηΐβ, ἰ655 ρδϊπ] ἴο τῃ6 
Ὀοάγ, Ὀυϊ ἴο ἃ πιδὴ ΜῈ ἃ τηϊβϑίοη δηά ἃ 
εἰὐράν {|κὸ [Βοϑὲ οἵ δῖ. δ], πλοῦ ΕΠ. 41. 

υπλι}} 15, Αςῖϑ χίν. 5, 19; Χὶχ. 24. ΤΠΒΕΥ͂ 
ῬτΟΌΔΟΙΥ βἰδηὰ ἰαδϑῖ, ραγΥ Ὀδοδυβο ΠΟΥ ἡ ΟΓα 
διἰοηάἀδὰ νυ ΡΟΣ] οἵ ἶμε δῃὰ μετ οἴθῃ 
ἀεπιγηεά ἴο ἀσϑβίγου ἢἷπὶ, δηὰ ρα Ὀέσδιι86 
(ΒΕΥ ψεγα ἴΠ6 οσοδϑίοη οὗ ἃ ρϑου ΑΓ 1η]υπῖίςε, 
ἴοσ 106 ἢἤγοῖ (ΟΠ γιϑίίδῃ τβϑίοηδγίεβ ν Γα 
ὈΒΌΔΙΥ δοςιιδοὰ οὗ γαϊϑίηρ ἴ6πὶ δηά Παά ἴο 
ὈεαΓ ἴῃ ἱπίϑ πη ἂπὰ ἴἢ6 ρυπιβῃπηθηῖ. ἰἰ]. 
Ἡγάβιὶρθ ἰηϑεραγαδὶς ἔγοπιὶ ἢ15 "τη 5 ΟΠΑΓΥ͂ 
ὙΟΥΚ. 1. [ΔΌΟυΓ5; ἀεδβοτιθεά Ὁγ. ἃ ψογὰ 
ὙΠΟ ἀεποίεβ πεῖς νναϑϊίηρ δηὰ ἀἰϑδοϊης 
εεςϊῖΒ. 2. δ δῖςμιηρβ. Ετσεαιθηΐ ἑοσεροίηρς 
οὗ 5'θὸρ ἔτοπὶ ργοϊσδοϊίης ἢ18 ΟσΚ ἰηΐο ἴδ6 
Ὠϊρῆϊ (Αςῖβ χχ. 7, 31) ΟΥ ἴτοπὶ ΟἸ ΒΟΥ οδιυ568. 
4. Βαϑίίηρβ. Ἐογοθα δυβίϊηθηος ἔγοτη οοά. 
Το οοηϊοχί βιεννβ ἴἢδϊ Π6 15 ποῖ γχοίεστίηρ ἴο 
ψοϊυη ἔλϑδϊίηρ, 25 ἃ ϑρίγίυ] αἰ ϑοὶρ] 6, 
τπουσῇ πα ργασ βοα [ἢ18. Αςῖβ χὶν. 23; οἔ 
1 ΟΟΣ. ἰχ. 37. 

6, 7. ΑΥοΥ ἢ18 σοπϑίδηϊ οηάδυγδηςο, οἴδεσ 
δγάςε8 ΔΠα 4118}}{168 ΨΒΙ ἢ Πδὰ ομαγαοϊογϑο 
[18 τι] Πϑίοσιδὶ [Ὸ ἀγὸ δπυτηεγαῖθα ἰὴ ἢνα 

'γ5. 1. ὥραν δὰ πον ίεάρο. Νοχῖ ἴο 
18 πηλϑίεσΥ ΟΥΘΥΓ ΠΌΠΟΙ ΟΟΙ6 8 ΨΘΓῪ ΠΑΙΙΓΔΙΙΥ͂ 

18 ΠπιδϑίοσΥ ΟΥΘΓ Δηοῖπεγ ἀρρεῖο δηὰ (Π6 
Τοσε ΟὈΥΙΟΙΒΙΥ 5801120]6 ἴῃς τηρπίϊοη οὗὨ [15 
νγὰ5 ὙΠ τοΐθσγοησε ἴο Βθδίῃθῃ δηὰ Ἐβρθο δ! !ῦ 
Οοππιβίδη ᾿ς Π] Οὐϑη655, ἘΠ ΤΏΟΓΟ τῆποοθ5- 
ΒΔΙΎ ἴἴ 15 ἴο ρίνο ἴθ οὐἹρίηδὶ ννογὰ Δ ΟἴΟΓ 
1λη 115 ῬΓΌΡΟΓ 5εῆβ8ε οὗ ἍἽμαβδίγ. ὙΠετε 15 
ΠΟΥ ΏΟΓΟ ΔΩΥ ἴγαςς οὗ δὴ ἱπηριϊδίοη δραϊηβῖ 
δῖ, δι], Ἔνθ ἔτοπι ἢῚ8 ννογϑῖ πο !685 Οἡ 
[15 ϑοοσθο. ΘὍῇῆε 86ηβ8ε οὗ “Κηον)εάκμε 15 
ἀείεττηϊ θα ΟΥ̓ [18 ρΡοϊηϊοὰ ᾿υχῖδροσβί(ίοη νυν ἢ 
Βαβι. ϑοπὶα ργεϊθπαειβ ἴο ρ]οβορδὶς 
ΘὨΪ]ἰν Βίοηπιοηΐ ἀπά 4 ἴσιο ρεγοθρίοη οὗ ννβδῖ 
ςοηϑειυϊοα πιογὰὶ ΡΥ δηὰ ἀεπβ᾽οπιοηΐ υδοὰ 
ΤΠ 6ΙΓ ἱπιαρ πε Κηον δάρε ἴογ βοϊτηρ δϑίάθ Αἱ] 
Τοϑίσαιηἴβ οἵ πῆογὰὶ ἰδν. Ηον {δε δγχιυβὰ 
ἢ τορξαγὰ ἴὸ ἰάο]-πλθαῖβ ἀρρθδγβ ἰῇ 1 ΟΣ. 
1. 1, σοιῃηραγεὰ ψνἱτ τ Οον. νἱ. 13, δηὰ ΠΟΥ 
ΠοῸ ἀοιδὶ ἀρρ θὰ 4 ἴἰκὸ δγριπιθηῖ ἴο τῆ6 
δοχεβ. Βγ πηοῃιοηΐηβ 5 Κπονθάρε ἣὰ τὲ- 
τηϊη 8 ἴἤδηὶ {πὲ ἢς δὰ Θχῃ! δ οὰ πο τπηδη- 
Ἰιφτοηοα ὈΙΡΟΙΓΥ τ τοραγὰ ἴο ἰθραὶ οἰθδη- 
6585 Δηαὰ υπο]οδηηθϑθ, πὰ 50 ἴπε ψνάγηϊηρς 
ννῃίςἢ ἢ6 ἰ8 κοίηρ ἴο ἀεἰἶνεῦ σαπηοῖ δ6 δὶ" 
Ὀυϊοὰ ἴο ἱξπογᾶῆςσθ ΟΥ̓ πᾶιτονν νἱϑννβ οὗ ἴτι}6 
ἸΏΟΓΑΙ ἀϊπτποϊίοπβ.Ό. Κηονίθάχο ἴῃ ἢΐ5 ᾿ᾶ86, 
ξοο8 Παπὰ ἴῃ αηὰ νυν] ΟΠ ΑΞ ΠΥ ἀπά νυνἱτἢ (ἢς 
τοαυ Γοπιοηΐ οὗ 1 ἔτοῖῃ οἴδεγβ 88 5.ΓἸΓΕῪ ἰῃ- 

1. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΕ. ΓΥἹ. 

Ἰοπρβυβετγιηρ, ὈΥ Κιπάπεββ, ΌὉῚ τῇς 
Ηοὶγ Ομβοβῖ, ὃγ ἰονε υπέεϊρηποά, 

γη ΒΥ τῇε ννογά οὐ τυῖῃ, ὈῪ τὰς 

οσὐτηδοηΐζ ὕροη 4]}} Ὀ6 ονογθ. 80. ὕ4561655 νγνᾶβ 
[δ6 οαἰυπιηγ πδῖ 5 ἀοςσίτίης ρῥγοάιυοορα ἱπὶ- 
ΤΑΟΓΔΙ ΠΥ δηὰ {πδΐ ἢ νἱηκοὰ αἱ ἴ, 2. ΤΠΘ 
ἴνγο ἰαϑσὶ σταςθβ, ψ οἢ ἀρρογίδίηθα πιδιη}ν ἴο 
ἢϊ5 σοηάδυςΐ ἰη Οοὐ 8 5ἰριῖ, ἀύὸ ἕοϊοννεά ὈΥ̓͂ 
ἴνο οχῃϊοιϊοα ἴῃ ἢ5 σοπάπςί ἴο τήρη, ἰοηρ- 
βυβογίηρ δηά Κιπάηοθθι Βοίῃῃ!: ἂγὸ ἔοσγτηβ οὗ 
[δῖ Ἵμαγγ (1 (ον. χιϊὶ, 4) νυ! οἢ 8ἃ5 ΒῈ υγχοϑ8 
50 Β.ΓΟΏΡΙΥ (1 Οὐοτ. ψ1. 1) δοιὰ διίζοπάὰ 
ὕροη Κπον]οάρο. Αποΐδου σοπηθδοίηρ Ἰἰηἰκ 
ΡΓΟΘΔΟΌΪΝ ἰ5 [πδὶ ἴἢ 6 Ῥυγε ἀτὸ οἴξεῃ ᾿Ἰητοϊογδηςϊ 
οὔ ἴῃς ἱπιρυγο δηά ἴΠοϑ6 ννῆο μάνα ποῖ δρυϑεὰ 
κΚηονίοαρσε οὗ ἴποϑα ἴηδῖ πάνθ. Νοῖ 50 8ῖ. 
Ραμ]. Ηες Βαὰ Ὀδεη δοςιιδεά οί οὗ δϑώῃ655 
δΔηἃ ΠδγϑἤΠ685 ἰη ἴΠ6 οᾶ56 οὗ ἴΠ6 στεδῖ ἴγδῃϑ- 
δΤΈβϑοσ, γεῖ 41} 16 ἔδεϊβ δον [ῃδΐ πθ ἢδά 
δηάδυγοὰ Ἰοηρς δηά Ὀδεῆ νΈΓῪ βοῆς ΜΠ 
τερασὰ ἴο ἴπὸ βίη οὗ ννυβίςβ. [πδῖ ρούβοῃ β ζοῃ- 
ἀυςῖ πδὰ ΟὨΪ δε οὔθ πιᾶγκοα δΘχδιηρὶε, ἃ5 
νγ6}} 85 ἢ τοξαγὰ ἴο ἴῃς ρόγβϑοὴ δ: πιβεὶ ἢ 
(1 ον. νυ. 5; 2 Οοσ. 1ἰ. 6, 7, 1ο, 11; ΥἹ1. 2, 
ῃ. 866 1 ΟΟΥ ἵν. 21; 2 ΟΟΣ, 1. 23: 11. 5--11). 
Ά. Τπαῖ ἴῃ6 ἴνο ποχί ρσδοδβ ἴζὑστῃ ἃ ῬΔΙΣ 15 
ΔΟΓΕ ἀρραγθηῖ ἴῃ ἴῃς οΥρίηαὶ τπ8η ἴῃ ἴΠ6 
ΑΟΥ., δηά 5 5δβοννῃ ὈΥ εαςῇ δανίηρ δὴ δρ πεῖ, 
“ ΠοΙΪγ" δηὰ “υηξεϊρποά." ὌὙΠθ6 τοϊδεοη 
δοΐνδοη ἴΠ6 βρί γι δηά ἰονθ 15 ϑἰδίεα ἴηὴ ΟἿδὶ. 
υ. 22: κ΄, Ἴ“ἽἽδο ἔγι οὗ (ἢ 6 ϑρίγιϊ ι5 ἰΙονθ" ὉὍ86 
Αροβίϊς δά Ἴσοπητηοηάθα Ὠ᾽πη56}  Ὀγ δοῖῃ ἴῃ 
815 ΒΕΠΟΓΑΙ πηϊπίϑῖτν  ὃυΐ (6 ϑβρθεϊῆς φροίηϊ 
15 παῖ, θείης συϊάορὰ ὮΥ̓͂ 16 ῥοίγ ϑρι|Πᾶ, 
Βε τιιϊϑὲ σοηάετλη ἴπδ ορροβίῖϊε οὗ Πο] 685, 
Βοδίῃθη ἱπημηογδ! γ, γεῖ μα ἄοεβ ἃ νψ} 
ϑοηυΐϊηα δηὰ ποῖ ψ ἢ 5] πλι]αῖοα ἰονο.Ό ὍΤῈΘ 
ἴεγπι “ υηξεϊγησα ᾽ ρΡἰδίΠγ ροϊηΐβ ἴο [πε Ἵβάγρο 
[Πδῖ ἴῃ ἢ}5 αἰϑοϊρ ης δα ἔοσροῖ ἴῃς σμαγ Υ ΒΘ 
ΡΓοίοβθοα 80 οἴεη. [1 νγᾶ8 ὈσοΟῦΌΔΟΙΥ βαἰὰ 
(δὶ 8 ρδποργγὶς οἵ ἴῃ6 οδγάϊηδὶ σσγδοδ 
(1 Οογ. χίϑ) ννᾶ8 [ἴ561 δυῖ [μὲ Ἐπ ηρ 
οὗ 4 οσγπῖθαὶ δπὰ τπεγὸ ΠΥΡΟΟΓΙΞΥ. 4. ΕΤΟπὶ 
(ἢ 5ρίγιῖ δηά ἴονβ ἴη ἴδε ὀεαγ τῇς δάἀ- 
Υλησ6 ἴο «υογά δηά ἀεξεά 15 παΐυγαὶ. “Ὅδα 
ψοσὰ οὗ ἴγυῖι᾽ ἰηοϊυάο5 θοῖῃ ἢ5 ῥγεδοὴ 
ἴῃ δηὰ 8 σοτηπλιηἰσδί!Οη8 ἰη ΟΓΟΪΏΔΓΥ ἰη- 
[ΟΓΟΟΊΙΓΕΘ, ῸΣ ἢς παδά Ὀδθη δοσιιβοὰ οὗἉ [12]56- 
ποοά νὰ τεραγὰ ἴο Ὀοῖῃ. ΤῊς “Ρονγεῦ οὗ 
Οοά (ἰν. 7) τοπιρηῖβε5 ἴΠ6 νῇο]ο οὗ ἢ15 
Τηἰπιβίοσιδὶ δεῖν Ὀιῖ της ςοπῖοχί πκιιϑῖ 
ἀοιοιτηῖηθ ννηδῖ πηδηϊοϑίδιιοη οὗ {π8 ρόνγοῦ 
8 ΡΑΓΓΟΟΪΑΓΙΥ τηθδηΐ δηὰ ἰἴ μοι 58 ἴο ἢ 15 
ἀἸ5ο!Ρ᾽ ΠΥ σουγᾶρο δηὰ ἤιτηηθβϑ85. [ἰ τηϊρἢϊ 
Ὦανα βϑοοπηθὰ υπῃρταοίοιιβ ἴο αἰϊιὰς ἴο {18 
Πότ, δὰ ἢθ ποῖ Ὀξθῆ ς ἢ νυ Κη 655 
Οἡ Οὔδ 546 δπὰ ϑβενεγιγ οὐ ἴπε οἴμογσ. Ης 
αἰδιπηθὰ ἢὸ ρβρονγεῦ οὗ πὶ5 οὐ, ἴὼσ ἰΐ υνγᾶβ 
Οοὐ 5, δυῖ 45 'Ὲ δὰ ὀχοσγοϊϑεὰ 11 ἀδς βι νοὶ 
ἴῃ ΟΠ6 σᾶ86 (1 Οογ. ν. 4), 6 παρ 56 ἴἴ 80 
δραῖη, 1 ἢἷ8 νναγηίηγζβ εγε περίθοῖθα, Αἵ 
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Ρονγεγ οὐ (σά, ὈΥ ἴῃε δγπιοιγ οὗ 
ΠΡΒτοουβη685 οἡ ἴπ6 ΓΙΡΗ ἢδηά δηά 
οὐ τῆς ἰε[, 

8 ΒΥ Ποηουγ ἂπά ἀϊβῃοπουγ, ὉΥ 
6.1] τερογὲ δπά ροοά γερογῖ : 85 ἀε- 
ςοίνογβ, Δπἀα γεΐ ἴγπ6 ; 

9 Α5 υἀμκπονη, Ὧπα γεΐ νψὲ]]} 

ἴδε 58π|6 {ἰπ|ὸ ἢς σου]Ἱὰ ηοΐ ἐχογοῖσα Οοά 8 
Ῥονοῦ ἴο ψΊτΌηρ, ἴο ἀὀΒΟΥ ΟΥ̓ ἴο 5ε6γνθ 
Ἐταϑρίηρ ῬυΓΡΟδο5. (ΥἹῖ. 2), 45 158 δάάνεγβαγῖθβ 
οπιρίογεὰ ἐῤεὶσ ρονεσ. Β οπι. ἰ."16 ἔ ΓΏ 5} 65 
ὯῸ βγουηά ἴοσ σγοϑιγ στη, ἴΠ6 Ἔχργοϑϑίοη ἴο 
Βὶβ Ροννοῦ π᾿ ργθδοῦηρ. ὙΠῈ οοπίοχί σὸς 
αυΐϊγε8 ἃ πλοῦθ βρϑοῖὶδὶ γεΐδγθεησθ. ς. Τῆς 
Ῥονεῦ οὗ Οοά 5υρρεβίβϑ ἴῆε ννοδροῦβ ὃὺ 
νι ἢ 1ἴ 15 οχογῖθά, ΤΉΘΥ ἀγὸ ἴΠ6 ψνεδροηβ οὗ 
ΤΙ θοιση655, ποῦ οουϊὰ Οοὐ᾽ ροννοσ ὃ ρυϊ 
ἔοστἢ ΌΥ δὴν οἵμογσ. ὙΠῸ σοπογαὶ ἰάθα 5 δοβῖ 
ὀχρί απο Ὁγ 2 (οΥ. χ. 3, 4. “Ῥοννογίιὶ ἔογ 
Οοά᾽" ἴδεγεὸ, σοσγεβροηάβ ν τ “ ΡΟνΜΕΓ οὗ 
Οοά μετα, δηὰ “σᾶγηδὶ ννεδροηβ᾽ ἴπεγδ 
ἅγ6 ἴδ ορροϑιῖῖς οὗὨ “ ννοᾶροπβ οἵ γἱρῃΐεοιιθ- 
Ὧ655 ᾿ΠΕΓΟ. Α σοτηραγίδοη οὗ {πε βαβϑαροβ ἴῃ - 
ἀϊοαίεβ {παὶ ἢδ τρδᾶη8 ᾿νθᾶροηβ οὗ ἱπίθρ τ 
ὙΠΟ ἢ 5πιῖε νΠ ρογίθοϊς ἐπιραγιϊ! {Υ, τη- 
ἀϊγεςϊοα ἀπά πηῃϊπάσγοα ὈΥ ἔδαγ ΟΥΓ ἔΑν Ο Γ᾽ ΟΥ 
ἍΠΥ γοργὰ ἴοσγ 56}. “Ἴδο γυἱχεῦς-μβαπὰ δηὰ 
Ἰοζί-δδπὰ ψΘΑΡΟῚΒ'᾽ ΤΊΔῪ ΟἸΓΠΕΟΓ 515 ἃ 
Ῥογίεςξ δοσοιϊγοιηθηῖ, ΟΥ̓ ἀείδησινο ννοδροῇβ 
|κὸ τὴ6 5! ἃ οἡ [ῃ6 Ἰοβῖ, αηὰ οβρηβίνο |{κ6 
{πε ϑνογά οἡ ἴδ τρις. [ἢ ἄνοιισ οὗ ἴῃς ἢγϑβὶ 
ποίίοη ἰ5 ἴπ6 ἕδος {πὶ [86 Ὄχργοβϑϑίοῃ ἰ5. ῃοῖ, 
“(6 τἰρῃί-μβαηά δηὰ ἐῤε ἰο - απ ννεαροηβ᾽ 
Μ σὴ ννοι]Ἱὰ ρἰνα ΔΠ ἜΧργθ55 βρεοϊβοδίίοη ἴο 
Θά. ἢ, διὲῖ “τῆς τὶρῃς-Ὠαηπὰ δηὰ ἰο -ἢαπὰ 
νΘΔΡΟΠΒ᾽ ψηϊοῖ ἀσδβογίθθθ τἢ6πὶ τπογὸ οοὶ- 
Ἰοςῖνοῖγ. Ασοογάϊηρς ἴο ἴῃς ϑεςοηά, πε 5δῆβο 
8 [ΠδΔί Πδ 5 ΠΟ πιοτε δγαϊ, 45 νγὰβ5 ἔδ ϑεἷγ 
βδλὶά, ἴο δεϑαὶὶ ἢ Πὶ5 τίρῃς δαηὰ ρᾶξδῃ 
σοττυρίίοη ἴπαη ἢ6 ννᾶ8 ἴο ρ}} ἄοννη [υἀὰ- 
Ζίης; βίγοημμοὶβ (2 (ογ. χ. 4), δῃηά {παΐ 6 
νΥᾺ5 ΘΠ] ΔΠΥ ΓΟΔΑΥ ἴο ῬΑΙΤῪ νν ἢ ἢ5 ἰο ὉΥ 
4] τὶ κθΐθοι8 τη ΔΠ5 ἴῃ ἢῖδ ΡΟΝΟΙΓ ΘΥΘΥΥ͂ ὈΪΟΝ 
αἰπιθὰ δ Ὠϊπὶ ἴῃ ἢϊ5 ΟΠος ΟΥ ρόγϑοῆ. ὍΠῖ5 
ἰητογρτγεϊδιοη γί! 5 [μ6 σοπιρ]εῖοβί σθεηϑθ. [ἢ 
ΔΏΥ σα56 1Π6 ψγοΆροΟη8 ΟὗὨ τἰβιϊθοιβη658 ἃγῸ ἃ 
σοπίγαβί ἴο ἴῃ πηγρῃίθουβ δηὰ σάγηδὶ νΑγίλγο 
οὗ "5 ἐμ ΠΊ 68. 

8, 9, 10. Α 56γῖοβϑ οἵ Ἴοπίγδλεϊοα ϑἰζιδῖ!οηβ 
{πγουρἢ ψνῃϊςἢ πα 5 σοπε 04} 7 ραϑϑὶης δηὰ 
ταοβῖ, ἔηοῖ 4}} οὗ ννϊςἢ ἢθ δὰ ιι5ῖ θχρογδηςσθά 
ἴη [Π6 γεσθηΐ ογϑὶβ οὗ τῆς Οογπιίαη σπυτοὶι. 
ὙΤΠΕΟΥ Τυη ἴῃ πἰπα σομηδἰπδίίοηβ, ΟΥ̓ γαῖποῦ 
ἴῃ ἔουῦ ραῖγϑ οὗ σοσηδιηδίίοης : ἴῃ ἴῃ ἐουγῃ 
οὗ νῃϊοἢ πὸ ἰαϑσὲ σοτῃθιπαϊΐϊοη 15 τυνοξοϊά. 
1. “ΤΒΤΟΌΡΕ ΒΊΟΥΥ δηὰ αἀἰβῃοπουγ, [τοι ἢ 
6.}}] στοροῦῖ δπὰ ροοὰ τστερογί. σι ογυ δπά 
ἀἰϑδοηουτ δἰ βερέσι ἃ τῆδῃ οἰἴΠοῦ ἴῃ ἢΪ5 ῥσὸ- 
5εῆς6 ΟΥ̓ ἢ8 δῦβεῃςθ, ΕΟΥ ἴῃ ννοσά οὐ ἀδεὰ, 

71. ΓΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΟἝ. ΧΥἹ. 

. ῬΟΓΞΟΊΔΡΕ. 

[ν. 8---ὦ Ι, ᾿ 

Κπονγη ; 45 ἀγίηρ, δηά, δεῇῃοὶά, νγε 
᾿νε ; 25 ςμαβίεηβά, δηά ποῖ Κι δά 

ΙΟο ΑΒβ βογγοννᾷι!, γεῖ αἰννὰὺ τε- 
Ἰοϊςίῃρ; ἃ5 Ροογ, γεῖ πιακὶπρ ΠΙΔΗΥ͂ 
τὶ ἢ ; 45 μβανὶπρ ποῖπίηρ, δηά γεΐ ροβ- 
86βϑϑίηρ 4} (ΠΙηρ5. 

11 Ο γε (ὐοππτβίδηβ, οὐγ πιουῖῃ 

ΕἸἴμοσ ἰορεῖθεῦ ΟΥ̓ ἴῃ δβιισσθβθιοῆ. ΕῸΓ δῇ 
ἘΧΔΙΏΡΪς οὗ Ρ]ΟΥΥ 566 Οδ]. ἵν. 14, δῃὰ ἴῸσ ἃ 
ΒΙΙΠΊΠΛΑΤΥ ΟΥ̓ ἀἰϑῃοηουῦ, 1 ΟΟΥ. ἱν. 11-2. 
[π (ονπίμ δ.. Ρϑαὺὶ! παὰ ἢγϑεϊ βοποιισ, ἴῃ 
ἀἰβῃοηοιγ, δηά δἵ {πΠῸ {ἰὴ οὗ νυγι της ἃ πηῖχ- 
ἴυγε οὗ Ὀοΐῃῇ. Εν! τερογὶ δπὰ κοοὰ τοροτῖ 
Δ΄ΥΘ ῬΌΠΟΓΑΙΪ ἀναγάθα ἴῃ ἃ πηδη 5 δῦβϑηςθ, 
Δ δῖε βιἰουῦ δηὰ αἰβϑῃοπμοιῦγ οχργοβϑϑοάὰ ἴῃ 
ννογά8. ὙΤἢΘ Α. Υ. 15 ποῖ 4υϊ σογγοθοΐ ἰῃ 
τοηάἀογίηρ ὁ ὁγ ΠοηοιΥ ;᾽ ἔογ ἴῃς ργοροϑιίοη οὗ 
(6 οτίρίηδὶ ὅοεβ ἢοΐ πιοδῃ παῖ ἴπΠ6 ΠΟΏΟΟΓ 
δηά ἴῃ ἀἸ5ΠΟΏΟΙΓ, 45 διῇ, ἀγὸ ἢ γπεαπ ὉΥ͂ 
ΜὨΙΟἢ ἢδ σοπληθηἀ5. ΠΙπιθο!, Τὸ τπᾶκὲ ουὐΐ 
[15 5εῆϑε ἴἴ ννουἹὰ δὲ ΠΘΟσβϑαΎΥ ἴο ἱπηροσγῖ 
(6 ἰάφᾳ {παὶ ἴΠ6 ὨΟΠΟῸΓ σοπΊιοβ ΠῸπὶ [86 
ἔπιθηάβ δηά ἴῃ6 αἀἰδῃοποιγ Ποπὶ [6 ἔοθβ οὗ 
{πὸ οβροὶ. Ηὄὸς |5 οἷν ἀθϑογ δίησ ρῇδϑεβ οὗ 
ἢ}15 ᾿ιξδ, ἴῃ ραβϑϑίηρ τγουρῃ ψνηϊςὶ ἢ6 σοτῃ- 
τηοηήβ Πίπιϑε 2. Τα ϑοςσοηᾶ ραὶγ οἵ οοπι- 
ὈΙπαῖίοηβ 1} πδῖγαῖοσ [6 δν}] τοροτί δπὰ ροοά 
ΤΕΡΟΓί ΓΟΒρΘΟΙΊνΟΙΪΥ : “ 85 πηϊεϊθδίθγα δηα ἴσὰδ; 
45 [Δ] τὴν ἴο πα γοςορπίίοη δπηὰ πάϊηρ ἴγδ 
τεσορηϊτοη." ὙὉδὸ τρϑιοδαϊηρ ΘΧρΓΘ5565 (ἢ 6 
οΡἰπίουῃ ψϊον [ἢ6 ἐχάηο οη με οὗ 818 
ῬγΓοδοἢίηρ, δηά ἃ νΘΓῪ ἰογο ες ΠΠπβγαϊίοη οὗ ἰξ 
ῖ5. ἑουπὰ πη ἴῃς ΟἸεπγοηζίης Η ογλ]ε5. χυῖϊ. 19. 
Τἢο οτἱριηδὶ ἴοστῇ 15 ἃ σοητυ 6] οι Ι5 ΟΠ6, ἀθηοσ 
την ἃ ςοπηιρουπά οὗ ἴπὸ ναρταηΐ δηα τῆ σἢοδῖ, 
Α5 ἢὸ Παά ὕδεὴ τδοιι σὴς ἀἸἰδῃοηθδῖ ἴῃ ἢ 5 ΟοΥ- 
ἀἴπαγυ δἰαϊοπηθηῖϑ, ἴΠΘ6 ΓΟ 15 Ω0 ἡδϑά ἴο ὀχεοϊυάθ 
Δῃ 4] δῖοι! ἴο 5. ἀηἃ “{{Ὑτ|6 ᾿ τερο]5 δοῖα [18 
ἱπιρυϊαίϊίοη ἀπά (ἢ ΟἿΠΟΥ δραϊηβί ἢ15 ργοδοῖ- 
ἴῃ. “Βα ης ἴο ἤηά τεςσορπίτίοη δηά πηάϊησ 
ἘΓῸ6 Τοσος ΠΟ ἢ 15 ΓΑΙΠΟΥ ἃ ράγαρῆγαϑθο ἤδη 
ἃ ἰγδηβίδτίοη οὗ ἴἢς οτίρίηδὶ, Ὀμὰϊ εἶνος τἢδ 
τὶ ἢ ἀγιδῖ, νι ἢ 15 [Παΐ, νν οί ΠοΥ ἔσοπι ἴΠ6 1ἢ- 
σΑΡΑςΟΙΥ, ἱπάδγοησο, ΟΥΓ Ποϑιγ οὗἁ οἴδεγβ, 6 
ΘΥΘΓ πὰ ἃποη [2115 ἴο 6 πον, δηά, αραίπ, 
ἢηάς ΠΙΠΊ561 ὀνὸγ δηά ἀποὴ νν6}] κποννη ἱπ ἢ 8 
ΓΟᾺ] σμαγαςῖογ. 1 15 αρροπεὰ ἴο πὶ σοη[η" 
ΑἸΥ, δὰ Πο 15 ρΡγοΌΔΟΪΥ τπϊηκΚίηρ οὗἉ ὨΪ5 Ἰδῖε ὁχ-- 
Ρογίοπο ἴῃ (Δογϊπῖῃ. Αἱ ἢσγβξ ἢθ ν᾽ὰ8 ννῈ}]} 
Κποννῃ ἴδογο : πε δεῖ ἴῃ ἃ εὐττοηΐ οὗἉ π|ῖ5- 
Γοργεβεηϊδίοῃ, πονν ἴῃς [Ἰὰς Πδὰ ἀραίη τυγηςά. 
Ηι5 τῖρῃξ ἀϑρεςῖ, οἰουάοα [ὉΓ ἃ 564501), νγὰ8 
ΟΠςΘ ποῦ σοπλης ἱπῖο ἰρῃϊ. ΝΕΙΓΠΕΓ " υἢς 
Κηονγη ᾿ ΠΟΙ " ἱρῃογοά ᾿ ρῖίνοβ ἴῃς ἕογος οὗ [6 
οὔ μίπδὶ, νος ἢ αἶθὸ ργεοϊ θα τὴς Ἰάθα [δαῖ 
Π6 ἰ5Θ βρϑρακίημ οὗ δὶ5. οὔβοιγο δηϊεσθάθηϊβ 
δηΐ, ἃ5 ἃ τλλίῖϊοῦ οὗ ἔςΐῖ, ἢδ ννᾶ8 0 ΟὈΒΟΙΓδ 

4. Τδῖ 1ῃ6 ποχί ἴνο ςοπιθὶηδο 
τοη5 ΡῸ Τορεῖμεῦ 15 δίοννη ΟΥ̓ ἴπὸ πγεπτίοη οὗ 
ἄδαῖα ἴθ Ὀοῖῃ. ὙὍὙμὰ οοπηθοϊΐοη ψ ἢ ἴπ6 



ν. 12---14.} 

8 Ορδῃ τἱπίο γοιι, οἵ ἢελγί 18 εη- 
ἰαγρεά. 

12 Ὗε δἵε ποῖ ϑίγαϊϊεηεά ἰῇ 1.8, 
διῖ γε ἅτε ϑίγαι δηθὰ πῃ γουῦ οὐγῃ 
Ὀοννεϊ8. 

Ῥγεςθαϊηρ Ῥεγῆᾶρβ 18 [δὲ (πὸ ἀγίπρ δπὰ ἴῃς 
(Πα ϑιἸσοπηιθπὶ γϑϑι τ ἔτοτῃ [81}1ηρ ἴο 6 Κποννῃ, 
νυ ςἢ οδιιδοά τεὐοςίίοη ἀπά ρεγβεοιίοη. ΤἢΘ 
ἁγίηρ ἀπά Ἰ᾿ἰνίηρ ἃἀῦὲ Ὄχρίαἰηθδα Ὀγ ἵν. το. [ἴ 
Ὑ245 ἃ σοηζιπυδὶ ἀγίηρ τερίδοθὰ σοπεηυδ) 
ΌΥῪ 4 βιάάοδη (“ὈΘΠο]ά ᾽) γεν νίπρ, νυ] ἢ ἰ5 ποῖ 
ἃ ΤΊΘΓΟ ΓΟβρίζα ΟΣ ρσγοϊοηραίίοῃ οὗ ἃ τηϊδεγδαῦϊα 
οχἰϑδίθπος, δυῖ ἃ τερθαϊθαὰ σεϑιυβοϊδίίοη ὈΥ͂ 
ΟἾ γϑῦ 5 ΠΠἴδ, γοδιοσγίηρς ἢϊπὶ ἴο δεῖίν!γ, ὨορΕ, 
Δηά ἸΟΥ͂, 45 1 ἢς Παά πενοσ Ὀεθη οἱ [Π6 νεῦρα 
οἵ ἀφραῖῃ. Ηδε ἰ5 δ υὐϊΐπρ 'ῃ ρατί ἴο ννῃαΐ ἢδ 
84 ἴῃ 1. 8, 9, 1ο. “ Β δοεῖτιις ο᾿Αϑαοτηθηϊ δηὰ 
ῃποῖ βυδεγης ἀοαίῃ "15 δὴ δρριὶἰοδίίοη οὗ Ρ5, 
στη. 18, “ὙἯὙΠε 1μοτὰ μαῖμ ςΠαβίθπθα της, 
Ὀυΐ ποῖ ρἴνθη τὴθ οὐδῦ υπΐο ἀεδῖῃ. Ηδ 
ἄοεβ ποῖ, ἴῃ ἴδὸ ᾿οαϑίῖ, ὀχεηρί ᾿ἰ ΠΊ56}} ἔτοπὶ 
[Π6 βόπογδὶ ίδανν οὗ Ὀεΐηρ βομοοὶθὰ ΕΥ̓ βυβεγ- 
ἴηρ8 (πάθει μάθος, Αεβςἢ. Αξάπχ, 177). Ηε 
ετδηῖβ {πα ἢΐ5 5 τ ηρ8 ἂτὲ σοάδβ ἀϊ8- 
οἰρ! πο, δηὰ Ἐχργεβϑὶν βῖδίεβ [Π|83 ἢ τοσαγὰ 
ἴο οπο οὗ ἴῃς ϑενεσοβῖ οὗ ἴἤθηλ, ἢ 5 “δία κε ἴῸΓ 
[πε Βεβἢ" (1 (ὐογ. Χὶϊ. 7), ΟΠΪΥ ἢς ταιϑὶ δά ὰ 
ἴης ἕαςϊ {πὶ Οοὐά πενοῦ δἱίοννβ ἴπετῃ ἴο δά- 
νδῆςε ἴο ἴπθ ΘΧΊΓΘὝ οὗ ἀεαῖῃ. 4. Νοῖ 
ΟὨΪ ἄοο5 ἢε βυβεσ, διιῖ ἢς ἔδεὶβ ἢΪ8. βυβετ- 
ἰπρβ: “85 ρτίονίηρ γεῖ δἰννᾶγβ σαϊοϊ οἰ ἢ Ρ, 85 
ΡΟΟΙΓ γεῖ πιρκίηρ ΠΊΔΠΥ τίς ἢ." ΕΧίεγηδὶ 
8: ΠΥ ΠΡ5 ΠΕΡΟΣΥ οδιισοά ἢἰπὶ τοῦ (Ἐ ΟΠ. 
γν. 1, 1), θυΐ πα βοστοννεά ἤθη 15 ννογκ 
ἀϊά ποῖ ῥγοβρευῦ, ννῇθη ἢθ δᾶνν 8 σοηνογῖβ 
Τοἰλρϑίπρ ἱπίο δἰ, βἰνηρ ΘΑΥ ἴο 5εάυςπε 
Κοαςσἤοβ, ᾿ἰϑῖθηηρ ἴο σδὶ πτηΐθ5 ἀρδίηδὶ ἢἰπι- 
861 αἀἰξοδευΐης δἰ5. διιῖμογγ, 5:15 Ππρ ΠῚ5 
αἰοοϊίΐοη. Ηἰ5 τοδάθγβ ννοιϊὰ ννθ}] υηάογ- 
αἰδηὰ 4}} (ἢ 5 (1. 4-τος ἴϊ. 4). Υεἰ Οοά οοη- 
ἘἸΠΌΔΙΠΥ τοπηονθ5 {Π 686 σαι15658 οὗὨ ἢ:5 γτιεῖ δηά 
δυϑι υϊοσ ἔοσγ ἰἴ 107. ΕΧΑΓΙΥ 50 Πδὰ πγαῖῖογβ 
ξοῃθ ἴῃ Οοτίπίῃ (Υἱϊ. 9), Ὀυϊ 5ἰ πη δῦ ὉΠ Πρ8 
᾿ἰδὰ πο ἀοιιδί οσεσιγτεά ἰῇ οἴου οᾶ565, δπά 
[86 ννογά5 δάπιξ οὗ ἃ πιοῦσα βϑηογδαὶ Δρρ]οδ- 
ἄοη. ὙΠῸ ἰγαπϑιτίοη γοπὶ ρτίεῖ ἴο Ρουθ Γίυ, 
ἴτοτῃ ἴῃς ραίη οὗ ἴπ6 πεατί ἴο [8 ψυδηῖδ, 15 
παΐυγα!. ΤῊΣ ογίρίπαὶ ἴοι ἀοθ5 ποῖ ἀδθποῖς 
ἃ ῬΕΙΞΟῚ ἴῃ ΟἰγοιΠιδίδηοεϑ οὗ ῬΟΥΕΓΙΥ τηϑγεῖΐγ, 
δηὰ {πῸ ννογά ψῃίοῃ ἀοε8 Ὄχρῦθββ ἴπδί ἰά θα 
(πένης ) οσσυτβ Ὀυϊ οηοα ἴη ἴπΠ6 Νὲν Τεκβία- 
πιοηΐ (2 Οοτ. ἰχ. 9), δηά {παΐ ἴῃ 4 οἰϊδί!οη 
ἔτοπι πὸ ΟἹά. Ὑῇο ἴοστα Ὀοίοτε ὺ5 ἐεϑὶρ- 
Ὠδῖεβ οπο ψῆο ἔδθεϊβ 8 ρούεγίγΥ. [ἴ ΓΔῪ 
ΠΟΓΔΙΩΙΥ τοῖο ἴο ἴδ6 Αροβίϊε8 ουϊνγαγὰ 
εἰγουμηδίδηςο5 (1 ΟοΥ. ἰν. τι; ΡὨ]]. ἰν. 12), 
Ὀυϊ τηιιδῖ πηδδη δἷδο ἴῃ ἃ ἢιρθΟΓ 86η56 ἴΠδΐ ἢ6 
5, οὗ Πἰπιβοὶξ, ποϊμίην, Δηα 15 ςοπϑβοῖοιιβ οὗ ἢΪ8 
ποιβίησπεθα (2 Οὐοσ. υἱϊϊ. 9). Υεῖ Πα πλᾶκοβ 
ΤΟΔΏΥ τίςἢ ΌΥ ἀἰδρεηβίης ἴο {πεπὶ ουΐ οὗἁὨ ἢ[5 

11. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘ. ΥἹ. 

12 Νονν ογ ἃ τεσοτήρεπος ἴῃ {ῃς 
54π|6, (1 βρθᾶκ 45 ππἴο 2πι. σῃΠ] άγεη,) 
δε γε 4͵5ο0 επἰαγρϑα. 

14 Βε γε ποῖ ὑῃδαυλ!ν νοκαά το- 
Βεῖπεγ νὰ ἀμ θεϊίενεῖβ : ἴογ τγπῃδῖ 

δλγ ἤθη νεβϑοὶ τῆς ἵγ]6 δηά ἱποογγρ 6 
ΠΟΠε8. ἘΑΥΓΒΙΥ ΡΟνΕΓῪ σοηεὲβ Οὐΐ ΠΟΤΕ 
ΟἰοαΥΎ ἰπ (ἢὰ ποχί δηϊΠοβὶϑ: “848 ἤδνίηρ 
ποίμίηρ γεῖ οορὲπ κ᾽" οΥ “Βοϊάϊηᾳ ζω δ᾽" ΟΥ 
“ γρίδιπῖηρ 4}1 {πη 55. Ηὀς διὰ 5υγτεπάοτγοα 
41] ννογ] ἀἱγ γοοάβ δης ἱπίογεβίϑ ἔοσ ἴῃς βοϑρεϊΐ, 
γεῖ ὄύθὴ ἤόγε ποῖ νόου! γ (ΠϊηΡ5 Δ΄Ι'οπηα δΓ6 
τιραηΐ, ἴοῦ πὸ δὰ ἀφάϊςδῖθα 15 Ὀοάγ ἀπά }]} 
[6 ργοαΐῖ ἡδίυγαὶ βοννεῦβ οὗ ἢϊ5 Ξρδι τ ἄρεσεν 
ἴο 106 δάπὴ6 σᾶιι86. 511}} ἢἣθ νγὰϑ δ ῃβιῦ 16 παῖ 
ἰῃ (ἢ15 Π6 πδά ἰοϑσῖ ποϊῃίηρ, θυ δά δοουγεὰ 
[πὸ ρειτηση πὶ Ροββοϑδίοη οὗ 4}} (ῃίῆρ5. Ηξε 
οχροσίθησθὶ τῆς ΚΙ πλοπὶ οὗ ἴπ6 ϑανίοιυγβ 
ΡΥΟΠσ είνθη ἰῇ Μαγκ χ. 28--10, ἀπά [{ἰἸ6 
ἘΓΘΑΙΟΓ ῬΓΟΙΆΊΪδ6 : “ ὨΟΒΟΕνΕσ νν}}}] Ἰοβθα ἢ [8 
Ἰϊξδ (5ου]}) ἔογ ΤῊΥ δάκὸ 5Π4}} ἤπά ἰἰ" (Μαεῖί. 
ΧΥ]. 25). 

11. Ηε δάάβ ἴπῸ ͵αϑῖ ἴουςθε8 ἴὸ {ΠῸ ῥγδ- 
ἔλοο οὗ δὶβ ννγπίηρ ἴῃ γν. 11, 12, 13, 511} 
ΔρροδΙῖς ἴο {πεῖν δῇδοιίοβ. Ὅῆδ οἰττοπί οὔ 
ἢ18 ἸοΟΥ δἱ ἴῃς ἌἽμαηρεά 5ἰζυαῖίοη ἴῃ (ὐογίπίῃ 
᾿ιδὰ ϑβυνορί υνᾶὺ ἃ}} [ἢ Ῥαγτίεῦβ ἴο τες 5ρθθςἢ. 
50 [16 ΘΧΟΪΔΙ ΠῚ :--- ΟἿΓ τοι ἢ ἰδ ρθη. .. .ἢ 
Ηε τεπιοπιδοῦα ἤονν ἢς Πδὰ ἴο δρεακ ἰη ἢΪ5 
Ἰαϑὶ Ἰεϊίου ἀθο ϑυ ΘΙ Ύ, 5ΠΟΥΕΥ 8η4, 85 ἴξ ΨΜΟΓΘ, 
ΜΠ ςοπιργεβϑθὰ 1105, ἀπ ἢ πονν ΘΧΡΕΓΘΏΓΕ5 
ΔΏ ἰΓΓΕΡΓΟσϑιθ]6 βθηθ6 οὗ σεϊεῖ. Ηἰ85 ορεη 
Ἰῖρ5 Ἂτα δυῖ ἴῃς οιιϊνυνᾶγὰ βίρῃ οὗ 5 ἐχραηάθα 
Ὠρασῖ. ὙΠαΐῖ αἷϑο δά ὕδθθη οοηίγαςϊοα, δπὰ 
1η6 βρᾶοσεὲ ψῃςἢ Π6 ΟοΥ τ ΐδη5. Παά οσσυ»" 
ροἱδὰ ἴῃ ἴ θδθη παττοννεά. Νονν ἴῃ 6 σμαπηθογβ 
ΜΈΓ πνἱἀθηρά αρδίη. 

12. ὙΠ6 5ΟδηΥ͂ τοοπὶ νχα8 ποῖ ἰη ᾿ιῖπι, δαῖ 
ἴῃ ἴῃ οοαΐ οὗ τῃοῖγ οὐνῇ ϑδοιϊίοηβ, δηά ἴἴ 
Παπιρογοὰ δίς ἔγεε δάμη βϑίοη ἴο ἐῤείγ ἢθαγίϑ. 
Ενϑη πον ἴδε ἔδοϊϊηρ ἰπ Οουγιητῃ ἰονναγάβ ᾿ἰπὶ 
νν45 ποῖ 81} {παῖ δε σοι ὰ ἀεϑῖγα. 

13, “Βυΐϊ δοδιϑθαῦὶίδὶ, [80 δ81ὴ9 ([η Κίηά 
δΔηἃ ἀσρτοο), 1 5ρθᾶκ 45 ἴο ομιάγεη, Ὀ6 γε 4150 
νἰὰοποὰ.᾽ Ηδ οἸαἰπι5, ἰηδεδα οὗἉ {Πεὶσ ργθβϑθηῖ 
ΠΑΥΓΟν «Ποαγίθηθ55, ἃ γοσὶργοσδίίοη οἡ {δεῖγ 
Ῥαγί οὗ δίς ςδρδείουβ ἰονθ ἔοσγ ἴῆεπι. ὙΠΟΥ 
5Ποιὰ ΤΟΡΑΥ ἰῃ {Π6 βᾶπὶῈὸ Κιπὰ δπὰ ἴο 1ὴ6 
ΒΑΠῚ6 Οχίθηϊ 435 ΠΟΥ τοςείνεα, ΤΟΥ͂ βῃοι]ὰ 
Ἰαγ αϑἰάθ 4}} ϑιβρίσιοπ5 δηά 5]ηϊϑῖεσ {πῆρ γ65- 
βΒ'οηβ ῬΠςῆ σΑΙΌΊΩΥ δά ἰηξδιδεὰ ἰηΐο πο πὶ 
δηὰ ρτγαηΐ {πεῖν ϑρίγιτυδὶ δ εΓ δηά ἢ 5 νναγ- 
ἰῃξ ἴτεα δοςθβ8 ἴο ἴῃ πεαγίβ οἵ ἢ}5 ς ]άσγθῃ. 
Αϑβϑυχηίηρ [μ᾽ 5 τεαυοβί ἰ5 σγδηΐϊεά, ἢ6 ρτο- 
οεθάβ δῇἔογ [815 ποῦἷς ργείΐδος ἴο ἀειϊνεσγ ἴῃ 
ἀεῖδ:] (τὶ. «τ 3--ῖϊ. 1) [6 δαἀπιοηϊίοη νυ ηΐομ Π6 
οουςῃοά ἴῃ ροπογαὶ [ογτ5 δὲ Υἱ. 1, 2. 

14. “Ὧο ποῖ ὈθοοΘ ἱποοι τ 0 8)Ὁἃ 
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[εἸ]Ἰοννϑῆρ παῖ τρῃζθουβπεθθ τ 
ὉΠΓΙρΗτοουβη 655 ἡ δηά σγῆδί σοχηπιι- 
ηἴοη παῖὴ σῆς νυν ἀλγκηεβ8 ἡ 

Ις Απὰ ψῇδῖ ςοποογά ἤδῖὴ ( γιβὲ 

γοκεὰ το υὑπροϊϊενοσβ." Α γαῖποσ 5 ΓΟΕΓ 
τοηάογης ψουϊὰ 6 “ΒοίθσγοΟΙ ΘΘΟΙΒΙ]Υ͂ 
γοκοὰ." ὌΎΠε δ᾽ϊ᾽ιικίοη 15 ἴο 1,εν. χῖχ. το: 
“ΤΒου 584}} ποῖ ἰεῖ ΤΥ οαῖτ]6 σοπήεσ ἢ 
ἃ ἀϊνογβο κιπὰ, σψἴοσγε ἴῃ 1, ΧΧ υ8ὲ ἃ νοτγά 
οὗ νῆηϊςῃ δῖ. Ραὺυ 5 18 ἃ ἀογιναῖίνα, ψπθηςα 
ἰϊ ἰ8 εἶεασ τῆαϊ [15 ννᾶ8 ἴπΠῈῸὲ ρδββϑᾶρε ἰῇ 
ἢϊ5. πιλὶπά, ὈΙβεγεηὶ γοκεβ ἅγὸ δάδριϑα ἴο 
αἰ ογεηΐ οροςῖθ5 οὐ δηϊπιδ 5, 50 ἃ σγοαῖιγα 
οὗ 4 ἀϊβεγεηΐϊ βρεςίθβ ἔγομη δῃοῖμεγ 15 ᾿ς ϑά 
ἃ οαγοδίυγε οὗ ἃ αἀἰϊβεγεηῖ γοόοκθ. ὙΠὲ {ΠῈ 
οὗ (6 Πεαῖποη ἰ5 τοραγάθα ἤεσγὲ 85 ἃ γόκϑ. 
Οοπῖρατε Ο8]. ἰν. 8, 9φ. ΤΠε 58πι6 ἤξιγε ἰ5 
Δρριἰοὰ ἴο 6] Ιθν τ ἰη βοτη. νἱ. 18, 10, ἃπὰ 15 
ΔΡΊΪΥ 1]υϑδιταῖεά ὈγΥ ΟἸεπι. Κοπι. τ Οογ. ἱ. 16, 
ἤΠεγΟ ΟΠ γϑιίδη5 ἅγὸ Ἵδ θὰ ἴποϑα ννῃο πδά 
“ φοπι6 ὑπάσγ ἴπ6 γόκο οὗ τιρμθουβη655," δῇ 
δχργεσϑίοπ ραγὶϊν ἐδϑῃϊοπεὰ δῇεγ 81. Ρδυ] δπὰ 
ῬΑΙΠΥ ΔΕῸΓ τηδὲ οὗἩ πε ϑανίουγ “ΤῊΥ ΥγῸΚΟ [5 
ΘΔ5Υ." Νοῖδιίηγ οσουἹὰ δὲ πῖοτε ἀΐνεγβε ἴΠδη 
ἴῃς γοκεβ οὗ ἴμ6 δεϊϊενεσ δηὰ ἴπ6 Βϑαίμθη. 
80 ἴποβδθ ννῆο ὈΘΑΓ 1π6π| ἂγὲ ὑείηρϑ οὗ  αἰἔ- 
ἔεγοηῖϊ σάτα δηά ϑρδςοῖθβ' Βεϊϊονεγβ ἅσε ἃ 
βρίγιτυδὶ, ραρψᾶπβ ἃ παῖιισγαὶ ξεπεγαῖίοη. ἴἰῃ 
{π6 ρΡαρη 6 οἷά πιᾶρ ῥγεναὶ δ, ννῃ1]6 δ6- 
Ἰίενοῦβ ἄσγὸ ἃ ἢθνν σγοδϊΐίϊοη. Ὑ ἢ 6θ6 ἴννο γάςεβ 
οδπποῖ 6 πιϊηρὶεά, 85 {ΠπεῪ ννουὰ θὲ Ὁγ 
ΤΩΑΔ ΚΙ ΠΟΙΠΠΊΟη οΑι56 ἰη [6 δηὰ ἢδὈ]18. 
Τῆς Ξροοϊῆς ἔογπι οὗ ἴῃς οτρῖπαὶ ργομι δ οη 
ταϊεῆϊ ϑθοπι ἴο ἱπιρὶνῪ ἴπαῖ (ἢ6 Αροβίίβ 15 ἔογ- 
διάδαϊπα ΟὨΪΥ πϊχοα τηδυγαμῈ 5 ΟΥ ΟἴΠεσ τηϊχοά 
ςοπϑοσίίηρ οὗ ἴπ6 56χθϑ; βοιης ψοι]α γοβίγιςοῖ 
[86 τοΐίθγοηος ἴο ραγτςοϊραϊίΐοη δἵ ἰάοὶ ἔθαϑίϑβ. 
ὙὝΠδϊ πο β0ςοἢ} [ἰπλταϊίοη 18 ἰηϊοηπάεα 5θο 5 
οἷἶοαγ ἔτγοπιὶ νυμαῖ ἱπιπηεα!δίοϊγ ἔο] ]ονν5. ὉΡ ἴο 
ΤΟΙ. 17 δηὰ ποῖῃ Ἂ ὅοσ. χ. 78ΗΕῖϊ-{ἰ Ηονν ρΡοῖ- 
νδλάϊηρ ἃ ργίποιρίε οὗ ἴῃς Μοϑβαῖς 1,ἂνν ριυγΥ 
45 ἸὨΔΥ Ὧδ 566η ΟΥ̓ ἃ ΠοπΊραγίϑοῃ οἵ ἴ εν. 
χῖχ. τὸ ψ τῇ Πουῖ, ΧΧΙΊ, το, νογο 1Π6 ρῥγο- 
μιδτίοη 15 οχιοηάθά : “ Ὑ ποὺ 5ῃ4}} ποῖ ρου ρῇ 
ΠῚ Δη οχ ἂπὰ 455 ἴορεῖμεσ," [}η Ὀοϊῇ ρα5- 
8465 ἰΐ ἰ5 ἐογθιἀάθη ἴο ννεᾶσ σαϊπηθηῖ οἵ ἰΐπθῃ 
δηὰ νοῦ] παϊχοά, ἀηά ἴο δον ἃ οὶ νπἢ 
“ἄνοῦϑ βοθάβ, δηά ἴΠε γϑάϑοῃ δϑϑιγΠεα 18 “ ἰεϑῖ 
(ῆς ἔγυϊξ οὗ {πε ϑεεὰ... Ὀς ἀεῃ)εα." 7186 
ξιυπάδτηλεοηίδ) ἰάθα 18 τἴῃλὶ Ἔνοσυ τ πίης Π845 ὈΘεη 
σγοαῖοά Ὀγ Οοά “ «αἷογ 15 κιπά," [πδΐ Ἔνεῖγ-ς 
(Ὠϊης 18 ἴο δὲ δ᾽ϊοννεά ἴο σεϊδίη υπδάιῖ6- 
ταῖοα {πε αυδ}1{|65 νοὶ Ὀεϊοηρ ἴο 115 Κιπά, 
δηὰ (μδὶ {ποῦ 18 ἱπιρΌΓΠΥ ἴθ πιϊχίης (Πδη.. 
ἼΠ6 Αροϑβίϊς ρῥγοςεεάβ ἴο ἐπέογος ἴῃς ργο- 
Ὠϊδιτοη ὈΥ ἤνε ταρί ἃ ᾳυδϑίϊοπβ ροϊπίϊης οὐῖ 
τῆς δϑϑεητίαὶ ορροϑιϊοη εχ ϑιηρ Ὀεΐννοθη [ἢ 6 
ἴνο γόοκοϑβ. 

ι. ἴῃ τῆς πιογαὶ δηὰ βριγίτιιδὶ βἴαϊθβϑ νυ μι ἢ 
ΠΟΥ τ ϑροσ ΙΝ ΕἸ Γεργοϑοπί. ὙΠὸ σὶμπεουϑ- 
ὯΔ588 ΠπΠιρδηΐ ἰ5 ποῖ {τηριϊεά, Ὀυϊ τολ] ἰδοά ἴῃ 

1. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝ. ΓΥἹ. [ν. 15--ἰ6. 

νὴ ΒΕ] αὶ] ὃ ογ ψῇῃδὲ ραγί παῖῃ δε 
(δῖ θε] νεῖ νι δὴ πη 86ε] ἡ 

16 Απὰ νψῆδῖ ἀργεεπηεπὶ ἢδιῇῃ τῇς 
τεπιρὶς οὐ (σοά νὴ ἰάοἱβ ὁ ἰογ γε 

Ῥγδςῖιςθ, 1. 6. Βο]η655 (Ά οπι. Υἱ. 19), 158 25 
ἴῃς ἰφνν]οβδηθ85 ννᾶ8 ἴῃδί ὑνῃ]ςἢ ννᾶς δεοῖυ Δ Πνῦ 
Ρτδοῖίβεὰ Ὁγ {με μεαίμεη, Ηον ὅχγ ἴπε Οογίη- 
1 δὴ Ὀδ ον σβ πδά, ἰὴ ςοῖ, αἰαϊποά ἴο ΠΟΙ 655 
ὯΟ ΠΊΟΓΟ (ςοχηδβ ᾿πῖο δοςοιιηῖ ἴῃδη ἴθ 465- 
τίοη ἢονν ἴ2γ ἴποβο ψογο, ἰη ἔαςΐ, 5λπῖβ νυ ΌΤᾺ 
ἢε ΠΑΡΙΓΙΔΙΥ ο4|15 6οθ. Ἐοπ. ἱ. 7; 2 Οογ. Ἱ. 
1, ἄς. ἄς. 

2. ἴῃ δες εἰεπιεηῖβ ἴο ννῇϊοἢ ἴἢδ5ε ἔνο 
βίαϊῖεϑ γοϑρεςζίνοὶυ Ὀοϊοηρ. ὙΤῆδ οἰεπιοηῖ οὗ πα 
οὔθ ἰ5 ἰἰρδῖ, τηδῖ οὗ ἴπῸ οἴπον ἀδλγκηθββ, δηὰ 
ἴΠε56 ὀχοϊάθ ϑαςῖ ΟΒΟΥ ἴῃ ἴῃς 5ρίγιῖυδὶ 45 
ἴῃ [Π6 ἠδίυγαὶ τννοσχὶά. 

16. 3. [η ἴῃς μοδάβ οὗ ἴδε ἴννο Κιηράοπις, 
Ομ γίϑε δηὰ Βεῖϊασγσ. Βοίαγ, Ἧς ἰδίο ϑυτίδῃ 
δπὰ Οτοοκ ἔοσγπὶ οὗ Βο]ιαὶ, πλθδπ5 "νου 1655- 
[655, “ἀεργανιγ. δηα τεργεβεηῖς ἴῃς Ρχίηςε 
οἵ αγκηθϑβθ, 45 ἴπε οδπιοΐ οὗ ὑποϊθδη ορίγιῖ5 
δηὰ [ἢ ἱπιρεγϑοηδίίοη οὔ ἱπιρυγιίγ. ὍΤῆς 
τεοίογοποε ἴο Ο(ουγηςῃίδη ϑοηϑυ δ! ν ἂπὰ [ῃ6 
ΔΠΈΠ6515 ἴο ΟὨτγιδῖ, ἴ[Π6 δποιηϊοά “ἢ 186 
βριγιῖ οὗ πο] η655" (οι. 1. 4), ἅγὸ Ἔαυδ] ] 
Ὄρος δῖ. Ρδὺὶ] σοηδίἀογεα Ὠραϊμοηάομῃ ἴο 

υπάογ ἴῃ6 τυ ϊογβ οὗ ἴῃς ἀδλγκηθθβ οὗ 18 ὲ8 
ννοσγὶ4. Βεΐνοοη ἴπόπὶ ἀπά (τισὶ ἴῃ θγὸ ἰ5 ὩῸ 
ἈΔΥΙΔΟΩΥ δι Δ ϑο]υΐο ἀϊδοογά. 

4. ἴῃ τπ6 ἐϊθογοηςο οὗ ἴη6 Ὀοηάς νυ» ο ἢ 
ππ|ῖ6 (ὰδε τῖναὶ ροννεῖβ δηὰ τἢοὶγ δ ]εςῖ5. 
ὙΠΟ θοπᾶ δεΐψοοη ΟἸ τσὶ δηὰ Ηἰς (ο]]οννο 8 
5 δι, 4 σοπιρουπά οὗ δοϊεῦ ἀπά {γιϑῖ. 
Τῆς Ὀοηά Ὀεΐίννδεη Βοῖαγ δηὰ ἢ 15 5ἰδνεβ 
ἰ5 ἘΠΡοὶιοΥ. ϑαδΐδη δηὰ ἢ15 δῆροὶβ ᾿ηδεθαὰ ἅσγὸ 
ποῖ ἀεςεϊνοά, ἔοσ (ΠΕΥ Ὀεϊῖενε δηὰ σεῖς, 
δυῖΐ ΠΟΥ ἀεςεῖνα το δηὰ ἰδᾶριθ ἴποπὶ ἴῃ ἃ 
ςοηίδασγδου οὗ ἀἰβθοϊοῦ δηὰ ἀεῆδησο. ΤΒς 
οὐ ξῖπδὶ ἴοσ “ Ρογίοη ̓  πιεδῆβ8 ἃ ρογίίοῃ οὗ 
τηθαῖ, ἃ Ρο σαὶ ρασγίν, ἃ ςἶα88 οὗ οἰ Ζεηβ, 
ἃ Ῥογίίοη 'ἰπ δὴ ἱππεγίίδηςε (Οἱ. ἱ. 12). 
ΑΠΥ οἣς οὗ ἴπεϑε τπϑδηϊηβδ μῖνεβ Δῃὴ δἂρῖ 
ἱπιογργείδίίοη; δυῖ νΠΙ ΘΝ 5 ἴδ Κθη, ἃ 
Ἰοῖιτ Ρογίίοῃ οἂῆ ΟἿΪΥ ὄχργεβϑϑ ἃ βοηεγαὶ 
δϑϑι πηι ἰδίίοη οὗ ᾿ἰΐδθ, ἀπ σδπηοῖ ὃ6 γεβίτςιοαὰ 
ἴο Δ΄ οἠς {πη 5, 500} 85 ραγίδκίηρ δἵ ἰάο] 
ξεδϑίῖβιυ ὙἽνῸ ϑοςίεϊίοβ ἢ Τρροσῖο ογρδηὶς 
ῬΓΠςοΙρΙ65 σδηποῖ τᾶλκὸ οοτηπηοη ουδὲ ἰῃ 
ἰδ δηὰ σοηάυςῖ. 

16. ς. ἴη ἴδ6 ςοηϊγδάϊςοη ψῆϊοῦ πνου]ὰ 
6 ἱῃνοϊνεαά ἴῃ δΔηΥ͂ σοηοογάδί δεΐννθθοη [᾿ς 
Ολυγοἢ οὗ Οοά δπὰ πὸ οὐ]οςῖβ οὗ Ὠοδίῃοῃ 
δάοτγαῖίοη. ὙΠῸ Αροβῖϊες 8885 ποῖ δορὰ ἃ 
σοι ροπάϊοιι5 Ἔχργεββίοῃ [ῸΣ “" ννῃδὶ ςονοπδηζ 
[45 ἴῃς 5Ξδῃσίυδιγυ οὗ Οοὐ ν ἢ ἐῤῥαΐ 97), 1Δ40]5.᾿ 
ὙΎΠ6 ϑβαποίυδιγ οἵ Οοά 15 ἴπε σοπιπλι Υ 
οὗ δε ἴενογβ, ἀπά ἴμεβε ἂγὲ ἔοσθιάθη, Ἐχδοῖῦ 
8ἃ5 ἴῃ Εχοά. χχὶϑ. 11, ὮΙΓἢ ράϑϑᾶρὸ 81. Ρδὺὶ] 
ΟἰεασὶΥ μδὰ ἴῃ 85 πη, ἴο τρᾶκε Ἴονεηδηὶϊ, 



Υ. 17-1Ά.} 

ἅτε ἴῆε ἴεπιρις οὗἩ τῆς Ἰ᾿ἰνίπρ Οοά ; 
“Ἴκν. «6. ἃ5 (οὐ δαῖῃ 841:4,.“1 ννἢ}} ἀνν 6} ἴῃ 
Σ2- 

αἱ ἴς, ς2. 
ΣΣ. 

τἢ6πι, Δπη4ἃ νυνὶ ἴῃ ἐλέηι; δἀῃὰ 1 νν]] 
δε τπμεῖγ (οά, δηά {πεν 53}141}} δ6 πιῪ 

Ιε. 

17 ἀ ὩΧογείοσγα. Ἴοοπα οι[δμ ἔτοπι 

ποῖ ἢ ἴδε ἐωηρὶς οὗ ἰάοιε, Ὀυϊ ν8 τ8Ὲ 
Βοδίπεη οὐ “σννἢ {πεῖς Οοάπβ. ὙὍΤῇδ υϑ5ι4] 
ΔΡΡΙΙοδίίοη 18 πδΐ, 45 ἴῃς Τοεπιρὶς βιυβοτγοά 
ἀεβεοςγαϊίΐἼοη ὉγῪῚ (ῃς ἱηϊγοάδυςίίοη οὗ ἰάοΪ]ϑΞ, 
τς ἢ Ὠαρροποα τόσο 1ἢΔη οπςε ἴῃ [οὐν]5ἢ 
Ἠϊδίοσγυ, 580 ἴη6 ΟΠυγσοῖ οὗ ΟΒγϑδὲ νου! ὃ6 
1 Ήττν ΌΥ δάορίϊης ἃ τηδηποῦ οὗ ἰδ νυν ϊςἢ 
τουρῃϊ [ἰ ᾿Ἰηΐο ςοηΐαςῖ νι 4.018 δηὰ :ᾳοἱ 

ΨΟΥΣΞΉΪΡ. 
Ἰηάϊνί 1419 ἀγα 4|90 βαποίιιασιθβ οἵ Οοὐ, 

ἃηά ΠΙΔΥ͂ ῃτοίδῃε [ὨοπΊβεῖνε8 ΟΥ̓ πιακίης 
σονοηδηῖ ἢ ἰάοἷ5 (ΕΖοἸς. χίν. 3) Ὀυϊ (86 
ςοηϊεχὶ 5ῆεννβ (ῃαῖ δι. δ} 5 ϑρϑακίῃᾷ 
ςοἰϊοςὔνεϊγ. Α5 ἴἴ 15 ἴῃς ογονηΐϊηρ ΒΙΟΣῪ 
οὗ ἴπς ΟΒυγοῖ {Ππδξ ἰὶ 15 Οὐκ βϑαποΐυδσγυ, Ἀ6 
ἄννε}}]8. ὕροῦ ἴπε ἰάεδα. Ηξ 1υβεῆεβ ἢ]5 δρρὶ]!- 
οδἴίοῃ οἵ ἴἴ ἴο δθεϊϊενεγβ ἃ8 ἃ θοὰγ ΟΥ̓ τοιῖογ- 
δἴϊηρ ἰξ ἴῃ ἃ βϑίσοηρεσγ ἴΌ ΠΏ : “ῸΥ ψὸ (ἡμεῖς) 
ΑΥῈ ἴπ6 βαπούῦπασγ οἵ (ἴῃς ἡ υὐπς Οοὐ. ΤΠς 
ορίι(μεῖ οοπίγασῖα Οοὐ νῇ ἀφαά ἰάοΪϑβ, 
Βυρξρεδῖα ἴῃς ϑρίτιζιιαὶ ἀθδῖῃ ἴο ννῃϊςἢ [86 
ἀδετηοῦβ σοργοβοηϊοά ΟΥ̓ ἰάο8 τηιβδῖ Ὀσίηρ 
ἴεπι, δηά του πάθ ἴπεπὶ οὗ [6 5ρίγιξ οὔ 
ὨοΙπ685 τὔτουρ νηοῦ [ἴῃς μέυΐησ Οοά 
ἀν 6}}5 ἰὴ (ἤδηὶ (111. 1), ΜΙ ἢ ἰ8 τ[ὴ6 ἀροηΐ οὔ 
1ΠοΙ͂Γ ἢενν ογεδίίοη οὗ ἴδ, δηὰ δῖ ΘΠ 
ΜΠ 411 Πολίπεη ἱπηρυγῖγ. Ης ϑβιιρροτγῖβ 
ἢιἰ8 Δρρὶςδίίοη ΟΥ̓ ΟΠ ἴον. ΧΧΥΪ. 11, 12 
ψῖἢ τὸ Ομ βϑίοη οὗ ἃ εἶδιιϑθ, δηάὰ ἴῆο ουῦ- 
διτυϊίοη οὗἁ ἐδεῖγ ἴον γοιμγ', ρΡοϑϑίὉΪΥ σδυβθὰ ὃν 
ἘζΖεῖκ. χχχυὶ, 22. ὙΤ86 ϑδζομ!ά οἰδυϑε ΠΊΔΥ 
πᾶνε Ὀδοη οπιτοὰ Ὀδοδιιθϑεὲ ἴἢ6 Αροϑβίϊθ 
αυοϊεὰ ἴϊοπὶ ΠΊΘΙΠΊΟΓΥ, δηὰ ροβϑι ΟΥ ἃ τσὸ- 
Τηϊηἰσοοηςθ οὗ ΕΖ. χχχν]. 27 οδισοά (6 
Β 5: τυϊϊοη οὗὁἨ ἐῤεῖγ ἴο τὶ γοωγ ἰὴ της ἰ4ϑῖ. 
41 Μ0|}} 8εῖ ΠΥ ἈΌογΠΔο] 6 ἀπιοηρ γοιι, δηὰ 
ΤΩΥ͂ 5011 5}|4}} ποῖ δοϊογ γοι,, ἂπὰ 1 ν"}}]} 
νΑἸΚ ἀιηοηρ γοὺ «πη ὃὈ6 γουῦγ Οσοὰ δηὰ 
γε 584}}] Ὀ6 ΤῊΥ Ρεορὶς." ἴ,ον. χχυὶ., Ὀθίηρ 
ἃ Ἄσοῃϑίτιοηΐ ρατὶ οὔ Οσοά 5 οτρίηδὶ σονθ- 
παηΐϊ στ ἢἷ8 δορὶ νγᾶ8 Θχδοῖ 5υϊϊοά 
ἴο (6 Αροβῖϊο᾿β Ῥυσγροθθ. [ἶἰ σοι θΠΟ68 
ΟΥ̓ Ργοϊ  Επρ ἰάο]8, νυνὶ ἢ 8 [6 ρΡοϊπὶ ἴῃ 
αυδσϑίϊοη δεῖο; δηά Ἴοιηρ δηοθ ἢ [ἢ 185 
τοδὶ δ τἰοη ννᾶ5 ἃ σοηάϊίοη οὗ ΟοάὐϊξΞ ἀννε}}- 
ἧς ἰὴ [5γδεὶ. Τῇ δ᾽] υδίοη ἰ5 ἴο [Ἔῃονδὴ 5 
ργεϑεῆςο δηά ἴθ νἱβίδϊα ἴοκθη οὗ ἴἴ ἰη [(Π6 
ΔΌογηδοῖϊο, ἀπά “1 ν}}} νναὶκ ἁπιοὴς γου’ 
Τεΐεσγβ ἴο ἴῃ6 {γδνθὶ της οὐ ταὶ ρῥτον:βδιοηδὶ 
ΒδηῃοίυλεΥ ἀπτίην ἴῃ6 νυαηάοσγίηρβ οὗ ἴῃς [5- 
ΓΑΘ] 1165. “Οοα δὈδοδπὶΘ ἃ ρ ἰστὶπὶ ἁπη ἀϑῖ 
ἢϊ5 ρἰ]στίπι ρεορὶθ." Ηβθ ἀνέ Δτηοης {δ 6 πὶ 
404} } θη ἴδε ἰεπλρὶς Ὀδοᾶπιὸ Ηἰβ ἤχοὰ 
δδοϊδίίοη. Τὸ επηρὶᾶ5:8 ὕροὴ “Ἢ Θ᾽" 566 Πὶ5 

11. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΟ". ΓΥ]. 

Δηηοηρ ἴδει, ἀπά δὲ γα ϑβαρᾶγαῖδ, 
βϑιτἢ της [,ογά, δηὰ τοὺς ποῖ {πε 
ὉΠΟΪεδη ἑλίπρ ; ἀπὰ 1 11] τεςεῖνα γοιι, 

18 “Απάὰ ν}}}}] θὲ 4 Εδῖβεγ ὑπίο :.745: 3: 
γοιι, ἀπά γε 5841} ΡῈ τγ 8οπ8 ἅπὰ 
ἀδιυρῆτετβ, βαίτῃ τὰς Γογὰ ΑἸπλρ ἢ... 

ἴο οσοηϊταϑὶ (6 βρ᾽ γίϊυ.2] δπὰ ρεγβοηδὶ ςϑδησῖΐυ" 
ΔΙῪ οἵ ἴ[ῆς ΟΒυγοῖ ἢ τῆ 6 πλδίογία] βαποῖυ ΓῪ 
οὗ ἴδε ταθογηδοῖθ. ἴὐηάογ ἴΠῸ πὸνν σονοηδηῖ 
Οοά ἀννγε}}]5 ποῖ α»ιοησεΐ τπηθη »κπεγείγ, Ὀυὶ ἐπ 
[Π6π|. 866 ηοῖο δῖ δηά οὗ οπδρῖἴεγ. 

17. ΤῊ οδ]ραῦοη ἱπιροδοά Ὀγ ἴῃ δι] ΒΙ πιϑηΐ 
οὗἁἨ {818 ῬΓΟΠΊ156 15 ΧΡ γΟϑϑοα ἴῃ ἴΠ6 σῃάγρο ἀ6]1ν- 
ογοὰ ἴο [6 σἤοβθη παίΐοη [πγου ἢ [5ϑϊδῇ, νυν ἤθη 
Οοά νγὰ5 δδοιιξ ἴο ὑχγίηρς ἃ ὈάςκΚ ἴο 1[ἴ5 ονγῃ 
ἰλπά ἔτοπι ἴπε Βαγ]οπίβῃ σα ρΕ ΠΥ ἀπά γεηενν 
Η!8 ἀννεϊ της ἴῃ ἴπ6 πλάϊ οὗ κ, ([54ϊ4ἢ 111. ττ.) 
“ Ὠροραῖῖ γε, ἀδραγί γε. ρὸ γε οι ἔγοπὶ [Πθῆςδ, 
τους πὸ υπείδδη {ϊηρ; σὸ γὲ οικξ οὗ 1ῃ6 
τηϊάϑι οὗ Πϑὺ ; δὲ γὸ οἴθδη [Πδὲ Ὁδδγ (ἢ6 ν6556}5 
οὔδμε 1 ογά." Τῆς Αροϑίϊο φυιοῖεβ δε ὑ0ΧΧ. 
ἔτοιτὴ Τ]ΘΙΠΟΤΥ͂, ννΠ] ἢ δοσοιηἴβ ἕογ ἴῃς πηοά!- 
ἤοδῖίοθβ. 16 ἀουδὶς “ ἀθραγῖ" υγῶο8 
Ργοτηριυάο, 45 [ἢ 16 ρϑορὶε δά Ὀεοοπὴς 
αἰϊδοῃεοὰ ἴο ἴθ ἰδπά οἵ πε ὶγ βογνι πὰρ, δηὰ 15 
ΔΡΡτγοργίδία ἴο ἃ ὙὑοἰυίδσΥ ϑερδγαϊΐοη οὗ 
(γι ϑιϊδηβ ἵἕγοπι ραρδὴ ροϊϊιτίοηβ. Τδο 
γ Βα [Ὁ]]οννίηρ 1πδῖ οἰ 4858 γη5 85 ἃ γοάβϑοῃ 
ἴογ ρυγιγιην {Πποπηβεῖνεβ ἴ[ἢΠ6 οἷοβθα ΡΥΟΧΙΠΥ 
ἴο σοά ἱπῖο ψμϊςῃ ΤΠΟΥ νγογεὸ ἴο σοπὶς ἴῃ {ΠΕ ΙΓ 
ἐχοάι5: ---“ἴοσ ἴῃς 1,οτὰ νν}}] κὸ Ὀεΐογε γοὺ 
δηὰ (ῃἢς Οοά οὗ ἴ5γδεὶ 5}4}} 6 ὙοιΓ ΓΟΓ6- 
νναγά," ὙΠΙΓἢ δοΐηρ ἰη ἔδςϊ ἃ νναἰκιηρ οὗ Οοά 
ΜΠ ἢ Π58 Ῥθορὶο, 8 αἰβϑο ὑεῦγ δρργοργίαῖθ. ΤῊΘ 
τορδεῖ δά άγεβϑοβ [6 ὑγιθϑίβ δηὰ 1,ονὶἴοϑ, ἃ8 
ἌΓΟΓΒ Οὗ [Πε ϑδογοά νεββοὶβ οὗ [ἢ βαποϊΑΓΥ͂ 

Δηά οὗ 16 ννόγΒῃΙΡ, πονν ἴο ὃς τοϑίογεα, δηὰ 
ῬΟΞΒΙΌΪΥ ἴδ Ἰάθα δὲ {η6 γοοῖ οὗ ἴῃ δρρ]ϊοδίίοη 
ἷἰ6 τὶ Ὀο᾽ονοσβ ςοηϑίζιςς ἃ ῥγἘΒΕ οοπὶ- 
ται ηἶγ, νυ ἢ ἰδ ΩῸ 1685 ἃ Ῥδυϊΐηε τῆδΔη ἃ 
Ῥοιῖγίης νον; οἷ, τ Ρεῖ. 11. ο “ἃ Γου4] ργίϑϑῖ- 
ποοά." !“1π4 1 «υἱ]]! γεεείυε γομ᾽ (Α. δὼ), 
νυν ϊοἢ δῃοι!ὰ 6 “δπὰ 1 νν}}} τ οϊοοῖὰθ γοῦ 
ἱπ,, γτοργοβϑθηῖβ ἴῃ πλαγρίηδὶ γεπάρσηρ ἴῃ [ἢ6 
ΑΟ Ν. οὗ [ῃς ἰαϑῖ ννογὰβ οὗ [ϑδίδῃ [1]. 12: 
“ΤΏς Οοὰ οἵ 5γ46] νν}}} ραῖθοσ γοὺ ὑρἢ 
(ὁ ἐπισυνάγων ὑμᾶς, 1,ΧΧ.), ννΒ ΟΠ ΧΡΓΟ5565 
(ἢς ςοἰϊεςτπρ οὗ ἴῃ παίίοη, ΔΆ ΘΓ {ΠΕΙ͂Σ τιδτοῖ, 
ἰηΐο οπθ δοάν νψ ἢ ἃ νίονν ἴο {Πεῖγ γοσθηΐοσ- 
ἵπρ ἴη)6 ΠΟΙΥ 1,4«πἀ. [Ιἴ ΠΊΑΥ Πονγονοῦ πάνθ 
Ὀθθη βιιρροϑῖοαὰ ὈΥ ἃ τοπληϊδοεηςὸ οὗ ΕΖοκ. χχ. 
34. (ΩΧΧ.ὺ οΥ οὗ Ζερῇ. ||. 20, οτο (86 
βϑὴη6 ννογά (εἰσδέξομαι) ἰ8Β υϑοά [ῸΓ [Πε 54Π|6 
τπϊην. [ἡ 81. Ρδι}ὴ αιοϊδτίοη ἴ[Π6 ΔηἘ{Π|6518 
Ὀδοΐννδοη, "σοπῖθ οὐ," ἀηὰ “1 ν}}}] νο]σοπιθ 
γου ἱπ,᾿" 15 οὐνίουβ. ὙΠπδῖ ἰμἴο νος Οοά 
ΨΨ1}1 ννεϊσοπιὸ ἢ ο56 νῆο οοπις οἷ 15 ννβαῖ [6 
ἰληὰ οὗ σδπᾶδῃ ϑ5υτηθο ἶθε5 ἰη ἴῃ6 ῥγορῃεῖς 
Ράβϑᾶροϑ, δηά ἴδε πεχί νεῖβα ϑιιρζεϑὶβ ἴμδὲ δῖ. 
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Ῥαυΐ μδὰ ἴῃ ᾿ἷ5 πυϊηὰ [86 ἰάθδ οὗ [86 ἔτ "γ 
δηἀ ΒουΞεδβοϊὰ οἵ σοά. 

18. Τα Ὀϊοβϑίπρβ σοηϑεαυθηξ ἀροη {Π|8 
ννοϊσοπια ἅγὸ {Π6 ρσγίν]θροβ οὗ δάορίοα 80ῇ5 
δηά ἀδυρῃῖοτα οὗ Οοά. ὙνΠδη ἴπε {{|68, 
ἘἙδίδον δπά ϑοη, ἀδϑίσπαῖθ πε γεϊδτίοη δ6- 
ἔνεοη Οοάἀ δηὰ Ηἰβ ρεορὶς ἰη ἴπεὸ Ο. Τ'., 
ΠΟΥ δἰ βῆ Εῦ ΟἿΪΥ φαΐογπαὶ δϑδοϊίοπβ δπά 
ἰτεδίτηθηΐ οπ ὁπ κἰάθ, αηὰ ἢ]1αἱ ἔδει ρϑ δηὰ 
σοηάιυςϊς οπ ἴῃς οἵδε, {παῖ ἰ5, ἃ 80ηβἢΡ ΟΥ͂ 
δἀορίίοη. 80 δῖ. ΡῬδιυὶ 547γ989 οἵ ἴῃς |ενν8: 
““ἴο ψῇοπὶ ρογίαϊπεῖῃ (ἢ6 δαορίϊοη " (Άοπι. 
ἶχ, 4. ὕὉπάον τῆς πὸνν σονθηδηΐ ἃ ἢΙΡΠΟΥ 
ΒΟΠΒΠΪΡ 18 Δοςοβϑίδὶς, αἰσο ΕΥ δάορίίοῃ, ποῖ ὈΥ͂ 
ξεπογαίίοη. - Τα οοηάιίοη οὗ ἰΐ 15 ἔδιἢ 
(Ὁ 4]. 11, 26} ἰὴ (ἢ τσ, Βυΐῖ ἴο 85 ΠΊΔΗΥ 85 
τοςεῖνο (ἢ τγίσε ὃν Δ πὰ 50 δεςοοπΊα 50Π5 
(υἱοῦ οὗ Οοά, (Ἰτίϑε στδηΐβ ἴῃ6 ργίνιθρε οὗ 
Βεοσοχηίηρ αἰ5ο ςπ] άγοη (τέκνα) οἵ Οοά, τδαΐ 
5, Β0η5 ΟΥ̓ βοπογδίίοη, ΟΥ̓ ἃ πενν δίγῖἢ ΙΓ ἢ 
15 οὗ Οοΐ ([οἤη ἰ. 12), Τπγουρ ἴδε δ τῶ 
δῃὰ ἰ5 χγεγεπογαίοπ. ΔΥῸ [15 πὸνν Ὀἰγἢ 
δερίηϑ τμε ΠΟΙΥῪ [1 οΥ̓ ἃ πενν ογεδίυγε, δηά ἴἴ 
18. ΟὨΪΥ ΟΥ̓ ΡεΓβενεγδηςς ἰῃ [ἢ5 16 οὗἩ ΠΟΙ Π 685 

ΑΒΘΘΙΤΙΟΝΑΙ, 

σοῦ ΨΕΙΤΙΝΟ ΨΊΤΗ ΜΕΝ. 

16. ἴἴ 15 ΟΠΪΥ ροβϑθὶς ἤοσα ἴο ρῖνε ἃ ἔδνν 
τοίογοποοϑ ἂπὰ σοι παίοηβ ὩΡΟΠ [18 1π|- 
Ροσγίδηϊξ {τ}. [18 Ὀερίπηϊηρβ, ὑπάθγ τῆς 
Τενν θη ἀἰδρεπβαίίοη, ἃτα ἕουπά ἴῃ {Π6 οἱουά 
δηὰ ἴδ ἤΟΓΥ ρΠΠ]ᾶγ; ἴδε ἴῃ {Π6 5ΠΕ Ομ πὴ 1Ἰη 
Ταροτηδοῖο δαπὰ Τερὶε: ΘΠ ἸΏ ΡΓΟΡΠΘΟΥ, 
Ῥ5. ΟΧΝἹ. 22, 15. ΧΧΥΡ!. 1 δπά Εἶχοκ. ΧΧΥΙ͂Σ. 
21--.8 ᾿ἱπ{{π|δῖο5 {μα 115 ΠΟΥ τα] ἰδαϊίοη ννᾶ5 
τεβογνεὰ ἴογ ἴπ6 {πιὸ οὗ ἴμς Μεβϑίδῃ, νυ] ς 
]οεὶ 1). 8, 29 ἔογείθ}]5 {π6 πιοάδ οἔἉ [5 δοςοπι- 
᾿Ιϑδῃπθηῖ, Οοιηραῦε ΜΔ]. 11}. τ ἢ [οΒη 

1. τι δηὰ 5.66 Οσοάεῖ δπὰ ΜΝ εβίοοϊξ. οἡ ἴῃς 
ΔΡΡ ἰςδῖίοπ, οὗ ἴετηρὶα (ναός) ἴῃ Μδ]. [ἢ τ ἴο 
6 [εννϑἢ παϊίοη. Μδηγν τδιηκ, ἢ ΟΠ τγ- 
βοβίοτῃ, [πδὶ [5. νυἱῖ. 14 δηπουπηοθβ ἴἢ6 Οοά- 
ποδὰ οὗ ἴῃς Μεβϑοιαῆ. [{ 80, ἴθ τ1|6 [π|- 
πιάπυοὶ (Μᾳζι. ᾿. 23) ννὰ5 ΡΥ ΠλΑΥΙν 1 Β]1εὰ 1ἢ 
16 ᾿πεαγηδίϊοη, απ ἴἢε ἤδϑῃ (Ϊοδη 1. 14) 
νν5 ἴῃ6 τἀθογηδοὶε οἵ σοάδπεδά. Οὐομηρᾶγα 
Το 11. 19--22, δηὰ 566 Οοάεϊ ἴπεγε δηὰ οἡ 
ΤἸοδη ἰ. 14. [ἢ Μαῖϊ. χχὶ. 42 ἀπά [ἢς ραγᾷα}]ο}8 
ἴῃ6. ϑανίοιιγ ἃρρ᾽ῖ68 5. ΟχυἹἹ, 22 ἴο ἈΙΠΊ56]Ὲ: 
οομρ. Μαῖϊ. χνὶ. 8. Νεχῖ, 58εὲ6. (τίσ 5 58 Υ- 
ἴῃρ8 ἴῃ [οδη χὶν. 15-24, ΧΧχῖ. 23, δηὰ ψ]1ἢ 
1μ6πὶ σοὴρ. [0κ6 ΧΥΪ. 20, 21. Αροβίοϊϊς 
ἐχραπβίοῃβ ἃτὰ ἔουπᾷ ἴῃ 1 Ρεί. 1ϊ. ,.-.-.7, ἵν. 17. 

1. ΓΟΟΚΙΝΤΗΙΆΑΝΕ. ν]. 

(δὲ {86 ροπιϊίΐοη δηᾶ δ] ββίηρβ οἵ δἀορίίοη 
σδῃ Ὀ6 πιδἰηϊδίηθα. [{ 15 ῥσθοιβαὶν τη ϊ5. τΠδξ 
[86 ΑΡΟΞΕδ 15 πγρίηρ Ὀροη ἢἰ5 τοδάοσθ. ὙΠῸ 
ἰδησυαᾶρα ἰ5. οὐ] εα ἔγοπι αἰ βογθης ρββαροϑ οὗ 
ἴδε Ο. Τ.. ὅ66 2 ϑδπῃ. νἱΐ. ἃ Ν εβϑϑίαπὶς Ρδβϑᾶξδ 
ςοποογηΐϊης ἴῃς ορὶα απ τπ6 ἄτομα οὗ 
Πανὶ, ἴπ νυν. 8 οὔ νηοῦ (86 1,ΧΧ. ἰηϑοτί 
“ὁ βα(ἢ (ἢς 1 οτὰ ΑἸπιιρῆϊγ," δηὰ ἴῃ συ. 14 
Οσσυγ τῆς ννογάϑ, “1 νν1}} θὲ ἢϊ15 ἔδίμοσγ, δηὰ 
δ 5}}4}} δ6ὲ ΤῊΥ 50ῃ." ϑ8ὲεε [|6γ. χχχυὶ. 9. 
ΎΠῈ ψοσὰ οὗ ἐῤε “πριν ῖβ ἃ βυδγδηῖθο 
τηδὲ ἢἰ5 Ῥγοπ δ νν}}} Ὀ6 ἔμ] 6164. δὲ, Ραυὶ] 
ΘΧΡΓΘΘΘΙΥ ΠΊΔΚ65 ἴῃη6 ραίΐθγηδὶ σοϊδι οηβηὶρ οὗ 
Οοά ἴο ᾿Ἰποϊάς ννοπιοῃ 85 νν6}} ἃ5 θη. “"αἐὀ 
50,}} 06 ἴο 19 701 50ηὴ58 δηά ἐδιρῃΐζογβ." 866 
Ι5δίδῃ χὶθ!. 6. [ἴ 15 οδβαγδοϊοσίβεις οὗ Οἢ γίϑε- 
ΔΗΪΠῪ παῖ 1 ννᾶ5 ἴπ6 ἢγϑϊ δγϑίοτη πὶ ονογ 
Γασορηϊϑοα ἴπε αἰ ρηΥ οὗὁὨ ννοπιθὴ δηά γαϊβοὰ 
1Π6πὶ ΒΕΏΘΓΑΙΙΥ ἴο ἴΠ6 58 π|Ὲὸ τηοσδὶ δηά ερίγὶ- 
[4] Ἰεν6] ἢ τε. [ἴ ννᾶ8 ΥΘΓῪ ϑιυϊίδοϊα ἴο 
ἴῃς ΑΡροϑίϊοβ. δαπηοηϊτίοη το ποῖος ἴδ ἢ- 
ὨΔΡΡΥ ννοπηθηὴ δὲ Οογίπίῃ, ννβοῦς δδονε δὶ] 
ἰρδᾶς ἴπ {Ππ6 ννοτ] ὰ {ΠΟῪ πνογε Ἰυτοά [0 τυΐη 
Υ̓ οΥρδηϊδθα ἱτωπλογα 165 τπάοσ τὴς οἷοακ οὗ 

τοὶ ίοη. 

ΝΟΤΕῈ; οἢ υϑυὺ. τό. 

ΒΚ οπι. γἱ]. το; 1 ΟΟΥ. 11. 9, 1ο, 16, 17, Υἱ. 19; 
1 ΟοΥ. νἱ. τό: Ερῆ. 11. 19-22, ἄς. ἄς. 
Ἀδν. χχὶ. δϑῆοινβ ΠρΌΣΔΌΝΘΙΥ ἰη ννῆαϊ ΤΌΤ 
σοχρίοῖα σϑηποῦ 51}}}, ου τῆς βπαὶ δϑίδ 1 5}- 
τηθηῖ οὗ ΟἸ γι᾿ 5 Κιηράομι, “τῆς τἈὈΟγηδο]θ 
οὗ Οοά ἰ5 ννῖ πιθὴ δηὰ ἢθ ψ}}}} ἄννεὶ] τὴ 
{π6π|. ΒΚ ον. χχὶ. 24. 

Τῆς ἀΐνοῦβ νῦᾶγβ ἰὴ Ὡς Οοά δ85 ἀννεὶῖ 
ὙΠ ΠΊΘἢ ΔΓΕ 50 ΠΊΔΩΥ 50 ΠΟ σϑῖνα βίαροβ ἰῃ ἢ 6 
Ῥεγίοςϊ δοςοιῃρ) 5ῃτηςθηῖ οὗἉ πλδ1}5 δα νδί!οῦ, δηὰ 
ΤΏΔΥ Ὅς ἴπ8 ὈΓΙΕΗ͂Υ δυπηηεά ὑὉρΡ. 1. Ηδ 
ἄἀννεὶῖ ἀπιοηρϑῖ πλεη Τπγουρῇ ἴῃ νι 016 δἱρτϑ 
οὗ Π5Β ΡοννῈῦ ἂπὰ ργϑϑόησα ὑπάθγ ἴπ6 οἱάὰ 
᾿ϑρεηϑαίίοη. 2. ἴω δυπιδὴ δίιγε ἸΠσου ἢ 
πὸ Ιπολγπδίίοη. 3. ΤΠ ἱποδγπαῖθ δὴ οὗ 
Οοὰ ρἱτοπεὰ ἢ ἴδθηΐ ΟΥ δηςαπιρεά ἀπιοηρϑῖ 
τοη. Ηδ οςοιυρ!εά, 50 ἴο δρεδὶς, “" ἀπηοηρβὲ 
Το ο5 οὗ ἴῃς βᾶτηθ οδγάνδη, ἃ ἰθηΐ ᾿ἰκὸ 
{πε 15 (ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν). 4. ϑίηςε ἢΪ8 μίοτί- 
βοδίίοη, ἴπ6 ΒΑΙΠΟΣΥ δπὰ Ησ πᾶν ἀν ἴῃ 
δε ονοῦα ᾿γουρὴ ἴπ6 ΗΟοΙΪγ δριίγι δηά ἴῃ ἴννο 
ννὯγ5:--ἃ. ἴῃ ἴῃ6 ΟΠ ΓΟ 85 ἃ ὈΟαΥ ἡ ἢ 15 
(ἢ6 Ἰινίπρ ἴοτρὶς οὗ σοά. ὃ. [π᾿ θεϊϊενοῦς 
ἰπάϊνιάυδ}}γ, ννῆο ἄγα ᾿ἰνῖηρ δίοποβ ἰῃ Οοά᾽β 
τε ρ]ς, 5Ξοη8 δηά ἀδυρῃΐογβ οὗὁ Οσοα ὈΥ βρίγιτυὰ] 
τοροποσδίίοη. Ὁὴθ σοηϑυπιπιδίίοη νν}}} Ὀ6 
(δε εηζγα ρεγνυδϑίοη οὗ ἴῃς Βιυχηδη ὉΥ ἴδ6 
ἀϊνίης πδίυζα. 



Υ. 1--2.} 

ΓΗΑΡΤΕΚΒ νἢ. 
1 27 2γοκεεάείλ ἐπε ἐχ λον ἰλερε ἰο ῥμγν οὗ 

ἐδε, 2 ακαἱ [9 δαγ ἀδρε ἐἔῥφ αϑεείση ας ἀξ 
ἰοἰά ἐο ἐάφθ. 3. λεγο, ἐκεί ἀφ νεῖρὰ  σεέρε 
9 ἀρμόί, ἀξ αἰδείαγείά τὐλα! εονογέ ἀφ Ἰοοξ 
ἐπ ἔς αὐήϊδοης, ὃν ἐᾷς γεῤογί τολίελ 7, δες 
ξαυε 97) {Δεῖν σοαν σονγγστν, τυλίελ ἀὲς ον πΙΦΚ 
ἐβιε λαα τυγοκρἠξ ἐπ ἰδενι, 13. ἀπαὶ 97 “ἀεὶ 
ἐουϊηεσφὴπδς απαὶ οὐεάϊφηες Τοισαγας 7 πες, 
απειυεγαῤίε (9 ἀξ γογρεεν ὀοσασέέμριε ογέλέηε. 

1. ΓΟἈΚΙΝΤΗΙΑΝ6Ξ. ΥἹΙ. 

ΑΝΊΙΝΟΕ εβδετγείοτε μεθα ρτο- 
Π 1565, ἀελγὶγ δεϊονεά, ἰεξς κι 

αἰεδηθε οὐγϑοῖνες το 4}}] Αἰ π 688 
οἵ τῆε ἤεβἢ δηὰ ϑ8ρίτγίτ, ρεγίβοτηρ Βο- 
1 |π 658 ἴῃ τῆς ἔδαγ οὗ (σοά. 

2 Ἀεςεῖνε ἃ8; νψὲ ἢανε ψτοηρεά 
ΠΟ πδη, νγὲ ἤλνα ςοτγγιιρίεἀ πο πιδῃ, 
νγὲ ᾶνε ἀείταιαεα πο πηδη. 

ΟΗΑΡΟΨΠ. 1. Τῆς 5ι1πὶ δηὰ βιδϑίδηςσ οὗ 
ἔδο οχῃοτγίαϊίοη ἵπ ἴΠ6 ἔοτῃι οὗ ἃ σοῃοϊβίοῃ 
ἔἴτοπι ἴῃς ῥγοπΊῖδεβ. “1989 895 Ὀοὶπρβ 
9 ῬγΙοΙ:δ08 ἰδῇ ΘΟ ΒδΑΥΘ᾽" τλὰγκα τῇδ 
ῬΓΟΙΊ565 845 ᾿π|4116 ἰη σπδγαςῖογ ἀπά βίγοῃρ ἰπ 
τηοΐϊϊνο ροόοννοσῦ. Βθιιθνεῖβ αν ποτὶ ποῖ 
ΤΏΘΓΕΙΥ 45 ρἰοχε58 οὗ ἑυΐατε θεποῆίδ, δὰ ὴ ραγί 
ΔΙγοΔαγ το] ἰϑθά. 51}}} ΠΠΕΥ πρᾶν ὃς ἑογέεϊτοα ὈΥ 
ὈΠΠΟ]ΙΏ655, νν μισῇ ἀἰδαυδ} 65 πθη ἔγοπι θεῖηξ 
ΤΛΘΙΏ ΕΥ5 οὗ ἃ ΠΟΙ Οοὐ 5 ἔἈΠΊΉΠΥ, δηὰ ὑπ ἢι8 
(6 σοι". ΠΥ ΟΥ 1ῆ6 ἤοαγῖ οἵ [6 ᾿ηάϊν]- 
ἀυδῖ ἔγτοτη οί Ηἰ5 πδιϊδίοη, Κδν. χχὶ. 27. 
Ηἰ5 πο] υδίοη οὗὨ δἰ π156} ἀπιοηρ ἴῃς Ἔχῃογῖθά, 
δηά τῆ6 {π|6 “ Ὀοϊονρά," σον ἴπαΐ πὸ ἰ5. ποῖ 
ἃ ΠαΥσἢ ϑριγίζι4] αἰςσίαϊογ, αηὰ τπαῖ, ννπδΐονοῦ 
1πεῖγ σοπάυςοϊ ΤΩΔΥ ἤᾶνε ὕδθη, ᾿ξ πᾶς ποῖ 
δἰϊογεά Ηἰ5 αβδοϊζίοη ἔογ μετ. Ποβ]οπιθηΐ οὗ 
(6 βεβῇ γοΐογβ ἴο 4}1] 8θηϑιιδὶ ϑἰῇβ, ϑ:0ἢ 85 
ἀγυπκοηθ55 δηά β] [ΟΥ̓ (Οοτ. ν. 11, Υἱ. το, 
ΧΙ. 7, 21), διιῖ Θϑρθοία! !Υ ἴο Ἰἰσθητουδηθ55. ἴῃ 
4}} 1158 ἔοττὴβ (1 ου. νυ. 9, 1:6; Υἱ. 5--2:2ὸο). Τῆς 
οδ]δοιίοη [παὶ 81. Ῥδὺ]} νἱϑινβ ἴῃ6 βοϑὴ ἰ[56] 
85 ἴῃ δουγςοθ οὗ ροϊ]υἴοη, δῃὰ σδηηοῖ τοραγά 
ἴϊ 45 εοπίγαζ μα Ῥοϊ]υτοη, 15 ἀπίθπαῦ]θ. [}ἢ 
Αάδτῃ ἴμε βοδῆ ννᾶβ ἴὺσ ἃ ννῇ!]6 Ρυγο, δηά 
ἴῃ ΟἸ γιδῖ [ἴ Πονοῦ σεδϑοά ἴο δε 80. [Ιῃ ἴδοβθ 
ὙΠῸ πᾶν ἀϊεὰ νὰ Οἢτίδε [86 βοβδῇ ἰ5 
ἑάδεα ν ἀεαὰ, δηὰ [15 φείμα! οἰεδηϑίηρ δορὶη5 
ψ τῃ6 τοσορίίοη οὗ (6 8ρῖγτῖῖ. Βιυῖ ἷἴ 
Ἰυδῖϑ δρδϊηδὲ ἴῃς ϑριγιΐ, 15 αἰννᾶγβ [0 ]6 ἴο 
ἀοΠ)επιοηῖ, δηά δἰνναγϑβ ποοάβ ἔσο ρου γί 4- 
ἄοη. ὙΠ οχᾶςῖ 8δεῆβο οὗ “ἀεπίεμηεηΐ οὗ 
ΒρΙΓΙ ἢ 8 ποῖ 50 οεἶδαγ, Ὀυῖ [ξ ϑθεπΠὶ5 πηοϑῖ 
ργοῦδοϊς παῖ δῖ. Ῥδὺ] ἰοῦ ἀοβδίηαΐοθ 85 
βρίγιῖ οὐγ δἰ κα οϑῖ ἔδου [165 ϑρί γι] 156. ΟἿ6 
ἔλιν 1 υδϊγαϊίοη οὗ ἀφβ]επηοπε οἵ σρίγιῖ, νυ ῃϊςἢ, 
ΒΟΥΟΥΟΙ, ΠΊΔΥ ΟΟΟῸΓ ἢ τηΔΠηΠ0]64 ἔογπηβ, 5 
ἔυγηϑηοα ΟΥ̓ 1 ΟὐοΥ. ν|}. 7η. νΊΓ πορδίῖνο 
οἰςαηϑίπρ, 5 ἴο ἕῸ οὔ ἴδπε ροϑβίτἶῖνὸ ἤγοςεϑβ 
οὗ “ ρεγίεοεϊίης Ποὶη685. 171..6 ΟΥ̓ΣΙΠ4] ἴῸΓ 
“ ρεγίδςσϊης " 15 υϑεὰ ἴῃ Οὐδ]. 1. 2, ΡΠ], 
ἰ. 6, ἰη ςοπίγδαϊδιποϊίΐοη ἴο [ἢ|6 ἱπίτΔΙΟΓΥ͂ 
βίδῃεβ οἵ (γι ϑι δὴ ὈγΟρΙΓΟ55 δπὰ ννογκ. [ΐ 
6 ἃ Πιογᾶῖ!ς Μογά, υϑοὰ 'ἴπΠ οἶ4ϑϑῖς Οτεροῖ 
ἔοσ ἴπ6 ἀιϊι6 ροετίογπιδηςε οὗ βαςγιῆςο δη οἵθοῦ 
τοὶ σίοι!5. γιῖεβ, ἀηἀ 80 Ὄχργθβϑοβ ἀρτν ἴῃς (1}}} 
Δοςοιδρ ἰςῃπιεπὶ οἵ [6 “σεγεά ψογκ οὗ 54ης1- 
βεοδίίοη. 16 σοπιροῖθηθοβ ἄοθϑ ποῖ σοῃβίϑί 
ἴη 15 δοίης ἃ ϑδηςτιποδίίοη δοίῤ οὗ ἴῃς ἢοβὴ 
δηά οὗ τς σρίγιῖ, Ὀυῖ ᾿π [ῃ6 ρογοϊοη οὗ [π6 
Πο  η655 1561. 51Π| 1 σδῇ οὴἱν πιθδὴ ἃ σε]α- 
ἔνα ΠΟ]ΙΠ655, Ὀδσδιι5ὲ δυϑοϊ ἴθ βδηςῖΥ 15. υη- 

νειν 71:1.-----Χοῖ,. 111. 

δἰζα παῖ ἴῃ 1ἢ18 τννουϊά, Ηοηοϑϑ οὗ ἴδῸ 
ἢεδῖι υνου]ά οχἰϑί, 1 41} [ἴ5 ρσίῃς! ρ]65 νγογθ ΟΠΪΥ͂ 
Ἰηϑ Γυπηθηΐ8 οὗ τὶρῃϊθοιβηῆθθθ, ἃ5 ἰπ ΕἸ γιβῖ, 
Δηα ΠΟΙΊΠη655 οὗὨ ϑριγῖ, 16 σοηβοίθηςο ννογο ἔγθο 
ἔγοπι 411] ϑ86ῆη856 οὗ ϑίη οοπηπ το, Απὰ 18 
ςορῃαῖθ ἔδει {65 ἡγε βρί για] |56 ἱπίο (ἢ6 
ΨΟΙΎ δία μοδί ἔογηὶ οὗ {πεὶγ δεϊϊνγ. Βυϊῖ 
βῆδγρ ᾿ἰπ65 σαπηοῖ ὈῈ ἄγανγη δοῖννθθη ΠΟ] 655 
οὗ ϑριγιξ δηὰ μοϊϊηθϑϑ οὗ ἤδεϑῆ, ηοσγ δοΐννθοη ἴῃ6 
ἀεῃ)επιθηῖ οὗ δας, Ὀδοδιιδε ἴθ 6Υ δεῖ ἂπά γεαςῖ 
ὌΡοη δεῖ οἴἢεσ. Τῆς δἰππηοβρῆογο ἴῃ νυ ῃϊοὴ 
ΒΟ] 655 τῇονοβ οἡ ἴο ροσγίδοςιοη ἰδ (ἢ ἔδυ 
οὗ Οοά. ΤῊ Ϊ5 πιοῖνε ροννεῦ θΕΪΟῚ .5 ΤΊ ΠΙΥ͂ 
ἴο (ες οἱὰ αἰδροπβαϊίΐοη ἂδηὰ ἴοὸ 1ὴ6 δδγίϊογ 
βίδμεϑβ οἵ ἴδε ( γϑιίδη σοιγθθ. [ἴ νγὰ5 πιοβῖ 
ΔΡΡΙΙοΔὉ]ε ἴο {πε (οτητβίδηβ, 4πά4, 50 ἰοπξ 85 
γλδη ἰ5 ᾿ἰδῦ]6 ἴο δἴη, σαπποί δ6 ἀϊβρεηδεά νἱἢ. 

2-4. Τὰς ᾿ἰηκ οὗ ςοπηδοϊίοη Ὀδννθθη ἢ18 
ννατηΐηρ δηά ἴπὸ γοβιτηρίίοη οὗ ἴῃς 5υδ᾽]δςοῖ 
ΜὨΙ ἢ Β6 σοτηπηεηςεα ἴῃ 1]. 12, ΟΓΌΡΕΥ Ὀγοῖκὸ 
ΟΥ̓ δ 1ἱ. 17. 

Φ. ΜΑκὸ Τοῦ 707 π8᾽᾽ Τενοῦίβ ἴο [6 
“06 γε ννἱάἀθηθαά ᾿ ἴῃ νἱ. 1.3, 50 [πα (ἢς ἤγβε νογὰ 
οὔ τΠ6 ἐριορθ ἴο {πὸ νναγηηρ σογτοβροηάβ 
νὰ (Π6 ἰΑσὲ οὗ {Π6 ρσγοίοριιθ.0 ἤδη ἃ δῖ Ποῦ 
ΒΡΘΑΚ5 ἴο σὨΠάἄγθη, ἢ πὰ ἢϊβ ννογὰἀὰ8 ἀθβοσν 
δΔαπικὶϑϑίοη ἴο πεῖς ἢοαγί. Βιιῖῖ δὲ δαἀ5 [ἤγθο 
βρεοῖῆς γεάβοηβ ννῆν ἢς δῃοιυ)ά βανε ἰΐ, δηὰ ἴῃ 
ἢϊ5 δαγηδβῖηθϑϑ, οπλ 5 4}} σοηηθοῖηρ ρΑΓΕΟ]658. 
“ΝΟ οὴ9 ἀἰἱὰ ψθ ΣΟΙ: πο 0η0 ἀλὰ ψ9 
ταΐπ: πὸ 016 ἀϊὰ ψ90 ΟΥ̓́ΣΣΘΒΟΝ" Τῆδῖ 
[6 Ρόγβοῃ δ μἀεὰ ἴο 15 ἴπ ἤδλρτδηΐ οἴθβπαθυ 
5 ργονεζ Ὁγ ἰϊ. 5--12. Ηε ἰ5 οη ἴδε ροϊηϊ οὗ 
τακίηρ υρ δρδίη (ν. 5) ἴμ6 ἴγουῖ]ς τηθηϊ οπεὰ 
ἴη 11. 132 ΄., δὰ τὴ6 ρῥγεσθάϊηρ σεῦϑο8 [ποσὰ 
(5-.2) 4} δ !άθ ἴο τμαἴ ρεγβοη 8 οᾶδὸ ουΐ οὗ 
νἢοἢ τῆς ττουδίς ἀτοϑθ. διπη γγ ἤεγε [ἢ 6 
ςᾶ596 5 Γοίοστοά ἴο 1υ5ῖ Ὀοίοτο ἃ γτεουτστθῆςο ἴο 
6 5βᾶπ|6ὸ ἴσοι! ῦ]ϊ6. “ΓΏςθ6 δἰ υυϑίοηβ ἅἃγὸ 4150 
ΘΧΔΟΙΪΝ ἱπ {ΠῸΓ ΡΓΟΡΟΓ ρῥίδοθ, δεσϑιιβα ἴἢς 
οὔἴεπάον Ὀεϊοηροαά ο ἴῃ6 ΥΘΓΥ οἶ255 νης ἢ 18 
δαἀάγοϑϑοά ἰῃ νἱ. 1.4--τνῖ.. 1, δηά ἰῃ ογάεγ {παῖ 
ἴΠ6 ργεβοηῖ νγάγηϊηρ δῃουα δὲ ἴακοη τὶ ΒΥ 
ΙὮ νγὰβ8 αυδ6 ὨΘΟΟΘΒΘΔΙΎ ἴΠδί ἰἴ σου ποῖ ὉὈς 
γοναὶ 45 ἢἰ5 βοηΐθησθ ἂπὰ δαπιηοηϊτο ἴῃ 
Ι Οογ. ν. 1-8 παδὰ Ὀεεη, ΕΥ̓͂ ψῃϊοι ἰἃ Πδὰ 
Ὀδοη βαἱὰ (πὶ 6 τὰ ψτοηροά, τιϊηρά, δηά 
ονοστοδοῆθαὰ ἴη6 ριῖ ν πιλῃ. ΤῸ σοῖο 1ῆ6586 
ΘΧΡΓΟΘΘΙΟΏΒ, 85 ᾿ΟΠῚ6 ἄο, ἴο ΠΠΟΠΟΥ πιαίῖεγβ 
ῖ5. αυϊΐο αἵ νατίδησε νν ἢ ἴῃς ςοπίοχί, ἀπά 
ποῖ δἷ Δ}} πεοεβϑιίδίθ ὈΥ ἴῃς ἰαηβυδνθ. 
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4ΝᾧΆῷΑ1Κἔᾷ βρεακ ποῖ 201: ἴο ςοπάεπλη 
γος: ἴογῦ 1 ἴᾶν 8414 Ὀείογε, τπλὶ γε 
Αἵς ἴῃ οὐ Πελγῖβ ἴο ἀϊε δηὰ ᾿νε νὴ 
γοω. 

4 Οτεδῖ ἐς τὴν δο] άπι655 οὗ βρεεςῇ 
τονγαγὰ γοιι, σγεδῖ 1: ΠΥ σἰογγίπρ οὗ 
γοι: ἡ ες ΕΝ Εὐτα ΕΓ; " 
Ἅπὶ ἐχοθεάϊηρ Ἰογῆι! ἴῃ 41] ουγ τπρὰ- 
Ἰλτίοη. 

ς ἔοτ, ψβεη νὰ σγεγε ἼἿοπὶς ἰηῖο 
Μδοεάοηΐϊδ, ουὖγ ἤεθῃ μδὰ πο τεϑβῖ, 
δυῖ νγὲ ὑψεγε τγοι δ] 64 οἡ δνεγΥ 5ἰάε : 

3. ΑποΟΙΠΕΟΥ γοᾶϑοη ὙΠΥ͂ {ΠΕῪ 5Πουϊά ΤὌΡϑη 
{ΠΕΙΓ Ποασγίβ. “"Ἔοσ σοπηαοπηηδίοη Σ ἂἀο ποῖ 
βροδκ." Τῆς Ιάἄθᾶ 15 ηοῖ παῖ (ἢε ἴγεθ δρο- 
Ἰοροῖϊς ϑοηΐθηςθβ }ιι5ῖ υἰτογοά ᾿ηνοϊνθα ἃ σοῦ- 
ἀετππηδίίοη οὗ 86 (ΟοΥπτίδη5. ἴοσγ Ῥιιτρ 
ΜΙπὶ οἡ ἢ15 ἀξίδποθ, δυῖ ἢ6 ἄδηϊθ5 [δῖ σοη- 
ἀεπηπαίίοη 15 ἴπε ριγροβοα οὗ ἢϊ5 α«υαγηΐης ἴΏ νἹ. 
14.-τυὺῦῖ:. 1, 45 ἄρρϑᾶγβθ ἔγοπι ἴῃς ὑγοοΐ :----“" ἔον 
Ιδνε βαϊὰ δείογε {πᾶὶ γοιῖ ἅτε ἰπ Οὐγ Βεδγῖβ 
ΤΟΥ ππίου ἰἱὰ ἀθδύδ, ἀπά ππὶου ἰὰ 1760, 
δείϊηρ, ἃ οἸεᾶγ δ! ιϑίοη ἴο νἱ. 11,12 ἰπ {πε ἱπίτο- 
ἀυςίοπ ἴο ἴπΠ6 νναγπίηρ. Τὸ ἢᾶνςε ρέγϑθοπϑβ 50 
ἴΏ ΥΟῸΓ διεαγί [παΐ γοι! ἅγὸ γοδαὺ ἴο ἦϊθ ννἱἢ 
1Πόπὶ, {Παΐ γου! πᾶνε ἢο ἀσϑίτε ἴο ᾿ἵνα ψτδουΐ 
{Πόπὶ, ἰ5 οη6 οὗ {Π6 βἰγοηροϑδῖ (οκθῆβ οὗ ἴονυθ 
(Ηογ. Οὐδ5 [., χυῖ!. 5--ξ:2). Βιυιῖ ἔγοπη Δποῖβεῦ 
ΡοΙπί οὗἉ νἱὸνν ἃ νυν ϑῃῃ ἴο ϑρεηά γοιυγ ἰδ νυ 
{Πεπὶ ΠΊΑΥ 6 ἃ 51ΤΟΠΡΈΓ, νυ ]οἢ ΡΟΒΒΙΌΪΥ 86- 
σοι 5 ἴογ 115 σίδπα!ηρ σοοοπά, ἰπαϑηλιςῇ 5 1ἴ 
βῆσνν5. ἃ σοηυϊοϊίοη (ἢαϊ [Π6 οχίδτης διίδοῃ- 
τηοηΐ νν}}} ηοΐ ΟΠΪΥ Ὀτίης ργεϑοηῖ ἀθϊριι, θυ 
παῖ [ἴ νν}}} πονοῦ 6 Ὀγοκοη ὈΥ ἴδ σοητίηιυ4) 
Βοσεἴγ οὗ ἴῃς ρόγϑοῃβ ἰονεά. ὍΤδὸο νἱονν [Πδΐ 
τῆς ρΡοϊπηΐ 15 ἐῤεὶν ἀνίηρ δηά {νην νυ τ δίνη, 
ποῖ [ἷ5 ΜΠ ἴΠοπι, ἱτηραγῖ Δη ΟὈΞΟΌΣΙΥ, δηά 
(Π6 σγοιιπαᾶβ ἔογ ᾿ξ, ΠΟ ἢ ἅΓΘ ΠΠΙΘΗ͂Υ »τΑπηπιᾶ- 
τοδὶ, ἀγὸ ἰηϑυβηςοϊοηΐ. 

4. ““Ογεαῖ 8 ΤΥ ΤὙΥΔΏΪΩ 9858 οὗ 5ρθθςῇ 
ἰονναγά5. γου." ὙΤ 5, Δραῖπ, ῥ᾽] ΔΙ γοΐεγα 
ἴο Υἱ. 11, δηά [Π6ΥῸ 18 πο γϑάϑοη ἴο ἐϊϊυῖο τς 
ἰάθα ἰηῖο “ ςοπῆάσπος,᾽" διιποιυρὴ ἴη6 ἔγαπκ- 
655 ἐὶ {πα οὗ σοηβάξφησο ἴῃ ἢὶ5 τοδάθγϑ. 
Τἢϊ5, δηὰ ποῖ {πΠ6 ἀδϑῖγε ἴο σοπάριηη, ἰ5 [ἢ 6 
εχρίδπαίίοη οὗ [6 υπγόβογνθάηρϑϑ οὗ ἢΪβ ννᾶγῆ- 
ἷπρ. Μογὸ ἱπάϊοδῖνο οὗ ἢϊ5 ἴον 51}}} [ἢδη 
ἴτες βρθοςἢ ἴο ἰθεπὶ 18 ρἱοσγίπρ βϑρθθςῇ ἴο 
ΟἾΒΟΓΒ "Ὁπ ὕΒΟΙΣ 68417." ΤὮς Ὀοςβίϊηρς οὗ 
1ηεπὶ ἴο ΤΊζιι8 νγᾶ8, πὸ ἐοιδί, 4ι4]}86ὰ, Ὀυϊῖ, 
αἴζεγ ννῃαΐ Πδά οσςυτγτοά, ἢ6 τοϑιπηεβ ἰἴ, ἀπά 1 
νγ͵ὰὴὲ5 πονν “ργραῖ.) Ηεὀ ἰ5 διοὰ νυν “186 
ςοπιΐογῖ,᾽᾿ οὗ ψ ΙΓ ἢ Πα δά Δἰγοδαῦ βροίκθῃ ἴῃ 
ἰ. 4-9ῦ, οη ψνῃϊοἢ ἢδ 8 ξοίηρ ἴο ἄννε]] ΔΓ ΠΟΥ 
οη (6, 7); δὲ 'βυροεγαδουηάβς ἢ “89 Ἰογ," 
ννὩ ἢ ννᾶ5 ᾿π 0] 16 ἀ 1π 11. τα, δηὰ ἴο νυν ϊςἢ ἢς 15 
ξοϊημ ἴο 5 γγόπογ ἢ πε] (7, 16) πονν {πῶῖ ἢδ 
1.45 βδϊὰ 8}} [Πδῖ 15 ὨΘΟ 55ΆΥῪ ἰῃ ἴἢ6 ψΑῪ οὗ 561- 

1. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞΘ. ΓἹ]. [ν. 3-) 

νους τὐεγε Πρ τπρβ, νυ τη τοόγε 
ἔεδιβ. 

6 Νενεγῖθε ςθ8 (ὐοά, τῆλε Ἴοπι- 
[οτίει τῃποβα τπδλῖ ἅγε Ἵδϑὲ ἀονη, 
οοιηΐογιθά 8 ΟΥ̓ τῇς οομμίηρ οὗ 
Τίς ; 

7 Δπὰ ποῖ ΒΥ ἢἰβ φοπλὶπρ ΟΠΪγ, 
δυῖϊ ὈΥ τῆς σοηϑοϊδιίοη ψπεγενίτῃ 
ἢς ννᾶβ Ποπηίογῖοὰ ἴῃ γου, ἤθη ἢςε 
το] 4 08 γοιγ δαγπεϑῖ ἀεϑίγαε, ὙΟῸΓ 
Του ΓηΪηρ, γουγ ἔεγνεηΐ τηϊπα τονναγά 
πιε ; 80 τῇδ [γε)οϊςβά τς πιογε. 

ἀείεξηςε δηά οοιιη56]. ΤῊς ἰτθυϊλίίοη ταθδηῖ 
15 ὑπάουϊίοαϊγ παῖ οὗ σἤδρ. ᾿. Δ δου ἴπογδ 
ΜΟΙ] ὈῈ πὸ πεεὰά ἴο ἐχοίυἀβ ἴπε “ βφδεπρ, 
ἴῃ [6 πεχὶ νεῦβο, ᾿ἢ [ΠΟῪ Ψεσγὸ οὗ 5βυβῆςιοηξ 
Ἰηροτγίδηος ἴο ὃῈὲ Ριυΐ ἴῃ [ῃ6 οδίοβογυ οἱ 
(τἱυϊδίϊοη. 

δ. ΤάΚε5Β ὑρ ἴδδ παγτδῖννε ἀσορροά ἴῃ ἰϊ. 17 
ὙΠ δὴ δ υβίοη ἴο ἰ!. 1.2, 12. “Εογ δνοῆ 
ἤθη νὰ σᾶπια ἰηΐο Μαςθάοηϊδ, οὐγ ἤθβῃ φχοῖ 
Ὧ0 ΣΘΙΣοΣ, Ὀυΐϊ (νγὲ ννΕΓΕ) ἴῃ ΘΥΘΣΥ Τοδροοῖ 
δΠΙοῖεά." Ενεπ οὐ ἢϊ5 ἀγγῖναὶ πε ἢδα ἠοῖ ΟὨΪΥ͂ 
511} ἴο νναῖῖ ἴοὺσ ΤΙῖι5, ὈυϊΪ ἀρρδγοητὶν [6] 
διηοηρ ἴοε5. “νηοῦ “ δηὰ “ νη ἢ ὁχ- 
ὈΪΔΙη ἴῃ ΟΥΟΙΥ͂ Γαβρεςῖ. Τῆς Πρμτηρβ τοῖο 
16 ἢδϑνν ἴσου 68 ἰὴ Μδοράοηϊα  [Π6 ἔδδγβ 
Ποησογηοα πε ὑρόποὶ οὗ δῆλδιγα ἴῇΏ Οοτηῖῃ. 
[πη ἼΤτοδϑ 5 ᾿ηγοϑῖ νγὰ5 ἰῇ ϑριγῖ, ἢον τ 5 
ἴῃ 5 ἤθϑἢῆ. Οβϑι ΟΥ 186 ρογιυγθαιίοη οἵ μἰ5 
ΠΣ ΠΟΙ ἡδίυγε ἀσδοθηάεά ἴο ἢἰ5 Ἰοννοσ. 

Θ, 7. ΑΠΠ]ςϊίοη τυτγηδὰ ᾿πῖο ἶογ. “Βαξ δε 
παῖ σοπιΐοτίεῖ 8.9 Ἀπ 16 σοτηξοτίο 8 
νἱ2. σοά, ΟΥ̓́Τ} ῬΤοΟΒ6509 οὗἩ ΤΊϊι5 "([. 2, 4). 
ὙΤΠΕῈ πιοτὸ γτγίνδὶ οὗ ἃ {π57 ςοἰϊοᾶσιιθ ἴο 
βίδηα ΟΥ̓ πὶ δηὰ ΤΠ οὮΥ, ἀονγηςαϑῖ 85 {867 
ὙΟΓΟ, νν»ὰ5 ἃ ᾿οπηΐοτί. ιἴ τῆς πιαὶη γοϊϊοῖ 
οαπὶθ ἔΤοπὶ πε ςοτηΐξοτὶ νοῦ ΤΊῖυ5 ἔδὶξ 
ΟΥΘΓ ἴῃς (ον ίδη5.᾽ ΤῊΘ 5ἰγιςῖϊ 9δῆϑε ἰβ 
(παῖ ΤΊζι15 νγα5 σοπηξογίθα ἴῃ δηά ΟΥ̓ ἀ εἰ νος 
Ὦ]8 τορογί οὗ δ᾽8 Ὄχαρεγίθηςθ δἱ (ὐογϊηϊῃ, δηά 
{παἴ {Π18 ἢ]5 σοπηίοτί σοπιοτγίεα ἴ[ἢς Αροβίϊθ. 
δῖ. Ῥαι] ποῖρἢϊ νν6}} ἔδ6] τ8}6 υἱ8:0]6 βδι σίας ἢ 
οὗ ΤΙζιι5 ἴο Ὀ6 ἃ πιοῦε ραϊρδῦϊε ῃγοοῦ οὗ ἴῃ 
᾿πργονθά ςἴδῖο οὗ {π|ηρ5 [ἢδη ἴῃς συϊδδίδηςο οὗ 
ἴΠ6 γοροσί ἰἴϑδε!. Τιι5 οἰθαγὶν ἀο!νογοα ἢ ὶ5 
δοςοιηῖ νυν ἢ Ἰογὰ] οτλοίίοπ, δηὰ ἱπάδεοὰ 
(ῃς ϑεθηθ ννϊςἢ ἢς δά ἴο ἀδϑοσῖῦο ννὰ8 οχ ἃ - 
ΟΥΑΙΠΑΓΥΎ, 85 ΤΊΔΥ 6 56 ἰῃ Υ. 1... Τῆς 
ςοπηΐογί ννᾶ5 8: ἢ 85 ἴογ ἴπΠ6 Αροβῖϊο ἰο "7691 
τολοϊοθὰ τδῦδοτ᾽" τ1ΠΔη ττουδἰοα 45 Ὀεΐοτο. 
ΤΠ ποχῖ νϑῦϑθβ ὑν ΠῚ ἢ Δ5ϑὶρη ἃ Γεάβοῃ [Ὁ ἃ 
εἐραησε ὁ ϑεεϊης, ἃ85 ΝΜ 61} 85. 1ῃ6 δογίϑὶ ββουγ 
[αὶ [18 δηὰ ῃοῖΐ " γεοίεεά ἐδὲ »πογε᾽ (ΑΟΝ. 
8 ἴη6 ἴγυς 5εη56. ὙΤῆε ροβὕοῃ οὗ “ ταῖποσ ἢ 
ἴῃ 1ῃ6 ογρίηδὶ ἰ5 ποῖ, 85 δ᾽] ορεά, δξδιηβὶ {{18, 
566 1 Οογ. Υ. 2; Υἱ. 7; Υἱὶ, 2:. 



1. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝ"Ξ. ΝΠ]. ν. 8---ἰι. 4.5 

8 Εογ τῃουρὴ 1 πιδάς γοὺ βουτγ ἰδῆεγ ἃ ροαγ τπᾶπποσ, (παῖ γε 'Οτ, σὸς 
ΜΓ 4 Ἰεῖτεγ, 1 ἀο ποῖ τερεηῖ, τπουρῃ πιρῆς γεσεῖνε ἀλπιαρε ὈῪ τ18 ἱπ πο- ἐσ Θά 
Ι ἀϊά τερεπῖ : ἔογ 1 ρετἼεῖνε τας τῆς 
βΆΠΊ6 ερίϑῖῖς ΠΑ πιδᾶβ γοῦν 5ΟΓΓΥ, 
που ρἢ ἐξ τύέγε Ὀυζ ἴοΓ ἃ 56Ά3οη. 

9 Νον 1 τε]οῖςε, ποῖ τδαῖ γε ννεγε 
ΓηΔ46 80, Ὀμς τῇδ᾽ γε βογγοννεά ἴὸ 
τερεπΐδηςε : ῸΓ γ8 ὑγεῦα πγδάς 5ΟΥΓΥ͂ 

8,9. Τὴ τΔΠηῈΓ ἴῃ τπςἢ (τουδὶ ἢδά 
Ὀεεη βιιρογβοάθα ΟΥ̓́) ΟΥ. “Βοοδῦδο βου σἈ 
Ὶ ἀϊὰ ρᾳατίονθ γοὺ ἐπ ΠΥ Ἰοίίοσ, 1 ἂο 
ποῖ τορτοῖ. Ἰδοῦσ 1 ἀϊὰ τορχθῖ, ΖῸΣ 
1 600 δεῖ τ᾿ δ΄ ἸοττΟΣ, που} (ἰΐ τ885) 
δυΐϊ Τ017 Δ δθάδοῖ, ἀϊὰ φιίουθ γοῦ, ΠΟῪ 
Ὶ τοὐοΐοϑ." [Ι{ 5θοπιδὰ υπρτδοίοιιβ ἴο βρεακ 
οὗ ἢ!5 ἰοὺ ἡ Ππουΐ πγοπιίοη οὗ ἢ 6 ραη [σοι Ρἢ 
ΜΉΝ πὰ δὰ ἄσγδννῃ ἢ5 τϑδύετβ ἱπίο ἃ 
δεΐῖοσ τηϊηά, δηὰ ποηςο ἴπς ἢγϑθϊ ϑἰδίοπηθηξ. 
Βιιϊ Ἔνθ ἴο 54Υ ἴαΐ ἢς αἰὰ ποῖ ἢονν γορτεῖ 
νγ»5 ποῖ 5310} ΘΠ Ὺ ρταςίοιβ, απ ἤθῆσε [Π6 
ϑοςοπά οἰδίοπιεηξζ, ννυῃὶσἢ δοκηον θάρος [ἢδῖ 
ἢς ἀἱὰ ἴδε] τορστεῖ, Ὀδθοδιιδο ἢϊ5 ἰδσῖ δπὰ Ἰοβῖ 
Ἰεῖϊζου δὰ γρίνοη---ἃς ἢ6 ΠΟΥ 5665 ἔγοπὶ ἴῃ6 
ἀϊπη658 οὗ Τίς ---ἰῃς ραΐη νυ πὶςἢ ἢδ δηίς]- 
ρΡαϊοά. Ηε πιὰ [εἰζ βΒουσῪ δ “πὸ {ποιυρὰῖ 
οἵ ραϊηΐηρ [ΠῈ πὶ ὄνοι ἴογ ἃ βϑάβοῃ, δηὰ ἴΐ ἰ5 
ΟἿΪΥ ποτὺ οὐ ἴδε τεςεῖρί οὗ ἴδ6 ροοά πὸννϑ 
(Παῖ Πα τεϊοῖσθϑ. [1 ἰ5 ἱπηροϑϑῖθὶα ποῖ ἴο 
δάτηιγο ἴῃς γεπηρά ἀο! σΔΟΥ οὗἉ 1ἢ}5 γοργοβοηΐαδ- 
τίου, δ πουρὴ ἴΠ6 ἰδησιιαρο ἰς ἰδδουσγοά. Ενθη 
.)}18 ἐχργεββίοῃ [δαὶ {μεῖγ σι ννὰ5 ΟΠ]Υ͂ ῸΓ ἃ 
ἘΠΠῚ6 15 8η ἱπΠΠΔΠΙΟῚ παῖ, 50 ΔΓ 835 Π6 νγᾶϑβ 
ςοηςογησά, ἴπεγο νγὰ5 ΠΟ γοδϑοη ΨῊΥ 1ἴ σδῃου ά 
ἰλϑσὶ ἰοῆσοσ. Βιιξΐ 5 ςοηδιἀθγαΐοποϑβ ἰ8 ποῖ 
γεῖ 5δ(ϑῆθά, 580 6 δισῖ Ποῦ οὗνῖδ' 65 41} ροϑϑί Ὁ] 6 
ΤΑ Βα ρρυθθηβίοη δδοιξ [πε πιοῖνο οὗἁ ἢ[5 Ιου, 
δοῖἢ περίνεον δηὰ ροϑβιτίνεῖϊγ. ὙὍῆε οτίριπαὶ 
ἴογ "αὔορ α φοάίγν ππαρπογ᾽ (ΑΟΝῸ 16. ἜἸΕΠΟΓ 
4“ δοςογάϊης ἴο Οοὐά; νη ]ο ἢ ΤῊΔΥ πιελη [ἢ δὲ 
{ΠΟΙ͂Γ στοῦ ννὰ5 δοσογάϊηρ ἴο ἴπ6 ν"}}} οὔ σοά 
44 διιςἢ 85 Ηδ δρργονυδά, οὐ "ΣῈ σοοτ- 
ὁη09 ἴο Θοὰ;,᾽ ψν»ϊοἢ ἰ5 Ὀοϊῖοῦ δηὰ ννοιυϊὰ 46- 
ποίο ἃ ρτί οἵ (εἸῖ ΟΥ̓ ἴπεπὶ ἴῃ {ΠΕῚΓ τοϊδίίοη ἴο 
Οοά. ὙΕΙ͂Σ ΚΠ τη ρ ἢ πᾶν γεΐεγγοά ἴο {πετὰ- 
86 ῖνεβ δηδ ὕδεη ἴῃς νοχαίίοη οὗ Ἀγ νδΠΙΥ, ΟΥὉ 
ἴο ἴῃς δυῖῃοσ οὗ 1ἴ δη ἃ ὈΘΘῚ ΔΉΡΤΥ ΔηΠΟΥΔΠςΘ, 
ΟΥ̓ ἴο ἴῃ ννογ]ά ἀπά Ὀθεη πιογιβοαίϊίοη αἵ [86 
δυτη οι οὗ [86 σεδυκο. Βιυῖ 1 δά θϑθη 
ξοπιιης 5οΥγονν ἴοσ [Π6 σα] ρα Ὀ] 6 Π655 οὗ ΤΠΕΙΣ 
ςοηδαςΐ ἰη Οοὐ᾽β 5ῖσῃς. “ΤἈδῖ γε 5ῃοι]ά ἴῃ 
ποῖδίηρ σοπῆα ἴο ἴο55 δ οἷσγ παπήβ." ὉΠ 
ΟΥ̓ Παὶ ἰ8 ὈΘΏΠΥ υϑοα ἴογ ἴῃς 1055 δηὰ 
παι ]οῖ ἰηνοϊνεά ἴῃ Ρυπίϑῃπιοπί δ [πῃ δηδὶ 
ἡυάξτηοηϊ οὐ 5ιιςἢ ἀειγίπηεπὶ ἄοπε ἴο {π6 5ουΐ 
ἃ5 ΤΑΥ͂ ἰοδά ἴο τπαᾶἴ υ{ἰπλαῖθ ἴσθι (Μ αἴ. χὶϊ, 
16: Ματκ υἱῖι. 16: [Κ6 ΙΧ. 2ς. 866 4150 
1 ΟΟΥ. χι. 15). ὙΠδῖ [ἢ15 15 115 τηϑδηΐῃρ ἤΟσΘ 
15. ρ]αίη ἔγοπι [18 γείοσθηςς ἴο ἴπ6 ἴννο ορροϑίϊε 
τοβ1}}15 ἴῃ ν. το ϑαϊνδλίίοη απά ἀθραῖῃ. Ηδά ἴδε 
ΑΡοβῖὶε ποῖ ντι θη, ἀπά πδὰ (ΠΟΥ Τσοηεϊπιιοά 

τηϊηρ. 
[ο ἔογ Εοάϊν ΒΟΓΓΟΥ ὑγογκεῖδ το- 

Ρεπίΐδηςε ἴο ϑβαἰνδίίοη ἤοῖ ἴο δε τε- 
Ρεηϊοά οὖ: δυῖ τῆε βοῦγονν οὗ τῆς 
ννοῦ]α νγογκεῖῃ ἀεδιῃ. 

ΙΙ Εογ Ὀδμο]ά τὴ ϊ5 56] βαπιε τΐίηρ, 

Ἰηρεηϊτεηΐ, [᾿ 18 οἷον πονν ΤΠΟΥ πιρῃξ μᾶν 
᾿Ἰπηουγγοα δυο ἢ ἀοίτγπηρηΐ δ ἢ15 μδηάβ. ᾿ 

10. δίδίεβϑ ἵνο ρηηςίρίο οὔ ΤΟ γιβδη 
τηογαὶβ νη ἰοἢ σπονν ἤονν {πεῖν υἱοῦ ψτουνῖ 
τερεηΐδηςε δηὰ οὐ) εγαῖεά ἢ 5 γεχγεῖ. ὍΤτυς 
δτιοῖ ἰοῦ δίῃ νγοῦκβ ἃ οὔδηρε οἵ πιὰ Ἰοδάϊηρς 
ἴο 5αἰνδίίοη, δηὰ βαϊναϊϊΐοη 15 “τὺ δὶ ο.Σ οὗ 
Τορτοῖ," οἰ ΠΟΥ ἴο {Π6 γεςρίθπηῖβ οὗ 1ἴ οσ {ΠΟΙΣ 
Βοῖροσβ. βΒυῖ (Πε αἶδο ρσιοῖ πιο [Π6 ννοσὶ 
ἔδε]5 ἀηα ννῆϊοἢ ἢΔ5 ἢῸ εγε ἴο Οοὐὰ ψνογκείῃ 
ἀεαῖῃ. ὙΠ 8 συίοῖ πιθδηβ, δοοογάϊης ἴο {Π6 
ςοπίοχῖ, ποῖ στοῦ ἴῃ ρεησγαὶ δυῖ [6 νου] 8 
διε ἴογ γευκοα 5, νυ ςοηϑϑδῖβ οὗ ΔῆρΡου, 
ΤΟ ΘΙ ἸΟυ 5658, Σοϑθηϊηθηΐ Ὁ ἤοϊοοίίοη, ἕο σ 
ΟΘΠΒΙΓΕ, ἴῸΓ 055 οὗ τορυϊαϊίΐοη. ΤὨϊβ ἰ5 1ῃ6 
Ἰηνναγά βἴδῖα οὗ ϑρίγιζυαὶ εἰθαῖι, 85 βαϊναίίοη 
αἶἰϑο ΒΟΓΟ ἀδθποῖοθβ ἴῃδ ἰηνναγά 5ἴδίο οἵ βαϊνητίοη. 
ΤΠΕΥ αἰἰπγλιπαῖα γοϑροοῖνεὶυ ἰὴ οἴογηδὶ ἀθδίῃ 
Δης εἴογηδὶ ἰδ. 

11. Το Αροβίῖϊο 1]Πιιϑίτγαῖεβ {πὸ ἢγϑι οὐ τῆς 
ἔννο ῥγίηςὶρε8 υδῖ 5ἰαϊθα ὈΥ ἴΠ6 ρασγίιοιαῦ 
56 δοίογο δίῃ, οἡ τὴς ἀοῖδ:]5 οὗ ννπίςἢ ἢ6 
ἀο] 1 15 ἴο ἀνε} (οἴ ν. 7). “ Βεδο)]ά " εχ- 
Ῥγόβϑοβ ἴῃ υἱνί ἀπ655 νυ ἡν ὨΙσἢ πὸ τε] ἰϑθὰ 
ἴῃ6 5δοεῆθ ἀεβου θεὰ Ὀγ ΤΙΐϊι5. “Εογ Ὀδποὶά 
818 ΥΘΥΥ (ἰηφΐδηςς οὗ Ὀοίπᾷ ὑὈτοῦσδῖ ἴο 
(δοσίϑῖ) φυὶοῦ ψυἱῦδ γοζοσϑηοθ ἴο Οοὰᾶ, 
ψδδὶ ριοδὶ οϑδιηθδίμϑβδ ἰἴ ὙΓΟΙΡΏΪ [ὉΣ 
γοι." Τῆς “γε᾽ οὗ ἴτε ΑΟὟ. 5δοιϊά ποῖ 
βίδηά ἰη {Π6 ἰοχῖ, δηδ ' ἐῤὲν στρ ἐδίηρ ᾽ (Α.Ν.) 
σουϊά ΟἿΪΥ πῆϑδη {πὶ ἴξ ννα8 ἴῃς ροῦν ρτίεξ 
δΔηὰ ποἰῥίπσ εἶνὸ ἰπαῖ ρτοάιιςοα (ἢ6 τϑϑυ 8, 
νυ ἢ] ἢ γΥἹ6 145 ΠΟ 56η56. “"νΝΌΓΥ ἢ πιεδῃβ {παῖ 
ἴον ὑγοοῖ οὗ ἢ)5 βϑῆεγδὶ δίαϊοπηθηΐς δδοιιΐξ [ἴῃ 6 
ννογκίηρ οὗ βοῦν ρ»τίεῖ, ἢθὸ προά ρὸ ἢο 
ἔασι Ποῦ ἴλη (6 σα56 ἰῇ μβαπὰ. “Ἑδγποϑβῖ- 
Ὧ655᾿ 8 ἴπΠ6 ορροβίίε οὗ πε σϑδὶ ΟΥ̓ βϑοιηΐης 
ρα ὑνῃϊοὰ ἴον δὰ βῆ ΨΠΒ τοραγὰ ἴο 
(86 ρ»τεαῖ οὔρηςθ. ὙΠΟΥ͂ ἡνοῦε πον Γοιιβοὰ 
ἴο ἃ Κοθὴ ϑθῆϑβο οὗ [5 δῃηουτη γ. “Εοτ γοὶ ἢ 
Ιπδαη5 {παὶ (ἢ5 δδγποϑῖποθθ νγᾶβ [ὉΣ Ποῦ 
βρίττυδὶ ροοά. ἴῃ ογάθγ ἴο ἀο δι] [ισῖςα ἴο 
{ΠΕῚΣ νοῃοπηθηΐ οπιοίίοῃϑβ, οὗ νυ ἢ ραγηοϑῖηθβ8 
νγ85 ΟἿΪΥ ΟἿΘ, ἃ 56Γ165 οὗ [6 ΓΠῚ5 15 ἀπ 6α, δ. ἢ 
σογγοςζίηρ δηά ἰγαηβοδηάϊπρ [58 ργοάδοθϑϑοσ ἰῃ 
ἴοτοθ. ὙΠΟΥ͂ ἃΓῸ δἷχ ἰῇ ΠΌΠΉθΟΣ δηὰ στιη ἰη 
Ῥαῖγβ. ΤῊς ἢγϑί ραν γεῖδγϑ ἴο ἴῃ βίαίη Ὀγοιρεῖ 
ὕροη [πες σΠυγοῦ : ἴπ6 ϑεςοηά ἴο (ἢ6 Αροϑβίϊο; 
(56 {πἰτὰ ἴο τῇς οβεπάθσ. ““ΟἸεδγίηὴρ οὗ 
γουγβοῖνοβ" ΟΥἨἈἀἷ" 56] ἀοίεπος" 8]}0ἀ65 ἴο 
1ῃεῖν δροϊορίεβ πιδάς ἴο ΤΙΐ5 δηὰ τγου ἢ 
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τῃλὲ γε βογγοννθὰ δῇβε. ἃ ροαΐυ βογί, 
ννμδς σλγαιῃμθ88 [τ ὑνγουρῆς ἴῃ γου, 
γεᾶ, τυλαί ςἸεατγίηρ οὗ γουγβεὶνεβ, γ6λ. 
τυδαὲ ἱπαϊρηδιίοη, γεα, τυλαί ἔδδυ, 
γεᾶ, τυλαὲ νεμεπιεηΐ ἀεβίγε, γαεᾶ, 
τυλαὲ 261], γεᾶ, τυλαὶ τενεηρε ἴῃ 
ΑἸ] ἐπἱηρε γε ἤανε ἀρριονεά γυουγ- 
δεῖνεβ ἴο δε οἶεαγ ἴῃ [18 πγδῖζεσ, 

τὰ ἴο δῖ. Ῥαυ]. ὙὌΠΟΥ σουϊὰ ποῖ πᾶνε σοη- 
τοηάεαὰ {πὶ ΤΠΕΥ ψγεγε ὈΪΔπΊοεβα, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ 
(παῖ ΠῚ παὰ ποῖ ἐεἠῥεγαιεῖν γ»πεαπὶ 1 
εομπῃίεπαηος ἴπθ οἴδηςθ. ϑοπὶθὸ διδὰ ρετ- 
ΒΔρ5 δδοη "ἰδηςεὰ ὈΥ τη γοαῖβ δηά ἔξασ. Τῆς 
“Ἰηάδιρηδίοη ᾿ νουϊὰ δὲ ἀϊγοςϊεά ποῖ δραϊπϑοῖ 
ἴδε ἱπιυηογαὶ Ῥεγβοη Ὄχοὶ ϑίνου, θυῖ δραϊηβῖ 
4}} ψῆο πδὰ σοπιρὶἰοαῖοά ἴῃὴ6 σ8456 δηά π|ῖ5- 
τεργοβοηϊαὰα δῖ, Ρδιι})᾽5.γϑδϊπγθηϊ οὗ [{, “ΕΑΓ " 
ΔἰἸυἀδ5 ἴο τῇς ἀ150] ᾽ΠΠΔΓΥ͂ τλθαϑυγο8. οὐ νυ ϊςἢ 
ἢδ Παὰ ρίνθη νναγῃίηρ, τ οτ, ν. 21. ΟΥ, 2 Οου. 
ΧΙ. τ ΗἸ Τὴ νοτὰ τεηάογεᾶ “ σεῤεορτεηΐ 
δεεὶγε᾽ ΤΑΘΆΠ5 ἃ ΚὙΘΔΥΠἑΙ β᾽ [ῸΓ ἢ58 ργθϑθηςσο 
(ϑεε νεῦ. 7). ὙΔΕΥ͂ ΨΕΓΕ ἰοβϑεά ὈΥ ορρο- 

 οἷἴς ἔδεϊϊπρβ. ὙΠΟΥ ἀγοδαθα ἢὶβ οἢδϑῖῖϑο- 
τηεηΐ, γεῖ Ἰοηροά ἔογ ἢ8 σογληρ, ννμεῖμοΓ ἴο 
τοοεῖνο ἴΠ6 πιεγοα σογγθοῖοη ΟΥ ἃ τοϑζογα- 
Ἐἰοῦ ἴο ἔδνοι:σ τῆγοιρἢ Τοποη. ΤὨΘ 
“4 7641" 15 ὯῸ ἸΟΠΡΕΥ͂, 85 ἴῃ Υ. 7, “Οὔ ΠΥ 
ὈΟΠΑΙ ΙΕ Ὀυΐ, 45 ἴῃ6 ποχὶ ἴθστη ϑὅἤδννϑ, ἴοσ ἃ 
υἱπαϊοδίίοπ οὗ ἴθ οἸδιπὶθ οὗ ΡΌΓΙῪΥ ἰπ {116 
Ῥεγεοη οὗ Πἰπιὶ ψνῇο παδὰ ουῇϊγαροὰ ἴ δηά οὗ 
ἴδοβο ψῆο δά διἀθὰ δηὰ δρεῖῖϊοὰ, Ὁδὲε ἰδϑί 
᾿ηκ οὗ {π6 σἢαίῃ 18" ζ01} ὁχδοίΐοι οὔ ΡῈ 1 8Ὲ}- 
τλθ ας," ἢοΐ ΟἹΪΥ ἔοτ (ἢ 5ϊη 1561} ροσῆδρϑ, θυζ 
Αἶ3ο ἔογ γοϑιϑίδηςσθ ἴο ἀροβίοϊ!!ς δυῖβουιγ. 
ΎΤΠε δ] υδίοη 8 ἴο 16 ΘΈνεσοσ ροπδ γ νυν ϊςἢ, 
δοςοσάϊης ἴο 1]. 6, 5οπὶὸ τῃθθεῖ8 οὗ [ἢ 6 
ΟΒυγοῖὶ ἀοδιγεά ἴο ἱπηροβα, ννβαΐθυου [ἴ ΤΑΥ͂ 
δδνε Ὀδθη. ὍΤὮΙϊ5 ροϊηΐ βίδπάβ ἰδϑῖ, ἀπά Ἵοϊ- 
ΡΙεἴο5 18 οἰ πηαχ θεσδιιϑο [ἢ ρυπιβῃπηθηΐ ἴῃ 
ἹΠΕ ΤΟΣ μαὰ οοηϑδειυϊεά δῖ, Ρδι}5 οδιοῖ 
1 4}} δίοηρ. τῇδ ϑβυτηπιδΎ δδουΐ 

πεῖγ σοηάεςῖ ἀυγηρ ἴΠ6 νἱϑῖ οὗ ΤΙΐι5 15 :--- 
“ἢ ΘΝΕΣΥ Γοϑρεςῖ Υγὲ δοχμταθσ θὰ (Δογὶϑι) 
ΧΡ  Ὸ (45) ΡΌΤΟ ἴῃ ἴῃς πηαῖῖογ." ὍΠΟΥ 
δὰ ργονθὰ τῃεπιβοῖνοθ ἔσο ὥ οσλ ἴ6 σοη- 

ἰλτηϊπαίίοη οὗ σουπίοηδησίηρ ἂῃ υποδαβϑῖα 
οἴεποθ. ὙὕΤμα δὔϑεηςε οὗ ἃ σοῃηξοίηρ ραᾶγ- 
ἰςο]Ὲ γίνε ἴ6 ννοτάβ ϑβοιηδίίηρ οὗ {π6 
[ΟυτηΔ ΠΥ οὗὨ ἃ ἡπάϊοϊ4] βοηΐθηςς οὗ δοαυϊτιδὶ. 
“Ϊῃ ΘΥΕΙῪ τοβροςῖ" τοίοσϑ ἴο δὶ (ἢς ρᾶγ- 
ΓΟ ]αγβ 758 βρεοϊβεά ἰῇ ἢ ἢ [ΠΟῪ ᾿δά 
ςοπιηεηάοα {ποπιϑεῖνοβ. Αςοπιραγίδοη οὗ 
1815 βεηΐθηςς νυ 1 Οογ, ν. 6 πηϊρδϊ 56 ε πὶ 
ἴο ᾿ΡΙΥ {πα ἢς Βδάᾶ εἰἴΠΟΣ ονογομαγμθά τπ6 
ΙΔϊΕΥ (Ποῖ ΟΥ δῆοννη ἃ ἰδγῇ ΘΙ ΠΟΥ͂ 
μεθ. Βυΐ πε Ῥεύβοῆβ ννῇο ἂἃγὸ βρόκεη οὗ 
85 δἰογγίηρ ἴμθσε ἀγὸ ποΐ Ἰάἀθηςὶςαὶ νἢ [Πο56 
ἔν αὐϑοϊνθά ἤογο. ὙΠεσε ννᾶ8 8η ΘΧχίγοΠΊα 
Ποαίΐποηῃ 485 ννεὶ] ἂἃ5 δὴ δχίγοεσης [υἀδίΖίης 
ῬΑΓΙ.. 

11. ΠΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ. ΜΙ]. [ν. 12--1 2. 

12 νΒετγείογτε, τῃουρῃ [1 ντοῖε 
απο γους 7 ἀϊά 1 ποῖ ἔογ 5 σδιι88 
[δῖ Πδά ἀοπε τῇ6 ψτοηρ,, ΠΟΙ ἔογ ἢ!5 
σάυβα τῆδλὶ βϑυῇεγεά ννγοηρ, δῖ τῆδῖ 
Οἱ στε ἔογ γοι 'π ἴδε βίρῃξς οἔ (σοὰ 
ΓΑΙΡΗ ἌἈρρδᾶγ ὑπο γοιι!. 

13 ἽΠετγείογε νγε ἡγεγε σοιηξογίδά 
ἴῃ γουγ σοπμοτ : γε, δπὰ Ἴχοβεά- 

10. Ετοηι 19 ἰβϑσιι6, ψ Ὡς ἢ ννῶ5 ΘΧΔΟΙΪΥ 
ννδῖ ἢ6 ἀεβιγοά, ἸΔΥ δὲ ἱπίεγτεὰ ννυβαῖ δ15 
6 τιοῖϊνε (ὺγ νυσὴρ ἴῃς ραϊηξαΐ εἴτε ν 
δὰ ηοΐ δηά νγἱιδῖ ἴ δὰ θθθη, Ης δά ποῖ 
νυττοη οἡ δοςοιηῖ οὗ ἴδε ψτοπράοοσ. Ηδ 
δὰ Ὀδοη δοςσυβεά οὗ ἃ ρεγβοῃδὶ δηρα ΠΥ ἴο 
ἴδε οἤεηάον νος δὲ τερυάϊαῖεθ (11, 5). 
ὙΥ͂ῊῸ ΟΣ 6᾽ ἀΙὰ ἣε ψτῖῖο “οὩ δοοουῃΐ οὗ 
[80 του β-δυθοτοΣ," Ηδ δά ὕδοθὴ σμαγροὰ 
ἢ Ρεγϑοηαὶ ῥγοαϊθοϊίίοη ἔοσ ἴῃς στοηροὰ 
Ἰδη δῖος Πα αἷἰθϑο ἀβοϊδίπιβ. [ἰἢ τῇς ϑοὴ 
βαϊὰ 6 νν85 οἵ (ερῇδ5 οὔ οὗ Αρο]]οβ, διὰ (ἢς 
ἔδίῃοῦ βαϊὰ ἣς νγᾶβ οὗ Ρδαυΐ, ϑβοοϊδγιαπίστῃ ουἹὰ 
Ὀε δυγε ἴο αἄναπος {πεβ86 ἱπιριυζαίίοηβΒ. ϑ8ῖ. 
Ῥαυ 5 ἀἰϑς] διπλοῦ 15 γαῖθοῦ ἴη ἔδνουσ οὗ μ6 ἰη- 
ἡγε τᾶ διανίηὴρ θθθη ἃ δε ϊενοσ, ποῖ ἃ 
ποαΐμοη. Ηἰβ τοδὶ οδ͵εςῖ, ννβίςἢ 15 51}}} δὴ 
ἰηΐδγοηςς ἔγοσῃ ἴῃς οδοῖβ οὗ (ἢ ᾿οτίογ (νν. 7, 
11), ἰ8 βἰδίθα {Π11|5:-- 70. [9 Βδ Κ οὗ ΟἿΥ 
ΘΔΙΩΘΘΕΠ988 ΟΣ ΥὙΟῺῸΣ ΘῈ ΔΙΓ ὈΟΘῚΩΩ τὰδὰθ 
ταδηΐζοοῖ τονψασὰ γοὺ δείοστε Οοὐ," ὍΤδε 
Δγρυχηθηΐ ἰ5 (Παἴ σωοῦ οἴεδςῖθ 580 ρονοσῆμ, 50 
οχίθηϑίνς, 50 ΠΔΡΡΥ͂, οοιὰ ποῖ πᾶνε τοϑυϊϊεὰ 
ἔτοτῃ ἃ ἰοϊζεσ νυτιτἴθη ἔγουωῃ πλθΔῺ ΟΥ Ρεγβοῃδλὶ 
τηοῦνοβ. “ἊΝ Βεγείοσε "ἢ 1ἴ τιδῖ 6 ςοποϊἀοὰ 
τπαῖ [ἴ δὰ δε ρῥτγοιηρίεα ΌΥ ϑοπὶὸ ὨΙρθΕΣ 
ἔδοϊίηρ, δηὰ {15 ννὰ5 ἃ ἀδϑίγε [Παΐ ἃ πηδηϊοϑῖδ- 
[ἴΙοη οὗ ἢϊ5 Ζϑδίοιιβ ἱπίοσεβί ἴῃ ἴπῸὸ ΟΠυγο 5 
ννοϊξασε βδοι!ά Ὀε πιδάς τονναγάϑ 1ἰἴ5 τπθυθ ΓΒ 
“Ἴη [Π6 55ῃῖ οὗ Οοὰ ;" [αἴ 5, ποῖ σοπὶ δῇ 
5.1 ἢ σΟὨΒΙ ἀογδ[ ΙΟἢ5 848 μὰ Ὀδεὴ ᾿ηϑἰπιαῖ 
δυῖ οπὶ ἃ ἄθὲρ δηά ννδύτὴ β86η58ε οἵ ἀυτγ δηα. 
Ἶονθ, νος νουὰ ὕδασγ Οοὐά β ἱπβρεοίίοη. 
Ασςοογάϊηρς ἴο Δηποῖμοῦ σεδάϊηρ, ΜΒο 45 ἃ 
Ργεροηάογδηςς οὗ εοχίεσῃδὶ ον άεηοο ἴῃ 118 
ἔλνουγ, ἴῃ 6 τοπάογίης νουϊὰ θ6: “ἕογ ἴΠε 
84 Κ6 οὗ γομγ δΑΓΏΘϑίηθθθ οὐ ομγ θεαὶ Ὀεὶηρ 
Τηδι]ὶῈ τηδηϊοδὲ τονναγάβ᾽ οὐ “ Ὀεΐογε ἦ οΥὕ 88 
ΒΟΙΏΘ 5ΔΥ, “᾿ΔηπΊΟΩς γου." [{ 15 ἀϊβῆσυϊ ἴο 
(ιηκ τῆαῖ 16 Αροβῖὶ!ες σοῖς 1815, διιῖ 51}}} 
ἢδ6 »π"47 ἴᾶνγὲ ἀεβιγοα {παῖ 16 ννάττὰ ἔδθοϊην 
οὗ ἴᾷοβὸ ῃο ννογὸ αἰϊδοῃεὰ ἴο διηὶ βδοιυϊά 
Γοοοῖνα ἃ πιδηϊξεδίδιίοη Ὀοΐοσε ἴῃ6 ΟΒυτοὴ 
Εθηογαῖγ. ἽΠε τοδάϊηρ 5θδῖηβ ἴο ἤλυθ Ἀγ 56 
ἴτοτῃ ἃ οοηβδιβίοη οὗ ἴῃς Ὀγοποιῃβ ἔοὺσ “γουΣ ᾿ 
δΔῃηά “ οὐτ,᾿ νΝΒΙΟΝ ΟσςυΓ5 οἰϑοννῆογο δηὰ 15 ννεὶ]} 
"]υπίταϊοα ΟΥ̓ ἰΠ6 τεδαϊης οὗ [πε Οὐ. δ,η. 
ὮΕΓΘΟ :---' γομγ ΘλγὨμοϑίησϑϑ Οἢ ὙΟὺΓ ὈΘΠΑΙ 

13. “ΞΕῸΣ 1ἰδὲ8 σϑϑδοι," Ὀούδιβο ἰἢϊ5 δηὰ 
0 οἴδεῦ παὰ Ὀέθῃ ἢ8 ρυγροβε, δηὰ δεοδυϑε 
[6 ἔδοῖβ βδβονεά παῖ 1ἴ μβδά Ὀεθη διἰίδιηθά, 

ΞΕ σε συῶν Ὅς 



Υ, 14---16.] 

ἵηρὶν τμ6 πλοῦα Ἰογεὰ ννε ἔογ τῆς 0 Υ 
οὗ ΓΙῖυ5, Ὀεσδιιβε ἢ15 βρὶγϊ ννὰβ8 γε - 
ἔτοϑῃ θα ὈΥ γου 8]]. 

14. ογ 11 ἢᾶνε δοαϑῖβά δηγ τδίηρ 
ἴο ἢίπι οὗ γου, 1 πὶ ποῖ δϑῃδπιεᾶ ; 
δυῖ 45 ννγε βρᾶκβ 11 πίπρϑβ ἴο γου ἰῃ 
τγυτῆ, ἀνε 80 οὐ δοασβίίηρ, ννΠὶςἢ 
7 πιαάε Ὀείοτε ΤΊ τυ, 15 ἔοαπα ἃ τγατῃ. 

ἐχὸ δζὸ Ἴσοπιίοτγίεά." Νὸὼο οοπιίοτί σουϊὶ μᾶνς 
οοπῖθ ἔτγοπι αἰζαι πὲ διιοδ ρυγροβὲβ 45 ῃδὰ 
Ὀεει ἱπιρυϊεὰ ἴο μἰπι. “Βαϊ Ὀοδά 98 ΟἿΣ 
(ἡμῶν) οοχιζοτῖ, γὙὁὸ ὙΟΙΘ ΟΣΘ θΌΡΟΘΙ- 
ΔΌσπἀΔΕΤΙΥ ΣΑΙΒΟΣ τοὐοϊοοθὰ δἵ ἴῃε ἸΟΥ͂ 
οἵ Τιτυ5. δϑυςῇ ἰ5 ἴπ6 γοηάδοσγίπρ οὔτδο γιὸ 
τελάϊηρ. Τῆς Αροβίῖϊο ἴδ! τῃδΐ " ςοπιίογίοἀ 
νγ»ὰ8 ἃ ἴεττῃ πὶ Οἰκ᾽ 5οδητν 1ι5ῖ|ςς ἴο ἢΪ5 
ἔθο!π 58. [ἴ ΟὨἱγ 5ἰαῖθά (μᾶῖ ᾿ν18 ῥσγενίοιβ 
ΔΏΧΙΕΙΥ ἢδά Ὀδοη τοπιονθά, ννβεγοαϑ ἢῈ πδὰ 
4Ώ ονετῆον οὗ 5αἰοίδοϊίΐοη δηά, ἰῇ ογάδφγ ἴο 
ἀεδϑογίθε (ἢϊ5, ἢῈὸ σογγοοῖβ ἢΠὶ8 δχργοβϑίοῃ 
δη 5475 δ νγᾶ5 8:1} γα ΠἀΔΠΓΥ “ΣΦ ΔΌΒΘΣ ἢ 
τιδὰς ρεἷλά ἴδαη ΠΊΟΓΟΙΥ ςοπιίξοτίο. ΤὉΤῆὲ 

πα οὗ {π1ϊ5 οχυῦεγληΐς ρἰλάηθϑθ ννὰβ ἴῃς 
2ΟΥ ο΄ ΓΙίυ.5, ἔογ δὶ» οοπιξοτί 4150 πδὰ τηοιηίοα 
ἴο ἴπΠ6 ΠίσμοΓ Ἰονεὶ οἵ Ἰου, νυ οἢ ἰ5 πλογὰ [ἤδη 
45 5ἰαϊοά ἴῃ ν. 7. Τῆς γϑάδοη ΠΥ ἴμε 
τ δες 50 Ἔχ ρα ἴῃ [ἢ 15 ̓ΟΥ οὗ Τιζυ5 ννᾶϑ :-- 
“ Ὀσοδιιδα εἰ8 δρὶ γι Ἀ8δ5 Ῥθθ8 Γείγεβῃοα οὗ 
γου 4}. Τε νοσγὰ “ σείγεθδά  διὶιιάθς 
ἴο (6 ἀο)εοοϊοα βριγῖ5 ἰη νι οἢ ΤΊτιι5 Πδά 
βἰλγτῖθοά οἡ ἢ]5 αϊδοουγασίηρ τηϊϑϑίοη αἵ δῖ. 
Ῥαυϊ5 υγρεπῖ τοαυσϑῖ. [Πη66Γ 5ιιςοἢ οεἰγουπι- 
δἴδησθβ [πὸ Αροβῖϊθ᾽ 8 υπιι5ι.4] ἀεὶ ρηϊ δὲ τς 
ΒΟΔΓΟΟΪΥ ἀπίιςιραῖοα ἰδϑιιθ δηὰ ἰἴ8 οβεςῖ οὐ 
ΤΙΐυβ 15 ΠΥ δοςοιηῖεά ἔοσ. Ηδ ρῥγοῦδοὶΥ 
Τηλῖο5 Ὄχργοβα πιοηϊΐοη οὐ ἴπε ϑδίἰϑίδο!οἢ 
δηἀ ἸΟΥ νψνῆϊοἢ τὸ ΟοΥπτίδη5 Πα ρίνθη 
Τίτι5 Ὀδοδυϑθ π6 νυϊϑῃεὰ ἴο γοςοπιπιεηα Ἀ1πὶ 
ἴος ΠΟΥ νογ κι διηοησεὶ ἴποῖλ (Υ|11. τό, 
17) 18). “Οὗ γου 4}, ἀοε8 ποῖ πιοδῇ 
(αὶ ἴπΠ6 δηζγε ΟΟΠΆΤΔΙΠΙῪ ὃὑυϊ 411] ἴῃς 
θεκτογ-πιιηάοα, ννοπὶ ἴπῃ6 Αροϑίϊα 156 πον 
δα ἀγεβοίηρσ, δὰ σεΐγοῃε πὶ. 5810] [(ἢ6 
ΘΧργοϑϑίοη 86θπ5 ἴο ἀεδηοῖς ἴπαΐ ἃ ἰαγροῦ 
ὨυπρεΓ ἴΠπλπ ἢς Ἄχροςῖοα πδά ργονοά ρεηϊ- 
ἔοηΐ 4δπά ᾿ογαὶ. 

ΟἼ τδὸ οὶ πὺξ ἴο 8688: 6" ἰ5 (ἢ6 τίρῃιϊ 
(γδηϑϊαζίοο, οί “1 ανε ποί αεῤα»ιεά " (Α.Ν.), 
δηὰ “πτϑοίουπα "ΟΥ̓ “Ῥεογθάτιυςῃ," ἠοῖ ““᾿ 
7νωπά." [[ἴ ννᾶ5 ἃ βροϑοῖδὶ σγουηά οὗ γο)οϊςίηΐς 
ἴο 81. Ραυὶ {παῖ [ἢ6 ςοηάδαςῖ οὗ {με (Δοσ 1] ΔΠ5 
δὰ 5βϑῆοννῃ ἴῃς δοαβῖ, νυ οἢ ραγΕΪΥ ᾿ηάδυςοά 
Τίίυ9 ἴο ξο, ἰο ὃς ἴσχυε, δηά τπδί ἢδ ννᾶ5 

(πο Ὠιιπλ Διο οὗ ϑεείηρ [.18 ργαδίβε οἵ 
φιονεὰ δοίϊονν. Τὲς (τυ οὗ [Π|8 θοδϑὶ 

6 σοπιραγος νυ Ὠ]58 σοηοσγαὶ γογδο Υ ἴῃ 4}} 

1 ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΕΘ. ΓΙ]. 

πλοῦς δθυηάδλης τονγαγά γου, νυ Ἀ}]5ῖ 
ἢ τὌηγε δογεῖι τῆς οδεάϊεηςςε οὗ γου 
11, ονν ἢ ἔξαγ δηᾶ τγεη} ]1πρ γε 
τεςεἰνεά Πίπ). 

16 1 τε]οῖος τπεγείογε τῆδὲ 1 μᾶνθ 
ςοηβάεηςε ἰη γοῦ ἰῃ 4}] ἐλέηζε. 

(Πδῖ πο “ βαϊά ἴο {ποτὰ ᾽ ἴῃ ἢἰ8 ργθδοῃίπρ οὐ δΪ8 
ῬΓΟΠιδ68. Α8 δείογε (ἰ. 17-:ὸ) ἢ6 αγχυδὰ 
ἔτοιῃ ἴθ σοηπϑίϑίθηϊ {γυ Πέαϊπ655 οὗἉ π15 ργεδοὺ- 
ἱηρ ἴο [Πδῖ οὗ ἢϊδ ρῥγοπῖϑεβ, 580 ἢονν ἣδ τορΓα- 
ϑοηΐῖς 411 8 ιἴογάποθα τοροῖπου, ννβοῖθοῦ 
τολὲθ ἐοὸ ἴπόπὶ ΟΥ̓ σόομέ ἴῆθπι, 5 ἃ τη] ΐουτα 
ψ ἢ 016 ρογνδάθά Υ ἴδ 6 ἰοάνθη οἵ βἰποογγ δπὰ 
(γυῖ. ϑοπιὸ οὗ 5 γελάογβ πιιϑῖ ἤᾶνο ἴθ} (ἢ 6 
ἴαςϊ τπδῖ ἰὸ δὰ Ὀδθη ἐδ] νογίης ἕδνοιυγδῦϊς 
βοηςπιοηῖϊβ δρομῖ ἴποπὶ δὲ ἴπ6 ὙϑγῪ τπηοπιοηῖ 
ψν ἤθη ΠΟΥ͂ Ψεγὸ ᾿ἰδϊεηϊης ἴο ΥΕΣῪ υηΐξανουγδῦὶς 
ΓΟΡγοβεηϊδίοῃβ οὗ Ὠΐπι. 

156. Τῆς ἱπιργεβϑίοῃ πιδάβ ὑροὴ Τιϊ8 ὈΥ̓͂ 
ἰδ. νἱϑὶῖ, ἀδοιυῖΐ ννίοςι ἴλς (τ πι Δη5 νου] 
6 ποῖ 4 ᾿ἰπ|6 δηχίοιιϑ, ννᾶ8 80 ἕδανουγδῦϊθ 
(ῃαῖ τῇς Αροβῖῖϊς οδῇ υ86 1ἴἴ 88 ἃ 564] οὗ ἴδ 
Θ5(Δ 0] 1586 ἀ γϑοοπο]!αἴοη Ὀεῖννθοπ ἴπε ΟΠ ΤΟΙ 
δηὰ δἰ πΊ56} ννῃϊο ἢθ ἀδοίαγοβ 'π νυ. 16. “ Ηἰς5 
αῇἰδοϊίοηβ ἀγὸ πιοῦὰ 5 ρογα θυ ΠἀλΠΕΥ ἰονγαγάβ 
γοῦ, ἃ5 ἢδ τειηλοπιῦογβ (ἔτοῸπὶ {ἰπιῈ ἴο {{π|6) 
[Π6 οδϑάϊεπος οὗ γοιι 4}. Ηἰ8 ἰονε νναχοὰ 
δίγοηγοῦ δηἀ βίγοησεγ ννἢ ὄνεσν σεοοϊεσίοηῃ 
οὗ τπεὶγ γειάϊποβα [0 ΟΠ ἔμγ ννίει 81. 
Ῥαιι!]᾿5 ἀἰγοσίζίοηβ δηὰ ἢϊ5 ονγῃ σουηθεῖβ. ΤῊ 5 
τολάϊηοθα ῃἡδὰ Ὀθθη ἀρραγεῆΐ ἥοσπὶ ἴῃς ἤγπί 
ταοπιοπί οὗ ἢἶ5 αττίναὶ, ἴοσ δ σουϊά ο4]} ἴο πιιηὰ 
“πον 1 ἔδασ δηὰ ἐγοτηδίηρ [ΠΟΥ ννε]σοτηθά 
πἰπι." ὙΠ ΕΙ͂Γ ροηϊΐθηςς βθεηβ ἴο ἢᾶνα Ὀορυῇ 
δνθη Ὀεέογο ἢΠὶ5 αὔῦιναὶ, δηᾷ 1ἴ δἱπιοβὲ ἰοοῖκβ 
Ἰκ6 ἴῃς αβογ-τιϊς οὗ Τιμπιοῖ γ᾽ 5 πιἰϑϑίοῃ. 
ὙὝΠΟΙΓ [δοϊπρβ νεγα πιϊχοά, ἴθ {ΠΟΥ ΕΓ 
εἰλά ἴο τοοοῖνα ἃποῖμετ δ βϑατΥ οὗ ἴῃς 
Αροβίϊο, 45 ἴῇεα νοτὰ οὗ ἰῃθ οτίφιηδὶ 
(ἐδέξασθεν ἴῃ ϑοπια πλθᾶϑυγε ἱτρ 165, θυΐ ἘΠΟΥ͂ 
ἀτγελάφὰ [ἢς οοπβοαυεηοαβ οὗ Ποῖ Ῥγενουβ 
ςοηῃάιιςοϊ, ἃ5 νγ τλΑΥ Ψεἰ] ἱπιαρίης, νῆεη ΤΊῖυ5 
Ρτοβθηϊοά ᾿ἰπιβο}ῇ ἢ δηοίμοσγ Ἰοϊίοῦ ἔγοπι 
ῃ6 αῃά οὗ οὐδ ῃοηὶ {ΠΕΥ Κπονν ΟΥ̓ ἰη- 
ἘΔ1ΠΠ|01]6 ργοοῖβ ἴο δε ἴῃς Ὀεδᾶγογ οὗ ἃ ἀϊνίης 
ΠΟΠΊΠΊ 85] οῃ. 

16. Τῆς οςοποϊυιίοη οὗ ἴμε πιδίζεγ 8 ἃ 
ἀοοεϊαταϊίοη δ οὔσὲ οὗ δὴ διηη ϑ  ἔοσ ἴδ6 
Ραϑῖ δηά οὗ οοπἤάθηςε ἔογ ἴπε ἔιΐαγο. [{ ἰϑ 
4150 ἃ ἰγδηβιοη [ἰπκ ἴο [πε τορίς οὗ ἴῃς ποχῖ 
ἵννο οσδαρίογβ ἴοσ ἢἰ5 “ οοπβῆάεηος ἰὴ ἴποπὶ ἴῃ 
ἐνετγιίης " ἐπδϑϊεὰ δὲπὶ νἱμουΐ τηϊβεί νης 
ἴο υγρο τδοῖν οὐ]ξαϊίοη οὐ οὔ βρεοϊδὶ ροϊηϊ, 
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438 1. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ. ΝΠ|Ι. 

ΤῊΞ ΟΟΙΕΟΤΙΟΝ ΕῸΚ ΤῊΞ ΡΟΟΚ ΘΑΙΝῪΒ ΑΥ ΤΕΚΌΒΑΙΕΜ (ΝΠ]|. 1Χ.}. 

7 ῃδὰ Ὀδδη οσυδβίοτηαγυ δησς ἴῃς Ὠ15- 
Ῥοιβίοα οὐ [5γᾶ6] ἔοσ τῇς εν δῃηὰ 
Ῥχτοβείγιες ἴὴ ἰοσεῖρῃ ᾿ἰδηᾶὰβ ἴο βϑηά 
ὁ βΆΟΓαὶ ΤΩΟΠΘΥ ̓  ΔΏΠΌΔΙΪΧΥ ἴο [6] 5] σὰ 
τ σου σΟΙΠΓΙ 55 ΟΠΘΙ5 Τα] θὰ Ἡΐϊοτο- 
Ῥοαρι. Τηὶβ υϑᾶρε 15) Ὦᾶνα κιιρροϑιθα 
ΟΥ ἰΔοι ]τϊεα τῆς ταϊδὶηρς οὗ δι 051 165 ἴῃ 
[6 σεῖς σμυσοηδ5. ἔοσ [Π6 τηοῖῃοτ- 
σδυτοῦ δὶ Γεπιβαΐθη. Βιΐ [ῃ6 σμαγδοῖοσ 
85 Ἅ6]1] 45. [ῆς πηοῖϊνα οἵ (ῃς. σομαιρυ- 
Ὀοη5 ψεῖα αἰβεγθηΐ ἴῃ τἢ6 ἵἴννο ο4565, 
ἴοσ  ἤογοαβ ἴῃς ΓΘ 5 σοηδιϑῖθα οὗ [ἢ 6 
Τερὶα τπρυΐθ, ΠΟ ἢ ννὰ5 ραϊα ἴσο ἃ 
[οο τὴς οὗ τοὶ] ρίουβ ραϊγιοῦβπαι δηδ {τὰ- 
ἀϊθοηδὶ οὐ] ραϊίοη, ἴῃἢ6 (ΟἸσιβίίδῃ σοη- 
δἰσῖθὶ οὗ ἔγθθ- Ν}}] οὔδυιηρβ ΤΟΥ (ἢ 6 4]1}- 
ΤΩΟΩΥ͂ οὗ [ἢ6 ΡοΟΟΥ, δηα [6 ἀπῖγ οἵ ρἰνιης 
τΤεϑίθα ποῖ ΟὨΪΥ ὕροὴ (ἢ6 ϑανίοιτβ 1ῃ- 
Ἰυποίίοηβ ἴο βισσουσ [Π6 πδδαγ Ὀτείγοη 
Ὀυΐ αἰϑοὸ ὕροη ἴπ6 ϑρεοϊῆς στοιηά 5ἰαϊθα 
ἴῃ Εοι. χν. 27. 
ΤῊ 5416 δηὰ ἀϊϑιτ υίοη οὗ {ΠΕῚΣ 

ῬΟΒΘΟβϑ0ὴ5 ὈΥ (6 ἢιθί σοηνοσῖβ ἴο 
ΟΣ β  δη ἴῃ Τογβαϊθη σουὰ ΟἾΪγῪ 
Ὦανα ὈδΘῺ ἃ 5]1σῃϊ ἰδοῖΐογ ἰὴ σδυπὶηρ [ΠΕῚΓ 
ἀεσαϊυτποα. ΤὨδ ῥτγονϑιοηβ οὗ ἴῃ6 Μο- 
5815 ἰανν [ΟΥ̓ Ῥγανθητηρ ἰαῦρα δοσυγαι]α- 
Που5 οὗ θα] ἢ οὐ ἴἢ6 οὔθ Ὠαηά δηά 
ΘΧΙΓΘΙΘ ΡΘΏΛΣΥ Οὐ ἴῃ6 οἴΠεΥ δα σφαβοά 
ἴο Ὀς οροζαῖϊνθ. Τυΐαα νγὰβ ἴῃ ἃ δῖε 
οἵ 50014] ἀπά δοοποιῃῖοα] σοηδιδίοη,. ΤῊΘ 
ΔΌΠοτστδὶ σοηαϊοι οὗ [ἢ ἰαθοιγ τηδτκοῖ 
15. ΠΠπϑιταϊεα Ὀγ (6 ἔασι (ῃαι Αρτίρρα 1. 
5 ΟσΟΙΡΟΙΪο ἃ ἴο τοβϑοσῖ ἴο δχγιῆοὶαὶ 
ἸΏΘΔΏ5, 500 ἢ ἃς Ῥᾶνὶηρ ἴῃς 5ίἴγεοιβ οὗ 
76 ιβα θα Ἱ 116 τράγΌ]ς, αἴτεσ μανιηρ 
ἀδοϊηθα ἃ ῥτόροβαὶ ἴο ἀδϑίσου δηὰ τα- 
Ὀυ}] ἃ ϑοϊοϊωοη᾽ 5 ροσοΐ, 1 οσάδγ ἴο 50 ΡΡΪΥ 
ἢ νοΥΚ ἀπηα ναρο5 18,οοο ΨΟΓΚΙΏΘΩ 
ΨὴῸ Ππδὰ ὕδδθῃ δ ρ] ογεα ἴῃ τοραϊηρ 
[ἢς ΤορΙ6. Αἱ ἴῃ6 ϑ84π|ὲ ἴθ 8 
ΔΡΡΙΘΠδηβίου οχιϑῖεὰ (ῃαὶ ἴῃ6 Ἐοτηδηβ 
ἰηϊεη δα ἴο ἰαγ νυἱοϊεηϊ δηᾶς Ὡροὴ τἢ6 
Ταρὶς ἰγθάϑατυ. [1118 ἀηα Ρτοροτγίυ 
ΟΙΘ ΓΟΠἀΘΓΘα ῬΑ ΠΥ ἰδοῦσα ὈΥ τἢ6 
το ΓΙ ]6. δίσοσι 65 οἵ ἴῃ6 Θσασ, δ οησδ 
ἃ554551ὴ5 ΔηἋ τοῦ 6Υ5, νῃο, δἰ πουρὰ τἢ 8 
Ομ βιίδηὴ8 γε ποῖ Καὶγ ἴο Ὀ6 (ἢς 
ἀϊτοςοῖ οἱ)δοεῖς οὗ [Π6]Γ δἴίδοκϑ, τηυδί ἤᾶνα 
Περεά ἴο τῆᾶκα ἴῃ6 πηδδηῃβ οὗ {Πεὶγ 50Ὁ- 
βἰδίδῃησα Ργξοδσοι8. ὙΠ οτος ννα5 ἃ ἰΔτηϊης 
ἴῃ τῆε γοῖσῃ οὗ (ἰδιυάϊυ5 δηαὰ τἢ6 ρῥυῖνᾶ- 
ΟΠ 5 ΔΟσοΙΡΔΏΥηρ ἰἴΐ, ἴοΓ [6 τα] Πρ διοα 

οὗ Ὑῃϊοἢ 8.. Ῥαὺϊ] παὰ ῥσγενιουϑὶυ ὕδεῃ 
Ἰηβίσυ ηῖδ] ἴῃ ρῥτγον  αΐηρ (Αςῖβ ΧΙ, 29, 
30), ΠΔΥ ἢᾶνα Ὀδδη 511} σομιϊουϊηρ. 
Ἰπαερθη θην οἵ τμ6 ραησταὶ αἰβοσάσσ, τ 
15. ΘΑΞΥ ἴο σοιαργεῃεηα δον αἰβῆσυϊς [ἢ 6 
ΟὨ τ ϑιίδη5, γοργά θα ἃ5 σεηθράθβ ἴτοπὶ 
[ῃ6 παῖοηδὶ (δ τδγ λνα ἰουηά 1ἴ ἴο 
ΘάΓΏ {ΠΟΙ ἀΔ}}Ὺ Ὀτοαα, δηα (ΠΟΙ βυβοτ- 
Ἱπρθ ΜΕΥ ῬγΟ ΑΌΪ τα ἢ ΙΏΟΙΘ 56 νοτα 
[ΠΔ} 15 υ504}}Υ ᾿τηδρΊηςα, 

[ι ψὰβ ποῖ ρϑηεσαὶ Οῃ βίη ἀυ 
ΤΏΘΙΘΙΥ ποῦ ὄνϑῇ ἢἰ5 ἰδγσνεηΐ ἰονα ἰοιγαγαάβ 
Ἦἢϊ5 Ὀτοίῆσθεα δοσοσάϊηρ ἴο [6 δεβῇ 
(οι. ἰχ. 2, 3), νι ἢ ἀταν ἴῃ6 ΑΡοϑβι]8 
Ποατῖ δῃὰ δου] ᾿ηῖο [ῃ6 ψοσῖ οὗ τα] τοί, 
Ομδ οἵ τἢ6 ἁγία 5. 1η ἴῃς σοτῃραςῖ σοη- 
οἰυάἀει θεν δόη ἢϊπι δηα ἴῃς ρ1114Γ.-Δρ Ξ[]65 
ἴῃ Α.Ὁ. 51 (6 4]. 11. 10} 'ννὰ5 ἰῃαϊ ἢ6 5ῃου]ὰ 
Τα θα εσ ἴῃ6 ΡΟΟΥ ἀιιοηρϑβῖ ἴἢ6 [6 ]5ἢ 
Ὀδίιονοῖθ. Ηἰἱς ῥγοδοῆ!ηρ δηα τω Ὠ]5.1Υ 
γα ἰοοκεὰ ὕροῦ νι 0 ρτεδὶ νου σ 
ΌΥ τδηγ δἱ [6γιβα θη, δηὰ βοός 6ὐΘ ἢ 
ἀουδιοα ΠΕ ΘΥ Π15 σῃυτοῦθ5 αγα ῥτοὸ- 
ΡοΥγ Ομηςίδη σοιητη 1165 αἵ 4}. Τῆς 
ΜΊΔΟΥ Δη ἃ ΓοπΊοῖο  ἢ15 ΓΤ 55] ΟΏΔΓΥ ΔΟΓΙΝΥ 
Ὀεοάπια ἴῃς τογὸ νου] [656 τα] ϑρΊν]ηρ5 
ραῖΏΕΥ δίγοηρίῃ, δηὰ {ΠῈῪ δα Ὀδδη σοῦ- 
διιηθα Ὀγ τεσθηΐ σταρογίβ ἔσγοπὶ (ὐοτηϊῇ. 
ΑὮ οχίσγειηςα ρασίγ, ΨΏΙΟΠ ῥσγεϊθηαθα ἴο 
[ἢ6 δυρροτὶ οἵ οσμῃοάοχ ρειβοῃβ 'π ἴῃ6 
Ῥαγθηΐ μυχοῦ, παα ρυγουςὰ δὶπὰ τ} 
ΒοΟΘΌΠΥ πο (ῃ6 βε]4 οἵ 15 Ἰαθοιιτβ δηᾶ 
Δα Ξἰγαϊηθα δνεσν ἤδῖνα ἴο (ἰ65ἴΓΟΥ ἢ]5 
ψοΚ. Ηε νὰϑ5 οὐ ἴδπε ροϊηῖΐ οὗ ὈΓΏρΊηΣ 
Ἦ15 ΤᾺ] ΙΒΙΤΥ ἴῃ ἴῃ Εδϑὶ ἴο ἃ οἷοβθ, δηά 
Μηδ τ ]ρῆς Ὀ6(4}] Π15 σθηι}}6 ἰουπάδιοηϑ, 
ῬΏΘη ἢ6 νγὰβ ὯῸ ἰοηροΥ ῥργοϑεηΐ ἴο ἥρῃϊ 
{Π6ῖσ Ὀατ]6, πλυϑῖ ἤᾶνε σαυδοα ἢ! στανα 
σοπσοσῃ. [{, Ὀείοστε ἢ]5 ἀδρατγίυγε ἴοσ 
[πΠ6 ἔατ νϑϑῖ, ἢς σου] βϑης οὐ σοῆυου ἴο 
7ογυβα θη, 85 ἃ ἰαϑῖ τηθπηοσιδὶ οὗ Ὠιγηϑεϊξ, 
ἃ Ὀουπο αι] σι ἔτομι [ἢ 6 Πδαῖῇθη Ὀτειῆγοῃ 
ἴο ἴῃς. ᾿προνουϑηδα τροϑιηθεῖβ οὗ [ἢ6 
ΤΊ ΘΓ σοτηπηηϊγ, 6 τηϊρῃϊ δηςοϊραῖς 
[παι 1 νου]α ἤᾶνα ἃ ἰανουσαῦϊα οβεςιὶ 
ΜΠ τείοσεησα ἴο 411] τὴς πηαί[ογ5 ν ΠΙΟἢ 
ἢ6 Παά πον ἀξδορὶγ δὲ ἤδαγτῖ. [ἰ ψουἹὰ 
Ὀ6 ἃ ταϑΕ ΓΟΩΥ ἴηδῖ ἢ6 ννᾶ5 45 (Δ [] ἃ5 
νοῦ ἴο ἴδε σοπίγαος Ὀοῖνθοη ἢϊπλ ἀπά 
ἴῃς οτρίηδὶ Αροβίὶθϑ δηὰ ἴῃ ἴΠοῖῸ ννᾶϑ 
ποῖ ἃ ρτϑαῖ οῃδαβδῃλ Ὀεΐνθοῃ [πο δηά 
Ὠϊη], 25 1 ρἰθαϑθὰ ἢϊ5 δάνθγϑβαζιθβ. ἴο 
αϑϑοσῖ, [{ που]ὰ Ὀδ ἃ ρτοοί ἰῃδζ θοϊῃ ἢς 



γ.1.} 

Δ) ἢἷἰς σοηνοτγίβ (ΪΪγ τεσορηϊβοα (ἢ6 
οδγάϊηδὶ (Ὠγχιϑιῖδη Ῥτιηςῖρ]6 οἵ Ὀτοῖμοτὶγ 
ΪΙονα δῃᾺ σου οῆδνν ἱπάιγθοῖγ δὰΐ 
οσ οι] {παῖ [ΠῈΥ ψεσα δηχίοι5 ἴο τηδϊῃ- 
ἴδῃ ἴῃ6 Ὀομὰ οἷα σομπμοη ἴδ ΜΠ ἢ 
7 ν ϑῃ ὈδΙανεσβ. Ηε τοϊρὶιῖ ἤορὲ {Πᾶὶ 
ἀἰσιγ 511] πλθ  Ὀ6Γ5 οὗ ἴῃς πιοῖευ-ουτοἢ 
νοῦ] ἃ ἰοοῖς ψ ἢ [655 ἀουτ]ηρ ογ6 5 ὩΡοὴ 
ἴ6 Οφηῖ]α Ὀγοϊμοσμοοας δηα ρῖνε ἢο 
οσουηϊδηδησς ἴο (ῖἢς6 δήνθυβατγιθβ, γγῆο 
ΜΟΙ] ἢ0 ἀουδὲ Ρυγϑὺς ΤΠΕΙΓ νου ψΏδη 
Ὧδ6 ννᾶ5 5ΌΠ6. 

τ ψουἹὰ 5δϑῖὴ ἴτοτῃ Εοιη. χν. 25 ἴῃδι 
[ῃς οοἰϊδοῖοη ἰτεαϊδαὰ ἢ ἴἢ656 σῃαρίοτϑο 
(ν111.,. 1Χχ.) ννᾶ5 τοδί τοῖο ἴο [ἢ Οῃυτοῇθ5 
οἵ Μδοδάοῃια δηᾶὰ (οσιηῖῃ, τῇς σματ 
οἵ [6 Οσαϊαϊίαῃ Οἤυγοῆα5 (1 Οὐογ. χνὶ. 1) 
δΔηὰ Ρῥδυῆδρβ οἵ οἴμοῖβ ἴῇ Αϑίὰ ΜΙΠΟΥΣ 
μανηρῦ Ὀδθὴ ἈΡΡΑΓΘΏΓΥ δἰσγολαγ ίοτ- 
ψαιάθα ἴο 76τιβαίεση. ὍΤῃῈ ἢτθὶ δη- 
πουποσηθηὶ οὗ τἢ6 ϑβυρβογιρίίοη δἱ 
Οουηῖῃ Ψψὰς (ΚΟ ἃρ δαροηὶγ, Ὀὰϊ ὯΟ 
ΘΏΘΓΡΟΙΟ τηθάϑιτο85 ΜΟΙ δαορίεα ἴοτ 
σἰνὶηρ εἴεςξ ἴο σοοά ᾿ηϊδητίοηδ, ΔΙ ΠΟ ρΡἢ 
ἴ(ἤετα νγὰ8 0 ἰαςὶ οὗ πηδδῃβ (ν}11. 14), 
δΔηα Ιἰ 15,10 ἰλςϊ, ραϊδηΐ [Παϊ 4 0 Κ υνΑΓπΊ- 
Ὧ655 δά ϑβιροτνοηδα { ποῖ ἃ ροβίξνε 
ἸηαἸϑροβιίοη ἴο ῥτοσθοα ψ ἢ [ῃ6 υπηάετ- 
ἰακίηρ. Τῆδ οδιι565 οἱ [15 οῆδηρε οἵ 
ἴξϑιηρ ἃῖα ποῖ ἔασ ἴο 5866Κ. Α οοηβιοί 
Ὀθεῖννεσ τς Ομυγοῆ δηὰ ἴῃ6 Αροβί!θ 
λα Ἰηϊεγνθηθα δηὰ ἃ ραγί!4] 816 δι! οα, 
ΜΠ ἢ τνὰ5 ἴΠ6 τη4}ὴ ᾿ἱρθαϊηθηΐ ἴο [ἢ 6 
ΜΟΥΚ. δϑοηὸ ἐδξαγεὰ ἰδὲ το ψνου]Ἱά 
ΟὨΪΥ ἱπηρονθτϑῇ ἱποιηβοῖναθ ὈΥ ρινιηρ 
(ν1}}1, 12)... ΑὉ ᾿ργαϑϑίοη ἢδα Ὀδδη ἴἢ- 
ουἱοαῖϊοα ἴμαὶ ἴῃ6 Αροβιὶς γοϑοτῖθα ἴοο 
ἔγεεϊγ ἴο ἴἢδ56 Ὄχδοίίοῃβ οἵ πΠΊΟΏΘΥ (ΧἹ!. 
17. 18), ἀπὰ τῃ6 τηδ];ρηδηΐϊ ᾿πϑι πυδ ]Οἢ 
ἢδα Ὀδδη ἴἤγονῃ οὖ (ῃαἰ ἢς δα δῇ γα 
ἴο ]5 ργιναῖο δἀνδηΐαροθ. ὙΤηα [υ64]Ζ6Γ5, 

ΟΗΑΡΤΕΚΞ ΥἼΠΙἼΙ. 

: “7 “ἰἰγγαλ δδοε τῥ ἰο α ἤδεγα] ἐορίγἐὀμίονε 
,»γ» δε 2οοῦ ταὐπῖς αὐ ϑεγισαίσσι, ὃν ἐἦξ 
ἐχαγερίρ ο7 δε 7αεεάδορέαρς, 7 ὁν κορρερρερι- 
εἕἰαίον οὐ “δεῖν ογ πο )ογισαγαίμεις, 9. ὃγ 1ἠξ 
ἐχαγιρίς οΥΓ Ολγίσί, 14 αμα ὃν 1Ὧπ τβιγημας 
ῥόγοἥέ λα εἀαΐ γεαομ»πα ἰο ἐλεγιεείνες ἐλεγεὸνγ ἃ; 
16 εοπεη τ 19 ἑάωρ 146. ἐμέεσγεν ἀπά 

ΟΗΑΡ. ΤΠ. 1. “Βαϊ νὰ ποῖ!ν ἴο γοι, 
Ὀγσείῃγεη, ἴπ6 στᾶςο οὗ Οοά ννῃϊοῇ ἰ5 σίνϑθῃ ἰὰ 
[86 ΟΠ ΟΣοἢ 5 οὗ ΜδοἼοβάοηϊδ." “Βα: " ἀοηοῖοβ 

11. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘ. ΝΙΠ|. 

ΔΙ δουρἢ ἴΠ αν τῖσῃϊ να θδθ ἐχρεοϊςά 
ἴο γ16]} ἴο πο Ομ ἴμ Ζ6ὰ] ἴογ βοῇ ἃ σδιι56, 
ὯΟ ἀουδῖ ταϑιβίθα 1ζ 1} 4}} (δ ῚΓ τηϊρδζ, 
ΡΑΥΓΥ ἴσοπὶ λίγο ἴο δῖ, Ρδ0}}5 ἰοδομίης 
δΔηἀ Ρεύβοῃ, ραυΠῪ Ὀδοδιι56 {Π6Ὺ [οτοϑαῦν 
[ῃδι τῃ6 ϑισο655 οὗ [πῃ 6 βοῆδπηα ἰθηαερά ἴο 
ΟνΘΥΠΤΟΥ {πεῖΣ ον ἰηἤμθηςθ. Τἢϊ5 
δἰτὰἀ6 οὗ {πη σ5 νου Ὀς οὐβεσνθα ὈΥ 
Τιῖὰ5 δηὰ στεροτίεα ἴο τῃ6 Αροβίϊθ, νο 
56 615 ἴποσουρὮ ΪΥ ἴο να σοι ργε θη άθα 
τῇὴ6 ΘηΓΙΕ σδῖίίοη. [ἴ νγὰβ8 ποῖ οὔθ 
ΜΉΠΙΟΣ ΡΓΟΠ σε 4 ὈΣΠΠΔηΣ ᾿ἰδσὰθ ἴο Πὶ5 
σμογιϑηθα ρῥσγο͵]εςῖ, θὰϊ 51} τπ6 τϑαλςτίοη 
οἔὗ ἔδεϊὴρ ἢ 5 ἵανουῦ δηά [ἢ6 εηϊδιι- 
βἰδϑίὶς γερατά ἰοτ ἢΐϊηι, τηδηϊϑῖθα ἴῃ τἢ6 
ὈΓοθθηοθ οὗ ΤΙ5 ὈΥ ἃ οσοηβρίάρφγαθ]ε 
ΡῬογίοη οὔτῃς Ομυτοὴ, τη ϑῃθα συβηοϊδηϊ 
Βτουηάβ ἔογ πορίηρ {μαῖ 6 τηῖρΐ ποῖ 
ΟὨΪΥ τη α]6 ἴῃς ἤληγα οὗ σματν ἡ ῃϊοἢ 
Βαὰ δηκ ἄοννῃ ἰηΐο 115 δι θτβ, Ὀὰϊ 5110 
ἊΡ 5 ςἢ δῇ ΔΟΙΝΙΥ 45 γαϊρῆϊ ἰδ ἴο δΔῃ 
Ἰπλ] αϊαία ῥσγασίῖσαὶ γαϑαϊς ηοῖ ἀμ ουὮ 
οἵ ἃ Ομυτοῦ ψῃϊοῦ μαα Ὀξεα 50 ὨΙΡΉΪ 
οιἴ6α ν ἢ ΟΠΘΓ ρτάςαϑ. 

γνπ [15 οὈ]δοῖ ἴῃ νοῦν δηα αιἀδά ὉγῪ 
6. ϑρ] θη α δχαρὶς οὗ Μαςεαοηϊδη 
56] ϑδοτίῆος, οὐ νηοῦ ἢ6 ψὰ5 δὴ δ6γα- 
Μἱη655, ἢ6 νυτ65 ἴΠ656 ἴνο οπαρίοτγϑ, 
ΜΏΙΟἢ ᾿Ιδᾶνο ΠΟ τοῖν -9ρηηρ οἵ ΟΠ 5τΔὰ 
ὈουΠΓΥ υπϊοιοῆθα, δηὰ ἡνὨ]οἢ ἃγα ρΡθτ- 
νδῆβα νψἢ ἃ 5ρὶπιὶ οὗ υλϊῖεαὰ δαγηθϑίηθβ5, 
ἀε]σδογ, δηα 5] ΠΊρ]1ογ. ΤΊΘΙΓ Ροϑι θη 
ἴῃ [λ6 ροῆσγαὶ βίγυσίαγε οἵ [ῃ6 ΕΡΙ5116 15 
πηοϑὶ 1Π16]]15}10]6, ἔοτ ΤΠ6Υ σοηβιταῖα δῇ 
Δαγ γα ὉΪ6 δ ρρΙΘηιθηὶ ἴο 115 ἢγϑοι δηΐ 
ΟΠ ΟΙΠἸΔΊΟΤΥ Ῥοτγίίοη δηά 1: νου ἤδνα 
ὕδδη Ἰη]ρ 5516 ἔγοηλ ἴῃ 6 παΐυγα οὗ {ΠΕῚΓΣ 
σοηΐϊδηίβ ἴο να δρρεηάβα τῃδι ἴο τῃς 
ὈΠΒΡΑΠ ΩΡ Ροΐδιηϊς ἀραϊηδί ἢϊ5 ᾿γγεοοῦ- 
οἰἰα Ὁ] 6 δηϊδροηϊδῖα (χ.---χ .) σψιθουΐ 
ΔΥΆΚΘΏΙΩΡ ἃ ΡΔΙηΐι] 56η56 οἵ αἸΞΠΑΙΙΏΟΏΥ. 

το ἔέηρησες ο7 ΤΖηες, ἀκα “λοτε οἱλεν ὀγείλγέρ, 
τυσ πον ἀξς γεφμετί, εχ λογίαίδογι, αμα κοηὲ" 
»"ἐπἰαέΐον», τοῦ ῥμγβοσοίν εονθ ἰο ἑλέγε ,ῸὉ 
ἐλὲς ὀιεείρεςς. 

ΟΚΕΟΝΈΕ, Ρτγείῆγε ννε ἀο 
γου ἴο νγῖς οὗ τῆς. ργᾶςε οὗ 

(σοά Ὀεβίονγεά οὐ τὰς Ἴἢυτοῆοθβ οὗ 
ΜΜδοεἀοηΐᾷ ; 

{γδηβιοη ἴο ἃ πενν ἴορὶς ἴῃ 3110 Δης {6515 ἴο 
ἴῃς σοηβάεηςε (1. 16). Ης Π48 σοπἤάεποε ἴῃ 
1π6πὶ, θυζ [ΠΟΤΕ 15 δου ε τ ιης ΌΥ νυ] ἢ 15 {γιδῖ 
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2 Ἦονν ἴδδῖ 'ἱπ ἃ ργεαῖ ταὶ οὗ 
ΔΙ σείοη τῆς δρυηάδηος οὗ {ἢεὶγ ἸΟΥ 
δηά {Πεὶγ ἀεερ ρονεγῖν δδουπάεά υπῖο 
τῆς τσ ἢ θ5 οὗ τῆεἰγ ΠΕ ΓΆΠΥ. 

4 ἔογ τὸ ἐλεῖγ ροννεῦ, 1 θδᾶγ γε- 
ςογά, γεᾶ, δηὰ Ὀεγοπὰ ἐῤεὶγ βουνοῦ 
ἐδεν τῦῖνς νυ ]]Ἰηρ οὐ τΠεπλβεῖνοϑβ ; 

4 Ῥτανὶπρ τκ8. νυ πλυςἢ ἸηΓΘαῖΥ 

ΤΏΔΥ ὃς ΠΤ ΕΓ βυϊδδίδηξζίαῖοα, “νὰ ποιιν " 
18 Αἰϑο ἃ ὑγδρδσζαίοσυ ρῆγαϑθ, δπιρμαϑίζίης [86 
βιιδ]εςῖ ννςἢ [ἴ Ἰηἰγοάτιςθ5. [{ 15 ρδου δγ ἴο 
ἴῃς. ργοὶρ οἵ δῖ. Ρδι}}}5 Εριϑῖ]ε5 ἴο ψῃϊο ἢ 
1 ον. δεϊοηρϑ (Βρ. ἱεπιοοῖ, Οἱ. 1. 11). ΤῊ 
ἴογτῃ “ Ὀγοίῆγθη " ἴοο, οἴδθη Δηῃου Ώς65 ἔγοϑἢ 
τηλῖῖεσ. Ηδεῖο [ἴ βἴγικοβ ἴ[ῆ6 Κογ-ηοῖς οὗ ἴδε 
ϑοοίίοη, 8 Ὀγοϊμογγ-ίονε 15 ἴπε πιοῖϊνα οὔ 
Αἰ πιϑ- ινίηρ. ὙΠ 264] οὗ ἴῃς Μαδοεαομῃίδῃβ, 
ἴο ννϊςἢ 51. δι} ννὰ5 δὴ Ἔεγὸ- 655, νν85 δὴ 
Ἔχοο]θηΐϊ σίαγίϊηρ-Ροηϊ [ῸΓ δὶ5 ἴορὶς δηά 
οδὶουϊαῖοα ἴο ργοόονοκε δηϊδίοη. Τἢς ἄγϑί 
οδιιβ6 οὗ ΟΠ γιϑζίδη 4} 1ι5- ιν ἰ5 (Π6 σσᾶοθ οὗ 
Οοά, δηὰ μὲ βρθοϊῆς ᾿ἰπκ σοηηεδοζίης οαυ58 
δηὰ εβεοῖ, Δηα τηλκίηρ “ἴὴ6 γσστᾶςς οὗ Οοά 
ἑυεη ἴο θεσοιης ἴἢ6 ρσύδοε οὗ σοὰ ψιυέην," 

15 βίαϊοά ἰῇ νν. 8,9ς. ΤῊΣ ράσο “μίνϑῃ ἰὰ 
{πΠ6Ὸ Ομιγοἢθ5, ἀδηοίος {παΐὶ τῇδ σῇ το 68 
ὑΟΓΟ γεοσορίδοϊοβ δηά φόιῥάϊηρ-ρίαεες οἵ τῆς 
ξταςα. 

Φ. “δῖ, ἢ πὰ 98 ΔΡῬτονθὰῃ 988 οὔ δῇ! ς- 
τοη, ἴδ6 5ιιροτ-διπάδηςσς οὗ {Ποῖγ ἸΟΥ δηά 
{Ποῖγ ἀθορ- ϑεγοδιηρ ῬΟΥΘΟΓΙΥ βιυρεγαδοιπάσὰ 
ἴο 86 τίς θ5 οὔΠεῖγ δ πα] θπιϊπ ἀπ 6885." [1 
18 5414 οὗ ἴδ ἰη τ 8688. ἱ. 6, [δὲ ΠΟῪ “τε- 
οεἰνθὰ ἴδ ννογά ἴῃ πχυςἢ δῆϊς ο νν ἢ ἸΟΥ οὗ 
1ῃ6 Ηοὶγ Ομοϑβι." Ουῇ οὗ ρεγδεουςίοη5 (Αςῖ8 
ΧΥΪΙ. 6 ἢ. ; τ ΤΏδ655. 1. 14; 11}. 2, 3,) 5) βργυηξ 
ὈοΙῊ ἸΟΥ (Λεῖβ νυ. 41; βοπι. ν. 3, 4, 5,11; 
χίν. 17; Οδὶ. ν. 22) δηά ρονογίΐγ, ἴθ ΤΟΥΤΊΘΓ 
δι ρεγαδουπάϊηρ, πὸ ἰατῖογ ἀγαι πίῃς ἀπά θαϊης 
80 ἀδορ ἄοννῃ ἰηἴο πεῖν ϑδυὐυδίδηςς [Πδῖ ὈΟΙΠΙΥ͂ 
δοειηθα ἱπηροβϑὶθ]6. Ὑεῖ ἴΠ656 ἴννο ορροβίῖθβ 
ννογκίηρ ἰῃ ςοπιδιηδιίοη κὸ δὴ 4ἰΚ8[} δηά 
δὴ δειά, Ὀσγοιιρῃϊ αἀθουϊ 4η ονετγτἤον!ηρ γεβυὶῖ 
νη ἢ 5 οδἰϊοὰ “16 τίοπεβ οὗ {ποὶγ βίηρ!ε- 
τηϊηἀθάηοθ58." διηρ]6-πιηἀθάπο55 [5 [δῖ ϑίδῖθ 
οὗ πεατί ἰῇ ψῃὶοἢ ἃ τὴ ἀο65 ποῖ γεραγά 
Ἦ8 οννὴ ϑἰθηάθσ ππθδῇ8 ΠΟΙ ΔΥ͂ 56]Π5ἢ σοη- 
βιάθγαίίοη, θυϊ 5 ἢϊ5 εγε ἤχϑά Ὄχο υϑίνεὶν 
ὉΡΟη ἢἰ5 Ὀγοίμοτβ πρεά5. Τῆς Αμροβίϊθ 5479 
ποῖ τῆδϊ [6 ςοπιγιδυκίοη, δι ταὶ [Π6 5 5]6- 
ταϊηἀθάηρββ ννᾶ8 τίς, Ὀεοδυβο ᾿ξ ννβ Ζῤὲς ἰδ 
Ὡς νυἱϑῆθὰ ἴο ἀνναάκθη ἱπ ἴῃς (Δογπιμίδηβ. 
δῃουϊὰ τ ορογαῖθ ὑροὴ (ὐογί τ ΐαη νυ ἢ 
ἰηδίολά οὗ ΜαἼοεάοηϊδη ρονεσίγ, {πὸ μαγυεβῖ 
ψνου]ὰ ὃς ρῥ]επίι!. 

8, 4. Τηῖὶβ 5ἰπρὶθ- τα πάθάηθϑβ 15 ργουοά 
δηά ΠΠ]ιδιγαῖοα ὉΥ :---τι. Τ 6 ΠΙΡΘγα  Ὑ οὗ τΒ 6 
6. [11 μβαά θεδη ἴῃ ργορογίίοῃ ἴο δῃά ὄνθῆ 
γοηά (παρά) ἴδε ροννεῦ οὗ [με κίνεσθ. 2. 

1, ΟΟΚΙΝΤΉΙΑΝΒΘ, ΝΠΠ]. ν. 3-ὁϑ΄ὮδΧ 

τας νψνε νου ]ὰ τεςεῖνς τε ρεῆ, δηὰ 
ἰαέε ῤροη με ἴδε {Ἐ]]Ἰοννϑῆ!ρ οὗ τῆς 
πιϊ ηἰδιαγίηρ, ἴο [ἢ 5δἰηϊβ. 

ς Απά 2.1: δὲν ἀϊ4., ποῖ 45 ννε 
Πορεά, Ὀυς ἢἤτβδε ρᾶνε {86 ]Γ ον 
56Ἶνεβ ἴο τῆε [,ογά, δῃά υμἴο ιτι15 ὉΥ 
τε νν}}} οὗ ()οἀ. 

6 Ἰπϑοπλιςὴ τῃαῖ γε ἀεϑιγεὰ ΤΊ τυ, 

ΤΠπε πιοῦνθο. ὙΠῸ διδὰ δοϊεά “οὐ ὑμοὲγ 
ΟὟΩ οδοΐοθ᾽, (αὐθαίρετοι) ννἱπουὺξ σοιαρι- 
Βίοῃ οὐ υγρίην. ὙΒΕΥ νηΐ ἔυγίποσ, “ἢ 
πλυσἢ Θηΐγοα Ὀορείηρ οὗ 8 189 9800 
διὰ [80 Ζ2011ΟὙΘΕΣΡ οΟὗὨ [86 ΣΙ ΒΊΣΥ 
ΨΑΪΟΣ ἰδ το [89 ϑαΐϊπῖθ.) ὉΤῇὲ ννοτάβ 
ἴΪη ἴπ6 ΑΟὟΥ̓. “παῖ ννὸ νοιυϊά τεοεῖνο ἢ ἢᾶνς 
ὯῸ αἷδὶπὶ ἰο βίαπά ἴὴ ἴῃς τοχῖ. “Οσδοθ᾽ 
ΔΡΡγοχίγησλϊεβ {86 ἰάφα οἵ " ἕνουτ,᾽ αἰϊῃοι κῃ 
ΤΏΔΗΥ Θχροβιΐοῦβ τὨϊηὶς 1ἢ185 ϑθῆϑδε ἄἀδγοκά- 
ΤΟΤΥ ἴο ἴδ ἀϊρηιγ οὗ 50 ᾿πηρογίαπι ἃ Μογά. 
Βυΐϊ 566 ΕΡἢ. ἱν. 29; [|ἀπ|65 ἰν. 6;  Ρεῖ 
Υ. 5. ΤΒο Ἑμαγιίδῦϊο ριῆ [56] 5 4 “βσᾶςε " 
ἴῃ 1 Ὅοτ. ΧΡ. 1; 2 ΟοΥ. νἱ}. 19, ἀπά {ΠῸῚῸ 
ΒΕΟΠῚ5Β ἴο Ὅδ6 ΠΟ ΓΟΆΘΟΠ ΨὮΥ τῇς Αροϑίϊθ᾽ 5 
Ρεγηϊβϑίοη ἴο Ἰοίΐη ἴη ἢ βῃοιυ]ὰ ποῖ ἢανὸ {Π6 
584Π16 ὨΔΠΊΘ, Ἔϑρεοῖ}ν νποη τῆς γοαιοϑδῖ ννᾶβ 
θαϑθὰ ὑὕροὴ ἴΠδ σοηδιἀδγαϊίοη (παῖ ἢ ννοῦκ 
ΔΒ ἃ ΠΟΙΥ δοσυῖοθς (ΥἹ}}. 1) ἄοπε ἴο μοὶ γ 
Ῥέῦβοῦβ. ὍὙῃεὲ οτγίριπαὶ ἕο “ {ον βῃὶρ "Ὁ 
(κοινωνία), ἀοε85 ποῖ πηθᾷῃ τΏΟΓΟΙΥ “ ΡΑΓΙΟΙρᾶ- 
(Ἰοη,᾿ Ὀυΐ " πηακίηρ ΟΥ̓ Πανίηρ σοπιπλοη σδιιδε.᾽ 
ὝΠΕΓΘΟ 15 αἰνγὰνβ δῖ ἴῃε γοοῖ οὗ 1[ἴ5 τηθδηϊηρ ἰῇ 
ἴῃς Ν. Τ΄. τὰς Ιάρα οὗ (γί βιίδη σοτηπιιηίοη ἴῃ 
ΟΠΘ ἔοσπιὶ οὔ οἵἷμβογσ. Ἵποσε ψνηῸ δεϑῖονν 
σΠαΓΙΓΥ τηᾶῖο σοπηπιοη σᾶιι56 ὈοΐΪΏ ν ἢ οτς 
ΔΠΟΙ͂ΒΟΣ Δηά ΜΙ [πε γοοὶρίθηῖβ. (οηΐϊοχί απ 
ἰδηριᾶρο ροϊηϊ ἤθγο ἴο ἃ σοπηπλ ΠΥ ΟὗἨ σδιι58 
οη ἴδῃς Ῥατί οὔτπε Μαοδάοηϊδηϑβ ἢ πὸ (οτίη- 
{π|Δὴ58 τδίπογ τῇδ νυν τῆς τοςεῖνοῦβ οὗ 1ῃς 
εἰ. 866 βοψόνοῦ οπι. χυϊ. 29. Τ πε ἴειτῇ ἔοσ 
ἐἐ χῃηἰϑίοσίηρ "ἢ (διακονία) οἴξη ἀεποῖεβ βεγνίης 
ὉΡ πιοδίβ αἵ [0]6, δηὰ ἴπε ογάθγ οὗ εδοοῃβ 
ἴῃ. ἴῃ6 Ομυγοῦ ἴοοὶς [15 (6 ἔτογῃ ἔδαῖ 56η868 
ἴῃ δοσογάδηςε ἢ {μ6 οτρίη οὗ τὸ οβῆςα, 
Αοῖβ νἱ. 2. Τπὲ νογὰά 15 {πεγείογε νετῦ 
ΔΡΡγορσίδία ἴθγθ. Ὅἢ6 ἜΧργΟββιοη5 ἅγὰ ποῖ ἴὸ 
δὲ ἀπηδὶ χαιηδῖθα ἰπ σοπηρ]ίδηοε 1} ἃ 4ιοϑῃοη- 
αὉ]ς ἤριιγο οδ εὰ Ἡδπηα δγϑ5, ἰηῖο ὁ 6 στᾶσε 
οὗ ξε!]οννβῃρ.’ Βοῖῃ! “ἴδε γγαος" δπηὰ 
“6 ΕΠ] 5ΠῚΡ ἢ ΘἜΧργοβα ἴῃ χγοιριάς οὗ ἴῃς 
οηγοαῖγ. Τῆς Μαοράαοηΐϊαη8 τοραγάεα [δα 
ἴθανε ἴο δεῖ ὕροὴ ἴδε ἀθβῖγε ἴο εῖνθ, ρυῖ ἱπῖο 
{πεὶγ μραγίβ ΟΥΎ Οοά (ν. 1), ἃ8 ἃ ξ»γδοίουβ 
Ργίν] μος ἴο Ὀς οδιαϊηοά ἴτοπι ἴμε Αροβίϊο, δῃά 
16 παΐυτε οὗ διιςἢ εἰνίην, νν ἢ ννᾶ85 δὴ δοῖ 
οὗ [ον νυ Ὀοιίνοσβ, μοϊρίοηςα [Π6 
δγάουγ οὗ ἴεν ἀσθϑίγο. 

δ. ΤΊ σγοννηἰηρ Ὄχοο ] ηςΥ οὔ δεῖς ΒΟΟΒΙΥ͂ 
5 ἀεβογι θα ὩθρδινοῖὶΥ δηὰ ροβιἰνοὶγ. [1{ νυὯδ 
Ὠοΐῖ δΒιιοἢ 25 ἴδε Αροβίὶς δὰ βοροά, Ηορε 



ν. 7--8.] 

ταὶ Ὧ5 ες μδὰ Ὀερυπ, 80 ἢθ ψνου]ά 
Αἶδο βηϊδὴ 'ἰπ γοὺ τῇῆ6 584π|6 ργδοβ 
αἶ5ο. 

γ ΤΓΒετγείογς, ἃ5 γε δϑουπὰ ἴῃ ἘνεγΥ 
ἐλίηρ, ἱπ (Δτἢ. δηὰ υἴτεγαπος, δηά 
Κηονϊεάρε, Δηὰ ἐπ 411 ἀΠ]ίρεπςος, ἀπά 

ποοὰ ποῖ ὃς ἀϊυϊεὰ ᾿ηΐο συ γπλ56 ΟΣ ὀχρϑοῖδ- 
ὕοη. Ηεδ δὰ δορεά ν}}] οὗ ἴδοπὶ, Ὀυΐ, οἡ 
δεοςοιῖ οὗ {μεῖγ ρονυεγγ πδὰ Ἰοοκοϑα ἔοῦ οῃ]γ 
δἰοπάοσ δοϑἰϑίδηςσθο. ἡ ἴπῸ σοηίΐγαγσυ, δονν- 
ἜΥΟΥ, ΠΟΥ πιδάθ πο 5] }6ϊ Τσοηιγὶ δυο, ποτ 
νγὰ5 ἴΠ6ῚΓ γα Οὴθ οὗ ΠΙΟΠΕΥ τηογοὶγ, Ὀυϊ οὗ 
ΠΟ πΊ5 Εν 65, ἢγϑί δηὰ ἰοσγοπηοβῖ, ἴο ἴῃς [,ογὰ, 
Ψ80 γᾶνε Η ἱπιϑεὶῇ ἕον πε (08. ἱ. κα ; 11. 20), 
δηὰ 4150 ἴο {πὸ Αροβίϊθ, 845 ἴδε πη! ηἰβίοσ, 
[ἤγουν ποπὶ Ο Γδῖ 5 56 ϑϑοσῆςε Ὠδα Ὀφθῃ 
ταδάδ Κηοόννη ἴο ἴποιῃ, δηὰ [σου νἤοτῃ ἴῃ 6 
νοῦ Κ οὗ ἰονα ἔοτ (6 βδϊηΐβ ννᾶ8 ργοσθεάϊηξς. 
“ Εἰγδῖ ᾿ ΤΊΔΥῪ τπηθδὴ ἴο (ἢ γϑῖ ῬΓΣΛΔΓΙΪΥ δηά 
ομοῆγ, δἀπὰ ἴο [με Αροβίϊθ βϑεοοπάδυιν δπὰ 
Βυθοτγα!ηδίοὶυ, οὐ (δῖ ἴμ6 σγεδίογ γῆ οὗ 
{πεογηϑοῖνοθ ννᾶ8 πιδάθ ἰῃ ἐῤε γε ἱπρίαπεε, 
[π6 δυῤδδδηϊδηΐ 6855 ἱπιροτίδηϊ δ οἵ {πεὶγ 
δυδοίΐδηςθ Ὀεϊηρ ποῖ ΟΧΡΓΟΞΒΙΥ τηοπιοηδα ὃυΐ 
ἱπυρ οὰ. [ἢ ΔΠΥ͂ ο856 {πΕῪ ρίδοθα {πε βοῖνο5 
δηοά 4}1} [αὶ (ΠΟΥ ροβϑοϑϑεὰ αἵ {πὸ δὐϑο]ιῖς 
ἀἰδροβδὶ οὗ (γίϑῖ δῃά ἢ}]5 Αροϑβίὶθ. Τὴ 5 ΒΟΥ 
ἀϊὰ “1Βγουμῃ ἴδε νν}}} οὗ Οὐ " νογκίης ὕροῃ 
1Π 6 Γ ν1}} (ν. 1.) ἢ ργοσαριίπς δηὰ 5ο] ςιτα- 
το, γοῖ τποῪ δοϊοα “οὗ {πο οννη Ἄοδοὶςθ," 
Ὀέοσδυδε οὗ {πεῖγ ἰησίδηϊ δηὰ ϑᾶρογ σοιῃρ]δπος 
ψἢ (ἢ ἀἰνηα ᾿πγρι}}56. ᾿ 

6. Τεβε ποδὶθ πηδηϊ δϑίδίοηβ ἅτ Θηου ἢ 
“τ ΊΟΣ τ τοοχδοτί Τὶ 5, ἴηΔἴ Δοσογαϊηρ 848 
ἢ6 ῬΣΘΟΥΣΟΌΘΙΥ ἰπαἰτίαἰθὰά, 50 ἢὸ 5Πο0ι}] ἃ 4͵50 
Ῥοτζοοῖῦ ἰοψατγὰθ γου ᾿Δὲ5 σσγᾶςο 4150." Τὴ 
56] -ἀενοίίοη δπὰ 56εἰ -ϑδοῆπος οὗ ἴπΠ6ὸ Μαςς- 
ἀοηίδηβ ἰηάυςοά Ἀϊπὶ ἴο ἴακε οἴορβ ψ ςοἢ 
βου ά ἀγανν ἴῃς ΟοΥηςίΔη85 450 ἰηῖο ἴΠ6 
54Π|6 δἴγοηῃξ ουγτγοηΐ οὗ σμαγγ, δηὰ ργενεηΐ 
{πὸπὶ ἔστοῖη δείηρ ουϊδίτρρεά ΟΥ̓ οΟἿΠΕΓ 
ΟΠυγοῆε5. ΤὨε πιεπίίοη οὗ [ἢ18 ἐχῃοτγίδίίοη 
νοι] βάν ΤΊι5 ΤῸΠῚ ΔΠΥ ἱπιρυϊλίίοη οὗ 
Βανηρ μέ ῥί»ισεί Κ᾽ ἴΟΟ ὈΓοπΊΪ ΠΟ ΠΙΥ ἰογνναγά 
85 ΔΏ Δρθηΐ 1Π ἃ ΤΌΠΟΥ πηρῖῖογ, νυ Ποῦ [15 
νν5 ἴῃς Αροϑβίϊθ᾽ 8 ρΌΓΡΟΘΘ ἴῃ τθηΠ]οηης ᾿ἴ ΟΓΥ 
ῃοῖ. Τ]ιΘ ννογάϑ δοίῇ ἴον “ Ἰηἰτίαῖε" (ἐνάρχεσ- 
θαι) πὰ ἴογ “ ρεγίεςϊ " (νϊ. 1) ἃγὸ Πίογαίὶς 
τευ πΊ8, [Π|6 ἔοστλοῦ γοίειτίηρ ἴο ἴΠς ὈΓΕΙ ΠῚ ΠΑΓῪ 
τί 65, [ἢ ἰδίζογ ἴο ἴῃ ἄτι ἀπά [.}} ρογξογπιδηςα 
οἵ Ξκδεσυϊῆςο. ΤἬΉΏΘΥ ἄγ ἈΔΡΡΙΪΥ ἀρρ θὰ πογὸ ἴο 
ἴῃ ““ οὐϊαϊίοηβ " οὗὨ «ἰπιϑείνιης. Τίϊυ5. δά, 
88 ἍῸ ΠΥ ΘΑ5ΙΪΥ 8ΠρΡροϑθ, ἰης πιαῖοα ἴὸ ἴδ6 
(ογης ίδηβ παῖ ἴπ6 δοσὶ τπηοάθ οὗ ρἰνίην 
δυρϑιαπίϊδὶ σοηῇγγηαϊίοη ἰο ΤΠ οῖγ ργοίοβϑιοηβ οὗ 
26] ογ τἴπὸ Αροϑβίίε ννᾶ5 δἴ οῆςθ ἴο 8εῖ δδοιιῖ 
δε ἐχεουϊίοη οὗ [815 ᾿πγεγίπς ρίδῃ οὗἉ σβαγι, 
δηὰ ἴπὸν δὰ ΔΡρΑγΕΠΕΥ δεοῖϊθὰ πρὸη ἢ]18 
σου 56] Ὀυῖ, [γουρἢ ἴῃς 5δογίποϑβ οὗ ἢ 15 βίαγ, 
βδά ἠοἵ ςοπιρίεἰοά 186 ννοῦκ. Τῆς “ 4150" 

11. ΓΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ5. ΝΠ. 

ἐπ γουγ ἰονε ἴο υ.9 426 τῃλί γ6 Δδοιιπά 
ἰῃ 1}15 ρτᾶςε «80. 

8 1 βρελκ ποῖ ὈΥ ςοπῃτηαπάπηοηϊ, 
δυῖ ὈΥ οςςδβίοη οὐ τῆς ἐογνγαγάπεβϑ 
οὗ οἴδετγβ, ἀπά ἴο ργονε [ἢ6 5: ΠΟΘ Υ 
οἵ γουτγ ἶονα. 

ἴῃ “(15 ρτᾶσο εα͵80" στείετβ ἴο ἴῃς οἴπεσ ΠΑΡΡΥ͂ 
Γοβυ 15 ψῃϊοῖ ΤιϊυβΒ δαά «ιίδίηθα, οὐ ἴἴ ΤΏΔΥ͂ 
Ὀδ ἴλκθὴ ἴῃ (ἢ6 5ΔΠ|6Ὲ 56η886 85 “ δίϑο" δἱ {πε 
οηά οὗ ἴδ ποχί γεῦβθο. “Ῥογζοοῖ [οὐγατὰθ 
γοῦ᾽" πιοδῃβ [μαΐ Τ ζιι8 ννλ5 ᾿οπηπ)5ϑοησὰ ἴο 
Δοσοιηρ ἢ ἃ ροοά “εγυΐες το ἴπε ΟογπιΒίΔη5. 
ΤΊ (οτιηϊίδης. ργοβεπῖοα ἃ πιαγκεὶ σοπ- 

(γαϑὲ ἴο ἴο Μαςθάοηϊδη5, ἔογ {ΠΕ ἢδά ϑἤθνγῃ 
ΔῊ ΔἸΔΟΥΠῪ ἴο σῖνε ψπουϊ ἀοίπρ ἁηγτηηξ : 
{ΔῈ Ὺ μά βυβεγεὰ πὸ ρετϑεσυϊίοῃ οῦ αἰπιςίοη ; 
ΠΟΥ ννοτο σομηραγδίινοὶ ννεϑ (Υ. 14); 
1Π6Ὺ παὰ θόεη σου ηάεα οὗ {πεὶγ ἀυγ, τ ὕοσ. 
χνὶ, 1-: (67 μλὰ ποῖ ρίνθ (Ἀειηβεῖνεβ ἴο 
ΑἸ τίβι, ποῦ γεῖ ἴο ΕἸ γιϑῖ'β πιϊπίβίογ, ἴδ 
Αροϑίϊο, δυῖ δά ποϊά {ποπιϑεῖνοβ ἰῃ ΤΈ5ΕΓΥα 
ἔγοτῃ ἀπνν ΟΓΥ σοπϑβί ἀογαιίοῃϑ ; ΠΟΥ Πδὰ [Δ]]16ῃ 
5ποτί οὔ 81. Ραι}}5 ἤορεβ: γεῖ δ ἰ5 580 Ἰδδὶου 
ἔοτγ ἴπε Βοπουτ οὗ ἴμε ΟΒυγοῖ οὗὨ μἷ5 ργάς δηᾶ 
αἰεοςκίοη, [αὶ ἢς βοηάς ἃ Ἵοοἰϊοαρις δἰἰδομοά 
ἴο [Ὁ ΌΥ πον γ- Κηϊ θα Ὀοπάϑβ οὗ ἰονο, ἴο μεὶρ 
{π6πὶ ἰογνναγά ἴῃ τποὶγ ἀυτγ, [πΠ4ὲ (ΠΟΥ ΤΩΔῪ 
[2}} Ὀεδίηά ἴῃ πο ριῆ. 

7. Ἧε [δά Δρραγεηο ἱποιρῃῖ οἵ {γγίης 
Ὠετο Υ οχιοσίδιιοη οὐ᾽ γϑαδοηίηρ ἴο σζϑοπῆους 
ἴῃς ἀἰῆοι 65. ΔΙ ἢ. ἢ6 Κπενν βίοοι ἰη (ῃς 
ΨΑΥ ΟΥ̓ θἧΤΙτυ5᾽5 διιοσοθθ. “Βα Ὁ" 6 δὐβίδιῃβ. 
ἘΒα1᾽ 5ῃουϊα δὲ διιδϑι το ἔογ "ἐῤεέγελογε᾽ 
ἰπ ἰῇ ΑΙ. Ηὀ οἷν ἀεβίγεβ {παῖ {βεὶγ 
ἙοΠαγιῖαθ]ο μἰνίηες δμουϊὰ 6 οὐ ἃ ρᾶγ ψΒ ἴῃ 6 
ΤΊΠΠ65 οἱ {πεῖγ οἵἴμογ ργασθβ. 11 νουἹά ὃς 
ΝΕΤῪ ἱησοηϑίβίεης ἰξ ρογϑοηϑ οὗ δῖρὰ ΟΝ γβιίδῃ 
ἀρ ον πέτῖς 5ῃπου]ὰ ἔα! ἴῃ ἴῃς οὨϊοῖ στᾶςς οἵ 
σματγ. Τὸ ἴδγον {πεπηβεῖνεβ ἰηῖο ἃ ψοτὶς 
ΠΟ ἴῃς Αροβῖὶα πδὰ 50 να δἵ πεδῖΐ 
γν85 4150 οἠἱν ἃ παῖιιγαὶ πιοάς οὗ ργονϊπηρ ἴῃς 
ἰονε ἔοσ πίτη, μος ἢ6 βαγϑ8, ἰη εἴεςῖ, 845 18 
πιυςἣ οἰδΆγεσ ἰη τὰς οτἱρίηδὶ! ἴδῃ ἴῃ ἴῃς ΑΟΥ. 
σοιλθ5 ΠῸτη ἴῃς ἀερίῃ οὗὨ “γουγ πεασγί δηά ἰβ 
βεϊ(ἰοἀ ἴῃ ἴῃς ἀοριὰ οὗ πλϊης. 

8. Ηἰ5 δρρ]!οδίϊοηϑ ἔοσ πιοῃεΥ μδὰ Ὀςεη τιῖ5- 
ςοηβίγηοα τηἴο ἃ 5οτί οἵ οἷδίπι ἴο ἰογά: ]}Ρ Ὄνὸσ 
(Ποῖγ ργορογίγ, ἀπά πε παὰ ποῖ ὀβοαροά τἢ6 
σδάγρο οὗ πιαϊνογϑαϊίοη. ΔΝ μεη ἢς 84 Υ8 (ῃαδῖ ἢ6 
ἰ5. “ποῖ Ξρθακίηρ ὉΥῚ ὙΔΥ͂ οὗἨ ΘΟπΙ 1.6} ἃ, ἢς 
τορι αϊαῖος ἴπ656 ἱπηρυταῖίοηϑ ἂμ α]50 δοσουπῖδ 

ἱγ ἔου ἢἰϑ5 γοίγαϊηϊηρ ἴῃ ἴῃς ἰαϑὲ νϑῦβε ἔγοιι δ]] 
γΓΠοΓ ἰηϊυηοϊίοηθ. Α ςοπιδηά ννοιὰ πανα 

Ὀδοη ἃ γοἤεςοη ὕροη πεῖς ον, δηὰ ΟΠ τ δι ίδη 
ὈΟυΠΑΥ ἰ5 ποῖ, ἰῇ ἕδεϊ, 4 ἤϊ 5ιυδ)εςῖϊ ἴογ 
τοϊηπιδπά, 848 ἰΐἰ5 νἱτῖυθ ἀερεπάβ ὕροη ἰΐ8 
βροηϊδηείϊγ. Ηὀ ἰ5 ΟΠ “τεβίϊης [Ὠγουρ 
[6 ννᾶσγπὶ :θὰ] οὗ οἴδμογβ ἴῃς βεηυηθποβ8 οὗ 
γοῦν ἴους 4150." ΗεἊ νγὰβ ἀοίηρ ἴδεπι ἴδ 6 
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9 ἔογ γε Κπονν ἴδε ρδοε οὐ οἷν 
Ι,οτά Τεϑιι5 ΟἸγῖβε, ἐπαῖ, τπουρῇ δε 
ννᾺ5 ΤΠ, γεῖ ἔογ γόυγ 84εβ ἢς δε- 

11. ΓΟΚΙΝΤΗΙ ΑΝ". ΝΠ]. [ν. 9--1ο. 

ςΑηπι6 ροοῦ, τδαῖ Ϊ' τὨγουρ ἢ 15 
Ρονογῖγ πῖρῃς ὃς τὶς. 

ΙΟ Απά Βεογείη 1 ρίνε σν δάνϊςοο: 

ξοοά 5εγνίος οὗ Ἂπδϑὶίηρ δπὰ ἱπάυςίηρς τποπὶ 
ἴο δῆενν ἴῃαϊ {πεῖὶγ (Δ γιδίίαη ἴον ννὰβ 85 
ξεηυΐπε 45 ἴπα δΔ ζογη655 οὗ ἴῃς Μοβάοηίϊδηβ 
Ῥγονβὰ ἐδείγς ἴο θῈ6. Τῇ ἰονθ πιὰ Ὀε, 85 
1ηὴ ἴπε ᾿αϑὶ νϑῦβε, [δῖ οὗ ἴΠ6 (ουγηςῃϊδηβ ἔοσ 
δε Αροβίϊ!θ, δυιῖ ἴὲ θεὰ ποῖ δὲ 30 τοϑιγίςῖθά, 
[ἴ πιᾶὺ δπιῦγᾶος (ἢγίϑι, 581. Ραμ] δπὰ {δὸ 
Ὀγεΐμγθη. 

9. ΤὮς γεᾶβδοῦ ΜΏΥ ἢ6 ἀοδθβ ποῖ βρθᾶκ ὉΥῪ 
ὟΑΥ οὗ σοπηπιδηά ἰ5 ἴῃδἱ ἢ]5 τοδάθσβ πον ἴῃς 
ἔτελῖ τηοῖϊνε ἴο (ΟΠ Γιϑιίδη σπατγ. ΟἾγίϑὶ 8 
ἃςῖ οὗ 56 5ϑδοσίῆςε ἰ5 δἰἰγιδιιιθά ἴο [6 “γγᾶςθ 
οὗ (ἢ γῖβί ᾿ ΟΥ δόγὸ δηὰ ἴῃ Εοηπι. ν. ᾿ς, δηά 
ἴῃ Οδ]. 1. 6 ςοπηράγοὰ ἢ ν. 4. ΤΠ ἐχργοβ- 
δίοη ρίδοες ἴπαϊ σσεαῖ δεῖ ἴῃ {πε σδϊοβουυ οὗ 
τηδη οϑίδίοηβ οὗ Ὀγοϊμοῦ ἴον δηὰ πλδγκβ ἰἴ5 
8:14 0] 6 Π65585 Δη θχαπηρὶο ἴῃ ἴῃ ργοϑεηΐ οᾶ96 
(νν. 1,4, 6, 7), ἔοσ 1ἴ ννᾶ5 ἴῃ ἴῃ6 τσχυοϑῖ δηὰ 
ξ]]εβὶ βθπϑα ἃ Ὀεπείβεϊὶοη ἴο [ῃ6 ἡδεάγ. ΤῸ 
{Π||6 “1μογὰ πιλζη ηθ5 ἴῃς ςοπάἀφβοθηβίοη οὗ ἴῃ 6 
δτᾶςε ἀπά ἴὰγῆϑ {πὸ ἐχάτη}ο ἰηῖο Δη ἃ )ογιογί. 
“6805, ἴῃς ᾿πάϊν!ά 4] πᾶπιὸ οἵ {πε ϑανίουγ, 
ῬΓΕβεηῖβ ἴΠ6 δοῖ 845 οπὲ οὗ ρεγβοηδὶ ἔδνουγ. 
“ ΟΠ Γιδὶ ἢ" 4|50 δηβδᾶποιβ {πῸ αἰ Υ οὗ τῆ6 
ἔταςε, δηύ, τῇ 1ἴ Ὀ6 δ᾽οννδθ]α ἴο ἴακὸ ἱξ ἰῇ τ 6 
86 η56 οὗ ’ ἀποϊηϊοα ψν ἢ [Π6 5ριγῖ οἵ Βοϊϊηθϑ5᾽ 
(Κοπι. ἰ. 4), (ἴ ροϊηῖβ ἴο ἴ[ῃ6. ὑπϑρθακδῦ!ο ἰονθ 
οὗ ἴῃς ΗοΪγ Οηε οὗ Οοά 5υβοτγίηρ ἴογ τῆς υη- 
ΠοΙγ. “Εογ γοιιγ 54Κ68 ἢθ δϑοδπὶθ ΡΟΟΥ͂, 
ΔΙ ΒουΡἢ 6 ννὰ5 τίς, ἰῃ ογάεγ τῇδι γου, ὉΥ 
ΗΙ8 ρονεγίυ, 5ῃοιϊὰ Ὀϑοοσμθ τίς." “ἘοΥ 
ΥΟΌ 54 Κ65" βἰδηάίης ἢγοϊ, ροἰϊπῖβ ἴῃ τηοῖίνε 
ἴῸΓ σμΑΓ Υ ΘΠ ρ ἢ δῖ! !]γ. ΒΕ] ονοῦα ἃγὸ ἴο 
Τοπϑίάογ ἴμδῖ (ἢγβὶ ἱπιρονογϑποά δλυνον μ 
ἐδερι ἴῃ ΟΥ̓ΔΘΥ ἴΠδῖ ΠΟῪ ταῖς ὃς δητὶςῃεά ἰη 
ΔΉ ἱπιΠΊ ΑΘ ΓΑΌΪΥ ὨίσηοΥ δθῆβο ἴῃδη [παΐ οὗ 
ῬΟΓΙΩΙΪΥ τιοῆε8. ἃπά, ἢ σγδίτυάο, ΕΗ ΔΤ6 ἴο 
ἴο!]ονν ΗἾ5 δχαπιρὶε οα ἃ δυτηθ]ογ ἶενεὶ, ὉΥ͂ 
ἀοἴπρ πη ἱποοιηραγδὶν 5} 15 ΒΥ τΠίηρ, βᾶςτὶ- 
Πείηρ ἃ ρογίίοη οὗὨ {πεῖ τ ἡνογ αἱ γ βυθδίδησε ἴο 
ΒΌΡΡΙΥ ἴῃε παῖιιγαὶ ποοᾶς οὗ ἴῆοβο ψῆο ἃγὸ 
ΟΠ γιϑῖ 5. “ν θη ἢ οσ “Δ πουρῇ πὸ ν᾽ 88 
ΤΊΟΒ " τοίογβ ἴο [86 ἔογπι οὔ εχίϑίθησε νυ ΐς ἢ 
Οἢγβὲ μά νντἢ (6 Εδίπον Ὀεΐοτο [ἢ 6 [ποᾶγ- 
παίίοη, δηὰ {πε πιοβίίοη ψ ἢ τεραγὰ ἴο 
“ ΒΘΟΔΙΏΘ ΡΟΟΥ δ 5 νηΐ ννᾶ5 ἴπΠ6 παίυσε δηὰ 
εχίθηϊ οἵ ἴΠ6 ρονεγ νηϊοῦ Ηδς δβϑιιπχθά 
νθεη “Τηε ΝΥ ογὰ Ὀδοᾶπιο ἤσβη." [ἴ οοη- 
βϑἰσίεἀ Ὀοῖῃ ἰῇ νμᾶΐ Ηδ μάνα ὕρ δηά ἰῃ ννμδῖ 
Ης ἴοοκ. 
Ης ξἄνε ὺρ {με εἰγωιωρσέαποσς οὗὨἨ ὨοΑυΘΗΪΥ 

ἰοῦ ; ἴδοβδε βρίθπάουγβ ϑβϑυσγουπαϊηρ [Π6 
ἴγοπε οὗ Οοά, ψιςῆ δῖ. Ιομπ ἀερὶςῖς 
Πευγαῖίνεϊγ ἴῃ (Π6 Αροσαϊγρθε. Ὑῆα ρᾳββᾶρο 
5 τδουσς ΟΥ̓ βοῖηε ἴο ἱΠΡΙΥ ἔμπας (ΟΠ τίϑὶ, 
νυ που σοδείηρ ἴο δ6 ὁβϑθητ4}}γ Οοά, ννῆϊο ἢ 
Ηδ δϑϑσθϊγ πενοῦ ἀϊά, βιγγοηδογοα α͵5ο ἴδ 
αἰτίη: σογίδθε ἴῃ τῆς [ποργηαϊίοη. [5 

ῬΑΓΔΠ]Ε], δοσογάϊηρ ἴο 1[}158 νἱονν, ἰ5 ςοπϑίἀογοὰ 
ἴο δὲ ΡΆΙ]. 11. 7, νβοτγο ἰἴ ἰ5 βδιὰ ταὶ Ης 
“ φγῃρίϊοα "ἢ ΟΥ̓ “ 5ἰγἱρροά " Ηπλ56 1, δηὰ {18 
5 ἴῃδγε ἐχρ]αἰποά ΟΥ̓ ἴπ6 βἰδίεπιεηῖ τμαὶ Ης 
ἀἰά ποῖ {πῖπκ [ἢ “ἴοστη οἵ Οοὐ," ΒΥ νυν οὴ 
ἰ8 τἸηϑδηΐ ἴῃ6 ίοιτῃη ἂπὰ “πὸ σπαγαςϊογίϑῃς 
αἴισιὈυϊο5 οἵ Οοά᾿᾿ (Βρ. 1ἱφμιέοοῖ), ἃ ταΐης 
ἴο Ὀςὲ οἰυϊοῃεα νὴ ἃ Πρμξ ργάβρ, δυΐ τοὶ ϊη- 
υϊδῃεά ἃ ΨνΒΕΙΒΟΓ δυγγεπάθσ οὗ ἴδ 
αἴἰγιδυῖ65 δηὰ τεϊεηϊίοη οὗ ἴπ6 δβϑθῆςσο οἵ 
Οοάμεδά [5 ἃ σοηϊγδάϊοίίοη ; τῇ ποῖ, πονν Ὧγ 
Δηά ἴῃ νν δῖ βεῆϑε (ἢγίϑὶ πιλάθ 5ιιςῖὶ 80Γ- 
ΓΕΠῸΕΥ ; ὈΥ ννῆδῖ ἴθσπὶ ουὔΐ ΟΥ̓ ΤΠΔΠΥ βυρρεϑιοά 
βίησος ἴῃς “ ἀδροβυῖε Πδιιπι᾽" οὗὨ Ιγϑηδθι8 ἰξ ἰ5 
ἴο δε ἀεβιρηαίοα, ἀπὰ ἤον ἔὰγ ἰΐ 15 βί ΠΟῪ 
ςοηῃδιϑίθηϊ ὙΠ} ἴῃς ἀοοίτίης οὗ [6 σενηρμο 
δυπιδη!αῖ!5, ἀγα αι εβίίοηβ θογοπὰ ἵπῸ 8ςορὲ 
οἵ ἃ οσοτημπηθηίασυ. ΤῊ γοΔΩθΓ ΤΑΥ͂ Ὁδ ΓΟ- 
ἴεγγεα ἴο διείηπιεγεσ, Οαβοιιοπῖς ον Οεδυπ 
ἀε5 Ηεγγη, Ρρ. 45-91, δῃὶ Οοάεῖ, Ετυάο5 
ΙΒ] 465, 2" ϑόγϊε, ρρ. 139-142. Το τῃϊπρβ 
ΓΘ δοβοϊ ἴεὶγ οογίδίη, παῖ ΟἾτγίδὶ πόνοῦ 
Ραγίοά νυ ἴΠ6 βιιθοίδπος οὗ Οοάπεδά, δηὰ 
παῖ, ἤθη Ης ννὰβ ἰὴ {6 ἤδϑῃ, ἢ ὀχογοϊβοά 
Ρονεῖβ οἵ Οοαπεδά. Βαΐ ἰξ 15 σοπϊεπάρά ὃγ 
ποθ ῆο ἕδνοιιγ ἴπ6 δον νίονν ἰδδῖ Ης 
τεοοῖνοά ἴπεθ6ὲ Ὀδοκ ἔγοπὶ τῆ Βαΐπεσ ἔγοπη 
τίπλε ἴο {{π|6, δοοοταϊηρ ἃ5 Η ἰβ υγοῦκ γτεηυϊγοὰ 
ἴπεπὶ ἃηά ἰῇ ἄπϑννεῦ ἴο Η!5 ργάγεῖβ. (γὶϑί 
ἴοοκ ἴῃς ἱπιρογίδοιϊοηβ οὗ ἃ διιπδη πχοάς οὗ 
εχἰβίθηςε, οἰγοιιπιδίαητίαὶ, 5ιιο ἢ 85 ρονεγίγ, δηὰ 
ῬΗγϑίςδὶ, βιιςἢ ἃ5 140} γ ἴο ἐχῃδυϑβίίοη, ραίη, 
ἃπὰ ἀοδίῃ. Ης δοςορῖθά οοηΐϊδοῖϊ ννἢ 5ἰῃ 
ἴῃ οἴμογβ, δπὰ {πὲ σδρῆς!γ οὗ ἰεπιρίαϊίοη, 
δεῖπς ἱεπιρίεά ΗἰΪπιβοῖῖ Ηδ βιοοροὰ ἴο ἴδε 
ΨΕΓΥ δυπιθίεβὶ οἱῆος5 οὗ ἰονθ (οἷν χίῇ. 3). 
Βυΐῖ τῃαῖ 1Π6 οἢϊεῦ εἰεπιεπῖ οὗ Η 8 ρονθγίγ 
νγ»͵2ὰβϑ Ηἰἷ5 5βυβετίηρ δῃηῃὰά Ηἰβ ἀδθαῖ οὐ [ἢ6 
ΟΙΌΒ5 ἴοσ 8Πη ἰ8 ἴπε ρυτροτί οὗ ΡΏ]]. ἰ᾿. 
6-8. ΤΕ οὐ]εςῖ οὗ [5 561}- ρον βῃηχοηῖ 
νγὰ5 “ΤἬδί γοιῖι Όγ Η 18 ρονεΓ βμουϊὰ Ὀθ6οσ9 
το ἢ." Τ 5 οὐ͵εςῖ ννᾶ5, οὔ σοιυγβε, ὑπίνογβαὶ, 
Δηἀ ἰ5 βρθοι σα! ἀρρ θὰ ἴο ἴῃς (ὐογί ΠΕ} 4ῃ5 
ἴη ογάδγ ἴο Ὀγημ μοπιο ἴο ἴποπι [ἢ δ πιοῖὶνς ἴο 
σΠΑΓΥ. ΟἸγισῖ ρατῖθὰ νυ ἢἷ8 το θ5. δηὰ 
ἴοοκ Οὐῦ Ρον ΓΙ, ἴῃ ογάογ [παῖ νν6 ταῖς ρατὶ 
ἢ Οὐ ΡοΟνΟΓῪ δηά ἴδκο Ηἰ τίομεβ. Μδιι 
ἰ5 ἴο ὃς γαϊβοὰ ἔγοπι δαγῖβ. ἴο ἤθάνοη, ἔγοπσι 
Βυπλ Δίου ἴο ρίοσγ. Ης ἰς ἴο δὲ ἴγδηϑ- 
Πρυγοά ᾿ηῖο ἴΠε ἱπιαρὸ οὗ ( τβῖ, παῖ ἰ5, ἢς ἰ5 
Ὡοΐ ΟὨΪΥ ἴο ὃς ρετγίεςϊεα ἴῃ ἢΐ5 Βυτηδη παίυτζο, 
Ὀυΐ 4180 ἴο Ὀθεοοπὶε Οοάϊίκε. ΤῊΐβ ἰ5 ἴῃς 
Ρυγροτί οὗ {πε στοδῖ βίδιθπχθηΐ οὗ Κοσι. υἱἱ. 
29 (ΗεΘὉ. ἰ1. 1ο-132,  ογ. [|. 18). ΨΝΏΘη 
ἢ6 ἢδ8 διίδἰ ηθεὰ ἴο ἴῃαϊ κΞἰαῖο, [6 δὶ σδυβξο οὗ 
15 ογεδίίοῃ δηά εἽχἰϑίθησο νν}}} θὲ δοιιίονθά, 

10. “Αηά’᾽ οαγτῖοβ Ὀδοκ ἴπῃ6 σοπηροϊίοῃ 
[Ὠγου ἢ Υ. ο ἴο ν. 8. “Αμὰ ἐξ ἐδ δῷ ορὲεὲοβ" 



ἕ 

ΥΟΙΣ---ἰ 5. 

ἴον τὴϊ5 18. Ἔχρβάϊεης ἔογ γου, ψγῆο 
ἢανα Ὀεριη Ὀείογε, ποῖ ΟὨΪΥ ἴο ὅο, 
δῖ α͵5ο ἴο ὃς ᾿ξογνναγα ἃ γεδγ ΔρΌ. 

Ι1 Νον τβεγείοσε ρεγίογσπη τῆς 
ἀοίηρ ογἐ; τῃδῖ 45 ἐδένγε τυας ἃ τεδά!- 
Π658 ἴο ΜΙ], 80 ἐδεγε πα} δ ἃ ρεῖ- 
ἰογτλᾶπος 4]80 οὐυΐ οὗ {πδῖ ννῃὶςἢ γε 
ἢδνα. 

12 Εογ 1 τῇδε θὲ ἢγβῖ ἃ νη ἔηρ 
μλϊπά, 11 ᾿ς λοσερίεα δοσοτγάϊπρ; ἴο τμδῖ 
ἃ τῇλῃ δαῖῃ, σπά ποῖ δοςσογάΐηρ ἴο 
[ἢδλὲ ἢς δίῃ ποῖ. 

11, ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. ΝΠ. 

13 Εογ 1 κιοραρ ποῖ [ἢδῖ οἵ ὸγ πγθῃ 
δε ελϑεά, δηὰά γα Ὀυγάεπεά: 

14 Βυῖ ὈΥ δὴ δαυλ γ, ἐσὲ πον 
δῖ τη ϊ8 τἰπι6 γουγ ἀρυηάδηςσε πιᾶγ δέ 
α φῤῥίν ἴον τῇδε! ννᾶπῖ, τῆλε τῆ 6 ]Γ 
Δϑυπάλησα 41.520 ἴΔΥ δὲ 4 τῤῥὲ 
ἔογῦ γουγ ψγδηῖ : [πδῖ τΠ6Γ ΤὩΔΥ δὲ 
Θαυδιῖιν : 

Ι5. Α58 11 15 ψπιΐεη, 4Ηε ται ἐκ “ Ἐκ. χά 
σαϊπεγεά τὰς Πδά ποιῃίηρ ονοζῦ; 
αιά δε τῆλῖ σά σαϊῥεγεά ᾿πτ||6 ἢδά 
ῃο ἰδοκ. 

ΟΥ “ἰπάκπιθηῖ ᾿μβδῈ 1 ΟἿΣ ἴῃ [ἢ 5 πηαίίοτ," 
Ὠοΐ ἃ ςοτημηδηά, νναῖ ννεῖρῃϊ ννᾶ5 ἴο ὃς 
αἰίδοῃεά ἴο [5 Ορ᾿ πΠΙΟῃ ἀρρθᾶγϑβ ἔτοπὰ τ (ΟΥ̓, νἱϊ. 
25) 40. “ΕοΥ [ἢ]5 15 ὀχρϑάϊθηϊ ἔοσ γου ᾿" ἀοὸβ8 
Ὠοΐ πηθᾶπ ἴπδὶ ἰἃ 5 ὀχρϑάϊθηΐ ἔοσ ἴπθτι μα 
ὮΘ 8ῃουϊά ρῖνε ἃ Ἰυάρτηοηΐ γαῖμοῦ ἤδη ἃ 
ςοτητηδηά, ννῃϊο ννου]α [4}} βῃοσὶ οἵ ἢ15 δι βὰ 
56η56 οὗ ἴ!ε νογά “εἐχρεάϊοηϊ." [{ γείευβ ἴο 
(Π6 «εὐὲ᾽ήαπες οὗ ἢϊ5 ἡυάριποηξς ἴῃ ν. 7, ἴδδί 
[δογ 5ῃουϊά “«ροιυηά ἴῃ [ἢ}15 σσάςε 450," 25 ΠΟΥ 
ἀϊά ἴῃ οἴμεῦβ, νυ] ἢ ννᾶ5 συοηάμςσινο ἴο {ΠΕῚΓ 
βϑρὶ γα] ννεϊατθ. “ [ηδϑπλιςῖ ἃ 5 ποῦ Ο817 [89 
ῬΟΣΪΟΣΙΏΔΏΟΘ, θα 8180 [89 ὙΣ|Π}ΠΓΠ. 5.160858 
γ)729ὸὺῪὺ ΨΟΥ0 Ὀοζοτθδδπὰ ἰπ ἱπίτίατλὶ πα 5ίηςα 
ἰαλϑοὶ γεασ. ὙὍΤΒὲε πεῖνε οὗ ἴπθ Ἐχπογίαζίοη 18 
τῆς “ἰαγί ἴλκοεη ὈΥ ἴῃς Οογπιδη5 ννΒ]οἢ 
εχρίδίηβ ἴῃς ογάθγ οὗ [εδ8. ὙΠΕΥ ψεγὸ ἴπ 6 
ἤτϑὶ ἴο ἴδκο βἴορβ ἰοναγάβς ἀοίην, ἀηὰ δά ἃ 
5111} ΘΑ] ΕΓ ργοσθάεηςε ἰὴ ἴπ6 νν}}} ἴο ἀο. ΤΊ 
τογὸ Ὀουπα ννόσα ΠΟΥ ἴο ἐχρεάιϊιϊο πὸ ρογ- 
ἴοστηάῆοσθ πον. Ηον ἔασ [Π6 ΘΧργΓΘβδ ΟΏ 
“ὁ ἴηςε ᾿αϑῖ γεδγ " ἀαῖεβ. δδςῖκ ἰ5 ηοΐ οἶθαγ, δῖ 
ἴῖ Ροϊηΐβ ἴο ἃ {ἰπ|6 ὑγῖογ ἴο {π6 Εἰγϑδῖ ΕΡι βίο, 
ἔοῦ 1 (Οὐ. χΥϊ Ὶ, 2, 4 5ῆθννβ {πδΐ [Π6 σοἸ]ϊοο- 
ἴοη ννᾶ5 ποῖ ργοβρογίηρ. 

11, “Βυϊ 'οΐ ρογζοοῖ," 1.6. ἀμ}γ δηά ἔ}}Υ 
ΔΟσοΟΙρ ἰδ κἢ6 ἀοίΐηρ "ΟΥ̓ “ρογίοστηδηςθ 
4150, [παῖ, Ἰυδῖ 45 ἴΠ6γΓ6 8 {πΠ6 χτοδάϊηθϑβ οὗ 
ΨΥ} ΠΠρ, 50 (ἴΠ6ΤΟ τηδὺ 6) 4ἰ5ο ἴῃ ρεγεοϊηρ ἢ 
ΟΥ̓ Δ}} δοςσοιηρ 5ηπηθηῖ, δοοοτάϊπᾳ ἴο [89 
Βανΐπ κα," 1. 6. 1ηΠ Ργοροσγίϊοπ ἴο {πὸ τηθάϑυσο ἰὴ 
ὙὨΙςἢ γοὺ ροβϑθ85 ἴῃε πηϑθᾶῆ5Β. ὙἼΤἢε οτὶρίηδὶ 
ῸΓ “ΠΟΥ͂ ᾿ 15 ἃ ἴογπι γῇ] ἢ [Δ γγ58 5ίγεϑϑ ὩΡΟη 
(Π6 ρῥγεβθηΐ πηοπιθηῖΐῖ, ἢ δη{{Π6515 ἴο [Π6 
Ἰσηρῖῃ οὗ {{π|Ὸὸ Ἔχργοϑϑοὰ ἴῃ “4 ΥΟΑΣ δρο; 
ἀυτγίηρ δὶς ἢ Ρογοστηδησο δδά Ἰασρεά Ὀδῃϊηὰ 
ν ἡ]. 

12, ΤΟ τοᾶϑοῦ ΨῈΥ͂ ἴπ6 ρἰνίηρ ἰ6 ἴο ὃ6 
“δοοοχάϊπᾳς ἴ0 189 Βα κ᾽," ΠΥ 4 ΤηΔη 18 
τοηιίγοά ἴο ρμῖνε ΟὨΪΥ “δοςογαάίΐηρ ἴο ἢϊ5 
Ῥοννεσ " (ν. 3) 15 ἴμδξ 1ῃ6 νδ]υς οὗ ἴπε ρὶ ἴπ 
Οοὐβ κἰεῃξϊ ἀοροηάβ ὕροὴ [6 κοοὰ ν"}]} οὗ {86 
Εἶνε. “Εογ 17 ἴδο σοδὰγν ψἱ}} 8 ναϊϑῃϊ 
(οὈνίοι!5), Δοοογάϊπρ ἴο ννηδὲ ἐξ ΒΔ ΒδΔΥΘ, 
ἐς ἰο σἱκδῖ δοοορίδ16, ποῖ δοςογαϊηρ ἴο 
ννδὲ ἐξ δα ποῖ." Ὅδὲ ννοσγάὰβ ᾿ΔῃΥ͂ τηδη 

(Δ...) βᾶνθ ἢο σίρῃξ ἴῃ ἴῃς ἰοχῖ; “ [ἢς τεδαΥ͂ 
1} ἢ 15 Ρεγβοημποά. [18 Ῥαΐθησυ, {{κὸ ἰΐ8 
ΔΕσορίδθΙε 655, σγείευβ ἴο Οοά, ὅϑοπὶα (πη 
(Πα τΠ6 νογά (προκεῖται) νυῆϊοἢ ΘΧΡΓΘ5565 
[Π|5 Ῥδίθηου στθΔῃ8 ΠΙΘΓΟΙΥ “ἰ5. ργοδοηῖ,, δυΐ 
(μαῖ [4115 5βῃογί οὗἉ [18 .}}} 5σθῆβο. 

18,14. Τιῖθ οἰδηάαγα 15 ἴο θὲ δρρὶ!θά ἴο 
{πε ῥγεϑθηῖΐ οᾶβϑε : κ“"ζΖῸὸσ [89 ΟὈ7ΘθοΓ 18 ποῖ Ζ0Σ 
ΟἾΆΘΣΒ Θὰ8Β0 (ΣΘ] 02) δη ἃ Ζ0Σ γουῦ δίσαὶΐξα, 
δυϊ, οἡ {πε σοπίγαγγ, ἴδε (γι ἀεβίρη Ργοσθοαβ 
ΟὩ ἃ ὉΥΪΔΟΙΡΙΘ οὗ ΘαΌΔΙΣΥ: ὰ 89 ῬΤ1θ- 
δοιυιΐ 8080; ΥΟῺΌΣ δΒυροσαυῦυπάδηοθ ΖῸ0Σ 
δον Ἰδοῖ, ἰῇ οΟΥ̓ΔΕΓ τηδῖ ΤΟΙΣ ΘΌΡΘΣ- 
δυυπάδηοθ 8ἃ180 ἸΙΔΥῪ ΒΟΣΥ͂ΥΘ ΥὉΣ ΥΟῺῸΣ 
Ἰδοῖ, ἰῇ ογάθεσγ ἴπδὶ ἴπεγε ΤΥ ὃε Ὁτουρδέ 
δυοῦϊ δὴ δα} |1γ. Τῆς ΑΡροβί!ε 5 ρῥτο- 
ὈΔΌΪΥ ρἰαποίηρ ἂΐ δείυδλὶ αἰϊδοοηΐεης ἰη- 
βριγεά Ἢ 18 δάάνευβαγίοβ ἀὔοιιξ. ἢ15 σθαι 5- 
τίοη οὗ πιοῆευ. “856 " ἀδηοῖεβ ἃ σοϊδχαίίοη 
ἔἴστοπη 4 ΡῬγενίουβ βίγαίη. “ϑίγαϊ [5 15 ἴἢ6 
ΡΓΟΒΘΌΓΟ ΟΥ̓Ρίηςἢ οὗ ρονεσῖγ. 65 δηριιβία. 
Οἰνεῖ ἃ ποῖ ἴο ἰποὺγ [6 Ἰαΐζεγ ἴῃ ογάον 
[Πδῖ ΓασοΙν Υβ ΠΊΑΥ ΘΠ)ΟΥ [6 ἔοστιθσ. ϑυςοὴ ἃ 
ΓΕΒ 15 ἴο 6 ῥτγενθρηϊεά ΌΥ ἴπῸ ΟἿΪγΥ για 
σοι πλη15π|, νος ἢ ἀοροηάβ ὕροη {ἰπΠ|65, οἱγ- 
ουπηδίδηςο5, ἔγοο νν}}}, δηά Ἰονο, ἀηά ψν δ ςἢ, ἰῃ 
ἃ Ομιγιϑιίδη Ὀγοϊμοσῃοοά, 80 δά]ιβῖὶβ ὄνϑγ- 
σἰδηρίηρ ἰπθη8}1{|65 ἴπαῖ Ὁ ΟἿ 5}18}} βἴαγνθ 
ΜῈ ἀποῖμοῦ Βη5 δϑυπάδηποθ. ΤΒῈ Αροϑβῖϊθ 
ΕΘΏΓΙΥ τετλπά5 ἢ5 γοδάθγϑ [ῃδζ {ΠΕ6Ὺ τ ΔΥ, ΟἿἊ 
ΔΎ, πδεά ἃ σεαυϊίδὶ ἴῃ Κιηὰ ἔγοτῃ ἴοϑε ἡ ἤοσα 
{ΠΟΥ 455151. 

16. ὙΠπε επὰ δηά δἷπὶ οἵ Ἵπαῦγ 1|1υ8- 
τταἴοά ὈΥ {π6 ἀϊνίπὸ ὀχδπιρὶθ ἰῃ εἰνίηρ πΔΏΠΔ 
ἴὴ ἴηε νι] άογηεββ. “ Ης ((Παΐ «καϊποτοάν) δὲδ 
ταυςἢ σοῖ ποίδίῃρ, [86 5.070, δηὰ ἢδ (παῖ 
βαῖμεγθά) δὲ ππ||ὸ χοῖ ποιαὶπρ [Δ9 1996." 
δὲ. Ρδμ] γεραγάβ ἴῃς ογάϊηδηςθ ἴδ νυν δίουοῦ 
διλοιηΐ φαςἢ ἰηαινίάυα] παὰ ρμαϊμογθὰ νγᾶβς 
ουπὰ οἷ τηραβϑυτγίηρ ἴο 6 ΠΟ πλοσα ἴδῃ 
“ Δῃ ΟΠΊΘΙ ἔογ ΘΥΕΤΎ τδῃ " (ἔχ. χυὶ. 16--18), 45 
Δη ἰηάδοχ ἴο ἴμ6 Κιηά οὗ δαυλὶ Υ ννῃῖςὰ Οοά 
σοηζετηρίαῖοα ἴῃ ἃ ἰΙΟἿΥ ςοπιπλιηγ. ΟἿΪΥ 
νν δὲ νγα8 οἤδθοϊθαά υὑπάογ ἴπ6 οἱ Ὠ᾿ϑρεηβαίίοῃ 
ΌΥ ἃ ννοηάογ- νογκίηρ ῥγονάθσπος 5 ἰεῆϊ, 
ὉΠάΟΓ Ὠς Πανν, 45 ἃ ΒΥΔοΙοι8 ἴδϑὶς ἔοσ Ὀγοϊβε 
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ι6 Βιυι τπαηκβ δε ἴο (σοά, ψῃὶςἢ 
Ρυΐ τῆε β5απΊ6Ὲ δαγηδβδῖ σᾶγε ἰηἴο {Π6 
Ὠδαγὶ οὗ Ίτυ8 ἔογ γουι. 

17 Εσογ ἱπάεεα Πα δοςερίεά τῆς 6χ- 
Ποτγίδτίοη ; δυῖ Ὀεΐπρ' πλοῦ ἐογννγαγά, 
οὗ Πϊ5 οὐνγῃῇ δοσογὰ ἢς ννεηΐ υπΐο γοι. 

18 Απμᾶὰ νὲ ἢᾶνε β8εηῖ σῇ πὶ 
τῆς Ὀτγοῖδετ, ννῆοβδα ργαϊδα ἐς ἴῃ τῇς 
δοβρεὶ τῃγουρδουζ 41} τῃ6 σμυτοῆαβ ; 

Ι9 Αμά ποῖ Ζαὲ οηἷγ, δυῖ ψῃο 
νν858 4.50 σἤοβει οὗ τῇ6 σῃυτγοῇεβ ἴο 

Οτ, σύγε. γᾶν εὶ νυν τῇ κ1ι5. νυ ἢ τἢ 5 ἤρτάςα, νυν] ςἢ 

Ἰονθ ἴο ρογξοστῃ ἰῃ τῆς ἱπεν δῦ] ὑῃονθῆη 6855 
οὗ ἐδγῖθ!] Υ Ῥοβϑθβϑβίοῃβ. 

16-24. Ἐδοοπιπηοπάδτοη οὗ [ἢ ἐο)οραῖοϑ 
νῇοτι δε δοπηάβ ἴο σι ρογιηθηα ἴ[Π6 σοΙ]]ος τ οη. 

16,17. Ηε (Πλπηκ5 Οοά “νῇῆοὸ χινοῖδ τῃ6 
Βάῖηο 264] " Οἡ ὈΘΠΔΙ͂ οὗ ἢ]5 γόδογα νυ ἢ ἢ 
δηϊπιαῖοα Πιμλβοὶῖ, “ἐπ ἴπ6 πραγ οὗ Τι15.᾽ 
Εογ (6 ρἢγαϑο “ ρίνεϊῃ ἐπ," 566 ν. τ. Τὸ 
Ῥγοοῦ οὗ 5 Ζε 8] νγᾶβ ἴῃαϊ με ννεἰσοπιθά ῃ 6 
ὀχῃοτγίατιοη οὗ νυ. 6, Ὀιξ θείης ἴοο τπιςοὶ 1 
ἐαγιοδὶ ἴο γοαυΐγο ἴ, ἢς ννεηῖ ἔογίἢ "οὗ 18 
ΟὟ ὁδΒοΐο0." Ηδ Πα δίγεδαῦ 1 ἢϊ5 οννῇ 
ταῖὶηὰ ἀεϑίγοαὰ δηὰ Ἵσἤοθθη ἴπθ πηϊβδϑίοῃ [ῸΓ 
᾿π56 1, Ὀυϊ παά νναϊϊοὰ ἀοίεγεπε!} ν 45 81. 
Ῥδαὶ 5 βυδοτγάϊμαϊε ὉΓ τς δρροϊηϊπιοηΐς δηὰ 
Θχμῃοτγίδίιοι, ἀπά πὰ ννεϊσοπηθὰ ἴ ννῆθη 
ξίνεη. Ηε μιδά ποῖ γεῖ δου! φοπε ξοτίῃ, 
Ὀυϊ ἴπ6 ἴδη5685 ἀτὰὸ δρίβίοϊ δ γυ δογιϑῖβ. 

18, 19. Το οσοτηπηοηάδίοη οὗἉ (ἢ6 ἢγϑοϊ οὗ 
ΤΙζιι55 ἴννο σοπιρδηΐοιιβ τρῖρῆϊ πιδᾶη οἰ ΠῸΓ 
τῃδῖ 6 πδὰ νυγ θη ἃ Οοβρεὶ, οὐ νν8 αἰϑίϊη- 
Ευϊϑμοαὰ 45 ἃ ργεδοθοῦ ΟΥἩ ἃ5 ἃ ννΌσκοῦ ἴῃ ἴμ6 
Οοθρεὶ σᾶιι5θ. ΕΥ̓ πε ἤγοϊ πιθδηΐϊηρ ἴΠ6Γ6 15 
ῬΓδοῖς Δ ΠΥ ποιῃίης ἴο ὃ6 5αἱά, δηὰ οἵ {πε οἴιογ 
ἴννο τῆς ἰα51 15 ἴ[Π6 Ὀδϑῖ, ἕοσ {πῆ ἕαςϊ [παῖ ἃ πΊΔῃ 
νν 85 ἃ σοπβρίσιοιϑ 2γέσεῤενγ ἀἰά ηοΐ ΠΘΟΟβϑαΎ ΠΥ 
δῖ Πἰπὶ ἴον ρατγιϊς ρδίίοη ἴῃ ἃ τλδίζου οὗ ἀϊασοηδὶ 
διιδίηε585. Ηε ννᾶὰ5 ΠΕΣ αι} |ῆεἀὦ ΌΥ δη 
εἰοοῖίοη δ ἴπὸ μδηάβ οὔ τῇς Μαςοράοηϊδη 
εἰλγοῆθς, ἴῃ ννῃϊοἢ πὸ ἀοιιδὲ δὸ αά δοπιονρά 
15 τοριιϊδίίοη, ἴο ρὸ δυτοδά ψἢ (συνέκ- 
δημος) ἴῃε Αροϑβῖϊα δηά οἵἴποιϑ ἴο δῦ ιβαίθτη 
45 ἃ [εἸονν-Ὀδατγοῦ οὗ ἴῃ σοηίΠδικίοη5. ὙΠΟ 
ΜδοἼοεάοηϊδηθ ψνῃῆο ἀά Δοσοιήρδηῦ δ8[. Ῥδιιὶὶ 
ἔτοπῃ τέο ἴο Αϑία, ψεγο δοραῖοσ, Ασὶβ8- 
ἴλύοπ5, δηά δεσιηάμβ (Αςἴβ χχ. 4), ἀπά οὔς 
οὗ [Π656. 5 ργοῦδΌΪϊγ ἴ86 ρεγβοῆ ἤοῦδ βροόκθῃ 
οἵ. Τε Αροβίϊε βᾶγ5. “ποῖ οὐἱύ ({μ41), ὑεῖ 
4130 εἰεςϊοά, ᾿ 45 ᾿ἴ, ἰπϑι δά οὗ "" ννῆοβε ργαῖϑο 15 
ἱπ ἴη6 Οοβρεὶ," δὲ δὰ νυυίςδη “ ργαϊβοά ἴῃ 
(ἢ6. Οοβροὶ. Ὅλα οδήεςί οὗ ἢἰὶ5 εἰδοϊίοη ἰῃ 
(ἢ18 ΟΔΡΔΟ Υ͂ ννὰ5 “ἴον, 1.6. " ἴο ργογηοῖε ἴῃς 
Εἰογγ οὗ Οοἀ πά ἃ νγάγπὶ ἀεϑίγε οὗ οὐΐβ " 
(ἡμῶν ποῖ ὑμῶν). ΤΠ]5 ἐπὰ ψοι]ά ὃς 5Ξετνοά 
ὉΥ ἃ ἔεϊον- ἀδδοοῦ ἔγθοὶ σμόϑεη Ὁν Οὔς 
ξίουρ οὗ σμυγοθεβ ἴο δεῖ ψἱ} ἃ βοοοηά 

1. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ5. ΝΠΠ. [ν. τ6---22. 

8 δα πιϊπἰβῖεγεά ὈῪ ἃ ἴο τῆς ρίοτγ οὗ 
τῆς 84π|ὲ ]ογά, δηὰ ἀρείαγαϊιοη δῇ 
γόουγ γεδλάγ πηϊηά : 

20 Ανοϊαϊΐηρ (ἢ 8, ἴῃαῖ πὸ πηᾶῃ 
8ῃου ἃ Ὀ᾽απια ιι85 ἰῃ ἴἢ]18 αδυπάλπος 
ὙΠ] ἢ 15 δάἀπιπ!δίογεά Ὀγ ἃ: 

21 Ρτονϊάἀϊηρ ἴογ Ἠοπεβδῖ {πίηρβ, 
Ποῖ ΟΠΪΥ ἴῃ {πε βίρῃξς οὗ τῆε [οτά, 
δυῖ 4150 ἴῃ ἢ βἰρῃϊ οὗ πΊεδη. 

22 Δῃά νὰ ἢλνε 9εῆῖ νγἢ τΠδτὶ 
οὐἦ Ὀγοῖπεγ, ννῇομη νγεὲ πᾶνε οἤεη- 
τἰπ|65 ργονεά ἀΠΠρεηῖ ἴῃ πιδν ΓἈΙΠρΒ. 

στο ἰη αἰάϊην ἃ [(πἰγὰ, ἀπά ἴο βανε [ἢ 6 
τπιηἀοτίλκίπρ ἔγοτι 4}} ἰδίῃ οὗ Ἵδγε ἐβϑῆθϑβδ 
ΟΥ αἰβμοποβδῖγΥ. [ ννᾶβ παΐυγαϊ ἴῃαῖ ἴδε 
Αροϑῖϊβ βῃουϊά ἀδϑίγα {μ|5, δὰ ἢϊ5 ἱπι!πγδίϊοη 
(Πα δὲ ἀϊά 50 5ἴδοννβ ἴμαΐ τπ|8 ἀεϊεραῖδ 
ννὰ5 ποῖ ἱπιροδθὰ ὕὑροὴ πὶ ΟΥ̓ ἴ!6 ΜδςἼο- 
ἀοη!δηϑ5. 

20. Ηδε κ5ἰαἴοβ, υνῇ ἃ 51 ΡΠ ῈῪ ἱττορυϊδγ 
Ραγίϊεῖριαὶ σοηϑίγιστίοη ννῃϊσ ΟΟΟῸ ΓΒ ΠΊΟΓΕ 
ἔμδη οἤςὸ ἴῃ {Πϊ5. ερίβες (ἰ. 2) παῖ τῆς ςἢϊοΥ 
Τοβοὴ ΨΥ Πα ἀοβίγοὰ ἴπε οἰεςοη οὗ [815 
ἀοἰοχαῖο ννὰ5 ἴο ἁνοϊά 411} ροβϑι]ε σεῆϑισα ἔοσ 
πιαϊνογβαῖίοη. ΔΒθη Πα βρϑᾶκβ οὗἉ ἃ “τῖςβ 
δϑιπάδησο ἡ ἢ6 ΟἸθαγὶΥ ἴδκοβ ἱηΐο δοσουης 
νν παῖ πὲ διιςϊραϊοά ἔγοτῃ πε (ον ΐλπ5, ἀπά 
50 εἶνεβ {πεπὶ ἃ Πίπί ἴο βεπεγοβθγ. ὙΠῈ 
ἸΆγοῦ ἴῃς 5πὶ {Ππ6 Θαϑίοῦ πλ  ν ἀρργορτιαϊίοη 
βεεη. Ὁῃ6 οτιρίπαὶ ἔογ “ἀνοϊάϊηρ [85 
νου ]ά δ6 ἃ {π|||6 δεῖῖογ γεπάεγοα ΟΥ̓ “πϑίπς 
1ῖδ ρσοοδαϊζίου," ἴῃς πγεῖδρῃογ ἱηνοϊνθά ἴῃ 
(πε ννοτὰ δοίης τμδὶ οὗ τοθῆηρ, 541} ἰπ ογάθσ ἴο 
δῇῆιη ἀδηνουῦ. 

21. ΤΟ πιαχίπι ὕροη ΜΜὨϊοὶ ἢ15 ργεσδυοῃ 
8 ὑαϑοά ἰ5 ἴάκθη ἔἴτοπὶ σον. ἰ|1. 4. “"ΕΟΥ τὸ 
[8κ6 ζογυο  ου σδς ἴοσ ννβαΐ ἰ5 βοπουγαῦϊθ,ἢ 
Ης πιᾶῖοβ ῥγουϊβίοη ἴῃαϊ ἢϊ5 Ἴοοηάυςξ 5}4}]} 
Ὀ6 8.0 ἢ ἃ5 ἤοΐ ΟΠΥ͂ ἷἰ8 ποπουγαῦὶς ΟΥ̓ 
Βοηδϑί ἰη ἰἰϑοϊέ, Ὀιϊξ αἷθϑοὸ Ὀτπηρβ πῖπὶ [(ἢ6 
γερωίαιοπ ΟΥἩὨ ΠΟΘΕΙ͂ Πίσῃ ἢς σαπποῖ ἀϊ5- 
γοραγά ννβοῃ (ἢ γίϑι 5 σδιι86 15 ἰη συςδίίοη, 

22. Τίτυδ5 βδοσοπά σοπιραηϊοη πλυδῖ ἤανδ 
Ὀδοη 4 οοδάϊιζογ οὗ 81, Ρϑιὶ ἰῃ »"αήεγι οΓ 
δωείπει. σοπηδοϊοα ν ἢ 5. πη πἰϑῖσγ, ἔοσ ἴῃ 6 
ψυχά γεηδογοὰ “ ἀπ] ροης" τη [86 ΑΟΝ. διρηῖβες 
ΖΘΑ] δηὰ ΘΠΟΓΡῪ ἴῃ ἴδο {γαηϑβδςίίοη οὗ δῇαϊγβ. 
Ηδς πιδῪ αν Ὀ66Π ἃ ΠλΙ55 ΟΠΑΓΥ ἀθδοοη, ννΒῖ ἢ 
νου ὰ ἀστὸθ ἢ δ18. ορίογτηεηῖ ἴῃ [ἢ 18 
ςοἸϊεςίοη. ὙΤἼε ννᾶῦ ἴῃ ννῃϊςἢ ΒΘ 15 πιθητοηθά 
᾿ΉΡ 165 {παῖ ἢ6 ννᾶ5 ποῖ ἃ Μοδάοηίδῃη. ΤῈ 
οὔ ρίηδὶ ρῖνοβ ἔοσος ἴο ἴπε σοτηπηθηάδίϊοη ὈΥ͂ 
τεϊϊογαῖίηρ τῆς βάτο ψνογαὰ ἴοι {ἰπι65, νυ ἢ 
(6 ΕΉ ΡΠ 5} ἰ5 δ ρα ἴο υγὺ ΟΥ̓ “ πιδηγ᾽ ἀπά 
“της ἢ. ἤΠοπὶ ννὸ ρρ»ζουνθὰ κθ08]088 ἴἢ 
ΤΑΔΩΥ ΤὨϊηρ8 ΠΥ {ἰπ|65, Ὀυϊ δῖ [ἢ18 ἘΠῚ 
ΤΌ ἢ πλοῦ κϑδῖοῦδ ὉΥ. ΤΘΘ80Ὲ} Οὗ Β.808 
οοπμδάφῃοθο ον δσάδ γου." Ηἰ5 Το 



ιν, 6 
Ἡδιῆ. 

ν, 23--24.} 

δυς ηοὺν πιυςἢ πιοῦα ἀϊ]Πρεηῖ, ὑροι 
τε σγεᾶς ςοηβάεπος νγῆϊςἢ 1 λαυεέ 
'π γοιι. 

23 ΔΝΏεΙδεν σημ7 49 εἐπφωΐγε οὗ 
Τίιευβ, ἀφ ἐς ΤῊΥ ργῖπογ δηὰ ἔ]ϊονν- 
Βεῖρεγ ςοποογηίηρ γόοι : ΟΥ οὐγ ὈΓα- 
τγεη ἐξ οηφιιγεά οὐ, ἐδέγ ἀγε τὰαε 

ΤΏΔΚΟΒ ἰἃ ργοῦδοὶς ὑπδξ ἢ6 νγᾶβ ἰῇς Ὀτγοίποῦ 
ψδο Δοσοιηρδηϊοα ΤΙῖα5 οἡ ἢ᾽8 γεσθηΐ τηϊϑϑίοη 
(χἰϊ. 18), ἔοτ, ἴΓ ἢς δά Ὀδεη δὴ Ἂεγθν πε655 οὗ 
νγῆδῖ 15 γορογίεα ἴῃ οἷ. νἱῖ. 7,11, ἢ158 σοη- 
Βάεηςο, οὗ ψηϊςἢ ἴῃς στουπά ἰ5 οἰπογννδα ποῖ 
ἀρραγοηῖ, ἰ5 ὀχρίαἰπθά. Α5 ἢθ ἂπά ἴῃε οἵδε 
Ὀγοῖποῦ ἀγὸ Ὀοΐῃ Τα] δα “ πηοϑϑοημοῦβ οἵ ἴΠ6 
Οἤυγοθο 5" ἰὴ τῆ6 ποχί νογβο, δῖ. Ρδι} πηυϑῖ 
ἰᾶνὸ οὐϊδιποα ἃ γοζυ δῦ σΟΠΊΠἰ 389 πη ἴοσ ἢ Τὴ 
ἶβο δης, 1{π| ὀχιθπάθά ἴο ἴδ σοηνεγδηςε οὔ 
ΤΔΟΏΟΥ ἴο οΓιιϑαίεπι, ἣς ΠΊΔΥ πάνα Ὀδοη εἰ 6 Γ 
Οαϊυ5, οὐ Τγοβίσιβ οὐ Ττορδίπλι5, Αςῖ8 χχ. 
4. Οὗ {πὸ τῆτες Τυοβίοιι8. 18 πλυςῃ ἴπε πηοϑβῖ 
᾿κοῖγ, ἕου Ὀοῖῃ 'ἰπ Ερῃἢ. υἱ. 21, δηά (οἱ. ἱν. 7 
86 ἰ5 οδ)ἰθὰ ἃ “ἐδ ἢ] τα πί βίο" (διάκονος) 
οὗ [ὴ6 Αροϑβίϊθ, δηὰ ἴῃ Ὀοΐῃ οα568 ἢδ ἰ8 ϑοπί 

4 σοπηπιϊβϑίοη, 39 Ὧδ 15 δἰϑο ἰῆ 2 ΤΊπ,. 
ἷν, 12, Δηἀ ἀποῖδεγ 8 σοηίειηρ]αῖοα ἔογ Ὠίπι ἰῃ 
Τίιζυβ "}. 12. 

43. Ερίϊοπιὸ οἵ τστεςοοπιηπιδηἀδ[ίίοη ἔογ ΑἱΪ 
(ἔγεθ. “Δ Βοῖπου (1 ϑρθακ) ζοσ Τιζιι8, ἢ6 15 
ΤΑΥ͂ ΡΑΤ ΠΟΥ δηὰ ἔθ! ]ονν- ΟΥ ΚΟΥ τονναγάϑ γοι!, ΟΥ 
(ἴεν ἴογ ννῆοπι 1 ϑρθακ ἃγθὺ οὐ Ὀγείἤτγθη, 
[ΠΟΥ ἃγ6 θη 5565 οὗ [ἢ ΟΠ το 65, [Π6 ΡΊΟΓΥ 
οὗ ΟἸ γι." “ΒΘ ονν-οσκοῦ τονναγά 5 γοιι,᾽" 
τεῖθγβ πιδίη]ν ἴο ΤΊϊ5᾽5 γεσοπέ Πγϑϑίοη, νυν] ἢ 
45 ἢΪ5 ὑεϑὶ οἰλίτη ἴο ἃ νο]σοπλθ ΟΠ ἃ σεσοηά 
Υἱϑιῖ. ὍΠ6 σοπιπιοπάδϊίοη ἤσγο ρίνθη οὗ 1ῃ6 
οἴμεσγ Ὀγοίῆγοπη 5 οῇῆῇςα. ΤΉΘΥ ἃΓ6 ΠῸ 
δΌ ΑΙ ΓΠ5 ΟΥ ρΑγΈ58η5 οὗ {πὸ Αροϑίϊθ βοηΐ ἴο 

ΓΗΑΡΤῈΚΒΚΝ ΙΧ. 

1 272 γιοίάδελ ἐλφ γεασσορ τοῖν, ἐλομσὰ ἀξ ἔπεισ 
δεῖν Μογιυαγάμε:ς, γε ἀό τοί 7 ἢμς ἀκα ἀὲ 
ὁγείλγερ ὀργογολαμά, 6 41.:ό ἀφ Τγ»οκρείείλ ἐπ 
γγίρ ἴάερε με ἰο α ὀορμπή εἶ αἶρε», ας δε» σ᾽ 
ὀμέ α δίκα 977 «σιυέρρ' ο7) τεεά, 10 τυλίελ «ἀαί 

ζσηαρ. ΙΧ. Α ἸἰττἰῈ Ῥβεσρίοχι Ὑ 5 σαυβοὰ 
ΕΥ ἴῃς Αροκῖϊες δερειηρ ἴο ἴδκε ἃ ἔγεϑῃ 
αἴατὶ ἢ ἴῃς 5άπὶιὸ ἰορὶς, 45 ἱξ ἴἴ παὰ 
ποῖ Ὀδοη τηρητὶοπεά Ὀδεΐῖοτο. [{ δᾷ5 Ὀεδη 
(ποιρμῖ τηαϊ ἃ πὲὸνν ἰοτῖοσ θορη5. ἤΟΓΟ; ΟΥ̓ 
(δαὶ ΤΠ ννᾶβ δὴ ἱπίογναὶ Ὀεΐννεθη ψτηρς 
οἢ. νἱῖ!. δηά οἷ. ἴχ.; οὐ ἴδαῖ ἢς ἱ᾿πἰοπαρὰ 
ἴο ἀϊδηπιῖιϑ5 ἴῃ6 5υδ᾽οος ἢ οἷ. νὴ, δυῖ 
Οπ γἰδπεῖπρ ᾿ἃ οὐε αραΐῃ, ἀφεπηθα ἃ βὺρ- 
ἰειηθηΐ ἀσβιγαῦϊθ. [τ 8 ἱπάϊδριιαῦ]ς ἰμδῖ 
ἰ: δα: υτχεὰ (δὲ ἀυγ οὗἁ πλλϊδίεης ἴο ἴα 

1. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ5. ΝΠ. 1Χ. 

ΠΛΕββΘηροῖβ οὗ τῆε σπυγοθ65, σπά ἴμ 6 
δἴογυ οἵ (Ἠγίϑβε. 

24 ὉΝΒεγείοσγα 8Πηδνν γε ἴο {Πε6Π|. 
δηά θείοτε ἴῃς σλυτοῆςβ, τῆς ῥτγοοῦ οὗ 
γουγ ἶονε, ἅπά οὗ ουγ Ὀοδϑίίηρ οἡ 
γουγ ὈεἤδίΕ, 

Ῥυϑ} ἢ18 οδι86 ἰη Οογηίῃ, δυῖ δοςτοάϊοα 
ΓΕΡγοβοηϊαῖνοβ οὗ ἴὴ6 (διγοῆθβ, Δηὰ οηκπἰοὰ 
ἴῃ (παῖ σΔρδςο Υ ἴο ἃ τεβροοῖ πιοῖθ ἴλη σου] 
Ὀεϊοης ἴο {ποπὶ 45 ἰηάινίάἀια]5β. ΤΟ ἰ45ἴ 
ννοτὰβ οὗ {Π6 σεῦβθ δῇονν τῃαϊ ἢ6 ψου]ὰ 
παν {Π18 σεϑροςῖ οἼδγγίεὰ ἴο 86 ρἱἴοἢ οἴ 
ΤΟνΘΥΘησΘ, ἴὺΓ ἰῃ ἴποθο πιθὴ ννῆο ςοπθ ἴο 
ἄἀο ΕἸ γίϑι 5 ννοῦκ δὲ ἴπε ἰοραῖεβ οὐ ἴδδ 
ΠΒυγομ65, νΠΙ ἢ ἀγὸ ΟΠ σι 5 θοάγ, ἴΠ6 σου 
οὗ Οησποι Ηἰπιβοῖδ, ῆο 15 (Π6 Πεδλά, ἰ8 τὸ- 
Ββοςοῖοά, 

24, Τῆς τοργεϑοηϊδιϊνα σμαγαςῖογ οὗ [686 
ἀε]εοραῖοβ ᾿ηνοῖνεβ ἃ ἔαγίθογ ἱηδυςσοπιοηῖ ἴο ἃ 
σογάϊαὶ νγεϊσοπιο οὗ μετ, δηά ςο-ορογαίίοη ἴῃ 
{ΠΕΣ ννοσκ. "ἼΒο πδηϊζοδίαίίου Οὗ ΥΟῸΣ 
ἴονθ, ᾿βογζοίοσο, δῃηὰ οὗ ΟἿΣ Ὀοδδί πῃ Β 0. 
ΥΟΌΣ ΘΒ ΔΙζ ἢ πιδηϊζοθίξηρ [0 ΓΒ 6 :, (γ6 
τδηϊΐοσῖ 1) Ὀθζοσθ [189 ζδοθ οζ τδ9 
ΟΒασο 689." δϑυςῦ ἰ5 ἴπ6 τοπάογίηρ οὗ ἴῃ6 
{6 τεδάϊης (ἐνδεικνύμενοι). ὙὍὌῃὸ δἅγξιι- 
τηθηΐ οὐδ ἴῸ ὙΨΑΥ5, ῸΓ ννἢ]]6, ἰὴ βμονίης 
(μεῖγ ἴονθ, ψθεῖθοσῦ ἴοὸ τε Αροβίϊθ οσγ τἴῃ6 
ὨΛΟΒΘΘΏρΟΓΒ, ΟΥ̓ ἴΟ ἴπΠ6 ῬΟΟΥ 5δἰηῖβ8, οσγ ἴο 4]]} 
(γος, δηά ἴῃ νοτγηρ δῖ. Ρδυ}5 Ὀοαϑίίης οὗ 
ἴῃ 6ηι, 1ΠΕΥ ψψου]ὰ ννίη Πποπουγ δηά μ]ουΎ ἴῃ 
(Π6 ογεβ οὗ ἴπο Ομυγσοῆοβ, 50, οη [ἢ6 οἴδοῦ 
μδηά, 1ξ {ΠΟῪ 6}} βῃοτγί, [πεὶγ (ἢ γιϑιίλη κοοὰ 
ἢλης νου] ἰησυγ ἃ ἴαγηϊβὶ,, ἔογ, οὗ σου γβο, ἃ 
τοροτῖ οὗ {Πεῖγ σοπάπςοῖ ννοι]άὰ σὸ ὑδοκ ἴο [Π6 
Μαοεάοπίδῃ ςοπλπλη 68. 

γε» ἃ Ργεκαΐ ἑμοζοασε το ἕλονε, 13. αμα σε- 
εασίορ ἃ φγέαΐί ταεγίες οΥ ἐδαμξερεσίησε τρεζο 
σού. 

ΟΚ 85 τουςδίηρ τῆς πλἰπἰδίοτίηρ 
ἴο 16 541ηἴ8, 'ζ 15 δυρεγῆιοιυβ 

ἴου ττβ ἴο ψγγῖῖα ἴο γοι : 

δλίηἴ5 ἰῇ ΥἹ]}. 7-1ς, δὰ ἴπδί ἢ6 σονυοσῖβ ἴο ἴξ 
ζαϊη ἰῇ ἰχ. 6-τ6.: Βυῖ (ῃς οοπποςῖίοη οὗ» 
ΤΙΟΙΕΥ͂ Τὰ 8 ϑἰσαιρῃϊ οὐ ἔτγοπὶ νυἱϊϊ. 24 ἴο 
ἴχ. τ ἢ δηὰ {δῖε νυῶβ8 51}}} βοπιοῖμπρ ἴο θα 
δά οα 5βίπος ἴΠ 6 φγεωσε οδ]θςῖΐ θοῦ νυ! οἢ 6 5οηὶ 
ἴῃς εὔνουϑβ (ἰχ. 3--5) πὰ8 ποῖ ὕξεπ ἀεοϊαγεά, 
δηὰ [πουμὴ 1 τπυρῃῖ Ὀς 5συρετγῆιιουβ ἴο ὑγρο 
Ἰθ γα ΠΥ ἴο [Π6 δδιπῖϑ, γεῖ ἴπεγΘ ΕΓΕ ΟἿΘ ΟΥ̓ 
ἴννο σοηϑι ἀογδίίοη8 νυν ἢ] οἢ πλίρ ἢ ργΟΠβΙΔΌΪΥ Ὀ6 
τηθητοηθαὰ οὐθ ὕροη {πὶ μοδαὰ (ἰχ. 6--1ο). 
Ευσίμον, μβδὰ μα ἕδλιἰθὰ ἴο ροϊπὲ ουΐ δονν {86 
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2 ογ 1 Κπον τῆς [ογυγαγάμοβϑα οὗ 
γον πληά, ἔογ ννδιοἢ 1 θολϑι οἵ γου 
ἴο ἴῆδπὶ οὗ Μδοεάαοηΐα, τῆλε Αςδαία 
νγΑ8 ΓΕΔΟῪ ἃ ΥΘΔΓ ΔΡῸ ; ἀπά γουγ ΖΕΔ] 
ἢαῖῃ ργονοκεά νεῦγὺ τηΆΠΥ. 

2 Ὑεῖ μάνα 1 βδεηΐ τῆς Ὀτγείῆγεη, 

1. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞΒ. ΙΧ. [ν. 2 ---4. 

ἰεβὲ ουγ θοαβείηρ οὗ γου βδου]ά δὲ ἰη 
νΔΪΠ πῃ 115 Ὀεμδ]; τΠδῖ, 45 1 διά, 
γε πιᾶὰὺ ὃς γεδὰγ Ὁ 

4. [,ε5ῖ Παρὶγ 1 τλεγ οὗ Μαςεάοηϊδ 
ςοπλς νγ] ἢ πιδ. πὰ Ππὰ γοὺ ὑηρτε- 
ρΡαγεά, ννὲ (ταὶ νγὲ βαύὺ ποῖ, γε) 

σῃδγίαυϊα σσοσκ ἰοπάεα ἴο ἴῃς ρἱοσυ οἵ σοά 
Δηα 5ἰγοηρίμοηθαά [Π6 σοπιλυπίοη οὗ 5διηἴβς 
(Ὠγοιρῃουΐῖ τι ννου]ὰ (ἰχ. 11-4}, Βα ψοι]ά 
ᾶνα οἠγ το ψυμαΐῖ οοηβετυϊεα [(5. σδίοξ 5ἰρ- 
Ὠἰδποδηςα. 

1, δε ϑ8θεπὶ8 ἴο τεῆεςϊ ἴπδζ ἴῃ υἱῖϊ. 16--24 
Ὧς παὰ Ὀδθηὴ νυν γαῖποῦγ ἀρουΐ ἴπ6 γὸ- 
σοῖνεγβ οἵ ἴπε ςοἰοςσίοη ἴλη οὗ [6 είνουβ 
ΟΓ ἴδε εἰνίης, δηὰ τποσγείογο Ἐχρίδιπβ [ἢ!5 οἰγ- 
ουπιδίδης6. “Εογ δρουΐ πε πλϊηἰδῖγσν ἴο 16 
δαϊηἴβ ἱπᾶοθὰά [ἴ 18 διι:ρεγῆυοιβ [ῸὉΓ τὴθ ἴο 
το ἴο γου. Οἱ οὐνῇ ι156 οὔ ἰδηριιαρε σἤῆονν8 
14  Πδη 6 ΒΑΥ ἴΐ 15 βδιιρεγῆυοι8 ἴο του ςἢ 
ὉΡοη ἃ ἰορῖς, ννγεὲ ἀο ποῖ πιϑᾶῃ 5ίγιον οἰ Γ 
1ῃαἴ ννὸ ανὸ ποῖ ἰουομοαά ὑροη 1 οΟΥ ἀ0 ποῖ ἰη- 
(εηὰ ἴο τους τροη τ. Τ δ νυ ΤΥ ννογὰ “Ἰηάςες᾽ 
(μέν) ἱπιρ! 165 {πῖ τοτὲ ἐς ϑοιημδιίης ἴο σοπὶ 
ἴη σοπηθοίίοη ψν ἢ [ἢ]5 ϑυδ)]εςῖ, ἀπά ἰπ δἰ ἰρῃὶϊ 
ςοπίγασι ἢ [Π6 ΞυΡογΠιΥ οὗἉὨ ντῖτηρ ἀδουΐ 
ἴ. Ιτ ἀο685 ξοπιὸ ἰπ ν. 3. “Αδοιι ἴΠ6 τι ΠἰΞΊΣῪ 
ἱμᾶοοὰ ἰἃ ἰ5 ϑιρεσγἤμσουβ ἴο ντίϊο,"" “δυῖ 
5οη ἢ τΠ6 Ὀτοίητοη." Αραΐῃ νυ. 6 ἰ8 4150 ἴῃ 
ΔΏΓ 6515 ἴο νυ. 1. [ἴ ννὰβ ϑυρεγῆμυοιβ ἴο 
ὑγρὲ πιϊηϊδίοσηρ ἴο [ἢ6 541η18 ἴῃ ἃ ἰδξζίου 
ἐθιῖ ἐλὶ8᾽" Π6 ννοι]Ἱά ς4}} ἴο {Πεῖγ ποῖίςο---- 
“ἢ 1ῃαἴ δοννθῖῃ βραγί Πρὶν, ἄς." ΤῊ 5 σοη- 
Ποαίίοη ἰ5 ποῖ ἱπάδθθα ρυῖ 48 ἃ οἰδϑϑιςδὶ ψυτὶῖοῦ 
Μοῦ] παν ρυῖ ἰἴ Ὀυῖ [ἴ ἀοθ5 ποῖ Ὄχοθοά 
186 υϑιι4] ἔγεεάοπῃ οὗ δῖ. Ῥδὺ} 5 βίγεσ. ὙΠΟΓΘ 
18 Δῃ ΘΠΠρΡἢΔ5]Ϊ5 ἸΡΟῚ “(Π6 ΤΔΙΠΙΒΊΓΥ ἴο τῇδ 
δδιηῖβ,᾽ ᾿πιρὶ γηρ ἴδαϊ ἴῸΓ δυςῇ ἃ ννογὰ {ΠΟΓΟ 
ἰ56 ἢο πεεά οὗ υτγρίηρ---ἀαηά [15 π]ΑΥ δὲ 1Π6 
ἐπί γε ἴοτος οὗ ἴῃ ραγίῖςὶς (μέν). ἼΠοΓΟ ἰ5 ἃ 
δ 'Ρῃϊ δἴγεβϑ 4150 ᾿τροὴ “ἴο ντῖε" ρίνθη ὈῪ 
16 δἀάϊπίοη οὗ ἴῃς ἁγίῖοϊο ἴῃ ἴῃς οτρίπδὶ, 
ὙΥΠΊΓἢ βογνεβ ἴο Ὀτίηρ τυγέδης Ἰηῖο το] οὗ ἀρ διηϑῖ 
[Π6 σοπάϊησ οὗ ἴῃς ὈγΘι γε ἰπ νυ. 3. “Τὸ 
γου " 15 ᾿ἰἰκονν δα πλδάθ ργοτηϊπεπΐ ΟΥ̓ δἰδηάϊηρ 
ἰλοῖ. Το νντὶΐθ ἴο ἐῤθρ ννᾶ5 5 γἤ Οι15. 

Φ. ΔῈ τιῖρῃῖ πᾶνο οχρεςϊοα ἴο ΠΟΔΓ δῖ οὔ 6 
νν παῖ ἢ6 αἰά ᾿πεοῖοδα οὗ ντιτηρ. Βυῖ τῆι ἢδ 
ἀοίογϑθ, ἀπά δϑϑίρῃβ ἴῃς γοάϑοη ὑνΗῪ ἢς πϑοά ποῖ 
ττῖϊο ἴο ἐῤενι, ΜΏΙΟὮ 5 ἢϊ5 Κπον]θάρε οὗ 
1ΠΕῸῚΓ ΓΟΔΟῪ ν}}. ΤῊΪ5 ἢ6 ϑρθςῆθβ ἤσγο, 
Ὀδολιδε ἃ Πδάὰ Ἰ᾿οεὰ δὶπὶ ἴο 5οπηθίηϊηρ εἶβο 
εἷο:ΟΙΥ τεϊαϊθ ἴο ἢ15 εχχεῖ οὐ͵οςῖϊ ἴῃ βοηάϊης 
ἴῃς Ὀτγεΐῆτεη, νος ἢς 8 οπ ἴπ6 ροϊπΐ οὗ 
δῖ 'πρ. ἰτ δὰ οδιιδεά ἢίπι ἴο δοαϑῖ οἵ 16 
(ον ητ Δη5 πανηρ δαάὰ {πε ῚῚ ςοπίτὶδυςίοη 
ΤΟΔΑΥ 5ίηςς ἴπ6 ρῥγονυΐοι5 γεαγ, δηά παῖ Ὀοδϑῖ 
μὰ ργοάαςρὰ [5 Ἰηπϊοηάοα οἴἴεςϊ οἴ 5ε1πλυϊατίηρ 
(ἢς Μαςράοῃιδμβ. ὙΠ6 αισδίίοη 18 δον 
δὲ εομἶά 80 Ὀοδϑδῖ, [ῸΣ 1 ἰ5 ᾿πιρ| Θὰ (δαῖ ὃς 

ννᾶ5 51}}1] θδοδϑεϊπρ. ὙΔετγε 15 π{|Ὲ ἀουδὲ ἴδαῖ 
6 παά πηδάς {{π|6}]} ργοραγδίίοης δείογομαπὰ 
ἴον [18 ςοἰ]εςσζίοη, πα ςοπηπιιπὶςαῖοὰ νν ἢ 
τῃ6 Μαοράοηϊδη σπιισγοῆθ5. 85 πὸ δά νι {πδῖ 
οὗ (ογπῖῃ. [τ ννᾶ5 ργοῦδοϊυ ἴῃ οῆς οὗ {Πεϑς 
ΘΑΓΪΥ σοπηΠιΠἰςαῖοΩ58 ἴπδϊ ἢς ἤγϑι πιδάς [ῆς 
Ὀοαβδὲ ἰῃ ηυσβοίίοη, δηά ἰδ τηιϑδῖ ἤδνο ὕδθη 
δεοίογε ψττηρ ἴῃς Εἰγεῖ Ερίϑιϊθ, Ὀθοδιιϑὸ 
ι ον. χνῖ. 1--Ξἢ: σδῆδθνυβ (δῖ ἴῃς σο]οςοη ννὰ5 
Δγτδπς δυΐῖ τολάγ. ὙΠῸ ἀϊθογάθγ ἴπ ἴδ 
ΟΠιγοῦ Πδά, ἴῃ ἰδςεῖ, θη Ὀόριη, δηά πδὰ 
βίηςα ουϊπιηδῖοά, 50 τΠαἴ Ἔνογυτπηρ Πδα Ὀδοη 
ἴοσ ἃ ϑϑᾶϑοῇ ἴῃ Ἴοπέιβίοη. Ηϑβἀ τῃϊ5 σοη- 
(ἰηυδά, ἴπετο οςουἱά ἢᾶνε Ὀδοη πὸ ἔπιγῖθοῦ 
δοαδῖίης. Βιυῖ αἴογ {86 γεδβϑυσίης βυσοοββ 
οὗ ΤΙῖι5, ἴῃς Αροϑἕϊθ 5 ἤορϑβ γοννοά, δηὰ ἢὸ 
Παά τπ6 σουγαρὲ ποῖ ἴο τος] (Π6 οτὶρίπαὶ 
θοασῖ. Ης οςοιιϊά 5{}} ἢορο {πμδῖ, ἤθη 6 
ἢ Πη561Ε Αττῖνοά, [ἢ σοἸ]εοϊίοη τνου]ὰ δεῖ! 
θ6 ΤΟΔαΥ, δηά [Κ᾽ {Π1|5 ννᾶ8 ποῖ αιϊε ἴθ 54Πὶ6 
{Ππηρ 85 πανίηρ ἢδά ἰἴ γεδαγ ϑἰηςς ἔπε ργονίουβ 
γεαγ, ἴἴ ᾿πΊρ|165 ὯῸ δυυςἢ ἀϊογοραγὰ οἵ ἕδλοῖϊβ 25 
πἡρεάβ ἀδίεποε Οσὐὁ Ἔἐχουβδο. ὙπΠαὶ ἢδ 15 5ρϑδῖκ- 
ἴημ οὗ 5 θοϑίίηρ ἰη [ἢ6 ραϑῖ ἄρρεδγβ ἔγῸΠὶ 
{πε δεηΐθηςο : “πε ΖΕΔ] (ννϊςἢ 5κἰαγίθ) τοῦ 
γοῦ Ῥσονοκθὰ 89 βτθδίοσς ρασὶ." [Ιἴ 15 
ποὶ “ ῥαᾳίὁ ῥγουοεά' ἃ58 ἴῃ ἴῃς Α. Ν. ΤὝΒοΓΤΕ 
ἷ8δ ΠΟ ἱῃπιοηβίϑίεηοῦυ Ὀδεΐννεεη 118 δηὰ ἴῃς 
Δδοϑογίίοη ὑπαὶ ἴῃ6 Μαςεαάοηϊδηβ δὰ ϑυδ- 
βοτὰ “ οὗ {ποῖγ οὐνὴ οἤοῖςς." Ης βρϑᾶκ8 
ΠεΓγΟ ΟἿΪΥῪ οἵ “τὴς ρτεαῖθσγ ραγῖ," ἰ. 6., οὗ τῆς 
ΤΩΔΏΥ ΡΕΓΞΟΠ5 ἔουπά ἴῃ 4}1} συ γο 65, ΠΟ σὲ 
δοϊυδίοα ΌΥ βεσοπάδγγ πιοίϊνοβ, σοοὰ ᾿η ἱμθτ- 
56 1]ν68 δυῖ ποῖ ἴπ6 ὨΙρἢοδῖ. 

8. [ἴ 8 πονγ ῥἰδίη ΠΥ, δ πουρἢ ἰξ νγᾶβ8 
Βυρογῆυοιβ ἴο ψυτιῖο, 1ἴ ννα58 ηοΐ 50 ἴο βεῃὰ 
(Π6 δτείῆγοη. “Βυῖϊ [ φϑπὰ [πὰ Ὀγεΐδγοη, 
(παῖ οὐ Ὀοαδῖ πιὰὺ ηοΐ 6 τπιδὰθ νοἱϊὰ ἐὰ 
ἐὶθ Ρασε στ," (δ 15, ἴῃ {πὸ Τςοπιρὶεῖς 
Τολάϊη655 οὗ τῆς ςοἸϊοςῖοη, 45 ἢ6 ρὕο65 οὔ ἴο 
Θχρίδιῃ :----ἷη ογάθγ παῖ, 45 1 (γτεροδίθα γ) 
δϑϊὶ (γοὺ ννογθ), γόοι ΠΊΔΥ ὃς τοδάγ." Τ' 
σδγϑίι] ορεςϊβοδίίοη, “ἴῃ [Π18 ρΑΓΈ ΓΙ ΪΑΓ ἦ ΤΠΔΥ 
τοθδῃ [Πῖ ἢ ΔΩΥ Τᾶ56 {ποῖ νΠ]Ππρῆθ85 [0 
ξεῖνε ννου]ὰ ηοί Ὀς ἀουδῖεά. ΤἬδϊς Ποννονογ νγᾶδ 
ποῖ πον ἴδε πιδίη ροϊηϊ, Ὀυΐϊ (Πδᾶὶ ἴῃς ἔτσυϊἴ5 
ϑδῆουϊά Ὀ6 ραϊμογοα τῇ Ὀεΐοσε ἢ15 δγτίνδὶ. 

4. Ῥογξοηδὶ δυση αϊίοη ννουϊὰ οησδυθ 1 
(5 οδ]εςξ ννεγε οί αδἴϊαϊποά, “ὙΠῸ οὗ 
Μαςθάοπία, ἰη ἴῃς Α. Υ'., βῃουϊὰ Ὀὲ βαρ Υ 
“Ἰξαοθὰοπτδη 8, δηδ ἴοσ "118 βδπὶὸ ςοῦ- 
βάδηϊς Ὀοαδιίπρ᾽ δδουϊὰ ὃε γοδὰ “ μλὶϑ 608- 
Δάθποο," ἴἢς νοσγὰ “δ οαοίίηχ᾽ δανίη 2ΟῸ 
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8ῃου]ὰ δες δϑῃδπιεά ἴῃ τῆ 5 ϑδᾶπιὲ σοσ-᾿τυ ἧ  Οδ Βιῖ τ ϊ5 7 “αγ, ες νὩ]οἢ βδονγεῖῃ 
δάεητς δολβίηρ. ΒΡΑΓΙΠΡῚΥ 54}} τέδρ αἷϑο ϑρδγιπρΙν ; 

ς Ὑδεγείογε 1 τπῃουρῆς ἰὲ πεςοθ- ἂπά ἢεὲ νος ἢ ϑβ8οννοῖῃ δόυπε Κι ]ν 
ΒΔΤΥ ἴο Ἔχῆοτί (Π6 Ὀγεΐμγεη, [παῖ ΠΟΥ 54] γθᾶρ ]δο θουπηβι]γ. 

᾿ Οτ. δύρεε- γγου]ὰ ρὸ Ὀεΐοτς πηῖο γου, πὰ πιᾶκε 17. νΟΓΥ πιδη Δοςογαϊπρ 45 ἢς ρυτ- 
ιος Ρ δείογομδηά γόουγ "'θοιπῖγ, 'ννμαγεοῦ. ροόβεῖῃ ἴῃ ἢἰ8 Πεαγῖ, “9 ἐφέ ἀϊΐπι γίνε; 
ΑΚΑ ., “5 Π84 ποῖῖςε δείογε, [ἢ της βᾶπιαὲ ποῖ ργυαριηρΙγ, ΟΥ̓ οἔ περεββίτυ : ἔογ ἡ Ῥατι αι 
“5 νεμεὰά τῊΙΡΏ ὃς ΓΕΔΑΥ, 25 4 πιαίεν οΓ Ὀουπῖγ, “ (σοά ἰονεῖῃ ἃ σῃεογίῃ! ρίνεγ. 1. 8. 

λας " ληά ποῖ 85 67 σονεϊοιιδῃε88. 8 Απά (οἀ ἐς 4016 το πιᾶκε ]} ἔπος 

τῆι ἰο βἰαπά ἴῃ τῆς τοχί. ὙΠοθς Μδοο- 
ἀοπίδηβ νου] ὃ6 Δλῃ δβοοτί οὗ βοπουτγ, νη ϊςἢ 
τοὶ ἢϊ ΡΥΟΌΔΟΪΥ ΔοσοιρΑηΥ ἢϊπι. Ηδ νυ ϑιδὰ 
ἴο 5ΡᾶΣ6 δι πιϑο Γἔσοπι Ὀεῖηρς Ὀγουχῆξ ἴο 5Π4Π|6 
ἔοτ ἴδἰϑε σοηπάθφηςθ δηά ἴδεπὶ ἴοσ υηγοϑαϊ- 
Ὧ06585 Ὀεΐογο πιοιθοῖβ οὔ Οδυγοῦο8 ψἢϊςἢ, 

ΓΤ 85 ΤΠΕΥ νεγε, δά Ἰυδῖ ρίνεη ρῥγοοῦ οὗ 
δ Ὀουηΐγ. 

δ. Α5 Δη ᾿ηΐογδηςς ἔγοπι [ἢ 5, δηὰ ἰπ ογάοῦ 
ἴο νοϊά πιϑοοηβίγιςοη, δὲ 5ἰαῖος νυ τῇ 
ΘΠ ρἢ 4515 ἢΪ5 ἐχσεῖ δἰπὶ, νυ ςἢ νγὰ5 {παῖ δυο - 
της που Ὀ6 ἀοης δεγογεραπά διὰ ργες- 
αἱοισἶν ἴο ὨΪ8 σογλ Πρ, 88 ἢεῈ 5ῆδννβ ΟΥ̓ τοις ἢ- 
ἰηρ [Π}5 ροϊιηΐ γος {ἰπ|65. ὙΠδ 5ἴΓ655 ἰδ! α 
ὈΡΟΏ “ ὨΘΟΘΘΘΔΤΥ  ὈΥ̓͂ ἰἰ8 ροϑπίϊίοη ἱπ (ἢ6 
οτὶ ρίηδὶ δηὴ ἴῃς ἔοτοθ οἵ ἴδε ἴοσγπι ἰἴ56}{ 1ηἀϊ- 
εοδῖε ον ἱπηρογίδης ἢς τπουμψῆϊ [η15. ΤῊΣ 
Ὀγεΐῆγοη ῆο ψεγ ἴο ρΡὸ οη δείογο βεγῆδρβ 
τεαιίγοὰ “ ἐχῃογίδιίοη, Ὀεσᾶιδε ἴποῪ δὰ 
νυ ]ϑηθαά ἴο ΔοσοΙΊΡΑΠΥ ἴῃ Αγροϑβῖϊθ ἢ)πβο ες, 
8ἃ5 ἃ ραγί οὗ [18 οϑοοτί οὗ βοπουσ. “Τῆδῖ 
{ΠΟΥ 5μουϊὰ σοπλὲ Ὀεξοτεπαπά ἴο γοιι δηά εῖ 
ἴῃ ογάθσ δεξογεῃδηά γόοιγῦ Ὀ]Θδδίηκ, Ἡ ὶσἃ 
82 Ὀ6005 νυτοιηΐδοὰ δείογεμαπηα (προεπ. 
ποῖ προκατηγγελμένην), ἴῃαὶ {18 5ῃου!ά ὃς 
ΓΟΔαΥ, 8ὸ 8ἂϑ. ἃ Ὀϊ]οβδίηκ, ποῖ δϑοονοῖοῦδ- 
Ὧ0856.᾽ Τῆς νυοτὰ ἴογ "ϑείκίηρν ἴῃ ογάογ᾽ ἰ5 
οἴρη υδοὰ ἴοτ γοβίογίπρ ἴπαὶϊ νοῦ [85 
(Δἰϊθη ἱπῖο ἀϊβγοραὶγ, ἀπά ἰ8 ἀρργοργιδῖς ἴο τῆς 
τε-ὐὐυπίπιοηϊ ἀπ σοι ρ οἴηρ οὗ ἃ Ὀι151η655 ἴῃ 
ννἢἰςἢ ἴδετε δά Ὀδθη ἤδννβ δηὰ ἀοἰᾶγβ. “ Ρτο- 
τηϊσοὰ Ὀοίογεμβδηὰ ἡ πιοδῆβ8 Ὀγοιηϊδεά ἴο ἴδε 
ΑΡοβῖϊς, ποῖ ἴο ἴδε ϑαϊηϊβ οἵ [6γιιβαὶθπὶ ΟΥ 
ἴο ἴ6 Μδοθράοηίδης ὈΥ ἴπε Αροβίϊθ. [Ἃ{πάϑγ 
[(Π6 οἷά οσονοηδηΐ Οοά οδ]εά τΠ6 ρῥ]θητία] 
ἔτ 8 οὗ [ἢς εἀγίῃ ἢϊ8 Ὀ]δβδιηρ, (ἢ6 οΥἹρίηδ) 
ἴοστη ἴογ νν ςἢ ἤδγα ἰ5 ῬγΓοΟΡεΥΥ “ῥοξεπ Ὁ]655- 
ἴηγ. [ἐν. χχυ. 24. Ἐ2. χχχῖν. 26. 81} }ΑΥ]Ὺ 
ἴῃς αγγθ 655 οὗ {86 στοιιηὰ 18 Οσοά᾽ 5 ουγϑδ6. 
Οεη. 1. 1. Ηδρθηςοθ δοοογάϊηρ ἴο [ἴΠΕῚΓ 
βΒίΓ ΕΥ̓ τοίου νῖονν οὗ ἰδπηροσαὶ σοοίϑ, 
(πὸ [ἐνν8 οδ᾽οά 4}} Ὀεηείδεϊ!οηβ δ] βϑίη 5. 
Τῇε τοοῖ οὗ [δ6 ἰάδα 15 ἴναῖ Οοάβ ννοσὰἀβ ἃγα 
Αἰννδγ5 τϑα  ἰδοὰ, Ηἰ5 ροοὰ βροκθη 15 ροοὰ 
ἄοης, Ηἰβ8 δεπεάϊοϊίοη, δοηπεϊβεϊίίοη. ΤῈΘ 
ἵννο ἰο]οννίης νϑτθο5 (6, 7) 5δῆενν [παῖ, 
ΠΟ ἃ ἢυπΊαη οἰ 8 οα]]οὰ “4 Ὀ]οοϑὶπρ ἢ 
115 Ὀοιιπιῖο5 ἀπὰ βροπίδποιυ ἃγὰ πηοδηῖ, 50 ἢ 
θείης (6 ἐπαγςοίογίϑεϊοβ οὗ Οοάδβ ρι!ς. Υεῖ 
ἴδε ννογὰ 8 "50 85 ἃ ὑ]εϑϑίπρ δηά ποῖ 838 ςονεῖ- 

Οὐ8Πη655" ἂζὸ ηοΐ ἃ δίηϊ ἴο γίνε ΠΟΥ δηά 
ἸΙΌΘΓΔΙΥ͂ 50 πιο ἢ 845 ἴο ρῖνο ργοιιρῖν, Ὀδοδυ86 
ἴϊ 85 ἰη τη6 παίιγο οὗ ἃ δθββδίηρς ἴο δὲ γεσάν 
αἴ ἴπΠ6 πιοπιοηῖ ψἤδη ἰἰ ἰ5 ννδηϊθά, δηὰ ἰπη ἴῃ6 
πδῖιιγο οὗ σονοϊουδηθ55, νυ ἢ ννσῃ 65 ἴο Κ 
ἴογ [156] ννμαῖ ἰξ ρίνεϑ ἄννδύ, ποῖ ἴο ρῖνα πὲ] 
ἴδ ἰα5ῖ πιλοτηθηΐ. 

6. Το ντῖϊε τὲ [ΠΕΥ 5ῃου]ά κεῖνα 1186- 
ΤΑΙ ννου]ὰ πανα Ὀδοη βυρεγῆμποιι5, “ γεῖ ἐδὲ, ἢ 
δ6 δἱϊοννβ ΠΙπΊβ οὶ ῦ τὸ δ8Υ. Οἰνίηρ ἰ5 ποῖ 
ἃ 5δογίῆςος, διιῖ ἃ ϑβονίηρ ἔοϊοννθά Ὁ 84 
τοδρίηρ, δηὰ 45 15 ἔθ δονηρ, 80 ἴῃς τραρίηξ: 
Βρᾶγε βοννίηξ, 5ρᾶγε τεαρίησ; σγίςβ βονίηρ, 
ΓΊΟΙ τοαρίηρ. ὙΠδ ρίνογ οὗ ἴπΠ6 γεοοτηρεηδα 
15, οὗ σουγεε, σοά. Βοῖῇῃ ἰάθᾳ δηά ἰαπρυᾶρα 
ΑΘ ἴακεη ἔγτοπι ἴπὸ Οἱά Τεβίδπιεπῖ.Ό ὅ66 
Ῥγχον. χὶ.. 24, ἤεγο ἴ86 ψνοσγὰ οὗ ἴῃ ΧΧ.- 
ἴογ "ϑοδίζογ  ἰ5 σπείρειν. 

ΤΠεγο ἡδεὰ ποῖ ἤᾶνε Ὀδεη 50 πιυςῇ ἀ15- 
ουβδίοη δοιΐ ἴῃς σοηδίγυςίίοη οὗ ἴπ6 ἢἤγϑπὶ 
Μογάϑ :--- Βυξ {Π15. ὙΠΕΓΕ 5. ὯὨῸ Παυρβϑ 
ἴο ΒΌΡΡΙΥ͂ ΔΠΥ νογὺ αἵ 41]. [{ ἰ8 ΟἿΪΥ ἃ 5βοτγί 
ἴοσπηα, υϑεὰ ὈγΥ οἠς αἀϊεϊαιίηρ τρία, ἴῃ 
ΟΥ̓ΘΓ ἴο ΘΠ Ρἤδ51Ζο ννἢαΐ ἔο !]ονν8. ὙΤΠΕ ργοοίβα 
δεη56. οὗ (6 ᾿αϑὶῖ νογάβ οὗ ἴΠ6 νεῦβϑὸ ἰδ: 
“ἩἨς (παῖ βονοίῆ οὐ [86 Ῥγσΐῃοΐῃ]θ οὗ 
ΙΟΘΒΙ 58, ὁ [80 ῬΓΙποὶΡ]0 οὗ Ὀ]θ5δὶ 58 
5}.4}} «50 τεαρ.᾿ ΦὍὉδε ρῥ]υγ4] Πυ 6Γ “ 0]655- 
ἱπρ8᾿ 56γνεβ ἴο Ὀσγίηρ ουἕ ἴπΠς ἔμ] πε85 οἵ ἴπ6 
(ΓΌΪΥ σπμαγ τ Ὁ]6 πλδη 5 ρΊ Ως. 

7. ῬΑβ565 ἔγοπὶ διηοιπί ἴο πηοῖϊνο, δηά σἴδῖος 
[(Π6 ἱπνναγά τιοσγδὶ οοηε πίοη, ννδοιι νν μος ηο 
ΤηΔη οπ γὰρ. Ηἰ5 δονίηρ πιυδῖ βργίηρ οιἍῖ 
οὗ ἀεἸ]δεταῖς ργεΐεγεῃςθ, ηοῖ οι οὗ ἃ 5ἴδϊε οὗ 
τηϊηά ἰπ νυ ῃϊο ἢ ργίοῖ 15 [εἰξ δἱ ρασττηρς ν ἢ 
Ῥοϑβϑεβϑίοῃϑβ, ὨΟΓ ουΐ οἵ σοτῃρυϊβίοη, ἴῃ ψὨΙΟἢ 
ἃ τῇλῃ {Π|ηΚ5 [παῖ πο γέ ρῖνθ, νεῖ ΤῸΓ 
ΤΕΘΡθΟ Δ }}γ, τορυϊδίίοη, Ρροϑιοη, ΟΥ̓ΤΟΠα 
ὑγροηϊ δάπιοηϊοη. “(1,61 δας (ρῖνο) 
δοζςογάϊηρ ἃ8 ἴθ 8)648 ἀθιἑ ΟΣ ΑΙΘΙΥ Ὁ͵0- 
ζοσττϑὰ (ρεγ) υἱῦὰ ἢἰ5 Πεατῖ, ποῖ ουξ σοῦ 
ἐτιεῖ οὐ ουΐ οὗ πεοοϑϑίῖν." ὅ66 ΠὨδυῖ, χν, 10. 
“ἼΤΠου 5μδ]ῖ βυσοὶν γρίνθ, δηάὰ τὐϊης ἤοασὶ 
50.4}} ποῖ Ὀς ρτίενθὰ " (οὖ λυπηθήσῃη τῇ καρδίᾳ 
Ι,ΧΧὺ. Το γϑάβοη ἴογ {ποῖσ ρἰνίηρ, " ἴον ἵἴ 
ἰ6. 4 σἤρογῆι ρίνεῦ [αἰ Οοὐά ἰονεῖι," 15 ἃ 
ΓΟ ηἰϑοθησο οὗ δὴ δαάαϊπίοη τπδάθ ὈΥ ἴΠ6 
.,ΧΧ. το 186 Ηοδιοὸνν Τοχῖ ἰη σον. χχί!. 
8, “ἃ τοδὴ ἴπαῖ ἰ5 σδοογίιϊ δηὰ 4 φῖνογ 
Οοά δ] 65βεῖῃ." “1 μουςῖῃ," ψδῖςὰ 851, Ῥαδὺυ] 



448 

ὃ Ὅς, τι. 

σίδος δδϑοιπά τονγαγά σου; {παῖ γε, 
Αἰννᾶγ8 Πανίηρ 41]1] βυ!ῆςοίεηοῦ ἴῃ 4|]} 
ἐπίησθγ) ΤΥ Δρουπηά το δνθγΥ ροοά 
ψνόοτκ: 

9 (Α5 τ᾿ ἰ5 ψπῖζεη, Ηδξ ἤδῖῃ ἀϊ5- 
Ρεῖββὰ δϑγοδά ; ἢς δδῖῃ ρίνεπ ἴο τῆς 
ΡΟΟΓ: 5 τὶρῃξθουβηθ58 γαπλδιπθῖἢ 
ἴοσ Ἔνεγ. 

δι ϑιτυϊ65 ἔογ “ Ὁ] 5βθῖ ἢ," σῇῆονβ ἴῃ Ἴοη- 
Ὠδοϊίοη οὗ ἰάδφαβ, ἔογ ἴπεῸ μαγνοβδῖ οὗ Ὁ]65ϑῃρ8 
ΒΡΓΙη55 ἔτοπὶ Οοὐ᾽5 ἰονβ. 

8. Α δυγῖποῦ ἱπάϊισετηθηῖ 18 Οοὐΐδβ 40 ΠΠ|γ 
(ο δοβῖον αρυηάδηϊ τῆεδη58 οὗ σμαγίγ. Η:58 
ἀμ 15 ηοῖ τοβίγὶςϊθα ἴο ἀἰβροηβίηρ βρι γίζυδὶ 
ἰθϑϑίηῃψβ Οηἶγ, ἕογ Ης “15 δῦ]ὸ ἴο πιᾶκο αὐ 

ξτασθ δι ρεσαυρουηά᾽" δηά ἴο κεῖνα ἴοιηροτγαὶ 
ξοοάϑ 845 νγ6}}. Οοεα βριιγροϑθὲ ἤοννδνεῦ ἰ5 ποῖ 
ἴο στιν ϑοἤϑη655, θυ “πη ογάεγ παῖ μανίην 
41} 80170:-ὃ0 δ] ΟΙΘ ΠΟΥ ἴῃ δνθσυτηρ αἱ ἃ}} {{πλὸ8, 
γὲ ΤΩΔΥ 5ιιρεγαδοιπηαά ἴο δνογΎ βοοὰ ψοσκ.᾽ 
Ουγ ἰδῆρυδμχε ἰ5 σοιηρε δά ἔν ος ἴο 5 δε ι6 
“ ΘΥΟΥΥ ᾿ ἰηδῖεδα οὗ ἴδε υπϊΐξογπὶ Οτεεκ ἔοσ 
“4}}, ψνῃϊσοἢ Τσουγβ ΟΣ ἘΠῚ65 ἴῃ ἴἢ]15 5ῃοσί 
δοῃΐσηος ἴο Οχρῦεβθα ἴῃς ςοπιρ᾽οΐεπεβθ οὗ 
Οοά᾽ 5 κἰνιν. Ὡς οὔρίπδὶ ἔου “ ἀθ] θοσγαῖς 
Ρσγείογεηςε ᾿᾿ ἴῃ ἴῃ ἰαϑῖ νεσβα ὁσσυῦβ ὨΟνΠΟΓΟ 
οἶϑε ἰπ ἴῃ Ν. Τ. δηά (παῖ ἴοτ "89917-508- 
οὐθμογ " ΟἿΪ οὔςθ ἃρδίη (1 Τίπι. νἱ. 6). 
Βοίἢ σὲ ἔουηά ἰη ἴδ ἴἢ1ς5 οὗ Ατιβίοι!θ, δηά 
ι ἀοἸθογαῖὸ ργοΐδγεηςσθ μἰαγ5 Δῃ ἱπηροτγίδηϊ ρασί 
ἴπ ἢ15 ΠΊοΓΔ] 5γϑίεπι. Ης ἀδθῇη68 5οἰἔ- 5 ΠΟΙ ΘΕΟΥ͂ 
(Εἰὰ. 1. νἱϊ. 6, 7) 485 ἴμαῖ ψνϑῖοῖ, ψιπουΐ 
[6 δἀάπηίίοη οὗ διγιβίηρ, πιᾶκο5 ἰδ 6] 10]6 
δηὰ ἐπ αὐαπὲ ὁ ποίδιηπφ. ὙΠαῖ [ἴ ἀοο65 ποῖ 
ΠΕΙΟ πιθᾶη δὴ ἰηνναγὰ ἔθο ηρ οὗ δε! σοηῖοηϊ- 
πϊθηΐ ἄρρθαῖβ ὩῸΠπι ἴῃς ςοηΐοχὶ 5 ψγ6}} 85 
ἔτοπι ἴπὸ νοῦν οαἰγοιπιοίδηςιαὶ δά ἀϊτῖοη8 “ 1η 
ἐνογυτ πη" Δηά “ αἵ 4}} {1{π|65.᾽ Οπε ἴ5 ἰεπχρίοὰ 
ἴο θεῖϊονο (παῖ δῖ, Ρδὺ! Βεά ϑοπὶὸ Κηον θάμα 
οἵ 1π6 ΕΤἢϊς5 οὗ Αὐιϑίοι!θ, ννιςἢ 15, ἰὴ [156]8 
ἔτ ἔτοπι ἱπῃργοῦδθὶς δηὰ ἰΐ 15 οσυγίοιι5 ἰῃαῖ 
(5 ΕΡΙ5116 νν8 ντι 6 ΠῸΠῚ ἃ ΠΟᾺΠΙΓΥ ἴῃ 
ΠΟ Αὐσίϑῖοι Ια πδὰ γοϑιάθὰ βδϑνεὴ Ὑεαγϑ. 
ΤἼο δάϊθςεῖῖνθ " 56 -ϑυθηΠς! τ᾽ ἑαυ ναρενὴ α͵50 
5 ᾿ϑϑοά ἴῃ ἃ ἰοϊίεσγ νυ ἴο ΜδἼράοπίδῃβ 
(ΡΉ]]. ἵν. 11) ἀηα οσουγ5 ἴπογο ΟἿΪγ ἰη τ Ν. Τ. 

9. σοὰ εαπ ρῥγονιἀς δοιπάδηι ἔῸΣ είνογϑ, 
δηὰ {μδὶ Ηδ σεΐμα!}}γ ἀοε: 80 18 πον βδῆσοννῃ ὉῪ 
βουιρίυγο. [{ |5 βαϊά οὗ {π6 πιδῃ ἴῃ ἔδαγεϊῃ 
(ἢς 1,ογὰ (Ὀ5. οχὶ!. 9):-- 59 φϑοαϊίοτοί, Ἀ6 
βατνο ο ἴΠ6 ροογ." “ϑορδίίζεγοα " ἀδηοῖο5, ποῖ 
νπουΐ τείεγεηςο ἴο δον τπηρ, ᾿ἰθϑγαὶ γίνης ἴῃ 
ΤΏΔΗΥ αἰϊγεςϊίοη5. “Τὸ [ἢπ ΡΟΟΥ 5ῃπον5 ἴπδῖ 
τῆς κἰνίπρ αἰβεοτί τι ηδαῖοβ 115 Ργορογ οΟδ]εςῖβ. 
ΤῊ οτἰξίηαὶ [ῸΓ “ῬΟΟΓ "ἢ Οσσυγδ ἤεσγὸ ΟἹΪ]Υ 
ἰη τῆς Ν. Ὑ. δηά [παῖ ἴπ ἃ αυοίϊατίοη. [{ 
ΒΡ 65 ΠΊΘΓΟΪ οὐὸ ΨΠῸ 18 ἀοδικζιίο οὗ 
ΤΉΘΔΠ5 ἀῃά, 85 ϑδιιςῇ ἀσϑι υϊοη 185 Ὀγ [56] ἃ 
β8ιι8ι)είεηξ »τοιυπηά ἔογ σμδγιίδοϊα Πεὶρ, ἴμ6 ἴεγπὶ 

1. ΠΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ. ΙΧ. ν. 9---Ιτ. 

Ιο Νον δ τἢδῖ “πιϊπὶϑῖογεςῃ βθο εἰς ες. 
ἴο ἴῃς βουγεγ δοῖἢ πιϊπιβῖεγ Ὀγεδά ἔογ 
γομγ ἰοοά, δηὰ τυ ϊρὶν γουγ 56εά 
80, Δπα ἰπογεᾶβε ἴῃς ἔγυ! οὗ γουγ 
ΓΙΡΗςΘουβΏ 688 ;) 

11 Βείηρ, εηποπεά π᾿ Ἔν γΥ τῆΐπρ 
ἴο 41} Ὀουπεβι]παβ8, ννῃϊςἢ σαυϑεῖῃ 
τῆγουρἢ υ τῃδηΚβερινίπρ το (οά. 

15 ἰῃ 118 τίρῃξ ρίδος πόσο. Ὑἢὸ γορζυΐαγ ννογὰ 
ἴογ “ροογ᾽ ἱπ ἴῇε Ν. Τ. ἀδηοῖΐεβ. οπεὲ 80 
ἔεεϊβ ἢϊ5 ρονεγγ. ὙΠῸ δοιαϊηρ οὗ τ βῆϊΐθοιιϑ- 
Π655 [ὉΓ ΟΥΟΥ 15 Οοὐδβ γοννασά ἴῸσ βολιζογης. 
[παάενγ 4 ἰεραὶ ἀϊδρεηβδίίοη, 15{1ς6, ἡ Ὠςἢ 
15 οδϑάϊθηςθ ἴο αν, οὐ σἹσῃίθουβπθϑα, 85 
δικαιοσύνη 18 υϑυδ}}}) τεηδογεῖ, ννδ8 ἴδε 
ΒΟΠΊΠΊΑΤΥ οὗ 411] σοοάπεϑβ δηὰ δοίϊηθϑθϑ. [ἴ 
νγὰ5 ποῖ υππαΐυγαὶ τῃαΐ Ὀοποῆςσεηςο, ἴῃς τηοϑῖ 
ΒΕΙρ] δηά ρορυ]αῦ ἔοσπι οὗ ροοάηο55, 5δῃοι)]ά 
ΔΡρτοργίδῖς τῆς ρδῆσγαὶ παῖθ. Το χΧΧ. 
οἴϊεπ τϑηάεσγ τῆς Ηδοῦτγονν δαυϊναϊεηΐ ἴογ 
“ιυϑ|ςσδ ̓  ΟΥ "τὶ ηϊθουβηπθβθ᾽ ὈΥ ἴπ6ὸ Οτεεκ 
ἐαυϊναϊοηΐ ἔογ " δ᾽ πιβ.᾽ (εξ. Μαῖΐῖ, νἱ. 1). ὙΤμαῖ 
ΓΙ Θου5η655 ἰη Ῥ5. οχὶὶ. (οχὶ. 'π τῆς 1.ΧΧ.). 
5: χη Π65 δἰπηϑρίν!ηρ, ᾿ΠΡΙ Υἱπς ὈοΙΉ ἴῃ 6 πγδδηβ 
ἃηἀ 16 ν»}} ἴο ψῖνθ, ῖι5 4υ]6 δρραγὸπί ἔγοπι 
τῆς σοηΐοχί οὗ ἴῃς Ῥ54]πι. Α Ῥγοπιῖϑε 15 βίνοῃ 
οὗ ΦΑΓΤΠΪΥ βυδδίδηος δηά ροννοῦ 858 ἃ αϊνίηθ 
τεαιδὶ οὗ θΘΓΑΥ ἴο 16 πεεὰὺγ πὰ 85 
ἔυγηϑῃίην ἴΠ6 401} } ἴο ςοπίίπυς ἰἴ τπγου ἢ 
ἴ[Π6 Οοὐἀ-ελγίη τρδη 5 ἔυΐυγε κεηογδίοῃ8. 
(ἕ βδῖδῃ χχχί!. ἵ. 

10. Οοὰά νῇο εαπ δηὰ δοε: ἴπυ 0685 
σπαγίτλθ]6 εἰνίηρ, «υὴ}} ἄἀο 50 ἰη ἴδε οᾷ96 οὗ 
τῃ6 Οοτητδη8. “ Βυῖ ἢ ψῃοὸ ρι θα ζα }}Ὺ 
ΖὈΣ ΒΒΘΙ ἢ 9εοα ἴο ἴΠ6 βόνοῦ δηιὶ ὑγεδὰ 
ἴον οαἰίης ([5. ᾽ν. 10) ψῦ]}} ζασαΐθδ δπὰ 
ΤᾺ ΡΥ γουγ δθθὰ ἂπὰ νὰ}}} ἱπογθαθθ ἴῃ 6 
ἔτυϊ5 οἴ γοιιγ τ ρῃίεοιβηθ55." ΤῊ 5 ἀσ5] ΔΈ ΟΩ 
οὗ σοὰ διποιιηῖβ ἴο πῃ “ἀγριπιοηΐ ἴτοπ δηδ- 
ἸοΣΎ, δηὰ ἔτοπι ἴῃς 1655 ἴο ἴ86 γγοδῖοσ. Ης 
ΠΟ ἴῃ 186 πδίυγα! ΘΟΟΠΟΠῚΥ οὗ ἴῃς ψογὶά 
5.00] 165 ϑεθά ἴο 1π6 βόνγεσ δηὰ ὑγοδά, ἃ5 118 
συ, ἴοσ (6 ϑδυρροτί οὗ ἰδ, ν"}}, π᾿ ἢ]5 
ΤΛΟΓΑΪ ΘΟΟΠΟΙΊΥ͂, ἰἰκοννῖϑε τοις [Πο056 ΨῇΟ 
1} (ἢῃς 5011 δηὰ δοὸνν ἴπθ βορὰ οὗ Ἴβδγγ. 
“Τῆς ἔπυ5 οὗἩἨἉ γοιῦ Τρ θοιβηθ55 "᾿ πιῆ 
ΤηΘΔΠ, 50 ἴδ 458 ἴπε Θχργοϑβίοῃ 18 ςοηςοσγηςά, 
ΟΠΪγ ἴῃ6 φαυτΠ}Υ ροοάβ ψῃῖςἢ ἅγὲ ἴῃ γοαυῖαὶ 
οὔτῆς γι οι βη655, θυ [6 Ἰησγθαϑο οὗ ἴΠ656 
5 Δἰγεδαν ἱπιρι θὰ ἴῃ ἴῃς τυ Πρ] δου οὗ 
16 56ϑα, 

11. διαϊοβ δὴ δοσοπιραηυϊηρ οἰγουπιβίδηος, 
ὙΠ ςἢ σἤονβ ἢονν δηά ΨΥ [πε ἔγυϊϊ5 οὗ 
τἰὨἰδουβῆθ55 νν}}} 6 ἰπογοαϑοα. “ἍΝ ΠΙς γε 
γε δησισποα ἴῃ δνογυτΐηρ ἴο 41} δ: ᾳ]190- 
ἰη θη 698.᾽ ὙΠὲ οςοηδίγυςτοη οὗ ἴδ6 
οΥϊρίηδὶ 5 ἱσγγοσυΐασ, δι [Π6 56ῆϑε οἷδᾶσγ. 
ΤΠΗῈ “γε (468 ὺὕρ ἴῃς “ γουτγ᾽ οὗὨ [Πε ἰλϑῖ 
γεγβθ. Βγ ἴῃς ἹΒΙπηεηϊ οἵ ἴδ ργοπῖίβε ᾿μι5ῖ 



Υ. 12---ἰ.} 

12 Εογ τῆε Δὐηλ!ηἰδίγδτίοη οὗὨ τῇ 15 
βαῦνίςς ποῖ ΟἹΪΥ βυρρίεῖῃ τῆς τνδηῖ 
οὗἩ τς 5! ηἴϑ8. ῥὰὲ 15. ἀΑδυπάδηϊς 450 
ὈΥ ΠΠΆΠΥ τπδη Κβρίνίηρβ ὑπο (οά ; 

12 νΏΠ69 ὉΥ τῃ6 Ἔχρογπιεηῖ οὗ 

Εἰνοη (ΠΟΥ ἅγὸ δηγίςμοά ἴῃ οὐ σῪ Κιηά αηά 
ραττίουϊαν (ἐν παντί) οὗἨ ννοΥ] αἱ γ ΡΟββεββίοῃβ, 
ἴῃ ογάογ ἴῆπδξ ΠΟΥ ΠΊΔΥ Θχογοῖβα ἃ 51:η5}6- 
ταϊηἀδάηοββ, ννῃϊοῇ ΚΟΘρ5 :ἴ5 ρ4ΖῈ υηἀ!οιγαςῖοὰ 
Ὁγ 56] ῆϑῃ ςοηϑίἀοταίίοηϑ δηὰ ἤχϑα ϑο οὶ ου 
ἀοίηρ ξοοά ἴο {πὸ ροοτοῦ Ὀσείδγθη, ἀπά νυ μι ο ἢ 
6 ΤΟΔΑῪ ἴο τηδηϊξεϑί 1156] οἡ 41} οσοδϑβίοῃβ, ἰῃ 
4}} νγαγ5, ἀπᾷ ἴο 4}} βιι[δ0]ςε οδ]εςῖ5 (πᾶσανν. 
Αςῖϊνα ΠΠΙΣ δὰ ννου ϊγ ϑυιϊθϑίδπος στον 
ὉΥ δοἴϊπρ δηὰ γεδεῖϊη5ᾧ ΟἹ δδοὴ οἵἴβεσ. Τῆς 
Αροβίίε, Ὀτίπρίηρς 18 δυδῆεςξ ἴὼ 84 οεἶοθβο, 
δἰ1465 βυάάφη!γ δυῖ πδγιγαι νυ ἴο τς Οσοάννατά 
βἰάα οὔ ἴπεὸ σοηβοαυθησοβ οὗ σμαγίῖγ, ὉΥ 
δίδιίηρ, ὮΥ Οοἀ 53001168 βιιδϑίδπος ἴοσ {86 
Οχογοῖδοὸ οὗ σἱησίρενιπάεάπε. Ὅς ἔογος οὗ 
(ἢ οτβίηαὶ ἔογ “νος ἢ 15 “' ὈΘοδιι56 ἰξ,᾽ 1. 6, 
δἰ Πρ] 6 - πη πάθη ηςθθ, “που κοῦ ἴΠγουρὴ 8 
τ ιαπκϑοϊνίηρ ἴο Οοα ᾿ οτ “ἴογ σοά." ννθη 
το τὔσουρῃ ἴδ ἀρθηογ οὗ Οοὐ 5 πιἰηϊβίογϑ, 
ὉΥ ἃ τὶρῃς υδ8ὲ οὗ ρῥγευΐοι!ι ρι 5, {πο πΊϑεϊνοβ 
τΠΑ ΚΕΣΥ τεοεῖνα σοῦ 5 ἔσο σῆς, δπὰ 
δραίη, ἴῃ ἱπιταϊίοπ οὗ ΗἸ5 Ὀουπίγ, ιι56 ΤΠοπλ 
ἔογ ἴῃς βοοά οὗ οἴμογβ, 580 παῖ 686 στὸ- 
εἰρίθηϊβ Α'5ο {πδὴκ Οοά ἔογ ἴῃς Ὀεπείδοϊςίοη, 
ἰϊ ἰ5, 835 ἴ2Γ 85 ἰΐ ροϑϑβ, {πΠ6 γ -Θϑιδ Ὁ 5 ηπγοηΐ 
οὗ [6 τίεδξ τοϊατοη δοΐννθοη Οοά δηὰ τησρη, 
δηά πιϑῇ δηά πηθῃ. 

12. Βυῖ ἴπΠῸ ἀθορ τεϊϊρίουβ 5ἰηϊῆοδηςθ οὗ 
ἴ6 ςοἸ]δοϊίοη σδημοῖ δὲ ἀἰδηγσϑθά ἴῃ ἃ 51:0}0}6 
δβοηΐθηςθ. 8 οἤιοῦ ναΐυς σοηϑιϑίοα ἴῃ 115 
βρί για] γϑϑι 5, 50 16 ἱπλρύοβϑος ὕροη ἢἰ8 
Γολάεγβ {πὶ (6 ἱπηπιοάϊαϊο ἐπα δἵζαιποα Ὁγ 
(6 νόογκ οὗ σπαγγ, ἴῃ6 βυρρὶγίης οὗ [Π6 
τυληΐϑ οὗ ἴῃ σδίηΐβ, μονγθνθῦ Ἔχοθ]]θηΐξ, 15. ποῖ 
115 ΟὨΪΥ οπο, δηδ τπςῇ σοϊτογαῖοβ ἰῃ ἃ ΠΟΥ 
ἔοσται αὶ πὸ διαὰ ϑεἱ4 αὐνοιιΐΐ ἴῃ 6 πλοτα 
Θχοοι]θηῖ ἔγις οὗἨ τπδηκϑρίνίης. “Εοσ ἴδὸ 
Τα ἰδιϊοτίηρ οὗ [15 βδούνίσθ 8 ποῖ ΟΣἹΥῪ δὲ 
δὰἀὰϊτὶομ δ) Δ] 1 ὰΡ οὗ [Δ9 ἸΔοϊκίη 8 οὗ 
δο ϑδϊηΐϊβ, θᾳ 4180 ἃ ΒΌΡΟΣΔὈοΟυ  ἀΐη κ 
ἘΤΟΌΣὮ [809 ΒΔ Κα Υἱπρ8 Οὗ ὩὩΔῺΥ ἴο 
Θοὰ," Τα πληἰϑίοτίηρ ΠΟΓΕ 15 ποῖ 81. Ῥ8ι}}᾽ 5, 
δῖ τῃδὲ οὗ τὴς σοηίτγι θυ ΟΥΒ, 45 ἴῃ ὙἹΠ 4; [Χυ 1. 
ΤΠ βαἰηῖ5 ῃδὰ αἱά ἔτοπι οἵπεσ αιυδγῖουβ ; (ἢ 5 
τῦλϑβ δὴ δαάιτιοηαὶ μορ.Ό. ΤΊις οςοηοίγιςίίοη οὗ 
[86 οΥεῖπδὶ, ὑπαὶ οὗ δὴ δυχί ασυ νογὺ δηά ἃ 
Ῥαγτιςῖρίε, βεοπὶ5 ἴο ἀδϑογὶθθ ννῆδὶ (6 σο]]θο- 
(ἰοη ἰ5 ἴῃ ἰΐϊ5 πδΐῃγο, γαῖθεγ τΠΔῃ ΤΉ ΘΓΟΙΥ νν δῖ 
ἴϊ ἀοεβ. [{ 8 ποῖ ηιῖο εἰθαῦ νυ Ποῖ Σ ἴῃ σοη- 
πεοίίοη ἰ5 “ἃ ϑιιροσγαδοιπάϊηρ ἴο Οοά᾽ οἵ 
“τ Ππδηκβρίνιπηρβ ἴο Οοά; ἔοτ ἴπογο 5. ἃ γοϊδ! ]!Οὴ 
Ὀεΐννοοπ “(Π6 ἰαςκίηρβ οὐ ἴῃς 5αἰηΐβ" δηά 
“δδηκοσίνιημ5 ἴο Οοα;᾽ 45 ν6}} 5 Ὀεΐννθθηῃ 
“4 ΠΙΠΠΠΡ ὑρΡ ἴοσγ {πὸ βαηϊβ᾽ δῃὰ “ἃ 506 Γ- 
δυουηάίης ἴο᾿ οΥ “ἔογ Οοά. ὙὉὍᾷ8ὸ ἀϊβογθοηςθ 

δίσιυ 7.::1:.---- οι, {{1. 

}}8. ΓΟΟΚΙΝΤΉΙΑΝΟἝ. ΙΧ. 

ἢ 18 πιϊηϊδίγατοη ΠΕΥ ρἱογιγ (σοά ἔον 
ΥουΓ ρτοίεββεά βυδ)θοιίοη ὑπο [πα 
ὌΝ οἔ ΟὨἈγιβῖ, δῃά ἔογ γοωγ ᾿ἰθεγαὶ 
ἰδ δα !οη ἀπο τἢαπι, ἀπά ὑπῖἴο 8]]} 
ΩΣ 

Ὀεΐνγοθη ἃ πιοσα “Πρ ὑρ" ἀπά “ἃ 8ι::ρεΐ- 
Δθοιπάϊηρ," οὐ " ονογῆονπρ ᾿ ἱπεπιδῖθ8 [μ δ 
(ῃ6 ΑΡροϑβῖὶϊς δίδομεά ργθαῖθσ ννεϊξῃξζ ἴο 86 
Οοάννατά πη ἴο ἴπ6 δυπίδη 5146 οὗ ἴΠ6 
σματῖγ. ὙὍὙηὸ Οτρεὶς ἴογπὶ ΤῸΣ “ϑθΎνιςο," 
νυ Πὶς ἢ γῆ 68. 5 ἢ ἴδ ννογά “ ἸΌΓΡΥ 
οτἱρίηδϊοά δ Αἰ μθῆβ, νσῆογο τ ἀεηοῖοά σογίδίη 
δχρεηϑῖνο ἀιτ165 γοπάθγεά ΟΥ̓ ᾿πάϊν!ἀϊι415 ἴο 
1Π6 5ἴδίῖα δ {πεῖ Ὶ οὐγὴ οοϑβῖ (Υ. 10). [ἴ ΠΙΔΥ͂ 
ῬΟΞΒΙΌΙΥ βᾶνθ Ὀδοπ ιιϑ8εἀ ὈΥ͂ ἴΠ6 (ἰοτγ ἢ Δη5 
ἴῃ ἴπ6 β5απιὸ 86η56, δηΐ ἰζ ννᾶϑ, αἴ ΔΥ σαδῖδ, 
υϊΐε ἔμπηἶατ ἴο ἴπεπὶ. [ἢ ἰἴ86}} 11 ἀδηοῖεϑ 
ποιπίηρ τογὸ [Πδη ἃ ΡῈ 0]1ς βετνῖςς, διὲ ἤθη 
1ἴξ νγὰβ δρριϊθοὰ ἴο {πίηρ8 [ονν ἢ, ἃ5 ἴῃ6 
βουνίςος οἵ ἰδῦθγηαςϊθ οΥ [ορ]Ὲ (566 ΟΥ̓ ΠΊΠῚ, 
1,6 χ 8. .) οΥὁ ἴο τπϊημ8 (ἢ γἰϑίίδη, 48 Βοῦο, 
ἰϊ ἀϑϑυπιοὰ 4 βϑδογοά 86η56, Ὀθόδιβα ἰἴ δὰ 
Τοίεγθηςσο ἴη Ὀοῖῃ οδϑ65 ἴο ἃ ΠΟΪΥ͂ σΟΠΊΠΊΠΙΥ. 
11 ἱηνοῖνθϑ τπογοΐογο πὸ 14ε48 οὗ ἴλ6 ΡῈΌ]1ς 
δηά τἢς ΠΟΙΥ Ἑδματγαςῖογ οἵ [ἢ6 ϑβεγνίςς, δηά 
σδηηοῖ 6 τεργοάυςεά ὉΥ ἃ 5πρίε Εης ἰδὲ 
ψοσά. 

13. ϑιδἴοβ [6 τηθᾶπ5 ΌὉγ πὶ οἢ [π6 (ΠδηΚ8- 
εἰνίηρϑ ἅγὲ ργοάιισρή, ἀπά 455 5 ἴνγο στουηάς 
ἴοσ [πὸ “ὙὝ8119 [τοῦ ἢ ΓπΠο ΡΡσονϑά- 
Ὧ0858 οὗὨ (818 ἸΩ ΔΙΒΊΣΥ (ΠΟΥ (16 [ἢδηκϑο- 
εἰνογϑ) σου Οοά;" ὙΠῖ5 5 ποῖ τῇς ἃρ- 
ΡῬγονθάῃοϑϑϑβ οἵ ἴπ6 (γί ητῃ!η5 Θϑί Ὁ} 5Π6 4 δηά 
αἰτοβῖθαὰ Ὁγ {πὸ ςοἸ]εςτίοη, Ὀμυΐ τῃς6 ςοἸἸοοξίοη 
1ἴ56 1 5 γοραγάθα δ5 ἃ πιαῖϊζεγ νυῃοἢ παά Ὀδοη 
ροη ἰἴ5 ργοδαΐίοη, 85 ἰἴ ἢδ4 πηοϑβὲ γι γ Ὀθόη, 
δηά ἴῃε ΔΑροϑβῖὶα ἤεγε δ5ϑυπιε8 (αϊ 11 Πα8 
σοπῆα ΠοποιιγαΌΪ οὐδ οὗ (πὸ ογάεδὶ. ΤῊς 
ἀ5ϑπιρίίοη ἰβ ἃ δίηΐ [μὲ ἴῃς γεδλάεγβ δῃου]ά 
ἴλκο οαγὸ ἴο ὑτγίηρ ἰἴ οὐΐ οὗὨ 1ἴ5 {Γ14] ἴπ δυο ἃ 
ἔοττῃ παῖ ᾿ἴ 5ῃου]ὰ θὲ δη οςσοδϑίοη οὗ ρἱοσιγσ 
ἴῃς αοά. Τῆε ἢγϑβί σγουηάᾶ τροη ννῃιςἢ [818 
εἰοτγίηρς ψοιἹάὰ Ὀ6 θαϑοά 15 Ἄχργεβϑθα ἴῃ 
ἃ ἀἰῆειξ ϑοπΐθησο ἱπνοϊνίηρ Βοπὶὸ στδηιπιδ- 
τἰσαὶ αιιοσϊίοηβ, ΠΟ ΒΒ ΤΊΔΥ Ὀ6 56εὴ ἀἰ5- 
οὐδοο ἴῃ Οβιδηάοσ, Μϑυοσ οὐ ΚΙόρρεν. 
ὍΡΟΣ [80 δυο ήθοϊΐοι οὗ ΥΟῸΣ ΟοΟὩζ7908- 
βίοι ἴο [6 Θοβρεὶ οἵ (ἢ γϑῖ." δοπὴς [ενν 88 
(τ ϑιίδηβ δ [ογιιβαίεπη νγογα ηοΐ οὗ ορἱηίοη 
[παῖ ἴῃς Οδυτοδοβ ἐουηάρα ὃν δῖ. Ῥαὺ! οοη- 
[εβϑθά {6 βϑάπιθ Οοβρεὶ οὗ Ο γίϑε υνῃῖςἢ ἘΠΕΥ͂ 
σοηΐξοοϑοα {Ποπηβοῖνοβ, ἀπά [15 νἱονν ννᾶβ 5ἴ.- 
ἀϊουϑιυ ἔοβίογε ΟΥ̓ ἴπθ Αροϑβί!θ᾿β δπεηγίαβ. 
ΤΉΘΥ {ποιιρῃϊ αἷσο ἴπαὶ ἢϊ5 Οὐοητ]6 οοηνεγῖβ 
ΒοΙὰ ἴπ ςοηξοδοίοη οὗ ΟἾ γιϑι δη ΠΥ ἴο Ὀ6 
σοπρϑίθ]6 υνἱτἰι ἃ ἀΐδγε χαγά ποῖ ΟἿΪΥ οὗ [ἂς 
Μοβᾶὶς ἴανν, δυΐ ΟὗἉ πιογᾶϊ ἰδιν ψεησγα !ν. 
Ἄν θη ἴο ρούβϑοιιϑ εηΐεγίδι πη» [656 ποίίοηβ ἃ 
Ἰαγρο οι ΠΥ ννὰ5 ργοϑθηϊος ἔγοιῃ μοϑὸ δδουῖ 
ὙΠ οπὶ ΠΟΥ επιετγίδίποὰ ἴπεπὶ, {πὸ τοβθοϊίοη 
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14 Απά δΥ {πΠεῖγ ργάγεγ ἔογ γοιι, 

ΜὨϊοἢ ἰοηρ αἴεγ γοὺὰ (γ ἴῆε εχ- 
ςεεάϊηρ ργᾶςς οὗ σά ἰη γου. 

ψου]ὰ παῖιγα ]ῦ ϑιυρρεϑὶ ἴδε {παῖ [η6 εἱᾶ 
Ῥγοςθεάδά ἠοῖ ΠῚ ρεγβοῃβ νν ο ἀδειηρά (ἢδί 
ΠΟΥ νγεγα δυδ]θςϊ ἴο πο ργδςῖϊςδὶ οὐ] ας οηΒ, 
δυΐ ἔγοπὶ πλθη 80 ΕΥ̓ τοσομηϊβοα ἴῃς ςἂγ-ς 
ἀϊπαὶ ἰανν οὗ ἰονθβ. Ευτγίξεσ, ἰῇ σοηδίἀθγίηρ 
νν παῖ πιοῖϊνε ργοπιρίοα {πῸ Ὀεποίδεζίοπ, ΠΟΥ͂ 
σου ]ά ϑοδγο οὶ σοπλὲ ἴο ΔΠΥ οἴποῦ σοπο] 5 οἢ 
{πη {παῖ [ἴ ννᾶ8 ἴἢε ἴγ] ΞΥΤΆΡΔΠΥ οὗὨ βἴποογο 
Τηθη ἔογ ἴποβε ψῇο Ποϊά [πὲ βϑπλθ τοὶ μίοιιϑ 
σΟην]ΟἸΟη8 ψν ἢ ἘΠοπΊβεϊνεβ. Τῆς οσὶρίηδὶ 
ἴον “ σοηξεββίοη "ἢ 15 ποῖ δι ἰδαᾳυδίοὶ νυ γοπάογεά 
ὃγ ἰἴ5 ΕΠ ρ 5 τεργοβεηΐδίϊνο. [{ ἀδποῖθβ δὴ 
δετεετηθηΐ ἢ ρΡΕΓΒΟΏΒ πα 450 ἃ σοπίοστ 
οὗ ργοίεδϑοοά νίεννβ δπά ἔδει η 5 οἴου ἢ 
ἔλςοῖβ, ἃ5 ἤθη ἴἴ 18 υδοά ἔοτ σοηΐεϑϑίοῃ οὗ 9515, 
οὐ ΜΓ δοίη Οἵ ΠΟΥ ϑἰδπάαγά. Τῇρ [}] ἀγα 
ῬτΟΡΔΟΪΥ ἰ5 ἰμ4ἴ ἴῃς [εννἰϑ (ἢ γίϑιϊδπ5 ννοι]Ἱά 
εἰοτν Οοὐ ἔογ [6 ϑιιδπιίβδίοη ἀπά Ἴοη- 
ἔοστηυ οἵ ἴ(Π6 (οτΥπιίδη5 Ὀοῖἢ ἴῃ {ποὶγ νῖοννβ 
οὗ ΟἸἢτϑίίδη τ ἀπὰ {Πεὶγ δθηβο οὗ Ὁ γί8- 
[11 ΟὈ]μαϊίοηβ, ἴο ἴπ6 βαπιὸ οβροὶ ννῃϊςῃ 
(ΠΟΥ {ποι βοῖνοϑ Ὀγοίοββοά. ὙΤηδ6 ννογάὰβ “ ἴο 
ἴῃς Οὐοβρεὶ οὗ ΕΟ γίϑι" τοῖεθσ ποῖ ἴο ἴδὸ 
διι δ] θοτίοη αἰοπθ ΠΟΥ ἴο ἴπ6 σοπῇδβϑιομ δ'οπο 
δι ἴο θοιἢ ἰορεῖμεγ. Ὑὴὸ ἰάδα οὗἉ σμῤίδοξίονι 
οὗ ἃ πηδη 8 ςοηξεβϑίοῃ οὗ ἔα ἴο ἴπ6 ΟΟβροὶ 
15 Π]υδιταίεα ὈΥ χ. 4, 5, “Ὀγίπρίπρ ΘΝΟΣΥ 
(που ἰηΐο σΔρΕΝΥ ἴο {πε οὈδάϊοπος οὗ 
ΟΠἢτσι, δηά αδἷϑο ΌὉΥῪ ἔοπι νἱ. 17. ΤῊΘ 
δεςοηά ρστοιιηά ἔοσγ ρἱογι νης Οοά 5 “τἈ9 
δὶ 610-πιϊπ θὰ 988 Οὗ ΤΟῸΣ ΘΟ ὨΐΟὩ 
[ο ἴδοπι δῃὰ ἴο 81}. (Ἰοτηπηιηίοη ἰ5 ἴῃς 
ΟἸἩ γϑιϊδη ον ϑδῖρ νΠΙοἢ τἰηϊῖ65 ΟΠ ν 5 
845 Ὀγείῆτθη, ἀπά 115 51: Π05]6- πιο π6855 σοηϑϑῖβ 
ἴῃ 118 Ὀεῖπμ οηϊεσιδιηθα νυ τποιυς 56 Η5ῃηθϑ5. ΟΥ 
ΠΑΓΤΟ Π685. [Π ἴδ οᾶ56 Ὀείοτγε τ15 11 ννοι]Ἱά Β6 
δῆσννῃ ποῖ τηργεὶγ δύ ΠΘγα  γ, δι Ὁγ τπ 6 ἔδεξ 
οὔ βοαῖῃεπβ δηα ραγι συ αγὶγ Οσεοκβ, ἢ ἘΠοῖγ 
δίγοη ]ν -πηαγκοά παίίοηαὶ οπαγδοίογδίῖςβ, 50 
Ονογοοχμηην ΡΓο]ι 65, δητρ αι 65, ἀπά ἰάϊο- 
ΒΥΠΟγΆϑίοβ, 8ἃ5 ἴο δοκπον)οάρο ἃ ςοπιπιοη 
Ὀοηά οὗ ἰονε ψ ἢ πιο οὗ ἃ παῖ οηδ! νυν 85 
δίΓΟΏΡΙΥ τραγκοαά δ5 {ΠῚ ῚΓ οννη δυῖ αἰῖς οὗ δη 
ορροϑβίϊς οὐδ. ὙΠ ςοπίοτῃηρϊ ᾿Ἷἢ ϑνοΓϑίοῃ 
οὗ 7ενν ἕοτ Οδηῖ]ε ννα8 ΟἿΪΥ Θηϊ θά Ὁγ {παῖ 
οὗ Οεπίὶε ἴογ εν. ὙΤῖβ ςοἸ]οςτοΠ νγὰ5 ἃ 

1. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞἝΒ. ΙΧ. ν. 14-..1Ν. 

Ις ΤΉδηκΚΒ ἦε ὑπο (οἀ ἕογ ἢΪ8 
ὈΠΡρΘΆΚΚΔδ]ε οἸΚ. 

ςοποτγείε ὀχργοβϑοίοῃ οὗ (σοσιπι ΐδη οοπηπηυηΐοῃ 
τονναγὰβ ἰονὴνβ ΟΠ], Ὀυῖΐ ἃ νν»8 ἃ βυβηοϊοηϊ 
δαγποδὶ οὗ ἃ ἴἰκὸ σοπιαιυπίοη ἢ «ἡ δ6- 
ἴενοσβ. ΤῊϊ5 βεοοηά ρτοιπα ἴοσ εἰσ ης 
Οοά 5 ἴδε γοϑυὶῖ οὗ ἴπο ἢγξῖ, νὶΖ. οὔ 4 ςυδ"- 
Τηΐϊδϑῖνο σοηξοββίοη οὗ οπθ δηά ἴπὲ βαῖηο ἔδι (ἢ, 

14. Α5 ἴπ6 τεσρίεπηῖβ σου]Ἱὰ ποῖ θ6 5ἱὰ ἴο 
Εἰουν Οοά ομ ἐῤὲ σγοισιά οὗ ἴΠ6]γ οὐη ἰη- 
ἰθΓΟ ΘΘΟΥΥ ὈΓΔΥΘΙ ἴῸΓ ἴΠ6 ρίνογβ, [ἢ 15 υϑῦβὸ 
ἄοοθβ ποῖ εἴαϊθ ἃ ἔσο σγουμηὰ, δυῖ τ86 
»ιοάς οὗ μἱοτιηορίίοη, δηὰ 1ἴ 15 οὑνίουβ {παῖ 
1Π6 ργάγοῦ οἵ ὑγοϊηγεη ἔοσ Ὀγεΐθγθη 18 89 
το ἢ ἃ ρἰοσγιπρ οἵ Οοα 845 {πδηϊκε γίνης 
ἰἴ5ο!., ὙΠῸῈ Αροβῖὶο διίγιθυῖοϑ ἴο ἴῃ εγαϊοξειὶ 
[Θνν5ἢ ΟΠ γϑειδηβ ἃ ἔδεε! ηρ, Ργοιηρίϊηρ ΠΕΣ 
ΡΓΔΥΕΓ; “ὙἈ110 ΤΔΟΥ ἰοηρ δἴοσγ γοι," 1. 6. 
γΘΆγη ῸΓ ΡΕΥβοπδὶ ἰηΐεγοοισθε ἢ γοῦ. 
Ης ννᾶὰβ ργοραῦγ {πηκίηρ οὗ ἃ ἰτραυδηῖ 
Ἰηϊογοδδημο οἵ σοτηπιιηϊοδί! οἢ58 [γου ΒὮ τα69- 
ΒΕ ΠΡῸΓ5 δηά δηγογϑ. Ηδς νυ βῃεβ ἴο ᾿πΠΡγοβ8 
ἢ]5 τοδάθγβ ἢ ἴῃ6 ἀδορ 5 ποῦν δπὰ [86 
νδίιιθ οὗ ἴΠῃ6 ὑγαυθῦ δηὰ ἴο ἀυγακδη ἰῇ ἴδοῖη ἃ 
ΓΟΟργοοδὶ ἱπίεγεθ. ὙὍὙΠηὲ σγϑάϑοη οὗ ἴδ6 
Ἰοηρίης ννὰ5 “16 δχοεθάϊηρ σύαςς οὗ Οοά 
(τοβείη ) ὑροῖ γοι." ΤῊΐ8 ρτάςο νουϊὰ ὃς 
Ἰηξεστεὰ ἔγοτῃ ἔπ ρμίῆ, δηὰ 4}} {παΐ (ἴῃς εἱδ 
1πλρ]16ἀ, ηά 1 ννοι]ὰ Ὀς τεραγάρα ἃ5 “ ὁχοθοὰ- 
ἵν" Ὀοσαιδα ἴῃ ξίνουβ Ογε ψεηί οι. Ῥοτ- 
ἢδρ5 ἴΠ6 Αροβίΐθ νν85 4150 ἴδοι ἶγ δης οἰρατην 
ἃ ᾿ἰθεγὰὶ γῆ. ΑΙ ἴῃ6 ΠΔΡΡΥ͂ Γεβυ 5 ργεϑεηῖ 
{Πεπιβοῖνος ἴο [πΠ6 Αροϑβῖϊθ 5 τηϊπά 85 ἃ ψῃοϊςο, 
δηά εἰϊεῖϊϊ ἃ ἤπα] οἹδσοιυϊαίίοη οὗἁὨ σταϊτυαάο, 
ὙΠΟ 5 ἃ ρῥγοϊιιάς ἴο {πΠ6 [Πδηκβρίνιηρβ 
Πογοαῆοῦ ἴο οοπὶς ἔγοπθ ἰῇ ΠΊΔΠΥ βαϊηῖβ 
(νυ. 12). “ὙΓΒδηΚ5 δε ἴο Οοά ἴογ ἢἰ8 ἐπᾶθ8- 
οΥΣ 819 εἰἤ. ὙΤΠΪ5 15 ἴοο βϑίγοηξ ἴο σεῖεσ 
ΠΊΘΓΟΙΥ ἴο ἴΠ 6 ςοἸ]οοϊίοῃ, ἀπά ἴο βδυρροβε [δαῖ 
{Π6 “εἰ 15 ἴηαἴ οὗ σοά᾽ 5 οὐγῃ ϑοη (ΥἹ 1. 9), 
5 ἴοο ννὶάς 4 ἀθνίαἴίοη ἔγοπι [6 ᾿τηπηραϊδῖο 
ςσοηῖοχ. Ὑπὸ Αροβῖῖα νου αν θοῦ 
Ὀοιιπά ἴο ᾿πάϊςαϊο βιιςἢ ἃ πιθαπίηρ, Ηδ νυδᾶβ 
ΡογαΡ5 ςΠ ΘΗ σοηϊοπιρίδεϊπρ ἴπε 651 Δ0}}5Ὁ- 
τηοπί οὗ ἃ τηΐνογϑα]ὶ Ὀτγοϊπογηοοά οὗὨ πιδηκιπὰ 
ἵἴπ ΟΠ γτίβῖ, οὗ ψνῃϊοἢ [Π]8 Του Κ νγὰ8 ἃ ὑγορ- 
ποβίϊς δηὰ ἃ ραγίϊδ] γε] ϑαϊίοπθ. Ὁ 

ΕἾΝΑΙ, ΡΟΙΈΜΙΟ ΑΝῸ ἸΝΑΒΈΝΙΝΟ ΑΡΡΕΕΒΘΕ ΤῸ ΤΗῈ ΤΌΡΑΙΖΙΝΟ ΤΙΒΑΡΕΒΞ ΑΝῸ 

ΤΗΕΙ͂Ε ΕΟΙΟΨΈΚΒ, ΑΝῸ ΤΟ ΤΗΕ ἨΕΑΤΗΕΝ ΒΕΝΒΌΑΜΙΒΤΒ ΑΤ ΟΟΚΙΝΤΗ (Χ.---Χ 1. 

Τῆς {τὰ πιαΐη βθοίου οὐ ἴῃς Ερίϑβιὶα 
(χ.--χὶ!!.) υπάου τε ϊγ δαγα τἴῃ6 Δρρεϑτ- 
ΔΠΠ6 οὗ δὴ δηηθυ, δηά ἴ5 ἴοῃθ 15 ἴἢ 
παγκο σοηίταϑι ἢ τῃαῖ οὗ [Π6 ῥτε- 
σοαϊηρ 56 ΙΟῺ 5; σοποϊ]!αοη δα οοχη- 

Ῥᾶγαῖΐνε οἰ ΠΊΠ 655 ρίνιηνῦ Ρΐδοα ἴο 581- 
ολϑηι, τδηδορ, δη ἀοῆδηςο. Βιαΐῖ 8ὲ, 
Ῥαὰ] ψουϊὰ ἢανα ἄθαϊς ψΠ ἢ 18 5᾽πι8- 
ἴοα νεῖν ἰηδαάδαυαϊοῖγ, μα ἢδς Ὀδδῃ 
σοηΐϊδηΐ ΠΊΘΤΟΪΥ ἴο Δρρεπά ἴο οἤΔρΡ. ἰχ. ἃ 



1, ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. Χ. 

γα ςσἐοΥΥ οοποϊυϑίοη, Ἡΐες νουϊὰ ἢανα 
ῬΙσβοηϊθα ἃ νοῦ ἰδ ῦϊ6 ἔστοηΐ ἴο ἴμ6 
Τυάαίζοιβ, ψμο, Ὀαίηρ οὐρᾶς οἱ ϑαΐδῃ, 
ὍΕ͵Ε ἀοίϊηρ ΠΕῚΓ πηδϑίο 5 ΟΣ Κ ὑροὰ [ἢ 6 
Ομυσοῆ. Ὅηα ργονίουβ ροσίοη οἵ [ῃ6 
ἘΡΙ51|6 βαὰ ||6ὲ ἀϊτεοῖ Ὀεασηὴσς ὑροῇ 
ἴε). Τμον ψοτα Ὀεγομά [ἢ6 τοδοὴ 
οὗ σομνϊοίίοῃ, οὗ ὀχῃοσίδτιοη, δηα ὄνθῃ 
οὗ ομαπίδθ]ς σοηῃϑιἀδσαοη. Οἱ νῆδι 
ΔΥΔΙΪ ψ5 ἴΐ, 580 8. ἃ5 {ΠῈΥ σαῖς σοη- 
ςεγηδά, ἴο ἰῃμϑιϑῖ ὩΡΟΩ ἴπ6 5ρ 4} 
οὗ ἢϊ5 ροβρεοὶ, ἴο Ἔχρίδιη [6 ἱπὶ6 ἡδίυγα 
οὗ [ῃ6 πθνν ΠῊΙΒΈΓΥ δηα οἵ (οά᾽ 5 τη65- 
βᾶσα οἵ τεοομο Ἰδῦοι [πσουρῃ (γιϑῖ, 
ΟΥ ἴῃ ἔδοϊ ἴο τϑάϑοῦ ὙΠῸ ἴΠδτ αἱ 4]}} 
ὙΩΥ αἰϊοιηρὶ ἴο δ5.Δ0]15} 4 ροοάᾶ πη- 
ἀοτοιδηδίης ψιῖ μοὶ μας τΠ6Ὺ 
Τραυϊοὰ ψὰ5 τυῖη]655 δχροόϑυῦθ, ΟΡΘἢ 
ἍΑΙ, δηά ἀδηυηοιϊαίϊίοη, δηᾶ [ἢ15 15 τῆ 6 
ττεδιηδηΐ ΠΟΥ σασαῖνα τὰ ἴμαΐ ρογίίοη 
οὔ τἢ6 οἷοβίηρ ομαρίεῖθ ψῃὶοἢ ἢᾶ5 
Θ5ρβθοῖδὶ χϑίθσεηςθ ἴο ἴῃ 6} (χ.--Χὶ!. 18). 
ΤΠ6 πον πηαιῖοσ πεῖς δάάπςοθά, 1056} 
ΒΟΥ 5. ΠΟῪ Σροτί γ 81. Ῥαὰὶ] που]ά 
ἤανα ἀϊβομαγρεά ἢ ἰδϑκ, ῃαά ἰδ ποῖ 
Ὀεεη δήθ. Αἱ τἢξς ϑᾶπ|6 {ἰπ|6ὲ [115 
50 ἀδτγ ἢ ἴῃς ἢχοὶ βεςοίίοη οὗ {πε 
ἘΡΙ5116 15 ῥἰδοθα Ὀεγοηά 4]1] ἀουδῖ, Ὀ6- 
ολυ86, δἰ[ῃουρῇ ἴπ656 δηϊδροῃϊδίβ 816 
ἴμδγα τηδάςδ ἴο βἰδηα δϑὶάδ ψῃ1ς ἔῃ ΑΡοϑ- 
416 ἀρρϑαϑὶβ (1.--ν}}.} ἴο τῆ 6 πηαῖη ὈΟΑΥ͂ οὗ 
τῆς Οῃυτοῦ στ κα] ἀδίδηςσε δηα ρτδοίουβ 
οὔτις οἵ τϑοοποι]τδίοη, ΠΟ νας τυ Οἢ 
τῆς τηοβὲ ἱσηρογίδης οὈ]θοῖ οἵ ἢ]5 Ἰοῖῖοσ, 
[Π6Γ6 ἃ υητηϊβία καῦϊα ρτοοίβ οὗ {ΠΕ ῚΓγ 
ῬΙΈδεῦσοθ. Τὸ 840 ποίῃιηρ οὗ ἴΠ6 δοου- 
βδῖίοη5 ἀρδϊηβῖ ἢϊπλ, ΜΏΟΠ τλιϑῖ ἤδνα 
Ρτοοεεάδά ἴτοῆὶ ἴῃεμι, ψὲ δηὰ ονοῖ- 
ΤΟΔοΟΠιηρ Ρἰδης οὗ ϑαίΐδη ἴο Ὧδ ριαγάαθά 
δραϊηβῖ (11. 11); ῬΘΙΘΟῚ5 ΜἼΏΟ ἃΓῈ ρϑγϑῇ- 
ἴῃ, ἴο νΏοτα ἴῃ σοβροὶ 15 δὴ Ὁάουζ οὗ 
ἀδαῖῃ υηΐο ἀδδιῃ (1. 1.5), νῃο δαυϊτοτγαῖθα 
Οοά᾽Ξ νοτχά ἔοσ ραΐϊῃ (11. 17}, νῆο Ὀσουρῃϊ 
Ἰεῖῖετ οὗ τεοουῃηημδηάδιίίοη ἴο (οτὶητῆ 
(111. τ), γοβα ογεϑ ἴῃς (οά οὗὨἉ [ἢϊ5 νοιὰ 
δά Ὀ]ιμάεα (1. 11). 866 [πϊτοάπο- 
[ἰἸοΏ, ΡΡ. 284, 2386. Βαβι άδβ ἴ[Π656 τίηρ- 
Ἰεδάθιϑ, ἴἢς ἄροϑβῆδ, βανίηρ νι [ἢ αἱά 
οἵ Τιῖὰβ δηα ρεεῆδρϑ5 οἵ ΤΊτλοὮΥ δηλ γϑθα 
[ἢ6 σοΟΠΊΤΩ ΠΥ σαγαία ἢ γ δηα σοτγθοῖὶγ, 
Κηδν τῆαὶ ἴθοτς τγὰϑ ΔΠΟΙΠΘΙ ρΤΟῸΡ 4150 
ἀϊδιίηοι ἔγοση ἴθοβα ἴο ν ΠοπΣ ἢ6 5ρθακϑ 
ἴῃ ΟὨδρίουβ 1.--ἰχ. [τ νας σοτηροΞβοά οὗ 
τθη ἡ ἤοτ [ἢ 6 τηϊηϊδίετα οἵ ϑαΐδη δὰ ἴῃ 
ἃ σοῃϑδιάσσα δῖα τθάϑυτα ἀγα ὑμ 66 Γ 

{Π6ῚΣ ᾿ἤσδησα δπα Ὀδρι δὰ δηὰ ψῆο 
σΟΠΒΘΑΌΘΗΓΥ Ψ6ΙῈ ἴῃ ρίοᾶῖΐ Ῥ6ῈΠ] οἵ 
τ ΔΙηρ ΘΠΓΟ βῃρντθοκ οὗ Π6ῚΓ βαἶνα- 
ἴοη. ὍΤῇα656 γα [ΠΕῪ ἴο βοτὰ οπαρίοβ 
ΧΙ ΧΙ, 18, τ δἐγεν δἀάτοϑοθά, {πο ὶσ 
βεάυσοῦβ Ὀεηρ τηθητοηδα ΟὨΪ ἴῃ (ἢ6 
τηϊτὰ Ρεδῖβοῃ, 85 ϑἰδηάϊηρ Ὀεγοημά (ἢδ 
Ῥαὶς οὗ τλ6 (Ὁῃυτγοῦ δηα σοηβαταθηρ ὈΥ 
{ΠΟΙΆ β6ῖνο5 ἃ ϑυμδρορῖια οὗ ϑαίΐδη. Τῇ6 
ΑΡοϑβίὶς 501} ἤορθβ ἴπαῖ ἢ6 τᾶν μα 
Ὁδοῖκ [ΠΕῚΣ ν]οτ1πι|5 ἔσο [6 ΔΌγ58 ου [Π6 
νεῦρα οὗ ψὨΙΟἢ (ΠΟΥ ἅττα Ὠονοσίηρ, Ὀυϊΐ 
Ὧδθ Πᾶ5 ρσίδαῖ Δρρσθῃθηβιοης (χὶ. 3), δπὰ 
[6 51Γ 1 ἴῃ ΜΠ Οἢ ἢ6 τορτοόδοῆδ5, ἰδ ηΐδ5, 
Δη4 ΨΆΓΗ5 ἴμ6πι, ΔΙ[Που σῇ δηϊτηδιθὰ ψ ἢ 
Δί δο οα, 15 Ἐ556 Ὠ[14}}γ αἀἸοτγθας ἔσγοτη [παῖ 
οὗ [ἢ6 Θδαγ!οῦ σΠαρίοιβ (1.--ν11.) δἀ ἀσοβϑθά 
ἴο ἴῃς Ὀδιίοσ ἀἸβροβεα, 

Ης ννὰβ 4150 [8σ ἔγοπὶ μανϊηρ ἀδ]νογοιὶ 
ἢϊ5. ΘΆΓΠ͵ΤΟ τηθοϑᾶσα ὩΡΟῚ ἴῃἢ6 Ὀυτηϊηρ 
5016 οὗ ᾿ἱπηηογα γ. 866 Ιηἰτοάἀυςξοῃ, 
ῬΡ. 377, 379. Ηἰδ ἔδσονο ψοσὰ δρουΐ 
[Π18 15 σοῃίδϊπεα ἴῃ ἴῃ6 ραβϑᾶρα ψῃϊοἢ 
οχίθηας ἰγοπὶ ΧἹ]. 21 ἴο ΧΙ. το. [Ι͂η [6 
ἤτϑὶ φϑοϊοῃ οὗ ἴπῸὸ ΕΡ 516 [ἢ]5 δνὶ] ἰ5 
ἜΧΡΥΘΘΘΙΥ ἄθαὶὶ ἢ 1 σΠαρῖσου νἱ., νι ἢ 
ῬΙΑΙΏΪΥ Πᾶ5. ἴῃ νἹῈΝ ΟὨΪΥΚ ἴῃο56 ῃΟπὶ Δἢ 
βδαγηδϑῖ, Ὀὰϊ αἱ ἴἢ6 δὴ ἴἰπλ6 οδὶπὶ δά 
Κιπα δχπογίδιοῃ τϊρῃΐ 6 ὀχρδοιθά ἴο 
σἴδοΚ ; ΡΘΙΒθΟη5 ὙΠῸ 5] η64 τοτὴ ῥτα- 
γοι5 ἢ]: δηά ἔσοῃλ ψγεακῆθϑθ. Βιϊΐῖ ἃ5 
ἴΠ6γα6 νγὰβ Δ δχίσγεπια ρατίγ οὗ [ἀαϊΖεζϑ, 
50 γα5 [ἤδΓα οἱ 56 5:1215ἴ5, Ψ ὨἸΟὮ ὩρΟῺ 
Δ Απτπηοι δὰ [ΘΟ ἀε]  θογαΐθὶγ ἀ15- 
οατάξα πιοῖὰϊὶ ΟὈ] σαι οη5. ἴο Ῥυχῖγ, δηά 
νὰ85 “ρΡυβεα υρ᾽ (: Οοτ. ν. 2) ΟΥ̓ ἴῃς 
σοηάμπος οὗ [ἢ6 ρῖδθαὶ οῇδηάθοσ, ΕῸΣ 
[Π656 τπὴ6 σϑηῖα δαάιϊηοηϊτ!οη οὗ σἤδΡ. 
ΥἹ. νγὰ5 αὐ οἵ οὗ ραςθ. ὙΠΟΥ ὑσουρῃϊ 
Βῃδτηθ Ὡροὴ ἴπε (ἢ τιβίίδη ῥτοίδβϑιοη δηά 
Ὀταηήθα 81. Ῥδὺ}}5 τη γ πὴ (Π6 
βίισηχα ἩΏΙΟΝ, ἴῃ ἴῃ6 ἀγὸς οὗ ἴῃ6 [44]- 
ΖΕοῖ5 ᾿ἴ ΤΙΟΠΪΥ ἀαβογνοα, 45 δῃσουγαρὶηρς 
ἹΓΩΓΊΟΓΑΙ Θχοθϑθοθ ὈΥ βοί[ρ δϑι46 [6 
[1ν. ὍΤῆδθε Ῥγοίοβθθα ᾿θουίηθ5 αἷςὸ 
ἢδά [Π6ὶγ [Ὁ] οννηρ οὗ δὴ Ώο, ρτοιηριθά 
ὈΥ 6Ν}] Ἰπο]παϊίοη, μα ρίνθῃ δὰσ ἴο 
{Π6ῚΓ Γααβοηϊηρβ ΔηΔ ΜΕΙΟ ’Π ἀδΔΏρου οὗ 
ΓΔ ΚΙηρ ΠΟΙ ΠΟ. οδυδ5α, δἰ Πουρῇ [ΠΕ 
ψγΟΓα ποῖ γεῖ Ἰἀδητῆοα ἢ [Πο. ΤῊ 5 
[ο] ον αἷἰδοὸ ἴἢ6 Αροϑβίϊα 56 6πὶ5 ἴο α15- 
{σι δῇ ΠῸΠὶ 115 ἰδδάθγα ἴῃ χὶ. 2: “1 
ΥΠ6 ἴο ἴποβθ ψοΟ ἤᾶνα σιμμεζα ὀέζογέ 
Δη4 Ὁ αἱ ἐλε γεσέ " ΜὮδτε Ποναν 566 
ἴῃς Νοῖθ. Το ἴα ὄνθὴ δῃὴ δρθθᾶῦ- 

28 Δ 
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ΔΏς6 οὗ ἃ ἀϊΞροβιίίοη ἴο το]. ἴἢ 6568 
Ἰοδάθιβ κα τῆς [υἀΔ1Ζ6 75, ΟἿΪΥ ἴὰ τς 
«Πχὰ Ῥδβοῃ (ΧΙ. 21). Νανογίῃε]εθ5 ἢε 
ζὨχοαῖθης σὰ ταὶ ἃζὲ ἱῃνοϊνθα ἴῃ ἴτὴ- 
ΤΩΟΓΙΆ] ΠΥ ἀηα τοσουητθηα5 ἴῃοβθα οὗ ὙΠΟΤΩ 
ἢ 45 ῃοϊ ἰοβῖ 411 ὮΟρῈ ἴο ἴδϑῖ [Ὡθγηβαϊν Ὲ5 
ἩΠΟΙΠΟΙΓ (ΠΕΥ Ὀ6 ἴῃ ἴῃς ἴδ (ΧΙ. 5), 
Ἔνθ τπουρὴ Π6 ἀο065 διιρρεδῖ {Π6 [ΘΙΓΌ]6 
ῬΟΒΒΙ ΠΥ ἴμαὶ ΤΟΥ ΤλᾶΥ Ὀδ6 ταρτοραῖβ. 
ΤΠΘΙΟ 15 ηοῖ ἃ 5014 0]6 ἴῃ [ἢ15 ϑίγαϊ ἢ 18 
οὨδΡ. νἱ., Ὀεοαιιβε ἢ 5 ἴ6Γ6 ᾿ναγηηρ ἃ 

Γ(ΒΠΑΡΤῈΚΝΚΝ Χ. 

Ι φαΐ» τάς γαἴδε ἀροείΐεε, τοῖο αἐεργακοαῖ ἐδέ 
“σεαζηε:5 7 λὲς ῥέγσονι σμα δορά ν Ξγεέσεσεέ, 
ἀε «εἰείλ οἐἱ ἰλὲ “ριγημα! γ»σλέ αμπα απ- 
ἐλογίν, το τουλίελ ἀφ ἐς αγνιξαῖ ἀαραΐροί αὐ 
σάνε αν» ῥοιυεῦε,  ἀϑεμγέηρ ἰἦσνε ἐλαΐ αἱ 
δὲς εονεΐηρ ἀς τοῖξ δέ γομπαᾶ ἂς πιΐσηΐγ ἐπ 
«υογαΐ, ας ἀξ ἐξ ποῖῦ ἐπ τυγῖδηρ ὀείγερ αὐτορε, 
12 αμαὶ τοϊλαὶ Ιαχίρρ “ἄέηε 79» γεασελίρισ οτε 
ἑλενρεσεῖνες ὀεγομαὶ ἐλεῖγ εογεῤαςι, αμπαᾶ σαιένεί- 
ἐρρ' ἐλενεεεῖνες ἑπίο οὐλέῦ τόμ: ἐαδοι7. 

ΟΥὟἿΝ 1 Ρᾳυ] πιγϑεὶ Ὀεβεεςῃ γου 
ὉΥ τῆς πηβεεκηββ8 ἀπά ρεϑηῖὶε- 

11, ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ. Χ. [ν. τ-τ-ϑ. 

ἀϊβογθηϊ οἶ4585, Ὑ ΠΘγΘδ5 ἢ 15 ΠΟΥ ἀθδ]ηρ 
ἢ ἀο]παυδηῖθ τυςἢ ποτα ἀσδΟΡΙΥ 1η- 
νοϊνεά ἴθ συ! ἡ οῦλ ἰξ γᾶ 5. ἸΏ ΡΟ5510]6 
ἴο ἰεανα υηναγηθά. 

ΤῊΘ δηλ γϑ15 οὗ [ῃ6 ἢπδὶ βεοίοι 15, 80- 
οοτάιηρ ἴο ἴῃ6 ἀῦονβ σϑιλδγκβ :--- .--χιὶ, 
18, ἀραϊηξί [ὴ6 Τυά 4126 15 δῃα τῃεγ [ο]- 
Ἰοννοῖβ ; Χὶ]. 19, 2ο, ἵγο νϑῖβ65 οἵ [γα ῃ5: ἸΟἢ 
ὉΡΟῚ (.6 ροηοτα]ὶ ἀἸδογάθσβ οὗ ἴῃς ὉΠΌΣΟΣ 
ΧΙ, 19---Χ ]]. 10 ΟἹ ἱπ ΟΥΑΙ ΠΥ ; ΧΙ. ΣΙ, 
12, 13, ΆΤΕ Ν6}} στεεῖηρ δηα ὈεηβαϊοςΊοη. 

πεβ85 οὔ ΟἸγβῖ, γῆο "Ἷπ ργέβεηςς αὶ τι ἐς 
θαθ6 δπιοπρ γοι, Ὀυῖϊ Ὀεῖηρ δῦβεηϊς αήδω. 
8πὶ ὈοΪά τοννασγὰ γοι : 

2 Βυῖ 1 Βεβεεςῇ γοω, ἴδ 1 πιᾶγῪ 
ποῖ Ὀεὲ δοΪά νψἤῆεη 1 δῃὶ ργεβϑεπῖ νυν τἢ 
τπαῖ σοπβάεηςε, ψῃεγεννῃ 1 τῆ Κ κοι, 
ἴο δὲ δοΪά δραίηβξ βοπηθ, νοι ἸΒΙΠΚ κεῖνα. 
Οὗ υ8 85 ἰξ νγεὲ νγαϊίκεά δοοογάϊπρ ἴο 
τῆς βεβῇ. 

2 Εογ τῃουρῇ νγὲ νγαὶκ 'π τῆς 
ἤεθῆ, ψὲ ἀο ποῖ νγᾶὰγ δῆεγ ἴδε 
βεβῃ: 

ΟΗΑΡ. Χ, 1. Ηε δάάγοϑϑεβ ἀϊγεσῖγ [Πο58 
Ψ1Ὸ ἅτ ππάθγ ἴΠς ᾿ηβπιοποε οἵ ἴῃς [4126 Γ5, 
δηὰ ἱπάϊγεςγ ἋΠ65ὲ ἴα]σα ρυ 68 ΓΠΟΠΊΒΟΙ 685, 
οὗ ψῇοτὰ Πα ΒΡΘΔΚΒ5 ἴῃ ἴπε {Πϊγὰ ρεγβοῃ, ποῖ 
τοραγάϊης ἴποπὶ 45 πιο 0 γ8 οὗ ἴπΠ6 σοπΊΠλ1- 
ηἰϊγ. “Βιυῖ 1 πιγϑοὶ δι] ἐχμοτί γου. Ης 
ΔΡΡτγορσίδῖθβ, ἢ ἤπε ἸΓΟΠΥ͂, ἴΠ6 σμαγδςσῖογ 
ἢ Ὡ]ο. ἢ15 ]υἀαϊζίηρ» ἔγιοη8. ἀγὲ Κιπά 
ἐπουρἢ ἴο δοογοάϊ πὶ. “1,1η [Π6 νϑΥῪ οἢδ- 
Ταοῖοσ δἷγιϊοὰ ἴο τηρ.᾿ Τῆς τοίογεηςς 15 
ἴο ἴῃς ᾿αϑὶ ννογά5 οὔπε νϑῦβε :---ἰῃ 6. ΝΈΕΓῪ πηδῃ 
ΠΟ ἰῇ ῬΟΙΘΟΏΔΪ ῥγέδεποθ δηὺ ΒΌΠ1Ὁ]Θ 
Δπιοηρ γοῖϊ Ὀυΐ αὐυδθηΐ 4πὶ οἱ ά ἰονναγάϑ γοι." 
ϑεαι5ῆο, ἰοῦ ἴῃς τποπιοηΐ, ἢ [ἢ15 ἀοίπθᾶ- 
τίοη οὗ ἢ πι56 1}, ἢ6 ἀθϑῖγοβ ἴῃαῖ ἴἴ ΠΊΑΥ σοη- 
ὕπυς Αἰνναγβ ἴγυο, ἀπά {παῖ ἢ8 τοδάθγβ ΤὩΔΥ 
ποῖ ρσίνε οσοεϑίοῃ, ΟΥ̓ ἴ6ΙΓ σοπάωυςϊ, ἔογ 5 
Ὀείηρς ἴῃ6 ορροβιῖῖς οὗ διπιῦὶα πὰ τηθεκ 
θη ἢδ6 σοΙηθ5 δρδίη. Ηδε ἃρρϑδὶβ ἴο {πε πὶ 
(Βετγοίοσο “ἴῆγοιυ “ἢ ἴΠ6 πλθοκηθ55 δηά ροοὐ- 
1658 οὗ (ἢ τισί. Μδροκηθϑβ ἀθδ]ϑ ΡΘΕ νυν ἢ 
ΘΠ ανίοιυΓ ςαἰσιϊαῖοα ἴο ἀγουβὸ ἰηδίρηδίίζοη, 
δηὰ (μὲ οτἱρίπαὶ! ἴογ σοοάπϑεβ ἀθποῖοβ παῖ 
Πδδιῖ οὗ τηϊιηὰ νυν! ἢ τα κο8 ΚΠ δι] ονναποθ 
ἴον ψτοὴρ ἀοίηρ, δηὰ ἀοε5 ποῖ ἰηϑὶϑῖ ὑροη 
ἀθδιηρ νι 1ἴ δοςογάϊησ ἴο πὸ ἰοῖῖογ οὔ 16 
ἰὰνν (Ατϑίοῖ. Εἰ. ΝΊς. νἱ. τὸ. ὙΠ μαῦρα 
τὰ ρ οα δραϊηδί ἢϊπὶ ἴῃ ἴῃς ἰΔϑὶ νγογάϑβ οὗ [ἢ 6 
ΥΟΙ͂ΒΕ 15 ΠΊΟΓΕ αἸσΈΠΠΟΌΥ ἤογτιυϊδῖοα ἴῃ νυ. ο, 
10, δηα {ΠΟΓΟ 8 4150 δὴ δ᾽ υδίοη ἴο ἰΐ ἴῃ χἰϊὶ. 
8. 866 [ηϊτού, ρΡΡ. 377, 378. 

Ὡ. ΤῊΣ 5ιιδοίδηςς οὗ ἢὶ8 ἐχβογίδ!οπ ἢθ 
ΠΟΥ͂ εἶνοβ ἴῃ ἴΠη6 ϑ[ΓΟΏΡΟΥ ἔοιπῃ οὗ ἃ ῥΓγαγογ. 
« Βιῖ " γοβυπλθα “1 ὀχῆοσγί, ἴὴ [15 αἰϊογεα ἔόστῃ, 
δηά «ἷϑὸ 51 ΠΥ σοπίγαβίβ ἴῃς σουγᾶρο, ἴο 
ΨΥ ΠΙ ἢ Π6 Ὀδρ5 παῖ ἢ6 ΠΙΔΥ ποῖ πᾶῦο ἴο τεϑοτῖ 
θη ῥγοϑοηΐ ντἢ τπ6 σουγᾶρο διγιθυϊοὰ 
ἴο δ΄πὶ Ώδη αρϑοηῖ. Ηδ “οουππῖβ᾽" ἴο ἐχοσ- 
εἶδα ἃ δοϊὰά οσοιγᾶρε ἀραϊποί “ϑδοπῆς," ψῆο 
“οουπῖ"" οἵ Πἰπὶ 845 ϑναϊ κίηρ δοσογάϊηρ ἴο ἴῃς 
βεβῃ, ἢ ϊςοἢ [Π6Υ ἀϊά ΌΥ τπεὶν ἱπιρυϊδθοη [Πα 
6 ννᾶ8 δἤαιὰ οἵ οβεηάϊπρ Ποαΐπεῃ δε ευθτβ 
ὈΥ 5ἰσίςϊ ἀϊβορ!ηθ οὐγ ἴδῖ ἢς σουγῖεά ρΡορυ- 
ΑΓ στὰ τποπὶ ΟΥ̓ ογεγ-Ἰεηίεηου. Ηϊἰ8 
ὈΓΑΥΘΥ ἰσδῖπδῖ [Π056 ννῆο ἔοϊονν συςἢ ἰδ 6.8 
ΤΩΑΥ͂ ποῖ σοῃϑίγδιη ἢϊπὶ ἴο 156 ἴΠ6 88π|6 οουγ- 
856 τονναγάβ θυ 845 ἢ6 ρυγροβοθ υδίηξ ἴο- 
τναγάβ [ἢοβα ψῆο δὰ ᾿ἰοὰ [ἢδπὶ ἀϑῖγαυ. 

8. Τῆς τϑάβϑοῃ οὗ ἢῖ5 Ὀγαυοῦ δηὰ οὗ δἰ5 
Ρυγροϑβοά τηδηϊοϑίδίίοη οὗ σοιγαρὸ 5 {πδῖ τῆς 
δϑεϊπιδῖς ἴα κθη οὗ πὶ 15 ἔ]5σ6. ὙΤμαΐ ἢς νγαῖκο 
“5 16 βο5ἢ " δ6 δἰΐονγβ.1 ΑἹ] πιεῆ, Ἄενθὴ τΠ6 
Τοροηογαῖθ, ννὰὶκ ἐπ ἴπ6 ἤδβϑῃῃ. ὙΠΟΥ ἅγεὲ 
Ἰαῦὶα ἴο ὕ6 τεππρίθα ΟΥ̓ [ἴῃς ἤσϑα, δπὰ 50}Εεγ 
ἔγοπι ἴπ6 ννοδίζηθϑϑοϑ οὗ ἴῃς ἤεθϑῆῃ. Βιυΐῖ ἴδε 
Βεϑἢ 15 ποῖ ἴῃ ἴθ τ[ῆ6 ἀοπηηδηΐ ρονεῦ, δηὰ 
δ ἀφηΐοβ [πεγοέογο δὲ ἢἷ5 νγδγίδγε 15 νγσαρεὰ 
(ἐ φεκογάϊπσ ἰο ἴα 65," [πῇγπλιε85 οὗ τῆς 
βεβῇ τοπάογοά [18 ὈΟΩΥ͂ ἃ ὑοτῪ Ἱπιρετξεςϊ 
ΟΥΡΑΠ ἴοσγ ἴΠ6 Θχογοῖίβα οὗ βριγιζυδὶ. ῬΌνγο ΓΘ 
Δηά ομδ ψνὩ]Οἢ τλδῪ αἵ {{π|658 ἴᾶνο ἀδργεββεά δἷ5 



γ. 4-.] 

4 (ἔογ τῇς ννεᾶροπβ οὗ οὐγ νγαγ- 
ἴτε ἂγὲ ποῖ σᾶγπαὶ, δυΐ πιίρῃν 

ποτ, ἐσ πῆγουρῃ (ὐοά ἴο {πε ρυ]]πρ ἀοννῃ οὗ 
υὐεὶ; οἱ ἀϑ5 ;:) 

ΟΥ, -η. 5. (ὑὐβδῖίπρ ἄοννῃ "πηδρ  διϊοηϑ8, ἀπά 
Ὡονέκζε. ἜνεσΥ δἰρῃ τῆϊηρ τπαῖ χα τεῦ 156] 

ἀρλϊηϑῖ ἴπ6 Κπον]εάρε οὗ (σὐά, τηά 

11. ΓΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΈΒ. Χ. 

Ὀγιπρίηρ, ἱπῖο σαρτν! ἄνεγν τπουρῃϊ 
το ἴῃς οδεάϊεηςς οὗ (Ἰτίβε,; 

6 Απά Βανίηρ ἴῃ ἃ τγεδάϊπεβϑ ἴο 
γενεηρα 4}} ἀϊβοθεάϊεηςε, νγῆθη γουζῦ 
οδεάϊεηςε 15 (1 {|]6ὰ. 

7η ἴἢγο γε Ἰοοῖκ οπ τδίηρβ δῆεγ τς 
ουξνναγά ἀρρεαγαπσα  [{ δὴν πιδῃ 

ΘΏΘΓΣΙΕΒ ; θυΐ [αὶ Π15 τηϊπίϑίεγίαὶ βιγαΐερυ, μ15 
ἰλοῖίοβ 'ἰῶ ῃ6 ἀΐδϑομᾶγρε οἵ [8 οἶος νγοσο 
ἀϊοϊδλιε ΟΥ̓ ἔδασ οὔ ἀδϑίγε οἵ ρορυ]δγῦ οΟΥ 
ΔΏΥ 50ς ἢ σαΓΉ Δ] ῥυΪΏςρΙ6 15 ἃ σΔἰ αΠΊΏΥ. 

4. Οἵ 115 τ1π6 παίυγε δηά ἴῆς ρυγροβε οὗ 
Ηὶθ8 νυοᾶροιιβ ἅγὸ ἴδε ργοοῖ, ΤΉΘΥ γα “ρονοῖ- 
ἴω] ον Οοά ἴο με ρυϊίης ἄοννη οὗ κἴγοπρ- 
Πο 9. ““Ῥονγεγίμ] ἢ 15 δὴ οὔδβοϊ ἀραϊηβί ἴἢ6 
ΨΟΔΪζη655 οὗ ἴπΠ6 ἤσδῃ, Εογ ἴΠ6 γΓδάϑοῃ ννῆγῪ 
Οοά εἤοοβοϑ ννϑαῖ ᾿πϑί Γι ΠλΘι 5 566 ἵν. 7. Βιιῖ 
Ηδ δἰννᾶῦβ εῖνεβ ἴδει {πε γεαιυ ϊδιξο “ Ἔχοθϑ8 
οὗ ροννεγ " ονεσ 41} ορροϑίζϊίοπ, ἴη "“ῃ6 
ΡυΝ ηρ ἄοννη οὗ 5Ξἴγοπριο!άβ," ῃῈ6 τοραγάβ 
Ο(ογίητῃ 49 ἃ οεἰϊδάεὶ οὗ ἴσῃ, Ὁ} ΟΥ̓ Ὠὶπὶ ἴῃ 
(8ε τογγΟΥΥ ΟΥ̓ ΡΊΠΑΠΥ δϑϑιρπεά ἴο δἰπὶ ὉΥ 
Οοα «πὰ δρρτγοργίαϊεα ΟΥὉ ἢίμα, ἴῃ ἰβεϊ, 
τγουρῆ σρί τι] σοπαυοδῖ ἀπά οσσυρδίοη, 
ἴη τη15 εἰσίτιςῖϊ πογοίοσγε πὸ οὔς δά δη 
τιρῃϊ ἴο ορογαῖα ὀχοορί ἤμηβοὶῦ, Ὀυϊ ἴδε 
Τυάαδίχεγς, ποῖ βαϊἰϑῆθὰ νὰ ΠΟΙ Γ οννη ῥγο- 
νίησθ, νῃϊς ἢ ννᾶ5, ἢ δηγννθοῦο, δηοηρϑὶ ἴῃς 
ἐϑ 8, δά ἱηναάοα δὲς ἀπά, πανίηρ ἱηνοϑῖοά 

1ῖ5 σδηΐγαὶ ἔογγοβϑ ἰὴ ἴῃ 6 αὔϑθηςο οὗ 1[ἴ5 σοπὶ- 
τιληάδηϊ, ΠΟΥ Πδὰ ἴῆσοννῃη ῸΡ 5ϊθρθσνγογκβ 
δηά ἴονοσϑ, νος ἢ τὨγοδῖθηραά 1158 ἀδοιγαςίοη. 
ΤΟΥ παά πιδάθ ονογίιγεβ ἴο πε ρδγγίβοῃ, οἵ 
ὙὨΙΓΝ δος πα ξοὴς ΟΥ̓ΘΥ, δι) ἃ γεγο πονν 
Ρἰαγίηρ τις ραγί οὗ ἀθβογίογβ ὑῃὰδογ 5μοιτοσ οὗ 
ἴμοβε ϑἰγοηρμο ὰβ ψνῃϊο ἢ πὸ (γοδίεηβ νν ἢ 
ονεγίηγον. Ὑπμᾶῖ ἴῃς δάνογβαυιθθ ἃγθ σὸ- 
ξατάθὰ 85 Ὀδβίομοιβ ἰὴ ἴἢ15 ἤξιιγο ἈρρΘδΓΒ 
ἴτοσὰ ἴ᾿6 ἡρχῖ νϑῦδθ, ΨΠΟΓΟ [ΠΟΥ ἅΓῸ ΓΟρΓΘ- 
Βοηῖοα 345 ορογδίϊηρ δρδίηϑ ἴῆ6 Κπονυ)οάρθ 
οἵ σοά, 186 5εδΐ οὗἉ ννῃϊσἢῃ σου]ά ΟὨΪΥ Ὀς (ἢς 
(οπηιίδη ΟΒυγοὶ. 

δ. διαἴοβ. ον 6, ἴπ6 σοπιηηδηάδηϊζ, οἡ ἢ 5 
τεΐυγη, ἰηϊθηβ ἴο νι] ὰ 5 ννεάροηβ, δηά 
ΘΧΡΙΔΙὴ5 “5ἴγοπ πο 5. ὙὍὙΠπὲ οοπηρείίοῃ, 
ὙνΠΙΓἢ 15 Ψ Π τῆς ἰΔοῖ δηά ποῖ νἱτἢ ἴπ6 ταϊγὰ 
ψΟΓΒ6, 18 ὀχργεϑϑοὰ ὈΥ δποῖπθοσ οὗ ἴποβο ἱγγα.: 
συ Αγ ρασὶϊς!ρ4] σοηπίγιιςτοἢ8. νυν ϊοἢ δουηά 
ἰη τἢ}15 Ἔρίϑεϊθ. Τ 6 βίγοη ἢ ο ] 5 ἀγὸ Κ σθ 880} - 
πο, ἂπὰ δε ΠΡ σἰσυςσίυτε σαΐβδοὰ 
δροΐϊηδὲ ἴῃς Κπονϊεάρε οὗ Οοά. Ηεὀἕἑ 
ΤἸΠΟΔΠ5 Πιιπιδὴ ἴποοτο8 δηά ἀσάιυςίοης, 85 
ορροβεά ἴο ἴ6 ἵἔγιθ Κπονίθάρε οὔ Οοά 
ΜΒ ἢ ἰ5 θασοά ἀροη τονοϊδίίοη δηά {πὸ τοδοὶ- 
ἴῃς οὗ πε δρίγιῖ. Ετσοπὶ ἴῃ6 τεηάοηποῖο5. οἷ 
ἴῃς Οτοεκ ταϊπά ἀπά ἴτοπι 1 ΟΟσ. |.---ἰ!. τὴ6 
Τοίογεπος πιρῃϊ 8θὸπὶ ἴο Ὁ6 ἴο ῬὨΙ]ΟΞΟΡὮΥ. 
Βιιξ (ἢ6 ςοπίεχί Ροϊηῖϊ5 ἀες νοὶ ἴο {πε [ὑ- 
ἀλίζοεῖβ, δῃὰ παῖ ἴΠπῸγῪ 4150 ῃδὰ {δεῖν εἷδ 

.ΟΒγῖϑῖ.᾽" 

ΓΑῖς ἀτγριιπηεηῖβ, ὈΥ νυ ἰςἢ ἘΠΕΥ Τοηδίτυςϊεά ἃ 
ςοπιροϑιῖε ϑγϑῖεπιὶ οὐἱ οὗ [6 ρυΓΕΙΥ οὐ]εςξῖνα 
οἰοτηθηΐβ οὗ ἴῃ 6 Οοβροὶ δπὰ ἴπὸ ργίηςοΐρ]θ5 οἔ 
τῆε Μοραῖς ἰαν", ἴῃ ννῖς ἢ τ 6 Ἰατίογ ἘΠ ΓΟΙΥ 
Ὀγοροηάήσγαῖθα, 851. Ραιι!]ς Εἰρ σι ]65 δηὰ [πὸ 
ΑΟἸοπιοηςίης Ηοπλ 5 ἈΠΊΡΙΥ ἤγούθο. Τῇ 
σῇ σἰγυςίιγοβ ἀγὸ ποῖ ἰἀθηζιοδὶ ἢ τῆ6 
ΓΟΑΒΟηΙΠσ5, δυῖΐ ἅγὸ ἴῃς ἴον επρ ἀγγοσδηςθ 
Πα ργοϊεπϑίοηβ ριξε ἔογννασά ἴῃ ἴῃς οηάοδα- 
γΟΙγ5 ἴο ἴπγιδὶ 81. Ῥδὺὶ ουἱξ οἵ (Οοτπίῃ. 
“Τῆς Κπον]οάρε οἱ Οσοά ᾿᾿ νν85 ἴπε βρίγιυδὶ 
Οοδροὶ ργεδομοα ΌΥ πὶ πὰ ἀδϑιρηδῖεα ἴῃ 
ἵν. 6. “ΤΠ Κπον)εάρε οὗὨ [ἢ ρίογγ οἵ σοὰ 
ἴῃ ἴπε ἴῶοςς οὗ (ἢ γίϑι." Αὔἔογ [Π6 ονογίῆσου 
οὗ ἴΠδ 5δἰσμοσννοῦκα [ΟΠ] ονν5. ἴΠ 6 “ Ἰοδάϊηρ σδρ- 
ἔνθ ἢ οὔ" ὄνογν ΤΠποιρῃϊ ἱπΐο ἴΠ6 ορϑάϊθηςε ἴο 

Τῆς {ποιρμ5 ἄγὸ ποῖ ἰμοϑὸ οὗ ἴΠ6 
ὈΘΙ ΘΑ ΘΥΟΓΘ, ἔοῦγ ἴπ6 σοηΐϊοχί δἤονν8 παῖ [6 
Αροβῖῖαὲ τοραγάθὰ 2ῤῥερι ἃ5 τεργοθδαῖθ, Ὀυΐζ 
[Π086 οὗ [Π6 ἐδβογῖου ἤτῸπὶ ἴδ ρΑγσίβοῃ. 
ἌΝ ΒΘη ἴπ6 ννόουκβ ππ66Γ 5ῃ τοῦ οὐ νης ἢ 
[ΠΟΥ πον ἃγὸ 504}} ἤᾶνθ Ὀθεη ρυ]εὰ ἄονπ, 
{Π656 ΓΟΠΑνγΔΥ8. Ὑ0}}} Ὀ6 ἴάκθη ὈΓΒΟΠΟΓβΘ δηὰ 
{πεῖν (ποι ρ 5, ΤΟ ΠΙρΡΟΓΑΓΙΥ ἀεδοογεά Ἰηΐο ἀ 8- 
Ἰογδὶῖγ, νν}}} θῈ Ἰοὰ θᾷςκ, Κα νη 5ῃ6α σΔΡ- 
ἴϊνος οι οὗ ἃ γοῦο]]οιι5 ἀϊσῖ τις, αηὰ γοϑιογοά 
ἴο {πὸ αἰϊορίδηςε ἀπε ἴο ἴῃς ἴγιιο (ἢ τσ. ΕῸΣ 
16 ἴσῃ “ΟὈὐδάϊοπος ἢ 85 δρρίϊοαὰ ἴο [86 
[που ρἢῖβ, 566 ΙΧ. 11. 

Θ. ΑΙ] νν1}} ποῖ δὲ ᾿ἰεὰ ἱπῖο 118 ΠΔΡΡΥ ᾿ἂρ- 
Ἐν! γ. δοῦλε νν}}}} θὲ ἴοο ἀδθὲρ ἰπ ἀείεοϊζίοη 
ἴο δοςορῖ ἴδ6 γτδοίοιϑ ἴεογπὶδ ργοροβθά. 
ἌΝ θη ἴπ6 Ὀοζογεπιηάοά πανὸ, δου 5. - 
τοηάοσ, θη σοπιρί οίοὶΥ τοσοποῖϊθά, ἢῈ 18 
ΓΕΔΟΥ ἴο ἐπῆϊεϊ }} ρυηϊδηπιθηῖ ὑροὴ ἴῃς 
τοϑ ἀπ ΑΓῪ τες] ἴγαηῖθΒ. Ηδ ᾿ἰόαναβ 1ῃ 8 ρα]η- 
ἔω] ραγί οὗ Πῖ8 ννογκ ἴο ἴῃς ἰαϑῖ, 80 25 ἴο γὶνθ 
της ἀε]παηϊιοηῖθ. Δη ἀπΊρ]Ὲ ἰοςσιι8 ροθηϊεηζίδο. 
ΓΠΕ ῬϑΠΔῪ ἱπ ἷ5 πιὰ νγὰ8 ῬγοῦΔΌΪΥ ἃ 
Πλπάϊηρ ΟΥΕΓ ἴο ϑαΐδῃη νῇοϑβε ϑεσνίος {ΠΟΥ͂ 
τοξιδοά ἴο τε] πα] 5ῃ. 

7. Ἐπάεανοιτγηρ ἴο εὔεςοξ ἢϊ5 οηά δοίογα 
15 νἱδιῖ, 6 ἀθ᾽ νεγθ Δῃ 4554:}} δ οὔςθ ὕροῃ 
οπ6 οὗ [ἢ6 τοαϑοπίηρϑβ ἴπηϊ τηοβῖ τηοηδοθὰ ἴπ6 
Κηονοάρο οὗ σού. ΗἜ 489 ἴῃ 50ΓΡγ56 
ννΠΟΙΒΕΣ ἢῖ5 τοδάογβ γοραγὰ τ ΓΟ ΪΥ οχίογηδὶ 
δανδληΐαρεβ ἀδϑιτυΐϊε οὐ 411 αρίγίϊυδὶ ννοσίῇ, 
ΒΓ ἢ 45 ἢ]5 [υἀὶ Ζίην; ΕὨ6ΠῚ165 ροβϑϑεϑδεά. ΤῈ6 
βρεειϊῆς Ροΐϊηξ οἵ {πε δ ρροβθά δ ρ ΓΙΟΥ͂ 
ννὰ8 ἴῃς Ὀοαϑῖ ἴπδῖ (ΠΟΥ δεϊοηγεὰ ἴο (τὶ 
ἴῃ 5ΟΙΏΘ 5ρθοῖδὶ πλδῆηθτ ἰῃ ννῃϊοἢ ἴἢ6 Αροβῖϊθ 
ἀϊά πο. ὙΠΟΥ δὰ Δρρδγθεητ! κηοόννῃ ΟἾ γϑὲ 
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ἔγιϑῖ ἴο ΠίπΊβε] τῆλ ἢ6 8 ΟΠ γιβι 8 
ες ἢϊπὶ οὐ Ὠἰπιβεὶ Γ πῆμ Κ τ} 18. ἀρδίπ, 
τἢδῖ, 25 ἢς ᾿ς (ἢ γιϑι᾿ β, ἐνῇ 850 γέ νγ8 
ΓΟ γίβι 8. 

8 ογ τῃουρῇ 1 5βμουϊά θοδβῖ βοπιε- 
ννΠδῖ πῆογα οὐ οὐγ δυϊπογίτγ, ννῃις ἢ 
τὴς Γιογά παῖ ρίνεπ ὃ ἔογ εἀϊῇοα- 
τίοη, Δηἀ ποῖ ἔογ γουγ ἀεβιγυςτίοη, 1 
8ῃοια ποῖ θ6 Δϑῃδπιβά : 

1. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. Χ. ἶν. 8---Ἰ Ι, 

9 Τπαῖ 1 ΠΙΑΥ ποῖ 86εηὶ 45 1 
τγου ]ά ἜΠΙΝ γου ὈΥ ἰεἴζετβ. 

Ι0 Εογ ἀὲΐς Ἰεϊίεγβθ, 84 {πεδγ, ἄγε 
Ὑνεῖρ ἢ ἀπά ρονγεγίω! ; δυῖ δὲς ἐ αν 
ΡΓΈβεηςα ἐς ννθακ, δηὰ ἠδ: βϑρεεςῇ ἼἿοῃ- 
[απ Ὁ]ς. 

Ι1 [,εἴ βυς ἢ δὴ οπε τῆϊπῖκ τῇ ϊβ8, 
τπλῖ, δυο 2δ5 ψγὝὰ ἅτε ἴῃ ψογά ὉΥῪ 
Ἰεϊίεῖβ ψνῆεη ψγὰ ἅτε δϑβεηΐῖ, βυςῇ 

ἴῃ 1ῃ6 ἤεβῆ, ρεσῆδρβ ὕθθη ἀἰβοῖρ 68, ροβϑβι ὈΙῪ 
εἰλίπιθοά {ΒῈ αυδὶιηοείίοηβ οὗ ΑΡροβί!εϑῆὶρ 
βρϑοβοα ἰη Αςῖβ ἱ. 21, 2Δ. Τῆθ86 οἷαί οὗ 
σοῦγϑο σου] ποῖ ἢᾶνὲ Ὀδθὴ δάνδηοδ δῪ 8]]} 
[π6 ΟἸ γιὲ ρᾶσγῖγ, δυῖ τῆς [ΟἸ]οννεσβ παῖυ- 
ΤΑΪῪ ἴοοϊς ἴμε6 αἀδδιρπαϊΐἼοη οὔ {πε 1 ΓΒ εἶδ, 
Τῆς Αροϑίϊα Πουγουοῦ 18 βρϑακιηρ οἵ (δ6 
ομεῖβ, ἀπά ἴΠεγ τπουρῆς, νι τῆς υἱτεγτηοϑῖ 
δοϊ ἐοοηβάρηςο, παῖ ποῦ σοηπηθοϊἽοη ν ἢ 
ΟΠγιδσῖ ψγὰϑ δπουρῇ νπουϊ σοχηπ)ιβϑίοη 
ἔγοπθμ Ηἰπὶ ΟΥ ΔΩΥ οπὸ οἶβθ, ἴο Ἴοηβίϊζυϊα 
[μ6πὶ ΟἿ γσ[᾽5 πη] ϑῖογϑ (χὶ. 22) δηά Δροβίϊθβ. 
ΤΠΟΥ Τπουρῆϊ ἴδεγε ννᾶβ πὸ ἴσια Αροϑιϊὸ- 
δ] Ρ νιπουῖ τἢ185 σοηηδοϊίΐοη δηὰά ἀεσηϊοά 
[6 Αροβίϊδβῃι!ρ οὔ Ραὺ]. ΗεἊ ἀεπιδηάβ 
τῃαῖ, 45 [ΠΟΥ ἃγὸ 50 σοηβάδηξ ἰῃ {ποπιϑοῖνοβ 
Δηὰ {ΠεῚΓ ροϑβιτίοη, {ΠΕΥ ββουϊά, ρεὸὺ σοηΐγᾷ 
(πάλιν), οὗ {Π6ῚΓ οὐνὴ πιοίίοη δῃά νδουζ 
ΔΥΡι με ηϊ ΟἹ ἢ]5 ραγί, σοηϑίου (μδῖ ἢ6 4150 
τηιδῖ, ἴῃ βοζὴθ. ϑδεῆβα οὕ οἵδε, ἰξ ποῖ ἴῃ 
1Πεἶγβ, Ὀοίοης ἴο ΟἾγιβ. ὙΠΟΙΟ 18 4 γοὶῃ 
οὗ βαγοᾶβϑιῃ ἴῃ ἴΠ15. [Ὁ 2δεν, ντῆοι “8}} οΥΓ 
Δρροϊηϊπηθηῖ, νι ποιξ γοσορηίοη ἴτοῖλ (ἢ 6 
Ί Μεϊνε (Αςῖβ χν. 25), νμουΐ σοπιρᾶςὶ (Ὁ Δ]. 
1. 9) ἢ τΠδπὰ, ψΠοιϊ ΔΥ εγεαΐ ογοδίνο 
ννΟΥΚ ἴο αἴζεϑι {ΠῸῚΓ ΑΡΡοϑ 5}, νγεσα πονοτς 
1Ππ6 1658 50 διὰ ἰπαῖ {ΠΥ ψόγὸ ΕΟ γίβι 5 
ΤΑ ηἰϑίοτβ, σοι] (ΠΟΥ ποῖ δἵ οηςς ἀΐδοοσγη [παῖ 
δε, υδ!ῆρα ἴῃ 411 {π656 νγᾶγϑ, ννἂβ δἷϑο 8 
Γηϊηϊβῖοσ οὗ ( ἢγϑσ Ὁ Βιιῖ [Π15, οὐσὸ δαάπιοά, 
ἰηνοϊνοα ργοαῖ σοηβϑθαιθηςσοβ, θδοδιιϑα ἢἰ5 θοηὰ 
ΠῚ ΟΠ γΙσῖ ννᾶ5 ΠΟΙ ἀἰϊβογοηῖ ἔγοτη ἔπε τβ 
δΔηά νγᾶ5, ἴῃ δςΐϊ, ἴῃς Ὀ4515 Ὀοῖῃ οὗἉ Πῖ5 βρί γι 4] 
ΟΟο5ρεὶ πὰ Πἷ5 ϑρίγιἴι14] τ] 5 ΓΥ. 

8. Α νυτγοοΐ, οἴδίοὐ δυροί ποτ δ! νυ, οἱὗὨ ἢ15 
Ὀεϊοηρίης ἴο ΟἸγιϑὶ 15 (ῃδῖ, 5 ἢθ σβοιϊὰ ρυῖ 
ἤοσί ἢ ΒΡ ΕΓ οἰδῖ 5. ἀδοιΐζ τΠπ6 δι ΠΟΥ Υ ἀπά 
ῬΟΝΟΓ σοιηηϊ 64 ἴο Ὠἰἷπὶ, δηά υἱοῦ τόσο 
ἐοττη δ ῦ]6 εἰ Ἰ5οἸ Ρ] ΠΑ τῆγοαῖβ ἴμδπ μ6 Πᾶς 
ΘΙΕΠΘΙ ΠΟΓΘ, ἴῃ γΥν. 4, 5, 6, ΟΥ ἴῃ ἴῃ Ἰοζίογϑ ἴῃ 
πο ἢθ νγὰ5 βαίά ἴο Βᾶνε ἀϊβρίαγοὰ ἢΪ5 

ΡεΓ-οοῦγαρο, ἢ6 ννουἹὰ ποῖ δ6 ρι ἴο 5ῃΔπ)6 
Υ ΔΥ ἴαοῖβϑ σῃοννῖπρ ἢ]58 ννογάβ ἴο θ6 ἘπιρίΥ 

Ὀοαδίβ ; διιῖ ννουὰ Ὀ6 40 ]6 50 ἴο βιιδϑϊαπιδῖθ 
{Π6πὶ, 45 ἴο ἰθᾶσθ πὸ ἀοιιδὲ 45 ἴο {πὸ νδ]᾽ ἀν 
οὗ ἢϊ5 οἴἶοο. ὙΤῇδ ᾿αηριᾶρο ἴῃ νυ ϊοἢ Π6 
ἀθϑοσῖθοθ 8. ῬονΟΓ ἰηνοϊνοβ ἴΠ6 γράβοῦ 
ὙὮΥ ἢς δὐϑίαὶπβ ἔγοπι [Π15 Αϑϑοττίηρ ἴ. ΤῊΣ 
Τρ 86 οὗ ἴ ννὰ8 ἴο ἔοιιπά, τϑᾶγ, δπά 
Τεβίοσο, αηά ἴο ψόσκ οὗ τηφϊ Κιπά ἢδ ςοιϊ]ά 

ἌΡΡΕΑΪ ΟΥ̓ ἃ γαϑὶ ἄγεᾶ. Βιιξ ἴο διϊπιϊηδίς 
Δηα οχοοιῖς βουθγ 68, ἃ5 βοπῖο ουϊὰ ἢαγτο 
ἢϊπὶ ἀο ([]. 11), ννουϊὰ 6 ἴο ἔοϊ)ονν {6 οχ- 
διρὶο οὗ ἢϊ8 δηϊδροηϊβίβ, γῆοσδε ψοσκ νγὰ98 
16 ΔηῈΠ6515 οὗ Πί8, ὑδεῖίηρ σοηβίΠιςῦνο 
οὗ δϑαδίδηϊς δίγοῃρμμοϊβ, ἀδϑίγυςινο οὗ (ἢ6 
Τορὶς οὗ Οοά ; ψὮ6 ἢΐ5 νγὰ8 ἀδβιγυςῖνο 
οὗἩ ϑαΐδηις ϑἰγοπρμοὶάς, σοποίγυσενο οὐ 186 
ΟΒυγοῖὶ οὗ ΟἸ τσ. Ηες ἀοεβ ποῖ πιϑδη (δαῖ 
6 ννἢ}} ποῖ Ῥυπίϑῃ δ 4]}:; θυ 18 σῃδϑῖϑο- 
ταοηΐ [156] ννοι]ὰ δὲ ἴογ “Π6 φεηογαὶ ροοά, 
Δη ἴογ ἴῃς βαϊναϊίοη οὗ ἴποϑο ψὴ0 5ιβοετοὰ 1ξ 
(1 ον. ν. 4). 

9, 10. ΤῊε οδ͵εςΐ οὗὨ 5 τοξίοθησα ἰ5 :-- ἢ 
οὐάδγ (Βαῖ 1 ΠΊΔΥ ποῖ 56θπὶ, 85. ἐξ ψ9χ6, ἴ0 
ΚΟΥΤ γοι τὨγοιρἢ τὴν ἰεϊζεῖβ. Τῇὸ 
Ἑτοιιηά οὗ ἴΠ15 βαγοδϑδῖὶς δ᾽ υϑίοῃ 5 δαὶ δ6 
Πδὰ Ὀεθὴ δοςσιβδοὰ οὗ ϑιιομ τεγγογίϑαι. ΤῊΘ 
Ἰεϊίοεῖβ τηεαπὶΐ ὅγε, οὗ Ἴοισγβε, ἔἴποβθ ΟΠΪΥ͂ 
ΠΟ πὰ πδὰ νυίεη το τῇς (Οογὶπιῃίδηβ. 
ΤΠΗς ννερ Ὑ δηὰ βδἴσοηρ ραβϑᾶρθβ ἰῃ {Π6Πὶ 
ἍΕΓΘ ἴποβθο ἴῃ νοἢ μς ἀδφηοιπορά ἢοδαῖδοη 
ἱτη γδ ἢ 165, ἃ5 γὸ πον [Παἴ ἢ ἀϊὰ ἴῃ 4}} 
(ῃ6 Οονιητδίδη Ἰοῖῖοσθ. ὙΝ ΠΟΙΠΟΥ τῆς ἰδυηΐ 
δδουζ [16 ργόβϑεηςς οὗ ἢιἰ5 ροσβϑοη γείοιτοὰ δὶ 
411 ἴο [|8 υπ᾿πηροβίπρ ὈΟΟ ΠΥ ἀρρθάσγδαηςθ, Γ6- 
δ Πρ οπὶ Ρεγβοοιςοηθ δηδ Πδγάβῃϊ!ρϑ, 
ψὮοὰ Ἰοῖ ὕροη Ὠἰπὶ “ [6 τλλγίκβ οὗ [Ὡς 1 ογὰ 
6505, 15 νεῦῪ ἀουδίπι!. ὅδεὲ [ηϊγτοἀυςοη, 
Ῥ.- 378. Τῆδ σοπίειῃρίυοι!β ἀϊδγεγαγὰ οὗ δϊ5 
ψνογὰ νγὰβ ἴπ6 Ῥεγβενόγδηος οὗ ἴδς Βοδίῃβεῃ 
Ὀ6]ΙΘν ΓΒ 'ἢ {ΠΕΙΓ ὀχοσβϑ65. 

Ν.Β. Εογ ἃ ξοοά ηοῖε οἡ ἴπε γεηδογίην "δ8 
ἐξ ψτοσϑ᾽" [0Γ ὡς ἄν, 566 Βιιῖῖΐ. Ν. Τ΄. Οτγλτῃ. 
Ὁ. 189ς. Το 5ἰηρὶε ψοσὰ οὗ ἴπε οτίρίηδὶ, γεη- 
ἀεογοὰ ἴῃ ἴῃς ΑΟΥ. “ΠΟΥ 5αν,᾿ 5 ἃ 56 }1-πιρο τ Ὁ 
5014] 856 οὔ ἴε Οτεεκ εαιἰναϊθηῖ Ὁγ ' 54γ5.᾿᾽ ἴ{ 
ΓΟΒΟΙΔΌ]65 ἴπο ΕΤΘηςἢ “ οἡ αἰ, ἀπ [Π6 Οοτηδἢ 
“τηδὴ βαρῖ. [{5 ᾿Πῖ6γ8] ἔογοθ 15 ΔρΡρΑγΘΠΕΙΥ ὁ 5αΥ8 
(115, ἴ[μδΐῖ, θὲ ἴπ6ὸ οΟἾΒΟΣΥ ρούβοη, δυῖ [ἃ ἰ5 
ΠΕΒῸΥ ἰγδηϑίδίοα “ ΠΟΥ ΒᾺῪ ἢ ἴὴ ἴδ6 εὐττεηῖ 
δηὰ νᾶριιὸ δθῆβε οὗ ἴπδῖ ρίιγαϑθ. ὙὍΠὸ ἴγυδ 
γοδάϊην, δοννευθσ, 18 ἴπῸ δἰηρυΐϊαῦ φησί, ἀπά 
ποῖ ἴδε ρὶυγαὶ φασί Βαῖΐ [ἴ 15 ἃ πιϊϑδῖδκε ἴο 
διιρροβε {πδῖ ἴῃς δρυΐ ἸπΊρ 165 ἃ γεΐογεηςσθ 
ἴο ΔΠΥ ἡπάιυϊάμα εγιτὶς οἵδ Αροβίϊε᾿β ἰεϊἴογβ. 

11. ϑιυρροβίβ ἴο ΔΥ͂ Οὴ6 ὙῆοῸ [85365 50 (ἢ 
ΟΥ̓ Εἰς στη. ὑροῇ Ὠίπι, ἴο σοηϑίἀ ον ἐῤὲ::--ἰῃαῖ 
κἰ ΒΌΟΝ 45 Ἧὸ ἅΓ6 ἰῇ Οὐὖὐγ ψογὰ {πγουρῇ ἸεςίοΓ5 



Υ. 12---14.} 

«υἹἱ τό δὲ αἷϑο ἰῃ ἀδεά ννῇδη ννὲ δῖα 
Ρτεβεηῖ. 

12 Εοῦῇ νὲ ἄλγε ποῖ πηδλίκα οἱτἵ 
8εἶνεβ οὗ τῃε πιθοῦ, ογ σοπηρᾶγε οὐτγ- 
86 [γ658 ψ ἢ δοηια ἴδ ςοπχπχοηά [ἢ 6πΠ|- 
8εἶνεϑβ : δυῖ {ΠῈῪ πιδαϑιγίηρ' τ πιβεἶν 68 

"Οτ, μην ὈΥ τΠεπιβεῖνεβ, δηὰ Ποπιράγίηρ τ εη1- 
ἧς “«οέ. 86 |ν68 διοπρ' {πε λβεῖναβ, ἰδγα ποῖ νν156. 

1. ΓΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΕ. Χ, 
’ 

12 Βυῖ νγε νν1}] ποῖ δοαϑβὲ οὗ τῆ] ηρ8 
ψ πους οωγ πιεάβυγα, Ὀμὰζ δοςογάΐϊηρ 
ἴο τῇς τηδᾶϑυγα οὗ τἢς6 ἔτγυϊθ νυν] ἢ 1 Οτ, ἐόεν. 
(ὐσοά Παῖῇ ἀϊδιπ θυϊεά τὸ ι18, ἃ πιδδϑιγε 
ἴο γεᾶοῇ Ἔνθῃ πηῖἴο γοῖιι. 

14 ἔογ νε 5ἴγεῖςἢ ποῖ ουγβεῖνεβ 
θεγοηά ομγ γιθατγέ, 48 τἴπουρἢ νγ8 
Γοδοηθα ποῖ υπῖο γοι : ἴῸΓ νγὲ ἅΓγα 

ἤθη ἀρϑθηΐ, 5 ἢ (ΑΓ νγ6), 4150 ἤδη Ῥγδ- 
86ηΐ, ἰη οἱ ἀοοά." Ὑ15 15 ἀρδίη ἃ 5 πηρὶο 
ΔΡΡΟΔ] ἴο ἴῃ ννυτῖκ δοῃίονοα ΟΥ̓ ἢίπι ἴῃ ἔοιιπά- 
ἴῃ» δηά Ὀυϊάϊπο υρ 5υςὶ ἃ ΟΠυγοῇ 45 [παῖ 
οἵ Οοτπιῆ, Ηδὰ ἢδ ποῖ Ὀδδη ννειρηῖυ δηὰ 
ΘηΘΓροῖς ἢ ῬΟγβοηδὶ ργόβεηςο, ἴδαϊ ἙΟΒυγοῖ 
οου]ά ποῖ πᾶνε εχίϑῖεά. [58 εἽχίβίθηςθ 15 ἴῃ 6 
οὶ πιοηυπηοηΐ οΟὗὨἨὨΎ ἢ᾽]5 5ἰγοηρίῃ, δηά ἴο {ἢ} 18 
Κιπὰ οὗ ργοοῦ δίοῃης ν1}} ἢῈ ροϊπί. Τῆς 5686 
ταῖς ἱπάθεὰ θὲ τπαΐ 8 δάνεγβαγι 88. ΤΑΥ͂ 
οουπῖ ὕροη ἢὶβ8 5μονης ἴπε ϑδὴθ ΘΏΕΓΡΥ ἰῃ 
Δα π)] δοίην αἰ 80! ΡΠ! Π)ς. ννἤθη ρῥγοϑοηΐῖ, (ῃδΐ 
6 [45 θα δ τ βαι βῆδνῃ ἴῃ ἢ]15 ἰοϊζογϑ, δυῖ 
ἴ 15 1655 ἑδνουγοα ὃγ ἴῃς σοηϊοχῖ. 

12. δ δϑϑὶβηβ ἴπ6 τϑάϑοῦ ΨΗΥ͂ 6 τῆι8 
ΠοηΠη68 Πἰπηβοὶ το τπ6 ἰορὶς οὗ ἔδεῖβ, ἰῇ ἃ 
δῖ γα π ΟὗὨἨ 5ῇδγρ ἰγοῦγ. Οηδ Κὶπὰ οὗ σουγᾶρε 
ἣο ἀοε. ἰαςὶς. “Εογ ννὸ αν ποῖ ἴῃς Ὀο]ά- 
ὨροϑιΟΡΔΙΣΟΣ ΘΟΙΏΡΒΙΣΘ ΟΌΓΒΟΙν 65 ]Τῆ 80 1ὶ0 
ΟΥ̓ ἐΒοδ6 ἐμαῖς σομηπιοπα {Πεπιϑεὶν 5." ΤΠ 
(οτἰπιῃίδη σπυγοῇ 5 15 σοτηπηςηἀδίοτγ Ἰετῖοῦ 
(ἰϊ. 2). Ηἰβ δπεγλῖθβ, μανίην ὯῸ 5ιςἢ Ἰοτίετ, 
ἅτε ἀτίνοηπ ἴο σοιηπιοηὰ {πεπηϑεῖνεθ. Τὸ 
ΤῊ Κ Ὠἰπισο ἢ ἢ τ86πὶ ΟΥ οοπιρεῖθ ψ ἢ 
[Ππὶ ἴῃ {Π|8 τοϑρεςῖ, ἀθπιλπὰβ ἃ Κἰηα οἵ 
σουγᾶγρο ΜΉΘ πὸ ἀοοθ8 ἢοΐ ροϑϑεβ8. Τἢὸ 
νοὶ ἀῦονο γτοπηαογοα “ ἴο ραὶγ ννῖα,᾿᾿ πλθδη5 
ἴο “ταῖθ᾽ οὐ “ ἐδ[ἰπιαῖο ἀπιοηρϑῖ, δηὰ 18 80 
Τοηδογοά ἰπ ογάεγ ἴο τεργοάυςθ ἃ ὈΪΔΥ προ 
ννογαά8 ἴῃ ἴΠπΠ6 οτίμῖπδὶ, νυ ῃσ ἢ τδίογι ιν ΠΕ] Ρ58 
[ἴῃς ϑαγοᾶϑη. “δΒιιῖ, ψ 6 ννὸ ἴΠ τοίγαίη, 
ΠΟΥ ἢ οἢ ἴῃ ΠΟΠΙΓΑΣΥ, [π΄ σοπιρ]εῖς. 56}}- 
το δῆς (αὐτοῦ, “πιραβισῖηρ {ποιηβοὶνοϑ 
δπιοηρ {[Ππεπηβοῖνθϑ, δητὶ σοτηρογίηρ ΠΕ ΠΊΒΕΪν 68 
ψἢ Ποπιϑοῖνοβ, ἄο ηοΐῖ ιἱηὐοΓγϑίδηα." ἰη 
ϑεῖ Πἰπρς ἴῃς οχίθηϊ ἴο ψΠΙΟὮ ΓΠΘΥ ἅΓῸ σοΟΠΊρ6- 
ἴδηΐ ἴο ΟΔΙΤῪ [Π6ῚΓ ΟρογΓΑΙΟΏ8, 8ἃ8 βυρροβοά 
ταϊηἰσῖεγα οὗ τῆς Οοβρεὶ, [ΠΟΥ ἂὲ ριιϊάδα ὉΥ͂ 
ὯῸ ΟΙΠΟΥ [οβϑῖβ ΟΥΓ ἰδηάγηδσκβ ἴῃἢ82ὴ ἴῃοϑὲ 
ΠΊΟΝΙ ΠΟΥ σἤοοσθο ἴο δεῖ ὉΡ δπιοηρ ἴποπ- 
δοῖνοβϑ, δηά, ἴῃ δρργαίϑίπρ Ππεὶγ οὐνὴ υδ]ι6, 
{ΠΕῈῪ γεῖεγ {πο πλϑοῖνοβ ἴο ηο οὈ]οςνε βἰδηάατγά 
δυῖ τοραγα τ γε ὶν ἴπ6 δάνδηϊασοβ δηα οἷδὶ ΠῚ5 
ἴο ἀϊδιϊποτίοη, ννὶς ἢ ΤΠΘΥ ἱπιαρὶπο ἴο αδἰἴίδοῆ 
ἴο {ΠΕΣ ΟΥ) ῬΕΓΒΟΠ5, δ: Οἢ 45 ἃγα βρεςὶ θα ἴῃ 
ΧΙ. 21, 22, Δη6 οἰβδεννῆεγο. “" Μοδβιγιηρ ἴδεπι- 
δ6]ν 65 ̓" δηΐῤ “" σοπῃηραγίησ [Ποτηβοῖνοθβ," τγείοσ ἴο 
ἔνο ἀἰβέγοης {πΠη55. ΤῊΘ ἔουτηθῦ 5θοπγ5, δἵ 
ἢγϑῖ δ ψῆῖϊ, ἴο ἀθηοῖς ἴακίηρ ἃ 56] Ἐπ ϑζπηαῖο οὗ 
Ῥογϑοηδὶ ψογῖῃ. Βυΐῖ νυ. 12,14 δῆον ἐϊ5- 
ὍΠΟΙΥ ἴπαῖ ἴπς Αροϑβῖϊα 15 βρεδκίηρ οἵ [ἴῃς 

ΒΡ ΠΟΙ οὗ δοϊΐοη ννῃϊς ἢ {π686 Ῥογβοηβ {ποι ρἢϊ 
τΠοπηβοῖνοϑ ἐπι ἰοὰ δηά ἤιίοα ἴο {1}. 186 
Β0ΟΡΘ οὗ ἢϊ5 οννη σοιηπ)ϑδίοη, δηὰ (ἢ 4]]οἵ- 
τηρηΐ οΥ̓ ΠΙ5 ϑριγῖυδὶ ψνοσκ, νΟΓΟ ἜΧΡΓ ΒΥ 
ἀϑϑίσπεά ΌΥ Οοὰά δηὰ δοκπον)οάροα ὃν [Π6 
ΟΥ̓ ρΊη4)] Αροϑξῖῖθβ. Τα ἰηίγιάογα πδὰ ἴδίκθη 
{Π6ῚΓ οὐ ἀϊπιοπβϑίουβ δηὰ ἰδ ἃ τποπηβεϊνοβ 
οι [ὉΓ ἃ τορίοη ἴο νη ϊοῖν ΠΟΥ ννεσο ἰηςοπὶ- 
πιρηϑυγαῖθ. “(οιηραγηρ ἰΠοτηβοῖνο ἢ 
[Ποπ βαῖνε 5 " ἀθβογίθεβ [Πῃ6 πιεῖποά νυ μοὶ {ΠΟΥ 
Ῥυγϑυεά ἰη τατίης ΤΠ 6ΙΓ ρΡογϑοηδὶ ννοτῖμ. ΤἬΉΏΘΥ 
δαορῖεοα πο βἰδηάαγὰ δρροϊηϊεαὰ ΟΥ̓ Οὐοά, οὗ 
ΟἸγίϑῖ, οὐ ἴῃ Οοβρεὶ, ογ ἴῃς Οδυτγοῖ, οσὐ ὉΥ 
ΔΩΥ Οἴδεῦ διῖπουγ ἱπάοροπάθηϊ οὗ {πεοῖη- 
5εῖνεβι1 ὍΠΟΥ ψνογα {πεῖς ον πιοάεὶβ οὗ 
ἐχοο]]θηςο. ΤΠὴς Οτοοκ οσλιτῖοβ [6 ἴννο ἰάδ88 
οὗ τεοϊργοςδὶ εἐχδιαοη δηὰ οὶ οχαϊϊδίίοη, 
δηά, πο ἀοιιδί, [Π656 ρογβοηβϑ ργδαςίἰ5ϑϑὰ Ὀοίἢ. 
ΤΎΠΟΥ γογ ἃ πιυῖι 8] -ἀπηϊγαῖίοη πα ἃ 56]- 
δαπιηγαϊίοη βοςϊοῖγ. ὙΠ6 Αροϑῖϊε Ἴςοηϊθηϊϑ8 
ΠΙγΊ5 ΙΓ ἢ Π6 σγἰςῖσπι, “ ΤΟΥ ἀο ποῖ ᾿ἢ- 
ἀογοίδηα," νη οἢ 15 ἴδπλθ ἰη βοιηά, θυῖ σοῃ- 
(Δ 5 ἃ ἰδῖθηϊ 5δἴϊηρ : “ΤΠΕῪ ἀγα ποῖ ᾿η{6]]Πρεηϊ. 
ΙΕ τἴ 15 ποῖ ἱγοηίςδὶ, ἰξ πηϑδηϑβ [πδ΄ {Ποῖτγ 561} 
ΤῊ ΘΑΒ.ΓΟΠΊΘηϊ5 δηὰ 56] οοπιραγϑοηβ δά ΟὨΪΥ͂ 
ὈΙϊηάοα {Ποῖγ υπάογϑίδηήίη 8 458 ἴο ἴῃς ἴσιιθ 
υδὶιπορίοηβ οὗ ἂἃη Αροβίϊθ. 

18. ΤΊ!ε τγεβϑυ]ῖ ννδ8 {παῖ ΠΕῪ 5εῖ πὸ [1 πλ}18 
ΟἰἴΠοΥ ἴο {πο ὶγ όυτἢ οὐ ΤΠ ΘΓ γάηξο οὗ δοίίοῃ. 
Βυῖ ἢς ψ}}}} ποῖ Ὀοαϑβί δὰ ᾿ηῆηϊζυπη, κ“Ό6ΥοῚ ἃ 
811 θουππὰδ." ΔΙ εἰς τὰ ἄμετρα, ΜΝ ΙΓ ἢ 
τηῖρϊ Ποννανοῦ θαγ ἴπ6 56 η86 φίνθῃ ἴο ἰΐ ἰῇ 
[86 ΑΟΝ΄, σολρασα 8.1.0 ἢ ἘΧΡρΥ ΘΒ Οἢ8 85 εἰς τὰ 
μάλιστα. Ηδ οὐ 15 ρμαγί νν}}} ΟἿΪΥ δϑϑετῖ 
Πἰπηβο ἢ νὮ τοραγὰ ἴο ἢ15 πη! ϑίοσΔ] 5ρἤΘΓα, 
“ φοσογάϊηρ ἴο ἴἢ6 πηδᾶάϑιγο οὗὁἨἩ 86 ἀοϑδποὰ 
ΒΡΘ8ΟΘ, ὙΔΙΟΝ σοὰ ἀρροτίϊομηθὰ ἴο ὐπι 89 
8 ΠΙΘΘΒῸΓΤΘ,, 1.6. ἔογ [6 ΟΧργθ55 ρῬΌΓροβε οὗ 
1ἴ5 δογν ηρ 85 ἃ ΓιΪ6 ἔοσ τπλγκιηρ οὐ ἢ15 Ποϊὰ 
οἵ ορεγαίίοπβ. Βυῖ 45 Οσοά Πιδὰ δϑϑιβῃεά ἴο 
πὶ [6 τυφοίς οὗ Πεαϊπιοπάοπι, ἢ]5 ῬΓΟΡΕΓ 
ΓΟΡΊΟη Μ»ὰῈ8 5.0 ἢ 85 “ἴο ΓΕΔΟΪ 85 ΔΓ 85 γόοὺ 
αἰ5ο. ὔΟπιῆς πιλ]5 σοηίπεῖ πλΐηπιι8. ΤΠΘ 
οτἰσίηδὶ ἔογ “ἀοβδηθὰ δβδρΡ800," 15 ἃ νοτγὰ 
παῖ γα ἰϑοὰ ἢ ΒΕ ηρ  5ῃ, “ σαποη,᾽ ΜΠ Ιςἢ, 
ΤΟ ΠΙΠΡ ὈΓΟΡΟΓΙ͂Υ ἃ ΠιδΑϑυγηρ ἱπϑιγιπηθηΐ, 15 
{Γδηβίογγοα ἴὸ τη ννῃισἢ ἰ5 τηθαβιιγοαὰ ὉΥ ἰζ, 
͵υβῖ 45 ἴῃς ὕδηοη οὗ δογρίιγο ἰ5 τῆς ὈοάΥ͂ οὔ 
βασγεα Ἰτογαΐυτο ἀσζογτηϊ πο δοοοσγαϊπρ ἴο 
ἃ ςογίαϊη τιὶθ οὐ [6ϑῖ. 

14. Αρρ]]ε5 τποῦα οἰ βο ἴδ 5ἴαϊεσηθηξ 
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456 11. ΠΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘ. Χ. [ν. 15---18, 

ΠΟΠΊΕ 45 (ΔΓ 245 ἴο γοιι [50 ἴῃ ργεέσεῖ- 
ἐπ τὴε ροβρεὶ οὗἉ (Ἡτίβε : 

Ις Νοῖ δοδβίηρ οὔ τῆϊπρβ ννιτἢ- 
ουΐ οΝ7 πηξάδιγε, δαί 1ς, οὗ οἴμοι 
ΓΛ ηἾ8 ἰαδουτβ; δυῖ Πανίηρ δορε, 

γεέστοης Ὀεγοπά γου, απά ποῖ ἴο θοδϑεῖ 
'η ΔΠΟΙΠΕΓ ΠηΔη΄5 ᾿ΠΠπὲ οὗἁ τῃϊηρ5 πιδάδ ἴ ὁε, γκώ. 
γελάγν τὸ οὐυζ ἢδπά. 

17 4Βι: δε τῆαι ρ]ογίειῃ, [ες μἰπὶ ὐτῶ, 
σίογγ ἰπ τῃε [νοτά. 1. 31. 

ννῆδη γοιιγ [41 ἰβ Ἰησγεδβεά, τῃδῖ νγε 

ΜΔΕΙ 8[.4}} δε ᾿'ξηϊαγρεά ὈγῪ γοι δοσογάϊπρ 
76κ, ἴο οὔ τὶς δου πα Δητ]γ, 

16 Το ργεᾶςῇ τῆς ροβρεὶ ἰῃ τῆς 

18 ΒοΥ ποῖ ἢς τῇδϊ Ἴςοπιηπιεπάειῃ 
ἈΙΠΊ56] 5 ἀρργονθά, θυ σνῆοπι (ἢ 6 
1,ογά ςοπιπχοηάοιῃ. 

τΠδἴ πε Ψ} ποῖ Ὀοδϑδῖ θεγοηά Ὀοιπά5, [που ἢ 
6 ἀοεβθ δϑϑεῖΐ ἢΪ5 οἰαὶπὶ Ἰροη Οοτίπίῃ, δηΐ 
Δάάιιοεβ Δῃ δοςοτηρ ἰ5ῃθε ἔἕαοϊ 45 σοηβττηδίίοη. 
ΦΤΟΥ νὰ ἐοὸ ηοῖ, 45 Τῃοικὴ ννὸ ννοσα Ρὲγ- 
5015 ποῖ Τοδοῃίηρ ἴο γοι,, ΟΥ̓ΘΣ-ΘΧῖθπ ἃ ΟΙΓ- 
δ6ῖνθϑ, ἔογ 48 δύ ἃ5 γοιι αἰοο ννὲ ξογϑβῖδιἹϑὰ 
(οἴ ἢθγ5) ἴῃ ἴῃ6 Οοβρεὶ οὗ ΟἸγϑι." ΥΤΠε 
ἰάφα ᾿ηνοϊνθά ἴῃ ονϑγ- οχιθηβίοη οὗ 561 5, 85 ἰῇ 
ν. 12, ἴδαΐ οὗ ἃ σοπιπιθηϑιιγαῖθηθϑο δεΐνγθθη 
[86 ρεΐβοη δπά ἴδε ρίδοθ ν ϊοἢ μὲ Ποὶά58, 
ΘΌΓΟΝ 45 Οχίϑδῖβ Ὀοΐννθθη ἃ τηδηῃ δηά ἃ Πίϊης 
ξατιηθηῖ. [[Ἷ δ)ὴν οὔὸ υγϑηϊη ἴο ὃς ρμγοραῖ, 
υπάἀοτγίλ κο5 ἃ ργονίποθ, ννῃϊοἢ Π6 σδηποὶί ἢ]], 
ἢδ ΟΥΘΓ- ΠΊΘΑΒΙΙΓΟ5. ΟΥ̓ ῳὀὈνογεθχίοηἠθ ἢ πΊβοὶζ, 
ΤΠηΐϊδ5 ννὰ5 ποῖ {πς ᾿α56 νι τς Αροβίϊε, ἔογ 
Οοὰά κᾶν ἢϊπὶ 15 ργουίηςς δηά ἢὸ ἢ]]ο τῆς 
(ογιπιῃίπϑη ἐἰσίσιςϊ οὗ [ἴ, μανῖπρ τἀ Κοη ροϑβϑ65- 
81:00 Ὀείογο ΔΠΥ ΟἿ6 εἶδο δὰ 5εῖ ἴοοϊ ἰῃ 11. 

16. Εχραπάβ ἢϊ58 ἀδθηϊαὶ οὗ ονοῦ-οχίθηβίοη 
οὗ 561, 1π ροϊηίθα ςοπίγασς ἴο ἴπΠ6 σοπάιςοῖ οὗ 
ἢϊ5 δἀνογβαγίθβ. “Νοῖ δοηϑδιίηρ θογοπὰ 41] 
θοππὰπ ἐπ ΟΥΔΘΥ Ππι ΘῈ ΒΙΔΌΟΩΤ 3." Η 5 ργὶἢ- 
αἷρὶ6 ννὰβ ποῖ ἴο ργεδοῦ ννῇογα οἴμοι ἢδά 
Ργοδομοα δεΐογο Βῖπι. ΠΟΓ Ὀι11ἃ ὩρΡοη Δποῖπου 
Π184Π᾿5 ἰουπάδίοη (Κ οπι. χν. 20). Η 5 ὁπότ 168 
ΒΡΟΚΟ δηά ἀργία 85 ἴξ ἴῃ6 ἔγι!5 οἵ ἢ]15 τη ΐδ- 
ΒΙΟΠΑΓΥ ἴο!!] παὰά Ὀδεη ρῥγοάιιοθα ΟΥ̓ {Π6 1], 
Αραδίηδι (15 ἴᾶν 1655 δηὰ νδι!τπρ ἀπλὈ! ΙΟη 
δ 5εῖβ ἢϊσ οὐνὴ πιοβίῖ ἰορ τἰπιαῖθ Δϑριγαϊ! τ. 
ἭΒυΐ πανίηρ ἤορθ, 88 ὙοΟῸΣ ζΖδὶτὴ Κ͵ΊΟΥ ΒΘ, 
ἴο 06 πιαρπηϊβδοάᾶ," ΟΥἹΥ “ἴο εαἰΐδὶη ἱπ- 
ογθαδθὰ βἴαξιχο Δπιοηρ Υου, ἰη δοσογάδποδ 
ΓΒ ΟἿΣ ἀοδηθὰ ΒΡ806 51:06 ΓΑ ΠΟ ΔΠΓΥ," 
ΟΥ “ἴο δὴ ονεγργονηρ." Α,5 ορροβϑὰ ἴο ἃ 
ἴλὶϑε ονογτοχίθπβιοη οὗ 56], ἢθ πορὸβ ἴου ἃ 
ΤΟΔ] σσγοψίῃ ἴο Δη ὀχοθϑ8 οὗ βίδϊυγο ἃπιοηρβῖ 
[86 (ογΙπτΠμΔη8. 115 στον οὗ δἔἕωῈ ἀ6- 
Ρεπάβ τροη {π6 στον οὗ “δοὶν δι, Ὡς ἢ 
Οὐρῃῖ ὈΥ 1815 {ἰπ|ὸ ἴω ἢᾶνθ Ὀδεη ἢ}}} δηὰ 
ΓΙροπίης. Βιιῖ τῃ6 δρθηῖβ οὗ δαίΐδη διδὰ 
δοννοὰ ἴαγεβ δπὰ ἱπιροάρά [ἴ. Ῥδγί ραββιι 
ἢ τΠ6 ΡγΌρΓο58 οὗ ἃ πὸὺνν ννῃποϊοϑοτὴς ὑρ- 
δῃοοῖίης, 5 οὐ Δροβίοϊ!ς δι Πογν ἀπά 
᾿πῆυσηςς ϑνου]αὰ αἰδὸ δάνδησε δηά ννουἹά ποῖ 
ΟἿΪΥ ΕἸ] {πὸ νοΐ θρᾷοεὲ οἵ (ὐογπῖῃ δηὰ 
Αςδαία δι ννοι]ὰ ονογ-οχίοπά ἢ ΗδἊ 
ψουϊά Ὅς επαυϊο ἴο ΘΑΥΓΓΥ [15 ΠῚ ΒΘ ΟΠΔΤΎ 
ἰαῦοιιγα ἴο 51}}} γεπγοῖογ γορίοηϑ, ν πις ἢ νου]ά 
ὨΟνο Π6]655, Δοςοσγάϊίηρ (ο ἴῃς νυ ής ἴογπ5 οὗ 
]8. οσμῖπαὶ σοπηπϑϑίοη, θ6 ὁ ἴῃ ἀσςογάδηςσο 
ὙΠ ἢ]5 ἀεβηςα 5ρᾶςς." ΤὨ15 δης οι! ραί! ἢ ννᾶ8 

ὨΔΡΡΙΪΥ 8116 ἀ, ἕο ννὸ πὰ Ὠϊπὶ βδγίης ἰη Κ οαι, 
ΧΡ, 12, ἴῃαϊ ἢ6 [5 “Π0Ὸ ΠΊΟΓΕ Ρΐἷδοθ ἰη ἴδ 696 
ΤΟρΊΟη5,᾿ 1.6. 1η Αςδαία, νος ἢ πὸ ἢδα Π]]οὰ. 

16. Τῆς ρυγνοθε οὐ σϑβϑι οὗ δὶ ονοϑσ 
δτονίηρ Αςδαϊδ. Τῇ ἤΓΠΟΓ σομηῖγθ8 
ΜΠΙΟΣ ἢς Πδα ἴῃ νἱενν γεγο Κοπὶρ δηὰ ϑρδίη 
(Κ οηι. χν. 22), ἀπά, ἰἢ δοῖννθε νυγιτηρ 185 
Ἐρίϑιις απά ἴμαῖ ἴο ἴῃς Ἀοιηδης, ἢε ν]ϑιεὰ 
ΠΙγτγίσυπι, 6 ννὰ5 4150 τ ηκίηρ οὗ νι δβίεγῃ 
Οτεοὸςο. Κοπι. χν. 19ς. ἴῃ οςοπῖτγαοὶ ἢ 
115. ἰαννῖι! ὄχρδηβίου οὗ ἢἰ8 ννοῦκ, ἢ αἰ πὴϑ 
ΔΠοΐΒοΓ δ ἀθ- ον δῖ Π|5 ὁρροπρηῖβ, Ὁ. ροϊηϊ- 
ἴῃς οὐζ ἃ Ποηβδοαιθηςς (Πα νῚ]} ποῖ (οἰ ίονν, ΥἹἱΖ., 
τπδὲ οἵ Ὀοαδίίηξ οὐθὺ «ὐογξ γεαάν ἄοπε ἴῃ ἴῃ 6 
5ρᾶοξ πιεῖθα οιἱ ἴο οἴεσβ. ὙΠῸ σουπίγ!65 ἢ6 
ν 15 ζοπίθιη δίῃ ννεγὸ ποῖ γεῖ ὄνδηρο 5θά, 
ΓΟ γι Ὑ παὰ τηδάθ ἰἴ5 ΨΥ ἴο Ἀοπιθ 
(β οπι. ἴ. 14)15); θυῖ πὰ ρῥἰδίπΥ ἢοὶ θδεη 
ΡΓοδοῆοαά {ΠεγῸ ΌΥ ΔΎ Αροβίϊθ. Ὑπὸ υἢ- 
4ιυδ!ῆεὰ ἴοηθ ἴῃ νυ ον ἢ 5ρθδᾶκβ 'η Κόομπι. ἰ. 
14,15, ΓΟηάοΘΓβ ᾿ἴ ὙΟΓΥῪ παργοόδαῦϊε ἴπαὲ ἢ ἰ5 
(πἰηκίης, ἰῃ ν᾿ 15 οἵ {Π15 σμδρίοσ, ἤθη ἢδ 
[2|Κ5 οὗ “μειί[ῃρ ἢ5 βἰδίυσε ἱπογοδβοᾶ," οὗ 
οὈταϊηίηρ ἃ πὸνν σοποογάδι νυ ἴπς οτείηδὶ 
ΔΡΟΒ[]6ε5 βίπηδσ ἴο ἰῃαΐ οὗ Οἱ]. ἱϊ. 9, νῃις ἢ 
5ῃοι ]ά δι ῃογίϑε ἢΐτα ἴο ογαῦγαςς ἴἢθ56 πονν 
ἀιδίγιςῖβ νη ἢϊ5. “συ]ο.᾽ Ηας ςου]ὰ ποῖ 
ον πᾶν ἀδοπηρα 516} ἃ 5ἴῖδρ ΠοΟΈβϑασΥ ἀπά, 
ἴῃ ἔαεῖ, ἴῃς οτγίμῖπαὶ σοηϊγαςῖ, ψῃς ἢ δὸ δαὰ 
ὭΘΥΘΓ υἱοϊαῖθα, ν 5 ρεγίες γ ρόπεγαὶ ἴῃ 118 
ἴοΥτ5 δης 51}}} νϑ]!ά. 

17. Τῆς τυΐὶς οὗ ἴσιο θοδβίηρ ἔγοπι [Ἐγ. χὶ. 
21, ΜΜΏΙΟΝ ἀρΡΡ] 65 ἴο ἢ 45 ννῈ}} ἃ5 ἴο ἢἰ5 
ΘΠΘΠΊΪ65 ; ΟΠΥ, νν ἢ }}6 ΠΟΥ ἀο ηοΐ οὔϑβεσνε ἵξ, 
δ ἄοεβ. [158 ριυγροτῦί ἰ5 [μδῖ, νυν ηθυοῦ ἰΐ ἰ5 
ὨΘΟΘΘΘΩΣΥ ἴο ἀϑϑογί ὙΟΌΣ ΜΌΥΚ, ρόοννεσβ, ΟΣ 
αἰαῖ πιβ δείοτε σηθη, γου ϑῃου]Ἱά ες Ἢ ἴῃ επὶ ἃ}} 
ἴο 1Π6ῚΓ {χ6 βουγοθ, ννῆϊοἢ 15 Οοα, 845 ἢδ 
ἸπνΑΓΙ ΔΌΪΥ ἀοθ8. Ιἢ ν. 8 δὲ δϑοσγίδοβ ἢ 8 
ρΡονεῦγ ἴο (ΟἸγιβῖ, απὰ ἴῃ ν. 132 ἴῃς ἰ᾿π|1ῖ8 
νη νης ἢ6 Ὀοδϑοῖβ ἴο Οοά, ψῇ ΟΠ, 85 ἰἢ 
{πε Ῥτορδεῖ, ἴΠ6 {Π|6 ὁ Ἰογά ’ ἢοτὲ ἀεϑιςπαῖοβ, 
δηά ποῖ ἴῃς ϑανίουσ. 

18. Νεξαῖίνα δηά ροβίξϊνο ἐουπάδιίίοη οὗ 
1ῃ6 π|}6ὸ 7υδῖ εἴθ : Οοἀ σοπιπιεηά δα δῖπα ὉΥ͂ 
[ῃὴ6 νιάς δηὰ ςοστηπεδα βιυσοεδβϑεβ οὗ δἰϑ8 
ννόγκ, διά τπογοίογε συδγαηϊοοὰ πὶ ἴοὸ 16 
νου] ὰ ἃ5 ἃ ἴτις Αροβῖίθ. Ηἰ5 δηϊδροηίϑῖϑβ, 
μανίηρ ΠῸ δος διςςαβθθβ, δυΐϊ δείηρ ΟὨΪΥ͂ 
βε! ]σοπιπλθηάογ5, γοπιδίηοα ππᾶρργονθα, 



Υ. 1--- 4. 

(ἩΑΡΤῈΚΒ ΧΙ. 

Ὶ Ομὲ οἵ λὲς ἡεαρ:» συν ἐὰς Οογὶρίλέαης, τολο 
σεερεα ἴ0 νιαξό ψιογέ ἀεεομπί ΟἿ {Δε γ,αἐδὸ 
αῤοσίζες λα» ο7 ἀπε, ἀδ ορείογοίλ ἐμῖο ὦ γογεραῖ 
εονυπόπί σον ΟΥ̓ ἀρεῖ, αὶ ΟΣ ἀὲς ἐφμαδν 
«ὐἱά ἐλε ἐλ αροτίδες, 7 ὁ, ἀὲρ ῥγεαελέηιρ 
ἦε φοςῤεὶ 9 ἑάφνε γγεείν, απαὶ του οί ἀν 
ἐλεῖγ εὐαγγε, 11. “ἡξιυΐηρ λα ἀξ τυᾶς μοί 
ἐμ ενον 10 ἰλοσέ αἰξεείγεέ τύσνζεῦς ἐπ σΗν 
ἐκρα φγεγοραΐίσε, 23 αμαἱ ἐπ 146 «εγυΐέό οὗ 
Ολγεί, ακα ἐπ αὐ ξιμαὶ 07) τ ϑεγίηρε )ον ἀϊς 
»εϑ έν, Δ᾽ σεῥέγίον. 

1. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘΒ. ΧΙ. 

δ β ται ἴο (οά γε ςου]ά θεᾶς 
ψν ἢ πιε ἃ {ππ||ὲ ἴῃ μιν [ΟἹ] Ϊγ : 

δηά ᾿πἀεεὰ ᾿ Ὀδαγ νυν ἢ πια. 
2 ἔογ] δηλ εδίουβ ονθῦ γοι ννῦ 

σοάϊγ εδίουϑγ : ἔογ 1 ἤδνε δϑροιβεά 
γοι ἴο οπς ἢυβραηά, τῆδλς 1 πᾶ ρτο- 
βεηῖ γοῖ ας ἃ σῃδϑβῖε νἱγρὶπ ἴο (ἢ γιϑβῖ. 

4 Βυῖ [ ἔδασγ, ἰεϑὲ ὈΥ̓ ΔΠΥ πιεδη8. 
88 ἴΠε βεγρεηῖ Ὀερι θά Εἶνε τῆγουρῇ 
15 5.007. 580 γουγ πιὶηΠ 45 5ῃουά Ὀς 

ΓΗΑΡ. ΧΙ. Με ἅγὸ ἂρῖ ἴο δε σχαϊοά δἱ 
[Ὡε ναῖε ΒΓ ἢ ΠΟῪ ρυζ ἀροὴ {Πποιηβοῖνοβ, 
δηὰ [ἴῃς 56] -ρ]ογιβοαδίιοη οἵ ἴπὸ ἔα]ϑο ἴθδςβλοῖβ 
δὰ ἱπηροβεά ὕροῇ ογάϊΠΑΓῪ πιϊηἀ5 ἴῃ Οοτγίπιῃ. 
ΤΟ Αροϑῖϊε 8εὲ68 πὸ πῆοσε δβδοζιδὶ πιθδηβ οὗ 
Ποιιηϊογαςῖοη ἴπδη ἴπαῖ οὗ «ὐορίίηρ ἔοσ 8 
τιοπιοηΐ τῆς ἰδοῖῖς5 οὗ ἢἰ5 δάινογβδαγίοϑ8ϑ. δ 
ἀεδοεπάβ ἰηΐο ἴῃς ἰἰ5ῖἴ5. οὗ Βοδϑίηρς δηά ςοπὶ- 
Ῥεΐεβ ἢ πὰ οἡ {Ποῖγ οὐ βγουηά. Βιι 
ΔΊΟΥ 50 5ίγοηρΥ ςομάεπιηὶηρ 56] Ππσοχητηθηάδ- 
[ἴοπ, ἢ σδῃ ΟἿΪΥ ἀο [1Π15 οὐ υπάογϑοίοοά οοη- 
ἀϊθίοηβ. [ἴ 5 ἃ ργοσθοάϊηρ ἴῃ ννοἢ 6 πγιϑῖ 
ἀεϑβῖγε ἴο ὃς τοϊεγαϊεά ; [ἴ 15 (Ο]]γ (χὶ. 1); δη 
ἰγχηϊϊίοη, ποῖ ἴο βΑὺ ραγοάυ οἵ δῇ ὀχδπιρὶςα 
ΔΙΓΟΔΑΥ 56ῖ δηὰ δἱϊοννεά (χὶ. 18); ἃ σουγϑο ἴο 
ὙΥΒΙΟἢ 15 τοδάθγϑ παν σοιηροὶ ]οα ἢϊπὶ (χἰ!. 11); 
ἴῖ 6 ηοΐῖ ϑδροαϊκίηρ δοςογαϊηρ ἴο ἰδ [ογά 
(ΧΙ. 17); [Ὁ 5 θοδϑίίηρ οὗἁ ἱπβγτγη 65 (χὶ. 30) 
δης ποΐ οὗ [ηρ5 ὕροὴ ψν ὶοἢ 4 τπδη σου ]ά 
ΤΟΔῚ ῥγιάθ ἈϊπΊβοὶξ; [1 15 ποῖ ὀχρθάϊεηϊς [Ὁ Γ 
δϊπὶ (ΧΙ. 1). ΝοιῖνΠδιδπάϊηρ 4}} 118 ἰξ 5. ἃ 
ΓΛΔΒΙΟΓΙΥ ϑίγοκθ, ῸΓ 11 (Ποσγοι ΡΥ ΘΧΡΟβ68 
[86 ἸΠΔΗΠΥ οὗἉἨ Π]5 δηϊδροηϊβίδ᾽ ργοϊθηβίοηβϑ δηὰ 
Το ηὯ5. ἢ!5 ΓΟΔΩοΓ5. ΟΥ̓ ΙΏΔΠΩΥ ἰγυτἢ5 ἀρουῖ 
δἰ πΊ56} ΨΏΙΟἢ (ΠΟΥ οΟὐρμῖ ρνοΥ ἴο δᾶνθ 
ογροίΐοη, 

1, Το ἢγϑῖ ἔΟῸΣ νϑῦβο5 ἃγὸ ἱπιγοαποίοτγ. 
“ νοι ά παῖ γ9 τοϊ]οσϑίθὰ ὁ ἰῃ ἃ 1ὲ{1}9 
ΒΟΙΔΘΎΒΑΙ οἵ 1{01]1]γ}"} Δ ογα ἢῖ58 δάήνοις- 
ΒΑΤῚ65 Πδὰὶ Ὀδεη τοϊεγαϊθὰ ἰπ τηυςἢ (ΟἸΪγ, μ6 
ΒΡΟΔΚ5 ἰῃ πλϊπρ θα 5δῖγε ἀπά 5δ411685, 45 1 ἢδ 
ὍΟΓΕ ποῖ τοϊογαϊθα ἴῃ ἃ {π||ὲ. Βιιξ ᾿πϑίδπενῦ 
ΓΟΥΓΟΟΙΠΣ ΠΙΠΊσο δ, ΒῈ δά άς5:-- “Ὁπλ γ09 ἅο 
Το]οσϑῖο τὰ6," ὍΠΙΓἢ Δϑϑυτηρίίομ 15 ἀραίη ἃ 
ἀο!οαῖς Ὀἰεπάϊηρ οὗ ἰγοῦυ δπὰ αβεοϊίοη. [{ ἰ5 
Ἰ|Κ6 ἃ δῖ μεσ το] Πρ δὴ ογγίπρ βοὴ ἴπδῖ ἢθ ἰ5 
Βι γα οὗ ἢ]8 βυϊογαδηςθ ἴῃ τοοοιπῆης ἴο Πἰτὴ 
[μς ῥγοοῖξ οὗ ἢϊ5 ἴον ἃπὰ ορεηΐϊηρ 18 ΔΓΠῚ5 ἴο 
ννεϊσοπις ᾿ἰπὶ Ὀδοΐκ. 

Ὡ. 11 15 ἢοννενοῦ ἃ ρδου]δγ ον ὑροη νοὶ 
ἢϊ5 ἀβϑΌγδησε ἰ5 δα. [1 ἰ5 ἴῃ6 δηχίοιβ 
δἰςδομπγεηΐ οὗ οπο Βὸ ἀγοιά8 [δὲ {π6 οὐ͵]οςῖ 
ΟΥ δἷ8 ἴονε ᾿ΠΔῪ ρύονε ἱμοοπϑίδηϊ, ννῃϊοῆ 
ΒΕΓΥΕ5 450 848 Δἃη ΔρΡΟΪΟΜῪ ἴοσ 15 [Ο]]Υ, [ῸΓ 
“ΑΙΊΔηΐΕ5 νἱἀθηζιγΓ δπιεηῖϊοβ.᾽ Αἴ [6 54Π16 
τἴπγε ἴ [5 ποῖ ἃ πέδη ΟΥ ΤΊ γον Πιυιπιδη ΘΔ] ΟΙΙΒΥ, 
Ὀυϊ “Θοἂ᾽ 5 6810. 5γ,"" δῃ [5 σοηϑεζυϊοβ 
ἃ ἔαΓΠΕΥ ρ᾽θα ΤΌΣ ραϊτιοηΐ Βοαγίηζ. [ἢ 186 ΟἹά 

Ταεβίδμηθης (ἢ6 πιδιτίαρο- τε γοργοϑθηΐς [86 
Βο]π655 δηά οἰοβϑθπηθβδ οὗ ἴδε θοπά δεῖΐννοθη 
Οοὰ κΑπά Πί5 ρεορὶθ. [ἢ ἴπε Νενν Ταβίδιηθηϊ 
(πΠ6 «ρίγμαί ἰϑγαοὶ ἰβ ἴῃε Ὀεῖϊγοϊπεά, δηά 
ΟὨτίϑι, τὴς ἰησᾶτηδῖο Οοά, 18 (6 ΒΙΓΙαΘΡΤΟΟΠῚ, 
“ΈΟΥ Ἰ οϊσοϊμοὰ γοι ἴο οηε δυκδαηά, ἐο 
ΡΓοβοπῖ γοὺ ἃ ρυγα νιγρίη ἴο ΟἸγϑῖ." ΜΝ Βαῖ 
Ϊομη τμὸ Βαρεϑβι ννᾶβ ἴο {Π6 ϑανίουσ Ὀεΐοτγε 
Η!.8. ἢγϑῖ σοτηίηρ, [6 Αροβῖϊθ 18 Ὀεΐοτε Ηἰ8 
βεοοης, τῆς Ετϊοηά οὗ τἴπὸ Βυϊάοργοοθ. ὍΤῆῖβ 
ἱπῖοστη θυ πιδάδ ἴῃ ἤγϑι ονογίιγοβ, ννᾶ5 
(π6 σἤδηποὶ οὗ σοπηπιυπίσδίίοη Ὀεΐννεθη [ἢ6 
οηραροα ρδγίϊοϑ, ἀγσδηρεὰ ἴΠ6 ργΟ Π ΠΔΓ68. οὗ 
(Π6 τηλττίαρο ἀπ ργεδοηϊοαὰ τὰς ὑγίάθ ἴο (ῃς 
δυϊάοργοοπὶ οὐ ἴῃεο νεάαϊηρ ἀᾶγ. Το 
ἈΡοϑβί!ο᾽β οῇϊοε {Πεγοΐοσε ννου])ᾶὰ ΟὨ]Ὺ [ογτηϊ παῖ 
ν ἢ τῆς ρῥτοβεπίδίίοη οὗ τῆς σδιιγοἢ δῖ ἴῃ6 
τραγγίδρο οὗ ἴδ6 1μαπιῦ, η1Π] νν σοὶ κσεαΐ ΑΔΥ͂ 
᾿}18 ΓΟΘΡροηΒΙ 1 ΠΥ ἃ8 οσυβίοάϊδη οὗ ἴἢς Βτιάδ 
Γομηδίη9. ΔνΏΘη {πογὲ 15 ἃ ΤΕ ΘΡΗ οὔ 
υπίλ! Πα] πο55 πὸ ϑῃᾶγεβ ἴΠ6 ᾿δδουϑυ οἵ ἴδ6 
Βυεϊάσργοοπι, νυν ϊςἢ ἰ5 4150 ἴδ οἵ σοά, νῆο 
τήδκο5 [ἢ 6 πιᾶγγίαρε θαϑὶ ἔοσγ Η!5 ϑοη. 

38. Ὑπὸ δρργεποηβίοη Μη οδιι568 ἴῃ 
᾿δΔ) οι ΞΥ ἰ5 ρἰδοθὰ ἴῃ δηιξ Π6515 ἴο [πε οὐ͵οςῖ οὗ 
ἢϊ5 οδῖοςες 8ἃ5 Βιυιἀθρτοοπὶβ Ετιοπά. “Βιῖ 1 
ἴθδγ Ἰοϑδῖ ρογοδᾶποο, 45 ἴπΠ 6 βεύρεῖ βαοοϑθὰθὰ 
ἱῃ Ὀοχυὶ! ἐπα Ενὸ ἴῃ ἢἷ8 ννοκοα συπηϊηρ, 50 
γουτ ἐπουρμῖα 5ῃοιυϊά Ὀὲ ςογτυρίεα ἔτοπὶ 
γουτν δὲπριοπιὶπ θά πο885 ἴο (γι5ῖ." [ἡ (}18 
σοπηραγίϑοη ἴπεῸ ἵννο οἂϑεβ ἃΓγῈ ἑώεπέοαί 50 τ 
85 ἴδε τεπιρίετ, ϑαΐδη, ἐπα ἢ18 βοποσαὶ τηεῖ ῃοά 
οὗ ν]οκοά βυθ.} εἴν ἄγ σοποεγηεά ; δπαϊοζουβ 
ἢ τεραγὰ ἴο ἴπ6 ἰπϑιγυπηθηι γ τἰϑδεὰ δὰ 
[Π6 ραγίσυϊαγ ἴοστη οὗ ἴπε ϑυδιεῖγ. ὙΠΟ 
ΡΘΠΟΥ ννᾶβ ἴῃ ἴπΠε οπθ οδϑθθ, ἴπδί οὗ [Π6 
ΒΟΓΡΘηΪ, “ ΠΊΟΓΘΟ 5}.0{}|6 [ΠΔὴ δὴν Ὀεαβϑὶ οὗ [Π6 
Βοϊά " (Οεη. 11. 1): ἴπ ἴῃς οἴδμοῦ {παῖ οὗ [ἢΠ6 
]ΤυάδίΖοΥβ, “ σΓΔΑῪ ΟΥΚΕΓΒ (Υ. 1.3}, ΠλΠἰ5[ 6 Γ5 
οὗ ϑαίδη" (ν. 15). ἴη ἴδ οπδ σᾶβδὲ [6 ἀρρϑδὶ 
ν»)ᾶβ ἴο ἃ ἀδβίγε οὗ ἴῃς βεβῇ (ΟὉϑεη. "ϊ. 6) ἢ 
4 [αἰδομποοά δου σοά δηά Ηἰ5 νογά, δηά 
ἴΠ6 ῥγοπηῖβα οὗ ἃ 5} 6 ὙΠ] ΟΠ οὗ Κπονίεάξο 
δηά ροϑίτοπ ἴο δὲ μαϊηεὰ ὈΥ ἀϊδοδεαΐθηοθ ; 
ἰπ {πΠ6 οἵδεγ ἴο σαγπδαὶ [νυν 5 ργε)υαῖςο5 ἢ 
ἃ Ρεγνογίοα Οοβρεὶ απ το ον οὗ ἃ “ (Οἢγίβε 
δοοογαϊΐηρ ἴο ἴπ6 ἤεβῃ." ὙὉΠὲὸ [υαϊζεῦβ 
δϑϑοσίθἀ 50 ἴπδαϊ ἰμεὶγ (σόοβρεὶ ἔυγηϊβηθαά ἴῃ 6 
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ςοττυρίεά ἔτοπι [ἢ 51Π1ρ0}1ςΠὙ τῆδῖ 5 
ἰη ΟΠ ῖβῖ. 

4 ἔογ [Ε ἢς τῆδξ σοπηεῖῃ ργεδομεῖῇ 
ΔΠΟΙ͂ΠοΓ [ε808, ἤοηι νὰ πᾶνε ποῖ 
ΡιΘΔσἢΘά, οΥ 27) γε τγεςεῖνε ᾿δηοΐμευ 
δρΙ ΓΙ, ΠΟ γε πᾶνε ποῖ τεςεϊνοά, 

(τὸ Κπον]οάρε οὗ σοὰ δηὰ (ἢ γὶϑὶ δηά [παῖ 
ἴη ἴῃς (ἰγιϑῖ ργοδομοά ΕΥ̓ ἴμεπι ἴῃς [δνν8 
δὰ 4 ργογορδῖινα εἰδὶπη βιιρεγίοῦ ἴο [παῖ οὗ 
{πΠ6 Οσεμί!ο5. 8:. δὰ! ὀχργθϑϑθβ ἢ15 ΓΘΔΓ 
αὐυουΐ [86 5ιισοθ58 οὗ [815 βδοά υςζῖνο νοοῖ ἴῃ 
8 ΓΠΔΠΠΟΤ νυ ἢ 5ῆθννδ ΒΪ5 κγοδί δηχίοῖγ, θὰ ἢ 
αὐϑίαϊηβ ΠΌπῚ ἴπὸ σπᾶγρο {παῖ ἢΪ5 γοδάθγβ πδά 
Δοζιιδ!γ γερά. ὙμῈ ςοποορίίομβ ΒΓ ἢ 
(ἴῃς ΟΒυγοὶ δηζογίδιπεά οἵ ἴῃς ἴγιις (τσὶ ἅγὸ 
ΝΟΓΥ 5040] οδἰε ΘΓ “(ΠΟΙ ἢ 5" ρου [ἢ 6 
ΒΠάερτοομ, ἀπά [ἢ656 ννου]Ἱὰ ὃς σογτγιυρῖοά 
δηὰ δἱιοπαῖεα ἔγοπι (φθιιρῃῇ ἀπὸ) ἴδεῖγ ὑπ ]- 
νἱάθά ἱπομΓΥ οὗὨ Ἰονς, [Ὁ ἴσα ννεγε ϑδιιυδϑῖ- 
τυάἀρὰ ἔος Ηἰπὶ ἃ Οἤτιδὲ δοοογάϊπρ ἴο (86 
ἤε58. Ὅδὲε οοτπμράπβοη οὗ ἴμε Ομασοῖ ἴο 
Εννε ᾿πνοΐνεβ, 85 ἴῃ ἰν. 16, [Π6 δηδί ονΎ Ὀεοίννθθη 
[86 ἡδίυγαὶ δηα βρίγ 4] σγεδῖοηβ ἴῃ δδοῦ οὗ 
τῆς ἢ δαΐδη ρῥἰαγεὰ ἢἰ8 ραγὶ οὗἨ δάνευβαγγυ. 

4. ΤΠΘ γϑᾶβοη οὗ ἢ18 ἀρργοῃπεηβδίοη. “ΕΣ 
1 Ἰηάροὰ 18.969 δοΙ ΘΓ ργοδοῖθοβ δηοΐπον [6 515, 
ὙΠΟ ψῈ ἀλὰ ἠοῖ Ῥγχοϑοῖ, ΟΥ γὰὺ ἴαΚοὸ ἃ 
αἰ οσχϑηῦ 5ριΓ, σῇ γε αϊά ποῖ ἴακθ, ΟΣ ἃ 
αἀϊδογεηῖς Οοϑροὶ, νης ἢ γε ἀϊὰ ποῖ τεσοῖνο, γα 
ὝΜΟΙΘ ἀοΐηβ 10} ἱπ το]οταίὶ πα (ἢ ἰπ|).ἢ 
Οδυσίὶς βαῖίγο δηα σοργόδοῆ. ὍΤῆο ἀἰθοοίνεῦβ 
Δ͵.Ὲ ἀοϑιβπαῖθα ΌὉγ δὴ οὐποχίοιιβ σμαγδοίογιδς 
οὗ (Πεὶγ ο]α55 δῃά ὈΥ ἃ ἴθῖτῇ ἴῃ ἴῃ6 ϑἰηρο αῦ 
Ὠυπιῦεγ, οης οὗ ἴμοτὰ δεϊηρ ἰἌΚΘΩ 45 ἃ τεργο- 
βεηΐϊδιϊνο οὗ ἢ 15 {Γ106, }ιι1ι5ῖ 45 ννὸ τι σμ σαν " τἢ6 
ΕΠ] Θῃ πα ᾿ ἔοσγ 1 ννῇο]Ὲ πδιίίοη υυἱτῆουϊ 
Ῥοϊητίης ἴο 4 ρδγίς τ ἰηα νι ἀιι4] ΔΏΥ ΠΊοΟΓΕ 
184η 851. δὶ ἀοθβ ἤεγθὲ. ὅδεὲ Δ ΠΟΥ, τος; 
Βιυῖῖ. Ν. Τ. ΟτΥ. 252. “ἼΒΟ σον" ἀ6- 
Βογδο5 ἴπο ἔδἰϑε [οδσΠοῦβ 85 δανθηςίοιβ, ἃ 
ἰογοίρῃ δηὰ ιηϊγιβῖνα οἰοεσηοπῖ, [1 πᾶν 4150 
τηλῦκ ἴδ ναϑῖ ἱπηρογίδηςσε ννῃϊο ἢ ΠΟῪ οἰαἰπιεά, 
ΤΕΥ νεῖ (6 “ςοτηϊηρ πλθη 8ἃ5 [που ρἢ 
δῖ. Ρδὺὶ μαά Ὀδθη ΟΠ {ποὶγΓ υπιθὶς ἴοτε- 
ΤΌΠΩΟΥ. Τα οοηϊοχί, ποῖ ἴΠ6 οτἱ ρίηαὶ! ἔοττῃ 
οὗ εἐχργοϑβδίοη, βῆοννβ ἴπδί {ἴπ6ὸ Αροβίϊθ σοῦ- 
βίάογοά νβδῖ ἢ6 ρΡιιῖδ ΠΥΡοΙ ΘΓ ΘΑ ἴο Ὀς 
δου Δ} }γ δοΐπρ οὔθ. εϑι18 ργεδσῃοά ὃγ ἴδε 
1] υἤλίΖογβ ννὰ8 80 ἀιβεγοηῖ τῸπὶ (6 [6505 
οὗ δὲ Ρδι], [μα δ 18 ᾿ςδ]θὰ δηοῖδοσ. 866 
«ἢ. 11]. δηά ν. 16. [ηϊἴτοά. ᾿. 385. Ετοπὶ Τποὶγ 
ῬΓεδοπίηρ ἢὶ5 τοδάοσβ ἴοοΚ οὐ “σδιιρτ᾽ ἃ 
δρί τς αἰ ογοηΐ ἴῃ Κιηά, ἔτοπὶ τῃδΐ ννῃϊοἢ {ΠΩ 
ἴοοκ ἔτοπ ἢ|8,1.6. ἃ 5ρι γἱῖ οὗ ἔθαγ δηὰ Ὀοηάδρο 
(οι. ν"}!. 16), ἰηδίεδα οἵ ἃ βρίγιξ οὗ ᾿ἰθοΓῪ 
ἃηὰ δάορζίοπ ([ϊ. 17). ὙΤΉΕΥ ἴοοῖϊς 450 ἃ 
Οοβρεὶ οἵ ἃ γαάϊ δῦ αἰ ἴδγοηϊ σμαγάςίου ἔγοιῃ 
[δα ψ ἢ ΤΉΘΥ “ τεσεϊνοα " οση ᾿ἰπηι, (ῸΣ 
1{1|ὸ ρα κἰάϊηρ5 οἵ ἴἴδ6 ϑδϊνδίίοη, 1 :5:Πσδοη 
ὉΥ ἐβἰτῃ, δηὰ βδηςεβοδίίοη ὈΥ ἴῃ 6 5ρι Πΐ, ἡγεσα 

11. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝ6Ξ. ΧΙ. [ν. 4-. 

ΟΥ ἈΠΟΙΠΕΙ ροβραὶ, ψῃ ἢ γὲ πᾶνε 
ποῖ δοσερῖεά, γε πκίρῃϊς νγὲὶ} δεᾶγ 
τ τἢ σι. 

ς ογ] βιρροβε 1 ννᾶ8 ποῖ ἃ ψῆϊῖ 
ὈΘΠϊηἀ τῆς νεγν ομιεέεϑε Ἀροβίαβ. 

6 Βυϊῖ τῃουρῇ 1] δὲ τυάε ἴῃ βρεεςῇ,. 

σδηςο]]οὰ 1 πιθη 5{1}} ἢδὰ ἴο δὲ βανϑὰ ὉΥ ἱπὶϊ- 
[αφιηρ ΟΠ γΙϑι 5 οὐθάϊδησε ἴο ἴ[Π6 ανγ.0. ΕΤΟπ 
ἃ ἀϊβεγοηξς ΟΠ γϑίοιοεῦυ ἰο]]οννεὰ 4 ἀϊβοτγεηῖ 
[ΠΘΟΥΥ οὗ 5αϊναίίοη. Τῆς Α. Ν. οηάθανουτβ 
ἴο τοργοάυςθ ἴῃ6 ἀϊδιϊποιίίοη Ὀεΐννοθη [86 
ννογήβ, πδοὰ ἴη [ἢ ΟΥΡΊΠ4] (λαμβάνειν Ὧπηὰ 
δέχεσθαι) ἴοτ “ἴδκο᾽ δηᾶὰ “τεςεῖνε, ΒΥ τϑη- 
ἀοτίηρ (δὸπὶ “τεσεῖνο᾽ δηά ἭδἪοοορῖ. Τῇ 
ἔοστηοσ (λαμβάνειν) ἄοε5 ποῖ ἱπιρΡῚΥ ἃ ΕΙΝΟΓ 
ΠΟΥ ὨΘΟΘΒΒΆΓΙΥ ἃ ἀἰδτίηςσξ σοποιυστθησοο οὗ 
[6 ψ1}}, ννῆῖϊςἢ τς ἰδοῦ (δέχεσθαι) ἀοσδ. 
16 1815 15 ψν ῃαΐῖ 15 τδκίηρ ρᾶῖὶσς δ Οοσιηῖμ, 
““Υς ννεγὸ ἀοίηρ ΠΏΡΙΥ," ἢδ βαῦβϑ, “"1π Υ̓ΟῈΓ 
τοϊογαϊίοη." [Ιἴ ννᾶ5 50 οὔυϊοιβ δὴ δρρῖοχ- 
ἱπιαῖϊίοη ἴο αἰϑιουα Ὑ ἴο {πεῖς ἤγοὶ ἢ 
δηάὰ ἴοτθ, ἃ σοπϑιυπηπιδίίοη Ὁν ἢῤδῃ οὗ δὴ 
ἰηϊΠΔ!Ιοἢ ὉΥ σριγιὶ (Ὁ 4]. 1. 1), [ηαἴ ἢ6 οδη- 
ποῖ Β.ΡΡΓ685 ἴἢ15 οὐζίηρ γοβοοίίοη. Ηδ τὸ- 
ΡΓΟβθηΐβ ἴῃ6 (οἰεγαίίοη 45 ἃ {πῖπ2 βοίπᾳ οἢ ἴῃ 
Ραϑί {Ππ|6, δοσαυθα ἢθ Παά ἴῃ Βὶ5 πὐπὰ (ἢ6 
ἔδυουγαῦϊς σοροτῖ οὗ Τίζυ5, δηὰ τηἰβ βραγοά 
ἢϊπὶ 16 ραΐη οὗὨ βρϑακίηρ δ5 ᾿Γ 1 νοῦ οοη- 
(Ἰητἰηρ 511}. ὕΠὸ Α. Ν. ϑϑυπιοθ ἴδαϊ (86 
Ῥαγίὶςὶς ἄν 8 ἴο Ὀς βυρρ!εά, θυϊ (παῖ 5 ποῖ 
ῬοΟβϑβίῦ]ς, δηὰ 1 τἴ ννεγε 50 1ἴ ννοιυ]ά ΟἠΪΥ μεὶρ 
ἴο ἴδκὸ τῆς εἄρο οβΡῖ (Π6 βϑαγοᾶθι. Τὴ 
Ἰηἀεοά᾽᾿ (μέν) αἴ ἴη6 Ὀερίπηΐηρ οὗ {ΠῸ νεῦβδ 
τι κο5 4 {π||6ὸ ἀἰβῆςσιγ. Ιἴ ϑσυρρεϑθῖβ παῖ ἃ 
5 ΡΣ ΒΕΠῪ δῆς ΌςΔ] ἀροάοϑίϑ 15 σοπηηρ, ννὩ] ἢ 
ἄοθβ ποῖ οοῦ!θ. Ηθ ροββιθ!γ αἰϊεγεὰ τῆς 
ἔοττῃ οὗ ἢ15 ἰάθα. [{ ποῖ, δπὰ ἴξ ἢε σειν 
ἰηϊζοεηάεά ἴῃς ἰβοϊαϊοα μέν, [6 56Πη56 ρΕΓΠμᾶρ8 
8:--- ἔν παῖ 1 ἤΘΑΓ 5 ἡπάεεά {Γτι6.᾿ 

δ. Ηἰ5 Ὀοκϑίίηρ πονν Ὀδχίπ8, ὙΠΕῪ βμου]ά 
ποῖ δᾶνς τοἰϊογαίθα :-- ἔογ ἴ τθοκοὴ {παῖ ἃ 
δ ἰῃ ποίπιπρ Ὀεπιηά [896 ϑυροσ]δίΐγθ 
(ΟΥ ΒΌΡΟΣΟΧΟΘΙΙθΘας ΟΥἹΎ ἔσϑδιῃβοθηὰ θῇ) 
ΑΡροβίϊοβ "ἢ [ἴ 15 αἰβῆςσυϊξ 20 τεργοάιϊος 86 
οὔ πα] ὄχαςῖϊν. [τ πιοδηϑ (παϊ ἴῃδϑθ πιῇ 
4υϊϊῈ ονογ-Δοῖοα {ΠεὲῚΓ δϑϑιυπιθὰ Αροβῖο!]!ς 
ρΡατῖ. Ηδ [5 ῃοΐ 56γΓΙ ΟῚ Υ σΟΙΏΡΑΓΙΣ ΠἰπΊΞΕΙ 
νυῖτἢ τθπι, θυῖ ϑρεακίηρς νυτἢ ᾿ηοίϑινε Ὀἰτ6 5 
Π6 538 οὗ ἴπεῸ βιιρροβοά ροϑιτοη οὗ ἱῃίο ΠΟΥ Υ͂ 
ὙΠ ἢ ΠΟῪ δδὰ {τἰοὰ ἴο δϑϑίρῃ ἢϊ. ὙΠῸ 
ποίίΐοη ἴπαῖ ΟΥ̓ ἴπε86 Ῥδγβοηβ δΔηΥ οὗ ἴδς 
οτἰβίηδὶ ἔννοῖνα ἄγ τπεδηΐ 5 ἃ 5ῆθοσ ἤρτηθῃηῖ. 
566 [ηἰτοἀιιοϊίοη, ρΡ. 386, 187. 

θ. Ης «δἱϊονγβ οὔθ δάνογβθ οὐ Ποσ, Ηδ 
5 τιηϊγαϊηθαά ἴῃ βρθόςῃ, δυΐ παῖ 15 πλογα [ἤδη 
ςοπιρεηβαῖοά δΥ ἴῃς ἕδοϊ ἰμδὲ πὸ 15 ποῖ 80 ἴῇ 
Κηον]εάρξο. εΠἤοϊεηϊ ἴῃ ἴπε πἰηοβϑοηζίδὶ, [ἢ 6 
ΑΥζϑοῖὶς 5Κ1}} ἴο ςΟΠΥΘΥ͂ ἢ5 [οδομίηρ ἴῃ δῇ 
αἰϊσαςνο σῃρίοσγιςδὶ ἔοιτῃ, ὃς 15 ηοΐ ἰδοκιην 



ν. 7---1ο.] 

Ας ποῖ ἰῃ Κπον]εάρε ; δυῖ νγγὲ δᾶνε 
δε ΓὨΓΟΌΡΉΪΝΥ πιδλάς πιδηϊξεϑε ἀπηοηρ; 

γου ἰπ 81] τῃϊηρβ. 
γ ἢανε ἴ ςοπιηιϊτιεὰ Δη οἔεηςε ἴῃ 

Δρδϑίηρ πΊγ 86} τηδῖ γε πιίρῃς θὲ ἐχ- 
αἰτεά, θεσαυδε 1 ἢᾶνε ργεδοῃεά το γοι 
ἴῃς ροβρεὶ οἔ (ὐοά ἐτεε]γὴ 

8 1 τοῦθεά οἵἢεγ ἼἽμιγοἢ εβ, τα κίπρ 
ὑν»ΑΡῈ8 οὐ δέηι, ἴο ἀο γου 56γνίςα. 

ἰπ (6 6556 [14], 8 (1}} δεηυδὶπίδπος τυ τῃ 6 
{ἢ ἴο θὲ σοηγεγοά. ΤῈ ἀγαννῦδοκ δο- 
Κηον]εάκοα αἰϊδομϑὰ ἴο ἢὶπὶ 'η σοπιοη 1 ἢ 
τῆς οἴδεῦ Αροβίϊοβ (Αςῖβ ἵν. 11), θυῖ ἴἴ νν858 
ΤΏΟΓΟ ΓΠΟΠΒβρίοιιοι5 ἰῃ Ὠἰπὶ ρετμᾶρϑ Ὀέσδιι86 οὗ 
ἴῃς ϑ8ιιρογαδιιμάδηςσθ οὗ ἢὶ5 πεῖν τϑνο] ἸΟΏ5, 
δηὰ [ἢς ἀερίῃ οὗ ἰδθοσγίοιιϑ [που ρῃϊ τϑαιυϊ δια 
ἴο τηου]ά τποπ ᾿ηἴο {86 ὀγρδηὶς ννῇοϊα ννῆϊοὴ 
ςοηδίκτυϊες ἢϊ5 Οοδροὶ. [1ςδηριᾶρο ννὰ8 ἃ 
ὙγΟΑΚ νϑῃ]οὶς ἔοὺσγ ἴπεϑε πιγϑίοτοβ δηὰ τῆοὶγ 
τιυΐυ 4] τγοϊδίίοηβΌ Ὑπὸ ἀεΐοςϊ νη σἢ ἢδ δο- 
Κηπον]οάροϑ 15 1] δίγαϊο Ὀγ 5 ἰεϊῖοτβ, ποῖς- 
νΠϑιαπάϊης {Πεὶγ δπλαζίης ἔοτος δ σπάγᾶς- 
ἰογϑῖῖς εἰοαιιθῆςθ, δηά ἴἴ ννὰβ8 Ὀγοῦ δ] ΠλΟΓΟ 
δρραγοηΐ [ἢ ἢ}58 ρογβοηδὶ δά άγοβϑος [ἤδη ἰῇ ἢ 18 
τ ημ5. Ηδ δά Ὀέθη ςοηϊγαβκιοα αἱ (ογίητῃ 
ἢ τΠς Δοσοπιρ 5ῃθα ΑΡΟ]]ο8. 566 1 (ου, 
ἱ. τΆ; ᾿1..4,.13 δηά ςἔ, ἵν. 7. ὙΠ Δρργοβοηβίοῃ 
οἷν. 1 566Π|5 ἴο ᾿η{Ππ|δῖο τ[Παὶ ἢ 5 Δ γουβαγ 65 
δα Πςοποιάθγαο Ῥογϑιιδβίνθηθβθ οἵ βρεεςῇ 
δηᾶ ἴῆογα ἀγὸ ἱπάθρεπάρφηϊ ὑγοοΐβ ἴπαΐ ἴῃ6 
αἶ455 ἴο Ὡς ἢ ΤΟΥ Ὀεϊοηρμεά σοπίδίποα πηθη 
οὗ ἢο οταϊπαγγ ἈδΙΠγ. 

11 15 ποῖ οἰθασ ψῃεῖθοῦ (ΠῈ νογὰβ γοηάἀεγεὰὶ 
ἰη (6 ΑΟΝ΄., “ τῃογουρΪγ.. . ἴῃ 4}} {πη 5,᾽ 
ΤΏΘΔη “ἴῃ δνεσυτβίηρ . . . ἀπτοηρ 41}, οὐ “ἴῃ 
ΟΥ̓ γΥΠρ . .. ἰπ 41} ἀεῖ41}5 " οΥ “ρΡαγί- 
οὐ] Ατ5." ὍΠὲ ἀτγῆ 15, ἰῇ δὴν ᾿δβθ, (δῖ ἢ6 
δηὰ 5 ἔεϊ ον -ἰδθοισοτβ δά, ΌὉΥ πεῖς σοη- 
ἀυςῖ ἴῃ Οοτιπίῃ, Ὀδοη ΠΥ τάς Κποννῃ ἰῃ 
({Πεῖγ τεϊαϊίοη ἴο ἴπ6Ὸ τοδάθυς ἴῃ 8}} {Π|Πρ8, 
Κηον ]εάρε ἱποϊμάθρα, δηᾶ 50 ἴῃς Ἰυάρσιηποηῖ 
τοῖσι ὃς ἸΕΗ͂ ἴο {ΠΟ ΠΊ56Ϊν68. 

Ν. Β. Τδδ νν6]]-ϑιιρρογίθα δηά πιογὸ ἀϊἘΕἔ[Π-ἅ 
οὐ τοδαϊηρ φανερώσαντες ΜΟΙ] ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ 
τοβίσιὶςῖ ἰῃς πχδηϊξοϑίδίίοη ἴο ἴῃ Κπον]θάρο. 

7. [ἡ ἃ}1 1Π]1η.5---ΟΥἩ νγὰ8 ἴποσο δηγίπίηρ ἰη 
ὙΏΙΓὮ [Π18 νν48 ηοῖ 80ὴ [Ιἢ Οπα πΊδῖζεσγ ἢ 
δά, δήεγ ἢ15 Μαδβδίογ᾽ 5 Ὄχδπηρὶθ (Ὑ1}. 9), 
βῆοννη 15 Βυ ΠΥ, Ὀυῖ 1 Βαὰ Ὀδεη τυγηρὰ 
δραϊηϑῖ ἢϊπὶ|. 1ἴ νγᾶ8 ἢ15 σσγδίι ἴοι ργοδοπίην 
([πιτοά. Ρ. 386), δηὰ [ἢ 15 ροίϊηϊ ὁσςιρίε8 ἢἰπὶ 
ἴο ἴΠ6 ὁπὰ οὖν, 12. ν οη {Π6 οδ]εςὶ νγἂβ 
μὲ ΠΟῪ πυρῆς Ὀ6 Ἔχδιιο ἔγτοῦὶ τῆς ἀθριἢ5 
οὗἩ Ποαῖμεοπίϑπῃ ἴο 86 ει ρῃῖ5 οὗ ΟΠ ΓΙΒΓΔΠΙΥ͂ 
ΟΥ ἔἴτοπιὶ ἴῃς γοκε οὗ τῆς [ἂν ἴο ἴδ ΠΡΟΓΓΥ 
οὗ σοῦ 8 βϑοῃ8, ἢἰ5 σοηνοσίβ ννογὸ ἴη6 ἰαϑῖ ννῇῆο 
δηοι ἃ δησννοῦ [ἢ }5 συσδίίοη τη (δ δ ἀστηδῖῖνο. 
ΘΟ γβ[ ’ 5 ρυγε Οοβρεὶ νη πουῖ ργῖςε δηά τῃ6 
σοστιρίοα ἀοςϊσης οὗ [Π6 [πάΔ126Γ5 αἵ ἃ οοβῖ 

1. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. ΧΙ. 

Απά ψ ἤδη 1 ννᾶ8 ργεβεηῖ ν ἢ γοιι, 
πη ννληῖεά, 1 ννᾶ8 σῃδαγρθαῦϊε ἴο πο 
ΠΊΔΠ : ἕο τῆλ νυν Ὦ ἢ ννᾶβ ἰδοκίηρ ἴο 
τὴς ([Π6 Ὀτγεζῆγεη ὙΠ] ἢ σᾶπλε πα 
Μαςεάοηϊΐα βυρρὶ!εά : δηὰ ἰη 4}} ἠίηρε 
Ιἢδνε Κερῖ ταυϑ6 1 ἔγοπη ἘΠΕ δυτάεη- 
ϑοπῖῈ ᾿ΠπΠῖο γου, δἀπὰ .-9 Ψ1}} 1 Κεεῤ 
»νιγεεῖς 

ΙΟ ΑΚ ἴδε τιῖ οὗ ΟἸγϑῖ ἴ5. ἴῃ 

(χι. 10); ἢ15 5ε]-αϑαϑεπιθηΐ δηά {Πεῖγ 56εἰ - 
κἰουβεοδίοη; διὶ5 οτἱηδποϊραϊΐϊΨοη δηὰδ τἢεὶγ 
Θηϑίανίηρ οὗ ἰῈὲ σου ΠΥ, τὸ ρΡοϊηϊεά 
ςοηίΓαϑῖβ. 

8, 9. Ηε πδὰ ςοπιπροὰ τπ6 σδογίερο οἵ 
ΡΙΠαρίηρ οἴπεν σπυτοθεβ ἰη ἰλκίηρ ῬΑΥ [ὉΓ 
ἢϊβ 5ΈγΓΥΊ 68 88 ἃ ΞΡ ΓΙζιι4] ννδυτίου (Ὁ ὀψώνιον 
1ῃ 115 56 η86 566 1 ΟΟοΥ. ᾿ἰχ. 7), ἰῇ ογάδσγ ἴο 
ἢᾶνα ἔππάβ ἔογῦ ἢὶβθ "τα ΒΥ [0 ἴδ6 
ΟοΥ τ ΐλη8. (Οἰαἰνίη τὨϊηκβ {πῸ ἰάθα 15 [ῃδῖ 
οὗ τακίηρς Ἰἰεσι παῖς 5ροῖ]ς ἔγοπι ἴῃ6 σοχη- 
ται ἢ [65 νη ἢ ΒῈ ἢ48 σοηαιογοα ΟΥ̓ σοη- 
νεγίης ποι. Βυϊ “ ρἰπηάογεα " 5ι:ἴ5 [6 
νναστητῃ οὗ ψοιηάοα ἔδε ηρ8, δηπ ρογμαρ5 δι ηἴβ 
παῖ (6 ροοῦ ΜαοἼοθάοπίδη σι γο 658 νυ Ίοἢ πδά 
δι 5 σοι δίπὶ δὰ ἔε]ῖ (ἢ6 ἀγαίῃ; ἃ ταῖῃευ 
ΒῇδΓΡ δἰίηρ ἴοσ ἢϊ5 νν6}]|-ἰοστάο γοαδάθσβ. Ηθ 
δά δτουρῆς διηα5 νὰ Ὠἰπὶ οἡ 5 ἢγϑί νἱϑὶῖ 
ἴο (ογιητ, θυ ΤΠΕῪ Παά τι ουξἱ (ὑστερηθείς, 
δοτ. “δανίηγ 2αἰεπ 5ῃοτί ἢ), Πὶ8. Πδηάϊογδῆς 
ΔηΔ ἴΠ6 ΠΑΙΤΟΥ τλλγριη οὗἁὨ {π|ὸ νυ! ἢ ννδ8 
4] {π4ἴ 6 οοι ά ἀονοῖς ἴο ἴἴ ποῖ 5Π|ςίηρ ἴῸΓ 
ἢ βιρροσῖ, 811, ἢ ἀϊά ποῖ Ὀδοοπια ἃ 
ραγαϊγϑιης Ὀυτάεξη, ἃ ἀφο δοηυτηδίηρ νεῖ ἢ 
(κατενάρμκησα, Χὶϊ. 13) ἴο ΔΩΥ͂ Ο6. ΕῸΓ 
ἴὴ6 5ᾶπ|6 βίνεγβ στεοσγυ θά ΠῚ ΕἸΏΔΡΙΥ 6χ- 
σθαι ἢ σωῤῥίονιεπίαγ ἔιπάβ (προσα- 
νεπλήρωσαν), ἷ.6. ΒΡΡΙΟΠΙΘΠΙΔΓΥ ἴο {Πο86 
ψ ΠΟ {ΠῈ}Ὶ δὰ ῥγονίοιϑὶγ ϑυρρ]οὰ, ηοῖ 
ἴο ἴδε ἱπϑυβιοίεπί Ρἰτἴδησς ρμαϊπθὰ ὈΥ ἢ8 
γλᾶηιαὶ ἰαθουγ, ἔογ, 1’ (Ὸ ἀγτῖναὶ οὗ τὴς 
Ὀγοϊδγοη 15 ἴμαὶ οὗ 5115 δῃηὰ Τιπιοίῆυ (ἀςῖβ 
ΧΥΠΣ. 5), 1 ἰ5 πιοσὸ ἰκοὶγ τηαὶ 6 δά δὰ πο 
πιὸ ἴοσ ἰαδουγ, Ὀεσαυδε {ΠΟΥ ἔουπηά Ὠϊπὶ ἴῃ 
ἃ 5ἰδῖε οὗ εἰοβε ργεοςσιιραίίοη οὗ 5ρί γι ἢ 
ἢ8 πιἰηΙβίοσίδὶ νοσκ (Αςῖϑ χνι. 5). ΨΝ ΒεῖδοΓ 
(Π15 ΒΟΙΠΙῪ 5 αἰϊυάθά ἴο ἴῃ ῬῺ]}. ἵν. τό ἰ8 
ἀουδίξυ]. Νοῖ ΟἿΪΥ ἢ τορασαὰ ἴο ΤΌΠΟΥ, 
Ὀυῖ “ἢ ΘΟΥΟΓΥ͂ {Πίπρ,᾽" 85, ἔοσ ἰηϑδίδηςθ, ἕοοά, 
Γαϊπηοηΐ, ἐϑα “αι παν ἢς Παά Κορῖ δηά πηϑδηβ 
οὔ διῖ5 ἐουτῃοοπηῖηρ νἱϑὶς 511}} ἴο Κθερ δἰ πβεὶε 
ἔτοιῃ Ὀεσοχηίηξ ἃ Ὀυγάρη. 

10. Απά [Πἰ5 ῥυίηςί ρα οὗ δεϊΐοῃ 18 50 ἰπι- 
Ρογίδηϊ ἴο ἢϊπὶ ἴῃαϊ 6 ἄνθυβ, ἰῇ (6 ἔοσγτῃ οὗ 
8ὴ δο)υγαίίοη, 15 ῬυγροθἪε οὗ πιδιηϊαϊηίης ἰἴ 
ἱηνοἷαῖθ. Α58 ὃγ Ηἰ5 δρίγιϊ (ῃγϑὲ Η ἰπηϑβοϊῆ 
(σα). 11. 20), ΟἸ γῖϑι 5 τιϊηὰ (1 (ὐοΥ. 1... 6), 
ΟἸγιδῖ 5 ἤραγ (ΡὮ]}. 1. 8, σπλάγχνα, ΑΑΟΥ., 
δοαυεί)ὺ ἰβ ἴῃ ἈΠ, 50 4150 ἰ5 Ηἰβ {τυ ἢ ΟΥ̓ 
(υϊηπ]ηθθ5.. ὙΤμὲ ἤρσυγεα ἰπ ἴῃ6 ἰαίίοεσ ρματί 
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1 Οτ. “ἀτε Ι . σαί, ΠΘ. 'ἼΟ πλᾶῃ 8[8}] βῖορ πιεὲ οἵ τῇ 8 
τἀπὶ σέ Ὀοδϑίίησ ἴῃ τῇδ γερίοῃβ οἔ Αςδδϊδ. 
ἐξ εἰοῤῥεαῖ ἂν 
Ἐλέαν τ μος ΣΙ Βογοίογο ὃ Ὀδθοδιιβο 1 ἶονε γου 

ποῖ ἡ (σοα Κηονεῖῇ. 
12 Βυῖ ψ μας [1 ἀο, τῃδῖ 1 νν}}] ἀο, 

ἴδ 1 πιᾶν οὐυΐϊ ΟΥ̓ οσοδϑίοη ἔτοπὶ 
τ1ῆ6πὶ ννῆϊοἢ ἀδδῖίτα οσοδβίοῃ ; ἴπαῖ 
ὙΠ ΠοΓαη ΠΟΥ ρίοῦγ, ΤΠΘΥ ΠΛΔΥ ὃς 
[ουπαὰ ὄνθῃ 45 ννϑ. 

οὗ τπὸ σεῦβα (φραγησεται,- ποῖ σφραγίσεται) 
ΤΩΔΥ Ὅ6 ΘΙΓΠΟΓ ἐμαὶ οὗ ἀαπιπιίηρ ὉΡ ννδῖου 50 
8ἃ5 ἴο δΙΠΩΟΥ 115 ἔγθθ σουγϑθο οὐ θατγγισδάϊηρ 
ἃ τοδὰ οΥ  βδἴορρίηρ 4 πιο. ὍὉΠὸ οτιρίηδὶ 
Ὑνογὰ 15 τισϑὰ ἴῃ {Π|15 ἰδϑῖ 5δθῆδε ἴη Ἐ οι. 11}. 19, 
δῃά [ἴ γε] 5 ἃ ροοά τηϑαηΐπρ βεσε, “Τ Ὴϊβ Ὀοδϑῖ- 
ἸῺ 8811 ποῖ ὃ06 βεαρροὰ ψἱ1Ὰ τορασχὰ 
ἴο τι6." Τἢε Ὀοδϑίϊημ 15 4] ρογϑοηϊ θα δηά 
[ἢ τείογθρηςο οὗ ἰἃ ἴο Ὠἰπιβϑο]ῆ, ἃ5 νν6}} 45 [86 
ρος ἴοτππι, ἱπάϊ!οδῖοσ 6 ἤορο (παῖ [Π6 

Ἀ5ΊΩΡ Μ01}] ποῖ ὃὲ ἰεῆ ἐπΈγοὶγ ἴο δῖπὶ δυΐ 
Ὀὲ πιρδάς Ὀγ οἴποιβ ἴοσ πἰπη. Ηἰ5 ϑρεϑεϊῆς 
τηθηίοη οἵ “ [ἢ6 τορίοῃβ οὗ Ασμαῖα᾿᾿ βθθ5 ἴο 
᾿ΩΡΙΥ ἰΠαΐ Δαεβίοη ἴο ἢἰ5 βεἰϊ-ἀδηγίηρ ογάϊ- 
ὩΔΏΘΘ ννὰ5 ῬΘΟΜΠΙΔΓΙΥ͂ ὨΘΟΟΒΒΑΓΥ 1 [δι Ῥγο- 
Ὑ]ης6 δηά [ἴ5 σαριῖα]. [ἢ ἰγαάϊηρς δηὰ ννϑα τῆν 
Βοοίθζ!εβ, ννῆογο μαίη ἰ5 16 ργθαῖ επάὰ δηὰ 
ΤΏΟΙΘ ΟΥ 655 Ἷπίσδηθσυ ᾿ηδνιῖα]6, ἴΠῈΓῸ 15 
ἃ βήοαῖογ ΠΙΔὈΝ Π Υ ἴὸ ἴῃ δυδρίείοη οὗ ἃ ον 
οὗ Ἰιογο, δηὰ ΠΊΟΠΟΥ ἰ5 πλοῦ Πρ Ϊγ ργιζοὰ 
{ΠΔΠη ἰπ ΒΡ ΟΓ δηὰ ΡΟΟΓΟΓ σοΙηπλ 68. 
ΗΦ ξοε5 80 ἴδ 8ἃ5 ἴο 547 ἴῃ τ (Οὗ. ἰχ. 15 {παῖ 
1 ννεγὸ Ὀεῖῖογ ἔοσ ἢϊπῇ ἴο ἀ16 ἴλη ἴο ἰοβε [86 
δἰογυ οὗ βκγαζυϊζοιυ5 ργοδοβίηξ. 

11, 12. ΤἼε πιοῖϊνε ἀἰδοϊαϊπιθαὰ ΤΏΔΥ πᾶς 
Ὀεδη ᾿ππρυϊοά ἴο ἢϊπὶ ΟΥ̓ ΠῈ τδὺ δανς ποιγπΐ 
[μα δοίης οὗ ἢΪ5 τεδάοῦϑ πη ἴ δυδρεςῖ [ἴ ἀηὰ 
ἴθο] ἢυγί. Ηἰδς τϑᾶὶ πχοῖϊνο 15 ννοίοϊά. Τὸ 
ἐμ μὴ δπλαγῖεα υησ66 γ [6 γοργόδοῦῇ νυ ἢ 

ῖ5. γείιδαὶ οὗ διιρρογί σγοβοϑοῖθα τροὴ {πε πὶ, 
δηἀ {ΠῈ} {τε ἴο ργοόσόκε ἢϊπι οιϊΐ οὗ ᾿ξ ΌΥ͂ 
(ἢ ἴδυηΐῖ {παὶ πὸ ἀφδο] ποὰ ἴο ιι5δὸ 4Πη ΑΡροϑβί!θ᾿β 
Ργεγοραῖίνε (1 ΟοΥ. [Χχ. 12) Ὀεοσάυδε πα ἀἶ8- 
{γιι5ῖοα ἢ]5 ΑΡοβίθβῆρ. Βυῖ 1 (Π6Υ οδ]ιπη- 
ηἰαῖοά Πὶ5 δυϑϊηθηςθ, ἤονν πιο ἢ ποτα, ἱ ἢ6 
ἀονίφῖοα ἔτοσὰ ἴἴ, ννου]αὰ [ΠΟΥ σα] πιπίφῖς Ἀπ 
ἴον ταρδοῖγ ὙΆΘΥ νουϊά τπφη οὐίαίη [ἢ 6 
πιδηάϊε ἀραϊηδῖ ἢϊπὶ ννῃϊο ἢ {ΠΕΥ ἀεϑῖγε, δυῖ 
80.4}} Ὡοῖ ἰανθ.0 ὙΠΕΥ τὰ δοοιιδα δΐτα πὰ 
ἢϊθ ΠΟΙ] θα σιιθ5. οὗ τη] -ἀρργορσγιαίίοη (Χὶϊ. 1.4-- 
18). ΠΟΥ Ροδϑίςα ἴοο οὗ ἴπδῖὶγ οὐ π50]- 
β5ῇηθ658 Ὀυϊ ΤΠΕΙΓ ργδοῖϊοθ σοηϊγαάιςϊοα {Π6ῚΓ 
Ῥτοίεβδϑδίοῃ (ἰϊ. 17: χὶ. 20). ὙΠΟῪ ἀϊά ποῖ 
ΓΕΟΕΙ͂νΘ ΠΊΟΠΟΥ͂ ΟΥ βοοα5 ΟΡΘΠΥ δι ἴΠῸῪ εἰὰ 50 
ἴῃ δοογεῖ. ““ἼΠΟΥ ἀϊὰ ποῖ ἴαῖο, ἰη ογάογ (ῃαϊ 
ΤΠΕΥῪ τηϊρἢῃΐϊ (Κα τμ6 πιογα. Ηδ [5 τεβοϊνρά 
(Πδἴ 5 ΘΧΔΠΊΡΙ ὁ 5041} ςοπβίγαϊη [Πϑη ἴο ἀδϑ δῖ 
ἤγοπι [15 οἰδηἀδϑίηθ ϑροϊδίίοη δηὰ ὃ6 ᾿ἰκὸ 
ΒΙπΊθε!. Ηδγεῖη ἄρρθᾶτβ (ἢ6 Ὠγρος τςδὶ 
ὙΠ ΠἸΔΩΥ νὰ πὸ πονν ργοςσθθάβ ἴο ἀδηοιηςθ. 

1. ΟΟΚΙΝΤΗΙΔΝΘΈΕ. ΧΙ. [ν- 11--τῖς. 

12 Εογ βιςἢ ἀγό αϊβε δροβῖῖςβ, ἀε- 
σαἰτίι! ννόσγκοῦβ, τγαηϑβίογηγίπρ τῃετα- 
5εἶνεβ ἰηῖο τῆς δροϑβίϊεβ οἵ (γίβι. 
14 Απά πὸ πιᾶῖνεὶ; ἰογ δαδῖδη 

ἩΓΕ] ἰΒ τγαπϑίογπ)εα ἱπῖο 4η δπρεὶ 
οὔ Ἰρῆς. 

ϊῖς Ἱεγείογε 2ὲ ἐς πο ργϑαῖ τῇϊηρ 
1 ἷ8 πλἰβῖοσα αἰδο θὲ τγαπϑίογηγεα 
8ἃ5 ἴῃς πιιηϊδῖοῖα οὐ τγιρῃϊθουῃ688 ; 

138. ναί [πε ἰδϑὶ γϑῦϑο ἱπΊρ0}165 νπτἢ τοραγά 
ἴο ἢ18 δάψνογβδλγιεβ δηα οἴαδΐθϑ ψ ἢ γορασγὰ ἴο 
ἢϊ5 οὐση ΟὈ]οοῖβ 15 ποῖ ννιπουΐ στουπά. ΕῸΣ 
γλθη οὗ 80} πηοίίνοϑ δηὰ Ἴσοηάυςί ἃ5 ἢδ ἢδ5 
}ι5ῖ ᾿πάϊςαῖοά ἄγὸ βρυσίοιιβ Αροβἕϊεβ ιιϑυγρίην 
186 τ{π|6, δυϊπογγ, ἔυποςίοη5, δηά ΡΥ ν ] ρ65, 
νυ ουΐ τῆς οΔ}}, (ἢ πιλϑϑίοη, οὐ ἴῃς φιυδίῆςα- 
τἰοη8. [Ιἰ ἔοϊοννοά τπδὲ ΠῸΥ γεγο ἀδςοεϊίμ!} 
γνογΚεΓ5 (ἐργάται) ἰῃ Οοε᾽β νἱπογαγὰ Ὀδοδυβα 
(ΠΟΥ σου!ά ΟὨΪΥ πιαϊπίδιη ΤΠοῚΣ ἔλθ ροϑιοη 
ΟΥ̓ ᾿ἱπιροβῖιιγο. [Ιἢ ογάοσγ ἰμαῖ {ΠΕΙΣΓ ἴσιο οδΔ- 
ΤΑςῖοσῦ πὐὶρῃϊ ποῖ ὃς ἀείεςϊςα {ΠΟῪ τεβογίοα 
ἴο ἀϊδριιῖδο δπὰ ἰγδηβσᾶρυγοα (ἢοὶΓ ουϊννατὰ 
ΒΘ Ἰ3ης6 ἱηΐο παῖ οὗ Αροϑβίϊθβ ΌὈΥ ἀβϑυμηης 
[6 πδηῖθ, ἴπ6 πιᾶϑκ, δηὰ [ἢ δι. 

14. ΤΊ οθς ἀδτγκ ἰους ἢ ο5 πιρῃς Ὀς πουρδξ 
ΌΥ ἴῆοθε ννῆο Βδά ρίνθη οἂγ ἴο ἴπ6 ἀδςοίνογθ 
νυ Ποπι (ΠΟΥ ἀορὶςιῖοο βἴγοηρ ἔογ γυῖῃ. Νοῖ 80. 
ΤΉΘΥ ἅγὸ ἴο ἴδε }16 :--- 0 τήδγνοῖ, [ΟὉΓ δδίδη 
ἈΙΠΊΒΟΙ μη βο5 815 ἤοται ἱπῖο (ἴπαϊ οἵ) 
8 8169] οἵὔὗὁ ᾿ἰκπι." [{{ὴὲ Ἰογά ἀοεβ {μἰ5, 
1 ἰ5 παΐωγαὶ [δι Ὧ15 βογνδηῖβ “ποιά (ΟἹ ον 15 
ὀχαιιρὶς, υϑίηρ μἰθ ΡΟΥΘΥ δηὰ ᾿πιζαῖηρ ἢἰ8 
νος κοα 5Κ1}}.. “116 πγδϑῖοσ, ἶκὸ πη. Λρδη, 
1 τῆς Ρυίηςε οὗ 1λάγκηθδϑ σδῇ βἴσι ἀθ ονεσ ἴῃς 
ναϑῖ ψῸ ΠΕ ννἢ!ς}} σα ραγδῖθϑ ἢ15 Γθ8] ἡδίυγο ἴτοπὶ 
(ἢς ουϊνναγά ἀρροάγδησθ οὗ δὴ δηρεὶ οὗ ᾿ἰρῃϊ, 
ἢ5 ἀροπῖβ Ἵδῇ σἵερ οὐϑὺ [ἢδ ὩΔγγοννοῦ ομας 
ΜΝ ΠΙΟΒ αἀἰν] 65 ἴἤθτὴ ἔγοτα Αροβίϊεβ οὗ Οδηϑί. 
ΨΥ μαῖ πᾶκοβ ἴῃς αἰνιαηρ 5ϑρᾶςθ 655 ἴῃ ἴῃ6 
Ἰλῖῖου σάϑο ἴπᾶη ἰἰ ἰ5 ἴῃ [ἢ6 ΦΌΠΠΏΟΥ, 5 τπδῖ 
Ὀοὶπρ5 οὗ ἀλγκποθθ δηὰ Ὀοίηρβ οὗ ᾿ἰμῆϊ ἃγὸ 
ορροϑιίῖθβ, ννβεγθαβ δυπιδη δοίη 5 ἀγὲ ᾿ςαραὺϊθ 
οὗ ᾿ἰνιης δηὰ τονϊηρ ἰὼ οἰἴπογ σερίοη, ἀδγκ- 
Ὧ655 ΟΥὉ ᾿ψῃϊ. ὙΤΏΘΥ ἅτ βοχιθὶς ἴο εἴθ 6 
οἰοταθηῖ, δ που [ΠΘΥ Ἄσδηποῖ δεϊουν; ἴο Ὀοῖδ 
αἴ ἴπὸ φαπηθ {{π|6.0 ϑαΐδη, νγῆο 5 “ἴΠ6 ρὲ 
οἵ σοά ςοιηϊοτγίοιῖς. 1ῆ6 Ὠινίη6, ἀηὰ ἢἰ8 
δίχαϊορΥ 85. ἃ ἴεγσί δίας Ἴαγοδίυγε οὔ {πὲ 
ΑἸΓΔΙ ἢἴγ᾽5 ογάϊηδηοοβ. ὙΝΒΟΙΠογ 51. ῥδὺὶ 
ΠΟΙΘ ἀβοῦθοβ ἴο ϑαΐδη ἃ ῬοΟΨῈΣ οὗ ρῥῆγϑβίοδὶ 
το ΠΊοσΡ ἢ οϑὶ5, ΟΥ̓ ννοἢ ἢ6 σδη δϑϑυπηα δ 
Ψ1}} 156 ἔΌσπιβ Υἱβι ὉΪ]6 ΟΥ̓ ΘΘο ΠΥ νἱϑιῦ]ς 
ἴο ἴδ ογο, 15 ἀου δῖ]. δϑυςῇ ἃ ροννοῦ 15 σοῦ" 
σοίνδοῦϊο, Ὀυῖϊ τῃ6 ραβϑᾶροϑ εἰϊεὰ ἴτοπὶ ἴδ 
ΟΟΤ. ἰῃ δυρροτῖ οὗ ιἴ διγη 5 ἰπδάδαηυδῖο 
1|1π5ϊταῖίοηβ (εη. 111.; [οὗ 1.; 1 Κίπρϑβ χχὶῖϊ. 
19). ΤῊς 5ἰγτοηροβὶ ἰηβίδησε 5 ἴῃ6 [ἃ,οτὰ 5 
Τοιιραίοη. ΤῊς οχίγδοϊβ διιθὰ ἔσοσῃ 
Ἀδοθιηίΐοδὶ ᾿[Πογαΐαγα ἴο δμλονν [μδῖ 186 ποῖίοῃ 



ὃ ον, 
“νη δεν. 

ν. 1τ6---2ο.7 

ψν ο86 οηὰ 53}|]] θῈ δοοογάϊηρ ἴο τῃεἰγ 
σοΥΚβ. 

Ι6 1 58Υ δραίη, [,εἰ πο πιδῃ τῆ ϊπΚ 
τε ἃ ἴοοϊ ἃ 1 Ὀτῃεγννίβα, γεῖ 45 ἃ ἔοοὶ 
ἐγεσεῖνε πη, παῖ 1 ΠΊΔΥ ἐλὶ γαγϑβ6 ἢ 
4 [ππ||6. 

17 Τηδῖ Ὡς ἢ 1 βρεᾶκ, 1 βρεὰκ ἐΐ 
ποῖ δίῖεγ τῃε [,ογάἄ, Ὀυϊ 45 ἰξ ψγεγε 

Ββδὰ ἃ ρίδες ἰὴ [6νν]5ἢ} [ΠΘΟΪΟΡΎῪ ΟΥ ἰῃ [Π6 
Ῥοριιΐδτ σσεεὰ σοηάον Π{{π||6 δϑϑβϑίδπθσθ. ὙὍΠὸ 
νον ἰ56 ποῖ γοαυγοα ἔοτ ἴῃς Αροβί!εβ ἀτιῆ 
ἴῃ [ἢ]18 ραϑβϑᾶρε, ὙνΠΙςΝ 18. οἰθαυ πιογδὶ δηά 
δριγἴυΔ] δηὰ ἰ5 σαῖμοσ οἱοιάθα ὉΥ ᾿ἴ τῃδη 
εἰυςίἀαῖοεά. ὍΤὸ ἄγαν ἐχρίδηδίίοη ἔἴτοπὶ 50 
Ταγϑίογίοιβ ἃ Γορίοη 18, 85 ἢ848 Ὀδθη δὶ, Κ6 

τῃοπηὔ ἡρῆϊ ουΐ οἵ ἀδγκῆεβθ. Ὁδ6 ]Ἰογδὶ 
Ἰηϊεγργοϊδτιίοπ ἰ8 ἀρίεπάρα ΟΥ̓ πᾶν ἘοπΊδη 
(ὐδίμοϊ!ς ὀχροβδιζουβ ννῆο ἄρρϑδὶ ἔοσγ ργοοῦ ἴο 
[πε Ἰῖνεβ οὗ ἴῃς βδιηῖβ. 

156. Τα ςοπο]ιιδίοη ἤεγο ἄγαννπ ἴγοπι ἴπ6 
Ϊαδὶ νεῦϑὲ παι γα! ΠΥ ἀρτῦθοβ ἰη ϑιιδδίδησθ νυ ἢ 
ἴῃς σἰαίοπιοηΐ (ν. 13) οὗ ψ ῃϊοῖ τῆ 54Ππ|6 ὑθῦβ6 
(14) αϑϑιρηθά (ἢ6 γσϑάδοῃ, υΐϊ 15 νατοὰ ἰη 
ΟΥΤ, ἰῃ ογθσ ἴο ροϊπξ [6 τυθδπίηρ ΤΠΟΓΕ 
ἔογο θυ. Νὸο πιάγνεὶ, ἰἢ [ῃ6 πιϊπίδζοῦβ οὗ Ὠϊπὰ 
Ποδ6 παῖιγο δηὰ ννοσκ 18 υηγὶρ θουϑηθ55, 
νἼΟ 5 ἴδ ἔτ Π6Υ οἵ 1165 δηα ΠΥΡΟΟτΊϑυ, 5ῃου]ά 
ταϊπηὶς {Π6 ὀχίθγίου οὗ ρούβοῃϑ ννῇοβο σῃαγδοῖογ 
δη νοῦ κΚ 15 τἱῃϊθοιβηθβθθ. ὙΠΟΥ͂ βιπιυ ϊαῖοά 
Τὶ ίθου5η655 ἴῃ {πεῖν ἔα ]5σὲ Ὀοδϑί οὗ ι1η56]Η5}- 
Ὧ658 (Υ. 12) ἴο ΨΕΪΓΝ ἴῃεγα 8 ΟἸθασ δ]]ιιϑίοῃ, 
Ὀυῖ [ΠΟῪ ἀοιδ[1655 θοδϑῖθα 4150 οὗἩ ὄνε συ ἰογτὴ 
οὗ στ ῃϊθουβηθ55 νυ] ἢ σοηβίϑῖοά ἴῃ οὐοά!Θης 6 
ἴο ἴῃς ἶανν, 4556 ὙΠ Πρ, 45 ΠΟῪ αἰά, πλῖ τῆ 
Τὶ πϊθουβηθθ5 οὗ ἔδἢ “που ϊ τῆς ἴᾶνν" 
(Κοσι. ἰἴ., 21) νΜν»ὰθ ΟΠΥ ἃ ῥγεΐοχι ἔῸγ ἴΠ6 
Ῥγδεῖίςς οὗ ἱπίᾳυϊγ, δηά {παῖ ἴἴ πλδάς Οἤτισὶ 
“ἐᾷ τηϊη δου οὗ βίη ᾿" (Ὁ δὶ]. 11. 17). 1{ ςἀπηοῖ ὃς 
βυρροβεά, ἢ Μεγετ, παῖ ΤΠΕΥ Ῥγοϊοπάθά 
ἴο δὲ πλϊηἰδῖοτβ οὐ τξῃίθοιιβηθ85 ἴη δῖ. Ρδι} 5 
86η56. ὙΠεῖτ σοπάιποςϊ ργαβθηῖβ ἰἴϑοὶξ ἴο [ἢ 6 
ΑΡροβίϊθ 45 βοπιοίῃίηρ ἀόβδοσνιηρ 4 ἀἰϊγείῃ! 
τε δυζίοη. ὙΠΘΙΓ ργοίεβϑιοηβ ἀγὸ ροβίοϊϊς, 
{πεῖν ἀεοάς ϑαίδηϊς. Δ ἢϊσῃ νν}}} ἀδοϊάθ {Π 61 
ὉΠ πιαῖς δῖε  ὙὝΠΕεΙΓ ἀθεάβ. ὙΠΟΥ νν}}} Βᾶνὸ 
ἴπεῖσ ρίδος νν ἢ ϑαΐδη ἀπά ᾿18 δηρεὶθ (Μεῖϊ. 
ΧχΥ. 41), ἢ ννῆοπὶ ΠΟΥ Βᾶνα δἰ γοδαῦ οδϑῖ 
ἴῃ {πεῖς ἰοῖ (Ρ}]. ]. 19). Απά [86 φγδαςίοδὶ 
Ρυγροτί οὗὨ (ἢ]5 8 ηοῖ 80 πηυςἢ ἴο σοηβο]ς {Π6 
Ῥίοιιβ ([), 45 (δινίη 84γΥ5, ὃδιιὲ ἴο ἀείεσγ. (86 
τηϊϑρυ!άεὰ, 

16. Α5 6 8 πονν δάναηοίϊηρ, ΔΠῸΥ πδνίης 
ἀϑβοῦίε ἢ 5 οἷα πιβ οὴ ἴνο ρΡοϊηΐβ (νυν. ό, 7), 
ἴο ννδῖ ΤΥ Ὀ6 ΠΊΟΓΟ ὈΓΟΡΟΓΙΥ ΤΑ] ]οα Ὀοαβῖ- 
ἵπρ (11-2}), 6 ἰπβοσῖβ ἃ ἔισῖθοσ δροϊορείίς 
Ρτγεΐδος, βου ῖὶν πηροὰ ἢ ἰγοηγ, νυ οὶ 
οχίοπάς ἴο πε το οὗ νυν. 21. “Αρϑίη, 1 
ΒΥ, ΤΕΐουβ ἴο ν. 1, ΨΏΟΓΕ ἢ 4130 5ροκα οὗ 
15 Ὀολϑίίῃρ 45 0117. Ηἱβ ἀεβίγε 0 δεςερῖ- 

1. ΓΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΌΞ. ΧΙ. 

ἔοο 5} }γ. ἴῃ τὴ!]5 σοηβάεηςε οὗ δοκβῖ- 
ἵῃρ. 

18 ϑεαίηρ ἴῃαϊ ΠΊΔΏΥ ρου δῆεσ 
τῆς β65ῃ, 1 νν}}} ρίογγ αἷϑβο. 

19 ἔογ γε βυΐξετν ἴοοἱβ ρ᾽δάϊγ, 5ε6- 
πρὶ γε γρεγεοίυος ἅτε νυ βε. 

20 ἔογ γε βυβεγ, ᾿ξ ἃ πιδὴ ὑτγίηρ 
γου Ἰηῖο Ῥοηάδλρε, ἱ{ 4 πηδη ἀενουγ γοῖ, 

806 ΠΟΙ 18 4]ϑ0 41 Ἔσο οὗ ἢ 5 νυῖὶϑ {Ππ6γο. 
[1 πιαίίογϑ ποῖ ννῃοῖΠΓ πὸ 5 γοραγάθα 85 
νυ 6 ΟΥ οο δῆ. Ηἰ58 δηϊαροηϊδίβ πδή τηδάς 
Ὀοδϑβίηρ δηά 5 γοδάδγα ἢδὰ δον θὰ ἱ ἴο Ὀ6 
πιδάθ ἴῃ6 ΟΥ̓ΘΥ οὗ ἴῃς ἄδγ, δηά ἢθ σεηυσϑῖβ 
ΟΩΪΥ πα ἢ6 ἴοο 5ῃοιι ἃ δὲ ροιτηϊοὰ ἴο 
ΠΟΠΊΡΙΥ 4 πιὸ νι τῆς 1Δϑῃίοη. 

17. Βυῖϊ δε γσιαγαάβ ἢΠἰπΊ5 6} αἵ 411 ροϊπίβ. 
Ἐφεὶπς ἀπά πιρεϊίηνς ἴμ6 ροϑϑίδ᾽α οδ]θςσϊίοη 
[παῖ ἢδ ννᾶ5 σοι ΡΓΟΠΊ 51:ηρ ΟἩ τσὶ Ὁγ Ὀοδβίίης, 
ἢς ὀχοπιρίβ ἢϊ5 Μ δϑῖοσ ἔτομῃ (ἢ 6 γοβροηϑι δι} {γ. 
Ἂν Βαῖ δ ννᾶ5 ροίηρ ἴο 540 νν85 ποῖ “" δοςογάϊηρ 
ἴο ἴπ6 (Μ}} οὗ 186) 1οτὰ "--- ποῖ υτογοα ΌῪ 
Η!5 ἀϊγθσῦοη οὐὁἨ ππάξσ [ἢ ἱπδρίγαίίοη οὗ Η 5 
ϑρίτιῖ, δα η [01}γ---τΠουρὴ οηὶν ἃ υδ5ἰ- Ο]]γῪ, 
Ὀδοδιιδε ςοτηση το “1η [Π]5 σοηῇάφπος οὗ 
Ὀοδοιίηρ " ρῬγονδίοπὶς δὲ (σοσίπι ἢ, ννπογοὸ ἴ δά 
Ὀεσοπηα ΠΕΟΟΘΘΑΓῪ ἴο ΔΠΘΊΨΟΤ οΟΪ8 δοςογαϊηῃ 
ἴο {πο ῖγ {0}}}7. ΤΠ ψογάβ γοηδογοὰ “ δοςογά- 
ἴηρ ἴο ([ἢ6 ν}}} οὗ) τῆδ 1, ,ογὰ " τρις πιθδῃ 
“ δοσοσάϊηρ ἴο ἴδ ϑρί γί ἢ ΟΥ̓ “ (ΤΊΡΟΓ οὗ ἴδ 
ΤΙ, οτγά," ννῆο πόνοὺ Ὀοαβίθα ἴῃ (ἢ 5 πηδηηοΥ. 

18. δίδϊεϑ Ὄχρ]ο  [π6 ὄχουβο ἤγοι 1η{1- 
τιαλῖεά. [{ 5 “ Ὀεοδιιδε πλδην Ὀοαβί δοςογαάϊηρς 
ἴο ἴπς ἢοβῇ, (παῖ 1 «ἷ5σοὸ ν"]} Ὀοαβι." Ὑ71ὴ6 
ΘΙΆΡἢ 4515 [165 Ὡροὴ ἴδ γϑάϑοη. δὲ Ψψογάβ 
“Ξ ἀοσογάϊηρν ἴο ἴῃς ἤσβῃ" δεν ον 500} 
Ὀοαδίίηρ σαπηοῖ δὲ “ δοςογάϊημ ἴο 6 ψ1}} οὗ 
ἴδε [οτὰ," 41ηἀ τπαἴ Πα Γε υἾΓῈ5 ΘΟ ὴ6 ΔΡΟΪΟΡΥ 
ἴογ γεβογίίηρ ἴο "ἴ. ὙΠ ΕΥ Ῥγερασο ᾿ἷ5 γοδάθτϑ 
4150 ἔοσυ ἴῃς σᾶΓη Δ] βίσγαι η ννῃιςἢ ἢς 15 δδουΐ ἴο 
δάορῖ ; σαγηδὶ ΟἿΪΥ δδοδυδο ἴπθ {Π|Πρ5 νυν ἢ 
νοῦς Ὀοφϑίεά οὗἩ ἀγὸ Ἴχίογηδὶ ἀπά εἰγοιιπιδίδη- 
[14], 8:9} 85 Ηβεῦγενν ἀσϑβοθηΐ ἴοσ ἰηβίδηςο 
(τν. 12, 23). 

19. Τα ὁποουγαροπηοπί νηοῦ ἢδ ἢας ἴο 
ςοπηπηξ (ΟἾἿῪ 5 τῆς ρἰθαβιγε νυ ῃς ἢ ΠΘ 58 γ8 
ἀογϑινοὶν 15 τεδάουβ ἴῃ {ΠΕ ν]ϑάοπι ἴλκα ἴῃ 
1ῃς τοϊεγαῖίοη οὗ ἔοοϊβ' ϑ8ϑεε τ (οσ. 'ν. το. ἷἢ 
ννὰ5 ἃ ρἰδαβδηΐ ὄχϑγοίβα οὗ (ἢ βιιρευογγ νυτἢ 
ΜΙ ἢ [ΠΟΥ δοογεαϊςα {[ΠεπΊβεϊνοβ. 

20. Τῆς εχίεπηξ ἴο νης τπεὶγ βυβογδηςο 
δά σοης ςου]ὰ δὲ δοοοιιηϊθοά ἔοσ ἰῃ Ὧο ΟἾΠΟΓ 
ὙΥΔΥ͂, δη« ἃ ἤηε 5βρεςῖδοϊθ [ἴ ργεβοηϊθά. (ἢ τβι 5 
ἔγεείηθη οηδυτγεά ἃ Υ̓ΓΑΠΗΥ νυ ῃϊς ἢ πιδέα [Ποτη 
δυ]ςςῖ (καταδουλοῖ) βἰανεβ (ΟΔ]. "1. 4; ν. 1,.1.3}} 
ἃ ΤΑΡΔΟΙΥ νυ ἢ ἀδνουγεά τπεὶγ συδδίδηςο ; ἃ 
νυ Κεὰ ογαδιηοβ5 νυ ἢ τοοῖς [Π6πΠὶ ἴῃ 5ῃδΓγ68 
(λαμβάνει, χιϊ. 6 ; {Κ6 ν. ς); δὴ ᾿ἸηΠαῖοά δηὰ 
ονεσεοχίεηἀεά κε] οχα]δίίοη (Χ. 1.4--- πὶ. 4); ἃ 

46ι 



462 

1 ἃ τῆδη [Κα οἵ γοῖ, ἴξ ἃ πιδῇ ἜἼχδὶῖ 
ΗἰπΊ5 6] ἢ ̓α πιδη 5πηῖ6 γου οἡ [ΠΕ ἔς. 

21 1 5ρεᾶκ 85 σοποθγηίηρ, Γεργοδοῇ, 
85 τῃουρῇ νναὲ δά ὕξεη ννεᾶκ. Ηἢον- 
δεῖς ἩνΠεγείηβοενεσ ΠΥ ἰ8 Ρο]ά, (1 
8ρεᾶκ (οο] 15}]γ.,} 1 πὶ θο]ά 1530. 

22 Ατἵς πεν Ηεῦτεννβ ἡ 80 δε ]. 

11. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ5. ΧΙ. [ν. 21--22. 

Ατα ταν ἰβγδε!τεβ 580 σγὶ 1. ΑτῈ 
τΠῈγῪ τῃ6 5εεὰ οὗ ΑὈτδῆδηι ἢ 50 σι]. 

23 Ατγεἕ {ΠεῪ πικὶηϊδῖεγα οὐ ( γίβο Ὶ 
(1 βρεακ 48 ἃ ἴοοἱ) 1 ὧγὴ πλογε ; ἴῃ 
ἰλῦοιιτβ πιοῦζεὲ ϑιπάδηϊ, ἰπ 5ιγρεβ 
Δῦονα πηδᾶβιγα, ἴῃ ργίβοῃβ πῆογε ἔγα- 
4ιειῖ, ἰῃ ἀφ ἢ8 οἱ. 

Βατγβὴ τγοαϊτηθηΐ γον πρ Ρογβοηδὶ νἱοϊθηςθ. 
[1 15 ργοῦδο!θ {παῖ [ἢ 15 ἰΔ5ἴ γείοσβ ἴο Βοπλ6 σδ56 
ἰη νοῦ Ὀτγυΐϊο ἔογος δὰ Ὀδθὴ δοίυδιν 
οἰπρογεά, ἰΕ τὸ ΝΕ δεῖ ἀεβοσίθοὰ μδά 
ποῖ ᾿ΣἴΟΓΑΙΥ οσςσυγτοά ([οδη ΧΥΠ]. 22; Αςῖβ 
ΧΧΙΙ. 2), Ρετπαρ5 υὑηάεῦ ρῥγεΐεηςε οὗ ἀϊ5- 
εἰρ τη. 

421. Ι δρϑαὶς ἱπ δ βίσαϊῃ βυΐτδ Ὁ] 6 ἴο 
ἀΙΒΒΟΠΟΌΣ, ΟὉ [80 βιτουπὰ γοὺ ἘΠΟῊῪ 
ἐπεὶ ψγὸ Ὀχογϑὰ ψϑθδὶς." Ηὀ ἀοδϑ ποῖ 566 Κ 
τοϊογάτίοη (ν. 16) ἔοσ βυςῖῇ ὀχϑσοῖβο οὗ ροννεγ 
85 ἢ6 Πᾶ5 υ5ῖ ἀςδογθοι, ἕο πὸ οἸ]αἰπιβ η0 5 οἢ 
Ροννοσ, Ὀυξ βρθακϑ 85 θεσοπηθβ ἃ ρεγβοη ψ8- 
οι ροϑίτίοη, τι 8, δ ΠΟῪ (ἄτιμος) ἀςοορὶ- 
ἴῃς ἔῸΓ ὨΙΠ 561} δηὰ ἢ15 σο ]θάριθ5 ἴῃ 4] ρδίοη 
τηδάς δραϊηβῖ ῃἰπι, οἡ δοςοιιηῖ οὗ ἢ15 δ Ὁ]6 σοη- 
ἀιιοῖ οη ἢϊ5 βθςοηά νυἱϑὶῖ, (ῃδϊ ἢ νν8 “" ννοδκ" 
(χ. το). Τῇὸε ἴθηβο οὗ ἴῃς οτιυῖηδὶ (δοτιβῖ) 
δῆονν5 ἴδ ἴΠπ6γὸ 15 δὴ δ᾽ υδίοη ἴο [αἴ οςςϑίοῃ, 
ἃηὰ ἃ 5|15ἢϊ ραγίϊοὶς (ὡς) ἱπεπιδῖε5 παῖ ἴῃς 
ννοά Κη 55 ννᾶ8 οὴθ ᾿ρῃρμίεαά ἴο πὶ ὈΥ Οἱ ΕΓΒ. 
ἢ ἢ Ιάθα τΔΥ 6 ΟΧργοβϑεα σοηϑβιϑίθη}} ν ἢ 
(Π6 ὈΠΙ ΠΡ ἸΓΟΩΥ οὗ ἴῃς ράβϑαρο, Ὁ. {86 ννογὰβ 
“ἐγοιι Κπονν." ὙὍΤῇδ ἀἰσῃοποιιΓ σδηηοῖ ΡΟΒϑ ὈΪΥῪ 
6 τῃαἴ νν ΙΓ ἢ αἴας θϑ ἴο τῃ6 (ογ πη 5 ἴῸΓ 
εηάιγίπρ ἴπΠ6 οοπάποϊ ΟἔΠ6 [πιἀδίζεγϑ, ὑθοδιιβο 
πε πιορητίοη οὗ ἴ{ ννου]ὰ ὃς 4υε 5 ΡΟΓἤ ΟἿ 5 
αῇἴεγ ν. 20, δηά 1ἴ ννου]Ἱὰ θὲ οι οὗἉ 81} ΠΆΣΤΉΟΠΥ 
νυ (Π6 ϑαγοαϑδῖῖς ἴοπθ. “"Ὑ6ῖ," τῃουρῇ ἢ6 
αοἷαϊπι5 Ὧ0 {{|6 ἴο πιαϊίγεδί [ἢ σΟΠΊΠ ΠΥ, 
δηὰ δουρῃ ἢδ 18 σδι]θὰ ννεακ δηα βρθβκβ ἃ5 
οπε ψΠουΐ τ ρη 5 (ἄτιμος) “ ἴῃ νυν ῃδΐονου Δῃγ- 
οὔθ ἰ5 ὑὈοϊΪὰ (ἐξ ἐδ 70117 ΓΤ 80 Σ δροδ κὺ) ὦ 
8180 ἅπὶ θοϊά." ΜΝ παΐδνογ γτοιιηάϑ ἴον ἀδγης 
ΡΓγοιοπβίοηβ ἢ15 δάάνεγβδαυθβ ἤανο ἢ6 [45 45 ννεὶ] 
85 ἴπεγ. Βιυιϊΐ ΣΓΕΘΠΊΡΟΓΙΠΖ πον νου] 655 
{Π6586 »τοιηᾶβ ἅσγὸ, ἢ6 ἱπίθυσυρίβ ΠΙπβ οὶ ἴο 
τοροδῖ {πδῖ Π6 5ρθδκϑ ἰὴ [Ο]]γ. 

22. Τῆε ἢγβὶ οἵ ἴπεπὶ σοποεγῃ [ενν ἢ ἐχ- 
ἰγδοϊίοη. ὙΤΠΘΥ ἃγὸ βίδϊεα ἰῇ ἃ γιβίηρ 5.816, 
Δα ΤΊΔΥ δε ἀοβουθεά Ὀσγόδάϊν 45 Πδ[Ι ΟΠ Υ, 
τῆθοστγαίϊς γί ν θροβ, δηά ἴπῸ ἡδίυγαὶ! τρπῖ οὗ 
᾿Ἰπῃογιδηςθ ἴῃ ἴΠ6 ῬγΟΠΊ1565 οὗ ἴπ6 Μοβϑιδῃ 5 
κιπράομη. “Ἡξεῦγονν, ἃ ἴογπὶ οὗ ββεουτδρῃϊοδὶ 
οτρίη ἀεηοίίηρ οης οἵ ἴῃε (γδη8- ΕἸ ρη γαῖ ἢ 
βῖοοκ ἴο ψῃϊον Αὐταῆαπὶ δεϊοηροά, ἀϊἰπίϊη- 
ξυϊσῃοὰ (ἢ6 ον δπὰ {ποῖγ ἰδῆ ρσιιαρο ἔγοπὶ 
ἰογεῖρη παίοῃϑβ δηά ἴοησιιο5. θη. χχχίχ. 4,17: 
ΧΙ 12: ΧΙ. 22; ἔχ.) ᾿ς, 16; ἄς. ἄς.). [η 
Ἰαῖεγ {Ππ|65 ᾿ζ ᾿Ἰγαρ! θὰ πιδῖηγ Ὀϊγ ἴπ ἴῃς ΠΟΙΥῪ 
ἰληά, δάμοβίοη ἴο ἴῃ παίϊοπαδὶ γο] σίοη, υϑᾶρμ 65, 
δΔηά τγδάϊίοηβ, κπονϊεάρξε οὗ ἴῃς δηςϊεηΐ βαοσεὰ 

ἰδηριᾶρο ἴῃ νυν ἢ [6 δϑοσιρίυγοθ ψΈγῈ νυτϊςῃ, 
ΔΠ4 ιι56ὲ οὗ ἴῃς Ρορι δγ Αγαπιᾶῖς. ὑὩ [5γδο ς᾽ 
ἱπιρ το τῆς Ραγεςοιρατίοη ἰη [Π6 5' μηδ) Ὀ βϑίη 8 
Ὀεβῖοννοα Ὀγ Οοάὰ ὑροη ἢ5 οἷἰεοῖ ρεορ]ὸ ψἈοὰ 
δῖ. δὰ] σοπηπιοπιοσγαῖεσ ἴῃ σοπηθοίοη ΜΠ Π 
1Π6 πᾷπὶὸ ἰὴ Κοηι. ἰχ. 4, 5, πιο οἢ ες τὰς 
Γοδάογ πγιιϑῖ σοηβαϊζ. “ὙΠΟ 5εεὰ οἵ ΔὈγαμαπι᾽ 
ν 85 βιιρροϑδεὰ ἴο ᾶνγθ δὴ ἱπάείξβαϑδι Ὁ] ε αἰαὶ τα 
(Μία. αἰ. ἡ; [οἤη νη}. 39) ἴο ἃ δῆᾶγὲ ἰὴ 1τῃ6 
]Π]αθης οὗ (Πς ργοαῖ ρσογηδο (δῖ ἴῃ ΑὈγᾶ- 
ΠΔΠλ᾽5 5666 4}} [ες παϊίοῃβ οὗ ἴῃ6 εἀτῖῃ (Οδη. 
ΧΙ, 2 ΕἾ, ΧΗ ας; ΧΡ. 5, 18; ΧΝΙ. 18) βδοιϊά 
Ὀ6 δεδοοά, μοη 81. Ῥδυΐ 8 ορροῃθηῖβ 
οἰαϊ πιο {Π|6ὲ56 ἀοδικηδίίοηθ ἴῃ σοηΐϊγασ ΜῈ 
ἢϊπὶ [ΠΟΥ τηθαπηΐ ἴπαΐ ὈΥ 5 Ὀίγι ἢ αἵ Τ ΆΓϑιιδ, 
ἢϊ5 Ἀοπίδη οἰΓἸ ΖΘ ϑἢϊΡ, Π15 ἱπίθσγοουσθο ἢ 
[ΠῸ Οοητ 65, ἢϊ5 πιοάς οὗ ἰγραϊίηρ ἴῃ. Μίοβδις 
ανν, ἢ μαὰ ἔουξειοἀ δ΄]5 πφιϊοπδ] ν, Π15 ργινὶσ 
6 κὸ5, ἢΪ5 ἡδῖυγα! τίρῃϊ ἰὴ (ἢ Μ βϑιΔἢ 5 Κίηρ- 
ἄοπι. ΤῊΪΚ5 ἰ5 γαῖ πὸ ἀοθβ ποῖ δον εἰ ΠΟΥ 
ἤὮστγο οὐ ἴῃ οτῃ. χὶ. 1 οὐ ΡΏὮ!. ᾿ἰ. ς, 6. [Ἃ᾿ροη 
(Π6 ρσγοιυηᾶβ ϑἰδίθαά ἴῃ [ἢ656 ραϑϑῖμοβ δηά ἰῇ 
Αοἴβ ΧχΙ. 2; ΧΧΙΠΪ᾿ 6 6 ᾿υ5Ὲ} 7 οἰαὶπις ἴο 
βίδηά, ἢ γεραγά ἴο 4}} τπ6 ροϊηΐβ ἴῃ 4165» 
τ(ἴοπ, οἡ ἴθ6 βδατὴς ἰθνθὶ ἢ ἢ]5 δηϊδσοηίϑῖβ, 
δ πουγχῇ ἢς δἰϊδοῃεα ἃ νεγὺ ἀἰβεγοηῖ να]υς 
ἴο ἴδ πὶ. 

28. Το φςοπίγουοσϑυ, πονενοῦ, ταυγηδὰ 
ΤΩΔΙΉΪΥ ὩΡΟη {ΠΕΙΓ γοϑρεςῖινο γοϊδί!οηβ ἴο (ἢ γβῖ, 
Οἡ [ον 58} στοιιπά ἣδ εἰδίπη5 δα! ΠΥ; 85 ἃ 
ταϊηϊβίογ οὗ (γίβῖ, 8 ρου οσ γ. “ ΜιηϊΞξίουϑ 
οὗ (σδγιδῖ ἄγ ἴπογ} [τκ πὰ ϑὰποβα: Ϊ 
ἃπ πιογο." [1 ἀοθβ ποῖ πιδίογ δῦ αἴδςϊς [Ππ6 
ξοπογαὶ ἀγιδ, ννμεῖθοσ 1ῃ15 θῈ ἴακθ ἴο πιθᾶῃ 
(Πα ἢΘ 5 Ἰῇοτα ἃ τη Πίϑῖογ οἵ (ἢ γϑὶ ἴἤδη ΠΟΥ 
ΟΥ̓ {Πδῖ, 1 τῆδν ἀγὲ πη ηἰδῖοσ οὗ ( γὶϑῖ, ἢς 19 
βοιποῖῃίηρ δεγοηὰ παῖ. Ηδς ἀοό5 ποῖ ἽἿοῃ- 
οδάθ {παῖ [ΠΟῪ ἀγε τη ηϊϑῖο β οὐ (ἢ γιβί (νυ. 15), 
διῖ πὲ ἴακοβ τπδπὶ δὲ πε ὶ]Ὶ ον νδὶιυᾶ- 
ἴοη δηά βρϑᾶκϑ νυ δὴ ᾿ποίϑινα ἰΓΟΣΥ ΒΟ ἢ 
Θχίθησς αἷϑο ἴο ἰ5 πιδύπεββ. Ης Κποὺν [8 
δάνογβαγίοϑ νου] ϑαυ, ἰπ {πεῖν ὈΠΠπα ἀγγοζδηςς, 
(παῖ τ ννγὰβ ἃ ραγί οὔ ἢΐ5 παδίζιιδὶ ᾿ΠΘΑΠΠΥ͂ 
(νἱ. 12) ἴο 5εῖ πίπιβοὶξ αὔονε ἴπεπὶ Ποη ἢ 
Πδά ἰη δεῖ πὸ ἴσια ΑροβίἊϑῃιρ δῖ 411. Τὸ 
βιδοϊδηϊτιδῖο ἢὶβ Δββϑογίίοη παῖ ἢδ 15 “στηογο;᾽ 
ἴδ 5κείοῃοβ ἰη νυἱνιἃ ἀθίδι! ἃ ρἱεΐῖιισε οὗ ἢ .5 
Ἰαῦοισα δηά ϑυβογίηρβ, ὈοάΥ δηὰ τηθηίδὶ. 
ΤΠς σοπιραγίσοη δοΐννθεη Βιπλϑ6]  δηὰ {Ποπὶ 
ΜΠ τοίογοποθ ἴο (ἢ686 σοῃς] 5 νεῖν 5ῃενν8 
δον ἴσ {ΠῸῚ ψεγε ἔγοπι Ὀεϊῃρ πιϊπιβῖογβ οὗ 
Οἰγίϑῖ. ὙΠΟ ἀϊά ποί ἰδθουγ, ουϊ οἰαϊπηοά 



ν, 214-26. 

24 ΟΥ̓ δε [εννγ5 ἄνα τἰπγ68 τεςεϊνεά 
“ Ὅευξ, “5. 1 4 (ΟΓ σἐγίβό: βϑᾶνε οῃδ. 
3. 

ὡς ΓΏγισα νγὰβ 1 θεαΐει νυνί τοάϑ, 
Οὔςε ννᾶβ8 1 8ἰοηδά, τῃτίςε 1 βυβεγεά 

ἴῃς ἔγυ!5 οὗ δέ» ἸΑΌΟυΓ ᾿ν 15, 16) δηά, 
ἴος ἃ τεάϑοη οἰαϊσὰ ἰῃ (δὶ. υἱϊ. 12, ΤΠῈῪ 
Ἰλεκεά νυ ἢ}]6 μα δὰ [ἢ πα ϑρεηβ80]ε κίρῃ οὗ 
ΑΡοβ  ἜβΒρ ἑοτγεῖο! Ὁγ Οἰγίδέ ({μυΚεὰ ΧΧΙ. 12, 
13), ΡεσβεουϊΐὶἮοηβι ὅ6ε ἱ. 4-τὸο; ἧἷν. 7-16; 
ΥἹἱ. 4-ἰ|.90. ΤὮδ τυ βῆ οὗ ἢ5 ἔδο η}5 Ὄνογ-τ 65 
οχδαςΐ σοηϑίσιοςίοη ἴῃ {86 ἤγδὶ ἰουςῆθ5 οὗ [ἢ 6 
Ῥὶςΐυγο, Ὀυϊ “[ἡ Ἰαθουγβ ποσῈ ΒΆΡΟΣ δ π- 
ἀδπε]γ ἰ5 αιδ ἰης6} Πρ] ]6 45 ᾿ἴ δἰαπάβ. [ἢ 
“ὁ ΤῃΟΙῈ 5 ΡΟΥΔὈι Πα ΔΏΓΥ ᾿ 18 ἃ βίσιςϊ σοτῃραγδ- 
ἔνε, ἰἴ πηθᾶη8 [πα [8 βυρεγαδιυπάσπος οὗ 
Ἰαθουγϑ 15 σσθαΐοσ ἴδῃ Πποῖτβ, ἀπά τ νου]ὰ 
ἴδεη ὃκ ἃ ςονεγί ἰδιηΐῖ, Ὀεοδιιδε {ΠΕΣ Βυρεγ- 
δοιηάδησε οὗ ἰαθοιγβ ννᾶ8 ἤοπὸ δἵ 4]}. [ἢ 
ἔδνοινς οὗ ἰδκίηρ ἴἴ ΟἿΪΥ 45 ἃ εἰγοηριῃοηεὰ 
Ῥοϑιῦνε ἰ5 [Π6 5ίπηρὶς ψοτγὰ “ οἴδη ᾿ δἵ τῇς 
ἐπά οὗ ἴδε νεῦβε. Τῇα ᾿ἰαθουτθ πηεαηΐ ἅΓῸῈ 
ἴῃς νψνελγίηρ [ο}}5 οὗ 84 πη)5ϑ ΟΠΑΥῪ ἸΠ6 (νὶ. 5). 
ΤἼε 5[ΠΠ|ΡῸ5 ΠΔῪ ΟἰΠποσ Ὀ6 ἴῃς οἶΔ55 οὗ νης ἢ 
ἢ ΡΓΘΒΟΠΙΥ ἀπ! ηρυ 565 ἴννο ἔογηβ, ΟΥὁ ἴῃ 568 
ΙΓ ἢ δ6 τϑορινοὰ ἰπ ῬΟΡυΪΑΓ ὈΡΓΟΔΓΘ. 85 
ἀϊδιϊηρυἱϑιεὰ ἔτοπὶ ΡυπΙϑηπηεηΐβ δὲ ἴῃς μδηά5 
οὗ ροϊιςσθ. ΕῸΥ ἱπιργϑοησηθηῖβ 566 Υἱ. 5. Τἢα 
ἴυγαὶ “ ἀθδῖ ἢ" αἀδθηοῖθβ εἰἴ ποῦ [ΠπῸ νδγίουβ 
ὉΥΤΩ5 ἴῃ ὩΣ ἀοδί μαὰ ἱπιροηήδά οἵ (6 
ΤΆΔΗΥ Οςολϑδίοηβ οὐ ΨὶοΒ δὲ δαὰ ὕδθη ἴη 
ἁυίίσυϊο π]ο τ 8. 

24, Ὠοδίῃ ᾿οδό5 ῃἷτη οἡ ἴο ρΡεηδ]ὶ βυυετγίηρς 
ὙΠΟ ννοσα οἰ οσ οὶ Υ σοπησοϊεά ἡ] ἢ ἀθδῖῃ δηὰ 
οχοοιπίοη (Μαῖζ. χχνι!. 26) απὰ ἴῃ τῆς ἰηβῇἔ[ς- 
τοη οὗ νῆϊς ἢ ἀφαῖμ ἰἴϑε]  ϑοπηθίπιε5. δεῖ} } Ὁ 
οσουγτοά. Ηδ ρεσῃδρβ ρίνθϑ ργθοεάεξηςε ἴο 
7]ενῖβῃ ρα ηἰδἢπιοηῖβ θεσδιιϑ6 [ἴ ννὰ5 ρεσυ τὶν 
ξαϊ Πρ ἴο πὶ ἴο παν Ὀδθη ἴπιι15 Πδηάϊθαὰ Ὀγ 
ἢϊ8 Ὀτεϊῆγεη δοσογάϊηρ ἴο (6 β65ἢ ννῆοπὶ Π6 
Ἰονθὰ 80 ἔεσυεηῖὶ (ΚΒ τ... ᾿χ. 2, 3), δηά ἰγοσδιι8ὸ 
δδ ννου]ὰ πάνθ δβοδρεα {παΐ ἰγοδίπιεης δὰ ἢθ 
Ῥγεδοβεὰ ἃ [εἐννϑὰ οβροὶ. Εογ βοουγρίης 
866 Πριυΐ. χχν. 2; ΧΧΥΙ. 58 ΗΕ, ὙὌὙΠα ᾿ηβῖγυ- 
τιθηΐ υϑεἉ ἰη ἰαΐοτ {ΠΠπ165 18 5414 ἴο ἤᾶνθ γϑϑεπι- 
δ]οὰ τπ6 Ἐ υδϑίδη Κηουῖϊ. ὙΤῆδ ἰορᾶ] πυπ θοῦ 
οὗ ΞἴΠΠρΡ65 νν»2ὰϑ5 [ΟΧῚΥ δηὰ [ἢς οπλβϑίοῃ οὐ οὔθ 
ΒΊΓΙΡΕ νγ»δβ ἃ Ὀγδοδιυίίοη διαὶ πϑί υἱοϊαδιίηρ ἴῃ 6 
δἰγιοῖ ογάογ (ευΐζ. χχν. 3). ϑοπῆδ {Π|ηἰ [Π6 
Βοουσρο δδά ἴζγοθ ἰλ5ῆη65 δηά ἰῃαῖ [Ὠϊγίθοη 
δίγοϊος ΈσῈ δάχηϊηϊϑίοεσγοαδ, ὙΠαῖ 81. δι] 
ἐπάυγεα {15 ρΡΘηΔΙΥ ἤἥνε [1Π165 δηὰ γεῖ ᾿ϊνοὰ 
5 δὴ ΠΠ]υπιγδίίοη οὗ ἢϊ5 ςορτῖπη4] ἀ 6] ἸΥΘΤῪ ΟΥ̓ΘΓ 
ἴο ἀδαῖν ἰη οτάογ [παῖ {86 6 οὗ (τισὶ τ ἢ 
Ὀς τηδη διε ἰη ἢ15 πιογίαὶ Ποϑὰ (ἰν. 1 1). 

45. Βοαρίίϊηρ στ τος νγδβ ἴῃ6 ἘοπΊδη 
Ριυιηβητηθηΐ, ἱπῆ!ςῖοα ννἢ ννᾶπά 5 ἢ ]ςἢ νν τα 
Τορτοβϑοηῖοα Ὁγ ἴῃς ἰἰσϊογβ᾽ ἔβϑοθβ. ΟἾΪΥ ομἊ 
οὗ ἴδε [ἄγεθ Ἵδ865 ἰ5 γεσογήδα (Αςίβ χνὶ. 22) 
ἴῃ ὙΠὶσοἢ 851118 4]50 κιβετεὰά. ὙὉὍῇῃὲ Αροβί!θ 
της μάνα ϑανεὰ ἢ πη86} 6 ΟΥ̓ ρῥ᾽εδάϊηρ 18 

11. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. ΧΙ. 

δα ρννγεοκ, 4 πίρῃς ἀπά ἃ ἀδγΥ 1 ἢᾶνε 
Ὀεδη ἰηῃ ἴπε ἀεερ; 

26 75 Ἰουγπαγίποϑ οἴη, ἐπ ρετ]]8 
οὗἁἨ ννδῖεγβ, ἐπ ρεῦ β οὗ γοῦθεῖβ, 152 

Ἀοπιδη οἰ Ζεηϑῃὶρ (Αςῖβ χχὶϊ. 25), Ὀυϊ ἢ6 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ ῥγεξετγεὰά ἴο δῆατγε ἴῃε ᾿ἰοῖζ οὗὨ ἢϊ5 
σο]ϊθασιιθ. Ὅῆρ οἠς ᾿πβίδηςς οὗ βἱοηίηρς ἴοοῖς 
Ρίδες δ 1ὑγϑίσγα δηα αἱ ἴῃ ᾿πϑιραϊίοη οὗ [ἐνν8 
(Α-ςἴϑ χίν. 19). Εἴνς 8εα-τ- νογαροϑ, θεβϑί 65 ἴῃ 6 
Ϊαϑὲ ἴο Κοπιςδ, ἀγὸ γτεσογάοα ἴῃ ἴῆε Αςῖδ, ἰῃ ΔΗΥ͂ 
οης οὗ ψῃ]οῇ, δι ρροϑίηρ ννηδί 15 ποῖ {ἰκεῖγ, 
τῆλϊ {ΠΟΥ ψνογα “ἢ (ῃ6. Αροβῖϊο σηδάθ, ὁῃ6 Οὗ 
ΤΏΟΓΕ οὗἩ ἴΠε86 δῇ ρννγο  Κ8 ΤΥ ἢάνα οςσιγτοά. 
“Α ηἱρῃϊ διά ἀδγ δᾶνθ 1 ραβϑοὰ ἴῃ ἴδῃς ἀδθερ.᾽" 
ΤΠἼ15 ταυδῖ αν ὈΘΐΔΠΘη Πἰτὰ ἴῃ οἠς οὗ ἢἰ5 
ΒΡ ΓΈ ΚΒ, ἴοσ σοπίοχί δηὰ ἰδησυαρε ἀεῖογ- 
γαϊηθ ἴἢ6 ἀδερ ἴο πηόδῃ ἴμ6 564, [{{πῸ “ ἰὴ " 
ΈΓΟ ΡΓΟΘΒοα ἴἴ νγοι]ὰ ᾿πάϊσαῖο Δη ΘΧχροσίθηςα 
πἰκὸ τῇαῖ οὗ Ϊ]οπαὴ, δυϊ [86 ὀχργοβδϑίοῃ πϑρά 
ῃοῖ τιοδη τποῦὸ ἴμδη δας πὸ δὰ ὕεθη ἀγίνθη 
δῦοιϊ αἵ 568 οὔ ἃ Γγαΐζ οὐ ἃ γαστηθηῖΐ οὗ ντθςοκ, 
ΟΥ̓ δὰ ὕσοοη οᾶϑδῖ ἸρΡΟΩ 50Πὶ6 τοςὶς δυοσ δηὰ 
Δηοη ονοῦ- νγαϑῃθα δγ ἴῃ νᾶνοβ. Τε ρεγίοοεϊξ 
ἴεπϑε δ 5 ἴο [ἢ διν!ἀη655 ὈΥ ρῥἰδείης ἴῃς ραϑί 
ἴῃ σοπηδοῖίοη ἢ 1[η6 ῥγόϑεηΐῖ δηὰ δἰπιοβῖ 
ΟΡγοβθηςηρ [Π15 ΘΧΡΟΣΊΘΩΘΘ 85 ἃ οἤδγδςῖοι ἰϑίϊς 
οὗ [86 Αροβϑῖϊθ. “1 δὰ οπὸ ννῆο δανὲ ραϑβοά, 

26. Ηες τονογσῖβ ΠῚ Ῥδγί οι ]γβ ἴο βθοπογα δ 
δηᾶ ἔγοπι νου ἴο ϑδιιδίδηζίινοβ ἱτπουῖ (ἢ 6 
αὐἰάϊτίοη οὗ ἴῃ6 ἘΡΤΡΟΡΗΩΕ “1η,᾽ ἃ5 ἴῃ Υ. 23, 
ἴΟΓ νης τπογοίοσγε ἴἴ 18. νν οὶ] ἴἰο βιιδϑίτυζο 
ἐγ. ϑυςἢ τηοα!ἢσδί οη5 ἅγα πδίιγδὶ ἴῃ ἃ ἰοπς 
οφίδίοσυς, ἴῃς ἰἰοπ5 οὗ ψνΒιοἢ ϑιυσοροα οπδ 
ΔΠΟΙΒΕΓ ἴῃ ἴδ γαρι ἃ βυνδερ οὗ βἴγοηρ ἔδοϊην, 
δηά [ΠΟΥ γε ηοΐ ἴο δὲ βυθδ)οςϊεα ἴοο 5:ΓἸ ΓΕ 
ἴο ;γδπιπηδῖῖς] ἰοϑί8. Ηἰ5 αἰβαϑῖευβ ΕΥ̓ 56ᾶ 
Γεπλϊηκἱ Ππλ ΟΥ̓ ἢΙ5 Ἰουγπενβ Ὁγ ἰληὰ, Τῆς 
Εἰ ΠΟ] δηά οτηρμαῖϊς τεϊςογαϊίοη οὗ ἴ[π6 ννοσὰ 
ἐς Ρ6Γ115" 5: 5η1ῆε5 παῖ ΠΟΥ ΠΟΥ νν5 ἢς 5αᾷδ. 
ΤΠ6 ἢγθὶ ἴννο ἔογιηβ οἵ ρου ἅτ βυρροβιθὰ 
ὈΥ “Ἰουγπεγίηρδ." Ηδ Παὰ ἴο ννδάδ, ϑυν]πὶ 
ΟΥ̓ ΟΤΟΒ5 ΓΙΝΘΟΓΒ δ {πὸ στϑκ οὗ {πἴ ἔτοπι 58:04158, 
ΤΑΡΙ5, ννθιγ]ροοὶβ οὐ Ποοάβ. ἘἈΟῦΌΡΕΓΒ, Κα 
ἴῃοϑεὲ. οὐ ἴπ6 τοδα οΐνγεεη [εγιυβδαὶοπὶ δηὰ 
͵εγιςδο ἴῃ Π6 ραγαῦ]ς, δδουπηάραά ἴῃ Ραϊοϑίϊης, 
δγγία δῃηὰ αϑίὶὰ Μίπου. ΕῸΣ ἰηϑίδησεβ οὗ 
ἀδῆρον δὲ ἴῃς παηάς οὗ 18 ονῆ γᾶςθ, ννῇο 
μαῖοά ΠΙπὶ ἴὺΓ ἢ5 δροϑβίαδθυ δηὰ ἢ 158 ἀοςίσίπο, 
8566 Αςἴβ ΧΙ. 45, 50; ΧΙ. 2, δ: ΧΥΪ. 5, 13: 
ΧΟ. 16. ΧΙΧΟ ο: Χχὶ. 22. [{ νγνὰὰβ ηοῖ ιιηπιδιιαἱ 
ἴοσ ἴΠπεπὶ ἴο [ἴδ ἴῃ νναἱῖ ἴογ πὶ ἸΏ ἢ15 ἸΟΌΓΠΟΥΒ, 
δηά πε ἀου δ61655 ἢδα ἴΠ686 ᾿ᾶ565 ραγ σι ΑΓ ΪΥ 
ἰπ 5 πη. ὙΤῆς Ὠραϊῆθη νοῦ ΚΣ ΘΏΘΓΔΙΙΥ͂ 
δε γγε ὉΡ δραϊηβί μἰπὶ ΟΥ̓ [ενν5, 45 πιοϑῖ οὔτε 
ΓΟΙΕτ (69 751 ρίνοη ρῦουθ. Ὅὴδ 54Π|6 ἰη86- 
συγιγ ΟΥ̓ ς δἰϊοηάεα ἢτπὶ ἴῃ 4}}] ρἶδοθϑβ ἱπμαδιτοὰ 
ΟΥ̓ πΠΙ Πα εα, γνοῖμεν ἴῃς νυ] ἀἜΥ 658 οὔ ]δπά 
ΟΥ οὗ νγαῖοσ, ΕῸΥ ἴΟὙΤΗΒ, 45 [λαπιδβει5, Αςῖβ 
ἶχ. 29; 1 Οογ. χὶ. 22; Απίοςμ ἴῃ Ριϑιϊδ, 
Αςῖδ ΧΙ, ςο; σου, χῖν. ς; 1 γϑίγα, χῖν. το; 
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ὈΘΓ 5 ὃν γιης στύπ σουπίτΥπΊθη, ἐπ 
ΡΕΓ}15 Ὁγ τῃε ἢεαΐμεη, ἐπὶ ΡεΓ]]5 ἰῃ τῇ 
οἰἴγ, “π ρεγ]ς ἴῃ τῃ6 νυν] ἀθγπαβθ5, 1π 
ΡΘΓ5 πῃ τῆς 868, ἐπ ρεῦ 5 ἀπιοηρσ [4156 
Ὀγεῖῆγεη ; 

27 [τὰ ννελγπεβ5 ἀπὰ ρϑϊπἤιπ6585, ἴῃ 

ῬΆΠΙΡΡΙ, χυῖ. το ; Ὑοββδὶοηίςδ, Χυ]. 5 ; Βετθα, 
χνῖϊ. 11: Οοτπίῇῃ, χυῇ!. 12: ΕΡΠΘσι15, ΧΙΧ. 22. 
ΎΠΟ ῥοῦ 5 ἰπ ἴπ6 ν]άθγηοϑ5. τῆς Ὀ6 ΠΙῸΠῚ 
τοῦθοῦβ, νὰ Ὀθαβδῖβ, ἤραῖ, νη 5, 584Ππι18 ΟΤ 
ὈΠΟΘΓΙΔΙΠΙΥ οὗ τοιάθ. Οἡ 5684 ἴῃ6 ρϑηΐσγαδὶ 
ἄδληροῦϑ οἵ νυν ἢ [86 σᾶ5865 ππιθπ ]οηδα ἴῃ Υ. 2 5 
ὍΣΟ 5ρϑοϊδὶ ἰπϑίδηςεβ. Ροτβ ἁπιάδὶ [αϊβθ 
ὈγΘΙΆγθη ΤσσιρΥ πὲ ἰαδῖ ρίαςθ, Ὀθοδιιδα ΤΠΘΥ͂ 
ννογο ἴπε πιοβσῖ ραϊηξ! (ΡῈ}]. ἢ}. 18} δηά Ἰὴ ἃ 
ςογίδίη 56η56 ἴῃ μγραῖοβξί ᾿παϑηλις ἢ 85, ΠΟΥ 
16 τηδϑὶς οὗ ἰονθ, ἴμεν Ἴσάῆς πραγθϑδί ἴο ἢ 5 
Ρούβοῃ. Ηδε πιονεὰ ἀπιοηρβὶ (ἐν) {πε πΠὶ. 

47. Τῆς συγτοηΐ οὗ 5 ποι 5 8.458 σαττιοά 
Ὠΐϊπὶ ναῦν ἱπίο 5ι:Ἐδγίηρ5 δηὰ ρεῦ 5, δυῖ 6 
45 ποῖ οχῃδιιδίθα ἴπΠ6 Ὄχεγίίοηβ δηά {718]8 
ψ ϊςἢ νναϑῖοα 5 θοάγ,. ὅδὸ Πα Γοϑιιπγὸθ [ἢ] 
ὙΠ ἴννο βοηογαὶ ννοσγά8 οὔ νος 6 ἢδά υδεὰ 
ΟἿ ἴπ ν. 23 διὰ σγϑουστηρ ἴο [ῃ6 ῥγεροϑιίοη 
“η αἷδο ϑοά ἴῃ ν. 22. "Ἴδ οἱ] διὰ 
Ἰδῦουσ." ὍΠδ ἤγϑὶ οὗ (Π656, ἴῃ ἴδ6 οτἱρίηαὶ, 
ἀφβογιῦεβ ἴῃς φρῇγϑίοαὶ ΕΑΓ δηὰ ἴθαγ δηά 
ὙΥΘΑΤΊΠο55, [πῆ βοοοπ ἴμ6 ραϊπίι! οἤοτῖβ οὗ 
ματὰά νοσκ. Τῆὲ ἴννο ἴοσπηβ ἃγὰ ἔοιιηά ἴο- 
ΟΙΠΟΥ ἰπ 1 ὙΠ6855. ἴ᾿. 19 δηά 2 ΤΉδ655. ἰΠ]. 
8, ἀπὰ ἰπ Ὀοΐη ράᾶβϑασεβ ΠΕΥῪ τοίεσ ἴο [8 
Παπαϊογαῖ. [ΙΕ τῆαΐ 15 ΠΟΙ͂ 5θῆ86 ἤοσθ, ννῈ 
ταδὶ ϑιροΪγ ννμαΐῖ 15 δαάἀδά ἴῃ τῇς ἴννο 
ῥάϑϑθξοϑ αῦονοὸ τοίεγτεά ἴο, τμδἴ ἢὰ Ρυγϑιδά ιἴ 
Υ πίσϑι 45 ννῈ}} 25 ὉΥ͂ ἐὺ δηά 50 ἱπειιγγοά 

(Π6 ἢγϑὶ οὗ ἴ ρῥγινδῖίοηβ ψῃϊςἢ ἢ6 ρῥσγοςσθεαβ 
ἴο πιοηίίοπ, νναπὶ οὗ 5σἰεθρ. Ηδ δ͵]5ο βασγιῃςβα 
βδίθερ ἔογ τοδοῃίηρ δηὰ ργεδομίηρ, Αςῖβ Χχ. 31, 
85 Μ}6}} 25 ἴῸΓ ῬΥΔΥΘΓ δηὰ τηθϊτδίίοη 1 ὙΤ Π655. 
1. τος Τὴ πυροῦ δηὰ [Πἰσϑῖ πποαηΐ νΟΓα 
ποΐ οηάιιγεοά ἴῃ νο]ιηΐδγυ ἀενοϊί οηδὶ Ἔχογοῖϑοϑ, 
Ὀυΐ ἴῃ ἔδηλποβ, ἀγουρῃῖβ, ἴῃ (ἢ νυν]! ἀθγη 655 ΟΥΓ 
δῖ 8568, Οὐ οἡ ἰοηΐβ ᾿ουγηου5. ὍΠε λϑίηρ5 ἅΓῈ 
αὐρϑίϊποησο ργδοιϊϑοὰ ὑνῆθη ἢς ῥγοξεγγεά [115 
τ Πἰϑίοσιαὶ ἰαθουγα ἴο [6 5δ[ἰ5δοίίοη οὗ [18 
ννδηΐβ (ΥἹ. 5). 

28. ΟΥ̓ {πὸ ΠΔΠΥ ννΑΥ5 οὗ ἱπιογργοίίηρ [ἢ 15 
ἀἰιθίςυΙς νοῦ ἴῃ ἴνο ννῆϊοἢ ἢᾶνθ τηοϑῖ ἰη 
{ΠΕΡῚ ἑδνουγ ἅΓ6 : 1. "ΑΡασί ῪἋΣοτ" ΟΥ̓́Κ ποῖ ἴο 
χηϑητίου [8080 δίῃ 585 δεῖ [Π0ΣΘ6 ΔΧΥΘ 
Ὀοπδὲάοθπ, (ἴΠογῸ 15) 189 ἀδὲὶν οπδοῖ ὌΡΟΣ 
0, 8 Δ χὶ ΟἿ (γ6 [ῸΣ δἷΪ ἴῃς (ἢιισο 65.᾽ 
Αςοογάϊης ἴο [Πἰ5 186 “ἘΗΡ5 νης ἢ ἅΓΘ 
Ὀεβιθ5 ἀγὸ οἵποσ μαγάϑῃ!ρβ οὐδοῦ δπά αὔονθ 
ἴποϑε νυ ἰςἢ ᾿ς Π45 δπιιηγεγαῖεα δηα Ὀεϊοηρίης 
ἴο ἴῃς β8ᾶπι6 σδίεροσγυ, δυῖ νυν ἢ ἢθ δοβίδι 5 
ἔγτοπι βροοιγίης. Ηε ᾿ἰεανθβ ἴῃς ἰ|5ῖ οἵ 5: ς- 
ἴηγ8 πιο σοπλα ἁροη ἢϊπὶ ἔγοπι {ἰπλ6 ἴο {ἰπ|6 
ἱηοοτωρίεῖθ, ἴο πηϑητίοῃ οπα νν οἷ ᾿γα5568 

1. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘΞ. ΧΙ. ν. 27-- 29. 

ννδῖςηρ5 οἤεπ, ἴῃ ἢυηρεῖ δηά τἢϊγοῖ, 
ἰπ [ββιίπρϑ οἴζεη, ἰῃ ςο]ά δηἀ πακεάῃεϑβ. 

28 Βεβίάε τῆοβε τῆϊηρθ τῆλ ἅγὲ 
νους, τῆλῖ νν ἢ ἢ σοπιχεῖῆ ὕροῃ πὶ 
ἀλη γ, τῆς σατε οὗ 4]} τὴ6 σμυτς 8. 

29 ὟΝΒο ἰ5 νϑεακ, δπὰ 1 διῃ ποῖ 

ὉΡΟῚ ἢϊπὶ ἀδῖὶγ. 2. "Αρατί ὕσοιηῃ ἴ8οϑ9 
Ἐἰη585 ΨΔΙΟΒ 010 8Δ10 Ὀοδὶάθ8, ΥἱΖ., 
189 ἀδ ὲν ομδοῖ ὌΡΟΣ πιθ, [8 9 ΔΙΧΙΟῦΘθ 
ΟΔΥΙΘΊΥ͂ῸΣ 81} [ἘΘ ΟἸὍΤΟΣ 98." ΔΑορςσοτγήϊηρ ἴο 
(ἢ15 “τῆο τῆϊη 5 νυῃῖςἢ ἴΠογε ἀγὸ Ὀ6514155 " ἅΤ6 
{πε οπηϑεῖ αηά (6 σαγὸ, απ ἴἢ6 σοποϊγιςθοη 
ἷ ποῖ 50 τηϊοῇ ΔΠ ἰγγορι αγ δἀρροβιζίοη οὗ 
ποπηϊηδίϊνεβ ἴο ἃ βϑηϊίνο, 88 ἢ ΘΧΟΪΑΠΊΔΙΟΓΥ͂ 
τηοάς οὗ βρεακίηρ, ψηϊσ σδιι565 τῆ ΑΡροβί!ς 
ἴο ἤτον ἴὴ ἵἴννο ποπηϊηδῖῖινε οῶϑθ5 νιδουΐ 
ΔΩΥ ΓΟρυ ΑΓ Τσοηβίγυςτοη. ὅδεεὲ Βυῖί. Ν, Τ. 
Οταπιπι. Ρ. ό9φ. Τὴ οπϑοῖ 18 ἴπ6 σοπίπι) 
τοβοτί δηά σγοίογθοησο νυ ῃ] ἢ ρᾶγί 5. δηά ἰπά]- 
νἱάυ4]5 πλδάθ ἴο ἢϊπὶ ἢ [ΠΟΙ͂Γ νάγίοιβ αἰ - 
οὐ]πι65, υσβιοηβ, ννδηΐβ, σοτηρία! ἴθ. ὙΏ656 
δε ἀεβοσιδεβ ΌΥ ἃ βἴγοηρ ἴοστῃ  ς ἢ ἀδηοῖοβ 
ἃ Ποῖ] 6 ̓πϑαγγθοϊίοη ΟΥ̓ 4554} (ἐπισύστισις) 
νΥ ΙΓ 5 ἀρρ οὰ ἢ ΝΠ. χχνί. ο, ἴο ἴδε ὑρ- 
τἰϑίης οἵ Κογαῇ, ᾿αΐδμαη δηὰ Αδίγαπη. Τῆς 
οδ)]θοτίοη ἴο (ἢ]5 Δρρ!!σδίοη οὗ ἃ ἴεστῃ τ ῃΊ ἢ 
15. ΣΘΏΘΓΑΙΙ υδοα οὗ Θποπηΐεβ, 15 ποῖ ἃ βίγοῃ 
οπὸ Ὀδοδιιδθ εὐθὴ [5 οννῆ δοῖβ, (δου ρὴ 86 
ορροϑιίῖθ οὗ Βοβί! δ, ἀγθ, ἴὴ ἴῆς ἕογοι Ὁ]. ἀϊςιίοπ 
ΜὮΟἢ σῃαγαοίογίϑοβ [ἢ 656 σμαρίοῦβ, ἀδϑικπαῖοα 
ὉΥ Βοβ[16 ἴεγπ8. ὅ66 Χ. ς (αἰχμ.) χὶ. δηά 
χ. τ6. Ης ἀἄοεβ ποῖ πηθδῃ δεῖΐυ αὶ] ΠοϑΈ ΠΥ 
Ὀιϊ ἃ ῬΓΞΘΒΌΓΟ 845 ὈΓρεηΐϊ 45 ἴπαΐ οὗ δίϊδοκίησ 
ΘΠΘΠΊ 68. 

ΤΠο ϑεσοηά 5 ἴδ Ὀοβίῖ οὗ ἴπ6 ἔννο νίονυνβ 
ἂῦονα είνοη, δηά ἴῃ6 ρτγαπιπηλίῖοδὶ αἰ] σι γ, 
ΜΝ ΠἰςὮ 566 π|5 ἴο Ὀ6 ἃραίηθί τὶ δὶ ἢγβί αἰρῇῃϊ, 
6 ΓΟΔΙΪΥ ἴῃ [5 [νοῦ ΓΣ, δεσδιιϑο ἴτ 5 ἡδίιγαὶ 
δηά Ῥαυϊπο. Ιἴ ἰ5 γτρῃϊ ἴο 5ᾷὺ τῆαλϊ βοπὶς 
βοοά ϑοβοϊασθ 511}} τηδιπίδίη της τοπάοτιην 
“ὙΠ Ποῦ [ῸΓ παρεκτός ἀπά δοϊὰ τπ6 ἀπ το 
Ὀ6:--ἀρατί ἔγοπι ἴποϑο ΤΡ 5 παῖ ἅγὸ ψτδουΐ 
τῆς σαγε οὗ δἱϊ τ6 σμυγο 65 ρΓΟ5968 ΠΡΟῚ τΘ 
ἀδιὶγ,᾿ νν πο 56 ἀνουγεά, ἰἴ ἀρρεάγβ, Ὁγ ἴδε 
Οορῖϊς. ΤῊ 8 ἱπλρ}168 ἴῃ γοδάϊηρ ἐπίστασις 
ρου Μψνἢϊςἢ 866 ποίο δῖ οπά οἵ σμπαρίογ. 

49. [Π|]᾿ι8ϊγαῖϊΐοη οὗ τῃ6 οπϑεῖ δηὰ ἴδε 
δηχίοῖγ. νΒθησνο δῆγοηθ Ψψοσα ςοῃ-» 
βοίθηςςε, μανίηρ θθεη ἐδϑῃίοπθὰ ἀροη ἴπο ἴᾶνν, 
[48 ποῖ στον ἴο ἴῃ ἴσιο υπαογϑίδπαϊης δπά 
Ἔχογοῖβο οὗ Ο σίβιιδη ἔγοθάοπι, ἰι5 ψψοαῖκ ἀπά 
τῃεγεΐοσε τγουδὶοὰ Ὁγ τῆς υ86 οὐ δθιιδὸ οὗ 1] 5 
ἔγεεάοπι οἡ ἴῃε ραγί οὗ οἴπεγβ, ἴῃς Αροϑίϊὸ ἰ5, 
Ὁγ τῆς Ιἀσπιϊβοδιίίοη οὗ βυτιραίηυ, ννοακ ννττἢ 
ἢϊπὶ δηά ἔδεϊβ ἢ15 ννθακῆθββ 85 ἰἢ [ἴ ψψεσγε ἢϊ5 
ονῇ (1 ον. ἰχ. 2. Ὑ δῖ {Π18 ἰ5 τὴ6 ἔοστῃ οὗ 
ΥΘΔΚΠ655 πιεληΐ ἰ5 γεηάεγοα δἱπηοϑὶ Ἴθγίδιη 
ΌὉΥ ννῆαῖ αὶ Κπονν οὗ ἴῃς γεϊαϊίοη οὔ [νυ ιβῃ 
δηά Ὠεαζῆθη σοηνογίϑ ἴῃ ταϊχοὰ ΟΒυγοθοβ ἀπά 
ἜΒρΡΘΟΙ ΑΙ Υ ὈΥ 5000} ἃ ραϑϑᾶξὸ 88 1 ΟΟσ. υἱ 1]. 7, 



ν. 30---33.} 

τγεακ ἡ ψνῆο ἰ58 οἰξδηάεά, δηά ἴ θυγη 
ῃοῖὶ 

20 [1 πιυϑῖ πεεάβ ρίοτγ, 1 ν}}}} 
ΒΙογΥ οὗ τπὰὲ τῆϊηρθ νος ἢ σοηοεγῃ 
ταΐπς ἰη βγη εἰ 68. 

41 ΤΠῃε Οὐοἀ «πὰ ἔδιδε οὗ οὐ 
Ι,οτά 6508 ΟΠ τϑῖ, νν ἢ] ἢ 18. δ] εβϑεά 
ἔογ Ἔνεγηϊογα, Κπόνγεῖ τῆλ 1116 ποῖ. 

τῃἰςἢ ἔυγη 568 ἃ οᾶ56 ἘΧΑΟΓΥ ἰη ροϊπί ἴῃ 
ςοπηδαοίίοη ἢ πιεδῖβ οβεγεα ἴο ἸάοΪ8. ΤΉ 656 
ννθᾶκ Ὀγοῖῆγοη σγοϑογίθα ἴο ᾿ἰπὶ ἴῃ ἴΠΟΙΓ ρεῦ- 
ΡΙοχ τ!|65 ἀπά πιαάδ δῃ οηβεῖ Προ ἈΪπΠὶ [ῸΓ σοιη- 
86] δπὰ ἢεοὶρ. ὙΠΟΥ Ππδά οἰθασὶγ ἀρρθαϊθά ἴο 
δΒῖται θοῖῃ αρουΐῖ Π6 γεϊατοηβ οὗ {6 56χεβ δηὰ 
Ραγιϊεὶραῖίοη ἰῃ ἰάΔο]-θαπηιεῖβ.Ό. “Ψ{Β8ο ἐπ 
ΘπσαρΡροϑὰ (ἰπἴο 51η}) δηᾶ ἴ δὰ ποῖ οὉ Ἔσο, 
( ἱπαϊβηδιϊοη) ἡ " ὙῊΕ οὐ ΠΔ] [ογ “15 εη- 
γαρρεά," 15 ἴοο οἴϊεη γεπάογεά Ὁγ “18 οἤϊεηάεά, 
ψπιο ἢ ἀοεβ ποῖ εἶν [Π6 ῬΓΟΡΟΙ 56ῃ86.Ὀ Τὴ 
ς286 πιθπιὶοπδά ἰῃ Ἂ ΤΟΥ. νἹ}. 7 βϑῆοννθ ΘΧδοῖΪΥ 
ὙνὮδί ἰ5 πηιθαπί ἴθγο. [1ξΔ πιδη ἢδ5 ἴῃ Κηον- 
Ἰεάγψε ἴο ἀϊδοοσγη ἰδαῖ δὴ ἰάοὶ 15. ποίῃιηξ δηά 
(παῖ τε ἔαςϊ οὗ πιϑαῖβ ἢανίπῷ ὕθθη οἴἴἶεγεοά ἴο 
ΔΠ ἰάοἱ τη κοα πὸ ἀἰβεγοπος ἢ τορᾶγὰ ἴο 
[δόπι, ἢς 8 “ἰγοπρ δη πιΔῪ εαἴ ΜΠ ἱππρυ ΠΥ. 
ΤΠ δῆγοης 85 βογιιρ θα οὗ σοηβοίεηςε δου Δη 
ἰάοἱ πὰ 8ῃ ἱπιργεϑϑίοη τῆδί πιοαῖβ οἴεγεα ἴο 
1 μανὸ Ὀθεη ἀοβοογαϊθα δηὰ Ὀεσοπὶθ ὉΠΠΟΪΥ, 
Ἦδ 15 «υεαξφ. ΙΓ ἴδ Θὀχαπιρὶθ οὗ [Π6 βίγοηρ, 
ὙΠΟ ἴῃ βίσοηρ τη δῖ δυιςἢ πιοαῖβ ἰοδ 5 [ἢ τυεαξ 
ἴο ρασγτεἰραῖο αἷδο, που ἢς [45 ἃ Γαβρι νηρ 
οὗ σοπδείθηςθ, ἢ6 ἰ5 ἀεςογοά ἱπῖο 5ἴη, 15 σοη- 
δοίθποο ἰ8 ἀθῆ] θά, [{|5 οἱαίη ἔγσοπι τ (Οσ, ν11}]. 1.2, 
θεὸ ἴΠ6 σαπὶῈ ννοσγὰ “ ΘΠ ΓΆΡ Οσς ΓΒ, [δῖ Π]5 
Ἰηἀϊχπηδίίοη ννᾶ5 πιυςῖ δηὰ οἴξη Κιηα]εά Ὀγ (ἢ 6 
τε Κ]ε85 σοηάμαςΐ οὗ {πε ννῖϑϑ δηὰ ἐπιδης!ραϊεα 
δἷ Ἑοτγίηιῇῃ, 

80. Α τεϊγοβρεςξνο δηα ργοβροςίίνς γοῆθο- 
[ἴοη ἔιτγηϊδῆθα ἴῃς τγαηϑι!οπ-ϑῖορ ἔγοση ννπαῖ 
Ῥγοοθάσδβ ἴο ννῆδί ἔο οννβ. Τὸ πιαᾶκθ 1ἴ ἡ ΠΟΪΥ 
Ργοβρεςῖῖνε Ὀδσδυδο οὗ ἴπ6 διΐυγε ἴθηβο ἰ5 ὩΓ 
ἴοο τρί δηὰ αυϊΐα πη θοθϑβϑασΥ. ὙΠδῖ ἴθηθ6 
ἵπ “1 ψ}}}} Ιυοδϑὲ οὔ τῆς τίη »5 ροσίδι πρ ἴο ΤῊ 
ῬΘΔΚΏ 655 " ΟΧΡΓΟΚΒΕΒ [ἢ Βιδηαϊηρ γὰὶς Ὁγ νυ ςἢ, 
ὙὮΘΠΟΤΕΓ ΟἸΓΟι Πιϑίδης68 Γεα υἰγὸ ἴτ, 6 ἄοο5 δηὰ 
Ὑ}1}} Ὀοαϑί, δηὰ νυ ςἢ ἀἰδεϊηρυ 5165 ἷ5 δοδϑιὶης 
ἤοπλ ἰῃδὶ οὗ 18 δάυφγβασιεϑι. “ν θα ἴῃ 
{πΠ6 ᾿ἰαβδὲ νϑῦϑα βιιρ ροβίθα “" νυν οδῖχηθ 85 ἡ ἴῃ (ἢ 5. 
Η! 58 ϑυγιραῖῦυ ννἢ [86 να δπὰ ἢΙ5 ἰπάϊρηδ- 
[ἴοἢ ἃγὰ ραγί οὗ ἢ 8 δηχίοιϑ οᾶγε (Υ. 28), δηά 
᾿ΠΊΡῚΥ δὴ υηγοϑῖ οἵ ἤδϑῃ δπά ϑρίγιξ νυνὶ ἢ 15 
7υδῖν τουπηθα ννϑάκπθθβ. Βιυῖ τῆς τεΐδγεπος 
ῬἰΔΙΗΪΥ οχίεπηἀβ ἴο νυν. 23--28, 15 56η86 οὗ ἴῃ 6 
[ογπὶ ννθα Κη655 Ὀείηρ ἃ ννῖὰθ οπθ. 
ΤΠ Οσοά δηά Εαῖμογ οἵ Ηἰπὶ ννο 15 ἴῃς 

Ττυΐ δηά νν}]}} Πογεδῆῖοσ ὃς [ἢ6 Ἰυάσο οὗ τγυτῃ 
Δηα (Δ]δεμοοά, σοά, ννῆο Κποννβ 411] τῆ] ρ5, 
κηον δ [παΐ ἢδ [165 ποῖ ἰπ τυ δῖ ἢ6 ἢδ5 541 ἃ δηὰ 
δ δοίης ἴο 5817. “ΝΝἢΟ ἰ8 0]εβϑθὰ ἔοσ Ἔυνοσ 

δύκιυ 7::1.--τχζοι, 111. 

11. ΓΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘ. ΧΙ. 

22 ἴῃ Πλαπιᾶβοιβ ἴῃ6 συνεῖποῦ υπ- 
ἀεγ Ατγεῖδβ τῃ6 Κίῃρ Κερὶ τῃε σὙ οὗ 
της [απιδβοθηεβ ν ἢ ἃ ραγγίβοη, ἀε- 
ΒΙΓΟΙ.5 ἴο Δρργεῃεηα π6: 

232 Απάὰ τῆγουρῃ 4 νίπάον ἴῃ ἃ 
δαβκεῖ νγὰᾶ8 1 ἰες ἀοννῃ ὃγ τῆε νυνὶ], 
ΔΠη4 εβοδρεα 8 Πδηπάβ. 

6 ἃ Ὀγίεῖ ρίουβ ἀοχοϊίορυ δἀάϊηρ 5830] 6 πη ΠΥ 
ἴο ἴῃς ϑϑονογδίίοη ἁτιὰ Ῥοῦμᾶρ5 δχργθϑϑθθβ 
{ΠΑπ Και ]Ω655 ἴοσ ἀδ!) νογδῆσο δηα ϑιρροτσῖ ἴῃ 
ΑἸ τ1Π656 ἀϊξίγοβθο. Ὅδα δα]υγαίίοη ροϊπίβ ἴο 
βδοπλοῖηϊη ἔογιποογηίης ψΜῃϊο πιρῖς δ6 
(πουρῃξ ᾿ἱποσθά!θ]6. [ἴ ἀοο5 ποῖ γεΐεγ “δι ΗΥ 
ἴο ἴδ βρεςιϊῆς ἱποίάδηϊ οὗ νν. 32, 11, Ὀδοδιι56 
1Παῖ, αἰ πουρὴ τοπηδγκδῦϊο, τοῦδέ ἤᾶνθ Ὀδεη 
Κπονγῃ δ ἰοαϑσῖ ἴο ἴῃς [υ 6412 6 Γ5 ἴῃ ΟΟΥ̓ΠΙΆ, 
δυΐῖ οχίοηἀβ ἴο ἴπ6 ϑυΡογπδίυ ΓΑ] ἜΧρεγ θη 65 
οὗ ἴῆ6 ποχῖ σμαρίοσ δπὰ ἀρ ]165 ΠΊΔΙΠΙΥ δηὰ 
πλοϑῖ Δρργοργίδίεὶυ ἴο Π6Π|, ᾿πλϑπιιςῇ 845 ΤΟΥ 
ὙΕΙ͂ ΥΘΤῪ ΘΧΙΓΔΟΓΙπαγν, ἀπ Ποὺ οης οοι]ά 
σους ἔοτ ἴποπὶ Ὀυϊ (6 Αροβίϊε Ἀἰπιβοϊ ες 
ΤΠἢι5, Δ που ρῇ ἴΠΟΓΘ 15 ἀρραγ ΕΥ̓ δὴ δυγιυρῖ 
ΔΡοϑβίοροϑιβ αἴ ἴῃς οπὰ οὗ [ἢϊ]5 σῃαρῖοσ, γοῖ τπ6 
ΠΑΓΓΔΙΙνΘ ΓΟΔΙΪΥ ΓᾺῺ5 ΟἹ ὈΠΌΤΟΚΘΗ. 

952, 38. “ΪῺὴ απηδβοιι8 ἴπ6Ὸ ἘΠΒΠΔΙΟΣ 
(Οονογπηοτὴ) οὗ Ατείαϑ τῆ Κίηρ γδ8Ὲ ν δῖο- 
πα ἴθε οἰ οὗ Πλαπιᾶϑοι8, ἰο Δρρι θη πηα, 
οἴς., εἴς." Αςῖἴϑ ᾿ἰχ. 21-λδ. ἼὮθΓὸ ἰ5 γθᾶδοη ἴο 
(ηκ (παῖ τῇ6 ννογὰ “"4εηγομς᾽ (θέλων) οὗ 
(Π6. Α. Ν. ννᾶ5 ἱπηρογίςἠ ἱπῖο ἴῃς ἰοχί. 18 
δνθηΐ δἰϑο 1]υδίγαϊοβ ἴ[ἢ6 ΑΡροβὶ]ο 5 ὑνθα 655 
Ὀδοδιθα ἢ6 νν»ᾶβ εἰγίνοη ἴο δχῖε πὶ βίγα 5 
ἃηὰ Π5 πιοάθ. οὗ ἐβοᾶρὲ νγ»ὰβ ρου ρα ποῖ 
νυν πουῖ ἃ ἴοιοῖ οὗὨ 56 ΠῚ ΠΕ ἸΣΠΟΠΊΠΥ. ΕῸΓ 
Ατοῖδο, Ηγεῖπδῖῃ [1.2 διιγηαπιθ Αθηθαθ δηά 
σδ] θὰ τὰς “ἔποπα οὗ ἴδε ρεορίε, Κίης οἵ 
Ατδὺϊα ἔτοτπι Β.0. 7 ἴο Α.Ὁ. 40, 5ὲ86 5πη1{}} 5 
« Ὀίςῖ. οὗἨ ΒΙν1]6.. ΗἜδ 8θοπὶ8 ἴο ἢᾶνε νυγεβίβα 
Πλάπλᾶβοιβ ποσὰ τῆς Ἀοπιάη8 δηάὰ ἴο ἢᾶνὸ 
οηϊγιιδίοά ἴἴ ἴο 84η εἰβηδγοῖ ΟΥ Ργονίης! δὶ 
ξονοόσποσ. [{|1}6 5ϊδϊεπηεηῖ Ὀὲ ἴγις (αἴ [ΠΟΓΘ 
ΜΈΓΕ Ἰοοοο [ονν5 ἰῇ 1) ᾶπλδβου 8, ἰΐ 15 ἠοῖ 50}-- 
Ὀτϑίης παῖ ΤΟΥ σπου] ἃ ἤᾶνε ἢδά ἱπῆπιοποθσ. 
Θπουρῃ ἴο ἰηάπςς (ἢ 6 σονογηοῦ ἴο νναϊςἢ {Π6- 
ξαῖεβ οὗ ἴδε (Οἷἵν (ἐφρούρει) ὈΥ͂ ἃ πι ΠΑ ΓΥ ΟΥ̓ 
ΡοΪΪσα ἔογοθ, δηΐ [15 ννουϊὰ βυ βῆς ΘΉἘΥ ὁχ- 
Ρἰαίη νν ἢδξ 15 841 1πη Αςῖβ ἰχ. 24, [ῃαἴ [πε ὕεαυ: 
νναϊοδεά τε ρμαῖθβ. Τὸ νπάον πιᾶῦ Πᾶνα 
Ὀδθη {παὶ οὗὨ βοπιὲ ἀΐἶβερ᾽ο᾽ 5 ἤοιι86, ϑἰζυδῖοά 
κα ἈμΑθ 5 οἡ ἴδ τοννη- να }}, νι ςἢ ψου]ά 
δοςοιηΐ ἴογ ἴῆς αἰδοῖ 65 { ἶχ. 25) ἢηά- 
ἵπξ 846 δοοδβ5 ἰῃ 8ρι|ῖ6 οἵ ἴῃς νδῖςῃ. Τῆς 
ΠΑπΠῚ6 οἵ [ᾶπιᾶβεοιι8, βοσπεννμᾶίΐ ἰΓΓΟΡΌΪΔΓΙΥ 
Τοροφίθα ἤογὸ ἰπ ἴῃδῖ οὗἉ ἰἴ58 ᾿Ἰημδθ Δηῖϊ5 ννὰ8 
ΔΘΟΡΙΥ βτγάνοη οἡ ἴῃς Αροϑβί]οῖβ τι ΘΠΊΟΤΥ, ὑοῖης 
᾿ΠΒΟΡΑΓΔΌΪ Δϑϑοςϊδῖθα ἢ ἴπ6 ρστοδὶ [ὐγηῖης 
Ροίηϊ οὗ δϊ5 "ἴδ, νυνὶ ἢ ἰδ [6 σεᾶϑοὴ ὙΜΩΥ ἢ18 
Ἔχρογίθησο ἴδετε ἰ8 πποπποποὰ. ΤῊ ἀτῆ 15 :- 
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ἘΠοΓα, ϑνἤΘΓΕ ΤΥ Πιϊπιδίσυ Ὀογδη, ορᾶη 4150 
ΤΥ ὈΝΘΆΚΠΘ68; ἴπΠ6γῸ ἴὴ6 ρεγδεσυῖογ ὈδΟΔΠΊΘ 
τῆς ρογϑεσιῖεά.᾽ ὙΠ 4150 ρδγί  δοςοιηῖβ 
ἔογ ᾿15 βρϑο γηρ ΟΠΪΥ [ἢ ]8 οπθ ἀο]νογαηος 
ουῖΐ οὗ πιᾶῃγ. δι:Π|}|ΑΥ]ῦ ἴῃ (Π6 ποχὶ σπαρῖογ 
ἢ 8ρ6δκ58 οὗ οἠἷν οἠὲβ νἱ᾽βϑίοη δηὰ σεν δίῃ. 
ἘΔΟΝ ννᾶ8, ἰῇ ἕαςϊ, ἃ ἴγρε οὗἉ 118 εἶλββ. [ἢ 
(δ νἱϑίοη δηαὰ σγενϑϊδίοη ννοῦα οοἰϊηοϊἄοπί ΟΥ 
ΠΟΔΙΪΥ 80, ἰη Ροϊηΐ οὗ [ἰπ|6, ψ ἢ της ἀο]νογ- 
Δῆὴσε ἴπεγ6 ννὰ8 σοοά ρτουηὰ ἔου δαάιιςοὶηρ 
[8οπὶ ἰοχοῖμεσ. [{ 158 Ῥχγοδοδίηρ δ Π 4π|45- 

11. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. ΧΙἧ]. Γ 

ιΥὖ.- ἐ ὦ 

ου5, ΉΙΟΝ ἱπηπποἸδίοὶ Υ ργεςοάεά {δὲ αἴζεαρί 
ὉΡοη 15 ἰδ, νυᾶ5 βιιδβεαιθηῖ ἴο 5 [ΘΟ γϑαγϑ᾽ 
βοϊουση ἰῃ Αγαθῖα, 1.6. αθουϊ Α.Ὁ. 43, 25 ἰῃϊς 
ΕΡΙβΕ|6 ννὰ5 ννττῖδη Α.Ὁ. ς7, ἴπο ἀδσάπιςάοη οὗ 
14. ΥὙ6ΑΓ8 (ΧΙ! 2) ψου]ὰ Ὀχίηρ ἴδ νἱϑίοη δηά 
Του ἰδ Οη ἜΧχαοῖὶ ἴο Α.Ὁ. 43. Ηἰ5 τεΐυγη 
ἴο ΘΓιιβα]6πὶ 4150 15 βϑροΐκθη οὗ ἱῃ τῆς Αοῖς 
χ. 25, 26 88 ἰῇ [ἴ ΓΟ] ονγεὰ ἱπιπηφα δέου δῇοῦ 
[8 ἀεραγίυγο ἔἤγοση ᾿ατηδϑςοι8. 866 Οἱ. ἰ. 
17, δηα Βρ. 1 ρδιέοοῖ᾽ 5 ποῖος οὐ δῖ. Ραδυ} 
50] γῇ ἴῃ ΑΥδθϊδ. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ οἱ νοὶ. 28. 

48. Βεβ) 468 βϑοπὶθ ϑσιρροσί οπὶ Μ55. δηάὰ 
{Π6 σοησυτγγοηςο οὗ ἴπ6 Οτοοκ ΕδίδοΥβ, ἐπισύ- 
στασις, ἴῃ τοδάϊηρ οὗ (ῃς Ἀ οεινρά Τοχῖ, ἢᾶ5 
50Π|6 ὙνΟΙ ΣΤΥ ᾿πηΐογηδὶ σοηβι εγδίίοηβ ἴῃ ἰΐ8 
ἔλνουγ, ΠΟ ΒΒ πλαΥ δὲ 566 ἴῃ Οϑίδηά. Ἡοῖτῃ. 
οΥὁἡ ΚΙόρρετ. Βιυῖ 1ἴ πιιδῖ ὃς αἰϊοννεά [ἢδΐ 
οχίογηδὶ ον άθησθ 5 αἰπλοσῖ οὐοσνν ΠΕ πς οὐ 
{ΠῸ 5ἰάε οὗ ἐπίστασις, νι] ςἢ 5 ἱουηᾷ ἰη ϑίη. Β. 
Ὁ. Ε΄. Ρ. σ. τ7, ἃπά 5 τοργοάυςσεά ἴῃ ἴπ6 “1η- 
δίδηςδ᾽ οἵ τῆς Νιυϊραῖο. 
Το ἴννο ψψογάβ ἀγὸ ἰῇ σοπιρο. Οη 4150 ἴῃ 

Αεἰβ χχίν. 12, δηὰ [ἴ ἰ5 δϑϑουϊοά τπδΐ ἐπισύ- 
στασις νΜ85 ἱτῃρογίδα [Το [δῇ ράϑϑαρο ἰηῖο ἴΠ6 
ΟΠδ Ὀείογε ι5. [ ἐπισύστασις 18 ἴῃς ἴΓ6 
τολάϊηρ ποτα, ἴῃς οἰγοιιπιδίδηςσο ἰ5 ἴῃ ἔΑΥΟΌΓ 
οὗ 1ἴ Ποῖ, θδοδιιδο ἴἰ οσσυγβ ἰῇ ἃ βρεεςῇ οὗ 
δῖ. Ῥδῃὶ, νης ννουἹὰ 5πενν {παῖ ἴ ννᾶ5 ἃ 
Ῥαυϊίπὸ ψοσά. ϑοπὶθ οὗ [ἢ δαϊῖοῦβ γα πιοϑῖ 
ΔΥθιῖγαγγ. [ἡ Αςῖίβ χχίῖν. 12 ἐπίστ. 15 σιρροτίοὰ 
Ὀγ 8ϊη. Α.Β.Ε}. ἀπά βϑνυθῦδὶ σιιγοῖνεβ. ΠῚ Μετεσ 
σδῃ ρΡυϊ δϑίἀθ παῖ δίγοηρ [θϑτ ΠΟΥ Ψ ἢ ἃ 
δίηρὶς ννογὰ “δοδγε δε ογ᾿ (σ]εγίοδὶ ογσουῦ) 
αὐτὰ ΑἸξοτὰ νἢ [πΠῸ6 ρῆγαϑα “ ςογτεσίίοῃ ἴο 
τοΓΟ βἰπιρὶε ννογὰ," δῃηά ρῥγείεσ ἐπίσυστασις 
ἴΠογο, ΨὮΥ ἀο [ΠΟΥ ποῖ ἀείεγπηῖπα ἴῃ ἴῃς 
ΒΔΤΠ6 ὙὙΑΥ ΠΟΙΟῚ 

(Γ(ΗΑΡΤῈΒΚΝ ΧΗ. 

1 20» εον»ιριφηα ἐμ οὗ λὲς αροείζετλζῥ, ἐλοιερὰ δέ 
γεῖρλ ρίογ}) σ7Γ ἀϊξε τυοπαάργ μέ γευείαίίονις, 9 
)ε! ἀξ γαίλεν ελοοτείλ ἰο ρίογγν ο7 Δὶς ἐμ βγν:- 
ἠδσ, τι ὀία»μέηρ ἐλόρι 707, ογείγισ ἀῆρε ἐο ἐλὲς 
υαΐρ δοατέίερ. 14 412 ῥγορεείά ἰο ἐορες ἴῸ 

ες ἥδόνε ἀραΐπ: ὁμέ γεί αἰορείλεν ἐπ δέ αὔέείον 

ΟΗΑΡ. ΧΙ. 1. “ἼΤὸο Ὀοδπὲ ἑηδοθὰ ἰ5 ποῖ 
οχρεϑάϊεπί ἴον πιο." [1 15,45 θεΐογε βδιά, [Ὁ]]Ὺ, 
δηὰ ιοσοηάιοῖνε ἴο [Πὶ5 δεδῖ ννεϊσε. ὍΤΠῈ 
ΓΕΆΒΟΩ ΨΥ ἢς πηᾶκε5 [πε τεπιᾶγκ (γάρ) 15 
(Βαϊ ῃς νν ἢ] ον δάάυςς [Πο56 βιιρογηαΐιταὶ 
ὀχρογίθηςοβ, ΨΒΙΟἢ γσαιϑοὰ Ἀγ 950 ἱπλπλθῶ- 
ΒΙΓΔΌΪ αὔονὸ ᾿15 δάνεγβασίεϑ, δυῖΐ νι ςἢ 
ταῖς ΘΑ5ΠΥ Ῥγοπιρί ΔΔΥ οπο ἴο δοδβίϊηνρ, δηὰ 
ΜΝ ὨΪ ἢ {ΠΟῪ τεφαγάθαὰ 85 νδιηρίογίουβ Π4]}}ις}- 

ΤΎΠΟΥ δάπις παῖ τποῖγ δε] ὈΠπρ-Ὀ]οςῖκ 15 
(6 ῥουεΐε 5686 οὗ ἐπισύστασις, ΜὭϊςἢ ἰδ 
ῬΓΘΟΙΒΟΙΥ ννμαῖ νου ]ά τπακο ἴῈ (Πς πιοσγα 8ι- 
ΔΌΪς ἴεγη. ϑδοπὶθ οὐϊξογβ ννῆο γεδά ἐπίστασις 
βεεπὶ ἴο Πηά πο αἱ ΠΟ ΠΥ 45 ἴο 115 πηθαπίηρ, 
δηὰ Μογεγ ἰ5 βαϊιβῆθα νυ ἃ ςοπεοίγυσξίοη 
ουΐ οὗ 411 Παγπηοηυ νι [ἢ 5[γ}6 ἔτοπι Υ. 22 
οηνναγτὰ ἂδηὰ σῇ ἃ τοηδοσίηρ ψῆϊοῆ [45 
ἔΔιΓΪΥῪ Ὀδθη ο4]16ἀ 4 “ ἰδυϊοϊορίοδὶ συγ! οϑ1γ.᾽ 
1{ ἐπίστασις ἰ5 ἴῆς τγια τοδλάϊηρ ἴ 15 ργοῦδοϊο 
(Πα 1[ἴ 5ῃοι]ὰ θὲ γτεπάογοὰ ἴῃ ἃ 5θη56 ἃρργοχὶ- 
ταλλίίηρ ἴῃαϊ οὗ ἐπισύστασις ὉΥ͂ δοπῖδ 5υςἢ 
ἴοΥΠὶ 85 " Οηδοῖ, “ΡΥΘΘΘΌΓΟ Οἡ;,᾿ δηά (ἢ νετγῦ 
ἴτγοτῃη ψῃῖς ἢ 1ἴ ἰ5 ἀογίνεά υηάοιδίθα! Υ δΠδ8 
50ΠῚΘ 51 Π1ΔΓ 56η5658.ι. 118 5 ἴδε νἱενν οὗ 
ἈῸοκοτγῖ, νν πο δοςερίβ ἐπίστασις 85 ἴῃς ἴγις 
τοδλάϊηρ, 885 ψὲ}} ἃ5 οὗ Βυῖπι.. (Ν. Τ. Οτ. 
Ρ. 156) ἀπά ΚΙόρρεγ ψ}ο τεϊεςῖ 1, Ἢ ἐπί- 
στασις τῆς κακίας ἴῃ  Μδος.Υ!. 3 ἢ ΟΥ̓ ΠΊΕ 
Ἰηϊεγργοίαστίοη οὗ [ἴ πΊΑῪ δὲ σοτηραγεά. Μογοτ 5 
ΓοΊαΓΚ {παΐϊ ἐπίστ. ἴπετγο ἀδηοίσθβ " βεϊτπρ ἴῃ ἢ 
ΟΥ “δερπηϊηρ ᾿ 8 ΥΘΙΥ͂ ἀοιυδα!. ΟἾΠΟΣ 
Τησδηΐηρ8 οὗ ἴπ6ὸ νογά, βδοπὶε ροϑϑὶῦϊθ δηά 
ΟἴΠΟΙΒ ππροϑβϑῖῦϊθ, ννῆϊοἢ δάνὸ Ὀθοη {το 
ὩΡΟη ἴδε νϑῦβα ὉΠάεγ ἀϊδουπβίοῃ, 41} γἱιεϊά ἃ 

. ογοοα οσὐ οῦβειιγο 56086, 

7 α μιδεν, 20 αἰλομρὴ ἀφ “εαγείλ ἀξ «λα ἢ] 
ἴο ἀΐς ρ»γίο μά νιαην οὔερμάεγς, απα ῥεδέξοξ 
αἰ δογαςζς ἐλ276. 

Τ᾽ ἰβΒ ποῖ ἐχρεάϊεηξ ἔογ π|ὲ ἀοιδῖ- 
Ιε585 ἴο ρίοῖγ. 1 ψ|}} σοπὶς ἴο 

νἰβίοῃβ δηά γενοϊδιομϑ οὗ τῆς 1 ογά. 

παϊίοηβ (νἱ. 13. ΗἬἜ ἱηξπιαῖεβ [δαὶ ἣἢδ 
Κπον8 ψν 6 }}] ἴὴ6 0] οὗ Ὀοαϑίίης δδουῖ 
τ[οπὶ δηὰ δοσογάϊηργ, ἰ ϑρθακίηρ οὗ {ποπὶ, 
Ὧ6 5ΟΓῸΡΙ ΟῚ 5ἤη5 ΘΥΟΓΥ βειηδίδπος οὗ ἃ 

Ν.Β. Τ ΐ5 ἱπιεγργεϊδι οη 5 δαϑεὰ ὑροη ἴπῸ 
Ἀδοοϊνοὰ Τοεχῖ ψηϊοἢ 15 μετα ἀρργουθά "Υ̓ 
ΤΆΔΗΥ βορὰ ἐχροβίζοσβ. Βαῖ ἴδε γοδάϊηρ νι] 
[85 Ὁ ἕαγ ἰμε κῖτοηγοϑί Ἔχίθσῃδὶ βιρροτζῖ γιε 



ν. 2. 

2 1 Κπενν ἃ τῦδῃ ἱπ ΟἾγβῖ αἀῦονα 
[ουγίεοη γεδτθ ἅρο, (ννβεῖῃεγ ἴῃ τῇς 
δοάν, 1 ςαηποῖ τε]; οὔ ψβεῖμεγ οὐ 

1. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. ΧΙ. 

οὗ τῆς. δοάγ, 1 σδηποῖ τε]: Οοά 
Κποννεῖῃ ;) δυο δὴ ομς σδυρῃϊ ὑρ 
ἴο ἴῆς {πΙγά Πεᾶνεη. 

τῆς ἰο] ον τοπάογιην :--ἶ ποοάς τηυϑῖ 
Ὀοαβῖ ; τβουρῃ ([ἴ 15) ποῖ ὀχρϑάϊθηϊ, γεῖ 1 νν}}} 
(ΟΠῚΘ ἴο νἱϑοη5 δηά γενοίδτίοης, ἴη6 ἀγᾶ οὗ 
ὙΠ Ις ἢ ἰ5 φυϊῖο ᾿π|6 1} 10] 6 δηὰ 5115 (6 σοη- 
ἴοχί Ἔσο ΠΥ. 866 ποῖρ δ οπά οὗ σπαρίογ. 

ΤἼΠς οΥὐρίηδὶ ἔογ υἱβίοηβ (ὀὐπτασίαι) 5 ϊ- 
65, ἢ ΟΠἸΥ Οοὔς ΟΥ ἴννο ἜἘχοθρί!οῃβ, σωρερ- 
παίωγαὶ βιρ 18 ὑγοδοηϊοὰ ἴο ἴΠ6 βρί γίζιιαὶ ΟΣ 
βρί γι }|56 γχαΖεῈ οὗ ομδ 5ἰθδορίηρ, ννακίῃρ, 
ΟΥ̓ ΪΠ οοβίδϑυ. ὍΤΒδ “νἹβίοπβ δηὰ τγενϑ]δί! ἢ 5 
οὗ (δε 1 οτὰ " ἀοδ5. ἢοΐ στθδη ἴποβο ἴῃ ἢ] ἢ 
[δες Ἰοτὰ ννὰ8 ἴ6 ρεύϑοῃ δϑθὴ δηά τονϑδὶθα, 
δἰ δουρὴ τς ψογάβ δάπηὶ οἵ [παῖ 56ηες (Μδί. 
11:1. 2: [υΚ6 χχὶν. 22), Ὀυϊ ἐἢο56 οὗ ννῃιοἢ {86 
Ιιοτὰ 15 ἴπ6 δυΐποσ δηὰ βῖνοσ. 866 ἴπ6 υἢ- 
ἀουδίοα ράγα}16]15, Οδὶ. 11. 12 δηὰ Αρος. 1. 1. 
ΝΠ ογα 16 τανοϊδίίοη οὗ [6815 Ὁ γῖϑδι " 15 
τηεπιοποά (1 ογ. 1. 7; 2 ΤΒ655. ᾿. 7: 1 Ροῖ. 
ἱ. 7.13; ἵν. 13), 11 5ἰρπίῆοβ Η 15 τηδηϊξοϑίδίϊοη 
αἱ (6 Ραγοιιβῖα, νι ἢ σαηηοῖ δ ἴἢ6 56ῃ86 
ἢογθ. Ὑιβίοηβ δηά γενοϊδίοηθ ἴπι15 ἱπο] 6 
ποῖ ΟὨΪΥ ἴπο56 σαϑθ8 ἰῇ ψνῃὶο ἢ (ἢ γιϑί ΠΠπΊ5 6} 
ννᾶ58 ϑδεθῇ δηά τονεαὶ θα δηὰά οὗ ννῃιο Ηδ ννὰ5 
αἰσὸ {86 δυΐδοσ, θμξ 4150 οἴδουβ, δυο ἢ 45 {παῖ 
οὗ Αςῖΐβ χνυὶ. 9. Το νἱβίοη “ ρειτη 5 ΟΠΪΥ ἴο 
566, δυῖϊ [6 τονοϊαίίοη “" ἀϊϑοΐοβοβ 450 50Π16- 
(δίης ἀῤορεῦ ἴῃδη {πΠ6 [Βίηρ 5θθη " (Τ Βδορῇγ].). 
ἴῖ τ ΔΥ ΓΟΔΘΟΊΔΌΪΝ ὃς Τσοη᾽εοϊιγοά παῖ, ἰη 
ἴδ οα56 δεΐογα 5, ἴΠ6 νἱδίοπ δπὰ γονθδίοη 
ςοποργηρά, ἴῃ ρατί αἱ ἰϑαϑὲ, δῖ. Ῥδι}]}5 τγεΐυσῃ 
ἔτοπιὶ Ατὐδὺυΐϊᾳ ἴο ἃ πον 5ρῆοσγο οὗ δεΐΐοη. Εοσ 
ΟἴΒΟΥ ἰηδίδηςοϑ ἴακε, ἀῦονε 4]}, ἢ]5 σοῃνυθυϑίοῃ 
δηὰ 5866 ΟἿ]. ἰϊ. 2, οοτηραγοά νι Αςῖβ χν. 
2 Η.. Αςἴϑ χνὶ. 9; ΧυΠΙ. οἱ ΧΧΙΙ. 17-ά2ι. Α8 
86 ταςοῖνθα πΊΔΩΥ βιιςῇ αἰ βο]οϑιιγοβ οὗ Ο ἢγιβι 5 
νν1}1, ἢ15 τεσ ίηρ, ἢ15 σοηάιοξ οὗὨ [15 πι5[ΓΥ, 
δηὰ 8 ρονογηπιθηΐ οὗ (ἴῃς σἤγοῆ68 Μγ γα 
Ρἰδοεά δεγοηά 4ιι6ϑ[οη ΟΥ̓ ἀρΡΘΔὶ. 

ἘοΥ ἴπ6 τεδάϊηρ ἴῃ δα ἔα Ῥατγί οὗ 818 
νΟΥ56 566 ἠοΐς δ εηὰ οὗ Ἑβδρίεγ. 

Ω. Οπο οχδιηρῖίς, “1 ΚΠΟῪ οὗὁὨ ἃ τηδη ἴῃ 
ΟἸγίϑτ, ἔουγίοοῃ γεδτβ ἅξο, ψνβεῖθου ἴῃ [δα 
ὈοΟΥῪ [ Κπονν ποῖ, ογ ουξκ οὗ ἴδε Ὀοὰγ 1 Κπονν 
ῃοῖ; Οοὐ Κηονοῖῃ: ([ Κηον) οὗ δυο ἃ 
ΟὯς 85 [ἢ15 (μαυηρ Ὀδθθη) ταρί 85 ἴδτ 85 ἴἢ6 
τὨϊγὰ ποανοη. Ηὀ 5ἤσγυπκ ἔγομη βαγίηρ "1 
νγὰ8 Γαρῖ, δῖος ννουϊά ἤᾶνα βοοπηεὰ ἰκὸ 8 
Ὀοαϑσῖ. ΗἸἰ5 ρῬούβοῃδὶ νν}}}} ννὰβ ἕο ἴῆθ {Ππὶ6 
50 δηῃιιδίθα πὶ ἢ6 Θρεᾶκβ οἵ ᾿ϊτηβοὶ ἢ ἃς 
(δου Β6 ννϑῦα δποίδογ δης ηοΐ ἢιπιϑοὶ!. ΚΑ 
ΙΔΠη ἴῃ ΟΠ γι" τηϊχηϊ ΠΊΘΓΟΙΥ ἀδϑογιῦθ ἢϊ5 
ΟἸγιϑιίδη βῖδῖο, Ὀυϊ ἰπ {18 σοηίοχί ἰδ 6χ- 
ῬΓΟΞ565 {πὶ ἢϊ5 ἱπάϊν] 4} ΠΥ ννᾶ5 ϑυνδ ]ονσοὰ 
ὮΡ ἴη ΟὨγϑῦ; {παῖ [ἴ ννὰ5 [Π6 βρίγιῖ οἵ (Ὁ ἢσιϑδὲ 
ἴῃ ψ ἢ ἢ Βὲ ᾿Ινεὰ {παΐ τη ογοαά ἢίτη σἀραῦὶς 
οὔ {ταπϑίδιίίοη δηά [5 ὀχρογίθηςοθ. “Βουτγ- 
ἴεοῃ γεδῖβ ἃξο" ἰ5 ἴο δὲ ςοηηδοίϊορά νψ ἢ 

“  ανίηρ θεδη Γαρί," 85 ἅτε δ]50 [6 ρἢγᾶ5868 
Κη με ὑοάν᾽ δηά “ουἵ οἵ [8Βε Ροάγ" 
Τῆς βρεοϊῆς ἀδίς Θηδῦ 65 ὡς ἴο βΥποῆγοηϊθο 
[Π15 γαρίασε ἀρργοχιπιαῖο υ ἢ τῃ6 ονθηΐβ 
αἱ ᾿αγλάβουβ, Ὁ ἩΠΕΙΠΟΓ 1 ννᾶ5 πιοραπί ἴο 
86 γν6 ἴῃ 584Π|6 ΡΌΓΡΟΒΟ ἴουῦ ἴπ6 “γε γεαάεγ: 18 
ποῖ οἶδασ, [1ἴ βθοῖὴβ ἴο σοπὴδ ἴγοπὶ ἴπ6 Αροϑίὶα 
αι ἀπό οδμ ἴῃ τῆς νἱνάη655 οὗ ἢ]5 γεςο]- 
Ἰφοϊοη 85 πιαγκίηρ ἴπ6 γστοδΐ θροςῇ οὗ ἢΪ5 "16. 
ΤᾺΘ υὑπαογουγτοηΐῖ οὗὁὨ δ5. οννὴ τπουρῆΐ ρτὸ- 
ὈΔΌΪΥ νναβ :-τ- δὲ παῖ ἴοννηῃ δηὰ τἰπι6, τῃ6 
Ρίδος δηὰ πε ρογοά οἵ σου 'β πιεγοῦ τονγαγάβ8 
τη6, θαβᾷη ποῖ ΓᾺΥ 50 ΓΙ Π 55 ΟὨΪΥ̓ Ὀυξ 4150 ΠΥ 
ΒΌΡΟΓΟΓ Γγ ϑίγιαὶ Ἔχρογθηοθβ. ΓΓΒΟ οἰγοι τ" 
βίη! ν οὗἩ [Π6 εἐχαςῖ {ἰπ|ὸ δῆοννβ ἴπαΐ ἢ6 18 
ἀοϑογιδίηξ δη δου] ἕδοῖϊ, ποῖ δη ἱπγχαρί ηδοη. 
ΟΥ̓Πς γαρίατε δὲ Κπονθ. ΝΥ αῖ ᾿ιαὸ ἀοϑϑ ποῖ 
Κπονν 15 νεῖ ΠοΥ Π6 Θηΐγα τηδη ννᾶ5 γαρῖ, 
θοαγ ἱποϊαάθά, οὐ [6 τβδη νἱτπουΐ ἴἢ6 Ὀοάγ. 
ν οι οὗ ἴπ656 ἔννο {πίπρβ μαά Ὀεξ! θη Ηἰπὶ 
νν5 ἢϊ5 ἀοιιδί δηά ποῖ αἵ 4}1] “ ψνῃοῖου ἢ 
ὑνεγα ΟΔΥτΙ ἃ ἂρ ἰηΐο ποάνεη ᾿ἰ γα] ΟΥ̓ ΟΠΙΥ͂ 
Ἰη ἃ ἤριυγο." Ηἰ5 δυπιάῃ ΤΠοηπβοϊουιβπθββ, 85 
ἴο {815 ροϊηΐ, νγδ5 οὐδ τογαϊθα, αηὰ ἢς πιωδέ 4150 
ῃᾶνε Ὀόδη δίοπε δῖ ἴπ6 {ἰπὶ6 οὗ γαρίιγο, οἵἴβοσ- 
ψ 156. Βα σοι] πᾶνε βοϊνεά ἢϊ5 ἀουδί ΟΥ̓ Θη ΠΟΥ͂ 
οὗ οἴμεγβ. ΑἹ] ἱπιογργείδ[οηβ υυῃϊ ἢ ὀχοϊυάς 
ἔτῸπι ἢΐ5 (μου 5 [ἢ ποϊίοη οὔ ροβϑίθ]θ δοάεν 
{γηϑ δίίοη ἀγὸ ἀρδίηϑί ἴῃς ρἰφίη ἀσις οὗ ἢἰ5 ἰδη- 
ξιᾶρο. Ὑγδηϑίδιίοη ἰπ ἴθ ὈΟΑΥ͂ νν85 δὴ ἰάθδ 
ἔλτααῦ ἰο [νυν ΠΘΟΪΟΡΥ ἀπά [τγϑηδϑι8 
1οιρῖ παῖ Εποςοῖ ἂδπὰ ΕἼ} δὰ Ὀόθη 
δατηοὰ ἰηΐο Ραγδάϊβε ἰπ [ῃ5 Ὀοᾶάυ. “δυςἢ 
ἃ ὉΠ6 85 [ἢ 5" Πη64η5 ἃ πίδῃ 'ἴὴ (ἢ Γβῖ, 50 ἰοὴς 
ἅ8ο, υῃηςοηϑοίου5 νυν ποῖ Υ ἴῃ ἴπ6 ὈΟΑΥ οΥ ἀ15- 
επηδοά!εά, ΤῊΘ οτρίπαὶ ἔοσ “ ταρί " (ἁρπάζειν) 
ἀεποῖθϑ τῆοσγο ἴπᾶπ οηςθ τηϊγαςι οιβ 56 Ί ΣΌΣ 
Δηὰ ἰγδηβροσίδίίοη, ποῖ αἰννυβ ἱπίο ἤθάνθη δυῖ 
ΒΟΠΊΘΓΙΠΊ65 ἔΤΟΠπΊ οὔς ΘΑΓΓὮΪΥ οἷαος ἴο Δποίδῃου, 
(6 ἀρθρηΐ θείης [ῃ6 Ηοὶγ δριγιί. ΕΖ. 11}. 14, 
ΜΠΘΓΟ ἴΠς ννογὰ ἤόνγονοῦ 15 ἐξῆρε. τ Κη. χυὶ, 
12; Αοῖβ νἹ}. 39, 40. “ΑΒ ὯΓ 45 ἴῃς {Πϊτά 
ποδυθη." ὝΦδο ᾿πιογργοΐδ[οῃϑβ οὗ {π656 τννογ8 
νΠΙΓἢ ἄδηγ ΤΠΕΙΓ Πιιηο γα] δηὰ Ἰοςαὶ 56Π56, 
ἰακίπηρ {πὸ Πυσ  Γ [γα ΟΠΙΥ͂ 48 5ἰρηπιῆςαπι οὗ 
ὙνΠδῖ ἰ8 ἐΧοΟ]]6ηΐ δηα ρογίοςϊ, πιᾶῦ θὲ ἀϊδοδγάρά. 
Νοίδιηρ σουϊὰ ἱπάϊςσαϊα ὨυΡΟΓ δηάὰ Ξρᾶςθ 
ΤΟΤΕ ΡοΪηϊοαΪγ [Π 84 “45 ΔῪ 45." Βιι [18 
ἸπΠρΡΟΚϑΙΌΪ]ς ἴο ἀδίογπηης ῥγοςοίβοὶυ δῖ. Ρδὺ} 8 
ςσοποερίίοῃ οὗ ἴΠ6 ἢθάᾶνθοῆβ. Ηδ πιρηιίοηβ 
ἤογα ἴῆγοο ἤράνθηβ νυ ἢ Ῥαγδάϊβο ἴῃ ν. 4, δπά 
[Π6 ρᾷβεᾶρε ἱπῖο Ῥαγδάϊβε 15 Δ5β γα] Υ ἃ [ΓΕ ΠΟΓ 
βίασε οἵ ἴη6 ἰγαηϑἰδίίοη. Ραγδάϊβο οᾶη οὐἱὺ ὃ6 
Ἰἀδηςβεα ἢ τ {Πγὰ ἤθάνθη οἡ πὸ 5110- 
Ροβίτιοη [ῃδ ““ 45 (ὯΓ δ5᾿ πηθδῃ8 “"ἴο (ἢ 6 εοηηεα 
οἔν᾽ Ὑ εἴ 1 566Πὶ5 ἴο θ6 ὉΠ νΟΓΘΑΠΪΥ αϑϑιιπιοὰ [Πδὲ 
(Π6 ἢγϑί βίαρε οἵ (ἢ ἰγδηϑβδίίοη ννᾶ5 ἐμτο ἴδ 
(μἰγὰ Ποάνθη. ϑδεγρίυΓΘ πον ΠΟΓΟ βῖνο5 Δῃ Θη- 
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1 ον, 
οτειδέφ. 

. 43. 

2 Απά] Κπεν βυςἢ 4 πιλη, (ννῃε- 
ἴΠογ ἴῃ τῆς δοάγ, οΓ οὐυΐ οὗ τῆε Ὀοάγ, 
Ι ς«ἀπηοῖ τε}] : (σοά Κποννεῖῇ :) 

4 Ηον τπαῖ ἢ ννᾶβ σαυρῆς ᾧρ 
ἱπῖο ραγδάϊβε, δαηάὰ πεαγά ὑπβρεάκδῦ]ε 
ϑνογάβ, νι ἢ [τ 5 ποῖ ἵἰαννι ἔοσ ἃ 
πιδη ἴο υζῖοΓ, 

11. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΌἝ. ΧΙ]. [ν. 3-.. 

ς ΟΥ β500ἢ} δὴ οπε ΨῈ] 1 ρἵογ : 
γεῖ οὗἩἨ πιγβεῖ 1 νν}}} ποῖ ρίοτγγ, δὰ 
1π ταῖς ἱπῆγηλ 658. 

6 ογ τπουρῃ 1 ψουϊὰ ἀεδῖγε ἴο 
ΡΊοτΥ, [1 514}} ποῖ Ῥὲ ἃ ἴοοὶ!; ίογ 1 
νν}}} βὰῪ τπε τγυῖρ : δῖ πσῖῦ 1 ίοτγ- 
Ῥεαῖ, ἰεβῖ ΔΩΥ͂ πιᾶη 5Π0.]4 τη Κ 

ΤΛΟΓΑΙΙΟΩ ΟΥ ἃ 5ςαἷΐο οὗ ἴῃ ἤοᾶνθηβ, ὃυῖΐ ἃ 
ῬΙ ΓΑ ΠΥ οἵ ἴπεπὶ ἰ8 γοσορηϊβοα Ὀοίῃ ἰπῃ ἴῃς Ο. 
δη ἴῃς Ν. Τ. ΟἸἾγτβὶ 15 βαϊά ἴῃ ΕΡῆ. ἵν. 1ὸ 
ἴο δανο “ δοεσοπάδα μ!βῇ-ϑῦονο αὐ ἴπς ἤθάνθηβ," 
ψἤετο “.8}} Πὲ5 ἃ ὑγοπιηηθηΐ ροϑίίοη, ἀπά 
ἸΏ ἵν. 14 ἴο πᾶν ““ραβοθοὰ ἡῤόγομσ ἴῃ6 
μεᾶνθηβ, ἴσοπιλ ννῃϊο 1 τῖρῃς Ὀδ τηΐεγγεά 
[παι “6 Ῥαγδάϊβε οὔ σοὰ" (ον. ιτϊ. 7), 
ὙΒοσα ΟΠ γιϑῖ ἄνν6}18 15 δῇ δορθῖῃοῦ βιιροῦ- 
σοἰθϑῖαὶ σρῆογο, γεῖ Π6 15 βαιά ἴῃ Ηεῖ. ᾿χ. 24 
ἴο ἢάνο οηΐογοαὰ “Ἰηῖο ἤοάνθη [1561 ἜΙῸἢ 
ΤΆΔΥ πιθδῇ “ἴπε τεῦ ἤοάυθη " δηά εοἰβθινῆεγο, 
ἃ5 ἴῃ ΤΠἉ 0Κ6 χχὶν, ς1, Αςῖβ ἴ. 11, “ἱπίο ἴΠ6 
Ὠοδνυθη." Βυζίῃε ἤδάνθη ννῆϊςι Οὐ δηά (ἢ γιϑῖ 
᾿ηΠ Δ Ὁ: 15 ᾿ἴ5 6} γεργοβοηϊοα 45 σου] χ, ἃ5 ἱπ 
ἴῃ6 Ἰ οτά 5 ῬγΑγΕῦ: “ΟἿΣ Εδίμεῦ νυ ἢ ατί 
ἴη 16 ἤρᾶνθηβ," ψ 816 ψνὸ ἢᾶνο ἴπ ἴδ 54Πὶ6 
ῬΓΑΥ͂ΟΓ “ΤΥ ΨΜΜ1 ὃ6 ἀοηε 85 'ἰπ ἤδᾶνθη 50 
οἡ δαί" (Μαῖϊ. νυἱ. 10), γῇοσθ, ὨΟ ΈΥΘΥ, 
“ Πράνθη ἢ ἄοοθβ ηοΐ ΠδΟασβϑαγῪ ἀδηοῖς Οοὐ 5 
ἱπιϑάϊαῖε ΟΥ̓ ΡΟΓΘΟΠΔ] μαδιῖαἰίοη. 81. Ραυϊ], 
πο ἀουδῖ, μαὰ ἃ ἀεβηῖῖε σοποερίϊοπ, διῖ Πα 
8ᾶ5 ἠοῖ ἀεοϊαγεὰ 1ὲ ἀϊδεϊηςτἶγ. ΓΕ τηδ]ου 
οὗ ὀχροβιΐοῦβ {πῚΠκ τῆδλϊ ἢδ τϑοορηδοθ ἴγῸδ 
ἢοάνθηβ, οὗ ννῃϊοὴ ἢ {π|γὰ 15 Ραγαάϊβθ. 

8. Το σορυϊαῖϊνο “ δηὰ " 1561 οἤεννϑ [Πδῖ 
ψν αἴ Π6 Βογα Κηοννβ 158 δσοπιεϊῃίηρ τῆογο ἤδη 
φυνῆδῖ Π6 ἰδία ἴῃ ν. 2, δηά {πογοίοσγο παῖ ἢ15 
Δαπρκιϑϑίοη ἰηἴο Ῥαγδάήϊδε ννᾷβ ἃ σοηϊ ηυαςοη οὗ 
᾿ἷς {γδηϑιαίοη [ ᾿ἴ ννεσὲ ηοΐ 50, ἴΠ|5 νθῦϑθ 
νοῦ] 6 ρυτε ἴδιίϊοϊίοσγ. “5.6 ἃ Οἤ6 88 
τ} 5 " (Ὠογοίοσγο πονν πῃ} Ρ 165, ἴπ δα ἀπίοη ἴο 115 
ΤΑΘΆΠΙΠΡ ἰῃ Κν. 2, “ἃ Πηδῇ Γαρὶ 85 ἴ8γ δ5 [ἢ 6 
{πιγὰ ποάνυθη. Αἴ ἴῃς ρμαῖθβ οὗ Ραγδάϊϑβε, ὑυθίογε 
ἃοοδ55 το ἢ ἀϊν!πο ργόβοπςο, ἢ6 86 6Π15 ἴο ρβ1156 
ΨΥΪ τονογοηταὶ ἀνθ, αηὰ σοϑίδῖθς ἣ15 πποοῆ- 
Βοϊ οι 5655 88 ἴο 8 Θπιροάϊθα οὐ ἀἸἰϑοπηθοαϊοα 
δίαῖϊο ἰῇ {π6 δᾶπὴθ ἰδῆσζυᾶρα ἃ5 Ὀεΐογο, 5ιὃ- 
β[ ̓ς Πρ ΟΠΪΥ “΄ ἀρατί ἔγοπῃ " [0 Γ᾽ “ ουΐ οὗ." ΠΕ. 
ΤΕρο. ΠΙΟΩ ΤΛΔΥ ᾿ΠΡῚΥ ἴδ ἢς ςσοηςεϊνοά [Π6 
ῬΟΞΒ5᾽ ΠΥ οὗ δ5 Ὀοαγ Πανιηρ Ὀθθη Ἰεῖ ἴῃ 1116 
νοβίθυϊος οὗἨ Ραγδάϊβθ, 5ὺὸ ἴο ϑρθακ, δηὰ {πεῖ 
᾿ἰ5 βρι 1 δηά ϑοιι]ὶ δοπθο ννεῦο δάἀπιιθά. 

4. Ἐοὸγ "Ραγδάϊϑθε᾽ 8εὲ6 ποῖθ οἡ 1 ,ὑκὸ χΧΧῆΐ. 
Ης ἀοδ5 ποῖ 5ΑΥ νγῆδλΐ ἢθ ἂν Ὀι ΟΠ]Υ͂ 

ψν μαῖ ἢῈ δεατά; δυῖ, 45 Π6 ἰ5 βμίνιπε δη 
δοςοιηΐ οὗ ἃ τἰσίοη, ἀπ 4͵5ο βρεαϊκίπρ υνἱἢ 
Τανογθηταὶ τοϊίσεπος, Μὰ ἃἀτὸ ᾿υδεΠοά ἴῃ 
ἱπέογγιπε ([Παῖ ἢδ 5ἂνν τῆς [8] Πρ5 ᾿πσογγι Ὁ ]6, 
Δ οΗ]οα, νῆϊο ἢ ἔδάθ ποῖ δνναΥ, γεϑογνθὰ ἴῃ 
μοανθὴ ἔογ πε ϑεϊηῖβ (τ Ρεῖ. 1. 4), αηά τῃὰῖ 
ἢς δομοϊά τὴς συἹογίῆοά Ἰοσγὰ, Ης ἢΠοαγὰ 

ἰ ὨΟα ΘΥΔΌ]16 ΓΙΘΣΔΗ668,, ὙΥΠΙΓἢ 566ΠῚ5 
[Π6 ΟὨΪΥ͂ ννΑΥ οἵ γοργοάυςσίης ἴῃς ΡΪΔΥ ὑροη 
ψογα5 οὔ ἴΠ6 οτί ρίπδὶ. “Ὁ πυζίογαθ!α ἦ πηθδῃ5 
νν μα {πΠεῸ αἰνίπε νν}}]}] ἄοεβ ποῖ αἷϊονν ἴο ὃ6 
υἰϊογοά, 45 ἰ8 οχρίδιίπθά Ὁ ἴδε ννογάβ ἰῃαῖ 
ἴο!ονν :--ὁ Ὡς ἢ 5 ποῖ ρῬοσυιλι θα ίοτ ἃ πιδῃ 
ἴο 5ρθακ,᾽ 1[ῃ6 οτίρβίηδὶ ἔογ “ρεπυεὰ " ἀ6- 
ποίη δυϊποτγίζαϊίοη. ὙΤΠΘ νγογά ἴον “"βρεαᾶῖ 7 
5 τῃαϊ ιιϑδοὰ ἴῃ χὶ. 17, 23, δηπα ΠΠΔΥ͂ ἱηνοῖνα 
8ἃ ϑυρροϑίϊοη οὗ ἴπ6 ργοίβηῦ ποτὰ οι] Ὀς 
ἴηὴ πηᾶκίὶηρ ἴΠ6 ςοηϊοηῖθ οἵ (Ἃἢς6 γτανεϊαϊοη 
τηαῖΐϊεσ οἵ ογά πα Υ σοπηπλιιηϊσβίίοη, δηὰ [85 
ἰ5, πὸ ἀουδῖ, ρατῖ οἵ ἴπΠ6 ἴογτεε οὗ (6 νοτὰ 
γηλη," [ὉΓ ἃ διιπιᾶη Ὀείηρ ΤῊΔΥ ποῖ Ἑδΐ 
ἀϊνιης ἀἸβοϊοθυγοβ 45 μ6 ψ}}}]. 

δ. ΤΏ δρρ]οδίοη οὗ ἴπ6 ἔλοεί5, ἰδὲ πΑΓγ- 
ταῖοά, ἴο (6 Ὀοαδίϊηρ νυ ἢ 15 {ῃ6 αυεϑίίοη 
ἰη δαηᾶ. “Οη Ὀρμαὶ οὗ δυς ἢ ἃ οὔθ 45 {ἢ} 
Ι[ν}}}} Ὀοαδι,᾿ 1Ὲ ποοὰ 6, “ Ὀιιὲ οἡ δε! οὗ 
ΤΑΥΒΘΙΓ 1 νν}}} ἢοῖ Ὀοασι," “δυο! ἃ ΟὯ6 ἃ9 
{Π15" [458 ρδίῃ δοςσιχηι δια 115 πηεδηΐησ, ἀπά 
δ 5π1ῆθβ πονν, ἰπ δάάϊτίοη ἴο ννβαῖ ἴἴ ἱπιρὶ θὰ 
Ὀδίογο, οὔθ ΨὴῸ “πεοαγὰ ὑπ τογαῦϊὶο υἵϊογ- 
Δης65. Οη δεδαὶξ οὗ οὔθ, ψῇῆο [π᾿ 4]} 1ῃ}15 
νγ 8 ΘΠΕΓΕΙΥ ραβϑῖνα δηά σεσριοηῖ, που 
ΘΧΟΥΓΙΟη ΟΥ ππογὶς οὗ ἢ5. οννη, ἢ6 ν}}} Ὀοδϑῖ, 
Ὀυῖ ποῖ οη Ὀ6δα]ῇ οὗ δ18 ρεσβοηδὶ 56], ἢ15 οὐγῃ 
νν}}, ννογὶς ἀπά βογσνῖσθ, ὀχοορῖ ἢ τεραγὰ ἴο 
815. ἰηβττηιε8. Ης [85 δγεδαγ ἴῃ ταϊηὰ ἴῃς 
ἸΠΠΙτ Υ οὗ ν. 7, ἴδ σοττείατινα. οὗ ἢ]5 ν] 51 ἢ 8 
δηὰ γουθ δι 0ῃ5. 

Θ. Τα τεάϑοῦ ΨΥ 6 ν1}} [π8 ᾿πὰῖ ἢΐ5 
Ὀοδϑίίηρ, δἰ μοι ἢς ποοά ποῖ ἀο ᾿ξ. “ΕῸΓ 
11] 5δῃοιϊὰ θὲ ἀϊθροβθεά ἴο Ὀδοᾶβῖ, 1 51} ποῖ 
ὃ6 4 ἴοοϊ, ἔου 1 ψ}}} σροαῖκ {πὸ τυ." δ8Που]ὰ 
ἢε Ρ΄θαβϑε ἴο Ρὸ Ὀεγοηὰ πΊεΓΟΙΎ ραϑϑῖνε πὰ 
ΓΟσσρίινο ἐχρουίθηςς, ἀπά δάάιϊοςε βοτηείίην, 
ςσοηηεοῖοα νι ἢ15. νἱϑίοηβ δπὰ σγϑνεϊδί!οηϑ 
δηὰ τοίουτιηρ ἴο Ὠιπιβοῖε, Ὡς ἢ ἢς «σας δῖ 
᾿ιθεγῖγ ἴο σοπιπιαμςῖε ἀπ νυ] ἢ ἀϊα δάπιξ 
οὗ Ὀοϊηρ ριυῖ ἔοστῃ 45 ἃ στοιιηὰ οὗ Ὀδοαδϑίίης, 
5111 πὲ νοι] ποῖ Ὀ6. σι Υ οὗ τῃαΐ ναιιπτίης 
ΟΙΥ ΙΓ ἢ νἱοἱδῖθβ {Γυ1}, ῸΓ ΤΠ ΘΓ ΓΘΑΙΥ ννᾶ8 
βοιηθίδίηρ οὗ {παῖ κΚιηπά. “Βιυῖξ 1 ἔογθθαγ, Ἰἰοϑῖ 
ΔΗΩΥ͂ ος 5ῃμοιυϊά ἴδ] δοοουπί νυνῖτἢ τοίεγεησα 
ἴο τὴὼ6 Ὀεγοπὰ ψῆαΐϊ ἢδ 5668 πιὸ (ἴο ὃὈ6) οζγ 
ἤρᾶγα διιρλς ἴτοπὶ πο. Δ Πδῖουθγ ϑϑοπιδῖθ 
ἢ15 ῬΟΓΒΟΏ ΟΥ ΒΡΘΘΟ᾿, ἃ5 Κπονῃ ἴο ἢ]5 Γοδάουϑ, 
της οσοδβίοπ, ἢ νψὰ5 ςοπῖοεπὶ ψἢ 1 
αηὰ ψου]ὰ ποῖ {ΓΥ͂ ἴο Γαΐδα ἴξ ΟΥ̓ Διιγτ πη ἴο 
ΜΙ ἢ ΤΠΟΙΓ ογοὸ5 δηά δᾶῦβ σοιυἹὰ ποῖ ὑδαγ 
(οϑιποηγ. Ης Κπεν ἴῃ ἔαςϊ [δὲ 4}} ρεγβοηδὶ 



ο 8ες 
ἘζΖεῖκ. “8. 
24. 

Υ. γ-3.} 

οὗ πα αΑῦονε ται ψννῃϊοἢ ἢε βεεῖῇ τὶς 
ἰο ὁέ. οὐ ἐλαὲ ἣε Ὠδαγεῖῇ οἵ πια. 

7 Αμπὰά Ἰεβθξὲ 1 5δου]ά δὲ εχαϊιεά 
ἄθονε πιδᾶϑιγε τῆγουρῇ τῆς δριιη- 
ἄδηςς οἵ τῆς γενθἰδτιοηβ, παῦε ννδϑ8 
δίνεη ἴο πιὲ ὅδ τῇογῃ ἰὼ πε ἢεϑῇῃ, 
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(ἢε πιεββεηρεγ οὗ δαίδη ἴο δυβεῖϊ πηο, 
ἰεϑδὲ 1 5ῃου]ά 6 εχαϊτεά ἄῦονε τηθᾶ- 
506. 

8 Εογ τὴ18 της 1 δεβουρῆς τῇς 
Τοτὰ τῆγιος, τῆλε ἴὸ ταῖρῃς ἀεραγί 
ἔγοπι ΠΊ6. 

ἀοίοςϊβ Το Γὸ ἰη δοσογάδληςο νν ἢ Οοὐ δ νυ} δηὰ 
βεγυοα Ηἰβ ρΌγροβα., 45 Βὸ 5068 οἡ ἴο 5Π6νν. 

Ν. Β. ἴ 5 ἀουνι! νυ βεῖθογ ὁδυρῆτ᾿ 
85ῃοι]ά ϑςἰδηά ἰπ (Βε (οχί. 

7. “Αηά᾽ Βο ἢδ5 ροοά γϑάβοῃ ἴου δϑίδι πίηρ. 
“1ῃ οσγάεσ ἴδ 1 5ῃουϊὰ ποῖ δὲ ονεγ-θχδϊεά 
ἢ τῈ 9 ὁΧο9088 οὗὁἩ [Π6 γενοϊδι!οηβ "ἢ δπὰ .50 
ἱποιϊποά ἴο πιᾶκὸ {πὸπὶ πιδίίοσβ οἵ 56}- 
εἰοτγβοδίίοη “ἴδογε ννὰθ κίνεη ἴο πῆὲ" (ὈὉΥ 
Οοα) « βίδκο ζὸσ [89 898}, δὰ δη896] οὗ 
δαΐδλη ἴο δυϑδοῖ πιὸ, ἴπαὶ 1 5ῃοιιὰ ποῖ ὃ6 
ονογεοχαϊ το." ΤΏ 6 ϑἰπιρίο σοριιίαίινα “ Απά," 
νν Ι ἢ ΟΙΔΊΠΙΥ οἱ Π5 “ νν45 ρίνεπ᾽" νν τ “1 ἔοτ- 
ὈραΓ," 8πεννβ τπαΐϊ τῆς Ὀοδϑίίηρ ἔτοπὶ ννῃ]ς ἢ 
ἣε Δὐϑίδ 8 σεΐθυβ ἴο ϑοπηθῖηρ ΟἸΟ5ΕΙΥ 85- 
Ξοςϊδῖοα υἱῖ ἢ15 νἱϑίοῃμϑ δηὰ γονο δι οηβ, 1 ἰΐ 
νγ5 Ὡοΐῖ δὴ δςῖιια] ρατί οὗ {Π656, ᾿πλπ 416} 
σοησογηίηρ ΠΙπλ561} ΡΟΥΒΟΉ ΔΙ. “ ΤΊ] οχοοϑ8 
οὗ ἴῃ τονθ δ οηβ᾽ πιόδη8 {πα ΤΟΥ (τδη- 
βοοηάοή 41}1 ογαάϊ ΠΑΥῪ [ἰπ||15 ΘΠ τ 'π ΠηοΔΒΌ ΓΟ 
ΟΥ̓ΪΏ σπαγαςῖοσ οσὗ Ὀοΐῃ. [1 8 51}}} ςοηϊεηάεά 
Ὀγ 5οπῖε γοοὰ Ὄχροβίϊογβ [παῖ [Π6 οὐ σηαὶ ἔῸτ 
“ὁ φίλο ̓  ἤσΓδ τηθΔῃ5 ὁ ἴΠοΓη,᾽ ΠΠΙΘΗΥ οἡ ἴἢ6 
Βτουπά {μαῖ “5ἴακε" γίεϊ 5 δὴ εχαρρεγαῖθα 
ἤξυγο, ἴῃς δήϑνψεῦ ἴο ψ ῃϊςἢ 15 (παῖ [Πε 4871. - 
τἴοπ, Ὀοηρ δἰτοροῖποσ ΟΧ ὙΔΟΓαΠΔΤΥ, Γοφυϊγεα ἴο 
Ὅς ἔογο ὈΪΥ ὀχργοβϑοά. (ΟΘΥΔΙΗΙΪΥ ἃ ἴα κα νν85 Δη 
ἰπϑῖσυπιοηῖ οἵ μαΐπ Ὀθοδιιβε οὔ 8 ροϊηϊθά οπά ; 
ΦΠογη8 (ἄκανθαι) δηὰ ἴδκεβ (σκύλοπες) 
ΒΡ Ῥᾶϊη5 δεσδυθε οὗ {πεῖγ ϑθδγρηθββ," 
Ατζοπιϊάοσιι8. ὙΠῸ τῆρηϊ ἰγδηβίδτοη, ἤον- 
ΟΥΘΥ, ἰ5 Ὡοΐ ἃ " 58ῖδλκο ἐπ ἴῆ6 βοϑἢ, νος ἢ «υομά 
γί] δὴ ονεγβίγαι ηςὰ ἰάθα, δυιΐ ἃ βῖαδκε Μὸν της 
βο5ι. Νον τἢς βία ννᾶ8 ιιδεὰ ἴογ (ῃς ἀγεδά- 
[] ρυιπΙϑῃπιθηΐ οὗἉ ἱπηρα] της δηὰ ἃ ἀοτγίναῖινε οὗ 
{Π6 ψογά ἴου δίακα (ἀνασκολοπίζειν) 51:51} 65 
(Βετοά. ἰχ. 78) ἃ ἴοσπι οἵ Ὄχϑουοη ποῖ 
ΘΑΒΟΏΓ 4} ἀϊβεγεηὶ ἔτοπὶ οτυςιῆχοη. ὙΠΟ 
Οτοοκ ἴου ἃ στοβ5 (σταυρός) ἀδηοῖοβ Δη ὈρΡΤΙΡΒΣ 
δἴίακε (οσιιχ 5 πρὶ οχ)ὺ ἀπα σκόλοψ ΟἿΪΥ ἀπ γ5 
ἔτοπι [ἴ ἰὴ μανίην ἃ 585αγρ δηά, ννῃϊςἢ ἃ σταυρός 
αἰϑδὸ ταϊρῃΐϊ πᾶν. [ἢ ἴῃῈ Αροβίϊα τηΘΓΡΙΥ͂ 
τηρδπῖ ἃ ἴδοτπ, 6 πιρῃϊ πᾶνε πϑες [6 ΤΊΟΤΘ 
οχαοῖ νψογὰ ἀκάνθη. ὙΤῊδ πλοιτβοδίίοη ΟΥ 
σγυςοβχίοη οὗ [6 ἢοβἢ 15 ἃ ἔπ τ Ιάθα ἢ 
᾿ἰπὶ (Βοπι. νἱ. 6; νἱῖϊ. 11), δηᾶὰ [ἴ 566 Π5 
Αἰπιοβῖ σοτίαϊη τῃαῖ [Ὁ15 ννὰ8 ἴῃ 15 πὶπά. ΤῊΣ 
βοϑἢ ϑἰρηῖβῆο ἤεγο [Π6 5:Π|] ῥγίηςιρ]ε ἔΓοτὴ 
ψ ΙΟἢ ἴπ 6 τοΠαθηΟΥ͂ ἴο 56] -οχα] 4 [ΟῚ ἃγῖ565 
δηὰ ννῆϊςἢ, 45 ἴἴ 15 ϑεαϊεά ἴὴ ἴῃς Ὀοάγ (οπι. 
νἱ. 6: νἱϊ. 21; ΚὴΠν 132; 1 ΟογΥ. ἰχ. 27), 18 
σαραῦ]ς οἵ 5ιυδ) υραίίοπ δηὰ ἀδϑίσυςτιο ὉΥ 
ὉΟΩΠΥ βυβεγηρ. ὙὍὙὴῈ ρῖνεσ οἵ ἴῃς ίακε 

σδηηοῖ 6 ϑαΐαη, ψῆο ἰ5. δυῖΐ [ἢ6 ΞΟΠΟΠΔΥΎ 
ἀροηῖ, βυλθδβογνίθης ἴο δὴ ονὐδύ-γσι μη Οοἷ 
([οὗ 1. 1τ, 12}, δη ψχιῇοϑα οὔ͵]οςῖ ἴἴ σοι] ἠοῖ 
ἤᾶνθ θόθη ἴο ργονθηΐ οὐογ- οχδ) δίίοη, Ὀι ΟὨἹΥ͂ 
ἴο τοπηοηΐ πὰ οσρρὶς δηά, ᾿ξ ροβϑὶ δίς, ἴο 
τιίη. ΤΠ βἴδκε ἰ5 ΠισΊΠοΥ ἀδβοσιδθα ἃ5 “' δῃ 
ΔΏΧΕ] οὗ δαΐδη,᾽" δηὰ τῆ6 βϑθευηηρ ἱπσΟΉΡΤΙΠΥ 
οὗ 50 ἀῤδβίρηαίπρ ἃ ϑίδκε ΠΊΑΥ͂ ρεσῆαρα ὃ6 
δοοουηῖϊοα ον δγ ἢϊ5 βδθῆϑδα οὗ ἴῃς δι βοσηρ 
αἴϊδομῃοά ἴο ἰΐ, ΒΟ ἢ 5 80 ϑἴγοῃηρ ἴδπαΐ Β6 
σαπηοὶ γοραγά ἠἰοεῖ65 οὗ βγ]ς, θυΐϊ ΔΘ πιῆ 68 
[πὶ ἰποίγαπιεηῖ οὗ ἴογίυγο τ ἢ ϑαΐδη β ϑιὸ- 
ογάϊπαῖς πο δδθᾷγβ ἰἰ. δ8δ:. Ῥϑιυ] γϑοορηΐβοβ 
οτο δηά οἰβοννῆοσε δαῖδηβ Ἂοθγνοα ρόοννεῦ 
οὗ ᾿ηΠὶςτης ΟΟΙΥ ϑιιβοσγης δηὰ ἀἴδθαθα (1 
Οοτ. ν. 5). ϑαῖδη᾽β ἰτπηπηθάϊδῖθ ρυγροβε ννὰ5 ἴο 
“ΒΒ ς᾽" ἢ15. νἱστίπλ ΟΥ̓Ἱ 5γλ6 Πἰπὶ ἢ [ἢ 6 
ἤσῖ ᾿ (κολαφίζῃ) ὙὍὙΠοθα ννογάθ βὸ οἱοϑβοὶγῦ 
νῈΓ “Δ ηκ6],᾽ ψνΠΙςἢ Τοοηϊδίηθ. Εἰ ΠΊΟΙ]ΟΡΊΟΔΠΥ͂ 
της Ιάτὰα οὗ ἃ ρεύβοῃ “ἐπί. ΤΉΘΥ ΟΧρσ658 
γοἰθηςσθ, Κκὸ παῖ οὗ ἃ βσἰυπηΐηξ δίον, δηά 
ἸηαἸμηγ. ΤῊΘ Ὀν εις ΤΔΔΥῪ ἀεηοῖς ἴδ 
ἢγϑῖ ἅ558}1, (ἢ6 πηδ]γολῖπηεπίὶ Ὀγοὶ ΠΛΙ ΠΑΓῪ 
ἴο 16 πῆογο ἀθδάϊγ δρρ ϊσαοη οἵ ἴῃ ϑἴδκο. 
Τῆς ἴδθηδο οὗ ἴπ6 οτἱχίηαὶ ᾿ρ}1695 τῆι (ἢ 6 
δυο πη ννὰ5 4 Ἴοπίϊπιυδαὰ οπο, ποῖ ἱπάεθά 
που ἰηἰογτιυρίοη, δυῖ ἸΠηΠΙςιοα ἔτγοση {ἰπὶῸ 
ἴο ἴἴἰπ|6θ. ΤῊΘ ᾿ΠΊρΡΓΟβϑίοη ρβίνθῃ ὈΥ ἴῃ 6 βαϑϑᾶζε 
15. ἴπμαῖ ἴδ6 δυβεοῖίίηρβ δῃὰ ουβογίηρθ νοῦ 
ΕἸΟΘ6ΙΥ σοηηδοεῖοά ᾿π {πὲ ἘΠ (ἢ 6 νἱδιοπϑ δηὰ 
τενοϊδίίοηβ. Τῆς νόογὰβ ἢ τεροαῖ ἴδ6 
ἀϊνίπο ρυγροβο δὲ ἴπε οεπὰ οἵ {πθ υϑῦϑε ἃΓδ 
οπγ το ἴῃ πᾶν ροοά Μϑ55, δυῖ 1τῃϊ5 τῦδῪ δ6 
δοςουηῖοά ἔογ ΟΥ̓ [ῃ6 σοργίοῖ5 ποῖ δρργθοϊδιϊης 
τῆς τορεῖτοη δηὰ {Ὠϊηκίης παῖ [Π6 βᾶηγ 
(Πϊπηρς ννου]ά ἠοῖ Ὀδ διά ἵνν)ος οὐ βδιιρροβίης, 
ΜΠεη {ΠεῖΓ δγθ8 {8]}}] ὑροὴ ἴδε ψογάβ, τδμδῖ 
(ΠΟΥ ννεγα ἴλο586 ψὩ] ἢ ΠΟΥ ὨΔα ᾿υ5ῖ ντιτῖθη. 
ΤΠ γεϊτογαϊοη ννὰ8 ργοπιρίεα ΌΥ͂ {πὸ ἱπηροτῖ- 
δηςε οὗ Οοὐΐβ ρυγροβε ἴο ἴδε Αροβί!εβ ἄγρὰ- 
τηθηΐ, δηά {Π6 στγοδῖ σοηδβοϊδίοη τἴ ἰηνοϊνρά. 

ΤῊς 5εηδ56 τηϊρῃΐ δε “ σοποογηίηρ [ἢ]15᾽ δηροὶ 
οὗ δαΐδη, θυϊ 16 γεΐεγεπος ργοῦδ!υ ἰ5 ἴο τὰ 6 
ὙΒοΐΪθ δἰδῖοπιθπὶ οὗ ν. 7, δηὰ ἴῃ {πΠαΐ ςδ56, 
[αὐ μογ 5 τοπάδγηρ “ ἴὉσ [Π15 ἰ5 ἴ6 τὶρῃῖ 
οπθ, ἴῆς ἀτῆἔι θείης ὁ ἔογ 115 τειηονδ)." Κηον- 
ἴῃ; ἴῃς αϊνίηθς Ρυγροϑθα δῖ, Ῥδὺὶ πηιϑδὶ μᾶνὸ 
ἔεῖ (Πὲ Ῥαΐῃ δηά δυπλ]δίίοη οὗ ἴῃς 5ἴδκο 
ΜΕΓΥ ἀεερὶγ δεΐογε ΒῈ ργαγεά ἔοσ ἀο]ίνεγαηςε. 
Οης ἰ5 ἰγγεβϑΕ Ὁ. σοι πἀθὰ οὐ Οοιβϑοιηδηο. 
Ης ργαγεά (ἔγεθ {{π|6δ8 πὰ πὸ πίοζο, ποεὶ 
ΟἹ δεοσοοιηΐ οὗ ΔηΥ τε ρίουβ 5ιρπίβοδηςθ οἵ. 
1Π6 ΠΌΠΊΘΟΙ ΠΟΙ͂ δνεῇ δῇοσ ἢίβ5 Μαβίογβ, 
Ἔχδτήρίοθ, θυΐϊ ἔογ ἴμ6 ρῥ]αίη σγϑοᾶϑοη (δὶ δῆδὺ 
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9 Απά ἢδ 8514 υπίο πιε. ΜΥ ργᾶςε 
15 δι πο] ηΐ ἔογ τῆεε : ἴογ ΠῚ βίγεηρτῃ 
15 τηδάς ρεγίεος ἴῃ ννεακηεβ8. Μοβῖ 
εἰλ]γ τπογείογα νυν 1] } 1 γαῖμεγ ρίουυ ἴῃ 

[6 τὨϊγὰ ρεϊοη ἣθ γτϑορινοαὰ ἢΐ5 δηϑνοσ. 
Τῆς ψοσγὰ ἔοσγ “" δοβοιιρῃϊ ᾿ (παρεκάλεσα) 15 
ὭΘΨΟΓ 56ἃ ἴπ 5οτίρίαγε Ὁ ῥσγάγεσ ἴο Οοά, 
δηὰ ϑοοςοιηϊδὴβ ἤἢὰανε ρίοκοα ουἕ οὗ [ἴἃ δὴ 
ἀΓρυπλεηΐ δραίηδῖ (ἢ γτιϑι 5 αἰν  ἸΥ, 85 δι ην - 
ἴῃ ἠοῖ ἱηνοσδίϊο Ὀιξ δανοςδίϊο, 45 1 οπς ν ῇἢο 
5 “δαἀνοςδῖίυβ᾽ ΠΙΑΥ ποῖ δὲ “ἰηνοςδῖι5᾽ 450. 
Ενϑη δῖ. [οδῃ ἀρρὶϊεβ ἃ ἀεγιναῖίνε οὗ ἰῃς 
ΒΔ πθ νογά, Ῥαγας]εῖθ, δάνοσδίιιβ, ἴο τἢθ 
Θαν ΟΌΓ, 1 πο. ἢ. 1, “ ΠΕ ΔΗΥ τηδῃ 51η, ννα ἢδνῈ 
8η δάνοςαῖα νι} [ἢ ἘΔΙΠοτ. " Παρακαλεῖν ννᾺ53 
ΡΓΘοΙβεὶγ {πε σιρϊ τνογά ἤοσε, ἕοσ Ρδυΐ, πονν 
πε 5 θγογ, ο4}}5 ἴο ἢ]5 σι:ἀθ οσ διὰ (γὶσῖ, ομοδ 
ἴῃς διιβεγον, [δῖ Ηδ τδῪ τεῖῆονο τηδῖ ἀϊδίγεββ- 
ἵῃρ δίηιςτοη, νυ ίςἢ [6 βεγνδης τῃουρδῃῖ, ἴῃ 
5 δυμπηη νίενν, δὴ ἱπηροάϊπηθης ἴο ἈΪϊ5 
Μαβῖογ᾽ 5 Ἴδιιβε. 

Ου ἴῃς 5ἴδκε ἔογ ἴμε βεβϑῇ, 5ε6. ποῖε δῖ οπὰ 
οὗ σδαρίοσγ. 

9. Το [,οτάς ΓΕΡΙγ. “Ηἑε Ἀδε βδἱὰ ἴο 
τῇο. Το ρεγίοεϊζ ἴθπβο ἀδηοῖοβ {παὶ ννῃαΐ [ἢ 6 
Τιοτὰ 5αδἱὰ ννδβ ἃ σἰαπαϊηρ ΔΏΒΝΨΕΥ νδ]α ἔου ἴπὸ 
ΑΡοβί!ε᾽5 ννῆοϊε 6. [{ Π458 ἴῃς βο πη Υ οὗ 
(Πς ἔοστηἶ 50 οἥδη υ5εἀ ὃγ ἴῃε Ῥτορμεῖϑ :- 
“ΤΒυ5 541 Π ἴπ6 1 ογά,᾽ οὐ “Το 1 οτὰ Ὠδῖῇῃ 
βαϊ, ̓  αἀηὰ Δρργοδοῖθα ἴΠ6 ἕογος οἵ “11 15 
υττοη,᾿ ὍΤῆο ςοηϊοχί 15 ΘΠ ΓΕΙΥ ἀρδιηϑίὶ {Π6 
ποῖίοη ἴπαΐ ἴἢ18 ἼΠΒΝΟΙ ννᾶ5 ἃ " 1ΟϑΕ ΠΠΟΏ ΠῚ 
ὅδῆς! ϑΡρΙγΓΙ5 ᾿πϊογηπλ.᾿ [11 ν 45 ἃ ϑρεςϊδὶ 
σοτηατλ ποδί ίοη δοϊουρίηρς ἴο ἴΠ6 5απιὲ οἶλ58 
ἢ τἢς τενεϊδίϊοηβ οὗ ψ ῆϊοἢ 6 ἢᾶ5 θθθη 
Βροδκιηρ δηπὰ ἃ ρασῖ οὗ οὔς οὗ ἴπεπη. “διΐ- 
Βοίεηϊ ἴογ ἴῃεε 18 ΤΥ ρταᾶςε." ΤὍΤΓα ΡΓΔΥΟΣ 
νν8 ποῖ σταηϊο ΔΠῪ πιογὸ ἴδῃ ἴῃ ϑανίου Γ᾿ 5 
ἴῃ ἴῃς ραγάξη διιϊῖ ἃ βιιγραςϑίηρ σοτηρθηϑδίοῃ 
ν 5 πηαάς, ὍὥΤἼε οἷοβα τεϊδίοη ἴῃ ῃς ἢ 1Π6 
ΟΣ 5 ράσο ἴη6 ΑΡροβῖϊε δπὰ ἴῃς δανίοισ νγᾶ8 
1156} πϑρθδκδῦ]ς σοπιῆοτί. ΕΟ γισ 8 σγδοῖοι:β 
ἔδνουσ ὀχοῦοϊϑοα ἴῃ Ὀοδῖονιηρ ει ἢ5 ὈΡΟΠ πιθη 
δοσογάϊηρ ἴο {ΠΕ6ῚΓ Ὡδοά βιιῆηςεα ἴοσ πιδίη- 
ἰδιπίην ΗΙ5 βογυδηῖ 8 ἘΠΟΓΡῪ ἴοσ ἢϊ5 ννοῦκ δπὰ 
1η6 ρτεδῖ ἰᾶνσ Προὸη ψνὨϊοἢ σις ἢ 50 ΠΟΙ ΠΟΥ 
15. ὑαϑεά ἰ5: “τῆν Ρβοννεῦ 15 ρεγίεοσϊεὰ τῇ 
ὙγΟΆΚηο655." ΤΠδ ἰοριςαὶ σοηο! ϑϊοη (οὖν) 15 
ἃ ἀεἸΡ Ὠ[ 1] γονοϊ το π τη ἢ 15 ἔπε Πρ 5 ἀπά νἱονν8 
δδουΐῖ ννέλκῆθβϑδεβ. “Μοβῖ ρδαϊν {πογείογε 
ὙΠ  γαῖποῦ" ([ἢδὴ ἀόϑῖτο [Π6 τοπιοναὶ οὗ 
1Πόπι, ν. 8) “ δοαδϑδῖ ἴῃ ΤΥ να κηθββοβ." ΤΟ 
βοὴ οὗἉἨ “ σγδῖπου ἦ1η [ἢ6 οὐ βία] λον [ἢ δὲ 

τῖ σδηποῖ πλοδῃ ὁ γαῖθεγ ἴΠᾶπ ἴῃ δηγτηρ οἶβο᾽ 
ΟΥ̓ ΤΑΊΠΟΥ 1ΠΔὴ ἴπη τονυθ δος ἀπά ἴἰι ἰάθα 
ἀθονς δίνεη 8 βί γι τν ἔπ δοςογάδηςς ἢ ἴἈ 6 
οοηΐοχῖ, ὙΠδ Βοαδῖιηρ, οὗἨ σΟΌΓΒΘ, ἱπιρ} 165 ἃ 
τεαὶ ἰηνναγα ἸοΥ κε [παῖ οὗ Αςῖβ ἵν. 4, δυῖ 
51}}} πχιβὲ 6 ἀκοὴ ἰὴ [86 [}} 56ῆβ6 ἴῃ Ὡς. ἢ 
1:15 ὁπ οἔ ἴδε Καγ-ποῖεϑ ἴο [86 ΒΟ] ραββϑᾶρθ, 

1. ΓΟΚΙΝΤΗΙΔΝΟΕ. ΧΗ. 'ν. 9- 1ο. 

ΓΥ ἰπβεητιε8, τῆαῖ τῃ6 ροννεσ οἵ 
ΟἸὨγιϑῖ πιᾶὺ γεϑῖ ὕροη ΠΊΕ. 

Ιο Ἱπετγείοιας 1 τὰκ ρ]εάβαγε ἴῃ 
᾿π ἢ γαγτῖ 8, ἴῃ ΓΕρΡγοᾶσ ἢ 68, ἢ Πεςεβ8ὶ- 

85 μὠἰϊεγεά οἱοΥτγπρ. ὙΠ6 οὐ]εςὶ οὗὨ ἰξ ἰ5 τῃαῖ 
ἢδ πῆᾶγ οδΐδιη ἴῃ ΡγοπΊῖϑε οὗ ἔἐγᾶςς δηἃ βουνοῦ 
᾿ρ θὰ ἢ ΟΠ γδι 5. ΔΏΒΥΨΟΥ :--- η ογάοσ τῆλῖ 
ἘΆΘΙΘ ΖΏΔῪ ΔΌΘΓΙΩΔΟ]Θ ἸΡΟΩ πλῈὲ ἴπ 6 ροννοῦ 
οὗ (τ. ΤΦΤμε ἤρυγο Πα5 ποῖ ἴδε ϑαπὶὸ 
Ῥυτροτί 45 ἴῃ 5. χχνῖ. 5, “ἷῃ {6 βεσγεῖ ρίδοθ 
οὗ Ηἰ5 ἰδϑογηδοὶο 5|18}} Ηδ ἢιἀθ πιὸ, Πότ 
1 δἰρηῖῆοβ ουϊνναγά ρΡγοϊθοϊ:οη τλοσὸ ἴῃδη ἰη- 
ννατὶ βΒεηρῖΒ. Νὸσ 5186 Ἰάφα ἴμαὲ οὗ ΟἸ γιϑι 5 
Ῥοννεῦ ἀεθοοπάϊηρ ἴο ΟΥ̓ΕΓ-ΟΔΠΟΡΥ͂ ᾿ἰ πὶ ἃ5 
ἢ τὴ6 δννηΐηρ οἵα ἴεπί. Βυϊ ἴᾷε Αροβίϊὸ 
15. ἴὴ6 Ρούβο ὕροὴ ννβοπλ ἴδ ΡΟΝ ΘΓ ΟΠ 5 
δηά [561 τηᾶῖοβ ᾿δῦοσηδοὶθ. [πε] πη 15 
ποῖ ἐχργοϑϑοα ἴῃ ἴῃς ννογά5, θυΐ [ΟἸ]ονν5 ἔγοτι 
οη-ἀννο τη, ΟΥ̓ τοάβο οὗ ἴμ6 ῃδίιιγο οὗ [ἢ 6 
ςᾶ586. Το ΗοΙΪγ ϑριγιῖ, [ῃς ἀρεηΐ οἵ ( ἢσιϑι 5 
ῬΟΜΕΣ, 5:0 5ϑιίης δηά ορεγαϊϊηρ νη, 15 
οἴθῃ γοργοϑοηϊθαὰ 25 Ὀείῃ ἢ ΟΥΘΥ ΟΥ σοπης 
ὕροη δα 5ιδ)εςῖβ ἐπ ννοσὴ ἢ οσκ5. “ὉΤῈ 
ΗΟΙΥ ϑριτὶ 584}} οοπὶαὸ μῤον ἴΐθε δηὰ τδ6 
Ρονεσ οὗ τῆς πιοϑδῖ ΗἸΡῺ 584}} ουεγ-“ῥαάοαυ 
πες" (ἰὑκς 1. 35). Τε ϑδριγίξ ἀεεεεπάεα 
“ροη Οὗ 1 οτὰ αἱ Ηἰ5 Βαρίί5πι ([υκς 1]. 22) 
δηὰ “ αδοάε μῤοη Ἡ ἱπλ᾽ ( [πο. 1. 32), δηά [π|- 
τηράϊδίεἷγ αἰογνναγὰβ ννὲὰ ἤθασ ἰμαὶ ἢὲ ν᾽α8 
ἊΜ Ὁ τὰς Ηοὶγ δριπῖ" (υκο ἵν. 1). ΤΒε 
ἴνο Ιἀθὰβ ἀγὸ Ὀγουρδῖὶ ἰογοῖδοσ ἱπ Αςῖβ ἱ. 8. 
ΟΥ̓. 5}8}} γεεεῖυε ῥοαυεγ, ΝΏΘη ἴῃ6 ΗΟΪΥ 
δΡΙΓΙ Πᾷ5 εονις ὠῥοπ γοι ;" δηὰ ἀρδίη, ἰἱ. 3,4, 
Ὁ 56 Ἰεὰ ἐροπ [6 πὶ δηᾶ ΠΟΥ ννοσε }} δ εά 
«υἱἱὸ ἴῃε ΗΟΙΥ Ομοϑβί." ΤῺς νΎῪ ἴοστηῃ ἴοσ 
ἐἴρ ταρεγηδοῖο ̓  ἴῃ ἴῃς οτγὶρίηδὶ, οσσυγβ ἰῇ 
Ῥγοίδηθ Οσθεὲκ ψ ἢ Ργες βου (6 βαπὶα σου- 
βίγυςίίοη (ἐπί ἢ δος.) ἴο ἀδηοῖς 5.  !εῖβ 
ἱλκίη υρ 4ιιαγίεγβ ἐπ ΠΟ 568, ἜΧΔΟΙΪΥ 25 νὰ 
Βροδκ οὔδθείϊηρ φυδγίεγοά οσ ὈΠ]|εἴθα μῥοπ ἢουι568, 
Ῥοϊγδ. Η 51. [Ν᾿ χν!. 8 ; ΟΥΟἹΝ. χἸ, τ. Ὑ ΒΕΓ 
15 ΡΓΟΌΔΟΪΥ δη δ υϑίοη ἴο ἰῃῆς Τθεγηδεὶς δηὰ 
(6 ϑῃοσμηδῆ. [ῖη Εχοάιυβ χὶ. 34, 2ς, [6 
Ἰυπιίπουβ εἰουά δούς μἼροβ ἴμ6 ἴεηΐ οἵ ἴδε 
σοπρτγορδίίοη δηά ἴπ6 βίογυ οὗ ἴδε 1 ογὰ Μηκά 
(86 τΑθατηδοῖϊο, νυ ΒΙΟἢ ΟἸΟ5ΕΙΥ ἐογεβῃδάοννϑ ἴπῸ 
βεῖ τὴς οὗ ἴῃς ΡῬεηϊεοοσῖδὶ ἤσγε ὑροὴ ἴδε 
ἀϊδοῖρὶο5 ἀπά τεσ θείην ΠἸ]εὰ ἢ πε ΗοΙΪγ 
Ομοβί. Το οη-ἀννεϊππρ δηὰ 1η- ἀννο! της οὗ 
(ῃΠ6 ϑδθομίπα 85 σΟΠ ΕΘΒΘΟΪ ἴπε ἴγρὲ οἵ 
Οοάδβ ργόβεηςε δπηοηξϑῖ δηά ἴῃ ἢ]5 ρθορίὶο ἰπ 
[ῃ6 ΠΙΡΠΟΥ 56η586 οὗ ἴπὸ Νὲνν ἰβροηβδίίοῃ 
δηὰά ἴπεδ τγοργοβθηϊδθοη οὗ ἴδ (διιγοῦ 45 ἃ 
ννθο]6 πα οὗ [ἴ58 τηδιηθοτβ ἱπαϊνι 4 }}}7 45 
ΤερρΙε5 οὗ Οοὐ οςςιΓ5 βδενογαὶ τἰπιὲ5 ἴῃ ἴδε 
ἴννο ΕΡΙ51165 ἴο ἴῃς (ογπ Δ }5. 

10. Α ἢπαὶ ἰπέδγεηςς ἔγοτῃ ἴῃς τοϊδείοη οὗ 
ἢ18 νγεδίζηεβϑβ ἴο ( γίβϑῖ᾽5 βίγοεημι ἢ δπά ρμοίπρ 
Ὀεγοπά [Παῖ οὗ ἴῃς ἰλϑσῖ νεγϑε, ΌΥ̓ ραβϑίηρ ἔγοπὶ 
ἃ “είηρ οἵ εἰδίίουυ ἴῃ νυθλικηθϑϑοβ ἴο ἃ οδὶ πὶ 
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(ἴε8, ἰπ ρειϑεουξζίοῃϑ, ἴἰπ αἰδίγεββαβ ἔου 
ΟἸὨ τβε᾽ 5 βᾶκε: ἔοσ ψμεπ 1 δηλ ννεᾶκ, 
τε πὶ [ 53ἰγοηρ. 

11 1 πὶ δεζοπηα ἃ ἴοοὶ ἰπ ρ]οιγ- 
ἵπρ; γ8 μᾶνε Ἴοιῃροὶ]εά τπε: ἔοσ 1 
οὐρῆς ἴο ἢᾶνε δεεη σοτηπηεηάεα οὗ 
γου : ἔογ ἱπ ποιβίηρ Ὧπὶ 1 δεμὶπά τῆς 

1. ΓΟΚΙΝΤΗΙΆΑΝΌΕ. ΧΗ]. 

νΕΙῪ οἰϊείεβε ἃροϑιῖεθ, τπουρῃ 1 ὃς 
Ποιπίηρ. 

12 ΓΓΟΪ τῃδ βίρῃβ οὗ δὴ ἂροβῖϊε 
σεις ψνγουρῃς ἀπηοηρ γοιῖι ἰπ 4} ρᾶ- 
ἴἴδησα, ἴῃ βίρῃβ, δπὰ ψοπάεγβ, δηὰ 
ταὶ ἀεεάβ. 

12. Εογ ννῆδῖ [5 ἴξ νῃεγαίη γε ὑγεία 

ΔΡργογυδὶ οὗ {πεπὶ ΕΥ̓͂ ἴπ6 πηϊπὰ δπά Ἰιάρστηοπί 
(εὐδοκῶ. ν. 8), δΔηα ὈΥ̓͂ βρεοϊγίπρ νδγίοιιβ 
οχίσγεμηθ ἴογηιϑ οὗ ἴποπι ψιἢ ἃ 86η56 οὗ 
αἰυμπιρὴ παῖ, ἴῃ 4}}, (Π6 βίγεηρτῃ οὗ ξτδᾶςθ 
ΘΟΠΠυ ΓΒ {86 ἰδεῦ]θηθ85 οἵ (ἢς ἤεσθῃ. Ης 
(θη νυ Πγ τῖὶπάβσ ὑρ Πὶ5 Ὀοδϑίίπρ ὈΥ͂ ἃ 
Ὡοὗ]ς ΟΠ γτίϑεϊδιι ραγδάοχ, νυν ϊσ ἢ Ἰάθητῇθ5 τὰς 
{ἰπ|65 οὗ ἢ18 ὑγεα 655 ργθο5εὶγ ἢ ἴΠο56 οὗ 
815 βίγεηρί. 

11. Οη ἃ τγείγοβρεςοῖ, ποννενοσ, δε βπάς [δῖ 
δ6 ἢᾶ5 δου! δθννῃ δἰ πηϑο] Γ ἴῃ τΠδῖ οἢΠΔ- 
τεοῖοσ, ννὩ] ἢ ἢ ψου]ὰ πᾶνθ 0 ΟἿ Δ5.γῖδο ἴο 
δῖπι (χὶ. 16), θαῖ ἰῃ νὨϊ ἢ πουθυῖ 6 1658 ἢ15 
Τολάρυϑ πηυϑδὲ δοςορῖ πἰπ. ὙὍΠὲ ὀχίθηυδίην 
οἰγευπιδίδηςς, ΟχΟοι] ραν Ηἰπὶ δηά που] ρας 
{Πεπὶ, 15 σοπηριιβίοη. Ηδ [5 ποῖ Ὀδθῇ ἃ ἔτθθ 
ἃρεηῖ. “Ἴἴ ψ͵ἣἬἮ γ9 ἵδδῖ ϑοῬο116ὰ τγ6.᾿ 
ἼΤΠε τεϑάβοη οὗ πε πϑοαβϑυ ἰαϊα τἱροη ἢΐπὶ 
85:- ἡ 7, υοῖ οἴδοιβ, “ουρῆξ ἴο δᾶνὸ Ὀδεη 
ςοτηπιοηάσα ὃγ γοι.." ΤἬΟΥ ποῖ ΟἠΪγ ἔδιἰςὰ ἴῃ 
{ποῖγ οδ]ραϊίοη ἴο πιᾶκο 5 Ὀολϑδίίηρ πθο 1655 
ὃγ {6 ῖγ ον σοπιπχοηάδίοη οὗ δίπὶ δαΐ ΤΠΘΥ 
ϑ8εῖ 5 Ορροπϑηΐβ αῦονθ πὶ δηά Ἴσοπιπιεηάεα 
ἴδε. Ἰδὲ δ ρῃαϑὶβ ὑροὸη 1 ςαπποῖ ννο]] 
ΟΧΡΓΟβ55 δοςογαϊην ἴο ἴπεῸ σοηπίοχί ΔΗΥ͂ ΟἴΠΟΓ 
ΔηἘ1Π6 515 ἐχοερί τπαῖ δοϊννεεη πὸ Αροϑῖϊθ 
δηὰ 5 δΔάνογβαγιθ5 48 οὔ)δθςῖϑ οἵ σοτηγτηθηάδίϊοῃ. 
ΤΠΟ στοιυιπά οὗ {πεῖν ΟὈ]ραίίοη ἴο σοπιπιοηά 
ἮΪΠῚ :---- ΕΓ ἰὴ ποίπίης ἀἰά 1 7411 βῃ οσῖ οἵ 
89 ΒΌΡΟΥΙδιἑνο Αροϑβίϊθβ, ποίδιηρ ποι ρἢ 
14π|. Το αἀϊοτγεηςο Ὀεΐννθθη [15 ϑἰαϊοπιοηΐξ 
ἃηὰ [παῖ οἵ χί. ς, 15 [πη ἴπεγ ἢθ δϑοϑβοι[οὰ ἃ 
ΘΡΏΘΓΔΙ πὰ 5ἰδηάϊηρ ΠΟΏ-  Πξο ΓΙΟΥ͂, νυ πο γθα8 
δ ἢεῖδ ἀϑϑογῖβ ἃ ΠΟῃ-  Π ΘΓ ΟΓΙΥ Ὀγονθά ἴῃ ἢ18 
δεῖ] πη] ηἰ5( ΤΥ διοηρς ἴποπὶ (4ο0γ.). Ηδηςα 
[ἢ εἰδυδθ ἰ5 ἃ ἰγδῃϑιτη- πη ἴο {Π6 ἀρρθαὶ ἴο 
ἔλεῖβ (12 6.) νὴ} νυν ῃ]οἢ ΠΟῪ ννογὸ δοαυαίπηοά. 
ἴῃ Πίπιϑοὶ δ ννᾶ5 ποῖῃίηρ, ΟΠ ὈΥ ἴῃ6 στδᾶςθ 
οὔ Οἢγῖϑέ πα Βα Ὀθθη, ννβαῖ ἣς διδά Ὀδεη ἴῃ 
Οοτηῖβ (1 ΟοΥ. χνΥ. 9, 10). 

12. Ῥτοοῦ οὗὨἩ ἢ18 δι ῖγ. “ὙὍὙΒῈ β'ρῃβ 
ἐπάοοὰ οἵ 4π Αροϑβίϊε ννγεσὸ Ζ70}}1}7 τστουρδῖ 
διηοηρ γοι ἴῃ 41} ρατὶοαϊ θὰ ἀπ 8109 ὈΥ 510} 
δη4 ψνοηάσγβ δηὰ ροινεῦβ." 15 5'βηβ (Α. Ν.) 
158 θαϑθοὰ οἡ ἃ ὑὉῚῪ ἀουδίξι! γεδάϊηρ. ΤΟ 
οτίψίηδὶ ἰ5. “ οὗ ἐδε Αροβίϊθ, [6 ἀτγίϊςϊα πιασκα 
πε ἴπαὶῖ δὴ ἱπάϊνιάι4] 185 ἴάκοη 45 ἴΠ6 σὸ- 
τΓοϑϑηΐδίνθ οἵ ἢ]5 ς]458 (ΧΙ. 4). 16 “ἐπ ἀθ94᾽ 

ἸΠῚΡ} 165 5δοπλοῖΠηρ δι ΓΔ], νι ςἢ πόοννονεῦ 
(Πς τοδάθι Πᾶ5 ἴο 50ΡΡΌΙΥ ἔογ ἢ πηϑοῖ, ΤΠ 
Ῥγοοΐβο “ἱπάοοα ᾿" οὗ ΑΡοβίϊἝβϑῃ!ρ ννόγα ἔμγ- 
Ὠἰδῃοά, θυ (ΠεὶΣ τρις ἐξ! ἀϊὰ ποῖ (ο]ϊονν. 

ΤΠ {μ}} ἔογοθ οὗ ἴπῸ ὀχργοεβθὰ δηά {Π6 30- 
ΡΓοββϑοα ᾿1άθλ5 τηὶρῃϊ ρογῆδρα δ6 τεπαάογεά ὉΥ͂ 
“δῖ ΔΗΥ͂ Γαῖθ᾽ ΟΥὙ “Αἵ ᾿οδϑί.᾿ “ΤἼε 5ἰρῃβ οὗ δῃ 
ΑΡοβίϊς ᾿ ᾶγδ τ ϊγας 68 458 σσεάθητξα]ς οὗ ρθῆ πθ 
ΑΡροϑβί!θβϑῆϊρ. δι. Ρδὺ] νγᾶβ ρίδοθ οὐ ἃ ἰϑυεὶ 
ΜΠ τῆς οτρῖπ] Τ νεῖν ὈΥ ροβϑοβϑϑίοη οὗ ἴῃ 6 
ΘῈ ΡΟΓΠυπηΔ ρόννεῦβ ὙΠ ννῃϊς ἢ ΟἾγισὲ δὰ 
(ουτη δ! γ ἐηάοννεά τότ 4}} ({Κ6 ἰχ. τ, 2). 
ὙΠΟ πηγᾷοὶς ννὰβ ἃ ἴγυδ δηὰ δβϑϑοπίλ] δ'ρη οὗ 
ΔῊ Αροβίΐθ, δηὰ τῆς δεῖ [παΐ 158 δάνογεαγοϑ 
μαά πο ροννεῦ οὗ πιιγᾶς 68 ννᾶϑθ ῬγοῦὈΪΥ [86 
Ῥοϊηΐ οὗ Π[ΟΓΙΟΓΙΥ τυ ἢ ἢ μι} 16 [Πθπὶ πιοϑί δηὰ 
1 νυᾶ8 ᾿ἱπλροβϑιθ]ς ἴο ἰδατὸ ἰξ υηπιοπτὶοηθὰ. [ἢ 
[ΠΟΥ του πλῖγᾶς 65, 1 σου] ΟὨΪΥ πᾶνα Ὀθοη 
ὉΥ ϑδαΐδηϊς ἢεῖρ, δῖ 15 πε Ὺ Βδά ρυΐ ἑογινατὰ 
ΔΗΥ͂ ρΓΕϊΘηΒΙΟἢ8 ἴο 5 ρογηδίιγαὶ ἈΡΟΠΟΥ͂, ποτα 
ννοιὰ ργοῦδοὶν ἤᾶνα Ὀθθη δοῖμδ 8] }πιϑἱοη ἴο 11. 
ΤΠ ραϑϑῖνα ἔΌΎΤῚ ΓΕ ψτουρδί " νγᾶ5 τιϑοά 
Ρυγροβεὶγ ἴο Ὄχοϊιάθ 4}} ἰάθα οὗ ἴμ6 Αροβῖϊε 
μανίην ννγουρῆξ {πὸπὶ ὉΥ ἢῖ5Θ Οὐ ΡΟΝΨΕΙ, 
Αςῖϑ 1. 12,16; Ἀοπι. χν. 18. Ὑὴ6 οτἱρίηδὶ 
(κατειργάσθη) ἰ5 ἃ 5ῖΓοπρ' ἴοΥΤ ΠΊΘΔΠΙ ΠΡ ΠΊΟΓΕ 
(Βδὴ ὨΊΘΓΟΙΥ νν ΓῸ τα] σε δηά, 1 ποῖ 50 ΓΟ ἢ 
85 " Ρεγῇἤςογε γὸπὶ ἀγά δηλ δεΐιπαιε αἰ βΒΊς 16 πὶ, 
γεῖ ἐχργοβϑίηρ ἴῃς εονηρἰείο δὰ ἐρυμπσέαξαδίο 
ρογίοττηδηςε οὗ πλῖγας θ5 ἰη ἴΠ6 50 η56 Ἰὴ νυ ἢ] ἢ 
δῖ. [οδη ς]}8 {86 πὶ ἘΠΕ ΠΕ Ὀγ ἃ οογχῃδῖε 
ἴεττῃ “ ννογκβ." ὍΘ ἔγαπης οἵ πηϊπα 1ῃ ννϊςἢ 
ἢ]5 πηΐϊγδοϊθβ δὰ δδὸη νγουρῆϊ ννὰ5 “4]} 
ραϊϊεπί οηάιγαηςθ." [1 σαη Θα5}}} θὲ ̓πηαριποὰ 
δον οἴθη ἢὸ πιὰν Βανθ Ὀδθη [οπρῖεα ἴῃ ἢ]5 αν 
βου] 65 δ (σογπῃ ἴο γοϑογῖ ἴο ἴΠ6 τη γᾶς ]θ ἴῃ 
οτγάεγίο σοηΐγη [πο ἀοςίπης οἔ ἢ γίσί στιοϊβεὰ 
(1 ον. 1. 23) ΌῪ ἃ 5ίζη ἐοϊ]ονίηρ (Μίαγκ χνὶ. 
20), ΟΥ ἴο ἰηβὶςΐ 4 ννε]]-πιογιοα ριιη!δηπγοηΐ 
(Αςῖβ χῆ. 11), ΟΥ ἴο ἐϑιδο σι ἢΪ5 Αροβίο!ις 
οΟἰαιπιβ, ΟΥἨΎ αἰζεβί ἢΪ5 βίγεηρῖ ψνῃοη ἰαυηϊοά 
ἢ νοάκηθ55. Ασςοογσ!ηΡ} ἢς δὰ νυνΊχουρδῖ 
ΤΉΪΓΔΟ] 65 ΤΑΔΕΥ͂ δηὰ νάγίουϑ, ἃ5 ἴῃς δοςσιπ)- 
ἰαϊοὰ ἀσοισπδίοηβ οὗ τότ πότο ἱπτιπιαῖο, Ὀυΐ 
ἣς δά οχογοιδοα ἃ ἰοηρ- 50 οτηρ Θηἀυγᾶηςα 
νυ ἢ]οδ αἰ ποῖ [81] ἢϊπὶ ἴῃ ΔῃΥ αἰγοιπιδίδης 8, 
(πάσῃ) ανίπρ Ὀδοη ραίίεηϊς ὑηάθῦ ορροπίτοη 
Δηα ΓΔ] τΠΊΠΥ ἀηὰ ἴῃ τοϊογαίϊηρ' ογγοῦ δης ννθδκ- 

᾿Ὧ658. Ηδ ἢαὰ ὕέεξη ἐογθοαγίηνσ ἰῃ ἢϊ5 γθοοιισβο 
ἴο πηλῖγας 65 δηὰ Πδὰ Ἰοῆϊ, 45 πηι σῇ 45 ροϑβϑὶῦϊ]θ, 
ἢ18 σοβρεὶ δηὰ ἢ! πΊ56} ἴο ἴῃ 6 Ὀοβῖ οἵ 4}} ἢ πγᾶῃ 
αἰτεβίδι ηβ, 86 Ἰηνναγὰ ἀρργονδὶ οὗ ςοηϑοίθηςο. 
566 ἵν. , Δ8ηά γ΄ τι. ΕῸΓ ἴδε σοπιδὶπαίίοη οὗ 
(Π6 ἴῃγϑα ἴθγιηβ δ ζη8, νοηάθγβ, ἀπά ρονγοῦβ 
ςομίρασο Αςίβ ἰϊ, 2λ; 2 Τ 658. ἰ1. 9; ΗΘθΘΌ. 1. 4. 

18. Νεν γεϊουηάοα ΟΒυγΟ ἢ 65 παίυγα! νυ τὸ- 
ξαγάθα τηΐίγαςε8 825 ἃ οσῦ δηὰ ἃ Ὀ]εϑϑίηρ, 

47: 
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ἱπίετιογ ἴο οἵδεσ σῇυγοῆεβ, Ἔχοερῖ 2 
δε τῇδῖ 1 πλγ56} ννᾶ5 ποῖ Ὀυγτάξηβοπηα 
ἴο γου ἡ ἰογρίνα πι6 ἴῃ 15 ννγοῃρ. 

14 Βεἢο]ά, τπὲ τηϊγά τἰπις 1 ἃπὶ 
Γεδάν ἴο ςοπὶὲ ἴο γου; ἀπά 1 νἹ]} 

δηὰ ἴπ6 τοαβοηϊηρ οὗ [18 γοῦβο 15: ὕου πδὰ 
10:15 ἀϊδιϊποϊίοη δηά Ὀεποῆϊ, ὁ 20. (γάρ) ἴπεγε 15 
ποίπίηρ ἰῇ ψῃϊοἢ γοι νεῦσε τοδὰθ ἴο ζ8)] 
βοσχὶ Ὀογοπά ἴΠε τοϑί οὗ [6 σμυγοβεβ.᾽ Βυῖ 
ἰηοῖοδα οὗ ϑαγίῃρ σδίεροσιδι}ὶν “ἴμογο 15 
Ποῖππρ ἴῃ ννὨιοἢ,᾿ ἢ 5408 ννἱἢ δι πιδιίοη 
ἐν δῖ ἰ5 ἴπογε ἴῃ ννῃϊοῖ }" Ηδ ἀο658 ῃοῖ ΡΥ 
ΟἸΠΘΙ ἰγοη Δ} ΟΥ τΘα] ν παῖ τπὸ σλΌ ΓΟ 65 
ἰουηάρα ὈΥ Ἀΐπὶ ννοΓὸ δὲ ἃ ἀἰϑδανδηΐδγε 45 Ὁοπη- 
Ῥαγοὰ νι ἴΠο56 ἐοιιμάδα ὉΥ οἴμοτβ. Βυῖ 6 
Παά τγραϊοά τῆς (οΥ ΙΔ Π5 ἢ ὄνθη ρτοδῖοῦ 
ἕδλνουγ ἴδαπ πὸ γεβί οὗ ἢ15 οννῃ σμυγοδο5 (566 
ΧΙ. 8), 858 ἃ β8ῖηρ)ε ὀοχοθρίίοῃ, ννῃϊςἢ ἢ6 5ρεςῆοβ 
ἢ βαγοδϑῖῖς γοργοᾶςῆ, ὕγονθθ. Ηδξ χευόγις: 
ἴο 15 σγδίυ του ργοδολίηρ οὔτ Οοβρεὶ, ρου 
ννδιοἢ ἢς πδά Δἰγοδαῦ ἀννοὶῖ ἴῃ χὶ. 7-|ι 2, Ὀ6- 
σάυδο 6 5 ποῖ γεῖ 5διὰ 5 ἰαϑδῖ ννογὰ δρουΐῖ 
ἴ. Ηδς 45 51}}} 4 ϑἰαπάδσ. ἴο σγϑρεὶ δηὰ ἃ 
οἶαὶπὶ ἴο τπηλκο ἔοσ 15 σο  !δαριθ5 (νυ. 17, 18), 
ὙΠΟΠῚ Π6 νγὰ5 οὔ ἴΠ6 ροϊηΐ οὗ βοπάϊηρ ἴο πε πὶ 
ἃ 5κεοοπά {ἰπ|6. ὍὅΤΠα 5ιιδ͵οος ἰοὰ Πὶπὶ οἡ ἴῃ 
[πε ἰαϑ8ῖ σπαρίοῦ ἴο ἴπε σοηϊγαϑῖ Ὀεΐννοθη ἢ] πὶ- 
561} δηὰὲ ἢϊ5 δάνογθαγιθβ, δηά 11 πον ἰεδάς ἢἰπὶ 
Ου ἴο ἴδε ᾿ΙΚοηθ85 δεΐννθθη ἢ πιβο] ἢ δπα ἢ 8 
ςοπηρδηίοηβ. ΤὴΘ ψνογάβ “1 πιυϑο]" ρΟγΒΔρΡ5 
ἀἰδι ηρυ θἢ ἢ8 ῬΘΓϑοη ἔγοπη ἢ5 οὔϊος, ἴῃ 
ὙὨΙΓἢ οαϑος 186 ἀγ ννοι]ὰ 6: “1 νῃο ἀϊά 
(6 νοΥκ δηὰ οχμιθιιθά [86 δἰμηβ οὗ δη 
ΑΡροβίϊθ, ἀπά ἐβογεΐίογε μαὰ ἃ σὶρ ἴο πλδίη- 
(εηδηςς, ἀϊά ποῖ ρῥεγνοπαίίν Ὀεσοπὶς ἃ Ὀμπγάξι 
ἴο γοι ;᾿ ΟΓΥ ΠΙΠΊ561} ἔγοπλ 5 δάάνουβδγιεβ, ἰῇ 
ΜΗΪΟ. οᾶ56 ἴπῸ ἔογοθ ἰδ: “1 ψν ῆο δά πηοβῖ 
ΤΙΡηϊ ἴο δυρροσῖ, ννα5 ἴῆ6 ὑεγν ῬΟΓΘΟη ννῆοῸ 
ἀϊὰ ποῖ ἀο ννβαῖ οἵἴποῦβ ἢ 20 οἰδίπι αἰά.᾽ 
ΗἰΪβ5 ῥγᾶγεῦ ἴο δὲ ραγάοπεά ἴῸγ (Π18 845 δῃ 
ἸΏΠΟΓΥ 5. 4 εὐυ[κτίην νεγβίοη οὗ δῖ δα 5αὰ 
ψ Πουζ ΤΟΥ ἰη χὶ. 8. 

14. Το ρΡαγάοηῃ ᾿5 ἴο δ6 ργοβρεοῖνο 85 ννῈ ]] 
ἃ5 τεϊγοσροοῖινο, θθσδυϑε ἢ6 ῬυΓΡΟσΘ5. οὐ ἢ 8 
ξογτ Ποοπηῖπε νἱϑὶῖ ἴο 156 186 βαπὴλθ δοϑίίηθησο 
8ἃ5 ἢ6 Παάὰ ἄοπὸ οἡ ἢ5 ἴννο ῥτγενίοιιβ νἱϑί (8. 
[ νναϑ νγὸ]]} ἴο οἰαῖο (Π15 Ὀθοίογοῃδηά, Ὀδοδιιβο 
αἴϊοσ τἴῃ6 ΘϑίδὈ] Ἰβηγτηθηΐ οὗ γοσοηο]αῖοη Π6 
ταῖρι 6 Ργεβϑοὰ νψ ἢ οἷοι οἵ δ] ΠΊΟΩΥ, 
ΙΓ ἢ Πονγόνεσ τ νου ἢαγς ἀδιηαρμοα ἢ15 
σι56 ἴο δοςορί, δηπά (15 δπποιηςοπιθηΐ 
νοι] ὰ τηὰκθὸ [ἴ οαϑδίογ ἴο ἀθο! πο. Ὅῆς ἤγχϑῖ 
νοῦς οὗ (ἢ νεῦβο παρ ἢϊ, 85 [ΔΓ 45 ἰδησιιαρο 
ἔοΘθ5, Ὀχργθθθ. ΟἹΪΥ ἃ [ῃϊγά γεαάίπεις ἴο σοπηθ, 
δἰ δουρὰ [1 ψουὰ Ὀ6 ταῖθοῦ Π]ορῖςα] ἴο Γα- 
ΡΓΘβοπΐ ἃ γεδάϊηθθ8 ἴο σοπὴθ 45 ἃ [Πϊγὰ τοῦτ 
ἴο ΟὨΘ δεοῖιιαὶ σοιπηηρ δηά ἃ βϑθοοηά γοσάιπεις 
70 εοὔῖο. Βιυῖ τῆ6 ςοηϊοχί 15 ἀεςίδῖινε ἴῃ 
ἔλνοιυγ οὗ ἴννο δηζοξεάθηϊ δοϊυδὶ ν]ϑιῖ5, δθοδιιβθ 
τ νουά Ὀ6 δυϑιγσά ἴο δι! μὰς ἴο α αἰδιπογοϑῖ- 

11. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΕἝΒ. ΧΙΗΠ. [ν. 14-15.Ψ 

ποῖ δὲ Ὀυγάεηβοπλε ἴο γοιι : ἔογ 1 5εεκ 
ποῖ γοιγ᾽β. θαῖ γοι : ἔογ τῆς σμη]άτεη 
οὐρῆς ποῖ ἴο ἰΑάγ ἃρ ἔογ ἴπ6 ραγεηῖβ, 
Ὀυῖ τῆς ρᾶγαπῖβ ἔοσγ τῆς ΤΠ] άγεη. 

Ις Απά [1 ν}}] νεῦγ ρἰδάϊγ βρεπά 

οὐποϑθ ννῃῖοἢ ΠῸ σηὲγ «υομἰἑ ῥᾳυς οὐ“ετυεά 
ῥαᾳαά ῥὲ εο»ό ΨΏΘΩ Ὧδ ννᾶ5 ΓΟΔΩῪ ἴο ἦο 50 ἃ 
βεοοῃά {{π|6, ἃ5 ἃ γϑᾶϑοῃ ΨΏΥ ἢ ϑῃοιυϊάὰ 
Τηδἰπῖδπ ἢϊἰ8 Πσοηβίϑίθηον τροὴ [ἢ]5 ρΡοϊηϊ. 
ΤὨδ γϑᾶβϑοη ΨὮΥ ἴπῸ ψψοσγάβ “4 [Ὠϊγά {ἰπ|6ὲ "ἢ 
ἌΓΕ ποῖ ρἰδοθά ἰπ }ιχίδροβιτίοη νυν “ἴο 
σοπηθ,᾿ 15 ἴμαῖ ΤΠῈῪ βίδηὰ ἢγϑι ἔογ ἴῃς βαῖε οὗἉ 
ΘΙΏΡΔ515. [ἢ ογάθσ ἴο βίΓΡ Πὶ5 γέϑβοὶνε ἴο 
Ρεγβίδῖ ἴῃ (ακίης ποιϊμέηρ οὗ 811} δρρεάγδηςε οὗ 
ὈΠΚΙηάπηα55, πῈ δϑϑίρτιθ ἃ8 [5 πιοῖϊνα ἴδμ6 
ὙΕΓΥ͂ ΟρΡΡοβίίθ οἵ {παῖ δυρροβίθα ἴῃ χὶ. τι. 
ΦΕοΥῚ ἀο ποῖ 566 Κ ψῆδῖ ἰ5 γουγ᾽β, Ὀυ1 γου.ἢ 
ΤΠα πιοῖΐζο οὗ ἴπε νγῇοὶο Ερίβῖϊς πῖρηζ πάντα 
ΘΟ “ΤΥ 50ῃ, γίνε πὸ της πραγ." Ης 
θα565 [15 πηοίϊνε «βοςιςοπδίθ ἀπ δἰπιοβῖ 
ΡΙΑΥΓΙΙΪΥ ὑροη ἴπΠ6 ἀυΥ τ οἢ Ραγοπῖβ οὐα 
(ο σμάγοη: “ΕΟΥ [ΠΟΓῸ 8 πὸ οὐδ) χαίϊοη 
ὩΡοὴ ΤὨ]άγθη ἴο ϑἴουο Ὁ ἴγϑάβυσε ἔοσγ ραγθηῖϑ, 
Ὀυϊΐϊ ὕροπη ραγοηΐβ ἔοσγ σμι!άσοη." ὙὍΠὸ [᾿ηΚ8 
οὗ σοπηῃηθοϊίοῃ ἃζγὸ δι δῖ δηὰ θοδυζ]. ΒΥ 
τακίηρ 1Π6 ΙΓ τὶ ρΐθοι5 στηαπτηο πε παϊρῆϊ 
ἴοϑα ἐῤερι, Ὀυϊ 1Ὲ ΟΥ̓ ἀεδίγίηρ ἐῤόη ἢς 5ῃου]ϊά 
νη ἴποπι, ἢ τνοι]Ἱὰ ννη τοὶ ποῖ ἴοσ ἢ] π|- 
5ε ἢ, δυῖ ἴοσ ( γιβῖ, δηὰ ΤΠΟΥῪ νου] τεροῖνο 
ἔτοπῃ ΟἾτῖϑὲ τπγουρῃ Π5 παπὰς ἴῃ 6 (τιδ 
τὶσθ5. Ηδ ψου]ὰ ἴῃ.5 16] 5 ρῬαίογηδὶ οὔ- 
᾿ϊρδιίοη ἴο ΔΚ ὑΡ ἰγδϑᾶβυσεϑ ἔοσ {πεπὶ (ν]. 19). 

156. Βυῖ ἢε ἰ5 τοδᾶγ ἴο ρὸ ἔασ θεγοῃὰ {π6 
ΤΟαυϊΓοπιθηῖβ οὗ [Π|5 δΐυγαὶ αν. “Βαϊ } 
ΨΜ1}} τηοϑί μ᾽ δα ν σρεηάὰ δηὰ Ὀε ϑρεηΐῖ ἴο ἴδ 
πίίοσιθοδῖὶ Ζ0Σ ΥγΟῸΣ δ80]8. Ηδε ν]] ἠοῖ 
ΟὨΪΥ ᾿ΔΥ ἃρ τίς μεθ ἔογ ἴπεῖὰ, Ὀαΐϊ Ψ.}}} μῖνς 
Ὧ5 ΡΟΓΟΒΑΘΟ- ΠΊΟΠΕΥ ἰῃ ΟΥΕΥΓ ἴο ψαὶη δηὰ 
βΒᾶΥ6 [ΠΟΙ σοιιΐΐϊθ, 41} ταὶ ἢ6 5, ψἹ}} 
ΒρΡᾶσεῈ πὸ ἰδῦοιι, 5οϊκάθηιϊδὶ, βυδεγίηρ ; ΠΑΥ͂, 
Ψ}1 6 ἰανιϑῃ οἵ διπλϑεὶ ἴο ἴμ6 ςοπιρὶεῖδ 
ψυοαγίηρ οι οὗὨ ᾿ὶ5 ελγί θη -νθβ55ε], ἰῃαὶ ΠΟΥ͂ 
ΤΩΔΥ τοοεῖνο οὗ ἴπε [Γράϑυγα νν 1 ἢ 11 σοπίδιηβ. 
ΟΥ Κοπι. ἰχ. 3: 1 Οὐοσ. ἰχ. 23-27 ; ΡΒ]. 1}, 
17η. Ης οπηοῖ ἐογῦθασ ἀρροηάιηρ ἴο 118 
ἀνονναὶ οἵ ϑυοῦ-Ἰηογθαϑίης ἀπὰ βδυρεγαθουηά- 
ἴῃς ἴονθ, ἃ τοργοδομέω! γεηϊηάογ οἵ με ηἰρ- 
ξατὰ δηά, υὑπ|]} σϑςθηίΥ, ἐνογ-α ΠΛ ΠἸϑῃϊης 
τοαιυλ] οὗ [ἃ ΟΥ̓ Ὠἰ5 τεδάθσβ. “Ὑδοιρἢ, ον 
Ἰονὶπ γου ἴΠῃ6 τῇογα 8:}Ρο γα υπἀδηίγ, 1 πὶ 
με 1658 Ἰονϑά." 

Ν.Β. Το γοδάϊηρ οἵ ἴπε ογρίηδὶ ἰ5 ποῖ [ἢ 6 
υδυδὶ Οτεοκ ἴον τπουγῃ, δυιϊῖ ΠΊΘΔΠ5 5:ΠΊ|ΡΪΥ̓ 
ΕἸ ψν]ς ἢ τοπάσγίης βοῖμε ἄρργονς, τρλκΙηΣς 
(η6 ἀτις οὔ πὸ νόσβὸ ἴο δὲ: "τῷ 6 τεαυὶ 
οἵ ἰονθὸ ἰ8 ἰῇ ἰὔνοῦβο σάῖῖο (ὁ {πε ἴογς, 1 
1 [γΓγ ἴο τεσ ἴῃ ἀϊδργορογίίοη ὈΥ͂ 
Ὀουπάϊοβ5 ϑοϊξάσνοιϊοη :᾿ πεαρίηρ Ἴοδὶς οὗ 
ἤγε οη ἴποιγ ποδά. Βιυῖ τιῖ5 ννου!ὰ 5βοδγοεὶγ 
Βαπθοηϊθδθο ΜῈ [πὸ “ πιοδὶ βίδαϊυ," ἂδπὰ ἃ 
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"τ, γον ῃ δ6 βϑρεηΐῖ ἔογ 'γου ; τβουρῃ {πε ραὶῃ οὗ γοιι ὃ νγαϊκεὰ νγὲ ποῖ ἴῃ τῇε 
τοΓα ΔδυπάδητΙΥ 1 ἰονε γου, τῃ6 [655 
1 θὲ Ἰονεά. 

16 Βιιῖ δε ἴἴ 80. 1 ἀϊά ποῖ Ὀυγάςη 
γου : πεναγίμαίεββ, δεῖηρ ογδῆγ, 1 
σλυρῆῖ ὌΝ νυν τἢ ρα ]6. 

17 1)14 1 πιᾶκε ἃ ρμαΐῃ οὗ γοι ὮὉΥ 
ΔΩΥ͂ οἵ τπεὰ ψγῇοπι 1 βεηΐ υπΐο γου καὶ 

18 [1 ἀεβρίγεά Τιτυβ, ἀπά ἢ λε5ι 
1 Ξξεπί  ὑγοῖδεσ. διά ΤΊτυβ πλάκα ἃ 

ΒΔ Π|6ὲ βρίγιτὺ τυσίξεαά τὺ ποῖ ἴῃ τῇα 
βᾶΠ|Ὲ βίερϑβὶ 

19 Αραίη, τ Κ γε τῆαϊ ννὲ Ἔἐχοιιδε 
Οὐγβεῖναβ ὑπο γοιῖ ἡ νγε δβρβαῖς Ὀεΐογε 
ΟΟά ἰπ ΟἸμγίβε : δὰ τῦέ ἐο 4}} [ἢ ηρ58, 
ἀεαγὶγ Ὀθεϊονεά, ἔοτ γοιυΐ εἀϊγιηρ. 

20 ἔογ 1 ἔεαι, ἰδβϑῖ, ννῆεη 1 ςοπΊδ, 
Ι 5}2}} ποῖ ἅπά γοιι βιιςἢ δ 1 ννου]ά, 
δηὰ ἐαΐ 1 5841} θεὲ ἐουπά ππῖο γοι δυο ἢ 

νἷονν Ὀεῖῖοῦ δηθὰ ἴο οσοποίἀογαίίοη, ἰ58 
(καῖ [Π6 Αροϑίϊε 15 δϑϑιηίηρ. ἱἰπ ϑεοϊοηδία 
ἔγοηγ, ἴῃς γχϑᾶϑοὴ οὗ ἢὶ8 εἰ ξ-ἀενοίίοη, ἴῃ 
ἘΠ ἢ ο856 ἴῃ 6 ΡΕΓΙΕΟΕΥ δα πλ 9510 ]ε γοηάογίης 
. 5ἰποο, τηυϑὲ Ὀε δάορίεἀὰ (Ηετοά. νἱϊ. 46). 
Βυϊ εἰ δἀτη8 ᾽αἰδὸ οὗ Ὀεῖησ ἰἀἸοσλδΕ ΔΙ ]Υ͂ 
τγαηϑίαίθα ὃν “1δουρἢ,᾿ δοοοσζάϊηρ ἴο ἃ ι158 
οὗ [ἃ οΔ|1Θὦ ὈΥ 5οπὶς ΤῊΠΔΓΊΔῺ85 ᾿ (0ῃ- 
᾿δβϑῖνο. ὙὋ1ξ᾿ 18 υυϑ6α 51Π|}|ΔὙ}γ ἴῃ ΟὟΓ οὐνη 
ἰδηρυαρο: “1 γοῦ ἃζὸ ᾿ἰεασγποά, ἀο ποῖ 6 
αἴτορδηϊ. [ ἀγαπῶ, ποῖ ἀγαπῶν, ΨΕ͵Ο ἴδε 
ἴσιο τοδάϊηρ ἂδηὰ (ἢ6 οἷαι νγόγὸ ἴβκθη 1η- 
τογσορδενεὶν ἴ ννου]ά γιε]ὰ ἃ βοοὰ δπὰ 5ἰπιρὶς 
56η56. “{{1] Ἰονϑ γοιϊ ΠΊΟΓΟ 5 ΡΟΥΘ ΔΏΓγΥ, 
ἃ 1 [ἢ 1655 ἰονθὰ δ᾽ [5 τῆδι γεδβϑοηδθϊο Ὶ 

16. Ηε πὰ Ὀδθη σπαγροη ἢ ἀξο]ηϊης 
Βιρρογῖ δἰπιβοὶ ἢ ἔογ (Π6 ἀἰἸἰϑοηθδῖ ΡΌΓΡΟΒΘ 
οὗ οδίδιπίηρς ἃ πλοῦ ἰασρ ὶ τῆγουρῃ [8 
ἀϑθηῖβ, ἀπά ἴΠ6 ἱπηρυϊδίίοη νγᾶ5 σοηηθοῖοα νυ ἢ 
Ὦ15 δηάεφδυοισδ ἴο ὄχρϑάϊίε ἴπο ςο]δοΐίοη 
ΚὨσγουρσὴ ΤΙΐυ8 ἀπά οἴβοσβθ. ΕῸΣ ἴπῸ δᾶκο οὗ 
δύζυπιθηΐ ἢθ δἰϊοννβ ἴῃ6 σῆαγρε ἴῃ ογάεσ ἴο 
566 ἢονν [ἴ [4}}165 ἢ ἃςῖ5. “Βιυῖ δε 1ἴ 90; 
Ι ἀϊά ποῖ Ὀθοοῖὰθ δ θυσάθῃ ἴο γοι; γϑί 
(Ρὸγ ςοπίγα), Ὀείῃρ ἃ ΟΥΔΙΟΥ υὲιἹδίη, 1 
σδυρῆς γου δΥ͂ ρυ}]6. ὙΤΎΠε οτὶρίπαὶ ἴον 
“ἰ ΟΥΔΗΥ νἱ πη ἢ τηθδη5 5ΕΠΟΠΥ ὁδὸς Ψ ΠΟ 
σἤοοβοβ ν βαγονναὰ ἀϊβοογηγηθηΐ [πες δρίεϑὶ 
ΤΑΘΔη5 ἴοσ δί(διηηρ υηργὶ πο ρὶοὰ ἐπάς (Δυὶβῖ. 
Ἐπ. Νῖς, ΥΙ]. χιῖ, 9)».» Εογ [μὲ τεμάσγιης 
“ρΔυρῆΐ "ἢ 566 χὶ. 2ο. 

17. Ηον ἰδῃὰ (6 θεῖ) ΚΑΔΥ͂ ο196 
Θζ 1080 1 ἀθδραίομβοἁα ἴο γου--ϊὰ ΪΙ, 
(γουρὰ Πἷπι, ΟΥ̓ΘΣ-ΤΘΔΟΣ γοι ν"» Το 
οΟΥκηδὶ 55 ἔδει! ηὶγν ἃ αὐυοδίίοη ψΠςἢ 
ἀοπιδηάς ἃ ποξδῦνθ δηβννοσ, 118 γϑὰϊ ἴογος 
Ὀεῖηρ :--- ἀο ποῖ 540 [δῖ [ α!ά.᾽ 

18. Αρρϑδὶ ἴο Ἔἐχαρίθβ. ΤῊΘ πικὶςϑδίοη οὗ 
ΤΙτιιβ 15 ἡοῖ [δῖ δυάδα ἴο ἴῃ υἱῖ]. 17, ὈρΡΟῺ 
ΜΏΙΟἢ 6 Πδά ποῖ γεῖ θδθη δεοῖιδι!!  ἀ65- 
Ραϊομοά, Ὀυϊ τῃαῖ οἡ νι ἢ ἢς δαά “ργε- 
ΥἹΟΙ5ΙῪ ἸηΠδίθα " (ν}}. 6) ἴη6 πιακὶηρ ἢ οὗ 
(06 ςοἰϊοςοη. νΒο {δὸ ““Ὀτοΐδογ " ν 85, 5 
ποῖ οοσγίδιη, θυΐ ἢδ νγᾶ5 ὑσΟΌΔΟΪΥ ἴΠ6 ΡΈγβοῃ 
80 5.ΓΟΠΕΙΥ γοοουηηθπάθα ὑπάθῦ τη 6 54πὶ6 
ἀεί μηδίοη ἴῃ ΥἹ], 22, Δηα πον οὐ [86 ροϊπῖ 
οὗ δοσοιηρδηγνίηρ Τιΐυ8 ἀρδίῃ ἰῃ ἴῃς πὶ 
ΟΔΡΑΟΙΥ. “νδβ 1 ποῖ Υ ἴδε βᾶπιε ϑρισίί 

(Παὶ νὰ νγαϊκοὰ }᾽᾽ οδχργεβϑοθ ἴ86 ἰηνναγὰ 
Ἰᾶνν ΜΓ ἢ γορυ]αῖοά {πεὶγ σοπάποῖ, ἀπά ννὨϊςἢ 
ννᾶ8 [86 συϊάληοο οὗ ἰῃ6 ΗΟΙΪΥ ϑριγιῖ, ἐχο ας 
ἴῃς ΘΥΟΣΤῪ ςογοίοι5 πὰ ἰηϊεγεβίθα πηοίϊνο. 
“ν Δ5 ἴξ ποῖ ἴῃ [ἢ βδαπὶθ ἰροϊδῖορϑ δ" Ρ45565 
ἴτοπη ἴπὸ αἰγοσίίηρ ῥγιηςίρὶς ἰη ἴΠ6 μοαγῖ ἴο 
(ἢὴ6 ουϊναγὰ νναὶκ, οὔ νυνΣῆϊοῃ ἴθ. ψνῇο 
νυ] ποϑϑοὰ 1 σουά ὙεῪ ψγῈ}} ἰυάρε. ὙΤΠΘ 
Αροβῖῖε βρεᾶκβ αιϊΐε ςοπἤάεηιν οὗ {π6 
ἱπΠσοη ΓΟ ΓΕ] 655 οὗ ἴπεδο ῥτγοοῖβ, δπᾶ 
ἵς νουϊὰ ἄρρϑᾶγ τμογοίογε παῖ Τιΐ5 δά 
ἸΆΚΟη πὸ ραστῖ οὗ πὸ οοἸ]]εοϊίοα ἱπῖο ἢῖ5 
οὐ Καοορίηρ, πλυςῇ 1655 σοηνουθά δηγτηίηρ 
ἴο δῖ. Ῥαᾳυ!. Ης ρῥγοῦδοὶυ ργενα θὰ ὑροη 
(ἢς (ὐοΥπίβίδηβ ἴο σΟΓΆΡΙΥ͂ ννἢ ἴῃς σοιΠ56] 
εἴνθη πεῖ ἴῃ 1 ΤΟΥ. χΥϊ. 2, ἀπά βεσῆδρβ ἴο 
Θϑιδ Ὁ] ἰϑἢ 4 σεηογαὶ διηά. 

10. Τῆς ΔροΟΪΟΡΥ δηὰ Ὀδοδϑίηρ, ΠΟΥ ςοπὶ- 
ἰμῶθει Ὦανε ἴο Ὀδ6 σιαγάθα ἔτοπι ἃ ΠΊΙΒΑρρΓΘ- 
δηϑδίοη. [1ἴ ννᾶϑ5 ΘΔΞΥ͂ ἴῸΣ 15 γθδίίθγβ ἴο ρ 

᾿πῖο ἴῃς υἰθυπαὶ δηά ἱπλαρίης [Πα ΤΠεῖγ5 ννᾶ8 
186 ἠυάρτηρηί-56αΐ ἔτοπι νυν ϊς ἢ βεπίθηςς δά 
ἴο Ὀε ἀε]ινεγεά. “Ὑ0Ὧθδγθ τὲ Ἰοπρ τἰπιθ 
(πάλαι ΜῈ τδὴγ Μ55. ποῖ πάλιν) [ὲπ κί κ᾽ 
ἴμδὶ ἰἴ 15 ἴο γουῦυ ψὲ ἅγθ πιδλκίηρ ΟΥΓ 
ἀείξηςο." Νοῖ 850. “1ἰ ἰ5 δείογε Οοά, ἴῃ 
ΟὨγιδῖ, τα ννὲ ϑρεδκ." [Ἢ νουϊὰ πᾶνα 
ὈΘΘῺ ἱπιροϑϑὶῦ]θ, πηάεὺ ΔΠΥ ΟἸΓΟιΠιδῖδποαβ8, 
ἴος Ὧη Αροβῖϊες ἴο ρῥΐδος ἢἰπηβοὶξ θεΐοσε ἃ 
ἢυπίδη ὍΔ (1 ΟοΥ. 11. 15; ἰν. 3) ἴογ Ἰυάρ- 
τηρηΐῖ, Ὀυϊ ἃ ννᾶ58 ῬΘΟΙΑΥΪΥ ΠΟΟΘΒΘΑΓΥ ἴο 
τορυάϊαϊο ἴδ ̓ υτγ5άϊοίοη οὗ τπδῖ Ξε ςἤοη οὗ Π15 
γοδλάθυβ νῃϊοἢ ἢ6 ἰ56 πον δά ἀγοβϑίηρ, Ὀεσδιι86 
[ΠΟῪ δά 5ῆδνγῃ ἃ 0145 ἴῃ ἕδνουγ οὗ 5 Δς οι 568, 
Ης ἴακοβ 1π6 βἴίηρ ουζ οὗ Πἰβ8 τερυάίδτοη, 
δοννόνοσ, ὉΥ Ὠϊ158 οἰοβϑίηρ ννογάϑ :--ὴ δα [89 
8019, δοϊονοά, (15) ἴοσ γοιγσ εὐϊβοδίοη.ἢ 
850 ἔδσ 45 [5 δυιῖδπογιγ ἴῃ ΟοΥΙΠἪ ννᾶ8 πηάογ- 
ταϊηθὰ, 50 ἔδγ γεγο {ΠΟῪ τοζζογηρ δηὰ ἴἴ ννᾶϑ8 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο γεσοπϑβοϊϊδῖς δὲς ροϑιτοη ἴῃ οὐ εῦ 
(δῖ ἐῤεῖσ: ταῖὶκῃῖ δ6 γεϑϊογοά δηὰ βεοιγεά, 

40. Ηδ δ5 τϑᾶβοῃ ἴο ἰαθοιγ ἔογ {Π6 Ὁ 61" 
βοαίίοη, ἔογ ἢθ οπῖογίδιηβ ἴῃς ἰννοΐο ἃ ἔδδαγ 
τῃδλῖ 6 τῇδ πα πεῖ, ννῆθη ἢδ σοπΊο8, ποῖ 
διισἢ 845 ἢ6 νυ βϑῆθβ, δηὰ τηδύ ἢ πη56 }  ἐμεγοίοτο 
ἐΒ6 ἔουηα ἴογ {ποῖ ποῖ 5ιιςἢ 45 ἴΠῈῪ νν]5}.᾽ 
ΗΙἰ5 ἔδαγ δῦουΐ {πὲπὶ δραίῃ ἴακεβ ἃ ἀουῦ]α 
ἀϊγεςκίοη, οηε ἴον αγάβ ἴῃς [υάἀλίχοτβ οἡ ἴδ 6 
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48 γε ψνουϊά ποῖ: Ἰεβϑὲ ἐδόγε δὲ ἀεῦλιαϑ, 
ΘηνΥηρ8, ὙγΓΔΙΠ5, 51 Π{πϑ. ὈΔΟΚΌΙΙΠρ5. 
νν Προ ηρ5, 5νν 6] ]Πηρ5, τὰ πλ0}18 : 

21 “4πά Ἰεϑῖ, θη 1 ςοπιε δρδίη, 
ΠΥ (ὐοά ν»}}] Ἀπ 0]6 πιε ἀπιοπρ γου, 

τ Ὠ (νυ. 20), [86 οἴοῦ τονναγάς ἴῃ πεδίμθη- 
ἰζεῦβ οἡ ἴϊΐε Ἰεῖ (ν. 21). Βοῖ ραγίεβ νυἱϑῃεὰ 
ἴο 56ὲ δἰπὶ 85 ἴπεὺ ἱπουρῃϊ {ΠΕῪ Βα βθεη ἢϊτΩ 
ΟὨ ἢΙ5 βεςοηά γἱϑιῖ, νυϑᾶκ δπὰ νυ που ἘΠΟΓΡΎ. 
[πϑιοδὰ οὗ [δῖ ἀπά ᾿ηϑϊοϑδά οὗἉ δείηρ ἃ ἴθι ]ον"- 
ὙΌΤΚΟΙ οὗ ΤΠΕΙΓ ἸΟΥ, [6 ἀρργεβεπᾶς τπδῖ ἢδ 
ΙΏΔΥ δᾶνε ἴο ψ]ε]α ἃ βενοσε γοά οὗ ἀἰβο!ρ] 6. 
ΎΠο ἢγϑί οἶδθα οὗ ἀγεδάεα ον] ἄγ [Ποϑὲ 
Ῥασίγ- ἀϊν ϑοηβ νυ ϊσἢ π6 πδὰ ἴο τεῦυκε δηά 
τὨγοδίθη ἰὴ ἴῃς ΕἸἰγδῖ Ερίβεϊα (1. 1ο-τα1; 11]..3-- 
5. Ἰν. 21). ὙΠῸ ἰἰδῖ ἰ5:--ϑί τ ἶθ8, Ἰεδ ΟΥΞΥ͂, 
οὐϊουγδῖβ οὗ ΔῃΡΟΊ, ἰηςγ 65, οἰ ἃ πη 165 Ὄρθη 
δηά 5εοιτοῖ, ἰηβαῖϊοα δἱγβ οὗ ΒΡ ΓΙ ογΥ, δηά 
Βηδ υ, {πὸ ἀἰδαβίγοιβ γοϑυὶξ οὗ 4}1} [Π656 ἴο 
186 Ομυτοῖ, “ ἀϊδευγθαποοβ"  ΠΙΓἢ ἀςϑῖγου 
115 ἐβί 80] 15} ἃ ογραηϊζαῖίοῃ. [{ἴ ἀρρθαῦβ ΠῸΠῚ 
[815 ἀαγκ οδ᾽θηάδγ τπαῖ, απο ἴῃς οδίεξ 
ἀενοϊορπιθηῖβ δίηοθ ἴπ6 ΕἸγεῖὶ Ερί σε πδὰ 
θοοη ἴθοδα οὔ [υάἀαϊδπὶ δῃηὰ οὗ μεδί ῃεηί5πΠ), 
αηά [86 πιαίη βἴγυρρὶα ννὰ8 ὑεΐννεεῃ {με56 
ἴνο ρτγοδῖ βίγθδαιηβ, δραίηβι Ὀοῖἢ οὗ ννῃιςἢ 81. 
Ρδαὶ δῃὰ 15 δαπογεηῖβ δά ἴο ἽἼοηϊεηά, γεῖ 
ΟἴΒοΓ οὐττεηῖθ οὗ τίναϊγΥ δὰ ποί Ἴεδβοά 
ἴο ὃς δεῖῖνθ. Αγ ΖΑΠΒΠΙΡ νν8 ἰὴ ἕαςϊ δῃ 
Βαδιῖυ 4] ματί οὔτ πχοηΐδὶ δπὰ πλογδὶ ᾿πἶ οὗ ἃ 
ϑοςίεῖγ κὸ τπδίῖ οἵ (οόγηῖ, 

41. Ηἰ5 ἔραγ ἢ τοραγὰ ἴο ἰδοϑε ψΠῸ 
Ἰινεὰ ἴἢ Ῥᾶρῃ ἱπιΠΊΟγΑ ΠΥ 15: “ἰοϑῖ δϑδίῃ, 
ὙὯΘ05 1 οο9 ΟΟά 5}4}1} Ἀυπ10]6 της θΘΖΟΣΘ 
γου, δηά 1 5}4}} βανϑ ἴο ΌΤΙ Ζ0Σ ΔΗ͂ 
ΟΥ̓ ἴο80 80 ΨΟΣΘ ΒΙΠΘΣΒ ὈΘΙΟΣΓΘ δηὰ 
ἀἱὰ ποῖ τορθηΐ ΟΥ̓́ΘΣ 6 τηΟ0] Δ ηη 655 δηά 
ἔοτηϊοδίίοη δηᾶ Ἰἰσεηιουδηθ85 νης (ΠΟῪ 
Ῥτδοϊϊδοὰ." [1 15 ρἰδίῃ {παὶ ἴπ6 ““ἀρδίη ἢ 
ὅοεβ ἢ (π6 ““ Βυπ10]6 "ἢ δηά ἠοῖ ἢ [Πα 
“ἐφρηιθ,᾽ Ὀδοδιι56, [Ὁ 1 θοϊοπροά ἴο {πὸ ἰδίϊου, 
ἴἰ ννουϊὰ ἤάνε δοϑοϊυΐεὶΥ 0 πηδδηίΐηρ, δηά ἰἰ 
νοι ὰ πᾶνε Ὀδοὴ αἰ 5ιῆςεπί ἴο ΞΔΥ 
ἤθη [1 ςοπιο.’ Α5 ἰΐ 15, 1ἴ ἐπλρἤδϑιϑοϑ, ὈΥ͂ 
βίδησίηρ ἔγϑϊ, ἃ ϑδεσοπαὰ δι} }Ἰδιῖοπ δηὰ ἰτὴ- 
ΡΙΙε5 ἴπαῖ ἴῃ Αροβῖϊ μδὰ δίγθδαῦ ϑιιβοεγοά 
ΟΠ6, ΥἱΖ., ΟἹ ἢ]5 δεςοηά γἱδῖί. [{ Ὠδ5 δἰγοδαν 
Ὀύδῃ δθθη ([πἴγοά, ρ. 378), παῖ {πὸ ἤγϑέ 
διι Πα] ννὰ8 σδιυιδοά ΟΥ̓ [6 ΤΟΓΑ] 6} }5 
νιοἢδ ΠῈ δὰ ροὴῆθ ἴο Ἵσἤθοκ, ὃυῖ ἔουηά 
1ϊ ἐχρθαϊθηϊ οὐ ροββϑίδ]θ οπἱν ἴο τεῦικο, ποῖ 
ἴο Ρυηὶδῆ. 18 Ρδυδοῃβ γεῦικοαὰ ἀγὲ ἴδε 

11. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘΞΘ. ΧΙΠἧΠ]. ἰν. 21. 

δηὰ ἐσὲ 1 5}.4}}] Ὀεννα}} πιδηγ ννΠΙοἢ 
να βἰπηεά αἰγθλάγ, δηὰά πᾶνε ποῖ 
τερεηϊδά οὗ τῆς υὑποϊδδηηεβθο ἀπά ἔοι- 
ηἰοδιίοη δηὰ ᾿δϑοϊν! ο 5 688 ἡν ἈΙ ἢ ΠΕῪ 
ἢδνς οσοχηπλϊτεά. 

δΑπ|6Ὸ παί Π6 πον τηερητίοηθϑ. ὙΠΟΥ͂ τοῦδ 
ἴῃ ἃ βἴαϊε οὗ δίη Ὀείογε ἢἰβ8 ϑεσοπὰ υἱϑβὶί δηά 
ἀϊὰ ἠοῖ οοπλεὲ ἴο στερεηΐδηοθ, νβθη ἢ6 ννᾶβ 
ἴπογο, δ πουρὰ τὨγοαϊοποά. Τὸ ἢηὰά {Ποῖ 
ΡεΓβιϑίηρβ δηᾶὰ ϑεϊτπρ ἢ8 ννογὰ δ πουρδῖ 
(χ. το) ψουἹά θὲ Βυμθ]ηρ δηουρῃ, θαῖ τῆ6 
βοογῃ οὔῃς [υἀΔ12Ζ6ΓὙ5 ἔογ οῖ ΔρρΙγ ηκ 5θᾶγρ 
ἀϊδειρίίης, ννϊο ἢ νγὰ5 ἃ ραγί οὗ 5 ργονυϊουξβ 
μι !Δοη, Ὧ6 αἰά ἠοῖ ἰηϊοηὰ ἴο ἰηςσιγ 
δεαίη, Ὀυϊ 511} Π6 ἀγθδᾶὰβ ἃ ραΐη οὗ δποῖδοῦ 
Κιηά. Ηδὸ δά, ηο ἀοιυδῖ, ἰεαγηθά ἔσοπι ΤΊϊι, 
[παῖ ““τρδηγ ᾿ οὗ ἴῃς ᾿πηπιογαὶ Ῥογϑοῦβ ννογὸ 
ποπθ ἴπε ὈΘΓΟΥ ΓῸΓ 15 ννασῃϊηρβ δηὰ οὐδῖ 
(656 δ ἔἴρασ {πὲ ἢ6 νν}}} αν ἴο »η 3 ΓΉ. 
ΤῊ σάπηοῖ τηθδῃ ἃ ΠΟ ΓΙ Πρ, ΟὗὨἨ πλογο ΡΙΥ͂ 
Δηα ϑούγονν, 48 1 (ἢδϑθ πιῇ ννόσοὸ Ἵοδιτιοά 
ἉΜΑΥ͂ ὈΥ πε ἱπῆστη!ε8 οὗ ῃαῖυσε. ΤῈ 
ΟΥΡΊΠ4] ἴετ ΡῬΓΟΡΟΙΥ ἀδηοίεβ τηουγηϊην 
ἴογυ ἰ6 ἀεδά, πὰ δοῦθ 5ἰζῃηλῆεβ ρτίθῖ ἔὸσ 
[οϑὲ ψνῆο νν1}} 5 6 Γ {πὸ σμδϑτὶβοπηθηΐῖ νυ] ἢ 
6 ἀδοίαγοβ (Χι!. 2) (δαῖ δὲ Ψ}} ᾿ηβῖοῖ. Α5 
ἴον Ὀεϊοηρεά ἴο ἴπ6 ϑδτηθ ςἶ255 νυ τἢς 
ποῖδθ]6 οἰδηάεγ οὗ 1 Οὅογ. ν., ἴξ πιᾶῦ θ6 
ἰηίογγοα παῖ δὲ ςοηϊζοτηρίαῖοθ ραϑϑὶηρ ἴδ6 
ΒΑΘ ϑ5εηΐθηςς οὗ δχοοσητηιοβίίοη ὈΡΟοη 
{με {Π4ϊ ἢ6 ἀϊὰ ὕροη Ὠΐπι, ἀπά 50 νυοιϊὰ 
δᾶνο ἴο ΘΟΙΤΟΜ ΟΥ̓ΘΓ ἴΠ6Πὶ 85 βουογοὰ δηΐ, ἴοσ 
ἃ ΜΠ }16 δἱ ἰϑαϑδί, ἐεαδ τλοηλθοῦβ οὗ [6 νἱϑὶθ]6 
Θμυγοῆ. ΤῊ!5 νἱονν 15 Ροϊ θα σογγοδογαϊεὰ 
ὉΥ ἴπε ἰδηρυᾶρε οὗ 1 ΟοΥ. Υ. 2. “Υἴὰξ ἅσο 
Ρυῆθα ὑρ δπὰ ἀϊὰ ποῖ σγαῖμοῦ ποώγπ, τῃδῖ 
ἢδ Ψ Βὸ ἀϊά [815 ἀεδθὰ 5βδουϊὰ ὃ6 γωμπουεά ἴτοπὶ 
ἴῃς πιϊάκί οὗἉ γοιῖι ;" δηὰ ἀραΐη, ὈΥ 1 Ουὐσ. ν. 7, 
ὁ ώγχε ουἱ ἴῃ οἷά Ἰεάνοη," ψΠ τείεγοηςε ἴο 
1Π6 βᾶπὴ6 ϑιδ)οςῖ. δ6εὲ δἷβδοῦύ. 12. Γἢε οὔ" 
ΒΟΙΣΙΥ ΙΓ. ἢᾷ5 ονοσβιὴρ [Π]5 νοῦθθ δ85 
ΔΥΓΊΒΘΏ πλαῖηἶνγ πὶ ἴῃς ἔδοϊ οὗ ὀχροβίίογβ ποῖ 
δοσορίηρ ἴδ 5 Π|ρ]6 πηθδηϊηρ οἔδη δογῖϑί, ἀπά 
(Πογοίογο τοπάθτηρ, ὁ ΠΟ 584}} ἢοΐ ἢανε Γὸ- 
Ρεπίθά,᾽ 1.6. ἤθη 1 ςοιὴς ἀρϑίη, ἰῃδσϊοδά οὗ 
ἐν ῃο0 ἀἰά ποῖ σοπλὸ ἴο γορεηίδηςθ," 1.6. ἤθη 
Ι“ννὰβ ἰαϑὶ αἱ (ογιηῖῆ. [ἴ ἴα ἴὩ5 οὐνϊουβ 
ΨὮΥ 6 δηϊιοεῖραῖεβ δανίηρ ἴο ΙπΟῸΓΏ ΟΠ 
ΟΥ̓́ΘΓ γῆν οὗ ἴοϑ6 (Πδῇ ἀϊὰ ἠοῖ γορεηΐ, δηὰ ποῖ 
ονοῦ δἱ], ἴοσγ “ορῖς δα οΟἸθαγὶῪ τορθηϊοα ϑηςθ 
ἢς ννᾶ5 ἴπεγε (ἢ. νἱῖ.). ὙΠΟΓΟ 15 ἃ ΥὙΘΓΥ͂ ροΓ- 
σΘΡΓΡ]6 τίηρ οὗ ἰογεϑίδι]οὰ σσιοῦ ἴπ {π 6 ἴπγοδ 
[ΕΓΤΊΌ]6 ννογὰβ5 τονψαγάϑ ἴμ6 οἶοβα οὗ ἴῃς νυεῦϑα. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΕῈΘ οἢ νεΊβεβ 1, 7. 

1, Μυςἢ, υηάἀουδίεαϊγ, Δα πν)ιῖ5 οὗ θεΐηρ βαἱὰ 
ου δ6Πα)ῇ οὗ τη θοορῖνοὰ Εοδάϊηρσ, ννῃϊς ἢ ἰ5 
τείδιποά ὈΥ Βεης. δὴ εἰϊσῖ. ΤΊβεῃ. Οϑιδπά. 
Ὦς ννςεῖς, Ηοΐῃ. ΚΙόρρεσ. Βοος ἢ ̓ 58 οἰδθο- 

Γαῖς ἀείεηςε οὗ ἰξ (οι. Οτὶϊ. ἴοπι. 1. 390-- 
345), 1ΠποιΡ ἢ ΟὈΥΙΟΙΒΙΥ͂ ἱποοῖτοςῖ ἴῃ ϑούθγαὶ 
ΡΟΙΠηΐ5, ΠΊΔΥ γοῖ 6 σοηβυϊίοα νυ ἢ δἀνδηΐϊδρθ. 
Βυϊ πειῖμοῦ [ἴ ΠΟΥ ΚΙόρρεγ᾽ 5 δίγοῃρ ρῥγοῖϊεβὲ 



[1]. ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΘ, ΧΙἧΠ. 

5 δυβηοϊοης ἴὸ ονουίῆγον ἴΠ6 Ἔχίοσηδὶ ἐνϊάθπος 
ἴῃ ἕδλνουγ οὗ καυχᾶσθαι δεῖ, οὐ συμφέρον μέν, 
ἐλεύσομαι δέ, νΥ]οἢ 15 45 ἴο]οννα: Εοτ δεῖ 
Β.Ε.Ε.Ο. 1γ. 37. νυϊξ. ὅγγγ. Οοίῃ. Ασπὶ. 
ΕῸΥ συμφέρον μέν, δῖη. Β..Ο. 1γ. Ῥεβοῇ. 
Μειρῆ. Οοῖδ. Αττη. ἔογ δέ Ἰπϑῖεδα οὗ γάρ 
αϑἔιοσ ἐλεύσομαι, δῖη. Β.Ε.Ο. 17.  αἷε. Μειπρῆ. 
Ατηι. Αραϊηϑὲ ϑιοῖ Δῃ ΔΥΤΑΥ οὗ δι ΠΟΥ 168 
Μέεγοετβ οὐβεγυδίίζοῃ, ἰμῖ μέν --- δέ 15 Δὴ ΟὈνΊΟυ 5 
ἱπηροτγίδίίοη τδάς ἴο ἀϊβρίδος ἴῃς ἀϊβῆςσυϊς γάρ 
δῃηὰ τΠαΐ συμφέρον ἴογ συμφέρει ἴ,}}5 1} 
μέν---δέ, ΜἘΠ ηοῖ οἴδηά. Μευεσ ἄοαβ ποῖ 
βιιςσςοοά τη 6 οἱ περ του ἢ 15 γοδάϊηρ δὴ ᾿Ἰηῖεγ- 
Ῥτγείϊδιίοη εἰἴμεσ σοηβίβζεπί πὰ Οὐσθοκ ὑϑᾶρα 
οὐ ἢ τὰς οοηίοχί. 

δΥ ΡΑΌΙ ΒΒ ΘΤΑΚΕ ΕΟΒ ΤΗΕ Ε.ΕΒΗ. 

7. ΟΓ τῆς ραβϑβϑδρεϑ δήάιςεα 45 θεαγίηρ ὕροη 
(5 βυδλ)εςῖ, ἴῃ6 πιοϑῖ ᾿τηρογίδηϊ δηὰ ρεγῆδρϑ 
ἴα ΟὨΪ ἴνψο ἰῃ ψὨϊοΒ ἴδε ταΐεγεπος ἴο ἰξ 
5. Ὁπαυοϑι η40]6 ἀγα :--- (οτ. χὶϊ. 7; δηὰ 
Οἱ]. ἱν. 13,1. Τδὲ οἴμοιβ ἄγ ᾿ Οοσ. 1. 1: 
2 ΟΟΥ. 1, 8: Χ' Ιο; τ Ἴμ658. 1. 18. Οἡη 
2 Οονγ. χΧ. το, 566 [ηἰγοἀυςζίοη «ηὐ (6 ηοί65. 
Το τίρμι τοδάϊηρ δηὰ γεηάογίηρ οἵ ΟἿἱ. ἵν. 
13, 14 15:--τ Βυΐ γε Κηονν [Πδὲ ΌΥ τεδϑοη οὗ 
δῃ ἰΠΠΓΠΙΠΥ οὗ τὴν ἤεβῃ 1 ργεδοῃμεὰ ἴδε 
ἔοβρεὶ ἴο γοι οὐ ἴῃς ἴΌυυΊΟῚ υἱϑιῖ ; δηὰ ὙΟὺΓ 
τειηρίδίου ἰῃ ΠΙΥ͂ ἢεϑἢ γε ἀϊά ποῖ υἱΐοτὶν 
ἀόβρίϑθε (δεῖ δἴ ποιυρῆϊ) ποῦ ἰοδῖμθ." Το 
ἀστῆς οὗ {Π6 ἢἤγβι οὗ ἴπδθϑθ οἰδιιθθ5 15 (δαί οἡ 
πὸ ἔοττηοῦ οὗ ἴννο υἱϑὶϊβ, 6 μδά ποῖ ριιγροβοὰ 
Ρτεδομὶηρ ἴῃ Οδϊδῖϊα, θυϊ ἀϊά 850 Ὀεςσδιιϑα Π6 
τνν)ῶβϑ ἀεϊαιηοα ἴμεγα ΟΥ ἢ]5 ρϑου]αγ δ! οτοη. 
ΤΕ ἀτιῆ οἵ {πε βεςοηᾷ οἶδιιδα ἡ ΠΙςἢ 15 γαῖθ Σ 
ἸΓΤΟΡΌΪΑΥΙΥ Θχργοβϑοά, 15 ἴμδὲ (ἢ6 Οαἰδίίδηβ 
ἀἰὰά ποῖ βϑοογῇ ἢ15 ἱπΠΠΥΤΆΪΥ ΠΟΥ τεραγὰ ἰΐ 
ψΠ δοῃοιτθηςς, δου 1 σοηπδιτιϊοα ἃ 
τεπιρίΔὕοη ἴο {μεπὶ ἴο τερυάϊαῖο [6 Οοβρεὶ, 
ὙΠΟ ῥγοδοπεὰ ΟΥ̓ οὔς 80 δῇη|οϊε. Ὁ 15 
Ῥάβϑᾶρε δηὰ 2 Οὐσ. χὶἹ. 7 ἴδκθῃ τορεϑῖμογ 
Ῥοϊηϊ ἴο πὸ ζΟ]οννίηρ γεβι 8. 

ι. Τῆς δίῆιςτοη ννὰ5 Ὀοαγ. Ὑηὸ ὑγοοῦ 
οὗ 1}15 15 ποῖ ἴπ6 Ὄχρσγοβϑίοη “δίδκε ἴῸσγ ἴπ6 
Βαβι," ν Ποῖ ΟἿΪΥ ἀσβοσὶθο5 ἤρυγαῖνοὶυ ἃ 
ΤΩΘΔη5 ὉΓ ἴδε τηογππορίίοη, νυ ῖΠοΥ σοῃ- 
ςεἰνθά 85 ἱπιραϊης οὐ ἌἙγυςχίοη, οὗ {δὲ 
ΤΆΓΠΔ] Ρῥγίηορ]6 οὗ ὑγιάθ νὩϊοδ οὐοῦ- χα 5 
ἃ τλῆ. Τῇ ἀδοίϑίνα ρῆγαθθ ἰ5 “ἢ ΤΩ 
βἤοϑη," ψ ἢ] ἢ δἤοννβ παῖ τἢ6 5εαϊ οὗ [6 
ΔΠιοῖ!Ίοη ν 45 τ6 πγαίογδὶ βυνβίδπος οὗ [Π6 
Ὀοάγ. ΤῊϊθ 18 σοπῆστηθα ΟΥ̓ ἴΠ6 ἰδηριδρε 
ψἢϊς] ἔοϊοννβ, ἴῸΣ ἴπ6 εβεςϊ οὗ βμβοςκίηρ δηὰ 
τονοϊἰην Βο56 νὰ. νυ ποβϑοὰ ἢ, ννςἢ [5 
Ροϊηϊεά ἴο ἰπ ἴδε νοτγά “Ἰοαῖμο,᾽ ςου]ὰ οΠΪΥ͂ 
δὲ Ρτγοάιιοοά ΕΥ̓͂ Υἱϑῖ 0]6 βυτηρίοπιβ. “[πῇτγ- 
ΤΥ οὗ ΤΥ ἤεβἢ ἢ 4150 βιυρ ξεϑίβ πγοβῖ δία γα γ, 
Δι δουρ ποῖ ΠοοδββαΠ Υ, [παῖ ἴῃ 6 ἸΠΒΓΤΛΠΥ 
αἰϊδοποὰ ἴο ἴδε δου. Εγσοιῃ [ἴ8 Τεπάθῃοῦ ἴοὸ 
Ὀγίηρ Ὠἰπὶ ἰηΐο σοηϊεπιρί {πὸ Αροβῖϊε ἰοοκεά 
ὉΡΟῺ ἰἴ 45 ἃ ρτίενοιιβ ᾿ππρθαιπηθηῖϊ ἴο ἢἰβ8᾽ 
ΤΩΪἰβυ. ΤῈ Μογά8 “ 5π|ῖ6 ἢ [ἢ 6 ἢ5ῖ ἢ 

(α ὍΟον. χὶϊ. 7) ᾿ηάϊςαῖς (Π6 νἱοΐθηοςς δηά [ἢ6 
βδιάδάδηηθβ5 οὗ [15 ΔρΡγοόδοῖεβ δηὰ ἢ15 ἀδΐθη- 
Ὄοῃ ἴῃ Οαἰαφίία, νῇογο πὲ δὰ ἠοῖ πιοδηῖΐ ἴο 
ΒίΔΥ, 8ῆθιννβ ἴῃαὶ ἢὸ οουἹὰ ποῖ ἔογεοδϑδί ἰ8 
σοπλης Οἡ δηἀ ΔΡΡΑΓΕΠΙΙΥ 4ἰ5οὸ [μαὶ [18 δῆϊοσ- 
οὔοςῖς ννοσὸ οὗ βοπὶθ ἀπγαϊίΐοη. ὙΠΟ οὐτγτοηΐ 
ἱπιργεβϑίοη [δὲ ἴξ νγᾶβ αἰϊεπάεά ὈΥ ἀσοηϊβιηρ 
δίῃ 5 ποῖ ρΡοβινϑὶν δι θὰ ΌΥ δηγιδίηρ 
(δαϊ 18 οἰδλίοσα. [1 ργοῦΌΟΙΥ ἄγοβθ, ἰῃ ρατζῖ, 
ἔτοπὶ ἃ πιἰὶβιιηἀογϑίδηάηρ οὗ "“ϑἴακεα ἔου 
[ῃ6 ἤεβῆ," ἴπ ραγί ἔγοτῃ ἃ ποίίοη [ἢδϊ ΟὔΪΥ 
ὈΟΟΙΥ 2αἱη ςου]ὰ τλοΠ δρι τυ] ῥτιάθ, 
ὙΠΟΓΕΔ5 ἃ [4017 ἴο ὈΟΑΠΠΥ͂ δωρεαί οῦ 
ννοι]ὰ ἀο {Π|58 ὄυεῃ τπογὸ δβξοῖ!4}}}7γ : τηά, 
ἴῃ Ρατί, ἔτοπι τῇς Ἂχργεβϑίο "δὴ δηρεὶ οὗ 
ϑαΐδη ἴο 5πιῖο τς ἢ τὰς ἤπιε, ἴακοὴ ἰπ 
ςοηϊιηςσίίοη τυ τῆ6 υπαουδίεα!γ βογρίυταὶ 
Υἱονγ τμδί ἴο ἰηῆίοϊ ἴογίισε ὩΡΟῺ πηθη 18 
δδίδη᾽β σοηρθηϊδὶ οσςυραίϊοη. 

2. ἴἴ νγὰ8 δὴ δάϊιιποϊ οὗἨ ἢ18 νἱβίοῃβ δηά 
βροςῖαὶ γεν]! ἰῇ ἴννο ννᾶγϑ, ᾿πδϑηλι σῇ 848 
ἴῖ βογνθὰ ἃ ἀἰβεὶρ᾽ ΔΓῪ ρυγροβϑα ἴῃ σοηηθοίίοη 
ΜῈ ποτὰ, δηά Ὀδοδιιδὲ 18 ραγίϊςι δῦ υἱϑιῖ5 
ψΕΓΟ [πε ἱπλιιηθα!δίεὶυ δηϊοοθάθηξ 1 ποῖ [ἢ6 
ςοπαϊοηδὶ δοςσοτϊηρδηϊηθηΐβ οὗ ἴπε νυἱβίοπϑβ 
δηῃὰ σονεϊδοηβ τΠπεηϑεῖνοθ, ὍὙὨῖ5 ἰδϑὶ γεὶδ- 
[ἴοῃ 15 ποῖ ΟΠ ᾿ηἀϊςαϊοαά ΌὈΥ ἴῃς Αροϑβίϊεο᾿β 
ξΕΠΘΓΑΙ σἰαίοπιεηΐ διιῖ ἀρρθᾶγβ πΊΟΓΘ αἰ! ηςΕ]Ὺ 
ἔτοπι {πὸ ἔαςϊ παῖ [86 δῆβνυοῦ “ ΠΥ ρσγάςθ 18 
βυῆηςίεης ἔογ (ἢε6 ἰ5 ΘΧδοῖΎ οης οὗ [Πδ 
Βρθ οὶ γσϑνοϊδίίοὴβ ἰῇ πιυρβίίοη, δηὰ ἴἴ 18 
ΓΟΑϑοηδῦϊε ἴο ϑΌΡΡοΘα ἴπαϊ 1ἴ ννᾶ8 ρίνθ, [ἢ 
ἀϊγεςῖ ΓΟΡΙΥ ἴο {πε (ἰγὰ ργάγεῦ ἔου ἀεϊνεῦ- 
ΔῆςΘ, υἱϊογεοά δῖ ἃ τηοπιθηΐ ννῆθη ἢδ ννᾶ5 ρδίη- 
ΓῸΠΥ βθηϑίδὶθ οὗἨ ἴῃς ργεϑυσε οὐ ἢἷ5. Ὀοα Υ 
{γ|4]. [{ 15 ἴο 6 θοΥπδ ἴῃ πκλϊηὰ (Παΐ ἢ6 ἰ5 
Βρεδκιηρ ἴῃ 2 ΟοΥ,, χὶϊ. οὗἨ νυἱϑίοπβ δηά γϑυοὶδ- 
[ἰοης ἐχρεγοηςεα Ὁγ δϊπὶ 8116 ἴῃ δὴ σα ας 
ςοηαϊίοη, ὦ.2., ἤδη [6 σοηηθοῦοη Ὀδεΐννοθῃ 
ἴΠ6 Ἰπηθτ ϑριΓΙ4] πιῇ δηὰ ἴ86 ὈΟΟῪ ννᾶϑ5 
ΕἸΠΕ Υ ἰπ οοπιρίεῖε ἀθόγδησε Οὐ Δοίι Δ }} Ὁ ΓῸΥ 
ἃ ΜΝ ΏΠ6 βενογοα, δπὰ [ἢ]8 5[ΓΟΏ ΡΥ σοτηπγθηα8 
[Π6 ϑυρροδβιτίοη τὲ ἴπΠ6 δοποττηδὶ 5ἰδῖθ οὗ 
θοὰΥ ννᾶ8 ἃ ἰγδῃβϑιοη-ϑῖδρο ἴο ἴῃε δοϑίδϑυ. 
ΤΗΘ ἴδγοθ ρει οη5 τνουά, ἰπ [Π15 σα56, 6 
τηδάθ, ἤθη ἴπη6 Αροϑίϊθ, υπάθῦ ϑοῖὴθ ραϊῃ- 
ΓΟ υπὈ] Πρ Ῥἢγϑδίοδὶ σοπα!ίοπβ, ἔθ τ ἢϊ5 
ςοηϑδοίοιβ ὑποη ἢ 5. πηδῖογ4] ΟΥρΡ Δ στα 
ἀϊδθοϊνιης δηὰ ἴπ6 οτα δ Δθννοῦ ἴο {π6 {πιγὰ 
ΡῬεικίοη νουϊὰ θὲ πεαγὰ Ὀγ Ἀὶπὶ ννῇθη οπο οὗ 
Π6 εςδίαζ!ς 5ἴαϊεβ ἢδὰ δϑεῖ 'ῆη. ὅθε ΚΙ ρροι 8 
ΓΟΠΊΑΓΚ5 Οὐ ἴΠ|5 ροϊπῖ. Ὅῇο δοβίαϑυ, ἴτῃ6 
Υἰβίοη8 δηα γουοίδιίοηβ, δηὰ [ἢ ρϑοι} ᾶγ δθο- 
Κοη οὗ {Π6 ὈΟαΥ, ννοῦ! ]] ἴη5 Ὀ6 οσοϊηςϊάοηϊ ἰη 
Ἐπ|6, Ροβϑι θυ οὗ 86 ϑᾶπὶθ ἀϊιγαΐίοη, δηά, ἰὴ ἃ 
σογίδ!η 5θη56, [ἢ 6 σοτηρ᾽οπηθηΐβ οὗ ϑδς ἢ οἴπογ. 

(οποιἀογαῦϊες Ἰρῆϊ 15 τῆσγονη ὑροη ἴπὸ 
ϑδυῦ)]εςῖ Ὁ ἴδε ἰηοϊάοηΐβ οὗ ἴῃς σοηνογβίοη, οὗ 
ννῖς ἢ τῆς ΑΡροβίϊεβ. οὐσγῇ δοςοιιηΐ, βίνθῃ ἴῃ 
Αςῖβ χχνὶ. 11-|8 5 ἱπηροτίαπί, θοοδιιδο ἴΐ 
Ῥτονθϑ ἱποοηςοϑίδοὶυ ἴἢαϊ ἢἰ8 στην 3γ51 υἱσίοη 
αηά γουείαέϊοη 9 ἐδέ 1 ογ ννὰ8 δοςοτηραηϊθα 
ΌΥ ὈΟΩΠγ εβεςῖβ οὗ Δη δἰϊομοῖθογ ὑπυδι8] ἀπά 

475 



11. ΟΟΚΙΝΤΗΙΔΝΈΕ. ΧΙἧ. 

Ονοσροννογηρ Κιπά. ΕἸγβ [6 ἀϊνίης γδάϊδηςο 
5ῆοῃθ τουηάᾶ δϑουΐζ Πὶπὶ βιιδάθηϊν Κὸ ᾿ριῖ- 
ηἰὴρ (Δοεῖβ χχίὶ. 6 ἐξαίφνης περιαστράψαι), 
δηά δὲ [6}} ἴο 1π6 στοιπά εἰσί κρη δ] πα, αἵ 
ὙΥ ΙΓ ἢ πιοπηεηΐ 1 ΤΠΔΥ 6 566} } δεϑιυσηθὰ τῃδῖ 
ἢ Ἰοϑὶ 4}} σοηῃϑβοίουβδῃθβθθ οὗ δαγί!] Υ τη 5. 
ν Β1|5ῖ ἢ ἰδγ, ἢ6 Πδά 4 υἱβίοη οὗ ἴῃ ρἱογιεά 
δανίουσ, ἴὉῸΥ ἢ 5414:--“ ΠΟ τί ἴδοι, 
Ι,οτά" ΤῆδΩ δηϑυθα δ ὀχργοβθ γεγο] δ! οη, 
οὗ ψ]ῖςῇ δῖ. 1υΚὸ, ἴῃ Αςῖβ ἰχ. 4-6, ρἶνεβ 
ΟὨΪΥ ἃη ἱπηρετέθςϊ τεροσίῖ, Ὀδσδιιθα ἔπ ΑΡροβίὶα 
ἈΙΠΊΘΟΙΓ βαγβ δὶ ἴπὸ ογά ἀθδοϊαγοὰ ἴο Πἰπι, 
Ϊὴ ΟΥ̓́, ἴο 5ρθδκΚ 5ἰγὶςΥ, ἱπιπιθά δῖε δΡοΥ 
(εἶδες) “186 ῥεαυεπὶν οἱείοη, τῃαϊ ἢς Βιαά 
Δρρεοδγεά ἴο πῖπὶ ἴῃ ογάθγ ἴο στῆδκθο ἢ πὶ “ἀ 
Ὁ ἀπά ὦ «αυἱΐπει. ΟΣ 1δὲ ἐῤίηγ! «υδίε 
ῥε «ααὖ." ὝΎὝΠΕ ν᾽ϑίοη δηὰ [Π6 ταναϊαϊίοη 
τπεγείογο πηυδὲ ἤᾶνα θθθ ὙΘΓΥ δχίθηβίνε ἴῃ 
ΠΟΙΓ σοορθ. ὉνΒθη Β6 “ ννᾶ8 γαϊβεὰ " ΤΌΤ, 
πὸ σγοιιηὰ (Αςῖβ ἰχ. 8), “τὰουρ Πἰ8. ἐγδ5 
ὙνΈΓῈ οροη," ἢ σουϊά ποΐ 566 δηὰ ἴῆοβε ννῆο 
ΈγῈ ἢ Ὠἰπὶ ἰοά Πἰπὶ ΕΥ̓ ἴπ6. Ββαπὰ ἱπῖο 
δμιᾶϑοιιθ. ὍΤῆθῖε ἢ6 τοπηδίηθά [γε ἐδγ8 
ἷπ αρϑίίπεηοα πῸμ τηϑδί δηά ἀσίηϊς δηά 
ἀυγίης [πὶ τἰπ|ὸ ἢς ἢαά ἃ υἱσίοη οὗ Απδηΐδ8 
(Δεῖ ιχ. 12). ὝΝΒθῶ μ6 γεσονογρα ἢΪ8 δ βῆϊ, 
ἴΠεγα {611 ἔγοπι 815 Θγὸ5 ἃ5 :ἴ ῈΓῈ 508]68. 
ΑΠΘΥ βδιςἢ 4 σοηνι βίο οὗ [118 δητγο Ὡδίιιγα 
δηὰ ἰοηρ ννυδηΐ οὗ βυβίεηδῃςς 6 νγᾶβ ἴῃ ἃ δίδῖθ 
οὗ ννοδκηθβϑθ δηά ργοϑίγαϊςοη (Αςῖβ ἰχ. 19). 
Τῆς ] οτγὰ αΑἷδο ᾿ηςππαῖϊο ἴο ἢὶπὶ ἰπῃ [5 ἢ]15 
Βγϑῖ υἱβίοῃ δηά γτενοϊαίίοη [δῖ γι ΠῸΓ ἰΚὸ ὁχ- 
ΡΟΓΙΘΏς 65 ΨΈΓΟ ἴῃ ϑδἴογο ἔου ἢτη (Αςίβ χχνῖ. τό 
ὧν τε ὀφθήσομαί σοι), δηὰ ἱξ τὶ σοι]ὰ Ὀὲ 1η- 
ἔεγγοά ψ ΔΠΥ ΟΘΓ(ΔΙΏΓΥ τθᾶῖ [ΠΟΥ ννεσα 
δἰτοηάοα ὉΥ 5ἰπη]αῦ ρἢγϑιοδὶ δοςσοιηραπι πιθηίβ, 
(δ 5ἴδκθο ἔογ {πε ἤσϑδν τηῖρῃς ὃς τῆς ᾿ἸΔΌΠΠῪ 
ἴο ἃ ΓΟουστζοησθ ΟΥ̓ 6 δεοΐυδ] γὄσυγγοηςο οὗ 
[86 ὈΟΟΙΠΥ σἴαῖο ᾿ιι5ῖ ἀδϑογὶ θα, νυ] ἢ Ποννόνοῦ 
8 ποῖ :ργοῦαδίθ. Βιιΐῖ, " ΔΩΥ ςᾶβ86, ἢἰ5 σοη- 
ΨΟΥΒΙΟῚ {ὈΓΠ5ὴ65 ἃ πιοϑδί δίκης ἘΠΠιιοιγδίίοη 
οὔ [6 ΠιΔηΠΟΓ ἴῃ ΠΟ Β ἢδ ΤΛΔΥ Πᾶνε γοςεϊνοα 
ἢ15 διιρογηδῖυγαὶ! σοϊηπιιπίοδίίοηβ δἵ {πὸ ῥσε- 
οἶδα ἴπιεὸ θη ΠῈ ννᾶ8 ὑΠῸ 6 Γ ἴδε δεῖυδὶ 
ΔρΡΙΙσαϊίοη οὗ ἴΠ6 βδἴακο ἔογ τῆς ἤθβῇ. [15 
οἷοβε ςοηϊιιποῖοη νὰ {Ππ6 υἱδίοῃβ δηὰ στὸ- 
νο]ατίοη5 ἀοεβ ποῖ 151 }}7 (Π6 σοποϊυδίοη (δῖ 
[ὰς 5βιιβοσγηρ ἢ ἢ 11 Ὀγουρῃϊ δηάὰ 1η6 ἀϊνίηθ 
ΓΠοπιπλυπ!οδίίοηβ αὐἰδεγηπαίεα «υἱλ οπο ἀποί δέγ 
ἀμγίης δὲ σωσΐαογ, 80 ἴμαϊς 6 δοβίδες, |ἰκὸ 
(Π6 ννακίηρ [ἴδ οὗ ἴῃς Αροβίϊθ ννὰϑ ἃ σορὺ οἵ 
[86 ᾿Ππ οὗ Πἰ5 Μαβίογ ἴῃ 1[8 σοπίγαιυ δϑροςῖβ 
οὗ Πυπη Δ οη δηά 5βιιθοτηρ, ἀπά οὗ ἐχαϊδίίοη 
ἃπὰ κίοτγ (ΚΙόρρεσ). [6 τὴθ βίακο ἔοτ τῆς 
Βοϑὴ ννὰ5 ἔε!ἴ ἐμγίπο ἴἢ6 δοβίαϑυ, 6 σου]ὰ ποῖ 
Πᾶνα βαϊὰ (πδΐ ἢς ἀϊά ποῖ Κπονν ψνΒοῖ μου ἣδ 
νγὰ5 ἰῇ {πῸ ὈΟΑῪ οἵ οι οὗ ἴπε ὈοάΥ, ἴῸσ ἃ 
δ6η8ε οἕ θΟΟΙΪγ βυβεγίηρ τιϑὲ ἸΠΊΡῚΥ τπ6 ῥὑτὲ- 
βθῆς6 οὗ ἴῃς Ὀοάγ. δοὴς ροοά ὄὀχροβιίουβ 
[αὶϊ ἴο τηδκε ἴἴ οἰθασ, νυ πεῖ μοῦ ΠΟΥ τορατὰ τ86 
ΑΡροβί!ε 5 δοβίδες ὄχρεγίθηςθβ 48 ἴδ γεῆοχ οὗ 
5 ψακίης τπουρῆῖθ δηαὰ ϑοηβδίίοηβ, ΟΥὁ 88 
οὐ)εσῖϊνα γα! τε5 αυϊ ἱμάοροηάεξης οὗ ἢϊ8 

ον τηϊηα δπὰ ἔδεϊρβ, Βυΐῖ [πογὰ 18 ποῖ 186 
βδῃδάονν οὗ ἃ ἀουδῖ {πᾶ δῖ. Ρϑιι!ΐ ἢιιπιϑεὶξ 
τποιρῆϊ ψῃδὲ πὸ πρασγὰ δηὰ 8δνν δπὰ ιιβεγεὰ 
ἴο θὲ δεῖυα] δεῖβ. ϑοπῖθ νδ᾽ δα τηδτῖοσ οἢ 
ΘΟΒίαϑΥ ΤΥ Ὁδ Βεθὴ ἰη [[6]11250 ἢ} 5 ΒΡ], 
Ρξγςοῇ. οἢ. ν. 866 ΡΡ. 417-411 ΕᾺῷΕΟΊΤΤ., εἰοϑεὶγ 
δεδτγίηρ οἡ δῖ. Ρδυ}5 σβϑθ. Οπὸο οἶθασ σεϑυὶῖ 
οὗ τῆς ἱπεϊπιαίθ τπὐοη οὗ [π6 οἴδκε ἢ τδ6 
γΒΙοη5 δηὰ σονοϊδιοηβ 18 τ[πᾶὶ ἴῃς Οσοδϑίοῃβ 
οὗ ἢ]8 βυβετγιηρ ποπὶ 1 οδηποῖ δὲ γοραγάθὰ 
Δηά βρόκθὴ οὗ δ58 ἰξ ΠΟῪ οᾶπὶε οἡ [κὸ τῆς 
αἰδοῖ οὗ ἃ τηδλίδάγ. ΤὨΕΥ οοἰποιάεά νὰ 
[ἢς {{π|65 αἴ ψγῃϊςἢ ΠΟ βἴοοά ἴῃ πεεὰ οὗ ϑρεοὶδὶ 
ἀϊδεϊοβιγοβ οὗ {πὸ ἀϊνίηθ νν}}} δηά, 45 85 θθθῶ 

. ΑΙΤΕΔΟΥ οὈδεγνοά, ἴμ6 ἀαῖς “ΓΟυγίδοη ὙεᾶΓβ 
60 Ροϊηϊ5 ἴο ἀϊγεοϊίοηβ ξίνεη ἢϊπὶ ῥγεὲ- 
νἱοιϑὶν ἴο φιϊττηνς Αγδαδία ἔοσγ 4 πενν ργουιῆοὸ 
οὗ πιϊηἰδίογιαὶ ννοσκ. 

8. [ἴ 15 ΠΟΟΘΘΒΑΣΥ ἴο ἰηδ5Ξῖ ἴΠαἴ, ἤδη 51. 
Ῥδμ] δϑοσῖθεβ ἴο 16 ϑἴδκο ἃ ἱννοϊοϊ ἃ γεϊδιίοη 
ἴο {6 ἰην]ϑῖ0]6 ννοσϊ ἃ απὰ 5668 ἴῃ [ἴ ἃ Ἷσοῃ- 
συγγέηςο οὗ ἀϊνιπο δηὰ οἵ δαίδηϊς ἀβθῇςυ, ἴῃ6 
ἰαίίοσ Ἴςοπηῖγο θὰ ΌὈΥ͂ ἴπ6 ἔοπηογ, ἢθ ᾿5 ποι ΠΟΥ 
βρθακίηρ Ἡκυταίνεῖν ΠΟΙ ΠΊΘΓΟΙΥ 5ἴδίιηρ [18 
ΟΥῺ ΡΟΓΒΟΊΔΙ ἱπλργεβϑίοηβ ἰῃ δοσογάδησο 
ῬΟΡιυΐαν νίονυβ, διιῖ φἰἤττηιηρ γαῖ ἢς ἔπε 
ἴο δὲ ἃ ἴγυΐῃ, ἀπά ἢὶ5 βἰδίθπιεηίὶ 18. ΔΙΙΡΙΥ͂ 
Βιρρογῖθα ΟΥ̓ ΟΥΠΟΙ γοργεβθηϊδί!οηβ ἴῃ ϑοσιρ- 
ἴυγο. ΤΕ ννογάβ8 οὗ [γε] λδο ἅσγο Ἴοτγτοοῖ 
δηὰ δρρ]οδῦϊο :-- ὙΠ ρόννεῦ οὗ νταῖϊῃ οὗ 
[815 (ἴῃς ϑαΐδηϊς) Κίηάοπιὶ οὐθσ πθῃ οηἱϊ 
ΤΟΔΟΠος 80 ἃτ 45 σοά πιῖ5 ἃ; δηὰ [ἢ 8 
ῬΟΓΠἰβϑίοη 15 τηδαβιυγοα ΟΥ̓ ἢ]8 ΗΟἿΪΥ νν}}} δηὰ 
δᾶςθ, ΠΟ τὰκ 4}}] ογοδίθὰ φρβοννοῦβ, 
ὙΠΟΙΠΟΣ οὗ ντδῖῃ οὐ οὐὁἨ ἴονθ, σῃϊηιϑίθτ ἴο 
δ πλ561Ἐ 

ΤῊΐθ δάπιλίχίυγο οὗ ϑαΐδηϊς δοίΐοη πλδκεβ 
186 «αἴϊοπιρῖ ργθοδγίοιι8 ἴο θη ΠΥ ἴῃς βἴακο 
ἢ ΔΠΥ Κποννῃ πιδδαν οὐ διἰπιθηΐ, 50 ἃ5 
ἀοιΐο ποδάδοϊο, θάγαοῆθ, 4 σοπιρίδιηξ ἴῃ [86 
ΕΥ65, οὐ δρίϊορου. ΤἊς νἱενν ἢ ἢ παρ 
εἰαὶπις ςοηϑιἀογαϊζίοη ἀπάογ [15 μοδά, δἰϊ πους 
1Π6Γ6 [5 Δὴ δποϊθηΐϊ δηὰᾶ βΒυβίδιηθαά ἰσγδάϊπίοη 1ἢ 
ἔλνουσ οὗ πεοδάδοῃε, 18 [πδΐ 1ἴ ννὰβ ΘρΡΙΪΘΡΞΥ. 
ΒοΙῃΒ [ἐνν8 δηὰ ραρδῃὴβ ἀθεπιθά Ὄρι ρου ἃ 
8:1} }ΡΟΓΠ [ΓΑΙ νἱϑιϊδίίοη, ἀπά ἤθῆος 119 πδπιδ 
’πογόμ ἀυίπμσ, ΟΥἨ “αοόσ. ΑἸΟΙΒΟΥ ἀδϑὶρπδίοη 
οὗ ἴἴ, »πογόμς εονμαϊ, τοϑῖθαὰ ὕροη ἴδ ς8πὶ6 
ἰάοα, ἔοσγ ᾿ξ δῆγοῃθ ννὰ5 8ε1Ζθ 8 ἴ ἴῃ ἴδ 
Ἀοχιδη Εοσχιπὶ ἀυγίης δη δἰοσοη [ἴ ννᾶ5 50" 
ΨΕΝ ἴο δὲ 6 ἰηϊογνοηίίοη οὗ ἃ ροὰ δηά 
ϑἴηθ88 νγᾶὰ5 δυϑρεηάθα, ὍΤῆο ογρίηδὶ ἴογ 

.Ἰοδίμο,᾽ ἴῃ Οδὶ. ἵν. 14. πηθδη8 ΠΟΙ Ϊγ ἰο “ ϑρὶζ 
ουῖ;" δηά [ἴ 1ἴ εὐτίου5 [δῖ ΦΡΙΘΡΒΥ ννᾶβ ἃ 
σα θὰ ““ἡπογδιμ φι “ρμέαίμν," Ὀξδδιιθε ἴποϑα 
Ρῥγεϑεηΐ ἡγΈΓγῈ “ δοςυβιοπηεα ἴο Βρ11 ροη ἴδε ερὶ- 
ἰερῖϊς ογ ἰηἴο {Ππ6ῚΓ ονν ὈΟΒΟΠΊ5, Εἰποῦ ἴο ἐκ 
2τγε:. ἐῤεὶγ αδονιέμαΐίοη οἵ ἴο ἀνογί [ἢ ς 6Ν}} οἵήδῃ 
ἴογ τποπΊβεῖνεβ." Ῥογβοῦβ τῇδ Ὀδοοπδ 8ιιὺ- 
ἡ)εςῖ ἴο ἜΡΙΘΡΒΥ αἵ πιά ἀ]δ ἀρὲ ὉΥ ἃ ργόδῖ 5ῆοςκ, 
ῬὨγϑιςδὶ οὐ πιοσὰὶ οὐ ὈοῖΒ, βιιςἢ 85 δῖ. Ῥδυ}8 
Ποηνουβίοη ννα5. Αἰπιοβὶ αἱἱ πιδάϊοδὶ νντιτεσα 
ΟἹ ΕΡΙΪΟΡΘΥ͂ ταεηϊίου ἃ ραϊΐϊδηϊ ννῆο δείοσε ἃ 
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δεῖ ΖΊ ΓΟ ἱπιδρι ποὰ [Πδῖ 6 βανν ἃ ἤριυγο Δρργοδοὴ 
δη 5π|ῖῸ6 ἢϊπὶ α ὀέοραυ οπ ἐδε ῥεαά, αἴοτ ΠΟ Ὰ 
ἢ Ἰοβί σοπϑοϊοιιβῆθϑϑ. ΤῊΙ5 Π45 ἃ γΓοϑοτ Ὁ]ΔηΓ 6 
ἴο (Πς Ἔχρτγοβϑίοῃ “" 5σηγϊε νἹτἢ {πὲ ἤ5ι, ννῃς ἢ 
τηΐρϊ ν6}} τοργοβϑοηΐ ἴπὸ διάάθπηςβ8 οὗ ερὶ- 
Ἰερῖϊὶς δίίδοκβ. ΤΏοϑο πο ἤάρρο ἴο δᾶνς 
ΒΟ θη ἃ Ῥϑύβοῃ 3εἰζϑοά ἢ ΕἾ ΠΕ ψ 6 οδῇ- 
εἰαἴης 'ἰπ ἀϊνίηο βογνῖσθ νν1]}] σοπιργοποηά τῃ6 
Ἰδησυᾶξε οὗ ὍΔ]. 'ν. 14 δηὰ ἤονν παῖΐιγαὶ ἰξ 
τοι ὰ δε ἴογ δῖ. Ρδὺ] ἴο γεραγὰ δὴν θΟΟ ΠΥ 
ἸΙΔΌΪΠΥ αἵ 411 γεβοπλθης ἰξ 88 ἃ [ςοΥτ] Ὁ] 6 
Ηἰπάγδηοθ ἴο ἢ18 πιηϑῖγγ. ΑΠΟΥ ορ!]εριῖς 
σοηγυἸϑίοῃ5 μᾶνο δηθὰ {ἢ ογο οἴϊθη δηϑιιθ5 δη 
᾿ῃ5ΘΏ 5: ΠΥ πὰ ραιθηΐθ ϑοπιοῖϊπγο5 [4}} ἱπίο 
ἃ Ῥγοίουηά 5[ΠΡΟΥΓ ΟΥ Τοπλλ, γΒ] ἢ ἢα58 Ὀθοη 
Κηοόν ἴο ἰαϑῖ ἃ5 ἰοηγ ἃ5 ἃ ννγεθκ. ὍΤ 5 ϑύτηρ- 
ἴοτῃ ννοι]ά Παγπιοπῖβο ἢ ἴη6 ΑΡοβτε 5 ἰοτορά 
δΊΩΑΥ ἰη Οαἰαῖία. 5111] ἴἰ 18. ἀουδίξι! νυν ΒΘ Ί ΠΟΥ 
ΔΏΥ οἵ ἴπεθε ροϊηΐθ ἅγθ τῆογε ἤδη ϑιιρογῆς!δὶ 
δρτεεπηθηῖϑ. Αἔῃ ὌἜρ ϊορίς γοθηλθογβ ποίπίης 
οἵ ν ῆαῖ ρδϑϑοὰ ἀυπηρ ἴθ ἤϊΐ, ννῆεγθδϑ δῖ. 
Ῥδυ] μὰ ἴἢε πιοβῖ υἱν ἃ γϑςοϊ]εςϊίοη οὗ Ἔνεγγ- 
τηρ. ἘΡΙ]ΟΡΞΥ, ἔγεαυ θην συ βεγοα, βΟΠΟΓΑΙΪΥ͂ 
᾿τηραῖγϑ {πὸ ἰηϊοὶοςῖ, ἀπά [86 σά565 οὗ [015 
Οαϑασ, Μαποιηεῖ δηὰ Βυοπδραγῖθ, ννῆο δῖα 
ᾳυοϊοα 8495 ἰηϑίδηοοϑ οὗ πὶ ἰηιε]]δοϊυδὶ 
ῬΟΨΘΙ ΓΕΙΏΔΙΠΙ ΠΡ 1η 5ρίῖς οὗ δριϊορϑυ, ἀγὰ ποῖ 
ἀεεπιοαὰ ὈΥ πιεάϊοδὶ δυϊῃ γι 65 ἴο Ὀ6 οὗ τιυοἢ 
γ Δ]. 

Αἢ δἴϊζοπερίῖ δὲὰ8 ὕδθη τηδάθς ἴο βηά δῃ 
ΔΏΔΙΟΡΥ οὗ παΐυγο ἕοσ ἴπ6 Αροϑί θ᾿ 5 σγοϑϑ το πὶ 
ἃ ἀἰβογοηῖ ροϊηΐ οὗ υἱονν, υἱζ., ὈὉγῪ ἰακίηρ ἢ15 
Υἱϑίοη9 ἃπά γϑνο δίίοπηϑ ἴογ ἴῃς βίαγτίηρ ροϊηϊ. 
Α ἴαῦγο πυπιθοῦ οἵ ἰηβίδηςθϑ ἅγὸ ὕροη τεοογὰ 
οἵ τεϊ βίου β ν᾽ βίο 658, 85 [ΠΟΥ ἂγὸ σδ]]ο, δηὰ 
φοκίδιϊοδὶ ρεσϑοηβ, γῆο Πᾶνε βοεηδὰὶ ἴο ἴπεπὶ- 
ϑεῖνοβ ἴο ὃ6 γαηϑίδῖθα ἰηΐο {86 ᾿ἰην ϑι 6 ννγοτ] 
δηὰ ἴο πᾶνὸ 5εξεη δηά δεασά [15 ἱπῃδυοιδηίβ δηά 
Ἐιδηϑαςτίοηβ 88 56, 5}0}7 ἃ8 πο οουἹὰ δᾶνε 
δέῃ ἃπὰ πεᾶαγὰ δηγίπηρ σὰ ἘΠεῖγ ὈΟΘΠΥ͂ 

1, ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞΘ. ΧΙΠΠ. 4 

οΥ̓β8η8. ΤΟΥ μάνα ἴῸὉΓ [Π6 πιοϑί ρα ἃ βἴσοησ 
ςοηνιοςίοη {παῖ ΠΟΥ ἀγὸ υηήοὺ τὴ6 ἱπιπχεάϊαϊο 
ευϊάδησε ἀπὰ ἱπῆιδηςε οὗ 5ρίγιτιιαὶ Ὀοίη 8 
ἀυτίηρ ἴῃς ἀἰἰ5ο]οϑιγοβ πηδάθ ἴο ἴποεπι. Τῆς 
ΒΟΑΥ͂ 15 ἰῃ ΤΊΔΗΥ͂ Ο4568 ἰῃ ἃ ϑβίδϊε τεβε ] ης 
{παῖ οὗ εαέαίεῥιγ, ἴπ ψὶῖςμ τΠ 6 νν}}} Ὄχετοῖβαβ 
ὯῸ ΡοννΟΥ ΟΥ̓ΣῚ ᾿ἴ ; ἴΠ6 οΘχργθϑϑίοῃ οὐ ἴῃς Ἔγθϑ5, 
(που ρ ἢ οροῃ, ἰ5 Ἔχτπρυϊδηοα , ἴμ6 ᾿ἰπλῦς ἃγὸ 
κὸ (Πο86 οὗ δη δυϊοτηδίοῃ, δΔπὰ γοπιδῖπ ὑη- 
αῇἴεςῖεα ΕΥ̓ της ἰανν οὗ στανϊ(δίϊοη ἴῃ ΔῃΥ δῖ- 
τταάς ἴῃ τυ ἢ ΤΠΘΥ ΠΊΔΥ δὲ ρ]δοδὰ ; δηὰ {πὸ 
ἴλεο 18 ἴἶκ6 τῃδῖ οἵα ἀεδά ρεῦϑοῦ. ἢ 6]: Ζϑοῇ, 
Βρεακίηρς ἢ τοεΐογεησε ἴο 81. Ῥδιι!ΐ, βαυβ: 
“Ὁ δῖ ἰ6 Ἔχρεγεποδὰ ἱπ βιιςοῇ δοβίδϑίθβ 15 ἃ 
Ῥγοϊάς οὗ ἴπδὲ βεραγαϊΐοη οὗ ἴῃς 8οι] ἔγοπι 
86 θΟΟῪ ψνΠ]ςοἢ Γαβ0}15 ἢ ἐδαίῃ, ἀυγίηρ ψνῃϊςἢ 
δαρδγαίίοη (ῃ6 ΟΟῪ 15 υ51..4}}}7 ουπὰ ἰῃ ἃ 
εαἰαίορεὶς σοῃ άπ οη." , 

[τ πιᾶῦ θὲ φιεβιϊοποα τοῖον βυς ἢ ἰηαυ γε 8 
ἃηὰ βρθου]δίοῃβ 85 ἴμεϑε, που ἱπιογοβίίηρ, 
σδῃ ἰοδὰ ἴο ΔΠΥ͂ 80]1ὰ σϑϑβι 5, ου δεοουηῖ οὗ 
[Π6 ΡΕΓΒΟΕΥ εχοθρίίοηδὶ Ἵπαγαςίοῦ οὗ τῆς 
ΑΡροϑί]ς᾽ 5 ̓ϑ986. ὙΠ ΠΟΤΟ 15 γοᾶϑοη ἴω τϊηκ τπδΐ 
ὯῸ τη ΔΙ ΔΑΥ͂ ΟΥ̓ θΟΩΠΪΥ αἰθϑογάογ Ὀσουρῆξς δδουΐῖ 
ΌΥ ἀεδπηοηΐδοδὶ ἈΡΘΠΟΥ͂ ἰ5 Ἔν σ ἰάἀοπίϊςδὶ τυ ἢ 
ΟΓΟΙΏΔΤΥ ἀΐϑεαϑθ. [{ 51: π|}|γ ἰ68 ἀγὸ ἰγᾶςο- 
ΔΌΪΕ, ΠΟΥ ἃτθ σαΐθεοτ ϑυπιρίοτηδίὶς ἴπδη 
Ἐσϑθηῖδὶ δ 65. ὙΠΟΙῈ ἅγὸ ποῖ 5ιιβῆςϊεηῖ 
ἀδῖα ἴον ἀεϊογτηϊηΐης νναῖ ρου] Αγ ἱηρτοάίοηΐξ 
σδαγλοίογίϑες οὗ ϑαΐδηϊς πλδ]  ΠΥ͂ [ΠΟΓΟ ννᾶ8 
ἴη ἴ!6 Αροβίϊεῖβ δι Πιοϊίοη, δυΐϊ 1 ννου]ὰ 5δοπὶ 
ἴο δάγνα Ὀδθη βοιποίμίηρ οαἱουϊδλῖοα ἴο ογογ- 
ὙΠ ΟΪπῈ μπὶ ἢ ἱσποηλίηγ γαῖ Ποῦ ἴδῃ ἴο Ἔχογι5 
εοἰαῖθ Βίπι ἢ Ε [15 σοπϑοϊδίοτγυ ἴο Κηονν 
(παῖ, Βονναυοσ Παγὰ 1 ννὰβ ἴο Ὀεᾶσ, ἴῃς στᾶςθ 
οὗὁἨ Θ᾿ γίϑε επδυϊεαὰ ἢΐτη υ] πηαῖοὶν ἴο το]οῖςς 
Δηἃ ρου ἰπ ἰξ ἃ5 ἀπλθδῃβ ὙΠ ΠΕΓΘΌΥ ἴῃ6 ΡοννοΥ 
οὗ ἴῃς 1 ογὰ τηοτγα ἔ}Π}Υ ἰλϑογπδοϊθὰ ὕροη ᾿ἰἷπὶ 
δηά ἰηνεβῖεα πῖπὶ ἢ ἴΠ6 ἴσια 5 γθησί ῸΓ 
ἀοϊηρ Πῖ5 Μαβίοσ᾽ β ψσοσγκ. 

ΓΟΗΑΡΤῈΝΒΝ ΧΙΠΠ. 

: 172 ἑδγεαίρηοίά τευεγίν, απα ἐδε 2οτονν ο7 δὲς 
“ῤοείελὲ ἀσαΐμεΐ οὐσέϊπαίε σίμπέγς. δ Απάᾶ 
“άῳνίτίκρ ἠλϑη ἰο ὦ ἐγίαί οὕ 1Δεἰν “αἰ λ, 7 απαᾶ 
το α γεονπαίοε 7 ἐλεῖγ εἰμ ς ὀζίογε ἀὲς 
εορμρ, 11 ἀξ εοπείμαλ λὲς ἐορίφίς εὐίὰ ὦ 
δεπεγαΐ ἐχλογία:σΉ ακπά α Κγαγεν. 

ΗΙΒ ἐς τῆς επἰτά 2΄γ6 1 λη) 
ςοπγῖπρ; ἴο γοι. [ἴῃ τῇς πιοιτῃ 

οἵ ἴννο οὐ τἤγεβ υν᾽ ἘΠ 8868 841} Ἔνετῦ 
ννογὰ θὲ εβιδ 5ῃεα. 

2 1 τοἱά γοιι Ῥεΐοτε, δηά ἐογείεὶ] 
γου, 4816 1 ννεγα ργαβθηῖ, τῃ6 βεςοπά 

ΟΗΑΡ. ΧΙΠΠ. 1. Ηδς πιὰὺ ὃὲ ἰουπάὰ ὉΥ 
18μ6πὶ ποὶ 8: ἢ 85 {ΠΕῪ ννϊβῃ, οὐ δοοουηΐ οὗ 
ἴΠε 5ἰγιςῖ πηθάϑυγοβ νν δϊσἢ ἢδ πιοδη5 ἴο δέορϊ, 
8ῃοι ]α Π5 ἔξαγϑ δρουῖ ἵποὰ 6 γοδ ]ϑοα, Ηδ 
ἱπάϊοδῖεβ {πῸὸὶ ἤστηθβ5 οὐ 8 ρίγροθε ὈΥ ἃ 
ϑοηϊεπίϊοιιβ οἴηβϑίοη οἵ σοηποοϊϊην Ῥαγίς 65. 
“ΤΠ Ι5 15 (6 {Πιγὰ {πιὸ 1 διὰ σοπλίηρ ἴο γοιϊ.᾽ 
ΎΒΟ 5ἴγεββ [165 ὕροὴ ἴδς πυπιογδὶ, δηὰ {πὲ 
ἀτ ἰ5 [ηδῖ, πανίηρ αἰγθδάγ ἵνϊος οχρογοησοὰ 
ἸδηΘΏΟΥ, θη μὲ Ψν»ὰ5 ΡογβΟΏΔΪΥ ρῥγεβεηΐ 

δηοης {π6πὶ, ΠΟΥ τιιϑῖ ηονν 6 ργοραγοά ἔογ 
βίεσγῃμογ ργοσθάμγα Βοῖβδ ἴ8Π6 ΠΠ γὰ] ρυγρογί 
οὗτῃε νογάς δηὰ ἴῃς δγρυγήδηΐ [ΠΟΥ ἰηνοὶνθ 
ἸΡΙΥ ἃ ϑεςοηῃὰ υἱβὶϊ δεΐμα »ιαάε, Ὀδοδυβο 
ΟὨΪ ἔογθθδγδηοθ διγοδαῦ εἊχογοϊϑοά ἐπ γαεὶ 
ΟἿ ἴνο Ρῥχγουουβ οἼοδϑβϑίοῃβ, Ἵσοιϊά οῇονν {Π6 
τοδβϑοηδῦϊθηθβα οἵὁὨ {γεποῆδηΐς ἀϊϑοὶρὶ πα οἡ ἃ 
(τὰ, Αϑ ἴπ6 ἤγβί ν]βιῖ ἰαϑίθα ἃ Ὑδᾶσγ δηὰ ἃ 
ΒΑ], (ἢ τὸ ννᾶ5, ἢο ἀουδῖ, αριιπάδηϊξ οςςδβίοη 
ἴοσγ δμοηϊβηίηρ οἴδηάεγβ οἵ 411 κί ηἀ8 1 ἢ 
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εἶπιε ; δηᾶ Ῥεΐηρ ἀρβεπῖ πον 1 τε 
ἴο τῃεπὶ ννῃῆϊςἢ Πεγεζοίογε ἢᾶνε βιπηςά, 
δηάὰ ἴο 41] οἴμεῦ, {πδῖ, 'ξ 1 ςοηιε 
ἁραίη, 1 νν}}} ποῖ βρᾶγε: 

3. δίηςε γε 86ῈΚ ἃ ρτοοῦ οἔ ΟἨτγῖβ 

Ἰοηρ-ϑυβογίης δηὰ Κιπάηοες (νυ. 6). δ 
Ὑ1}} ργοςθοαά δοςοσγάϊηρ ἴο ἰαὰνν δρδίηβϑδί οὔ- 
ἀυγαῖο οἤοηάογβ, νομοῦ ἴπο86 ἀοβογι θα ἰπ 
ΧΙΊ. 20 ΟΥ̓ Ϊῃ ΧΙ. 21. “Αἴ (ὃς τποιἢ," οΥΓ 
“ροη ἴδο κίδοπιθηΐ οὗ χο δὲ ἃ " (1 ποοὰ 6) 
“ οὔ ἤγοθ νυ ϊη658565 ἜΥΘΓΥ νΟΓα 5}4}} Ὀ6 οϑίδ- 
Ὁ]15Πη6 4. ΤὙτ[418 {πο 5}.4}} Ὁδ6, Ὀυῖ δἰγιςοῖὶ 
Ιοραὶ. (Οοκηΐϊζαησς 514}]} δὲ ἴδκεη οἵ δἊς 
ςᾶ56, Ὀυὰϊ νιπουΐ ἤοαῖ ΟΥ ραγι βαηβῃ!ρ, δηὰ 
(ἤθγθ 514} δῈὲ το σοοῃάοπιηδίίοη ψιΠουΐῖ 
Ῥτοοῦ. διςῇ ργδοδιῖοπβ, [ἢ ἃ ϑ(γθ- τσ 
ΠΟΠΊΠΔΌΠΙΥ, ῆογΟ [δ|56 δοσιιβαίΐοηθ ῸΓῸ 
Βισγα ἴο Δροιιπά, Ῥγοῦα πηοϑὶ πεοθϑβαγγ. ΕῸΓ 
16 ἰανν οὗὔ νιζησθϑο ΨΉΟΝ Ρραβϑϑεα, ἰῇ ἃ 
ςογίδῃ δθηβθ, ἔγοπθι [ον 88} ἱπῖο ΟἨγίβιίδη 
ῬΓδΔοῖςο, 86.686 Ὠδιῖ. ΧΙΧ. ς, Μαῖϊ. χυῇ!. 
16-τι8, [ὁ ν]}]. 17. 

Ὡ. Ὑπαῖ ΠΟΥ ΠΙΔΥ ὃς ΠΥ δάνογ θεά, ΒΘ 
του πὰ {πΠ6πὶ Ροϊηϊθα Υ οὗ οὔθ ννδιηϊην 
Αἰγεδαυ ρίνεη, ΨΠςῃ, ἃ8 ΒῈ πηθδῃη8 (0 δεῖ 
ὈΡΟη [ἴ, 15 51}}} να]! (Ρογῇ. ἴθη86), δπὰ γρὶνεβ 
ΔηΟΙΠΕΓΙ ἰῃ 50.0ἢ ἃ ΝΥΑΥ͂ 458 ἴο ἱπιπηδῖθ (πδὶ 1ἴ 
458 ἴΠ6 84π|6 νεῖ 45 ἰζ ἢ μδα δαπηϊηϊβδίογοά 
τ 1 Ρεγβοη, ΌΥ̓ νογὰ οὗ τποιΐῃ, δηὰ 85 ὃχ- 
ῬΓΕΞΘΙΥ ἃ5 6 ἀϊά [15 ργϑάθοθδοσγ, [{ ἰ5 ποῖ 
ΓΊΘΓΕΙΥ ἴΠ6 βίγοηρ ρῆγαβθ οὗ 4 Ἰείζεσ ψτιθη 
αἱ ἃ ἀἰϊδίδηος (χ. 10) ννδιοἢ νν1}} παν ἴο 6 
τιοαϊβεοα 1 ΔρΡΙΙσαῖου ῃΘη ἔλοῖβ ἅγὸ σοη- 
ἰτοηϊθά. “1 δβδνϑ βδὶὰ Ὀδείογεμῃδηά δηά ἂο 
ΒΥ Ὀείοτεϊιδηά, 88 (1 ἀϊ4) ψ θὰ ρσγϑδοπΐ 
0 δοοοπὰ [π|0, 80 8180 ὙὯΘΠ δϑβδόῃΐ 
ΠΟΥ, ἴο ἴπο56 ὴῸ Ὑ61Θ ἱπ δὲῃ Ὀοζοσο δηή 
ἴο 411 186 τϑεῖ, παῖ, 161 σοπλὸ ἀρδίη, 1 τν}}} 
Ὠοΐῖ 5ρᾶγε." ὙὍὙῃὲὸ ψογάβ “11 σοπῖα ἀραϊη 
ἰεᾶνθ πὸ τπῆοσε ἀουδί δἀρουΐ 5 σοπλπε μη 
[86 Ἔχργθϑϑίοη “1 ΤΙΠΔΟΪΠΥ σοπηθ᾿" ἷἰπ τ (ον. 
χνυὶ. τὸ τσγοργόβδθηῖβ ΤΊΤΟΥ 5 ΘΟΤΉΙΠρ 88 
ἀουδιῆι!. ΓΘ οτίριηδὶ ραγίιοϊθ δάπιηῖβ οὗ 
θείης τεπάοσγεά ἱπ ὈοϊΪἢ σᾶ565 ὈΥ ἤθη, 45 ἰἴΐ 
ἄοδ5 ἴῃ οἴ εῦ ἰπβίδποεβ. ὍὅΠὲ ρῆγαβο “ 4]} [6 
Γοϑῖ " 5θθπὴ8 δ ἢγβί δρῃῖ, Ὁ. 115 σοππεχίοη 
ἢ “τΠο86 ΠῸ ΨψΈΓΘ ἰῃ (ἃ 5ίδῖοε οὗ 5ϊη 
Ὀείογο " ἴο ἀεποῖες πο ψοὸ διαδὰ Ὀόθη ἴῃ- 
γοὶνθα ἴῃ [ἢ βᾶπιὸ Κἰ πὰ οἵ βίῃ, νῖΖ. ἱπῃπιογα νυν, 
γεῖ ψ ΠΟ, ἱπαβπλιο 858 {ΠΟΥ σγεγε ἢοΐ Δγεδαγ 
Ὠοίογιοιβ αἵ ἴπ6 {1π|Ὲὲ οὗ 15 βϑοοηά νυἱϑίί, δὰ 
ποῖ Ὀδδη βρϑοὶ πολ!  νναγποά, Ὀι ἀγὸ οὐ {παῖ 
δεσοουηΐ νναγηθα ον. [Ε 530, {Π6Ὺ ννουἹὰ θῈ 
ΒΟἢ 85 παὰ δεθη Ἰοὰ ἄνα ΟΥ̓ ἴῃς οχαπιρὶθ 
οὔ {π6 ΠΙθογίηθ65, δηὰ νου] σοηϑίτιῖο ΤΠΟΙΣ 
[ΟΠ] ον. ὙΠΕΥ ΠΥ ἤόννενεσ δε {πε ῥστο- 
ρΡαρδΐογβ οὗ ἰσιίε (χὶϊ. 2ο) ; νῃϊοῖ ψνοι]ά 
Παυτηοηἶθα σὰῖπεῦ δεῖίζοσ ψ τῆ6 ποχῖ 
γεῖβο, Ψθογα (π6 Τιυι ΔΖ 6 5 δἂῦθὸ τεΐεγγοα 
ἴο, [πουρ ἢοΐ δχο]υδίνεῖγ. [τ 8 ςογίδίη 
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δρδδκιηρ ἴῃ πο. ΨνῃΙςἢ ἴο γου-ννγαγά 
5. ποῖ ννεᾶκ, δι 15 πιὶρ ΠΥ π᾿ γου. 

4 ἔοτ τῃουρῇ πὲ νγᾶβ Ἵγυςιβεά 
τῆγουρἢ τνθᾶκης85, γαῖ 6 νεῖ Ὁγ 
τε ρονγεγ οὔ ἀοά. ἔΕογ Ψὲε αἷ5ο γε 

{παῖ “411 (Π)6 χοςί οὗ ἴπο οδυτγοῦ σδπηοῖ δ6 
τηρδηῖζ. 

Ν. Β. “1 «υγὶε᾿ (Α. Ν.) δοιὰ ποῖ ὃἊ ἴῃ 
{Π6 ἰοχί. 

3. ΤΊ γεάϑοη οὗ ἢ5 πηθά δῖθα ΒΟΥ ΓΙ ἰ5 
(μαῖ πον ἀερηιαπάφά δὴ δἰϊεϑίίηρ ὑγοοῦ ἰῇ 
Θπογροῖς δοϊίοη οὗ ἴπδὶ ΟΠ γιβῖ νῆῸ 8ρΡοόκὸ ἴῃ 
Ὠϊπη. δίησε {ΠῸΥ ἀεπιδηάοα [ἴ, ἴπον 5δουϊά 
δανε ἴἴ. ““δίῃηςθ γε 566 Κ ἃ ἰϑϑῖ οὗ [89 ΟἈ σὲδὲ 
[δ΄ ΒΡΘΔΙΚΒ ἢ τη6.) Τῆς ψογὰβ “252 »ῆ 
ἃτε ΟὈνί ΙΒ Θπιρῃαδίὶς, δηὰ βἤονν {παῖ τῆς 
ΟΠ γῖβε ννῆο βροκὲ ἐπ δίρ ῖ5 σοηίγαδῖθα στῇ 
(6 ΟἸγίϑῖ νι ἢ σροκο ἰὴ (ἢς [4126 γ5. [πη 
δοςογάδηςς ἢ (ΠΟΙΓ δηϊίτε ϑγβίεπι, {ΠΟΥ͂ 
δϑογ θεὰ τῃ6 ὑνθακης 55 ϑῆονν Οὔ ἢ]5 βθοοπά 
νἱϑὶ ἴο 16 ΟΠ γσὲ νἤοπὶ δ Ὀγοδοποὰ δηά 
ννδο, Ὀείηρ ποῖ ἃ ἰόρα], δυΐϊ ἃ ϑςριγιζιιαὶ (γῖσῖ, 
{ΠΟῪ 53.414 ννᾶ5 ροννεσὶεβ8 ἴο Ἔἐπίοτος οὐθάϊθποο 
ἴο ἶΑδνν. ὙΠυ5 (ΠΕΥ͂ ἙΠα]Ἰοπροά ἢϊ5 ΟΠ γίδὲ ἴο 
ἃ Ῥγοοῦ οὗἉ ἢ15 ροννεσ. Τῇ ΠΡ ΓΈ Πε5 ΌΥ ΠΟΙΓ 
ἀεῆδηος ἀϊὰ ἴλ6 54πὶς [Ὠϊηρ, ἴοσγ 1 (ΠΟῪ αἰά 
ποῖ ἴδκο τῷ ἴῃς ἴδιηὶ οὗ ἴ!ς [Δ Ζεῖ5, (ΠΟΥ͂ 
ΟἸθαΥΪΥ σουηϊοα Ὀροη (ἢ 584Π|6 ὑνεά Κη 685 ἴου 
δϑοδρίηρ Ρυηϊδηπηθηΐ δἰορεῖθεῦ (1 Οὐογ. ν. 
2, 6). ἴῃ τΟΡΙΥ πὸ δ ἀ5 ψ}} σγοίογοηςε ἴο δἰ5 
ΟἾγτιϑα: “ «υδὸ ἐοτυαγ! γχοι 5 πο «ὐεαξ, δαΐ 
ἐς ροαυενζμί ἐπ γομ." ΎΠΘ δπηρἤδϑὶβ ὕροῦ 
“ἐἐρνναγάβ γοιῖ ἢ 5 δραὶη ἴπΠ6ὸ ΚοὺῪ ἴο [δα 
(Πορ [Ι͂ἢ Ηἰἰπηβοϊῦ, ἴῃ (Π6 ἀὰγβ οἵ Ηἰ5 
Βοϑὴ δηὰ δυπρ)ι)!αῦοπ, ΟἩγβὲ ννᾶ5 νοαῖ, δυζ 
τονναγάβ ἴἤοδε γῆο ὑγοΐεβϑ Η[5 ἢδπ)Ὲ δηά γεῖ 
ς4}} ὑροὴ Η! ἴον ἃ ὑγοοῦ οὗ Η!5 ροννεσ, Ης 
ἰ5, ἰῃ 8 οχαϊζαϊὶοη, ποῖ νοᾶκ. Οη [ὃἢς 
σοηίγασυ Ης 5 ργοϑεηΐ δηὰ ταὶ ΠΥ δπιοηρϑῖ 
1Π6πὶ, δηά δἰ ποι ἔτοπι Ἰοηροϑιπεγην Ης 
ΤΏΔΥ ποῖ ριιῖ ογίῃ Η5 ἰγεηρίῃ, γεῖ Ης 
ΟΔἢ δῖ ΔηΥ͂ πποπιοηξ πηᾶκο ἴξ ἔπ]. 

4. ϑῆοννβ τπλξ [86 σσουηά ὕὑροὴ ψ ποῖ 
ΠΟΥ δοογη  } γ Ὀαθθά της ἰηΐογεηςε οἵ (τ 5[᾽5 
ννΘΆΚΠ655 ἀοο5 ποῖ ῥσγουύθ ᾿ξ, θυῖ υ511ῆ65 106 
ορροβιῖθ Ἴςοποϊιιβϑίοη. ᾿Αἢ 6β5ε πὶ] δηὰ ἀ15- 
Ππρυ ΄σῃπίηρ οδαγδοίογίϑῃς οὗ δῖ. Ρδιυ}᾽5 (γιςι 
ννὰ5 ἴα Ηδ ννὰ8 ΤὭς Οσυςβοά. ΤὍΤῊ]5 ννὰ8 ἃ 
5ΠΑΓῈ ἴο ἴῃς [ἐν ( ΟΟΥ. Ἰ. 23) δῃηά ἔου ἴῃς 
υἀδίζοτα {πὸ Οτυςἤχιοη δα ἢο τιίδὶ 5ἰρηϊ- 
σδῆςθ. ΟἸγιϑδῖ ννὰ5 ἴο ἴπδπὶ ποῖ ἴῃς οσαςὶ- 

βορὰ διιΐ ἴῃς 5ἴτιοὶ οὔϑοσγνογ οὗ {86 1,νν, ψ8ο 
οχδοῖϊθά ἃ [ἰκὲ οὔβεγνδηςς ἴστοπὶ ἢ 5 ἔο ον υ5. 
51. Ῥδι}]} 5 ΟΠ γιϑῖ, ΠΟῪ 5αϊά, βϑῆδννθα {ΓῸ}7 
4}1 1η6 νυϑάκηθβς οὗ οὴς σγυςϊδοα δπὰ ἰδοκοὰ 
τῆς κἴγεηγίβ ἴο δηΐογοο {Π|5 οὔϑογναποθ. Αρδίη, 
ἃ οσγοποα ϑανουῦ ννᾶ5 ἴο ἴῃῆς Οτεσκϑ ἴοοϊ- 
ἰ5Βῆη655 (1 (ΟΥ̓ ἱ. 21) δηὰ δνυθῆ ἃ Ἴοηνεγίοά 
Οτροκ, 590 ὅτ ἔδιιῃ]ο85 ἴο 5 ΟΠ τγιϑδῃ 
ῬΓΟΪΕΒδίοῃ ἃ5 ἴο ἰἵνα ἰῇ ρᾶρδῃ ἱπιπι ΓΑ ΠΥ, 
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! ΟΥ, τα ἡγεῖ ἢἸπ Ὠϊπι, οὐδ νγε 5.}4}} ᾿νε στ βαΐνεβ, μοὸνν τπαῖ [εϑὺ5 (γιβὲ ἰδ ἴῃ 
ἢϊπι ὈΥ 186 ρονγεῦ οὗ (ὐοά τοναγά 
γου. 

ς Εχδτιηΐπε γουγβεῖνεβ, νη εῖδεῦ γε 
δὲ ἱπ τῆο (ἢ; ρύονε γουγ ονῃ 
βεἶῖνεβι. Κπονν γε ποῖ γὙουγ οννγῇ 

τηῖσῆς τη ηΚ, ἢ Π6 ἀϊά ποῖ 580, ἴπαἴ ἢς Πδὰ πὸ 
Ὠρρὰ ἴο ἀγεδὰ ἴδ βοννοσ οἵ οὔϑ ννῆο οουϊά 
Ὡοΐῖ 85νὸ ἢ πι56 1} ἔτοπὶ ἃ τηδ]οΐδοϊογ᾽ β ἀφαίῃ 
(κε χχῆὶ..3ς). Τὸ δοῖῃ ἴῃ δηβννεῦ 15 
σοιηρίεῖε : “ἔοσ ὄύθη 1 6 ννᾶ5 σγυςβεὰ οὐ 
οἵ νυν Κη6 58," οὔσα ἴογ 4]}, ““γεῖ," οἡ ἴδς 
οἴμον παηὰ, “ες ἰἰνεῖῃ " σοῃίίπιδ!γ “ ουΐ 
οἵ ἴπ6 ροννεῦ οὔ Οσοά." ΑἥΦὔσϑδάϊπρ πιο ἢ 
Ὀεῖῖεῦ βϑυρρογίοθα ΌΥ οχίοσῃδὶ ονϊάθηςθ [ἤδη 
(δῖ οὗ ἴΠ6 Ἀοοοϊνοα Τοχῖί, οπλῖ5 ἴΠ6 σοη- 
υποῦοη “ἐξ Ὀυϊ γιο!ἀ5 ἃ ἀτ[Ὁ ηοΐ Θϑϑθητ δ! νυ 
ἀϊβοτγεηῖ :--- ΕΟΥ στο δοα ἢ ννὰβ ου οἵ 
ΘΑ ΚΉς85, [ἴ [5 ΓΟ, γεῖ, ΡΟΓ σοηῖγα, ἢ ᾿ῖνοϑ ουΐ 
οὗ [δε ροννγοῦ οὗ σοά. Τῇοε νψδάκηθβ5 Ὡς ἢ 
ουϊπιϊπαῖοα ἴῃ ἃ ἀδαΐϊῃ βυβεγοά οηςς ἴοσ 8]} 
(8ογ.), ποῖ ΟΠΪΥ ἐπεγεῦυ σθαβθὰ ἴῸγ δυεσ, δῖ 
ννἃ8 ϑυςςοεάοα ὈΥ͂ ἃ ἶε ςοχηΐηρ ἔγοτλ ἴδε 
Ῥοννοῦ οὗ Οοά. [π ἴγυτἢ ἴῃς ἀδαίἢ νγὰ5 ΟἹΪγΥ 
ἃ Ῥαϑϑᾶρε (0 ἴδε [|ὸ (ΗΘ. 1]. 9), ἀπά ἴο ἃ 
Ροννεῦ ψνῃ]ς ἢ ἢΔ5 ΠΟ 1ἰπι|ξ οὗ ἄδρτθα, ΟΥ̓ ΞΡᾶς6, 
ΟΥ Ὀπι6. Ὅμαῖ [815 σοτηδί πδίίοη οὗ ννοα Κη θ 55 
Δηὰ ροννοῦ ἴῃ (γῖϑί 15 πὸ σοηϊγδαϊοζίοη δυῖ 
ἃ ἴγι!ς Γεργοβοηΐδίίοη, 15 ργονθά ὈΥ̓͂ ἃ 5: Π|11}2Γ 
πηΐοη οὗ [6 ἵνγο βδἴδίεϑ. ἴῃ [86 Αροϑβίϊε, ννῆο 
18 ἴῃ6 ΠΟΡΥ οὗ Π]5 Μαβίοσ. δηὰ Ἴσοηϊογπιθά ἴο 
Η!5 ᾿πιᾶρε ἴῃ 15, ἃ5 ἴῃ οἵ οΥ γεβρεςῖβ (ἰν. τὸ ; 
ΧΙ. 10). “ΠῸΡ αὐὑς αἰ:ο αγὸ τὐεαᾷ ἐπ Ηΐ»ι, δι 
«υε «ὁαῤί ἰξυε «υἱῷ Ηἰνι οανϊ οἵ ἐρεὲ βοιυεν οὗ 
Οοά ἱοαυαγά γομ. Α5 ἢ ἰ5 ἴῃ ΟΠ γοῖ, 
Ομ τισι β ννθάκῆεθ8 18 σεργοάιςθ ἰῃ πὶ, 
δηὰ {Πογδ ννοσ  {Ππ|6ὲ5 ἤθη ἢ6 ταδί ρδίΠΠΥ 
δοϑίαίη ἔγοπι ϑἴγοῃρ πιοᾶβϑιιγοθ. Βυΐ οἡ ἴδε 
οἴδβοῦ μαηὰ, Ο σίϑι᾽5 πυρῆς ας ἴοοκ οἴβοοϊ 
ἴῃ ἢἰπὶ, Δηα 8. {ἰπ|6Ὸ ννὰ8 δὲ μαπά, ννῆθη ἣς 
σοι ρυϊ ᾿ἴ ἔοσῖ. ὙΠῈ ραβϑϑᾶρο τλῖθοῦ 
ἔδλνουτϑ ἴϊπε Ιάθα (Ἰπιγοά. Ρ. 278) οὗ ἢΐ58 μανίᾳ 
θεέ ἀεργεβθεὰ ὉΥῪ ρόγηεα! βυβογίηρ ψ ἤθη 
6 ννὰ5 ἰὴ (οτηῖ ἴῃ6 βοοοηά ἴἰπ. Βεῖ 
ἢδ6 ΡῥγοΟῦΌΔΟΪΥ ἱποϊυ θα ραίίθσποθ δηὰ ἰοπρ- 
ΒΟβΈΓΙΏΣ 8ἃ5 δὴ ἱηρτεάϊθης οῖῃ πῃ Ογιϑ 
ῬΟΔΚΏΘ58 δηδ. 5 οννὴ (ΡΉ]]. Π]. 6-8 δηά 
24 Οὐογ. νἱ. 6). Οοπήρασγο τῆ6 ν]άθ βεῆϑς οὗ 
“ΘΑ ΚΉ655᾿ Ιη οἢ. χί. ΤἢΪ5 15 ἴῇ6 ΟὨΪ 
Ῥίαςες ἴῃ ϑογρίυσγε νοῦ νά ΚΠ6 85 ἰ8 45- 
οτδοὰ ἴο 6 δανίοιγσ. Τῆς ϑίγοβθϑ ΠΡΟ 
“(ονναγὰ γοιι δὲ ἴῃς δοπά οὗ {Π6 νεῦβα ροϊηΐβ 
[Πς 86ῆ5ε οὔ {πε ννογάϑ: ---" νγὸ 5} 4}} }νθ ννυἱτἢ 
Ηιϊπὶ ουὖἱ οὗ [6 ροννεῦ οὗ (σοά,᾽" νἢϊςῆ, δά 
ΠΟΥ βἰοοά δίοῃθ, ννοι]Ἱὰ πᾶνε Ὀθοη {πουρδῖ 
ἴο τείεσ ἴο εἴεγηδὶ [6 δον ἀθαίῃ. 

δ. Το οοηάυςὶ τἩῆϊοδ δα (Πτοδίθης ννᾶϑ 
ἴῃ ἕαςϊ ἃ ἰετηριίης οὗ Οἢτγιδῖ (Πγουρὴ υη- 
Ὀεϊοῖ, Ηδς {πογοίογο ἴυγῃβ τουηπὰ νἢ ἃ 
ΒΌΔΓΡΙΥ Δρργοργίδίς τοϊοσι : "ΤΊ. γουγιείυεξι 

γου, ἐχοορῖ γε δα τεργορδίαϑ ἡ 
6 Βυῖ1 τἴυβὲ τπαῖ γε 514]] Κποὺν 

(Πδῖ ννγεὲ ἅγε ποῖ γεργοδδῖεβ. 
ἡ Νον [1 ργὰν ἴο (ὐοά τδαῖ γε ἀο 

ΠΟ Εν]]; ποῖ τῆλϊ ννεὲ 8Ποι]ά Ἄρρεᾶγ 

ΨΥ ΠΘΙΠΟΥ γε ΓΘ ἰη ἴῃς (ΔΙ ; ργονο γομγαείυε:," 
ποῖ ΟΠ γίβί ἀπὰ ἢ5 ογβαῃ 5ποι]ὰ (ΠΟΥ Ὀτίηρς 
ἴο (ἢς [ο5ἰ 45 ἴο Ποῖ Υ (ΠΟΥ ἀγὸ βίγοηρ, θυ 
{Πε]βοϊνόβ, ἃ8 ἴο ν μοῖθοῦ ΠΕΥ ἅγὸ ἴῃ (ῃ6 
(δ. [{ [ΠΟΥ ἄγε, Ὁ γίϑδῖ 15 ἴῃ πόπὶ, ᾿ἰνίης 
ἀπά ρονεσῆι, δηὰ {ΠΟΥ βάν ἴῃ {δβεπηβεϊν 8 
ΔΙγοδάν 6 ργοοῦ {πῸΥ ἀεπημαπά. ὍΠὲ ψογὰ 
ἴογ “ργονθ" 18 δϑίγοηρε [ἋἢΔὴ “{ΓΥ," δηὰ 
ἸΏδ4η8 ἴπαϊΐ (Π6 δρυγίουβ 18 ἴο δὲ 5ιδοὰ 
ΌΥ 5ε]ξ-οχαπιϊπαϊίοη ἔγοπι ἴῃ 6 βοηυΐηθ νη 
ἴοι, (ἢ .ἄγοβα ἔγοπι ἴ(ἢ6 μοϊὰ. “Οσ ἀο 
Υγ9 ποῖ ψ1Ο]] ΚΠΟῊῪ ΥὙΟΌΓΘΕΪΙνοβ, ἴπαϊ [68118 
ΟἸὨγιϑῖ 15 ἴπ γου} ΥὟδίου πιυδῖ Κπονν 1Π]18 
" η]655 ρΡαγσοῆδηςδ γ6 ἅΓὸ (Πηλρργουθά) γοργὸς 
Ὀθαῖε. ΤΕΥ ουρῆξ ἴο 5εεὲ ταϊ 56] {-ἰ βίης 
ῖ5 {πὸ τρίς τπιοάθ οὗ οδίδιηηρ ἴΠ6 ῥγοοῦ 
ψἢϊςἢ ἘΠΕΟΥ 5θὸκ οὗ (Οἤγίϑι 5 ρονεῦ, “01 
1.6. " οἴ πουννίβο,, ἢ6 πιυσῖ σοποϊιάς τῃδὶ ἴἴ ἰ5 
ὯῸ φαγί οὗ {Π6ῚΓ δυσγο 5] πκπον]θάρε {παῖ 
ΟἩγισῖ ἰ5 ἰὴ ἴθ. Υεῖ ιἴ σαπηοίΐ δι 6 ἃ 
Ῥαγί οὗ {ποεῖν 861 Κπονθαάρο, υ1η1655 ΡΟΓΒΔΡΒ 
ἜΠΟΥ οσδηποῖ δίαπά [τῖἢ6 Ῥγοβαίίοη οὗ 56} 
χα παῖίοπ δηά ἅτ ποῖ ἴῃ ἴπαϊ ἴδ ὈΥ͂ 
ννδίςι (ἸΝγδῖ ἰ8 σγαϑρεά δπά τείφιηθα. 

6. “Βυϊ᾽ νῇβαΐενεγ {ΠΕΥ̓ τρὰῦ ἤηά δρουΐ 
(Ποπλβοῖνθβ, 6 ὨΟρθ5 (ΠΘῪ νν}}} ἀϊβοονοῦ ΠῸΠ "ἡ 
ἢ6 15 ὑγοιρῃξ ἴο ἴοϑε {παῖ Πα ἰ8. ποῖ υἢ- 
Δρρτουεά, δυΐ τπαῖ (γὶβὲ 15. ἰῃ Ὠἰπιὶ ἱπάθοά 
ΜΠ ρον οΥ ἴο σΠδϑίῖθθ. 4.5 Πορὲ 15 ποῖ υϊῖδ 
ἴῃ ΠᾶστλοηΥ ἢ 1[Π 6 Ραϊηξ} ρτοβροοῖ οὗ ριιη-» 
Ι5ῆϊης, βοιὴς {πιπηὶς ταὶ πὸ 5 ῆ65 [Πθπὶ ἴο 
Ἰδράγῃ ἢἷβ ἀρργονεάηθββ ΌὈΥ δεῖϊπρ Ὡροὴ ἢ5 
Ῥγοβθηΐ νναγηίηρδ, ὑνῃ]οἢ ννουὰ δ6 ἃ 5ρΡ0ῃ»-» 
ἴδηθουβ τοοορητίοη οὗ (ἢ τ 515 ροννοῦ ἰη ἢἰπι. 
Βυί [6 οτἱρίηδὶ ἔοσ “" Πορθ᾿" οἥδξῃ [85 ἃ 56η56 
Ππ|||ὸ αἰ εσίηρς ἔτοπὶ ὁ οχροςῖ᾽ δηα, 1 ΔΗΥ͂ (886, 
(Π6 (Πρ Πορεὰ ἔοσ 8 ποΐ τλΈγοὶυ ἴῃς ᾿ηΠϊςτης 
οὐ ρυπιβῃπιοπῖ δι (ἢς οβοεςίδ, [Π6 νἱηα!ςδίί 
οἵ 15 Μδϑίογ᾽β ροννεσ δηὰ ἢϊ8 νη, δη [Πδ οοῦ-» 
βδεαᾳιοπί δοκηον)εαρτηεηΐ οὗ [ἴ ΟΥ 5 Γεδάθσβ, 

η. Ηἰβθ μορε ἰ5 οπε {πί|ηρ, Ὀυς 15. φγαγέῖ' 
15. [αι {πΠ6 τὶρῃϊ ΙΒθ6 τἸηΔΥ ὃς οδίαιπεα ὉΥ ἃ 
Ὀειῖον σουγϑα. “ Βαϊ ΓΔ ἴο Οοὰ [δαῖ γου 
ἀο πο ου]], ποῖ ἰῇ ογάογ {πὶ ννὸ ΏΔῪ 0 ΒΈΘΤΤΕ 
ἴο ὃδ6 ἀρργονθά, διιϊ," οὐ [ἢ σοπίγασυ, “ ἰῃδῖ 
οι! ΤΏΔΥ ἀο ψδδὶ ἰδ βοοὰ, δυῖΐ ννγεὲ ΠΊΔΥ δ6ὲ 
881: γοΥΘ Ὀπδρρσγονυθὰ." ΤΠὸ ἀερτγεοδίθα 
“6 ν}} σαηηοῖ δε ἴπ6 οὔἴδρποθβθ δἰγόδαυν οοπ- 
τη, πὰ [Π6 οτίρίπαὶ σδηποῖ πηθᾶπη ἴδ6 
ἀμεοπηπμαπος οὗ ΕΥ}}. ὍΤΠθ 56ῃ86 15 ἴπδἴ γὸ 
ΤΏΔΥ ἢοῖ ὑτοάυςε (ποιῆσαι, 80γ.) 61] ΟΥ πηΐ5- 
οἤϊοξ, Ὁ πιδκίης ρυηβητηθηΐ ἱπον δ ῦ]6. Ῥεηδὶ 
ἀϊβοὶρὶ πα ἰῃ 4 Ομυγοῖ, ἤόνγανογ πα ἰβρθηβδῦϊο, 
8 Δη ον], δηὰ ἴμογο οουϊὰ μαννα θδθὴ ΠΟ πΊΟσε 
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ἀρργονεά, δυιὲ τας γε 5ῃουϊά ἀο τῇαῖ 
ννῃϊςἢ 15 Ποηεβῖ, τπουρὴ να δα 8458 
Γεριοθδίαϑ. 

8 Εογ ννε σἂπ ἀο ποῖδ!ηρ ἀρδίηϑβῖ 
τῆς {τι ἢ,, Ὀὰς ἰοῦ τῆς τγυτἢ. 

9 ἕογ νε ἅγὲ ρἰδά, ννῇεη νγὲ ἂγε 
γνελκ, ἀπά γε δε ϑβἴγοηρ: δηά {ἢ 5 
Αἶβο ννὲ νυν !βῇ, εὐ γουγ ρεγίεςτιοη. 

Ιο ῬΠεγείογε 1 ψνῦῖῖε τῆεβε τῃϊηρβ 

ταατκοὰ 11} δϊγαϊοη οὗὨ [ἢ15 πη ἴδ Ττγουδ]ς 
ΜὩϊοΝ Πδα ΓΟ] οννεαὰ τῆ6 βοηΐοπος ὑροη ἴδὲ 
πηγαὶ οἥφηήοσγ. [{ἴ [5 πο οὐ)όςσίίοη νυ ῆαῖ- 
ΟΥοῦ ἴο {Ππ|5 τῖενν {παῖ “ννὴδῖ 15 ροοάὰ "τὴ ἴῃς 
δηι πεῖς] βδοηΐθποθ, τηθδη5 ϑνηαῖ 15 ΠΊΟΓΔΙΥ 
ξοοὰ, Ὀδοδιϑὲ ἴο τεΐίογπιὶ δπηὰ 850 εᾶνεὲ {86 
ΟΒυτςοῦ ἤσγοπι ϑιισῇ γοηΐβ 45 βδϑηΐθηςθϑβ οὗ ὁχ- 
ΠΟΓΏΤ ΕΠ] ΟΔ1ΤΊΟΉ 15 νν Πδῖ 15 ΤΏ ΟΓΑΙ Ϊγ ροοά. Τῆς 
οδ͵εςϊ οὗ 5 ὈγΑΥΟΣ 15 πο παῖ ἢθ πιᾶῦ ὃς 
δέῃ ἴἰο δ6 ἀρργονεὰ, δμου ἢ δὲ ΤΟΔ}Ὺ 
νου 6 ἀρργονθὰ ἰπ ἃ ὙϑΎΥ δοςθρίδθὶς 
ΨΥ ὉΥ {ΠΕΙΓ δι πη σϑῖνε σουηρ δπος ΜῈ ἢ ἢ 5 
ςουηβοῖὶβΊΌ ΤῊ6 δρργονθάποββ :ἴ56 } 5 τῇς 
ΒΑΠΊΘ ἃ5 ἰἴ 15 [πγοιμῆουϊ [(ἢ6 ρϑϑϑαρο, δηά 
ΟΠ ἐϊδετα ποσὸ νὰ τερασγὰ ἴο (8εὲ πιοάς 
οὗ οϑίδυ ἰδίην 1. δῃοιυ]ὰ {ΠΕΥ δρᾶγὸ Πιὶπὶ 
[6 ποοοϑβϑιῖγ οἵ ὑπηρίηρ {Ποπὶ ἰο ογάοθσ ὈῪ 
ΒΕΥΕΓΙΥ, 6 νοι], ᾿ἢ Δποῖμεσ νγαΥ, τε πηδίη 
ἐ 881 ΨΟΥΘ ὈὨΔΡΡστονθὰ." Ηες νοιυ]ά ποὲ 
δοῃίονς ἃ {ΠΡ οὗἨ ἁ ροννεῦ οΥῸγ ἴῃ6 οοη- 
[υπιδεΐοιι, θυῖ ἢῈ σΔη ἕογορο ἴῃδῖ ροοῦ δάνδη- 
ἴδλεξε δεοδυδὸ ἴθ δρργονθάπεββ οὗ δείηρ 
ψΟΪΠΙΔΓΙΥ οδενοά 5 οὗ ἃ δἰσῆοσ οσγάθσ δηά 
ἰηνοῖνοβ δὶ [δὶ ἢ ἀεβίτοβ. 

8. Το γϑᾶϑδοὴ ψὮΥ, ἴἔ ἢ15 ργνευ 5δῃου]ὰ Ὀς 
ΕΠ] ΒΟ, Π6 τἸνου]ὰ 6 45 ἴ ννεγε ππλρρτονθά 
15:- δα Πᾶνε ποῖ ΔΩ͂ ΡΟΜΟΙ δρδιηδὶ [ἢ6 
συκῇ, Ὀυῖ ἕοτ ἴῃς τυῖῃ." δπου]ά {Πο56 ῆο 
4 (4]16ὴ ἀννᾶὰὺ ἴγοτῃ (6 ἔγσγυς Οοβροῖ (χὶ. 1) 
τοῖυχη, δοιὰ τηο56 ννῆο διδὰ νιοϊαϊραὰ ἴῃ6 
οὐ] ραϊοη5 οἵ ἰονε (Χ!!. 20) απ ριιγιῖν (χὶὶ. 21) 
Τεροπί, ἴῆ6 οδιιϑὸ οἵ {γυἢ, ἀοςίγιηδὶ δηὰ 
Ργδοῖϊςδὶ, ννουϊὰ θὲ τῆ ἔδγ γος βίο  5ῃ θά, 
δηά 5 ροννεσ οὔ αβι ϑίηρ νου]ά ὃὈ6 πῆ εὰ, 
Ὀσσδυδε ἰἴ 15, ἰῇ 115 ΥΟΥῪ πδίιγο, σδραῦὶς οὗ 
Ὀοϊης ἀρρ] δα οηἱγ ἴοσ δηὰ πενοσ δρδιπϑὶ ἴῃς 
σι}. 

Θ. ΤῊΐΒ πα Ό} ΠΥ ἴο δεῖ δραϊηϑδὶ πὸ συ τῇ 
18 ςοττοδογαῖεα ὃν {πε ροϑβίξνε ἸΟΥ͂ ψψῃς ἢ Ἠε 
(6615 ἢ θπ τῆς ννθα κης 55, νυ ἢ [86 ΤΏΔὈ]ΠΠΥ͂ ᾿π- 
ΡῬ 165, ὀχ βῖβ οὐ ἢ8 ραγῖ ἀπὰ [ἢδ ροννογ, νυ ςἢ τ᾿ 
Θ]υΔΙΪΥ ἱπηρ 65, οχιδῖβ οἡ {πεὶγ -ρατί. Τῆς 
ῬοΟν ΕΣ ἰ8 πα οὗ (ἸΝγσῖ ἴῃ ἴποπὶ (ν. 5) Γὸ- 
ςοηῆστηϊπρ ἴπεπι ἴῃ {πεῖς (ἢ ἴῃ τῆς ἴτις 
Οὐοϑρεὶ δηὰ αἷϑὸ θαυ ηρ ἴποπὶ ἴο «υαίξ ἴῃ 
[δο ἀἢ. ΤΠΪ5, γόνα πο ἴῃ Ποπι, ἀΙΒΆΓΤη5 
16 Αροϑῖϊς πὰ ἢ 5 ἀθὶρῃϊοα ἰο ὃὈς ἀϊ5- 
διτηθάὰ. “Τρὶ,," τιαῖ γου 5βου!ὰ 6 ροννοσῦ- 
δῖ ἀπά ψὰ ψνεακ, “5 ννῆδί ννὰὲ ουϑῃ ῬΣΔΥ͂ 
ο:Σ, ΥὙΟῺΣ διαθῃμ ἀσηθπξ," ῬονΟΣ δῆου θᾶ κ- 

11. ΓΟΟΚΙΝΤΗΙΆΑΝΘ. ΧΙἼΠΠΠ. ν. 8---ἶἰ. 

δείηρ δθβϑεπῖ, ἰεϑὲ δεῖὶπρ ργεβεης 1 
5ῃουϊἀ υ86ὲ 5ΠδΓρηοβδ, δοςογαάϊηρ ἴο 
τὲ ροννεῦ ψῃῖο ἢ τῆς [,ογά δδῖὴ 
δίνεη πιὲ ἴο εὐϊβοδίίοη, δηὰ ποῖ ἴο 
ἀεείγυςτίοη. 

11 ΕἸηδΙΐγ, Ὀγεΐῆγεπ, ἔλγενν}!]. ΒὲῈ 
Ρεγίεςς, Ὀς οἿροοά Τοπιίοτϊ, ὃε οὗ ομς 
πλϊηά, ᾿νε 'π ρεᾶςε ; δηά τῆε (οά οὗ 
ἴονε ἀπά ρεᾶςε 5Π4]] δὲ ἢ γου. 

655 5 ἃπιοηδπηθηΐῖ, ΓεβίογαϊοΩ ΟΥ̓ΤΈρασγα- 
τίου. Τῆς οτίρ!η) ἰ8 υϑεά ἔοτ πηεπάϊηρ ἴοτη 
ποῖβ, βεϊ(ἰὴρ ἀϊδοςδῖοά ᾿ἰπιδ5, γο-ογραπίζίηρ ἃ 
᾿αςτοη-γεηῖ ϑίδλίο. Ηονν δγάθηί) ἢ ἀσϑῖγος 
(Π|5 τεβιυ]!οἡ οὗ ογάθυ ἄρρθαγϑ ἔἴγοπι ἢ]5 ξὺτη 
Ργαυγίηβ ἔοσ ἴξ, ψνῃῖς ἢ 15 πιογα [πη τε)οϊςίπε 
1 Ιἴ δηᾶά τηϑδῃβ 4Ϊ]50 [παῖ ἰξ σοι ϊά ΟἾΪΥ ὃς 
δγουρβῖ δδουῖΐ ὈΥ Οοάΐ δεὶρ. 

10. “Οη δοςουπί οὗ {ἢ |8,᾽" 1.6. γουῦ δπιεπά- 
τηθηΐ, “1 ντιῖο ἴθ56 τπηγ5 θη δὐδοιζ, ἰη 
οτάοτγ {πδἴῖ, Ποῦ ῥγοβοηῖ, 1 ΠΊΔΥ͂ ποῖ ἢδνὸ 
ἴο ἀ68] ϑθβαγρὶν (αῦγυριγ)." Ὀγτανης ἴο 
ἃ οἰοβο οἵ ἢδ[5 ἰεϊζεῦ ἢ “" γῖνοβ ἴποϑε τπ|η 65," 
1.6. [Π6 τηεπδείηρ ϑεεϊίοη οὗ ᾿ἴ, σοπιπιθησηρ αἵ 
ΧΙ, 20, 85 ξ,δοίου5 Δη ἀϑρεςῖΐ 45 ροβϑίῦὶθ, σοη- 
5 816 ΠΕ] Ὁ νυτἢ αραϊηρ ποιϊδίπρ ἔγοπι [15 ςἰσιςῖ- 
πΠ655. ἢε νου]Ἱά οὶ ντῖε ἴο {ἢ σπὶ ϑετυθγοὶν 
ἴτοπι ἃ ἀϊδίδῃςε (χ. 10) ὄχεοορί ἔοσ ἴ[ἢς μιγ- 
Ῥοβα οἵ δυοϊ ἀϊπρ βενε ΓΙ Υ οὗ δοϊο Ποῦ ὑγό- 
ϑεπῖ. ΔΉ 4}} ἢ5 τόβοίνε ἴο ρυπίϑα, νυ ἢ }} 
(ῃ6 δι που ψνῃϊσἢ [ἢ 1 οτὰ γᾶν δὲπὶ ἴο 
Ρυπίϑι, ἢς ΜῈ} ἀο δηγιππηρ ταῖμοῦ ἴμδη 
Ρυπισῆ. ΤῊ5 πε Ἔχργοββοβ ΌΥ̓ Γορεδίηρς νυ παῖ 
ἢθ 5.4 ἴῃ χ, 8, {παῖ τῆς ἵἴσὰθ οηὰ ἴογ νῆηϊςἢ 
ἢ]5 δΔυ ΠΥ] Ὑ ννᾶ5 ρίνθῃ ἢϊπὶ ννᾶ5 ἴο 01} ἃ αρ 
δηά ηοΐῖ ἴο Ρ}}] ἄονη. Ηοννθνοῦγ ὨδΟΟΒΒΑσΥ͂ 
οΥ᾽ θεπεῆς!8] μας Ἰϑοπηθηῖ ΤΑΥ͂ Ὀ6, ἴὰ 13 51}}} “ἃ 
ΡΟ] ρ ἄοννη, Ὀδοδιιδ6 ἰἰ 15, ἴῃ πὸ ἔοττῃ ἤετὸ 
ςοηϊεπηρίαἴοα ΟΥ̓ Πϊπὶ, ΡΙυςκίηρ οὐΐ 5ἴοηδσϑ, 
ἴον ἃ δθάϑοῃ δἱ ἰϑδϑῖ, ἔγοπι ἴΠ6 τειρὶς οὗ (πῃ ς 
Ιιοτὰ. [Ιἴ ἰ5 ἴπαϊ εν} ννῃῖςῖ μὲ ργᾶγβ 1ΠῸῪ 
ΤΛΔΥ ποῖ ὑτηρς δδουϊΐ (Υ. 7). 

11. Τε οοποϊιιδίοη οὗ ἴῃς Ἰεϊζοσ, ργορεσὶ 
80 (Δ]]6 ἃ, σοηΐδίη5 ἃ ἤηδὶ δαπηοηιοη (Υ. 1 δ 
ἃ Ῥαγίίηρ βαϊυϊαϊίοη (ν. 12), δηὰ ἴῃς Βεηβαϊο- 
[οη. “ΑΔ ἴο ἴδ: 9 ζτϑϑβῖ, Ὀγείῆγεη, σϑῪοΐθ6, 
διαθι ἃ, ΘχΒβοσί, ὃς οὗ [Π6 Ξβάπιὸ χῃϊηά, ὃς δἱ 
Ρθᾶςε, δπὰ ἴῃς Οοὰ οὗ ἰονγὸ δἀπά ρεᾶςθ 584}} ὃς 
ἢ γοι." “ΑΞ5 ἴο ἴδε τεβῖ," πιεδῃ5 (ἢδί 
6 ἢᾷ8 ΠΟ ΠΊΟΓΕ ἴο ΞΑΥ͂ ἴδῃ ννῇδῖ [οί οννβ. 
“« Βτεϊῆγθη " ϑθοπὶβ ἴο [ὈΓΏ δϑιάθ ἃ 1||6 ἔγοπὶ 
ἴδοβο ἴο νυν οπὶ ἢδ ἢ25 ἢγϑὶ βΒρΟΚθῇ 80 ἐδ ς  ϑἰνεὶγῦ 
Δηά ἀγρᾶϊη ἴο δά ἀγεββ ἴπῸ Ὀεϊογ-ἀἰβροβοα ἴῸΓ 
ν ἢ οπὶ ἴἢ6 γος ργτϑδΐῖ ϑεοςσθοη (].-Ὁ11.) οὗ ἴῃς 
Ἰεϊῖου ννᾶ5 πιοδηῖ, Βιιΐξ [ἴ ἰ5Θ τογὲ ἴἰκὸ {86 
Ὀγοδάτἢ οὗ ἢἰ5 σμαγδςῖοσγ [δὲ ἰξ ββουϊὰ ςοπι- 
τίϑο τῆς δηΐϊγο Ἑσὔυγοβ. [1 15 εἰρπίβοδηῖ, 
ον οΥοσ, οὗ [Π6 οεἰτγοιπηιδίδησος ὙΠΙΟΝ ῥτὸ- 

ἀυςεὰ {Π|8 ΕΡίσῖῖο, (πα τῆς {π|6 “ Ὀτεϊητεη," 
50 ΓΘαΌΘΏΓΥ υδεὰ οἰθεννθεγε δηά ἰουπάὰ ἢοῖ 



Υ. 12---14.} 

12 Οτεεῖ οπὲ ἃποῖμεγ ν τ Δη 
ΠΟΙγ Κί58. 

12. ΑἹ] ἐῆε βαἰηῖβ βαϊιῖε γοιι. 
14 ΤΠς ργᾶςε οὗ ἴδε ἤοα 7658 

11. ΓΟΚΙΝΤΗΙΑΝΞ. ΧΗ]. 

(Ὠγίβῖ, δά τῆς ἶονε οἵ Οοά, δπά τῆς 
ςοπηπιιηΐοη οὗ τῆς Ηοὶγ Ομβοβῖ, δὲ 
νν ἢ γου 411. Απιεη. 

1655 1Π2ῃ πἰποῖθον {1π|65 'η ἴπ6 ΕἸγεῖ ΕΣ 5116, 
ΟσουΓ5 ΟὨΪΥ ἔοι! {{π|65 ἰῃ ἴῃς βεοοηά. [{ 18 
οὐγίοιι5 ἴπαΐ ὙΠ ΏΘΥΟΣ ἢ6 ι.565 ἴΠ6 ἴεττῃ τρη- 
ἀοτγεὰ “45 ἴο ἴῃ6 τοϑὶ "ἢ 1η [Π15 56η56, ἢ6 ΔΙΑ 5 
δα ά5 [6 ννογὰ " Ὀγοϊηγθη ᾿ (Ερἢ. υἱ. το; ΡΗ1. 
111. 1.τ-ν. 8; 1 7 Βε58. ἵν. 1, 2: 2 ΤἬ688. ἢ. 1). 
“ Ἀο)οῖϊςε. νου ἸΟΥ͂ νν ς ἢ 15 οη6 οὗ ἴδε 
δγϑιγυδβ οὗ ἴῆ6 ϑριγιῖ (( 4]. ν' 22) πο ὁῃξ 
οδη δὲ τγ νης ἰπ (ἢ ἢ. ΤῊ 5 Ἰου ῃδά Ὀθθη 
Ὠοανν ονογοδϑῖ 'π (οσϊηϊῃ. 8111 τὴ 6 5Κγ ῃδὰ 
Ὀτγρηϊοηρὰ δηά ἃ5 ἃ “ον ενόοσκοῦ οὗ {Π εἰν 
ΟΥ̓́, δὲ σδη πονν δά [Πδπὶ σύνεορ ἴδε βῆδάονν 
οὗ [μὲ οἱοιιά5 ἔγοπηῃ {πε ῚΓ ἤοατῖβ. Βυῖ 1ΠΕΥ 
οδῃ ΟἿΪΥ ἀ0 {Π]5 ὈΥῪ “ ἀπιεπαάχηεπῃί ;᾽ δπά ἃ ργοδῖ 
ΤΑΘΔῃ5 οὗ 56 ΓΙηρ ἀπ] πη θη 15 “Ἔχηογίαδίοη,; 
Ῥγαςιϑοὰ δπιοηρϑὶ {μεπηϑεῖνο. ὙΤΠῸ6 Οτοοκ 
ἴογ " θείηρ οὗἩ ΔΠΥ͂ Οὔ δ᾿ 85 πηιηα  πηθδη5 ἴο δοὶὰ 
ΌΥ ΔΩΥ ΟΠε᾿ 5 ῬΔΓΙΥ͂, 50 “ δ6 οὗἉ 1Πε 58π|6 πη ἢ 
τηδΔη5 {πᾶἴ ῬαγΓβαπδῆρ ἀπά ἔδοϊϊοη ἅγὲ ἴο 
ς6456. Α5 ϑβϑοΐδλγιδη νίεννα δηά ἔδε! ρθ 1Π- 
ὙΔΙΪΔΟΌΪΥ Ιεδά ἴο δηπηγ, πὸ δά ἀς [Π6 Ἰη] στ] ΟῊ 
“6 δ ρεοδᾶςβ. ὙΤὴὸ εηάθανουσ δΔΙ͂ΘΥ τα] ]Ο.5 
δρτοεπιθηΐ πλυδέ Ὀ6 Δοςοπιρδηϊθα ὈΥ δὴ ἀὐυϑίθῃ- 
(΄ἴοὴ ἔτοπι 411] Ποϑί γ ἴῃ ἴῃς ἱπιογσουγδο οὗ 
1:5. ὙΠ εγο Ψ1Π]} τ 5 θ6 ἴῃ δηὐ δγοιηά {Πθπὴ 
δῇ οἰεπιθηΐ οὗ ρεᾶςς δπὲ ἰονε η ννδῖοἢ Οοά, 
[6 “ἀαῖογ εἴ δηϊαΐοσγ ᾿ οὗ δοῖμ, ἐθ! ρ ἴ5 ἴο 
ἄννε}] αηὰ Ηδ νν}}}} θ6 ἢ {Πεπὶ 45 4 Βεῖροῦ ἴῃ 
(ἢε ροοὰ νοσῖκ. 

12. ΤἼε 5ᾶπὶ6 ἀϊγεοϊΐοῃ 85 ἰὴ Βοπι. χνΐ. 
16: 1 (ογ. χυΐϊ. 20, Ὧηὰά τ ὙΤΠ655. νυ. 26. 866 
Ὠοΐῖο5 οὐ ἴπε ἤγ-ϊ οὗἩ [μεϑεὲ βραββαρμεϑβ.0 Ὑἢ6 
5δ]ιιϊδίϊοη οὗ 81} [Π6 βαϊηΐβ σδῃ ΟΪΚ τηθᾶη ἴΠο56 
οἵ Μεαςραοηΐϊα. [ἴ ψου]ά Ὀ6 ἃ πιοῦθ [ογπ Δ ΠΥ, 
1 81. Ρδὺϊ! υπάογίοοκ, νυτποιῖϊ ΠΟΙ 55 οη, 
ἴο φγοεὶ τις (ἀογιη δὴ ἴῃ ἴπ6 ἢδηης οὗ ἴῃ 6 
δαϊπί5 τὰγουρδοιξ (ἢ 6 ννου]ά, 

18. ΤῊς Ἰεξίεγ ἤπι|58 685 ἢ ἴΠ6 Αροϑίοϊ!ς 
Βεπεαιοκίοη, ἰπ 115 σοπιρΙεοἰεβί ἔοστῃ, ἴῃς ἀθαρ 
δηά σοτιργοποηϑβῖνα ρυγροτί οὗ ννῃ]ς ἢ οδπποῖ 
86 ἐχῃδιισίθα ἴῃ [π6 ποῖεβ οὗ ἃ σοτηπηοηίδτΥ. 
ΤΙο ἴἤγος Ῥουβοηβ οἵ ἴῃς ΤΎΩΠΥ ἀτγὸ ἱπνοκοά 
ελοὴ ἴο νουςσμδδίο ΗῚ5 ργόβθηςθ δοςογαϊηρ ἴο 
Ἣ 8 οϑϑθηζιαὶ πδίιγο, οὐ ἴῃς ρατγί ννὶςἢ Ηδ 
βοάγα ἰη τῆς αἰϊνίης νογς οὗ ϑβαϊναϊίΐΊοῃ. ὍΤΒ6 
δεοομὰ Ῥεβοῃ ἴδίκεβα ργεσεάεηςθ, Ὀδοδιιδα 

σου ΗἾἶπὶ ννὲ ἢγϑεῖ οδίδίη δοςθθ5 ἴο Οοὰ 
(Ερῆ. ἱι. 8; 1... 12). Οτδοὲ δεϊοηρβ ἴο 1Π6 
Εδῖδου, δι 5 ἢΈΤα ἀβογιθοα Ἔϑρϑςοῖδ!ν το ΟΠσιϑῖ, 
Ὀοσάυδε τὨγοι ἢ Ηἰπι οὐ 5 ἰονο πιδηϊξεϑίεα 
αηά 51}}} τπηδηϊοϑίβ [1561 ἴῃ τπ6 ἔογτη οὗ υη- 
τητος ἕλνοιιγ τοννᾶσαβ πΊεῃ, ἀπ πηοϑῖ 5: ἘΠΑΠΥ͂ 
ἴῃ ΟἈιγιϑῖ 5 γαῖ δεῖ οὗ ρσγᾶςθ ΟΥΓ βουνοῦ (2 ΟΟΥ. 
Υ}}}. 9); 4ἰϑοὸ Ὀθοδιιβὸ ΠΟ γίδζ ἰ5 Ηἰπλϑοὶῇ “ [0}} 
οὗ σγᾶςβ," δηά “ οιι οὗ Ηἰ5 1] 0655" Ὀ6Π ν 5 
“χροεῖνα ρΥᾶσα ῸΓ ρσγάςε" (πο. 1. 14, 16). 
Ηἰ5 βγᾶςθ «υὐἱρ 5 Ἰτλρ}165 σοηϑοίουβ Θη]ογ- 
τηθηῖΐ οἵ Ηἰ5 γδἔ[ἂἔΕρδ ἀπά στσμο5. (2 ΟὐΟγ. νἱῖ!. 9) 
δηά στον ἴο Ηἰ5 κεηθ58. Βυΐζ [86 ἴοιιπ- 
τη ποσὰ νυ ἢ ρστᾶςο ἤονν5 15 ἴῃς ἰονὸ οὗ ἴῃς 
Βαΐποσ, ἔγοπι ννοπι σοπιεῖῃ ἀοννὴ ΘΥΘΓΥ ρεΓ- 
ἔεςϊ γε ([45. .. 17), 43η4 ννῆο ἐγ 'νονε, Οοα 8 
Ἰονο «υέ μα ἱτι ρ 165 1ῃς ἀδιάϊηρ δηα Ἰογέι!] 56 η568 
[Παῖ ννὸ ἀγὸ Η!5 σμβιϊάγε) δηὰ [ῃδῖ ννὲ 83[14}} οὔθ 
ΑΥ̓͂ Ὀε 'ἶκαὸ Ηϊπι. 866 τ [πο. 111. 1,2. ΤῊΘ 
ἘΔΊΠΟΥ 45 ἴπ δὺοϑοϊυῖο 116, Οοά, Ὀδοδυ58 
Ἡς 15 “τῆς οἴογηδὶ βουσγοθ δηά οτἱρὶπ οὗ τῃ6 
ΟἴποΥ ἵννο Ρογβοηβ," Η ἱπηϑοὶ ποίου Ὀοροϊΐθη 
ὯΟΓ ργοςσδραϊηρ. Τῆς Ηοὶγ ΟΒοβῖ ἰ5 ἴδ ᾿ἰντηρ 
δρεηὶ οὗ ἴδ] ον Ὀοίννθθη θο ον εσθ δηά {86 
Βδίῃογ, ἔογ Ὁγ {πὸ δριτῖϊ να οσγ, Αὔδα, ΑΙ ετ᾽ 
(βοπι. Υἱῖ]. 15: ΟἿ]. ἷν. 6); αἶβο Ὀεΐννεθη ὃ6- 
᾿ονογβ δηά ἴμ6 ὅοη, ἔῸΓ “1 ΔηΥ͂ ος δίῃ ποῖ 
[Π6 βρίγι: οὗ (σιϑῖ, {Π|5 πιδη 15 ηοῃδ οὗ 1115" 
(Άοαι. νἱ}]. 9)». ὙΠε ϑρι1 [5 αἶϑο ἴπε ᾿ἰνίηρ 

τβοηδὶ Ὀοηά οὗ (πΠαΐ ΠοΙγ ἔθ᾽ ον] ἀπιοηρϑῖ 
ον ῦβ ἐπ πε οὶνοβ νΠ]ςἢ ἰ5 (ἢ (οτηπλιηΐοῃ 

οἵ ϑεἰηῖβι Νὸο ννογάβ οοιϊά ἢᾶνὸ ὀχργεβϑοὰ 
ΤΟΙ ρογίθοιν ἤδη [ἢ 15 ϑυδ]ίτης Βεησςαϊοςϊίοη 
ἄοεϑ {πὸ ἀϊνηθ ὑπιγ οὗ [πὲ Ουτοῖ. “ὙΠΟΓΟ 
8 οης Οοἀ δηά δίβεσ οὗ «]}]. .. «υὐδο ἐς τπ 
“αἰ (ἔριν. ἴν. 6). Μὲ γε 8}1} “""οηὲὶ δοάν ἐπ 
Ορνεὶσ" (Εοπι. χὶϊ. 5; δ]. μ.. 28), )δπὰ “νῈ 
νοτα αἱ] δαρείπεά ἐπ οπς δρίγιΣ ἱπίο ὁπό ὁοαγ ᾿ 
(1 Οοε. χι. 13). ΨνΠαῖ ἰ5, 1 ροβϑί δίς, οὗ 
ΒτοδῖοΓ πιοπιθηξ 511} 15 {παΐ οὐσγ [ΠΟ ΒΡ 
ΜῈ οὔθ Δποίδου ἰ5 οὔ [6 παΐυτε οὗ [Π6 ἰηΐεῦ- 
σοπιπλιηίοη Ὀοΐννοθη ἴμ6 Βἰεβθθὰ Ῥεγβοῦβ οὗ 
τῆς ΤΥ Ἐποπηβοῖνοβ, ἕο Οἢγδὶ ργαγθὰ 
οὐ Ὀ6ῃ 81} οὗ 8}} [πΠαἴ 5Ξῃου]ά Ὀεΐϊενε οα Ηΐτῃ: 
“τῆ {ΠῸῪ 411 τηᾶῦ 6 οπε; 825 ἴπου Ἐδῖθογ 
αὐτί ἴῃ πλὲ δηὰ 1 ἴῃ ἴῃθ6, ἴῃαὶ [ΒΟΥ 4150 ΠΊΔΥ͂. 
Ὀ6 οο ἴῃ υ5᾽ ([ὁδη χυ]!. 20--21). 

ύίσιυ 7::1.----“ οι, 111. 
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ΟσΑΙΑΊΤΤΙΑΝΘ. 

ΙΝΤΕΚΟΘΌὕΌςΤΙΟΝ, 

ῬΑΟΞ ῬΛΟΚ 

ἑ ;. )λαϊε αμά Οεεαποη οὔ δὶς ριεηΐο.. 483 ὃ.3. Οὐομίομ απά οογίπο οΚΓ δὲ 
24. Ἡμιον απά Οῥαγαείεν ὁ ἐῤε σαία- Ἐριο . Ὁ. Ὁ... ν. 0... 489 

δίημδ. . οφ. 0... 487 Μ 

Ππονόνοσ, ἰ οδηποῖ Ὅ6 δηοῃοταα [ἢ [5 
ὃ 1. ὈΑΤΕ ΑΝῸ ΟΟΟΑΒΙΟΝ ΟΥ̓ ΤῊΙΒ γσῃϊ ρίαςα ὉΥ (πε 5ἰάθ οἵ ἴμδὶ παιτδῖίνα 

ἘΣΡΙΘΤΙΚΕ. 

Ο Ερίβεϊα 15. πιοῦα οπαγδοίεσιϑτῖς οὗ 
δὲ. Ῥὺὶ τῇδη ἴῃ15. Νοῆθ ὑδδῖβ 

τοῦτα αἰβι πο νεΪγ ἰδ6 ᾿πηρτοθ5 οἵ ἢ]5 
ῬΘΙΒΟΠ ΔΙ ἶγ, ΟΥ̓ Ρτοοϊαὶ 5. 1ἴ5 Δ ΠΟΥΘἢΙΡ 
ἵΏΟΓΘ σοηνποιηρὶγ. ΤὨΪ5 15 ἴΠπ16 1ῃ Τα- 
ϑατὰ ἴο Ὀθοῖῇ 115 ἴοηθ δηᾶ 115 βίγϊε. 8 
Πλυδὶ ΘϑρΘΟΙΔΠΪγ σειηδγκ, ἴῃ [(Π15 σοηΠΘΟ- 
[ἰοη, 1ἴ5 βδυάάδῃ οοπαδηβδίίοηβ οὗ δΙρυ- 
τη θηΐ, 115 τα ρ᾽ ἀ -ΔΙ ΕΛ ΔΈ Οἢ5 ἔτοπὶ ΒΘ ν ΓΙ Υ 
ἴο ἴοπάογηθϑο, δηὰ 115 ἱπουϊοδίίοη οὗ 
Ῥτγδοίίοαὶ ἀυτε5 δά ὉῪ 546. ψ πῇ ἃ ΠΡ 
βγη οὐ ἀοοίτγη4] το ηρ. [115 ἴο Ὀ6 
δας τῃδῖ ἴΠεγὰ 15 ποῖ οηβ οἵ 51 Ρδι)} 5 
ἘρΊ51165, σοῃσθσηϊηρ ἴῃ6 βροη]Π6η 655 οὗ 
ΜΏΙΘΗ 1655 ἀουῦτ δᾶ5 ὈεδῺ δχργαβϑθα 
Ἔνϑη ὈΥ͂ (ῃ6 τηοβῖ ἀεδδίγυσζινα οΥἸ105. [ἰ 
ἢδ5 Ὀδδῃ 751} σεπηασκεὰ τῃΔὶ ἢ6 ψῇο 
ἄξῃϊεβ. [5 βεηυ 6 655, “ ΡΓΟΠΟΌΠΟΘ5. Οἢ 
ὨΙΏ56 ΙΓ τῃ6 βεηίθηςθ οὗ ᾿ἸποΆρδΟΥ ἴο 
ἀϊξεηρσι! 5ἢ δ 56 ἔσοηι ἴγὰ6.᾿ 

Αἱ ἴῃ6 84π|6 {ἰπλ6 ᾿ξ τηυβὶ Ὀ6 δά πριϊοά 
(παι (Πϊ5 ΕΡΊβῖ]ϊῈ οαπηοῦ Ὀ6Ὲ σοπηθροϊοα 
ὙΠ ἃ ἀσδηϊῖα ρᾶτὶ οὗ ἴπε6 Αοἴβ οὗ ἴῃς 
ΑΡοϑβ[Ιε5. ΌΥῪ ἴῃ6 88π|6 Κιηα οἵ δνιάθποθ 
85 (ἢδί ψῃῖο ἢ ἀεῖθστηϊηθβ ἴῃ 6 σΠΓΟΠΟΙΪΟΡΥ͂ 
οὗ τῆς. ΕΡΙ5:165 ἴο ἴῃε (ΟοΥπτῃιδη5 δπὰ 
τς Βοπηδηβ ἰη σοπηροίίοη ἢ τῃ6 ἔδΔοῖϑ 
τοσοτάρά ἴῃ ἴΠ6 ηἰποίεθηξῃ σμδρίοσ οὗ 
τῃ6 ἰδίου δπὰ ἴῃς εαὺ ρᾶτὶ οἵ 1ῃ6 
τνοηιθῖῃ, Τῆς [ἰηΚ5 οὗ ρούβοη δηά ρΐδεβ 
δηά οἰγουμπηθίδηςσα,  Ὠ]Οἢ ἅτε ἀνδι]4Ὁ]6 1 
ἴἤοϑα. οδ865, ἅτ ποῖ ἂνδιϊδθ δ ἴῃ [1ἢ15. 
Ἴδε δνιάθπος ψῃίοῆ ἀεδιοστη!η65 ἴἢ6 οἤτο- 
ΠοΙορίοδὶ ροβιίοη οὗ ἴῃ6 ΕΡ 5116 Ὀείογα 
Ὁ5 τηιδῖ θῈ οὗ δῃοίῃεν κΚιπά. ὙὍμουρῇ, 

Ἰὴ ἴῃ 5816 ΨΑΥῪ 5 ἴποβα οἴμοι ΕΡ]51165, 
15 (τα. τῃοοτηρδ οδῃ ὃς ἀειοττηϊηδα 1η 
8 αἰδδιοηῖ ψὰγ; δηά ἴῃ6 δνιάδησα 15 
ΥΕΙΥ βίτοησ ΨΏΙΟΝ ἰοδᾶὰς ἴο ἴῃς σοην!ο- 
το παῖ ᾿ἴ 5 οὐ 1ἴῃ6 ΨψΠοΪς σοηϊειρο- 
ΤΑΤΥ ΜΠ ἰῃο56 τῆτες ἘΡρί51165, ἂἀπὰ ἴῃδῖ 
1 15 ἃ ἀοουϊμηεηΐ Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἴΠ6 πι6- 
ΤΔΟΓΔΌΪ6 ρεγιοά οὗ δῖ δι} 5 Τῃιτὰ Μ|5- 
ΒΙΟΏΔΙΥ [ΟὈΓΠΘΥ. 

Τῆι οοβα διῆπιγ οὗ {π]5 ΕΡΙ5116 στ 
ἰῃαΐ ἴο ἴπ6 Βογηδῃβ ἰ5 πηδηϊίδϑὶ δἱ ἢγβί 
βιρῃξ, Ενθευ ᾿ἱπουρῇτ} σθδάθυ οὗ (Π6 
Νον Τοεβίδιηθηΐῖ τηθηςΆ}}γ σοηηθδοῖβ [Π656 
ἴνο ἀοοσυϊηξηῖθ ἰορεῖῃοσ. ἔνθ οἡ ἃ 
ΟἸΙΓΘΟΙΥ͂ σοπηρατίδοη οὗ ἴἢ6 ἴνο ἀοου- 
ὨΘηϊθ ΠΕΙῸ ΔΓ565 ἃ βίτοηρ 2γίγριᾶ ,αῶέ 
ῥτοδυτηρίίοη [μδῖ [πο Ὺ γοτα τι ς6η δοουΐζ 
ἴπΠ6 βαπῆς {ἰπ||6.0 Απᾶ [ἢ]15 ᾿πἸρΓοϑϑ ἢ 
ἄἀοοϑ5 ποῖ τϑϑί δἰορεῖμοῦ οἡ τηετα ΔΘ ηΓῪ 
οὗ τῃδοϊορίοδὶ βἰδίθπηεηῖ. Απ ιρυπηθηΐ 
Ὀαβεα οἡ [Π]|5 ρτουηα τηϊρῃϊ δαϑγ Ὀδ 
ὈτΟσβΘα ἴοο ίασ. Ἐνδθηῃ ἴῃ Ασοῖϑβ χῖ!. 48, 
20 ψὲ βηά ἃ ἀοοσίτηΔ] 5ἰδίθιηθηΐϊ τορατά- 
ἴὴρ Τ᾿ υϑθδοδίοη αὐτα 85 πηδίυτα 85 Δῃγ- 
{Πρ ἴῃ ἴῃς ΕΡ᾿5[1[65. [1 15 τδῖῃμοῦ [Π6 
σαποσδὶ βοαιδηςα οὗ τπουρῃϊ, δπὰ 511}]- 
δι οἵἉ ΠΠ]υβίταϊτοη, οἡ ἡ Ὠ ἢ βῖγοϑβ τηιϑέ 
Ὀ6 δι ἃ 1ῃ σοπβιἀδτηρ [Π|5 ασυσδίίοη. [ἱ 
15 ΠΑσαΪγ Πδοδϑθασυ ἴοὸ ρῖνα (Π6 πῆογε σοἢ- 
ΒΡΙΟυΟΙ5 Ἰη5ἴΔ 065 : [Π6Ὺ ἃγα νοσῪ ΟὈν!οι 5; 
8Δηἃ ξΞονογαὶ οἵ ἴἤθτῃ ᾶτὲ δ᾽ δα ἴο ἴῃ ἴΠ6 
ποῖθ8. ϑοιὴδ οὗ [δ 51:8|16 7 Ἔχ ρ]65 οὗ 
ΤΕ ὈΪδηςα Ὀείψθοη ἴῃ 656 ἴοὸ ἘΡΙ5[165 
ΔΙΘ ῬΟΙΠαΡ5 οὗ ὄνξῃ ρυθδῖοσ νεῖρῃϊ Ἰῃ 
115 ρυσηθηῖ. Τῆυβ ἰεῖ οι. ν]ῖῇ. 
14--1:}] Ὧδε νεγρδ]γ σοταραγεὰ ψ ἢ Οδὶ, 
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ἷν. 6,7. Τῆς “ΑΡδΌα, Εδίπεσ " 15 ἃ νἜ 
ΤΟΙΏΔΥΚΑὉ]Ές ροϊπὶ οὗ τεβειμ]δηςσθ, 65ρ6- 
οἶΑ}}γ 85 ἴα κδὴ ἴῃ σοπιθιβδίίοη ἢ [6 
ΤΩΔΏΠΟΙ ἰῃ ΜὨΏΙΟΝ τε Ηοὶγ ϑρὶπὶῖ 15 
πδηγθά, δηὰ ἴῃ ργνιερεθ οὗ βοῃϑῃὶρ 
δηὰ πεοϊιγάοια. Αραΐη, ἴῃ6 βδᾶπιε ἴεχίβ 
ἔτοτα ἴῃς Οἱὰ Τεβιδιηθηῖ ἀγα αυοῖϊθά, δηά 
1 ἴῃ βδᾶπὶξ τηδῆποσ. ἴκἰ οι. Χ. 5, 
ἴογ ἰμϑίδησθ, Ὀς ρἰδοςα 5146 ὉΥ 5146 νὴ 
(αἱ. 1}. 12. Τς ἰαηρσύυαρα σοῃοογηης 
1ῃ6. Ῥτγοζηϊδεβ ἴο Αὐσδῆδπιὶ δηᾶ ἢϊ5 βεεὰ 
ἴη Εοηπι. ἱν. 13, 14, 16 ποῖ ΟὨΪΥ τοι] 5 
5 οὗ ἴῃ ἰδηριαρε οὐ ἴπε βδηὶ6 βιῦ])θςοΐ 
ἴῃ (ὐ4]. 111. 14, 16, 29, Ὀυϊ Πδ5 4}} [ἢ 6 
Δρρδάγαῃοε οἵ ἴῃς 5ᾶπ|6 ἴγαϊη οἵ ἱπουρῆϊ, 
Βονίηρ δἰπιοδῖ σοη οΠροσδηθουϑὶυ ἰῇ ἃ 
ἀϊθογθηῖ ομαθποὶ. Οποο τηοτο, τ οι. 
ΧΙ. 41, “ Οοἀ δαίῃ σοῃοϊπάεξα τπετὰ 4}} ἴῃ 
ὈΠΌΕΙΙοξ, ταὶ Ηδ πρὶ ἤν τ Έτου οἢ 
41}, 15. δεῖ ἀονῃ ἰῃ οἷοβα }υχίδροβιοη 
στ (σΑ]. 11}. 22, “τῇς ϑοηρίυτε δίῃ 
σοποϊα δά 4}1 υπάετ 51η, ἴῃδι [ἢ 6 ῬγοπΊ 56 
Ὁγ (ἢ οὗ [6505 (ἢ γὶϑὲ ταῖρῃϊς Ὀ6 ρίνθη 
ἴο τπεπὶ (παῖ Ὀε]ϊονα," {ΠΕῚῸ 15 ἃ ΥὙΘΙΥ 
δι Κη ϑυμροβίνοηθθα ἴῃ Ὀοΐῃ τῆς τε- 
βΒοιιίδηος ἂδηά ἴῃς οοηίταϑ [Ι͂ἢ ἔδοϊ 
ἴΠοῚ6 15 Ὀεΐνεοη πὰ ἰεϊζειβ ἴο ἴπὸ 
Ἐοιχηδηϑ δης (ὐδ]αἰδῃϑ ἃ σοὶ ΑἸ ΟΠ 510 ν ΟῚ 
5, ΠΑ ἴο, ΤΠΟυΡἢ ΠΕΙΠΕΥ 50 δχίθηβινα 
ὭΟΙ 50 Ιηϊηπῖα 48, ἴπ4ι ΨηΟἢ σοπῃηθοῖς 
τορεῖμογ τῆς Ἰεϊίετβ ἴὸ [Π6 ΕΡϑϑίδῃβ δῃὰ 
(οἰοΞβϑβίδῃϑβ. 

Απὰ 1" τῃεγὰ 15 ἃ βίτοησ ργεϑυπιρίίοη 
ἴπαῖ τῃ15 ΕΡΊβι]ῖα ψγὰβ βδεηῖ ἴο ἴ6 (αΪδᾶ- 
Δηὴ5 ὙΠΠῚὴ πᾶ με]]-τοαῦκοαὰ ροποὰ 
οὗ 81 Ῥδυ} "δ ᾿ἴῇὼ νηϊοῦ τῆς Ἐριβῖ]ε ἴο 
ἴῆς Βοιηδηβ 5 ᾿γιοη, ἃ γΠ6Γ ρΡοϊηΐ 
ῖ5α τῆοτε πη ρῥσοῦδοϊα, νἱΖ. ἴῃαϊ τῆς 
Βῃοσῖοσ οὗ ἴἢ656 ἴνο ἰείοῖθ ργεοεαςα [ἢ6 
Ἰοηρσογ ἴῃ ἰ15 ἀδῖθ. Ηδσαάϊν ΔΠΥ σοι η- 
ἰαῖοτ οὗ ποῖς ἢδ5 ἴδκδη ἃ αἀἰἤδγεηῖϊ ν] 6 
οὗ 115 τηδίϊε. ὙΠοῖα 15 ἴῃ ἴῃς Ἰεῖζεσ 
ἴο [πε (Οὐαἰαιϊδης5 41} ([Π6 ἀρρϑάγαπος οὗ 
1η6 ἤτοι νϑῃοιηθδηΐῖ ὄχργοϑϑίοῃ, ὉΠὰοσ (Π6 
ὈΓΡΈΠΟΥ οὗ ἃ ργεδῖ οὐβὶ5, οὗ ἴῃ6 σε] ρίουβ 
{ππτἢ5 ΨΗΪΟἢ ψοσα αἰζτοσναγαβ οἰαδοσαῖθα, 
οδἰηἶγ δηὰ δὲ ἰεηρῖῃ, ἤθη ἢδ6 ντοῖθ ἴο 
[6 Κοιηδηβ. Ὗγὲ τουδὶ ποῖ Ἰπἀδεα ρῥγδ585 
(15 ἀγρυπηδηΐ ἴοο αι. 7Τὴδ 58π|6 {τυ 1} 5, 
ἃ5 Μὰ5 ΤΕΙηΔΥΚοα ἰὴ (ἢ6 ῥτεοβδαϊηρ ρᾶγα- 
δτάρἢ, εῦα ργδβϑαηΐ ἴῃ ὅ1 Ρδὺ}᾽5 τηϊπὰ 
αἱ Δ δι ΟΣ ἀδῖθ. 1 νου] Παγάϊγ Ὀ6 
τ ΘοΪορ ον σοττεςΐ ἴο 5αΥ ἴπᾶὶ ψὰ πᾶνθ 
ἴῃ τῆς ἀοσυπηρηΐ Ὀείοτγα υ5 ἴῃς ἢγϑί του ρῇ 
βκδίοῃ οὗ (ῃδῖ νη οἢ τεδοῃϑα 115 τδιιτ 
1ἴὴ ἴῃς Ἰοηεῦ ἀοοσυμηεηΐ 86 ηἴ ΘοΟοη δίϊοι- 
ΜΑΙΩ5 ἴοὸ Βοηθ. ΝΟΥ πϑεὰ ψὰα δ[ίοιηρὶ 

ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ἴο ΑΥ̓͂ ΠΟῪ Ἰοὴρ 80 ἰηΐογγαὶ βςοραγαϊοα 
1πῸ6 Ἐἰπλ65 οὗ ψττπρ [6 νο ἀοοσυτμηθηῖβ, 
ὙΠΕΙΠΕΓ 1 νὰ5 ἃ δ ἄδγβ οὐ ϑ5Ἔνεγαδὶ 
Τροητἢ8. ΑἹ] τῃδῖ 15 υτροα ἤδτα 15, ἴῃδξ 
ΜῊ της Εγίβι]ε ἴο τῃε Οα]αιίδηβ. δ6- 
ἰοῃρϑβ ἴο ἴῃ6 βδπηα Ῥδυ}ης δροςῇ 85 ἴμαῖ 
ἴο ἴῃς Ἐοχηδῃ5, [ἴ δἰτηοβῖ σογίϑ!Ὡγ ῥτγα- 
αοαδά [ἴ 'π ροϊηῖ οὗ {{πη6. 

Νον τ ἰτοῖὴ [ῃ15 σοῃηρατβοη Μὰ ἴυχη ἴο 
16 ΔΊ οὗ οὐσ Ερ 5116 ἢ τῆς ϑεσοηα 
ἘΡΊ5116 το τλ6 (οτιητῃίδη5, νγὲ δηά ἀρᾶϊτὰ 
τῃ1ς δ ἴο δ νεγὺ οἷοβθ, Ὀυϊ οὗ 84 
αἀϊδετεηῖ Κη. Ηδετε ἴδ τοβϑαπθίδηοσε 15 
ΤΑΙΠΘΓ ΡΘΙΒΟΏΔ] [ἢ82 διρυτηεπίδῃναε. Νοῖ 
ΟἿΪΥ ἃτὰ [πεῖς νΟΥῪ τειηαγκαῦα νεῦρα] 
σΟΠ ΘΟ οἢ5 ὑδίνεθη ἴἢ6 ἴνο Ἰοτΐοτϑ, Ὀυΐζ, 
Μηδὶ 15 Ρειμαρβ τῦοτε ἴο ἴΠ6 ρυΓροθβε, 
{πε 5δπὴς βίδίε οὗ ἔδβεϊηρ 15 ᾿ἰμαϊοδιθά οα 
[Π6 ραγῖ οὗ ἴῃς νπῖεσ. [1 ννε Ἰοοκ, 85 1ἴ 
ΟΙΘ, Ἰηἴο 5 Τ]ΠΠἢ, νὰ 566 ἴΠε6 58Π}6 
σοηῆιοξ, ἴῃς 5απὶ6 ἀερτγεϑβίοη, [ἢ 6 βδ πη δ 
γεῃθθησε, ἴῃς 58π|6 ᾿ηαϊρηδίϊοη, τῃ6 
5816 ἴθπάρξσγηθββ. 7Τῃδ6 5θ)οοῖῖνε δνὶ- 
ἄδπος, οὈϊδίπεα πὶ (ἢ15 ΜΑΥ, 15 ΥΟΙΥ͂ 
ΒΟηΡ. [ἢ [ἢ]5 τεβρθοῖ 0 ἴνο ΕΡΊ51165 οὗ 
σὲ ῥδὺ] ἃΓδ 50 πο ΑΠ|Κα, [που ρἢ ἴη οΟἴπεσ 
ΤΟΒΡΘΟοῖΒ ΠΟΥ ἃγθ νεῚῪ ἀἰἥέότοηῖ. Βυῖ 
80Π16 ὈΑΙΓΟΙΪΑγΒ τηυδὲ Ὀ6 ρίνοη ἴῃ ἀεῖίδ!}. 

Τὴδ δᾶπιε βίδίε οὐ ἤεδ] ἢ 15 ποῖ οὔ- 
ΒΟΌΓΟΙΥ Ἱπαϊοαῖθα ἰὴ [ἢ6 ἴνο Ερί51|68. 
ἼΠΕΙΘ 15 ποῖ ΟἿΪΥ ἴπδ 54π|6 ζϑῃδγαὶ τὸ- 
ἔδσσθβηςς ἴο ϑυδογηρ δηὰ ἱπῆγηαν : Ὁ 
ΪἴῺ ΟἿς τηοβῖ σειμδγκαῦὶα δηὰ ϑβρεοϊῆς 
ΔΙ] 5] οη οὗ {Π|5 Κη (86 ἵψνὸ ἘΡ βι165 ἃγα 
ἰουπὰ ἴῃ σομλὈϊηδίίοη. ῬΆΙΕΘΥ βᾶγ5 ἰῇ 
[ῃἢ6 “Ηοτγα Ῥαδυϊηε᾽ (0 4]. Νο. ἵν.) [μα 
“ ΤΏΘΙΘ σὴ Ὀδ6 πο ἀουρί θεῖ (παῖ “ἢ 6 
τεσρίδιοη ψΏ]Οἢ ψγχ85 ἴῃ ἴῃ 6 Η65ῃ,᾽ πιθη- 
οπεα ἴῃ ἴῃ6 Ερίβι]ϊε ἴο τῃ6 (αἰδιίδηβ, 
δΔηα “16 [ἤοτῃ ἴῃ πε δῇ, [86 τι ηἰϑίοσ 
οὗ ϑαίΐδῃ ἴο Ὀυῇει Ὠ]γη,᾽ τηθημοησὰ ἰὴ 
16 ΕρΙίβι16 ἴο ἴῃς (οπηῖπίδηβ, ψεσε 1η- 
ἰεηἀεὰ ἴο ἀδποῖς ἴῃς βάσὴδ τπϊηρ ;" δῃηά 
ἢὮς δᾶὰς τηοβὶ {τὈῪ : “ [ἡ Ὀοιῃ ΕΡΊ51165 
ἴῃς ποίϊςβ οἵ Π15 ἸΠΑΥΤΩΙΥ 15 δυϊτοα ἴο ἴῃ 6 
Ρΐδες ἴῃ ψΠΙςἢ ἴξ 15 οι. Ιῃ ἴῃς ΕΡΙ51]ς 
ἴο {1Π6 (Οοσιηι ίδηβ ἴἢ6 τα οὗ τῃουρῆϊ 
ἀταννβ ὕρΡ ἴἰο ἴῃε οἰσουτηβίδησε ὈΥ ἃ ΓΕ ΪΑΣ 
ΔΡΡτοχιπιδίίοῃ : ἴῃ [ἢ]15 ΕΡΊ 5116 11 15. τὴ 6 
58:07] εοἱ δηά οσοσδβίοη οὗ ἴμε ΕΡιβϑῖ]6 ιἰ- 
8610 ῬΑΪδΥῪ 0.565 [15 σοἰποιάθηοα ἃ5 ἃ 
Ργοοῖ οὗ ἴπε6 δυϊῃποηπςοιγ οὗ [μ6 ἘΡΊ5116 ἴο 
τμ6 (σαϊαίδη5. Ηδτε 1ἴ 15 Ὀτουγχῆϊ ἐοτινασὰ 
(οσ δῃοίῃου στθάβοῃ, 2.5. ἃ5 δῇ διρυπιεηϊ 
ἴον {πὸ Ὀε] εἴ τΠ4ὶ 1Π656 ὕνο ΕΡΊ 5.165 ἡ γα 
σοηϊεοιηροζδηθουβ. [ἢ δδοῇ οδ56 δῖ Ρδὺὶ] 
Ὡοῖ ΟὨΪΥ Βρθᾶκβ οὗ ἴῃς ἸῃιθηβὙ οὗ 5 
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Βυοτιηρ, Ὀὰϊ ἀΘβοσῖθ65 ἰἴ 45 ἃ κἰηά οὗὨ 5ιι- 
ἰεπηρ ψΠΙοἢ Ὠιπάεγεα πίτ ἴῃ ἢ15 νΟΥΚ, 
αἀἰδοουταροα ἀηα ἀϊδῃεαγίεηθα ἢϊηι, δηὰ 
Βυϊλ δῖα μὰ Ὀείοσγα οἴμειβ. 1 νῈ 
Ἰοοῖκ οἰοϑβεὶγ ἰπῖο 5 Ἔχρσθβϑϑίοῃβ 'ῃ ὈΟΙῊ 
Ἐρί 5165 τερδγαϊηρ [15 τρδδάγυ, δηὰ ψνεὶρἢ 
ἴθ πὶ μὰ ]]}, μὰ δηα 1 νϑγῪ τϑαϑοηδῦϊα ἴο 
Ὀεϊῖενα τπδὶ δὲ τπῈ {πὲ οὗ ψτττηρς τΠ 6 πὶ 
ἢ γὰϑ ἀρδίη 5 Πθτηρ ἴῃ τὯ6 56 ΨΑΥ, 
δηά τπαὶ Ὀοζῃ ἴῃεβε ἀοουϊηθηῖϊβ Μ6ΓῈ 
πτττ6 ἢ 1 ἴ.6 ταῆρο οὗ [5 ρΡαϊηία] 
ΘΧΡΟΓΘΏςΘ6. 
ΤΠ ἰεαὰς ἴο δῃοῖθεσ ροϊηϊ οὗ ςοῃ- 

Ῥάγβοῦ. ἴῃ ἴἢεβε ἵἴνο ΕΡί5:165 [6 βδῖὴθ 
τοι ΔΓΚΔΌΪ θη β  Πν θη 655 15 αἰσρ!αγεά, 85 
ἴξ 15 ον ΠΟΙ εἾ56 ; ἴΠ6 βϑᾶπι|6 ραϑβϑίοῃ, 85 
ἴῖ τετα, ἴοσ βρεακίηρ οὗ Ὠιηβε] . Ῥτο- 
ἴεϑδοσ [οψεῖϊ ἢδ5 βεϊζεὰ ἀροη ἢ ϊ5 ροϊηΐ 
οἵ τοβοιῃίδησε δηα Ἔχργοββεα ἰΐ ἰογοι ]γ : 
“ἼΩη Ὀοῖὴ ΕΡΊ51165 [6 γῸ 15 ἃ ρτεδίεσ α15- 
ΗαΥ οὗ ὶ9. οὐνῇῦ ἔξει ηρ8 ἴδῃ ἢ ΔΩ͂ 
ΟἾΠΕΥ ρογίίοη οὗ ἢϊς νυ ηρβ, α ἀδαροῦ 
σοηῃίτγαϑβὶ οὗ ἰηνναταὰ Θχδιιδίοη δηά ουϊναγὰ 
50 Γιηρ, τοτα οὗ ῬΕΙΒΟΏΔΙ ΘὨ γα Υ, ἃ 
δτεαῖεσ τοδάϊηθθθ ἴο ἱπηρατὶ Ὠ]ΠΊ56 1 
Απάὰ [Π6 54π|6 σοιηπηθηΐδῖοῦ δας ΔποῖῃοΓ 
Ροϊηῖ, “ἼὝΠΕΙΘ 15 'ῃ Ὀοῖῇ [Π6 βᾶπι6 σοῃ- 
ϑ0ἸΟυη655 οὐ τῖἢ6 ῥσδοδγίοιβ Ὀδϑὶθ ΟἹ 
ὙΠΟ ἢΙ5 ΟὟ ΔυςΠΟΥΥ τοϑιεα ἴῃ {πε 
Εχίβιιηρ 5ἰαῖα οὗ ἴπ6 ἴγο Ομυτγοῆα5." 
1{ νὰ βιρροβε [ἢ656 ἵψο ἰεϊζοσβ ἴο πᾶνὸ 
Ὀδοη ντιίθη Ἰη Μδοεάοηϊα, δ ἃ {ἰπ|6 οὗ 
Θχίσεπγα ἀθργαβϑίοη ἔγοτῃ 1|π655, δηα ἢ 
ΔΏΧΙΟΙΒ Πδνν5 ἴτγοπῃ (δ αῖα δηὰ (ουϊηῖῃ 
ῬΓΟϑϑηρ Οἡ Πίπιὶ δἵ ἴῃς 58π|6 {ἰπ|6, δηά 
τηονηρ ἢῖ5 ἱηάϊρηδίίοη, δας ἘΕΡΙ51|Ἂ 
δΑϊη5 τη σἢ ΤΌτη [5 ΤΠΘΟΙΥ ἴῃ [Π6 ἴτη- 
ὈΓδβϑίοη οὗ 115 γσϑα  γ. 

Βυΐῖ, ἴο οοπια ἴο ἀοίαδι!!ς, ποτα ἃγὸ 
ΤΟΙ ΚΑΌΪ ᾿ἰηκΚ5 Ὀεῦνεθη (ἢθ656 ἴνο 
ἘΡΙβῖῖ6β, 849 τοραγάὰβ Ὀοϊῇ ρϑίβϑοῃβ δηὰ 
ΡῬίδοθϑ. ἴΙ͂ῃ τϑϑρεοὶ οὗ έσυς νὰ τηιϑῖ 
ΒΡΘΟΙΔΙΥ πάτα Παπιάθοῦβ ἀπ Αὐδρΐᾶ, 
ΤΠπαὶ 8ὲ Ῥαὰὶ βου] πᾶνε ροϊπίθαϊῃ 
Ὠδιηθα Παπιδϑοιβ ἰη οδοὴ οὗ ἴῃ656 ἴνο 
ἘρΡΊ511ε8 (2 (ου. χὶ. 42; Ὁ δ]. 1. σ7), δηὰ 
ποῖ ἢανα τηδητοηδα (ἢ6 ρΐαςα δἷ 8}} ἴῃ 
ΔΏΥ ΟΙΠΕΓ ΕἸ ΡΊ5116, 15 ἃ ΝΟΙῪ ϑϊησι αν ἰδςῖ. 
ἦγε τῖρῆϊ δάὰ [πᾶὶ ἴῃ {π6 ἴνο οδ565, 
τπηουφῇ Πα πηδητοηβ ἴΠ6 ρἷδος ν ἢ νά δηϊ 
ἴδε ρ, ἢς ἄοεβ (5 ἰη σοηηδοίίοη νι ἢ 
ἴνο νϑσῪ ἀἰβετεηϊ [Γ41η5 οὗ (Πουρῆϊ, δηα 
[1.5 ψι Ποῖ ΔΩΥ͂ ΞΟ ὈΪΔησα οἴοησ ΕΡ᾿ 5116 
Ὀεΐηρ Ξιιρροϑῖεα Ὀγ ἴπ6 οἴμπεσ. Ηδετζε (ἢ 6 
σοϊηοιϊάδησε, Πονενοσ, ἰ5 ποίοά 85 δὴ ἰῃ- 
αἰςδίίοη ἴπας ἴ[ῃ6 ἘρΙ5ῖ]|ε5 γεγο ντιτ6η 
ἀηάεγ [6 586 πηδηΐϊδὶ ἱπιργαβϑϑοηβ, δηά 
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τ-πογοίοσα ὈγοῦδΟΪν δρουϊ ἴΠ6 σϑᾶτλδ {{Π|6. 
Α5 τορατὰβ Ασδθ]α, 1ἴ τηυβῖ βυ μος ἴο τοΐοσ 
ἴο ἴῃ6 ἸΟΏΡΟΙ ποῖς δὲ ἴῃ επὰ οὗ [6 
ἰουτῃ οπαρίεσ, ὙΠ6 χε! ΐβοεποα οὗἉ [ἢΪ85 
τορίου, ἰῃ οσοπμηθδοζίοη ἢ ἢ15 σοΟηνοσϑίοα, 
Μ5 ΘΥἸἀΘΏΓΥ νΕΙΤῪ ἔγαβῃ ἴῃ (6 ΑΡοϑβιῖθ᾽ 5 
τη ἤδη ἢ ντοῖς ἴπΠ6 Ερίβι]6Ὲ ἴο [Π6 
Οαἰαιίδη5 (( Δ]. 1. 17, 'ν. 25) ; δῃᾶ τῃουρῇ 
ἣξ ἀοοϑβ ποῖ δοίιδ!]γ πᾶπλα (Πἰ5 τερίοῃ 1π 
[ῃς οἴμεῦ ἘΡιβι]6, ἢ6 νιγίυδ!! γ ἄἀοοβ 30 
(2 (ον. χὶ. 32): ἔογ Ασγεῖδϑ, νῇοβε οῇσοσ8 
Κερὶ [6 ραῖεβ οὗ Παπίδβοιβ, νγὰβ Κιηρ οὗ 
Ῥεῖγα ἴῃ Ατδῦϊδ. 
ΤΏ 2εγεορ Οἡ ΏΟΒ6 πδῖὴς ἰΐ 15 πχοϑί 

πηροτίδηϊξ ἴο ἀνγ6}} ἴῃ 1158 σοπηδοῖίοη 15 
Τιῖς. (2 Οον. |!., νἹ]., ν1}}., χιὶ.; Ο(4]. 1 
1--3). [Ιἢ πο οἴπεῖ ἘΡρίβιϊς Ὀεγοηὰ [παῖ 
Δααγα5βθα ἴο Πιμπηβο] Γ 15 ἣς πχεηιοηφὰ δὲ 
4}1}, Ἔχεθρῖ υ16 σαϑυδ!ν ἴῃ 2 Τίπ,. ἵν. 9. 
Ιῃ τἢ6868 ἴνο ΕΡ ϑ[)ε5. ἢθ 15 τηδὰθ νϑ τ 
Ῥτοπλπθηῖ; δηὰ {ΠΥ 5Π6 } [αὶ ἢε ννὰβ 
ΓΑ Οἢ ἴῃ τὴδ Αμοϑβί!ε᾽ 5 {ῃουρῃϊβ δἱ [6 
της οἵ τι τηρ τμοτη. [Ιἢ ἴπ6 Οα]διίδηβ 
ἢ ΔρΡΡϑδῖβ 8ἃ5 ἢανιηρ Ὀδδη ἃ οἷοβα Ἷοτὰ- 
ΡῬδηίοῃ οὗ ἴπε Αροβῖϊα οῃ ἃ νεσῪ ΠΊΘΠΊΟΙ- 
ΔὉ]6 οσοδβίοη. [ἷῖῃ ἴπ6 οἴμοι Ἰδοῦ ἢϊ5 
σΟΠΊρΡΔΠΙΟΠ58ΙΡ ἂῖ [ῃ6 ν6ΓΥ [1π16 οὗ νπῦηρ 
185. πιαάς δνιάθηῖ, ψ ἢ τἴῃ6 ψαγηγεϑί δχ- 
ῬΓΟβ5Ι0η5 οἱ αβεοῖϊοηῃ δηὰ οσοπἤάδηςο. 
Τῆδῖ Τιῖα5 δου ἃ ποῖ Ὀ6 πιεπιϊοποα δὲ 
4}} ἴῃ τπ6 Αοῖβ οὗ τῇς Αροβι]ε5᾽, ποοὰ 
οδιι56 ὺ5 0 αἰ Πσυγ. 581 Ρδὰ] ἢδὰ τηδην 
Ἰηττηαίς ἰτπιοηᾶς, ἤοβο Ὡδπηθ5 ἥπά ὯΟ 
Ρίδος ἰπ ἰμδὲ βξηξγαὶ ἢϊδίοσυ. ΤῊΪβ ἰῃ- 
τἰπιαῖς ἐπε μἀϑῃ!Ρ τγὰ8 ἃ ρασὶ οἵ ἢΐ5. ρεῖ- 
50η8] ὈΪΟρτΑΡὮΥ ; δῃα ᾿Γ{Ππ͵ 656 ἴνο ΕΡΙ51165 
ΟΙῈ ΓΘ αἵ ἴΠ6 538π6 {ἰπ|6, δηά 2 
Τιῖυ5 νγὰ5 Δοῖ ν οἰ Υ εηραροὰ αἱ [ἢ 15 Ἐπὶ 
ἴῃ. ΒεΙρίηρ; Πἰπ, [ζ 15 ΝΥ παῖμγαὶ [Πδΐ ἢΪ5 
ὩΔΙῺΘ βῃοιυ α ἀρρθᾶσ ἴῃ ὈοΙἢ, ἱπουρἢ ἴῃ 
σοηπδοίίοη ὙΠ ΨΘΓῪ ἀϊῆετεπε γαίης οὗ 
τους. δϑυςἢ ἃ οοϊποϊάδησα ἢδ5 ]] [ἢ 6 
ΔΓ οὗ γϑδ] γ. 
Υε πᾶν ἴππὶ ΠΟ ἴο νδίίοιι5 νϑσραὶ 

᾿ηΚ5, ὙΠΟ, 85 866 πη ΠΌΠ. ΟἿΓ ῥτεϑεηῖ 
Ροϊηϊ οὗ νἱενν, ἄγε ψΟΓΙΠΥ οὗἉ σαγεία] δἰίθη- 
ὕοη. [,οῖ, ἴῸσ ἰηβίδηςθ, ἴ6 ΔΉΠΟΥ ἴῃ 
ΜΏΟἢ 81 δὶ] βρεακϑ οὗ 15 σόσεσιζς διὰ 
2 γέξεε ἴῃ Δ]. ἵν. 18, 20, δηᾷ ἴῃ 2 (Του. Χ, 

ΛΊ.ΟΙΙ, ΧΗ, τὸ 6 ςοπηρατθά. ΤΎΠΟΥ ποῖ 
ΟἾΪΥ Ῥδατ (πε ἸΠΊΡΓΕ55 οὗ [ἢ δᾶπηε τεῦ, 
Ὀυϊ ἅγ6 νεῖ {κὸ ψῆδὶ ψουἹὰ Ὀὲ νττῖθη 

1 ΤὮς τεδάϊηρ. “Τιίυ5 7 υβῖυς," ψΒ] ἢ βοπια 
ΜΘ5, 5ῆενν ἴῃ Αοἷς χν δ. 7, Βᾶ5. ὯῸ δυϊ που Υ 
βιυβιοίοηϊ ἴο 7051 ῆΥ ΔΩΥ ἀχοθρίίοη ἴἰο [ἢ}5 5ἰδῖδ- 
τηθηῖ. ὅ86ε ἰῃς Βίβῃορ οὗ (Πδεβίετ᾽ 5 ποῖς οῃ ἴ8ς 
Ῥϑδββᾶψε. 
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ὉΥ ἢὶπὶ δἱ ἴη6 βαπὶθ ἔπηθ, τι ἢ ἃ ἀουθ]ε 
ΔΏΧΙΘΙΎ ῥγοδϑίηρ ὉΡροὴ δἰπ. Αρϑὶη [δε 
Τοδίδ]οριιο5 οἵ 51Πη5 ἴῃ Ὁ]. ν. τ9---21, δηά 
ἷπη 2 (οτ. ΧΙϊ. 20, 21, ᾶνβ ὙΘΓΥ οἷοβα 
ΤΟΘΟΙΏὈΪΔΠΟΕ5, ΘΘΡΕΟΙΑ]Ϊγ 8ἃ5 τορασὰβ ἴῃς 
νογαβ “ἀεὈαῖδ5, σνυ  ηρ5, τη, κι 65, 
ἴῃ 1ῆ6 οὔθ σᾶϑθ6, ψὨΙΟἢ ἢ [6 ΟΥΡΙ ΠΑ] 
ΟΥοοκ δῖε ἰἀδηϊολὶ ψ ἢ ἴῃ6 ψοταβ 
“ἐ γΑτίδηςο, δγηυ]δίίοη, ᾿γαῖῃϑ, 51 ΓΠ{65᾿ [ἢ 
[6 οἴμποσ. ΤῊΘ τηΔΉΉ6Υ ἰὴ ΝὨΙΟἢ 5ρί Γι] 
“ἐ βονηρ " Δη4 5ρ᾿ Πῖι4] “ τεαρὶηρ᾽" σοπλδ 
Ὀείογο 5 ἴῃ Ὁ]. νἹ. 7 15 γα  ΚΑΌΪΥ 5ΙΓΆΙΪΑΓ 
ἴο ψῃαὶ γα πᾶ οἡ {πε βατὴθ 50} ]εςῖ ἴῃ 
2 (οΥ. ἴχ. 6. Τῆς ἘπρΊ 5 Μετγϑίοη οὐ- 
ΒΟΌΓΟΚ ἴῃ6 ΤΕαβο δηος Ὀούποεη (Ὁ Δ]. ἱν. 
17 Δη4 2 Οοτ. χὶ. 2: Ὀπῖ ἴῃ ἴῃς Οτδεκ ἵἰ 
5 ΝΕΙΥῪ οἶοβθ. ΕἼΠΔΙΪΥ, τὰ ΠΠΔΥ ποῖς ἴῃς 
ΒΙΠΡΌΪΑΥ 56 οὗ ἴῃς ψοτά “ ἀδνουγ᾽ [ἴῃ 
(αὶ. ν. τς δηά 2 (οσ. χὶ. 2ο. ΤὮ]5 δηυΓλ6- 
ΤΔΙΊΟΙ 15 ποῖ σοτηρίεῖα ; Ὀαῖ 1 ἰ5 Βυ ΒηοΙεηϊ 
ἴο τη Κα ἴδε διριτηθηῖ ΝΕΓῪ βἴτοηρ΄. 

Οπ τε ψῇο]ε ἃ νϑσγὺ σοηβάσηϊ ΟΡ ΠΟ 
ΤΏΔΥ Ὀδ Εἀχργοββϑεα τῃδῖ τηϊ]5 ἘΡΊ51]|6 νγὰϑ 
τὴ αὐτὴ ἴ[ἢ6 Τῆηϊτὰ Αροβίοϊ!ς 
Τουτηογ, Ῥείοσο τῇς Ἐρίβϑ]ς ἴο (Π6 
Ἐοτηδη5, ὙΠΟ νὰ δϑηΐῖ τοῦ (ογηϊῇ, 
Δη4 δρουϊ (ἢ6 54Π|6 {Ππ|6Ὲ ἃ5 ἴῃ6 ϑϑοοῃα 
ΕΡΊ5116 το ἴῃ6 (ουγπηίῃ]Δη5,--- δ ηος τῃδὶ 
τ νὰ συ ἴη Μαοβδάοηϊα αἵ ἴῃε 
Ὁτὴ6 σοΙΤοβροηαϊηρ Μ ἢ Αοῖβ ΧΧΟ Σ, 2, 
τΠουρΡἢ ἴπεγὲ ἴα Ὧὸ ΟὈ]δοῖοη ἴο 500- 
Ῥοβίηρ παῖ ἴἃ νὰ8 ψτιτῖθη δ ἘΡἢΘ5115 
1ηὴ ἴπ6 Ἰαῖοσ ρατῖ οὗ ἴὴ6 ““1(ἤγεε γϑαῦϑ" 
(Αοεῖβ χίχ. 8, 1ο, χχ. 31) τ ΠΙΟΐ ᾿τηπη66]!- 
Δίοϊυ ριεσεάβδα τῃῇ6 ογοβϑίηρ ονϑὺ 1πἴο 
Μαοεαοηϊδἥ. 

{15 Ἔβϑϑϑηῖαὶ, πόνθνοσ, ἰδὲ να 5ῃου]ὰ 
566 ΠΟῪ (ΔΓ ἴἢ15 ΤΏΘΟΙΥ ἢῖα ϑυοῃ αἰτγοοῖ 
ἙσὨτοποϊορίοδὶ τλᾶτκα ἃ5 ὰ ρΡΟσ5655. ΝΟΥ͂ 
ἴΠπαγὰ ἰ5 ποιμίηρ ψμαΐενογ ἢ ἰἴ ἴο σοη- 

1 Τῆς οἢϊοΥ ροϊηϊθ ἴῃ [Π15 ἀτρυτηθηξ ἀγα (ἢ 6 
ἀοοιπαὶ αβληῖγ οὗ [815 ΕΡΊ56]6 ἢ ἰῃδὶ ἴο (Π6 
Ἐοχηδῃβ, δΔηὰ 15 ροσβοηδὶ ΔΗ ΠῚ υνἢ ἴῃ Θεοοπὰ 
ἴο ἴῆς (οσιηι ΐδη5. ἮΝ πιυξί ποῖ 41} ἴο οὔξογνο, 
ποννόνοσ, αὶ ἰξϊ 45 οἶοθο σοϑοι Ὀδησος ἴο (ἢδ 
γε Ἐρίϑ]ς ἴο ἴῃς Οοτγιπιίαηβ, ἀπὰ ἴηδὶ ἴῃ 656 
δαἀὰ τηυοῇ ἴο ἴδε ίοτος οὗ ἴῃ6 ροηεγαὶ ἀγρυτησδηῖ. 
Οἱ (ἢεϑε τεβεηλ δηςο5 ἴΠ6 πιοβῖ σοιαγκδῦ]ε δΓα 
ἴῃ υξς οὗ ἴῃς ῥτονεσγὺ “ἃ {{π||6 Ἰεανθη Ἰδεανεηθῃ 
τς ἩΠο]ς Ἰυτὰρ᾿" ἴπ 1 (ον. ν. 6 ἀπά Ομ]. ν. 9, 
δηὴ τῇς τ56 οἵ ἴπε βγίηῃρ “"οἰγουπηςϊϑῖοπ 15 
ποιδῖηρ," νι ἃ Ὀαϊδηοίησ σοηιγαβιεα ρῥὮγαβα 
ἧπ τ (ογ. νἱϊ. 19 δἀπὰ Οἱ. νὶ. ό, 15. 

3 1 οὐρῆϊ ποῖ ἴο ὈῈ ονου]οοκοα ἰμαῖ [ἢ ΒΙΊΞΠΟΡ 
οἵ Τἀηοοΐη ἴῃ Πἰ5 (ουπηπιοηΐατυ οἡ ἴἢε τεοκ Νον 
Τεβιαπιοηΐ, ἀπὰ Ῥγοίοβθοσ Βίγκα ἰῃ ἢ " Ηοτο 
ΑΡοβίοϊ δ, βανε δγρυςὰ ςαγεία Ὁ ἴῃ ἕανουτ οὗ ἃ 
ἀϊβετοηῖς ἀδῖε ίοσ (Πἰς ΕΡ΄5:16. [τ 15. Ὀεο]ϊονοά, 
Ἠοννδνοσ, Ὁ. ἴπε τ ογ οἱ {Πἰ5 Ιπἰτοαποίίοη [Παϊ 
ἐϊ σομ δῃ8 5815(ΔοίΟΓΥ ΔΏΘΥΕΙΘ ἴο {86 1Ὁ ἀγρι 65. 

τγαάϊοῖ μετὰ, θὰ οἡ ἴπ6 σΟΠΙΤΑΣΥ 501Ὲ6 
{Ππρ5 ἴῃ 1 ΜΉΘ ἀΙἸδΈ! ΠΟ ΠῪ ὨΔΙΤΩΟΙΙΖΕ 
ψ το. Οὐ({τ ἤτοι ποῖδ οὗἁ {ἰπ6 15 [ῃ68 
ἴαςϊ τῆαϊ τῆϊς Ἐρι515 νὰ5 συ ττῖθη δε γ 
(ἢε ἢσϑι νιϑῖῖ ἴο Οα]αῖα (Αςῖθ χνὶ. 6). 
Νεχῖ, οὐ ἴῃς δϑϑυρθοη ἴῃαΐῖ [Π6 δτρυ- 
τηδηΐ ἴῃ ἴῃς ποία (Ὁ. 510) ἰ5 δουῃᾷ ἴογ 
Ἰἀδητγιηρ ἴἢ6 ἸΟΓΤΆΘΥ ἴο 6τβαϊοπὶ οὗ 
Ὁ]. 11. ἢ τηαῖ οὗ Αοῖϑ χν. ἴῃ σοπηθδο- 
το ἢ τῃ6 Οοῦυπο!, [ἃ 15 ονυϊἄδηὶ {παῖ 
ἴη6 ἘΡΙ51]6 ννὰβ ψτὶτς6ὴ δἴοσ [δὶ οσσᾶ- 
Παϑβίοῃ : ἴο ψῃ] ἢ πιυβὶ Ὀς δα ἀεά τῃε ἔυτ- 
ἴῃοτ ας ἴδ 5οπΊ6 σης τηυβί Ὀ6 Δ]]} οττοά 
ἴογ ἴῃη6 τηϑεῖηρ οὗ Ῥεῖοσ δπᾶὰ Ῥδῃ] αἱ 
ΑἸΓΙΟΟἢ (( 4]. 11. 11---16), ψὨΙΟἢ τγᾶϑ 
ΤΩΔΏΙ ΟΞ ϑυροεαυδης ἴο ἴῃ (ουποεὶ!!. 
Βυῖ δισίπεγ, [6 ἰαηριαρε οὗ 81 Ῥδϑι] ἴῃ 
1ῃ15 ΕΡΊ5116 φῆενδ τῃαῖ 1 τγαᾶβ ψττῖθη 
Δίου τῆς τεζμα νἱϑῖϊ τὸ τῆ6 (Οὐδ᾽δίδηβ 
(Αςῖβ χν!]. 22). Ηδ 5αγ5 (Ὁ ὶ. ἵν. 13) 
τα 1τἴ ψὰ5 “ οἡ δοοοιηῖ οἵἉ 11η655 ἴῃαΐ ἢ 
Ῥτοδοῃεά ἴῃς οϑρεὶ ἴο ἴπεπιὶ ομ ἦε 3 γε 
οεαςῖοη." Ἡδηος πε δᾶ Ὀξδεη διηοηρ 
1Πθτὰ Οὐ πος Οσοαϑοηβ ἴπΔη οὔθ. Νὸο 
Οἴποσ ᾿πηιϊειρτείδιοη οὗ ἴῃ6 ρᾶϑϑᾶρε 15 δῖἱ 
4}} πδίαγαὶ. Τῇυ5 ἴοο χὰ τεδοὴῇ [6 τηοϑῖ 
ἡδῖαταὶ ἰηϊογρτγοίδιίοηβ οὗ τῇς [Ὁ] νης 
ῬὮταβο5--- 845 Μὰ 58] ἃ Ὀείοσε, 50 54Υ 1 
ὩΟῊ δρδίῃ" (1. 9); “1 165} ἀρδὶη ἴο 
ΘΥΘΤΥ τη8η ᾿᾿ (ν. 3); “οὔ τῆε ψῃ]ςἢ 1 16]} 
γου Ὀείογο, ἃ5 1 ἤᾶνα αἷ5ο ἰο]α γοῦ ἴῃ ὉΠπ|Ὲ 
Ρῥᾶϑὶ" (ν. 21); δηῃά δϑρβϑοίδγ, “δὴ 1 
{Πογοίοσα Ὀδοοῖὴθ ὙΟΙΓ ΘΠΘΤΏΥ, Ὀδοδι56 
Τ τ6}} γου ἔπε ἡπιτὶ δ᾽ (ἰν. 16). Ηε οου]άὰ 
ποῖ ρΡοβϑιῦὶν Κῆον ψμαὶ ἴῃς εἴεςϊ νου]Ἱὰ 
Ὀς οὗ νῆδί ἢδ ἰ5 ὩῸΝ τγτηρ. Ηδηςς ἢδ 
τηυδὶ ἤᾶνα ἘΧΡΙΟΘβΘα ΠϑρΊνηρθ, θη 
ἢε δά Ῥεδθῆ Ῥδιβοηδ διηοπρ ἢ 61]. 
Ης ρΡῥτόρδῦὶγ αν δ ἴῃδϊ {Πτ6 Δηχίοιιβ 
βυταρίοτηβ οὗ ἱποὶρίθηϊ ον}, τμουρἢ (ῃς 
}} πεν οὗ ἴῃς ἀείεσξοη οὗ ἴπΠ6 Ομ ]α- 
[ἸΔΠ 5 οδὴθ ὉΡΟῚ ἢΐτὰ [κε ἃ 5ῃοςᾷκ. 

ΤΠυ5 ὈῪ ἸηῖΘΥΔ] ονυάδηςε οὗἃ αἰ βεγοηῖ 
κιηὰ τοῦ {ΠῸ ΤΌΠΏΕΙ ψὰ ἀρδίη Ὀτηρ τῆς 
ὙΠΠΉΡ οὗ [ἢ15 ἘΡΊ5:16 πὴ ἴῃ ταηρα 
οὔτε ΤΗηϊτα ΜιϑϑοθασΥ ΓΟυΓΉΘΥ, δηά ἴῃ 
βοηοσδὶ σοπηδοϊίίοη ἢ ἴΠ6 ἘΡΊ51165 ἴο 
τη6 Ἐοπιδηβ δηὰ (οπηιπίδηβ. ΤῊ ΟΠΪΥ͂ 
αυδϑίοη ΜΏΙΟΝ ΠΟῪ τειηδιηβ Πᾶ5 σαείοι- 
δηςα ἴο ῃ6 ρα ουϊασ ρατί οὗ [Πα ἸΟΙΓΉΘΥ͂ 
ΜΠΙΟΝ 5665 ἴπ6 τηοϑῖ ῬγοῦΔ}}]6Ὲ ; δηᾶ 
[η15 ἀδρεηάς οἡ [Π6 Ἰητογργοίδιοη οὗ “50 
500} ἴῃ Ὁ]. 1. 6. Αἱ ἢγχϑϊ 'ρῃϊ ν 6 
Ταὶρς Ὀς ἀϊδροβοά ἴο ᾿πίογργοῖ 1ἰ ΠΓΘΓΑΙῪ 
οὗ Ἰαρϑ5ς οὗ {ἰπλ6ὲ : δηά οὐ [ἢ]15 ᾿Ἰπίογργοίδ- 
ΟῚ ψὸ 5ῃουϊὰ παῖυγα!ν Ηχ ὑροη ἴῃς 
οαΥν ρατὶ οὗ [6 Ἰοηρ τεϑιάθηςβ ἴῃ ΕΡἢδ- 
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88, Βυξϊ ΤΟΔΪῪ ποῖ 580 τοῦς ἃ βῃογί 
Ῥεποὰ οὗ [τἰπ6, 48 τροσαὶ παϑίς δηὰ 
ψδρϊ οὗ σοηδιἀοταϊίοῃ, 15 ἀδηοίαα ΌγΥ 1τΠ6 
ῬὮγαβθ. ὅ66 [6 ποῖθ οὔ ἴῇ6 ρδββᾶραδ. 
Τὺ ὰ τὲ αὐ δἱ ΠΕΣ ἴο Ὀπην 
ἄονπ πὰ ντιηρ οἵ [ἢ15 ΕΡΊ5116 ἴο ἴπ6 
Σητηδαϊδία ποι ουτῃοοα οὗ ἴῃ6 την 
οὗ ἴῃς ϑεοςοοῃά ἴο {πὸ (οί δη5, δηὰ ἴο 
Ὦχ προὴ ἰἣς ἰαῖοσ ρατί οὗ [ἢς 530] 
δῖ Ερ δβυβ, οὐ (πιοσα ῬΧΟΌΔΟΙΥ͂ 511}}} (ἢς 
δῃοτί βίδυ δἱ Ττοδβ (2 (ΟΥ. 1]. 1.3) οὐ (ΒΘ 
ἸοηροΥ βίαυ ἴῃ Μδοβάοηϊδ. 

ΑΚ τερατὴβ ἴῃε οσοδβίοη οὗ ἴῃς ττιπρ' 
οὗ [15 Ερίβεϊθ, {815 σᾶῃ Ὀδ ΨΕΙΥ͂ ΘΑΚΙΪΥ 
ἐανεει ΤΠΗΘ ἀοουτμηδηξ ἴῃ [ἢ]15 τοβρθοῖ 

ΥΕΙῪ οἰεασὶγ ἔου 1561... Αἶεσ 81 
Ῥαιὶ Πδὰ Ἰοῖ (ὐαϊδἕα, δι βϑαῦθ5 οὗ (6 
7υαδίζιης ρασγ δδὰ Ἴοσλα ἔγοιῃ [ι6288, 
ΕΟ ΙΒ τἢδῖ οἰτουπγοϊδίοα δηα τῃ6 
δερίηρ οὔτῃμε Μοβαὶς ἰδνν ὙΕΙ͂ ΠΟΟΘΒΘΑΓΥ͂ 

ἴο βαϊἰναίίοῃ, οὐ δἱ ἰοαϑὶ δϑβθηῖ δὶ το ἴῃ 6 
Βιχῆος ΟΠ τιβεδη 1β, τ[ππ15 τηακιηρ [πάᾶ- 
ἰϑῖῃ δῇ δηϊεσοάθηϊξ οοπάϊοη οὗ (ΠΓΣΙ8- 
ΚἰΔΏΪΥ : δηὰ τπε τοὶ] μαα Ὀεδη ἃ ἀ1545- 
ἴτου5 Κι οἵἉ [δϑοϊηδιίίοη οὐδσ ἴλ6 πυϊηαδ 
οὗ βοῃς οὗ [6 (δἰδίίδῃ Ἴσοηνοσίβ. Αἱ 
τὴς ΒΔΙὴ6 {ἰπ|6, ἃ5 νγὰ8 ἱπαδεαά αυϊα 65- 
Β6ΠΕΔΙ ἴοσ [ΠΕΣ ρύσροβα, ἴμθ56 τα ϑοῃϊοί- 
ΤΩΔΚΟΙΒ ἀεηϊεα τῃ6 ᾿Ἰπἀορεηάσδῃϊς Δροϑίϊο- 
ΒΡ οὗ δὲ Ρδυϊ, τεργεβεηϊοα Ὠϊηὶ 85 ἴῃ- 
εοσ ἴο ἴῃς οἴπετ Αροβίῖϊεβ, δὰ δοουβεὰ 
δῖα ᾿κονθα οἱ ἱποοηβιβίθηου. Τὺ ἴῃ 
ψτϊτηρ [ἢ15 ΕΡρ᾿51]6 ἢ δά ὕνο ρύυτροβθβ 
Ϊἴη νιεν,, δ 0 ἢ Θοβοη τ} γ Ὀουπὰ ὑΡ ΜᾺ 
[6 οἵδε. Ηδ ἰοιπά 1 ποΟΘσϑασΥ ΟἹ 
ἴη6 Οὔς Ὠδηὰ ἴο δϑϑετί ἀπ ἀδπηοηϑίσαϊα 
ἢ18 δροβῖο!!ς ἱπάδρεηάθηοα δηᾶά δυ- 
τΠογῖῖγ, δηᾶὰ οἡ ἴῃς οἴμοσ ἢδηά ἴο τε -ἴδϊθ 
απ ἴο ῥζονε ΌὈΥ διρυπιεηΐς ἴ[ἢ6 ἀοοίτηθ 
οἵ ἔσγθα }ιιδειϊβοδοῃ τὨτουρῇ δι. ΤΠδβ6 
[ηρβ ἂσὲ ἀἄοὴηθ στ οτεαΐ νεπεθησα 
δηα ἔοτοθ. ὍΤῇε ποῦβ ἔσο Οὐδ δία ῃδὰ 
δίδυι δα Ὠἰπὶ δηα ἢ]1εα Πῖμλ ἢ ΔΉ ΧΙ οίγ. 
ἩΗς 54}0) δαὶ ρτθαῖ ὈΤΊΠΟΙΡ]65 σοῦ δἱ 
δίλϊκαο, δῃὰ ἤἢον ἴῃς σμοὶς ἔπζυτα οὗ 
ΟὨ ΣΙ 5ΠΔΗΠΥ τγὰ8 [ΚΟΥ ἴο 6 σοιαρτο- 
Τηϊβοα, Ηδηος {ποτ ἰ5 1 [ἢ 15 ΕΡΊ 5116 
ΔῊ ἱΠΊΡΓΘ55 Οἵ βονο  δηά Ἰπαϊρηδίοῃ, 
ὙὮΙΟΣ Μὰ πὰ ἴῃ Ὧο οἴει. 

82. ΗΊΒΤΟΕΥ ΑΝῸ ΟΗΑΒΑΟΤΕᾺ ΟΣ 
ΤῊΕ ΟΑΙΑΤΙΑΝΒ. 

7υβξὶ 458 τὴϊῖ5. ἘΡριβεῖα ἢδ5 ρδουϊασ ἔδδ" 
ἴυγοβ5, ὙΠΟ. ὈεΪοηρ ἴο π0 Οἴποβ, 50 ἰ5 
ἴπετε ἃ αἰβηοτίνε βἴδτηρ ὕροη ἴῃε Ο4]6- 
[ΔΠη8 [Πδίηβοῖνοϑ, ἴῃ Ὀοιῃ τῆς ΠΔΙΙΟΠΑΙ 
δηἀ {πὲ τα]ϊσίουϑ 5βεῆβ6, ΨὨοἢ νὰ δηὰ ἴῃ 
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ΠΟ ΟΔΘΥΙ ΘΟΙΏΤΩΠΪΥ δαἀάγοϑθοᾶ Ὁγ ὅ8ὲ 
Ῥαϑὰϊ ἴῃ ἢ15 ΕΡ᾿ βίον ττιρβ. ὟὙ ὲ πηᾶν 
βγοῖ ἴ8Κα ποῖς οὗ [ῃ6 ῃδίοηδὶ οπδγδοΐου- 
5.5 οἵ 1π6 (α]δδῃϑβ. 

Τἢς ἘΕΡί 56 το (π6 (δ᾽ δίίδῃβ 15 τϑδ]ν 
[6 ἘΡΙ511|6 ἴο ἴπ6ὸ σαυϊβ. Τῆς ποχγὰς 
Κοεΐ, σαίαίς αὐνὰ σαζἝὲ ἃτὲ ἰὴ ἴδλοϊ ΟὨΪΥ 
νδιίουβ ἰοστὴβ οἱ ἴῃ6 βδὴς ψοχάὰ. ἃ 
1,Δἴὶη ττϊῖοσ, σρεακίηρ οὗ [ἢ6 Οδἰδίϊδηβ 
οὗ Αϑβι4 Μιῃοσ, ψου]Ἱὰ πδίιγα! γ ς 411} ΤΠ θ τὰ 
“Ὁ 40}5;" δῃηὰ ἃ Οὐκ ψΠῖοσ, βρθακίησ 
οὗ τῆς σδυ]5 οὗ Ετδῆςθ, ψουἹα πδίιγα ]ῦ 
0811 τῇθτὰ “ (αἰδίδηβ." Φα πιᾶν ρῖνα, 
85 Ἰηβίδῃςεβ, ΓἸΝΥ οὐ ἴῃ6 οὔθ δαηά δηά 
ῬοΪγΌιι5 οἡ ἴῃς οΟΙΠΟΙ. 
ΤΠ ᾿ἸΠΠδθϊϊδηΐβ οὗ σϑηϊταὶ Α514 ΜΊΏΟΥ, 

ἴο νοι 8: Ῥαὺὶ] ντοῖθ (ἢ]5 ἘΡ] 5116, 
ΕΙΟ δὴ οἤδῃοοῖ οὗ παῖ στοαὶ Κ,αὶτς 
Τηϊσταῖοη ψὨΙΟἢ τηδάθ 1156 10 τοιόσδ α 
ἴῃ Νογίμεση [{4}} δηὰ Νογίβοσῃ ασϑεοα, 
ΑἴοΥ τ656 Ὀαγραγδη5 δα γοοοι]δα ἴῃ 
σοηξιηβίοη ἔτοπ [Π6 οἰ ΠΕ οἵ ὨεΙρἢϊ, βοα 
οὗ [πεῖ οτοββεὰ ἴῃ Βοβρθοσιβ, δῃηὰ 
Ῥεποίταϊθα Ἰηῖο (ἢ6 τερίοη πῇς δἴει- 
ψαιβ Ὀογα ΤΠ6ΙΣ ἤδῖηθ. Αἱ (μ6 ουϊδεῖ 
ΠΟΥ ΟΊῈ βοιηθνῃδὶ ἧκὸ τῃ6 Τυτκϑ, οἡ 
ΠΟ σοὶ ᾿πναβϑίοη οὗ (Π6 5δπιὸ ἀἸϑιτίοξ, ἃ 
ΤΩΟΥΘΔΌΪῈ ΔΤΏΥ, ΘηΟδΙ ΡΠ, ΤΑΔΙΟ ΩΡ 
δΔη4 ρῥυηάοπηρ δ Μ1}}. Τῇθ ουστουηά- 
Ἰὴρ ΤΛΟΠΔΙῸἢΠ 5 στ} ν οὐτία! δα {ΠΕ6ῚΓ 
ῬΟΥ͂Σ δηά τεργοβϑοα {ποτὰ ὙΠ ΠδΓ- 
ΤΟΥΤῚ ᾿Ιτϊ15. Ιῃ ἴπ6 δηὰ {πεῖν αἰνιἀοὰ 
56 οἢ5 σοδ]βοδα ᾿ηἴο οηδ τηϊϊεὰ Κιηρ- 
ἄοιῃη. Ἐογ ἃ {ππ|ὲ {ΠΕΣ Κιηρθ ΨΕΙΟ τα- 
οςορηίβεά ΟΥ̓ {πε οτηδπβ; Ὀὰΐ ἴῃ ἴΠε 
τείρῃ οὗ Αὐριπίιβ (ἢ15 ἀἸδίσοῖ ψγὰ5 τηδᾶς 
8 Ῥιονίπος οὗ [6 ΕἸηρῖγα, τεδοῃίηρ 
ἴτοτι ἴμε Ὀογάεοτς οὗ Αϑβὶα δῃὰ Βιιῃγηὶα τὸ 
[ῃ6 πεὶρῃθουτῃοοά οὗ Ιςοηϊπηι, 1 γϑῖσα 
δῃᾷ Ὠεῖρθ. Τἢῖβ ψὰ5 ἴῃ 6 Ροϊἐείςαὶ ςοῆ- 
ἀϊοη οὗ (χαϊαῖα, ἤδη δὲ Ῥδὺὶ] ραϑβεὰ 1ῃ 
115 ἀϊγεοίοη οὐ ἢ8 ϑεοοηά δῃηὰ Τῆηϊτά 
ΜιβϑΙΟΏΔΤΥ ΤΟἸΠΊΘΥΞ. 
Α ᾳυδρίομ Ποῦδα υῖβεβ ἃ5 ἴο ψ ΠΘΙΠΟΣ, 

ἤδη Οαδίδιδ 15 παπγεά ἴῃ [6 Νὸν 7Τ68- 
ἰλτηθηῖ, γα ἃτ6 ἴο υηδοτβίδηα [ἢ 6 τούτη 
ἴὴ [5 ρΘΏΘΙΤΑΙ ῬΟΡΌΪΑΥ 56η56, ΟΥ 845 ἀ6- 
ποίην, ἢ ἃ ποτα σοϑι Ποϊθα τη θ6 8] 
ἃ Ἐοιηδῃ ῥτγουύϊηςα : δηά [Πϊ5 αιεϑίίοη 15 
ποὶ γΕΙῪ ἀϊβιου!ς τὸ δῆϑννεσ. Ῥἢτγγριᾶ 
γΔ845 ποῖ ἃ οϊηδῃ Ὀγουηςα : δπὰ τὰ πὰ 
[15 ἴεσπὶ σοι ηοα ψιἢ [6 πδη16 οἵ 
Οαἰαῖα ου Ὀοΐῃ οσοαβίοῃβ μεη 851 Ῥαὰ] 
ἷἰ5 ἀεβοπθεά ἰπ ῥαββίηξ {πσουρῃ [ἢ]5 
Τερίοη (Αςῖθ χνυΐ. 6, χν!. 232). Τῆς 
ΒΆΤΩ6 ΤΟΙΔΑΥΚ 15 ἈΡΡΙοΔθε ἴο ΟἴΠΟΥ ρεο- 
δτΑΡ οὶ ἴοσῖηβ ψὨΙΟἢ δὲ 1λικα ΘΙΏΡΙΟΥΒ 
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ἴῃ ἮΙ5 ΠΙβίοτΥ οὗ 851 Ῥαυ]β ἴγανεὶβ [Ὡσου ρἢ 
1η656 αἰ οἴδ, ΒΌΟΠ 85 Γγοδοηίΐα (χίν. 6 
---ἰ1ὴ δῃὰ Μγϑια (χνὶ. 7), νῃι ἢ μαὰ ἢ 
ΡΟΙ σαὶ προσ. Τῆς ἔδοϊ τῇᾶὺ ὃς αἹΕ- 
ἰδγθηϊ ἴῃ σογίδ]η ΟΙΠΘΙ οα568, 85 ἤδη ἴῃ 6 
Ῥτο-οηβυ 5 οὗ Αϑἴα (χῖχ. 26, 38) δπὰ ἴῃς 
Ἰυπϑαιϊςοτοη οὗ (Ποῖα (ΧΧΙΠ. 34) ἃτα 5ρ6- 
οἶδ! }ν παυηεά. Βιϊῖ, ου [6 ψΠΟΪΕ, ἴΠ 616 15 
ΠΟ ΓΕδβοη ἴο ἀοιιδὲ {πὶ (ὐα]δίϊα ἴῃ ἴῃ 8 
Νεν Τεβίδιηθηϊς 15 566. Εἰ ΠΠΟΙΪΟΡΊΟΔΙΪΥ 
δ πα ρορυΐϊαηγν, ἴο ἀξδηοῖα ἃ τεριοῃ οἵ 1ῃ- 
ἀοῆηϊῖα οχίθηῖ, ἴθ (6 τῃϊάά]6 οἱ Αϑιῖὰ 
Μίμοσ, Ἰππαριιεὰ Ὁγ ἃ Ρεορὶς ἡποβε ἢ]5- 
ἸΟΥΥ ΨΜὰ5 ΝΕΙῪ Οὐ] Οου5, δΔηα ψῃο86 οδᾶ- 
ΤΑΟΙΕΙ ΜΜὰᾺ5 ΝΕΥΥ 5.ΓΟΠΡῚΥ τπᾶγκθοά. 

Τῆς ΚοΙῖς σπΠαγδοίθβῖοβ ἀγα ποῖ υἢ- 
Κηονῃ ἴο 05. [{ τῇδὺ Ὀὲ βυηοϊθηῖ ΘΙΟ 
ἴο αυοΐα οἠ6 ΘΑ Ϊγ δηᾷ ομδ τεοθηΐ ὙΤΊΟΣ 
ΟἹ [Π|5 5:0]εςῖ, ἀηα ἴπθὴ ἴο ποῖθ ΠΟΥ͂Ν 
λυ 16 1γ τεπλασκβ πη δὴν 1Πυδίγαςοη 1η 
[πΠ6 ΕρΙ5116 ἴο ἴῃς (δ δίίδηβ. (ξεϑασ, 1Π 
ἢϊ5 “ ΒΕΙΙυτα (δἰ συμ (1ν. 5), 5σρεᾶκβ οὗ 
τῆς ““Ἰηβπηας ̓̓  οὗ ἴπΠ6 Οδυ]5, οΥ ΤΠΘΙΓ 
τηϑιθδά! 655 οὗ ρυγροβο, δα ἀϊηρ “ βυπῖ Ἰη 
ΠΟὨ511115 σΔΡΊ ΘΠ 415 ΤΠ ΟὈ] 65, εζ πον] ΡΪ6- 
Ττυσηαι6 σεῦι5 διά θηΐ," δηα ἤδῆςς “ 21}1] 
ἢϊ5 σοι το ηάπτη Θχίϑτ γᾶν." ΤἬΙΕΙΎ, 
'ἴπ 5. “Ηἰβίοῖσα ἀθθ δυϊοὶς ̓  (Ρτεῖ), 
5Β1ΠῚ5 ὉΡ 85 [Ὁ]]ονν5 ἴἤο56 σῃδγδοϊο 505 
οὗ ἴῃῇ6 Οδιυ δῆ ἔδηηγ, ΏΙΟἢ ἰὴ ἢί5 
ΟΡηοη “ ἀἰβετεπᾶδις" ἴἴ ἴοι οἴοσ 
βθοτοη5 οὗ ἴῃ Ὠυχηδη τᾶς6 :---ἰ ὕη6 ὈγΑ- 
ΝΟΊΓΟ ῬΕΙΞΟΏΠΕΙ16 46 τη Ὠ’έραϊα οἢ6Ζ 
65 Ῥδυρὶ 5 δηοιθηβ---ἢ δϑρτὶϊ ἴσγδῃς, 
ἱπηρέϊταδυχ, οὐυνετῖ ἃ ἰουεβ 165 ᾿τρταϑ- 
βίοῃβ, ἔτη πεπητηθης π[6]]Πρϑηῖ---ΤῊ 415, ἃ 
οδιέ ἀς οεἶα, απ τη Ὀ"}1ό οχίτγότηθ, ροϊηῖ 
ἂς εοηϑβίδηςε, της τόριρηδηςσς τηδγαιέα 
δὺχ ἰἀέε5 ἀς αἸβοιρ]ης εἴ αἰ Οχάζγα 5] ρυ]5- 
βϑδηῖθ5 Ἑοἤθζ 65 σϑᾶρεβ οὐδ ων τὰ ᾿ 

1 Τεγοῖθθ, γο δὰ Ὀέθῃ ῬΟΙᾺ ἴῃ ᾿Θοϊαιία δηὰ 
ἴῃ ΟΕΥΠΊΔΩΥ, 5875 ἰδὲ ἢς ἰουηὰ ἴῃ ἴδ ἔουτωοσ 
σΟΥΠΥ ἴπε βάῖης ἰδηρίᾶρσα βρόκεη ΜΏΙΟΝ ἢς 
᾿δά Ὠεαγὰ ἴῃ ἴπε πεϊρῃρουτγῃοοῦ οὗ Ττὲνεβ. ΤῊΪς 
ΓΑῖσε5. ἴ)ὸ αυεβιίοηβ ; ἢγβί, Ψμεῖμεῦ ἴμοσα τεγα 
Οδταμδηίς εἰοπιθηῖβ ἰῃ 1[ῃ6 Οδμ πῃ Βοσάβ πμὶοα 
ἰμναάςα ΑΔ Μίῃοσ, δῃᾷὰ βεοοῃάϊν Ὑνβεῖμοσ ἴῃς 
Ἰδηρυάᾶρε βροίκβη οῇ ἴμε Μοβεῖὶς ννὰβ ἴῃ παῖ ΟΑΥ 
Οεγπηιδηὶς οὐ ας. [ζ 5 ουπίουβ ἴο 566 Ὀο(ἢ ἱπ 
(ης εαγ]ϊοβὶ δηὰ (ἢς ἰαϊοϑσὶ οὗ {πε οορίουβ βΈ 65 
οὗ Ρτγοϊίεβθίδηξ (ὑδθυσῆδῃ Ἴοσητηθηίδίουβ οἡ (ἢϊβ 
Ἐρίβι]ς ἃ αἀἰϊβροβίιίου ἴο οἰαῖτα ἴῃς Οαἰαιίδης 85 
τἰρποϊοείται τοϊδίοἀ ἴο ἴπθπ. [1ἋΟΥ βᾶγϑ: 
“«ϑοῖὴς [Ὠιηἰς (μαὶ [Ὡς (ὐεπηδης δῖα ἀδβοοηδεὰ 
οὗ ἴπε Οδ]διίίδης: ΠΕ ΠΟΥ ἰ5 [ἢ 15 αἰν αι! Οἢ ρετ- 
ὯδΡ5 υπΐσγαος : ἰοῦ ἴῃς Οσπηβηβ δῖε ποῖ τηυς ἢ 
ὍΠΙΚε ἴο 1Π6πὶ ἴῃ παΐυτα : δηά 1 πλγϑεὶΐ ἀτὰ οου- 
βίγαί πε ἰο νγβἢ ἴο ΤῺ σου ηίγυτηθῃ τότε 5ἰεά- 
[λϑῖπεϑ5 Δηα ΠΟΠΒΙΔΠΟΥ : ἔογ ἴῃ 4}1 [Ὠϊηρδ (Πδὶ ννὲ 
ἄο, αἱ ἰῃς ἤτοῖ Ὁσηῖ νὰ 6 νεῖγ Βοῖ, Ὀυϊ ψῃΘα 

ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ὈδδυσοΟῸΡ ἀ’ οδιεηϊδιίοη, οπῆη υης ἀάξυ- 
ΠΙΟῚ Ρεγρέτζαςε]]6, ἔγας ἀ᾿ Ἔχοθϑδῖνο νδηϊ- 
τό. Μψνε δηά Δἃ2}]} τῆς ἐδαΐυγοβ οὗ 1} }5 
Ρἰοΐυτε νεῖν ἀεῆδηϊεὶν τοβοοῖθα ἴῃ τ 6 
ἘΡιϑι]α ἴο τῆς. (Οα]διδη9---ἰὰ [6 δαροσ 
ΜΟΙσοπΊα Ὠ]Οἢ ΠῸΥ ρᾶνα ἴο ὅ8ῖ Ραυ]}} 8 
ἀοείτιπε δἱ ἴῃς ἢγεῖ---ἰὴ τῃοῖγ ἐηιΠ5ὶ- 
ἀϑῖϊο δἤδβοιοη τοναγάς ΠΙΠῚ ΡΕΙΒΟΠΔΙ]γ ---- 
ἴῃ ΤΠΘΙΣ τεδάϊηθθβ “50 500} " ἴο [ΔΚ6 
ΠΟῪ ἱΠΠΡΓΘΒΒΙΟἢ5, ἴο ἴσον ΟΥ̓́ τῆς Αρο- 
βἴοὶ!ς γόκε δῃηὰ ἴο δάορι “ δηοίῃμοσ σοϑ- 
Ῥ6] ̓ --τ-ῖὴ [ΠΕ6ῚΓ τοδάϊηθθς ἴο ““Ὀϊῖϊ6 δηά 
ἀδνουγ᾽ οὔθ δἃποίμει---ἰπ [ῃ6 ΑΓ Ώρ5 
εἰνθη Ποτα Ὀγ δὲ Ῥδὰὺ] ἀραϊηβῖὶ νην δηά 
βοἰ οοηοεῖῖτ ἡ, ΝὸὼΟ οαγοίι] τοδάοσ οἵ τῃ6 
Νενν Τεβιδιηθηΐ οδῃ [41] τὸ οὔβογνο [παῖ 
6 πᾶνε ἴῃ [ἢ]5 ΕΡ 5116 βοτηδί ίηρ νεῖ 
ἀϊβοσθηῖ, ἃ5 ἴὸ βρθῃθσαὶ ἔδξαΐυσος οὗ οδδ- 
ΤΑΟΙΘΥ, ΠΡῸΣ [παῖ ψῃϊοῆ νὰ δηὰ ἴῃ οἴδεσ 
ἘΡΙ51165, 85, ἴοσ Ἰῃβίδῃοθ, (ῃο56 δά ἀγοϑβθα 
ἴο ἴπ6 (ὐο]οβϑβϑίδῃβ δηα ῬΠΠΡΡΙΔΠ5. 

ΑΠοΙΠΟΥ αἰδιηρυ δηϊηρ τὰκ οὗ [ἢ6 
Θατὶν (αϊατίαη (ΓΙ δῃ5 15 ἴο Ὀ6 οᾶτο- 
ἔΠγ ποῖθρα. ὍὙΠΕΥ ἃ: ποῖ 5ρΘΟο Δ} 
Ιἀεηπδεα ἢ ΔῊ στοαὶ ΟἸΥ, 85 15 ἴῃ 6 
οᾶ56 ψιτἢ ὙΠΟ ββδ] πη οα δηα (οσιηῖῃ ψ ἢ 
τεβρεοῖ ἴο ἴῃε εδιὶν (τιβιδηβ οἵ Μδοο- 
ἀοηΐα δῃὰ Αςμαῖα, Ὀὰϊ ἀγα σαῖῃθσ βροκβθῃ 
οὗ δ5 ᾿πουρῇ ἴεν Ὀεϊοηρεα ἴο νι] αρα 
ΠΟΙΣΊΙΏ1 165. Τῆς οἤϊεῖ ο[165 οὐ Οδ- 
ἰδα οτα Απουσα, Ῥεββηι5 απ ΤΑνΊι ΠΩ, 
Ὀυϊΐ ποῆς οὗ {6 ΠῚ ἃ παϊηθαὰ ἴῃ ἴῃς 
Νεν Τεβίδιηθηῖ. Τὴ ρῆταβε υδθ6α ἰη 
(6 ΠΙβίοσυ ἰβ ΒΓΩΡΙΥ “ἴῃς τερίοπ οἵ 
Οαϊδίϊα " (Αςῖς χνυὶ. 6), “6 σουῃῖ οὗ 
Οϊδῖϊα "᾿ (χνιι. 22). Τῆς Εριβ1|6 15 δα- 
ἀτεββθὰ (Ὁ δ]. 1 2) ἴο “τῆς Οῃυσομοβ οὗ 
Οδἰδῖια," δηὰ [ἢς νεῖ βᾶτὴς ἰδηριαρα ἰ5 
υϑδεὰ (τ (οΥ. χνὶ. 1) ἤθη ἴῃδ6 ΑΡοϑβίϊθ 
Ταίοιβ ἴο (πϑπὶ ἴῃ την το (οπηίῇ. 
ὙΤΠΘΙΘ 15 ΠῸ σξαβδοῃ ἱπήδεα ἴο ἀουδῖ 
ἴμαὶ 81 Ῥδὺ] αϊα νιδῖῖ τῃ6 ἰαγρεὲ ἴον 
ἴῃ (Οαϊαῖα; δπὰ τῇς ἴενβ, ποῖ ψὰ 
Κηοῦ ΠΌΠ [οϑερἤι5 ((Απϊ.᾽ Χνυι. ν]. 2) ἴο 
Ὦανα Ὀδεη βεϊ]εα ἴῃ [ἢ]5 τερίοη, τ ΓΕ 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἔοσ {πῸ τηοβὲ ρασί ἰῇ ἴῃ το. 

[ἢ ἢοαῖ οὗ οὖν αἴεςιίοη ἰ5 δἰ ἀγεᾶ, ἀπο ᾿ψὸ δ6- 
οοπα ποτα 5ἰδοὶς..᾽"" ΒΊΘμορ [ρμίίσοϊ ποῖθβ ΠΟῪ 
ΟἸΞηδυβθῃ οἷαί πηβ 15 Ἐρ᾽5116 ἂἃ5 δάἀάζγεβοεὰ ἴο 
Οειηδηδ δηὰ ἴἢε Οὐδ ΠΟΥ ἃ5 ἰ18 στελὶ 
εχροβίϊοσ. Απὰ Μευεγ βαγβ ἵπαὶ “τῆς οοῆνεσ- 
βίοῃ οἵ ἴῃς Οδ]αὶίδης ἰ5 [6 Ὀερίπηΐηρ οὗ Οεπηδῃ 
ΟΒυτοὶ Ὠἰδίοτγ.᾽" 

3 115 1016 4150 τπδῖ ἴῃ με βίσοῦν τλδητίου 
οἵ "" ἀπιπκοῆη685 δηὰ τονο]]ἕηρε "ἢ (ν. 21) ἴΒεζε ἰ5 
δῃ ἰπηρ οα τείεγεμοε ἴο [πε ίαυ]ὶ οὗ ἱπιεταρεγδῃος, 
ΜΏΙΟΝ ἰ5 βαϊὰ ὈὉΥῪ Οτοεὲκ δπὰ 1 αἴΐϊῃ τγίἰεῖς ἴὸ 
Βαανα Ὀδθη ργενδϊθηϊ δηιοηρ ἴῃς δῃοϊοηϊ Οδυϊς. 



ΤΗΕ ἘΡΙΟΤΙῈ ΤΟ 

Βυϊ ψὸ τη ποῖ [1] ἴο «ποίϊοθο τῃ6 
δοηεγαὶ ἀἰδυκίοη οὗ ΟΠ ΞΔ ΠΥ, ἃ5. ἃ 
σΠαγαςσίογιςις οὗ τῃ]95 βοοϊίοη οὗ [Π6 θᾶζ- 
Ἰιεϑῖ Ομυτγοῖ ΒΙβίοσυ, ἢ σοηῖγαϑι ψ ἢ 115 
ΠΟΠΟΘΠΙΓΔΊΟΏ ἴῃ ΔΗΥ͂ ἰάτρα οΟἰγ. 

8.4. ΟὈΝΤΕΝῚῪΘ ΑΝῸ ΠΟΟΤΕΙΝῈ ΟΕ 
ΤΗΙ5 ΕΡΙΒΤΙΕ. 

γε τυ, σι ἢ ἃ ΝΟΙῪ ὯΘΑΓ ΔΡΡτοδοῦ ἴο 
δοσύγδου, αἰνς τἢϊ5 ΕρΊδῖ]α Ἰητο ἴἤγοα 
Θαι4] βεθοϊίοηβ, δδοῇ ςοηβίβιίηρ οὗ ἵἴνψο 
σπαρίοτβ, ἴῃ ἢτθὶ σοῃίδιπῖηρ δὲ Ῥαι]}"}5 
Δ5ΒΘ ΟῚ δηα ρχγοοῖ οὗ ἢϊ5 ἱηἀδρεπάθῃς 
ΔΑροβίο!ις δυιμογν, ἴῃ6 δεσοηα υπηίοἱ ἀ- 
ἴῃ 5 διρυπηοηΐ ἴογ ἔγεα ι5{|δοδίϊοη 
[Ὠτουρῃ ἰδ, δηὰ ἴῃ6 [Πἰγά ρῥγδϑϑίηρ 
Βοιμθ οἢ [6 σοηϑβοῖθηςσαβ οὗ {πε Οδἰδιδη5 
[ηΠ]αποῖίοηβ ἴο Ομ βίίδη ἀυῖν δηα ῥτδο- 
τ[ἰσΘ. [115 ἴπι6 τῃδῖ [Π15 αἰνβίοη 15 ηοῖ 
ΦΌΒΟΙ ΓΕ εχασῖ: ἴὺγ [ὴ6 {γαηβιτοη ἴο 
{πε δυρ]εςῖ οὗ ἴ[ῃ6 βεοοπὰ βθοίϊίοῃ ὈδρΙἢ5 
Ὀείοτε ἴῃς επὰ οὗ ἴμ6 ἢγβῖ, δῃὰ δρδϑὶη 
τἢ15 ϑεσοηα 5εσίίοῃ ἴῃ δοῦλα ἄδρτεα Τὀνεὶ- 
Ϊὰρα ἴ86 τιιγα. 581} τῆς ῥτορμοβεά δζ- 
ΓΑΏΡΟΙΏΘηΣ 56 5. ΕΠ ΟἸΘΉΓΥ σογγθοὶ [ῸΣ 
Ῥτδοῖίοαὶ ρυγροϑθβ, δηὰ 1ἴ 15 νεῖν οοῦ- 
νϑηϊθηΐ. 

Ι. [πῃ τἢ]5 βϑϑοϊίοη, δἴοσ ἃ βϑόνοῦο δηά 
ἱπάισηδηΐϊ ργθδηλῦϊθ, ἰῃ Ψηϊοἢ δ δϑβογῖς 
ἴδ τὴ6 Οοβροὶ ργεδοῆθα ὈγΥ ἢϊπὶ [ἢ 
Οαΐϊαια νας ᾿πττδ 0]16, ἢ6 9ῃον5 τῃδΐ 
[ἢς ψῆῇοϊο ἴδθηοσ οὗ 5 [ἴ6, Ὀοιἢ Ὀσδέογο 
δηὰ δἴἴοσ ἢϊ5. σοηνοτβοη, ργονθα ἢϊ5 1ῃ- 
ἀερεημάδπος οὗ 411 πυπιᾶπ δα ποσιν δηά 
τεδομπίησ. Ηἰἴβ5 ἀεσνοῦοῃ ἴο [υἀἈ1 5: 
Ὀείοτα ἢ15 σοῃνευβίοῃ 48 βυςἢ, ται ΟἿΪΥ 
ἃ ἀἴτεςῖ Ὠίνίηθ ροόονγοῦ σου]ὰ ἢάᾶνα ῥτο- 
εὐτοὰ τῆαῖ σἤδηρθ. Ετοιὴ Πδηδβοῦβ ἢ6 
ἀϊά ποῖ ρο, ἴῃ ἴπΠ6 ἢγϑβι Ἰηβίδηςσο, ἴο [ετὺ- 
58] 6τὴ δἱ 8]] ; δπὰ σπθη ἢ αἸα ρο, 11 ννᾶ8 
ποῖ ἴο οΟὈΐδιη ἰηδίτισοη δηα ἴο τεοεῖὶνα 
Διο το ἴῃῇοθο ψῃὴὸ παᾶὰ Ὀδεη 
“ΆΑΡΟΚΒΙ]65 Ὀείοτε Ὠϊπλ," θυϊ ἴο τῇᾶκα 
δοηυδιπίδημος ψι ἢ Ῥεῖεγ. Αἴ με Οτεδῖ 
Οουμποῖ, ἤθη [ῃ6 ΕΣ 465. ΠΟἢ5. ὙΜΟΙΘ 
αἀϊδουβπβοοά, ψ ΠΟ ΟΙΟ ΠΟ δὲ 556 1ἢ 
Οαϊαῖία, Ὀοῖῃ ἢΪ5 ἀοοίγιηδὶ τεδοπίης δηᾶ 
1159 ΑΡροϑβίο!!ς σουλγη θη ὑνεσα (ΠΥ το- 
σορηϊθδοα ὈΥ ἴῃ6 νεῦ “ὈΙΠατϑ" οὗ τς 
ΟΒυτοἢ---οῖου, [ἀπ|6ὸ5 δηὰ Ϊομη ; δπὰ 
δἰϊογννατάς, δ Απιοοῆ, θη (6 ἤτοι οὗ 
[Π656 (ἤγδα ννὰϑ ρι! γ οὗ Δῃ ἸποΟ ΒΘ ΠΟΥ 
οἵ οοπάμοϊ, ΒΙΟἢ ρΡὰΐ [Π656 ῬΥΠΟΙΡΙ65 

1. δες ἴδε τοῖς οἡ ἱ. 8, δηὰ σοπιρῆτε Ὁᾶποπ 
(οοϊκ᾽ς τοιηαγκα οἡ ἴῃς ψογὰ ἱστορῆσαι ἴῃ [6 
Ιπϊτοαἀυςιίοη ἴο ἴῃς Αςίδ, Ρ. 323. 

ΤΗΕ ΑΑἸΑΤΊΙΑΝΘ. 480 

ἴῃ Ἰδορατγάγ, 5: Ῥδὺ] νι Ποιοοά τα ορϑη- 
Ιγ ἴῃ 1π6 τηδϊηΐδθηδηςα οἵ ἴῃε τεεάοπι οἵ 
ἴη6 Οοϑρεὶ. Α νεπειηθηΐ δηα ἰοόσγοιῦ]δ 
ΒΡΘΘΟἢ ψ͵ϑ ἤδη τηδάδ ὈΥ ΠΙΠπῚ, ἴῃ ΨΏΙΟΒ 
ἴῃ6 τηδιη Ροϊηϊ δῖ 1556 ψγὰϑ ὭΙΤΏΪΥ δἰδιθα 
(1ϊ. 14--ι16ἡ. Ηδκτα ψὰ οὈϊδίη Οὐ 5ἰδσί- 
Ἰηρ-ροϊηῖ ἔοσ ἴῃς βεοοηά βεοϊίζοη οὗ τῃ8 
Ερίβι]ς, 81 Ῥαὺϊ ἄσϑϊ τηθοῦηρ τπ6 ΟὈνϊοι!5 
οδήεσϊοη ἴο τε υδδοδίίοη, ἴμὲὶ 1ξ 
Εἶνεβ ἃ 5ΔΠο0} 100 ἴο 5ἴη, δηὰ βῃοσίηρ [πᾶ 
ἴῃ6 75:8 εἀ τηδη τΘΑ}}Ὶν δΔοαυ Γο5 [σου ρἢ 
ἢ15 υπΐοη 11 ΟΠ γιϑῖ ἃ ἢδν [{{ οὗ ἢ0]}- 
Ὧ655 (17---21). 

1. 8.1 Ῥδαὺ] τοὺ τὰρι αἶγ Ὀτηρ5 ἴοτ- 
ΜΑΙ ἃ 56γος οὗ Ὀπεῖ δηὰ Ἵοοπαδηβοά 
ΔΙσυτηδηῖς ἰη ἀείοπος οὗ ἴῃς ἀοοίτιηα οὗ 
ίτεα υϑΠΠοαῖίοη Ὀγ Οτάᾶςε, 85 ορροβεά ἴο 
᾿υϑδυβοδίίοη εἀγπθα [Ὠσχουρῇ οὐεάϊεηςε ἴο 
[3ν. Απα ἢσγβδι ἢς δρροϑδὶβ ἴο ἴῃ δχ- 
Ῥετγίεηςς οὗ [ῃς (σα ϊαἴίδη5. Τῆς βριγτιδὶ 
ΤΟ5.} 15 ὙΠΟἢ σα ἴῃ {Πεῖγ δοςσερίδηςα 
οἵ τὴς σσοβρεϊ, οδπλα ἴο εῖὰ ποῖ ᾿ῃτουρἢ 
[Α΄] Ὀὰΐ (Πτουρῇ ἴπῈ ορογαῖοη οἵ ἴῃ6 
Ηοῖΐὶγ ϑριπ ΝῸΓ νὰβ [ἢ15 ΔΩΥ͂ ΠΕ 
τηοιῃοὰ οἡ ἴῃς ρατί οὗ σοὰά. Ηε [5 οὔς 
ΔΩ ᾿γπ40]6.ὈὨ. ὙΠΘΙῈ γγὰ5 ἰὴ ἴδεϊ ἃ 
Το ἤθατϑβαὶ οὗ ἴΠ656 στϑδῖ ὑγσ ρ 165 ἴῃ τῆ6 
Ρδίπδγοῆδὶ 16 οὐ Αρσταῆαῃ. ΤΠΏΘΥ ψεΓΘ 
Αϑϑοιῖθδα ἰῇ ἴἢ6 ΨΘΙΥ πδΐυγα οἵ [τῃς 
ῬΓΟΠΊΪβ65, ἀπα ἔπεσα νγὰ5 δὴ αἱϊεροτσιςδὶ 
τηοδηϊηρ, ἴο [Π]|5 αβεοιϊ, ἴῃ βοῖηβ οὗ τῇς 
ΨΕΙΥ ἀεἴλι:}5 οἵ εὐ Ηδοῦτεν Η!ἰβἴοσγ. 
Τῆς [,»ν νν85 ἃ ρασθῃιδβὶβ ἴῃ ἴῃς ὈΙνη6 
αϊβρεηϑβαϊίοῃ, ἱπιεπαβα ἴο τηδηϊξοδὶ δηά 
ἄενεῖορα [π6 τις ἡδίυτα οὗ βίη, δηά ἴο 
ῬΓΕΡρατΘ ἴπ6 ΨΑΥ ἴογ ἴῆ6 δοςερίδηςε οὗ 
δα ναῖοη [σουρῇ ἴτε ἐοσρίναεπαθθ. [ἰ 5 
ἴο Ὀ6 οὈδετνεα {παῖ ἴἢ [Π15 δισιπιθηΐδ- 
ἔνα βεοίίοη 81 Ῥδὺ] ἰπβοτῖς ὉγῪ ἴῃ6 ΨΑΥῪ 
(ἰν. 8----20) ἃ πηοβῖ δαγηδϑῖ δῃηὰ δβῇεοτοη- 
αἴθ ἀρρΡ64] ἴο [πε δε] ]ρ5 δηα σοηβοίθης 6 
οἵ τὴς (ὐα] διίϊδηβ. 

11. 80, σοηῃνεγβεῖγ, 1π ἴπε ἰπιτά 
βϑοίίοη, ΜΉΘ 15 ΠΊΔΙΠΙΥ δὴ ἂρρθδὶ ἴο 
σοηϑοιθῆςα δηά δὴ 1ηϑιίτυσίοη ἴῃ ἀμ, 
τηὴ6 ἀτρυμπηοηίαῖίνα ρα οὗ 81: Ραιυ]β 
ΜΠΠΏΡ ΟΟΠηΙ 65 [ῸΓ ἃ 5ῃοτγὶ β5ρδοβ (ν. 
1--12)ὲ. ΪΤυδϑηβοαδίίοη ὈΥ 1ἀνν, ἢ6 ἀτρθ8, 
15 ΔΌΞΟΙ] [ΕΙΥ Ἰποοηδίβίεης ἢ [υϑι1ῆολ- 
τίου ὈΥ απ. ΤῊ (Οὐαἰδιίδηβ εσα ἴῃ 
της υἱπηοσῖ ἀδροτ οὗ δὴ δὐϑοϊυϊζα ἀεδίθο- 
θη τοῦ ἴῃ οβροὶ. ΕΓ δἰ πλβο], Πα 
ΒΑΥ5 (ΝΟ 1 ; ΟΡ. νἱ. 17), 5 νΕΓΥ βυβοτηρϑ 
Ῥίον ἢἷ5 ἐδ ι]ηε55 δηα σοηβίβίεῃου. 
Βυῖ [ἢς τπιδῖη οπμασαοϊογιϑίῖς οὗ ἴΠπ656 ἵνο 
ΠΠΑΡΙΘΙΒ 15 1ῃδὲ [ΠΟῪ σοηίδίη ἃ ἀἜ5οΠρ- 
ἴἄοη οὗ ἴῃς Ὀοδυΐ δηὰ Ὀ]οϑβθάῃβ88 οὗ 
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(ἢδ6 ΟἩγτιςδη 116, ἃ5 οοῃίταϑιθα τῇ τἢδῖ 
16 ψὨΙΟΝ 15 ἃ το ρταιίγιηρ οὗ [Π6 
οδτηδὶ παῖισο Τῆς βίτοηραβῖ 1Π]ὩΟ ΟΠ 5 
416 ρίνθη ἴο υηΠὺ οὗ βριπὶ, ἐουθεάσγδῃςβ, 
δῃὰ στηυσζιαὶ ἢε]ρΡ. ΕῸΥ ἃ πιοιηθηΐ, ΠΘΑΓ 
186 οπὰ (νὶ, 12, 13), ἢ6 ΤΕΟῸΓΒ ἴο βἴθγῃ 
σοπάαοιηηδίίοη οὗ [ἢ6 ὁποιηϊο5 οὗ ἴῃς 
ΤΠ; Ὀύὺῖ, αἴεῦ ἃ ψάση δηἀ νϑῃοπιθηΐ 
δχργοϑϑίοη οὗ δῖ οὐνῃ δοϑβοϊυϊα δ] ρίδηςσα 
ἴο Ομηβῖ, πα οοποϊυάοα ἢ τη6 υἱτηοβὶ 
τοηάογη 685 οὐ (δα! ηρ ἰονναγ 8 ἢ15 Οὐδ διδῃ 
ςσοηνεοτχῖβ. 

Α5 τερατἀς ἴῃ6 ρεϑηθσγαὶ ἀοοισπεὶ οὗ 

ΟΣ Οηα ΨΕΣΥ͂ ἱπιροτίδηϊ ρεγιουϊας ἀπάες τ} 15 
᾿οδὰ ἰς 6 αυδδίοη ψΠοίῆοσ, ἤδη ὃιῖ Ρδὺ] ἰ5 
αὐγυΐησ ἴῃ τπ|5. Ερίβι]Ὲ σςοποεγηίησ [ᾶνν, Βα 
τηθδῃ5 ἰῃς Μοκαὶς [δ οἵ [ἂν ἴῃ σεηεταὶ. Οὐ 
Ἐς βυ ]εςῖ τείδγεηοε τηυϑὶ θὲ πηδάς ἴο ἴῃ ποῖεβ, 
ἰΔίκδη ἴῃ ςοπ͵υποίΐοη 8 ἴῃς ποῖες οἡ ἴδε ἘΡ.- 
ἴο ἴῃς Εοτηδῃβ. 

[15 ἘΡ 56, ἴξ 18. δὴ ἱῃβι πισοη ἔοσ 8]} 
ἔστε ἴῃ [Π6 στεδῖ {πῃ δὶ ΓΙ ΞΌΔΏΙΥ 
15 ῬΓΘ- ΟΠ ΠΘΏΓΥ ἃ 5ρΙΠῖι4] το] ίοη ἃς 
ΟΡΡοββα ἴο ἃ ζσεϊιρίοη οὗ σῇοσε ουϊινατά 
οὈβοσνδῆοθ. πα ροϊηϊ ἴο ὈῈ ραπίου- 
ΔΤ ποίβα 15 115 δι ρῃδῦς σείογεπηος ἴο 
[6 Ηοὶγ ϑρίπι ἴὰ Ηἰς ἀϊτεςῖϊ δοϊοῃ οἡ 
ἴῃς δυμηδὴ 5ου]. ὍΤηδ υἱίεγ (ἘΠ }7ἷ οὗ 
8}1 εἴοτίβ ἴο οὐιαϊῃ δοσερίδηςα σὴ ἢ 
Οοά ὈΥ͂ τοῖα ὨυπΊδη ΘΧΟΙΓΟῺ5 5 υτροά 
ἴῃ ἴδ τηοϑῖ όσοι ῦ]6 ἰδησιασε ἩὨΙΟῺ ἱΐ 
18 ῬΡΟΞ510]6 ἴο δου. Της 1,8 15 Ορ- 
Ῥοβεά ἴο Οἴδοθ, ι5ῖ 45 ἴῃς ΕἸεβἢ 15 ΟΡ- 
ροβϑὰ ἴο {86 ϑρισ. Ηδηςε τΠ15 ΕΡρι5ι]ς 
Ὧδλβ ὈδΘη, δηὰ 15 ΠΟΥ͂, δηὰ ψ1}} δ, ἃ 
βἴοσεπουβα οὗ δρυσηθηΐ δηά δαϊηοπιΠοη, 
Οὐ ἴῃ ΠρΟΌΒΒΙΥ ΔΙΙΒΙΠΡ (ῸΓ ΙΔ ΚΙΩρ 8 
ἤττῃ βίαπα δραϊηβϑὲ ἰθραὶ δῃ!ὰ Ἷεγεσηοῃϊδὶ 
οοττυρίοηϑβ οὗ (ΣΙ Ξ ΔΗ Υ. 



ΤΗΕ ἘΕΡΙΘΤΙῈ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῊΕ ΑΡΟΡΤΙΚΕ 

ΤΟ ΤΗΕΞ 

ΘΑΙΙΑΤΙΑΝΘ. 

, ΓΗΔΡΤΕΒΚ Ι. 

6 “ἴτε τυοραἰδγεἰλ ἐλαΐ ἐλεν λαυε :0 τοον ἰο 8) ἀΐνε 
απο ἐἀε φοςρε, 8 απά ἀεομγεείά ἰλοσό ἐλαΐ 
2γεαελ αηὴν οἱλεν ρο:ρεί ἐλαγρε ἀξ “14. τι “{ε 
ἐεαγμεά 1λε ροφςβεί ποί οὗ ρερ, ὁμέ οὔ Οοά: 
14 αμα τἀσκιυείλ τυλαί ἦέ τῦοας ὀζζογέ ἀξς 

ΟΡΕΝΙΝΟ ΘΑΚΌΤΑΤΙΟΝ ΑΝῸ 
ΟΧΟΚΟΟΥ. 

ΟΗΑΡ. ἴ. 1. αμὶ, απ αροσ!ἶε] 80 ἔλτγ 815 
Ἐρίϑι}|6 ἀοεβ ποῖ αἀἰθν ϑβϑθηι Δ} τη 115 οροπίης 
ἔγοπι οἴπες Ερί51165 νυ Ὁγ δὲ αι]. Βυῖ 
Ὧθ ρά5565 ᾿πηηρα ἰδίου ἴο ἴΠ6 υ6 οὗ ἰδῆσυάᾶρε 
ὙΠΟ ἢ ξῖνεϑ ἴο {Π|5 ἀοσυπιοηΐϊ ἃ σπάγδςοῖεσ αυ16 
Ὀπίᾳυο. 
᾿ς ποῦ Οὗ πιῆ, ποίίδοῦ ὁγ »απῇ Ἡῖοτο ἢ βρυίηξβ 
δὲ Οη6 ᾿θᾶρ ἴο ἢ!5 βιιῦ)]οςϊ. Ηδ βϑιιάἀδη]γ δϑϑογίϑβ, 
αἱ ἴΠ6 γεῚῪ οὐυἱϑοῖ, (παὶ ἢ15 ΑἸ ροβί!οβῃ!ρ σδπὶὸ 
ΒοῖἔΠογ ἀἰτοςγγ ΠΟΥ πα γοςῖΥ ἔτοπι ΔηΥ ἢυπηδῃ 
δυϊμοσυ, Ὀυϊ δϊορεῖποῦ δηὰ ἴῃ ον σΥ 56η56 
ἔτοπι “" [6ϑιι5 Οἢγίϑὶ ἀπά Οοά {πὸ Ἐδίδοσγ." 
Νο οἴδεῦγ Ερίβεϊθ οὗ 81 Ῥδὺϊ Ὀδξίη5 ἴῃ Θχᾶςῖ]Ὺ 

ἴδια 54Π1|6 "νᾶ. ὍΒεγε 15 βοπηοίῃίης οἵ ραϑϑίοῃ 
δά ἱπάϊσηδιίίοη ἴῃ [Π6 νογῪ ἢγθὶ ννογάβ. δὲ 
ἴδε 84π|6 τ πτὸ ἴΠογο 15 ϑοπηθι ίης οὗ ἰδηοστθ85 
ἃῖςο. 'νὲ πικιϑὲῖ οὔϑογνε ἴῃδὶ ΠΕ’ 15 ΠΟ σοῃη- 
τυρηάδιίϊοη ἤεῦα βυς ἢ ἃ5 ννε βηὰ ἰπ ἴΠ6 Ορϑῃ!ης 
οὗ ἴδο ἢγξὶ Ἰοϊίοσ ἴο [ηὴ6 (ουγπιῃΐδηβ, ἴῃ νυ ἢ 
Ἰκοννῖθε δὲ ἢᾶθ ἴὸ Ἔχργὸββ δαπιθ. [{ ἰ5 σὸ- 
ΤῊΔΥΚΔΌΪΟ ἴοο {παῖ ἴΠογ 5 ἰῃ [ἢ5 ργθδιλῦ]α 
οηδ οὗ ἴῃδῖ ἐχρτεβϑίοη οὗ ὑγάγοῦ δηὰ (ἢδηκ9- 
ξινίηρ νν ἢ] ἢ 15 ἔἕουπά δἰπιοβὲ δνεγγυνβογε οἶβα 
1ῃ ἴῃ6 Ορεηῖηρ βεηΐοηςθα οὗ ἢϊ5 Ερί5(Ϊῖο5, ὍΠ15 
Ἰεϊίεν αἰογβ ἴῃ ἃ ὙΘΎῪ πιᾶικοὰ ννΑῪ ΠῸΠΙ 8]} 
ἴδε τεβῖ ; ἀπά γεὶῖ ΠοπῸ 15 πλοῦ σδμδγαςίογιϑιὶς 
οἵ ϑ8ι Ραυ!. 

ἴη [86 ννογὰς ἱπητηθα ἰδίου Ὀεοΐογο ι.5 ὅγὸ ἔνγο 
ςοηίγαϑίβ, ἢγϑὶ Ὀεΐννεθη {πὸ ργθροϑίοη 5 “ οὗ 
(ὐπὸ ἃπὰ ““Ὀγ" (διὰ), ἀπὰ 5Ξεσοηάϊγ Ὀεΐϊννεεη 
[Π6 οἰ υγαὶ "“πηθη " δηά {Π6 βρΌ ΑΓ "" πιδη.᾽" ΤῸ 
ἢγϑὶ ῥσοροβίξοη γεΐειβ ἴο {πῸ υἱεἰπιδίθ οτὶρὶπ οὗ 
ἢ]58 ἀΔρροϊηϊτηθηῖ. ὙΠ 15 ννα5 δἱοροΐμον Ὠ1νπ6. 
ὙΠΕ δεσοπα γείετϑ ἴο ἴΠ6 ροβϑβι ΠΥ οὗ δυπιᾶη 
ῃσί ΓΟ ΠΙΘη Δ} }, ἐνεη ννῆθη ἴμς υἱΠπιδῖς οὐ ρίη 
ΤΏΔΥ ὉὈε Ὠίνιηθ6. ὙΠ οχιϑίθηοθ οὗ ΔΥ 5ιιςῇ 
ἰῃδί Γι ΠΊ Δ} Ὁ ἴῃ ἢϊ5 οὐν σᾶϑ6 ἢδ ΔΌϑοϊ τον 
ἀεηῖεβ. Ὅηδ σοιηπιιπίοδίίοη ννᾶ5 τδάθ ἴο 
ἢϊπὶ ἴοπὶ Ηδφᾶνεῃ : πὰ [5 Αροϑίϊίδθδῃ!ρ ννγᾶϑ 
ΔἸτορείμεῦ Ἰπάορεπάθηϊζ. [ἰ πῆς ἤᾶνὸ Ὀθθη 
δβδιὶ οὗ ΜΙ δί(ἢϊδϑ, ἔοτ ᾿πσίδπος (Αςἰβ ἱ. 21--26), 
ἐμαὶ Βο νυᾶβ ποῖ δὴ Διροβῖὶθ “"" τοτῃ πηθη,᾽" δῖ 

1---ς. 

εαἰέρισ, 17 αμα τουλαί ἀε οἷά νειν 
α,εν εἴ. 

ΑὍΪ,, δὴ δροβῖϊε, (ποῖ οὔ πιεη, 
Ρ ΕΙΠΕ ὉΥ πιᾶη, Ὀυῖ ὉΥ |εϑι8 
ΟἸἾ γβῖ, δηά της Ελιδεγ, ψνῃο 
ΓΑϊβεὰ πίπὶ ἔγτοπι τῆς ἀελά ;) 

1 ςου]ά ποῖ Ὀ6 δά ἀοὰ {πεΐ ἢδ ννᾶ5 ποῖ ““ (ῃγουρᾺ 
τηΔη." [Ιἰ εοοὐυἱὰ ποῖ Ὀὲ 4εϑεσιοὰ οὗ δῖ Ρδυὶ] 
1πΠδῖ ἔποτα ννᾶ5, ἴῃ ΔΠΥ 56ῃ 56, ΔῚΥ ὨυπΊδη δοίη 
νυ δίονου ἰῃ ἢ5 Δρροϊπίπηοηῖ. Α.5 ἴο ἴθ σῆδηξε 
οὗ πυπιῦοῦ ΠΤῸπῚ “ πηθη ᾽" ἴο ““ τηδη.,᾽ 1 ὑτοὸ- 
ὈΔΌΪΥ ἃγῖϑοϑ ἔτοτη [}}15 εἰγσουπηδίδηςς, [Πδ ἢ6 15 
δῦουϊ ἴο πηεπίίοη [655 Οἢσισῖ. Ὑεῖ 1ἴ Π]ΑΥ͂ 
Ὅδ6 τουηδγκοὰ {πὶ [Πότ 15 ἃ βρϑςοὶδὶ ἔοσεθ ἴῃ (ῃς 
ι56 οὗ [6 5ηρυϊαῦ π᾿ [Π15 βοσοηὰ ᾿ηβίδῃςο. 
Νο 5ἴηρῖὶθ υτηδη Ὀεης δὰ δηγτμηρ ἴο ἀο 
ἢ (ἢς ρἱδοίης οὗ δῖ Ῥμ] ἰῃ ἴῃς ροβιξίοῃ οὗ 
δῇ Αροϑβίϊϑθ. 

ὀμα ὁγ ὕει Οῤγμ, ἀπά Οοά δὲ Ἐαίδεγ) Νο 
ΔΏΓΠοσῖ5 σου]ά Ὀ6 5ἴσοησοῦ ἴλη [πδῖ ννῆϊοἢ 
νὸ βηάὰ Πεγὸ Ὀοίννεθη [εϑ5 Ὁ γϑ οἡ ἴδε οῃς 
Βαπὰ ἃπὰ “" ΠΊΔῃ ᾽ ΟΥ̓ ὁ“ ΠΊΘη ᾿" οἡ ἴδε οἴδοσ. 
1 15 ᾿ροόβϑιῦϊο [πδὲ (Πἰ5 ἰδησιιδρο σου]ὰ ἢανα 
Ὀδοη υϑϑοὰ ΌΥ οἠδ νν8ο ὑδ)ενοά (πὶ ον 1 οτὰ 
νγ»ϑ ἃ ΠΊΟΤΕ πιδῆ. Αγξαΐῃ, νγὸ ἤᾶν ἴννο ρεῖ- 
80η8 οὗ {πὸ ΤΥΠΠΥ σοπιδποὰ ἴῃ ὁπ ΓΟ] εςϊνα 
ρἤγαβο, ξονοστπιοά ΟΥ̓ οπθ ρτγεροβίοη. ϑυςἢ 
15 ἴῃ6 σα86 ὑοῖον ἴῃ υ. 3, Ὀυῖϊ ν ἢ [6 οτος 
ἱηνεγίοα. Αἱ ἢγϑὶ διϑῃξς ᾿ἴ πιρῆϊς Ὀς (Πουρὰς 
[δὶ ““ἴτοτὴ ᾿" (ἀπὸ) ννουϊὰ Πᾶνα Ὀδδῃ ἃ τῆοσὲ 
ΠδίυΓΑΙ ργοροϑιτου ἔμαη “' ΤὨγου ἢ " (διὰ) ἴο 
ἤανο υϑοὰ ἴῃ τοΐοσγοηςς ἴο ἴδε Ποῖῖγ. Βυῖ 
ΤΟΔΪΥ ΠΟΓΕ 5 πηυςἢ στεδίοσ ἐπι ρἢ 8515 ἴῃ ἔμο δτη- 
ΡΙογπηεηῖ οὗ διά. Τα δεϊΐοη οη ἴμ6 Αροϑβί δ β 
δουΐ, ἴῃ τορατγὰ ἴο ἢ15 ΑροβἝδϑῃι!, ννᾶ5 νυ που 
ΔΏΥ διυπΊᾶη ἱπίογνθητ Ιου δὶ ΔΩΥ ροϊηῖ,. 866 
Αςῖϑ χχ. 24. 

«υῤο γαϊ:οα ῥίνι ἥγονι ἐδὸ ἀερα) ΤῊϊ5 βυὰ- 
ἄδη πιεητίοη οὗ ἴπ6 Ἀπϑυγτεοϊίοη, οδϑιιδ}ν δηὰ 
ΌΥ {πε ννᾶγ, ᾿ξ νγὲ ΠΊΔΥ 850 βρεᾶκ, 5βεννβ [Π6 
ΒΡ ἢ Ρίδος ννῖς ἢ ἢ 5 βυδ)εςῖ οοσυρίεά ἰπ (ἢς 
Αροβιϊεβ (δου ῇῃ 5 : δηά [ἢ]5 15 σοηϑβιβίθηϊ νυν ἢ 
(Π6 ἀοςοίτπο οὗ ἴδ6 ψβοὶς Ὀοάγ οὗ ἴδε Αρο- 
βῖοἷϊς ΕΡ 5.165 δηὰ ἴπῸὸ Αςῖβ οἵ ἴπ6 Αροϑί!εβ. 
ἘνογΥΒοῖο ἴῃς ἘΒυγτοοϊΟη 15 ἴδ6 σδγάϊηδὶ 
ἔλεϊ οὐ ννδιςῖ ἴῃς δϑϑοσίίοη οὗ [πὸ (ἢ γϑιίδη 
τονοϊδτίοη 5 πιδάθ ἴο ἴαυγη. [{ η45 Ὀδεη που ῆϊ 
ἴηι δι Ῥδὺ] ννϊϑῃοὰ ἴρφ ἸΑΥ̓ 5ΐγεβϑϑ δὲ [δ οιϊβοῖ 
οη ἴπε ἔαςϊ {παῖ 1ἃ ννᾶ5 ἔγοπιὶ ἴδε τϑϑρῃ δηὰ 
εἰογιβεά ϑανίουσς ἰμδὶ δ ἰπλϑθο ῇ τοοδνο ἢ]5 
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2 Απὰ 411] τῆς Ὀτοῖῆγοη νυν ϊσ ἢ ἅγὸ 

ἢ πιο, ὑπῖο τῆς σμυτομεβ οὗ (σὰ- 
δια: 

ΟΘΟΑΙΑΤΙΑΝΘ. Ἱ. [ν. 2--.. 

(σοά τε Εδίμεγ, δπὰ ἥγοσι οὐγ Ἰογά 
]εβὺ5 ΟἸἢτιβῖ, 

4 ὟΝ Βο ρᾶνε δπηβεὶ ἔοσ οὐγ 51Π8, 
2. Οτἴδςβ δέ ἴο γοῖι ἀπά ρεᾶςε ἔἴτοπῃ ἴπας με πιρῃς ἀε]ίνεγ 8 ΠΌπι τῇ 5 

ΟΔ]]: δηὰ τηϊ]5 ποοὰ ποῖ δὲ ἀθηιϊθά. Βιυιῖ 1 5 
[ΠΟΥ ἴῃ δοσοζγάδποθ νυ [ἢ6 ΑἸ ροϑβἕϊθ᾽5 τηδῃ- 
ΠΟΙ, ἰΕ ν͵Ὸ 866 Ποδὸ οπὸ οὗ ἴῆοβε βιιάάθῃ αἱ- 
στοβϑίοῃθ οὗ {πουρῆϊ δηά ἐδο)ϊηρ, γί οἱ 
οὗ ἃ δοατὶ 1} ἴο ονογβοννιην, νυ ΠΙΓ ἢ Αγ 
οδιαγδοίϊοσγιϑιὶς οὗ ἢϊ5 ϑίγίθβ. δε ἤδνθ δὴ ἴῃ- 
4ἰδηςο Ὀεῖον ἰῃ ἴπ6 ἔοι γί ἢ νοῦθθ. 866 ἴῃ6 ποῖθ 
ἔδοτε. 

Ὡ. αἱ! δὲ ὀγείργεη «ὐδίεῦ ἄγὸ αὐἱὲῤ »ιε] Ἰὴ 
οτγάογ ἴο σοπ͵δοΐυγο νν ἢ τεαϑοηδῦϊα ργοθᾶ- 
ΠΥ ννμο ἴΠθ86 “" Ὀγοίἤγθη ἡ ννογο, 1 νου ]ὰ 
ὍΘ ΠΟΟΟΘΘΑΓΥ ἴοὸ Ηχ ψν ἢ το]εγαῦ] Ἔχδοιὰθ 
(ες {ἰπιὸ δηὰ ρίαςθ οἵ ἴπεὸὶ ννυτπηρ οὗ [ἢ]ϊς 
Ερίβι]9. ὍΠῖβ φυδβίίοη θη ργορεῦγ Ὀεϊοπρ5 
ἴο ἴμ6 [πἰγοάυςϊίοη. Αϑϑυμηΐηκ παῖ [ἢ]5 Ερὶ- 
δέ]Ϊ6 ννὰς ννυγ δὴ ἀμγην ἴπ6 Τ χὰ ΜΙ 5ϑΟΠΑΓΥ 
Ἰουγπογ, {π656 “" Ὀγείγθη ᾿᾿ πιᾶν δᾶνθ ἱπο]υάεά 
βοῖηὸ οὗ ἴποϑο γῆο δοςσοιηραπιοα ἴΠ6 Αροβίὶθ 
οὐ ἢ γεΐυστῃ ἔγοιῃ παῖ ἰουγηοΥ, ΠΑΙΊΕΙΪΥ, 
δορϑῖοσ, Ατιϑίαγσδιιβ, ϑοουπάυβ, Οδίιβ, ΤΊ- 
ταοΐποιβ, Τγοδίουβ ἀπά Ὑτορῃίπλιβ, Ὀεϑι 5 
51 κὸ. 866 Αοςῖβ Χχ. 4, ς. Αβϑυπηηρ 4150 
(Π4ἴ τη6 νυ Ππἰηρ οὗἨ [815 ἸθΕἴοΓ νν 85 ΠΕΑΥΪΥ σοη- 
ΚΟΠΠΡΟΥΑΤΥ ΜῈ [πὸ νυτΣτηρ οὗ ἴπ6 ϑοοοπά 
ἘΡίβες ἴο ἴπ6ὸ (ὐουιπίῃίδῃβ, νναὲ τυ δαὰ [ῃ6 
πδῖὴς οὗ Τιΐι5 35 ἃ ργοῦδοϊο σοπηρδηίοη. 8566 
4 Οὐον. ἰϊ. χ 2, νἱ!. 22, σοπηράτγίηρ ΟἹ. 11. Σ.Ψ 

ΑΠΟΙΒΟΙ 4υθϑίίοη Αγ565 1π τοραγὰ ἴο {5 
Ρἤγαθο ἴῃ ἴΠ6 οροηίηρ ρᾶτγί οὗ ἴῃς Ερίβε] θῸ- 
ἔοτε 05. [ἴἴ Πᾶ5 Ὀδθη βιρροβοα ἰῃδὶ δῖ Ῥδιὶ] 
ταθπέϊοηβ {π6 σοηοογὰ οὗὨ ἢΙ5 σοι ρδηΐοι5 ἢ 
ΠΙπΊ56 1 {παῖ δὲ ΠΊΑΥ βῖνε ννεῖίσῃξ ἴο ἢϊ5 γτεῦικο 
πὰ δά δυϊπμογιγ ἴο Π15 τοδοπίηρ. ΤΪ5 νῖονν, 
Ποννόνοσ, ἰ5 ποῖ υϊΐδ. ἰῃ ὨΔΙΤΠΟΠΥ ὙΠ (ῃ6 
ξοηογαὶ ἴοπε οὗ ἴῃ Εριβῖ]θ, ψνῃϊο Πᾶ5 ργὸ- 
ΘΙ ΠΘΠΕΙΥ {πὸ σματγαςίου οὗ ᾿πάϊν! ἀυ.4] ἀϑϑογίίοη 
δηὰ δυϊμποπίγ. [{ 5 φυμο ππργοῦδυ!θ ταὶ Π6 
αϑϑοσίδίθϑ ἢϊ5 σου ρδπίοῃϑβ ὙΠ ἢ ΠΙΠΊ561 ἤθγο 1 
[Π6 934 ΠΊ6 56η86 ἃ5 ἤθη, δί ἴῃ οροπίηρ οὗ {π6 
Ἐρίβι]ο5 ἴο ἴῃς ὙΠοσβδ] οηΐη5. ἢ ρῖνεβ νν ἢ 
ἢΐ5 ΟΥ̓ πᾶπιθ ἴῃς πδῖηθβ οἵ δ1|45 δηὰ Τιπὶο- 
1ποι5. ψνῃο δαὰ ἰαθουτγεὰ νυν ἢϊπὶ αἱ Τ ἢ 65- 
βδ᾽ οηῖσα. 511 [ἴ νγᾶβ δοπηϑι βίης ἴο 5ηδνν “1ῃδῖ 
411} 106 Ὀγεῖθγεη " τηδξ ννογθ "" ν ἢ ΠΙΠ “ἢ ΝΟ 
ΟὨΘ νυ ἢ ΠΙ πΊβ οὶ ἰη αἰἴθοϊίου ἰονναγάϑ {π6 ΟὐΔ]4- 
[ἰ4π8. Τ δ ρῆγαβα ἰ8 ἃ σοῃςο ϊδίογυ οἰθπηθηῖ 
ἴῃ [Π6 ῥγθατη δ οὗἉ ἃ νΟγῪ ϑενθγο δρ  β]6. 

“πο ἐῤο ἐρωγεβες 9 Οαἰαα 5 ἰδηριιάᾶρε 
ἰ5 σοηϑἰϑίεηϊς τυῖῖἢ (Πδι νυν ἢ ἢ 1565 οἰβοννῇογο 
οὐ ἴα 5ᾶπιθ 5:0] εςῖ. 866 στ (ογ. χν] σ. ΑἹ] 
{παξ νγὸ κηονν ἰοδάβ 8 ἴο ἴῃ6 ςοποϊυβίοη {παῖ 
186 Οδ γϑιίδηβ οὔ Οαἰαίία ννογεὲ ποῖ ἔογ ἴῃς 
τηοβὲ ρατί ραϊμεγθὰ ἰηΐο ἃ ξγθδΐ οἰἵγ, 85 νγᾶϑ 
(Π6 ςᾶ56 'ἰθπ Μαοράοπίβ, Ασπμαὶα δηὰ Αϑία, Ὀυῖ 
Ξοδίίογε τγουρὴ νᾶγρι)5 σοτηπλι 165. 866 
[π6 [ηἰτοἀποίίοῃ, 

8. Ογαεε.. απαά ῥεαεε ΜΝ δὶ ἰ5 β8αϊὰ εἶϑθ- 

ΨΠοΓο, ἰη {π6 ποῖΐοβ οἡ ἴπὸ Ερίβίϊεβϑ, οὐ 1815 
ἔογπι οἵ ϑ5α]ιυιϊδίίοη ἰ5 Δρρ] ςδὈ]Ὲ μογθ. [{ ἰ5 
βἰησιίαυν εἰς ἀπά Ὀοδυτέα!, σοπι δι πίπρ 85 ἰξ 
ἄοος Οτοοκ δπάὰ Ηδροῦτγον εἰοπιεηῖβ, ἀπά ἴπὺ5 
5βΥτ δ  Ζίπρ {86 απίοῃ οἵ Εδϑὶ δηὰ ν εβῖ. [ἴἃ 
ἰ5. ἃ δοηραϊςτίοη ἔοσ 41} σῃυγοῃθθ ἴῃ 41} ἀρΈ5. 
1ἰ ἰ5 ποὶ ἀοπίοα μογὸ ἴο ἴῃς Οὐ δ]αιίδῃϑ, τς ἢ 45 
{ΠοῪ ἀοβογνοαὰ ὈΪΆΠΊΘ. 
ζονι Οοά εῤεὲ Ἑαΐδεν, απά ἥονι οαγ Γογᾶ 

εις ρει] ὙὍΠῈ βεσοπὰ ργεροβίοῃ ουξδῖϊ 
ἴο δὲ ψαηΐηρ. δ πᾶνε μεθα ἃ ςο]εςῖῖνα 
ΡἤΓαβΘ ὉΠάογ οἠα ργοροβίτίοῃ, 8ἃ5 ἀῦονθ ἴῃ υ. Σ. 
566 [6 ποῖς ἴΠογο. 

4. ἢ ο χατε ῥί» εἰ Γ οὐγ εἶπ] ὙῊΪ5 18 
ἃ ϑρεοϊπιθῃ οὗ νν δὶ ἤᾶνθ Ὀθεη ἰογπχρὰ δ. Ρδυ]}5 
οὐ πη 40]6 ἀϊρτεβϑοιοηβ." Ηδ βυάάθη) Υ ἴυτηϑβ 
αϑιθ ἴο πιοηϊτίοη ϑοιηθίπίπρ ΟὗὨἨὁ ψὩϊςἢ ἢ]5 Βοατῖ 
ἰ5. Δ111, δυὰς τῆς τππεητίοη οὗ ἡ ΠΙσἢ 15 ποῖ Θϑϑθῃ- 
(΄Δ] ἴο {π6 ςοπιρίοιίοη ΟΥ̓ ῃἰ6 Ξεπῖθῃοθ. 866 
ποῖο αὔονθ οἡ ἢἰβ5 τεΐργεπος ἴο ἴπ6 Ἐξ ϑαστεο- 
τοῦ ἰῇ ν. Σ. Ηοτο 1 15 ἴ[ῆς Αἰοηῃεπιθηξ νν ΠΙΟἢ 
ΗΠ}5 5 1πουρηϊ5 45 6 ΠΑπΊ65 εϑὺ5 ΟΠ, 
ὙΠΕΓΙΕ ἰ5 ἃ τηλτίκοά ἰηβίδηςς οἵ ἴΠ6 βατης Κὶπὰ 
Ὀεῖΐονν (1. 20) ἴῃ [86 ββηΐεγοθ νῃ] ἢ ἐπάς ἢ 
1Π6 ννογάβ "ἐννῃο Ἰονοὰ τῇδ, ἀηὰ μάνα Ὠϊπηβοὶξ 
ον πιθ." ὅθ Οου. ἰ. 12; Ερῆ. 1. χ; ΤΙ 1. 
14. ΑΚ ΠΙυπίγδείοπο οὗ [Πϊς ἰϑραΐατο οὔ δὲ Ῥδυ} δ 
ΒΕ }6, νγὸ ΠΊΔΥ πιαγκ ἴΠ6 ννογάβ “"" ὑνῆῇοϑα 1 8πὶ 
διὰ ψνοπὶ 1 βεσνε " (Αςῖϑ χχν!!. 23) νυ οἱ 
ΘΧργοβα ἃ ννοσὶὰ οὗ ἔδεϊϊηρ, Ὀυῖϊ νυ ΠΟ ἢ ἀΡΡΟΑΓ 
ΥΟΓΥ ὈΠΟΧΡΘΟΙΘαΪΥ 1η ἴδε τηϊάσί οὗ ἴΠ6 ϑοηΐθηςδ 
βρόκθη ἀυπηρ πε Πεϊρἢϊ οὗ {Π6 ξ8]6 

Ν.Β. Αϑ5ἴο ἴῃ ργοροϑβιτίοῃ τιϑϑὰ ἤοτθ, [ἢ 6 σὺ 
τεδάϊηρ ἄρρθᾶγβ ἴο Ὀδ περὶ ἀηὰ ποῖ ὑπέρ. Οη 
1ῃ6 οἴποσ δαηά {ποῦ ἰ5 πὸ ἀουδὲ ἐμαῖ ὑπὲρ 15 
{πὸ τῖρδτ ννογὰ ἰπ τϊ. 2ο. Το σοτγτεςὶ ἀϊδιϊηςίοη 
ΔΡΡοᾶτβ ἴο Ὀε ἴἢ]5, ἰῃδΐ περὶ 15 ΠΊΟΤΕ ὈΓΟΡΕΤΙΥ͂ 
ΔΡΡΙΙΟΔΌ]6 ἴο ἴδ δίῃ δπὰ ὑπὲρ ἴο [ἢ 5: ποτ, 
Ομϑὶ ραν Η] πΊβο] οὐ δοσουπηΐῖ οὗ ΟἿΓ 51ῃ53 
ἃπὰ οὔ οὐζγ ὑΈηΠ4}5 Απά [Π]5 ἀϊδιϊποϊίοῃ 15 
οὈϑογνοά ἰῃ στ Ῥεῖ. 11. 18. Οη ἴδε οἴδμεγ μβαηά 
τ πιδὲ 6 ποϊοδὰ (πᾶὶ ψγὸ ἢηά ΡγΘΟ ΞΕ [86 
ΠΟΠΙΓΑΓΥ υϑᾶρὸ ἰη Ηθῦ. νΟΣ, 23. 

ἐῥαὶ δὲ γ»ιέφδὲ ἀείϊυεγ μὲ ον τὴ: ῥγειεπῇ 
εὐ} «υογί ἡ ὙὍὙΠθ πιοῖὲ σοττεςῖ σεπάσγιπε 
νου ὰ Ὀ6 “τῆι ΒῈ ΣΩΔΥ ἀοἰ νοῦ 5. Τῆς 
ἀο]νογάποθ 15 υἱοννθὰ 45 ΔΠ δυδῦ  γοθοηΐ Ὁ]655- 
ἴηρ : δηὰ {ἢΠ|5 {Π5ϊταῖοβ [Π6 τηθδηϊηρ οὗ {πὲ 
τοϑῖ οἵ 16 βοηΐθποο. “Ἴἢὸ νου" (αἱὼν) 
ἤοῦθ ἰ5 ἰῇς οχίβιίηρ ἰδίας οὔ 1πϊηρβ, Τοῦ» 
βδἰάογοὰ ἴῃ σοίογεηςθ ἴο {ἰπιθ, γαῖ ποῦ ἔμΔὴ ἰῃ 
τοίδγοποθ ἴο ἰἴ5 ςοηῃϑιςυδηϊ οἰεπιθηῖς (νμΙο ἢ 
νου ]ὰ τοαυῖγε κόσμος). [{ ἀδηοίεβ ἴμδὶ ΒΟ ἢ 
'6 ργοβεηΐ 85 ορροβεὰ ἴο ἴπδῖ ψνῃ]ς ἢ 15 ξαΐυγα, 
δπὰ {πὲ νυ δι ς ἢ 15 ἸΓΔΏΒΙΟΤΥ 45 ορροϑβοὰ ἴο ἰδδὲ 
τυ ἢ ἰ5 οἴογηδ)]. Απά πὸ Οτεοκ ραστὶοϊρὶς 
(ἐνεστὼς) 15 ἀρρ θὰ Βεσγὸ βυἸς ΕΥ δοςογάϊης ἴο 



Υ. , 6. 

Ῥτεβθηῖ δν]] υνου]ά, δοσογάϊηρ ἴο τῆς 
νν}}} οὗ (Σοά δηά ουὖγ Εδιδεγ: 

ς Το ψποῦλ δὲ ρίοΥΥ ἔογ ἐνοσ δπά 
ανεῖ. Απιβῃ. 

[6 ἀπδ]ορῪ οὗ 115 υ86ὲ ἰη 1ῃ6 Νὸνν Τ εβιδπηθηΐ. 
Ενθῃ ἴῃ  Τ [.658. 11. 2 ἴξ ἀδῃοίοθϑ βτιρὶν τῃδὶ 
ὙΒΙΟΝ 6 ργεϑεηῖ. [Ι͂ἢ ἴπ6 Οτεεῖὶς ἴδὸ δά]θεῖίνα 
(πονηροῦ) 5 ρἰαςοά δἴογ, ποῖ Ὀεΐογε, ἴῃς ννογὰ 
ἴο μά γ. ἴ: τορι : δηά 1ἴ9 ἔογοθ πλῖσῶϊ Ὀ6 ὁχ- 
Ῥτεββοὰ [ἢ.5: “ ὙΤἢΪ5 ργοβοηῖ ννουγ]ά ; δηά ἴἰΐ ἰ5 
ἅτ ΕΥ1] ννογ] ." ϑ8ὲεὲ τ [οῃη ν. 19ς. Οὖγ ἀθ- 
᾿ἸΙνογδηοθ σοηῃϑίϑίβ ραγΕΪΥ 1η Οὐγ ρασγάοη ἴῸΣ οἱγ 
ΟΥΏ δῇδγε ἴῃ ἴῃ6 ον], δηὰ ΡΑΓΓΥ ἴῃ ϑἰγοηρὶ 
ἴο ονοῖοοπλα ἴΠ6 δΥ}] ὙΠΟ σοπιθ8 ἴο 0. ἰη 
186 ἔογῃι οὗ ἰετηρίδίίοη. Α5 ἴο πε σοηποοίίοη 
οὗ [Π15 ν τ τΠ6 ρῥγεσθαΐηρ, 118 ἀδ]ϊνεγάποθ 
Σοϑίβ οἡ ἴπ6 δίοποπιηί. 
τηθηῖ, ᾿ἃ σουιὰ ποῖ Ὁ6. Αηά, ἴο Ἰοοὶς δὲ [Π6 
Τηδῖζοῦ ἔγοπι ἴῃ6 οἴποῦ σἰάθ, [ἢ 15 ἀδ᾽ 'νογάηοθ ἰ5 
δὲ οπὰ δηὰ ρυζροβο οὗ ἴῃ δἰοπεχηθηΐ. 

σεςον ἄς 19 δὲ «υἱὴ οΥἹ Οοά απά οἷν Ἑαἐῥεν] 
Α Ὀεϊῖζεγ σγοηθογίηρ ννου]ὰ Ὀ6 οἷν ὥοά διά 
ῬΔΌΜΟΣ. ὅ866 Ϊοπη χχ. 17). ϑι1 Ρδιι]ὶ ἴῃ (ἢ 5 
Ρίδοθ ἰᾶγβ ἀόνγῃ ἃ σγεδῖ ρυϊποῖρ!ε, ψνῃ]ο ἢ ΒΘ 
Ὀπίο] 5 πλογο ΠΙΠΥ αἴεγννατάβ. Οὐυγ ἀε]νετ- 
ΔΏΓΘ ἰ5 ΘηΓΓΟΙΥ [ἢ σοϑ] οὗἉ ἔγεα σγαςθ. “ Ῥδυ],᾽" 
5Δγ5 [,ὐΐογ, “50 ρασεῖῃ πη ογάδγεϊἢ ΘνοΓΎΥ 
ννοτγά, τηλῖ ἴπογα 15 ποῖ οπο οὗ ἴποπὶ δι βρἢϊοϊῃ 
δξαϊησὶ ἴἤοϑο ἔ)56 ἀροβίϊθεβ ἔογ Ὧῃ6 ἁτγίὶς]θ ἕξ 
)υδιδβοδίίοη... ΝΥ ἃ δ6 ποῖ ἀο!!νογθά ὈΥ οἱγ ον 
Ὑ}1 ΟΓΥ σὈΠΠΙ ΠΡ, ΠΟΙ ὈΥ ΟἿΓ ΟΥ̓ νν]ϑάοπι οὐ 
ῬοΪΊοΥ, Ὀυΐ ἔογ ἰῃαῖ Οοα παῖῃ ἴδίκθῃ ΠΊΡΓΟΥ 
Ὀροπ 0 ἀπά δαίῃ ἰονϑὰ ιι.5.᾽) Ηδ 580 Ἰονθὰ ἴπῸ 
νοῦ] παι Ηε 5εηϊ Ηἰξ5 δοη ἴο Ὀ6 ουὔς δϑανίουγ 
(7}ὁδη 1]. 6). Ηἰ5 ψ}}} 15 ""1ῃδξ 41} τηδῃ 5δῃουϊά 
Ὅδ σανοα ᾽" (1 Τίπι. 1. 4). “ἼΘΙ ἰ5 450 δῃ- 
οἴδοῦ οδᾶιι96 ΨΥ Ῥδὺ] ἤθγο πιαϊκοίἢ τηθπίϊοη οὗ 
τῆς ΒΑΙΒοΣῦ 5. ψν1}}.. ἰδὲ ἴθ ἢ ϑ ̓ 5 ννογάβ δπὰ 
ὑνογκ5 νὰ 5που]ὰ ποῖ 50 ταιιςἢ Ἰοοῖς ἵροη Η!πὶ 
85 Ἰροη ἴπ6 Εδίμοσ, Εοτ (ἢ γιϑῖ σδιηδ.. ηδ 
ν 6 ΌΥ [Δϑίθπιης οὐγ ογεβ ὕροη Ηϊπι, πιρμς Ὀ6 
ἀγαννῃ δηὰ σδγτιθὰ βίγαιρ ϊ ὑπο ἴπ6 Εαίμογ." 

8. Τὸ «υδονι δὲ χίογγ ΤῊϊ5 ἀοχοίορυ 15 
1ἰκὸ {π6Ὸ ““ ΟἸἹογία " δ ἴδε οηὰ οὗ ἰἢ6 54] πΊ5, 
Όγ ννδϊςἢ να (γι ϑεδη26, 45 ἃ ννοσθ, ἴῃο 56 
Ηοῦτενν Ὠγηηηβ. 81 Ρδιι 5 πΊΔηποΥ 15 ἴο Ὀγοὰκ 
οιξ 5υυιάάοη)γ ἱπίο ἐδμαηκϑρίνίης, γποη ἢ ἢ45 
πδὰ οσοαϑίοη ἴο πηᾶκὸ τηθπίίοη οὗ ἴδ ΠΊΘΓΟΥ 
οὗ Οοά. ϑεο, ἔογ ἱποίδησθ, 2 ΟΟΥ, 1χ. ᾿ς δηά 
ἘρΏὮ. 11. 2ο. 

6---Ος. ΘΘΡΕΝ ΑΝῸ ΝΕΗΕΜΕΝῚΥ ἘΈΒΟΚΕ 
ΟΥ ΤῊΕ ΕἸΟΚΙΈΝΕ55 ΟΥ̓ ὙΠῈῈ ΟΑΙ,Α- 
ΤΙΑΝΒ. ΤῊΕ ΟΟΞΡΕΙ, 15 ἹΜΜΌΤΑΒΕΕ. 

δῖ Ῥδὺ] Ὀερίη5 ἢ πλῷ νὙϑῃοπηθηοθ. 
Ηξε ἀοεϑ ποῖ ἀρρτοδοΐ ἴῃ τηδίζον οὗ ἢϊ5 ὈΪ]άτηθ 
ἢ σφυτου5 ἀπά ννε]]-σοηϑιἀογοὰ βἴορϑ, 85 ἴῃ 
[δ6 ΕἸγϑί Ερίϑιϊε ἴο πῈ (ογ πίίδη58. Βιυιῖ ἢϊ5 
ἱπαϊηδίίοη βργίπρϑ οὐξ ἰηβίδηίαπθοιϑὶυ, ᾿ἰκὸ ἃ 
Τῖνεῦ {Ὁ}} δηὰ ςορίοιι5 ἔγογῃ [5 ὙΘΓΥ 5ΟΊΙΓΟΘ, 
διὰ ἤονγβ οῃ, σδιτυϊηβ ἐνογυ την Ὀείοτε [ἴ. 

ΠΘΑΙΓΑΤΊΙΑΝΘ. 1. 

ΜΠ ΠΏ ουῖ ἴῃ6 δίοπθ.. 

6 1 πιᾶγνεὶ δὲ γὰ γε 80 βϑοοῃ 
τοπιονοά ἔγζοηλχ ἢϊπιὶ τῆλι οδ᾽οὰ γου 
ἰηῖο τῇς ρτᾶςε οὗ (ῃγιϑβξ ὑπῖο ἀποῖμογ 
δοβρεϊ: 

Θ. »ιαρυεΠ] ὙΠὸ σἤδηξο ΠΟ 15 ἰακίπε 
Ρίδος ἴῃ Οδίδιϊα 15. υἱἱουγ ἱποοποείνδοϊο ἴο {Π6 
Αροϑβίεϑ πὶ. ΑἸ] σμιϑεδη ἰγυ ἢ Πδὰ ὕθθη 
580 ΟἸΘΑΓῪ 5εῖ Ὀοέοτο ἴῃς Οαδιϊδπϑ, {πεῖς τὸ- 
ςορξέοη οὗ {πὸ (σὰ μα Ὀδθη 50 ΠϑαυῖΥ, ἢΪ5 
ΟΥ̓ ῬΘΙΒΟΠΔΙ ἰηἤιιεποθ οὐοσ ἴποπη δὰ Ὀδοη 
80 5ίγοῃξ, ἴδαῖ ἴ[ὴ6 σῆδηρε ϑβθοηθὰ Ἴ1Κ6 βοῃὴθ 
ὈΠπΔοΟσου ΔΌΪ6 αϑοϊπαίίοη. 866 ἰἰ]. 1. 

“0 “οοη γέπιουεά ΜΝ ἢ τοραγὰ ἴο ἴἢ6 νϑγὺ 
(μετατίθεσθε) υϑοὰ μοῖε ἵἴννο {Πϊπρθ πηυσὶ θ6 
οὈξογνοά, ἤτϑὶ (παῖ ἰδ 15 ἴῃ ἴῇς πιά ά]θ νοϊςς, 
δηὰ ϑβοοοηάϊγ ἴπδΐ 1 15 ἰῃ [ῃς ῥγεβοηῖ ἴθηϑβδ. 
ΤὭογ σἤδηρο οὗ τηϊηὰ ννᾶβ8 ἃ σονο]ιξίοη ἴῃ 
Ργοξγεβθ, δηά 4 σενοϊυϊίΐοη ἴοῦ ννῃϊς ἢ ἴΠοῪ 
ὙΟΓΘ ΤΈΒΡΟΠΞΌΪ6. Τῆς ννοτϑί γϑβϑι]5 δὰ ηοΐ 

Ἢ Ὀδθη τοδοῆοα : Ὀυξ ΠΟΥ Πδὰ 4] οννοὰ δὰ 
ἹΠΠυθποεβ ἴο αἰϊδίογέ ΠΟΙ͂, πιϊπὰβ: πὰ {ΠΟῪ 
ΨΜΕΓῈ ἴῃ ἀδηροῦ οὗ υἱτου]Ὺ Ἰοβίηρ ΤΠεῖσγ Ἰογδὶεν 
ἴο 6 ἔχ Οοβροὶ. Τῆε νεγὺ 15 ᾿υδὲ [δαῖ 
ννσῆ ᾿νοιὰ Ὀε ιϑοὰ ἴο ἀδβογῖθε ἃ ρο]ιες αὶ 
Γονο]υτίοη ἴῃ [15 Θαυ! θγ βδἴδροϑ, ἤθη ἴΠογο ἰ5 
ΘΟΓΟΙ5. Γθκ οὗ δἱϊορίαποθ Ὀθίπρ ἰγδηβίοστοα 
ἔγοπι οὐδ ψονογηπηεπίὶ ἴο δηοΐμεσ. ὙΠυ5 ἢ 
ἰ5. οἰ ρ] ογοὰ νυν ἢ ργοδῖ ὀχαςίηοϑϑ οὗ ἴῃς δἴ(ὶ- 
πὰς οὗ πε Οα]αἰϊδη ΟΠ γι ϑι δη5, 

Ετοπὶ [Π6 ΡὮΓΑΘ6 "" 90 500ῃ ᾽ (οὔτω ταχέω:) 
νῈ σδηηοῖ σοΠβΟ ΠΥ ἰηξεσγ ταὶ ἃ νεσῪ 5ῃοιΐ 
Ἐπὶ δὰ ρμᾶϑϑοά βίποθ [ῃ6 Αροβίϊο ἰοῖξ Οδ]αίϊᾳ, 
ἃπὰ 50 οδίδίῃ δος ρυϊάδηοο ἔῸΓ δρρτγοχίὶ- 
τηδῖοὶν ἤχίηρ ἴῃε ἀδῖες οὗ ἴθ Ερίϑι]ῖθ. ΑἹ] 
ΒΟ ἰθπη8 ἃΓῸ Γγοϊαίϊνθ.Ό. 866 ἴῃς [πῖτο- 
ἀυςίίοη. (ὐοπιηηλεπίδίοιβ ἤᾶνθ ϑρεοιϊαϊθα 85 
ἴο ἴπ6 ρΡοϊπῖ ἴο ννῆϊοδ (Π6 ρῆγαθο “50 
ΒΟΟῚ Ἶ τοίογϑ, Ὑνῃοίποῦ ἰἃ Ὅ6 1η6 {ἰπὶ6 οὗ (ἢ6 
σοηνογϑίοῃ οὗ ἴπ6 Οδ᾽διίδηβ, οὐ ἴῃς {ἰπηθ οὗ [86 
ΑΡοϑι]6᾽5 ἰδϑὲ νἱϑὶῖϊ δπιοηρ ἴποπι, οὐ ἴῃς ἘΠΠ|Ὸ 
οὗ [πε δητιγ οὗἁἩ ἴῃ ἔλὶϑθ ἴδδοῆοσθ. Βυῖ βυςἢ 
4υΘϑΈΟΠ5 ΓΟΔΙΥ τεασϊγο ΠῸ δηϑυγοσ, ᾿ξ {πὸ 
ὑνογάβ ᾶνο ἃ ἀϊογοηῖΐ πλοδηϊηρ. Απά ἴῃδ ἴσο 
ΤΘΔΠΙΠΡ 566 ΠῚ5 ἴο ὑδδ πὶ ἴῃ (σ᾽ δί!δῃ5 ννεῖθ 
σμαηρὶης ἔπος ροβιοη ἢδϑΕ δηάὰ ψιβουῖ 
ἄμ ςοηῃϑιἀογαίίοη δηὰ νυ πὸ 5 βΊςΙΘηϊ ΓΟΔ- 
80η. 80 ἴπε6 ρῆγαϑο ἰ5 υϑεὰ πῃ 1 ΤΙπΊ. Υ. 22 
δηά 2 ὙΠ 655. }]. 2. [{ Ι5 ἴο ΟἿΣ ρυγροβὸ ἴο 
δαὰ {πὲ 1ῃ15 βἰδίε οὗ ᾿πηρθ ννᾶβ ἴῃ ΠΑΓΓΊΟΩΥ 
ἢ δῖ Οξϑαγ ἴ6}15 ι.5, ἴο φυοῖο Τδηηγ- 
808 ννογάβ (" [π᾿ πιεπιογίδπη," ςἰχ.), οὗὨἨ "τῆς 
ΒΟ ΠΟΟΪΌΟΥ ποαῖ, {π6 ὈΪπὰ Πγϑίοσις οὗ ἴδ6 
(εἰι." 
,ον»ι ῥίνε ἐδαΐί εαἰρά γομ}] ΓῊΪΒ5 τπιυϑὲ πιοᾶπ 

οἰἴμον τἢ6 Αροβίίθ ἢ: πηϑοὶῦ ογ σοά. Ὅδὸ ἰατῖοῦ 
Ὑἱ ον 18 πγοϑδὶ δοςογάϊηρ ἴο ἴπὸ δηδίοργ οὗ δὲ 
Ῥδι}᾿}5 ἰδηριιαξο οἰϑουνῆογο ὅ66, ἔοσ ἜἘχδηρὶς, 
σοῖς Ὀεΐονν, οιι. νι]. 20, ἀπά 2 ΤΊπ,. ἷ.9. [1 
νου ἤανθ δἰϊοηυδίοα [6 ἴοτοθ οὗ ἢϊ5 ἀγρα- 
τηθηΐ, 1Ε δῖ Ῥδὺ] δά βροόίκθϑῃ οὗ ἢἷβ8 ονγη Ἷλ] της 
οὗ ἴῃς Οἰδίδηβ, 85 [παῖ ἔγοπι ννῃϊςἢ ΓΠΘΥ ἡγοΓα 
δίδγίης δϑιάθ. Ὑ Βοῖσ σι] Πηνς δὰ Ὀδοη ὈΪΥΙΠΘ : 
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ἡ ὙΝΏΪΙΓΝ ἰ5 ποῖ δποίδεογ; δυῖ τΠεγα 

δε 8οπιε ἴῃδῖ τγουδ]ς γου, ἀπά ννου 
Ρεγνεγί τῃ6 ροβρεὶ οὗ (μγῖβί. 

8 Βυῖ τπουρὴ Μὲ.) ΟΥ δὴ δηρεὶ 
ἔἴτοπι ἤεάνθη, ργεδοῦ ΔΠΥ͂ οΟἴΠΟΓ ρο5- 

δηὰ [ἴ νγᾶβ [15 [ῃδξ πιδάθ {δεῖς δῖ δῃὰ {μοὶγ 
ἀδηῆροσ 80 56 ΣΊΟΙ15. 

ἐπίο ἐδε σγαεε 9" Οδγ 1 ὙὌ6 ἰγαπϑδιίοη οὗ 
ἴῃς Αὐϊποτγζοά Μογβίου ἤόστὸ 15 υπἀου θα 
τόρ. Το ργεροϑιίοη ἐν ἀοηοίοϑ ποῖ “Ἰηἴο 
Ὀυΐ 15. ΒΊεο ργᾶςθ ννᾶϑ ἴΠ6 βρῆογε ἴπ Γῇ, 
δηὰ τὴς ροννογ ἴῃ νἱγυθ οὗ νυ ῃῖς ἢ, (815 ςΔ] ἰὴ ν 
ῃδὰ ἴάκθη ρίδοθ. 8ὅ66 Αςῖβ χνυ. χὰ; ἘΡῆ. 11. 2: 
δηά ποῖς ννῆδί ἰ5 5414 αῦονε σοποθγηὶηρ “ὁ [6 
ν}} οὗ Οοά " ἴῃ ν. 4 οὗ 1Π1|85 σμαρῖοσ. ΤῊϊ5 
Ὀ]οδϑίης οὗ ἔγτθρο ρύδοθ δὰ ϑυσγγουηάρα ἴπεπὶ, 
δηὰ μαὰ οχεγίθα 115 ὅ}} ρονγοῦ οἡ ἵμοτῃ δὲ {π6 
ουίϑεῖ. Νονν [ΠΟῪ ννεῦῖθ ἀδϑριϑίηρ ἀπά οΟὈΪτΐε- 
ταϊϊηρ 11. 

μπῖο αποΐῤεν 5ο.ρε[] ἃ ΑἸΤ͵ογοη κὶπά οὗ 
αοΟΒΡ9Ὶ (έἔτερον)---α πποά!ῆεά «πὰ ρογνογίοα 
Οορρεὶ---4 Οοβρεὶ οὗ ννδιςἢ ἴπε οἹὰ οσἤᾶγδς- 
ΚΟΓΙϑῖ 1.5 νοῦ οὈὐδοιγοὰ δηὰ ἀείδοθαὰ. ΑΚ ἴο 
(Ποῖο ὑείηρ ἵἴννο (σοϑρεῖὶβ, ἃ5 ἴο ΔῃΥ Ἵδποῖςς 
οἵ (ὐσοβρεῖβ. θείηρ ργεβοηϊοὰ ἴἰο πιδηκιπά, νντῇ 
6408] εἰΔ!π|5 ὧη πεὶσγ δἰ(εηϊίοη, ΔΠΥ σι ἢ συρ- 
Ροϑβι[Ἰοη 15 ᾿πῃροβϑιὉ]6, ὍὙΠ15 6 5γ5 ἴῃ [ἢ6 
ὩΟΧχΙῖ νεῦϑα, 

7. ρρῥιοῦ μα ποί ἀποίδεγ] Ἴῆο Οτοοῖ ννογὰ 
Πογδ 15 ἃ ἀιβεγεηϊ οπα (ἄλλο). [{ 5 ἴο ὃ6 τὸ- 
δτοιιοά παῖ (86 Α. Ν. σοπορδὶς [πὸ τοϊαϊίοη οὗ 
[Π15. ἴο ννβαῖ ργϑοθάθβ, ὈΥ υδϑίηρ ἴδ6 58Π6 
Ἐπ Π5ἢ ννογὰ ἴο {γαηϑίαῖθ ἰννο ἀϊβογοης σοὶ 
ννογάβ. ΒΙσῆὺρ 1ἱρῃκοοϊ ἀἸδογι πη πδίοβ Ὀδίιν θη 
[Π6 τπηραπίτ 5 οὗ ἴΠ6 ἰννο ννογάϑβ {πι15:--- "ἄλλος 
α44:, νυ Ὦ}}6Ὸ ἕτερος ἀιπσμδει ... ἄλλος ἰ5 
ΕΕΠΟΓΑΙΪ σοπῆποα ἴο ἃ περαίίοη οὗ ἰάθη γ, 
ἕτερος 5οΙη 6 {ΠΠ|65 ἱπ|Ρ}165 ἴ[Π6 ποραΐϊίοῃ οὗ γὸ- 
βου ὈΪδηςθ." Ὑπὸ σοηίΓαβί ἴῃ [6 ἀδᾶρὸ οὗ [ἢ 
ἴνο νογὰβ πᾶ ποῖ δἰννᾶγβ8 δᾶνθ Ὀδεθη τηδίη- 
ἰαϊπθὰ : Ὀιξ Ποῦ δηὰ ἰῇ 2 Ο(ὐοΥ. χὶ. 4 (ἄλλον 
᾿Ιησοῦν---εὐαγγέλιον ἕτερον) ἰΐ 15 ΘΧδοῖ. 

μὲ ἐῤόγε ἐφ το»πό ἐδαὶ ἰγομδίο γομ] [ἰῖογα γ, 
ἐς Ὧ5]085 ἰπάθοθά ποτ ὍΘ 50πὶιὸ ἰδδῖ 
(τουῦ]ς γου." ὙΠοΙΟ νγᾶ5 δποίπον Οὐοϑβροὶ 
διηοηρ ἴῃε Οα]διδηβ ἡωὐ “0 αν ας ἐῤὶς, τμαῖ 
σογίδιῃ ρογβοηϑ ὑγ γῸ ὈΠΘΡΓΠΙηΡ {ΠΕΙ͂Γ τ πη 5. 845 
ἴο ἴΠ6 πιὸ ἡδῖιτο οὗ ἴπΠ6 Οοβρεὶ. Δ Βο (Π6 
Ρετϑοῦβ ἀδηοίοά ΌΥ ἴδ νᾶριιθ ἴθστη “50ΠΊ6᾽" 
ΜΈΓ Μὰ ἀο ἠοῖ Κπον: δηά δῖ Ῥδ] ξογΌ ΑΓΒ 
ἴο πᾶπῖδ ἴδτλ ΟΥΓ ἴο ἀεϑοσθθ ποτ πιοῖὸ ὑγὸ- 
εἰβϑεῖγ. ἼΠΕΓΟ 15 ἱπάϊβπαϊοη ἴῃ ἴδ νγῪ νᾶσαδ- 
Ὧ655, ὙΤΠε σοηϑίΓΙΟΓΊΟΙ 15 5: ΠΊΠ ΑΓ ἴο ννἢδί ννὸ 
βπά ἴῃ [ὐκὸ χνῇ!. ο, δηὰ (οἱ. ἰΣ. 8. ΤῊς 
ννογά ἰγαηϑίδιθα “ἰγου δ] 6" (ταράσσοντες) ἰ5 ἃ 
Τοβυτηρίίοη οὗ 1Π6 πιεῖδρῃοσ ἰῇ μετατίθεσθε. 
δΙΓΙΟΙΥ 11 6. ἃ ρος] ἴογπι, ἀρρ]οδῦ]ς ἴο 
{πε ἰπςοὶρίοηΐ δἴαρεβ οὗ γενοϊ α!]οη. 

«υομά ῥεγογ!) [1 ΑἴΕΓΑΙΥ, “ἀγὸ ἀδϑίγουϑ οὗ 
Ῥογνογίηςρ." ΤὍΠὸ τεΐθγεποθ 18 ἴο {πεῖγ ψ}]} 
δηὰ ἱπϊεηϊίΐοη. ὙΒΕῪ ταχμξ ποῖ θὲ υἱτἰπλδί ον 

ΟΑΙΑΤΊΙΑΝΌΘ. 1. ν. 7γ-. 

ΡΕΪ υπῖο γου τῆλη τπδλὲ ψῃϊςἢ 'ψψὲ 
ἤανε ργεδςῃεά υπῖο γοιι, ἰεῖ Πίαι ὃὈς 
δοςυγϑεά, 

9 ΑΔϑ νε 5αϊά θείογε, 80 547 1 ΠΟΥ 
ἀραίη, 1[Γ ΔῺΥ πιᾶπ Ῥγθᾶσ ἢ ΔΠΥ ΟΥΠΕΓ 

δὰ ἘΠ ΡΗΤΟΥ ΘΙ ΟΟ551}: μὲ {ποῖτ ρίδη δηὰ 
Ρυγροϑε ννᾶ5 ἱπογουγ Ὀ4ἀ. δ1 δὶ! ννᾶγῃ 
ἴδε Οφ]δίίδηβ οὗ [ἢς πηοῖϊνο οὗ ἰῃο86 νγβο νοσὸ 
αἰδίυγθιηνς {Ποῖ γ σοῃϑιβίθποΥ. 

8. Βιεεῤῥομσ «ὐε, ογ απ αηφεὶ ἤγονε δεαυεη] 
ΗΘ ϑιρροϑθεθ δῇ ἱπΊροβϑ: Ὁ} }γ. ΝΟ 5ἴΓΟΏΡΕΓ 
ἰαησυάᾶξὸ οουϊὰ Ὀ6 οπιρ]ογεά ἔοτν ϑἰδίπρ τπδῖὲ 
16 οὐ ΠΑ] γ-σοπητλη!σαῖοα (σοϑρεὶ ννᾶ5 4Ὁ- 
50] υἵο! Υ ᾿πιπλτ Ὁ] 6. Ἐνθη [δ δ διπη56)}  δηάὰ 
(Ποϑθ νγῆο δὰ Ὀθθη ἢὶ5 δϑϑοςιδῖθβ ἰῇ δνδηρο- 
ἰἰσίης Ο]αίία (ννὲ Κῆονν ἔτοπὶ Αςίϑ χν. 40, χνὶ, 
1, 6 {παῖ ἴπδ56 σοπιραηίοηβ νγογο 8145 δπὰ Τί- 
τοῖῃ 6115) ννογο ἴο ςοηίγδαϊςϊ {Ποιηθοῖνοβ, δά 
ἴο ργεβεηΐ (ΓΞ ΔΉ ἴῃ δὴ δἱίογοὰ δϑρεςῖ, 
511}} {πὸ οἱά Οὐοβρεοὶ τχιιϑὶ πο]ὰ 15 στουπὰ. [ἢ 
8Ὧη Δη5 6] ννοῦο ἴο σοῖὴθ ἔγτὸπὶ ἤῤάνθη ἃπὰ ὑγὸ- 
5οηΐ ἴἰο ἴδοπὶ ἃ πχοάϊ!ποὰ (σοβροὶ, ἴΠ6 πριϑῖδιε 
νου 6 0 ἴΠῃ6 δῆροὶ, ποῖ ἴῃ ννμαῖ πδὰ Ὀδδη 
ΟΥ̓ ΕΊΠΑΠΥ ἴδυρπὶ ἴο ἴῃς Οαἰδίίαη5. ΟὨτΓγϑοϑ- 
ἴοπΊ ϑιυιρροβδία πεῖς [πδὲ ἴπῸ ἔδ]ϑε ἰϑδοῃοῦϑ ΠΙΔΥ 
ἢδνθ ργοϊεη δὰ {πὶ πεν ῃδά (ἢς βδηςῖίοῃ οὗ 
[Π6 οάοσ Αροβἕϊεβ. "" οη  6}} τὴὸ οὗ [οδη," 
ἢθ βᾶγβ, “"ἀἄοπ᾽ ἴ6}] της οὗὐἨ ἁ Ϊ|4π|65. [7 οπὸ 
οὗ ἴη6 ΠΙρῆοϑε δηξοὶς νγογο ἴο σΟΠΊΘ, ΠΟΓΓΟΡΈ ΩΡ 
(Π6 {γα ΟΥ̓ ΒΊ ΠΑ ΠΥ ργεδομεά, ἢδ πιιδὲ θὲ σὸ- 
)οςεἰοά." 

4ἢ} οὐδέν χουρεὶ,. ἐδαη ἐδαΐ «υδίορ «υὐ ῥαυέ 
2γεαεῤῥε ὙΠῸ ρῥγοροβιιίοη (παρὰ) ἀεποῖοβ 
ὁη6 {Πίηρ βοῖ ΌὉγ ἴῃ ϑ!θ οἵ δποίδοσ, 50 {παῖ ᾿ξ 
15.566η ἴο Ὁ ρὶρδθὶν αἰβεγοπί ΠῸπὶ {πὶ οἴδεῦ 
{Ππηρ. ὙΠ ρῆγαβθ, μανὶηρ δοπι ὈΘΑΓΙῺΡ οὐ 
ἴῃς χυοβίίοη οὗ ἱγαάιίοη, ἢ45 Ὀθεη (ἢς οσοσᾶ- 
βίοῃ οὗ πιυςσῇ σοηίγονεγθυ. ὙΤὴὲ ἰδηρυδρο οὗ 
16 ννῆοὶς ρᾶϑβϑαβε 5 50 βἴγοηρ, ἴμαῖ ᾿ξ ϑθετη5 
τηοϑί πδίῃγαὶ ἴο υπἀετβίδηα [ἢ]5 ρἢγᾶδε ἃ5 ργεὲ- 
οἸυάϊηρ ΔῺΥ ἀδνίατίοη οὗ Δ1Υ Κιπάὰ ἴτοπὶ (δ 
οὐ ρίπ4] οϑροὶ. ὙΠ οθο ννἢο οἰδίπὶ ἴπο εχ] ϑῖ- 
δῆς οὗ ἃ ὑὈοάγ οὗ ογαὶ ἰγδάϊοπ. ςο-ογαϊπδῖθ 
ἢ τῃ6 νυπτίθη ἰγδάϊθοη οὗ ἴδ6 Ν. Τ΄. σεῦ 
ἰΔῖηἱν σληηοῖ βαϊη πλιςῇ ἔγοπι [Π|5 ϑοπίθῃςθ. 

ἐκὲ ῥὶρε δε ἀεεμγαε  Ἡρτο δρᾶῖῃ σοῃίγονευϑῦ 
μπᾶ Ὀδθη διιϑγ. [ἴ Πᾶ45 δε σιρρουρὰ (δῖ 
ὁ. ΔηΔίΠοηη ᾽᾽ (ἀνάθεμα) ἴῃ ἴἢ]5 ράϑϑᾶρὸ ἀδποῖεβ 
Θςο] Θϑ βίο δὶ οχοοπηπηηϊςδίίοη. Βυῖ Ποϑ6 ννθο 
ἢανο ννυἱϑῃδὰ ἴο δεϑῖρτ [ἢ}15 δρῃϑ6 ἴο ἴἴ πᾶν ονοσ- 
Ἰοοκοά 86 ἕδςϊ [Πδΐ 1 ννου]ὰ ποῖ Ὀδ 5υϊῖδ]6 ἴο 
δὴ δῆροὶ, Νοιίδίῃς ποῖα βΌ τοὶ ἀἰδιυτὺθ [06 
Ῥτοροσίίοη οὗ δοεγρίιγαὶ ἔτ ἢ, ἴδῃ τῆς ἰηΐσο- 
ἀυςϊίοη ἰηΐο ἴῇῆς ΒΙΌΪΘ οὗ ἴδε πχεληϊηρα οὗ 
τνογάβ ἢ ς ἢ Ὀοϊοης ἴο ἃ ἰαῖοσ ἀρὸθὸ. ΤὩς νοτγὰ 
“ὁ ΔΏΔΙ ΠΟΠῚΔ ᾿" ἀοηοίος [ῃδῖ νυν ῆϊςἢ 15 ἀενοϊεά ἴο 
ἃ συγδθ, Ὀδοδιιθδο ἰἴ 15 Ὠαίοῆ!! ἴο Οοά. Τἢε 
Ὀεϑὶ σοιηππΠίΑσΥ οὐ ἴΠῸ ρᾶϑδαρε, 50 ἔδγ 85 [5 
ννογὰ ἰ5 αἰεςῖοά, 15 1 οσ. χνὶ. 21. 

9. “4: «υὑε «αἰά δεογε] [ἰ 9εεπὶ5 δεδὶ ἴο 
τεῖοεσ (15 ἴο 81 Ρδυ}β σεσεηΐ (ἰ. ἐς. (Ὠς ϑοεςοηά) 

Ψ’ 



Υ. 10-12.} 

δοβρεὶ υπίο γοὰ ἴπᾶηῃ (πδὲ γε ἢᾶνε 
Γοςαῖναά, ἰεῖ πὶ δα δοουγβοά, 

10 Εογ ἀο 1 πονν ρεγϑυδάς πηδῆ, ΟΥὉ 
(ὐσοάὴ οἵ ἀο [ δ8εεἰς ἴο ρίεδαϑε πῃρδῃὶ 
ἔογ 1 γεῖ ρἰελβεά πηβη, Ἷ 8ῃοι] ποῖ 
δε τὴς 5εγνδηῖ οὗ (γίϑβι. 

νἱϑ ἴο Οαἰδῖα. 866 ἴδε [πιγοάδυςοη. Ῥτο- 
ὈΔΟΪΥ ονθὴ ἴπεπ ἴδετε ννᾶ8, ἰῇ ἴΠ6 τηϊπὰ5. οὗ 
δῖ Ῥδὺ] δηὰ ἢδ15 σοπιρδηίοηβ, ϑοπΊῈ Δρρυεῆθῃ- 
ϑίοηῃ οὗ βοκίθηθϑϑ: δηά ἰξ πὸ 5δᾶπιὸ Ὠυρεγῦο]ςαὶ 
ἰδηρυᾶξο νγἂϑ 5εἃ οἡ τῃδῖϊ οςςδϑίοη ἴῃ ἴΠ6 ὙΥΑΥ͂ 
οὗ ναγηίηρ, ἴἃ ννου]ὰ ὈῈ νν εἰ] γειηοσηογοά, 

ΤΡ απν »παπ ῥγεσὴ Ἐλδίμοσ, “1 ΔΥ Ομ 9 
ΡΓΘΔΟἢ,᾽") 50 85 ἴυ ἱποίυάο ἴΠ6 Πγροίμεβὶβ οὗ 
ΔΠΡ615 45 νν6}}] ἃ5 πιθῶ. Ν.Β. Τῆς Α. . ρἶνος 
ὙΠ 5 ΠΕ οΙοπ  δοσυγαου πὸ ἀϊβογεησο Ὀοίνγοθη 
{πὸ ἐάν τις εὐαγγελίζηται οὗἉ ἴπ6 ξΟΓΠΊΕΥ γοῦβ6 
δηά ἴΠ6 εἴ τις εὐαγγελίζεται οὗ [πΠ|5. [πη Π6 
ἰφῖίοῦ οἂϑα ἴῃ6 Πυροίθϑῖὶ5 Δρρσόδομεβ πιοσα 
ΠΟΑΙΙΥ (86 δἰδίετηθηίΐ οὗ ἃ ἕδεϊ. 

1ο. ΑΞΒΕΚΤΙΟΝ ΟΕ ΗΙἸ5 ΟὟΝ ῬΚΕΕΡΠΟΜ 

ἘΚΟΜ ΤΙΜΕ-ΒΕΚΝΙΝΟ ΑΝῸ ΟΡ! ΗΙ8 ΑΒ590- 
ΚἊΕΟΤΕ ΑΡΚΕΘΙΑΝΟΕ ΤῸ ΟΗΚΙ5Τ. 

Οη [δὲ τπηοδηϊηρ οἵ {Π1|5 αἰ ΕΠ συ νογϑο, 566 
Αἀάϊθοηδὶ Νοῖο δὲ ἴη6 οῃὰ οὗ ἴδε (δμδρῖοσ, 

10. ον ἀο 1 ποαὺυ ῥεγυμασε νιοη, ογ Οοα3]) 
ἴπ (᾽6 ϑβοοοπά ρατγί οἵ ἴπθ ϑβοηΐθησθ νῦὸ πχιιϑῖ 
ΒΙΡΡΪΥ ἃ νοεγὺ νι] ἃ ἀἰογοπὶ ϑμδάθ οὗὨ πιϑρδη- 
ἴῃς ἔγοπὶ “ρειβιδαθ," [Ιἢ ἴἢ15 {ΠΟΤ 5 πο 
αἰβσυ!γ. ὙΠὶ5 18 ἃ ἔγεαιιθηῖΐ ποορϑϑιυ ἱπ 
ςοοηάοποεά νπτηρ. ὉΠ6 αιιοϑίίοη, πιοτὸ (]}}γῪ 
ορεποά ουἔ, 15 {π|5: “δῇ δΔηγουθ 5ΑΥ ἰδμδῖ ἴῃ6 
Ῥυγροθο οὗ ΠΥ [ΠἔπῈ ΠΟΥ 15 ἴο σοηῃο!]αῖο τηθη 
ὕδῃ 1 ποῖ {ΓπῚ 54Υ ἴῃδϊ ΤΥ τυ πρ ἀσδίγα πον 
15 ἴο νη ἴΠ6 ἀρρτγοδαίίοη οὗ σοά δ" Τῆς “ἔογ" 
δὶ 1ἴΠ6Ὸ Ῥεσίηπιηρ ᾿ἰηΚ5 1ἢ]5 οἡ ἴο ϑοιηδίῃϊησ 
ὩΣ πιυδπῖ Ὀ6 ιἱπάογοίοοά, δηὰ ννὲ σδη ννε]]} 
Ὀεϊίονο [Πδὶ ἢ6 ον παῖ δοσυβδίίοηϑβ οἵ {1π|6- 
βογνίηρ δηὰ ἱποοηῃϑιβίθηου ἢδὰ Ὀδεη Ὀτγουρὰὶ 
ραϊηϑῖ πὶ ΌὉΥ ἴθοβθα ννῇο ψόγὸ ἀοργεοϊδιης 
ἢ1|5 Α ροϑβίοϊ]ις δι πο ΠΥ. 
“1 γει ρίαν »ιεη, 1 «ῥοωϊά ποί ἐξ δὲ “εγυαηΐ 

97 ὥδνγμε)] Μόοτε δοουγαΐοιυ 17 Σ ΤΘΣΘ γοῖ 
ὈΥΤΊμα ὕο Ρ16085809 295. ΤΠο νοτγὰ “γεῖ᾽ 
τραιυΐῖγοβ οχρίδηδίίοη. [{ 45 Ὀδθη δαϊὰ (δὲ ἴΐ 
σδπηοΐ τοῖεσ ἴο ἴπο {ἰπ|6 Ὀείοτγο ἢ 15 σοηνυθγβίοῃ: 
ἴογ [δὲ {πθη ἢθ νγᾶβ ἃ σγιιοὶ ρεγβοσυῖοσ δπὰ ἰη- 
Παπιεὰ νυ ὈΪσοίσγ. Βυϊῖ [ἢ]5 5ἰδῖο οὗ πηιπὰ 15 
αιϊίε οοηϑβιδῖθηϊ νυ] ἢ ἃ Κοθη ἰόν οὗ ῃυπίδη Ὧρ- 
Ῥτοθαίίοη : ἀπά ννὲ ᾶνὸ δρυπάδηϊ ργοοίβ οὗ ἴῃ6 
δ6Ώ 5 ΠΠνθῆθ55 οὐ ἢ5 πδίυγο ἢ γοραγὰ ἴὸ 6 
ορίϊηϊοῃ οὗἩ οἴποῦ πηθῃ: 50 {παῖ ᾿ξ 15 ἴῃ ΠΟ ὙΥΑΥ͂ 
δ ΓρΓίϑιης, 15 ἢΘ ννᾶ5 σοῃϑοίουβ οὗ μανὶπρ Ὀδθη 
ἰοὰὰ ὉΥ {Π15 τεπάρθησυ ἰηῖο βογίοιιϑ ἔδιιϊ ἀυγίης 
ἢ 15 δαυ] θοῦ 16. δεὲ πὲ ' Ἡ ]δοδη 1,οοζιγοβ᾽ ῸΓ 
1862, οἡ ἴδε 'Ομδγαςίογ οὗ δῖ δὶ}, τὰ οα,, 
ῬΡ.102. ὙΠΟ ρῆγαϑο ""ϑοσνδηῖ οἵ (γιϑ[ " 15 τηογο 
ῬΓΟΩΡΕΥΙ͂Υ “ϑἷδανε οὗ (ῃτϑι:" δπὰ [ἴ σεπιϊηὰϑ κι. 
οὗ νὶ]. 17. 866 {πε ποῖδ οἵἷἱ [ἢδϊ ρδϑϑᾶρθ. ὉΤπΠ6ὸ 
ΔηΓΠΠ65185 μοσγα θεΐννθοη “ΟὨγ5ῖ" δῃηὰ “τηθη 
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11: Βιυῖ [1 οςεγ δ γου, Ὀτείδγεη, 
ἴηδῖ τῆς ροϑρεὶ νγῃὶο ἢ νγα8 ργεδοπεά 
οὗ πὲ 18 ποῖ δίζεσ πιδῃ. 

12 Ἐογ 1 πειῖδογ τεςεϊνεὰ τ οὗ 
πιᾶΠ. ΠΕΙΠοΓ ννᾶ8 1 τλυρῆς 1, θαζ ὈΥ͂ 
ἴῃε τενεϊδείοη οὗ [εϑυ8 (ὠγβῖ. 

βῃουϊὰ ποῖ Ὀ6 υποὐυϑεγνοα. ὅ866 ἠοΐδ οἱ. ζ. 
ΑΞ5 ἴο ἴδ6 ζοπογδὶ βεηςπηοηξ οὗ [15 Ῥασί οὗ 
8.6 νεῦϑο, ἰἴ τοϊϊογαΐεβ νυμδὲ νγᾶβ 5δἱα ΟΥ̓ οὐ ζ 
1μοτά, τῃδξ “ο πλδῃ σδῃ βόῦνε ἴννο τηδϑίθσβ.᾽" 

ΣΙ, 12. ΑΒΒΕΚΤΙΟΝ ἸΗΑΥΤ ΤῊΕ ΟΟΒΡΕΙ, 
ΨΉΙΟΗ ΗΕ ΡΚΕΑΟΗΕΡ ΑΒ ΜΑΡΕ ΚΝΟῊῪΝ 
ΤΟ ΗΙΜ ΒΥ ΙΝΘΕΡΕΝΌΕΝΤΥ ΚΕΝΕΙΚΑΤΙΟΝ, 

11. ΜΒω: 1 γε γοι, ὀγεί δυο ἨΦφδ πλλκοβ 
᾿ὶΞς βἰδίεπιθῃηϊ Ποὺ ἴῃ ἃ σδ ΠΊΟσ ἴοθθ. δ ἰπὶ- 
Ραϑϑιοηθὰ ᾿ἰδηριιδρο οὗ ἱπάϊζηδίοη ἰ5 ἰοῦ Ὀ6- 
Ὠϊηά : δηά [πε ἴεγτῃ “Ὀγεϊῃγθη ̓ 15 σοῃο! ΠΟΥ͂ 
δηὰ βοηῖ]6. 866 11]. τς δηὰ 'γ. 12ὥ.. ὅδ ἔοττῃ 
οἵ ἐχργεββίοη (γνωρίζω ὑμῖν), υϑεὰ Βετε ἴο ςΔ]} 
δἴϊοπίίοη ἴο βογηείδιηρ ννῃιοἢ δ 5 δρουῖ ἴο 
5ΑΥ͂ Οὗ ρεςυ ἰᾶγ ἱπηροτίδηςε, 5 ἔουπά (πουρὰ 
ΥΔΙΓΙΟΙΒΙΥ τοηἀογοά τη ἴῃ. ΑΝ.) ἴῃ σ ὕοσ. χυ ὲ 
δηὰ 2 Οὐογ. νἱῖ]. 1. 

πο αὔδν ρ»ιαη)] Νοῖ ΔῇἔῸσ ΔΠΥ Βυπίδη ἔϑῃϊοη 
ΟΥ πιοάς οὗ ἱδβοιρῃῖ. ὍὙὨ15 γεΐεσβ ἴο ἴη6 οὔἢδ- 
ταςῖεγ οὗ ἴδ Οοβρεῖ, ποῖ ἴο 115 οτίψίη. [{ 18 
ἃη ἱπηροτγίδηϊ γτεπιαγκ Ὁγ Βίβμορ 1 ἱσῃιοοι [δῖ 
1815 ρῆγαϑε (καταὶ ἄνθρωπον) 15 σοπΠηρα ἴο [δῖ 
ςΒγοποϊορίςοδὶ σγοὺρ οἵ ἰἸεϊϊει ἴο νης ἢ [8158 
Θρίϑι]Ὲ θεϊοηρθ. ὅε6 Ἀοχῃ. ||. ς; σ Οον. ἐ, 
3, ΙΧ. 8, χν. 4. 

15. ῥὸν 1 πειέδεῦ γερο υεα ἐῤ Γ᾽ ν»ια"}] ἴῃ 
1015 νϑῦβο πὸ βῖνοβ ἃ (γοεξοϊὰ ὑχοοῦ οὗ ννῃαῖ 
6 Πδά 54᾽]ἀ ἴῃ τῆς ργθσθάϊηρ νοῦϑθ. Απὰ ἢγξὲε 
6 5ᾶ4γ58 τμδὰὲ μὲ ἀϊά ποὶ σεςεῖνα [6 ] 
ἔγοπι πιᾶῃ. Τ[ιιϑὲ 8ἃ5 ες ἢδὰ ϑαἱὰ δῖ ἴῆδ Ὀορίη- 
πὶπρ οἵ πὸ Ἐρί51}6 (1. 1), [παῖ ἢΪ5. ς8}} ἴο 1} 6 
Αροδβίεβῃρ μβδὰά ὕδθεηῆ νι ποὺΐ ΔΠΥ ἢιυπΊδη 
ΔΕΘΏΟΓΥ, 50 ὨΟΥ 6 58γ58 ἴπαὶ ἴθ τενοϊδίίοη οὗ 
ἴῃς (σοβρεὶ σᾶπὴς ἴο κἰπὶ νου ΔΩΥ Βυπιδη 
Ἰπϊεγνυθηςίοη. 
ΒΕΓ ἰ8 τηοτὸ πηδδηΐηρ, Ὠοννόνεσ, ἱπ 1Π6 

ΡὮγΑΘ6 ἴδῃ Δρρεδβ ἂαἵ ἤγξὶ βίρῃ:. ὙΠ ρτὸ- 
πουη 15 οπρῆἤδίς : δηὰ {ΠπῸ σοτγτοςοῖ ἰγδηϑβϑιδτίοη 
ὑνουϊὰ Ὀ6 “ὩΘΙΌΒΟΣ ἀϊὰά 1 τοςεῖνε ἰἴ ἔτοπὶ 
τγ6η." Ηδ σοιηρᾶσοβ ἢ]8 οὐ οδβϑ6 ὙἹἢ τῃδὲ 
οὗ οἴδμον Αροβίϊεβ, δηὰ δεϑογίβ ἴμδὶ ἣἢθ ννὰ5 δῖ 
ὯῸ ἀϊβαἀναπίασε. [ἔ Ῥεῖΐεσ οὐ [4π|65 οὔ [οῇη 
τοςεἰνεά (6 (σοβροὶ ὉΥ αἰτεςῖϊ σοτηπιιπὶςδίΐοη 
ἴτοιὰ ΟὨγίϑῖ, 50 ἐἸὰ 6. [{ 15 16 584Π|6 ἅ596- 
Ὀοη, [ΒοιΡἢ ἴῃ δι Γοηροσ ἴουτη8, ἃ5 ἴῃαΐ νυν ςῖ ἢ6 
ΓΛΔΪκ65 οἰϑονν ποῦα: κ᾿ ΑΓῸ (ΠΟῪ Δροϑί!οϑὴ 90 Ὧπὶ].} 

μεδεῦ «υαἡ 1 ἰσυσδὲ 11] ἨἩᾶδετο 15 ἃ βεοοηὰ 
Ροϊπί, ὑροὴ νοι Πα ἰΔγ5 δἴγεβΒβ.1 ὙΠῸ ςοῦ- 
ἴγαϑί 15 Ὀείννθεῃ ργοργεϑδῖνε Ὠυπιδῃ τοδοδίηκ 
δηὰ ἀϊγεςῖ ἀϊνὶπε τενοϊδίίοη. ὙΠ εΓο 15 ποίῃιπς 
ἴῃ [Π15 ἴο ἔογθιά {ἢ ὈδΠεῖ τΠαὶ ΌὈΥ ϑιισσοβϑινο 
τενεϊδίίουβ 6 στδάυδιν οὐϊδιηοὰ ἢ1}} «ἀπὰ 
[]}]εῦ Καον]οάρε οὗ ἴ86 ἀδρῖδ8 οὗ ἴῃς Οοθρεῖ. 
δι ὁγ ἐδε γευείαελοπ οὕτως Οδγμ ἴῃ τὰς 

495 



ΟΑΙΑΤΊΙΑΝΘ. Ἱ. 

14 Απά ρτοβιεά ἰπ τῆς [εννβ᾽ τὸ- 
Ἰρίοη ἄρονε πιδῃῦ ΠΥ ᾿Θα4ι4 15. ἰῃ ! οι. 
Γ]η6 ονν πδίίοη, δεϊηρ πιούα ἐχοδοά- γρανε 

496 ἱν. 13, 14. 

12 Βογ γε ἢᾶνε πεαγὰ οὗ πιὺ ςοη- 
γειβαῖίοη ἴῃ τἰπχε ρᾶβϑὲ ἰπ ἴῃ [δννβ᾽ 
ταὶ ρίομ, ἤονν ταὶ θεγοπά πηδάϑυγε 1 
Ρειβεουῖεά τὰς σῆυτοἢ οὗ (σοά, δπά 
νναϑῖεά ἴἴ : 

ἘΞ ΙΞΞΞΞΉῊ ΝΣ ΤΣ 

ἴννο ρτεοθάϊηρ οἰδυϑεβ ἢ6 ἢδ5 ϑίαιθα, πο}αιίνεϊυ, 
ἔτοπι ννῃδὶ βδοιγοθβ ἢ ἀϊὰ ποῖ τοοθῖνο ἴῃς Οο5- 
Ρεὶ. Νὸνν Π6 βίφίθϑ ροϑι νον ἔγοπι ννἤθησθ Πα 
ἀϊὰ τεςεῖνο τ, ὙΠῸ ΗΠ] ππατίοη σᾶπλθ ἴο ΠϊΠὶ 
ἀϊγεοῖ ἔγοπθη [6815 (τισι. Α αυδσϑίίοη 511] 
ΤΟΙΏΔΙΠ5 845 ἴο ἴἢ6 {τὴ νν ἤδη (ἢ 15 “" γσονοϊδτίοη ἢ 
νν)85 ξίνθη: διὰ [6 στιρῃϊ δηϑννοῦ 8 ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ 
1815, (δῖ 1 σᾶπιθ οὐ {πὸ ννᾶὰγ ἴο απιᾶβοι5: 
ποῖ οννόνοῦ (Ππδῖ (ἢ15 πϑϑὰ ὀχοϊυάθ σι ϑοημθηῖ 
του διίοηβ: δη ὄϑρθοῖ!} Υ νκνὸ τιιδὲ ἘΠ ηΚ οὗ 
Ατδοϊᾶ (υ. 17) 85 ἃ ργοῦδ᾽]θ βοθπα οἵ ἔα ΠΕΣ 
Πα πιηδίιοη. 

1,-π-24Δ.'. ἩΙΒΤΟΚΙΟΑΙ͂Ι ΡΕΟΟΕΡ ΤΗΑΥΤ ΗΙἴ5 
ΑΡΟΒΤΙΕΒΙΙΙΡ ΑΝ ΚΝΟΝΨΕΠΘΕ ΟΕ ΤΗΕ 
ΟΟΞΡΕΙ, ΕΚΕ ΙΝΡΘΕΡΕΝΘΌΕΝΤ. 

Ηθ πονν επίογϑ 6} } εγαῖοῖΥ ὑροη ἃ σδγοξα] 
δηά ἀεϊδι!οὰ ρῥγουῦ οὗ ἴπὸ ἢ οὗ τῆ6 5ἴδῖθ- 
τηθηΐβ τηδθ αὔῦονθ. Ηδ ἤτγϑϊ ροϊηϊβ ουΐ {παῖ 
δὸ δὰ Ὀδοὴ ἃ ρεγβοοιῖοσ οὗ ἴπ6 Οπυγοῇ δηά 
ποίογοιβ ἔῸγ ἢ]5 2θ] ἰῃπ [πάδῖιϑπη. ΕοΥγ ἴΠ6 
σοπνογβίοη οὗ βοὴ ἃ πιδῃ 1 ινιηθ Ἰηϊογροϑιίοη 
νγ 45 Θ556 [14] (13. 1) Νοχί ἢδ βᾶγϑβ ἴῆδϊ οὐ 
ἢ]5 σοηνογϑίοη ἢ6 δὰ πὸ σοπηπλιηισαίίοη ΧνῈ ἢ 
τιδῃ αἱ ἃ}} πὰ ἀϊὰ ποῖ μὸ ἴο [εγυβαίεπι (1 ς---- 
17). ΤΠιγάϊγ, ἢ βᾶγϑ παῖ, ννῆδῃ δε ἀϊὰ βὸ 
ἴο [εγιιδαϊοπι, [᾿ ννὰ5. ποῖ {Π}] δου [ἢγθθ γϑδγϑβ, 
δαὶ πὸ ννεηΐ ἴῃ ογάθγ ἴο πηᾶκο {π6 δοᾳυδιηῖ- 
δηςο οὗ Ρεῖΐου, πὰ βᾶνν ΟἿΪΥ οὔθ Οἴποσ Αροβί!θ 
18, 19). [ἶπ (δε τουγίῃ ρίαοθ, δἰζοσγ ἰθᾶν!ην 
τς ἢδ ννᾶ5 ἴῃ ἃ ἔλγ οἱ γορίοη, δηὰ νν88 
ποῖ ρθΙβοη}}Υγ Κποννῃ ἴἰο ἴῃς (Ἰ γβεϊλῃβ οὗ 
]υἀχ4, ᾿πουρἢ {ΠΟΥ τεσορηϊϑοα ἈΙΠῚ ἃ5 ἃ ἰγὰθ 
Ῥτέδοῦογ οὗ ἴη6 Ουθρεὶ (21---24). 

18. δον γε ῥανε ῥεαγ)] Μόοτὸ Ἴούτεςῖν 
γο θᾶασχά, Δνῃρη δῖ Ρδιιὶ ννᾶβ8 ἤγϑί ἴῇη Οδ- 
Ἰαῖϊ4, ῃ6 το] τμ6πὶ οὗὁὨ ΠΙ5 ργενίουϑβ Πιβίογυ : δηὰ 
(ΠΟΥ πλιιϑῖ ἤᾶνο ποαγὰ [86 ραγίϊςι]αγϑ οὗ 11 ἔγοτη 
Οἴου βϑουγοθθ. Ηδ ννὰβ ἴοπά οὗἉ τείδστιης ἴο. 
(86 {πιὸ ὑν ἤθη ἢ6 Πδά Ὀθθη ἃ ρεγβοοιιΐοσ, 866 
(Ὀεϑίθβ τ (ογ. χν. 9, δηὰ 1 Τίιπι. ἱ. 12) ἢϊ5 
ννογὰβ Ὀείοτο [πὸ [ενν!δῃ πλοῦ (Αςί5 χχίϊ. 4,5) 
δηὰ ὑείοτο Ἐεβῖιβ πὰ Αγτίρρα (Αςῖβ χχυὶ. 
1ο, 11). ἴη θοῇ {Πε886 σαϑθ8 ὃς ϑροΐῖζο, ἃ5 6 
ὙΓ65 ἤογα, ᾿ηΘΟΓ δροϊορεῖς ςοηάι!τοη5: δηά 
{Π||5 ϑ' π} Αγ Υ 1ῃ ἢΐ5 ΤΊΔΠΠΟΙ οὗἩἨ ἀγρυΐηρ πϊσἢξ 
πιοβϑῖ σογτϑοῖγ ὕδ ἰογπιθα δη΄ “ ὑπ οϑισηθα ο0- 
ἰηςσϊάδηςο." 
7 εοπυεγυαίίοπ,, ἐπ ἐδο ὕεαυε, γε σίοη} ΒΥ. 

ἐς ΟΠΥνΟΥΒΔΓΙΟΠ 5 τποδηΐ ἤσγο “ὁ σοπάιςς)" οἵ 
ὀγΝΑΥ οἵ ᾿ἰν!ηρ.᾽" 

δῖ Ῥδὶὶ] 85 ἴνγο ννᾶγβ οὗ ϑροδκίηρ οὔ ἴῃ6 
7εν 5} τε] ρίοη, δοσογάϊπρ 45 6 πηλ 65 ἢ ΠΊ56] 
ἃ ενν ἴο ἴπΠ6 ενν οἵ ἃ Οὐσεμί!ο ἴο ἴῃς Οοπ]6. 
Τῆι5, ἴο ἴάΚοὸ ἴΠ6 ἵννο ἀροϊορεῖ!ς βρεθςδϑ ἰη [ἢ6 
Αςῖϑ οὗ ἐδὸ Αροβίϊθβ, ἰο νυ ῃϊο ἢ τγοίεγεηςς ἢ29 

ἹΠΡῚΥ Ζελίοιιβ οὗ τῆς ἰγδάϊ το 8 οὗ ΓΥ͂ 
[λῖλοσβ. 

}υ5ῖ θδθη πιδάθ, βρθακίηρ ἴο {86 ΔηΡΤΥ [οὐν 58 
ΤΊΟΌ ἢδ 58γ5 ἴῃδλὲ {πε Ἰεϊίοιβ ἢ οὐϊδίηθα 85 ἃ 
ΡοιβοσυΟΥ γεγο ἕογ "ἢ Ὀγοίγοη ̓ δὲ ᾿λᾶπιᾶς 
συ 5, δηὰ [πλὶ Απδηΐϊδς ἴσο νγᾶ5 “"" ἀδθνυοιι 80- 
σογάϊηρς ἴο {πὸ ἰανν " (Αοεῖδβ χχὶϊ. ς, 12). δρεαϊ- 
ἴῃς ἴο Ἐδβίυβ δὰ Αρῆρρα, ἢς 54γ5 παῖ “"ἢ6 
ον 5 Κπονν ἢ5 τηδηποῦ οὗἁ 11ἴ6 ἔτομη ἢϊ5 γουῦ ἢ 

᾿ δηά σοπῃρ δίς παῖ "" [νν5᾽) νγνεῦθ ἢ]5 ΔΟσΊ 56 Γ5 
(Α-εἰϑβ χχνὶ. 4,72). [|ἡη τῇδ οπθ σᾷϑθ ἢδ6 ϑρϑαδὶζβ 
ἃ5 ἱξ 6 νοῦ νη [ἢ6 σρθογε οὗ {πιά αίϑπῃ, ἴῃ 
1Π6 Οἵ ποῦ ἃ5 ἰξ [υὐλδὶδπὶ ννόγθ ὀχίεγηδὶ ἴο ᾿ἰπὶ- 
561. (Οὐομηρᾶτε ἃ σἰπιϊαγ Ἴσοηϊγασξ Ὀεΐνγοθη 
Ἀοπι. ἰχ. 3, 4 ἀπά σ Ὑ8655. 1. τς. ἴη τὸ 
ἴννο νϑῦϑοβ Ὀθίοσγο 05 δε ννάνογβθ Ὀδεΐννοθη ἴΠῸ 
ἵἴνο πηοίποάβ οὔ ϑρεακίῃρ οὗ [πὸ ονν8. 
“ ]υἀδίδπι " (Ἰουδαϊσμὸς) ἰ5 ἰῃ 1156} ἃ πουῖγαὶ 
ἴογτη: δηὰ ἤογὸ ἢ6 0.565 Ιἴ 8ἃ5 1ἢ ᾿ξ ΨΕΓΟ 5ΟΠΊΘ- 
Κρ εχΐογῃδὶ ἴο ἢϊπΊϑο . Ηδ 15 δα ἀγοβϑίης 
Οδηῖ]ς ΟΠ βέαπβ, οὐ ννῃοπὶ [ενν5 ἀγὸ ὀχοσί- 
ἴῃ ἃ τη !ϑοῃίονουβ ἰπἤπιθηςθ. 

ῥοαυ 1ῥαΐ ὀεγο"ἀ »ιεασαγ 1 ῥεγιεομίεά ἐδὲ 
εὐωγῶρ οΓἡ᾽ Οοἢἡ ἴῃ ΒΑγπιοηΥ νη ννῆδὶ δᾶ5 
Ὀόθη βδιὰ αῦονο ννὲ 5ῃοι)ϊά πιδικ πονν ἢ6 βρϑδκε 
οὗ 1ῃὲ ΟΠ βείδη ΟΠαγΟἢ ἃ5 ἃ ὈΟΟΥῪ ϑορασαΐδ 
ἴτοπι [υἀλίδπι. ὙΠΕ ἰδηρυᾶξε 15 ρ γος Ιου [δὲς 
5416 ἢ Σ ΟὐοΥ. χΥ. 9. 

«υασἱεὰ ἢ Ἧς ἀϊὰ διὶ5 Ὀεδὲ ἴο ἀεδίσογ ἴἢ 
ΤῊΟ βαπὶὸ Οτεοκ νυγὰ 15 υϑοὰ ἴῃ Αςῖβ ΙΧ. 2:. 
866 Ὀεῖονν ἴῃ 115 σμαρῖου ν΄ 23 

14. νοπιοάῖ ἐπ τδε οεαυ, γε σίοη ἀδουέ 
"παην Ἐν ἐσφια 5] Μᾶῶοτε σογγθο  τὰδᾶθ Ῥ»χο- 
ΕΤ955 ἴῃ 7 πἀδϑ151τ.. Ηζς [45 }ι:5ῖ ὈδΘΠ 5ροδῖς- 
ἴῃς οὗ ἢΪ5 ρεγϑοσυϊίοη οὗ ΟΠ γί ϑεϊδηβ 85 ἃ ὑγοοῦ 
τῆδλί ᾿τνὶπο πιογνθηίίοη τηιδὲ ἤν θθθη ποράρὰ 
ἴο τηᾶκο ἢϊπὶ ἃ Ὁδηβίίδη. Ηδς πον ρυῖ5 ἔοϊ- 
νναγὰ δηοίδον δϑροςῖ οὐ ἢ15 δαυ] ον 16 νυ Ὡς ἢ 
νν»5 ἃ ὑγοοῦ οἵ ἴῆε ϑδδτὴθ {πίηρ : δῃὰ ποθ 6 
βροᾷῖς οὗ [ἀλη [ἢ ἃ 655 ἢοβί]θ ἴοπθο. Ηδ 
νν5 αἰδιϊπρυ ϑηοα ἀπιοηρ 15 σΟΠίοΠ ΡΟΓΑΤΙ68 
ἔου το] ρίου. 264] δηὰ ἔογ ῬγοῇβοίεποΥ ἰπ ἰοξαὶ 
Κηονν]ϊεάρο. [|ἢ [Π]|5 ἴπογο ννᾶβ ϑυσγυτῃης ἴ0 
τηᾶκο πὶ ἃ Κϑοη ὀορροποηΐ οὗ (ΓΕ ἰδηΠγ. 

ἐπ γε οαυπ παλοα)] ΕΘ υ865 ΘΧΔΟΙΥ ἴΠ6 
5ΔΠῚΘ ΡὮΓΑ56 ἴῃ ϑρϑοςθβ γσοσογάθα ἴῃ ἴῃ Αςίβ. 
866 χχίν. 7, Χχυϊ. 4, ΧΧΥΪ. 19ο. ΤΠ ἰ5 ἃ 
οοϊησίάδηςσο ννἢϊςἢ 5μοιϊὰ ποῖ Ὀ6 ονετὶοοϊκοά. 

ὀείπρ γιοῦ ὀχερεά πρὶν “εαίομς οὗ ἐδ ἐγαά)» 
ἐΐοπς Ὁ νιν ,)αἰδεγυ] ὙὍδε Οτθεῖ (ὑπάρχων) 
ἀεηοῖοβ ἴῃδῖ ἢς Ππδὰ ἴἢ!5 264] ἔγοτῃ ἴῃ ου5εῖ--- 
ἔγοπι 5 γεσγ Ὀογποοά. ὟΝ ε πὰ ῥγθς βεῖὶγ τδ86 
ΒΆ)6 ἰδηρυδρο ἰπ Αςίδ χχὶ. 2ο. ὙΠοῈ νγᾶβ ἃ 
ΡΑΓῪ ἃπιοηρ ἴδο 7ενν5, ννἢϊοἢ ρ]ογιοὰ ἴῃ {δ 
ΠδΠῚ6 οὗ ““Ζοδὶοῖς,," δηὰ νηοῦ ρᾶνο [18 ὩΔΙῚΘ 
ἴο οπο οὔ [πο Ἴννεῖνο, ϑἰπιοη Ζεϊοῖοβ. Τὸ [ἢ 
ΤοἸ ρου ΡΑΓῪ δὲ Ῥδὺ! πᾶν ἤανε Ὀεϊοηβοά, 
Α5 τορασγάβ ἴτ6 ψνογὰ ποθ ἰταηϑιδίοὰ “1τὰ» 



ψ. 15, τ6.] 

ῖς Βυῖ ψδεη ἰξ ρελβεά Οοά, 
Ψο ϑβερᾶγαῖθα πὶὲ ἔτοπὶ ΠΥ πιο- 
{Ππεγ᾿5 ψνοπῖῦ, δηα οδ]]εὰ γπῸ ὈΥ ἢ 8 
στλςε, 

ἀϊτοη," ὃ 8 ροϊηίθοἃ ουὖξ᾽ ὈΥ ϑοδδηῆ (1ῃ 
1,ληρεβ "(Οπιπιθηζαγγ,᾽ Ρ. 24) ἴπαὲ ἴδ ““ἐπὶ- 
Ὀγᾶοθβ Ἔνογυτ πη Ὡς ἢ 15 ἰδυρῆϊ δηὰ παπάρα 
ἄοννη, Εἰ ΠΟΥ ΟΥΑΙ οὐ ἰῃ Ὑντ ηρ, οὐ ἴῃ Ὀο(ἢ 
νψΑγ5, ἔγοπὶ βοηθγαίίοη ἴο βεηογδίίοη".---ἰῃδί 1ἢ 
ΤΆΔΥ ὃδ6 υιϑοὰ ἴῃ ἃ ἐδνουγδῦ]ς βθηϑο, ἃ5 ἰῇ ἱ (ου. 
Χὶ. 2: 2 ΤΠ655. ἱἰ. τς, 111. 6, ΟΥ ἴῃ δὴ υπηξλ- 
γουΓΔ Ὁ] ΟπΘ, ἃ5 ἱπ Μδγκ νἱϊ. 3, ς, 8: (οἱ. ἱ. 
8---[ῃδὶ ἴῃ {Π1]5 ρᾶβϑδαρθ ἴἴ πλθδῃ58 “6 γῇ οἷ6 
]ον πῃ το ρίοπ, οὐ πιοάς οὗ ννυογβηϊρ, ἀϊνὶπα 
δηάὰ δΒιιπιδη, Ὀϊξ ἴῃ ἴῃς ῬΠΔγιϑδις 56η56.᾽" 

15---17. Ηδ πονν ρᾶϑϑ685 ἴο (6 {π|6 νυ ῃ] ἢ 
ἱτητηθ:Δἴο]Υ ϑιυςςεοάδα ἢϊ5 σοηνογθίοη. Αἱ 
(Π15 στο 4] ρετιοα οὗ ἢ 5 {πὸ ννῆθη ἴῃς (ἢ γ5- 
(14η τονοϊδίιοσ ννᾶ5 σοπηπιιπιοαίοα ἴο πὶ, δηὰ 
[ὸ γοςεῖνθα ἢ 5 σ}} ἴο πε Α ροβϑίθβῃιρ, ἢς δὰ πο 
σογηπλιηισδίίοη ννῃδίονου νχιΔ (6 οἱάογ Α- 
Ροβιῖϊο5. [Ι͂η ἔδοϊ ἢθ ννᾶ5 ἔασ ἀϊϑδίδπε ἴτοπὶ ἰογὰ- 
54] 6π), ποῦ ἀϊὰ ἢδ τοραγὰ ἢ! πΊ5ο ] ἢ 45 ὑῃ θοῦ ΔΗ͂ 
ΠΟ ΘΒ ἔοσ βοὶπρ λιΓΠογ. 

156. «ὐδο τ:τεραγαϊεά γη6 ὕΟΙ 17 γιοῦδεγ" 
«υο»»ὁ)] ὌῊΪ5 νογβίοη τι ρ ἢ ΘΑ ϑ.]Υ Ὀ6 πιϊδιπάοι.- 
δἷοοά. ὕΤῆο πηοδηΐϊηρ ἰ5 παῖ ουθὴ ἔτγοτῃ ἢ 5 
διγ 81 Ῥδιι)] ννὰβ δοῖ δραγί Ὁγ Ὠινὶπο ργθάθβ- 
Εἰηδίίοη ἔου {πε ννοῦκ ἴο νος ἢ 6 ννᾶ5 δρ- 
Ῥοϊηϊοά, 80. ἰϑαϊδῃ (Χ]ῖχ. 1) δηά [ογεπι δῇ 
(. 5) ϑρθᾶκ οὗ τπεῖὶγ οὐνὴ ὑγθάδϑπδίοη, ὄνθη 
Ὁπὶ Ὀίγίῃ, ἴο {π6 ργορδεῖὶς οῆςθ. 8: Ρδὰὶ] 

11.565 51:}}8Γ ἰδηριιαρο γοσασάϊπε Πἰτλϑο] Ίη Ἀ Οπι. 
ἴ. 1. [{ 156 ἂῃ δϑϑϑηϊδὶ ρᾶγῖ οὔ ἢϊ5 ἀγγυπιοηΐῖ 
Βοτγε [δῖ ἔγοπι ἴῃ6 ἢγϑί τιοπιοπί οὗ ἢΐ5 ὀχ ϑί- 
δηςο ἴτ ννὰ98 σοάβ ἔγεε σῃοῖσε ἀπά ργᾶςο (ἢδῖ 
τηλὰθ ἢϊπὶ νν δῖ ἢδ νν85. 

εαἰεά »κπ ὃν δὶ: χγας] Α'5 ἴῃ ἢἰ5 ργοάεξξί πᾶ- 
τοη ἔτοπ πο ἢ γϑβῖ, 30 ἰῃ ἢ]5 " οἴου) σδ Ππρς,᾽" 
Ποη ἴἢδ6 δρροϊηϊοα {ἰπ|6 σᾶπιθ, 4}} ννὰ5 οὗ 
Οοὐ΄5 ἔτος δῃά βργδοίοιβ ἀβεῆσγ. [ἰ ἀορεπάρὰ 
ποῖ ἴῃ ΔΠΥ͂ ΨΑΥ͂ Ὡροη Ὠἰπηβεὶἤ, ΟὐὁΥ̓ΊΡΟΠ ΔΏΥ 
ζο-ορογαδίΐοη οἵ πάη. Ὅὅῆ15 “““8]}1πΡ ἴοοκ 
ΡΙδοθ οη 6 ννᾶγ ἴο αγηάϑοιβ. ΟΥ̓ ἴῃϊ]5 ννὸ 
ϑῇῃοι α Ὀ6 5υιγὸ ᾿τῸπὶ 1ῃ6 ΥΘΓΥ πδίηγο οὗ (ἢ σᾶ56: 
Ὀυΐ Ιἴ [5 τηδάθ ςεγδίπ ὈΥ ἴπ6 πιοπίίοη οὗ {ἢ 5 
ΡΪδοθ ἔννο νϑῦβοϑς Ὀεϊον: “1 σεϊυγηοὰ δραίη ἴο 
᾿απηδβοιι5.᾽" 

16, 16.ὡ. «υῤεπ ἐ ῥίεαεα Οοά...1ο γευεαὶ 
δὲς δὸη ἱπ »ι] Τὸ ἴννο ροϊηΐϊβ πιοηϊοηρὰ 
Δῦονυθ δῖνα οἰθᾶσγ δπηρδϑὶς ἴο ἴῃ6 ννογὰ ἤθΓα 
ιϑοή,, ἃ5 [ἢ15 νγογά ἰπ ΓΗ ΘΠ ἤδηςο8 ΠΟῚΓ ἔογοο, 
ΑἸΙ ἴῃς δησιάρο οὗ 6 ράϑϑασο ς8}}5 οὐ δἵ- 
ἰδηζίοη, 845 αἰβ!  ΠΟΙΪΥ 85 ροϑϑῦϊθ, ἴο {π6 ἕδεϊ 
τὶ ἴῃς Ὠϊνίηθ νν}}} δοϊθα ϑργοΠΊοΥ ἴῃ [ἢ 15 
ὙγΠοΐο πιϑίίεγ, ἱπάθρεπάθηςμΥ οὗ ΔΠΥ ΠυπΊδη 
Ρίδηῃ ογ εἴοσι, ῬὍπὸ νογῦ (εἰδοκέω) ἀξποῖεβ ἴῃ 
ἔτος δηὰ υποοπάϊοποὰ (Δηά, αἱ {[Π6 βάτὴθ {1Π|6, 
ξοοά πὰ ρτγϑςῖϊοιι8) ν"}} οἵ σοά, ορογαίϊηξ, 
ἢγβῖ, ἰὴ ἔπ σῃποοβίηρ οὗ δῖ Ρλιι], δη βεσοῃάϊγ, 
ἴῃ Ὠϊ5 οδι] της. Τῆς Αροβίὶθ πονν ρᾶ5565 οἡ ἴο 

νιν 76ε1.----ὁ-κ οἱ,.. 11]. 
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16 Τὸ σγενϑδἂὶ ἢ15 θοῇ ἴῃ πιθ, ἴδ 1 
γαὶρῆς ργεᾶςἢ ἢΐπὶ δηηοηρ ἴῃ6 ἢδᾶ- 
{Πεπ; ἱπχπηεάϊαῖεὶγ 1 σοηΐεγγεά ποῖ 
ννἢ ἤδοῃ δηά δ]οοά: 

ἃ τπγὰ ροῖϊπῆ, ἴπ6 ἰηνναγὰ σγονοϊδίίοη σῆς ἢ 
διιοὰ Πὶπὶ ἔογ {πὸ οβῆοιοηΐς ἀϊθοῆάγρο οὗ ἢϊ5 
ΠΙΡἢ πϊβϑίοη. ὍΤηε ρῆγαϑθ “ἴο γονεδὶ ἢϊ5 θοῇ 
ἴῃ πιὸ 15 ̓ Ἰπάθοὰ σδρδὺϊε οὗ ἴννο ᾿πίογργεϊδίοῃβ. 
[τ πιῖρῆς πιθδη ἴο πιά (ἢ γίσὶ Κηόννῃ ἴο ἴΠ6 
ννογ]ὰ ἴῃ δηάὰ [γουρὴ ἴΠὸ σοηνογϑίοη ἀηᾷ ἰῃ- 
δίχα Δ γ οὗ 81 Ραυ]. Τὺ 1ἴ ἰ5 βαἱά δἱ 
(86 εηά οὗ [15 σπαρίογ: “ΤΏΕΥ ρ]ογι ρα Οοά 
ἴῃ π|ο.᾿) 866 ἰθὺ ὙΘΎῪ 5᾽ πλ}]γ ἰδηριᾶρο ἴῃ 
: Τίπι. 1. χό, ννῆογο ἢ ϑᾶγβ ἴπδὲ ἢς οδίδιποὰ 
ΤΊΘΓΟΥ παῖ “ἴη Ὠϊπλ᾽ ἃ ραϊίογηῃ οὗ Ἰοηρ-δυθει- 
ἴῃς πρῃϊ Ὀ6 ϑδἤδννῃ ἴο 41] Ὀδ᾽Ινοῦς ἴῃ δξογ- 
{{ππ|6.0. Απηάὰ [15 πιοάδ οὗ [ηϊογργείδτοη πλὶρῆϊ 
566ΠῚ ὈΓοίθγδἷο ἤογο, ννογο 1 ποῖ ἔργ ἴΠ6 ννογάς 
νν ὨΙσἢ ἱπηπηγοάϊαἰοὶγ ἔΌ]]ονν, νυν ἤθγο ἴΠ6 σοπηπλμη!- 
σφίοη οὗ [ἢ σοθρεὶ ἴο τῇς ννογ]ὰ 15 ἀδοϊαγοὰ 
ἴο πᾶανὸ ὕδεη ἴδ θηὰ δηὰ ριγροβὸ οὗ ἴῃ τδνὸ- 
Ἰδίίοη ἴῃ πηι. Ηδρηςο, ἴο ἀνυϊὰ ἰδυϊοίορΡΎ, 
566 Π15 [ῃαὶ ννε πιιιδὲ υπάογϑίδπα ἴἢθ ρῆγΑβο 85 
ΠλοδΔηϊηξς ἱηνναγαὰ Π]ππιϊ ηδίίοη. [ΠΡ ννᾶ5 ψίνϑη 
ἴο ᾽πὶ 5:0) ἐς ἰνοῖγ, ἴῃ οτγάογ τῃδὶ ΟὈ͵ ον οἷν 
Ὧ6 ταῖσδϊ Ὀς ἃ ᾿ρῃΐϊ ἴο οἴποΓβ. 

16. ἐδαὶὲ 1 »εσῥί ῥγεαοῦ ῥίηε ἀγιοηρ ἐδὲ 
δεαίδεη)] ΜΝε 5ῃουϊὰ πιαγὶς ἢονν διρῃδίς ἴῃ 
411} δεςουηῖδβ οὗ ἴδ σοηνογβίοη 15 ἴπ6 γϑίθγθησα 
ἴο ἢ]5 ννοτὶς ἀπιοης ἴῃ6 Οδϑηΐ 65. Τυ5 “ ἴΠ6 
Οδητ 65, ὑπο ννῆοπιὶ πον 1 ϑοπὰ ἴθ, ἴο 
ρθη {Π6ῖγ ογεβ ἀηὰ ἴο ἴυγη ἴποπὶ ἔγοπὶ ἀδγκ- 
Π685 ἴο ᾿ἰρἢϊ,᾽" ἂγὸ πδιποὰ Ὁγ Ὁ γϑὶ Ηἰπηβο] ἢ 
ἴῃ (6 βτϑὶ σοπηπλιηιςδίίοη ἔγοπι ἤθάνεη (Α οἴβ 
ΧΧΥΪ. 17, 18). Τὸ Απαηίδ5 ἴπῸ ἀϊγθοϊϊοη ἰ5 
ξίνοη, "" Οὁ (ΠΥ νᾺΥ : ἴον 6 5 ἃ σῇοϑθη ν6586] 
υηἴο πι6. ἴο Ὀ6ΑΓ ΠΥ πᾶπ|6 θεΐογο (6 Οὐθη!}]68 ᾽" 
(χ. τς). Ηἰ5 οννὴ σοπάμυςοϊ ννᾶ5 ἰπ ΠΔΓΠΊΟΩΥ 
ἢ (Πἰ5 4}. Ηδ ἴ6}}5 Αγτίρρα παῖ ἢθ ννᾶβς 
ἐἑῃρΐί ἀἰϊδοθεοάϊεηξ ἴο ἴδ ὨοάυθηΥ νἱϑίοη, δα 
ΡΓΟΙΠΊΡΙΙΥ 5μοννοὰ ἴο ἴδθ Οδη 165, (μαὶ (ΠΟΥ 
5ῃοιυϊὰ τορεηΐ δπὰ ἴυγη ἴο Οοά " (χχνὶ. χρ.. 
20); ἴο ΨΠΙΟΝ νγὸ ΤΊΔῪ ῬΓΟΡΟΓΥ δάὰ νῆδί 
νγὰ5 581:ἃ ἴο ἢἰπὶ δὲ [6γιιβδὶθπιὶ, νυ ἤθη ἢ6 ἢγϑί 
ννοηῖ {ΠΠ Ποὺ ἔγοπιὶ ᾿δπηδᾶϑοι5, “ δ : ῸΓ 
1 ν}}}} βεηὰ ἴΠθ6 ἴγ οἱ ἴο πε Οδητ 165 " (χχίϊ. 
21). [ἰ 5ῃου]ά Ὀὲ δά ἀδὰ {παῖ “""ΣΔΥ Ὀγεδο ἢ" 
15 ἴΠ6 Ἰιΐογαὶ ἰγδηϑιαιίοη. 

ἐνηηϑάϊαἰοἰγ 1 εοηγγεά ποὶ «αυἱἱὸ Μω σπά 
ὀίοο] ῬὙῇδ νογῦ (προσανατίθεσθαι) υϑοὰ ἴῃ 
115 ρίαςθ ἀθηοίεβ [ἢ 6 δεῖπρ 'ῃ οἶοϑβο σοπέδγθηςς, 
ἢ (ἢ νίονν οἰἴΠογ οὗ οὐϊδίηΐηρ οἵ οὗ σοσῃ-» 
ταυηϊσδίηρ Κπον]θάξε. [ἢ [06 Ἰατῖου 56πϑὸ ἱξ 
'ἰ5 ει ρ]ογοά ἰη ᾿Ϊ. 6. [π {Π6 ἔυγηθῦ ϑθῆϑθ ἢδσα. 
ΤΟ οχργοϑϑίοη “ βεβῇ δηὰ Ὀϊοοά ᾽"᾽ ἀδηοῖδβ 
ΤΔΠ ἴῃ φΘΏΘΓΑΙ, ἢ ἃ 5ῃδάθ οὐ ἀορτγοοίϊδιοη 
ἴῃ γοίογοηοο ἴο ἴπ6 νυϑᾶκηθ55 δηὰ ἱξπιογδηςς οὗ 
Βυπίλη παΐυγο, [ἰἴ 15 50 υδοὰ ἰῃ ἔοιΓ ΟἾΒΟΓ 
Ρἶδοοςβ οὗ ἰῆε Νὲνν Τοϑίδπιθηῖ. ὅθ 1 Οοσ. χυ. 
“0; Ηρῦ. 11. 14; Ερῆἢ. νὶ. 12. ὍῇΠδ γεπιδιηϊηΐ 
ΕΞ ἀοϑογνοθ ἃ οἷοϑο σοιηρδγίϑοι νυ ἢ τηδῖ 

ὍΓΕ ι.5. [{ ννᾶ98 ψἱ δῖ Ρδὺ], 25. ἢ δῖ 
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17 ΝΈΙΒΕΓ ψνεπὶ 1 ὰρ ἴο Ϊετυ- 

βΆ ἐπὶ ἴο ἴπεπὶ ννῆϊς ἢ ννεγε ἃροβῖ!εβ 
Ὀείοσγα πα; δυῖ 1 ννεηζ ἱπῖο Ατᾶ- 

Ῥοῖΐοσ, θη ἢθ τηδάθ ἴπῸ ργοαὶ σοηξοβοίοῃ οὗ 
ἢϊ5 [ογά 5. Ὠινηγ (Μᾳῖ. χνὶ. χ7), "" ΕἸεϑῇ 
δηὰ δἱοοά μαῖῃ ποῖ γονϑαϊοὰ ἰξ απο ἴθ, θὰ 
ΤᾺ Ἐδίμεσ νν ἢ Γἢ 15 ἴῃ ἢρανθπ.᾽" 

17. Δειέβον αὐεπὶ 1 μΡ 1ο ὑεγισαίρηι 19 ἐξοῦε 
«ὐδιερ «υεγε ρου ΐος δοίογε νι] ὙὍῆϊδ ννου]ὰ 
ΟὈ]ΟΙΙΒΙΥ αν Ὀέδη ἢὶ5 ΠΡΏΪ «πὰ παίΐῃγαὶ 
σουγϑο, ᾿ξ ἢ6 Ὠλά ἴο ἀθγῖνθ ἢ15 ᾿ἱπςίγυιςξίοη δηά 
δυο ἔσοπι ἔμθη. Α5 ἴο ἴδε ἕαςϊ οὗ ἴῃς 
(856, {Π|5 185 ἰῇ ΠΑΓΠΊΟΠΥ νυν ἢ ννΒαΐ ννὲ ἰθάγη 
οἰϑοννῆοτο. δῖ [ἀκ6 ϑαγ5 οὗ ἢ᾽5 σοιγϑο δὲ 
Πᾶτπηδϑειι5, "" δίγαι  ίνναυ ἢθ ργοασῃηεαά Ο γῖϑὲ 
ἴῃ ἴῃ6 βυπαροριοβ᾽" (Αοῖϑ ΙΧ. 20) ; πὰ ἢε 5405 
ΠΙΠΊ561| 6 ἴο Αγτγιρρα {Ππάὶ δ Θχογοιϑοα ἢ 15 τη 15- 
βίοῃ “" βτϑί ὑπο ἴῆσθπὶ οὗὁἩ Γ[λάπιδϑοι5,᾽" Ὀδέογο ἢδ 
ἀϊά 50 'π [Θγιιϑαὶοπὶ δηὰ [πάπὰ (Χχν!. 20). [{|5 
ἰηϊογοβζίηρ ἴο σοιηρᾶσε ἢ [815 [Π6 τὨϊγτὰ δο- 
σουπηΐ οὗ {π6 ὀνρηΐβ σοηηοοῖοα νυν ἢ ἢ15 σοη- 
νεγϑίοη. ὍΠ15 ννᾶ5 ἴῃ ἴΠ6 βρθθςῇ ἴο (δ ΔΠΡΤΥ͂ 
τοῦ αδἵ [ογιιβαίθηι. ὙΒΟσε ᾿ξ 15 ἢ]5. νυϊϑάοτι ἴο 
δάορὶ ἴῃ6 σοιγϑ νν ΠΟ ἢ 15 ὈΓΘΟΙΞΟΙΥ͂ ΘΟΠΊΓΑΙΎ 
ἴο ἰδαῖ δἀορίδα ἴῃ ἴῃε Ερί5.16 ἴο ἴη6 Οὐ α]διίδηβ, 
δῃὰ ἴο Αγ 45 πιῇ 5ἴγοϑα 45 ροβϑϑιῦ]6 οἡ [6Γι}- 
βδίθυση. ἔτοπι Αςίβϑ χχίϊ. 17 ΨΜὸ τῆς ΠΔ5Γ ΠΥ 
αἱ ἢτϑῖ δρῃϊ ᾿ηΐοσ, ΤΕ ννὸ ροβϑοοϑθά πὸ οἴθογ 
Ἰπξοττηδίίοη, ἰῃδὲ δ1 Ῥδιι] σδπῖδ ἰπϑί ΠΥ ἔγοπὶ 
᾿ᾶπιᾶϑοιβ ἴο [6 Γ1586Π|. 

ὀμὲ 1 «υεηΐ ἱπίο “Αγαδία)] Με Ξβου]ὰ μᾶνθ 
Κποννη ποίϊπιηρ οὗ [ἢ15 ἸΟΌΓΣΠΟΥ ἰηῖο Ατδθίδ, 
ψόγο ἃ ποῖ ἔογ ἴδε δροϊορεῖὶς οἰγοιυπιδίδποθϑ 
ὉΠάοΓ ννῃϊ ἢ [ἢ15 ρᾶγῖ οἵ ἴθ Ερίβι]6 ἴο π6 
Οαϊδιιδηβ 15 ννγτιτοη. Εοῦ ἴῃς πιραπίηρ οἵ [Π6 
ννογὰ " Αὐδῦϊα," 45 ἴο ψν ῃοῖμοῦ 1 15 ἴο ἱποϊιθ 
πε Οτοδί Ῥοηϊηϑυϊα Ὀγ ἴη6 Ἀοὰ δρᾷ, οὕ ἴο δ6 
τοϑιγιοσϊθα ἴο βϑοπὶθ τορίοῃ πθᾶγ ἴο ᾿ΑπΊδϑςι8, 
δηὰ ἴον ἴπ6 ρυγροβο ἢς ἢδά ἴῃ νον ἴπ βοίπῃ 
ΑΝΑΥ ἰηῖο Αταῦῖδ, ννπεῖμογ τ ννα8 ΠῚ 5ΘΙΟΠΆΓΥ 
νοσκ ΟΥ̓ 50] ΠΥ τηραϊαἰοη, 566 ἃ ἰἸοηροῦ Νοῖθ 
ἂδἱ ἴῃς οπὰ οὗ Ὁμπαρῖοσ ΓΝ. [ἴ πᾶν Ὀ6 τὸ- 
τηλυκοὰ ποτὸ [Πδὶ ἴηθ σοηίγαβί ἰ5 ὙΘΥΥ͂ 5Π2Γ᾽ 
Ὀεΐννεθη ἴπὸ ροίῃρ ἀννᾶὺ ἱπίο Αταδίᾳ δηὰ ἴῃ6 
σοηξοιτίηρ νυ ἢ 4 ΠΟΘ δηά Ὀ]οοά,᾽" δηὰ τῃδί 
1: βοϊἀδ ἀπά βοραγδίίοη ἔγοπι 41} ἢυπΊαη σοη- 
ἔεγοποθ ννὰβ ἴῇς οπά ἢ δδὰ ἰπ νίδονν, ἢί5 
που ρ 5 δπά ἔδε!!η5 πιρϊς παι γα!  ἴὰγῃ 
ἴο {Π6 τορίοηυ νυ ϊς ἢ ννὰβ σοπηροῖθὰ τῇ (ἢ 6 
Ὠισίογιεβ οὗ Μοβεβ δηὰ ΕἸ }4ἢ. ὍῊ15 συρροϑὶ- 
(ἴοπ ἴοο 51:15 ἴη6 ἴγϑῖη οὗ [πουρῇἢξ η ἵν. 24. 2ς. 
ἴ{ 15 ονυϊάθηξ ἴπαΐ ἴῆ6 γουπμοηλγαποο οὔ Αὐδῦϊα 
ὙΝΔ5 ΥἹΝΪΥ δηα ΤὈγοϊΌΪΥ ἴῃ δὶς πληὰ δὲ 1ΠῸ 

- ἔπιε οὗ ἴ[π6 νν Πτίηρ οὗἉ 1Π15 ΕΡί 5116. 
γείμγησα ἀσαὶπ μπίο 1)αγιασει.}] Α 5ἰπη αν 

ΤΟΠΊΑΙΚ ΤΠΊΔΥ Ὅδ πηλάδ ἃ5 ἴο {6 νἱνίἀποβ5 οὗ 
᾿ἰ5 που ρ 5 οὗ Τατηδϑοιιβ δὲ (ἢϊ5 {ἰπ|Θό. ὙΠῸ 
Ρίαςθ 15 παιηθὰ ἴῃ ἃ ΨΟΓΥ σοπιάγκαῦὶς ληα τη- 
ὀχροοϊοα νὰν ἴῃ δὴ δρίϑεϊθ νος ἢ νγᾶβ ΠΕΑΣΪΥῪ 
ΠΟΠΙΟΠΊΡΟΓΔΤΥ. 866 2 ΟὐοΥ. χὶ. 32,32. Αποῖδογ 
Ῥοΐηϊ ἴοο ταιδὶ 6 οὐϑογνεά, ννῃϊοῖ ᾿κοννὶθο 
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δῖ4, ἂἀπά γεζυγπεά ρδίη πῶ Ὠλδ- 
ΠλΆΞΟΙΙ8. 

18 ὙΠ επ δίτεγ ἴἤγεε γε 1 'ννεηῖ μθτ 

[45 σοηϑίἀογαἷθ ον! ἀθπίαὶ ναῖθ. Απλαϑοι5 
ἶ5α ποῖ ῃαπιθα ἂὔουθ 85 ἴπ6 ρἷδοθ πϑᾶσγ ὑν Ὡς ἢ 
[Π6 ΘΙ ΡΓΟΠΊ6. του δίίοη νν85 πιδάθ ἴο δϊ1 Ρδυὶ; 
Ὀυΐ Ποῖα {πὸ ἔδςοϊ ἀγορβ ἔγοπι ἢ5 βεὴ 4υϊΐε 
πα σα!γ, Ὀὰχξ ὑπ ΠΕ ΟΉΑΙΪγ, δηὰ ἃ5 1ἢ ννοῖὸ 
δος ἀθηΐα!γΥ. ῬΑΪΘῪ ἢΔ5 σις {Π15 ροϊηϊ ἢ 
ἢ5 υϑυ8] δρᾷς! γ. “1 ἀοδῖγε τἴ ἴο 6 τὲ- 
τοαγκοά ἢονν ἱποιἀθηΐα!υ ἢ ἀρ ροᾶγα παῖ (ἢ 
δαῖγ ραβϑοὰ δὲ ᾿απιάθουβ. [π᾿ ννῆδί ΤΏΔΥῪ ὃς 
ς4]]οἀ πὸ ἀϊγεςῖ ραγὶ οὗ {πὸ δοςοιιηΐ, πὸ πλθῆ- 
[ἴίοῃ 15 πιδάδβ οὗ ἴῃς ρἷδςθ οὗ ἢϊ5 σοπνογβίοη δ 
411. ΑΑἍὄ σᾶϑι.8] ὀχργοβϑίοη δῖ ἴπε δηά, δηὰ δη 
ἐχργοβϑίοη Ὀγουῃΐ ἰὴ ἴου 4 αἰ δγειῖ ρΌΓΡΟΘο, 
αἴοης ἤχοϑ ἃ ἴο ἤανε θδθη δὲ [ϑαπηᾶϑοιιβ. Νο- 
την σδῃ Ὀ6 πιοῖο ᾿πκ6 5 πρὶ ςγ δηὰ ὑπάθ- 
βιβηθάποος (ἤδη [15 15.) “ ογς Ρδι ίης,᾽ 
Ολι. 1. 

18.190. Ηε ποῖν ρῥγοςθϑάβ ἴο τησπίϊοη ἢὶ5 
ἢτβῖ ἸΟΊΓΠΘΥ ἴο [Θγυβαίοπη, νυνὶ ἢ ννᾶ5. ποῖ 
τηδὰδθ {|}} αἴεσ ἴῆγθο γϑαγβ, ννῆϊοςἢ ννὰς ὑηάογ- 
ἴδκοῃ ἔογ {πὸ ϑρθεῖβε ρυζροϑὸ οἵ πιακὶπε 
δοηυδίηίαποο νυν ἢ Ῥοίοσ, δηὰ ννὩ] ἢ σϑϑ θα ἴῃ 
ἃ Υἱδὶὶ ἰαϑίϊηρ ΟἿΪΥ δρουΐ 4 ἔογίπιρῃϊ, ἀυγίης 
Ὑν ὨΙΓἢ ἢδ δᾶνν ΟὨΪΥ οἠδ οΟἴπεῦ Αροβίϊο νὴ 
1}15 δἰδίοπηθηϊ 1ἴ ἰ5 Ἔβϑεηταὶ ἴὼ σοπιρατο Αςῖϑ5 
ΙΧ. 21---20 πὰ χχὶϊ. 17)--δὲ, ὙΠῸ ἢγϑὶ οὗ 
ἴοϑθ ραβϑᾶρεθ αἀθϑοθδος [6 ΟἸΓΟυΠιδίδησθα 
ννὩϊοῖ σαυσοὰ δὲ δι] ἴο ἰδᾶνθ Γλαπιδϑοι5, ἴἢ6 
ἤτγϑῖ δηά βεοοοηά τοροῖθοσ ᾿πέοστη ἃ5 οἵ [δὲ 
σϑιι5865 ΨΏΥ πα αιπῖοὰ [ΘΓ 5διοη αἴοσ ἢ]5 
8ῃοτί οἴδυ ἴῃ {πὶ οἰἴγ. ὙΠ656 δοσοιιηῖβ πηιιϑῖ 
Ὀδ6 τεςοποι θα νυν οὔθ δηοῖποσγ δηὰ ἢ {πδῖ 
ὙΙΟΝ 15 θοίογε 5: δηὰ ιἴ 5 ἱπιρογίδηϊ τπδῖ 
(Π6 τϑοοποι ]!]δίίοη 5μου!ά Ὀ6 νπουϊ ἴγασοβ οἵ 
σοπίγνδηςθ. Ὅἢ]5 νυ} Ὀ6 συ δ)]οςὶ οὗ ἃ Ἰοπξοσ 
Νοῖο δῖ ἴδ εηά οὗ Ὁμαρίοσ {. ΟὐἿΓ Ὀιιϑίπθϑ5 
δὶ Ὀτγόβθηΐ ἰ5 ἴο ἔο ον ἴα ἰγδίη οὗ δ: Ῥδι}β 
1πουρῃῖ ἀπά ἀγριπηθηῖ. 

18Β.(ἁὈ αὔῶεγ ἐῤγες γρασἢ Νοῖ [1] δῇοσγ 
ἴἢγεοθ γοαῦβ. ὍὙΠ1|5 ρογοὰ οὗ Ἐπὶ ΤΏΔΥ ἤᾶνθ 
Ὀδθθπ ἴῃγοο σοιμρ εῖθ γθᾶγβ, οὐ οὔθ σοπιρὶεῖα 
γοᾶσγ νν ἢ ρᾶτῖβ οὐ ἵννο οἴμεγβ. ὍὅΠ15 ᾿πίεγναὶ 
σογτόβροπάβ νυν 1Π6 ὁ ΤΔΩΥ εἶλγ5᾽ οὗ Αςξβ 
ἶχ. λγ1 δηὰ νὸ πηά ἴῃ ἴῃς Ο]Ἱὰ ΤΤεπίαπηρηὶ 
ἃ ΟΌΓΙΟΙ5. ρΆγα οὶ, ἴῃ νοἢ ἴῃς 584π|6ὸ 0 
ἤγαβοβ ἃΓ6 ιιϑε:ὰ 85 ΞΥποηυπίουβ. ““Απὰ 

δῃϊπιοι ἄννοϊς δἵ [Ὀγυβδὶθὶ ΠΊΔΠΥ ἀαγϑ ; δηά ἰΐ 
οᾶτηθ ἴο ρ455, δἴ ἴπ6 οηά οἔὗἔἉἍ Τῆγοο γοδγβ, ἰπδξ ἵνο 
οὗ ἴῃ ϑβογνδηῖβ οἵ δ8}|π|δὸὶ γᾶη ἅνγᾶγ,.) 1: Κ. ἰϊ. 
48,390. Το {ἰπι6 ἔτοπι νυν ῃϊςἢ δ1 Ῥδυὶ τοοκοῃϑ 
ἴηε ἴῆγοα γϑᾶγβ 15, ἀου Ὀ[1655, ἢ15 ςοηνοσξίοη. 

1 «υεπὶ μὸ 1ο “εγισ αἰέν} 866 Ὡοῖς οα ἴδ 
Ῥτεοοάϊηρ νοῦθο. ἰξ ννᾶβ 84 ψυοαί ργοοῦ οἵ 
σουγαρο δηὰ οἰθάξαϑι νν}}}, ἀπὰ οὗ ςοηπάσηςς ἴῃ 
{Π6 (ὐσοβρεῖ δηὰ ἴῃ Οοά, {παὶ ἢς βδου!ὰ μανα 
ξοῃε ἀϊγεςΐ ἴο ἴπ6 Ὠοδα -χυδγίετβ οὗ ρεγϑεςι- 
τίοη, “ἴο [86 νεσῪ ρίδος 'πῸπῇ ὑῖο ἢ Βὸ Βδὰ 
Ὀδεη ϑθηΐ ἴο ονεγίηγονν ἴδ ΟἿ ἰϑἰίδῃ ἐδ .." 



Υ͂. 19--22.} 

ὋΡ ἴο εγυβάίεπὶ ἴο 8εε Ρεῖεγ, δπά 
ρος νι ἢἰπὶ βεεπ ἀλυϑ. 

19 Βυῖ οἴδεσ οὐ τῆς δροβῖϊθβ δανν 
Ι ποπο, βᾶνε [λπι65 ἴῃε 1 ογά 5 Ὀγοίμοσ. 

20 Νον τῆε τῆϊηρβ ἢ ἢ 1 τυτῖῖς 

0 “:6 Ῥείεγ Ἐτοπὶ Α οἶδ ἴχ. 22--- ς νγὸ ἰϑᾶττι 
[ἢ6 οχίογηαὶ εἰγουπισΐδηςος οὔ ρογϑθθουζίοη 
ὙὩΙΟἢ σδιιϑοὰ δῖ Ραμ] ἴὸ ηυ1ἰ Τλαπηαβοι ; δπὰ 
πε δοσουηΐ 5 σοηβγηπιεά ΌὉγΥ ννῆδξ ἢδ ΠΙΠΊ56} 
[6115 ι15 ἴῃ ἴῃ βοςοπά ἰοϊίεγ ἴο {ἴπΠῸὶ (ὐογ πη 5 
(ΧΙ. 31,322), νυν ἢ νγὰβ ΠΘΑΥΪΥ σοηϊειηρογάπο- 
οὐδ ἢ ἴπ6 Ερίβι]α Ὀεοΐοτα υ58. Ετσοπι ἴῃ 15 
Ῥᾶϑϑδᾶᾷξο ψγὸ ἰθᾶσγῃ ἴπ6Ὸ 'ΏΠΟΙ τποῖϊνο νυ] οἢ 
αἰγθοιθα ἢ]15 βῖερβ ἰονναγὰ [ογυϑα]οπι. ἼΘΙ ἰ5 
ὯΟ ἱποοπϑιϑίθηον ἰῃ ἴΠδ ἔνγο βἰλίοπιθηΐβ : δηὰ ἴἴ 
15 παίυγαὶ [ῃαϊ ννὸ 5δῃου)ά ἰδάσῃ [ἢ οὔθ ἔγοπι ἴΠ6 
ΠσΟΥΥ ἀπά (Π6 οἴποῦ ἔτοπ ἃ ἰεϊῖϊοσ. 81 Ραὺ] 
ΘΑΓΏΕΞΓΥ ννϑῃοα ἴο πιᾶκε ἐδ6 δοηιδιπίλησθ οὗ 
δ1 Ροῖογ:; δηά πο νυν ]ϑῆ σου]ὰ Ὀ6 πιοτὸ παίιτγαὶ. 
Τῆς νοῦ ἤογὸ ἐπιρὶ ογοά (ἱστορῆσαι) ἀδηοῖδδ 
τόσο ἴ8η σου] ἀρρθᾶσ ἔγοπι ἴπ6 Ερ]15ἢῃ 
νογϑίοη. [τ πιϑδῃβ οἷοϑα ἀπά ραϊηϑίδκίηρ ἰη- 
4ΌΪΓΥ ἰηἴο παῖ νυν] ἢ ἀοϑοῦνοβ σάτα] ἰηνεϑιῖ- 
ξαϊίοη. δι Ῥοίογ᾽ 5 σβαγδςῖοσ, βρθςοῖδὶ Θχ ρεσίθηςθ, 
ῬΟΙΞΟΠᾺ] τοςο] ]δοϊῖοη οὗ ΟἸ γϑῖ, σοῦ δὲ Ρεηΐο- 
ςοβῖ δηὰ ἴῃ ἴπ6 σοηνογϑίοη οὗ (ογποίϊι5 : ἴῃ 6956 
ὙνΟΓΘ ΠΘΟΘΘΘΑΓΙΥ 5ι0]6ςἰ5 οὗ ἴῃ ἀδεροϑβῖ ᾿ηϊογεϑὲ 
ἴο 5 Ὀγοΐποσ Αροβίϊοϑ. 

αδοάε «υἱδ΄ ῥὺ ἥἔβεεπ 4475] Νοῖ ἴοηρ 
Θπου ἢ ον τυϊτοη ἴπ τῆ Οοϑρεὶ, 1 411 κπον - 
Ιεάρο οὗ 1ῃ6 (σοβρεὶ σάπιὸ ἴο δῖ Ρδιι)ὶ [σου ἢ 
δῖ Ροῖοσ. Απὰά {ἢ ϊ5 15 ἴῆ ροϊηξ ιτροὰ ἴπ (ἢ 6 
δυξυτηθηῖ, Βιυΐῖ ννθ, οὐ ἴθ οἴδοσ ἤδηά, ἃγδ 
Ὀοιιηά ἴο 566 βοπηθί μην 656 ἴῃ [15 πιθοίίης, 
που ἢ 1ἴ 5 πιθηεοηθὰ ἔοῦ ἃ 5ρθεϊῆς ριιγροϑο. 
[τ ννᾶϑ5 Ἰοηξ ϑποιιρῇ ἔογ 4 ταιζι] ἰηΠπθηςθ ἴο 
6 Θϑι Ὁ] σηθά, οὗ σύοαῖ δηὰ ρουτηδηθηΐ νδὶυδ 
ἴο ἴἢ6 Ομυγοῇ δὲ ἰαγρο. (Οὐοπιπιοπίδίουβ δπὰ 
σγεἶς5 ἕν ηοΐ ραυβο οὐ (ἢ]15 τηθεΐζπρ νυ ἢ 
[ἢ6 σάγοῆι τποιρῆϊ νι ἢ ἴ ἀδδογνοθ. 866 
ἃ ϑογοη οἡ ἴδε ϑυῦ)]οεσὶ 'ἰπ ὕφηοη ΟΟοὶκ 5 
“Ομγοῃ Ποςίπηθο ἀπαὰ ϑριγιῖιδ) 1,1ἴ6.᾿ ρ. 228. 
Ηὸ ρας! ἔγδοθϑ ἴηε ἰηἤιεησο οὗ 81 Ῥοῖογ 
ἴῃ 81 Ρδι}}5 δεςοιηΐ οὗ ἴΠ6 τγοϑιγγθοΐίοη οὗ 
ΟἸγισέ (α ον. χνυ.), δαπά ἴῃς ἱπἤιθηςε οὗἉ δὲ 
Ῥδὰϊ οὐ δῖ Ροῖογ ἴῃ τῆς ἰδίου 5 πηδηποῦ οὗ 
ργεβοηίης ἴῃς ἀοςίγιπο οὗ βαἰναζίοη ἴῃ ἢ5 ΕἸγϑῖ 
ΕρίβΕο. 

19. οὐδεν οΥΓ ἐδὲ αῤοτίίδε σααυ 1 ποπε, “αὖ 
͵)α».1] Οδποη ΟΟΟΚ 8665 ἰη ἴπῸ πιοηζίοη οὗ 
πὸ δροςῖλὶ ρρϑάγδησθ ἴο |διτιθὸ5 δου τὴ 
τοβυγγοσίίοη (1 Οοῦ. χν. 7) ἃ τϑηληίβοθηςθ οὗ 
1Π15 ἰπῖογοουγθο ἂδἵ [ογυϑαεπι. Ῥαΐθυ ροϊπίβ 
ουξ ἴῃ παῖυγαὶ δηὰ θᾶϑυ Ἴοϊπεοϊάθποῦ οὗ [ἢ 5 
ποῖϊςε οὗ [λπιὸ5 νυ ἢ {Π6 Ἰπέοττηδίοη ἀογινοά 
ἔτοπι ἴδ Αςῖβ σοποογπίηρ [6 ῥγδϑοηςθ οὗ {ἢ 15 
Αροβίΐα δὲ [οπιϑα]θηὶ ἀυγίηρ {Π|5 ροοά. 

4Ο. δεῤῥοϊά, δοίογε Οοά, 1 ἢδ πο] δὶ Ῥαὺ 
ζοπῆγπια {πε νϑγδο Υ οὗ ἢϊ5 ϑἰδίοπηθης ὉῪ ἃ 
βοϊθπιη οαἴῃ. ὍὙΠὶ5 15 411 δΔοσοίαϊηρ ἴο ἢ]5 
ΤΏΔΠΠΘΓ, ννἤθη Πδ6 [85 5ογίουϑ πιδίζοσ 'π δαπὰ 
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πηῖο γου, δέῃ ο]ά, θείογε Οοά, 1 Ἰϊε 
ποῖ. 

21 Αἰεγνναγὰβ 1 σδληῖα ἱπῖο τῆς 
τερίοηϑβ οὗ ϑυτγία δηὰ (ΟἸΠ]ςῖᾶ ; 

22 Απά ννᾶβ ὑπκπονγῃ ΟΥ͂ ἔλεε 

ὙΠ ςἢ πιυϑί ποῖ 6 ἀουδίοα, (Οοπιράτε Ἀοπὶ. 
Ϊχ. 1 δηά χ Οογσ. '. 18. 

21--9ο4. Ηδσ πον ροϊηΐς οὐξ (ἢ οη ᾿ϑᾶν- 
ἱπρ [Ἔγυβαίοπὶ ΠΙ5 ΠΡ νγᾶβ βρεηΐ ἴογ ἃ Ἴοῃ- 
δἰάθγαθίθ {πὸ ἴῃ πὸ ἔλγ- ΟΥ̓ τγορίοηβ οὗ ϑυγίἃ 
δηὰ ΟἸΠςοΐα, ἴθ βυσὴ Θπῦγο ϑοράγδίίοη ἔΤΟπὶ 
Ῥαϊοβῖῖπο παῖ [π6 πλετη θοῦ οὗ ἴπ6 (Ὠγιϑίίδη 
Πςοπηπλ η 1165 ἴῃ [πάσα ἀϊά ποῖ ἔνε Ῥογϑοηδ]}ν 
Κηονν Πίπι, 16 γοῖ (πὰ 115 δάαϊίοη ἰ5 
πηρογίδηϊτ) [ΠΟΥ ννογα ἴῃ ἰβογοιρὴ ϑυτλρδίὮΥ 
ν ἢ δπὶ, δηὰ τεϊοϊςθαὰ τπαξ ἘΠΟΙ͂Γ ξΟΓΠΊΘΓ Ῥ6Γ- 
βοουῖζοῦ νγᾶς ΠΟ βργεδάϊηρ ἴδε {τὰ ἢ νυ ἢ 
ἢ δηά {ΠΟΥ Ὀε] ον θά, 

2]. “βενγευαγά Ηδ ἄοοϑ ποῖ τπηθηίίοη {6 
αεἰγοιιπηδίδησεβ νν σῇ ἔογοοα ἢϊπὶ ἴο ἰοᾶνθ [ογὰ- 
βϑῖθπι διιά θην αἴϊεῦ [6 βῃοτί ἐογίηϊρῆϊ σρεηῖ 
νὰ δὲ Ροίοσ. ὙὮ656 οἰγοιτπηβίδησθϑ ἀγῸ ρίνθη 
ΡΑΓΕΥ ἴῃ Αςἰϑ ἰχ. 29. 20, ΡαΓΕΥ ἴῃ Ατςἰϑβ ΧΧΊϊ. 
ΙΣη---αῖ. [τ νγὰϑ ποῖ ἴο 5 ρυγροβθθ ἤογο ἴο 
πᾶπθ οἰἴμογ {π6 ρογβοοι οη ὑνῃ] ἢ ἄγοϑο ἴῃ 
σοηθραιθῆςα οὗ ἢ᾽Ὶ5 πῆμ} ργοδοῆίηρ, οἵ ἴπ6 
σοτητηδηὰ νος ἢ 6 τεςοὶνρα ἀσυγίηρ ἢ15 ν᾽ϑίοη 
ἵἴπ τς Τοιρίθ. [{ 15 ὁποῦ ἴον ἴπ6 ργοβοηΐῖ 
δΥσυτηθηΐ [Εἰ Π6 ροϊηΐ5 οὐκ παῖ [6 {1π|6 σρθηῖ 
ἴῃ [Θγιβα]ο πὶ νγᾶ5 ΟΥΥ 5πογῖ, [δι ἢ δὰ πὸ 
Ἰπίογσουγϑδο {θη ἢ Π6 ρόπεγαὶ θοὰγ οὗ (Π6 
ΑΡοϑίϊοβ, δηὰ (δὶ “" δἴϊογνναγάϑ᾽" 6 ννὰβ ἰῇ ἃ 
ΓΕΡΊΟΩ ΥΘΓῪ τοπιοῖθ. 

δὲ γεσίοης Οὗ ϑγγία απά ΟΠ εἰαῚ ὍὌὮε κἰδίο- 
τηρηΐ ἰὴ Αςἴϑ 1Χχ. 10 15 παῖ “ {Π6 Ὀγοίηγεη, " ἴο 
Εηϑιιγο 5 βϑίθιγ, ἴοοὸῖκ πὶ ἄοννη ἔγοπι [θγὰ- 
54]6η) ἴο Οϑαγθα οἡ ἴῃ6 σοξϑῖ, δηὰ ἴδῃ ξοπί 
ἢϊπὶ ἴο Ταΐϑι5---ἰτοπὶ υν σἢ ρίαοθ δἴϊογνναγάβ 
(χὶ. 2ς, 26) Βαγπαῦαβ Ὀσουρῆξ πὶ ἴο Α πιοςἢ. 
ΤΠοῦο 15 ποίῃπϊηρ ἴπ [5 Ἰησοηδιϑίθης τῇ 
ννμαῖ ννὸ Πηπά ἴῃ {ῃϊ5 ρατὶ οὗἩ ἴῃς ΕρΙ5Ι6 ἴο τῃ6 
Οαἰαϊίαπ5. Το ρῆγαθο “"δυγία δπὰ ΕἸ] εὶα "ἢ 
ἰδ ἃ ξεπογῖς ἴογπι, νης ἢ να ἤπα 5: πΊ}]ΔΥ]Ὺ 
ἰϑο ἴῃ Αοςῖς χν. 212, 41. Τὸ σουγϑὸ οὗ ἴῃ6 
γῦρο οὗ Μουηῖ Τ διγι5 σφι 1565 ΟἸΠςα ἴο ἢᾶνο ἃ 
Οἰοβογ βοοφταρῃ!οδὶ ΑΒ ΠΥ ἡ Ὦ ποτίδογῃ ϑγγία 
τῃδη 11 Π45 νυν ἢ [Π6 τοϑῖ οἵ Αϑὶα Μίποσ. Μοτστο- 
ονεῦ ΕἸ] ἰςϊ4 ννὰ5 οἴη ἃ ρο  !ῖς4] ἀδροπάδηςου οὗ 
ϑγτίῖαᾷ. Ὅῇῆε πιοῦὸ ἱπηιρογίαπἝ πᾶπὶδ ἰ5 παϊυγα! 
Ρἰασθά ἢτϑί. δε βηά ἴπΠ6 ννογὰ “τορι οηβ᾽᾽ 
(κλίματα) υϑοά ἴπ {Π6 54Π|6 γΑῈ}6 βΘΏΟΓΑΙ ὙΨΑΥ͂ 
ἴη Ἀοτῃ. χν. 21. ἀπά 2 (ού, χὶ. το. Βιυῖ ἀραΐῃ, 
ἴἢθβ6 ἔοι νϑῦϑοϑ σονοῦ ἃ σοηϑι ἀγα ῦϊο σρᾶςθ οὗ 
{πι6, δηὰ ἱποϊυάθ [ἢ 6 ννοτκ ἀοπὸ ἢ Βαγηδῦας 
ἂαἱ Απίίοοῆ. Μοτὸ ἱπιρογίδηϊ ννοῦῖίκ ννᾶ5, ἰῃ 
ἕλςῖ, ἀοπὸ ἀυτίπρ [}15 ρογίοά ἴῃ δγγία (ἤδη ἴῃ 
ΟΠΠΙςῖα. ὙΠῸ ΘΧργθββθίοηβ οὗ Ὁ. 22 (566 τῆς 
ποῖθϑ [6 γ6) ἀθποῖθ σοπί ΠΥ οὗὨἨ οσσυραίίοη 
ου Πὶβ ρᾶγῖ, νὴ (ἢ6 σοπληρ οὗ [ἐνν8 ἴο 
7οπιβαίοιη ἔγοση ἴπ6 ἴο {ἰπ|6. 

Ωῷ. ωὠὠπέποτυη ὁγ ὕἥαεε ἐσπο ἐδὲ ἐραγοδοι Ὁ 
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δΟοοΟ 

απο τῆς σἤιγοθε8 οὐ [πάπα νΒ] ἢ 
γνεῦε ἴῃ ΟἸγβα: 

22 Βυῖ {πεν Πλὰ Πεαγά οη]γ, ὙΠαῖ 
6 ψΠΙςἢ ρΡεγβοσυϊεά 8 ἱπ [[Π168 ραϑῖ 

)ιωάκα] ἴπ [ογυϑβαϊεπι ᾿ἰβεὶ ἢ ννᾶ5 ὑπάου δῖ Ὺ 
νν 6] Κπονη. Βυΐῖ ἢδ δά ποῖ ἴγάνε]]εά δῦοιι 
ἃ5 ἃ ΤῊ] 55 ΟΠΔΙῪ ἴῃ [άσε4, Κ ῬΏΠΡ, ΟΠ 
νὸ ἢπά ποᾶῦ 428 πὰ δῖ Ασοῖιιβ (Αςῖϑβ ν|ῖ!. 
246, 40), οὐ κε Ῥοΐεγ, ννῆοπὶ ννὸ πηὰ δἵ [ἃ γάᾶ 
δηά ορρδ (ΙΧ. 35. 43). Ὑμ686 ἅγΓξῈ βρδοι ΓΘ η5 
οὗ ἴδ ρίδοθβ ἰπ νης ΟἸ Γι σ(ἰδῃ σοπιπιι Π1165 
ψνοτο ἑοπποά, ὟΝ ὁ σῃου]ά οὔϑεγνο ἤἢονν δὲ Ῥὺ] 
(85 ἴῃ υ. 13) 5ρΡεᾶκβ οὔ ἴποϑε σογησλι 1165 85 
Ὀοάϊεβ ουἱδιάς οὗ, ἀπά ἱηπάερεηάεηΐς οἵ, ἴῃς 
7ον θὰ Οδυτοῦ. ὙΠῸ τοπλασκ τηδάθ ἴῃ [ἢ]5 
γοΓβθ, 8875 ϑοῦνοοσ ἴῃ [,Δηρε᾽5 (ΔΟΠΊ ΠΊΕ η- 
ἴΆΓΥ, “" ὈΘΙΟΏΡ5 4'5ο ἴο ἴπ6 ργοοῦ ἴμδΐ ἢς ἢδά 
ποῖ Ὀδοη ἃ ἀϊδείρίς οὔ ἴπ6 Αροβίϊθβ ; ἔογ, 
μδὰ ἢθ βἰοοὰ ἱπ πϑᾶῦ σοηῃποοίίΐΊοη ἢ ἴπειῖῃ, 
Πὸ σουϊὰ ποῖ Ὀμῖ μανα ὕδεη Κποόον ἴο [ἢ6 
ΟΒυτοἢεβ οὗ [υἀ 58." 

23. δὲ ῥαά ῥεαγ ἡ ΤῊΪ5 15 ποῖ ἃ οοττεςξ 
{τδηῃϑἰδίίοη οὔ ἴῃ. Οτσθοκ, ἢ ἢ ἀδηοῖοδ “ (Π 6 Ὺ 
ΜΟΤ16 οδείηᾷ ἔτοιη {ἰπ|6ὸ ἴο {{π|6," δηὰ 15 
δἰ Πλ1]Γ ἴῃ ἔοττῃ ἴο ννμαῖ ννγὲ δηὰ ἴῃ ἴῃ6 ῥγο- 
οδάϊηξ νογϑοϑ, “1 ννᾶ5 πηκηοννη 41] 1Π6 ννὮ}]6." 

ἐῥε γα] Ὑῆὲ υ8εὲ οὗ ἴΠ]5 νγογά 8ἃ5. ἃ 
ἀοβπίίου οἵ Ο ΥϑΈ Δ} 5 γεπηαγκ Ϊθ, δηὰ 

ἙΘΟΑΙΑΤΊΙΑΝΘ. 1. [ν. 23, 24. 

πονν ργεδοβεῖῃ τἢς (Δ ννῃϊς ἢ οπςς 
ἢς ἀεδίγογεα. 

24 Απά τῆεγ ρ]ογίβεά (οά ἰη 
Γς6. 

ΒίΓΙΚα5 ἃ Κιηὰ οὗ Καογ-οΐθ ἔοσ [Π6 σοηδίπαος 
οὗ τὴς Ερ] 5116. 

«υδίορ οπες δὲ ἀεξείγογε Ἠξδ δὰ ἄοπο ἢϊ5 
Ὀεβὶ ἴο ἀεβίγογ ἰ. ΤῊΣ Οὐθοκ νογῦ 15 (ἢ βαπιὸ 
ἃ5 ἴῃδὲ ννὨ ΙΓ ἢ 15 ἰγαπϑοϊαι θὰ “' νναϑιϑα ᾽" ἴῃ ν΄. 12. 

24. «ῥὲν σἰογίβεά Οοά ἐπ »" Ηδ 15 σάτθῇι 
ἴο 54Υ ἴπδί ΠΥ ρῥγαιϑοὰ ποὶ ἢϊπὶ διιξ Οοά. 
να Βαᾶνα ἤογδ δῇ δχϑιηρ  βοξίίοη οὗ ἴμ6 ρτὸ- 
οορῖ ρίνθη ἴῃ ἴῃ6 ϑοστήοη οὐ ἴπ6 Μοιιπί, “ [,ἴ 
γουσ Πρ 50 5 ϊηθ θείου πηϑπ, ἰμαὶ ΠΟΥ ΠΙΔΥ͂ 
566 γοιγ ζοοά ψόοῦκϑ, δηὰ β)]Υ γοὺγ ΕΔΙΒΟΓ 
ὙΥΠΙΘἢ 15 ἴῃ Πρανθη." ΕῸγ ἴἢ6 ὀχργοϑϑίοῃ “ἴῃ 
τῊο ᾽ 566 Οἡ ν. 16. Οοπῖρᾶτε Ἐχοά. χίν. σὶ. 
Δίογεσ βᾶγ8 ἤθγο, “" ἢ (Π6 ᾿πιρτγοϑϑίοη νυν ὨἸςἢ 
Ῥδμ] ἴῃ5 τδάθ οἡ πὸ σοηρτοραϊίοηβ οὗ [ἀπ 
ἴῃ6 παΐοία! ρῥ]οϊτπς οὗ ἴπεῈ [ονγ5 ἴῃ (ὐαἰδίϊα 
ϑαϊηϑῖ πη βἰοοά ἴῃ ϑιγι κὶπς οοηϊγασί ; Ποῆςο 
1ῃ15 δα ἀφὰ οἰδιι56." Το ΡΠΠΊΔΥΥ ροϊπὶ οὗ [86 
ΑΡροϑι]ο 5 ἀγριυπιεηξὲ 15 ἴπαὶΐ ἢ15 ΟΠ ΓΕ ΠΥ 
ςου]ὰ ποῖ ἢᾶνε ὕδθοη ἔοιτηθα ὑπάογ ἴπ6 ἰπβποηος 
οὗ ἴῃε Αροϑῖϊεβ δὲ [ογυβαίοπι; θὰϊ ἃ Θοσο ΔΓ 
Ῥοϊπὶ οὗ [86 ἀγρυπιοηΐ 15, {πὲ ἴῃ 411 ἢ15 δδιιοῦ 
ὑνοσκ με παά ἴδ ϑυπραίηυ ἅπα τϑϑρεςὶ οὗ ἴδῃς 
ΟΒυιϑιίδῃϑ ἰη [υάσ ἃ. 

ΑὈΠΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ οὐ (ἨΗΔΑΡ. 1. 1ο. 

ΜδΠΥ οοτηπιοηϊαίοτα μαννα [θά ἴο ἀρρτο- 
εἶδῖθ ἴῃ6 οχίγοπις αἰ βου] Υ οὗὨ Ἐἢ15 νοῦϑθ. 45- 
βγηϊῃρ {μ6 ἄρτι, ΜῈ νυ ἢ τ Ὀεξίη5, ἴο δ6 
[Π6 5Δπ|6 ἴῃ 115 Γεΐθγσθησθ ἃ5 ἴπε ἄρτι οὗ ἴδ6 
Ρτεςεάϊηρ νογβο, {ΠΕῪ ἤδνθ 5 ρροβθά ἴῃς ΑΡροβίϊε 
ἴο πηεᾶῃ: “15 (815 ἰδηρίιιαρε νῃ] ἢ 1 πὶ ΠΟΥ 
υϑίηρ {κὸ {Π6 Ἰδηρυαρο οὗ ἃ {ΠΠ|6 --ϑοῦνεῦ οὐ ἃ 
ΓρΘη-Ὀ οαϑογ " Βιυΐῖ 50 ΓΟ ϑδυςῇ ἃ 5θηΐθησθ 
ϑνουϊὰ Ὀ6 ὙΟΙῪ ἀοϑιαϊς οὗ ἔογοθ, Μογϑονογ 
ἴῃ 115 ννὰγ ἴῃς ἔτι ἴπ ἴῃε Ἰατίογ ρατί οὔ ννου]ά 
ποῖ Ὀὲ δοςουηϊοα ἔογ: ποῦ ἱπάθοά νγου]ά (6 
ὰρ αἱ {πε ὈορΙπηΐϊηρ οὗὨ 11 Ὀ6 Θ45}}Υ Θχρὶ!οδΌ ]6. 
Π6 αἰ ΒΊ ΟΥ̓ ἀγίϑεβ ραγ  ἔγοπι ἴδε ἔδοὶ (παῖ 

ΓΗΑΡΤΈῈΚΒ 1]. 
: 272 «λειυείὰ τυλερ ἀφ τυεῦ τ ἀραΐγε το εγη- 

“αἰορε, ἀγα 707 τυλαὶ ῥωγβοσε: 3 απα ἐλαΐ 
Ζίμμς τοας μοί αἰγρομηισίσεαά ; τὶ αμα λα δέ 

ΟΗΛΡ. ΠΠ. ὙΤ 5 οπδρίεγ, ἴῃ νης ἢ δὲ Ῥδὺ] 
Ρύτευ65 ἢ]5 ἢ 5[ΟΣΙ Δ] ἀγριπιθηΐ, ἰ5 ἀϊν1510]6 ἰηἴο 
ἔννο ν»]]]-ἀεβηρά ϑθοίοη5, μανίην γοίεγοησο ἴο 
ἵἔννο νεγῪ πηλγκοὰ οσοδϑίοηβ, οημα δὲ [θυ ϑδὶθπη 
δηά {πὸ οἴπεν αἱ Απίοςῇ, Οἡ [Π6 ογπΠΊΟΣ ἢ15 
Ἰηάορεηάρης Α ροβί θη νγ45 τεσορπὶβοά Ὀγ ἴΠδ 
οἴδογ Αροβίϊεβ 1ποηηβοῖνεβ {1---το), οὐ ἴῃ 
ἰδιίοῦ ἢ ΟΡΘΠῚῪ ταϑιϑῖοὰ δὲ Ῥεῖοσ, ννῆεη ἴμδὶ 

ἃ δτοδλῖ δπιουηῖ οὗ ἔδοιησ 15 σοπάεηϑοα ἱπίο 
ἃ ἵθνν ψογάβ, δηὰ ΡΑΙΙΥ ἔγοπι δηοῖδοσ ἔλςϊ, 
1ῃδὲ βοπηθίδιηρ 15 ἴδκθη ἔογ ρταπίθα, νος 186 
Οἰδζιαπϑ ννοι]ὰ δδ5}}γ υπάογβίδαπά, ᾿πουρῇ ἴ 
ταυδὶ Ὀ6 ἃ τηδί(εγ οἵ σοη)]εσΐυγο ἴο υ5. [ἰ 
566 ΠΊ5 ῬΙΟΡΔΌΪΕ ἰμαΐ ἢ6 μαὰ Ὀδθη δος οὗ 
{ἰπΠ|6- 5ογνιη δ, Ὀθοδιιϑθ ἢ ἢδά ςοπο!]!αϊοα νδγ- 
ΟἹ.5 οἰ45565 οὐ ρϑῦβοῃϑ ΌὉΥ ὑὈδοογηίηρ "411 (Πϊηγ5 
ἴο 4}1 πιεη." Ηἰ5 σοῃϑοείοησθ ἴοο σταϊρῆς [6]]} 
Ὠϊπὶ (πὰ 1 [ἢ 15 ννόγθ 50, δε νοι] ὰ σογίδΙη]Ὺ 
δοκπονϊθάρο 1) ἴμδῖ ἢ6 δὰ οπςθ Ὀδθη ὈΥ͂ ἢ0 
ΤηΘΔΠ5 ἱπάϊ! ογοηϊ ἴο {Ππ| ξανουγαῦϊε ορίπίοη οὗ 
ΤΏΘΠ. 

γεέείεἰκαά 2 είον, ἀνα ἐοἠα δέτε “λε γεαξορ, 14 
τοὰν ἀέε απα οὐδέν, δείμρ' ὅξιυς, αο ὀείίευέ τ 
Ολγίδί το δό με βεά ᾿3 7αΐλ, απαὶ γιοί ὃν 
τυογξε: 20 αμπά ἐλαΐ ἐλέν ἐἕτε ποί ἡ εἰς, τολο 
γε “ο “εείϊ βε, 

ΑΡροϑβίϊε νγᾶβ σοπιργογηϊβιηρ ἴδε ἐγοθάοπχ οὗ [86 
Οοϑροὶ ΌΥ ννεαῖ δοςοπηπηοάδίίζοη ἴο [υἱἀδίοπι, 
ΛΝ ῖπ τὰς βγϑὲ ϑοσϊίοη ἴδεγο οσςυγβ, ὈΥ 186 
ὙΑΥ (3--- 1), ἃ οοἸ δῖογαὶ δγζυπιθπὶ ἀγαάννη ὉΥ 
δι Ῥδὺ] ἔτοτῃ ἴδε ἔδςϊ ἔμαὶ Πα γοξιϑοὰ ἴο ςοη- 
δ6πὲ ἴο ἴθ οἰτουπ)ιοϊϑίοη οὗ Τιϊι5, Ὀδοδυϑδ, 
Ὁπάογ (ἢς οἰτγοιιπιδίδηςοβ οὗ ἴπ6 πηοπηοηΐ, [ἢ ϊς 
σου ]ὰ πᾶνα σοπιρσγογηϑεὰ ἴῃς ἔγοθάοπι οὗ ἴδῃς 



ΥΩ, 2. 

ΗΕΝ ἰ(ουγΐδεη γεαῖβ ἂἀῆεγ 1 
γγεπς ἃρ Δραίῃ ἴο [6γιιδί ἐπὶ 

ἢ Βάγηδθαβ, δηά ἴοοῖς Τ τι8 νἢ 
γις 4150. 

ΟΑΙΑΤΊΙΑΝΘ5. Τ|.ὕ 

2 Απά 1 νεηξ ἃρ ὈΥ τενεϊαδιίοη, 
Δπὰ ςοπηηγιηϊοδλῖοά υπηΐο τῆσπι τῆλῖ 
ἀρὰ ΜΉΝ 1 ργθᾶοῃ ἃπιοηρ τῃς 

ΘΠ1|65, δας ἢ ργίναῖεϊγ το τπεπὶ ἩλΩ ΣΝ 

Οοβρεὶ. Αἱ τς εἰοβα οὗ (ἢ ϑεςοπάὰ ϑοοϊϊοη 
(1)---2ι) 5. ἃ ςοπάεηϑοα ἀγριπιεπῖ οἡ (ἢ6 
ΒΘΏΘΓΑΙ σης! 65 ἱπνοϊνοά ἰπ τΠ6 ἀοςίγιηο οὗ 
ἔτεα }υ5:1Πςδίϊοη. 

Σ--1ΙΟο. ΑΥ̓ΤΗΕῈ ΟΟΥΝΟΙ͂Ι ΙΝ ΪΕΚΌΒΑΚΕΜ, 
51 Ραᾶσ!, ΚΕΕΌΒΕ. ΤῸ ΟΙΚΟύΜΟΙΒΕ ΤΊΙΤυΒ, 
ΑΝὨῸ ΗΙΒ ἹΝΡΕΡΕΝΘΕΝΥ ΑΡΟΒΤΙΈΒΗΙΡ 0.8 
ΚΕΟΟΟΝΙΒΕΡ ΒΥ ΤῊΕ ΟΥΉΗΕΕ ΑΡΟΞΤΚΕ5. 

[115 δβδυπιθά τπδὲ (ἢ]5. νἱϑῖὶ ἴο 7εγαβα]επὶ ἰ5 
ἰάδηςςα] νυν τα νυ] ςἢ 15 ἀσϑοσιθοά ἴῃ Α εἰς 
χν. :--ς. ἼΠὸ αἰ που 65 σοηποοϊοά νυ ἢ 
ἘΠ|5 φυοϑίϊοη ἅγο ἀϊδουποοά ἴῃ ἃ ἰοηροΥ ποῖ 
ἂἱ 186 οηά οὗ ἴΠ6 Ἑσπαρίογ.. 

1. Τδη )ωγίεεη γεαγ: αῇεγ] Α Ἰοηρ ροποά, 
86 54γ5, οἰαρϑεά, ἀυγίηρ ννηϊεῃ 6 δὰ ἢο ορ- 
Ρογίυ πη οὐ οὐϊδιηΐηρ ἰπϑιγυςτίοη ἔγουγ, οἵ 
δοίίηρ υπάον ἴπ6 ἱπἤμοποθ οὗἃ, οἴμποσ Αροβίϊοθϑβ, 
ΑΙ τηϊ5 εἶπια ἢς ννᾶβ8 οηραροάὰ ἴῃ ἴῃ6 ννογὶς οὗ 
ἂπ ᾿Ιηδεροηάεηϊς ΑΡροβίϊεβῆιρ. Εογ δδ φυσδίίοη 
8ἃ5 ἴο ἴΠδ6 πιοτηξηΐ οὗ {ἰπι6, ἔγοαι ννϊς ἢ ἴπ655 
“ Ου ΓΘ ἢ ὙθΑΓΒ "ἢ ΔΓ γοοκοποά, νυ βοίθοσ ᾿ἴ 5 
ἢϊ5 σοηνεοιβίοῃ, οὐ ἴῃς ᾿αϑι-πιοηϊοηθὰ υἱϑὶς ἴο 
γι ϑδίοπι, σγοΐογθηςσθ τηυσδὶ 6 τηδάρ ἴο [ῃδ 
ΟΠΡΕΓ ποῖ6. ΤῊ ροϊπῖ οὗ Ἱπηρογίδηςο ἴῃ [6 
ΔΓζυμηοπῖ 15 (παῖ Π6 νγὰβ ἰδδουγιης ἴῃ [Π6 συ56 
οὗ Ομβῖ πη γοᾶγϑ, νυϊμου ΔΗΥ͂ ἰηϊογέθσγεηςς 
Ποπι [ἢ6 οἱάογ Αροβίϊεβ, αβὰ νἱϊπουΐ δὴν ἀδ- 
ρῬεηάδηςε ὕροη ἔδποιι. 

1 «υεηὶ μὸῷ αφαὶπ ἰο “εγισαί,"}] Ἐοτ (ἢ6 
υεπίίοη ννβεῖποῦ ἢς δὰ ποὲὶ Ὀεξεη ἔπεγε αἵ 4]} 
ϑδίησθ ἴΠ6 ἰαϑι-πιοηϊὶοπθαὰ νἱϑὶϊ, ΟΓΥ ναί οΥ Π6 
δὰ ποῖ Ὀδδη ἴπογα ὑπάοσ οἰγουπιδίδηςθβ ὑν ἢ ἢ 
ἃἰογάρα δῃ ορρογίιηϊγ οὗἉ δοίηρ ἱπϑιγιςσίοα δηὰ 
ἀϊγεςῖοά ΌὈΥ {Π6 ο]άογ Αροβίϊεβ, γοίεγθηςθ πιυσῖυ. 
δζαίη Ὧδ τηδάδς ἴο ἔπε ἰοῶροσ ποῖθ, ὙῆῸ οχ- 
Ῥτοβδϑίοη “ννεηῖ ὑρ᾽" ἀδηοῖοδ, 85 ἴῃ ἱ. 17, [86 
δοίης ἴο ἃ πιείσοροϊἱῖβυ Α.5 ἴο ἴδ ρἷδοθ ἸῸπι 
ἢ Πὲ (5 νυοηΐ ὑρ, ἰἴ 15 ἴο 6 ρῥτγεϑβιιπιοὰ 
[δὲ 1 ννᾶ5 “ἴθ τερίοηϑβ οὗ ϑγγίὰ δηὰ Ο"Π]εΐδ.᾽" 
866 1. 21. 

«υἱὲ Βαγπαδα.} ΟἿοϑθα αδἰϊοηίίοη ταυϑδὶ θ6 
ξίνοη ἴο [ἢ15 τηθηζίοη οἵ Βαγηδῦδϑ, ρᾶττ]Υ Ὀ6- 
οδιι56 ἰξ 5 ΡΡ 165 βοπιθ μεὶρ ἰονναγάϑ ἀδίογπηη- 
ἴῃς [6 σΠΓΟΠΟΙΟΡῪ οὗ ἴῃς ἱποϊάθπίβ βογὸ ἀ6- 
βου δε, ῥά Ὀεσᾶυδε πὸ πδὰ δὴ ἱπιρογίδηϊ 
Ὀϊοζτάρῃι 8] σοπποοίίοη νυ (Π656 ἱποϊάδηΐ5, 
Ῥαγίὶγ Ὀδοδυϑε [ποτ ἰ5 Ἔχίγοπηδ ηςογοϑῖ [Π ΘΥΘΓΥ 
Ροϊηῖ οὗ δϑϑοςίϊδίίοη δείνγθθη δῖ Ῥδυὶ δηὰ {Π|5 
ἔποηά. 

απά ἰοοξ Τῆς «αυἱδ »ἪῊ α"ὁθὸ}] ὙὍῆὸ οσουτ- 
ΤΕΏςα οὗ {15 ΠΑΠΊ6 4150 πγιιϑὲ 06 ὙΘΓῪ ΠΑΓΘΙΌΪΝΥ 
τηλυκοά. [{ ἀοδβ ποῖ Ἄρρϑθδγ ἴῃ ἴῃε παγγδίϊνο 
οὗ (δε Αςεἰς δἱ 4}1. ὅ6εε ποῖθ οπ Αςΐβ χν. 2. 
Βυΐ δ8 σοπηρδηϊοηϑῆρ ν ἢ δὲ Ῥδὶ] δἵ 1ἢ15 
πιο, Ὀεϑιθβ [15 γεϊδίίοη ἴο ἴδ ἰορίς ἱπιπιθς 
ἀϊδίου Ὀείΐοτε ι15, 15 δῃ ἱπηροτγίδῃϊ [ΙηἸς οὗ σοη- 

ποοϊΐοη δοΐννθεη (815 Ἐριϑι]ϊς δηὰ πὸ ϑοοοηά 
ΕρΡ βῖ]6 ἴο {86 Οουηι απ νυ ἢ νγᾶβ ὨΘΑΥΪΥ 
ΠΟΠΟΠΠΡΟΥΔΓΥ. Ορ. 2 (ον. 1ἰ. 13, νἱῖ. 6, χ3, 
14, 11]. 6, τό, 23, Χὶ!. 18, δηὰ 566 86 [πἴγο- 
ἀυςίίοη. [{ 586θπὴ5 δυϊάθης ἴδ ΤΙ ννᾶ8 
Ταυςσἢ ἰη δ: Ρδ:}}}5 πιϊπὰ δηά πόδλγί δδοιΐ (Π6 
Ὀπι6 εη Πὸ ντοῖο ἴδ Ερι5.]6 ἴὸ ἴπ6 Οδἷα- 
(ἰᾶπ5 : ἀηὰ ἘΠ15 ΠΔΥ βᾶνε χυϊοκοπεὰ ἢἷ5 γεςο]- 
ἰδοϊΐοη οὗ ννβαῖ μαρροπρὰ 1ἢ σγεοΐθεγοηος ἴο ἢϊηὶ 
ΟΠ 8η Θδγ οῦ οσοδϑίοῃ. 

Ὡ. 1 αὐεπὶ τῷ ὁγ γευεία!οη} ῬτΟΌΔΟΪ 
{πγουρἢ ἃ ῥγορεῖ, 85 ἰῇ Ασοῖβ χΧὶ. 1. 866 
Ιηἱγοὰ. ἴο ἴῇς Αςἴβ, ΡΡ. 217. 214. ἴῃ 1ἢ}5 
ΠογΟ ἰ8 ποίμϊηρ ἱηποοηοιϑίθης νυν ννῆδξ ννὸ 
ἰοᾶσγῃ ἴχοπὶ Αςίβ χν. 2, νῇογο νγὸ τὸ 1ο]ϊὰ (Παΐ 
ἢδ6 ννᾶβ ϑεηΐ ἔἕτοπὶ Απέος ἴο [Θτγυβαίοπι, ἰπ 
ογάοσ ἴο ργοπηοῖο ἔπε βοιτ[οπιθηΐ οὗ ἂῃ δηχίοιβ 
ςοηΐτγονεῦσυ. [πὸ ΠΙΒΙΟΥΥ͂ ἢ᾽5 ουϊνγαΓά σοπ᾿- 
ΤΑΙϑ5οη ἰ86 πδιηδά, ἴῃ (86 ορίϑι}]6 [ῃ6 ἰηννασά 
Ποτηπιη!οδίοη ἴο Πἰηιϑο, ὙὨ5 5 αυϊΐο 
πδΐυ γα] : αηὰ νγὲ ἤᾶνθ ραγδὶ]οὶ σαϑὸ5 ὈΟ(Ὴ Ιἢ 1. 
1ὃ δῦονοθ, ςοπηραγοά ἢ} Αοἰϑ ἰχ. 23---ς, δηὰ 
ἴη Αςῖβ χχίῖϊ. 18 σοπῃηραγοὰ ἢ Αςῖδβ ΙΧ. 29, 
10. ἴῃ οδςοὴ οὗ ἴποϑθ οδϑδ65 νγὸ ἤδλνθ δΔῃ ἱηνναγά 
5) οῖῖνα σοπιπιυπισδίίοη οὐ ἴῃς οὔθ ιδηά, 
δηά {πΠῸ ργέβϑυσγο οὗ ουϊνναγά οὈ]οςῖίνο οσἰσγουτ- 
βίδησεβ οὐ ἴδ οἵδοσ. Νοὺ ἰ5 1 ουῖκ οἵ ρὶδςς 
ΠοΙδ ἴο τοίοσ ἴο Αςΐβ χ. 17) 18, 19, ΧΙ. ΣΙ, 1:. 
ΤΠ βοηάϊηξ οὗ πλδβϑοηοῖα ὈΥ (ΟΥΏΘΙ1}5 οο- 
ορογαίοα ἢ ἴἢ6 τονοϊδιίοη πιδάθ ἴο δῖ Ῥείογ᾽ 5 
τηϊηὰ ἀπά ςοπϑοίθηςθ. Απὰ ἱπάδοά ἰξ πᾶν Ὀε 
δαάἀοὰ ταδὶ 5 ]ΑΥ Ἔχρογίθηοθ 15 σΟΠΊΠΊΟΙ ἰῃ 
{π6 ΟΥΑΙ ΠΑΓῪ σουγϑο οὐ Ο υϑεδη 116. 

αηα εονγιρημκαίεἶ πο ἰφένι ἐῤαὶ σοιρεὶ 
«υῤίερ 1 ῥγεαεδ ανρπιοηφ ἐῤδὲ Οεμε 4} ΤὮδ ρεῖ- 
50η5 ἴο ἡνῇοτῃ (15 σοπιπλιηϊσδίϊοη νν85 πιδάς 
ὑσογο, οὗ σουτγϑο, {86 (ΟἸ γϑιδη5 ἴῃ [ΘΓι15416Π|. 
Εογ ἴδ πηδδηίηρ οὗ [πε ννοσζὰ “" σοτητηιηἸςδίεά ᾽" 
(ἀνεθέμην), ννε 5ῃοιυ!]ά τεΐοσγ ἴο Αςἴβ Χχν. 14. 
(ἢδ ΟΠΪΥ ΟἾΠΟΥ ρᾶβϑᾶρο ἴῃ ἰἢε Νενν Ταβίαπηθηξ 
ὙΠ ΟΓΟ [15 νογ 8 ιι56., ὙΠΟΓΟ ψγὸ ἀζὸ ἰοϊὰ 
ταὶ Βοσίυ5 ἰδιὰ δῖ Ρδυ]}5 σδϑθ Ὀοέογο Αρτίρρᾷ 
[1., νυ ἢ τῆ6 νῖονν οὗ ολτοία]! σοηϑιυ]δίϊοη σοῦ“ 
ςοτγπὶηρ ἰ. 80 δοῖὲ δ: Ρδὺ] (1 Ββαῖτήοην νυ] ἢ 
(πε ςοχηπηϊβϑίοη παπηθὰ ἴῃ Αςίβ χν. 2) ἰδ ἃ θ6- 
ἔογο ἢἰ5 ἐδ ]ονν τ σι δη5 δὲ [ἐστ ϑδιοπ ἃ σίδίθ- 
τηδηΐ οὗ ἢ]5 πιδηηοῦ οὗἨ ργοδοῃίηρ ἴῃ6 Οοθβρεῖ 
ἴο {πὲ Οὐϑητ 65. ὁ 5ῃου!ὰ οὔϑογνε (δὶ τῃ6 
ψνογά ὁ ΡΥΘΔΟἢ ᾽ὔ 151η [6 ργεϑοπὶ ἴθηϑθθ. Ὁ ]8 
ἀϑϑογίβ (ἢ6 σοπΕ ΠΥ δπα σοηῃϑβίοπου οὗ ἢΐ5 
ΤΛΔΠΠΕΥῚ οὗ ργοδοπιηρ, ἄνθη ἴο ἴΠ6 πιοπιρηΐ οὗ 
δὶ5 νυγιτἰης (15 ἰεῖζοεσ. 866 ποΐθ δον οἱ 
εὐαγγελίζωμαι (Ἰ. τ6). 

δαΐ ῥγίυασέείγ 1ο ἐδενη «υὐδίοῦ «υεγε οΥ᾽ γοβια- 
ἐ9η] [ἰ ἰ5 ἴο 6 τορτειοὰ ἐπαὶ Ὀοΐῃ ἤοῖὸ δηὰ 
Ὀοῖονν ἰῃ Ὁ. 6 δηά σ΄. 9 ἴθ Α. Δ΄. 845 οῆδηροὰ 
1Π6 ἴθηϑε οὗ (86 οὔρίπαὶ. ““ἼΠεπὶ ννῃϊοἢ ἂἃτϑ 
οὗ τορυϊδίϊοη "" 15 ἴῃς ρθγαϑθο σνϊοΒ δὲ Ραιὶ 

50ΟΙ 
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ψνοἢ σγεγε οὐ γερυζαϊίοη, ἰεθὲ ὉΥ 4 Βυῖ πεῖῖποεν ΤΊΐυϑ, ῆο νγαβ8 
ΔΩΥ͂ ΤΩΘΆΠ5 1 58ου]4 τη, οὐ ἢδά γτυη, νυ τῆ πλ6, δεὶπρ ἃ Οστεαῖς, ννὰ8 Ἷοιι- 
1 νδ]. ΡΕΙ Θά το Ὀδ6 εοἰγουμπης!56α : 

1565. [ἴ 15 Π0 ρατί οὗ ἢὶ5 ρ͵δη ἴο ἀδρτγεοϊαίο 
[86 οἱάογ Ανροϑβίϊοβ, ννῆ]θ [6 ἀϑϑογίβ (ἢ ᾿πάθ- 
Ῥεπάρηςθ, ὈοΐΪῺ οὗ ἢϊ5 ον ς]}} ἴο Ὀ6 8ηὴ Α- 
Ῥοβίϊθ, δηὰ οὗ ἢ1ϊ5 κπον]θάρε οὗ ἴῃ Οοθρεὶ. 
ΤἼΟ αἰἸβΊσΙΠΥ οὗὨ 15 ροβιζοη 15 [δῖ 6 τηυϑὶ 
Ὀοΐὴ τοπάοσ ἀθθ μοηοιγ ἴο ἴποπὶ δηά 4150 
ΠυτΤΏΪΥ πλαϊ ἴδῃ ἢ5 οννῃ στουηάᾶ: δηὰ πεῖ οΓ 
οὗ ἔῃθ56 ροϊηΐβ [5 ονευ]οοκοὰ ἴῃ δὴγ ρᾶγί οἵ ἢΪ5 
ΔΙριιπιοηί. Ὑπαὶῖ 6 ββοιϊὰ ἤᾶνε ῥγίνδίοὶ Υ 
ςοηίογτγοα νυν ἢ [86 Ἰοδάϊηρ πιθὴ ἴῃ [6 1546 ΠῚ, 
Ὀοίογε ἴπθ ρι]ῖς αἰδοιδθίοη οὗἩ τῆς δηχίοιβ 
Πυσϑίοῃ ἰῃ Παπά, ννᾶ5 δὴ ἱπάϊσδίίοη οὗ ἴγιθ 
νυϊβάομῃ; ἀπά 1 ἔι ΓΠ 50:65 Δη ΘΧΑΠΊΡΪΘ ΝΘΓΥῪ 11566}}]} 
ἴο Οὐγϑοῖνοϑ Οἡ Οὐ ἰς 4] οσςσαϑίοπθ. ὙΠῸ ννογάϑ 
ἰπ Αςἰβθ χν. 4, ““ἴῆογ ἀξοϊαγοὰ ννμαΐὶ (Πϊπρ5 
Οοὰ μδαὰά ἀοπο νυ τΠθηι.,᾽) ἂὔὲ χυθ ἴῃ Βᾶγ- 
ΤΏΟΠΥ ννῈ ἢ 41} τΠαΐ 15 βίδα ΠοΊθ. 

ἰδεῖ ὁγ ὧπν πεαῆς 1 τσῤομίά γμπ, ον ῥαά ΓΙ, 
ἐπ αἱ} ΤῊ ΡῬΟΓΒΟΉΔΠ ΠΥ οὗ δῖ δ] ἤότὸ 
ΠΟπΊ65 ἴο νἱονν, ἴῃ ἃ βίδυ πρ πιᾶηποῖ, ᾿πγου ἢ 
(Π6 βυάδάξη 56 οὗ οἠβ οὗ ἢὶ5 Ἵδαγαςίογιϑιις 
τηθίαρῃμοιβ. ὅν ἢπά ἴῃθ ϑ8π|6 ἱπλΔΡΈΓΥ, 
ἀγαννῃ ἕγοπι ἴῃ6 ἐοοΐ-γαςθ, ἴῃ ἃ ἰἰνϑὶν ἔοστῃ 
Ὀοῖονν (ν. 2)--  Υαὰ ννοτὸ ταπηϊηρ νν6}}: ν ΠῸ 
ρυΐ ἃ βιιἀάφδῃ ΠΙπάγαποο ἴῃ γοιγ ννᾶγ δ᾽" [τηᾶρῈ5 
ὄγάσνῃ ἤοσῃ (6 Οτθεῖκ Οδπιεθ, δηὰ δϑρθοὶ- 
ΑἸ τῆς ἔοοϊ-Γασθ, ἀγὸ σοηϑβρίσιοιβ ἴῃ δῖ 
ῬΑ} 5 βροκθη δηά ντίζοη ννογάβ, νν 816 οἡ 
(η15 ΤΗϊγὰ ΜιβϑΟΠΔΓΥ ΤουγηδΥ, ρεγπᾶρθ Ὀε- 
οϑι156 (ΟΠ ΠΕ ννᾶ5 πλισἢ ἴῃ ἢϊ5 που ρῃϊ5. 8566 
Ὶ (ὑοΥ, ἰχ. 24---6: Κοιῃ. ΙΧ. 16; Αςῖἴϑ Χχ. 24. 
6 πὰ ἴῃ δῃ θρίβι]6 οὗ Ἰδίθγ ἀδῖθ (ΡὨ}]. 11. χ6) 
{πε εχασί ρῆγαϑο (εἰς κενὸν τρέχειν) ὙΏΪΟΝ 15 
τιϑοὰ περ. ὍΤὸ ἴυγῃ ποὺν ἴτοιῃ ἴῃ6 ἔοσπῃ οὗ 
δ1 Ρδι}5 ἰδηρσιιαρο ἴο ἢΪ5 πιοῖϊνο οἡ [ἢ15 οὔσοδ- 
δίοῃ δὲ Τδθγυβᾷίθηι, ἢς ἀςίθα ψ ἢ στοδῖ σδυτοη 
Ἰοϑί ἢ]5 ραϑί ννοῦκ οὐ ἢϊ5 ργθϑθηΐ ννογῖς βῃοιι")ὰ 
Ὧδε ἴο πο ριιγροβθ ὙΠῈ πδίυτο οὗ ἢ Δρρτο- 
ΠΘΏΒΙΟΠ 566 Π|5 νν6}} δα ργοεϑεα ΌΥ Βίβῃορ 1 5 ῃϊ- 
ἴοοί. Ηδε ννᾶ5 δηχίοιιβ “"ἰδϑδὲ (π6 [δὶς (ἢ γ15- 
4 π5, ὈΥ ἰπϑίϑίηρ οἡ ἴη6 Μοβαὶς τίξυδὶ, πρ 
πνναγ 5 ραβϑδὲ δηά ρῥγοβδειῖ οθηάοανοιτα ἴο 
ΘϑΔ ὉΠ 15 {π6 ΟΠαγΟἢ οἱ 4 ᾿ρο γα] ὈΔ515." Α 
Πλϊσία Κα ἰη ἢϊ5 σοπάιπςοϊ αἵ ἴΠ|5 ἘΠῚ πη ἢϊ ἤανδ 
σοτηρτοχηϊβοιὶ {η6 ἔμῖυτγο ΠΡεγίν οἵ ἴῃς σεπῖ!]ς 
σηυνοῆθ5. Μογθονοῦ ἴΠόγὸ νν85 Ἱπιπλποηΐ Γγιϑὶς 
οὗ ἃ 5. Πί5Π). 

8. ΒΒ ποιέδον Τὴ, «ὐρο «υα.ς «υἱἱδ »ιξ, 
ὀείηρ α σγεεξ, «υα: εο»ρρε σώ 1ο δὲ εἰγειιεὶ .4) 
Ηδθ ῃὕονν ἱ᾿πίσοάυσοβ δὴ ἱποϊάθηϊ, σοῃποοϊθα 
ψ ἢ 106 νιϑῖὲ ἴο [εἐγυϑαίθπη,. νυν ῃϊςἢ, Τῃγοιρἢ 
ἢ]5 ἤγτῆποβϑ, νγὰ5 πηδάδ ἴο Ἔἐχργοβδ ἃ σσοδὲ ρυ]η- 
αἴρὶΘ δπά γχοϑι] θα ἴῃ Ὀεποῆς ἴο τῆς Οα]αίΔη 
Ομηϑίδηβ {ποπιβοῖνοβ, ὙΠοβο ννἢο ννθηΐ νυν ἢ 
δῖ Ῥδὺ] ἔγοπὶ Απιοςἢ ἴο [Ὀὁγιϑα]οπὶ (Α-ἴβ χν. 
2} ννόγα ργοῦλοΪν 4}} γοργεδοηζαζινοβ οἵ ΟΈπΕ}} 6 
ΟΜΒτιϑιδημγ. ὙΤΙ5 σΟΓΙΔΙΠΙΥ ννὰ5. ὙΠδῖ 6 
45 Δ [ὩΔῃ ἴοο οὗ 5οπὶ6 πιδῖκ, 85 ἴο ροϑι[οὴ 

Δπηὰ σμδγδοῖοσγ, 566ΠῚ5 οἶθᾶσ ἔγοπῃη ἴδ οπῆο 
ΜὨΙΓἢ δὸ δἴϊεγνναγάς μοὶὰ ἴῃ Οτεῖθ. 866 ἴῃ6 
Ἐρίβε]ο ἴο ΤΙϊι5. δίγοηρ, Ῥγόσδιγο ννᾶ5 Ὀσουρῆξ 
ἴο Ὀεᾶγ οὐ δῖ δὶ ἴο σδιιδὸ Τιτι5 ἴο ὃ 
οἰγουπιςιϑο, [ἃ τῆς Θαϑὶγ ἢάνο Ὀδδη γὸ- 
ΡΓοβοηίοά 85 ἃ ὄςοπο)δίοσυ δεῖ, ἴἰκὸ {8 
ΤΩλκίηρ σοΠηπΠΊΟη οαιι56 νι ἴπ6 ΝαζΖδγιΐος 
ἀἤογνναγαάς αἵ [δ π52]6πὶ (Αςἰ5 χχὶϊ. 2--- 24), ἃ 
σουγβθ ννῃϊσῇ 81 [4π|ὲ5 τεσοϊητηοπάθά, δηά 
νη ϊο δὲ Ῥδὺϊ δάἀορίοὰ. Βυῖ [Π6 αἸτοιιηλ- 
βίδησθϑ οὐ Π]5 θαυ! θγ Οὐςδϑίοη ὑνογ ΡΘΟΌΪΙαΓ. 
ΤΠ αμεοδίίοη οὗ ἴπῃ6 ποοθϑϑυ οὗ εἰγοιτηςϊδίοη 
ἴογ Οδηΐ]ς σοηνογίβ ἢδά Ἢ Γαϊδοά. δὲ 
Αςίβ χν. σ. Βείογε (ἢθ Ἰδίθσ. οσσδϑίοη (ἢὶς 
αυδδίίοη δά Ὀδθη οι θα ἔογ ὄνεσ Τ15 ννᾶ5 
ἴδτροὶν ἀν ἴο 81 Ρδι}}5 βιπΏΠ655. 

Α5 ἴο Δρραάγθοηΐ ᾿ποοῃβιϑίθηοῦυ ἴῃ δῖ δι} 5 
Ἑσοηῃάμςξ ἴῃ σοπηραγδοη ν ἢ νυν δῖ μ6 ἀϊά 5ι.Ὁ0- 
ΒΘ4]ΠΘΠΓΥ ἴῃ 1Π6 σᾶθε οὗ ΤΙπιοίδγυ, ἴδ ρῥἰδιιϑὶ- 
ΠῚ οὗ βιιςἢ δῃ δοςιιβαϊίοη νγᾶ5 ῬγΟΌΔΟΪΥ ἴῃ δῖ 
Ῥδι} 5 πηϊπὰ 85 ἢ ψνζοίε. Ηδεοδιυβεά ΤΊπλΟΙὮΥ 
ἴο Ὀ6 εἰγουμπης!ϑο βοοῃ δἰζογνναγάς: δηὰ ἴἢ}}5 
τῆδί ἤᾶνθ Ὀδθὴ Κποννῃ ἴο ἴΠ6 Οδἰαζίδηβ, Ὀδ- 
οδυ5ε ἴῃ6 Αροϑίϊθ νν5 [ἤθη οἡ ἢ]5 νυὺ ἴο ἢϊ5 
ἢγϑί νιϑῖ ἀτποης ἴπεῖη, ἀπά Τιπιοῖῃυ δὰ Ὀδοη 
διηοηξ ποι ἴθ σοιηρδηϊοη οὗ ἢ15 ἰαῦοιιγθ. 8566 
Αοῖδ χυΐ. 1-3. Βυῖ [ἢδ6 ἔννο σδϑθ5 ννΈῦθ ΥΟΣΥ 
ἀϊῆεγοηί. ΤΙΐ5 νγὰ5 ἃ ρυγε Οθηῖ 6. ΤΙΠΊΟΙΩΥ 
νγὰ5 Π41[ ἃ [ονν. ὙΠ15 15 ρογῆαρϑ οὔθ γρᾶβϑοῦ 
ΨΥ 50 πηιιςῇ 5ἴΓ688 ἰ5 ἰδίἀ ἴῃ ἴπ6 ργθϑθηΐ ρᾶ5- 
δᾶρδ οἡ ἴπ6 Ηδθδίδρη ραγοηίδρο οἵ Τυ5. Μοτγο- 
ΟνΟΓ ἴδ φιοβέοη οὗ ςἰγοιπιοϊδίοη ἴῃ γοϊδζίοη ἴο 
Οδητ 6 σοηνογία μδὰ ὕθθὴ ϑεϊεὰ Ὀεΐοτο [Π6 
Ὀερμιηπηρ οὗ {πε δεσοπὰ ΜΙ βϑ ΟΠΑΣΥ [ΟυΓΠΟΥ͂. 
Τδυ5 [6 ἔννο σᾶϑὸ5 ννϑῖθ ἃ5 αἰ δγοηὶ 845 ροϑ- 
51016. [{ ννᾶ5 αιυἱϊΐθ σοπϑιϑίθηϊ ἰῃ δὲ Ῥδὺυϊ δἱ 
[γϑῖγα ἴο εἰγουπΊοῖθα ΤΙΠλΟΙΩΥ “Ὀδσοδιιβο οὗ 
186. [εἰν νΠΙσἢ ννόσὸ ἴῃ ἴποσα αυδτγίοιϑ--οΓ 
ἴπεγ Κπονν 411 [δῖ ἢ15 δῖ μου νγᾶ5 4 Οτεοκ," 
δΔηά ἴο τοἔιιδο ἴο εἰγοιπης θα ΤΊϊι5 δὲ [Ἐτιιβδίθτη 
ἐἐὈροδιι86 οὐἨ ἔα ]56. δγοίβγεη," ννῆο νυιϑῃθὰ ἴο 
Ὀσγρ ἴπ6 ΟΝ γιϑείδη Οδυγοῖ “ἰηἴο Ὀοηπάδρο." 

Βιυΐ ἃ αιιδδῖίοη ἢδ5 Ὀδθη γαϊϑοά, δηὰ Ὧδ5 Ὀὑδδη 
Αύρυθά οἡ ἔννο βἰάθϑ ὈὉγ ορροβίῃρ σοπηπιεηίδίογϑ, 
ἃ5 ἴο ννΠοῖΠοΥ (Π6 τχθαηῖηρ οὗ [Π15 ρδϑβϑᾶζε ἰ5 
{παῖ δὲ Ρδὰ γεβιυεά οὐ {Π1]5 οἡςςδϑίοη, ἰδουξὴ 
ὈΓΡΕΠΌΎ Ργεβθοά, ἴο εἰγεοιιπιςῖθδε ΤΊϊ5, ΟΥ 
ὙΠεῖμοῦ Τιζιι5. γΘΆ] Υ τνᾶ5 ςεἰγουπηςϊϑεά, Ὀὰυξ 
ΟἿΪΥ ἃ5 8ῃ δεῖ οὗ ἔγθε οοποδββϑίοῃ δηὰ ἔπεα Ϊγ 
ΔΙΤΔΠΒοπλθηΐ, ποῖ εριδν Ὧη7 εογριρμίοπ. ὍΤὨΘ 
ογιρίηδὶ Οτοεκ ννουϊὰ Ὀθδγ εἰ μεσ ἱπίογργείδ- 
ἴοη. Βιυὲ {ΠῸ ρταιηπηδίςδὶ σοπείγιςςοη ἰῃ 
{Π}15 ῬΑΓΑ ΥΔΡὮ 5 ρος ΑΥΪΥ ἱητςδίθ ἀπ ννῆθη 
ΠΟ ΠοΙΡ 15 ἴο 6 ραϊποὰ πῸπιὶ ἴΠ|5 ϑοῦγοθ, ἰΐ 
566 1Ὼ5 ἡδίυγαὶ ἴο ἀφοιάς ἴπ6 υσπίίοη ΟΥ̓ ἴδ 
Βόπογὰὶ σουτϑο οὗ ἴῃ6 ἀγρυμηθηῖ, πὰ βυτγεὶγ 
ἴπ6 πιαίῃ ροϊηΐ οὗ {Π6 ο83ὺ, ἀπά ἴῃς ΚΠ ]6 ἴοηΘ 
οἔ {86 Ερίβι]α, τεαϊγο υ5. ἴο Ὀείίενο ἴπδὶ δὲ 
Ρδι] τοϑιϑίο ἃ δηὰ τγοίυϑοά Μίογθουεσ, 1᾿ἢ ἢς 



ν. 4--. 

4 Απά ταὶ Ὀεςδιβε οὗ ἔδἰβε ὕγε- 
τῆγεη ἀπάννδγαϑ Ὀτουρῆϊ ἴῃ, γῆ σάλα 
ἴῃ ΡΠ ἴο ΡΥ οὐυζ οὐὖΓ [ἰδεγγ 
ννῃϊοἢ νψγὲ μᾶνε ἴῃ (ἢ γιϑῖ [68085. τπδῖ 
Πα} πιρῆς Ὀγηρ ὃ8 ἱἰηῖο δοπά- 
ἅρθ: 

ς Το Ψδοπὶ ννεὲ ρᾶνε ρΐδεε ὉΥ 

Ὠδὰ γ᾽οϊάἀοά, μα ννου]ὰ πᾶνε θδθὴ συ γ οὗὨ 7υκῖ 
(μδῖ Κιπὰ οὗ Ρογ οι 5 σοι ρσγοπΊῖϑα δὲ ἃ οὐ τς δὶ 
{1π|6, νυν ἢ ἢ ὈΪαπηδα 50 της ἢ ἴῃ Ῥοῖοσγ δέϊου.- 
νναγάβ, δπὰ νῃϊοῃ ἔοττηβ (86 βυθ)οςξ οὗ [86 
βοςοηά δα] οὗ [ἢ15 σδαρίου. 
ΤΠ βἰσγιςῖϊ τηϑδηϊηρ οὗ ἴ86 Οὐτθοκ ἤοῖδ 15--- 

ἐποῦ 0070} ΜὙΔ8 Τι 5 σοιῃρο] θὰ ἴο ὃὉΘ6 
αἰγοι πο ει .᾽" Τ Πογο ννεγὸ ϑίγοηρ ῥγώρα γαεὶς 
ΓΟΆ5ΟΙ}5 ἔἴοῦγ σοηϑθηϊηρ. Τιΐ5. νν85 ἃ Οϑπί!]θ 
δΥ ὈΪΓΙΒ : ἢ 5 Οἰγουπισ!δίοη νγολ]ά ἢᾶνε Ὀγοιρῃϊ 
Ἀπὶ ἱπίο φάϑυ δηά ϑαι᾿ϑέδοϊογυ δϑϑυςιδίϊοη νυ ἢ 
ἴΠ6 [πάλις (ἢ γβείαπο; δηά σοηίγονογϑυ ἕογ [ἢ 6 
τλοτηορηΐ ὑγοιὰ πᾶν Ὀδοη νοϊἀθά. Βιὲξ 51 
Ῥαμὶ Κπὸνν (ἢαΐ 6 ννᾶϑ τόϑροιϑῦϊα ἕο τῃ6 
ζυΐυτο, δπὰ (παῖ, ἰῃ ογάθγ ἴο πη [6 διξζιγο 
βδίο, ἢ6 πλιϑὲ Ὀ6 ἤγπῃ ἴῃ [Π6 ργοβθηΐ. 

4. .44π4 ρα! ὀεξεαιο οὗ βαἰεε ὀγείδγοπ] ΤὨα 
Ποπϑιίγιισίοη 15 αἰ σι]: θὰ ἴῃς διρ θϑῖ ννΑΥ 
ἴο υπαογοίδηα ἴδδ ϑοπΐθηςθ βθθη}5 ἴο Ὁς6 [ἢ 5--- 
παι Ὀδσαιδα οὐ ἴδ πλϑοπθνουῦβ ἰηβθθποθ 
δηὰ ὑλὰ πιοίϊνο οἵ [ἢ 56 “4156 Ὀτοῖγθη " ἢδ 
τείυφε ἴο γιοϊά ἴο ἴῃς ταῦτα] ςοπλριι ϑοη 
Ὀγουρῆῖ ἴο Ὀθᾶγ ὕροη ἢ. Β΄. “ἔλϊβε Ὀγὸ- 
[ἤγοι "ἢ 15 πηδδηξ (γι ϑιδηϑ 'ῃ παπ6 ννῆο ννΟΥΘ 
ποΐ (δ γιβεϊδηβ 'π ργίποιρ]ο. [ἴ 5 ουῃγ οὗ 
ποίς τῃδὲ ἴῃ6 ννογὰ ὁσσυγβ ΟΠΪΥ ἴῃ ἃ σοηῃϊετῃ- 
ΡΟΓΑΓΥ ΕρΙ5116. ὅεὲ 2 (ὐσ. χὶ. )ό. 

ἐπιαπυαγές ὀγομσῥί ἰπΠ| ὙΠι[5 ἰδ ἃ τι ΠΠΑΥΥ͂ 
τηοῖλρῆοσ. ΒΥ παρείσακτος 15 πιδαῃπΐ ΟΠ6 ννῇ0, 
ἀυγίηρ ννᾶσ, 5 βῖθδ ΠΥ ἰηἰτοάυσεὰ ἱπίο οὐγ 
σΔΡ ἴῃ 186 ρα ϊδε οὗ ἃ ἔγιθηά. 

αυϑο εα»ρδ ἐπὶ ῥγίυϊν ὁ “7 ομδ φμν ἐδεγ}}] 
Τὸ πιοϊδρίογῖςα] ἰαηρύάαρο ἀσγινοα ἔγοπι ννᾶγ- 
ἕλτο ἰ5 σοῃτημεά (Ὀοἢ ἴῃ παρεισῆλθον πὰ ἴῃ 
κατασκοπῆσαι). ἴῃ ἢϊπίγαϊίοη οὗ {πὸ ἔογπΊογ 
ννογὰ 566 πυρεισέδυσαν ἴῃ [πἀ6. 4. ὅδ νϑγὺ 
κατασκοπεύω, ννοἢ 15 Θαι!να]οηΐ ἴο [Π6 ἰαῖῖοσ 
ννογά, ἰ5 ιϑϑὰ οὗ ἴῃ6 5ρῖ65 ἴὴΏ [οϑῆμα ᾿. 2 
((ΧΧ.). Τὸ ερίτς οἵ ἴῃς ραββαρο 15. ννὸ]]} 
σαυξῃξ ΌΥ ΟΠ γγϑοβίοπι, ννὴ0 ϑᾶγ5: “566 ἢονν 
ὈΠΟΟΓ ἴῃς ᾿πιᾶρὸ οὗ 50Ρ165 ἢ6 ρΡοϊηΐ5. ουξ (δ 
ῃδίιγε οὗ (πΠ6 νναγίατο [Πδῖ ννδ5 ἴπθη βοὶπρ οἡ."" 

ἐδαΐ ἐδέν γεσδὲ ὀγὶπα τῷ ἱπίο ὀοπάασε)] ὍΤὯδ 
ἴγῃθ ἰγδηϑιαιίοη 15 “δαὶ ΠΟΥ ἸὰΔῪ ὈΓΙΏΡ τ.5 
ἱπῖο Ὀοηπάαρθ,,") ΟΥ ΘΥΟΠ ΠΟΤ 5 ΓΟΉΡΙΥ ἦν ἢ 
(ο ςεγίδιη σοηβοήϊδηςς ἴἢδἰ νὰ ΒΟ] ἃ Δ ΥΘ 
ὍΘθΘ: ἐποἰανοά." δὲ Ρᾷϑι] δννᾶγϑβ πδ5 γορασὰ 
(ο ἴῃ6 ἔμίυγε δηὰ ἴο ἔπε σοπιϊπυ!ν οὗἉ ἴγιδ 
Οὐοϑρεὶ ργιηςὶρίεβ. 866 {πε δηά οὗ 6 ποχῖ 
γοῖϑθ, Ν.Β. ὕδὸ τολάϊης οὗ ἴπ6 θεϑὶ Ν55. 5 
καταδουλώσουσιν. ἼΤῆ6 ἰτγορο δῦ 56 οὗ (ἢ 6 
Γυΐυγε δου ἵνα (85 ἴθ [οἤη χυὶ. 1) 15 νὸ 
Θρἤδιῖς. 850 4]50 15 ἴΠπ6 νϑγὺ 1156], μοὶ 
ἀδηῃοίεβ (6 ὈΠΏρΊΩΡ ἰηἴο υἱεῖ δἰάνογγ. 

ΔΘΛΑΓΙΓΑΤΊΑΝΘ. 11. 

50] ςίοῃ, πο. ποῖ ἔογ δὴ ποὺγ; (δὲ 
πε ἔγυτἢ οὗ τῆς ροβραὶ πιρῃς ςοη- 
τίηυς νν ἢ γου. 

6 Βυϊζ οἵ τῇε86 ψῆο 5εεπχεά ἴο θὲ 
βοιηθννῃδῖ, (ννμδίβοθνογ {ΠῸῪ ννεγα, ἱΐ 
πλεῖ πὸ πιαῖϊεγ ἴο πὲ : (σοά λς- 
σαρίειἢ πὸ τηλη 8 ρδίβοη :) ἔογ ἴῆεῪ 

δ. Τὸ «υδονι αὐε χαῦε ῥίμιε ὧγ σμδ[εσιίο», 
πο, πο Ὧῶγ απ δουγ] ὮΝ βίσοιρβ ἰδηριδρο 
5665 ἴο 5ηδιν, θεγοῃά 4 ἀοιδῖ, [αἴ [ΠὨ6 σοιΓθ6 
[ΟἹ]οννθὰ ΌὉΥ δῖ Ῥδὶὶ ννᾶβ 4 ἤτπι ἀδθηϊαὶ ἴο 
γιοεϊὰά νὰ παῖ ϑιιθπ)ϑϑίοη ὑν σὴ ννὰ5. 50 
ὈΓΡΘΠΕΥ οἰαϊπιοά, ΤῈ ψογάὰ ἴογ “"ϑδιῦ)θο- 
το ᾽ [85 1Π6 δγίιςϊθ. 

ἐῤῥαὶ! {δὲ ἐγ ΟΓ δὲ φοιρεὶ »εὶρ δέ σοηδπμρ 
«υἱὲ γομ} “ὙΠ 1 πὶ ὺ σοπίϊπις νυ] γοι 
5 {π6 σοιτεςῖ ἰγδηϑβίδίίοη. δι. δ] ροϊηΐβ ουξ 
{Π6 συ ϑοηυθηΐ Ὀοποῆϊ ννὩϊςἢ Πδὰ γοβϑυϊθὰ ἔτοπὶ 
ἢ5 ἤιτηηθθθ δί {παΐ {{π|. Ηἰ5 πιοῖϊνο παὰ 
Ὀδθη ἴο πιᾶκὸ ἴῃε διΐυτὸ οαίθ. Απα δὲ ἰυγης 
ΠΕΙῸ βιἀθηϊν οἡ πε Ο]δίίδηβ, ἢ 4 οἰ τὰ 
ἴογ ἴπεῖγ σγσαῖτὰἀθ. Ψὸ λᾶῪ δἀά (παΐουζ οννῃ 
ξιαϊιυάθ ἰ5 ΘΔ} ἄϊς ἴο 81 Ῥαὺϊ ἔογ (ἢ ϊ5 
βογνίςθ Τῇ ποτὰ {γαηϑαιθα “σοητίημε᾽" (δια- 
μείνῃ) 15 ὙΘΓΥῪ 5[ΓΟΠΡ, δηὰ ὄχργόϑϑος ἵβογοι ἢ 
σοηῃτηυδηςθ ἴοὺγ ὄνεσ, 

Θ. ο,᾽ ἐῤοίς «υδὸο "εε»ιφ 0 ε “οπεαυρα1) 
566 ποῖθ ᾷῦονε οὔ τυ. 2, δϑρθοίδ! νυ 845 τοραγάβ 
[86 ἴδηβθ οὗ δοκούντων. ὙΠῈ σοηβίπιοςοη ἴδ᾽ 
ΓΕΒ ΠΊΘα ἸῺ ἃ Πονν ἴοτπι ποᾶγ ἴπε ἐπὰ οὗ [Π6 
γαγθο, αἴεγ δὴ δῦγιυρι ρδιεπίμοϑὶβ. [ἢ 1} ]}5 
Ρᾶββαρθ (6---το) 81 Ρὰμ] γονογίβ ἴο 1Π6 ξθπογαὶ 
ὨαγΓΑίνθ, ἴογ ρινίην [Π6 δρίϑοάθ οὗ Τιΐι5, 
ΜΓ ἢ ΠΊΔΥ Ὀ6 νἱεννοὰ 45 ἃ ἀϊργοββδίοη, που Ρ ἢ 
τ ἢᾶ5 Δη ᾿ἱπηρογίδηϊ Ὀδδσηρ Οἡ 5 ἀγραυπιθηΐ. 

«αυδαΐϊσοευεν ἐῤὲῦ «ὐεγο, 12 γιαζεί δ πὸ ριατεγ 
ο γι] ἩἯΗδξε ἀοεβ ποῖ 54Υ (παΐ {π6 οἴδοσγ Α- 
Ροϑβίίοβ ἀϊά ποῖ ὁσσιργΥ ἃ στοδί ροϑοη. ΤῊ 5 
ἢ6 ΕᾺΠῪ τοσορη!θο5, ΘΘρΘΟ ΙΔ} 45 τοραγάβ ΤΠΕΙΣ 
δανηρ κΚηοννη ΟἸ τσὶ οἡ δαγίῃ: δπὰ [ἢ]5 5 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ {6 πιδραηίηρ οὗ πότε, νυ ἢ] ἢ 15 Ὄνϑῖ- 
Ἰοοκοά ἴὼ ἴβὸ Α. ΚΝ. Δ αὶ δ ϑᾶγϑ ἰ5. {πᾶῖ 
[Π15 πηδὰθ πο χρδῖζοσ ἰο πηι. Ηδ νν5 ᾿ἰπάθ- 
Ῥοπάσιϊξ οὗ ἴπεπι. 

Οοά αεεεριει πο νιαπ᾿ς βόγ:0π1 ἊΝ ε βᾶνε Πεσγα 
Δῃ ἰπϑίδηςθ οὗ ἴῇς πὸνν ΟΠ γϑθδη νοσδθι]α 
ὙΠ ἢ οαπλὸ ηἴο ἴη6 Οτθοκ ἰδηγυάαρο δἱ [ἢ 15 
ἔἰπ|6. Αρρεδγίηρ ἤιϑῖ ἴθ [Κ6 χχ. 41, ἰἴ ἰ5 
ΨΟΓΥ σοηϑρίσιοι5 δηά ἔοτο!δ]ς ἴῃ Αςίβ χ. 34; 
πὰ ἰἃ 15 ἃ τσεδϑοηδῦϊε σοη]θοίΐητο ἰδαὶ δὲ 
Ῥοῖογ δὰ Πόσο δὲ [ϑγιυιβαίοπη ἴῃ ἰδηρσιᾶρο ἢδ 
δά υοὰ αἱ (ἰαιβαγοᾷ οἡ πε στοσθρίίοη οἵ (ου- 
Ὧ6]115 ἰηΐο ἴῃ Ὀ]οβδίηρδ οὐ πὸ ὐοθροὶ. [π- 
βδίδηςοϑ οὗ ἴπΠ6 βᾶπ|6 ἰδηριιαρε ἀρρθᾶγ 1η ἘΚ οπΠι, 
ἴ. χα; Ερῆ. νἱὶ. φ; (Ο0]. 1}. 2ς: [Ἀ1Π|65 ᾿ϊ. 1, 9. 
,ῶν ἐθον «υῤο «φογεξά 10 δὲ τογιφξαυραὶ ἐπ εοηγεγ- 

ἐπε αὐάρά ποίῥίηρ ἰο πιο] ΤῊΪ5 γοϑυπηθβ, ΜΠ ἢ 
ἃ σπάηρο οὗ σοηπίσιςςοη, ννῆδί ννὲ πὰ δῖ (ἢ δ 
ΘΙ πη οὗ ἴἢ6 νοῦϑθ ΕῸΥ ἴπο πιοδηίης οὗ 
(6 νϑγῦ προσανέθεντο 566 ποῖε ΟὨΪ. τό6. Τα 
Επρ] ἰ5ἢ τοπάεγηρ ΠΟΤΕ 15 ΝΟΓῪ ὀχαςῖ: ποῦ σου]ὰ 

503 



504 
νγῆο 5εεη]θα 9 δὲ :οπισιυῤαὲ ῃ ςοη- 
ἔετεπος δά ἀεά ποιδίηρ ἴο πε: 

7 Βυῖ Πςοπίῖγαγιννίβθ., ἤθη ΠΟΥ 8ᾶνν 
{δῖ τε ροβρεὶ οὗ τῇς υποϊγοιπις βίοη 
ὑγ5 σοπλΠλ 6 τπηἴο τη6, 85 ἐῤέ ρο:ρεὶ 
οἔ τε εἰγουπιςϊϑίοη τὐᾶς πο Ρεῖεγ,; 

8 (Εογ ἢς τῃδὲ ννγοιρῃς εβεςσιυλ!}ν 
ἴῃ Ρεῖεγ ἴο τῃε ἀροβιεβῃϊρ οὗ τῇς ςοἱτγ- 
συπης δίοη, πε 5Δ4ΠΊ6 νγὰ8 ΠΡ ΤΥ ἰπ 
πλε τονγαγὰ τῆς (σεπε} 68 :) 

ἉΠΥ͂ ἸΔηΡΊΑΡΟ ΟΧΡΓΘ55 ΠΊΟΤΟ 5ἰγοΟη ΡΥ ἴῃς ᾿πά6- 
Ῥεπάρηϊ Κπον]οάμο δηά σοπιηίϑϑοίοη οἵ δὲ Ρδιυὶ]ὶ 
δηά ἴπ6 ςοπηρίεῖς σοηςσογά Ὀεΐννεεη ἢϊπὶ ἀπά 
ἴη6 οἴμοι Αροϑβίῖϊθϑβ. δ6ὲ [πίτοά. ἴο Αςοςῖδ, 
Ρ. 324. 

7. «υδεη ἐξὲγ “44 ἐραὶ ἐῤε χοιρεὶ ΟἹ δε το 
εἰγομησί οπ αὐ, κο»γιγρε τὰ μπίο μι) Μοῖε 
Δοσυ Γαίου, “15. σοιηγη66.᾽" ΠΟῪ ΟἸΘΑΥΙΥ βἂνν 
τηδλῖ δι Ρδιιὶ δά δὴ ἱπάθροηάθηϊ σοπηπλϊϑϑίοη ἴο 
ργοδςὴ ἴθ Οοθρεὶ ἴο ἴῃς Ηεδΐδεη. ΤῊ!5 15 πονν 
ΠΟ ΙΏΕΓῸ Δ55ϑθγ]Οη οἡ 5 ρατῖ, Ὀυϊ 4 γοοορηὶ- 
ἤἴοη οἡ ἴποῖγβ. Ὅὴδ σοηπδιίγυςίοη 15 ϑἰ πᾶσ ἴο 
(Πδί ἴῃ τ Ἴ 655. 1]. 4, ἀπά [ἢ6 ἴδηϑο 15 580 σῇοβθῃ 
ἃ58 ἴο ΘΕΧρΓδβ5 [6 ΤσοΠΕ ΠΥ οὗ δὲ Ρδυ]δ 
ΓΟΒΡΟΠ5Ι ΠΥ ἀηὰ ννογκ τρ ἴο (ἢ6 πχοπιθηΐ οὗ 
ἢ]5 νυ Γτὶπς ἴῃοϑο ννογάς, 45 ἴῃ ἱ. 16 δηὰ ἰΐϊ. 2. 

α: ἐδ φοιρεί οΥΓἹ ἐῤὲ εἰγει κί αίοπ «ὐας ὠπίο 
Ῥειεγ] ὙΠὲ ἵννο Αροβίϊες. ννοῦε σο-ογάϊπδιθ 
ἴῃ ΔυῖῃοΥΥ, οΑο ἢ Βανίης ἃ ϑοραγαῖθ ϑρῆογα 
οὗὨ ΠηϑϑίΟΠΑΥΎ ννοῦκ. ὙΠΟΓΘ ννᾶ5 πο βυθοτγάι- 
πδίίοῃ οὗ δὲ Ῥδυὶ ἴο δ1 Ῥεΐοσγ, οἴποσῦ ἴῃ ἕδςΐ, 
ΟΥ̓ ἰη ἴῃς ορϊηΐϊοη οὗ ἴῇοϑο ννῇο ννόσγὸ ϑβϑοπι]οά 
ἴῃ ]ογιιβαίεπη οἡ {15 βοίθπιη οσςδϑίοη. Αηά, 
ΓυγίΠοῦ, 45 ἴο ἴῃ ἀϊνϊϑίοη οὗὨ π|ϑϑϊ πα σῪ ννοσκ 
Ὀοίννθθη πθθο ἴννο Αροβίϊεβ, {πόγὸ 15 οἴδη 
ξτεολῖ οχαρρογαίϊίοη 45 ἴο ἴῃῆ6 τηθδηῖπρ οὗ ννῆδῖ 
15 βἰδίοά ποῖθ.0 Οἡ ἴῃ6 οὔθ δαηὰ ννὸ πὰ 
δῖ Ῥδυὶ, δζοσ {πΠ15 Πτηθ, νυ ἤθη οπίογιηρ Ὁροη 
Ὠον φστοιυηά, δαάγοβϑίηρ Ὠιπιϑοὶ ἄγσῖ ἴο [86 
]ενν8. ὅδθθὸ Δςῖβ χνἹ. 2, ΧΙΧ. 8, ΧΧΥΪΙ. 17. 
Οη [δ6 οἴποσ ἢδπά, ἴο 5ΑΥ ποϊῃίηρ οὗ σγθά!θ]6 
(γδάιτίοη, ννῈ βηὰ ἔταςθβ οὗ ϑ8[ Ροϊεγ᾽β ἀςι υγ 
αἱ Απίοςῖ ἀπά Οοτγηῖῃ. 8566 σ Οοσ. ἰ. 12; 
Ο δ. 1. τ᾿. Μογθονοσ ἴπ6 οδγὶϊοοὶ Οῃυτοῆο5, 
Αἰχιοδὶ ονογγννῃοιθ, ἡνεγε τηϊχεὰ Ὀοάϊδϑ δηὰ 
6 σδηποῖ ΓΡΔΙΪΥ εἰδοσγιγαϊδαῖο Ὀοίννθοη Π6ΙΓ 
Ηδθγενν ἀπά Ηδρδίμθη πποπλῦοσβ. 8566 Ἰηΐσο- 
ἀμοϊίοη ἴο τ Ῥεῖΐογ, ἢ 3. 

8. ἔὸον δὲ ἐραὶ «αυγομφῥί ἐὔεοεϊμαλν ἐπὶ Ῥείεν, 
Χο. Ηδετε ἰ5 ρίνοη ρᾶγθης οι  Π4}}γ (ἢ τϑάθοη 
ἔοσ 115 βίδῖο οὗ ορίπίοη ; δῃὰ πο γόδϑοῃ Ἴςοι)]ὰ 
Ὀδ6 5δἴγοηροσ. [ςΚ νν5 ἴδο ονιάθησς ἐμγηϊςῃοά 
Ὀγ ἴπ6 ννογκίπρ οὗ Οοὐ Η!ϊπηβο. Το ΗΟΙΪΥ 
δριτϊ συρρ!εὰ Ηἰ5 οννη νυ ϊῖπεβθ. 866 ἴπμε Ὀ6- 
εἰπηίπρ οἵ 581 Ρεΐογ᾽5 ἢγϑὶ Εριϑῖῖθ. ὙΠῸ ρῃγαϑος 
41η Ῥεῖετ᾽" δηὰ “ἷἶπ πιο᾽ 5ῃοι]ά ταίμογ δ6 
ον Ῥείογ᾽" δηὰ “ΣΟΥ τηρ.᾽" 

ἐδὲ τανις «υα: γι δέν ἰη »ι5] [ἴ 15 ἴο Ὀ6 τὸ- 
ξτει(οὰ {πὶ 186 Α. ΚΝ. οὐὔϑβειιγὸβ ἴῃς ἕλςεϊς [δαὶ 

ΟΑΙΑΤΙΑΝΘ5. 11. [ν. 7---Ἰο. 

9 ΔΑπά ψἤῆδη δπλεβ, (ερῆδβ, δπὰ 
]ολη, ννῆο βεεπιεά ἴο δὲ ρί]]λγβ, ρεῦ- 
ςεἰνεά τἢς ρύᾶςσε τῇδί νγᾶβ ρίνεῃ υπῖο 
Πι6. ΠΟΥ ρᾶνε ἴο τὲ δπὰ Βαγηδθδβ 
τῆς τίρῆς ἢδληα8 οἔὗἉ ἔε!]οννϑ ἢ ρ ; τῃδῖ τνε 
“ῥομίά σο απῖο ἴῃς Πμεδίμεη, πὰ ΓΠῸΥ 
υπῖο τῆς οἰγου της! 5Ί0η. : 

10 Οηϊγ ἐῤέγ τυομίά τῇδι νγε 5δῃου) ά 
ΓΕΠΊΘΠΌΕΓ ἴῃς Ροογ ; ἴδε 84πὶι6ὲ ννῃϊοῇ 
Ιαἰϑο ννδβ ἰογνγαγά ἴο ἀο. 

[ἢ βάπηθ Οτεοκ νοῦ (ἐνεργεῖν) 15 υϑοἃ ἴῃ ὈΟΙἢ 
ΤΑΟΊθΕΓ5 οὗ ἴῃς ϑθηΐθηςα, 

Θ. υὑκνιε:, ὕρῤῥας, «πᾶ 0") ὙΠὲ ογάοχγ 
ἴῃ νν δι ἢ [6 ὩλπΊθ5 ΟΟΟῸΓΣ 5 ηοῖ νυἱἱπουΐ ἰἴ5 
᾿πηρογΐδποθ Ὅὕῆαδ ροδι[οη ἴῃ ὙΠΟ ἢ [Δ ΠΠ|65 ἰ5 
Ρἰαςοά 15 ῥργθοβϑεὶυ ἱμαΐ ἴῃ ψς ἢ ννῈ πηὰ δὶπὶ 
ἴῃ Αοίβ χν. 12. 866 δἷϑο Αςῖΐβ χὶϊ. 17, ΧΧΙ. 18. 
Αποῖμοσ σοϊηοϊάδρηοο ἢ ἴῃς Αςῖβ οὗ [86 
Αροϑβίϊοβ. μα5 δϑεη 5. }]γῪ ποῖϊρα. [{ 5 ποὺν 
ΠΟ ἰοπϑοσ ΠΟΟοβϑαγΥ ἰοὸ ς4}} Πὶπὶ “πο 1 ογά 8 
Ὀτοΐδμο," 85 νν ἤθη ἢδ ἰ5. πιθηΠοηθα ἴῃ σοππηρο- 
τοη ἢ (ἢς ἢγϑὶ νἱϑῖ οὗ δῖ Ῥδὺ] ἴο 6γιιϑᾶ- 
ἴοπὶ (!. 19). δίηςθ [παῖ {π|ι6ὸ (6 ΟἾΒΟΙ [41|68 
ἢδά κιιθεγεά πιαυϊγγάοπιὶ. 866 Αςίβ χι!. 1. 

«υδο «το»ηϑά 10 δὲ ραν .] ὙΠΕΥ πδὰ [ἢ6 τορα- 
ἰδίοη οὗ Ὀοὶπρ “ΡΙΠΔΓ5᾽" οὗ τὴο Οδυτγοῇ, ἀπὰ 
7υβῖῖγ. ὅθε οὔ νϑῦϑεβ 2) ἃηὰ 6. Νὸ ἀϊβραγαρο- 
τηθηΐ 15 ἰηϊεηάοά, ὙΤὴ6 ΟΠ υΓΟΝ 15 σοτηρᾶγεά [0 ἃ 
δυϊάϊηρ, δηά ἴῃ6 Αροϑίϊθβ ἀγὸ ρἢΠᾶγα τπογείη, 
ποῦ {Π|5 Ἰτηᾶδὸ ἃ ΡΓΟΠΊ156 15 σίνθη ἴο (ἢ [21ἢ- 
ἔ] ΟὨγβτιδη ἴῃ ἕδν. 111. 2, δπάὰ δη ᾿π)ιπεῖίοη 
εἴνθη ἴο ἴῆε (ἢ ϑίδη πη ἰδοῦ ἴῃ α ΤΊπι. 11}. 1 ς. 
υβίης ἴδ βαπὶς ἰδηριαρο ΟἸεπηθης5. Ε Οπιᾶπιι5 
ϑροᾶκϑβ οἵ δῖ Ρεῖεγ δηὰ 81 Ρδιι) ἃ5 “ἴῃς ργεδίοξε 
δηά πιοβῖ σὶ ῃϊθοιιβ ρι! γ᾿" οὗ τς ΟΠυτςῇ. 

2εγεείυεά δὲ σγας Τῆὸ ἰδηρυᾶρε υοὰ 
ΠΟΤῈ (γνόντες) 566 Π|5 ἴ0 ἱΠΊΡ]Υ {]16Γ ἀηἃ πιοτὸ 
ἀείεἰϊοα ᾿ηδογπιδίίοη ἤδη πο ἰδόντες οὗ Ὑ-. 7. 
ΤΠ ψοσὰ “ρσάςθ,᾽ ἴοο, νυν! ἢ 5 580 σδγθί ἔν 
οτηρὶ ογεά, βϑῃουϊὰ Ὀ6 ποίθα, ἃ5 Ἰηνοϊνίηρ 6 
ἀϑϑουτίοη οὗ ἃ στοαῖ ρυηςρ]Ὲ οπδγδοίογισῦς οὗ 
1η15 ΕΡΙ 5116. 

ἐδε γίσῥι ῥαμάς οΥ᾽ ,εἰϊοαυ: δὴ Α' ρεγθοηδὶ 
ςοηΐγαςϊ νν»85 πηδάδ: δηὰ ἴπογὸ 566 ΠΊ5 ἢ0 γεϑοῃ 
ἴο ἀουδὲ ἴηδξ {π6 τρξ πδηὰ ννᾶβ τιϑϑὰ ἰῇ ϑοπὴθ 
δ ηϊ βοδηΐῖ ροδζυγο οἡ ἴῃς οσσδϑιοπ, 85 Ὧ85 Ὀδδη 
[86 σιιδίοχῃ ἴῃ βοϊθ Ἀρτθοπιθηΐβ 1 4}} πδι!οηβ. 
{{ ἢ 15 ννᾶβ 50, ἴἴ ᾿Ἰηνοϑϑῖβ ἴῆθ οἰτουπηβίδηςαβ οὔ 
(815 πιδοίϊηρ ἢ στοδὶ 1 δηά οτος. 

αὐ... ὠρπῖο ἐδε ῥκα δεπ)] ὙὮθθ6 ἀθηοῖς Ῥαυ] 
δηὰ Βαγηδῦβϑ. 

ἐδεν ὠπίο ἐδε εἰγεμηοεοπ] [τ ρροᾶσβ ἴπεη 
(δὶ ἔτοπιη (ἢ15 {ἰπ|6ὸ ἔογνναγά, [οδῃ δηὰ [4π|65, 
ἱἰκὸ Ῥεῖογ, νοῦ νἱθννοὰ 45 δχογοιϑίπρ (πδγ 
ΑΡοϑε  βῃΡ βρθοῖδ!ν ἀηοηξ ἴῃς [εννβ. 

10. ἐῤῥαί αὐό «φομίά γεριοριδοῦ ἐδὲ ῥοοΓῚ 
ΤΠοῖο ἰ5 Δρυπάδηϊ ργοοῦ [δὶ ἴῃς (Ὠγιϑίίδης ἴῃ 
]υάκα ννεσὸ νϑῦγ ροοσ. ϑυσῇ σματυ, σοι 
ἘΠπτουρὴ δῖ δὶ ἴο πεῖ ἔγοπι Οεδηζ]ε οοῦ- 



ν. 11. 

1: Βυῖ ψῆση Ροῖθσ ννᾶβ Ὁοπλθ 
ἴο Δπίοςι, νυ ϑῖοοά πὶ ἴο 

γνοτῖβ ἴο (ἢ γϑιδηϊγ, νου 6 τοῦθ Ποδ] ην 
ἴῃ 115 οβῖδοῖ [λη ΠΊΔΠΥ ἀυγιυπηθηΐϑ. 

ἐδε “απὸ «υδίιορ 1 αἶτο αὐα! 7ογευαγά ἰο 40] 
δῖ Ῥ4}} ἢδὰ Ργου οι 5] Υ ρίνοη ρῥτγοοῦ οἵ {ἢ]5 
σμαγ 4 0]6 Ζοα] (566 Αςίβ ΧΙ. 20) 8ἃ5 ἢθ βᾷνθ 
Ῥιοοῦ οὗ 1ἴ αἵ {πὸ {ἰπ|6ὸ οὗ νυυτηρ [815 ἘΡΙ 5116. 
866 Αςἴβ χχῖν, :γ; οπι. χν, λό, 27. [ἡ ἔβμεϊ 
δῖ Ρδιι}}}5 τηϊηὰ δηὰ ἤραγὶ ννογο αἱ 1}18 {{π|6ὸ [1}}]} 
οὔ τῆε ϑβυδ]οςῖ, ἃ5 ννῈ 566 ἔγὸπι ὈοΓΒ ΕἸ ̓5.165 ἴο 
[ῃ6 (ουηίῃίδη8. ΝΟΥ νγὰ5 {Ππ|8 πη κποννὴ ἴο 
ἴὴ6 Οεἰδίίδηβ. Ὅν Ἰεᾶγῃ ἔγοιτι : (ΟΣ. ΧΥΙ, 1, 
1ΠΑῖ δὸ γᾶνθ ϑερεςιῆς ᾿Ἰηβίτιςτοη5 ἱπ Οὐδ] δία 
τεραγάϊηρ ἴΠ6 ςοἰ δσίοη νι ἢ Π6 τηδάθ οὐ ἢΪ5 
ΤΠΗιγὰ Μ|βϑοΠΑΓΥ [οὐγθογ. ΔΜΝίπεῦ ἀπὰ οἴμοι 
ἤδᾶνὸ ροϊηϊθα ουὧ ἤοῖε ἃ σογτοβροπάθηςε νὴ] ἢ 
(6 Ὠιδίοτυ, ν] ἢ 5ῃουϊ]ὰ ηοΐ Ὅς ονογοοκοά. 
δὲ Ῥαὺ] ϑιιά θη} 0865 ἴη6 οἰηρσυΐίαῦ; πὰ νὰ 
Κπονν {πᾶΐ ςο-ορογαίίοη ἴῃ [15 πηδίζοσ νντἢ 
Βαγηδῦλϑ ννᾶ5 500η δέζογ πὸ Αροβίοϊ!!ς (όουης!ὶ 
πιδάβ ἱπηροβϑιῦὶς ὈΥῪ (6. δεράγδίίοη οὔ ἴῃεβϑθ 
ἴνο σοῃρᾶπίοῃϑ. 

Σ1---ἰιό. ῬυβΒΕ]Ο ΚΕΒΌΚΕ ΟΕ ΡΕΤΕΚ. ΜΉΟΒΕ 
ἹΝΟΟΝΒΙΞΣΤΕΝΟΥ ΑΥ ΑΝΤΙΟΟΗ ΟΟΜΡΕΟ- 
ΜΙΒΕΌΏ ΤῊΗΕ ΤΑΌΤΗ ΟΕ ΤΗΣ ΟΟΒΡΕΙῚ,. 

Τννο βοηρθγαὶ Πυ θϑ ΟΠ 5 ΑγΓ]56 ΠΕΙΟ, ἢγϑί 85 ἴο 
τε ἀδλῖο ψνἤθη [(ἢ}15 σομῃηῆϊςοϊς δὲ Απίϊοςδ ἴοοῖϊς 
ὈΪδοθ, ϑθσοπά νυ ἃς ἴο ἴπ6 ροϊηϊ ὑνποῦο {6 6Χ- 
Ροβιυϊδιίοη οἵ δ: Ῥαὰὶ νυ ἢ 81 Ῥοίου τογπγηδίθϑ, 
Α5 ἴο ἴδε βιοῖ οἵ ἴἢο96 αηυσδίίοηβ ἴἤθγο 15 
ΤΌΔΙΥ ΠΟ γϑάϑοῃ ἔου τοϑιϑζίηρ [ἢ6 ᾿πΠΊργοβϑίοῃ 
Ὡς ἢ 115 Παρίου πᾶ κο5 ὑροη ι15---νῖΖ, τη δὶ 
(6 5δοθπὸ δῖ Απίϊοςἢ ἰοοῖ ρίας δῇογ, αηὰ ϑοοῇ 
δἴϊογ, ἴπῃ6 (οιης!} δὲ [ογιιβαίοσση. α]θγ δ 5ι5- 
ξοσϊίίου τπαΐ ᾿ἃ πΙΑΥ Ὦανο Ὀδοη δηίΐογίοῦ ἴο ἱΐ 
ΑΓΪΘ65 ἴγοπη ἢ15 πιοάθ οὗ ἀθδ]ηρ ἢ δη 1π|Δ- 
Εἰματγ ἀἰβηςυ !γ. 866 ηοῖδ οἢ Ὁ. 11. 

Μοβϑὲ ςοπιπιεηΐϊδίοτβ ἄγ οὗ ορἰπίοη [πὶ δὲ 
Ῥαυ 5 ϑσρθθςἢ σοηζίπιδ5 ἔγοπι ἴῃ 6 πη] οὗ υ. 
14 ἴο ἴδε εηά οὔ ἴῃ6 σῃαρῖεσ. Βυΐ [ῃ6 νοῦβεβ 
ΠΡΑΓ ἴῃ6 οπὰ ἤδνθ 50 πηυςῇ οὗ 4 σοηάδεηθοὰ 
Δσυπιοηϊδίῖνο σμαγδςῖοσ, πᾶ, 50 ἴο ϑρδϑδῖς, 
τιεάϊδίνε σμαγδοΐογ, [πὶ ΠΟΥ ϑθθῆὶ γαῖμοσ ἴο 
Ὀοίοης ἰο {πὸ ΑΡοβι]ο᾽5 γοβθςιϊνε σοπηπθηῖ, 
ἴΠΔη ἴο {ππ βἴίογη δηὰ ἤεσῪ βρθεςῇ [561]. ΟἾΠΟΓ 
ςοιηπιρηϊδίοῖθ δάορίὶ 4η ὠρροβίίε οχίγοηθ, δὰ 
(μη {μαι ἐπΠ6 ννοτά58 δά ἀγεββθά Ὀγ δ: δι] ἴο 
δῖ Ῥοῖοσγ ἂζὲ τεβίγιοϊθα ἴο [η6 ϑοσοηὰ δαὶξ οὗ 
106 ἔουχίοοηῖῃ νεῦϑο [190], δηὰ πδί 411 [Π6 
ΤΟΠΊΔΙ ΠΟΥ οὗ ἰδ ςπαρίοσ 15 ἀυρυπιεηϊδίνθ 
ςοπηπιεηΐ δα ἀγεσϑοὰ ἰη νυ ζηρ ἴο ἴπ6 Ο αἰεί δη5. 
Βιυϊ 5ιιςἢ ννογὰβ ἃ5 ἐψνε νγὰο0 ἃῖθ [ενὖν5 ὈΥ͂ 
Ὡδῖυτο, δηά ποῖ 5 πηθῦβ οὗ ἰῃ6 (οης 65," 566 πὶ 
οἰδαγγΥ ἴο ΡῈ ρατί οὗ ἴῃ6 ἀϊγοςῖ Ἔχροβιι]δίίοη. 
Απά, οἡ ἴδε νγῇοϊθ, ἴΠ6 γθρϑοὴβ ἄρρθδῦ βἴγοηξ 
ἴον χίηρ ἴδε τογηηϊηδίίοπ οὔ ἴῃ βρθθςῇ δῖ {Π6 
οἸοϑθε οὖν. τ6ό.5Ἡ. ὙΠΟ ἴοο ἰ5 ἃ πιοβῖ παΐιγδὶ 
τεγτηϊηδίίοη οὗἉ ἴΠ6 σρθθςῇ ἴῃ ἴδδ φιοϊδίοη ἔγοτη 
ἴπε Βυπάτγοα «πὰ ἔοτίγ- γα ρβαὶπὶ, ἃ φυοίδ- 
Ὀοη ψῃϊοῆ ψνουϊὰ πᾶν στοαὶ ἴογοθρ, θη 
δα γεβϑοὰ ἴο δῖ Ῥεῖοσ. 

ΟΛΑΙΑΤΊΙΑΝΘΟΘ. 1. 

τῆς ἴχοθ, Ὀεοδίβε ἣἢς νν»ὰ8 ἴο δὲ 
Ὀ]Δηπλεα. 

11. Βωὲ «υδέη Ῥείογαυνας ἐοηις 19 “πέος ] Νὰ 
βδῃοιυ ὰ ποῖο μογὸ 106 ΘΆϑύ πγοηίοη οὗ Αητος ἢ, 
νου ΔΩΥ Ραΐϊη5 Ὀοίηρ ἴακοϑη ἴο ς8}} δἰἐδηϊίοη 
ἴο ἴθ ἔαοϊ πὶ (6 ὀνδηΐ, πον ἴο Ὀδ6 πηδῃ- 
[ἰοποά, οσσυγτοά {πεγο. [{ 5 ἃ ραγδί ἰεἱ σᾶϑὲ ἴο 
[Π6 δαϑὺ πιθηϊίοη οὗ [λαπιδϑοι5 ἴῃ ἴ. 17). Απίϊος ἢ 
ἰ5. νἱνίἰγ Ὀεΐοτε δὲ Ῥδι}}5 πλϊηὰ ἤοῖθ, 45 [)4- 
τηλ50}5 νν»ὰ58 ἤδη ἢς ψτοίθ ἴῃ6 ϑδυ! θοῦ ρᾶγα- 
ξιαρῇ. ΑΑβϑιιπηῖης ταὶ (ἢ]5 οσσυτγτθηςθ ἴοοῖὶς 
Οίαοθ υΟΓῪ βοοὴ δήῖογ (ῃ6 Αγροβίοϊ!!ς Οοιης!, 
νγὸ 566 ἴῃδϊ {Π1|5 8. νγὺ νυνὶ ἢ νν δῖ 6 
τεδὰ ἴἢ Αςῖβ χν. 30, 2ς, ὄϑρϑο δ} 85 γοραγάς 
[δε ργόϑοηοθ οὗ Βδγηδθδϑ δ Απΐξιοςῆ. Α5 ἴο [ἢ 6 
Γοδϑοη ὙῺΥ δὲ Ροεΐογ ννοπὶ ἴο [Π|5 οἰ ἵγ, οὐ (}15 
8:0] ες ννὸ ἀύὸ 4υ1{6 ᾽}} ἴῃς ἀδγκ. 

1 «υἱἐδεϊοοά ῥὲνε ὁ ἐδο Διεε] ὍΤῊΪ5 σοηῃῆῇιςοξ 
5 ὁπ6 οὗ ἴῃς πηοϑσί τοπιλγκδὺϊο δηὰ ἱπιροτίδηϊξ 
δνθηΐϊβ ἴῃ 4}} σδυγοὴ Ἡι!βίοσυ. Νὰ 8ε6 δῖ 
Ῥοῖου δηὰ δῖ Ῥαι] ἴῃ ὀρθη Απίδροηϊϑηι: [ἢ 6 
γοῦικο σοπιηρ ἔγοπη δὲ δ], δηὰ {ἢ Ὀἱαπὶθ 
τεβίης ὑπεαι νος! οἡ 81 Ῥείεγ, ἀπά 1ῃ]5 οἡῃ 
ἃ 4υσϑίίοη ΝΟΥῪ ΘΕΟΊ ΒΙΥ αβθοῖηρς ΟΠ ἤβίδη 
[αι δηὰ Ἴσοπάιοϊ ἴῃ 41} ἔπϊυτο ἀξὸ5. Ὁ 
Ὀεοαγίης οὗ [ἢ185 οὐ ἃ στοαί ἂπά πιοπιθηΐοι8 
ΠΟΠΙΓΟΝΕΓΒΥ 5 ον ἀθηῖ. ϑοπιθ, ννῆ0 δ σοῃ- 
οογηθὰ ἴο πιαϊηϊαίη ἴῆ6 σιυργοπιθ δι που Υ, 1Ε 
ποῖ {Π6 1ηΈ4}}10}{{ὺ, οὗὨἨ τῇοϑθ ννῆο τὸ ᾿οιπηθὰ 
1Π6Ὸ ϑιισορθθοῦβ οἵ δι οΐοσ, απὰ οἰδποῖβ, ἴο 
ψνἤοηι, νουϊ Ὀδίηρ ἔἶνι5 ἐδι[ογρά, [Π6 ποίίοη 
οὗ ἃ σοπῆϊιςοξ οἡ ἃ ϑθγίοιιβ φιιθδίίοη Ὀεΐννθθη 
ΑΡοϑβί!ὲβ νγᾶβ ἴοο ἀϊδιδϑοίθι ἴο ὈῈ Ὀοτπὸ, μᾶνθ 
δηἀοανουτγεά ἴο Ἔχρίδίη ἄνναγ ἴῃε ἔαοϊβ οὗ [ἢϊ9 
ςοἸ ]Ἰϑίοη, Ὑνο ἀϊβογοπὶ πιοάεβ οὗ ἀοίηρ [158 
πᾶν Ὀθεὴ δάορίοα, ἴο ννῆϊς ἢ ἃ Ὀτιοῖ δ] υϑίοη 
ταιϑῖ ἤοτὸ Ὀ6 πηδάδ. 

ΒΥ ΟἸΙεπιοηΐ οἵ ΑἸοχδαπάγια δπὰ ΌΥ ΕἸ ιβοῦι8 
ἴῃ δησίοηΐ {ἰπιο5, ἀπὰ ὈΥ ἴπε [ἐδ Ηδγάουϊη 
ἴῃ ἰαῖον {ἰπ|65, [Ὁ μᾶ5 Ὀδθὴ ϑυρροβίεὰ {παῖ ἴΠ6 
Οερδδ5 τηθης οηδα ἤοῖὸ 15 ποῖ Ρείοσ ἢ Αρο- 
βίϊο, Ὀυϊ δοίη οἴβογ διαγίποηῖ ΟΠ γιϑίίδη ἀϊ9» 
εἰρῖθ. Ὑμὶβ ΘΟ πθϑὰβ ΟὨ]Ὺ ἴο ὃς 5ἰδίθα ἴο 
γοδιῖο [56]. 

Αποῖδοσ {ΠΘΟΎΥ ἰ5 [δὲ ἴπ6 σοηῇϊοὶ νγ85 ἃ 
ἀγαπιδῖὶς βοθπο ἀγγδησεὰ δῇῆογ ἃ πγυΐιαὶ ηάοτ- 
βίδηάϊηρ ΌὉΥ ἴδε ἴνο Αροϑβίϊεβ, 'ἰπ ογάοσ ἱμαῖ 
(Ὠγουρὴ ἴδ6 ρτγεϊθηάοὰ γοῦυΐϊο ἀπά συ πιβϑίοη 
οὗ ϑὲ Ρεῖοσ ἃ κίτοηρ οβδοϊ ταϊρϊ Ὀ6 ῥτοάιιςοά 
ὕροὴ (86 τηϊηΐβ οἵ ἴῃς ον 11 ϑθεπὶϑ 
βίγδηχζε [πὶ [ἢ]5 ἱπιπηογαὶ υἱόνν, ἢγϑὶ Ὀσουρῆϊ 
[ογνναγὰ ὈὉγ Οτίξθη, ἔοιιηά βίγοηρ δἀνοοδίθβ ἴῃ 
ἐὐ εν νυ κ πος δηὰ Ϊοτοπιθ. ὍΤἼδ σοη ΓΟΥΝΟΙΞΥ͂ 
ου ἴδ6 βυυδήοοι Ὀδίνγοθη ἰεγοπὶθ δὰ Αὐξυδίηο 
ἰ6 οὔθ οὗ [πε πιοδῖ ἕδπιοιιδ ραγίβϑ οἵ θατ 
Ομηβίίδη ᾿τεγαΐυτο Αὐρυπίηθ ποῖ ΟΠΙΥ νν88 
νἹοϊογίουβ οὐογ [θγοπιθ, διιΐ, οα ἴἢ6 ΨΒοΪα, 
ἢδ5 ςοπιηδηάεά συ δϑοημπθης Οἰτβιϊδη ορἰπίοη. 
Αιυρυπίϊηθ, ἴῃ οἠθ οὗἉ ἢἰ5 ἰεϊίοσγβ ἴο [ἘΓΟΠΊΘ, 
85Κ5 ὑνῇογο (Π6 δι ΠοΥΥ οὗ ἴῃς ϑογρίιγεθ 18 
ἕοηθ, ᾿ἸΠΘΥ ἀγὸ πιδάθ ἴο βδηςζίοη ἀ6}} ογαῖοὶ γ- 
Αιταηροὰ ἐλ]ϑοῃηοοάς [ἰκὸ [}15, γεοξεστιηρ ἴο δῖ 
Ῥαδυ 5 νογὰϑβ δῦονο, "" Βεμοϊά, Ὀεΐοσε Οοά, 1 
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12 Εογ δείοτε τῆδλῖ Τεγιδίη σᾶπις 
ἴτοπι [λπ|6890 ἢεὲ αἀϊά εἰ νι τἢ6 
(επεῖ 65 : δυὰς ψνἤεη ΠΟΥ νγεῦε σοηλα, 
ἢς νι πάγον δηὰ βεραγαῖεὰ ἢιπλβε]ξ, 

Ἰ6ὸ ποῖ, δηὰ ςδ}}8 οὔ ἢϊ5 ορροῃεοπῖ ἴο σὸ- 
ἱγαςῖ. ὍΠ15 δι δ)]οςί μδ5 σϑοεϊνεαὰ ἃ νοσυ {0} 
ἰγεαίτηθηῖ Ὁ Τ ΠΙοσΤΥ, " δαῖηξ [ἐσοπιο᾽ (1867), 
ΥΟΙ. 11. Ρρ. 118---αγό. 

[1 ϑθειηϑ ςεγίδίη]γ ὙΈΓῪ βίγδηρο [δῖ δῖ Ῥοϑίογ 
5ῃου]ὰ ἢᾶνε δοϊθά 85 πὸ ἀἰὰ δέν {πὸ ἀθοϊϑίοῃ 
οὗ τῃ6 (σους! δὲ [ογυβαϊοη. Α αἰ συ γ οὐ 
{Π|5 δοσουπέ ἢδ5 Ὀδθὴ ϑογ Ο ΒΥ ἔε]ς ΌΥ ΘοπῚδ 
ςοπιπηδηϊδλίογθ.Ό Βνθη ῬΑΊΘΥ ϑάγϑ, δἵ ἴπ6 οσἱοβα 
Οὔ 5 γεπηᾶγκϑ οὐ {815 ΕΡ 5116 ᾿ητῆς ᾿Ἡοτς Ρδυ- 
᾿πα᾿: "" 1Πό6γο 15 ποϊῃίηρς ἴο ΒίηάοΓ 5 ἔγοπι 5110- 
Ροβίηξς ἴμδῖ [ῃ6 ἀϊδριιῖο αἴ ΠΕ ΟΟἢ ννᾶ5 ρσῖοσ ἴο 
ἴης6 σοποιιζαϊζίοη ἂἱ [Ἐγι 5416 πΊ, οσὐἁὁἨΎ παῖ Ῥεΐεγ, 
ἴῃ σοηῃδοηυθηςα οὗ [8]5 τεῦυκο, οὐρῆϊ ἴο πᾶνθ 
αἰζογνναγὰς τηδιηϊδιηθά ἔουιηογ βοπεπγεθηΐ5.᾽" 
Βυϊ ννὲ ἴδει Ῥείθγ᾽ 5 σοπάυιοξ ἴο Ὀ6ὲ δαυδ]}ν 
δίγαηϑθ, ννἤεη ννὸ {Ππκ οὗ Β΄15 ὀχρογίδηςο δῖ 
Οαϑάγοδ ἴῃ ἴῃ6 σᾶ56 οὗ Οογποὶ5. ΤΏΘΓΘ 15, 
ἴῃ ἑαςῖ, πο ἔυγίῃον ἀΠΠΠσῸ ΕΥ ἴῃ 1Π6 πηαίῖογ ἤδη 
ἴο διρροθθ 6 νγᾶβ βΈ ΠΥ οὐὗὨἨ ἁ Ἰῃσοηβϑίϑίθῃογ. 
ΘΌΘὮ ἸΠσΟ 5: 5ἴ 6 ΠΟΥ, ἴοο, 15 ΡΓΘΟΊΘΟΙΥ ἢ ΒΑΥΤΏΟΏΥ 
ΜΠ ννμαῖ ννὲ τοδὰ οἵ ΠΙ5 σμγασίογ ἴῃ ἴῃ 
Οὐοϑρεῖσ, Ηδ Ὀγανοὶν νναϊ κοά οὐ ἴπθ ννᾶνεβ 
δηὰ τΠδη Ἰοϑῖ 41}1] σοηπάφησο. Ηδ ρῥγοΐοβοοά 
τλοτο ἰονὸ ἴο (ἢ γίϑὶ (ἤδη [Π6 τοϑῖ οὗ {πὸ ἀ5ς!- 
ΡΪ65 δηὰ ἴπθη ἀθηϊθαὰ ἢ5 Μίαβίεσ. Μούθογνεγ 
νγΘ πηι ηοΐ ἐχαρρογδίο ἢἰ5 οἴεηςε δἵ Απίοςῇ, 
Ὀμζ πιυϑὲ οὔϑογνθ ἴῃ νν δὲ ΓΟ]]ον 5 ΘχαςῖΥ νυ μδί 
τι ννα8. 

δεεαισε ῥὲ «υαΨ ἰο δὲ δἰανιε ὍΓΠΘ6 ἔστ 
{γδηϑιδίοη 15 ὈθΘΟΔ 189 ΒΘ γὙἃ8 ΟΘΟπάθηηπθά. 
Ηἰς νοῦῪ σοπάμπςϊ ρῥΔΙΡΑΌΪΥ σαγτιθὰ [5 οννῃ 
σοπάοπηηδίοη, δηᾶὰ [ἢ 15 15 ἴῃ6 ροϊπί οὗ (ἢ6 
γρυπιεηΐ νν ΠΙΟἢ ἔοϊοννβ, Οοιηραζο [ολη 1]. 
18 δΔη Κοιη. χὶν. 22. 

12. δεοζογε δαὶ εογίαίπ εαρῖ 7 ον “Ἐη.] 
ΤὭοΓο 15 ΠῸ γεδϑοη ἴο ϑρροβα [πδΐ 4Π|65 ἢ 
Ὀδοπ ἴῃ ΔΠΥῪ ννΑῪ ἱποοηδιϑίθηξ ὑν ἢ νν δῖ 6 
ὨΙΠΊ56} Πλὰ 5Ξδἱὰ δ [6 (όομηο!ϊ, “’ ΠῚν βθηΐθησθ 
5, παῖ νὸ ττουῦϊο ποῖ {πθπὶ, ν  Ιςἢ ἔγοπη 
Δτηοημ {πῸ ΟΟμΈ|65 τὸ ἰαγποὰ ἴο Οοά "(Αοῖς 
Χν. 190). ὙΠῸ πᾶ οὗ [4πλ65 ΤΊΔΥ ἤᾶνα Ὀδθη 
δ ΜΠΠοιΣ ΔΩΥ Δδυϊπογν ννμδίονογ: ΟΣ 
50ΓΠ6 ΠΊΟΘΘΑΡΘ ΟΓΥΓ Ορ᾿ηΐοη οὗ 5 ΠΊΔΥ πάνθ Ὀθθη 
ΔΙτοροῖηεσ ρεγνογίοα, Ὁῇο ρῆγαϑα “" σογίδίη ᾽" 
(τινές), ιιϑϑὰὰ ποτὲ Ὁγ δὲ δὶ, 15 [}} οἵ Ἰηάϊρ- 
Δ [ΙΟη 45 ἰῃ ἰ. 7. ἼΠ6 οσολϑίοῃ 566 Π|5 ἴο ᾶνο 
ὈΘΘΠ 5ΙΠΉΠ]ΑΥΓ ἴο (Πδῖ νυ ῃςἢ μὰ αρρεποὰ Ὀδ- 
ἔογε ἴῆ6 (οιης!, 45 νγὲ ἰθάσῃ τόσ ἴῃ Ὀεριη- 
πὶπρ οὗ ἴπ6 οὔῆο!αὶ ἰϑεῖοσ : “" ΕΟΥΑΘΠΊ ΙΓ ἢ 85 νν 6 
ἢᾶνὸ ποαγά, [δῖ σογίδιη (τινὲς) ΜΏΙ ἢ ννθηΐ 
οι ἔγοπη 5 δᾶνο ἰγοι]εὰ γοὺ νυ] ἢ νγοτγάς, 
ΒΕ ὈΥΟΓΓΙΠΡ ΥὙΟῸΓ 801115, ΒΑΥηΡ, Υὸ πιιϑὲ Ὀδ 
οἰσοι πλοῖο, πὰ Κϑὸρ πὸ ἰανν : ἴο ννῇοπη ννὸ 
ξᾶνο ὯΟ δ ςοἢ σοπιτηδηάιηθηΐ.᾽" Αοἴϑ χν. 24. 

ῥε «ἰά ἐαἰ «υἱὸ ἐδε Οσομ ἰ] ὝΙ]5 ννᾶ5 ργὸ- 
οἰβεῖὶγ νῆας δὲ ἢδά, δἰΐεγ πιυς ἢ βογιρὶθ, ἀ6- 
αἰἀεὰ ἴο ἀο Αἱ (ϑαγοα (ἀςῖβ χ. 28, 48), ἀπά 

ἙΟΑΑΙΑΤΊΙΑΝΘ. {Π. [ν. 12, 13. 

ἔελτίπρ τδηὶ ψψὨϊ ἢ νγεγα οὐ δε ςοἰτ- 
σππλςοϊ5ίοη. 

13 Απά τῇς οἵδεγ [εν αἰ 58επι θεὰ 
ἰκεννῖϑε σι Πΐπι; ᾿ῃϑοπιυςἢ τἢδῖ 

ῬΓΘΟΙΒΟΙΥ ψηδῖ μάν οἼοδϑίοηῃ ἴο ἢΐἷ5 Ἴδῃ- 
5ΌΓΟ δέζεγνναγα5 δ Γογαβδίοτη (Χὶ. 2); δηὰ [μογα 
15 ΠΟ τεᾶϑοῃ ἴο ἀουδὲ [Πδὲ [ἢ 15 ννᾶ5 Ὠἰβ συπίοπι 
ΟΥΟΥ δέϊθγνναγάς. 6 ἴδηϑο ἱπτἢς ρᾶϑϑαρο Ὀδίογο 
1.15 ἹΠ1ρΡ]1ε5 1ῃ15. 80. 4]ϑὸ ἄοεβς ἴδο ἐθνικῶς ζῆς 
οὗ νυ. 14 Ὀοϊονν. 

ῥὲ αυἱῥάγεαυ απά “εραγαϊοά ῥίνισε! 7] [Ιῃ 
ἴννο γτεβροςῖϑ [ἢ]5 15 ργοργοβϑῖνυθ 1η 1[5 ΤΠ ΘΔ ΠΣ. 
ἼΠῈ ἴεηϑε οὗ ἴῃ ἴννο νοῦθβ ὄχργθϑϑες ὑὙῃδῖ 
νγ»ὰ5 ἔγδάμ): δηὰ ἴῃ ϑεσοηά νογὺ 15 ϑίγοηρεσ 
(ἢδη ἴῃς ἢτγξί. δῖ Ῥεοῖοσ, οἡ {πὸ γγῖνᾷ) οὗ 
{Π656 ρθορὶα ἔγοπι [Θγυβαίεπι, Ὀθραη ἘΠ ΑΪγ ἴο 
ΜΠ άγανν ἔγοπὶ ἢ 5 συ ϑ[ΟΠΊΑΓΥ ἔγοθ ᾿ηΤογσοῦΓθα 
ψΠῈ [6 Οθητ]ο ΟΠ βείδηβ, ἀπά ἤθη ΔΌϑο ΟΥ̓ 
ἀϊδοοητηεὰ . ὙΠ ννᾶ5 ἴδὸ δυσῃ οὗ ἢἰ5 
οἴξποθ. ὙΠὶ5 σἤδηρε οὗ σοπάϊπςοξς ταϊξῆϊ ἴῃ 
ἰἴ5ε!  θ6 ὀχοιιβθά οἡ {πῸὸ βτοιπάβ οἵ σμαγγ δηά 
Ὀγαάοησο: Ὀὰϊ ππάθγ (Π6 εἰγοιπιδίδποεβ οὗὨ ἴῃ 6 
(856, Ἔϑρθοῖ δ! ννἤθη ἢ]5 ροϑιτίοη ἰη ἴῃς ΟΠ γος 
Μ»5 ἴδκθη ἰηΐο δοσουπῖ, ᾿ἴ ννᾶ5 ἔμ]} οὗ [ῃ6 
Ιλοβϑὲ 5ΌΓΊΟΙ 5 ἀδηρογ. [ἰ ἅγτοβο ἴοο ΠῸΙ ἃ 
τιοϑδῖ ἀηννογίῃγ πιοῖϊνο. 
“εανὶπρ ἐδοηι αυδίορ «υεγὸ ΟΥ ἐδὲ εἰγοιρριο ον 

ΗΙ15 πηοῖϊνο ννᾶβ ἴῃ ἴδαγ ἴο ψ  οῆ, ἢ αἱ 
ἢ15 Ζεαὶ δηά σουγαρθ, ἢ6 ννᾶ5 σμαγαςίογιϑι Δ} }} 
[140]. Αξαϊῃ ννὸ ΠΊΔΥ τοίεγ ἴο ψνμᾶῖ ἴοοκ 
Ρίδςε οἡ ἴπθ 8ε8 οὗ δ θα δηά ἴῃ ἴῃς ΗἸρΡῃ- 
ΡΓοβῖ 5 ποιιϑε αἴ [ογιβαίοη, ΒΚ “δεῖ νυ ἢϊςἢ 
γεγο οὗ {πὸ οἰγου της ϑιοη " ἰ5 τηθδ!ΐξ ΟΠ Πβ Δ η5 
Ψ»ῈηΟ Παὰ ὕθθη [ϑνν8. Τ Ποβ6 ννόγὸ ἴῃ6 πιδὴ ννῆο 
σδηλε ἔγοπι [ΘΓ ϑαϊθηλ, νυ ἢ ΡΟΒΘΙ ΌΪΥ δοπὶς δὲ 
ΑπΈοςΣ νν 5δαγοὰ ἴῃς 5λπὶ6 ῬΠδγίϑαὶς νυ θννβ. 

138. ἐδε οὐρεγ ὕεαυς ἀϊ.ο»μϑἰεά ἐξεαυΐ!ς «υἱἱδ 
ῥὶ»,}] ὍὮδδο νοῦ (Π6 βϑηογαὶ Ὀοὰγ οὗ [οννιϑὰ 
ΟὨΒγιβτίδη5 Αἱ Απιϊοςῆ, ννῦο μαά διϊῃοτῖο ᾿ϊνοὰ 
ἴῃ ἔγεε Ἰητογοουγβο ννἢ 6 Οδηῖ]θ ΟΠ γβιδης. 
ΤΟ ννοτγὰς “" ἀἸ5ϑοπΊ Ὁ 6 "ἢ δηὰ “" ἀἸ5ϑ λυ ]δίοη ἤ 
ΠΟΓΓΘΟΙΪΥ ΟΧΡτΤ 55 [η6 οΥρίπδὶ Οτσθεκ. Ρεῖοσ, 
δηά ἴπ6 οἴδεγ [νυ δὴ ΟἸγϑιίδηβ δῇεσ Β15 
ΘΧΑΠΊΡΪΙΟ, ννοτθ Δϑϑυ πη ηρ ἃ ΠΑΡ οὗ 16 αυϊῖθ 
ἱποοπδιϑίθπὶ {Ποῦ ἴπι6 ρυηςσιρὶε5. ὙΤΒς 
σΟΠΒΘ]ΠΘησ65 ὕγογο ΠΟΥ ἴο Ὀ6 νεΓῪ ϑογουϑ. 
ΎΤΒοΓΟ νγ8 δὴ ἱπηπηηθηΐ ἀδηροῦ οὗ δΔῃ ἃὍϑο- 
ἴαἴ6 ϑοςίαὶ 5 ϊϑπι ἴῃ ἴδθ Οδυγοἢ οὗ ΟΠηϑί. 
ϑεραγδίοῃ αἵ πιθ8}5 πη ρμἢϊ δἱ ἤγϑι βρῆ Ἄρρθαῦ 
οὗ πο ρτοαῖ πηγοπιθηῖ. Βιιῖ {Π15 σλγτιθὰ ψἢ ἰἴ 
ΤΏΔΩΥ ΟἴΠΟΙ γέϑυ β : δΔηὰ ΘΘΡΘΟΙΔ ΠΥ ἴπογὸ ννᾶϑ 
[ῃε τίϑκ οὗ βοραγαίοη ἴῃ σοσηπη πηι δηρ δἵ [86 
1 ογά 5 ϑιρρεοι. 

ὑμογμεῦ δαὶ Βαγπαδα: αἴο «υα΄ εαγγίεά 
4:υ40}]ὺ ὍῊΙ5 πηϊϑοῃίοῖ οάπὶς ᾿ἶἰκὸ ἃ βοοά ἴῃ 
ὙΠ ΠΙοἢ σνθὴ ἢδ ννᾶ5 ἱηνοϊνοα. ὙΠὸ νοποπηθηοδ 
Θχργεβϑοά ἴῃ ἴδ υογρ (συναπήχθη) δεῖξε δπ. 
Ρἰογεοὰ Ὀγ δὲ Ῥδυ] 15 ννὲ]] ΠΠ]υδίγαϊοὰ ὈῪ 115 υ86 
1 2 Ροῖ. ὃΠ|. 170. ὙΤΠδ Τα οὗ Βαγηδῦας 15 
ἔογοΌΪΥ ρυῖ ὈΥ Βίδῃορ Πὶρμῃίίοοϊ : “Ενεπ 
ΒΑγηδΌᾶ5, ΤΥ οὐνῃ πο δηά ςοἸ]θάρσυο, τνῦο 
850 ἰλνοὶγ δὰ ζοῆθ ᾧρ ἴο ῥγοῖϊθοϊ ἴδε Ἰηϊεγεϑῖϑ 



ν. 14---16.] 

ΒΑγπαθα5 4͵5ο νγ)ὰ8 σαγγιεά ΔινᾶὰῪ ἢ 
ΓΠΕΙΓΣ αἰ55: πχυ δτίοη. 

14 Βυῖ ψῇεη 1 8ᾷᾳν»ν τῆδλί {ΠΕΥ 
νγΆΪ Κεὰ ποῖ ἀρτγῖρ Εν δοσοτγάϊηρ᾽ το (ἢε 
τγυτῃ οὗ τῆς ροβρεὶ, 1 8414 υπῖο Ρεῖεγ 
Ὀείοτε εὐθηι 411, 1 του, Ὀεὶπρ ἃ 
]ενν, ᾿ίνεδῖ δίῖεγ τῆς τδπηογ οὗ σσεη- 
{Π|65, δΔηά ποῖ 485 ἀο τῆς |ενν8), ΨὮΥ 
σοι ρα] ]εβῖ του τὰς (ὐεμε]εβ ἴο ᾿ἵνε 
ἃ8 ἀο τῆε Ϊεννδὶὺ 

ΟΑΑΙΑΤΙΑΝΘ. 1. 

Ι5 Ὗε τὖδο γε Ἶενϑ ὉΥ πδῖωγε, 
Δα ποῖ βἰπηεῖβ οὗ ἴῃς (επί 68, 

16 Κμονίπρ (Πλῖ ἃ πιᾶῃ 18 ποῖ 
Ἰυδῦβεά Ὀγ πε ννογίβ οὔ τῆς Ἶδυν, δαξ 
Ὁγ τῆς (ἢ οὗ [εδὺ8 ΟἩγῖβῖ, ἐνεῃ νγα 
μάνα Ὀε]ενεά ἴῃ }εϑ805 ΟΠ γίβῖ, τῃδῖ 
να πιρῆς ὃς 1υβι|ῃεἀ ΟΥ̓ τὰς ἔβπῇ 
οὗ ΟἸἈγῖβε, ἀπά ποῖ δγ τε νγοσκβ οὗ 
ἴῃς ἰᾶνν : ἔογ δγ τῆς ψψογκβ οὗ τῆς ἰανν 
86.8}} πὸ βεβ8ῃ ὃὲ υβεἰδεά. 

οἵ ἴ86 Οὐὁπί]ο5 ἀραϊπϑί ἴη6 Ῥῃδτγιϑαις Ὀσοίἤγθη :" 
δὰ δὲ δά άς, "1 195 ποῖ ἱπιροββϑί]6 ὑπᾶξ (ἢ 15 
ἱποϊάοπί, ΌΥ ργοάμοϊηρ ἃ ἰδ] ΡΟΓΑΓῪ ἔθος οὗ 
ἀϊδιγυϑβῖ, ΠΔῪ μάν ργοραγεὰ {πὸ ΜΨΑΥ ἔογ [ἢ 
ἀϊἰδβθθηβϑίοη Ὀείννθθη Ῥδι] δηὰ Βαγηδῦθαβ νυν ἢ 
ΒΠΟΓΓΥ αὔίεγνναγάς ἰοὰ ἴὸ (ΠΟΥ ϑεράγαίίοη 
(Αςδ χν. 39). Ετοπὶ [ῃ15 τ{π|6 ἔογνναγά ΠῸῪ 
ὨΡΘΥΘΙ ΔΡΡΟΔΣ ἀρδῖη δϑϑοςίδίοα τοροίθοτγ." 

14. «υαἰζεά ποὶ μργὶφδιὶγ ἀεεογ πρὶ ἰο ἐδε 
ἐγμδ οὔ δε σορεῇ Μίονε σουγθοῖΥ, “ ναἸκοά 
ποὺ 18 ἃ βΒυσδαϊκῃῦ υδῦ!." ὌΤῇοΥ ἀονιαίοα 
ἔγοπη ἴπὸ τρῃϊ ρα δπὰ νναϊκοὰ του ι5)γ. 
ΤΠὸ ννογάς "" δοσςοτάϊηρ ἴο {π6 ἔγυἢ οὗ [6 
Οοϑροῖ," Ἔχρυθβθβ ποῖ ἴῃ ροϊῃϊ ἴο νι οἢ ἴῃς 
Ρδιἢ Ἰοά, Ὀαΐ [86 ᾿ἰπὸ οὗἉ 115 ἀϊτγθεϊίοῃ. 

ὀεζγε ἐδ αἰ ὝΠΟ ΠΟ] βίοη ἴοοκ ρδοβ 
Οὔ 50ΠῚ6 νΟΓΥ ΡυὈὶις οςςσαϑίοη : δϑὰ [ἢ}}5 ξῖνοϑ ἴο 
{Π6 βοθηθ βτοδίοσ δηϊπιδίοι δηἀ ἔοτοθ. Βίϑῆορ 
ΕἸΙςοιέ γοξογβ ἴο τ ΤΊπι. ν. 20. 

ὀείπ α 7.0] ὙΤῆὸ Οτρεῖκ πιθδηβ πιογὸ ἴπδη 
115, πὰ ἀδποῖοβ ἴπδξ Π6 ννᾶϑ "" ἃ [ενν ὈῪ δίγτῃ, 
ἃ Ϊὲν ἴο Ὁθ61"5 ψι0}." ΜψΨΜνὲ Πηάὰ (ἢ δ8Π|6 
ῬὮγαϑο ἴῃ Αςίβ χνὶ. 2ο. 

ἐμυσσί αὔϑῶρ ἐῤε »ιαππογ 9ΥΓ Οεπε.] ὙὨΘ 
ΡΡΘΔΪ 15 πηδάθ ἴο ἴπαὶ νῃϊο ἢ δὰ Ὀόδθη ἢ 5 
συδίοπι δ Πογίο. 8566 ποῖ ἀῦονε οὔ συ. 12. 
47 εο»ιρεϊϊοεε Ἰδοῦ [ἴ 15 ἔγυθ τῆαϊ [ἢ 5 

νγ5 ΟἿΪΥ ἃ πῇογα] σοπηρυ ϑίοη : Ὀμκΐ πάογ [ἢ 
οἰγοιπηδίδηοοβ οὗ ἴῃς σᾶθθ ἰξ ννῶϑ ᾿γγοϑιϑί! Ὁ]. 
Ῥοῖογ πρς ἤᾶνὸ σαι ἰμδΐ ἢ δά πο ἀθβίῖγε 
(παῖ οἵδοῖβ βῃουϊὰ ἕο ον ἢϊ5 Θχαπιρίθ. Βιιῖ 
ΤΊΟΓΑ] σοιηριι 5ῖοη ἰ5 Οὔζοη πιογο ἡ ΡΥ ἤδη 
ΔΏΥ͂ οἴποσ. Ηδ ποῖ ΟὨΪΥ ννᾶ5 ἂἃῃ Αροβίϊθ, δα 
᾿δᾷ ροπθ [ῃγου ἢ ἃ ἰάγξο δπα ναγιθὰ ἐχρογίθηςα. 

156. »»ε] Υου ἀηά 1. Τε ροϊπξ οὗ [ἢ 15 
οληποῖ ἈῈ πιϊϑδίακοη. Βοίῃῃ ἢλὰ ὕθόθη [θνν5 ἴο 
Ὀορίη ννἢ, Βοίῃ δα ἔεϊξ τ[ῆ6 ἔογος οὔ Βεγο- 
ἀἸΆΓΥ ργο λυ άϊςθ, Βοῖἢ) δὰ ονογοοπὶθ [ἢ 5 ργὸ- 
ἡαάϊοςθ. Βοῖῃ πδὰ ὑρμοὶὰ (ἢ γίβιδη ἔγεθάοπι, 
ΑἸΙΚὸ τῇ ΤΠΘΟΥΥ δηά ἴῃ ργαςξῖςθ. 

οαυ: ὁγ παίμγε]ὴ ΤῊϊ5 τεροδῖβ 16 ρῇγαϑο οὗ 
[ΠῸ ρσγθοθάϊης νεγϑθ, Ὀυζ ἴῃ ἃ 5 ΓΟΉ ΚΟΥ ἔοττη. 

πο σἱππογς ΟΥΓἹ “δε Οεμη 4] δῖ Ῥαὰὶ ρυΐϊβ 
ἢ ΠΊ5616 ἔογ (6 πιογηδηΐ ἰῇ (Π6 ροϑβιτοη οὗ τῆς 
πηοσὶ γος [ονν, υ.505 δ5. ἰδησυδρο, δηὰ 
1ῃ18 τλλκοὸ5. ἢ]5 ΔΥΡΌΠΊΘΠΣ 85 ϑἴγοη" 45 ροὸϑ5- 
ϑῖθϊθ, Ααπητπηρ ἴο τπ6 11} 41} [ἢ το] σίου δ 
δάἀναπίαροβ οὔ [πα 4ῖ5ϑπι, ἃπὰ 41} (6 πιογδὶ 
ἀερταάδιίίοη οὐὗὁἨ ΗρδιΠοηΐσπι, γοῖ ““ὄυθὴ ν᾽ 

μάνα τεποιπησεὰ {π1|5 ἢορο οὗ δοίης ᾿υπεῆοἀ 
Κγουρῖ [υἀαίσηι. Τ 5 ππδπηοῦ οὗ βρϑακίηρ οὗ 
[η6 Ηρδίμθη νγᾶϑ Οἰιϑι ΟΠΊΑΓΥ δηὰ ργονογθίαὶ 
διηοηρ ἴῃς οννβ. Δὲ πιᾶὺ ὄνϑθὴ γεΐοσ ἴο [ῃ6 
ἰδληρυαᾶδε οἵ ἴδ δϑοήοῃ οὐ ἴῃ6 Μοιηΐῖ. 866 
Μαῖῖ, νἱ. 7, 32. 

16. ὦ »παπ ἱξ ποί 7ιεὐεά ὁγ ἐδε «υογῇξ! οὗ, 
ἐδε ἰίακυ, δμὲ ὁγ ἐδὲ αἰ οὔ ὕει Οῤε ἢ Νὰ 
σλπηοῖ Ὀδ 5: 1Π6ἀ Ὁγ ἴΠ6 ννοσκβ οὗ ἴῃς ἴανν ; 
ἴῃ ἔδλεϊ ννὲ σδηποῖ ὃδδ υξ(βοὰ δ 4]1, ϑχοορῦ 
ΚΠπγουχῇ πα ορογδίίοη οὗ ἔδἢ. ὙὌ15 5 ἴῃ6 
[1] δὰ οχαςὶ πιοδηΐϊηρ οὗ {6 βεπῖοποθ. ΝΉθη 
δ. Ρϑιὶ ἴγη5 ἴο βρθὰκ οὗ δι, ἢ6 σἤδηροϑ (6 
Ῥγεροβιίοη (ἔτοπι ἐκ ἴο διὰ), ρογμᾶρϑβ ἴο τηδτκ 
(πὲ τυῖϊ τἢδὲ ὀνθη ἔδι 1} 15 ποῖ πηογιτογίουϑβ, 
Ὀιϊΐ ΟΥΪΥ τϑοϊριεηῖ. [π ἴδε πεχί νυϑῦϑθ δ6 
τονοῦίβ ἴο ἴῃ6 ρῥγεροβιίοη ἐκ. ὙΠῸ ννοτὰ ἔοσ 
τη" ΠοΙδ 156 ἄνθρωπος, ἱπο]ιἀϊῃρ ΘΥΟΓΥ͂ 
ΤΟ οΥ οὗἩ ἴπ6 ἢ πΊδη Γὰςο, δΔηἀ τοροδίθα το 
ΒΙΓΟΠΚΙΥ Ὀοῖονν ἴῃ ἔη6 ρΡἤγαθο πᾶσα σάρξ. 

ἐυέη αὐό ῥαυε ῥεϊϊουεά ἐπ ὕεεις ρει] ΤὨΘ 
ἴδηϑ6 ροιηῖβ ἴο 4 ἀοδηϊΐο ἔπης νγῆθη Ῥοῖογ ἀπά 
Ῥλδὺΐ γεθρεςξνεὶυ σδὴς ἴο ἴπε σοην!αζίοη {παῖ 
(ΠΟΤ ΟἿΪΥ ΟΡΘ, ἰπ ογάδγ ἴο βεσιγο ιι5ς|ῆςᾶ- 
Κίοη, ννᾶϑ ϑΠΊΡΙΥ ἴο 5εῖ πεῖς δ} οὐ 651185 
Ομ γῖϑι. Τὸ ἔογοθ οὗ 115 ἀρρεδὶ ἴο δῖ Ῥεῖοῦ 
τλιϑῖ πᾶν θθθη ἰγγοϑιϑι 6, Ηε ἢδα ὨἰπΊ56] 
ὀχργοϑϑοά ρῥγος ϑεὶν [ἢϊ5 σοην]οζίοη ἴῃ {ΠπῸ ΡΓδ- 
86ηςς οὗ δῖ Ρ40] (Αςἰβ χυ. 8--- ἰὴ). 
,ν ὃν δε «υογῖς ΟἹ ἐῤε ἰααυ «ῥαϊ πο 342 δὲ 
ἡ] Ἠδΐδ δάάδυςες. [ῆ6 541:πὸ σιυοϊδίοη 
ἤοσπὶ τη6 πυπάγοα δηὰ ξογίγ- τὰ Ῥ5δ]πὶ 45 
πη Ε οπι. ἰἰϊ. 2ο, δηπὰ ἰπ ἴδ ϑδαπηθὸ ἔογηι ἀπά νυ τὶ 
(ἢ6 βαπιὸ ἔτοοάοπῃθ. ΤΠῚ5 ραϑϑᾶρο ννᾶ5 ἀοιυδῖ- 
ῖο55 οὔζϊοῃ ἴμ5 υϑοὰ ΌὉΥ δῖ Ῥαυΐ ἴῃ ἢϊ5 ἀγζυ- 
τπηοηϊδίϊνο ργοδοδιηρ οὗ ἴπε Οὐοβροὶ. Νὸ διῖογ 
διὰ τόσο ροϊηϊοά ϑοηΐθηςε οδὴ δὲ ἱπιδριποὰ 
ἔογ τῃ6 ἰοσπληδίίοη οὗ ἢϊ15 αἀἰγοςῖ δά άγεβθϑ ἴο 
δῖ Ροΐογ. 
πὸ γϑάβθοῃ ἔογ οἷοβίης ἴθ ἀϊγοοῖ δά ἀγοϑβ 

Ποῖο 5 {Π|5, παῖ ἴῃ (Π6 πεχΐὶ συογβ δῖ Ρδυὶ] 
τοῦ 5 4 {προγεῖῖοαὶ οδ]θοϊίοη ἴο {πὸ φϑηθγαὶ 
ἀοςίτιπο οἵ υ5ι|Πςδίίοη, ψν Ὡς ἢ δὲ Ῥείεγ μδὰ 
ποῖ ἱπηριιρηοα δὲ 41|}1. Ηἰς ὀστοῦ πδὰ 5 ΠΙΡΙΥ͂ 
Ὀθθη ἃ ἡ Ά κπο55 δηὰ ἱποοηϑβίθηου ἴῃ σοηάιςξ, 
νν ὨΙ ἢ ἰοηάοα ἴο σοιηρτγουλῖδο ἴῃ6 πῇ τηδὶη- 
ἴοπᾶησε οὗ πα ἀοοϊππο. δὲ Ῥδὺ] δὲ {ἢ 15 
ΡοΪπὶ δπίεγβ Ὡροὴ υνιάογ ῥτοιιπά, 25 ἴῃ ἴῃς 
Εριϑῖ]ο ἴο ἴῃς Κοπιδηδ, ἀπά ἴῃ ἔδοϊ ἀρργοδοῆθβ 
(πδὲ φοηογαὶ ἀοςίτπαὶ ἀϊδοιβδίοη νῖσἢ ἢ} 15 
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17 Βυῖ ἰῇ, ψ»ἈΠ6 ννα βεεὶς ἴο δὲ 
Ἰυβαβεά Ὀγ ΟἸΝτβῦ, ννα ουγβεῖνεβ Α]50 
ἴα ἰουπά 58ϊἰππεῖβ, 2: τπογείογα Ὁ γιβὲ 
τῆς πλἰηἰβῖογ οὗ 517 Ὁ (Υοἀ ἐοτθιά. 

(ἢς {πι|γὰ δηὰ ἔουγἢ σμαρίογϑ οὗ ἴῃς Ερίβι]ο ἴὸ 
ἴῃς Οαἰδιίδηβ. Τὸ [δε ργεδοῆιηρ οὗ ἴτες ι.511- 
βΒοφίίοη ἰδιοιρῃ δι ψνπουΐ τη6 ἀοοὰς οὗ 
(Πς ἰανν ἃ ταὶς Ὀ6 οὐ]οςϊοά, ἀπά 1 ργοῦδο)Υ 
δὰ Ὀδοη οδ]εςεϊεά, ὈοΪῺ δ Απιίοςἢ δηὰ ἴῃ 
Οδἱαδῖϊαᾳ, [παῖ ἴῃ ἴἢ5 ἀϑδπάοηπιηρ ἴῃ6 ἰᾶνν 845 
ΟἿΣ ἤορό, νψ» ἴῃ ἕδεϊ ρῥρτγοςϊαὶπὶ ουγϑεῖνεϑ 
ΟἱΟΓ 5'πηοῦβ, δηἀ ἴδιιβ τὰκ ΟἢΠβῖ, ἃ5 ἰἴΐ 
ὙγΟΓΟ, ἃ πηϊηἰσῖεγ ποῖ οὗ τιξῃϊθουβηθβδ, Ὀιΐ οὗ 
βίη. Ὅοὸ [Π|5 1π6ὸ Αροϑβῖϊα γερ οβ, ἴῃ πὸ ἢγϑῖ 
Ρίδοθ, ὈῪ πῃ ἐχοϊαπιδίϊοη οὗ ἱπάϊψηδης Ποστου. 

17--9Ὁ0]. ΒΕΟΙΝΝΙΝΟ ΟΕ ΤΗΕ ΑΚΟΌΜΕΝΤ 
ἘΕΟΑΆΚΡΙΝΟ ἘΚΕΕ υυϑτΙΕΙΟΑΤΙΟΝ. ΑΝΝ ΟΒ- 

ΦΈΟΤΙΟΝ ΑΝ ΘΨΕΚΕΙ. 

17. αευδίΐε «ὐὸ “«εὐ ἰο δε ἡμαηἰΠεά ὃν Οδνγμ 1} 
ἴῃ 115 Θάσου ϑθάσγοῦ οὐ οἵιϑ ἀοῦ ἔγθε 115{1Εᾳ - 
ςδϊίοη “1π Ο γιϑὲ " (ἢ υπίοη ἢ Ηΐπη ὈγῪ 
ἕλῃ ; ἔογ 1815 15 ἴ6 σοτγτθοΐ ἰγϑηβιαιῖοΠ}) ΔῈ 
ζυγηΐης οὐἦ᾽ Ὀδοκα ὕροὴ ἴπε [ἀνν, ἃ5. Οἱ ΤΟΥ͂ 
ΒΟΡΘ]655 ἔῸΓΣ ἃ.5 ἴἢ [ἢ]15 τοϑρθοῖ. 

«υε ομγσείαο. αἰδοὸ αγε Τομηπά σηηπόγ ἢ ΚΝ ο, 
5 νῸ]}] 45 ἴπΠ6 ννοῦϑῖ δθοηρ ἴῃ6 (σοηῖ!]θ5, 
Μ0τ6 ζουμπά οὖ ἴο ὃδ εἴ Γ βίππογβθ. ὍΤΙ5 
γγ5 οΟἱἵ νογάϊοϊ δραϊηϑδί οὐυγϑοῖνοβ. Ὑ5. ΟἿΓ 
Θοδυοἢ δου ἴτθδ 1ι|5{|Πσφῖίοῃ Ἔχροϑθά οὐγ 5ἰη 
ΙὭΟΓΟ ἃηὰ πλοῖο ; ἀπά ψΜὸῸ ννοῦὸ οὐ] ρεοὰ ἴο ἑοη- 
ἴε55 ᾿ἴ. (Ακαίη {Ππ6 ἰθηβ6 οἵ εὐρέθημεν 5δοιυ]ά 
δ6 οὐδεγνθά, 45 οὗ ἐπιστεύσαμεν ΔΌονΘ,) 

ἐ: ἐρεγοξογε Οργέ δὲ νει σίορ οὗ τἰπ ἢ [ἢ 
τηῖρδς Ὀ6 υτροὰ τηδι 1015 ργοςθϑϑ οἵ ἢ 6 }11511- 
ποδίίοη Ὀτγίηρ5 510 πηοσὸ ρα] ρΔΌΪΥ ἴο νἱονν, δηὰ 
'ἴπ ΟΠΘ 56η56 ἰπίθηϑ ἥθϑ ἴ. Απά [Π15 15 γι. 
δῖ Ρδι] ἀοοθϑ ποῖ δῇ ηΚ εἰϑοννῆοτο ἔγοπι βἰδίην 
[Π15 ἴῃ ΝΟΥΥ βἴγοῃρ ἰδηριιᾶρθ. ὅθε Βοτῃ. Υἱῖ. 
1... Βιυζ ἴῃ ΔηΥ οΟἴδογ βεηϑὸ [{ Ὀ6 βιιρρεϑίοα 
τὲ Οἢτγιοὶ ἰ5 “4 τηϊηϊσῖοῦ οὗ 5ϊη," διιςἢ ἃ 
1πουρϊς πλυδὲ Ὀ6 ἰηδίδῃπεΥ τγο)οςίοα ἢ (Πς 
υδτιοσῖ ΔΌΠοστθηςθ. 

Οοά γογὀϊ4Ἴ ὅ8εε οπχι. 11.. 21, νἱῖ. 7, 12. 

18. Σὸν [71 διωά αἀσαὶπ ἐδε ἐῤίηφ: αὐδιεῤ 1 
“εεἰγογεά, 1 »ιαξε νιγεε  α ἰγαπόσγετογ) “ΓῊΪ5 
γοΙΞΟ ἰδ ἃ ϑεπίεποο οὗ εοχίγεπμε αἰ ἔπησυῖγ. 
Ῥεγῆδρβ ὑπαῖ ἐχρίδπαίϊοη οὗ ἰξ ψνῃς ἢ 15 [86 
τηοϑί ϑἰπιρία δηὰ ἴῃ ᾿ἰϑδδὶ γι! ῆςῖδ] 15 ἹἸΚεὶγ 
ἴο δ ποατοϑί ἴῃς ἴγτυϊῆ. Ὅδο ραγίοϊο “ον ᾽ 
Ἰπἰτοάυοεβ ἃ τοάϑοῃ ἔογ (ἢ ροϑβιοη πη ρ] δὰ 
ἵπ τῆς ρῥγεσθάϊηρ Ὄχοϊδπιαίίοη. ὙΤΠ6 βθοκιηρ 
ἴο Ὀδ6 ἔγθοὶυ Ἰυπιβοὰ ἴῃ ΟἈγϑῖ, τπουρὴ [ἴ 
Ῥτοοϊδῖπη5 ΟΣ δἷπ ἴο ἴπ6 ἢ1]], σαπηοΐῖ ςοη- 
δυο Ηἰπὶ ἴἢ6 δησΟΙΓΑΡΟΓ δηά ρῥγοπηοΐογ οὗ 
βἰπῃ, Ου ἴδδ σοπίγαγυ, ννὸ σοηῃϑιταϊο οὐ βοῖνοβ 
ΒΙΠΏΘΙΒ ἰῃ ἴΠ6 ννοῖβῖ 56η56 1 ννὸ τϑϑοτῖ ἴο [Πδΐῖ, 
ἃ5 ἴῃς ρστοιπὰ οὗ οὔὐγ Ὦορε, ννῆϊς ἢ σδηποῖ 
Τοτηοαγ οὖ 51η. Ἑδςοὴ ἴερ ἴῃ ἴδ του ]άϊης 
οὗ ἴμδῖ ννῃϊςῆ, οὐ Οὐγ τεςερίίοη οὗ ἴθ ἔγυθ 
Οὐοβρεὶ, ννᾶὰβ οὔοθ ἔογ 411 ἀδθοιϑίνοὶ ριυ]εὰ 

ἙΟΑΙΑΤΙΔΑΝΘ. 1ἱ. [ν. 17---τρ. 

18 ἔογ [1 Βυἀ4 ἀραίη τῆς τηϊπρβ 
ΜΒΙΟἢ 1 ἀεδιγογεά, { παῖζε πιγϑεὶξ ἃ 
[ΓΑΠΒρΓΕβ30Υ, 

19 ἔογ 1 τγουρὴ τῆὲ ἰανγ δπὶ 

ἄοννπ, τηᾶκε5 ΟἿΓ ἰγαπορτεβϑίοη ἴδ πιοῖο 
ἀρράγεπί. [ἴ ἰ5 ἴῃ ἴπ]ὶ5 ΝΥ ἀῦονὸ 41} οἱ ιοῖξ 
{πὶ ννθ σοηϑίυ6 Οἰγϑεῖνος “ ΓΔΠΘΡΤΈΞΞΟΥς." 
(8ι Ῥδὺὰϊ Βεῦθ Ῥυγροόϑεὶν 865 [ἢ 15 ϑ ΓοΏΡοΣ 
ννοσά, 8566 1 [οδη πὶ. ..:ὴ) Δ'' ὁ ἂγὲ τϑνογίης 
ἴο ἴΠ6 ἰφὺνν ἔὉΓ 4 ρυγροβθε νης ἢ ἴδε ἰανν [1561 
ἰδυξῆϊ υ5 ἴο ὈᾺ Ὠορε]οϑ8. Δ ε τὸ ἀϊδῃοποιυτ- 
ξς ἴῃ ἔτοο ργᾶσθ οὔ Οσοά, τγουρῃ ννὩϊςἢ 
Δῃ εβεςίιδὶ τεπηθὰγ ἔῸσ 5ἰπ 15 δ δι π Ὁ]6, ἀπά 
(σου νῆιοἢ ννὸ Οὐτγθεῖνος πᾶν Δοκηον- 
Ἰοάροα (δῖ 1 σδη Ὀδ δἰϊδιπθάὰ. ΑἹ] [Π15 ϑϑοπὶς 
ἴο Ὀ6 σοπηρτίϑεά ἴῃ {Π156 σοηάἀεηβθὰ πὰ ςοπη- 
ῬΓΘΠΘΏΞΙνΘ γοῦϑο ; δηὰ ἴπ6 ἡ ΠοΪὶς 5 πηδδ πιοτὸ 
ορῃδίις δηά ἱπνοβίθα νυ πιὰς ἢ δε! πρ ὈΥ͂ 
{π6 ἕδςϊ {παῖ δῖ Ῥαὺϊ ροιϑοηιῇθϑ, ἃ5 ἰξ ννεζε, 
{πὸ ΠΟ] ἀγραπιεπὶ ἴῃ ἢϊ5 ονσῃ Ἔχρογίθποθ. ἴῃ 
βιρροτί οὗ (Π1|5 νἱονν ννὲ πιᾶὺ αυοΐο {ΠῸ τεοθηΐ 
σοπηηθηΐδγΥ οἵ Ργοῖ. ϑδπάδυ : “"[ηβίοδα οὗ 
(Πς Ρδυΐ πε ΟΠ γιϑίδη, ννῃο ἕο ]Π]ονν 5 ΟἽ ΓΙ ΕἸ ΠΥ 
ἴο 115 Ἰορίςα! τγϑϑι 5, 11 15 το ]Πγ ἴθ [ἀλιχὶπρ 
ΟΜ γιϑδίίδη ννῆο 5ίδπαάϑ Ξε] σοπάεπηποα, πὰ ἰ5 
[Πὸ τϑδ] βίπηρσ, ἰῇ σοϊαγηίηρ ἴο ννῃαῖϊ Πὸ ἢδᾶ9 
ογβακθη." 

19--21. Βεηροὶ ϑλγ58 οὗ ὑπδϑ96 ἴγθθ νοῦϑοβ 
νυ Ὠιο ἢ ἕο ]ονν [πα (ΠΟΥ ἅτ σωγηρια ας πιεάμίϊα 
ὥῤνυμμαπίσηι. ΤῊ Ὀεδὲ Βεὶρ---ἰπ ἕδος ἔδὸ 
Θβϑθηῖίαὶ Πε]ρ---ἰοσς [Π6 υπάογοίδπάϊην οὐ {Π 696 
γΟΓΘΟ5, ἰὴ ΨΏΙΓῆ τὴς ἀοςῖσγίπο οὗ ΟΠμησίδη 
5Ὲβοκίίοη 15 ργεϑθηϊοα ἴῃ ἃ ςοπάθηϑοα ἔοιπη, 

15 5} ΡΡ]Ιοα ὉΥ ἴἢ6 σον δηὰ οἰσμίῃ οπαρίοτα 
" ἴῃς Ερίδι16 ἴο ἴῃς Ἀοπιδηβ. ὅ66 ἴῃ6 ηοῖδϑ 

Ἔτο. 

19. Τὸν 1 Ἰδγομσ ἐδοὸ ἰααυ ἀνε ἀεαά ἴο {δὲ 
εἰε ὙΤΠ6 ρούβοηδὶ ργοπουῃ ἰ5, Ὀεγοηὰ ΔΠΥ 
ἀοιιδῖ, ἱπίοπάφα Πετὲ ἴο 6 εἰπρῃδίϊς ; δηὰ ἔογ 
{Π6 γοδϑοη οὗ {ῃϊ5 ὀπιρῃδίϊς ροϑβιϊτίοη ννὸ πηιιϑῖ 
Ιοοκ ἴῃ 186 ςοηΐϊοχί. ὙΠ6 οὀχρ᾽απαίϊοη ἰ5, ἰῃ 
ΑἸ] ργορδθ Πγ, ἴο 6 ἐουπὰ ἴῃ ἴπ6 ἕδος [παῖ ἴῃ 
{πὸ ργδοθάϊπε νεῦβο ἢθ ἢᾶ5 ΙἀοητΠοαά τΠ6 ννῃοὶς 
αιιοβῦοη ἢ Πὶ5 οὐ Ῥογϑοηδὶ δχρεγθηςο. 
ΜΟΥΘΥ ξῖνοα (Π6 ϑβριγιῖ οὐ δὲ οὐηρθδίῖς “1 
(ἐγὼ) ἰμ5: “1 ἔοῦ ΤΥ οὐνῃ ρᾶγί, Ἰοϊπ ΤᾺΥ 
ΟΥὮ ΘΧΡΟΓΘΏΟΘ σρεᾶκ, ἴο 54Υ ποίμιηρν οὗ ἴῃς 
ἐχρογίθηςς οὗ οἴπειβ." Ὅῇυ5 ἴοο ννὸ ἤᾶνὸ ἴῃς 
οχρίδηδίίοη οὐ ἴτἴῃθ6 ἰηΐδθηδα ρεῖξοῃδὶ ἔδεϊ 
ΥΠΙΓἢ σΠαγδοίογιϑεβ ἴπθϑο νοῦθοβ. Ηδ ννγιΐοβ 
ΘΑΡΟΓΥ τῸπιὶ ἴῃς ποαγῖ, υυἱπουῖΐϊ νγαιϊκίης ἴὸ 
τηΐο]α ἢϊ5 ἀγραπχρηΐ δῖ Ἰθηρίῃ. 

Α5 ἴο 1Π6 πηοδηΐηρ οὗ ἴΠ6 ρῆγαϑε Ὀεΐοτο ιι5, 
ἢδ βδᾶγϑ (Πδῖ {πὸ ἰανν 1156} δὰ ἰδυφῆϊ πἰπὶ τα 
ἢδ πγιιδῖ υἱοῦ] αἀἰθολγά (6 ἰανν ἃ5 ἴῃ6 στοιιηά 
οὗ 58 εάῖίοη. Ηδ δά ἰπΠεδά ἴπ6 Ἔχρετπηοηῖ 
οὗ θείης )υ5Εεἀ ὈῪ {πε Ἰᾶνν ; δηὰ (ἢ ἐχρετί- 
τηδηΐ πδὰ ἐφι]θὰ δὶ δυεγγ ροιηῖ. δὰ 1ἢ Ἐν γΥ 
πὸνν εἴοτγί [Π6 γόϑυϊδ ννὰβ ἃ ἄδθρογ σοηῃβοίουϑ- 
Π655 οὗ 51ὴ δηὰ οὗ δε] ρίοββθῃθεθθ. Ὑῆω5 πὸ δὰ 
Ιεαστί ἰμδῖ, ἃ5 ἴο Δὴγ ἤορε οὗ β8λἰνδίίοῃ ἔτοπι 



Υ. 20, 21. 

ἀελά το τῆε ἴανν, τας 1 πυρῆς [ἵνα 
ππῖο Οοά. 

20 [ δχὶ οτυςιδεά τῇ ΟἸτίδῦ: 
Πενεγίμε εββ 1 ἰίϊνα; γεῖ ποῖ 1, δυῖ 
ΟἾγϑο νεῖ ἴῃ πιὸ: ἂδπά τῆς [ἴδ 
ψῃϊοἢ 1 πον ἰἱνα ἰπ (6 ἢσθηῃ 1 

{15 σουγοθ, ἢ6 πιισὲ Ὀδοοπιθ ἀοδὰ ἰο ἴῃθ ἰανν 
δηὰ ἴῃς ἰᾶνν ἴο ἢπι. ὙΤῆδ ἔοτος οὗ [πο πηεῖδ- 
ῬΠΟΓ 15 566η ἔγοπιὶ ἢϊβ 086 οὗ ᾽ξ ἴῃ ΟΙΒΟΓ 
Ρΐδσεβ, ἃ5 Ψψῆθη ἴθ 84γ85 (Άοπι. νἱ. 2), 
“ὟΝ δίο ἀδδά ἴο 51π, ἴῃαΐ νγὸ Ξῃοιιϊὰ ποΐ ᾿ΐνθ 
ΔΩΥ ἰοηροῦ ἔπογεῖη :᾽" δηὰ δραίη (Ὁ δ]. νὶ. 14), 
41 ἂτὴ ογυςβοά υηἴο ἴπ6 ννοῦ]ά, δηὰ τῆς 
νγνοτ]ὰ ὑπο πὴ6.᾿ [πη Ἀοῃ,. νἱῖ. 4, 6, νγὰ ἤδνθ 
ῬΓΘΟΊ5ΘΙΥ ἴΠμ6 β4πη6 Δρρ ἰσαίοη οὗ με πχείδρῃον 
ὙὮΙΟΣ ννὸ πα πεῦθ. 866 ἴδθ ποῖΐθϑ οἡ ἰῃεδα 
Ρᾶϑϑδᾶροϑ οὗ ἴῃ6 Ἀογηδηβ, 

Αἡ ἱπιροτγίδηϊς αιυσϑίίοη ἀγίϑοϑ δὲ [ἢ}}|5 ροϊηϊ 
85 ἴο ὙΠΟΙΠΟΓ ννὸ 5δῃοιϊά υπάογϑίδηα ΌΥ “ἐἾδνν " 
[Π6 σογοιποηΐδὶ ἰανν οὗ ἴῃ6 [ἐνν5, οὔ ἰᾶνν ἰῃ 
δόπογδὶ. Βοῖίῃ ἴῃ δῦδθηςθ οὗ ἴΠ6 δείιοϊε δὰ 
ἴπ6 ννῆοΐθ ϑἴτοϑβ οὗ [πὸ ἀγριυπιθηΐ ϑθθπὰ ἀθοϊσινο 
ἔογ {Π6 Ἰδιίεσ νίονν. 8566 [ηἰγοά, ἰο [Π6 Ἀουιδηβ. 

ἐδαὶ 1 νιϊσῥι ἰδυε μπίο Οο4] "" Τῆδΐ 1 ΔΥ 
Ἰϊνεο υπῖο Οοά᾽" 5 [6 σοττεςΐ ἐγδηϑίδίίοῃ. 
ὙΤἢδ τόρ οὗ ἴΠ6 ἀδδίἢ!: ὑπῖο ἴπ6 ἰὰνν ἰ5 (ῃς 
πον δ αηΐο Οοά, νος ῇ 5 ἴο 6 σοπίϊπηιιοι5 
δνθη δῇογ {πὲ ἀἰβοονοσυ οὗ ἴθ ἴγις τηοάς οὗ 
Ἰυπειβοδίίοη ἰ5 τεδομβεὰ, Ὅδὸ (πουξπὶ οἵ [18 
ουξ οὗ ἀραίῃ, υὑπάθὺ νδτίοιιβ ἀϑρεοῖβ, ἈρρθδΓβ 
ΠΟΠΒΙΔΉΓΥ ἰῃ 81 Ραυ]5 νυ ρ5. 566 ἐβρθο ΙΔ 
Ἀοπι. νἱ. 11, “Ἀεϑοκοη γὲ γουγϑεῖνοθ ἴο Ὀδ 
ἀοαὰ ἱπάοοὰ υηΐο 5η, Ὀμὲ αἰῖνα ὑπο Οοά, 
ΚὨγου ἢ [6515 Οἢγῖδὶ οοῦ 1 γα ᾽ν ἢ νυ ἢ 
Ψ6 δῃοιϊά σοιηρατὸ χα Ρ 1ϊ. 24, ΝΟ 5 
οννῃ 561 Ὀᾶγὸ ΟἿΌΓ 5ἰη5 ἰῃ ἢ15 οὐνη Ὀοάγ οἡ ἴῃ6 
ἔγοθ, {πμᾶῖ να, θείης ἀοδὰ υηΐο 5|η, ὁῃουϊὰ 
᾿νε υπῖο τὶ εουδϑηθ55." Μδγ ννὲ ποΐ 566 ἴῃ 
(}15 σοϊποϊάδηςο οὗἉ ἰδηριδρε ρᾶγὶ οἵ ἴῃο σϑϑι]ῖ 
οὗ ἴμαΐϊ δῦ πιθοῖης οὗ ἴδ6 ἔνο Αροϑβίϊεβ 
(.. 18)} 

Ηργὸ [86 δηϊῃθ5:5 15 δοίννοθη ᾿ἰνηρς υπηΐο 
ἴδε ἰᾶνν ἀπά Ἰἰνίῃρ υηΐο Οοά; δηὰ [ζἴ 15 ννε]!} 
Ρυῖϊ ΟΥ̓ ΓΠοΥ τῆω5: “ὙΠ6 ἔδ]9ϑθ ἂροβί!εϑ 
ἰδυσῆς (15 ἀοςίσιης : Εχςοερί ἴδου ᾿νε ἴο (6 
ἰλνν, ἴῆοι. ἀτί ἀεδὰ ἴο σοά; δυῖ Ῥδὺ] 5 ἢ 
4υϊΐο Ἑςοηίτατγ : Εχοορὶ ἴῆου ὃε ἀξδά ἴο {Π6 
Ἰανν, ἴῇοι ςαπϑί ποῖ ἰϊνοὸ ἴο σοά...... ἴο ἷἶνο ἴο 
[πὸ Ἰανν ἴ5, ἰπ {τ{ἢ, ποι πίη οἶδ ἴδῃ ἴο αἱἷθ 
ἴο Οοά; δηά ἴο ἐϊο ἴο ἴδ ἰανν 15 ποϊβιηρ οἶδα 
(ἢδη ἴο ἰἰνε ἴο σοά." 

20. 7 α»ηι3.γμοβεά αὐ Ορν Ἠῖοτο 81 
ῬδῸΪ ι.865 ΞΙΓΟΠΡΟΥ ἰδηρυδρο δηα δηΐογβ ὕροῃ 
πον ὅτουπά. Ηε δὲς βαἱὰ {παΐ ἢ 58 ἀθδά ἴο 
(86 Ἰανν, ἴΠπδΐ ἰξ 15 τοάιισοα ἴο ποίη δβ5 45 
ἴο Δὴγ Ὦορο ψΠιςἢ ἰἴ αἴογάς οὗ ϑαϊνδίίοῃ, δῃά 
τῆλ ἰῆγουρῃ [ἢ15 ἀδδίῃῃ ἢ ἢ45 ραϑϑθὰ ἰηΐο ἃ 
πᾶν Ἰ6, Βυῖ ἢο σου]ὰ ποῖ τι.156 σις ἢ ἰδηριαρο 
τους {ΠῚ ΠΚΙηρ οὗ {Π6 ἀραίῃ ἀπά τοϑυγγεςζίοῃ 
οὗ Οῃτῖϑξ. ὍΤῆς Ποία 65ιι5 ἢ γιϑὲ 4150 ἀϊοὰ 
ὑπῖο [86 ἴανν, Ὀυϊ ἢ ἃ 56η86 νυ] ἢ ἱηνοϊνοά 

ΟΑΙΑΤΊΑΝΘ. ΗΕ]. 

᾿νε Ὁγ τε (τ οὗ τῆς δοη οὐ Οοά, 
ννῆο Ἰονεά πι6, ἀπά ρᾶνε δἰπιβεϊε 
ίοτ πηε. 

21 1 ἀο ποῖ ἐτιιβίγαῖε τε ρῖᾶσς 
οὗ ὐοά : ἴον 1 τὶρῃτεοιιβηε88 εοσιθ ὈΥ͂ 
(ἢς ἰανν, τῆεη ΟἾγιβῖ ἰ5 ἀθδά ἴῃ νδίῃ. 

ΟἿΓ ἀεϊίνογαησε ἔγοηι 115 σοπάοιηπίηρ ΡοννοΓ. 
[π Ηἰβ σσυςεχίοη Ηδ ἐχβδικῖθαά τΠ6 συ γβο οὗ 
(ἂς ἰανν. (866 111, 13.) Ηδ “θογεὲ ΟἿΚΣ 51Π5 
ἴη Ηἰ5 οὐγὴ Ὀοάγ οἡ {π6 ἴγθο," [Ι͂}η ΗἸἰπὶ δηὰ 
νι ΗἾ πὶ ννα ἀγα οσσυςϊδοά. Βγ ἕδϊἢ ννὸ ᾶἃσὸ 
ραγίδκοιβ οὗ Ηἰ5 ἀθαῖΐῃ. διιςῇ ἰδιισιᾶρο 15 
ΠΟΡΙΟΒΙΥ υδοὰ ἰη ἴῃς Ερίϑι[65 οἵ δῖ Ῥαιυὶ. 
566 ἔογ ᾿Ἰπϑίδηςθ οπι. νΥἱ. 6 ; ΟὐΟἱ. 1]. 20. 

γεῖ ποῖ ἴ, δμὶ Οργιΐ δε ἐπ ριο] Ὑξεῖ (ἢϊ5 
σγαοϊβχίοη Μὴ ΟἾΓϑὲ ἱηνοῖνοα [Ὁ ἴῃ ἴΠ6 
σοὶ δηὰ πιοϑί σίογοι5 δθῆθθ. [ἴἴ 15, ον" - 
ΘΥΟΓ, ποῖ ἢ15 οἱά 561 ἴῃδΐ ᾿ἴνθβ, Ὀμξ 5. πον 
βϑο]ξ: οΟΥ Ταΐμου 1 15 ἢ γιδί παῖ [ἰν65 ἴῃ ἢϊπὶ. 
ΤΩ οἷὰ πιδὴ ἰῃ Ῥδὺ] 15 ἀθαά, δηά {πὸ ἡδὺν 
ΙλΔη ἄγανϑ [1ἴὸ ἀἴγοςῖϊ ἔγοπι Οἢγιϑῖ. Τὶς 
βῃογξ ραγαρῆγαθθ οί 5δ(15Π65 ἴπ6 σοπάϊξϊοης 
οὗ τμ6 σγαϊηπιδσ δηὰ ψίνθϑ ἴπΠ6 ρϑηθγδὶ πηθδῃ- 
ἴηξ. 

απά ἐδε ἰδὲ «ὐριεῦ 1 ποαὺυ ἰυε ἐπ δὲ Με. 8] 
Ἀδίῆοσ, 80 Ζδ. δ28 1 πδᾶῦ9 ἃ Ῥχοβοῃῖϊ 
1119 ἴἢο 1ν)ὸ 'π ἴδε ἢἤεϑῃ." ΤῬὍΤῆθ ςσοηδίγυς- 
ἴίΐοπ 15 ἰῆ6 β πιὸ ἃ5 'ἰπ Ἀοπι. νἱ. το. Ηβ ἰ5 
ΟὈ] οὰ ἴο ἔδοὶ δηὰ σοηξοϑϑ ἴπδὲ Ἄνθη [ἢ]15 ΠΙΡἢ 
βρί γιϊαδὶ ᾿ἴδ 15 βροηὶ ἔογ [ῃ6 ργθβϑοηξ υπάοῦ 
ΘΑΥΓΠΪΥ σοηά!οηϑ --- ἘΠ Ὠυπίδη ἱΠΗΓΤΛΥ͂ 
νυ ἢ, ἀπά πιά ἐπ|415 δηὰ επιρίδιίϊοηβ νν 1 ἢ- 
οι. 5811}, 45 ἢς ργοσθθάϑ ἴο 5δᾶγ, ἴπθ Ξυβίδίπ- 
ἰὴ ῥυηςρΙα νυν Ὡς ἢ ζῖνοθ πὶ ἢΐ5 τϑαὶ ἴδ, 15 
δ ἴῃ ΟἾγσι. 866 2 ου. ν. 4. [ἰ ἰ5 ἀ:βὴ- 
οὐἱϊὶ ἴο ἀδοιάθ δοβο] οὶ ννμοίΠοσ [Π6 ποαὺ ἴῃ 
{15 Ραϑϑᾶρε ροϊηΐβ ἴο Π6 ραϑί οὔ ἴῆ6 ἔιζωΓδ. 
[1 15 δ᾽] οννδθὶθ ἴο ᾿ηοϊάθ θοία, Ὀυϊ ἢ 5ρ6- 
οἷ] γείεσθηςοθ ἴο ἴδε ἰαίίεγ. 

ὁγ ἐῤδὲ 3,412] Μοτε σοστεοῖν, 1π ζαλῦ. 
Α5 οδη ΑἸξογά βᾶγϑ, ἐν πίστει σοττεβροπάς 
ἴο ἐν σαρκί. Ἐδίῃ, ἀΑπὰ ποί [ἢς Ποβῇ, 15 [86 
ΤΟΔῚ οἰοσηθηΐ ἰπ ΒΟ ἢ 1 ἰΐνθ. 

«αυδόο ἰουεά »ιε, ἀπά σαῦυε ῥί»ιεὶ ὃ γ Ἴ 
ΤΠ κυάάξῃ ουουγοὶῖ οὗ οαγηοϑὶ σγα τυἀ6 Δη 
ἀεδνοίϊοη 5 ΘΓ σπαγδοίογιϑις. ὅ866 ἴῃ ποῖδβ 
ΟΠ ἷ. 1, 4. 715 ὀχργοβϑίοη οὗ ἔδεϊϊηρ ἴοο δ45 
ἃ5 τα ςἢ νγεῖσῃς ἴῃ ἢ15 ἀγραπιθηΐ 85 ΔΩΥ ρατὶ 
οὗ 5. τραϑοηὴρ 845. ΕῸΓΊ ἴΠ6 156 οὗ “ΤΟΥ 
(ὑπὲρ) 566 1}1. 1.3; δῃηά ςρ. ποΐδ οη χα ΟΟΥ. ΧΥ. 29. 

ΩἹ. 1] 4ο ποὶ “γίγας ἐδ σγαοο οΥ Οο4 
Τῆηϊ5 ἀοπιρί ϑοηΐοποθ ϑᾶγ8 1ἴπ ἴπο ϑβἰγοηγοβῖ 
ΜΑΥ ἴπαϊ ἴο 5δθΚ ἴο δ Γιὰ οἰποτννῖθο [ἤδη 
ΒΙΠΊΡΙΥ ἰπγουρὴ δ τη ΟἨγισῖ, νσουϊά 6 ἴο 
ΠΌ ΠΕ τῆς στασείουϑ δ'ἢ οὗ σοά, ἀπά (πογοῖοτα 
ἃ ᾿οίποι ο'π. Αρδῖπ νγὲ ΠΊΑΥ χυοῖο [ἃυἱδοτ, 
ἢ νυν οσὰ Ὀοΐ ἴῃς ΑΡροϑίϊ θ᾽ 5 ϑοησιιθπος οὗ 
τουξῆξ δηά ἢἷ58 συάάδη οπιοίΐοῃ ἃτὸ πηδὰδ 
ΑἸῖνθ δισδίη νυ ἢ Ἔχ γδογά ΠΑ ΓῪ ἔγοβῆποββ. "ΝΟΥΣ 
6 ΡτΘρΆγΟΙἢ ἃ ΨΑΥ͂ ἴο ἴδε ϑεσοηά ἀγβιυπιοηΐ 
οὗ 115 Ερίϑεῖθ. ἀπά δΒοζὲ γε τηυβὲ αἰ ΠΟΥ 



51Ο 

ςοηϑιάεγ, [πδί ἴο ϑϑοὶς ἴο 6 ᾿υϑ!! δε Ὁ σγοσκβ 
οὗ ἴῃ ἴανν, 15 ἴο σοϊεςῖϊ ἴῃ6 στάᾶςθ οὗ Οοά. 
Βυϊῖ, 1 ΡΓΑΥ γοι,, ννῃδῖ δῖπῃ οδῆ Ὅδ τῆοτο δχ- 
ΘΟΥὉΪς ἀπά Βοιτῦ]ς ἴΠδη ἴο τεὐοςὶ ἰῃ6 ρτᾶσθ 
οἵ Οοά, πὰ ἴο τεῦ 56 (πδί τ ρϊοουδηθ55 νν ΠΙΟἢ 
σουηεῖῃ ὈΥ ΟἾγίϑσιὶ [ἴ 15 ἐποιρῇ δηὰ ἴοο 
τηυςἢ ΔΙΓΕΔΑΥ (μδῖ νγὸ ἀγὰὲ νυ] κοα βίπποῖβ δηὰ 
(ΓΑΠσΘ Γοβθοῦβ οὗ ἴμ6 σοπιηδηἀπιρηῖ οὗ Οοά: 
Δηα γεῖ ννὸ σοπητηϊξ πλογθόνοσ ὑΠ6 πιοβί δχο- 
σγαῦ]ο οὗ 8]] 51η5, ἱπ ἴμαΐ νὰ ἀο 50 σοηϊοιηρῖίιι- 
Οὐϑὶν τρῆιϑο ἴπῸ ργᾶςθ οἵ Οοά δηά γχοπ)ιβϑίοη 
οὗ 5ιὴ5 οἤεγοὰ ἴο ἃ5 ὈγΥ (ἢ τίϑε.... ὙΠΟΓΟ 15 
ὯΟ 5[η ψὩϊςῃ Ῥδὺ] ἀπά πὸ οἵδε Αροβίϊοβ ἀϊὰ 

ἙΑΟΑΙΑΤΊΙΑΝΘ. 11. 

50 πιυςἢ ἀοῖοσίὶ 245 {π6 σοπίοιηρξ οὗ δγαᾶςο δηᾷ 
ἄδθηϊ4] οὗ (γιϑβῖ ; δηά γεῖ ἔῃεγα 15 ΠΟ δϊπ τῇογε 
ςοιηπΊοῃ.᾽ἢ 

ἐδεη ἐς Οργι ἐεαά ἱπ υσἰη} Νοιδιηρ ςουϊά 
ἸΏΟΤΟ 5ἴΓΟΠΡΙΥ ΘΧργθθ5 (Π6 ρονγευ οβϑηθαθ οὗ 
6 ἰανν, δπὰ ἴῃ πϑοῦβϑυ οὐ (ἢ 55 ἀδαίῃ, 
ἴογ βαϊναϊίοπ. ὍὙΠῈ ννογὰ (δωρεαν) ἰγαποϊδιοά 
εὐ ἴῃ νδίη 15 ηοΐῖ ἴΠ6 58πι6 (εἰκὴ) Ὡς ἢ 15 50 
τεπάεοτοὰ ἴῃ σ οτγ. χν. 2. ΤὨΘ πιεδηϊηξ ἰ5 ποῖ 
1ῃδὲ ΟΒηβῖ σοι]ά, ὑπάθῦ ΔΠΥ ΠΥροῖΠμοϑίβ, ἤᾶνο 
ἀϊεά ἴο πὸ ρῬιίιγροβὸ: δυῖ {π4ἴτ, υπάθγ [ἢ}}5 
Ἀγροΐποβιβ, Ηἰβ5 ἀθαῖῃ ννουϊὰ ἤᾶνθ Ὀδεη υη- 
ὨΘΟΘΒΘΔΓΥ. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ οἡ (ἩἨΑΡ. 11.ὕ 

51 ῬΑυ,᾽ 8 ἸΟΌΚΝΕΥΒ ΤῸ [ΕκύβΑ ΚῈΜ. 

Ι͂π σοηθραῦθηςθ οὗ (Π6 ᾿ΠπἸροϑϑ  ὈΠΠΥ οὗ 845- 
δἰβπίης ἴῃς ρίδος οὔ (ἢϊ5 Ἐρίβεϊθ, ἴῃ σοηηδοξοῃ 
σῇ δῖ Ρδι]}᾽5 τεσογάρά 116, ΌΥ ον! ἄθηςθ οὗ [Π6 
58π|6 Κἰπά 45 [ἢδϊ νυν" ἢ ρῖνοβ ἴῃς ἀδῖος οἵ [6 
ΕἸγϑὶ πὰ ϑεςοηά Ἐρίβίϊεβ. ἴο ἴῃς (ογι 85 
δηὰ ἰῃδΐ ἴο {π6 Ἀοιηδησ, τη σοϊδίϊοη ἴο ῃ6 Α-ςἴϑ 
οἵ 16 Αροβίϊθβ, ᾿ξ Ὀδθεοπηθϑ {Ππ6 τποῦγθ ἱπηροτί- 
δηΐ ἴο πιᾶγῖκ σαγΘ]Ϊγ 411 [Π6 Π1Π65 οὗ ἱπΐθγβθο- 
ἔοη Ὀοΐννεθη [ἢ ]5 Ἰοϊῖου δηά {ῃ6 ὨϊδίοιΥ. ὍΤΠα 
ς ΘΕ ᾿1π65 οὗ ἱπίθγθοσίίοη οὗ 1ῃ15 Κηὰ ἂτὸ ἰουπὰ 
ἴῃ [π6 πηορηξίοη ννῃϊοῆ 88. δι] πιβᾶῖκοϑ, ἰπ νυτῖς- 
ἱπρ ἴο ἴπε Οεἰδίϊαπβ, οὐ ἢ15 Ἰουχηογβ ἴο [6π|- 
546 Π|. 

Ο(οποογπίηρ ἔπ ἢγϑξ Ἰου ΓΠΘΥ δογῈ 5 ὯῸ γϑαὶ 
ἀϊηςυϊγ. ΔΝ Βαῖ δ1 1ω0κ 5ᾶγ5 ἀἰγθσῖὶγ (Αοἰβ 
Ἶχ. 23--28), ἀπὰ ννῆβαῖ ἢδ αιοίεβ δῖ δι] 85 
βαυηρ ἴῃ ἢϊ5 ἀροϊοροῖς βρθεςῇ δὲ [γι 54} 6 πὶ 
(Λεῖς χχὶϊ. 17---21), σογγεβροπάς ἢ νυν μα 
6 τοδὰ ἴῃ ἴῃς Ερίϑιϊθ (Ὁ Δ]. 1. 18----20). Εογ 
Π6 ρυγροϑο οὗ σοτηραγίϑομ ννῈ Ὡδίῃ γα γ᾽ 46, 
85 ΟἿΓ 5ίδγηρ-Ροϊηΐβ, παῖ δὲ δὰ] Πἰπλϑο] 
5ᾶ4γ5 ἴῃ {ἢΠ|5 ἰϑζίογ δηά ἴπ ἴῃ βδρθεςῆ. ἴῃ ἴδε 
Ἰεϊζογ δ βᾶγϑβ {παΐ “ ἴἴγθα γϑδγβ (Ὁ Ι ἢ ΠΊΑΥ͂ 
δ ἴῆγος 1] γοᾶγϑ ΟΥ̓ ΟΠΪΥ πα γϑατ ὙΠ Ρᾶγῖβ 
οὔ ὕνο οἰἢθγβ) ραϑϑθά Ὀϑίννθθη ἢΪ8 σοηνογβίοη 
ἃπα ἢἰβ σοίηρ ἴο [6γυ 58 6π|---ἰἢδὲ ΠῚ5 πιοῖν 
νγὰ5 ἴο πιᾶκε δοαυδιπίδηοθ ἢ Ῥεῖογ---ἰῃδῖ 
6 δρεηΐ ἃ ἑοσζηιρμς νυ ἢ (παῖ Αροϑί!ο--- - δῖ 
ἴῆ6 ΟἿΪΥ οΟἴπεῦ Αροβίὶε ἢδ βᾶνν οἡ [ἢ1]5 ὁσσβίοη 
νγᾶ5 [4π|65---ἀηά τῃδΐ οπ ᾿εανίπρ [Θγιιβα θη ἢ6 
νηὶ ἰηῖο 1Π6 τορίοηβ οὗ δγγία δηὰ ΟἹ] οΐᾳ, 
νυ πουϊ Ὀδσοχηνς ΑἸΪγ Κπονγη ἴο ἴπὸ 
Ομ βίη οὗ [υἀπᾶ. [ἢ [6 βρεθςῇ ἢδ 5ᾶγ5 
τῃαῖ ἀιηρ 115 νἱϑιϊ ἢθ6 νγᾶθ οπςθ 'π ἃ ἴγδηςθ 
νη [ἢδ ρτοοϊηςῖβ οὗ ἴῃς Τερὶε, δηὰ {παῖ 
π (Π15 ἴγάπος ἢθ γϑοοίνθα ἃ ρογεπιρίουγΥυ ογάετ 
ἴο φυϊὲ {πὸ ΗΟΪΥ ΟΙἵγ δηά ἴο ξὸ ““«γ ἴἤθηςσς 
ἴο ἰῃς σοηΐεβ. Πἔ πονν ννὸ τυγῇ ἴο 51 ΠυΚε 5 
ἀϊτοςΐ δοςοιηΐῖ, ψγὸ βηὰ παῖ δὲ Ῥδμὺὶ] ννϑηῖ 
ἔγοτῃ ᾿ατηδϑοι5 ἴο [6γιιβαϊοπὶ ἴῃ σοηϑθηιθηςα 
οὔ ρεγβοουΐϊίοῃ, δπὰ ἀπάθσ (86 ργόβϑαυγο οὗ ἱπὶ- 
τηϊηθηΐ ἀδηρεῖ---ἰῃαΐ οη αγτνίης ἴῃ (6 ΗΟΪΥ͂ 
ΟἿ ἢθ ννᾶ5 ϑβιιβρεοϊοά---ἰδὲξ Βαγπαῦαβ γὸ- 
τιονθὰ (5 βιιβρίςϊοη, ἱπίγοάυςοα ἢίπι ἴο {πὸ 
ΑΡοβί!θβ δηὰ γᾶνε [ποπηοοηβάσηςοε---παῖ ἤοννὰ5 
ψ 1 (δηλ "" σοπλης ἰῃ δηά χοίηρ οι ""--ἰΒδὶ 

ἵπ Ὠἰς ὈοΪ ἃ πιιϑϑοη-ννοσῖκ ἢ6 σϑπιδ ᾿πίο ΓΟ] ἢ ςίοη 
ἢ τ[ῃς Ἡδε]]οηϊςΞ(5-- -ἀπὰ (παῖ, ἴῃ σοηδθαηϊιθηοδ 
οὗ ἢἰ5 ᾿πἴδ Ὀοηρ ἰὴ ἀδηρογ, ἢῈ να5 ϑεηΐ ΔυνΑΥ 
ΌΥ δῖ5 ἔδ! ον - ΟΠ γιβιίδης ἴὸ σαβαγθα, νἤθπος 
ἢ6 ρῥγοσθεάδὰ ἴο Ταγϑυϑ. [}ἢ ἴῃθϑε αἰβετγεηϊ 
δεσοιηΐδ ἴποῖο ἰ5Θ 20 σϑαΐ σοηϊγδάϊςζίοηῃ, 
[Ποῦ ΠΟΥ ἅτ βίνθη ΟΥ̓ ἀϊβογοηῖ ρϑγβοπϑ 
πὰ ποῦ νοῦ ἀϊβογοηξ δϑροςίς, υνῃ] ἢ οἰγ- 
ουπιϑίδηςθ ΓΟσ}}} 15 ἴῃ δ ΓΘ ΠΡ 15 Υ Π πλαςὴ 
᾿ἰηζοστηδίίοη νυ ἢ νὰ δμουϊά ποῖ οἰμογννῖθο 
Ροβϑθβϑθ. Τὴ ΟἿΪΥ ροϊηϊ οὐ ΨΨΙ ἢ ̓ ξ 15 τϑᾶ- 
ΒΟΠΔ0]6 ἴο δοϑιίαϊο αἱ 4}} 15 ἴθ ἕδςϊ παῖ δῖ 
1Κ6, ΠΡ σόπογαὶγ, γοργοβοηί5 δὲ Ρδυὶ 
ἃ5 Ὀδίηρ ἴῃ ἔπιθηαΥ ἱπηϊογοοῦγθο νυν [πὸ 
ΑΡοϑίϊεβ απὰὶ (Ὁ γιϑέδη Ὀγοίγοη δἵ [Θιϑδίοπι, 
ὙΠ ογοα5 851 Ρδι], ΤΙ ΠΡ ΡΥΘΟΊΘΟΙΥ πὰ ἴῃ 56]Ἐ- 
ἀείθποθ, βδᾶγβ ἴῆδλί δὲ {Π|5 τἰπιὸ ἢθ βᾶνν ΟΠ 
ἵννο οἵ [π6 ΑΡροϑβί]θϑβ. 

Ουτ ἀ!Π ἘΠ 165, 16 ΤΠογΟ ἅτὸ αἰ 165, δ γῖϑο 
ἤθη ννὸ σοηθ ἴο ἴδο Ἰδαῖον ν5ϑ5. ὙΤῆε Αςίβ5 
οὗ τῆς ΑΡροβίϊθϑ ( 40, Χχὶϊ. 25) [61] υ οὗ ἃ 
υἱϑιῖ ἢ Βαγηδῦᾶβ, οὐ ἃ σπαγιδὈ]6 ογγαηὰ 
ἔγοπι Απίοςὴ ; δυϊ πο ἱπεϊάρηΐς οὗ ἱπηροτγίδποο 
ΔΙῸ τοοογάρα 85 δανίηρ ἰακθη ρἷαςε δἵ [6 5ὰ- 
Ϊοπὶ οἡ [ἢϊ5 οσςαϑίοηῃ. Αἵ βγϑὶ βίξῃϊ ννὸ πιὶρῃξ 
Ὀεὲ ἀϊδροϑοά ἴο ἰάθπεν ἢ {Π15 νἱϑὶς τῃδὲ 
ὙΠΙΘΝ 15 τοσοτάδα ἴῃ ἴΠ6 ϑοσοηὰ σῃαρίογ οὗ [Π6 
Οαϊδίίδης, θεσδιιϑο οὗ {πΠ6 πηθποη οἵ Βασπαῦθας 
ἴῃ ὈΟΙῚ ἰηδίλποοβ. Βιιξ (ἢ6 ᾿ΟΙΓΠΘΥ͂ 566ΠῚ5᾿ 
ΒΙΓΊΡΙΥ ἴο ἢανε Πδά τείδθγεποθ ἴο ἴπθ ἰακίηρ οὗ 
Δἰπι5 ἴοῦ {π6 ροογ (γι ϑιίδηβ οὗ [υἀπ5ὰ. Μοτε- 
ΟΥ̓ΟΓ ἃ νγὰβ ἃ {ἰπ|Ὸ οὗ δεῖίϊνε ρογξοςυτοῃ. 
Ϊαπιθβ ἴμῈ Ὀτοΐθοῦ οὗ [οῇπ νυᾶ5 τηιγάοσγοὰ 
δῦοιξ {Π|5 {ππ|6, δηὰ Ῥοίοσ ννὰ5 ἰῃ ργίϑοῃ. [ξ 
15 ἹΠΊρο55:0]6 (πὶ 4 ἔγες δηὰ ριι]ς ἀϊδουδίοη 
ςου]ά ἢᾶνο ἰάθη ρίδοε ἔθη οἡ ἃ ᾳυσδίίοῃ οὔ 
ΚΠοοΪοργ. Απά, οὔσε πῆογθ, ἴῃ6 “"ουτΐοεη 
γϑδγβ ᾿ οὗ Οδὶ. "". Ἅ σοηδίϊξυε5 Δῃ ἱπϑΌ ΡΕΓΔΌΪΟ 
οὈ]εςζίοη ἔο [15 Ἰἀεηςπβορίϊοηῃ. 

[1 5 δϑϑιιγηθὰ ἰῃ [η6 ποῖεβ [δὲ (Π6 υἱϑὶξ ἴο 
ογυιϑαίοπὶ τεσογάθά ἴῃ Αςῖβ χΥ. 1---δο ἰ8 

ἸΙἀθπίϊςοαὶ ν ἢ παῖ οὐ νυν σὴ ἴἢ6 Αροβί!α ἰὰγ8 
50 τις! ϑἴγεβϑ ἴῃ ἴῃ6 Ἰεϊίου Ὀεΐοτε τι5 (Ὁ Διὶ. 
. 1:---το). [ἃ νΜ}}} Ὀ6 ῬΤΟΡΟΣ ἤγϑὶ ἴο ρμοϊπηὶ 
οι (ἢ6 τράϑοῦβ ἔοσ (6 ἰἀοπεβοδίοῃ, ἀπά τΠθη 
ἴο ἄπϑννοῦ βοπῖθ Οδ)θς ΟΠ. 

Α5 ἴο {πε ἰἀοπεποδίίοη οὗ ἴδ6 ἰουΓηΥ͂ 
ἀεθογθοά ἴῃ ἴῆοϑα ρᾶβϑθαρεβ οὗ [86 ἴνγο ἀοοῦ» 
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τηϑηΐς, σοηβί ΓΔ 6 50 Γ688 15 ἴο 6 ἰα]ά, ἴῃ ἴδ ἢγϑὶ 
Ῥίαςθ, οἡ 1δὸ ἕαςξ {μδΐ [6 ζθῆθγαὶ σοϊοιγ δηὰ 
ςοπιρίοχίοπ οὗ {πὸ οσςδβίοῃ 15 ἰη Ὀοΐἢ ἰῃϑίδησθβ 
ἴπιὸ βᾶτηθ. [ἢ δδςὴ σᾶϑ6 6 πϑοεβϑ τ οὗ [6ὐν]5ἢ 
οὔβοσνδηοοβ δδὰ Ὀδθη ὑγθδοποά, δηα ποτ νν85 
ἀδηροῦ ἰεϑὲ ἴῃς ἔγεοάοπι οἵ ὉΠ 5ΕΠ ΠΙΥ δου ]ά 
Ὰ}}] Ὀδεκ ἱπίο {πὸ Ὀοπάδρε οἵ [υἀδίβπι: 
οετίδια πΊ 9 Ιλ κοβ ἴοο ῃδὰ Ὀδθη δἱ ψνοσκ, 
δηδεοανουτίηξ ἴο πργοδὰ [ἢϊ5 σογγιριίΐοη ἢγου ἢ 
ἴη6 Οδυτοῦ. Τὸ “2156 Ὀγοῖἤτγεη ὑπδνναγθϑ 
Ὀγουρσμὶ ἰπ᾽" οὗ Οδ]. τ. 4 σογτεβροπα ψ ἢ 
ἴδοϑθο ἀεϑουδοα 45 “"σογίδῃ ννῃϊσ ἢ σψνεηΐϊ ουΐ 
ἔτοπι 15, ΒΥ ΘΓ ΠΣ γοΟυ 50ι}}5,᾽) ἴῃ Α-εῖϑβ χν. 
24. Αξρϑΐίῃ ἰῇ οδοῖ οδϑὲ ἴἢ6 οσςαβίοη 15 ἀ6- 
βου θα ἃ5 οπθ οὗ σγοδῖ πιοπηεηΐ, Ἰηνοϊνίης [Π6 
Τιϑκ οὗἩἨ ΥΟΓΥ βοοιιϑ σοηβοηιθηςσθβ. [ἢ οδοῇ 
(896 ἴδογο 8 στάνθ ἀθραΐθ δηὰ δηχίθῖῦ. Απὰ 
ἴο ἴυσστι ἔγοπι ἴῃ6 ροηογαὶ ἔδαΐιισγεβ οἵ πὸ συῦ- 
Ϊεςὶ ἴο ροϊηϊ5 οὗ εἰγουπιοίδηαὶ τοβοτ  ὈΪΔηςΘ, 
1Π6 ῬΘΙΒΟΩ5 ΟἹ Θᾶσἢ ΟΟΟδϑΙΟη ἃΓ6 ἴῃ6 58Π|6. 
Ιῖη Ὀοϊὰ ἰηδίδηςεβ Βαγηδῦδθ 15 σοπϑρίςιοιβ 
δἰή6 ΒΥ 5ἰάθ νυ δὲ Ρδὰ]; δηὰ ονὸσ δραϊηβέ 
{Π6πὶ, αἰνίης ἴο ἴποπι (πε “ τρῃς παπάβ οὗ 
[ο]οννΒῃῖρ " (6 Δ]. 11. 9), δηά τεσορ πἰδιηρ ἴῃ 6Πὶ 
85 τήϑῃ ἴπδὲ πδὰ “" βαχαγάρα {Π6ῚΓ ᾿ἰνθβ ἔ0γ [Π6 
Πᾶτη6 οὗ {86 1,οτὰ [655 Ο τσὶ " (Αςἰδ χν. 26), 
ἃτὸ Ῥείοσ δηὰ [|ἀπιε5. Αξαΐίπ, ἴμοϑα ἴννο οἷθ- 
Ττηθηΐβ οὗ ον ἄϑθηςθ, σῃγοποοΟΎ δηἀ ξοοΟρτγΑΡὮΥ, 
τ οἢ ἃγὸ σεοκοηδὰ ἴο Ὀ6 ἴΠ6 Ἔγο5 οἵ ἢιἰβίογγ, 
ΤΩΔΥ ὃδ Δρροαϊὶθά ἴο ἴῃ {Π|5 σοπηραγίδοη. ΤΠ 
“ἰ ἐρυΓοΘη γραγβ," τεσκοηθὰ ἔτγοπι δῖ Ῥδι} 5 
ςοηγνογξίοη, σα 6 ϑῃοννῃ ὈΥ ἃ ὙΟΓΥ ΘΑΞΥ͂ 
ςα]ςυ]αιίοη ἴο δὲ (δ τοαχυϊγοππθηῖβ. οὗἩ [Π6 σα86 
ΘΧΔΟΙΪΥΣ , Δπά 45 ἴο Τορορτρῃϊοδὶ σοἰποϊάθηςεϑ, 
Ιθῖ ΔΠῪ οπὸ οὔβογνο ἢονν ἴῃ {π6 ἵἴνγο ἀοςσιιπλοηΐθ 
7εγαβαίοι, Απθοςῃ, δηὰ ἴπ6 “ τερίοπβ οὗ 
δυτία αηὰ (Ποῖα " τὸ παπιεὰ, ἀπά με ν}] 
ΘΑΘΙΪΥ 566 {πὶ ἴῃογα 15 δοπὶὸ ἴΌγοΘ ἰπ [ἢ 5 ρατί 
οἵ ἴῆθ δγρυπιοηῖ3, [Ιἴ 15 ὙΟῪ ας ἴο 
θεῖον παῖ ποῦ οἂη ἢᾶνθ ὈδθΏ, ἱῃ ΘΔΙΥ͂ 
Αροίοϊις Ὠἰϑίογγ, ἴἔννο οσσδϑίοῃβ 50 ὩΘΑΠΥ 
ΤΕΞΘΠΊ Πρ οὔδ Δηοίἤογ. 

1{ πιυϑὲ ποῖ πούγουοσ Ὀ6 σοποραϊοα {παὶ [ΠΟΙδ 
ΤΕ βοπὶὸ ἀρρᾶγοπὸ αἰ βηουτἶε5. ἴῃ (Π6 πιδίζοτ, 
Τπυϑ5 [ἴ πιρῆϊ 6 ἀγροὰ {π4ῖ 81 [ὁἤη 15 σοη- 

᾿ βρίσυοιβ ἰῃ ἴπ6 ἀδϑογιρίοη ρίνοπ Ὁγ δῖ Ραυ], 

1 Ἐφοκοηΐηρ Ὀδοῖκ ἴτοῃ ἃ. Ὁ. ὅο, δἱ ἴδε δο- 
οοβδίοη οὗ Εεβίυβ, ποθὴ δὶ Ῥαὰὶ νγὰβ βεηΐ ἴο 
Ἔοιπο, νὰ δηπὰ παῖ ἴῃς (ουποὶ! δἰ [Ὁ 58] θὰ 
τοῦξὶ ἕνα Ὀδοη Ποϊά αροιυΐ 560 οἵ δῖ; δπὰ ἴδ 
βδῖὴδ ἀαἴο ἰ5 ρίνοη, (αἰκίησ τπ 6 "ὁ (ουγίθοη γϑᾶγβ ἡ 
ἴο  πιεδῃ σε  ἷγ {Πιτίθοη, {{ ψγὰ τεσ κοη (ογυνασαὰ 
ἔτοτῃ Α. Ὁ. 37, ἤθη 81 Ρδὺὶ ννγᾶ5 σοηνοτίεα δπά 
Ατείαϑς νγὰβ ἴῃ ροβϑεϑϑίοῃ οἱ ᾿ϑαπηδϑοιβ. 

3 Ὅς πιΐποῦ ροίῃϊ ὑπάογ 1Π15 ἤεδὰ ἰ5 ψΟΩΥ 
οὗ ποίϊςθ. Τα ἰοστὴ ὁ ϑγτγία δπὰ Εἰ] ϊοϊα "ἢ ἰβ ἃ 
Ῥορυΐασ οοϊ]δοῖϊνε ρῆταβε ίοσ (Π056 γορίομβ γσουηά 
Απιϊοςἢ δηὰ Ταγβυβ, ν ἰςἢ Πδά ἃ οἷοβε ρεορτα- 
ἀμλβε ΔΙ ΠῚ ἢ ομο δποίποσ. 8566 “1,06 δηά 

Ρἰϑι]ε8 οὗ 81 Ρδυϊ,᾽ δηᾷ οἵ (ἢ. 111. Τὴθ ρῇγαβε 
οοσατγβ ὈΟΙᾺ ἰπ τῆς Ερί5116 δηά ἴῃ ἴῃς Δοίβ 'π σοπ- 
ποοίίοη ἢ (5 σοηοσγαὶ ρετιοά οὗ 81 Ῥῃ}}5 11, 
Ὀυϊ ποῖ δ {Π6 58πι6 ῥσεοΐβε ροϊηΐβ οὗ ἢΪβ 116. (ρ. 
Αοἰς χν. 23, 41, πὰ Οαϊ. 1. 2ἴ. Ηδιηςε ἴπογα 
οδη Βανα ὅδε πο Ἴςοργίηρ ἰῃ εἰΐποῦ αἰγθοϊίοη. 
ΤΏετε ἰ5 οογγεθροπάδησε νυἱϊμοαϊ σοπίσινδηςα, 

ὙΠογθαβ π6 ἰβ ΘΠΓΙΓΟΙΥ ἀρϑοηξ ἔγοπὶ ἴΠπ6 Πλττᾶ- 
{ἴνὸ οὔ δέ 1Πκὸ. Βυῖ [Π6 ἕαςϊ 1Παὶ Πὸ ἰβ5 ποῖ 
τηθηςοηρὰ Ὀγ πὸ ἰδίϊογ ἄοεβ ποῖ ἤτονυἊ ἴπδί 
ἢ6 νγὰβ ποῖ {πετο. Ἦν ποοὰ ποὶ ὃὲ δἱ 84]]} 
ϑΓρΓβοὰ 1 δὲ Ἰοῖη ἴοοὸκ πὸ δοεῖϊνο ρατί ἰπ 
[6 ἀοθαΐο. Βυΐῖ οη ἴΠ6 οἴοῦ ἢαπά [ἴ ννᾶ5 οὗ 
ἴης υἱπιοσῖ ἱπηροτίδηςο ἴο δῖ Ῥδιι))᾿ς δυριιπηθηξ 
ἴο 5ἰαῖα ἴὩφϊ ἢς πδᾶ {86 .}} ἀρργουδὶ δπὰ 
ΒΥΓΊρΑΙΩΥ οὗ οὔθ ΨγὙῃ0 νγᾶ5 |51}}}Υ σουηϊοα ἴῃ 
πὸ ΟΠυΓΟΐ 845 “ἃ ρ|]ᾶγ." Αποῖπογ ἀρρατοπὶ 
ἀἰϑογοράπου 15 [πὶ Τιΐϊι5 15 ποῖ πιθπιοηθά δἵ 
41} ῖ᾿η ἴ1ηὴ6 Αςίβ, ψνογοᾶς οἰγουπιίδησοβ σοῆ- 
πεοϊοά νυ ἢ Ηἰπὶ ἄγὸ τηδὰθ νοῦν ργογηϊποηΐ ἴῃ 
[ἢ Ερίβεῖθ. Βυῖ ἴποβε οἰγουπησίδησος δὰ ἃ 
ΝΕΓΎ ΟἸο96 ΡΟγϑοδὶ σοηποοίίοη ἢ δὲ ΡΔ0] δηά 
ἢ [86 [4156 ἀοσυϑαίίοη5 νυ ἢ νοῦ γουρῖ 
δραϊηδὲ πὶ. ΜογθΟΥοσ νὰ ΠΊΔΥ ὙΘΓΥῪ ΓΑΙΓΙΥ͂ 
ΒΥ (πὶ Τ5 ννᾶ5 ἀπίοηρ ἴπ6 “" ςογίδιῃ 
οἴδοσγ,᾿ ἡ ψῃο, δοσογαϊηρς ἴο δῖ. Πὺκὸ (Αςΐβ χν. 
2), Μϑηΐ ᾧρ ψν Ραὺ] ἀπά Βαγηαῦραβ ἴο [6γι- 
586 πὶ οἡ (ἢ5 Ὀυ8!η655. ν δὶ Π45 Ὀθθη διὰ 
ἰπ {π6 [πιγοάμποίίοη τοζαγάϊπρ [ἢ6 ργέβοπος οὗ 
Τιΐυ5, 45 ἔοστηϊης δη ἱπιροτίδηϊ ον ἀθηξ] {ἰπ|κ 
Ὀεΐννεοη {Π15 Ερίβεϊς δηὰ ἴῃ6 δϑεσοοηὰ Ἐρίβ:]6 
ἴο ἴῃ6 ΟοτπίΠίδῃ5, ποοδὰ ποῖ ἤθγο Ὀ6 τοροδῖϑα. 
Αποίΐδποσ οὐ]οοίίΐΊοη οὗ « αἰβογοης Κἰπὰ ἢδϑ 
ΘΙ μὰ ἔσο ἢ βόπῖθ τυγίϊοτα, [ἴ [5 
ϑκοά, 1ξ τῃὴ6 ἔννο οσοδϑίοηβ νγόγο [ἢ 54 ΠΊ6, 
ὙὮΥ 81 Ῥδι] πηδάθ πὸ γείεγεης ἴο [86 ἀθοσθὸ 
οὗ {πὸ (ουης!, νυ ἢ ννᾶς ἀδοϊσῖνο δραίηϑι 
{Π6 ΠΟΟΟΞϑΥ οὗ εἰγουπιοϊϑίοη. Τὸ [ἢ ϊ5 4.65- 
το (Π6 ΔΆΘΥΤΟΓ 15 τπδῖ δὲ Ῥδι], ἴῃ νυτπρ ἴο 
{π6 Οἰαιίδηβ, ἀρρεαϊθα ἴο ξεπεγαὶ ὑγίης  ρΪ65 
αηὰ ἴο ἢϊ5 οὐῖῶ ἱπάερεπάεηϊς δροβίοϊϊς δι- 
τποτῖγ. Μογϑονεσγ ἴδ ἀδογοθβ οὗ ἴπ6 (ουποιὶ 
ὙΟΓΕ ἰπ σογίδίῃ ἀϑροοῖθ γον ϑίοπαὶ. Απά, 
δξϑῖη, ἴΠογΟ ἅγὸ ρᾷββϑαροβ ἰῃ οἴμεσ Ἐρίβεϊθβ οὗ 
δι Ρδ}}, ν ΠΟΓΟ [ἴ 15 5[1}} τσῆοτο σϑιημαγκδῦϊο δῖ 
ἢυϑὶ δρῃὶ (παῖ πὸ ἀϊά ποὶ υοῖς (ἢδ56 ἀ6- 
εἴθοβ. ὍΤῆγοο οἴποῦ οΟὈ]θοιΟἢ5 πᾶν Ὀδ παπηρά, 
ὙΠ ἢ σδῃ Ὀ6 ἀἰδη)ϑϑθὰ νοῦν Ὀγιεῆγ. [ἢ Αςῖβ 
χυ, ἰξ ἰ5 βα!ὰ ται δὲ Ῥδυΐ νγᾶ5 ϑεπὶ ὈΥ 16 
ΟΒυτοῦ ἔγοπι Απίϊοςἢ ἴο [εγυβαίθπὶ : ἴῃ Δ]. 
1. Ζ ἢ6 54Υ5 ΠΙΠΊ561Γ (Πδῖ Π6 ννεπί “" ΌΥ τενεὶδ- 
οη." Βιαΐ ἴπόγὸ 15 ηο ἀϊἰβογθράηου ἢεγο. Τδο 
ἔνο ἀοςσιυπγοηῖβ κῖνθ 15, δας δοσογάϊης ἴο 
[18 οννῇ ϑριἰὶ ἀπά ἱπίοπίοη, ἔννο ἀϑροοίβ οὗ 
(Π6 πιαϊΐϊεσ. Αγραίη [ἃ πιὰ Ὀ6 ὑγροὰ ταὶ [ἢ6 
Ῥυναίς σομηπιιπίοδίϊοηβ ννἱἢ “πο πὶ ΠΟ ἢ 
σνοτο οὗ τορυϊδίοη,," 50 Ῥοϊπίθα πατηδὰ ὉΥ͂ 
δῖ Ῥδὺϊ (ΟΔ]. 11. 2), δηάὰ πο ῥΐδος ἱπ {Π6 
παγγαϊϊνε οὗ (ἴῃς Αςἴϑ8.10 Βυΐῖ 5υςἢ ργίναϊδ 
ςοπλπἰςαἰίοπ5 ψνουὰ 6 1πΠ6 παίυγαὶ δά 
ὨΘΟΘΘΘΑΤῪ ρΓΟρΑΓΔΓΙΟΉ [ῸΓ ἃ διισοθϑϑῆλ ΡῈ] ]ς 
σοηΐξεγεηςο ; δηὰ 1ἴ ννὰϑ ὙΟΓΥ ἱπιρογίδπι ἴοσ δῖ 
Ῥδὺ] ἰο 5ῃονν ἢονν ἔπθπα]γ ἢἰ5. το δ οηβ. νγοτα 
[γουρβουΐ ὙΠ ἴἢ6 οἴποΥ Αροϑβίϊθβ, Μοτὸ- 
ΟΥ̓́ΣΥ ἰῃ Αςἴβ χν. 4---.ἢ ἴἤοτΟ ἂγὸ οἶθασγ ᾿πάϊςᾶ- 
ἔοπ5 οὗἉἨ τηδη!ο]α ἀϊδουκοίοπ, ΕἸἾΉΔΙΪΥ, ἃ ἀἰΗΕῆ- 
ΟΠ 45 Ὀδοη ζε]ῖϊ ὈΥῪ ϑ8οπῖθ, θϑοδυβθ {πὸ 
βοοοῃά ᾿ἰΟΌΓΠΟΥ παπιθά ἱπ τῇς Ατεἰς ἰ5. ποῖ 
τιρηςοποὰ δὲ 41} ἴῃ {ῃ6 (ὐδἰδέδηξ, δηὰ Ὀθοδυ 56 
δῖ Ῥδι] 566Π15 ἴο 54Υ ἴπεγο ἰῃαξ ἢῸ πόνοῦ ννϑηΐ 
ἴο [ὀγυσά]οπὶ δὲ 411 Ὀθέννθοη ἴθ ἤτϑί νυἱϑιὲ ἀπά 
ἴῃ6 {πἰγὰ. Βυῖ 6 ἀοε5 ποῖ γε] 5847 50. [ἰ 
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5 ποῖ ἢ]5 ρΓρΟΞΘΟ ἴο ὁπυπηογαῖο 41] ἢ]5 ᾿ΟΌ ΣΠΟΥ5 
ἴο [ογυβαίοπη, Ὁ Σ ΠΊΘΓΕΙΥ ἴο ϑρθο Υ 4}} {πὸ 
Οὐςδϑίοῃϑ ὑνΏθη [ἃ τὰς Ὀ6 σοποοῖνθα ροϑβϑι Ὁ ]6 
τπδΐῖ 6 δά Ὀδεη 1ῃ δ. ἢ} σοπητλιπηϊοςδίίοη ἢ 
16 οἰδεσ Αροβίϊεβ, ἃ5 ἴο πᾶνε σϑσοινοα ἢἰ5 
᾿πϑίγυσ οη ἴῃ ΟἸΓΙΒΕΙΔΠΙΥ ἔτγοπι πο. Απὰ 
να πᾶνε 8εὸπ ἴῃδὲ ΠΟ 5": ἢ Τρρογίι ΕΥ̓͂ σου! ά 
μᾶνὸ Ὀδθη αἰογαρά οἡ [ἢε βοσοῃά νἹϑιῖ. 

ΤΒι5 {ΠόγῸ ἰ5 ΠΟ γϑάϑοη ΨΥ ννὸ ϑῃου]ὰ 
ΒΌΡΡοϑο, νν ἢ βδοῖὴθ νυσιζεῦβ, ἰπηδῖ [Π6 νυἱϑιῖ ἴο 
]οπιβδιοιη ἀδβογι θεὰ ἴῃ [ῃ6 βοσοπὰ Ἴμαρίογ οὗ 
ἴηο ΕρΙ5ῖ]6 ἴο {πὸ Οὐδ᾽ αἴίδη5 ννᾷβ οὔθ ννῃς ἢ 5 
Ὡοΐ πιοηϊοηεαὰ ἴῃ {πῸ Αςεἰβ δῖ δὶ: ψν μεῖθοσ, 
ὙΠ ῬΑΐθυ, ννὸ ρἷαςθ ᾿ξ Ὀεΐννεθη (Π6 νἱϑῖξ δ 
πε εἷοβα οὗ τῆ6 ΕἸγθῖ ΜιββίοΠΑΤῪ ΓΟ ΓΠΘΥ͂ 
(Δεῖ χν. 2), δηὰ [δ νι ϑιὲ δὲ {πΠ6Ὸ οἷοβε οὔ {πῸ 
ϑεοοοπὰ (Αοἰβ χη. 22), οἵ, ψ ἢ ΘΟ γδάσγ, 
ν6 ρῥίαςε 1 δεΐννεθη 86 ἰδίίοσ δηὰ ἴῃς ἰαδϑί 
τοσογάσα νυἱδῖῖ οὗ 4}}, αἵ ἴπ6 οεοϑθο οὗ {πὸ Τ Ηἰσάὰ 
Μ᾿Ιβϑίοπασυ [ουὐγηευ (Αοῖδ χχὶ. 17). 

ΝΟοΓ [5 ἴΠ6Γ6 Δγ βοοά γϑάϑοῃ ἔογ θη γὴν 
ἴἰ ἢ της ἔοστηοῦ οὗ ἔπεβθ ἔννο Οσοδβίοῃβ 
(ἡ.ε. τῆς νἱϑὶὲ Ὀεΐννθεη (ὴ6 ϑοοοπά δηά ΤὨϊγὰ 
Μ᾿55Ἰ ΟΠΔΥΎ Ἐχρθαι]οη5), Ἰουρἢ ννὸ ἤᾶνὸ ἴπ6 
δπλϊποηΐ πᾶς οἵ ΔΝ [Θβεῖεσ ἴῃ ἔἕδνουσ οὗ 1ἢ18 
Ὀγροίμεβιβ. δῖ Ῥδιυὶ, ἴῃ υυττπρ ἴο μ6 Ο]4- 

ΓΗΑΡΤῈΚΝΚ ΠΙ. 
ι "2 ατ:ξείλ τολαΐ νιουεα “δορὶ ἐο ἤκαῦε ἐλε γατίλ,, 
απά λαηρ πῤορ 1Δς ἰατυ 6. 711εν Τλαΐ ὁέ- 
ἐίευε αγὸ ἡιεείϊβεα, ο ἀπά δέφξετεα τυλ “41 ὁγα- 
λανι. τὸ “4ἽπώΑ4 λὲς ἀε τὐσυείδ ὧν ριαμν 
ΤΩ ΣΟΤ . 

ΩΗΑΡ. 1. ὝΠΟ σοηῖγαὶ οὐ ροϊεπηῖςδὶ ρατί 
οὗ τῆς ΕΡΙ5116 Ὀθχίη5 δ [Π15 ροιηΐ. [5 σοϊη- 
τροποσπιοηΐ ἈρρΟδΥβ5 ὙΕΓῪ δογυρῖ: Ὀυϊ ἰπ ἕαςϊ 
πε ρο]οπηῖο δὶ βγτουπάὰ [85 Ὀθεη θηϊογοά ὑροη 
ἴῃ 16 δοςοιιηῖ οὗ ἰδθ ἀϊδβρυϊαιίοη ἢ 81 
Ῥρίογ; δπὰ [πὸ νϑῃοπιθηΐ ϑριγιί ἴθ νης ἢ δ. 
Ῥαὶ] ντοῖς ἴῃῆεγο σοπηπλιηϊολίοθοβ ἴἢ6 5416 
βριγιΐ ἴο ἴπε Ὀοριππίηρ οὗ [815 πδνν ρΑΓΑ ΓΑΡὮ. 

1- 6. ΪΝΌΙΟΝΑΝΤΥ ἘΧΡΟΒΤΟΙΑΤΙ͂ΟΝ ΜΨΙΤῊ 
ΤΗΕ ΟΑΙΑΤΙΑΝΒῸΟΝ ΤΗΕΙΚ ΒΑ ΙΝΟ ΑΥΑΥ 
ΕΈΚΟΜΤΊΗΕΙΚ ΠΙΘῊ ΡΕΙΝΙΚΕΟΘΕ. 

Ο »Μοίμὁ Οαία!αη. ὙΠΟΙΟ 18 πὸ τεΐεγ- 
ΘΏςΘ ἤΕΓΘ, 85 [θγοπθ βι ρροϑεβ, ἴο ΠΥ ΠΔΕ]ΟΉΔ] 
ΟΥ παίιγαὶ βἰυριάγ οὐ (ἢς Οὐαἰλίϊαη8, δυΐ 
ΓΔΕ 1[ῃ6 σοπίγαγυ. ὙΠΟΥ μδά δϑυπάδηὶ 
1πΈ6]]Προηςο, Ὀὰΐῖ ἴΠογΥ Ππδὰ ποῖ πηδάδθ ὑγορεγ υ.56 
οὗ . δὲς ἃ νῖενν ἴοο ννου]ά Ὀε φυϊΐο οιξ οὗ 
ΠΑΤΉΟΩΥ ΜῈ] ἢ δῖ Ῥδι}}5 συβίοπηγΥ σου Γίοσυ. 

«υδο ῥα! ὀεαυδίεῤεά γοωὼ]ὺ ΤὮδ "γοιι " ἰ5 
Θηηρῃδίις ; πὰ [Π6 τϑάϑοη ἔου ἔπ Πρ δ915 15 
σίνοη ἴῃ ννδαῖ ἕο ονν5. Ὅῆε Γαηϑίδίίοη οὗ 1Π6 
ν ΓὉ (ἐβάσκανεν) 5 νΕΓΥ Ἔχδοΐ. Οοοά Π]υ5ῖγα- 
ὕοπβ οὗ {86 υ8ὲ οὗ [Π6 ννογὰ ἃτὸ βυρρ] δα ὉΥ͂ 
{πὸ δορίυδριπὶ: ΔΜ ιβά, ἵν, 2; Εςοΐυ5. χὶν. 8. 
1 ννᾶ5 85 ἰξ ϑοῦηθ οὔθ νυ ἢ δὴ “" 6ν}} ογο" δά 
Θχοσίθα ἃ ἀἰϊβαδίσουϑ σῆδιτη Ὡροὴ ἴδποπὶ δηὰ 
νυ Πάγανγῃ ἴμοῖγ γ8Ζ6 ἔτοῖη {δδὲ Ὡς ἢ ΠΟῪ 

ΠΘΑΙΑΤΊΑΝΘ. 11. ν. 1:.Ἅ 

ληϑ8, οου]ά ποῖ πᾶνε ραβϑϑδαὰ ονεσ 50 ᾿πηροσίδηϊ 
ἃ πιροϊϊηρ 45 ἰπαῖ νος ἢ 15 τεσογάδα ἴῃ (86 
Βέοοηῃ Τδαρίοσ οὗ ἴῃς Αςῖβ; δηά δῖ 1ξκ6, 
ἴῃ Ὦ15 Πἰϑίοτυ, σουἹὰ ποῖ πᾶνε ραϑϑεὰ ονεὺ 50 
ἱπιροτίδηϊ ἃ τη θθῖηρ 45 ἴῃδὶ ννῃιςἢ 5 τοοογάδά 
ἴῃ ἴδ Ξοοοπά σπαρίεσ οὔ πε (ὐαἰδίίδηβ. Μογο- 
ΟΥ̓ΟΓ ἤοπι ἴπ6 {πιὸ οὗ ἴπ6 Ὀοηπίης οὗ ἴδΠ6 
ϑεσοηὰ ΜΙ ββϑίομασυ Εχροάμπίοη Βαιτιαῦας πδὰ 
ςοαϑρὰ ἴο ὃὸ [6 οἶοβε σοιπραπίοη οὗ δ1 δι]. 
ΤΠ Αϑι νἱϑὶξ οὗ 8}} (Αςῖβ χχὶ. 17) [5 οἰ θα ΪΥ 

ουὔΐ οὗ ἔπ6 ᾳυοδίίοη ἴῃ {Π|8 σοπηρεῖίοη ; [ῸΓ, 
50 ΔΓ ἔγοτη ΔηΥ Ορροτγίι πη θεῖς ἴΠδπ κίνεη 
ἴοσ προ οριοδὶ ἀἰδουβδίοη, δὲ Ρδὰϊ ννᾶ5 υἱο- 
Ἰοην ἀρργεπεπάθά, δηὰ Ὀθοᾶπιθ ἃ ῬΓϑΟποσ, ἴῃ 
ψΠΙσἢ σοπάϊξίοη Πα τοπηδίηεὰ τλογὸ ἴμδη ἔνο 
ΥϑΑΓΚ. 

[τ 15 ποῖ βιιρεγβυοιβ ἴο δά ὰ ἰμαὲ ἴπὸ νεῖν 
δἀνοσδίδα 1ῃ {Πὶ5 ποῖδ ἰ5 Α'ϑὸ ἴπαϊ οὗ ΌΥ ἔδγ ἴθ 
δύοαΐῖογ πα θεῦ οὗ ἴπ6 πχοϑί σᾶγοιὶ πιοάθγηῃ 
ςοπηπηθπίδίοτβ, δηὰ ἴμαῖ ϑυρεγῆς! αὶ ἀΐβογο- 
Ῥάῃοίοβ, ἰπ ἃ Ἵᾶϑ6 οὗ [ἢ18 κιπά, ἰξ ΟὨΪΥ {ΠΕΥ 
σδη Ὀε 54 ἐςδοίου Υ δχρ᾽διηθά, Ὀθσοπιθ νΟΓΥ 
να] δ Ὁ]6 45 πα Ἰσδέοηβ  Πδῖ {πὸ ἀοςσιυπηοηϊβ ὑπ οτ 
ςοιηραγίθοη ἅσγε ἱπάδροπάρης οὗ οὔθ δἃποίδοσ, 
50 ἴηι {Ποῖγ δι δίῃ 18] ἀρτθοπιεηξ ργονοθ ἴπ δ 
ΠῚ ΒΡ Π655 οὗ Ὀοῖἢ. 

ΕΟΟΙΊΙΒΘΗ (Οαϊδείδης, νῇο 
Παῖῃ δεν ςοῃεά γου, τῆλ γε 

5ῃηου] ἃ ποῖ οὔδεγ τῆς ττγυτῆ, θείοις 
ννῇοβα αγα68 [6515 (ἢ τίϑε ἤδτῇ Ὀδδη ἐν!- 
ἄδην 86εῖ ἰογῃ, σγιοι θά ἀποηρ γουὶ 

οὐρῆξ ἴο πάνθ σοπιίομηρ]δίοθα ἢ ὑποοδϑιηρ 
5δ[1ϑίδοςοη δηά ἸΟΥ. 

δαὶ γε τῤομίά ποί οὖεγ ἐδε ἐγμ} ὙΠ6θα 
ννοτγάβ 5ῃου]ὰ ποῖ θὲ ἤθγθ.0 Οὐ 1ἢ15 ροϊηΐ ἴδ 
ΔΟΪΒΟΥΠῪΥ οὗ ἰδ6ὸ Μ5ρ5, 15 ἀθείϑῖνθι Ῥθσῃδρϑ5 
(ἢ6 ννογάβ ἤᾶνα οσγορί ἰπῖο ἴπ6 Ἀοοεινοὰ Τοχίὶ 
ἔτοπι ςἢ. ν. 7. 

δεΐογε «υδοῖε .γο] ΜΝ δΐουοσ τηϊρῃῖ Ὀ6 ἴπῸ 
᾿οᾶ36 ἢ οἴδογβ, ἴῃ ἴῃς (ὐα]ιδη5 τΠ15 σά άοη 
σμδηρο ννᾶ8 ΟΕἱΚΕΓΙΥ ᾿γσγαϊίοπαὶ. ὙΠῸ Οτυς ποά 
ΟΠ τσὶ μδὰ Ὀεξεη 50 ἀϊἰϑι η ΕῪ πὰ ξουςο!ὈΪΥ 5εῖ 
Ὀοίογο {δόπη, 845 ἴο πάνθ θθθη δἰπιοϑβὶ υἹϑ: ὉΪ6, 
““εἰ ογίδ, ἐγμωβεά ὡποης γο] ὝὍΠῸ οἰραγ 

Ρτοδοδίηρς πὰ γενοϊδιίοη οἵ Ὁ γίϑὲ πδὰ Ὀθθη 
διιοηρ ἴδο (Οα]δϊίδηβ ᾿ἰκὸ ἃ ρ᾽δοαγὰ οὐ [δ 
νν8}}5.. ὙῊΪϊ5 ἴογπὶ Θχδο ιν Ἔχργοϑϑοβ {86 τηδδῃ- 
ἴῃ οἵ προεγράφη. ἼΤΠε Οτυςϊβεοά ϑανίουγ 
Βαά Ὀδδὴ 850 ἀἰβρίαγοὰ διποης ἴποῃι, 45 ἴο Ὀ6 
νἹ51:016, 50 ἴο ϑρθᾶᾷϊ, δὶ δυοῖγῪ ἴυγῃη. 866 ἴῃ 
"Ππδιγαϊοη οὗ 1Π|5 πηεδηϊηρ σ Μάδος. χ. 16 
δηὰ [6 4. Βιϑῆορ ΕἸΠ σοῖς ρῖνοβ τ[ΠῸ ϑθῆϑὲ 
οὕ τἴη6 ἀρρϑᾶὶϊ [8υὺ58: “ΠΟ οουϊὰ δᾶνὸ 
δον οποὰ γοῦ νυν ἢϊ8 ράΖθ, υνῇθη γοῦν δά 
ΟΠΪΥ ἴο ἢχ γοιγ ογθϑ οὔ (ἢ γϑὲ ἴο ὄϑοᾶρο (δὸς 
ἐλϑοϊπδίίοη ἢ) δηά ἢθ σοπιρᾶγοβ Ναπι. χχὶ. 9. 
ΎΠ6 ρῆγαθο “᾿δπηοηρ γοι.," 1 Ιἴ 5. ρϑημῖηα, 
τοροδίβ ἴῃ ἃποῖθογ ἔογπιὶ {πὸ ννογὰβ "" Ὀεΐογε 
Ὑνῆοθο ογο5,. δηάὰ τημδὲ Ὅδ6 σοππεοοίοα ψὶϊἢ 
εἰ βεῇ ΤΌΠἢ,᾽ ποῖ νὰ “Ὁ ογυςϊ πεοά." [τ οὐυχδὶ 



ν. 2---5.] 

2 ΤῊΙ5 οηἱγ ψγου]Ἱὰ 1 Ἰεάγη οἵ γου, 
Ἐεςεῖνεά γε τῆς ϑρίγιε Ὀγ τῆς νγογκϑ 
οὗ τῆ6 ἴανν, οὐ ΌΥ͂ τῆς δελγίηρ οὗ 
ἢ κ 

2 Ατἴδ γα 80 ἔθ] 18} ἡ δανίπρ δεριη 

ΟΑΑΤΙΑΤΊΑΝΘἝ5. 11]. 

ἵπ τῆς ϑρίτιο, ἀγὲ γε πον πιδάς ρεῖ- 
ἔεςι Ὁγ τῆς ἢεβῃ κα 

4 Ηανϑε γε βυβεγεά [30 τηδηγ {ἢ ΐπρϑ ἘΣ 
ἴῃ νδίῃ αὶ 16 21 δὲ γεῖ ἰπ ναἱπ. 

ς Ηε «ιδετείογε τῆδὲ πλἰπἰβίογει ἴο 

ἴο Ὀ6 δά ἀδά, ἢοννονογ, [ἢδὲ (ἢ οἴαί οὕ ἴῃς Μ598. 
τηλῖκοβ τ ἀου 1}, ἴο 54 86 ἰδδϑὶ, νυν με ῖμοσ [ῃ6 
Ρἤγαβθ οὐγῆϊ ἴο ὃ6 πεῖ. ὟΝ ὲ πχιιεῖ οὔβεγνο {Π6 
βδἴγοβϑ ἰδίὰ οὐ “" σγυς βεά.᾽" [1 ννᾶ8 ποῖ 5 ΠΙΡΙγῪ 
]εθ05 Ομ γῖϑδί, Ὀυῖ [6505 ΟἩγισὲ οἡ ἐπθ Οσοϑβϑ, 
1ῃδὶ Πδα Ὀεδη 50 ἀἸϑτ ΠΟΥ δεῖ Ὀεΐογο {ἢ τηϊπ 8 
δηὰ Πεαγίβ οὗ (πε Οὐδ  ἰδη5. Ῥγοΐεβϑου. [οννεῖὶ 
δυξεβεβῖβ ἴδ [ΠΟΙ 15 Δὴ δοῇο ἤσδγο οὗ ᾿Ϊ. 2ο. 

ἃ. Β. ΤῊΕΙΚΕ ΟὟΥΝ ῬΑΒΥῪ ΕΧΡΕΆΚΙΕΝΟΕ 
ΡΚΟΝΕΡ ΤΗΑῚ ΤΗΕΥ ΜΕΚΕ ΨΈΟΝΟ ΝΟΥ͂. 

Εἰγβὲ 6 ἀρρεδὶβ ἴο ἴδεπὶ οὐ ἴδε στουπά 
οὗ {πεῖς ταὶ σίουθ ὄχρεθησθ. ΤΕΥ ννοσα 
ἐπΠποπηϑοῖνοθ νν6}}] ἀννᾶγὸ ἴῃ {πε ϑριγίζιδὶ 
Ῥονγεῦ νος ἢ σαπὶθ ἴο ἴπεπὶ νγᾶ8 δοαυ! το ποῖ 
Ἰσουμῇ δὴγ οὐϑεγνυδῆςο οὗ [ἃ{ἂνν, Ὀυϊ 5 ΠΊΡΙῪ 
Ἐβγουξὴ τοοεριοη οἵ ἴπῃ6 Οὐδρεὶ ογδιγ ἀδ- 
Ἰϊνεγεά. Το τπἰγὰ ἀπά ἐουγἢ νογϑαβ ἀγὸ οὗ ἴπῸ 
μδῖυγο οὗ ἃ ραγθηϊῃοϑίβ ; διιῖ ἴῃς ννβοῖθ ρᾶγἂᾶ- 
ξταρὰ δδηρβ ᾿οροῖποῦ ἃ5 οπδ ἔογοϊδῖθ ἀτριυπηθηΐ. 

ἃ. Τρὶς ομἱνῇ Ἐογ (Π6 πιοπιθηΐ, ἣθ 54 γ5, 
Ϊ ν1}} Ιρᾶνθὸ οὔ οὔθ 5ἀδ 41} οἵποσ δγρυπιθηΐβ 
δπὰ τν}}}] ἀρρϑᾶὶ ἴο γοιι οἡ 1ἢϊβ σγοιπαὰ οπ]γ. 
1 πιΔῪ αἰϑὸ Ὀ6 ἱπιρ] θὰ ἰμαῖ ννπδῖ 6 ποὺ 
τοίθιϑ ἴο ἰ5 1ἴῃ6 σι γοηροβδί σγουπά οὗ 4]}1. ὙΠ ΠΟΙΓ 
οὐ ὀχρογίθηςα οὐρῆϊ ἴο πᾶν Ὀδθη ἀδοϊβῖνο οὗ 
ἴῃ ν ΠοΪο φυσϑίίοη. [{ 15 [Π6 54Π|Ὲ Γδδϑοπί Πρ 
ἃ5 ἴπαὶ οὗ δὲ Ῥεῖεγ ἴἢ ἴῃ οδδὲ οὗ (ουποί 8. 
866 Αςῖϑ χὶ. 1 ς--ἰ7, ΧΥ. 8,9. 

Ἀριείυεά γε ἐφὲ ϑριγ 1] ““ϑυςἢ τ ΒΥ 
διγοηρίῃ," 8ᾳ4γ86 ΟΠγγθοβῖοθ). ὅδὲ6. συ. ς 
Α αιυεοβίίοη Αγίϑο5 ἤετὸ 45 ἴο ὑνῃοίΠου ὁ [ΠΟ 
ϑριγῖ " Ὠοῖδ ἀεηοίδα ΓΙ γασ]ου5 ΡΟΥΘ ΟΓΥ 
ΙΏΟΓΔΙ ρόνγογ ογ Ὀοξῆ. [{ 8δοηηὴν Ὀεβῖ ἴο υη- 
ἀογϑίαπά τῃ6 ρἤγαθο 45 4υϊο σοπηργομ ηϑίῖνο. 
ΤῊ νογὰ δυνάμεις ἱἰπ ἴδε ΒΗ νεῖϑθο {ΓῚ 5 
οὖ ἴδοι (5 αἰ ΕΠ ΕΎ τονναγαὰβ [δὲ ννῃΐῖς ἢ 15 
τγδουϊοι5: δηὰ δρλὶπ νγὸ ΠΊΔΥ τεΐογ ἴο 1ῃ6 
ΔΗΔΙΟΘῪ οὗ {Π6 οα96 οὗἩ (σογπαΪιι5. 

ὁγ ἐδε «υογᾷ: ΟΥ̓ 1δὲ ἰσαυ, ον ὁγ ἐδ ῥεατὶπρ οὗ 
8] ὍΠΟ ““ψνοσκϑ οὗ πὸ Ἰανν δηά ἴπῸ ἢδᾶγ- 
ἵηξ οὗ δι "ἢ ἅτὸ σοηϊγαβίοα 8ἃ5 5ΞῃΑΓΡΙΥ 85 
Ροβϑίδ]ο ; δηὰ ἴπῸ σοηίγαδξ ἄρρϑαᾶγθ ἰάἀθητῖς δ} } 
ἴῃ {815 νοῦϑο δαηπὰ τπ6ὸ ἢ. δη]εθς ννὸ υπάο- 
βίαπα ἰἢδ τγοίεγεησε ἴο Ὀ6 ἴο ᾿ᾶνν 'ἴπ ξοπογαὶ, 
1[ῃ6 ςοηῖγαϑε 15 δἰϊοπυδῖθα. [{ 15. θβϑθηξὶαὶ 
{παὶ νγὲ τγείογ πεῖε ἴο ἴἢ6 ΕΡρίβι] 6 ἴο {πῸ 
ἘἈοπιδηβ, δβρϑςῖδ!ν Ἀοπι. ἰ. ς δηά χνί. 26. 
ΤὨς ρἤγαϑθο Ὀδέογο 15 σοπηρτῖϑοβ ἴῃ [15 πιθδη- 
ἴῃρ ἐἸΝ ΝΕ) [ἢ6 ργθασπίπρ ΠΟ ἢ δά άγοβϑδϑ 
ἰἰφεῖΓ τὸ (11, δηὰ (5 ]εςῖνθὶγ}) (πὲ Πεατίης 
οἵ ἴῃς πεαγί νυῃ ς ἢ 15 ἐπα γοϑυϊὲ οὗ ἐδ ἢ ἴῃ (δὲ 
τνδ ΙΓ ἢ 5 ργεδοῃοα. 

8. “τε γε :ο ὕοἾ 7} Ατὸ γὸ 50 5θηβεΐ6ββ ἃ5 
ἴο δεῖ πιϑὲ Ὑὴδ 54πὶ6 νγογὰ 15 τοροαῖοα νυ ἢ 
ὙΠ ἢ ἢ Ὀεξδη δἵ ες ορεπίηρ οὗ ἴῃ6 κεςἕοηῃ. 

Νίειυ 7ώε1.---- οἱ,. {Π|]. 

ῥαυσις δερεπ ἐπ {δὲ ϑγὶ!, γε γε ποὺ »ηαάΐε 
εὐβίρι ὕ δὲ 3193] ὍΠε Τοπίγασξ ποτε ἰ9 

ννθεη 16 ϑριγι δηὰ ἴἢς ΕἸδβῆ. Βαυῖ (88 ἰ5 
αυϊξεα ἱπ ΒΑΥΤΩΟΠΥ͂ ἢ πε ργθοβάϊηρ σοηϊγαβί 
Ὀεΐννοοη ἴῃς ϑρί γι ἂπὰ {π6 1ὰνν. ΤῸ 86θκ ἴο 
6 ᾿υδεβοά ὈΥ ἴ,ἂνν ἰβ ἃ ἐ]Π]οννης οὗ τπδῖ 
Βυπιδη παίατγο νυ ϊς ἢ 5 ἰπ ορροϑίεϊοη ἴο ἵγὰδ 
βρί τυ] ΠΡ. 866 Ἀοπι. νἱ]ϊ. 4, 8, 9. Βογῖδο 
Οὐαἰδίίδη5 [Πα οἰδλγίϊηρ-ροὶπὶ οὗ τῃεῖγ Ογϑιίδη 
1 Ββαὰ Ὀδθη ἀἰβε πο ϑριγυα!. Νονν {πὲ 
γγοσγο δἰϊοιηρίίης ἴο Ὀτίηρ {πος ΟΠ ϑιίδη ἸΩς 
ἴο πιογεὲ τηδίυ ΓΙ ὈΥ ἃ αἰδοαγάθαὰ ἀπά ιυἰἱίεγ! Υ 
1.56}655 πιοίῃοά. 

ΎΒοΓα 85 ἃ ΓΙ ΠΟΥ ροϊηϊ ἴο Ὀ6 οὐϑογνθά ἴῃ 
[Π6 Ιδησιιᾶρε οὗ [5 νογϑθ. [{ ϑθὸπὶβ ἴο Ὀδ ἃ 
Ἰαΐρ ῃοΣ ἰάθη ἤῸπὶ ἴπ6ὸ Οτθεὶς πιγϑίογίθβ. 
ἼΒΟΥ μδὰ Ὀδδη σοττεσ εν ̓ π!τἰδιοά, δηὰ πονν ἔΠΟΥ 
ΈΓῈ ρεγίοςξίης {Ποιηϑεῖνοβ οἡ ἃ γσοηρ πιο βοά. 

4. στε γε “)εγεά .ο πιαηγ ἐδίπρε ἐπ υαἱη 3] 
ὙΠΙ5 186 ἃποίδογ ἄρρεὰὶ ἴο {δεὶγ ὀχ ρογίδηςο, 
τηδάάθ ραγεηςβοῖςδγ. Εογ {πὸ ρυγο Οοβροὶ, 
85 ΟΥΙΒΊΠΑΪΥ ρῥγοβοπίοά ἰο ἴδποπιὶ, ΠΥ δαὰ 
υπάογχζοηθ ρτεδῖ ϑυογίηρθ.Ό. Νον, ιἢ τΠῸ 
Οὐοβροὶ ννὰβ ἴο δὲ δϊορθῖμεσ σμδηροὰ ἴῃ [5 
σδαγαςίογ δηὰ ρυϊηςρ]65, ἴΠο56 50 ουτη 5 ννου]ά 
Βανθ Ἰοϑὲ (Π6ῚΓ τηδδηΐηρ. ὙΒΘΥ τϊσῃϊ πᾶν 
θδθη ἀνοϊἀοά, Νὸο δοεςουπέ οὗ (Π6 δεῖυ δὶ Ξξυῖετ- 
ἴῃ 55 οὗ ἴῃ6 Οε]αϊίδη ΟΠ γί ϑεδηβ 5 σίνθη ἴῃ 186 
Νενν Τεβίαπιεηῖ, Βυΐ ἴπ6 πατγγαίϊνο οὔ 81 
Ῥδυ]}5 ψνογκ ἴῃ Οα]δίία 185 νϑγὺ ὑσχιοῖ: δηά ἴξ 
15 ἃ Πηδίζεγ οὗἁἉ σοιιγϑο ἴμαῖ [Π6 ΟἩγϑἐἰδη5 (ποτο 
ὑγου ὰ 6 οδ]]) δὰ ἴο {Πρυϊαϊίοη, 45 δ Απεϊοςῇ 
ἰη Ρι5,άϊα, ἔἕογ Ἰηβίδηοε (Αςῖβ χίν. 22), ἀπά δἵ 
ὙΒοββαοηΐοα (1 ΤΠ655. ἰ. 6). 

ΨἼΊΙΣ δὲ γεῖ ἱπ υαἱπ)] ΟΥ̓ ταῖπονγ, “1 Ὲ 6 
ΟΥ̓́Θ ἴῃ νδῖη.᾽" Ἴὕννο 5:5} ΠοΔ [ΟΠ 5 ἅΓὸ ροββ1 Ὁ]6 
ἤετθ. δι. Ῥδι)} τῇδῪ πιοᾶη ἴπαὶ ἢ6 σᾶπηοῖ ςοῃ- 
ςεῖνα 1 ροβϑίθ]ε [Παΐ 811 ἘΠΟῪ πδὰ σοπα [Ὠσου ἢ 
βῃοι]ὰ Ὀ6 ἴῃ νδίῃ : ἢ νγᾶβ8 σοηβάεηε [Παΐ ΠΟΥ 
ου]ὰ σοπὶὸ ἴο 4 δοῖίζεγ τὰ δηὰ ννου]Ἱά 
τείυγ ἴοὸ {Ποῦ οἱὰ ῥγιπςοῖρίθβ. Βυΐ 6 ΙΠΔῪ 
αἶθο πιο τῆδι ἰξ {π686 50 Βετ 55 νγοτα ἴο 
Ῥτονυθ ""1η νδίη,᾽" {ΠΕ6Ὺ τνουά Ὀ6 ννοῦβα ἴμδη 
“ἐἼη νδίῃ :" 1[Π6 πιοβῖ αἰβαβίσοιιβϑ σοπϑθιθῆςο5 
τας Ὀε οχροςιϊοα ἴο ἔοϊ!ον. ὙΤῊΪ5 βοσοπὰ 
ΤΘΔΠΙΏ 156. ποσο ἔογοι δὶς δπά 1655 σοπηηοη- 
Ρίδςθ, ἃπά ου ἴπεβα δοσοιιηΐβ 15 ἴο Ὀ6 ργείοτγοά. 
“Ὁ Ψθηη δυο ΠῸΓ υπιδοηβὶ [" 5 Εννα] 5 
ΥἹΒογΟι5 ἰγδηϑδίίοπ. " ὨΪ6 ϑοπαςοβγοίθοη ἀ65 
Αροϑίεὶβ Ῥδυ]ὰ5,᾽ Ρ. γό. 

δ. ἢ Ἰβδογοΐογε ἐδαὶ »εἰπιέεγε ἰο γοῶ ἐδὲ 
ϑδρίγΠ Ασοογαάϊηρ ἴο 41} ἴπὸ δπδίοργ οὗ δῖ 
8} 5 νυ τη ρ5, 1 15 σοάὰ ΗΪ πιβοὶ (Πδΐ 15 ΠοΓδ 

ἀεποϊοσά. ῬὮΤὴδ υδ6 οὗ ἴΠ6 ῥσγθϑοηῖ ἴδηϑο 5σῃου]ά 
6 τηλγκοά. δῖ Ῥδι] 8535ι11π|65 [ἢδὲ ἵἴπογο [858 
Ὀδδη ἃ σΟΠΕΠΏΟΙ5 ΘΌΡΡΙΥ οὗ βῖάσθ δπὰ ρονγοῦ 

2Κ 

513 



514 

1 Ο.ς, 
ἐνεκέσεϊ 

γου τῆς ϑριτς, δηά νγογκεῖῃ πιϊγα- 
οε8. ἁπιοηρ γοιι, ἀἰρείῤ. δ 11 ὉΥ τῇε 
γνογΚϑ οὐ τῆς ἰανν, οὐγ Ὁγ τῆς Πεαγίηρ 
οὗ (δῇ Ὁ 

6 ἔνεη 45 Αὔγδῆαπι δεϊϊενεά (σοά, 
δῃά ἴ ννᾶ8 ᾿'δοςσουηπῖεά ἴο ἢ ϊπὶ ἴογ 
τρϊδουϑηε88. 

) Κπον γε τπεγείογε τῆδλῖ ΠῈῪ 
Ὡς ἢ ἀγα οὗ ἔδιτῆ, τῆς 54π|6 ἅγὰ ἴῃ 6 
“δι ἄγοη οὗ ΑὈγδῆδηι. 

ἴο ἴῃ6 Οδἰδιϊαθϑ. [ἰ 5 ἴο Ὀ6 δά ἀδὰ ἰδὲ {πὸ 
νογὺ οπιρὶογοὰ Ποῖα (ἐπιχορηγῶν) σοην Υ5 {Π6 
ἰάϑα οὗ στσηθϑα ἀπά Ὀουηΐγ. 866 ΡΉ]]. 1. 19. 

θΘ. ἔνε ας «δγαῤαν» ὀεἰϊευεά Οοάἀ}] Ἡδοτε 
ἢγϑοὶ οσςσυγϑ (Πδὲ πιοπῖίοη οὐ ΑὈγδῃαπΊ, νυ ἢ 
Εἶνεβ 50 5ἴγοηρὶ)ν πηαγκοὰ ἃ σμαγδοίογ ἴο ἰἢ}}15 
Ἐρίβεϊε. Ὑῆὲ οτρίπδὶ τεϊ βίου ρτίπς!ρ]6 οὗ 
[ῃ6 Οαἰδίίαπβ ννᾶ5 ἴ6 ϑϑῖὴθ ψἢ τηδΐ οὗ 
ΑὈτγαῆαπι. [Ιἴ ννὰ5 αϊῃ Ὧἃ5 ορροβοὰ ἴο ἃἂνν.Ψ 
ΑὈτγαπαπιὶβ οᾶ56 ννᾶ5 ποῖ ἴῃ ἼοηϊΓαϑί ἴο [6 
ΤΏΕΓΟ [ονν ϑῃ [ὑἀνγ, ἴογ {πδὶ ἰὰὺν ἀϊά ποῖ ἴῃθη 
Οχὶϑῖ. 

ἐξ αυα.. ἀερομπίεά 10 ῥίγ»η Ὁ Γ ἡ ομηρε 
σε. χν. 6. Τα 156 οπὸ οἵ ἴδε οδγάϊη 

865 οὗ {86 Βι0]6. [ἴ 15 φυοϊεά |Πκεννῖϑα 
ἴῃ Ἀοπὶ ἵν, 3) ς) 21, 22, Δηὰ ἴῃ [ΔΠ|65 1ϊ. 22. 

ὰ 

ῃη.-9., ΤῊΕ ΡΑΚΑΙΕΙ, ΒΕΥΨΕΕΝ ΑΒΕΑ- 
ἨΑΜΕΑΙΤΗ ΑΝ ΟΗΚΙΒΤΙΑΝ ΒΑΙΤῊ ΒΤΑΤΕΡ 
ΑΤ ΓΠΕΝΟΤΗ. 

7. Κμοαὺ γε ἐβεγοίογε)] [ἶὶ ἰ5 ἀϊπῆσουϊε ἴο 
ἀοοϊάθ ψμεῖμεγ (ἢ6 νογῸ (γινώσκετε) ἴῃ [ἢ 15 
ἴδςθ 15 ἱπάϊοδίϊνθ οσ ἱπηρογαῖῖνο, Ῥθγῆδρϑ ἴδ 

Ἱπηρογδῖϊνε δοσογάϑ Ὀεδὲ ἢ {πὸ ἀϊάδςοςς οἰΔ- 
τασίεν οἵ {Π1|5 ρατέ οὗ ἴπ6 Ἐρίβεϊε  δηὰ 1 ἰ5 
ΠΟΓΔΙΠΪΥ πιοβὲὶ ἴῃ ΒᾶστΠΟΩΥ ἢ ρταπηπηδίοδὶ 
υϑᾶρο. [{|5 ἃ υοδίίοη οὗ πὸ ριθαῖ πγοπιοηῖ: 
ἔοτ {Π6 ῥγδςῖζίοδὶ δθῆϑε οὔ [86 ραᾷβϑαρθ ἰ5 (ῃ6 
8ΒΑΓῚΘ Οἡ ΕἰἴΠοῖ νἱονν. 

ἐδεγ «υῤίερ αγὸ οΥΓἹ ,μ1Ὸὁ] ὙΠ ΠΟΥ ἴο Ποπὶ 
Ἑαϊῆ, δηα ποῖ 1ἁ{ἄνν, 15 (ἢ 6 ργιπλογάϊαὶ ργποῖρὶθ 
δηά τυ] ρ ρόννογ οὗ {πο Ὶγ το] ρου 16, ὧν 
βπὰ ἰπ οπι. ἵν. το, οἱ ἐκ νόμου ἃ5 ἴδε ἀϊγοςῖ 
ΔΓ ΕΠ ο55 ἴο οἱ ἐκ πίστεως. 

ἐῤε :α»;6] ὙὝΠΕΥ δηὰ πο οἴδεῖβ (οὕτοι). 
εὐμάγεπ οὐ ὀγαδαη ὅ86ὲ Ἀοπι. ἵν. ασ, τό. 

8. ἐῤὲ «“«ογίρδίισε,  ογκεη)]Ὶ ὙΠ5. 5 1ΠῸ 
βίγοηροϑὶ ἀπά πιοβὲ νἱνϊ ἃ ρογβοπιβοσιίοη οὗ [Π6 
ΟἹά Τεβίαπιεηξ ννῆϊςἢ ἰ5 ἴο δε ἐοιιπά ἴῃ 1Π6 
Νον. ΤὉΤῆε ϑογρίυγο 15 ἤογὸ βροκϑῃ οὗ 45 ἃ 
᾿νηρ πη, ᾿πϑιίηςε ἢ ργορδοῖῖς ρόννογ. 
11 πηϑδηβ (ὯῚ τῇογο [ἢδΔη 11 Ἀρρϑαῦβ ἴο τηθδῃ δῖ 
Βτϑὶ οἱρῃξ. ““Ουἱά νἱάϊξ ϑεπρίυγα ὁ" 5. ἃ 
ἔοτπι οἵ οδχργεϑδθίοη ἔουπα ἴῃ ἴπ6 ΒΔΟΡΙ ποδὶ 
ὙΠ Ώρ5. Α αιιοδιίίοη ἱπάθοα δγίϑοβ 485 ἴο 
ὙΥΠΕΊΠ ΠΟΥ ὁ“ δοπρίυγε᾽" (γραφὴ) ΠΟΙ πιοδη5 [Π6 
ΟἹὰ Τεβίδπιδηϊς 45 ἃ ννῇοΐθ, οὐ ΟΠΪΥ͂ ἴΠ6 ρᾶγ- 
τσ] αγ ρᾶβϑᾶρο οθά. [{ 566 πὶ5 ἴὸ δ6 ἔπι6 πὶ 
186 ῥ᾽ υγαὶ (γραφαὶ) 15 σου ΠΥ πε ψνΒοη (ἢ ς 
ν0]6 νου πι6 15 Ἰηϊεπάθὰ. Βυῖ ἤεγα δηά ἴῃ συ. 

ΟΘΟΑΙΑΤΊΙΑΝΘ. 11]. [ν. 6---το. 

8 Απά τῆε βοτίρτυγε, ἐογεβθαίηρ [παῖ 
(ὐοὰ ννου]ά 75: }γ τῆς Πεαῖμεπ τὨτουρῃ 
[αϊτῃ, ργεδοπεά Ῥεΐογε τῃ6 ροβρεὶ υπἴο 
ΑὈτγαῆαπι, :αγίησ, 4 1π τῆες 5}2]]} 4}} . σε. 12 

Παῖιοπϑβ ὃς δ]655εά. 
9 80 τῃεη {πεὺ Ψιςἢ δὲ οὗ ἰδῇ 

ΑΓ 6586 4 νυτῇ ἐδ 1] ΑὈτγδῆδηι. 
ΙΟο Εογ 5 ΠΊΔΠΥ 45 ἅτε οὐ τῖἢῃς 

ψοΥΚΚ οὗ τῆς ἰδνν ἅΓὸ υὑπάθὺ ἴδ συΓ86: 
ἔογ ἰτ 15 νγγίττεη, ὁ Ουτθεά ἐς ΘνΕΓΥ͂ 56. 

42, ἱπου ἢ (Πδ ννοτὰ |5 ἴῃ 16 βιηρυΐαγ, (πὸ ψἸάοσ 
νἱονν ἌΡΡΘΑΓΒ ΠΊΟΓΟ δι} {40]6 : δηὰ ν ἢ αι5 ἴΠ6 
“ὁ ϑογρίυγο ̓᾽ δηὰ [6 ““ ϑορίυγεβ ̓" ἅγὸ ἰηΐογ- 
ΕἸΠΕ ΟΝ δηὰ τὰ βιβλία 156 Ὀδοοτθ “ [ἢ 6 
ΒΙΌ]6.᾽" 

ἐδαὶ Οοά «νομά ἡμαεΐν ἐδε δεαίδεπ ἐδγοὺς ὁ 
20] ὝὍὝΠΙ5. 15 ποῖ δοσιγδίοὶυ ἰγαηβἰ αἰεί. 
Μοτὸ σοσγεοῖγ ὃ νου θὲ “(4 Οοὰ 
Δυβθ Ποῖ} [86 πδῦϊ 018 [ΠΓΟΌΡἢ Δ}. ἃ 
ΒΡοοΪα] βίγοϑϑ ὑοπρς 4] ἃ οα (6 ννογά “ [411}.᾽" 
566 το σὰς ὙΠΟΓΟ {Π6 σε πάθγιηρ ἰ5 σοττοσῖ. 
Ὀγοδά βοπογαδὶ ργίποῖρὶθ, οὐ Ὡπίνουβαὶ ἀπά ρεῦ- 
Ῥείΐιδὶ Ἀρρ]ςαῖίοη, 15 ἰδ! ἄοννη. ὍΤΠα ρῆγαϑο 
(τὰ ἔθνη), ᾿ἰπουρῇ οἰϑονγπογα ἰζ ἰ5 ἡαγγοινοὰ ἴῃ 
ΤῊΘΔΠΙΠΡ, 50 ἃ5 ἴο ἀδποῖο ἴῃς ΗἩδαΐποη ἃ5 ορ- 
Ῥοβοὰ ἴο ἴπ6 [ϑνῦβ, [45 ἤθγα ἨῸ δ ἢ τεβῖ ς- 
τίοη, Ὀυΐ 15 416 σοι ρτγομθηϑῖνθ. [πιπιθα!διο  νΥ 
Ὀοὶονν πάντα τὰ ἔθνη 15 αϑεά ςοἸ]εςνοὶγ οὗ τῃ6 
ὑγῇοἶθ υπιδη ΓᾶςΘ, 8ἃ5 ἴπ6 δαιϊναϊθηΐ οὗ “" 4}} 
ἔλτα]!θ5 οἵ {Π6 δαί ) ἴῃ Οσηῃ. ΧΙ. 3. 

γεασῤῥεά ᾿δῪὲέζογε ἐδ ψουῥεί μπίο «ὀγαδαη) 
Οοχηπιιηίοαῖϊοά ἴο δίπη ΟΥ̓ δηζιοϊραίίοη [ἢ6 
ξτεδλῖ ρῥγιποῖρίο οὗ ἴη6 πίνογθαὶ σοβροὶ. ΒΊσἢορ 
Γἰεμιοοι βαγ5: “ΤΏΘ ργοπλῖϑο ἰο ΑὈγαμδπὶ 
νν85 ΔΏ δηϊοραίίοη οὗ [ἢς Οοβρεὶ, ποῖ ΟἸΪΥ 85 
δηηουποίηξ ἴπς Μεββίδῃ, Ὀυϊ 4150 45 ἱῃνοϊνι 
[Π6 ἀοοϊτίης οὗ τ ϊδουβη655 ὈΥῪ δι ἢ.᾿ 

15 ἐῤέε «ῥα! αἱΐ παίδοπ, δὲ δε “.4 ΑὉτα- 
ΠΆΓΩ νγ85, ἰῃ ἃ βρι γί δὶ 5θηϑθο, ἴπ6 ἑδίῃοτ οὗ 4]]} 
Ὀοιονοῦβ. ὙΠῸ αιυοίδίοη 15 ἔτοπὶ Οδεη. ΧΙϊ. 3. 
Βυῖϊ νὰ τὴ]5 πιυϑὲ Ὀ6 σοπλθϊηθα χν!. χ8, 
ΧΧΙΙ, χ8, Χχνϊ. 4: δηὰ ἱπάφεά ἴῃ ἴπ6 Αροβί]ε 
{δουρὶ 411 {Π686 ρᾷϑϑᾶροϑ ἄγε δηθὰ τοροῖθοτ. 
1 ψὸ σοπιρᾶτο ἴποπὶ ἰῃ [6 0 ΧΧ. νὰ ἢπά 
πάντα τὰ ἔθνη υϑοὰ 45 ΞΥΠΟΠΥΙΠΟΙΚ5 ἢ πᾶσαι 
αἱ φύλαι. δ6εε ἴδε ἢγβί ράγαργδρῇ οὗ [ἢ]5 ηοϊδ. 

9. ὀϊκει σε «υἱἱρ αὶ “Μόγαρα»")] Ἡδετε 
ἐς Β]οσϑθα ᾽ ἰς νἱονγεὰ 25. οοϊηςίἀθηξ ἴῃ ΘΔ 
ἢ 6705 Πο 4." [Ιἢ 1185 ρίδοθ ψα δᾶνς 
ἀν} Ἰησϊοδά οὗ “1η.) ΑἹ] 186 1] ἃσὸ 
Ὀουπά υρ ν ἢ Ατάπδσα “ἴῃ οπα ςοπιπηυηΐοη 
δῃα ξΕ]] ον 5 ἢ ρ.᾽" 

10---Ἰ64. ΑΚΟυΟΜΕΝΤΑΤΙΝῈ ΟΟΝΕΙΕΜΑ- 

ΤΙΟΝ ΟΣ ΤῊΕ ΡΚΕΥΙΟῦΒ ΒΤΑΤΕΜΕΝΤ. 

10. “ας »ΩΗ7 41 ἄγε οΥ δὲ «ὐογὰε οΥ 1δὲ 
ἰααἡ ὙὍΠα επιρῃδῖὶς σοπιρτθιιδηβίνθηθβα οὗ 
{Π1|5 ϑῃουϊὰ 6 τπλασκοὰ. Εοσγ ἴἢ6 πλθδῃὶπρ 566 
Ποῖδ ἄῦουσε οἡ οἱ ἐκ πίστεως, Ὁ. 7. 
μπᾶ ἰδὲ ομγ! ἢ] ὙΠΟΥ ποῖ ΟἿΪ [αἱ] οὗ 

ὃ ὭὍευι. 27. 



Υ. 11-τ4.} 

οπα παῖ σοητιπυθῖῆ ηοζ ἴῃ 4}} {ΠῚ ἢ ρ8 
ψὨΙοἢ τὸ ψυχιτίθῃ τη τῆς θοοΚ οὗ τῇς 
ανν ἴο ἀο τΠοη]. 

11 Βυῖ τπᾶῖ πο πιδη ἰ85 1υ5:|Πε4 
ὉΥ τῆε ἰανν 'ἴπ τῆς εἰρῃς οἔ (σοά, 2 

« Ἠδϑ. .. ἧς ενίάεπε; ἔογ, “Τῆς [81 584} [ἵνε 
Ἔσοω. 3.17. ὈΥ [διτῇ. 

12 Απά [τῆς ἴανν 18 ποῖ οὗ βῆ: 
“ἴεν 18, δυῖ, Ἴ ες πιᾶη τῃαϊ ἀοεῖῃ τῆδπλ 5}]] 
5. 

Ἰΐνθ 1ἴπ 16 ηὶ. 

ΟΑΙΑΤΊΑ ΝΘ. Τ11Π|. 

12. ΟἸγίδε μδῖῃ τεάεεπιχεά ιι8 ἔγοπι 
ἴῃ ουτθ6 οὗ τῆε ἴανγ, Ὀεΐηρ πιδάε 
ἃ ΟοὐὑΓ86. ἔογ ιι5: ἔογ ἴ 5 νυττίεη, 
“Οἰυτβεά ἧς ἐνευυ οπς τῆδι ἢδηρεῖῃ οἡ Ἶ ΤῊΝ 81. 
ἃ ἴτε : 

14 Ταῖς τη6 δ]εβδίηρ, οὐ ΑὈγδῃδπι 
ταῖρης σοπλθ οη τῆς (“εητ165 τῆσουρἢ 
]εβι5 ΟἸἢγιβο; τῆαλι γε πῖρῃς τγε- 
ςεῖνα τῇε ρτοπλβεὲ οὗ τῆς δρίτξ 
τῆγουρἢ ἔδτἢ. 

τοδοδίηρ ἴῃ Ὀ]οβϑίηρ, Ὀυϊ ἅγὸ ἰηνοϊνθα ἴῃ ἃ 
ουγθο. ὙὍὙΠθ σοπῆγπιδίουυ ραϑϑᾶρὸ αυοϊοϊ 
Ὀοῖονν ἰ58 ἔσοπι [ειῖ. χχνῖ. )δό. 866 Ἀοπι. 
1. το, 1ο. [{ 5 ἱπιρ!δὰ (ἢδξ πο οἣδ σδῃ Κεὲρ 
ἴδο ΙᾶΑνν. [|π ἴδδ νεῪ πδίυτε οὗ ἴῃ6 οᾶϑ86 ἴπ 
Ουγϑο 8 ἐπου! δθ]6 ἴο ἢἰπὶ ΠΟ 5665 ᾿υ511ξ- 
οαἴίοη τὨτουσὴ πιογὲ οὐθαάΐθηςε ἴο [ἃνν. Εὸσ 
{πὸ ἴοττηι οὗ οὀχργεϑϑίοη 966 "" ὑπάθσυ 5ἰη ᾽" (ὑφ᾽ 
ἁμαρτίαν), Ἀοηλ. 1], 9. ΝΥ͵ε 5ῃοιυϊά οὔϑογνθ 
τῃηαῖ ποῖὸ ἴοο ὁ" συγδὸ᾽) (κατάρα) ἰ5 ἴῃ {86 
αὐϑίγαςϊ δπὰ ψἱτῆουΐς 16 ΔἀγίΕΪΘ6. 
,)ν ἱεὲ τ αυγίςπ ΤῊΪ5 ἔγοηυοηῖ ἀπά ροϊηϊοά 

ιοϊίΐηρς οὔ ϑεγὶρίυγε ᾿ς ἴο Ὀ6 σοπηοςίοα νυ ἢ 
ἴη6 ἔαςῖ {παῖ [ες [τἀ λ᾽Ζογ5 σσογὸ ἴῃ ἴΠπ6 ΒδὈϊξ 
οὔ υοῖίπρ ᾿. Τῆς Αροϑβίϊς Ὀγίπρδ ἔογυναγά 
ῥᾶϑϑαροβ ὑῃϊσ σοηίδίῃ στεδὶ ςαγάϊηδὶ ρῥτίῃ- 
αοἴρ]ε5 ; δηά ἰξ ἰ5 ἴο ὕὸ δά ἀθὰ [δὶ {π|5 4υο- 
τλϊΐίοη, πκὸ ἴῃς ἔσππεσ, 5 σοππεοῖϊοαὰ ἃ 
το Ίογ Ὁ ]6 ραϑϑάρο οὗ Ηεδῦγονν ἢ σίογυ, νἱΖ. 
νὴ τπ6 ἀ ̓ ν σΥ οἵ ἴῃ6 σιιγϑθοθ Δη ἃ Ὁ] ϑϑ! ἢ 5 
οὔ Μοιιπίβ ΕῦΔ] δηὰ Οεγίζίπι. [ἴ 5 ἴο ὃ 
οὐϑογνεά δας {πὸ Αροϑίϊε, ἴῃ αυοίϊηρ, ἱπίθη- 
8165 (Π6 οτγρίπαὶ. [υ5ἴϊη ( ΤτΥρδθο, ὶ 94), 
δάάιυοεβ ἴῃς ρᾶϑϑαρο ἰῇ Ὄχδοῖίγυ ἴῃε ϑᾶπιὲ ἴοστῃ. 

11. ὁγρ δὲ ἰαωωἹ [1 Δογα! ἢ 18 180.--- 
τη [ἢ6 βρῆογε οὗ ἴανν. 

ευϊάφη!} Α Ὧδνν Γοάϑοη 5 ΠΟΥ ρίνθῃη ϑιςἢ 
ἃ τηοάς οὗ 5θθκίηρ ΓΙ δου βη655 15 δ η 6 51}Ὁ 
ΠΟΠΙΓΑΓΥ ἴο ννῆδὶ ἰ5 βαἱὰ ἰὴ δῃηοίῃοῦ πολ ογδΌΪ6 
δηὰ σαγάϊπαὶ ράσϑαρξὸ οὗ δογρίυγο. ὙΠεη ἴο]- 
Ιονν5 πε δπιουβ αποϊδιϊοη ἔτοτη Ηδθακ. 11. 4, 
νοἢ ννε ππὰ [ἰκονν θα ἰη Βοπι. ἱ. 17) (Υ ΠΟΓΟ 
566 ποί6) δηὰ Ηοθῦ. χ. 38. 

12. δὲ ἰααὺ ἐς ποῖ οἱ 218] ὝΠΟ 15 δη 
ΔΌΞΟΙΙ 6 σοπίγαγ θυ Ὀοΐννθθη (ἢ ὑΓΠΉς ρ]68 
Τοργοβοηϊθα γοβρθοίνοΥ ὈΥ 1[(ἂνν δηὰ Εδιῃ. 
ΤὨο Ξαπι6 δης ἢ 515 15 ὀχ ργοθϑοά ἴη Κομι. χίὶ. 
6 ἴῇυ5: “1 ὈΥ ξάςθ, ἴΠθη 5 1 πὸ πῖογὸ οὗ 
ψογκα: Οἴδπογννιθο ρύᾶσθ ἰδ ἨῸ τΠΟΓΟ ῥ,,ᾶςσο. 
Βιῖ ἢ ἴ Ὀ6 οὗ νψόγκβ, ἤθη ἰς ᾿ἴἴ ἢῸ πιοῖδ 
ἔταςο : οἴπογννίϑε ὑοῦ 15 ἢῸ πιοτὸ ψνοσκ." 

Τϑο »ιαη δαὶ ἀοει ἐῤόρε “ῥα! ἐξ ἐπ ἐδρ») 
ΤῊΐϊ5 αυοίφίίοη ἰ5. ἔγοπη [,εν. ΧΥΙ. ς, δηά ἰ5 
ἔουπά ἰπκοννῖδο ἰῃ ΟΠ. Χ. ς ἰῇ ἃ 5: Π||4τ ἄγρὶ- 
τηοηῖ. ὍΠε ΥΕΙῪ ρῥεηςοίρὶς οὗ 7051 Ποδέοη ΟΥ̓ 
ἴων 8 ποῖ Ὀο] νης, Ὀμΐ ἀοίηρφ. ὙΠῸ ννοτά 
ει 6 " ΠΊΘΔΠ5 ὁ ΠῚΥ 5ἰδίυϊοβ δπὰ τὴγ πἀξ- 
τηδηΐ5." δὲ. Ῥλιι!ὶ δϑϑιιπιε8 (πδί ἢ]5 τϑδάρθυϑ, 
ὮΟ ἃγ ἔλπλ ας ἢ ἴῃς ΟἹἀ Τοβίδηηθηΐξ, 

Ψ}}}1 ΘΌΡΡΙΥ {Πεθ6 ψοσγάβ. ὙΠῈ ρῆγαβθο “ἴῃ 
{πόπὶ ἡ 15 νν6}} ραγαρηγαθοά ΌὉΥ ὉΝίμοσ, ἐὕς 
ἴῃ δὶ5 Ἰοριθυ5 νᾶ ἔοηβ 4υ85] ἰη511.᾽" 

138. Οδνιε δαί δ γεάρορά 1. Α Ἰογῇι 
σοηίγασῖ, ὙΠῸ "5 15 Θρηδτις, [Ι͂ἢ 1815 
ργοποιῃ δὲ Ῥδὺϊ ἱποϊιιάθς ὈοΐΒ πο (Οὐδ᾽ δίϊδηβ 
δηὰ πιπηϑοῖῖ. Ηθ βᾶγϑ, ποῖ “" ἢαῖἢ γραάοεπιθὰ,᾽" 
Ὀυϊ τϑάφδοιιϑά, ἴπ6ὸ ἴδηϑθο χγείδυτιηρ ἴὸ ἃ 
ἀοβηϊῖο {ἰπ|6, 2.4. 186 {ἰπὶ6ὸ οὗ [6 οτυοϊβχίοῃ. 
[πη τῃδῖ σγυςϊβχίοη Οδγῖϑδὲ Ὀοισἢς α5 ουξ οὗ [ἢ 6 
σοηάϊοη οὗ “ ουγ50.") ΤὉΠὲ οΟἾΠΟΙ ράϑϑαρθβ 
ὙνΠΟΓΟ [ἢ ]5 νεγῸ οσςσιγβ ἰῃ πε Ν. Τ΄, ἅγὸ ἰν. ς : 
ἘρΗ. ν. σό ; (οἱ. ἵν. ς. 

ὀεὶπς νιαάδ ἃ σωγς ογ 9] ΤὍΠ15 ΘΧργοϑϑαβ 
1Π6 πιοάς Ὀγ ν Ποῖ {πὸ ρτθαῖ σἤδηρα νᾶ 
εἤεοϊοεά. Ηε ἴοοκ {π6 συγϑο οἡ Ηπλϑοὶ οα οὺῦ 
ὈΘΠΔ]Ε δηὰ ἴῃ ουγ ράσο. [ἴ ἰ5 ἴο Ὀ6 οὐβογνθά, 
ου ἴῃ6 οπθ μαηά, ὑπαὶ ““συγϑε " (κατάρα) 18 
νου τ ἀγίϊςΐθ, ἴπι1ι5 σονογίηρ (Π6 ννῇοϊα 
διοιπὰ οὗ ἴῃς ἀϊοαάνδηϊαρο δηὰ σοηάεπηγηδίίοη 
ὑπάογ ΜΜοἢ ννὸ ἰᾶγ, δηὰ οἡ ἴῃς οἴπὸγ δηὰ 
(Π4ὲ 81 Ῥαμὺ] ἀοθβ ποῖ 54Υ, 'ἴπ ἴπὸ ννογάβ οὗ 
1ὴ6 οὐρίηαὶ φυοΐδζίοη, [παξ ΟἾγῖσὶ ννᾶ5 "" σιγϑοὰ 
πὰ ϑεραγδίοα ὉγῪ Οοά " (κεκατηραμένος ὑπὸ 
Θεοῦ). 

Ομγιεά ἱς συγ ὁπό δαὶ δαηρείδ οπ ἃ ἐγεε) 
ουΐ. χχὶ. 22. 

14. Τραὶ ἐδὲ ὀ᾿ρεεὶης οΥΓ «“ὀγαξα»ι νιρϑὲ 
εο»πς οπ ἐρε Οεμιδ  Ηδγο ρογῆαρϑ “" σθη- 
{|65" (ἔθνη) 5 υ8εα ἴὴ {δ πιογὲ γοβίγιςῖοά 
56η56. 866 ῃοῖξ οἡ υ. 8. Απὰ γεῖ [815 ἰ5 ποῖ 
4υϊΐο σογίδίη, 866 πονν ἰάγρε ἴῃ βἰδίθηηηεὶ 15 
ἴῃ ἴῃ6 ΟΠ] οννηρ οἶΔι156. 

ἐδαί αὐ »τιὶσῥέ γερεῖυε) ΤὨϊ5 18 Πογίδ ΠΥ 
Πουρτοδοηϑβῖνο οὗ 4|}1. [}π {πΠῸ σοηεοίγιυςςοη οὗ 
[15 ϑοηΐεποθ [ἃ 5 ποίΐ ΘΑΥ ἴο ἀείοιτη! πὸ 
νεῖ μοῦ ἴΠ6 ϑεσοηά οἶδιιϑ6 5 διιρογάϊηαϊα ἴο 
(Π6 ἢγϑί, οὐ ςο-ογάϊπαίιο νὰ τὶ ΝΟΥ ἰ5 ἰδ6 
αυσδίίοη οὗ πιο πηοπιθηῖ. “ὙΠ6 Αροβί!θ 
δάνληςοβ νυ τῇ ἢϊ5 συ ὐ]οςξ," }} ἴῃ {Π656 οἱοβ- 
ἴῃς ννογάβ οὗ [ῃ6 ραγάργαρῇῃ ἢδ Ἔχργόβϑοβ ἴῃ {86 
Ἰαγζοϑβῖ ἰθγτβ τῃ6 Ὁ] βϑηρ δοςογάδα ἴο ἔδι ἢ. 

δὲ γοριῖσο οΓ᾽ ἐδὲ ϑρίγὶξ ἐῤγομσὸ 348} 
[1 15 ἀουὶν ἱπιρογίδπξ ἴο ποῖς ἴῃ15 ἰδησιιᾶδθ 
σδγοίἶγ. ὙΠῸ ψνογάβ τγεΐοσ υ5 Ὀδοῖκ ἴο νυ. 
 Δηά ς, δηά (ἢϊι|5 ξίνα σοῃοϑίοη ἴο ἴπΠ6 γῇ 0}6 
ἐρας τ Ποῖ ηΔΠΥ ἴοο ννὲ οὔϑογνο (ἢδὶ [86 
ἰοβϑίηρ δοςογάθα ἴο δι 15 βυπηπιοά Ὁ ἴῃ 

ἴδε σϑσεινης οὗ (πὸ ΗοΪγΥ ϑρί τι. 

2Κ4 
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1ς Βεεῖδγεπ, 1 βρεὰκ δίεγ ἴῃε 
ΤΩΆΠΠΕΙ οὗ πιεη ; ΤΠΟΙΡῊ ἐξ ἐδ δυῖ 

᾿ Οτ, ἐρεέσ Ὁ ἸὩΔΠἾ8 ἰςονεηδηῖ, γεῖ 127 11 δέ 
ΩΣ 

ςοηῇῆτγπιδά, πὸ τᾶῃ ἀἰδαπηυ]εῖῃ, οὐ 
Δα ἀετὴ τπετγεῖο. 

ιό Νον ἴο Αδθγάπαπὶ δηὰ ἢ 15 

ΠΘΑΙΑΤΊΙΑΝΘ. 11Π|. [ν. 15---ἰ7. 

ϑεεὰ νγεγε τῆς ῥγοπ)ίβεβ πηδάβ. Ης 
βδ ἢ ποῖ, Απά ἴο 8εεάβ8, 28 οἵ πΠΊΔΠΥ ; 
θυς 25 οἴ οὔθ, Απά ἴο τὴγ 5εςὰ, ννῃ]ςἢ 
18. (Ἢ γίϑβε. 
17 Απά τἢϊ8 1 805 ἐῤσὲ τῆς σονε- 

πδηῖ, τῆλ νναὰ8 οοηῇβγηιεά δείογε οἵ 

15---18. ΤἨῊΕ ΟΙΝΙΝΟ ΟΡ ΤῊΕ ΤΑΝ 10 
ΝΟΥ ΑΒΕΟΘΑΤΕ ΤῊΕΞ ΡΚΟΜΙΒΕ. 

ὙΠΟ ᾿ἱποοπιρδ ! Ὑ οὗὨἨ [,νν δηὰ ΕΒ 85 
τοί ῃοάς οὗ θοκίηρ ϑαϊναϊΐοῃ δμδυΐηρ ὕδθη 
1.5 ὈτΟΔΑΪΥ Ἰαϊὰ ἀοννη, ἃ Ὀδσοπ 65 ΠΟ ΘΘΘΔΓΥ͂ 
ἴο ἀεαὶ σι τῆς ἕδος οὗ ἴπ6 γίνιπρ οἵ ἴῃς 
Μορβαὶς 1δ'ϑν. δι Ῥδὺϊ ἰπϑιϑῖβ, υϑίηρ ἃ ςοπὶ- 
τηοη ἐἰϊυδίγαϊίοη ἔγοπι δυπιᾶη [1ἴ6, {παι ἢ 5 
ἱνίπρ οὗ {π6 1,ἂνν σου]ὰ ποῖ ροβϑι ΟΙΥ πᾶνε 
θα [ῃ6 δΔὺογοραδίίοη οἵ ἴδε Ῥγοχηῖβα. 

16. Βηείδγεη] Ἡδστε 6 συ θην Ὀερὶπϑ5 ἴῃ 
ἃ ΥΟΙΥῪ ἀϊῆετεπί δηὰ ποῦ ἰθηάεσ ἴοπθ. ὅὲεῈ 
16 ποῖοβ οὔ Υἱ. : δπὰ νὶ. 18. 

1 φρεσὶ αἢεν δε πιαππεγ Οὗ νι} ἴ 6 Δη 
εΠΠυσιγδίίοη ἔγομπι σοπηπίοη θχρογίεποθ. 1 9ρεακ 
οὗ Ποδνθη]Υ (Πΐηρ 5 ἴῃ ἃ ἢ ΠΊΔΠ ΠΊΔΠΠΟΓ. 

Τρομσ ἰδ δὲ μὲ α νπιαπὶ; εουεπαη!) ὙΥεῖ 
ὄυθη ἰπ ἴῃς σ856 οὗ ἃ πιετὸ Ὠιιπιᾶπ σονθπδηξ ΠῸ 
σἤδηρο 15 πιδάθ, δέϊοσγ 1ἴ 15 γαῖ βοά, ὄὌχοθρῖ ὉΥ 
(ἢ6 σοηϑοηΐῖ οὔ Ὀοΐἢ ραγίίθβ. Μυςῇ [45 Ὀδθῃ 
υυχ εἴθ οἡ ἴῃς σοποίτιιςίοη οὗὨ ὼ [Π]15 ϑϑηΐδηοο: 
δα ᾿ἴ 5θοτβ Ὀδϑὲ ἴο ἴδϊκε 18 ἴη 1815 51 Π1|ρ0}6 ννᾶγ. 

ἀμαηημίϊειρ, οΓ αὐδάει}]ὴ ὙΠοῖδ ἂγὸ ἴννο 
νγΑγ5 οὗὨ Ἰηνδ ἀδῦπρ ἃ σονεπαηῖ, οἰἴμογ Ὁ. ἀὃ- 
50] ΓΟ] βοιτπρ ἰἃ αϑιάς οὐ ὈΥ ἱπίγοάυοσίηρ 
πὸνν ςοπαϊοη5Β. ὙΠῈ ροϊπΐ οὗ ἴπ6Ὸ ΑΡροϑίϊεθ 5 
Δυρυπηθηῖ ἰ5 {πὲ ἴῃ ποῖ ΠΟΥ νναΥ ἀϊὰ {πὸ βίνίπ 
οὗ (6 1,νν ᾿πνδ]ἀδῖθ [Π6 ᾿ΓΙ ΠΊΔΓΥ ἸΑγὴηρ ἀοννη 
οὔ [πὸ (σοβρεὶ ργίπεΐρ]ο οὗἉ βαϊνδϊίοη [του ρἢ 
(Δι ἢ ἴῃ ἃ ργοπηῖϑδ. 

16. ἐῤε »γορη 7 Ἡδξτο [Π6 ΠΙΠΊΡΟΙ 15 
σἰδηροὰ ἔτοπι ἴΠ6 ϑιπριΐασ ἴο ἰδ ρίυτγαὶ. 
ὙΠΟ ργοπηΐθο νγᾶ5 ρίνεη ἴο ΑὈΓΑΠ απ ΟἹ πΊΟΙΟ 
οςοδοίομ5 ἰπδη Οὔδ, δῃηά ὑπάογ νδγγίηρ εἰτ- 
οσυπιδίδηοοθ. 866 Οδηῃ. χὶϊ. 7η,) ΧΥ. ς, 18, ΧΥΙΪ. 
5, 8, ΧχΙ!. 18. ὙΠῖ5 ἕδςϊ δά 5 νοῦ τιυςῇ 
ἴο ἴῃ6 ἔογοθ οἵ ἴπ6ὸ Αροβίϊθ᾿ 8 ἀγρυπιθπί ἴῃ 
(λκίηρ τῃ}5 σοπηπ)υπίσδίοη ἴο ΑΓΔ πὶ 85 ἢ]5 
διατί; -ΡοΙηΐ, δηὰ 85 ἴη6 δηιποίδιοη οὗ ἃ 
ἔτοαῖ ρογπιάπθηΐ γι ηοΙρίθ. 

ΗἜ «αἱ πο] ἰ.ε. Οοἄ, ἔγτοπη Ώοπι ἴπ6 
ῬΤΟΠΊΪθα ΤΑΠιθ6, ΟΓ ἴδπε ϑδοτρίυγο, νοῦ {πὸ 
ΤΟΙἾ56 15 γτοοογάθά. ΕἸΓΠΟΓ νιον 15 υ]ῖδ ἴῃ 

μαυποον ἢ δ1 ῬΑ} 5 ὑϑᾶρθ. 
ποί...4ὅ9 ΟΥ ηση7; ὀμ αΨ 97 οβμο] ὙΠὸ [ον 

ὙΟΓΟ ἀρ ἴο ϑιρροβθ ἴπλΐ ἴΠῸ6 ῬΓΟΤ 86. ννᾶ5 
ΔιΊΡΙΥ 1 6]1δἀ ἴῃ ἴΠ6 νᾶτίουβ πιοηηθοῦβ οὐ {ΠΟῚΓ 
ΟΥὐΠ ΠΑΙΟΠΔΙγ. ὅδ66 [οῆπ νὴ. 332,37. Βυῖΐ 
ἴῃς Ανροϑξέϊς 5665 ἴῃ [6 Ῥυοπιῖϑο ϑοπιθ ΠΙΠΡ ΤᾺΣ 
Βεγοηά ἰῃς ποτε [ονν8, ΒΟνΡΈΝΟΓ ΠΙΠΊΘΓΟΙΒ 
ἃηὰ Πονγονοῦ ψυ Εἰν ϑοδίίετθεά. Ηδς 5εὲ5 ἴῃ ἴΐ 
(δὲ ἀθὸρ ὑπὲγ τυ ἢ σοι ργοποπάϑ 411] πηδῃ- 
Κιπά. [ἢ [5 ΔΙ ΒΙπιθϊ ννογα πθσεὶγ ἴῃ ἴῃς 

ἀϊιιοοεά ἀπά βορασγαῖς ἴοννβ, [ἢ 5 ἄδερ ὑπίγ 
ννουϊά Ὀ6 Ὀτοκεη. ὙΠῸ ννμοὶθ ἔοτος οὗ τῆς 
ΕἸ] πηδηΐ ἰ5 ςοποοπίγαιθα ἰὴ ΟΗΕΙΒΤ : δηά ἴδε 
Τοτο ἴἢ ἰ5. ςοπορηϊγαίδα ἴῃ Ηἰϊπι, ἴΠ6 πηογὸ 
σοι ρτθ θηβῖνο ἀπὰ ὑπίνεγϑαὶ 15 [5 πιοδηΐπε. 

ΤὮυ5 ἴῃ πυεδίίοη μου ὈΥ "5.6" 
(σπέρμα) {πε ΑροΞῖ]6 πιδᾶπϑ Ὁ τϑὲ Ξἰ πυρὶ, οἵ 
ΟἸτῖσὲ ἱποϊυάϊπς Ηἰβ Ομυτγοῖ, 5 τ Ά Υ ἢ 
υιρϑζίοῃ δἱ 41}1.. ἴπ ἂπ ἀγρυπιεπί οὗ ἴΠ|5 Κιπὰ 
ὁ ἵἴνγο ἅγο ᾿ἱπβοραγαθϊθ. ΟἿ 5ἰὰθ οὗ ἴπο βυῦ- 

Ἰεςῖ, ἱπάοοά, ἰ5 Ἑ“ὨΙΘΗ͂Υ ργεϑεηϊθα πῃ (ἢ 15 ρίδςε, 
ὙνΠοΓο αἰζοπίίοη 15 ἀϊγοςσϊοά ἴο ΟΗΕΙΒΤ 45 ἴῃς 
οδηΐγο οὗ (δε ΔἸ ΕἸ ππεηὶ οὗ ἴΠπ6 ργοπιῖϑθ. [{ 15 
τῆγουχῇ ΟἸτϑῖ, ἀπά ΟΠ γϑῖ οηἶγ, ἰδὲ ἴΠ 6 Ὁ]655- 
ἱπῷ σοπιθβ ἴο πιδηκιπὰ. Τὸ οἴδεσ ἀβρεςῖ οὗ ἴῃς 
βὈ)]οςῖ 5 ρυοβϑοηίοὰ ἴο 5 ἴῃ ἴποβε ἴνγο Ἴοη- 
εἰυάίπα, νοῖθος οὔ ἰδ οπαρίετ, ννδιοἢ ἰἴ 15 
Θϑϑθηΐδὶ ἴο σοπηδίπο νυ" ἢ (86 νόῦβε πουν Ὀοΐοτο 
ι.5. “ΤΕ γε Ὀὲ ΟΠ γίϑί αὶ πθη ἅγὲ γὸ ΑὈταΠᾶπι 5 
ϑοο, δηὰ ἢιοῖγβ δοσογαΐϊηρ ἴο {πὸ Ῥγοπηῖβθ.᾽" 
Αοιήρᾶτο Ηοῦ. ἴ. τό δηά ἴῆς Τσοποιυιάϊπς 
ψνογάβ οἵ ἴπ6 αφηδεα!, Τὰ 1. ςς. 

Μαυςὴ 11 δηὰ ἔογοθ ἃγθ ρίνεῃ ἴο 1Π|8 ἀγξὺ- 
ταρηϊδίίοῃ, ᾿ἢ νυ γι Υ {παῖ 81 Ῥαιΐ ἢΠΙπὶ- 
561  ννὰβ ἃ οἢἹ]ὰ οὗ ΑὈγαμδπι, πὰ {πᾶξ ἢ 5 τηϊπά, 
ἔτοπι δαγὶυ γουΐῃ, πδὰ Ὀθεη ἀξερὶν ἱπιθυεά 
ὙΠ ἢ πιοβιοης οὗ (Π|8 Κἰπά. 1{ 15 ΠΙΡΒΪΥ 1η- 
ἰογοσιίης δηὰ ἱπϑίγυςτίνο ἴο 866 ΠΟῪ ἢ ὈΠΠΚ55 
Βαοῖκ 41} ΟΠ γϑΕἰΔπ Υ, 85 ἴξ ννοτο, ἱπῖο ἴῃ ἔοσυϑ 
ργοραγοὰ Ὀγ (ἢ ῥργοπιῖϑα σίνεπ ἴο ΑὈγδῆδπι. 

[1 Ἄσδηποῖ Ὀ6 ἀεπιοὰ ἱπάθοά ἐμαὶ ἴπογε ἰ5 
ετοδλὶ αἰ βησυ ΠΥ ἴῃ 115 ράϑϑαρο: δηὰ ϑ580πὶὸ 
ννουά οσυἱ τ[Π6 Κηοί οὗ ἴπε ἀἰΒηου Υ ὉΥ ϑαγίης 
τῃαὶ 8:1 Ῥδὺ] 15. ΠΊΟΓΕΙΪΥ ἀγριυΐηρ δοσογάϊηρ ἴο 
[Π6 ἈΑΘΌΙηΙ ΑΙ πιοιμοά ἴῃ ννῃϊοῖ ἢ6 μαὰ Ὀδδη 
ἐγαϊποά, δηὰ ἴῃ δοσοπηπιοάεδιίοη ἴο 86 Πιδδ 118 
οὔ ᾿ῃουρῆϊ οὗὨ ἴδοϑὸ ἀραϊηϑῖ βοτὰ ΠΟ 15 σοη- 
[οπάΐης. ὅν ποοά ποῖ ἄδην ἴῃαῖ νγὲ δᾶνὸ 
ὮΘΓΟ ἃ τοβοςίίοη οὗ 5 ογὶυ ἈΔΌὈηϊς δ] (γα]η- 
ἴῃξ, δηὰ παῖ δ 15 χκἰδὰ ἴο ἴδε ἢϊ58 ὁρροηςῃῖβ 
οη {ποῖσ ον στουπά, Βυΐ ἰΒοϑὲ νγπο δείδοενα 
(δὲ δοῖῃ ἴῃ ΟἹὰ Τροϑίαπιοηῖ, οὐ ἴθ οπὲ 
μδηά, δὰ {μ6 Αροϑβίὶς Ρδυὶ, οἡυ ἴῃς οἴου, νγετε 
ἰηϑιησὶ ἢ 4 Ὠἰνίης ἱποριγαιίοη, νν1}} ἔδεὶ ἴα 
ἴο Ὀ6 πλοῖα σγουογοπηῖ δηὰ τογὸ ἰγὺθ ἴο Ὀεϊονς 
ἴῃ 4 ἈΙ ΒοΥ ὀχραπαίίοη. δῖ δὶ ι.965 ἃ νετγθαὶ 
ἔλςϊ : δυῖ 5 ἀὐσιυμηθηΐ τίϑε5 Ὠἰσῃ δῦονο (ἢς 
πιοτὸ νοῦθα]ὶ ἔδςϊ : δηὰ 158 Ἰοα8. ι.8 ἴο Ὀοϊΐενα 
{παὶ βοτο ἰ5 πιο ἰη ἰῃ6 τηεῖδ ννογάβ οὗ 
Οφηοβίβ, 85 αυοϊοά ἴῃ τἢϊ5 ρίδος, [ἤδη πιθοῖϑ 
{ΠῸ ἐγο δὲ ἢγϑι ββῃῖ. 

17. δὲ 1.4] ΤῊ ἰ5 νῃδὲ 1 πιεαπ. Ης 
τοῖυττϑ ἴο {πὸ ροϊηΐ ἢ νγᾶ5 Ὀερι πη ἴο 5ἰδῖδ 
ἴῃ στ 1ς. 



ν. 18---20.] 

Οοά ἴῃ ΟἸὨγίϑε, τῆς ἴδνν, νυν ϊο ἢ ννλβ 
ἴουγ πυηάγεά ληα {ἢ γΓ γεδβ δίϊτεγ, 
οδηποῖ ἀἰϊδαπηυ, τῆδῖ ἰξ 5ῃου ἀ πχαῖκε 
ἴδε ρῥγοῃιῖβε οἵ ποης εἤξεος, 

18 Εογ 1 τε ἱπμεγίϊαπος ὁὲ οὗ 
τῆς αν, 4 'ςΣ πο τιοσζὰ οὗ ργοηιίβε : 
δυς (σοά ρᾶανε 2 τὸ Αδγαῆδπχ ὃὉγ 
Ρτοπλ 56. 

ΑΑΙΑΤΊΑΝΘ5. 11Π|. 

19 ὟΝ Βεγείοτγε τῇδη ςγυδ τῆς Ἰαννὺ 
τ νγᾶϑ δάάεὰά δὈεζδυβε οὐ ἰγᾶπεργεβ- 
8ί0η850 1}}} τῇς 5εεὰ 9ῃου]ὰ σοηϊς ἴο 
ννῆοπὶ [ἢ ῥγοηγϑε ννὰ58 πιδάε ; σμά ἐξ 
τυας οτἀφϊπεὰ ὉΥ͂ Δηρα6]5 ἴῃ τῆς παπά 
οὗ ἃ πιεάϊδῖογ. 

20 Νον ἃ πιααϊδῖογ 15 ποῖ ὦ μισάϊ- 
αἰον οἵ οπε, δυῖ (ὩΠοἀ ἰ5 οπα. 

ων βισιάγεά ἀπά ἐῤίγὲγ γεαγἢ 866 Οδη. χν. 
11: Εχοά. χὶϊ. 40, 41; Αοεἴϑβ ΥἹἱΙ. ὅ, δπὰ {ῃ6 
ποίθ5 οἡ ἴδοϑο ραϑϑᾶρϑϑ. ΤῊδ δοβοϊυἴο ΠῚ ΘΓ 
οὗ γοᾶῖϑ 15 οὗ πο πιοπιοηΐ ἴῃ [Π|5 ἀγριπιθηΐ. 
ΤἼο ροϊπὶ ἰ5 αὶ ἃ σονοηδηΐ δὰ Ὀδθη ὑτδ- 
Υἱουϑὶν γαϊϊβοὰ ὉΥῪ Οοά δηά οςοιϊά ποΐῖ δε 
ἁπετοὰ ΌΥ δηγίδιηρς κυ ϊδοημοηῖ. 

18. ἐγζιδὲ ἱπδεγίβαπε δὲ ὁ ἐδε ἰαευ, ἱ ἱς πὸ 
βογὸ οΓ ῥγχγο»ι 9] ὙἼΠΘ ρῇγαθαε "ὯΟ πλογο᾽" ἰ5 
ΘΙ ΓΟΡῚΥ ἰορίςαὶ, ποῖ δανηρ ΔΩΥ͂ τείσγοησο ἴο 
{ἰπ|6. δ: Ῥδι] ϑι1Ππ15 ὉΡ ἴῃ ἃ 51:π|ρ016 ἈΠΕ {Π 6515 
4}} ἢ6 [ᾶ5 βϑαϊὰ ἴῃ 115 ραγασύαρῃ. [,ἂνν δηά 
Ῥτγοπηῖδο ἀγὸ τι }}} ΘΧο]σῖνθ, ᾿υ5ῖ 45 1 ἂν 
δηὰ Ἐδ ἂἃγὸ πλυίι4}}}7 οχο]υϑῖνθο. ὙΠ 8π- 
ἘΠ εϑὶβ ἰὴ ἕαςξ 15 [6 58πΊ6, Ἔεχοερῖ [ῃδῖ ἰπ τ86 
ΟὨδ (οᾶϑ6 ἰΐ 15 δχργεϑϑθὰ οὐ οὐδ 5.66, ἰπ [ἢ 
ΟἴδΟΓ Οὔ ΠιΔ1}1}5 δίάθ, 5866 ν. τ δηά (ῃς ΕρΙ5116 
ἴο ἴδε οπδηϑ ἃ5 ᾳφιοϊεοὰ ἴδογα. 

19ο.-.-2 6 ΤἸἨῊΞ ΤᾺΕ ΜΕΑΝΙΝΟ ΟΕ ΤΗΣ 
ΜοϑβαΑιο ανν. 

[1 ἰδ ποῖ ὁπουφὴ ἴο 81Υ αἴ ἃ 58ι:Ὀ5οαιοηί ἰδνν 
ςδηποὶ ἰηνα]άδίς ΟΥΓ πιο Υ ἃ ργονίοι 5 ῬΓΟΠΊ156. 
ΤΠ 1ἃἂνν ἰἴ5 6} ννᾶ5 ᾿ινίποὶυ ρβίνθη ; ἂπά {Π6 
Αροϑίϊε ἰ5 Ὀοιιπά ἴο ϑἰδίς ννυῆδὲ {πὸ ἱπηρογῖ οὗ 
[86 {ιἂνν ἰ5. 

19. Π τὦὖὶ αὐάδε7 Νοῖ 45 ἃ 5ιρρίεπιεηΐ 
ἴο [86 σονοηδηΐ, Ὀυΐϊ 85 ἃ αἀἰξιϊηςὶ πὰ ἴοπηρο- 

ἰδ τυὔοπ, πὰ ἴο ὑγεέραᾶγε 86 ὙὙΑΥ ἴο 
ἴδε Π]Π]πιοηὶϊ οὗ [Π6 ῥῬγοπΊῖϑο. 

ὀεεσιΐε οὗ ἐγαρσσγει ἰοπ.] ΤῸ τενεδὶ 5ἰῃ ἴῃ 
[15 ἴσιο σπαγαςίογ, ἴο ᾿πίεΠϑι ΕἾ πὰ πηᾶϊκο τηδηὶ- 
ἴεϑι [15 ΕΥἸ], οσ, ἰΏὼ ΜιοηἾβ νγογάβ, φιοῖϊθα ὈΥ 
Βιϑδδορ Ννογάξινογίῃ : ““ Τογοίοτο [,ἂνν ννὰ5 
δίνεη {πεπὶ ἴο ουὐϊηος ΠΕΙ͂Σ πδίυγαὶϊ ῥγαν γ.,"" 
50 δὶ ψ Ποπ ΠΟΥ 566 ἰπαΐ “ [,ἂνν σδη ἀἰδοονοῦ 
δἷ'π Ὀυΐ ποῖ τεπιονο,᾽" (ΠΟῪ ΤΊΔΥ 566 Κ 50ΠΊ6 
Ὀείζος στ ῃϊθουϑηθθβ. 866 1]. 18, Δῃηά Θϑρϑςο δ! 
Ἀπ. Υ΄ 1 1---2ο, Υνἱϊ. ἡ. ὙΠῸ ΟἴΠΟΓ πηοδηΐϊηρ, 
ν᾿ ὨἸΓ ἢ ϑοπ6 σοτηπηδηϊδίοσβ πᾶνε ῥτοίοττοά, ΥἱΖ. 
1πδὲ 1ῃ6 {ϑ,ἂνν ννὰβ ξίνεη ἴο τγεϑίγαιη δηὰ ϊηάοσ 
ἰγληβργοβθίοηβ, ἀοεβ ποΐ δὲ 4}} δὲ πὸ ολ96, ἀπά 
8 4υἰ6 σοΟηἴΓΑΓΥ ἴο ἴπ6 ΨνΠΟΪΘ ἀγρυπιθηΐ, ΑἸ1|Κὸ 
ἴῃ ἴῃς Ερίϑ:!!6ς. δπὰά ἴῃ ἴδε Ερίβιϊα ἴο ἴδ6 
Ἀοπιδηῆ8. ὟΝ ε 566 ἱπάθοὰ ἔτοπὶ ϑυςοἢ 514] Π|5 
85 ἴπ6 ηἰπεϊεοηι ἢ δηά πιπάτοά δηὰ πἰποίθοητῃ 
νγδδί (πῸ ϑριγιίιδὶ ἰγαϊηΐηρ οὗ ἴῃς [νὺν 8 ἴο 
(δε ἀενοιιξ 90] ψδοἢ 45 ἢ. Βυῖϊ (ἢ6 
Ὁ. “4 ἰεπ 5. γαῖ πε ἴο ϑἰἰπΊ0]Δ16 ΠΊΟΓΑΙ 
δν}} τπδη ἴο σἤεςοῖκ 1ἴ, υΠ]655 {πο σριγι 4] ρση- 
εἰρὶς οὐ ἔδιῖδ Ὀ6 ργοβοηῖ. “"ἼΒῈ βίγοηρτῃ οὗ 
δ[η ἰ5 ()6 1,δνν." Ετδθη ἴὺσ ἴδ Κεοορίης οὗ 

{86 [ἂν γα ποοά ἃ δίσΠοῦ ρπςῖ ρίας [Δ ΔΠΥ͂ 
ννὩ]Γ ἢ ἢ [ὑἂνν 1561 ρτον!ἀ65. 

ογδαϊμεά ὁγ ἀπε! ἐπ 1δε ῥαπά οὗ ἃ ΡΈ π161| 
δὲ Ῥδὺ] [Πιᾶ5 δγεδαγῦ αι παῖ τῃ6 ρυγροθε ο 
(Π6 1ἂνν ννᾶ5 τεσ Πςίθαὰ δηὰ τῃδὶ ἴπΠ ἀυγαίίοη 
ἰξ ν»ᾶβ ἴθιπρουασΥ ἃπὰ ργον  βϑίοπδαὶ, [ἴ ννᾶβ 
δὰ άοὰ ““ Ὀδσάυ56 ΟΥ̓ ΓΔ Ξ ,οβϑι Οἢ5,᾽) δηὰ ᾿ξ νγᾶϑ5 
ἴο ᾿ἰαϑὲ ΟὨΪΥ ““ἀηΠῚ (ἢ6 δορὰ ϑῃουϊὰ σοπιο᾽ἢ 
υὑπῖο Δ Ποπὶ (86 ππίνογβαὶ ὈΓΟΠΊΪ56 ννᾶ8 πηδάθ, 
[1 ννᾶ5 ἴῃ ἕδλοξ ἃ ραγθηϊῃεϑιβ 'ῇ [86 Ὠἱνῖπε ἀ15- 
ροηϑαϊϊοηβ. Νον ἴἢ6 Αροϑῆίε πδπηθ5 ἵννο οἴμοῦ 
σδαγαςίογϑίῖοβ ἴῃ ν Β ἢ (ῃ6 [,ἂνὺ νγ25 ἱπίευοῦ 
ἴο {πΠ6 Οοϑρεὶ. ΕἸγβί τ νν5 ηοΐ γίνε ἀἴγεςιὶγ, 
Ὀυϊ Ὠγουρἢ (ἢ6 ἱπιογνοιίοη οὗ δηῆροὶς, δηά- 
ΘΘΟΟΠΩΪΥ ἢ ννᾶ5 ρἰδοθά ἴῃ ἰδθὸ παπάβ οὗ ἃ 
πηραάϊδίοσ, ννῦο 15 Μοϑβθβ. δῖ Ρδυὶ, [ἰκὸ δι 
ϑίθρῃεη (Αςοῖβ υἱ. ς3), δοςορῖβ ἴἢ6 σἱονν 
ΜΠΙΟἢ ννᾶ5 πο Ὀγ {6 [ονν8 δηὰ ψῃοἢ γα 
βηά ἴῃ [οϑβορῆι5 (4 νίονν, ἰδὲ 1 θὲ δάάεά, 
ὙΠ Ις ἢ ΘΘο 5 ΔΠΊΡΙΥ ᾿υ51Ππρἀ Ὦγ Ὠευξ. χχχ 
2), [αἱ [πΠ6 {ϑὯνν ννᾶ5 ρίνθη [ἤσγου ἢ ἴῃ ἰηδῖγα- 
ΤΊ Ὠ Δ ΠΥ οὗὨἨ διρεῖ58. Ορ. ΗθΌ. 1.2. Α5 ἴο 
{ΠῸ ἕδος ἰῃαῖ Μοβοβ ννᾶ5 ἃ "" πηράϊαϊοτ,᾽) [Ὠϊδ 15 
τλὰθ ΝΟΥ σοηβρίςιοι5 ἴῃ {π6 Ο]Ἱά Τεβιαπηθηΐ. 
566. ΘϑρθΟΙΔΪΥ Ὠθυῖ. ν. ς. ὙἼ8Βὲ ἈδοθιηϊςΑὶ 
νυτοΓ5 οἴῃ ρῖνο (15 {Π|6 ἴοὸ πῖπι. [1{ 15 χυϊῖδ 
ἔγιιο αἶϑο {πὶ ΟΠ γιϑὶ 15 4 Μεοαϊαίοσ, Βυΐ [15 
4υοδίίοη ἀοοβ ποῖ δηΐογ ἰηΐο [ἢ6 ργεβοηΐ σοπῃ- 
ρδγίβοη, ϑν ἢ ἢ ἰ5 Ὀεΐννεθη {ΠῸ ἀϊγοοίηθϑα δηά 
ἘΠΙνΟΓΘδΙγ οὗ [ῃς Ῥτγοπηῖβα δπὰ ἴΠ6 ργον  βοηδὶ 
πδΐωγο οὗ ἴῃς [νν. Ὅ6 πιοράϊδίοτιαὶ ννοτκ οὗ 
ΟΠ γῖϑὲ ἰ5 δορείποσ ουϊδιάς οὗ [86 δύξιιπιθηῖ 
Ὀείοτγε υ5. 

20. Δοαυ α »ιεάϊα!ον 1, ποῖ... οπε, ὁμὲ 
Οοά μα οπ] ὌΠ ἱπίεγργειδίίοῃ οὗἩ [ἢ}158 γϑῦϑα 
15 οὔο οὔ ἔῆς ουχοβίε5 οἵ ΒΙΌ]ςΑὶ ᾿τογαΐιγο. 
ὙΤΠῈ οχρίαπαίίοηβ ἅγὸ γεοκοηθὰ ΟΥ̓ πυπαγεάβ. 
Βυῖ ἴῃ ἕδοϊ, [ἢ ννὲ ἰοοκ δ {πὸ πηδίζεσ 5: ΠΊΡΙΥ͂ 
δηὰ πδίυγα]υ, ἰδ ἀ! πςσυ ἐγ οὗ ἴ[δ6 ρᾶβϑᾶρσο ἀο69 
ΠΟΐ ΔΡΡΘΑΓΣ ΥΟΓΥ δτεαῖ. Αἷ 4}] ὀνθηῖβ ἴΠεὶ ὃ ἃΓδ 
ρΆβδαροβ ἰη [15 Εριϑι16 οὗ ἔδγ ξγοαῖοσ αἰ βΊς γ. 
ΤΠ6 σοηϊγασῖ ἰ8 δεΐννδοη Μοάϊδίίΐοῃ δηά 
Ῥγοπιῖϑθ. Νον Μεάϊδιίοῃ ἱπλρ] 165 ϑερασζδίίοῃ, 
ἀϊνεγξοηςε δηά ἔπε οχιϑίεπος οὗ ἵννο ραγίϊ6β : 
Ὑν Ὠογοδ8 ῬγΟπΊ56 5 ἃ ϑἰτρὶθ ἀϊγοςῖ ἰγδηβδοῖοη 
νης δάπιΚιῖα οὗ πὸ διιοῖ ᾿ηἰογνθηϊίοη. ἴῃ 
16 οᾶ56 οὗ (ῃς κἰνίπρ οὗ ἴῃς [νν [6 Ηροῦγονγ 
Ῥρορὶς νγθῦα οἢ οὔθ 546 δηὰ Οοὰά οἡ ἴδιο οἴδοσ, 
δά Μοβεβ Ὀδεΐννεεῃ. ἴῃ ἴδ οδϑὸ οἵ [πὸ 
Ῥγοπηῖϑθο ἔπ Οἴνοσ ννᾶ5 ἰϑοϊδῖοα δὰ δίοπο, δηὰ 
ἀρα]ὲ 5' πρὶν δηά αἰγοςῖν νυ ΑὈτγαθδπι. 

80 ἔγ ἴῃς ὀχρίδηδίίοῃ 566π|5 5 πΊρὶς δηὰ τϑᾶ- 
ΒοηδΌϊε, 1 νγὸ ἴδῖκο ἴῃς ννοσά "ὑπο ἴῃ ἴ86 ἴννο 
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21 7: τῆε ἰανν τῃεη δραίηϑβὲ τῆς ρῥτο- 
[1865 οὗ (ὐσοὰ ὃ ΟἈοὐ ἰἐοτγθιά : ἰοσ τε 
[ποτε διαά Ὀεεῃ ἃ ἰανγ ρίνεη ννῃϊοἢ 
οου]ά ἢανα ἘΠ 1πῖδ, νον τιρῃτο- 
Οὐβδη688 5ῃοιιαὰ ἤλνε Ῥεεη δγ ἴδε ἰδυν. 

ΟΑΙΑΤΊΙΑΝΘ. 11. 

22 Βυῖζ τῆς 5ογίρζαγα ἤδῖῃ ςοπο]υ- 
ἀεἀ 4}} ἀπάετγ βίη, τῆας τῆς ργοπλίβα ΌΥ 
ἔλτἢ οὐ [εϑὰ8 Ομ γβὲ πιρῆς θὲ ρίνεμ 
ἴο τΠεπὶ τῆδι δεϊϊενε. 

23 Βυῖ Βεΐοτε ἐδ ςᾶπις, νγε ἡψεγε 

ἶν. 21---23. 

Ρατίβ οὗ (6 ϑεπίθηοθ 8ἃ5 ΠΊΟΥΕΪΥ ΠΠΊΟΓΙςΔ]. 
Βυΐϊ ἱπ ἕδεῖϊ νὰ διὸ ποῖ Ὀοιιπάὰ ἴο ἴακο [6 
τηδδηΐϊηρ οὗ ἴΠ6 νοσγὰ ἴῃ ἴΠ6 δοοοηά ραγί ἴῃ 
ῬΓΘΟΙΘΟΙΥ {Πδ 58Π16 5656 85 ἴῃ ἴῃς ἤγξίῖ. ἀ5 [ῃ6 
ςοηίγαϑέ 15 Ὀοίηρ ἀγάννῃ Ὀεΐνγεθη {Π6 τπηραϊφίίοη 
οἵ Μοβὸβ οὐ ἴπ6 οπὲ ἢδηά, δηὰ [ῃ6 δοϑοϊυῖθ 
Εἰνίηρ οὗ {πε (σοϑρεὶ ργογηΐῖϑδε οὐ {πε οἴδβεογ, 
{Π6 {που ρῆς ρᾶ5565 ᾿πΐο ἃ Πρ μοῦ τορίοη. δὲ 
ἃτῸ τετηϊπἀ θα [δὶ ποῖ τ ΘΓΕΪΥ 1η {Π6 Ἰα᾿ ἴ ΟΥ̓ οαϑὲ 
5 ἴΠΟΓΕ ΠΩ ἀϊνίδίοη, πο βοράγαίίοη, Ὀιὲ ἘΠοΓὸ 15 
πὸ ἐραπσε ἴῃ Οοὐδβ τηεϊβοά οὗ ἀθδὶης ψν ἢ 
ΤΏΔΠ, 85 τοραγάς ἴπΠ6 τηδίίοῦ οὗ ϑβαϊναίίοη. [ἴ 
ῖδ ποῖ 50 τῇς (Π6 ὑπγ οὗ Οοά, 85 Ηἰ5 
ἐρι»γιμέαὐὶ ἐγ ν Ὠϊσς ἢ νν6 πονν σοηϊειηρ]αῖο. ΤῊΘ 
βτϑὲ πιοδηϊηρ οὗ (ἢ6 ννοτὰ “οπὸ " [45 οῃδάθά 
ΟΗ͂ ᾿πῖο ἴῃς οἴποσ. Οοά 5 ὄνὲῦ ΟΝῈ ΑΝἢ 
ΤΗΕ 5.με. νη Ηἰπι 5 “πὸ νδ Δ ὈΪδησ55, 
ΠΟΙ ΠΟΥ σμδάον οὗ ἰυγηϊηρ." Ψὲ τῖρῆϊ ἴακο 
[86 Ηθῦτενν βεηΐθησθ “ἴῃ 1 οσὰ οὐγ Οοὰά 5 
οἠθ ,οτά,᾽" 25 δὴ 1Ππ|ϑδέγαϊοη οὗ ννμδῖ 15 Ὀεΐογο 
υ5. Βυΐ {Π1|5 ΤΩΘΓΕΙΥ σοπίγαϑίβ ἴΠ6 ὑπι|γΥ οὗ 
Οοά νυν ρΡοϊγιμοῖθπὶ . ννῃογοδϑ ἴἢ6 ροϊηΐϊ ἴο 
ὙΠΟ ἢ ννὸ ἅγὸ Ὀγουρῃξ ἴῃ {Π|15 νΟΓβ6 15 γαῖ ΠΥ 
ὈΠΙΐγΥ, ἃ5 ορροϑοά ἴο ναγδίϊίοη, 'ηΏ Οοάδβ οδα- 
ΓΑςῖοσ ἀπά ρυγροβε; δηά ἴδθ Ὀεϑέ δοπρίιγαὶ 
"]υβιγαϊίοη οὗ (6 πιοδηΐϊηρ ἰ5 ἴο Ὀ6 ἐουπά ἴῃ 
(τῆς Νενν Τεβίδιηθεηϊΐϊ, ψ ἤογα δῖ Ῥαὺ! 5405 
(Αοπι. 111. 29), “15 Οοά οἵ ἴῃε [ονν5 οηἱϊγὶ 
[5 Ηε ποῖ οἵ ἴπ6 Οδϑηῖ 65. αἷϑοὸ ἢ γοϑδ, οὗ ἴπ6 
Οὐεπί!]ε5 4Αἷ5οο; ἔου Οοά 5 ονΝῈ, νῇο ν]] 
Ἰυ5Ὲ γ (6 οἰγοιιπιοϊδίοη ὈΥ Δ} δηὰ ἰδ υπ- 
αἰγουτϊηςΙδίοη ὈΥ ΓΔ: 1}.᾽" 

[Ι͂π σοπβιππδίίοη οὗ {15 βϑπογαὶ νἱονν, ροῦ- 
ΤΩ 55:00 15 ξίνοη ἴο φυοίο ἔγομῃ δη ἱηἀορεηάεηϊ 
δηα φαγί εῦ σοπηπηθηῖΐϊ ἴῃ ἂῃ ὑηρυ 5 Πῃθὰ 56Ὶ- 
τὰοη ὃγ ἴπ6 σν. δηοη ἔνδηβ οἵ υγῆδπι: 
ἐς δοῖὴθ ἴννο οὐ ἴῆτεο διιπάγεά ᾿πἰογργοίδιοηβ 
ξο ὑὕροη ἴδε πηϊδοοησορίίοη (ἢδὲ [Ππ6 πιοδηϊηρ 
56, Α πιραϊαῖοῦ ἰ5. ἃ πιεάϊδίοτ, ποῖ οὗ οπδ 
ρασγίγ, δυῖ οὗ ἵννο ραγίε5, δηὰ Οοά 5. οπὸ 
οὗ (ἢοϑο ἴννο ραγίίοβ1υ ὍΤῆ15 5, 1 ϑίγοηδὶυ 
τ ϊηκ, 4ιυῖ6 στόπθοοι5. ὉΠ βίγυςσΐαγε οὗ 186 
Οτεοκ οχοϊιιάθα ἢ ὙΠῸ νοσγὰ ομέ Οἰθα Υ 
Ροϊηΐβ ποῖ ἴο περηδεγ, Ὀὰΐϊ ἴο φωαίέγ: δῃὰ 50 
{Π6 5θη56 Ψὴ Ὀ6: Α πιράϊδίοσ ἣ45 ποΐπιης 
ἴο ἀο ψ ἢ νηὶ 15 οὔθ, νυν ηδίϑοουοσ Ὀ6 ἴὴ6 
ὨΘΠΊΌΟΥ ΟΥὗἩὨ Ἱπάϊν!άἀι4}5 σοηϑιϊ την ταὶ τρί, 
Ὀυΐϊ Οοά 15 ρῥτϑιοπ ΠΟΉ ΠΥ ΟΝῈΕ,---οηθ ἡ ἢ 
ἩΪ πλβ ἢ, 5. ἴῃ Θβϑοηςσο, 50 ἴῃ ΨῈ}.. Ο͵Θ ἴῃ Η!5 
οπθ πιορίῃοά οὗὨ ἀεδ] της νυν] ἢ 411." 

2].-ο4. ΟΒΥΕΟΤΙΟΝ ΑΝΘΝΜΕΚΕ. ΤΗΑΛΑΤ 
ΤῊΕ ἸΑἿἮὟῪ᾽ ΟΟΝΤΚΑΡΙΟΥΒ ΤῊΕΞ ΡΕΚΟΜΙΒΕ. 

Απ οὈνίουϑ. ΟὈ]εοίίοη ἃγῖϑεθ ἤογε παΐ [ἢ 6 
1 νυ, ἰῃουρ Πινίμοὶν ρίνεμ, 15 δηϊδροηιβίῖς 
ἴο δηὰ ςοηϊίγαάι!οίοτΥ οὗ με ὨΙνΠοΪγ σίνοθη 

ΡΓοπλϑο, ΑΞἔοΓ τορε]]ϊπρ {πὸ διιρροϑι!!οη 85 
Ργοΐδπε, ἴῃῈ Δροβῖϊθ ἄγριιθβ ἴῆ6 ροϊηξζ οἡ 
ΡΠΠΟΙρΙ6. ΤΠ Πὰνν ἰ5 ηοῖ σοηῃιγδαϊςίΟΥΥ ἴο 
1πῃΠ6 Οοβρεῖ, Ὀυϊ αἰ βογοης ἰῇ [15 παΐυγο δηά 
Ρυΐροβθθο, Τῆϊ5 δε ᾿]υδίγαίθα ΌῚ ἔννο πηοῖδᾶ- 
ΡΒΟΥΒ, ΟηΘ ΠῸΠῚ ἃ ῥγίβοῃ νυ ]ςἢ Κοορβ τῆθη ἰῃ 
ννατὰ Δηά βαίεϊγυ, οπϑ ἔγοχῃ ἴδ οἰανθ.ϊυϊοσ, ψνῆο 
ἴδ Κθ5 σατὸ οὗ {86 σὨ]]ἃ {}}} (δὲ {{π|6ὸ οὗὨ ἢΪ5 ἔγοο 
ΒΟΠΒὮΙΡ 15 ΠΟΠΊΘ. 

4]. Οοά ζογδί4] Απγ (δουρῆϊ οὗὨ ἱποοπ- 
βἰβίθῃου ἴῃ οὐ β αἰβροηϑαιίοηβ ἰονναγάς γηδη- 
Κιηὰ 5 ᾿πάρηδηἘὮΥ γορο! θὰ Ὀγ 81 Ῥαὰὶ ἴῃ ἐπ 
056 οὗ ἴΠ6 ἐογηλυῖα συιδίουηαγΥ συ πὶ ἴῃ 
ΒῈΟἢ σᾶ565. 866 'ϊ. 17, νἱ. χ4; Ἀοπι. ἰχ. Σ4 ; 
τ Οον. νὶ. ᾿ς. 
1 ἐῤεγο ῥαά ὀεόη αὶ ἰαπὺ χίυοη «ορὶορ εομά 

ῥαυε κίε 9] ΑἸίογά βὰν Ὑ0ὁ}} πόγὸ ἰδαΐ 
ἐρῖνο 116" (ζωοποιῆσαι) “ ἰ4κ65 ἴογ ργαηίοα 
{πὶ ννὸ ΌΥ̓ δίιγο ἃγὲ ἐδαά ἴῃ ἰσγόβραϑϑος δηά 
51η5.᾽ ὙὍὙΠε ροϊηΐ οὗ ἴπ6 ἁγρυπιοηὶ 5 τῃδὶ 
βαϊναϊίοη τὨγοι ἢ [ἂν 15 Δῃ ΔΌβοΪιιἴθ ᾿Προ8- 
510} γ. Νοῖ {μαΐ Οοά᾽ξ Ἰᾶανν 5 ἰπ ἔδυϊὶ, δυῖ 
Ἰηδη 5 δἰη, ὙΠῸ [ἃ,ἂνν ἴῃ ᾿ἰβο] 15, ἃ5 ἰ5. διὰ 
ἰη [Π6 Ἐρίϑ:16 ἴο (ἢ6 Ἀοπιδῃ5, ὁ ΒΟΙΥ, δηά }υ5ῖ, 
δηά ρσοοκ.᾽" 

σνογιν) ἱπάθοὰ δηά ἴῃ {ΓᾺ 1} : ποῖ 25 βσοπὶε 
[Οο] σεν ἐδηοϊθά πὰ ἐδ θεῖν ἰδυσδῖ, Ὀυξ ἴῃ 
ΓΟ] ΠΥ. ὅ86ε6 Μαζί. χίχ. 17. 

22. ἘνεγΥ ψογα οὗἉ [}]5 νϑῦβθ, οὔθ ὈΥ οπδ, 
[4115 ψν ἢ οἰθαγ δηὰ [6] ΠἸξς ἔογοθ. [Ὁ ἰ5 ρογέεςϊ, 
ἃ5 ἃ 5ἰδίειηθηϊξ οὗ ἴθ τϑδὶ!γ οὗ Ὠυπιδη 5ἰη, 
δηῃὰ οὗ {ηε ἀοςίγιπο οὗ ἔγθο βαϊναίίοῃ. 

δὲ τογίῤῥίμγε)] ὙΕ ρεγβοπὶ ἤσδίίο 15 5: ΠΊ}}ἋΓ 
ἴο παῖ ἴῇΏ ν. 8. Βεηροὶ [45 8η ἱῃ οσοϑίην 
τειλδγκ πογα οἡ ἴδε ἕαςϊ τῃδῖ ᾿ξ 5. "" 186 5οτὶρ- 
[τὸ ἡ ποῖ “ἴἢε [ὑἂνν Ὡς ἢ 15 βαϊὰ ἴο πᾶνὰ 
115 οἤπεί ἴπ τοραγά ἴο δἷη. [ ννᾶβ ποῖ ψνβεῃ 
ἴῃς Ῥγομηθθ ννᾶβ ρίνοῃ, θυῖ ννϑθη ἴπ6 1ἃ,ἂὺν 
ννὰ5 βίνεη, ἰῃδὶ [ἢ6 νυττηρ οὗ δεγιρῖυγε θορδη. 
“Ώρθιι5 δἰίαπι δίς βϑογιρίο 5ίδϊζ ῥγοπι βϑῖ5, βοὴ 
Ρεσοδίοσι5 ρεγῇαάϊαπ ΡῈ ἰἰϊοσάτὰὶ τϑάδλγρυ 
ΟΡ 5 ἔπι." 

εοπεϊμαεά αἰ! μἐπάργ “15] ὙΠῸ δᾶπιὸ ἰδηρυαϑὸ 
'5 υϑοὰ ἴῃ οπὶ. χὶ. 22 :; δηὰ ἴΠς 5 πλ]δσγν οὗ 
Ἰδλησυᾶρε 5 δὴ ᾿ἰϊυδίγαϊίοη οὗ [86 ἕλος τῃδὲ 
ἴπεϑὸ ἔννο ΕΡρίβϑὶ]ϊεβ ννὸῦς ὨραΑσΪΥ Ἴοηίειηρο- 
ΤΑπθοι8. ὙΠὲ ννοτὰ (συνέκλεισεν) ἀεποῖοβ 
Βδαῦ ὉΡ ᾿οκοῦΒΟΥ, δηὰ |ἴ ἱπίτοάιιςε5. (ἢ6 
ΤΩΘίΔρθοΥ οὗ ἴπε ρῥγίϑοη ἢ ἢ ἔθ] ονν5. [ἰ 
Αἶδϑο ριδραγεβ ἴδ ὙΥΑΥ ἔογ ἴη6 ἀεοϊαγαίίοη οὗ 
ἔγοοάοπι νυ οι δὲ ἴΠ6 οἰοϑε οὗ ἴπ6 σδαρῖογ 
ΠΟΠΊΘ5 ἴῃ σοπίγαδι. ὙΠῈ Πευϊοσ (τὰ πάντα) 
ΘΩἤΔης65, 1ἢ ροϑβϑίθὶθ, ἴδ σου ργε θη ϑυθηδ58 
οὗ τῆς σἰδιοπιθηΐ, [{ 15. ηοΐῖ οὐ  σοσχίοπεινο 
ἢ 1Π6 Βυπιδη γᾶςο, Ὀυϊ Ἔχοϊυδ5 ἐνεγγ Κὶπά 
οὗ Βυπιδη πιοῖΐνο δηὰ δἰζειηρί. 



ν. 24-.ἤ28. 

Κερὲ υπάες τῆς ἴδνν, δῆς ᾧρ υηῖο τς 
[δ νι ὶς ἢ βῃου]ά δέζεγνναγαβ 6 τα- 
νελ]εά. 

24. ΥΒετείογε τῆς ἷανν ννᾶ5 οιζ 
βοΠοοϊ πηᾶϑῖεῦ 49 ὀγιπρ μὲ ἀπο (ἢ τίβῖ, 
τῃδὲ νγὲ πιῖρῃς θὲ Ἰυβεπαά ὃγ ἔδίτῇ. 

2ς Βυῖ αἴεγ τῆαδλϊς διτἢ 18 ΠΟΠΊΘ, 
Ψ͵Ὲ ΔΓῈ ΠΟ ἸΟηρΡΕΓ ὑπάσγ ἃ 80Ποο]- 
Πγλϑῖεγ. 

28. ἐἀερὲ ὠπάεγ δὲ ἰααυ, “ῥμέ ὦ} Τῆς 
Θχργεβϑίοη ὁ ϑῃυϊ πρ.᾽ 15 υϑοαὰ Ποῖ ἴο γοπάογ 
1Π6 5ΔΠ|6 ννογὰ 85 “" ςοποϊιιἀθὰ " αῦονεβ. Τῆς 
ΟΓά (ἐφρονρούμεθα) ἱταηπίαϊοά ““Κερί" 15 
ΟΓῪ 5ἴΓΟΏΡ, δηα ᾿Πρ0]16ὲ5 ἵννγο ραγίςσυατθ: (1) 
Ὀοπάδρο, (2) τοϑογνδίίοη ἔου ἃ {ἰπ|6 οὗ ςοπηης 
ἔγοθάομι. 

«υδίερ «ῥομίά αἶἰεγαυαγά! δὲ γευεαί ΤῊΪ5 
ΘΟΧΡΓΟ5565 5 ΓΟΠΡῚΥ ἴΠ6 σογίδ ΠΥ οὗ {π6 Ὁ πιαῖθ 
ΤΠ τηθηξ οὗ {ΠῸ ρΓΟμΊ156. 

24. ἐῤε ίαευ «υανΨ ομν “εροοϊηιασον ἰο ὀγὶπς 
“το Οργ] ΤὨΪ5 παρὸ 15 ἀϊδίϊηςὶ ἔγοηι 
[ἢε ἰοττήθῦ, (που ᾿ς ἀγίϑο5 ουὐἱ οὗ τ. ΤΠὸ 
ννογὰ "ὁ ΞΟΠοοἰπιχαοῖοῦ " ἴῃ {115 ραϑβᾶρο σοηνουϑ5 
ἃ ψτοΟηρ ἱπηρτγοβϑίοη ἴο {86 Επρ]σἢ γεδάθσ, 
ὙΤΠἼΘ ΡοΥβοη 50 ἀεβιβηδίεά (παιδαγωγὸς) ννᾶ5 
ἃ 5ἷανθ, γἤοϑο οἢϊοθ 1 ννῶὰβ ἴο ἴᾷκὸο οδῖδ οὗἉ 
16 ὈΟΥ ἂπὰ ἴο Κοορ ἢϊπὶ ἔγοτμη πιογὰὶ δηὰ 
ΡὨγϑδιςαὶ άπ ἴῃ [15 ΘΑΓΠΕΓ γοᾶγθ. Οπὸ 
οὗ 5 Ἔχργεβθ αι ἰὁ5 ννᾶ5 ἴο ἴακθ ἴπεῈ ὈΟΥ 
ἴο ἴπε ἤουδὲ οὗ [η6 ϑβοῃοοϊπηδϑίοσ (566 Ρ]δῖο 
ς γ515᾽ ὃ 12 δηὰ Ηοῦσ. " 84..᾽ 1. νἱ. 81, ννβοσγο 
6 54γΥγ5 ἴῃαϊ 15 ἐδί Ποῦ ὨΙπΊβ οὶ Υ ἴοοῖκ στὸ οὗ 
ἢϊπὶ ἀμ τηρ, 15 αἰἰοπάδποθ ἂἵ σοῃοοὶ, οἡ νν διςἢ 
Οτοῖ! βαγϑ: “Νοη βογνιιβ ραεάδροριβ: οὐογαῖ 
ΘηΪΠΊ ραῖογ ἰγιϑίθ Π᾿υἀ ρα άἀδροσογυτη β6ηι5}}: 
δηὰ ἰἴ 15 ἀϊπου! ἴο Ὀεϊονα τῆδι [}}15 ννᾶ5 
ΔΙορεῖδοσ αὐὔϑδοης ἔγοπὶ ἰδ τηϊπὰ οὗ {ὸ 
Αροβίϊθ, 48 ἢ6 ννυγοῖθ [Π15 δεηΐεσηςε. Ογίδι ἰ5 
Οὐ βγεδῖ Τοδοδεῦ (διδάσκαλος), Δηά [ἢ6 1ἁ ἂνν 
(Ακε5 υ5 ἴο Ηἰπὶ παῖ νγὸ ΠΥ ὕὃδ ἰδιιρῆτῖ. 
5111 [ἢ18. 15 ηοῖΐῖ ἴΠ6 πιαίη ροϊηϊ ἰπ ἴῃ6 ργοϑεπί 
ἰπϑίδηςθ. ὕδὸ Ἑδιοῖ ἐπουρμξ ἰ5 ταὶ οὗ (8}}] 
ἔτοεάοπι πὰ βοῦϑῃ!ρ 45 οππεοίοα νυ ΟΠ γιϑῖ. 

258---29. ΤῊΕΞ οαἤοκιοῦβ ἘΚΕΕΡΟΜ ΟΥ̓ 
ΤΗΕ ΟΟΒΡΕΙ, ΟΟΝΤΕΑΒΤΕΡ ΨΜΙΤῊ ΤῊΣ 
ῬΚΕΟΘΕΌΙΝΟ ὈΕΒΟΚΙΡΤΙΟΝ ΟΕ ΒΟΝΌΑΘΕ 
ὌΝΡΕΚ ΤΗΕ Τ[ἂν- 

256. «ὖεέ αγεῇ ἴη [Π6 ποχὶ νεῦϑβὸ ἢθ β5δγ5 
ἐἐγε Γ6." ὍΠΟΙΘ 15 ἃ 5, ΠῊ]ΔΓ ᾿Πογσδῆρε ἱπ 
1: ΤΠοθ5. ν. ς. Ῥουπᾶρβ ἴπ6ὸ Αροβίίε νυν βῆθϑ, 
ὈΥ 118 κυάάδη σἤδηρο οὗὨ ροβοπ, ἴο ἀββιιγὸ Π6 
Οα]αϊίδης οὗ ἴῃ ρυν]]θρο5 [ΠΟΥ ΔἸγοδ αν Ῥρόβϑθβθ 
ἴο {πὸ Ε1}}}, δηὰ ἴο 5σῆονν ἔθθιι [ἢ ΓΟ]]Υ οὗὨἨ 5θθκ- 
ἴῃ ἴο ἱπῆρῦονθ {ΠΟΙΣ ϑριγιῖιαὶ ροϑίμοη ὈΥ ἃ 
τοσυγγοηςσο ἴο ἴῃς [νν. Αἴ 4]] δνεηΐβ. {ΠΟῪ 
Πδά ""1η ΟΠ γίϑὲ [6505 411 (ῃδὶ 6 δά. 

46. ε]] ὙΙ5 δυϑοϊ ἴεν σοπιρτεῃοηβὶνο 
ἰδῆρυᾶζο, νγῃὶο ἢ σοπίηθ5. (Π6 σάπια βου Ὦϊ, 

ΟΑΑΙΑΤΊΙΑ ΝΘ. 11]. 

26 Εογ γε ἅγε ἃ}} τῆς ἼἽμι] γε οὗ 
(οὐ ὃγ δῇ ἴῃ (ἸἨγῖϑε Ϊ ἐβι8. 

27 Ἐογ 85 τηδην οἵ γου 85 δᾶνε 
δα δαρτΖεά ἴηῖο (Ἠγῖδε πᾶνε ρυΐ οη 
ΟἸγῖβτ. 

)Δὃ8 Ποῖα 18 ΠΕΙῖπεΓ ἴεν ΠΟΙ 
ατεεκ, τμεγε ἰ8 πεῖτμεγ θοηὰ ποῦ ἔτεος, 
ἴΠεγα 18 ΠΕ ΠΕΥ πλᾶὶε ΠΟΥ ἔξημδὶα : ἔογ 
γε ἅτε ἃ1]} οἠε ἴῃ (ἢ γίδ [εϑι8. 

15. ὙΟΥΥ͂ Ἑσπαγαςίογίϑεις οὗ δῖ Ῥδὺ]. (ουηραγο 
[Π6 ". 45 ΠΊΔΩΥ ᾽ οὗἩ ἴῃς ποχῖ νϑῦϑβϑ. 

εὐ άνγεη 9" σοα Βεῖίετ, βοπβ. Ὑῆς ννογὰ 
6 ὯῸ ἰοηξοῦ “ σἢ]ἃ "ἢ (παῖς), ἱηπνοϊνοα ἰπ παι- 
δαγωγός, Ὀυΐ “50η " (υἱὸς), ΜΝ ΒΙΟΝ ΘΧργδβθ65 
186 8}}} ΠΟΥ ἀπά αἰ ΠΥ οὗ ϑοηϑῆρ. Μογο- 
ΟΥΘΓ ἴδ Ρἤγαϑθο ἰ5 Π0Ὸ ἰοῦ ῦ ""βοῦβ οὔ Αὔτγα- 
πιᾶπι,᾽ Ὀυϊ ““50η5 οἵ σοά." ὙὍδὺυ5 [Π6 ρτὶν!- 
ἰεξο στίϑε5 μὴ ἀῦονε ἴῃδϊ ἡ ΒΙΟἢ νν85 ἱπάϊσαιοά 
ἴῃ υ. 7. 

47. ρωΐ οη Ορν 4] Τα ΠΣ ἢΔ5 Ὧῃ ἐπογροῖὶς 
ρᾶβθϑδαξο ἤσσο οἱἱ ἴμθ ΠΡ Ποποὺγ δεῖ Ὀγ δῖ 
Ῥδὰὶ οἡ {πε δεαογαπιεηΐ οἵ Βαρίίσπη. [{ 5 ἔδγ 
τος [ἤδη ἃ τηογῸ ἴοκϑῃ οὗ δάμπηϊβϑίοη ἱπῖο (Π6 
ΠυΙηθοΓ οὗ (ἢ γϑιίλη5, Απὰά γεῖ ννὲ πιιιϑὶ ἀϊ5- 
ἘΏρυ σὴ Ὀδίννθθη ἴπ6 ροβϑεββίοη οὗ ἃ βριγιίιδὶ 
δάνδηΐαρο δηὰ ἴθ σοηβοίοι!β 1.56 οὗ ἰ(. δῖ Ῥαῃ] 
58 γ5 αἰδονῆοστε (οπι. χα. 14) ἴο Ὀαρίιϊχοά 
ΟΠ γιϑίίαησ, ΟΡυῖΐ γε οπἡ ἴῃ6 [,ογτὰ [655 
ΟἸὨ τισι." Α5 τοραγάς 16 ι.56 οὗ τῇς Ουσθοκ νοῦ 
(ἐνδύεσθαι), Βίϑδῃορ ΕἸΠΟοΐς τϑηλατκβ [πδὶ ἴἴ 
ἀδποίεβ “16 σοπλρίοῖο δϑϑιπιρίίοη οὗ [Π6 
Ὠδίυτγο οὗ δΔποίπογ,᾽" δηὰ ιοῖοβ (ὐδἰνὶη ἃ5 54 γ- 
ἰπξ ἴῃδξ ἴῃ Βαρίίθπι ννὲ "" Ὀδασ ὑὈοίογο Οσοὰά {Π6 
ΠΑΠῚΘ ἀπὰ ρούβοη οὗ (ἢ γιϑῖ, ἀπά ἅσγὲ τεοκοπρά 
ἃ5 Ὀείηρς ἴῃ Ηἰπὶ γαῖμοσ ἴδῃ ἴῃ Οὐ Γϑρὶνθβ." 

28. Τῤεγε 1] Δ.5 τεραγάξς βρί γϊυδὶ ργῖνὶ- 
Ἰερὸβ ἤοπὸ οὗ ἴπ6Ὸ 1ἢγοο εἰσι ποΐίίοη5. ἤδγο δηὰ- 
τηογαῖθα ἅγὸ ροϑβϑϑὶῦϊθ. Εογ ἴδ σοποίγυςσίίοη 
οὗ οὐκ ἔνι 5866 [4Π|65 1. 17. 

πε δοῦ ὕφαυ πον Ογοθα] Ὑ 5 ϑύνθορϑ ἉνΑΥ͂ 
4}} τῃοιιρμξ οὗἨἉ πδιοηδ τ γ, 45 τοραγὰς το]! ρίοη, 
ἴῃ ἴῆ6 ργόβδεῆςα οὗ (τ βΕ Δ ηΠΥ. 866 Ἀοπι. χ. 
12, Πεγα ἴδ βᾶπηδ {ΠπΠ ἢ 15 βίαια τόσο ΠΙΠΪΥ. 
ΤΠΘ ννογὰ “ Οὔτεεκ" (λλην), ἴῃ ἴ8ε5ε ρίδσεβ 
δηά ἴῃ 11. 3 δῦονθ, ἰδ ϑϑοὰ βΈΠΕΥΔΙΥ ἔογ 
“ (ρηΈ 16 “ἢ ἴῃ 115 σοπίγασι νυν ἢ ὁ [ὸνν." 

πείέρεγ ῥοπά ποῦ γε] ΜῈ 5ῃοιιὰ ποῖ ρᾷ55 
(ἢ15 ΌὉΥ νι θουξ ρῥδυβὶηρ ἴο ποίς {πμαΐ 1 ἰ5 
Ὀτασςς Δ} 1μ6 ργοο δι πηπηξ οὗ ἐπιδηςϊραίιοη ἴο 
{Π6 5]ϊανθ. ΑἹ] ϑοςϊδὶ αἰϊβιϊηοςοηβ, 45 γοραγαάϑ 
το] ρίοη, ἄγὸ δ  ἰσηθαὰ ἴῃ [ἢ6 ργέβοηςο οἵ (ἢ γ5- 
(ἰδηϊῖγ. Ααἀά ἴο ἴπ6 φβίδὈ] ϑῃπιοης οὗ {ἢ|15 
ῬΓποΙρὶῈ ἴἢ6 ραγίο! ραϊΐοη ἴῃ τῆς Ευοδαγιϑῖ, 
ΟὨ δα] ἴογπιβ, ΟΥ̓ δἰανθβ ἀπά {ποὶγ πηδϑῖοιϑβ : 
δηά Ιἰ 15 ονιάθηϊ [πὲ ἴῃ ἀμ {Ἰπ|6 δ᾽ νυ γΥ τηϑὲ 
νη 5 ἢ Ὀοΐογε {πὸ ργόργοθα οὗ ἴῃ Οοβρεὶ. 

πο δεσ νιαΐο πον ἥεριαί] Ιῃ [Π6 54Π|6 ὙΥΑΥ͂ 
1 5 ἴο Ὀε οὐὔβογνθά ἤογθ [Πδϊ ἴῃ ϑϑιδ Ὁ 5ῃπιθηξ 
οὗἨ {{15 ῥυϊηςρὶς ἰοὰ πεν! ΔΌ]Υ ἴο ἴῃς Ὠϊρἢ 
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29 Απά ἰῇ γε δὲ ΟἸ γίβι᾽ 5, πε γα 
ε ΑὈγαμδπλ᾿β 5664, δηά ἢεὶγβ δοςογά- 

ἴηρ ἴο τῆς ΡΓοπΠΊ]56. 

ΓΟΗΑΡΤΕΚ ΙΝ. 
: Ἡφἥε τοῦ τρηάΐον ἐλ ἰαπῦ εἰ Οἀγισί ἐανεξ, ας 

114 ἀεί ἐξ “πᾶερ ἀΐς ρμαγαάΐαρ ἐ| ἀξ ἐξ οὗ 
ἄρε. 5 ϑμέ Ολγίέ “εία μς 7υπσι ἐὰε ἰατυ : 
ἡ ἐλεγεΐονε τῦῊ αγ τέγυα μὸ ἰρ»ρ67, 10 14. 
14 47ε γεριοριδεγείλ {λεῖγ φοραὶ τοῖδ 9 ἀΐηες 
α»ε ἀίς ἐο ἑἐάενι, λει αμα σλειυείλ λα τῦε αγέ 
ἐλε τορς οὗ ἀὐγαλανε ὧν {ἦε 7, ἐξιυοη 71. 

Ροβιτϊοπ νης ΨΜοιλδη 185 αἰϊαϊῃθὰ ὑπάοσ 
Ομπϑιδηϊγ. ὙΤνο (Πἰηρ5 ἀτὸ ἴο ὑ6 οὐϑογνοὰ 
ἴῃ [Π1|5 τηιγὰ οσουρ]εῖ οὗ ςοοηίγαοιοά ννογάϑ. 
ΤΠΘ υδὲ οὗ ἴπε πουζοῦ γίνε 0 [ἢ6 Ῥῆγδϑθθ ἃ 
Ἰάγρε βεπογα βδίίΐἼοη. Μογεονεῦ ἤοῖθ καὶ ἰ5 
Θπρὶογεοά ἰπϑίεδά οὗ οὔδε. Ὑὴς ἀϊδεϊηοϊου 5 
Ὀεϊννθθη [ὃνν δηὰ Οεηῖθ, πὰ Ὀείννθθη δἰᾶνθ 
δηὰ ἔγθθ, ἀγὲὸ σοῃνθηίὶοπδὶ, δηά, 850 ἴο ϑρβακ, 
δοοϊάθηϊαὶ. Ὅ6 ἀϊδιϊηστοη Ὀεΐννεθη τηδη ἂἀπὰ 
ὙΝΟΠΊΔΠ ἰ5. ΠΟΙ ΠΟΥ ΠδίοηΔὶ ποῦ ϑοςϊδὶ, ὃιι 1ῃ- 
πογθηΐ ἰῇ {ΠῸ ὙὉΓΥ πδίυσγο οὗ τπΐηρβ5. ὙΠ ΕΙΣ 
Θβϑθητ 4] τηϊοῃ 15 Γοοορηϑοα ἴῃ ἴἢ6 56 οὗ (Π6 
δηοίεηϊ ϑασγοὰ ἔογπιϊα (θῇ. 1. 27); Ματκ 
χ. 6). Υεῖ δνθὴ ἴῃυ5 ἴδε 15 Θυδ] Ὑ δηά 
ἱπάοροπάδηςοδ, 85 ἴο {π6 ροβϑεββδίοῃ οὐ γε ρΊοι5 
ΡγνΠοξο. 

αἰ! ομε] ΟἿδ ρείϑοῃ, 85 ἴἴ ννεῦθ. ὙΤῊῸ ννοτὰ 
ἴῃ ἴπ6 Οτθοῖς 15 σηδϑου πο, ποῖ πουΐζοσ. 866 
Ἐρῆῇ. 11. ας. 

29. ἐδεη αγὲ γε Αὀγναρα» “«εε4] 866 ποῖα 
οἢ ν. 16. Ηδετγε ἴδ6 οἴδεγ 5:46 15 ργεβεηϊεὰ ἴο 
15 οἵ [μαΐ ογρδηιοδὶ  γουηϊτϊοὰ νοΐ, Ομ ϑὶ 
διὰ Ηἰ5 Ομυτςῇ. 

απά ῥεῖν: ἀρρογάϊπρ 10 ἐδε ῥγοηι 9) ΤΠ6 
ννογὰ “δΔηὰ " ἰ5 ννδῃτπρ ἴῃ ἴπ6 δεβδὶ Μ55., 
δη 1.5 αὔϑοησθ γψίνοϑ δα οπδὶ βἰγοηρῖῃ ἴο 
[86 ραξθᾶρθ. ὍΠ6 ννοτὰ ““ Πεῖσ " Μιγηβηθ5 [ἢ 6 
βίδγιηρ-Ροὶηΐ οὗ ἴπ6 ποχί ρᾶγαρτάρῆβ. ὙΤΠδ 
ὙνΟΓὰ ὁ ΡΓΟΠΊΪ56 " σοῃποϊιάδ5 ἴὴ6 ραγάκγδρἢ5, ἰῃ 
νυν] ἢ τ μᾶ5 Ὀδθη ιἰϑϑο 50 οἴδρη, δηά ἢ 850 
τυ ςἢ Ὀοδιγ δηά ἔοζοθ. 

ΟΗΑΡ. ΙΝ. 1--7. ΙΌΡΑΙΒΜ 18 ΗΜΚΕ ΤῊΣ 
ῬΟΒΙΤΙΟΝ ΟΕ Α ΜΙΝΟᾺ ΜῊΟ ΗΛΑ58 ΝΟΤ 
ΚΕΑΟΗΕΡ ΤΗΕ ΡΑΙΝΙΓΕΟΘῈ ΟΕ ΒΟΝΒῊΗΙΡ,. 

δὲ Ῥδὺ] Πεγὸ {Ππιδίγαίθβ ἴη6 βαπὶὸ γι ἢ ὉΥῪ 
ΔΠ ἰτηᾶρα ἀγάννη ἔγοπι ἔπε ροϑί[ου οὗ δῃ ΠΣ 
ὙΠΟ 15 γεῖ ἃ πιηίπου, ἴπΠ6 ἱπιᾶρο Ὀοίηρ δι θην 
διρροσιοά, [ἢ ννὸ ΠΊΔΥ 50 Ξ54Υ, ὈΥ {πὸ ]1αβϑὶ 
εἴδιιϑα οὗ ἴῃ6 ργοσθάϊηρ ραγαργδδῆ. 

1. Νοαυ 1.:α«γ7ν] Ηδξε ργοςθεάβ ἴο τηδκε 15 
ΤΑΘΔΠΙ ΠΡ ΟἰδΑΓΟΓ ΟΥ̓ ἃ πΠενν σοπιράτγίβοη. 

ἐῤεὲ ἐκιγ) ΤῊ ρῆγαϑο 15 5ϑὰ βου σιν, [Κ6 
“Ὅἢ6 Μεάϊδίογ" (δεοοτάϊηρ ἴο [Π6 σοττεςΐ 
{δηϑίδί!οη) ἴῃ ἰ1ϊ. 20. 

α ερ 4] ὙΠῸ πιοδπίπρ Ποῖδ 15, “ἃ τ ΠΟΥ." 
ΤΒο αιοδιίοη ἢᾶ5 Ὀδθη σγαϊϑθά 25 ἴο νν ποίῃεσ [ἢ6 
Ῥγον  ϑίοηβ οὗ ἴῃ Ἀοπίδη ἰᾶνν οὗ οὗ ἴδε [Θνν!5ἢ 
ᾶνν ἃϑὲ ἴσο ἴὴ Υἱονν. [{ 15 ρσγο δΌΪ πιοϑβί ἴῃ 

ΟΑΙΑΤΊΙΑΝΘ5. 111.1ν. [ν. 29---3. 

ΝΙΝ Ι 5.γ. Ἴραι τῆε μιεῖγ, 25 
Ἰοῃσ 45 ἢς ἰ8 ἃ ςἢ]ά, ἀ!βεγοιῃ 

ποῖδίπρ' ἔγοτη ἃ βεγνδηΐῖ, τπουρῇ ἢς ὃς 
Ιογά οἔ 4]]} : 

2 Βυῖ 15 υπάογ ζυΐϊογβ Δπὰ ρονοῖ- 
ΠΟΓΒ ἈΠῚῚ] τῆς πε δρροϊητεά οὗ τς 
ἔλιογ. 

4 Ἐνεῃ 80 να ψεη νψγε ψνεγε 
οδ]άγεη, ννεγα ἴῃ θοπάδρε ὑπάσγ τῆς 
᾿ δ]επιθηῖβ οὗ τῆς ννου]ά : 

ΠαΥΤΉΟΩΥ νυ [6 σοιτοςΐ τηοάδ οὗ ςοπηπηοηΐ- 
ἵπρ οὐ [15 ρᾷϑϑᾶβε ἠοΐ ἴο γαῖβὲ ἴπε αᾳιιεϑβίϊοῃ 
δὶ 411. ὙΠ ΔηδὶΟΡΎῪ γοϑίβϑ ΘΗ Γ ΓΕΙΎ οὐ ϑΈηεσὰὶ 
ὈΓΠΟΙΡ 65, 

4 εγειδ ποι ῥίης ἥ οι α “εγυαπι ΝΑΥ, 5878 
Εγαβίλιβ, τοξευτὴς ἴο ἴῃ6 παιδαγωγὸς οὗ τῆς 
Ργεσθάϊηξ οδαρίοτ, 6 15 δου! βυθ)]εςὶ ἴο ἃ 
βίανϑ. 

ἰογά οΥ αἰ Γ] Ῥοϊοπίδ!ν ἢ 5 ἴῃ {Π15 ροϑὶ- 
τίοη (566 ἴπ6 "[ΑΥ̓ ΟΥἨ ΊΏ6 [,,5ὲ Μ|ηϑέγοὶ, ἡ 11. 
20, “τοὺ ἀτῖ ἴῃ6 σοὴ οὗὨ 5ιιςἢ ἃ πιδη, δῃά 
ονοῦ Τσοπιεβὶ ἴο πγ σοπιπιαπὰ "). Ψ'νὲ τοις ἢ 
ἤδγο Δποΐμου αυδϑιίοη νος ἢ Πᾶ5 Ὀδθη γαϊϑοὰ 
ἴῃ τοΐθγεηςθ ἴο (ἢϊ5 ραγδΌϊθ, νἱΖ. ννπείμοσ τῆς 
[ΔΊΠοΥ 5 διιρροβθά ἴο ὃδ ᾿ἰνπῷ οὐ ἀεαά. [Ι}η 
{πὸ νΟΓΥ παίυγε οὗ {π6 σᾷϑ6 Πθ ἰ5 ργεβιυπιθὰ ἴο 
δε ἀεαὰ; δηὰ 1ἔ ννὲ πηθεΐ ἃ αἱ βησυ γ ἴῃ συπιθ 
Ρατί οὗ (Π6 σοπιρᾶγίθοη, νγὰ τὶ ΓοΠΊ ΠΡ Γ 
(πὶ πο ϑεγιρίῃυγαὶ δηΟΡῪ οὗ [Πΐ5. Κιπὰ 15. ἴο 
Ὀ6 ῥγοβϑοὰ ἴοο οἱ] ϑεὶυ, 

2. ὠπάξεγ ἐμίογ: ἀπά φουόγηογε] ὙὮΕ ἔΌΠΠΕΥ 
Ββανῖπρ τοίθγεησε ἴο ἢϊ5 ρεύβοῃ, (ῃς ἰδίζοσ ἴὸ 
ἢϊ5 Ργορεγυ. Ὅὴο ἔοπηοῦ τ ρῃϊ Ὀ6 εχ ργοβϑοά 
ὉΥ {πὸ νψογὰ “" γυδγάϊδηβ," ἴῃς ἰαϊίοσ Ὁ. ἴῃ 
ννογα “" 5ἴονναγάϑ." 

ἐῤε τἰνιο αῤῥοϊπίεά ΟΣ δὲ γα ῥεγ] Ὅῆα {ἰπὶὸ 
ΡΓΘΥΙΟΌΒΙΥ ἀοῆηρά ὈΥ δίπι, Ὀεΐίογε ἢς αἰοά, 
Οἴφοιιγϑο, οἡ ἴμ6 βριγιΐιδὶ δἰάθ οἵ 1ῃ6 ςοηι- 
Ῥαγίϑοῃ, (ῃ6 Εδίμου πενοῦ ἀϊθ5. 80 δῖ ἃ οεῖ- 
ἰΔῖηΠ Ροϊηΐ 'ἰπ ἴῃ Οοβρεὶ-Ῥάγαῦ]ε5 οὐ 1 
ὕμυκε [υὰρὲ δὰ ἴδε Μιάπιρῃς Ὑτανοὶίοσ, 
16 τεϑοπηδησθ σθᾶϑ65 Δηἀ Ὀεδσοπιθ5 σοπίγασί. 

8. 106} ἱποϊιάϊηρ ὈοΟΙ δῖ Ῥδὺϊ δηὰ (ῆοϑο 
ψ ο δὰ Ὀδθη [ονγ8, οἡυ [6 οὔδ ἢδῃά, δηὰ 
ΒΓ 8ἃ5 ἴπεὸ Οαδἰδιίδηβ, οὐ ἴπῸ οἵπεσ. ΤΠ 
15 ἐνιἀθηΐϊ ἔγοπι νυν δῖ ἔο ]ονν8. 

αὐεγέ ἐπ ὀοπάαφε)] ἴῃ ἴῃ Οτθοῖ ἴΠ6 νογθδὶ 
σοῃηθαοίζίοῃ 15 85 οἷοϑα ἃ5 ροβϑϑί]ο Ὀοΐννοοη [818 
δηὰ (ῃ6 ννογὰ “ βογνδηΐ "" αὔονο; δῃὰ ἱπάδοὰ 
ἰϊ ἰ5 ἀϊβησυ!ε ἴο θεῖενο ἐμαὶ ἃ ἕδη ἰβουρῆὶ οὗ 
(86 παιδαγωγὸς 15 ποῖ ᾿Ιηρετίηρ ἴῃ [115 Ρ]δοθ. 

μπάεν {δὲ εἰογπέπίς ΟΣ δε «υογἰΔ4] δὅδεὲ (οἱ, 
ἰϊ, 8 πὰ 20, ψγΘΓΕ ὈγεοίβοὶΥ (6 βᾶπιθ ρῇγδβα 
5 υϑοά. [{ ϑθθπὶβ ἴὸ ἀεηοῖθ “" {Π6 δ᾽ σι ΔΓ 
Ιεβϑοηϑ οὗ ουξνναγὰ {Πηρ5᾽ ((ὐοηγ Ὀδᾶγο ἴῃ 41 
δηά Ερ 5165 οὗ δῖ Ῥδμ]᾽), 6 πιογὲ τυιάϊ πιθης- 
τεῦ δΙρῃαῦοι οἵ γεϊξίοη, Τ6 [νυν 5ἢ τοὶ ρίοη, 
δΔῃά, ἴῃ ἃ οεγίδίη 8δ6ηϑ6, 41} Πεαίμδη σοὶ οἢ8 
ἴοο, δὰ [815 γσεϊδιίοη ἴο [πὸ 1} γενεϊδίϊοη οὗ 

1 ΟΎ, γνάν 
ἍΝ 72. 



ν. 4-.} 

4 Βυὲ ψῃεη τὰς Αιΐπε88 οὗ τῃς 
{ἰπ|6 νγὰβ8 σοπις, (σοά 8εηΐ ἔογ ἢ ἢ]8 
ὅοη, πιδάς οὗ ἃ Ψψοπηλη, πιδάς ὑπάεσ 
(ἢς ἰανν, 

ς Το τγεάδεηι ἴῆδηλ ταὶ ἡγεσγε υὑπ- 
ἀδγ τῆς ἴανν, τας νγα πλρῃς γεοεῖνε 
τῆς δάορτίοη οὗὨ 80Π8. 

6 Απά δὈεοδιιβε γε ἅγε 80ῃη8, (σοά 
Πδῖῃ βεης ἔογ τῆς ϑρίγιε οὗ ἢἷβ. ϑοῃ 
ἰηῖο γουγ ἤδαγίβ, ουγίπρ, Αὔθα, Εδίδεσ. 

ΟΑΑΙΑΤΊΙΑΝΘ. ΙΝ. 

 ΝΒοτγεΐοτε του γί πὸ πος ἃ 
βεγυδηῖ, διιϊῖ ἃ 80η ; δπὰ [[Δ 8οη. ἤδη 
Δῃ ἢεὶγ οὗ (ὐοά τῆγοιρῃ ΓΟ τίβι. 

8 Ηονθεῖς τθη, ψεη γε Κπενν 
ποῖ (ὐοά, γε ἀϊά 8εγνίςε ὑπῖο τῃδηὶ 
νυ σἢ ὈΥ ἡδίυτο ἅγα ΠΟ ροάϑ. 

9 Βυὲ πον, δίενγ τπαῖ γε πᾶνε 
Κποννῃ (ὐοά, οΥ ταῖμεγ ἅτε Κποννη 
οἔ Οοά, μον ἴυτη γε ! 
τῆς ψγοὰκΚ δὰ Ὀερραῦγ ' 

ἴδε Οσοβρεὶ. [{ 15 οὈνίουβ [ἢδὶ {πο 5 ἃ ῃγῖχ - 
ἴωτο οὗ ΠΠΘΙΔΡΒΟΙΒ ἴῃ [86 ρᾶϑϑᾶρθο.0 Μδην οὗ 
ἴῃς ἘΔίΠοΓΒ γεΐεγγοα [Π15 ρῆγαϑε ἴο [ἢ6 Ρῃγϑιςδὶ 
Εἰεπιθηΐβ, ἐσρεςῖα]}ν [ἢ ΠοάυΈη]Υ ὈΟά 65 85 γορ- 
Ἰδϊηρ τεϊξίουϑ ϑδοάϑοῦβ. Βυῖ πὸ ννογὰ “" ννο 
᾿πλ}15 1Ὁ ἴο δοπλεῖ δηρ ΔρΡ]Π]σ Δ ΌΪ]6 ἴο {πῸ [Θνν8. 

4. ἰῥὲ γμίπει. ὁ δὲ “ηι6] Ἑαυϊναϊοπέ ἴο 
“(ἢ Εἰπλ6 ἜΡΡοπτον οὗ {π6 ἔδί μοῦ " δῦονο---ῃ 
16 οτάδιποα ἴῃ 1Π6 σομηϑβεὶς οὗ Οοά, ἴδο {ἂν 
τηθδην Ὠ1|6 Βανιηρ ἀοπὸ [5 ννοσκ. 

“ἐπὶ 2ογ128] Μόοῖὸε δοσυγαῖοὶυ βοαῦ ζοσ 
ἔχοιαῃ Ηϊμδο]ζ. ὙΠῸ ρἤγαθο 15 ὙΘΓῪ οχδςῖ 
δηά 11. [{ [5 οὗ πιῇ (Ὠεοϊορίςδὶ ἱπιρογίδηος 
ἴο ποῖδ πδὲ ῥγθοῖβοὶυ ἴΠ6 βᾶπ)6 γογὺ 5 υϑοὰ 
Ὀεῖονν (συ. 6) οὗ ἴπ6 βοπάϊηρς οὗ ἴῃς δρί τ. 

»αάε 977 α «υογιῶη, γπαάΐφ μράεγ {δὲ ἰσαυ] Ιῃ 
π6 ΔΔΠ65ὲ βθῦϑα (γϑὶ βῃαγοὰ οὐἵζγ πυπΊΔ ΠΥ 
δηὰ πα ὑπάθγ οὐγ ἰεζαὶ σοηάϊξίοηβ. [ἢ [86 
Οτεεῖς ἔβεγε 15 πὸ ἀγίϊοϊα ἐπ ΘΠ οἰδιιδ6. 

δ. 10 γεάριῇ ον 1815 τραθπηρίοη ννᾶ8 
εἤεοίο 5 ποῖ ἤθσγε εχρίδιηρά : Ὀμΐ ἰὲ ννᾶβ 
οχρίδιποὰ δῦονα 11}. χ 2. 

ἐδενε ἐφαΐ «ὑεγε μπάεν ἐδ ἰααυ)] Αδαϊῃ ἴῃ 
186 Οτεεκ ἴπογὸ ἰ5 ΠῸ δγίϊοϊθ. 

ἐῤαΐ «υε »ερϑὲ γερο υε] ΟἾΟοδΘ ποῦο ἴῃ {ΠῸ 
νογὰ “ννὸ "186 υἱπιοσί σοπιργε θη βινθη685 5 
οχρσγοβϑοα, δ66 ποίς ἄῦονθ οὴ συ. 3. Τ)6 ννοσά 
ἐἐ σροοῖνο "ἢ ἀοποίεβ παῖ {Π|5 γγοαΐ ρτνηθρο 
᾿ΔΠ6 ἴο ι.5 ΙΒ ουΪ ΔΩῪ νγοχγὶς οσὁὨἨ ἀδϑογνὶπς οὗ 
Οὔ ον. 

Θ. “ε" γι] 886 ποίε οἢ ὑ. 4. 
ογίπα, “ὁόῥ}α, αέδεγ) ἴῃ ἃ ὨΘΑΥΙΥ͂ ςοη- 

[ΕἸΠΡΟΓΔΓΥ ορ 5ῖ]6 ννγὸ ἢᾶνα ἃ ρᾶγδ οὶ ρϑβϑᾶρὸ 
(Άοπι. νιῖ. 19) σῇ βου Ὀ6 Θχαπιποά 
ψ 1 ἴῃς υἱπηχοδῖ σάτα ἰῃ οἸοϑο σοπηθοϊίοη ἢ 
1δἱ Ὀείοτε ι5. ἴη (ΠῸ ἤτβὶ ρίδοθ ννγεὲ ἤδνθ ἴῃ 
ὉὍοΓ τῆς τοιλδγκαῦϊο ννογὰ “ΟἹ ρ," ννῃϊςἢ 
ἀεοποίθϑ ᾿ηΐθηϑο δαγηθϑίῃοβϑ 'ῃ ργάγοσ. Νεχί [ἢ 
δριτῖ, [σου νι ἢ ἴδ ( τιβίίδη {π5 ργάγ8, 
5 «4 ]]οὰ ἰπ ἴπ6 Ἀουλδηβ “πὸ ϑρι τς οὗ δάορ- 
[ἰοη." Βυῖ ἄῦονε 4}} ννγεὲ ἴᾶνθ ἴῆθσγθ 450 1ΠπῸ 
τοιδγκαῦϊο ρῆγαθο “"ΑὐδΑ δίδου" (ἰουπά 
1κονγίϑο 'ῃ Μαγὶ χὶν. 36). Τΐβ οοπιοϊπαίίοη 
οὗ δεημς δηὰ Οτεοκ οἰεπηεηῖ5. (νυ ΠΙ Οἢ ΤΉΔΥῪ 
Ὅο σοπιραγεά νυ [86 σοπιθϊηδίϊοη οὗ ""στᾶς " 
δηὰ “ρεᾶςο ἡ" ἰῃ ἴἢ6 Αροβἴοϊις 534] υϊδί!οη) 
1]υϑίγαϊο5 νυ ἢ στοαί Ὀδαιυῖγ ἴμς ΟΠ γβίϊδη ϑθῆβ8 
οὗ 186 υπΐϊνογϑαὶ ἐδ βογμῃοοὰ οἵὔ σοὰ. Α5 ἴο 
1πε δοίμ8] ι8εὲ οὗ [6 ρῆγαϑε, 1 ννὰβ ὑῬσγοῦδοὶυ 
Ρᾶγί οὗ ϑοῃδ σι: ΟΠΊΔΓΥ ᾿γρῖς δ] ὑγάγοῦ. 

7. ξάχγείογε ἐδομὴ Ἡς Ὧδδ5 αἰτεδάγ ἰυγηθὰ 
ἤἴοπὶ “νν6  ἰο “γε: δηὰ πον ΟΥ̓ υϑίηξ 
οι 6 ρῖνοβ ἃ εἴοβοσ ροϊῃξς 511}} ἰο ἢἰβ5 
δύξυπιθηΐ δηὰ ὀχῃογίδιϊοῃ. 
ἡ α΄ “οπ, ἐδὲν απ δεὶγΓ)] 866 Ἐόοπῖ. υἱῖ]. 17, 

“16 ςΤμιηάγοη, ἤθη Ὠοῖγβ, μοῖτ οὔ Οοά δηὰ 
)οιηι- Ποῖγ ἢ Ομβι." ΤᾺ δ πιϊπαΐο 5ἰπκὶ"- 
ἰλττίγ οὗ ἰδηριυᾶρθ, 'π ἃ ΠΕΑΥΥ σΟΠίΕΠΙΡΟΓΑΓΥ͂ 
Θρί βία, ϑῃου]ά δὲ ὑδγγ σγοία γ οὈδεγνεά, 

ῥεὶγ 9" Οοά ἐῤγομσὺ δι) ὙὝΠογθ βεθη}β 
0 ἀουδὲ [παῖ [πΠ6 σοττοοῖ χρδάϊπρ ἤσῖο 15 
ΒΙΠΠΡΪΥ θῖΣ τοῦ αοά, 2.2. ἐπ νἱγῖαθ οὗ 
Η!5 ξουάπεϑ5 ἀπά ἔγεθε ργοπ δ ΟὨΪΥ ; δηὰ (ἢ 5 
ἔοττῃ ἰ5 ἴῃ αι ΠΥ νυ ἢ ννῃδῖ ἱπιτηθά δίθὶ Υ 
[ο]]ονν5, ποτ (6 νογτά “" Οοὐ " 5. (ἢγεο 
ἘὈπ|65 τορεαϊοά. 

8--Ἠ1]. ΤῊΙΒ ΟΗΑΝΟΕ ΙΝ ΤΗΕ ΟΑΙΑΤΙΑΝ 
ΜΙΝῺ ΨΜΑΒ Α ΚΕΙΑΡΒΕ ΪΝΤΟ ΑΝ ΟΒΒΟΩΚΕΤΕ 
ΒΥΎΒΤΕΜ. 

ἴῃ αἰδτερασὰ οὗ (ηθ86ὸ διχῇ ρυν]οροβ, [6 
Οφ]αζίδη5 ννεῖε γενεγ Πρ ἴο ἃ ΓΑΙ ΠΙΘΠΙΔΤΥ 
βϑίδίε οἵ {πίηρϑ, ννδιςἢ οου]ὰ ἀο {π6πὶ πὸ 5ρ]- 
τῖιι4] ροοά, δηὰ ννογὸ τυγηΐηρ ἰηΐο ἡουρῆς [86 
ΑΡροϑβιϊεἾβ πηϊϑϑίοῃ. 

8. 414 «ἐγυϊς ὙΠῸ νογῦ! σοππηεοίιοῃ 
ἴῃ {86 οὐἱξίηδὶ ἰ5 85 οἴοϑθ ἃ5 ροϑϑὶθ Ὀεΐννθθη 
(Πϊ5 ἀπὰ ““ βεγνδηΐ " δηὰ “" Ὀοηάδρο." 

«υδίεὐ ὃν παίμγε ἀγὲ πὸ σο} ὍὌΠ6 Αὐΐδοσ- 
ἰϑοὰ ψεγβίοη ἤθγθ 15 Ὀείζοῦ ἴλη ἴπθ Ἀθοοϊνρα 
Τοχῖ. Α οογίδίη ϑβἴγοθϑ 15 ἰδ οὐ {Π6 νυογὰς 
ἐ ΌΥ πδίυγο" ὙΠε86 ροὰβ 'ἴπ ἴδ ὙΘΓΥ ΠΔΕΙΓΟ 
οὗ τῆϊηρε ᾶἃτὸ ποῃ- οχιίβίθηϊ ἢ δηὰ ἴδι5 15 ϑῖ 
Ῥαυ}}5 ἰαπρυᾶρα ἴῃ τ Οογ. νι. 4, χ. 19, 20. 

9. αὔον ἐδαὶ γ6 δανε ἐποαυη Οοα] Τῆς 
Αὐἰδογιϑοά Μογβίοη, ἱπ υϑίηρ {Π6 βάπιὸ ΕΠ] 5 ἢ 
ννογὰ ““Κπονν," σοποδδὶς ἴπ6 ἕαςὶ [δὲ ποῖὸ δηά 
πο ργθοθάϊπρ νοῦϑς ἃ ἀἰβεγεηῖ Οὐθοκ νογῦ ἰς 
υϑοὰ. Ι͂ἢ {πε Ἰἰαίζογ ἱπβίδποθ ἴπΠῸ Κπον]οάρο 
ἀοποίοά 15 οἵ ἃ πιοτὸ ἱπιϊπιαῖο ἀπά ρογέοςὶ κιπὰ, 
“ Πανηρ δἴίδι πο ἴο ἃ γοοσορηϊτίοη οὗ Η πὶ." 

οὐ γαίδογ ἄγε ἀποιυη οΚΥΓ Οο4)] “" Ηλνίηρ 
τεςείνεα ἴμ6 ρην]ερε οὗ Ηἱἰἱβ τεσορηιίοῃ.᾽" 
Ορ. σ Οὐογυ. νι. 2. [δᾶη ΑἸξογά ϑγ5 ν  Υ͂ 
7υβίγ, “"ΤῊ5 τρδάς {ποῖσ [8}} ἔγοπιηι Η πὶ {πῸ 
ΤΟΤΕ πιδίίεῦ οὗ ἱπαϊρηδηὶΐ ἄρρεαᾶὶ, 45 Ῥείη ἃ 
ταβιϑίδπος οὗ Ηϊβ νν}}} τοβροσίης {Π6πὶ.᾿" 

ἀχαΐη.. ασαϊηΜ}] ΤὍΠῚ5 15 ποῖ πλογοὶγ γοροί]- 
τίοη, Ὀυΐ τοροιτοη νυ ἢ ἃ πενν δπὰ δα ἀϊπἰοηδὶ 
ΟΡ δϑῖβ, [ἢ Βίϑῃορ ΕἸ) σοι ἰδησυᾶρο, Χἴ 
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1Ώῃ ἴο!  Οε, ὅσεξ. 
Ἰ Οσ, γέ 
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ΜΠογοιηΐο γε ἀεβῖγα ἀρδὶπ ἴο Ὀ6 ἴῃ 
δοπάλρε 

10 Ὗε οὔϑετνε ἄδγϑβ, πὰ τῃοητἢϑ8, 
Δπὰ τἰπγεβ8, Δη4 γϑλῦϑ. 

11 [1 δὰ δίγαλιά οὗ γοιι, ἰοβὲ 1 ἢδλνε 
δεβίονγε ὑροη γου Ἐδα, ἰη νδίῃ. 

12 Βτεῖδγεη, 1 θεβθαςἢ γοιι, θῈ 85 

νγὰ5 ὩΟΐ 51ΠΊΡῚΥ ἃ γείαρσε ἰηίο Ὀοπάδρο, δαΐ 
ἃ ΓεΓΟΡ1)γϑηςοση ΟΥὨἨἠ 1158 ῥΓηςΙρΡΙ65. Ηδνίηρ 
Εἰνθῃ ἊΡ δχίογμδὶ ξοστηδ] 5Π) ἴῃ Οὴθ 5ῆδρο, {Π6Ὺ 
ὙΘΓΟ ΠΟΥ ΓΡΔΩΥ ἴο σϑποὸνν ἴἴ ἴῃ δποΐδογ, [{ 
δία 65 ὺ5 ἴο 5.06 Ηρα ποηϊδπὶ δηὰ [ιἀΔ15πὶ 
ἴἢιι1ι5 οεἰασθοὰ τορϑῖποῦ: Ὀυϊ δῖ Ῥδὺϊ ὈὉῪῚ πο ᾿ 
ΤῊΘΔΠ5 δᾶγ5 (δἱ Ηρ ΠΘηἸ5ΠῚ 5 85 βοοᾶ 85 
7υάκῖσπι. Μιοννθὰ 5 ΠΊΡΙΥ 8ἃ5 δχίογηδὶ γιὰ" 
ΤΑΘΠΙδΓΥ το] ρίοηβ, [ΠΟΥ ννΈΓΟ ΑἸ ΚΘ ἢ σΠαγαςίεγ ; 
πὰ ἴῃ πὸ νΑΥ Ἄσουϊὰ ἴπ6ὸ Αροβιῖϊο ἤᾶνθ πιοσὸ 
ΒΟΥΘΓΟΙ ςοπάεπμποα (πΠῸ [υάᾶὶς σγϑΐοτη οὗ 
7υδιϊποδίίοη [μη ὈΥ 1815 σο-ογαϊπαίίοῃ. 

«υεαξ «απά ὀεφραγ}} Ὄθοθθε οἰοπιεπῖβ ὑνοτῸ 
ἐν ακ,᾽" Ὀεσδιδ6 {ΠΟΥ δα πο βθρι Γι] ροννεσ 
ἴο γαῖδο {πὸ ἀδνοῖθε ἴο ἃ διῇ ἰθνοὶ; δῃά (ΠΟῪ 
νι ΓΟ ̓ ὈΟΡΡΑΓΙΥ,᾽ Ὀοοδυ 56 ΠΟῪ ἡν γα δορεῖποῦ 
ἀοϑιυΐε οὗ 1παξ ΥἹσπο55 οὗ βριπίϊιαὶ Ὁ βϑηρ 
ὙΥΠΙΓὮ τος ἴῃ {Π6 5γϑίοπι οὗ {π6 ἴσο Οοβρεὶ. 

10. 7 οὐτεγυε] ὙὌἢο ννοτὰ ἀδηοῖοβ οἷοβα, 
βίαν βῆ, Ῥηδγιϑαὶς ουϑογνδηςθ. 

ἄαγ:, απά πιοηὶξδι, απά ἐπε, ἀπά γεαγι 
566 (.Ο]. 11. τό. ΤΏ “ ἀδγ5᾽" ἂζὸ (πὸ ϑανθδίῃϑ, 
ἴΠ6 ““τποηἢ 5) 1ῃ6 πὸνν πιοοηβ, ἴπ6 “" {πη65 ᾽" 
ΓΘ ἴΠ6 [θυ 5ἢ δ5.4] ϑθάϑοηβ, δηὰ [86 “6 γϑδῦβ᾽" 
[6 ΒΑ ὈΌΔΌΙΘΑΙ γεαγ πὰ γοᾶτα οὗ [00 11|δ6, ὙΠῸ 
4υθβίοηβ οὗ ἴδθ ρεγρεϊν οὗ (π6 ϑαῦθδιῃ, 
ὙΥΠΊΟἢ Γεϑῖβ οἡ ὑγΠςΙΡ 65 διὰ ἀοόννῃ Ὀεέογο {86 
Μοραῖς [ὃὑὰνν, δῃά οὐ (γι ϑίίδῃ βθάϑοῃβ, νν ἢ ἢ 
τὸ νυ! π [Π6 γυΠ5ἀ!ςίίοη οὗ ἴπ6 Οδυγοΐ,, 2.6 
ΠαΓαΪγ ταϊϑεὰ ἤογο. ΨΜδὲ 15 πότὸ ἰῃ πιυεσϑίίοη 
15 ἰθξαὶ Ὀσυπάδρο ἴο 8Δη οὐϑοϊοῖθ ϑγϑίεπη. Α5 ἴο 
ἴΠ6 νου, [ἢ ἰ5. ποῖ οὗ στλιοῖῆ πηοπιοπὲ νυ Ποῖ ΠΟ Γ 
νγ6 τοραγὰ 11 85 ᾿πιοσσορδίνο οἵ ἱπάϊοδίνθ [ἢ 
ΟἸἾΠΕΙ σα56 ἰδ ἱῆνοῖνοβ δὴ ὀχροβίυϊδίϊοη. 

11. ἐπ υδἱμ] 866 ἀδουθ οἡ ἴΪ. 2. 

10. 18. ΗΕΚΕ ΤῊΗΕ ΑΡΟΒΤΕ ΓΝΤΕΚΡΟ- 
ΓΑΤΕΒ ΑΝ ΑΡΡΕΑΙ, ΤῸ ΗΙ8. ΟΟΝΝΕΚΤΥΒ ΟΝ 
ΤῊΕ ΟΚΟΟΝΡΌ ΟΕ ΞΒΥΜΡΑΤΗΥ. 

ΗΟΘ 5ιάάδηΥ ἱτηρίογος {Πεπὶ, ἔογ {86 δᾶῖκε 
οὗ 5γπιραῖῃγ, παῖ [ΠΟΥ πᾶν Ὀ6 δὲ οὔθ νυ ἢ 
ἢϊπὶ ἴῃ {Π656 ἱπηροτγίαηϊ φιεβίίοηβ. Οπος ἴῃοτς 
δὰ Ὀϑθπ 186 υἱπγοϑὲ ἀη1γ οὗἁὨ ἔξο!ηρ Ὀεΐννθεη 
1ποπὶ δηὰ δῖπι. ὙΝῺΥ ββοιϊά ᾿ξ πονν Ὀ6 ἀϊ5- 
τυτρεὰ ἢ 

1Δ. Βγείῤγεη]ὴ ὍῊΪ5 ννυτὰ δἴ οπος ἀϊβέιιδ65 
ἃ ἰδηάογ δοὶπρ νοῦ {π6Ὸ γἤοΪῈ ΡΑγΑΡταρῇ. 
566 Υἱ, 1, Δη6 Θϑρθο δ! γ νἱ. χ8. 

δὲ α. 1] αν} [1 ΔΊΟΓΑΙΎ πὰ σογτεςῖγ, " θ6- 
ΘΟ;10 845 ἷ Δπ|.᾿ (ὑοπιὸ ἃηά 5ἰαπα οὔ ζηΥ͂ 
Ετουπά ἢ ἔογτ, μὸ δάάβ, 1 οποὸ ἰδές τ οἱά 
ξτοιπά ἴῃδὶ 1 πιρἢϊ βίδηά οὐ γοιγβ. 
“ον 1 ανε ὧ’ γὲ αγε)] 1 Ὀδοᾶπια νηὶ γου 

ΟΑΙΑΤΊΙΑΝΘ. Ἱν. [ν. 1ο--- Ἰ 4. 

Ι σι; ἴον 1 ἀπὶ 48 γε ἄγό: γὲ ἢλνε 
ποῖ ᾿η]υτοὰ πια Αἵ 4]]. 

12 Ὗε Κηονν πον τῆτγουρἢ ἰπῆτγ- 
ΤᾺΠΥ οὗ τῆς ἢεϑδῆ 1 ργεδομθα τῆς ρο9- 
Ρεὶ υπῖο γου δὲ τῆς ἢἤγϑι. 

14 Δπά πὰγ τειηρίδτίοη τυ] ἢ νγᾶ8 
'π ΠῚῪ βεβῇ γε ἀδϑβρίβεα ποῖ, ποῦ γε- 

Α1Ὲ πονν. [ξᾶνε ὕρΡ ἔδγ πιοτὸ ἴδῃ ἷ δεῖ γου 
ἴο ρβῖνε ὑὕΡ. 1 μᾶνθ ὉΡ 411] ΠῚῪΥ ἢογρα ἌΓ 
ΤΕ ἰου5 τηδχίπη5, 41} ΤΥ σπογιϑῃοὰ Ηρθῦτγεν 
ἰγεαβγοβ Ορ. σὕ (ὐοσ. ἰχ, 21, δηὰ δϑρθοῖδ !ῦ 
ΡῺ]}. 1. 4--9. 

7ε ῥάᾳυε πο ἐπήμγεά πιὸ αἱ α] ΜΝ ὸ τυυσὶ 
οὔβογυθ (δὲ ἔογ ἴῃ6 πηοπιοηΐ ἢδ 15 ἀρρθδὶηρ, 
ΤΏοΓ οὐ ἴδε στγτοιυηά οὗ 5Ξγτηραϊβεῖς ὑπιῖγ ᾿πδὴ 
Οἡ ἴμδῖ οἵ ἀορπιαῖῖς γαῖ, Ηδθ ἀθορὶν ἔδεϊβ 
ΠΕΣ ῥγεϑοπξ βοραγδίΐοῃ οὗ ϑϑηςζ πιοηῖ. 511] 
Ὧδ6 ἢδ5 πὸ ρεοιβοηδὶ σοπιρίδιπὶ ἴο πιᾶκθ. Ηδ 
σΑΓΟΓΪΥ συᾶγὰβ δραϊηϑδὶ 50 ὈΠΝΟΓΙΠΥ ἃ Π|15- 
ἰηϊογργεϊδίίοπ οὐ ἢ]5 πιεδηΐηρ. Δ θη {ΠΟῪ 
ψεγο ἰοροίμεγ ἰπῃ Οδἰδίϊα, 50 ἔδσ ἔτοπι “" 1π]ὺΓ- 
ἴῃ ΠῚ Πὶ ἴῃ ΔΠΥ͂ ΜΥΑΥ,᾽ ΠΟῪ ϑῃοννοά ἴο ἢϊπι τῆς 
δτοδίοεσί ἀπά τηοϑὲ δ πυϑιαϑς Κιπάποσθ. Τδθ 
τοὺ Ὀγδηςς οὗἁὨ [15 Κιπάποϑο δηὰ Ἐπ 54 5π|, 
᾿ηἀοορά, ἔοστηϑβ ραγὶ οὗ πὸ στοιιηὰ οὗ ἢ15 ρσγοβοηΐ 
ΔΏΡεΔ]. Το ἴδηβε οὗ 4]} 186 νογθ5 ὁ" Ἰη]υγοά,᾽" 
ἐς ργοδοῃοα," ““ ἀεϑριϑεὰ," ““ τοσεινοά," ἰ5. 186 
586  Δηὰ {Π6 σοίεγεησθ ἰῇ 411] βεετη5 δου θη 
ἴο ὃ6 ἴο 6 54π|6 ρεγὶοά οὗ {{π|6. 

18. ἡῤγοισὺ ἐπήγηρηῖν οΥΓ ἐδ 5 }}] οἈ δο- 
οουππῦὺ οὗ 8 διίδοῖς οὔ ὈΟΑΊῚΥ 1111688. 
ὙΠΟ 15 ηὸ ἀουδι (πὲ {{π|8 15 ἴῃ6 δοςσυγαῖδ 
{Γδηϑίδίίοη. [1 5θθπὶ5 [δὲ οὐ ἢἰθ ἢγϑϊ υἱϑδὶ ἴοὸ 
Οαϊαίία, με ννᾶ58 Πἰηάἀογοὰ δηά ἀεϊδιποὰ Ὁγ [18 
συ; δηά (ἢ]5 Ἰϑρὰ ἴο ἃ ἢ]}} τεσθρίϊοη οὗ 186 
Ὀ]οβδίηρ οὐ ἴῃ. (σοβϑρεὶ Ὀγ ἴπθ6 (ὐαἰαϊίδῃβ. Ηδ 
ΓΟΟΔ]}15 ἃ τηοϑῖ [οι ἢ ῬΡΑ55ΑΡ6 11) ἢ15 ΟΧΡΟΓΙΘηςΟ 
δηὰ {ποῖγβ. εϊδιποὰ ἀπιοηρ [ποτὰ ὈΥ ΗΠ|π655, ἢς 
ἀοιιδῖ]6ς55 σοη ἴῃ6 τοῦτο ὕροη {ΠεῚγ δἤες ΟΠ : 
δηὰ ΠΟΥ ςου]ά ποῖ δαϑὶν ἴογρεῖ 41} {Π6 εἰγ- 
οσυμπηϑίδηςοβ οὗ ἰπδὶ {ἰπ|6. ὙΠῸ ρἤγαθο “ γέ 
Κηονν " ἄρρθα]8β8 ἴο 1δοὶγ νυἱνι ἃ τεοο]]οςτίοη οὗ 
[δὲ εἶἰπιὸ ;---ν Βιοἢ, 1 τᾶῪ Ὀ6 οὈϑεγνθά, σοστὸ- 
βροηάς ἢ Αςίβ χν!. 6. Απὰ 1 ννυς σοϊῃδῖπὸ 
1ῃϊ15 οἰγοιιπιδίδηοθ ἢ νν παῖ ννὸ τεδὰ ἰῃ Αςίβ 
ΧΥΪ. το, Ὑν ΙΓ ἢ ἱπλρ] 165 ταὶ 81 Σὺ κὸ ννᾶ5. ΠΟῪ 
ΨΠ δὲ Ῥδυὶ, νγὸ ἅγὸ Ἰδεά ἴο σοπ)εοΐυτο παῖ 
1815 11π685 ΠΔΥ πάνθ ἤδὰ ϑοπιείμιηςζ ἴο ἀο 
ἢ τ} 15 σοπηρδηϊοηϑῆρ οὗἨ ἁ {πε Ὀοϊονεὰ 
Ρἢγϑιςοίδη " ((οἱ. ἵν. 14). Α5 ἴο ἴῃ ρτοδϑοὶς 
Ὠδίιυτο οὗ (ἢ15 1|1Π655 566 ποΐθ ου ἴδ6 ποχί νϑῖβο, 
ΨΒοτο δῖ Ῥδὺὶ ϑρϑᾶκβ οὗ 1[ἴ ἴῃ ἰδπριάᾶξε οὗ 
τοιηδῦκδῦ]ο ἔογςοε. 

αἱ ἐδὲ ἢ Ἧδε μαά Ὀδοη ἔνῖοο ἴῃ Οα]δδ 
(Α-ςἰβ χνὶ. 6 δηά χχ. 2). Ὑ οτο ἀρρϑαῖβ ἴο ὃδδ 
ΠΟ ἀουδὲ πὶ ἢ τγείθυβ ἴο ἴῃς δλγ!οῦ οὗ {8686 
Οὐσοδϑίοῃβ ; δηὰ [Π]5 15 δὴ δἰδπηθηΐ οἵ 5οπὶδ 'π|- 
Ροτίδηςο ἴῃ πε ἀεϊεττηϊπαίίοη οὗ ἴῃς ἀδῖς οὗ 
[86 Ερίβι]ῖθ. δ6ὲ ἴῃς [πἰγοἀμυςίοη. 

14. »"ν ἱοριῤία οι «υδίεδ᾽ «υὐαᾶςῷ ἱπ τ. ,Ἴω48} 
Ὗνε ποιοῖ βτθὶ ἤχ, ᾿ἴ ννὲ σδῇ, οὐ ἴδῃς τισὰϊ 



ΔΟΑΑΙΑΤΊΙΑΝΘ. ΙΝ. 

)εοιτεὰ ; θυῖ τεςεϊνεά π|Ὲὲ 48 Ὧῃ δηρεῖὶ πᾶνε ρἱυςκεά οὐ γοιιγ ονγῃ εγαβ8, δηά 
οὗ (ὐοά, εὐεη 25 ΟἸγιβὲ [6ϑιι8. ἴδνε ρίνεη τδεπὶ ἴο ΠΊΕ. 
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ιΟτ, φως 5. δετγε ἴβ8 τῆθη τῃε Ὀ]εββεάπεβϑ 16 Απὶ 1 τπεγείογε θεσοπια γουγ 
ἐάσει. γε βραΐε οὔὴ ἔογ 1 Ῥεὰγ γοι τεσογά, δηαπλΥ. θεσδυδα 1 [6] γου ἴδε {τυτῃ ὶ 

δῖ, 1 ἐὲ ῥαά ῥφέη ροβϑιῦ]ε, γε ννου]ά 

τοδάϊηρ ἰπ 1818 ρἷδεοθο. ὙΔΟΓῈ 5θεπὶ5 η0 ἀουδί 
(δαῖ τὴρ οοττεοῖ ἔθη 15 “ΥΟῸΣ ἰετηρίδίοη 
ὙὨΙΟὮ ννᾶϑ ἴῃ »,}) ἤεβἢ.") Α58 ἴο πηαπιιβογρὶ 
ΔΙ ΠΟΥΥ, 1815 15 οὔθ οὗ ἴδ οδϑ65 ϑνῆοσο (ἢ6 
διηδῖς Μ5. ἰυτὴ5 (6 Ὀδίδησθ. Μοζβξβονογ 
1015 15 δὲ ἢγϑβι σῆς {π6 τηοτο αἰ βῆςυ]Σ τοδάϊηρ, 
ὙΨἘ116 οἡ οἷοϑα ὌἼχαιηϊηδίίοη 1 ἴὰγηϑ ουξ ἴο Ὀ6 
1ὴ6 πιοϑδὲ ἴῃ ΠΑΙΤΏΟΩΥ ΜΠ {π6 βοηογαὶ βρὶπί 
οὗ ἴῃ6 ρᾶϑϑᾶρδ. 

Α8 τοραγάβ ἴῃς παῖυστε οἵ [Π]5 βυβεγης 
δηά Ὠιπι]δίϊοη οὗ δὲ Ῥδὺὶ, ψ ς ἢ ἱηνοϊνοὰ 
εἰ {ρηγρίδίοη," ἴῃ ἃ Οφεγίδιπ ϑεηβϑθ, ἴο ἴῃ6 
Οδἰδίϊδης {ποπίβοῖνοθ, ἴπογο ἴα πὸ (ἸΒΊ ΟΪΥ 
ἴπ ἰἀοπεεγιην αὶ ἢ ἴπῸ “πόση ἴπ ἴπ6 ἤσ5ῃ," 
πδιηθὰ υνἱῖῃ 50 πιυςῇ δον ἴῃ ἴῃς δεσοπά 
Ἐρίβ:]6 ἴο ἴῃ (σον! Π]Δ118. 
ΤΠΕ ρύθοῖθο ἕοιτη οἵ (π6 πηλίδαυ ἴἃ νν}]}} 

Πονετ Ὀ6 ροϑβϑιδίε ἴο αϑοογίδίη (οπὲ ΤΠΘΟΥΥ ᾿5 
ἰουςοὰ δεῖονν ἴῃ ἴδ ποῖθ οἡ υ. 1.5), ἀπά ροῖ- 
μᾶρ5 ἴξ 5 ἔἕογ ἴπ6 δάναπΐαρε οὗ ἴῃς (ἢ γβιδη 
Οδυτοῦ, τμαὲ δᾶςἢ ευῆογοῦ ψν1}} τῆ Κ οὗ ἢΪ5 
ΟΥ̓ ο856, ἰῃ τγοδάϊηρ δῖ δι 75 ἰδῆριιαρο. [{ 
ἰ5 οἰθασ ἰῃδὶ ἰ νγᾶ5 δοπῖθ ὈΟΟΪΥ κυοπηρ, 
ὙΠΟ Βιπάογοὰ ἢΠἰ5 νοῦκ, ἀπά νυν οἢ μ6 ἀθορΙῪ 
[ε]ῖ ἴο Ὁ» δυπι! δίς. [ἴ ΠΊΔΥ ἴῃ 80Πι6 νΥΑΎΥ͂ 
Πανὸ ἀϊεῆριγεοά ἢἰ5 ἀρρθάσγδηςο ; δηὰ ἴτοπι ἴῃ 
ἰδληρυδρο ἰῃ 2 (οΥ. χὶϊ. γ, ΠΟΤῈ ὁ οἴαϊκο ἴῃ {6 
βεβὴ " ννουϊά ὕδε τηοῦθ δοςυγαΐο [ἤδη “ἴῃοτη 
ἴῃ ἴ[Π6 65}, 10 5 παίυγα! ἴο σοποϊιάδ {πᾶῖ ᾿ξ 
ἰηνοϊνοὰ στοδὲ ρα. 866 ἴδ ποῖς ἴποῦα. 

Α5 ἴο ἰδὲ οἶδεν Εριϑί]θ, ἴο ννῆϊςῇ τοίδγθησα 
δλ5 [υ8ὲ Ὀεδη πηδάς, 1ἴ 15 ἱπιρογίδηϊ ἰὼ οὔϑετνθ 
{8αἱ ἰἴ ννᾶ5 σοπίειρογαγυ, ἀπὰ Πα ᾿ξ 15 θουηά 
ἰορείπογ ΌΥ ναῦουβ δι 0116 ᾿ἰπκ5 ἢ (δὶ 
ὙνΠΓἢ 15 Ὀεΐοτε υ.5. 866 ἴῃς [πἰγοάἀμοίίοη. [ῃ 
ἴπο5ε νΕΓῪ ραϑϑᾶρεϑ, ἴῃι15 με σἸΟΘοΙν τορεῖθοῦ, 
νὰ δᾶνο ἃ νεγῪ δἤἴεςτης μπ οΟὗἨ ἴῃ6 σοπιθος- 
ὕοη. Με ϑ5εθηὶ ἴο 5866 ἴῃ6 Αροϑίῖϊθ ᾿ῃγου σὴ 
δηὰ (σου ἢ νν ῃδη ννὸ βἰιάγ (ἤδη ἴῃ 1815 νγᾶγ. 
11 5 ΙΖ ΏΪΥ ργορδῦϊα ἐπαΐ ἢ6 ννᾶ5 δὲ (ἢ]5 ὙΘΓΥ͂ 
πιὸ 5 ΗΠ  Πηρ ἔτοπὶ ἃ τϑοισγεηςς οὗἉ ἢ]5 ραϊηδι] 
δηὰ ἀσρτγεϑϑιπρ πλϑ δαγ, 

Α τείογθησθ πΙΔΥ ἰς ΔΙ]οννοὰ βογε ἴο ἴῃ6 
.Ἡυϊδοδη 1,θοϊιγοβ᾽᾽ ἴῸὉΓ ᾿8όο οἡ “ Ἴὴ6 ΟΠὰ- 
ταςῖοσ οὗ 81 Ῥδυϊ," ,χγὰά οά. ρ. 8ης. ὙΠ ογο (86 
(8563 οὗ δὲ Βειπιασγὰ δηὰ οὗ ΑἸἔγοα {πε Οτοαῖ ἂτὸ 
Ὀγουξηι Ὀχιψαγὰ ἴῃ σοπιραπϑοη δηά {ΠΠιιϑῖγα- 
ὕοη. ΟΥ̓ Κίηρ ΑἸἕτεά ἴἴ ἰ5 βαιά ΟΥ̓ Αβϑού, ἢ 5 
ὈΙορτάρδογ, “ Ης οηϊγοαῖϊεα οὗ Οοά β πποῦου 
(παῖ ἰῇ Ηἰἴ5 Ὀουηά]εθθ οἰοπηθηοΥ Ηδ νουϊάὰ 
Ἔχοθδηρο ἴπεϑ6 ἰογπηθηΐϊβ (ὉΓ 5οπὶθὸ ᾿ἰρῃογῦ 
ἀΐδβοαϑο - δυῖϊ νυν [ἢ 15 σοπάϊτίοη, [δὲ τα σπου ϊά 
ποῖ 58ονν 1[156}{ ουϊνναγαϊγ, ἐε: δὲ σῥοωίά δὲ απ 
οὐγεεῖ οὶ εοπίοπρι, απ ἰεη. αὐΐξ [ο δεέμϑ! ν»ιαπ- 
ἀδιπά; ῶν δὲ ῥαά ἃ φγεαὶ ἀγεαδ 97 ἀην “μεὸ 
εο»πηρίαϊπ! κα’ νιαξες νιθη μσεΐρες ον σοπέεηπρεδίφ." 

)ε ἀειβυεά ποῖ, ποὺ γεΐεεὶσ 4] ΜΝ ὁ 586ὲ ἤοῖθ 

17 ΤΠΕΥ ΖεδίοιιϑὶΥ αῇξεςϊ γοιι, ὀκὲ 

[Π6 βίποϑϑ οὗ {π6 τοδάϊηρ, “γον τοπιρίαζίοη.᾽" 
ὮΙ Οφ]διδηβ σἢϊ ὑπο γ δυςἢ οἰγοιπηϑίδης 65 
Βᾶνς Ὀδοη τετλρίοά ἴο Ἰοοῖς ὕὑροη δὲ Ῥδὺ] υυνἱδ 
δοιὴθ Κιπά οὗ Ἰοδίπίηρ ; ΟΥ̓ δἱ 41] ενθρηῖβ ἢ 
ἱπιαρίποα ἰΠαὶ ἴΠογ παρ ϊ Ὀ6 50 ἰεπιρίεα ; δηά 
1ῖ 15 ρατί οὗ ἢ15 γγαϊίτυάθς [Π4ὲ {πον ἀϊὰ ποῖ 
γἱεἰά ἴο ΔΩΥ 5ιισἢ “" τεπιρίδιίοη."" 

16. ῥεγε ἐς ἐῤέη ἐδε ὀίειεαἶπει: γὲ “ῥαζε 
9732) [ἃ 5 νεῦῪ ἀουδιδι! νυ μεῖθοσ τὰ οὐρδὶ 
ἴο τεδά “" «υδέγε (θη αὶ ") οὐ “" «αὐδαΐ ἴποη δ" [ἢ 
πὸ ἔοττηοσ, (86 πιοληῖηρ Ψ}} 6 ὁ ψνμδῖ [5 
Ὀοσοπηθ οὗ τι ἐεϊϊοϊϊδιίοη οὗ γοιυγϑοῖνοβ, 
ὙΠΙΟἢ ννᾶ5 50 σοπϑρίσυοι5 ἤθη 1 ννὰ5 ἢ 
γου ᾿" {δ᾿ ἰδέζογ, ἰμεή ἴπ6 Αροϑίϊο 84γ5-- 
ἐς δὶ νγᾶ5 αὶ ἀοπγχοηϑδίγαςζι νθ δη ἢ ιι5125Πὶ 
Οὐ ΠΙΥ δΔοσοιυηΐ ψοΠ, [ἔ ᾿ξ 15 50 ϑοοῦ ρδϑϑοά 
ἌΝΝΑΥ ν᾽) [Ι͂ἢ ΔΩ͂ οᾶ56 ΜὙΡλῚ ΠΛΔῪ 51} 566 ἴῃ 
(15 βοκίοποϑα δὴ ἱπαϊοδίοη οὗ [6 ἀδιαήδη 
σμασγαςῖοσ. 866 {πὲ [πἰγοάἀποίίοη. 

76 «υομά ῥαυε ῥίμεξεά Σ}οἰμΐ γομγ' ο«υη 6744} 
ἼΠοτο 15 ηοῖδίης ἴῃ ἴῃς οΥρῖπαὶ ἴο 50 }ἾΠΤ (6 
εππρη δίς “ γουγ οὐνὴ" ἴῃ ἴθ Αὐυϊμοτγίϑεὰ 
Νοεγβίοη. Τὸ ρῆγαθο υϑεὰ ὉΥ δῖ Ρδιιὶ 5 
ΒΠΊΡΙΥ ἃ ργονθγθίαὶ πιοὰθς οὗ Ἔχργεβοιηρ (Π6 
υἱπιοσῖ ἀονοίΪἼἯοη. νοιβίοιη ψίνος βονυθγδὶ 
ΘΧΑΠΊρΡΪ65. "“ ΥΟΓ ΥΕΓΥ Θγ65᾽) ννοιὰ εῖνο ἴἢ6 
τροδηιηρ Οὗ ἴΠ6 Ρἤγαϑθ σοστοςῖγ. 
ἢ [15 οἰ ςῖσπὶ ἘΠ γῈ [2115 ἴο ἔπ στοιιηὰ 

οπο οὗ {86 οδιοῖ ἀγρυπηθηῖς ἔοσ Ἰἀθηςἔγίηρ δῖ 
Ῥδυ} 5 “Ἃ1ἾὨογη ἴῃ ἴπο ἤδϑῃ " ἢ ϑοπὶα α|5- 
ἐγοϑϑίηρ ἀοίδςϊ ἰπ 5 σγοϑιρηῖ. Αποῖδπογ ἀὐρὺ- 
ταθηΐ ἔογ {Π|5 ἸΒθοΥΥ ἀγάγῃ ἔσοπι [ἢ]5 ἘΡι 5116 
(υ]. 11) ἰῇ ςοππηεοϊίοη νυ βοπὶα βυρροκοὰ 
ῬΟΟυ ΙΑ οὗὨ ἢ15 παηάννεη 15 ἃ ρυγε 45- ὁ 
βιπιριίοη, 45 νγῈ 5}]} 566 Ὀεΐονν. 

16. “»ὄι 1 ἐξεγεζογε ὀεζορις γομγ 4π60»}} 
Ἧε [5 ξοίπρ ἴο δύ, “80 ἴδῃ 1 πὶ Ὀθοοπια 
ΥΟῸΓ ΘΠΘΙᾺΥ ;᾽ Ὀυϊ Ὠ6 ἴὰυγη5 ἴῃς ϑεηΐθεησο ἰηΐο 
πὸ χεπίϊοῦ ἔοστη οἵ ἃ ᾳιιϑδίίοῃ. 

ὀγεσιμὁ 1 {εἰ γομ ἐδ ἐγ [Ιἰ 5 Ὀεβὲ ἴο 
δάδπογε ἴο {πὸ ρτίοεϊρίδὶ ἔοτπη οὗ ἴῃ6 οὐδ], 
ἄπ δΒΡοδ χη ὅπ ὑχαῦῃ 0 γοῦ. ΟἸΠοτ- 
νυν ϊϑ6 ἴῃς ψογάβ στ βῆϊ ϑθοπὶ ἴο τοῖετ ἴο [86 
οἴρος οὗ τῆς ργόβοηϊ ἰεϊίεγ, νυν δῖος δὲ Ῥδὺ] 
σοι!ά ποῖ ΡοϑϑιΟΪΥ Κηονν. [ἴ ἴ5 ργοῦαῦϊο (ἢδξ 
6 τοῖσβ ἴο ψῇῃαῖ πα δὰ οὐϑεγνθά οὐ ἢΐ5 
ϑοςοπὰ νἱϑὶῖ, νμέη σινίηρ ἴμοπὶ ννΑγηϊη 8 
δἰ πΊ 4 ἴο ἴη6 ῥγθϑοηῖ. 

17--2ὧ’Ὸ. ΤΉΕΙΚ ΒΕΤΚΑΥΕΚΒ ΗΑ ΝῸ 
ΚΕΑΙ ΚΟΝῈ ἘΟΚ ΤΠΕΜ, δύσῃ Α8 ΗΕ ΠΑΡ. 

Ης Ἔὀχροϑοβ ἴῃς Ποίϊονν δηὰ ἰπϑίπσογο ποῖ ϊνοβ 
οὗ ἴοϑο ννῇο ἅγὸ ραυϊηξ Τοιιγί ἴο ἴπ6πὶ, δηά 
ξἶνο5 δχργεβϑίοῃ οὔςθ στηοτε ἴο ἢΐ5 Οὐγῇ ἱπίδηϑθ 
ὙΘΆΓΏΪΏΡ ΟΥΟΓ ἴΠ6πΠὶ. 

17. Τρεν πεαϊοιἱγ αὔεεῖ γομ, δμὲ ποὶ «εἰ 
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ποῖ νγ6]] ; γϑᾶ, {ΠῸῪ ψουά Ἔχοϊυάς 
ἐ Οτν το ἔγου, τῆλ γε πιρῃϊ δβεςξ τΠεη]. 

18 Βυῖ ἐ ἐς ροοά ἴο Ὀε Ζεδίουϑ Υ 
αἴεςῖϊεα αἰνγαγβ ἴῃ α ροοά ἐῤίηρ, ἀπὰ 
ποῖ οηΪγ ννῆεῃ 1 πὶ ργεβεηῖ ἢ γου. 

19 Μὺγ [πῆ οι] άτεη, οἵ ψ μοι 1 
{γᾶν 81] ἰπ Οἱ δρδίη τη 6}} Ογίβε θὲ 
ἰογπιβά ἴῃ γοιι, 

20 1 ἀεβῖγε ἴο δε ργεβϑεηΐῖ ὑγιτἢ γου 
Ι Οἵ, Ζαρε πον, ἃΔπἀ ἴο σῆδηρε ΤΥ νοῖςε ; ἔογ "1 
προ ά τλπά ἴῃ ἀουδε οὗ γου. 

Ξς24 [ν. 18----21. 

21 Τὲῖϊ πἰε, γε τπας ἀεβίγε ἴο 
δε υὑπάεγ τῆς ἰᾶνν, ἀο γε ποῖ ἢεᾶγ 
τῆς ἰαννὴὺ 

22 ον ἴἴ 15. ψυῦτίεη, τῆλε Αθγὰ- 
ἤλπιὶ Πλὰ ἴννο 8οη8, ἴῃς οὴς ὈγΥ͂ ἃ 
δοπάπιαιά, τῆε οἵδε ὈΥ ἃ ἔτεε- 
ὑγοϊηδη. 

22 Βυῖ ἢς τυῤο τᾶς οὗ τῆε Ὀοπά- 
Ὑγοηδη ννᾶβ δοῦη δήῆοσγ τῆς ἢσβὴ; 
δυῖ ἢς οὗ τῆε ἐτεεννοπίδη τῦας ὉΥ͂ 
ΡΓΟΙΊΪ56. 

ὙΠΕΥ πηδηϊέεϑι {πὸ υϊπηοϑὲ ἱπίεγοδε ἴῃ γου, ἴῃ 6 
υἱπηοβῖ τορασγὰ ἔογ γοῦ : Ὀυῖ {ΠΕΡ πιοίϊνο 5 ἃ 
Ὀδὰ οπο; [ΠΟῪ τῆᾶκο {Ποπηβοῖνοα γὙΟῸΓ ραγι! ΖΔ 5, 
τηδΐ γου ΠΊΔΥ αἰδοῖ γοιιγβοῖνος ἴο {Π6ῚΓ ραγίγ. 
ὝΠ15 5 ἴπ6 ἔογος οὗ νυῃδῖ σοποϊιιάθθ ἴῃ6 νεῦϑὲ 
---ἐτῃδὲ γε ὐξηϊ αἴἶεςϊ {Π6η}.᾽" 

ἐδεν «υομἱά εχείμάς γομ] ΤΠΟΙΓ ννιϑἢ 15 ἴο 
ἰϑοϊαίθ γοιυ ἔγοπι ἴΠ6 ρεηογαὶ Ὀοαγ οὔ βουπὰ 
ΟὨγιβιίδη Ὁ ενειβ, παῖ ἹΠΕΥ ΠΊΔΥ ΒΊΟΥ ἴῃ 
δανίης γου ἰἀοης θα νυν} {ΒΕ σἸααε. 

18. ἐῤ ἐς χοοά 1Ιο δὲ πεαϊομοἷν αὔέεοίεά αἰαυαγ: 
ἐπ ὦ ξοοά ἐῤιησ)]Ὶ ΑἸΙ [15 πιδηϊξεβίδιίοη οὗ 
ὙΥΆΤΤη ἔθος ἰ5 ροοά. [{ 15 ΌὉΥ Ποὺ τηδϑδῃβ ἴο 
δε Ὀϊαπηοά οἵ ἀοδριβοά. [{ 5 ροοά ἴοο ἴο Ὀ6 
πὸ οὐ]εςξ οὗἉ 5ιιςἢ ἔδεϊπρ, 1 ΟὨΪΥ ἴΠ6 σδιι56 15 
ξοοά, διὰ 1 ΟὨΪΥ ἴΒοτα 15 σοῃϑιβίθηογΥ. ΤῊ 
ΒΟΟΠῚΒ ἴὦ ΟΔΙΙΎ 115 ΟἹ ΓΘΟΥΤΘΟΙΥ δἰοηρ ἴῃς 
ΑΡροϑίϊεῖβ ᾿'π6 οὗ ἱποιυρξ ἰο ννμαῖ ἢδ 5 γ5 δἱ 
ἴῃς ὁπά οὗ {Π6 νϑῦϑθ, “"" ποῖ ΟΠΙΥ ννῆεῃ 1 4Πὶ 
Ρτοβοηῖ νυ γοι.." Οπςὲ πὲ δὰ Ὀδεη ἴπ6 
οὐ]εςξ οὗ διις ἢ πιδηϊξεσίδιίοη οὐ ννάττὴ ἔθει ηρ, 
ΠΟ 6 νᾶϑ δπιοὴβῷβ ἴδεπὶ. Νον 4}} 15 
σμαηροά. ΟἾΠΟΓΘ ἀγα Ὀθοοῖης ἴδε οὈ]οςῖ οὗ (Πϊ5 
ἔδο]ηρ, ἀπά [ἢ6 σδι56 15 πὸ ἰοηρογ ἃ βοοά οπα. 
Α5 ἴο [86 ρψγπητηδγ, ᾿ξ 15 ἴο Ὀ6 οὈϑογνοὰ {Πα 

. ζηλοῦσθαι 156 ρᾶϑϑῖνα, δηὰ ἀθποῖθσ ἴο ὃδ 
ΖΕΔ ΙΒ Υ σουχίος,᾽" 

19θ.0 ΔΜΜὯνῪ με εὐ ἰάγεη) Ιἴ 5θθπὶ5 ἔοσ ἃ 
ΤλοπΊοηΐ 45 ἰἔ δῖ [οδῃ ννεγὲ βρεακίηῃρ. 866 ἢἰ58 
ἢτϑὶ Εριϑῖ]ϊθ. ὙὍΠὸ ἰδριανρο 5 φαϊα απίαμθ ἴῃ 
δ: Ῥδαὶ; Ὀυζ 11 ῥτοςίβε!γ ἢ {π6 πιεΐδρῃου ἴῃ 
{Π6 δεπίθηςθ, δηά ἰζ ργοϑθηΐβ ἴο {π6πὶ δῃ ἀγρὺ- 
τηοηΐ οὗὨ ἸπηΘΠ56 ἴογοα. Ηδ ννᾶβ, βρ γι }} Υ, 
ἴῃ ἃ Ρδγοηίδὶ σοϊδίίοη ἴο ἴμθπι, νυν ἢ ϊς ἢ σοι! 6 
διάγοά ὈΥ πὸ οὔθ εἶδα, Ορ. σ ὅοσ. ἵν. :ς, 
“Ὁ ΒΟΙΡὮ γ6 ᾶνα ἴοπ ἐπουδαηὰ ἱπϑίγιςίουβ 
ἴῃ Ομπγδῖ, γεῖ πᾶνε γε ποῖ ἸΔΩΥ ἔδίΠΕΓΒ ; ῸΓ 
ἴῃ ΟὨπΠβὶ [εϑὺ5 1 ὕᾶνα θεξοίζθη γοι (του ζἢ 
6 (ὐσοϑρεϊ.᾽" 
9 «ὐδο;ι 1 Ἰγαυκσὶ! ἱπ δίν1δ αρα!ηὺ Ὅς 

Ῥδγθηΐδὶ σοι οη 15 Οχ ργοβϑοή ἀπάθγ ἔπ ἰοηάοτ- 
ἐϑὶ ἔογπιὄ. ΗὀἜἬς νυϊεβ ποΐ 45 1ποῖγ ἐλ Βου, 
δυξ 85 {πεῖτ πιοῖποτ. ὙΠῈ 58 Π|6 ἱτΠΔΡΌΤΥ [15 
ἰουπὰ ἰῃ τσ ἼΠ655. 1. γ, "Ενδθη 85 ἃ ΠΙΓΒΟ 
ΠΟ ποῖ δὲν οαυη ΠὨΠ]άγρη." 
ὠρ Οὗγμὲ δὲ δογρνιεά ἐπ  γοβῇῦ Ὅπ|π] γε 

ζοπλΘ ἴο 86 [1}] τηδίυ τ γ οὗ ΟἸγιϑιίδη Ὀἰσγίῃ, 

20. 1 ἀεεέγε ἐο δξ ῥγεεη «υἱῷ γομ] 1 νυϊϑἢ 

νν 6 ὙΟΓΘ ΘῆΟ6 ΠΊΟΙΕ ἕδος ἴο ἴδεθ. ΤΤΠ15 ἰ5 ἴο 
Ὀ6 σαγ }} ϑεῖ ϑιἀθ ὈὉΥ βἰάθε νυ ννρδὲ ννε Βπά 
δῖ {Π6 δηά οὗ σὙ-. 18. 

19 εραηψε 7,7 οἱεε]ὴ Ηξ Ἰοηρβ ἴο Βπὰ ἰἴ 
ὈΠΠΘΟΘΒΒΘΑΤΥ ἴο βρεὰῖκ νυ [815 ΘΟ ΓΙ Υ  δηὰ 
ἢδ 5 βδδηρίϊηα Θηου ἢ ἴο πορο ἰδδῖ τ ννου]ὰ 
ποΐ δ ὨΟΟΕΒΘΔΙΎ 1 ἢ σουϊὰ 6 νυν τδεῖῃ 
ΟὨςΘ6 ΠΊΟΓΘ. 
ῶν 1 “ἰαπά ἐπ ἀομδὲ 9" γομ] ῊΙ5 15 ζ}}} οὗ 

ἔδο]ηρς. Ηε ἰ5 δυβεηϊ ἔτοτῃη ἱποπὶ; δηὰ ἢς 5 
Ρεγρίοχοὰ 85 ἴο ναὶ ἢῈ οὐρὰϊ ἴο εἰ ηὶς οὗ 
[πὲπὶ δηὰ ννμδῖ πὸ οὐδ ἴο 54Υ ἴο 1Πεοπ). 

42]- 391]. ΤῊΕ ΗΙΞΘΤΟΚΥ ΟΡ ΑΒΚΑΠΗ͂ΑΜ 
15 ΠὈΡΡΓΠΙΚΕΝΙΒΕ ΑΝ ΑἹΠΕΟΘΟΚῪ 5ΤΆΙΟΤΙΥ ΑΡ- 
ῬΙΩΙΘΑΒΙΕ ΤΟ ΤῊΣ ΟΑΒΕ ΙΝ ΠΑΝΡ᾿. 

Τῆς ΑΡροβί!ε 5 ἐμβοιρῃϊ τονεγῖβ ἴο Α Ὀσγάῆδπι, 
δυῖ ἴῃ ἃ πὸνν ἔοσγπι. Ηε 665 ἰη ἴῃς ἱπεϊἀθηΐβ 
οὗ τμ6 Ραϊπδγολ᾿β ἴθηϊ δηςς!ραῖοηβ οἵ Οοβρεὶ 
ῬΓΏςΙρ 65, ἃπὰ ἃ τϑῆθαγβαὶ οὗ ἴῃς υπηκὶπάμδϑ5 
ἴο ψνὨοἢ ΠΟΥ ΒΟ δοτγου!Υ δοσερὲ [Ὡς 
Οὐοβρεὶ ἴθ Ἄχροβθα, 

421. γε ἐῤαὲῤ ἀεηῖγε ἐο δὲ ὠπάρν' δε ἰασαυ) Υο 
[Πδἱ ἃ 50 δΆβοῦ ἴο ἴδκο ἢ ἂνν ἔοσ ἴῃ ρυης!ρ}6 
οὗἩ γοιιγ γο]ισίουβ 16. ὙΠΟΓΟῈ 15 πο ἃγί!ς]θ ἴῃ 
ἴΠη6 οΠρίηδὶ. 

Ὧο γε ποὶ ῥεαγ ἐφέ ἴσαν 3) 
᾿Ἰιβίδη ἴο ννῃδί ἴθ ΓἃἘἂνν 1156} δανϑ Ηοτὸ ἴῃς 
ΟΠΡΊΠ4] Ππ845 ἴθ ἀγίῖςϊθ. ὙΠῸ Ηρῦγονν ᾿ᾶνν ἷβ, 
ΟΥ̓ σουδθ, ἴῃ διο ἢ Ὧη δύρυϊηθηῖ, ἴπ6 στϑαῖ 
Θπιδοάϊπιοηϊ οὗ ἔδο ρυϊποϊρῖο οὗ αν. Μοτχτὸ- 
ΟΥ̓́ΟΓ ἰξ δὰ 4 Ὠινῖπε 5δηςζίοη Μνἢϊς ἢ Ὀεϊοηρ 8 
ἴο ποηὲ οἴου. [Ἃ1ὰ 5 ἱπηγηδίοσιαὶ νυ Ποῖ σ ἴῃ 
(ἢ15 οἰάιι56 ννὸ γοϑίγιςὶ ἔπ6 ννογὰ “" ἰανν " ἴο 6 
Ῥροηϊαίθις, ΟΥ̓ τοραγὰ 1 845 ΞΥποηγτήοιβ ἢ 
[ἢς ΟἸἹά Τοβίδιηθηϊ σεπογα  ]υ. 

22. ἐς «υγὶ Π.η}] Ηδ ἴδκεβ ἴῃςε [υἀλιΖοῖβ 
οη {δΠεῖγ οὐννῃ στοιπά, πὰ ὈοΟΙάΪγ τοίογς ἴο 186 
Ηδρῦγενν δοσιρίυγοβ Δ᾽] βου ΑΙ γ ἱπιογργειθά. 

α δοπάηιαι!ά...α γεεφυονιαη} διγστὶγ, “Ἐπ Φ 
Ὀοπαάπιδιά---Ὁ } 6 ἔγρεννοπημη ".---ῆ νν}]- κόπον 
δοπάπιαϊά (ΗΔ581)---ἰς ννο]]κῆοννη ἔτεος 
ὑνοπΊδη (5474). ἴῃ [86 πεχί γϑῦβὸ {πε [σδῃ5- 
Ἰαϊίοη ἴπ ἴ[δ6 Αὐϊδμογϑοὰ Νουβίοη 15 ἐχᾶςῖ. 

28. αὔὲνγ ἐδ 3.6] Ανςεογάϊης ἴο {δ 
διῖ1ἃ] σουγϑο οὗ παΐιγε. 

ὄγ ῥγοριδε] “σου ἢ ἴπ6 ἱπβίγαπηθηιδεξ 
οὗ 6 Ῥτοπλιβο, ΨΒΙΟΒ ννᾶ8 βίνεη σῃθη δἰπὰ 

ἍΜ] γε ποῖ 



ΑΔΙΑΤΊΙΑΝΘ. ΙΝ. 

18. ἔτεα ψν ῃιο ἢ ἰ5 τῆς πιοῖμεσ οὗ ιιβ 
4]]. 
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24 ΝΉΙΪΓΝ ταϊπρβ ἅγα λη ΔΙ ]ΕρΌΓΥ : 
ΤΟ, ἐκεέας ογΥ 1Π6856 γε ἴῃς ἴνγνο ' ςονεηδηΐϑ ; 

᾿ς δα οπα ἔτοπι ἴῃς πιοιηΐ δ ηδὶ, ννῃϊςἢ 
δεπάσγειἢ ἴο Ὀδοπάλρε, ψνὶςἢ ἰ8. Α- 

Γ. 
25 ον τη18 Αρδᾶγ 15 πιουιηΐ δ᾽ηδὶ 

' Οτ, ἐξ ἴα Ἴῃ Αὐαρῖδ, ἀπά  δηβυνεγεῖῃ το [εγιιβὰ- 
σανά υθᾶ. ἴδ πλ νν ΙΓ ἢ Πονν 18, ἀηα 56 'π Ὀοπάλρε 

νὴ Ποῦ σΒΙΠ]άτεη. 
26 Βιῖ [εγυβαίεπιὶ ἡ ἢ ἰ8 δῦονε 

27 ον ἴξ 5 νυττίςδη, κἀς ὐμε. ΤΎΜΣ κῷ 
ἐρομ Ὀάῖτεη τηλς Ὀεαγεδὲ ποῖ; ὕγεαϊς 
ἰουῖἢ δηά οἰγ. ποὺ τῇδλὲ τγανδι εβῖ 
ποῖ : ἔογ ἴῃς ἀδβοϊΐδλῖε μδῖἢ πηδη 
τογο οἤ]άγοη τῆδη 886 ννῃϊοῇ κι 
ΔΠ δυβῦδπα. 

28 Νον νγε, ὑγοζῆγεη. 248 ἰβδᾶς 
ννγ23) ἅΓ6 τῆς σῃ]άγεη οἵ ργοηῖβ6. 

Δοοογάϊπρ ἴο ἴπ6 σουγϑὸ οὗ ἡδίιστε νγ8 ἱπ|- 
Ροϑβϑῖί]6θ. Ὑἢε ἜπιρΠδ515 ἱηνοϊνοά ἴῃ 1Π|5 νσογὰ 
“6 ὈΓΟΙΏΪ56 15 ῬΟΝΨΟΓΆΙΠΥ υπῆοϊἀ θα ἴῃ Ἀ οπι. ἷν. 
1η---2. 866 αἶφο Ἀοπι. ἰχ. 7η---Ο. 588ς δηὰ 
158 πιδ61 μβδὰ οἠἊς δίμο : Ὀὰϊ ΠΟΥ τοτὲ σὨΠ]Πάγοῃ 
οὗ ΑὈγάμδπὶ ἴῃ ἵνγο νοῦῪ αἰ ἴεγεηϊ 56 η 568. 

24. ἢριεδ ἐῤίηρ: αγὸ ἂπ αἰΐοσου}] [Ιΐ 
ἄοεβ ποῖ ϑθοπὶ [δὶ ἴπΠ6 Αὐϊποτίϑεὰ Ψοιβίοη 
Ποτδ σουἹὰ Ὀ6 ᾿πηρτονοᾶ, “ὟΝ Πίςσἢ!: [Πϊηρ5᾽ 
ἀεηοῖοες ἴῃ6 ΨΠΟΪΘ Γαηρο οὗἩἨἉ πὸ βυρ)οςΐ (566 
(οἱ. 11... 22). 81 Ρᾳυϊὶ, οὗ σουγϑε, δοςερί5 ἴῃ6 
Ῥαιγλγομβδὶ πᾶιταῖϊνε 85 ΠΟ γα]ΪῪ δηά ἢισίοτι- 

᾿ Ο}γ ἵπ6. Βαΐ δδ 58γ5 1δαΐ [ἴ 15. σαρδῦ δε 4150 
ΟΥ̓ 8η αἰϊοφοτίςδὶ ᾿πίεγργεϊδιίίοη. Α πιγϑίϊοδὶ 
τηδδηΐηρ [1ὲ5 δὰ ὑπάογ {118 [16 γὰ] ὨΙβίουυ ; 
δηὰ {86 ϑρι ῖϊι4}}γ-ἰπϑιγυςίοα τη σδη 566 ἴῃ 
ἰξ Δπ ἐχργεββίοῃ οὔ ργῃοῖρ]εβ ἄξερεσ (ἤδη {παῖ 
ὙΥὨΙ ἢ 1165 οἡ ἴπ6 βυγίαςσθ. ἍΝ δαὶ Οδινίη 534γ5 
ΥΟΓΥ ννῈ}] Ὠοῖὸ ἰ5, ἴῃ ϑυδβίδηςθ, 845 ἔοϊϊοννϑ : 
εἰ Τμοὶ ἃ5 (δε Ὠοιι5ε οὗ ΑὈτγδῆᾶπὶ ννὰ5 ἴβθη ἢ 6 
ἴσυο ΟΠυγοἢ, 50 ἴδοτο ἰα πὸ ἀουδὲ (Παὶ (ἢ 6 
παραὶ δηὰ πιοϑί πιοπλογαῦϊα ονοηῖβ ἰδαΐ 
ΡΡεπεά ἱμεγεῖπ ψψέγε ἴγρὲβ ἔὺσγ 5; 1υῖ 85 

ποτε ννᾶβ ΔἸ ΟΥΥ ἰῇ ςοἰγοιπιςοϊϑίοη, ἴῃ (ἢ 
βδογίβοος, ἴθ ἴῃ6 ψνῃοὶς 1 ενιεἶσαὶ ὑπ εδιποοά, 
850 ἱἰκεννῖϑα ννᾶϑ ἵΠΕΓῈ Δ]]ΘΡΌΓΥ ἴῃ δε ἤουϑε οὗ 
ΑὈγαδδπι.᾽" 

ἐδεις γε ἐξδε ἰαυο εουεπαη} ΜΨΜΝΏΘη [86 
δυῦ)]οςς 15 ἰγοδίθαα δ᾽ Ἔζο δ}γ, {πόθο ἔνγο 
νγοτηοη, Αξᾶγ δηὰ ϑαγσγᾶ, σοργοβθῃΐ ἴθ ἔννο 
ςονοπδηῖβ, ἰῃὴ6 ἔογιηεσ. θείης ἴπ6 τηοΐθοσ οὗ 
ϑίανοβ, ἴῃ6 ἰαϊΐοσ [06 τροίποσ οὐ ἕτγεειηξη. 
Βίδῃορ ᾿πμιίοοϊς ΠΠυ5ἰγαῖο8 (ἢ6 ἔογηὶ οὗὨἨ ἰδη- 
ξυᾶλφε Ὁγ τεξεοστίης ἰο Μαῖϊ. χἱὶ 39, ΧΧΥῚΪ. 
χ,6---28; Σ Οοτ. Χ. 4. 

ἐδε οπὲ ὕγονι ἰδὲ νιομπὶ δίπαῇ [ἰἴ νγὰ8 ἴδογς 
(πδὶ (Π6 Μοκβαϊς σονθηδηΐ νγᾶ5 ξίνθη. 

«υδίεῦ φεπάεγει ὁ το δοπάαμε)] ὙΠῈ σὨΠ]άγεῃ 
οὗὨ 115 σογοηδηΐ, κὸ 1ῃ6 σι άγοη οὗ Αξᾶγ, 
οᾶῃ δε ΟὨΪΥ 5΄δνόθϑ. 

«υδίεῦ ἱ “Μσαγ]Ί Ῥὸοτγ {ἢΠϊ5 15 [ἢ6 σονοηδηϊ 
ὙΠ οἢ σοττεβροηάβ ἢ Αρᾶγ----ὐν ΙΓ ἢ ἴῃ (Π6 
ΔΙΙοΟΓΥ ἰ5 τεργεϑεηϊοὰ ὈΥ Αξαγ. 

4δ. ἔον ἐδὲς «φαν ἐς νιοισι! δίπαὶ ἐπ “γαὐϊα] 
ΤΗὶς ἰ5 οπς οὗ ἴδε οᾶϑὸς5 ἴῃ νη ἢ πηοάςπι 
οὔ ἰςῖσπι ἢ459 τοπιονθὰ ἃ ὅτθαῖ διππουηΐ οὗ ἴΠ6 
αἰ συ (Εἰς ὈΥ Ἑσοπιπγεηϊδίογβ. ΤῊς ἀἰδοοΥ 
οὗ ἴῃ δίπδιτὶς Μδηυβογίρὶ Π45 ϑεἰοὰ ἃ ροϊηϊ 
ὙΠ ἢ Ὑγᾶ5 ργευ ου!ν ἀου ει], ἀπά τὲ ἀρρϑᾶγβ 
[δι [πὸ ἴγὰς γοδαϊῃρ 15 βί πρὶν τη 5, “ἔοσ Μουηΐ 

δ᾽ηδὶ 15 ἴη Αὐδῖδ".--ἰη ἴΠ6 νοΥΥ τεορίοη νυ ῃϊςἢ 
νγ25 ἴπῸ Βοπὶὸ οὗ Αρὰγ δηά ἰϑῃπιδοὶ. ΤῊΘ 
ΨΟΙΥ δεοργαρῃϊοδὶ οἰγοιπηδίδησεβ οὗ ἴΠ6 2536 
Θηἤδηςο ἴδ6 5ιρτιὶ βοδηςς οὗ ἴῃς Δ)]εξογγ. Τῆι 
6 δἵθ ποῖ δὲ 4}} δοηϊδηρίοὰ ν ἢ (ἢδ νοσῪ 
υσδεοηδοϊο ορίηίοη ἰπλὶ ΑΔΓ ννᾶ8 ἃ γξοοξ- 
Ὠἰϑοὰ πδπθ οὗ Μουηὶ δίπαι. ϑυςῇ ἃ νοῦ δὶ 
ςοηποοϊίοη νου ἢᾶνα οοπιρὶϊἰςαἰοά, δηὰ ὈΥ̓ 
ΤΟ ΠΊΘΔΠ5 5:Π|0}1Π ες τ[ῃ6 Δηδίορυ. ΕῸΣ ΔΙ ΓΠΟΓ 
{Πυσιγαϊοη οὐ (6 ρᾶβϑαρο 8566 (Π6 ἰοῆρογ ποίθ 
αἴ (ῃ6 οηὰ οὗ 115 σπαρίοσ, Ἐθίογοποθ ΠΊΔΥ 
4150 Ὀ6 ρεπη δὰ ἴο 4 (πὶ Πάρο σεπποη ὈΥ 
1δο ῥγοβοηΐ νυνγίίογ, θη οὰ " Ηαραγ δηά Ατὰ- 
δϊ4.᾽ (1864.) 

σηά αησαυεγεῖ ὁ 7ογισαΐδηι αυὐδίερ ποαὺ ἐς 
ἑ. 6. ἴῃ σονοηδηῖ οὗ Μουπὶ δ1π8], γοργεβθηῖ 
ΌὈΥ Αγξᾶγ, οοττεβροπάς σῇ (πὸ ΘΑ ἴοπη- 
ῬΟΓΑΓΥ [εἐπιβαίεπι. Ὑδὲ ἤἢγβὶ οἴδιιβε οὗ υ. 2ς 
15 Ῥαγεηϊποῖς, απὰ [6 ἢ] σἴορ οὐρῆϊ ἴο Ὀ6 
τοιπονυοὰ τῸπὶ ἴῃ οηὰ οὗ υ. 24. 

46. ὑεγιμαίονι «υδίοῦ Μ αὖοσυε ὦ ες 
ΎΤΠε Βεάνθη [Θγυβαίοπι βηά5 115 σουηϊογρατγῖ 
ἴῃ [η6 σοπάϊίοη οὗὨ ϑατὰᾷ, }ι:ι5ὲ ἃ5 ἴῃς θαγί ἢ] 
]εγυβαϊοεπὶ ἤπάὰς 115 σουηίογραγὶ ἴῃ ἴμδί οἱ 
Αγρασ. Τμὲ ρῆγαθθ “ [εγυϑαϊοη Ὑνῃ ΙΓ ἢ 15 
ἃΌονε ᾽ ο“δη ὃε {ΠΠυδἰγαῖοα σορίουϑὶν ἔτοπι οἴμοῦ 
ραγίβ οὔ ἴδε Νενν Τ οβίαπιθηϊ. 8566 ῬὨ]]. 1}. 2ο; 
Ἡεῦ. χιϊ. 2 Κτν. 111. 12, ΧΧΙ. 2. 

«αυὐῤίορ 4 1δὲ νιοίδεγ οὐ ὦ αἱῇ ὝΦὝΠο ἵπις 
τοδάϊηρ 5 δ ΠΊΡῚΥ “νος 15 ΟἿΣ Ὡλοῦμοσ," 
{π6 ψογάβ “" οὗὨἍ ι.5 41} πανίῃρ ΡγΓΟΡΔΌΪΥ σΟΠΊΘ, 
ΚὰὨγουρὰ ἴδ ολγοίεβϑηεθ οὗ Ἴοργὶπδὶβ, ἔγοτι 
Άοῃι. ἰν. σό. 

47. ον ἐϊ ἐς αὐτὶ!!οη)] Τῆς ηυοίδεοη 15 
ἔγοπι 534]. ᾿ὲν. συ. [ἢ Τγάδσ ἴο 866 ἴῃ ἔογοθ οὗ 
τῃϊς φιοϊδιίοι, ἴδ6 ννποὶς σδηρο οὗ [Π6 ςοῃ- 
Ὀρξυουβ ρτορμθςοῖεβ οὗἩ 5δίδῃ βῃου ]ὰ 6 σᾶτο- 
δ Ϊγ ὀχαπιϊηθά, ἀηὰ ἐβροςί ΑἸ} 11. 2, ποτα ἰ 

"8 αἰστίηςξ τοίργοποθ ἴο Αὔγαδμδπι ἀπά ϑαγᾷ, 
ραν γιοῦ ἐδ άγεπ ἐῤαπ)ῇ 1 ἸΟΥΑΙΪΥ, ΔΘ ὩΥ͂ 

ΘἸΙάΣΘΙ, ΤΔῺΥ ἸΏΟΣΘ ὕδ8:. βοῇ ννομηδη 
[858 ΠΥ σΠ]άγεη, Ὀυϊ [6 Ὀάγγθη νγοπΊδη [85 
Τποτο ἤδη {πΠ6 ΟἴΠΟΥ, 

“δε «υδίερ δαὶ απ δισδαμ 886 ἴο νγβοπὶ 
ἔοτ (Π6 {ἰπὶ6ὸ ἴη6 Πυπθαπά οὗ ἴῃθ ἴνγο ννοπηδη 
νγ)25 ξίνομ, ϑαγδὴ νγᾶβ Ὀδττεη ΠΟ ΑΟΚΆΓ ΔΗ͂Σ 
[ῆ6 ογάοσ οὗ πδῖιιγε Ὀεοᾶπε ἴῃ6 τοῖδοσ οὐ 
[5ῃπιδεὶ. 

48. Νοευ «ὑε, ὀγείῤγε}] Τα ἴγυς τεδάϊης 
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ΓΗΑΡΤῈΚΝΚΝ ΜΡ. 
: 72 νιουεϊὰ ἰλερι ἰο εἰαραῖ ἐπὶ ἐλεεῖν {|δεγέγ, 

ἃ αἀμπα πο 9 οὗτεγυε εἰγοωμριείσίον: 13 
γαίλον ἰσυσ, τολίελ ἐς ἐλΦ στῶνε οὐ ἐλε ἴατο. 
19 276 γεζξομοίλ μῷῦ 1λ6 τοσγὲς οὗ “δε Μετά, 
41 αμα 1ἠὲ ἡμεῖς οὗ 1ἠ«Φ δριγη, 5 αμπα ἐχ- 
λογίε 19 τυαίαὶ ἐρ {δε δρίγε. 

ΤΑΝῺὨ ᾷβε: τῃογείογε ἰῃ τῆς ]:- 
Ὀετγῖγ ννπεγενν ἢ (ἢ γιϑὲ ματῃ πλδάς 

ι.5 ἔτες, ληά δε ποῖ δηϊδηρίεὰ δραίῃ 
νυν τὴς γοκε οὗ Ὀθοπάλρα. 

2 Βεδοὶά, 1 ῥα] 54Υ υπίο γου, 

ΓΗΑΡ. ἡ. 1. ὝΜετγε 15 πο ἀοιδὲ [δι {Π15 
γΟΓ56 5ῃοιι]ὰ δ Ἰοϊποαὰ νν τ [Π6 ἘΠ σοἢ- 
ἴοχί. [{|5 ποῖ {πΠ6 Ὀοριπηϊηρ οὗ ἴδ6 σοποϊιά- 
ἱπῷ Ξοσϊίοη, Ὀιὶ ἴῃθ οηὰ οὗ πὸ πιά α]ε ϑοοϊίοῃ, 
οὗ τπῃ6 Ερί5ῖ]θ6, Α5 ἴο (Π6 ὑγσθεῖδα τϑδα!ηξ, 
ποννονοσ, οὗ ἰδ νοῦ {ΠΟΥΘ 15 ρτθαῖ ἀοιυδῖ. 
ΤΠΟ 5ίαῖο οὗ ἴῃς Μ55. 15 νϑγῪ οσυγίου5 δηά 
Ρεγρίοχίηρ. ὅ8ὅε6 Βίβῃορ {᾿εμίοοι 5 Δ1]1 δηὰ 
σᾶτϑίωϊ ποῖθ οα 1η6 βυδ]οςῖ, Αἀορτης ἢ]5 σοη- 
οἸυίοπ, ννὲ 5}4}} γεδὰ τῆς νοΐ ρᾶϑθαρο {Π||15: 
“Ἂν Ππογοίογο, Ὀγοϊῆγοη, ννγὸ ᾶἋτὲ ποῖ Ἅσδιϊάγθη οὗ 
1π6 Ὀοπά-ννοιηδη, δι οὗ ἴπ6 ἔγθο- υοπηδῃ, [ἢ 
16 ἐγεοάοπι νν ογεῖὶπ (γί δεῖ υ.5 ἔγοο δίδηδ 
βγπὶ τπογοίογο, πὰ ϑυθβδεγ ποί γουγβθοῖνος το 
Ὀ6 δραίῃ ἱηνοϊνθα ἱπ ἃ γοκε οὗ Ὀοπάδρϑ." 

διαπά 7.41] 566 ΕΡΗ. νἱ. 14; 2 ΤΠ655. ΤῸ Ὶς. 
αραϊη}] δ εν ]ϑἢ γοκο οὗ θοπάδρο ννᾶϑ 

ποῖ ᾿ἀθηϊίςαὶ ἢ τηοῖς οἱά ΗἩρδίμθη γοκο ; 
511} τῆεν ννεγθ σϑουστίηρ ἴο ἴΠ6 5Δπ|6 [1156 
ΡΓΠΟΙΡΙΘ. 

8- Θ6Θ.(ἁ ΤΟ ΑΓΟΡΥ ΪΌΡΑΙΒΜ 185 ΑΠΙΕΝΑ- 
ΤΙΟΝ ΕΚΟΜ ΟἨΗΚΙ͂ΒΤ. 

ϑ8ὲ: Ῥδὺϊ 5ο᾽θπΊ ΠΥ νναῖτι8 ἴῃς Ο]δϊδη5 {πᾶ 
[Ππ δάοριίοη οὗ ἴπὸ ἰοραὶ ρυϊηςιρὶθ οὗ υ.51ῆἔς4- 
Ὠση ἰηνοῖνοβ ςοπιρ]εῖθ δοηδίίοη ἔτοπὶ (ἢ γϑὶ. 

Ὡ. Βεῤοίά͵ 1 Ραμ] ὍῊΪ5 15 πιδάθ ἀου ὈΥ 
εἰηρδαῖϊς, ἄγϑε ΌῪ ἴπ6 δχοϊαπιδίίοη νν ϊς ἢ (415 
αἰϊοηϊίΐοπ ἴο ννῆδί 6 ἰ85 δῦοιιξ ἴο 54Υ, δηά 
βοσοπαϊγ ΟΥ̓ {ΠῸ ι.ι56 οὗ 5 ΟΥ̓ ῬΘΥϑΟΠδ] ΠΑΠΊΘ, 
νυν Πἰςἢ Δϑϑογίβ ἢἰ5 Αροβίοϊ!ςδὶ δυ που γ, γε π5 
1ποπὶ οὗ ννιῆδλὲ {ΠΟΥ οννϑὰ ἴο Πίπι, ἀπᾶὰ ἴπιι5 
ἈΡΡΘαΪβ ΑἸ1κὸ ἴο 1πεῖγ δβεςϊοη ἀπά ἴο τδμεὶσ 
Ἰογαὶγ. 
ἐ γε δὲ εἰγωαρμο κε] [ΙΕ γουῦ δυρπηξ ἴο [15 

Τῖϊο ὑπάθγ [Π6 οἸγου πηϑίδηοοβ ἴῃ ννηοἢ γοῦ ἅτ 
ον ρἰλοεά. Ὑαὶ εἰγουπηςϊδίοῃ ἴῃ 1156} νγᾶβ 
“ὁ οί ηρ ᾽" δὲ Ῥδιι}] ΠΙΠΊβ ἢ 5ᾶγ5, νυν. 6. Μοτε- 
ΟΥ̓ΟΥ Π6 ΠἰπΊϑο ἢ Πδὰ οδιιβοὰ ΤΊΠΊΟΙΗΥ ἴο ὃε 
οἰγουπιςϊσεά (Α εἴπ χΥῖ. 2); δηὰ οἡ [ἢ]5 σγουπά 
Ῥετπαρβ ἴ6 ΑΡρΟβίΘ ννᾶ5 δοσυϑοά οὐ ἱποοπ- 
5ἰϑξίσπου. ΑἹ] ἀδρεηάθά οἡ (ἣς οἰγουπηβῖδηςοβ 
οὗ 16 ἔἶπιθ. Ηδ δὰ τεδιβοά ἴο δἰϊονν Τ 5 
ἴο δ εἰτουπιοῖοοα δὲ Απίϊοςἢ (ἸἸ. 2-- 5); δπά 
τῆς γστουπά ννῃϊοἢ π6 ἴοοῖς [ῃοη ἢδ τηδιπίδίῃβ 
ἴῃ νυτιτηρ ἴο 1[η6 Οα]δίϊδη5 πονν. 

Οργδὲ “ῥα! »γοῆβὲ γοιι ποέῥίηρ) 8966 ἰΐ. 21. 

8. 1 Ὁ ἀραϊπ] 1 ντοῖοϑοῖ νου] 6 
ἃ ἴΏΟΓΙΟ δοουτγαῖθ ἐγαηϑίδοη, Α5 ἴο ἴῃ. νοσά 

ΑΔΙΑΤΊΙΑΝΘ. Υ. [ν. τ--6. 

(ἢλε Πξ γε θὲ εἰγουπιοίδοα, ΟἩγβὲ 5ἢὶ. 
Ρίοῆτ γοὺ ποιἢίπρ. 

4 Εογὶ τεβιγ ἀραίῃ ἴο Ἔνεγγ πιδηῃ 
ἴῃδῖ 18 οἰτοιιπιςβεά, τῆδλι ἢς ἰ5 ἃ ἀε δῖον 
ἴο ἀο τῆε ψῆο]ς ἰανν. 

4 ΟἸἢγῖϑβε ἰβ θεσοπιε οὔπο εἴεςϊ υπῖο 
ἴυ ννοβοενεσγ οὗ γοιι ἅτε 1υβτπεά 
γΥ ἴῃς ἰανν; γε ἅγὲ (Ἀ]]}6ῃ ἔγοπι ρσᾶςε. 
ς ἔογ νψγς τῆγουρῃ ἴπε ϑρίγιτ νναί 

ἔογ τῆς Βορε οὗἉ γρῃτεοιιβηεβ5 Υ ἔΆ "ἢ. 
6 ἔογ 'π εϑυ5 (ῆγιϑε πείτῆεγ οἰτγ- 

“ρα ῖη,᾽" Π6 5 ΠοΓδ νΥἱΓΓΌ Δ ΠΥ τεροαϊηρ τυπδὶ 
6 Πιδὰ 54] Ὀεΐογε ἴῃ [ἢ 5 ἐρίδηε: Δηά ρῥτο- 
ὈΔΌΪΥ ἢδ δὰ 54] 4 (ἢ βάπιὸ {πὶπρ ννῆεη ἢὸ ννὰϑ 
δποηρ ἴῃς ΟΔἰδίδη5. 

ἔυεγ» μια") ὙΠῸ σιΐὸ ἴβ ρεγοπιρίΟσΥ δηά 
ΔὈΌϑοϊυῖο, δάπιπρ οὗὨἨ πο ροϑβϑὶῦ]6 Ἔχ σθρί!οῃβ. 
566 "' γΥνΒΟΞΟΘΥΟΥ “ ἰη ἴἢς ποχὲ νεῦβθ. 

ἐδαὶ ἐς εἰγεμρικί 4} δίγ  ΕΥ, 80 οδ 868 
ΒΊΙΔΒΟΙΖ ἴο ὍὈ6 ΟἰΣουχοίΒοά, ΟΥ, ὙὍ80 
ΔΙΊΟΥΒ ΒΙ1118601]17 0 Ὅ6 οΟἸΣΟΌΣΩΟΙΒΘά. 

ἃ ἀεδίον 1ο ἀο 1δὲ «υδοίε ἰααυ] Ηδ ἤεοτοὸ γῖνεβ 
1ΠῸὸ τράϑοῃ ἔοσ. ννῆδῖ ἢθ δὰ δὰ ἴῃ ἴπ6 ρτὸ- 
σδάϊηρ νϑῦθο Ηδ ν ῆο δάορίϑ ἴΠ 6 Ἰορα] πιο ποά 
οὗ 1υπιι!βοεδίοη, Ὀπά5 Πἰ πιβο! ἢ ἴο [ἢ πόσεβϑ Υ 
οὗ ρογίδοεϊ οδϑάϊθηςθ ἰῃ ογήογ ἴο ργόςσυτγε βαϊνᾶ- 
ἴ[ἴοπ. “1ἰἀνν᾽" Πογδ πιυδῖ πλθδη [6 Τ͵ΟΓΔΪ ἰᾶνν. 
Νο δη]ρῃϊοηθα πηδη σουϊὰ ϑιιρροϑο τηαϊ οὐο- 
ἀἄΐδησθ ἴο ἃ ΠΊΟΙῈ ΠΟΙ] ἢΪ4] ἰανν, ὄνθη ἴξ ρεῖ- 
ἕεςξ, σουὰ ΞυΠῆςο. 

4. ἱ: ὀεεονιὸ οΓ πο εὔεε] [τ δἀορεηρ τἢϊς 
ΟοΟιβΟ γὸὺ βορΡδαζδῖθα γοΌΣΒΟΙΥΟΒ ἴσοι 

ΟὨσιδι: 4}1 γουγ τεϊδίίοη ἴο Ομϑῖ ννᾶβ δὺ- 
80] 6] πουΐϊγα  ἰϑοά. Τῆς νογῦ καταργεῖν 15 
ἔγοα θην υϑοὰ Ὁγ δί Ραιυΐ, ἀπά ἴπεῖε 15. πὸ 
ἀουρδὶ 85 ἴο ᾿ΐ5 πιοδηϊηρ. 

«υδουοευεγ 97 70Μ] δ8δεὲὲ ποῖς οὔ ἴδε ῥγὸ- 
σοάϊης νογϑο. 

Ωγέ αἰϊεμ} 7ἷῥο 7011, ))ο ζδείο, ἴῃ ἴῃ6 νϑῦγ 
ἃςΐ οἵ δάορίτηρ ἴδθ Ἰεχαὶ ρυης!ρ]ο. 

δ. «00] Ννε, ψῆο πᾶν δάορίἐ [ἢδ ορ- 
Ροεῖῖο ργιηοῖρῖθ. ὙΠῸ ροϑίϊίοη οὗ ("6 ννογὰ 
τη ῖκ65 1[ἴ δ ρΠδῖϊς. 

ἐῤγομσὸ {δὲ ϑρίγι!.. ὧν 38] ΤὍπθ ΗΟΙΪΥ 
δρὶπὶ 15 πχεδη. ὙΠεΕΟ 15 Ποῖ ἃ ἀοιυῦὶες 
ἈΠΕ ὨοσὶΘ ἴοὸ αἀοϑογῖθθ {86 δἰαϊυάθ οὗ [δὰ 
τἀ 4126 γ5. “ὁ δριΠι᾽" 15 ορροβδὰ ἴο "" ἤεβῆ," 

δηὰ “ ΌΥ 1} " ἴο “ἴῃ Ἰανν.᾽" 
ἐδε ῥοῥε 9 γὶϑιδοια ποι} ἰ.ε. ἴῃ δ] ΒΙ πιοπὶ 

οὔ το ἢορα ψῃϊςῇ 5 οδίίοη ἰηνοῖνοβ. [{ 8 
ποῖ ΠηΟΓΕΙΥ ἃ ρᾶϑὶ ὈΪ]οβϑίηρ, Ὀυΐϊ ἃ Ὀϊοσδιηρ νυ ἢ] ἢ 
ΤΟΆΟΠ 65 ἰηἴο ἴῃ6 ἔδγ διΐυτο, ὙΠῸ ΠῚ} ἐτυϊθοη 
οὗ ἰδ ᾿5 γεῖ ἰο σοῖο. Ηδηρσο {Π|8 συ δ᾽οςι 15 
τη ἴῆθ ργονίησο οὗ ἤορθ. 866 Αςῖβ χχῖν. 
1ςῚ ΤΙζΩ 1ἰ.. 2. 

Θ. ἐπ τ Ορνμ ΜΝ Βογενοῦ ἃ ἴγυς ἰἰν- 
ἱπῷ υπίου ἢ [6505 ΟἸγσὶ 5ιι 5515 Ὁγ (ἢ. 

ποιέῤεγ εἰγειηκ ίοη. ἐς ὍὸὺΡ μποὶγομριεὶ εἰ0η] 
Ὗνε ϑδουϊὰ ποῖ δι! ἴο ποῖς ἴδο ρεγέεςϊ ἔδιγ- 



γ. 7--ττ.] 

ουπιςἰϑίοη ἀνδι]εῖ ἢ Δηγ {Πῖηρ, ποῖ υπ- 
οἰγοιυπις!βίοη ; δυῖ Δ νΠΙςἢ ννοῦϊ- 
εἴ Ὁγ ἰονς. 

γε ἀϊά τη ννε]], ἔπνῆο ἀϊά Πἰπάες 
γου [παῖ γε Βῃοιυά ποῖ οδεγ ἴδε ἐγατἢ ὁ 

8 ΤΠὶβ ρεβυδβίοῃ εὐπιφῤ ποῖ οὗ 
᾿ΐπλ τη δῖ ς4]]ετἢ γοιι. | 

9 Α [τῆς Ιεανεη ᾿δανεπεῖῃ ἴῃς 
γνἤΠοἷε Ἰυπιρ. 

π655 οὗ (ἢ195. Ετεδάοπι ἔγοπὶ [υὐδῖς οὔϑεγνδησαβ 
5 ἴη ἰϊ56} πο Ὀεϊίεγ ἴῆλπ (ἢ6 Κοορίην οὗ [ῃδπ]. 
ὙὝΠοϑο ννΠΟ 5: ΠΊΡῚῪ Ὀοδϑὶ οὗ {Ποῖγ ᾿ἱηπάἀθρεηάθηςα 
οὗ 411] [υάδῖς σοηῃάϊξίοη5 τηθοῖ πότ ἢ ἃ 
ἀοκογνοά τοῦυκο. ΤΉΪ5 ἔοστῃ οὗ ἰδηρυδρε ΠΊΔΥ 
Βᾶνθ Ῥδδθὴ νεγῪ οὐπίοπηαγΥ νυ δὲ ῬδιυϊΪ: ἴῸγ 
νὸ βπά :ὲ τῆτοῦ {ἰπ|65, {που ρἢ ἰπ ὁδοῦ οαϑὸ 
6 βοπίθηςθ Πᾶ5 ἃ αἀἰβεσγοηῖς σοπο]υδίοη: δπὰ 
1 5 νΟΓΥῪ ἰποίγυςςινο ἴο οὔϑεγνα {π6 αἰ οσεηοθβ 
οὗ ἰδ6 σοποϊυδίομθ. ὅ66 1: Οὐυσ. νἱῖ. το ; Ομ]. 
νἱ. 1τς. [τ 15 ἴο Ὅς οὈϑογυθά, δοννοόνοσ, {πᾶ 
ἴπεϑο ἵννο ΕΡ 51165 νυογο ΠΟΑΣΙΥ ΘΟΠίοΙΠΡΟΓΆΓΥ. 
566 ῃοίδ ἰπ ἴδε [ηἰγοάυοσίίοηῃ, 

συαίἰε:δ) (ἰσχύει). Νὸο τεδὶ ϑρίγιξιιδὶ ροννοῦ 
τεϑί 65 οἰἵμπεγ ἴῃ ἴῃ οὐδβεγνᾶησθ οὗ 6 5} 
ΠΟΙΘΠΊΟἢΪ65, ΟΥἉΘΪΠ Δοδίίποηςο {Πογείγοτῃ. 
͵7͵ὸ «υδίερ «ὐογζείὁ ὁγ ἰσυε}] ΨΥ ἰουςἢ ἃ 

ξιεδλῖ σοηίγονοῦσυ ἤοτο. Ὅἢο ἰΓγαπδίδίοη ἴῃ 
1ὴ6 Αὐϊπογιϑοὰ Ψογβίοη 5 δοςορίθα, μοννόυοῦ, 
νυϊβους Βεσιδιίοη. ὙΠῸ νεγ (ἐνεργουμένη) 
'5 ποῖ ρδϑδῖνο, Ὀυὶ τάδ, ἃ5 ἰῃ 2 Οοσ, ἴ. 6; 
: Ὑἢ.655. ἰϊ. 12. ὙΠ05 πο σουπίδηδηςο 15 ρίνθῃ 
Ποτο ἴο ἴδε Εοιηδη Οδίμοϊι!ς ἀοςίσίης οὗἁὨ Εϊάδ: 
εαγίίαίο )ογριαία, νυ] ἢ 15 ἱποοηϑιϑσῖοπε ὙΠ ἢ 
{πὸ ρσογορδῖινο οὗ Βδί(ἢ 85 {πὸ υϑ! γἸης ρτίη- 
εἰρὶς. [ἴονς, δοννενοσ, τηυσὲ 6 πὸ πιο ποά 
δΔηὰ πιδάϊαπι οὗ ἴπ6 ννογκίηρ οὗ ΕΔ. 

η..-5. ΜΝΙΤΗ ΜΙΝΟΝΕῸ ἹΝΡΙΟΝΑΤΙΟΝ 
ΑΝῸ ΤΕΝΘΕΆΚΝΕΒΒ ΗΕ ΡΑΒΒΕ5 ΟΝ ΤΟ ΤῊΣ 
ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ, ΡΑΆΤ ΟΕ ΤῊΕΞ ἘΣΡΡΙΒΤΙΝΕ. 

ἴῃ [18 Ῥαγαρταρῇ ἰ5 ἃ ϑἴοσῃ δπὰ δρχιυρὶ 
ςοπάεπηπδλίίοη οὗ ἴποϑο τνῆο δὰ Ἵοδυϑδοὰ [ἢ |5 
Ῥοτγνογϑίοη, πηϊηροὰ ἢ νγαιπιὶηρ δηὰ εη- 
οουγδρεπηεπί ἴο ἴπο56 νῆο διδά Ὀδθη ρεγνοεγῖοάα. 

7. ΥὙε 44 γμπ «υεἱῆ Α ταοΐδρμοσγ ἔγοτῃ ἴῃ 6 
ἐοοΐ-Γαςο ἴῃ ἴῃ6 Οτοοκ ψάπλεβ, 845 ἰπ ἴ,. 2. 

«ὐδὸο ἀϊά ῥίπάεν γομ] ὙΠα νογὰ “' Βἰηάοτ "ἢ 
(ἐνέκοψεν), ΒεγῈ τηεϊΔρῃοσίοδ!υ θεά, ἀεποίεβ 
ἴΠ6 Ὀγρακιηρ υρ οὗ ἃ τοδά. ϑοπὶς σοϊηπΊεη- 
ἰλῖογβ υγρὸ ἴῃλὲ ἀνέκοψεν, ΨΏΙΟΝ 15 ἐουπὰ ἰη 
06 Μ|55., πὰ νυ) ῆϊο ἀσποίες {πὸ {πτγυξεηρ 
ὈΔοκ οὗ οπὸ Ψῇο 18 ἴῃ τηοϊΐοη, τνουϊά 5υἱῖ 
ἴῃς ἱπιᾶρε δεϊζεσ. Βαϊ 158 (Π1|5 ηυϊῖα ςσογίδιη 
ΤΠε Ὀγοακίηρ υὑρ οὗ ἴδ 80]6 ἔοοϊνναυ, 50 45 
ΘΠΕΌΓΟΙΥ ἴο Πἰπάοῦ ἔγοαε Ἴσουσδο ἰπ πὸ τιρὰϊ 
αἰτθοϊίοη, 566 π|5 ἴο πὶ ἴΠ6 σα56 ὄὌχδοῖϊυ, 

8. Τὶ ρεγεμασίοη) 86 ρεγϑυδλϑίοη ἴο 
ὙὨΙΟἢ γοῦ ἄγ γιοϊἀϊηξ. 

ὀὲρε δαὶ εαἰϊιρ γοῶ Δεοςοσγάϊηρ ἴο ἴδ6 
ΔΠΔΙΟΡΥ οὗ δὲ Ῥδιι}᾽8 βίγϊ]ς, [5 ἀεηοίεβ Οοά. 
866 (ἢ6 ηοΐό οῃ 11}. ς. 

νει ε:1.----ΝἸὟ οἱ,. 1Π. 

ΠΘΑΓΑΤΊΙΑΝΘ. Νν. 

ΙΟο 1 μᾶνε οοηῇάεπος ἰπ γοι 
τὨγουρῃ τῆς [,ογά, τηαῖ γε ψ}}} θα 
ΠΟΩΘ οἴπογννιδα πληάδά : δυζ ἢς τῆδῖ 
του Ὁ] ἢ γου 5}4}} ὑθᾶγ ἢ!5 Ἱπἀρσηγεηῖ, 
ψν οβοσνογ δα θε. 

ΙΙ Απάϊ, ὑγείῆγεη, ΙΕ] γεῖ ργεδοὴ 
οἰγουπις βίο, νγἢγ ἀο 1 γεῖ βιετγ ρετ- 
βασυΐῦοη ὃ ἤδη 15 (ἢ6 οἤξηςε οὗ τὴ6 
σῖοβ8 σϑδϑαα. 

9. “41 πο ἰεαυεη ἰσαυεηοὶδ δὲ «υδοῖο μ»:}} 
Οπο οὗ (ἢοϑο ργυόνογὸς οὗ ἴδ Νεὲνν Τ εβίδγηεπξ 
ὙΠΟ ΤΊΔΥῪ ἰεστηθὰ σοπάοηβεα ΡΑΓΔΌΪ65. 
νε ἢβηὰ ᾿ξ αἶ5ο ἴῃ ἴδ (ΠΘΑΓΙΥ σΟΠίΕΠΙΡΟΓΑΤΥ) 
Εἰγϑὶ Ἐριφ]ς ἴο ἔδθ Οοπηίμαπ5 (ν. 6) ; δπά 
'ἴπ ΘΔ ἢ σδ56 ἴῆ6 τοίογοησο ϑϑοπὶ5 ἴο Ὀ6, ποῖ 50 
τυςἢ ἴο ἴῃε βρτοδάϊηρς εἴεςί οὗ ἰηεϊρίεηϊ βἰη, 
8ἃ5 ἴο φτδάμλὶ δἀπὰ στον ηρ πιιϑο ἢ! ἀοηθ ἴο ἃ 
ὙΏΟΪ6 σοπλπλιπ ὈΥ ἃ σοτταυρὶ ΠΛ ΠΟΓΙΥ. 

10. εορράεηεο ἐπ γομἢ Τὑἰογα!γ, 18 Τοῦοτ- 
8109 ἴο γουῦ. ΤΠὶβ ἰ5 δὴ ἰπϑίδηςς οὗ δὶ 
Ῥδυ! σοῃοδίοσυ τῆδηποῦ ἰῃ ἴπδ πκίάςι οὗ 
Θονογ Υγ. Ηδ αἰννᾶγβ ““Ποροβ ὑδίζογ τΠ1Π 5 5,᾽" 
τῃουρἢ πὸ “1.5 5ρ6 85." 

ἐδγομσ ἐδε 1ιογά] 1 ΛῖογαΙν, “45 ἴῃ 1,ογά."" 
ΤΠϊ5 εἶνοα {πὸ στουπὰ οἵ [58 ςοηβάδσηοθρ, 

ποῦ οὐδεγαυΐς νπάφ Ἐφ Ὠυροβ ἐπαῖ {ΠΟῪ 
Ψ}1}}} δάορι υἱονῦβ ἰῃ δοσογάδηςσθ ἢ τυρμδῖ δ 
ΠΕσῈ 5αΥ8, Οὔ 'η δοσογάδηςσθ ἢ ννῆδὲ Πα δὰ 
Ργονϊουϑγ ἰδυφῶϊ [οι]. ὙΠΟΓΕ [5 πο τοδὶ ἀἰ- 
ἔδγεηςς Ὀοΐννεεη 656 ἴννο οἰδηάαγάβ οὗ ἰγυτἢ. 

δὲ αὶ ἐγομδίοερ, γοιἢ ἴΙῃ ἱ. 7 ἰὲ 18. “ἐ “0»»6 
{π41 τγουδὶο γου." Ῥεγπαρβ ἴΠογο 15 ΠΕΙῸ δῇ 
υπάοτειοοα τοίσγθρηςο ἴο σοπὶς ἀοδηϊο τίηρ- 
Ἰοδάθυ, ννῃοπὶ πὸ ἀοθβ ποῖ πᾶπιθ. ΘΠ 54Π|6 
Οτεεῖκ ννοτάὰ (ταράσσω) 15 υδοὰ ἴῃ ἴδε ἴννο 
(8565, δηὰ σοηίδη9 ἃ ΡΟ σαὶ πηοίδρδπογ, ᾿ἰκο 
ἀναστατοῦντες Ὀεΐονν ἰῃ Ὁ. 12. 

«υδονοευεν δὲ δε] ἋΝδῖονον δε ἢΐ5 αἰ ΠΥ, 
οὐ ᾿ἰοαστιίη, οὐ βιιρροβεὰ σγεϊϊ ίοιιβϑ δάνδηΐδροβ. 
866 1]. 6. 

11. “πὰ 1, ὀδγειδγεπ) Ηδς βρεδῖκϑ ἢ στθαΐ 
ΒΕΥΟΓΙΥ : δυὶ ποῖ ἀραϊηϑὶ ἴῃ Οδ᾽δίϊδῃ5 ἴποπ- 
β8εῖνοβ ; (ἢ]58 15 ϑῆεννῃ ΌὉΥ {86 ἰοηάον ννογά: 
“ Βγείγοη," Ἦδ τγεΐειβ ἴο βοπῖθ νγῇο ἢδά, 
ἘΔ1Ξοῖγ δοσυϑοά ἢϊπι. [ἰ παὰ Ὀδοη 584 [δὲ 6. 
ΠῚ ΠΊ56 1 στρα] ]ν σμοά (Π6 [υάδὶς δηὰ Ἰοζαὶ. 
ἀοςῖτίπε. ΤὍῆι8 πηρυϊαϊίοη δ ἱπα  ΠΔΠΕΪΥ 

15. 
ὑῦ 1 γε ῥγεαρ εἰγεμριοοη} ὙὍΠ6Ὸ ρτοιηά᾿ 

οὗ ἴη6 δοσυβδί!οη ΤΊΔΥ ἤᾶγο πε ἕδεῖ οὗ 
ἢ5 εοἰγουτης5ηρ ΤΙπιοίγ. ὙΠῸ ννογὰ “ γεῖ᾽ 
ἀδηοῖοθβ “"ὋΡ ἴο ἴπ6 ργεβεηΐϊ τηοπλεηΐ." οὐ ἰΐ 
ἸΏΔΥ τοίοσ ἴο ἴῃ6 {Ππὶὸ Ὀεΐογε ἢ]5 σοηνοσβίοῃ, 
νυν ἤδη, ΟΥὗἨ σουτδθ, 15 ψ ΒοΪ6 11ξπ ννᾶ5 ἃ ργεδοῃίηρ 
οἔὗἉ εἰγουπης 5] Οη5. 

αὐ» ἀο 1 γεΐ “ἴεν  αϑ  βελ 3] ΜΝῺῊΥ ἀοεβ 
ΤΑΥ͂ Ρετβεσυτ!οη ὉΥ Ἶονν5 ςοπίπιῃς ὕρ ἴο 
{π|5 πηοσιθηῖ ἡ ΕῸτγ (ἢ ἔαςοϊ οὗ {Π|5 υποραϑίηνς 
Ρετβεσυϊίοη ὈΥ [ενν ἀυγίης [6 ΤὨϊγα δ 58] οη- 
ΔΙῪ ΪουΓΏΘΥ, 866, ἔοτ ἰπβίδησθ, Αςίβ χχ. 3. 

ἐδέπ ἱὶ ἐδε οὔέπες 977 1δε εγον εασ 4 868 

21, 
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ς ἴ,εν. το. 
18. 
22. 39. ὃ 

Μαιλιι. 

12 1 πνου]ά {πεν σγεγε ἐνεη ουϊ Οἵ 
ὑνῃς ἢ τγου]8 γου. ᾿ 

15 Εοτγ, δγείῆγεη, γε ἤλνθ ὕδεη 
οΔ]]εἀ υηῖο ΠΡ ΕΓ ; ΟὨΪΥ 6 ποῖ ]ϊ- 
ὈεΓ ἔογ ἂπ οσςβϑβίοη ἴο ἴπε ἤεϑβῃ, δυῖ 
ὉΥ ἰονε β8εῖνε ομς Δποῖδεγ. 

14 Εογ 4}} τῆς ἰανν ἰ8 Ἀ]8]]εά 
ἷἰπ οπὲ νγογά, εύεη ἴῃ τἢϊ5; “Το 

ΟΘΟΑΙΑΤΊΙΑΝΘ. ΝνΝ. [ν. 12---16. 

δῆαϊς ἴονε (ΠΥ πεῖρῃθουῦ 8 [ἢγ- 
861, 

Ις Βυῖι γε τε ἀπά ἀδνουγ οἠς 
ἈΠοῖδαγ, ἴακε ἢδεά τῃαῖ γα ὃς ποῖ 
ςοηϑιπιδα οης οὗ Δποῖπετγ. 

16 Ἴρις: 1 84Υ ἴπεη, Ψ αἱκΚ ἱπ τῆς 
δρΙΠτ, πα γε 3}}] ποῖ 416] τῆς Ἰυκε ἐθε λ 
οὗ ἴῃε ε5ἢ. 

ποῖο δῦονε (υ. 4) οἡ (Π6 πιραπίηρ οὗ “" σθᾶϑθ ᾽" 
(καταργέω)η. ὝδΔετεΕ ννου]ὰ δὲ ποίμίπρ ἴδε 
ἴο ξεῖνε οἴξηςς ἰο ἴπε Τυάδίζοετθ.Ό ὙΠῸ στοδί 
δῖ απ Ὁ] 5 -ὈΪοοκΚ νου] Ὀ6 τελονοά. ΤΆκο 
ΑΥΑΥ ἴδε Οτοββ: οπέ [ἢδ δίοπιηρ ἀδδίῃ οὗ 
ΕΟ γιβῖ : δηὰ }} ἀιβης ΠΥ 15 ροπθ. 

12. 1 «υοὠμά ἐξέ «ὑεγὸ φυὲπ σμ ο7} [11 
νου Ὀ6 νν6}] [ἢ ΤΟΥ ννόῖο ἴο γχϑϑδοῖῖ ἴο ἃ 
οΟΓΘ6 δηάὰ πιο ἱδογουρῇ πιι]Ἰλϊίοη. [Ιἰ 
5ροτ5 {μαι (ἢ]15 τηυδὲ Ὀ6 ἴῃ6 τηρδηϊηρ οὗ (ΠῸ 
ρδᾶϑβᾶρθ, [που ρἢ 1 πα ΓΑΙΥ ρῖνο5 ἃ 5ῃοςκ ἴο 
οὐ πιοάδγῃ ἔδο! ρ5. Βίσμορ {ρπιίοοι {π5}}Ὁ 
ἰμιλυν οὐ [πὲ {πο ΑἸ συ] Υ 15 πλιςἢ ἀπ} πΙ5ῃθα 

γΥ ἴδε ἔδοεϊ παῖ ϑδιιοῃ Γορυ 5ῖνθ ργδσζίσθθ ννογα 
νν6}} Κηοννη ἱπ᾿ Οὐδ᾽ δῖα 'ῃ σοπηθοϊΐοη ἢ {Π6 
Δ ΌΓΒΠΙΡ οἵ Ογδεῖθ. δυςὴ 50) εςῖβ τπυϑὲ ἰη 
(ῃδὶ ἀδγΥ πᾶνε Ὀδθη ἃ ἔγθαιθηΐ συ δ)εςξ οὗ σοῃ- 
νογβδίίοηυ. ὅνε τυυϑῖ τε ΕΓ ἴοο {πὲ {πὸ 
ἴαϊϑα ἰθᾶςῃποῦβ ννεγο ΘΟ ΠΡ ἃ πιθγα ἸΠ᾽ΌΓΥ οὗ 
(86 Ὀοάγ πῃ πὸ ῥἷαςε οὗ βριη τυ] ΟτΙϑ Δ η1γ,, 
δὰ {πᾶΐ [15 15 ΟἱΓΟΥΥ τορυϊοίνς ἴο {Π6 5ρὶ- 
τιΐ4] ταὶ. δὲ Ῥδι} 15 ὄὌχργοβϑϑίῃρ Ποῦ ἢΙ5 
ΔΌΒοττοθηςδ οὗ ἃ το] βίου οὗ {Π|5 κὶπά, ὙΠῸ 
βᾶτηθ ἰουραΐ ἰ5 ἔουπά, [ποι ἴπ6 ἰδηρσιιαρο 
ἰ5 ποῖ 50 νϑῃοιηθηΐ, 'π ῬῊ]]. 111. 2, 2. 

«υδίερ ᾿γομῤίρ γομ ὙὝὙΠ6 ννοσγά “" Ἰγου Ὁ16᾽ 15 
ἴοο ννεαῖκ. βανγνοσχῦ οὐ φροσυοσὶ νοιυ]ὰ 
δὲ Ὀεϊζϊετ. ὙΠῸ ἔοτοθ οὗ ἴΠς ρο]ῖςαὶ πλοίδ- 
Ῥδοτ ἰ5 ννῈ}}] Ὄχργεβϑοά ΌὈΥ Οἢγγυγϑοβίοπι, ὑνῇο 
βᾶγ5 [δῖ τὲ [υἀδίΖοτ5 ψνογε ἀτινίηρ πε ΟΔ]4- 
[Ἰ2Π5 ἔτοπὶ ἴη6 ἔγεθάοπι οὗ ἴε Ἡδφάνεη)ν [Έγὰ- 
58] 6 πὶ, δηὰ ϑεπάϊηρ ἰπθπὶ ἔοσί ἢ 85 οιϊοδϑοῖθ ἴο 
566 Κ ἃ ὩδῸν ΠΟΠΊΘ. 

13---:15. ἘΧΗΟΚΤΑΤΙ͂ΟΝ ΤῸ ὈΝΙΤΥ ΟΕ 
ΡΙΚΙΤ. 

Ηξςε ρᾷᾶ5565 πόσο ἴο ἀϊγεςὶ ργδοῖοδὶ ἱπεισυςτίοη. 
Ηδνίηξ 5: Γεθ ΟΌ 5} πγροὰ [Π6 Προθβϑιου οὗἩ τὸ- 
5 511η5 (ῇωθθ ννῇῆο ψεγὲ ἰοδάϊηρ ἴμόπὶ ἰμῖο Ἰοραὶ 
Ὀοπάδρο, ἢθ ΠΟΥ ννᾶῖπιϑ ἴμοπι οὗ (6 ἀδηροσ 
οἵ “αἰ. [τϑβάοῃι, 45 τοραγάϑβ τλοταὶ ἀϊ|65. 

18. εαἰϊεά ὠνίο ἰδεγ! 7. ““2οτ Ἰθοτίγ." ὙΠΙ5 
5 ἴΠ6 ΥΟΓῪ ΡΓποῖρὶς οὗ {π6 ΟἩγίδζιδη ςοδ]] ηρ, 
16 ΥΟΤῪ ρτουπὰ οἵ ἴῃ6 ΟΠ γϑζίδη ϑἰδπάϊηρ. 
Ιῃ τ Το55. ἵν. ) ννγὸ ἢανε ἃ ρμοοὰ "ἰἰυογδίϊοη 
οἵ 81 Ρδι}}5 ι)λ586 Ὀο[ἢ οὗ ἐπὶ δηά οἵ καλεῖν. 

ἐδ 3ε56]Ὶ [πὶ ποϊπίης ἀοοβ ἴῃς σᾶγηδὶ βρὶ τὶ 
βῇῆσονν [961 πιοῦὲ οἰ τὶ ΠΔη ἴῃ σοηίοπίϊοη. 
ὅθ6 χ Οος. 1. 3. 

“εγυ)] Α ΝΟΥῪ 5ίγοπρ ψογά. Ης ςουϊὰ 
0.56 ὯΟ βίσοηροσ. “ Βὸ ἴὴ θοηάδψο. Βὲ 5ἴανεβ."᾽" 
Απὰ [ἴ 15 ΡυΓΡΟΒΕΙ͂Υ σοηπίγαϑῖθα νυ ἢ ὁ ΠΙεγίγ.᾽" 

Α 5] γ ἴασῃ οὗ ἰδῆρυδρο ἰ5 ἑουπὰ ἴῃ σ Ῥεῖ. 
ἰϊ. τό. ὙΒεΓα ποννένοσ ἴπ6 ορροπιϊίοη 15 ποῖ 
Ὀεοΐννθοη ἴτοοάοιῃ δηά τηυζυδὶ 5εσνῖοθ, οὔθ 
ΔΙηοῃρ δηοίποῦ : Ὀὰϊ {πΠ6 ὁ βεσυίςε οὗ σοά ἢ 5 
ῬΓοβθηϊθα ἴο ι.5 85 ἴῃ “" ρεγίεςϊ ἱτοεάοπι." 

14. αἰ] ἐῤὲ ἰααυ Φ Μεῤβιίεά ἱπ οτδ «υογά ἢ 
ΤΠ ψἬοΪο ἰᾶνν 15 ἰΠΟΓΟΌΡὮΪΥ οὐὈογεὰ ἴῃ ἴῃς 
οὔὈϑογνδηςθ οὗ [Π1|5 οὔα ργεςερῖ. 'νε Βᾶνε δη 
Ἔχᾶςῖ ράΓΔ]]6] ἴῃ Κ οπι. ΧΙ. 8. 

Του σῥαΐ ἰουε ἐδ 7 πείσβδοιν ἂς ἐῤδγειε[] 
ὙἼΠΟΓΟ 15 ἃ τοίογρηςθ, ἀοιι ῖ|655, Ὀοϊῇ ἴο ἴον. 
ΧΙχ. 28, δηὰ ἴο ΟΌγ ἴ,οτά 8 Ἔἐπιρἢαίὶς γοϊογαιοη 
οὗ ἴπῸ δπείθηϊς ροϊάθη ργθοορῖ. χοῦ. ϑδπάδυ 
ΤΟ άγ κα ΠΕΙῸ (παῖ ἴῃ ἴῃ6 οτξίπαὶ σοσησπηδπά 
ἐς ΠΟΙ ΠΌΟΌΥ "ἢ ἈρροᾶΥβ ἴο πηεᾶῃ “ΤΥ {ε]]ονν- 
Ιϑγδο 6," Ὀυϊ ἴπδὲ οὐῦγ 1 οτά, ἴπ (6 ραγαῦο 
οὔ [δε Οοοὰά ϑδαπιδεϊίδη, "" δά ρίνθη [ἢ ἃ νυϊάδσγ 
βγη Ποδίίοη, δηᾶ ἴῃ ἴΠ6 58πὶ6 νυ ἹῸΘΓ 5696 ἴΐ 15 
υϑοά Βοτε.᾽" 

156. ζ.,)6 δέτε απά ἀξυομν πὸ απο δεγ ἅνε 
βδῃουϊά ποῖς (π6 τὨγοεο] ἃ γορο του οὗ ““ οἠδ 
ΔΏΟΓ ΕΓ." 866 ποΐξ οἢ Υἱ. 2. Οἢγγϑοβίοτῃ Πᾶς 
ἃ βοοά ςοχηπιοηΐ ἤογο. “ Ηδ 5Δ4γΥ5 ποῖ 5 ὩΡΙΥ͂ 
διε, ΨΥ ὨΪΣἢ ᾿πάϊ!ςδῖθβ συ άδη δηρεῦ, δυΐϊ ἄξυοωσ, 
νυ Πιςἢ ἱπΊρ]} 165 σοπίπυδηςθ ἴῃ ἅη ἐν} παληά." 

ἐδαὶ! γε δε ποί εομσωγιεάί ὁπό 97 ἀποίδεγ) 
Μαυΐμαὶ Δῆροῦ δηὰ πιυΐυ αὶ] παῖθ πλιιϑὲ τϑϑα τ ἰὴ 
τηυΐιδὶ ἀοοιπιςσίίοη. ΝῸ ΠΊΟΓΟ 50] 6 ΠΊ ὑγᾶγη- 
ἰῃρ Ἑςοιἱὰ 6 ρίνεη δραίηϑὶ ραγίγ.Ἅςρίγιί. [!ἢ 
{Π15 ΨΝΑΥ͂ “' Βρ' γϊυ δ] 116 15 δοροίπεσ δηπίδ- 
αὶ," ἰο υϑὲ οδη ΑἸίογά 8 ὀχργεβείοῃ Ῥσο- 
ὈΔΌΪΙ νὰ οὐγῃϊ ἴο Ὀεᾶῦ ἰῃ τιϊηὰ ποτὲ τ8ὸ 
ὨΔΙΏΌΓΑΙΙΥ 4υαγγοίβοσηθ δηὰ σοηίεπίοιυϑ ἴετηρο- 
σαιηθηΐ οὗ ἴ6 Οαϊδλίϊδηβ. Αἢ δποίθηϊς '᾿ντιῖοῦ 
ἀἐϑοσι δε ΠΟΤῚ 85 “ δυϊαϊ ᾿υγριογιπ.᾽" δες (πὸ 
[πιγοαπςίοη, 

186-96. ΤῊΕΞ ΨΟΚΚΒ ΟΥ ΤῊΣ ἘΣΕΞΗ 
ΑΝ ΤῊΣ ΕΚΌΙΤ ΟΕ ΤῊῈΕ ϑΡΙΚΙ͂Τ. 

16. Τῤι: 1 αν ἐδεη] δ διὰ95 περδιινεὶγ 
Μναγμθαὰ {πεπὶ ποῖ ἴο ἄὔυθϑε {πεῖς (δ τγιβίιδη 
᾿ρογῖγ. Νὸονν πὲ ξῖνοβ ἴῃς ροϑιίίνο ἰδνν οὗ (ῃς 
ΕΒ τι ϑιίδη 1186. 
γα ξ πὶ θὲ ϑριγ] Ιτ 5 ἴῃ δπὰ [γουχὴ 

πε Ηοὶγ ϑρίπιε ἐδαῖ συϊάδῃςε 8 ξίνεῃ ἴογ ἴδε 
ΟἨτγϑζίδῃ 16. ὙΠῸ ννογὰ “ νυδιὶς," νὩϊςὴ ἰ5 
οὗ συςἢ ἔγεφιδηΐϊ 56 ἴῃ ἴῃ6 δοτὶρίιγοβ ἕον (ἢ ϊς 
5 Ὀ]εςῖ, ἀεηοῖοβ δοϊινιγν, δἰδοΓ Υ, ρογϑονυθγδηςς, 
ΡτΌρτΘβ5, δηά, αὔῦονε 4], ἀϊσθςσοη. πὸ βλπὶς 
ΤΘΙΔΡΠΟΥ 5 γοσυπιοὰ δοῖονν ἴῃ [ἢς υἱὲ οὗ ἃ 
ἀϊδεγοηξ νοσγὺ, ν. ἃς, Υἱ. τό. 

7εὲ «δαί πο μι] (Οὐοπιπιεηϊδίοσα δβαγε 



Υ. τ᾽--- 24. 

17 Εογ τῇς ἢςσβῃ ]Ἰυϑέει ἢ δραϊπϑῖ 
τῆς ϑριίτγίις, ἀπά τῆ6 δριγις δρδίηδι τῆς 
βεβῃ : Ὧπά τἢε86 ἅγεὲ σοῃίγαγυ ζῆ 6 οπα 
ἴο πε οἴδπεγ: 80 ἴπδλῖ γε οδηποῖ ἀο 
τῆς τῇϊηρβ τῃλῖ γε νγου]ά,. 

18 Βυϊ 1 γε δε Ἰεά οὗἩὨ τῆς δριτιτ, 
γε ἅγε ποῖ υηάθγ τε ἴανν. 

19 Νονν τΠ6 ννοῦκβ οὗ τ1ῃ6 βε65ἢ ἂγεὲ 
πηδηϊεϑῖ, νν] ἢ ἀγα ἐῤές; Αἀυΐϊτετγ, 
[ογηϊσδῖίοη, ὑποϊθαπηθβϑθ, ἰδϑβοϊνίοιβ- 
Π6 58. 

20 [Ιἀοϊαῖτγ, νψυιτοβογαῖς, Ἠαῖγεά, 

ἀεδαῖοα Ὑδοῖποῦ 1Π|5 15 ἃ ὈγοπΊῖϑ6 οὐ ἃ “οΙΏ- 
τἸιδηά. [ἴ 866πΠὶ5 αι 10.511 ὈὉ]6 ἴο 54 ἴπδῖὶ 
ἴϊ 15 Ὀοιἢ. 

17. 1δὲ ει: ἱμστεῤ ἀραίπσί δὲ ϑρίγὶ!, σϑπάᾶ 
ἐῤε ϑριγὶἐ σαί ἰδὲ 3.4.2] Τῆς “' ἀοϑβῖτο " 
οὗ δας 15. μοϑί!]ς ἴο ἴῃς οἴποσυ. ὙΠ6 νογῦδὶ 
᾿ηκ ἢ ἴθ6 ργεσδάϊηρς νοσϑθο ἰ5 ἰοβῖ ἰπ 186 
Α.Ν. ὙΠὸ δϑϑθηῖ!ὶ σοι ΠΘΠΑΓΥ οὐ ἴποϑο 
ὑνοσάς 15 ἴπ6 βενϑηϊῃ σμαρῖεγ οὗ ἴῃ ἘρΙ 5.16 
ἴο ἴπ6 Ἀοπιδη5. [|π {πὸ βθσοπά οἰδιιϑο οὗ {π6 
βεηίεηςε ἃ αἰβογεηξ νογΌ ἰπβίοδά οὗ ἐπιθυμεῖ 
τηυϑὲ Ὀ6 σι ρρ ϊοὰ. 

“0 ἐδαὶ γε “πηποὶ ἐο ἐδο ἐδίνιρ: δαὶ γε «υοι4] 
[1 15 Ὀεϊΐον ἴο δάάογο ἴο {πὸ ὀχδςὶ ἰγδῃβίδίοι 
1 ΟΤΟΣ Ὁ δ8ῦ γ9 ΔΓ ποῦ ἄο. ΤΤἢε 
ΠΡΔΠΙηΡ 15 σίνθη νγ6}} ὉγῚ Μ ποτ, “' αιῖο πλΐπι}5 
Ῥεγβοῖδιῖβ," [{ 15 ποῖ ἴπ6 πὶ νἱςΐοτγ οὗ {πὸ 
ΟἸγςτδη ννῃϊς ἢ 5 Ποῖ ἀεβογιθοάᾶ, διιῖ [86 
οοῃῆιςξ τπαϊ ργοσθάθβ τ. ἊΝ ΠΙ πόνο νγἂΥ {ΠῸ 
βϑίγυρρὶς ᾿π0} 1π65, {πὸ ννἢ]}} 15 πάογοά, Ὀδσδι156, 
ἴη ἕδλςϊ, ἴπογὸ αὸ ἵἴννο ψν}}|}]ῖ5, ὙΠῸ ἤδϑἢ 15 ΒΟΓΘ 
Ρεγβοηϊῇεά, 85 ἰξ ννογοθ, ἴἢ 15 ννασίδγε σῇ ἢ (6 
ϑρ γι. 

18.. ζ,.,γε δὲ [κά 9 16. δρίγ ἢ Ι{ γὲ ἂἃτϑ 
Ιοὰ, [πὸ τῃ]5 σᾶ86 {πὸ νἱςίοσυ Πμᾶ5 ὈΓΔΟ- 
Ἐἰ ΑΙ οὐϊαδιποά οἡ {πὸ τῖρῃϊ 56. (οπηρᾶγε 
Ἀοπι. Υἱϊ!. 14.) “85 ΤΊΔΠΥ 85 τὰ ἰεὰ ὉΥ [ας 
ϑρί πὶ οἵ Οοά, {μ6ὺ ἅγὸ (πὸ 5ξοηβ οὗ σοά." 

μοὶ ὠπάεγ δε ἰααυ] ἴῃ φργορογίίοῃη 8ἃ5 ἴδε 
δρίγιϊ συ οβ, (Π6 ἰᾶνν Πηἀς ποιπίης ἴο σοπάσγμη, 
ἰ 15 ἀϊςασποά. Νὰ 5800] 4 οὔβοῦνο δονν, ἰη 
ἀεΞξογδίηρ 115 σοπῆιςῖ, [6 ΑΙροβίϊε ρᾷ5565 ἔγοτη 
(86 υϑὸ οὗ ἴῃς ννογά ““ Πεβἢ " ἴο ἴη6 υ86 οὔ {πε 
νογὰ ὁ]Ανν." [Ιη {Π18 ἀγριιπιθηί ἴπ6Ὸ ἴνο 
ἴογπι5 ϑθοπὶ δἰπιοσῖ ἱπίου ῃδηχοδῦϊθ. Αἱ 4]]} 
δνοηΐβ ΠΟΥ Πᾶνθ, 1Ἰὴ δὶβ υἱονν, ὯΠ Θβϑθῃ18] 
ΔΙ ΠΥ ἢ ομθ ἀποῖμοσ, 866 ποῖθ οἡ ἰϊ]. 3. 

19. ἐδε «υογὰς: οΥ 1δὲ ε:Ὁ.. ««υδιεῦ αγε ἐῤε46} 
Ἀλδίμον, δβσῃ δ ἴ8:986. Τδε σδίδιοσιιθ ἰβ 
ποῖ οχῃδιισίῖνθο Οἡ {πο οοπίγαϑὶ δοίννθθη 
“γοΥκ5 " δπὰ “' ἔγα! " 566 Ὀεῖονν. ὙΤδ6 δπὺ- 
τιογδίίοη οὗ {μ6 "νου οὗ (με Ποςῆ, " νπουΐ 
θείηρῦ ὙΘΓΥ ρῥγθοῖβθ, [4115 ἱπῖΐο ἴουγ ϑεηετγαὶ 
βοοίίοπβ, ϑοπϑι δ} ἴγ, ἰἀο]αῖγΥ, σοηϊεηίίοῃ, δπὰ 
Ἔχοῦθθ. Βοηροὶ δχργοϑϑος ἢ δατὴς {Π]ηΡ ὉῪ 
δαγίης τῃδί (ἢς 51Π5 Δγὸ δπιιπιογδίθα 45 “" ζοπ" 

ΟΔΙΑΤΊΙΑΝΘ. Ν. 

γαγίδηςς, Ἂπιυϊδίίοηβ, ννγδῖῃ, ϑιγίέα, 
βεα το 8, ΠοΓεβ 168, 

21 Επνγίηρβ, πιυγάεγβ, ἀγαηϊζεη- 
Π658,) γενα]  ησθ, δηὰ δυο ἢ [ἱἰκε : οὗ 
τε ψπίοῃ 1 Έεὶ]} γοι ὑείογα, 88 
Ι ανε αἷἱϑο τοἱά γομ ἷπ τἰπιῈὲ ρδβῖ, 
τῆλ {ποὺ ννῃϊοἢ ἀοὸ βυςῇ τῆϊηρϑ 
564} ποῖ ἱπβετῖς τῃε Κίηράοπι οὗ 
(οά. 

22 Βυὲ τῆε ἔπι οὗ τῆς ϑρίγιε 18 
ἶονε, Ἰογ, ρεᾶςε, Ἰοπρβιβεγίηρ, ρεη- 
{|.εη 688, ροοάπεϑ85, (διῇ, 

Τ 554 σιπὶ ρτγοχίπγο, δάνογδυϑ Ὠδιτη, δάνογθιβ 
Ῥτγοχί πιυπι, εἴ οἰγοᾶ ϑοιρβυπὶ :᾽ Δπὰ 6 ἔγᾶσθβ 
ἃ σοττεϊδίινε βάν ϑσίοη ἴῃ (Π6 οἰΔϑϑὶ ποδί! 
οὗὨἨ “186 ἔγδ οὗ ἴπ6 ϑριτῖ." ΤῈ ρῥ]δοιρ οὗ 
παῖ νης ἢ 15 5ρϑο Δ ]]Υ “ ἀθδαΪγ 51η" ἢγβὶ ἴῃ 
[πὲ ροβίοη οὗ ργοτηΐπθησε 15 41 1Ὸ] ΠΑΙΤΠΟΠΥ 
σ ἢ Πδὲ ννυς Ππαᾶ οἰϑόννῃογο ἰπ ἴπΠ6 ἱπϑρίγοά 
ΤΙ ΠΡ 5. 

«γπείραηπε, ἰασοίυίοι πο. ὍΠε αἰ οτεησθ 
ἴῃ {Π1|5 ράββαζε Ὀδοΐννοθη ἴῃς ἴννο Οὔὐεεῖκ ννογάβ8 
ἀρΡΡΟΔΙΒ ἴο Ὀ6 ἴΠϊ|5, τπαὶ 1Π6 Ἰδοῦ δά ἀς (Π6 
ἰάρᾳ οὗ υἱέοῦ 9ῃ πο οϑϑθποϑα ἴο παῖ Μηϊοἢ ἰ5 
1 ρ]16ἀ ἴπ {Π6 ἔοττηοσ. 

20. ευἱεδεγα 8} Ὄῆδῖ ϑΘΟΥΌΘΥΥ νγὰϑ ὈΓό- 
γδϊεηΐ δὲ Ερβοβϑυϑ ννόκηονν ἔγοπὶ Αςἰβ χῖχ. σο. 
Βίϑπορ [ἰρδιέοοῖ πιοηζίοηβ ἴἢ6 σςοπαάοπηπδίίοῃ 
οὗ συιςἢ ργαςσζίςεβ Ὁ. ἃ (οιυης!] μοὶ ά ἴῃ Οδἰδθδ 
ἴῃ 16 ΘΑ] ρατγί οὗ {πὸ ἔυυτ ἢ οοπίυτγΥ. 

ἐμ ἢ (ἐριθεῖαι). Τ πε ἀοηναίίου δηὰ πιϑδη- 
ἴῃς οὗ [ἢ]5 νγογὰ, πεῖὸ δπά ἰῇ δἱχ οἴπογ ρ]ᾶσθβ 
οὗ ἴπ6 Αροβίοϊις Ἐρίϑβϑιϊθϑ, ννεγὸ ἰοηρ πιϊϑυηάοτ- 
βίοοά, ἀπὰ ννοῖθ Ξξῃρροβοὰ ἴο ὃδ ἰάδηϊίςδ] νν} 
ἴπΠ6 ἀεπινδίίοη δηὰ πιεληίης οὗ ἔρις. ΤΠα 
ννογὰ 5 γϑδῖγ ἔοστηεὰ ἔγοπιὶ ἔρεθος, "ἃ ΑΑΥ͂ 
Ἰδουγοτ,." δηὰ πηλϑδηβ ραγίγ-.ϑβρισίῖ, νἢ [Ὠ6 
ποῖϊοη δά ἀθά οὗ ἴον ἱπίστίρυθ. ὅδ66 ἴῃ6 ποῖβ 
οη ἔοπι. 11. 8. 

41. 14εἰ] γομ ὀείογε, αν 1 δασε αἰτο ἰοἱά γοι 
ἐπ εἰρη ρα" Ηδς ννᾶγηβ ἴδεπὶ πονν οὗ {πε 
ἡυάκπιεηῖϊ ἱπιρεπάϊηρ ονοσ [056 ΠΟ ἅγὸ ΚῸΠῈ 
οὗ δυιςἢ 5'π5, ἀηά γοπιϊηάς ἴποπι (Παΐ ἢ 15 ἰρδςῇ- 
ἱπηξ οὐ [ἢ158 δι ρ)οοὶ πδὰ Ὀδθη 1Π6 5ᾶπι6, ἤθη 
6 νν88 νν ἢ [ἢ ΘΠ. 

22. δὲ ζμὶ! Κ᾽ 1δὲ ϑρίγ ἢ ὙΠῸ υ86 οὗ 
1ῃ6ὸ ψογὰ “(γαῖ " 5 ΨΟΓΥ σοπιπηοη ἰη [δ6 
ν Πτὴρς οὐ δὲ Ῥδυὶ, δηὰ δχοιλρ ῇῆδϑ, 50 ἴο 
δρϑαΐς, ἢἰ5 ΘΧ θεγαπί ὀχρᾶπϑῖνο ΠδὈϊϊ οὗὨ πιϊπά, 
866. (6 “Ηοτα Ῥαυϊίπο." 845 οἀϊϊεὰ Ὀγ (ἢς 
ϑοοσίεῖγ ἔοσ. ργοχπηοίίηρ; Ὁ γί ιαη Ἀαον]οάρςο, 
ΑΡρ. 1}. Ρ. 4:1. Αποίβδογ ροϊηῖ ᾿σῖο Ὀ6 σατο }Υ 
οὈϑογνοά ἢθγο, νἱζ. {π6 ϑθατρ σοηίϊγαϑι Ὀεΐννθθη 
ἐν ογΚ5 " πὰ “ ἔγα." Οὗ 1τἢϊ5 ΟΠγγϑοβίοτῃ 
τοιλδτκα (πδὶ νυ μδῖ 15 ὈΔὰ σοπΊοβ γε] γ ἔγοπὶ 
Οὐγϑοῖνοβ δίοηθ, διὰ ἐδογοίογο ἰ5. ΓΙ ΒΕΥ ἀθ- 
βοτδεὰ ὉΥ [Π6 ἔογπλοσ ἰθῖτη, ἡ βεγθαβ ἴΠ6 ξοοὰ 
(δὲ ννὸ ἀο ἀσρεπάβ ποῖ οὐ ουιγϑεῖνοβ ΟὨΪΥ, 

21,2 

531 
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ΕΟ τ, 

22 Μεεΐκῃεββ, [επιρεγδῆςε : ἃρδϊηϑῖ 
ΒΓ ἢ Πογα ἰ8. πὸ ἰανν. 

24. Απά {πενὺ τῆδι γε (Ὠγίβι᾽8 πᾶνε 
Ἄστυοϊβεά τς βεβῃ νὴ τῆς 'Αβεο- 

απο. (Ἰρῃβ δηά ἰ[ιι318. 

ΠσΑΙΑΤΊΙΑΝΘ. Νν. [ν. 23---:26. 

2ς 1 ψε ἴἷνε ἴπ τῆε δρίγίτ, ἰδῖ 5 
αἶβδο ννδὶκ ἴῃ ἴπε ϑρίγιῖ. 

26 [,εἴ υβ ποῖ Ὀε ἀδείγοιιβ οὗ νδίῃ 
Β᾽οτγ, ργονοκίηρ ὁπ ἃποῖβδεσ, δηνγ- 
ἵἴηρ οης Δποῖδεγ. 

Ὀυΐ πεοᾶὰβ Οοὐἷβ ξοσίοτίης Ἴσαγθ. [11 πιᾶὺ ὃ6 
δάάδοά {πᾶ “ἔτ 7 8 αἰννᾶγθ υϑεὰ ὈΥ 81 
Ῥδυ] ἱπ ἃ ξοοά 5Ξεπβδθ. ὅ6ε ε΄. ΤΊ. ἢ. Σ4. 

22, 28. 'νε σλπποῖ ΝΕΓῪ ῥγες 56} ΟἾ 8585: γ 
πὸ δπυπιογαϊίοη οὗ ἴμ6 ΟἸτιϑίίδη ϑγᾶςοβ ἴῃ 
{Πε5ὸ ἴννο νοῦϑοϑ: δυῖ, οη ἴῃς ννμοῖθ, ἘΠΟῪ [4}} 
τηοϑί ἠδ ΓΑΙ ἱπίο ἴπγθὸ στοὺρβ οὗ ἴἤγθα ΘΟ. 
Ννὲ 5ῃοιυ]ά σΑγο ΠΥ οὔϑεγνο {πᾶϊ “ὁ ἰονο ᾿ ἢδ5 
1Π6 ἤγϑι ρίδςθ ἴῃ ἴῃ 15. 

8. μεηίρης.} ΑΥΟΒΌϊβῆορ ὙΤτεποῦ 58 γ58 
(παῖ 186 Οτεοῖκ ψογὰ ἀδθηοίοβ “ἃ ἰοῃρ Βο]ά- 
ἵπξ ουὖἱ οὗ {πὲ ταϊπὰ Ὀεέογε ᾿ὲ αῖνοβ τοοῖῃ 
ἴο δεϊίοη οἵ ραϑϑίοη." Α τῆδῃ ἢιᾶ5 1815 ξγᾶςθ, 
ἐν ο, μανίηρ ἴο ἄο υυἱῖῃ ᾿π) ΠΟ. }5 ΡΕΓΞΟΠ5, 
ἄοεβ ποῖ βυ οΥ ΠΙΠΊ56 ΙΓ Θα5}}Υ ἰο ὈὉς ργονοκοὰ 
ὈΥ τποπι." «Ν. Τ. ϑυποηυπι.᾽ ΡΡ. 187, 189. 
7 Ὁ] Ὑπὲ νογὰ πίστις, 8ἃ5 υϑεὰ Ποτέ, 

βϑεὴβ ἴο ἀδποίο "" Βάθ!γ " οὐ “ ἰγιϑιννοτγίῃ!- 
655, δηά ἴο σοτγγοβροηά, οὐ ἴπε ννῇοϊςβ, ἴο 
ννμαΐ ψὸ ἴογτῃ “ Ποποδίυ οὗ Ἵβδσγαςίογ." ΟΥ 
ῬοΙπᾶρ5 ψῈ ϑῃου]ά ρῥτγείον. ἴπῸ Ὄχρ᾽δηδίίοη οὗ 
ΨΝ Ἰοϑοοσ, ννῆο υπάοτοίδη 5 ἴ[π6 νσοσά ἴο πιθδῃ 
εἰ γρλάϊπε55 ἴο Ὀοῖενο,"" Οπὸ ρᾶτῖ οὗ δι Ρδι}}8 
ἀοοογρτίοη οὗ “ΒΑ Υ (: ΟοΥ. χη]. γ) ἰ5 τῃδῖ 
ἰξ “9 Βα ον θη 411 Ἐπὶ ρ5.᾿ 

438. ἡΜεεάπει:, ἐρρρέγαπο}) ὍΤῆδ ἔοστποῦ 
ἀσποίεβ {πὸ σοίδίπίης οἵ οὔὐσγ δηυδηϊ τη υ ἀπά 
σοιηροβυγε πύου ὑγονοσδίίοηβ, Ὀθσαυδο ΜῈ 
ἅτε ςοηϑείοιιβ οὗ οἿἱἵ οὐγῇ βίῃ δηὰ δϑβϑιυγοὰ οὗ 
ΟοὐΞς )υβίῖοε, (86 ἰαξίετ ἀεποίεβ ἰῇ βεπογαὶ 
(δε. τοϑισδιηἰπς οὗ οὺγ παῖυγαὶ ενἱἱ ρτορδηϑι- 
[,65. 

φαΐ σοῦ ἐῤεγο ἐς πὸ ἰμαυῇ ΤῊΪ5 πιυϑῖ 
δ ὙΟΓΥ Ο]Οβοὶν σουρίοὰ ΜΠ] ννῆδί 15 διὰ ἴῃ 
[Πὸ σϑίἢ νεῦβο. 

24. ῥαυε ἐγμεϊβεά δε 3.2] ὙὍὨϊς νγᾶς 
ἄοῃθ οὔςθ ἔογ 8]}, νυν θη ΠΕῪ ε Οη5- 
κἰδῃβ. [{ ἰ5 ἱπιρ θὰ ἴῃ οὐἱἵγ Ὀαριϊσπι, Τὸ ἴἷνο 
ἴῃ ΔΠΥ͂ ΟἾΠΕΟΙ ΝΑΥ 5 ἃ Ἑσοηίγδάϊεϊίοη ἴο Οὔτ 
ΟΠ τ βεδη ῥγοξοϑοίοη. Ηονν ἔδλγ ννὰὲ δνο Ὀθεη 
σοηδίπἴθηϊ ἰῇ Οὐ ᾿ἴν65 δίποθ οἱἹἵὶ αρίιϑπι) ἰ5 ἃ 
4υσδίίοη ποῖ γαϊϑοὰ ἤθγθ. ὅ866 Ἀοπι. υἱ. 2--- ὁ. 
ἼΠῸ σοἰγεηρίῃ οὗ ἴη6 Ὄχργοϑθίοη “" σγυςῆρά " 
5ῃοιϊά θὲ ποῖδά, ἢχσϑξ Ὀδοδιιδα [ἴ 15 ἴῃ ΠΑΠΙΙΟΗΥ͂ 
ἢ (Π6 ἐτεηυοηξ πχοητίοη οὗ ἴπὸ στυς ἤχίοι 
οὗ Ομ γιβὲ ἰη 1158 Ἐρι βίο, δηὰ ϑβϑεςοπάϊν, Ὀ6- 
σᾶι56 ἴὮ ΟΧρ δβϑθ8 βορασγδίΐοη ἔγτοπι δ᾽ ἴῃ ἴΠῸ 
τιοϑβῖ ἀδοϊϑίνο ΨὙΑΥ, ὉΥ ἀεδίδ, δπὰ γ΄ ἃ ραϊπῆι 
ἀδαῖῃ. 866 νὶ. 14. 

258. ἐπ ἐδε δριγ ΟΥ᾽ ταῖμοσ, “ ὍΥ ἴδ 
ΘΡΙΓΙ." [Ιἢ {Πὸ ϑοσοοπά οαἴδιιβο οὗ {π6 βεηπΐθπος 
1ἴἴ ϑεεπβ δἰπιοϑῖ οογίαϊη [δὶ {Π]5 πγυϑὶ ὃ6 {πὸ 
τηθδηΐης. [ἢ {πὸ γϑὶ οἱδιιϑθ ροβϑι ὈΪΥ “ἴο 186 
ϑριγι " ννουἹὰ Ὀε ἴῃ σοττεςῖΐ ἰγδηβίατίοη. 866 
Υ. τό δπὰ γΥἱ. σό. 

ἐξ ὦ αἴο «υαἱΣ  Ἠδε τεϑυπιεβ ψνμδὲ ἢὸ 
᾿δὰ 5αἱὰ ἄρονς, Ὀὰϊ νυ ἃ αἰβοτοηΐ δηά τποτὲ 
ῬΓΕοῖθα νογὉ (στοιχώμε»). 

26. ἀεείγοι 9.) υαἱη κ΄ογ}γν] ΜΝ ε ςδῃ 
ὈΔΌΪΥ 54Υ ἢ (Γἢ (ἢ 15 τς Οδυ βὴ ὅτι 
γουοξίηρ ομο μοί δεῖ, ἐπυνρ πε ποῖ δεγ 

Το (δὲ ἔουπποσ ἔδυϊε τἢς βἴσοηρ ψνουϊὰ δὲ 
ΠΔΌΪΘ, ἴο ἴπ6 Ἰαϊξον ἴπ6ὸ ννοᾶκ. ΒΥ “" ργονοῖκ- 
ἱπρ " 5 πιοληΐ {πὸ σμδ]δηρίης ἴο ςοπιθαὶ ἰη 
ἀϊδρυϊζαίίοη. 

ΑὈΠΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ οἡ (ἨΑ». ν. 

ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ ΟΡ ΝΟΣ ὙΙΤΗ ΤΗῊΕΞ σΟΝΟΙῦ- 
910ΟΝ ΟΡ ΤῊΕ ΡΕΚΕΘΕΌΙΝΟ ΓΟΗΑΡΤΕΕ. 

ΤῊ τοᾶϑοηϑ ἴοσ ῥτοίοστιηρ (6 ἀγγδηροπηθηΐ 
δάορίοά ἔογ ἴπ6 σοηηθοίίοη Ὀείνγεθη {Π 656 ἴννο 
Ἑδαρίοτθ ἃτὸ ὈΥΙΘΗ͂Υ ἴΠ656. ϑοπὶα ροοά Μϑ85. 
οπλῖς ““νπεγον ἢ "ἢ (ὁ) αθῖεσ “ἢ [86 ΠΡογίγ " 
(τῇ ἐλευθερίᾳ). ἴξ νὸ νψογθ ἴο δάορι 1ἢ}5 
τολάϊης, ννγοὸ 5βῃουϊὰ (ἤδη Ὀὸ ΟὈἸροὰ ἴο Ὀορίη 
εἢ. ν᾿ ἢ βυςἢ ἃ ϑθηΐθηςθο 85 {Π|15: “" Ὁ γὶβὶ 
Ἰιθδογαϊθα 0.5 ἴῃ ᾿ΙΡΟΓΙΥ " (ΟΣ ““ἔοσ ΠΌΡΟΥ Ἴ 
ΤὨΐβ, ονγενογ, ψγου]ὰ Ὀ6 ὙΘΥῪ δὐγυρῖ; δηά, 
οὐ ἴτε ψδοῖΐθ, (ἢς δι ΠΟΥ Υ ἔοτ {Π6 τεϊθπτίοη 
οὗ ““ὙΠογονν ἢ "ἢ ρῥτοροηάογαίϊεβ. Ἠρποθ νὰ 

τηυϑὲ σοπηθοΐ [ἢ656 νγνογάϑ οἴπετ Δ {86 ρῥτὸ- 
οδάϊης οὐ ἴδε (ΟἸ]οννην : δῃά (ἢ. ἀδςοϊβίοη οἵ 
{Π|8 αιυσδίίοη ἀδρεπὰς οὐ [πο ροβιτίοη οἱ 
“( {Πογεέοτο " (οὖν) ἴῃ [6 σοηῖεχ, ΤΠῸ Αὐ- 
[Πογϑοὰ Νογϑίοη ρῖνοβ ἃ 56η86 ννῇϊο ἢ, ἃ5 ἴο [15 
τηοταὶ δηὰ γο]!ρίοιιϑ ἔογςθ, σδηποῖ ὃὈὲ ἱπιρτονϑά. 
1 ργοοδθάβ, βοννόνοσῦ, οἡ ἴπῸ δϑϑυπηρίίοη ἰμδὶ 
οὖν σοπιεβ ἱπιπιθαϊδίεὶΥ δες τῇ ἐλευθερίᾳ, 
νΠΟΓΘΔ5 ἴῃς ργθροπάργδηςε οὗ πιδηυδογιρὶ δὺ- 
(ΠΟῪ μΐδοοβ ἃ ΔΠῸΓ στήκετε. Α Οτροκ 
ΒΟΠο ΙΓ ψ}}}} δὲ ομσθ ρογοεῖνς ἴΠ6 ἔοτοθ οὗ (ῃς 
διρυτηρηῖ, ἰ ἴῃη6 τογάβ ἃγὸ 5 ΠΡ νντίτοη 
ἄοννῃ ἴῃ ογάοσ :-- τῇ ἐλευθερίᾳ ἦ ἡμᾶς Χριστὸς 
ἠλευθέρωσε στήκετε οὖν. 



»ο τσ, 
«Φἀ:σηχά. 

Υ. 1--6.] 

ΓΗΑΡΤῈΚΒ ΨΥ]. 
1 222 νιουείλ ἑάενε το ἀδαί »εὐδώδν τοί ὰ α ὀγοίλέγ 

2λαἱ λαΐὰ εἰἱββεα, 1 ἀκα ἐο ὁέαν οὩδ αποίλεγ᾽ς 
ὀκγαφε: 6 20 ὁέὲ ἐῤεγαί 10 ἐλεεῖ ἐσαελετε, 
απ "οἱ τυέα’} ο7 τοοίἱ ἀρίμρ. 1. 414 ςἀειοεί 
τυλαΐ ἐδέγ ἐπίοηα ἐλαί γεαελ εἰγεμγεεέείορε. 
14 2797ε ρίογεείλ ἐπ ποέλέμ, ταῦε ἐπ ἐὰδ ἐγο:5 
ο΄ Οἀγεσί. 

ΚΕΤΗΚΕΝ, 14 πδη δα ονοῖ- 
ἴδκβη ἰπ ἃ ἔδυϊε, γε ψῃς ἢ ἃγα 

Βρ᾿Γἰτι14]., γοβίοσγαε δ. ἢ} ἍΠπ οης ἴῃ ἴδε 
βρ'Πτ οὗἩ πΊδα κῃ 688; σοηδβίἀογίπρ' [ἢ γ- 
561, Ἰεβῖ τῆου 4150 δε τεπιρῖεά. 

ΑΟΑΑΙΛΑΤΊΙΑΝΘ5. ΓΝΙ. 

2 Βεᾶγ γε οπμβ Δποίμεγβ δυγάξηβ, 
Δη4 50 [1] {πε ἶανν οὗ Ο(Ἰγίβῖ. 

2 ἔοτγ ᾿ξ ἃ ταδη τιιηἶς ΗΪ 256] τὸ Β6 
80) τ Πρ, ἤθη ἢ ἰ5 ποιῃίηρ, Πα 
ἀεςείνειῃ Βἰπη56 1, 

4 Βυῖ Ἰεῖ ἘνεῦΥ πιᾶπ ρύονα ἢΪ8 
ον ψοΥΚ,, ἀπά τῆδη 502] ἢ δᾶνό 
τα]οϊοἰ ῥ᾽ 'π Πἰπη8ε] δίοης, δπά ποῖ ἰῃ 
Δηοῖ ογ. 

ς Εοὺ δνεΕΥ πιᾶπ 3}|4}}] δεδγ ἢ 8 
οννὴ δυγάεη. 

6 [εἰ Βίπι τᾶ ἰ8 ταυρῃς ἴῃ (ῃς 

ΟΗΑΡ. ΥΙ. 1.-.δΒ. Οὐκ ΟὟΝ ΨΕΑΚΝΕΒ5 
ΑΝῸ ΚΕΒΡΟΝΒΙΒΙΓΙΤΥ͂ ΟΥΘΗΥ ΤῸ ΜΑΚΕ ὕ8 
ΟΟΝΒΙΘΕΒΑΤΕ ΟΕ ΟΤΗΕΒΒ. 

Ο(οηίπυοά ἐχῃογίδιίοη ἴο ἴῆ6 δχϑγςῖϑο οὗ 
βυμηράῖῃυ ἂπά ἔογθοδγδησθ οἡ ἴδε οπα δδηά, 
δηὰ (ὁ ἴπδ σμοιϑῃιης οὗ ἃ 56η56 οὗ γέβροῃϑβὶ- 
ὈΠΠῪ οὐ {Πα οἴιογ. 

1. ΒΒνείῤγεη)] ΤῊ ἰδπάσσ ἴογπι οὗ ἜἼχργοϑ- 
58:0η, ΤΈΓΟΥΣ 86ΎΟγᾺ] {Ππ|ὲ8 ἰῃ [15 ἘΡιβι]ο, 
ϑοίϊοῃβ [86 βοΠΟΓΑΙΪ ϑενο ΠΥ οὗ [15 ἴοθθ. 866 
ΘρρΘΟΙΑΙΪΥ (ῃ6 ἰαϑσῖ νογβα οὗ (ἢ15 σῃδρίοσ. [π 
[86 Οτθοκ οΠΡΊΠΔ] ἴΠ6 54π|6ὸ ννογὰ 15 δἵ ἴῃ6 
Θηὰ δηὰ αἵ {πὸ ὑβρίηπίηρ οὗ ἴπ6 σμαρίοσ, 
ὕ α νιαπ δε ουεγίαξοπ ἱπα αμῇ ὙὍδο 

ἰδληζυᾶχζε ἴῃ [6 ΟΥ̓ΒΊΠ4] 5. ὙΘΓΥ ϑἴγοης, δηὰ 
᾿ΠΠΟΓΔΙΥ τηδᾶηδ, “1 πὸ Ὀ6 δνθηὴ σδυρῃῖ, 90 
(μᾶῖ ἴῇοτα 15 ὯῸ ροβϑι ΠΥ οὗὨ δϑοᾶρε ΟΥ 6Χχ- 
συ56. ΑΔ οᾶϑ6 οὗ βαρτγαηῖ, υηπυσβειοηδοϊα 
11-ἀοίηρ ἰ8 βιιρροβοάὰ. ΦΤἢ5 γε πιο ἢ δη- 
Πδηςδ5 [ἢ ἔογος οὗ (ἢ ργϑοθρί νυν μος ἢ ἐο]]ονν8. 

76 «υδίερ ἀγε «“ῥίγμαΠ ΙΒ 15 Δη ἀρρεδὶ ἴο 
ἴποϑο ἀπιοπρ ἴδ (ὐφ᾽αἴιδηβ ννῇο τεϑὶὶν Ὠδά ἃ 
ἴζις δρρτγεείϊδίίοη οἵ ἴῃς γε! ζίοη οὗ ἴῃ. Οοβρεϊ, 
[πδῖ τῆογῪ ϑῃουϊὰ Ὀ6 ἰθπαου] ςοπβϑίἀεγαῖς οὗ 
οἴμεβ. Απιοηξς βϑςἢ ρογϑοβ ἵπόγα ταϊρΐ Ὀ6 
ἃ τοπιρίδίϊοη (Ὁ σδηϑουοιϑηθθβ δηα ϑρίγιϊυδὶ 
ῬΓαε: δηᾶ ροβϑιῦΥ ἃ 5 ψῆϊ δάπιοηιίοη δὰ 
τα ΚΟ ἴο [ἢϊ5 οἴεςϊ 5 ἱπίοπάδά. 

γεηίογό σωμεῦ αἴ ομδ] Ῥτορεγν (ἢ}5 6 ἃ 
ΒΌΓΡΊΟΔΙ ἴογῃῃ : δὰ [ἔ ννὸ ἀννοὶ] οἡ 1815 [που ρ ἢ, 
(Πε ΓΘ τηοαπὶπρ οὗ {πὸ ρᾷβϑαρε ορεπϑ ουΐ ρο 
15 πιοσθ ἔμ} |γ. [θ Μαῖίῖζ. ἱν. χὰ ἴπῃε ννογά ἰ5 
ομηρὶ ογοά οὗ πε τηοπάϊηρ οὗ ποῖβιυ Οοπηραῖο 
115 ι56 ἰπ τ᾿ ὙΒ655. [1 . 1ο δῃά 1: Ῥεῖ. ν. 1ο. 

ἐδε ἤμ τ 7 »ιεεξπε ἡ ὍὙΠο δοίϊίοη οὗ ἴπὸ 
ΗΟΙΥ δρίτξ 15 ἱπιρ!εάὰ. Ἅνὲ βηά ἁπαϊοξζοιβ 
ΘΧρτγοϑϑίοῃϑ ἰῃ β οπι. 1. 4 δηὰ ΕΡΉ. 1. 17. 

εοπαιἀεγίπσ ἐδγεε ἢ ὙὨϊ5 βυιάάθη οἤδηρε οὗ 
ΠυΠΊΌΟΓ τλᾶῖεβ ἴῃς δάνϊςο 4}} (ἢ πιοτγε ροϊπηίοά, 
Ἅῦὲε 5βου]ά 4150 σδυθ}] }] }γ ποῖος ἴῃ6 οπρῃδίς 
ἐἐῃου ἣ" (σύ). ν8 γὲ 8]} ᾿ἰδῦϊ]θ ἰο ποχρεςιοά 
ἰοπηρίαἰοη5. Ηδεποε “' ἴΠε ϑρι Πὶ οὗ πηϑθκηεβ5 "ἢ 
ὈδΟΟΠΊ6Β τ15 ἴῃ ἔγγὶπρ ἴο “" γεβϑίοσο " οἴποιβ. ΝΟΥ 
5 ΔΏΥ ΟἾΠΕΓ ϑρί γι Πκοὶγ το "Ὲ ϑιιςςοββέιϊ, 

3. οπὸ αποί ῥδεγὶ δωγἀεη.} ὙΠῸ ρἤγαβα “"ὉΠ6 
Δποίογ "15 ρυΐ ἴῃ {Π6 ἑογείγοπξ οὗ [ἢ βοηΐθηςθ. 
866 ἄδονθ οὔ Υ. 13) 14. Ὅὥμ15 ΕΡρίβ]6 ἰθᾶσμοβ 

ΥΘΙΓΥ (ΟτοϊΪγ (ἢ ἰεθθοὴ οὗ γρμώκμαἱ τερατὰ, 
ϑΥΠιραῖδγυ, δηὰ Βεὶρ; δηά γε: 1Πῃ6 Οαϊα- 
[14π5 ννοῦα πιο ἴῃ ποοά οἵ 1815 ἰσϑδθοῦ. 866 
ποΐβ οὔ ν. :ς. Ἐογ ἴμ6 ννογὰ “" Ὀυγάθη ᾽ 566 
Ὀεῖονν οὔ συ. ς. 

-ὁ δ] Οὖ “80 γὲ 5}8}} ἔμ] 6]." 25 ἱῃ ν. ζό. 
[1 16 ποΐ ΨΘΙῪ τλδίεγαὶ νης ἢ τεδάϊην 6 
δορί" ἀπά εἀςῇ 15 νν εἶ] βυρρογίεά. 

ἐῤε ἰααυ οΥΓἹ Οργἢ Τῆιβ υ56 οὗ ἴμε ννογάὰ 
(Ἰανν "ἢ σομηδ95 ὉὩΡΟῚ 0.8 ὙΟΥΥ υπεχροοῖεθαϊγ, 
δῃὰ νὰ ξιεαῖ θεδιὶγ δηά ἔογοθ. (οπιράγε 
Ι (ον. ᾿ἰχ. 21, ΠΟΙ ᾿ξ ἰ5. βαϊὰ ἐπαὶ {πΠῸὸ (ἢ γί9- 
(ἰδη, ᾿πουξῇ δ6 ἀοεβ ποῖ 5εεὲῖκ ἴο δὲ ᾿ιιϑε:βοά 
Ππγουρῃ ἰῃ6 ἰανν, 5 51}}} “ὑπο ῦ ἰᾶανν ἴο 
Ομγςι." Ὑπὸ ἴὰνν οὗ σμηβὶ 15 Ηἰ5 “" ποὺν 
σοπηηδηάμηθηΐς {παῖ να ἴον οπθ δποίδε : ἢ 
ἀπά ἰἰ ἰ5 ργθςί βου ἴῃ βιιςἢ πιαΐμα! σοηϑίἀεγαίίοη 
ἃηά τοραγὰ τῃδὲ {815 ᾶνν ἰ5 ἔ}|16ὰ, 

89. δὲ ἀεεείυείὁ ὀέ»ο "} ὍΠε Οτθοκ νοσγὺ 
(φρεναπατᾷ) ἀδποίοθβ δὴ ἱηνναγὰ 5ἰδΐε οἵ 9ε]- 
ἀεςερίοη. Ηδρηςε (Πς σοηίγαςξ ψΠὮ ἔργον ἰῃ 
(Π6 ποχί νοῖβο. [ἰ 15 (ἢ15 114} το “ τΠϊηἸς 
Οὐγβοῖνοα ἴο 6 ϑοπιοννμδῖ "ἢ (11. 6) ψῇϊοὴ 
Οδι.565 5 ἴο ὑτθακ ἔπε ἴδνν οὗ ἴον. ὍΤΠὸ 
Ὠουη φρεναπάτης ἰ5 ἑουηὰ ἰῃ ΤΊϊ. ἱ. το. (Οπ"» 
ΡᾶγΟ [ΔΠ|65 ἱ. 26. 

4. «ὑογἢ] 458 ορροδοὰ ἴο ἔξει δπὰ 
ἴδῃς! 68. 

ἐδέπ “ῥαϊ! δὲ ῥαυε γεϊοϊείπν ἐπὶ δί»εἰ αἰοηε) 
Ψ10} ΣΘΙΘΤΘΙΟΘ ὕὍο ΠΙΠΊΘ6Π δίοηθ, ποῖ (ὈΥ͂ 
σοπιραγϑοη) Ὑγ τεΐογεηος ἴο οἵπεῖβ. Ἦἢδ 
5841 ἢᾶνο ἢϊ5 ον σγουηὰ ἔοσ ϑοϊ-σοηξτγαίυ δ. 
ἴοη, νυ μοῖπογ ἴα Ὀ6 {{||6 οὐ τὰς. ΤΠο ἰδη- 
ξιιαξο 5 ΝΟΥ 5ἰπλὶαγ ἰοὸ {πᾶὶ ἡ ΒΙΓ ἢ να ἤπὰ ἴῃ 
1 ΟὐΥ. ἰν. ς- 

58. ἐὐεγ »παπ αῤαϊϊ δεαν δίς οαυη δὼγάη 
[ 15 ΨΕΓΥ ᾿ηϑίγιςζινθ ἴο σοπιρᾶτο {Π|8 νυ 
ψνΠδΔΐ ρτοοθᾶθβ, “Βοασῦ γ6 οὔθ δποῖποι᾽β 
δυγάθδηϑ,᾽) ΘΡΟΟΙ ΠΥ σῆθη [Π6 ἴἔπνο βθηϊοποῦβ 
ΓΘ ἴῃ διισἢ οἶοθε ᾿υχίαροϑπιίοη. Ὑὴ6 πιοδη- 
ἱπρ οὗ 16 ψ ΠοΪὸ 15: “"Βεᾶγ γὲ οπὸ δποίπογβ 
Ὀυγάδη οὗὨ {Γ|4] δηὰ κυδογίηρ : οσ ἜνεΓῪ πιδη 
ταυβῖ ΑΓ ἢϊ5 οὐ Ὀυγάδη οὗ ἀιι δηά τε- 
Βροπϑι ΠΥ." ὙὍΠο ννογάβ υϑϑὰ ἔοσ “"" Ὀυτάξη ᾽" 
ἴὴ ἴ)6 ἵἴνο οδϑδ5 ἂτὸ αἰβδθτοηῖ. Αυρυπίϊηδ 
Ρυϊῖβ ἴῃς ροίηξ οἵ σοηϊγαϑὲ νγεὶ] : “Ἴἢς Ὀυγάδη 
οὗ 5ῃαγίηρ δυτηδη ἱΠΗΓΙΆΠΥ 15 οηα ἰδίης, 186 
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ννοσγᾷ ςοπιηχιηϊοδία πηῖο ἢϊι [(ἢδλῖ 
τεδοπεῖῃ ἴῃ 41 ροοά [Πίηρβ. 

7 Βε ποῖ ἀεςεϊνεά ; ὯΝ 18. ποῖ 
πιοςῖκοά : ον ψηδίβοονοσ ἃ πιδῃ βονν- 
εἴἢ, τἢδῖ 5Π4]} πε ἷβο γϑᾶρ. 

8 Εογ Πε τῇλῖ βοννεῖῃ ἴο ἢϊ8. ςϑῃ 
884}} οὗ τῆε βε5ἢ} τϑᾶρ Ἴογγιρτιίοη ; 

Ὀυγάδη οὗἉ μἰνίπρ δὴ δοσουηΐ οὗὁἨ ΟἿΓ δεϊίοης ἴο 
Οοά ἰ5 αυἱίξε ΠΟΙ͂ΟΣ (πιης : [Π6 ἔοιτηοσ ἰ5 
ἀϊϑι τ θυϊεα ἀπηοηρ οὐἵ Ὀγεΐῆγθη ἴο θ6 πλυϊυ δ! ν 
Ὀοππα, {πὸ ἰδίίος γεϑῖίβ οὐ δᾶςἢβ ομδα ϑορδγαίεὶ υ 
δη ἀραγί.᾽" 

8--10θ. ΤῊΞ ΟΥΥῪ ΑΝῸ ΤῊΕΞ ΚΕΜΑΚΌ 
ΟΣ ΒΕΝΕΕΊΟΘΕΝΟΕ. 

Θ. Ζεὶ δὲ»ε ἐδαὶ ἐς ἰαμ δ ὙΠὲ νογὺ υδοὰ 
ἴῃ [(ἢ]5 ρῆγαθο δηὰ ἴῃ {π6 ρῆγαϑο "" ἢπὶ ἱπδῖ 
Κοδοἤοί "ἢ Ὀδίονν 15 ἔπι αῦ ἴο 1.5 οἰϑοννῆογο, 
Δ5 ὈΓΙΠΊΑΥΪΥ ἀδποίηρ ογαὶ ἱποίγαςίίοη. [{ 15 
{πε ννογὰ ἔγοπι νν δἰσῃῃ! οὐ γ ἴογπὶ “" οδίθς ίϑαι " 
15 ἀογίνεά. ὙΠηεὲ ραϑϑαρο ϑῇενν5 1.15 ΟἸΘΔΓΙΥ 
{πὲ σΑγοῖι τοὶ βίου ἴθασδιηρΡ ννὰ5 δἰ γεδαυ 
Ραγὶ οὗ ἴπε ϑγϑίθπι οὗ ἴῃς Ο γίϑεδη ΟΒυγοἢ. 

ε0νη1)γιἐγεζαε.. ἷπ αἰΐ σοοά ἐῤ΄ῖ᾽. 9.) ΤῊ ἀμ γ 
οὗ [Π6 5υκίοηίδιίοη οὗ (ΟἸγϑιιδη ΠλΙΠΙϑίουβ, 1Π 
4}1 τοϑροςῖϑ, ἰ5 Ἔυθγυνῆογο ὑτροὰ 5ἰγοην ὉΥ 
δῖ Ραμ]. (Οὐοπιρᾶγο δβρθοῖδ!νγ τ ΤΊπι. ν. 17, 
ΦἸ6 (δ6 εἰάθγα [ῃδῖ σὺ] ννο]] δε σομηίοὰ 
γνου ΠΥ οὗ ἀοιιὉ]6 ὨοηοιΓ, Ἔβρϑοῖδ! γ (ΠΟΥ ννΠῸ 
Ἰαῦοιγ απ ἴθ νογά δηὰ ἀοςίτγιπο, "ἡ ννῇογο [ἢ 6 
ννογά ““ ΠΟΠΟΙΓ ᾽ (τιμὴ) πλαγ ννῈ}]] 6 τορασγάοά 
ἃ5 Ἱποϊυάϊηρ ποΐ ΟἿΪΥ πιοησυ, Ὀυὲ 5Υτηρδίῃγ, 
Γεβρεςῖ, ῥγοιημοϊίοη οἵ σοπιίοτγι, δ] ον διοη οὗ 
ζςᾶγο. 

7. Ξ8Βε ποὶ ἀειεϊυε4)] [ἴπ ἵννο οἴδογ ὑἰδοθβ 
( (ογ. νἱ. 9 δηά χν. 321) δῖ Ῥδιὶ] ι1565 [ἢ]5 
ὉΓΠῚ ΟὗὨ ννγηϊηρ, δηὰ ἴῃ ὈοΓἢ σᾶ965 νυ ἢ τοίους 
δηςδ ἴο ἱπηπγοτγαὶ ᾿ἴ6. Ηδφηςο ἴποῦο 15 ροου ΔΓ 
506 ΠΏ ἴῃ ἴΠ6 Ἔχργόβϑδίοη. ἀν γ [ἢ15 ἴθ 
8ῃοιὰ Ὀ6 δάορίοι ποθ, ννγὸ ἀὸ ποῖ κπονν. 
ῬτΟΌΔΟΪΙΥ ἵἴπογο νγᾶ8 δοπὶθ ρίδγιπρ πορίοςῖ οὗ 
ἀυἱὺ δπποηρ {πὸ Οαϊδίϊδπθ, οἰ ποῦ 45 ἴο [6 
διρροτί οὗ {ΠΕῚΓ τιϊηϊϑῖοσβ, οὐ ἱπ τεραγὰ ἴο 
ἴἢδί φοηθγαὶ ΠΙΡΘγΑ ΕΥ̓ ἴο νος ἢ ἢΘ πονν ὕτσο- 
οοθάβ. [{ τηδῦ Ὁ6, ποννόνεσ, [πὲ [18 ἴοπο οὗ 
8ΟΪΘΙΠ ΠΥ 15 ἀπο ἴο νγῇαὶ ἰ5 δρουΐ ἴο ἑοϊϊονν. 
ἴη υ. 8 Πα ἰουσδοβ οἴου ραγῖβ οὗ ἴπε σοπάμςῖ 
οὗ Πρ, θεϑίἀεβ (δὶ ϑνῃῖς ἢ ρογίδ᾽ 5 ἴο ῬΌΠΟΓΟΙΙ5 
εἰνίηρ. 

Οοά ἐ: ποί ν»ν"ιοοζε] ὙΒΟΓΕ ΤΏΔΥ Ὀθ6 8ῃ 
αἰζεπιρί ἴο ἔγεας Οοὰ νι σοπίεπιρί ὈΥ ἔΔ]56 
ΔΡΡΘΑγΔΏΟ65 : Ὀμζ {Π|5 δίϊτεπιρί σᾶηποῖ Ὀὲ 5110- 
σεβϑίυ!. να πιδᾶῪὺ γεΐεσ [πὶ ΜΠΠπιϑϊγδϊοη ἴο [86 
ολ56 οὗ Αηδηϊδβ δηὰ ϑάρρῇῃϊγα. 

«υδαϊ οευεῦ ὦ »ιαπ “οφυεῖῥ, ἐῤαὶ “ῥα δὲ αἴ:0 
γεαρ) ὙΒδῖ, δπηάὰ ποίμιηρ εἶϑῈθἨ.0 νε πᾶνε 
οἴδοσ ἰηϑίδποθϑ οὗ ἴῃ6 5λπιὸ ἔοττηῃ οὗ ἰδῆρυδρο 
'π 158 Ερί δες, 866, ἴοσ ἰπϑίδηςε, εἰ}... Οδγγ- 
βδοβίοπι βϑ4γ5, " Ἴμδῖ νγῃῖςἢ 15 ϑοννῃ δηά (πὶ 
ννΠἰς ἢ 156 γρᾶροὰ πλυϑὲ ὃ6 οὗ ἴδ 54π|6 Κὶπὰ." 
δῖ Ῥδι}}}8 ργονθγΌϊδὶ ἰδηχυᾶδο ἴῃ {15 γε Γθ6 15 

ΠΘΑΓΑΤΙΑΝΘ. ΡΥ]. [ν. 7---το. 

δυῖ ἢς τῆδϊ βοινεῖδ ἴο {πῸ ϑριγις 5}2]} 
οὗ τῆς ϑριγίξ γϑὰρ [1π{ ἐνεγἰϑιίηρ. 

9 Απά ἰεῖ υκβ ποῖ δ6 ννεδγΥ ἴῃ νγε ]] 
ἀοίηρ: ἴογ ἱπ ἀπε βθᾶϑοῃ νγὲ 582]} 
τεδρ, ἰἔ ννε (ἰπῖ ποῖ. 

ΙΟο Α58 νγεὲ μανε τπεγείογε ορροῖ- 
τὰπΠ|{γ. ἰδεῖ 8 ἀο ροοά υἱμῖο 41] ππέη, 

[ουπὰ 4]50 ἰπ 2 Οογ. ἰχ. 6, γἤετε ἴἢ6 τεΐεγρηςς 
8 ἴο [86 ςοἸϊεςίίοη ἴῃ ΡΓΟρτο85 ἴῸσ ἴμ6 ροογ 
ΟΠ γιϑιϊδηβ 'ὼ ἰυάαα. 'ὅνὲε βῃουϊὰ σοπηεπηθεῦ 
πὶ (ὴ6 (Οσαϊαιαη ΟΒυγοῖ πδὰ Ὀδεη δϑικοά ἴο 
ςοπίσθυϊθ, 45 ννῈ}]] 45 ἴῆες Μαςεάοηϊδη δηὰ 
Αςδδίδη. 

8. 49 δὶ: Με, ...1ὁ δέ δρὶγ ἡ] Αἱ ἢγεὶ 
55 (Π6 πηεΐδρθογ ϑεθπι5 ἴο Ὀδ ΠΟΥ 5:15 8ῈῪ 
σμδηρεὰ, Αὔονθ ἴῃ6 τσοίογεῃςθ νγὰ ἴο [δ6 
40.4}}}ὺ δηὰ 1ἀοπ ΠΥ οὗὨἉ «ἴδ ϑεθά : ἤεγε 1ἴ δρ- 
ῬΟΑΓΒ ΓΔΙΠΕΓ ἰο Ὀ6 ἴο {π6 παΐιγο οὗ ἴΠ6 501] ἴῃ 
ὙΠ ἢ (Π6 5ερθαὰ 15 δον. ΡΥΟΌΔΌΪΥ Πονγενοῦ 
“ἐμῃἴο ᾽" ἀδηοῖθϑ 5 ΡΥ ἀϊγεσίίοη οσγ ἰἐηάθπογ. 
ΙΓ σᾶγηδὶ ἱπάιι!]σοηςθ 15 ἴη6 οηα ἴοσγ νης ἢ ἃ 
ΤηΔῃ ᾿ἴνθϑ, ΠΊΟΓΑΙ τη πλιϑῖ Ὀ6 6 τόδ. [{ 
Ὧ6 4ἰπι5 δὲ ἴδ Βίσμοσ 16 νυ ἢ] ἢ σοπηδα ΓΠγου ἢ 
ἴῃς ορεγαίϊίοη οὗ ἴδ6 Ηοὶγ δριτῖ, {πὸ διρῆος 
[8 1} 6 5 συγ τεννασά. [}ἢ ΔῺΥ οᾶϑε τὸ 
οὐ ς σΑτογ ἴο πιλτῖς ἴῃ6 ““ἢϊ9 ον" 
(ἑαυτοῦ) ΜΠΙΟὮ 5 σοηηεοίϊοά νυ “ ἤεβἢ " 
{προ Ααιυϊπδβ, αιοίορά ὈΥ ἴῃς Ἀοπιδη 

δίδοϊις σοπηηθηϊδίογ, ἮΝ ἱπαἸϑοππιδηη, ρΡοϊηῖ5 
ουϊ [πο 5ἰηιῆοσδηςο οὗ {Π|5 δά ἀϊίοη: “" ΝΝ Βοη 
ΒΟ Θροᾶκβ οὗ βονίηρ ἴο ἴῃθ ἤσβῃ, ἢῈ 88 γ5 δὲ 
οαυη ἤοϑῃ, Ὀδοδυθε 1ΠῃῸ ἤόβῃ ἰ5 οὗὨἨ ΟἿΓ ΥΟῪ 
πίττα ἢ δι ννθη δ ϑρεᾶκϑβ οὗ ϑονηρ ἴο [86 
ϑριΠῖ, Ὧδ 58γ5 ποΐ δὲ; οευη, Ὀεοάιιϑο ἴῃ. δριπῖ 
15 ποῖ Οὐ Γ5 ἔγοπλ ουγκοῖνοβ, Ὀμὶ ἔγουη Οοά.᾽" 

ον Γμρεοπ)] ὙῊΕ ππείδρμουῦ πιᾶὺ Ὀε Ρυβποὰ 
ὄυθῃ ἰπῖο 86 96 οὗ 115 ννοσά, ἴῃ [6 ϑδϑῆϑἊ οὗ 
ὈΠΡΏϊοά ἀδοδυίης δαγβ οὗ ργᾶϊη, ἰη ςοηίγαςϊ 
ἴο ΠΟΙ ΤὮΥ ἔτυϊι] ἐαγβ. Βυῖ ἰΐϊ 8θεπὶ5 Ὀεβῖ ἴο 
ξῖνο ϑγΡὶΥ δὴ εἰμίςδὶ βϑεῆθϑο ἴο [6 ννογὰ 
(φθοράν. 80 ἰξ Ι5 οσιηρὶογοὰ 'ἱπ σε ὥοσ. χυ. 
412; ὍΟοἱ. ἱἱ. 22. 

Θ. ἐκ ὦ ποὶ δδ «ὐφα}7 ἱπ «υεἱϊ 4οἱη41] Χο 
Πηά {Πὸ 5Δπ|6 Ὀγοςθρί ἴῃ ποαῦὶν ἰάθη ςδὶ νγοτὰ5 
ἴῃ. 2 ΤΏ655. "1.13. ὙΠῸ νοῦ (ἐκκακῶμεν) 5 ἴὸ 
6 ΟἸοϑοΙγ σοπποςοίοα νυ "1 να ἔαιπὶ ποῖ ἢ 
(ἐκλνόμενοι) Ὀεονν, ἀπά ἀεηοῖες {86 ρ᾽νῖηρ υΡ 
οὗ 4}} νἱρογοὺβ οἴογί Ὀθσδυϑὸ οὗ ἔδἰηι-πεαγίοά- 
Π655. 

ἐπ ἀμό “τ«α40π] ἴῃ ᾿ἴ5 ῬΓΟΡΕΓ δρροϊηϊοά 
ἔπιε, 45 ἰπ τ Τίπη. ἰϊ. 6, νι. τς. ὍΤἢθ Αροβϑίὶο 
511}} ργοςδθὰβ νυν [η6 δηδίοσΥ οὗ ἴῃς παγνοϑῖ. 
Ννε πιυδῖ ννδὶῖ, 45. {πὸ Πυβθαπάπιδη ννγαῖῖϑ: 
δυῖ δα ἔπ|6 οὗ Γεδρίηρ νν}}}] σοπια. 866 [8π|6ὲ5 
Υ. 7. 
7 «υε ,αὶπε ποιῇ ὍΠῸ ϑάπης Οσοεὲκ ψοχγὰ ἰ5 

υϑεὰ ἴῃ Μαγκ νἱῖ!]. 2. 

10. «“; «ὖὧοορ ῥα ἱδεγοζογε ἀρφογίμ] 
Ουγ Ὀυβίηθ55 5 ἴο ἀο αδἱὶ ἴῃς καὶ 6 οδὴ 
ἴο 4}}, υϑηξ ΘΥΕΓΥ ορρογίυπιῖγ. ΤΕ δονίης 



ν. 1τ---α.} 

Εϑρδο αν ὑπο τῆεπὶ νῆο ἃγα οὗ ἴδε 
Βουβοῃοϊά οἔὗ ἔδιτἢ. 

11 Ὗε 866 ον ἰᾶγρε ἃ ἰεζῖεγ 1 
ἢλνε ψυίτεη ὑπο γου γγἢ πλῖης 
ον ἢ Πδπά. 

12 Α8 ΠΙΆΠΥ 48 ἀεβίγε ἴο πηᾶκε ἃ 
ἔλιγ δεν πῃ τῃς ἤσβῃ, [ΠΥ σοπμϑιίγδίῃ 

μᾶς 5 καῖρος, ἃ5 Ὑγ6Ὲ}1] 45 16 τεᾶρίπρ: πὰ 
(δ15 καῖρος ΠΙΔΥ ΠΟΠΊ6 Δἴ ΔΩΥ τλοπιθηΐ Οὗ ΟἿΓ 
᾿νε. 

ἔδενε «υδὸ αγὸ οΓ ἐδε δοιμεδοίά ὁ 3416] Ιἰ 
μὰ5 Ὀδοη ροϊηϊοὰ ουἱ ὈΥ σοπηπιεπίδῖοια [δὶ 
οἰκεῖος 15 οἴεη υϑεὰ οἵ εἰς: Δοφυδίηΐδηςς ἃπά 
ςσοηηῃεραοίϊΐοη, ΜΠ] Πποὰΐϊ ΔῺΥ ἰδουγῇξ οὗ ἃ πιείδ- 
Ρδῆου, ὈΥ οἰαϑϑιοαὶ νυγΐοσβ, δηὰ ὄνθὴ ἰῇ ἴῃ6 
1,ΧΧ. ([541. Ἰν].. 2). Βυῖ {Π6 ἱπιᾶρε οὗ ἃ 
Βουϑεμοὶὰ ἰ5 50 Ουϑίοπιασγυ ἃ ϑογιρίυγαὶ γαὰ- 
Ῥτεϑεηϊδιίοη οὗ {πὸ Οπυτγοῦ, δαὶ 1Ὁ ἰ5. νν6]} ἰο 
δίμοτο ἴἰο ἰζ ἴῃ (Πϊἰ8 ρίαοθ. Οσιαρατε ἘΡΆὮ. 
ἰϊ. 19. 

11 14. ΟΝΘΕ ΜΟΚΕ ΤῊΣ Ιυ ΑΙΖΕᾺΒ 
ΑΚΕ 5ΤΕΆΝΙΥ ΟΟΝΌΕΜΝΕΡ. 

[ἢ Δρργοδοβίηρ ἢϊς σοηῃοϊιδίοῃ, [6 Αροϑίϊδ 
ἴυγ)5 ἀραΐῃ νυ }Γἢ βουθγ Υ ρου ἴποδο γῆ0 νν ΓΘ 
[86 δῃοπο5 οἵ γυῖϊῃ, δηὰ {Π6 σδιι965 οὗ πηιβολιθῖ 
ἴῃ ἴῃ6 Πμυγοδλε5 οὗ (Οὐαἰδῖίδ. 

11. 7ε ..«4] Τΐβ ἰ6 πιογα ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ ἱπ|- 
ΡῬεγαῖϊνθ.Ό Ηδ ϑυάάθηυ ς 4115 δἰἰθπιίοη ἴο ἴπ6 
ΨΟΥΥ δϑρεςὶ οὗ ἴπε Ἰοι[οΓ, 245 ὀχ! δ Πρ ῥτοοίβ 
οὗ ἢ]5 νϑμοιηθηΐ δαγηθϑίπθϑβ οὗ ϑρίγιϊ, 5. νν6]}]} 
85 Οὗ ἢἰ5 δΔυςΠογιδίῖνο [δοίην δηά σοχηπηδηάϑ. 

ῥῥοαυ ἰαγσὸ α ἰεἰγ] ὌΥῈ τλᾶὺ 541Υὺ Μὰ 
ςοηβάεξηςες [πὲ [Π|5 γεπάθγιπρ ἴῃ ἴἢ6 Αὐὲπο- 
τισοὰ ψεγϑδίοη 15 σοης. Τδ6 Ἰοοσ 15 ποῖ ἃ 
Ἰοηξ οὔθ, Βυΐ πηοῖθονοσ, ἰξ (8 ννοῖθ {Π6 
ΤΠ ΘΔΏΣηΡ, ννῈ 5ῃου ἃ ἤᾶνε γράμματα ποῖ γράμ- 
μασιν. Ἴ[ε τοίθγθησθ 5 ἴο {πὸ ἰαγρθ 5ιχ6 οὗ 
[06 σμαγαςίογϑ ἰῃ ννῃϊοἢ ἢς 15 νυ Πρ. ϑόνογαὶ 
ςοχητηδηΐδίοιβ αν ϑυρροϑοα δἷσὸ ἴῃδῖ ἴπθϑὸ 
οδγδοίοσβ ΜΈΓ ὈΡῚΥ δηά π|ϊ5-σάρεη: δηά 
ΒΟΠῚ6 ἧἤανς σοπῃδοίοα [15 ἱπουρῆς ἢ ἃ 
Βυρροϑεοα ννθᾶκηθ85 ἰῇ 51 Ῥδι}}5 ογεβϑίῃϊ. 866 
Ὠοΐδ (ἴν. 14) Οὐ ὁ" ἢϊ5 ἰεπχρίδίϊοη 1η ἴμ6 βοβῃ 
ΤΠΟ ἀγσυπιθηΐ ἢδ5 Ὀδδη πον ἤογο ἀγάννῃ οἷ 50 
Ὑγ6}} 25 ἴῃ τ Βγοννη 8 "Ηοτγς διρϑεςινα᾽: 
Δη4 Δῃ 65ϑδύ Οἡ [ἢ]|5 δυ )]εςξ ὈΥ Δη δοςοπιρ] ἰϑῃθὰ 
Ρἠγϑιοίδη 15 ΠΟ Θϑϑαγν ἱηογοϑίίηρ. ΤΠ ἀγρὺ- 
τηθηῖ, Ὠοννόνοσ, σδηποῖ Ὀε δοςερῖοα 85 σοη- 
εἰυϑῖνο. ὙΠῸ νογὰ "ον φγθαῖ" (πηλίκος) 
ἀοποῖο8, ποῖ σϑῆδρο, Ὀυῖ 5126. Ῥγοῦδοϊνυ δὲ Ραυ} 5 
συϑίοπΊΑΥ παηάνν Πρ νγ858 ἰαγρὸ: Ὀιζ πιοῖο- 
ΟΥ̓́ΟΓ ἰῃ [Π6 ριεβοηῖϊ ἰηδίδησε ἴπε ἕοτοὶ δ 
σπδγαοῖογς ἴῃ ννἢϊς ἢ πὸ νυγοῖθ τοσὸ ἴο ὃ6 ἴάκϑη 
85 Δῃ ΘἸΏρΠ δὶς οχργοββίοη οὗ ἢ5 ἔθε η . 

1 ῥαᾳαυε «υγὶ δῆ μη γομ «υἱὲ γιίπό οαυπ 
ῥαπἢῇ Με 5δοιι ὰ 5ΑΥὺ, “1 ἅτ στρ." 6] 
ντοῖο᾽ (ἔγραψα) ἰ5 ἴΠ6 δρϑίυ Αγ δοτὶβὶ, ἰῇ 
[δὲ υὲ οἵ ψνῆϊς ἢ {Π6 νυ Γ ρίδςο5 Ὠϊ πιϑο} τη τῆς 
Ροβίοη οὗ ἴδ τοδάθσ. Αἢ Ἰηϊογεβίίης φυδϑίίοη 

ΟΘΟΑΙΑΤΊΑΝΘΟΘ. ΥΙ. 

οι ἴο δε εἰτουπιςοίβεά ; οἠΪν Ϊἰεϑῖ 
ΤΕΥ 8που]ὰ βυῆεγ ρεγβεουτίοη ἰοῦ τῆς 
οσγοβ8 οὗ ( γιβῖ, 

12 ΒοΥ ποῖθογ ΓΠΕΥ {ΠΕ ΠΊβεἶνε8 
ννῆο ἅγε ςοἰγοιπιςβεά Κεερ τῆς ἰδνν ; 
δυζ ἀεβίγε ἴο ἤλνε γοὺ οἰγομπηςοϊβεά, 
[δῖ ΠΟΥ ὨΊΑΥ δ οΓΥ ἴῃ γουγ ἤεβῃ. 

ΑΥ͂5658 ἔσθ, ἃ5 ἴο Ὑβοῖμοῦ (5 διιίοργαρῆϊς 
της οχίοπαάρά ἴο ἴδεῈ ννθοΐϊς Ἐρίβιϊθ, οὗ 
σογηργίϑοα τ ἘΓΟΙΥ [ἢ 15 σοποϊδίοη. ὁ σαπηοῖ 
ΔΠΒνΨΟΥ [ἢ 5. αφιιοδίίοῃ ἢ Δὐϑοϊἴα σοηβάρσηςε. 
[τ Ββα5 Ὀδεπ υὑτροὰ ἴΠαΐ (ἢ]5 βἰγοηξ δχργοββίοῃ 
νοι] μαγάϊν ὕεὲ δάδριθαά ἴο [86 τόσα σοης]α- 
βίοῃ οἵ ἃ ἰοϊζεσ : Ὀμΐ 1{ 15 ἴο Ὀς οὐδογνεὰ {πδὶ 
(815 ραγὶ οἵ πὸ ργεϑοηΐ Ερι 51] 6 15 πιυςῇ ἸοΏΖΟΥ 
ἴδδη ἴδ6 δυϊοργαρῇ σοποϊυβίοη υνῃϊοἢ ννο πὰ 
Οἰϑουνῆοσο, 85 ἰπ (οἱ. ἵν. 18. Ὑμαῖ δὲ Ῥδυ] 
ννᾶβ5 ἴῃ {πὸ Παδὶξ οὗ ἀϊςϊδίπς 5 Ἰοϊίοσα ἰ5 
υπαουδίεά. δεὲ Άοπι. ΧΥΪ, 22. 

12. ἰοπαζεα ψαὶγ ῥέα ἐπ δὲ Ὁ] Τὸ 
ὙΘΔΓ ἃ ΘρΈςΊΟυ 5 Δρρθάγδησο ἰῇ πλοῖο οΟυϊνγαγὰ 
1 ηρ8. ὅ66 Μαῖίΐϊ. χχῆ. 27. 

θεν εομοίγαὶπ γοῖ [0 δὲ εἰγεμσιο σε ὍΤὮΘθ6 
ἅτο {Π6 πη6η----[ἢ!15 15 ἴδ ἘΠι6 σμάγδοίου οὗ 6 
τ Εη-- 0 ἀο {πεῖν Ὀεβὲ ἴο ἔοτοε γου ἴο δάορι 
αἰγοιπλςδίοη. 
οπϑ ΤΠ]5 ἰ5 ΓΠΕΙΣ ΟΠἹΥ πιοῖϊνο. ἵνὲε πὰ 

ἃ 5: πΊ}1ΑΓ ἀϊβρ᾽οςπιεηΐ οὗ {πε ννογὰ (μόνον) ἴῃ 
11. χο δηξ ἴῃ α 1655. 1]. 7." 

ἰδὲ δὲν “ῥομίά «72 γ βεγισεμέίοη  [|π τῃ]ς 
ΨΑΥ ΠΟΥ τηδηάροά ἴο δνοϊἀ ὀνθσὺ Δρργοδοὴ 
ἴο πιατίγτάοπι. ὙΠΕΙ͂Γ τλοῖϊνο νγᾶθ υἱίευ}Υ 
56] 8. 868 ν. σΐ. 

13. πείεδεγ δὲν ἐδεπισείυσε,, ἄεορ ἐδε ἰα4υ] 
Βοῖῃ Ποῦ δὰ ἴῃ Ἀσηι. 1]. 2 ς “Ἰᾶνν᾽" {πη 0}} 15 
ν Πουΐ [πὸ ἀγίς]θ : δηά ὈγοῦδΔΌΪΥ δὶ Ρδῃὶ] [πη 
Ὀοῖἢ 865 [85 τοραγὰ ἴο ἴῃ Ὀτοδά ρϑπογαὶ 
γα (πὲ 1Π6 πηογαὶ ἰᾶνν σδηποῖ 6 Κορ ΟΥῪ ΔΗΥ͂ 
τλη, δπά {μπδὶ {πογεΐογο ΔΠΥ αἰϊοπιρὶ ἴο βϑεῖς 
ἔοσ ϑαϊναϊϊοη τῆγου ἢ ἰοραὶ 0.511 Ποφίίοη τηιϑῖ 
Ὅε ἃ πιίϑδίακε. [ἐ ἰ8 ργοῦδοϊθ, μόννένεσ, 4]50 
(μαὶ Π656 [υἀλῖΖοΓ5. ἴῃ (ὐδἰ δια νγθγὸ ρα ρδῦΪΥ 
ἱησοηπϑίοπξ ὄνθὴ 8ἃ5 ζγοϑρεοίοα (ῃ6 ουϊνναγά 
οὔὈϑογναηςο οὗ ἴπὸ [ονν!5ἢ ἷανν. 

ἐδέσ.. .«ὐδὸ ἀγε εἰγεμπμιο εκ] ὙΠῸ αἰγουπη- 
αἰβίοῃ ρᾶγίΥ. ϑοπῆθ πηδημϑοτιρί8 ἀπά θάϊϊοῦθ 
Πᾶνθ περιτετμημένοι Ἰῃπίοδαὰ οὗ περιτεμνόμενοι. 
Βυϊ Ὀοϊῃ οχίθγηδὶ ον άθησθ δπὰ ἴπ6 βοπηοσγαὶ 
86η56 ΟὗἩἨἉ (Π6 ρᾷϑϑαρθ ἅγὰ βίσοῃὶΥ ἴῃ ἵλνουγ οὗ 
{Π6 Ἰαϊῖον τοδλάλῃς. 

ἐδαὶ {δὲ »Ιαγ φίογυ ἐπ γοωγ 3ε1:Ὁ] ὙΥουΓ 
ὈΟάΠΪΥ ται ]διίοη ἰ5 ἴο Ὀ6 τηδάδ σιιϑογνϊθηΐ 
ἴο {πεῖν οστοάϊ, Ὑἢὸ ννογὰ “ γοιτ,᾽" 1Κκὸ 186 
νογά “ γοιι, "15 πῃ ρ δίς. ΤῊ 5 οἶδ Θχμ δ 15 
1Π6ε 56 Ή8ῆηπεββ οὗ ἴῇες [υἀΔ|2 6 γ5 ἰῃ Δηοΐδοῦ 
ἀϑρεοῖ. “1π 115 ννᾶγ,᾽ 5884γ5 Αἰξογά, “" ΠΟΥ 
ἐϑοδρεά {πὸ βοδηάδὶ οὗ ἴῃ τσοββ αἵ (ἢ6 ἢδηᾶς 
οὗ ἴπῸ [ονν5, ὈῪ τρακίηρ ἴῃ ἕδεϊ μος (γι βεδῃ 
σοηνογῖβ ἰηΐο [νυ] ἢ ργοβεϊ γία8.᾽" 

5395 
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το τσ, 
τυλενεὐν 

14 Βυὲ Οοά (οτγυϊά τπαὶ 1 3Που]ά 
Ἰογγ, ϑανε ἰπ ἴῇς οὔοβϑ οὗ ουὖυγ [1 ογὰ 
Ἴ ΟἸγίβῖ, ΓΌγ ψῃοπι τῆς νου] ά ἰ8 
σγυςβεά υπΐο πῆς, δηά 1 υπἴο τῃς6 
ννου]ά. 

Ις ἔογ ἴῃ Οἢγβϑε [ε88 παίτηογ 
οἰγου πο ϑίοη ἀνδι ]θῖ ἢ ΔΠΥ τ Πρ, ΠΟΥ 
ἀποϊγουπηοϊϑίοη. δῖ ἃ πὸνν ογοδίαγα. 

16 Απά 48 ΠΊΔΠΥ 48 νγαὶκΚ δοσογάϊηρ 

14--16Θ.ὈὨ ΤΠΕ ΟΙἸΟΚΥ͂, ΡΟΕΚ ΑΝῸ 
ΒΙΕΒΒΙΝΟ ΟΕ ΤῊΕΞ (ΚΟ. 

Ηανίης βηιϊιθποαὰ ἢϊ5 σοπάετηπαίίοη οὗ ἐδὸ 
Τυάδίζογβ, 81 Ρδι] πονν Αϑϑογῖβ, ροβιτἰνοῖγ, τῆς 
ἴπ|6 ργποίρ 65 οὗ ἴῃς Οοβρεϊ, ἀπά οχϊοπάς ἢ 
Ὀεποάιϊςίοη ἴο 4}} ννῃο τηδίπίδίη ἰῃοϑο ργίης!ρ] 68. 

14. κἰογ}7] Ηλνίηρ πιοπιϊοποα {πὸ ““ θοδϑί,᾽" 
ὙΠ ἢ ννα5 ἴῃς 5615 ἢ αἱπὶ οὔ (ἢ6ς [υάἀδίζοτϑ, 
δ ρᾶ55965 αἰοὴρ [πε ᾿ἴπὸ οὗ [ἢ1]5 ννογὰ ἴο {Πὸ 
ποῦῖθ “" Ὀοαϑῖ " οὗ πὸ (Οιγίβίίϊαη. Ὑπὸ Ὀεβέ 
ςοιπηθηίδιυ οἡ [ἢ }5 ρῦϑες 15 ΡὮ]]. ν. 1---12. 

ἐδε «γο}Ἱ ὙὍδα δὲ 5 ποῖ δἰ πΊΡΪΥ ἰῃ 
]6βθι5 Ομπβῖ, δὰϊ ἴῃ |[65818 Οἤγιϑὲ ἐγμωμεά. 
566 ποῖθ Οὐ "ἰ}. 1, δηἀ σοπιρᾶγο 1 Οὐχ, 1. 13, 
23, ἰἰ. 2, 8. 

ἐῤε «αυον ἰά ἐς ἐγμοϊβεά μρ}8 νιδ, απὸ 1 ὠπίο {δὲ 
«υογ 4] 80 1Πδῖ [δ οπθ 15 δΌβοϊΐοὶγ βεραγαϊοά 
ἔγοπὶ ἴπθ οἵποσ. “" ΑἸΐεῦ ργὸ αἱΐοσο δαθεῖ 
τπογίμι τη." Βαΐϊ ποῖ ΟΠΙΥ 5 ἴπε ἱπιᾶρε οὗ 
4εαιὁ Ἀρρ) θὰ ἴο ἀθβοῦιθο (Π15 βοραγαίΐοη ; (ἢ 6 
τοίογθηςε ἴο {πὸ ἐγωωώμκίοη οἵ ΟΠ δῖ ΒΌρΡ] 65 ἃ 
51}}} ΘΙΓΟΊ ΣΕΥ ἱπΊιᾶχο ἴο ἸηςΘΠ5ΠΥ (Π6 πιοδηίΐηρ. 

156. 4 πέαυ ἐγεαίμγε] Οὐομηραῖὸ 2 Οοτ. ν. 
17) πὰ Ερῆ. ἵν. 24. 6 δαυ]οῦ ραγῖ οὗἉἨ [ἢ]5 
ϑρηΐθησθ 15 νογΌΔ ΠΥ 4 τορεϊ το οὗ ννῃαῖ νν 6 
βηά ἰη ν. 6: δηὰ ἴῃ βυὐνβίδησο 1ἰ ἰ5 ἃ γορειἰὔὕοη 
οὗ ᾿ ον. νὶὶ. 19. [{ [5 πιοβῖ ᾿πίογοδίϊηρ πὰ 
ἰησίγιςτνο ἴο Ρυΐϊ ἰοροῖμεσ [η6 ἴἤγοθ ρ γαΑϑο5 
νης ἢ ἀγὸ υϑοὰ ἴῃ [656 ἴῃ γθο ρᾶϑϑαροϑ ἴο ροϊηΐϊ 
ἴδε οοηίτακῖ Ὀθεΐννεθεη ΟΠ ΓΕ ΙΔ} δηά ἔοσπιδὶ- 
1511. 

16. «: »παη}7͵}) Κνὲ 5ῃου]ὰ πιᾶγῖκ ἴμ6 ἰᾶγρο 
Αἰ] -οπλγαςίπρ οοηβάεξηςε οὗ (ἢ]5 ρῆταθο. Νο 
πᾶῖτονν δος οβιαϑιὶςίϑυη ἀνναγίϑ δῖ Ῥδυ}}5 Ὀδηθ- 
ἀϊοῖίοη, [{ 5 1κὸ {π6 εἷοϑθε οὗ ἴδε Ερίϑι)α ἴο 
(6 ΕΡῃοβίδηβ : ""Οὐτδςς δ6Ὲ στ 4}} ἰποπὶ παῖ 
Ἰονὸ {86 οτὰ |65ὺ5 ΟἾγῖδὲ 'π ϑἰποοῦγ.,᾽"- 
ν ἢ νυ Ὡς ἢ νγὸ σου ἃ σομηραγε δηά σοηίγαβί 
ἴδ οἷοβο οἵ ἴπὸ Εἰγδῖ Ἐρίβϑι]ο ἴο ἴπ6 Οογιπίἢ- 
ἰδῃῆ58: “ἢ ΔΠΥ τδη ἰονα ποῖ ἴδ6 [ογὰ [6805 
ΟὨγίϑῖ, ἰθξ ἢϊπὶ Ὀ6 δηδί μοπγδ.᾽" 

Ω4 «υαἱξ φπερεογάϊπφ ἰο ἐῥὲ: γωξῇ ΒἈΔ]1] 
ΜΑΙΚ 5 ἴΠ6 ἴγχὺς τοδαϊΐϊηρ, νυν ϊς ἢ σᾶγτοβ. τἴἢ6 
σοιαργοἢοηβίνθηθ58 οὗ ἴῃ Ὀοηθαϊςζίομ ονοῦ 4]} 
{πε (ζυτε Πιδίοτγ οἵ ἴπ6 δυγοῦ. ΤΠδ Αροϑβίὶο 
Γονογῖβ ἤοο ἴο ἴπ0 ἰαλπρυᾶρο ιἰϑδοα ἰπ ν. 1ς. 
ΤΟ νογὰ κανὼν, ᾿ςΟΓγα ΪΥ ἃ τηδδϑυσίης 11η6, 15 

ΟΑΙΑΤΊΙΑΝΘ. Γν]. [ν. 14---18. 

ἴο {ἢ ]5 τσυ]δ, ρεᾶος δέ οπ' ἴῃεηι, δηά 
ΤΉΕΓΟγ. ἀπά ὑροη ἴῃς ᾿ϑγδεὶ οὗ Οοά, 

17 Ετοηι Πεποείοσιἢῃ εξ πὸ τηδη 
ἴγου]ε ππε: ἴογ 1 ὈδΆγ ἴῃ πιῪ θοάγ 
πε τπηᾶγκβ οὔ τῃε 1 ογὰ 6ϑιι5. 

18 Βτεΐδγεη, τῆς ρύᾶςς οὐ ουγ 
Ι,οτὰ [εβυβ ΟἸγῖϑὲ δ νυν ἢ γουγ φρί γί, 
Απιεη. 
4 πιο ἴμε Οαϊαιδης νυηςοη ἔτοπι οπις. 

υϑοὰ ἤοῖθ ἴο ἀδηοΐο ἃ [πὸ οὗ ἀϊτοςιίοη. 866 
4 (οἵ. Χ. 13. 
»πγ} ὙΠΟ 15 ἃ ἰουςῇ οὗ ἰοπάοιηθϑς ἴῃ 

186 ἱπίγοάιυςτίου οὗ {ῃ|5 ννογσὰ. Απιοηρ τῇς 
ορθηϊης 5] υϊδίϊοῃ5 οὗ δὲ Ῥδὺ}}5 Ἐριβίεβ. πὶ ἰβ 
ΟὨΪΥ ἔουπά ἰπ ἴποβε αὐάτεβϑοὰ ἴο ΤΊ ποῖ ἢ. 

Ωη4 μροη ἐῤε Τεγαοὶ οΚ, Οοα4] Μοτὲ ςουτοςοῖγ, 
ἐρψ 95 προη ἴδε [5γδ6] οὗ . ὙὝΒοβο 0 
ἤανε Ὀδθῃ πιοπτιοποὰ ἀῦονε εοπϑίϊϊο [ἢδ 
Ομ πίη [546]. ἼΤΠε δρρ]οδίίοη οὗ ἴῃ ννοτὰ 
“|ςγδο] "ἢ ἴῃ ἸΔῚ5 νΥΑΥ 5 ἐτεηυοηὶ τὰ ἴπῸ ΝΟΥ 
Τεκίδπηεηϊ. δε Ιοπη 1, 47): Κοπι. ἰχ. 6; 
ΕρΡἢ. ᾿. 12, δηἀἃ δβρϑοῖα! ν σ οΥ. χ. 18, ψ ἤετε 
ὁ [φγδϑὶ δίϊογ ἴπῸ ἤεβἢ " 5 υϑεὰ ἴο πιαῦκ [ἢ6 
ΔΏΓΠ65]5 Ὀεΐννοθη πὸ οἷά Ηδθθγενν παϊίοη δηά 
115 βρίγιίυδὶ (ἢ γιϑεῖαη σουπίεγρατῖ. Ὑῆδ τὸ- 
πηλτῖκ οὗ Βίξῃορ Πἰρπίοοϊῖ τπιιϑὲ ἢοΐ Ὀ6 ονοῦ- 
Ἰοοκεοά, {παὶξ ρεγῆαρβς ποτα 18 ἤογε ἃ “" χεΐοι- 
δῆςε ἰο ἴῃ6 Ὀεπραϊοζίοη, ννῃιοἢ οἰοβθοβ Ῥϑ8λ)πὶ5 
ΟΧχΧΥ., ΟΧΧΥἧ., δηὰ νυν ηϊοἢ πιιιδὲὶ πᾶνς Ὀδθη ἃ 
[Ἀτα ἰᾶσ βουπά ἴῃ ἴ(Π6 εᾶγϑ οὗ 411] ἀδνοιιΐὶ ἰϑγδοὶ- 
ἰϊε5." 

17. (ονοιύβιον. 
Οπςθ ποτα δῖ δι] πιᾶῖκθϑ ἃ ῬεγοπΊριουνῦ 

Ἀ5ϑθτίίοη οὗ ἢ1ϊ5 Αροβίοϊις δ Πουιίγ. 

17. 1 δεαν ἱπὶ πῖν δοάν ἐδὲ νιαγξ: οὔ δὲ ζογά 
ψε“] ὙΠα Ἰιΐεγαὶ γοίξγεησε ἰ5 ἴο ἴπ6 πιᾶγῖς 
ὙΥΠΙΓἢ ἢϊ5 Ὀοάγ Ὀοτε οὗ βιιβεγίηρ δηὰ {1-ισᾶσο 
ἴῃ {πῸ σᾶι56 οὗ ΟὨ γι. ὙΠοεα πᾶγκ5 ἢ 
ἀυπδιχηδίες. ὈΥ ἴἢε πᾶπιὸ οὗ ὀγαμάς, διισ ἢ 85 
ψΕΓῈ θοΓΠ6 ΌὈΥ 5ἰανθοβ. Τῆς Μδϑίοσ, ἴο ννῆοπι 
ἢδ Ὀεϊοηρμδβ, δηὰ νυῆοϑο οὐνπογβῃρ ἰ5 ἰηἀἰςαῖοὰ 
ΌΥ ἴθεδο ὑιδηάσ, ἰ5 (ἢ γίϑσῖ. 866 Αςῖβ χχνυῇ. 
23. ἴη ἴδε ννογὰ “' Ὀθαγ" ἴπογὸ 15 δἰπγοβξῖ ἃ 
{ΠπΠυϊηρῃαπί οὀχργοβϑίοη. Ηδ 5 ὑργτοιὰ οὗ {π685 
Τηλγκ5 οὗἩ ἱπαϊρη Υ, Ὀοσδιδο ΠΟΥ τὸ ῥτοοῦξ 
οἵ 5 Ὀοϊοπρίηρς ἴο Οηπϑι. “ Ης 5λγ5,᾽" γὸ- 
τηλῦκα ΟΠ γγϑοβίοπῃ, "ποῖ 5: ΠΊΡΙΥ 1 ἢᾶνο ἴΠ6ϑ6 
τήάτκα, ὈμὰΓ1 ὈθΑγ ἴοι δϑοιυιῖ, ᾿κ6 οπο ὀχ ]- 
Ἰῃξ ἰπ ἃ ἵγορῃγ." 

18. ΜΒγείδγεημ) 866 υῖ. σ. ἴῃ ἴπῸ οὔ ρίηδὶ 
Οτοοῖς {π1]5 ννογά 5 86 1αϑὲ νογὰ οὗ 4]}: δηά, 
45 Βεηροὶ βΆγ5, “" [ἢ15 δἰϊεν δῖε ἴῃς βενοῖθ ἴομα 
οὗ (δὲ νοὶ. Ερίβι]6.᾽" 

ἐδ σγαξς οὗ οἷν “ογά «.π|ωι Οδγῶ! δὲ «υἱὲ 
Ζοωγ “ρέγ ἢ] Ιἴ 5 ἴῃς Βίχμοῦ ρᾶγὶ οὗ πιδη---ἰῆα 
ὁ ΡΟΙΟΓ ρατβ᾽ οὗ ἴπε οἱὰ Ὑδοοϊορίδησ---ου 
τ ς ἢ Ὠἱνίης στᾶσα Ορογδῖοβ. 
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Ι.- δὲ δαμ αὐ Ἐῤῆηέεις. 

ΕἾ Εῦς [ες Τσλριῖα] οὗ Ῥτγοοοῦ- 
βιἶατ Αϑία, δὰ ἴῃ μεδά-αυδγίεσβ οὗ 

[ἢ ψοΥβἢ!ρ οὗ Αὐϊοπηῖ8, ννὰ5 ἴῃς σςηΐζε οὗ 
ἃ τηαρσηϊδοοηΐ Ὀυϊ οσοτταρῖ ῥτγονϊ ποϊαὶ οἰν!- 
Ἰϊξαιίίοη ἤθη 51 Ραμ! ραϊὰ 1ἴ ἢ15 ἢγχθὶ 
νι. Τῆς Αροβῖῖς μδὰ ἔεϊζ ἃ 5ἴΓΟΠΡ 
ἀεοῖτε ἴο ρῥτοοθδὰ {ὩπΠ|Πετ ἐδυ] 1 Ὦ5 
ϑεςοηα ΜιβϑίοματΥ ούγηον (Αςἴβ χνὶ. 6), 
υϊ Ὀεϊηρ ονεγγ]οα ΌὈγ ἃ ἀϊν!ης ἱπΊρ]56, 
ἢδ Πδὰ ραββεὰ ονεῦ ἰηῖο Ευσορα ἴοσ ἴῃ 
ανδηρ εἰ ϑαϊίοη οὗ Μαςβάοηϊα δπὰ Αςβαϊα; 
Δα δὰ τνᾶβ ὑηᾶῦ0]6 ἴο οατῪ οὐϊ ὀέ΄ἢ᾽9 
οΠρίηδὶ ἀδϑοίζῃ οὗ ἐβ[ Δ 15δῖπρ ΟἩτβ δ ην 
ἴῃ ΑϑΞίῖδ, οὐ ὄνθῆ ἴο νἱϑὶϊ [5 οδρι αὶ, ὉΠῸῈ] 
Οὐ ἢἰβᾳ ταῖαγηῃ Ἰούυγπεν ἴσγοτη Οογητῇῃ ἴο 
7Τογυβαίαπι ἴῃ6 νεβ86ὶ] ἴῃ ψῃϊοῃ ἢδ ψΜ)ὰ5 
νογαρίηρ 5ἴορρεά ἔογ ἃ ἔδνν ἄαγϑ, ὑργορδΟΙΥ 
ἔογυ Ἰδάϊηρ ρυγροβαϑ, ἰπ ἴἢ6 Παυθουγ οὗ 
Ερδδβϑιι5. ὙΠ τἰπιὲ ἀυπηρ Ώ]Οἢ ἢς 
νγὰ5 ἴῃιι5 ἀειαϊηοα σοπηρτίΞοα ΜΙ Πιη 1ἴ ἃ 
ΘΑ ὈΑ1ἢ-ἄαγ, ἢ ἢ ραν Ὠίπὶ ἴῃ 6 ἀδδιγρα 
ΟρΡΡρογίιὙ οὗ ργεδοδίηρ ἴθ ἴπε ϑυπᾶ- 
ἔοφυς ἴο ἴδε [ενν5, οὗ ῆοτῃ ἃ σοηῃϑιάδγα- 
ὯΪ6 πυπθεῦ παὰ 56ἰ|εὰ ἴη ΕΡΠ 6505, 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ δὲ ἴῃς {πὸ οὗ ([ἢ6 σοπημαβῖ οὗ 
ἸΤυάαα ὈὉΥ Ῥοπιρογ". ὙΠ Ὀεβδουρῆξ 
πὶ ἴο τοπίϊηυς 58 δάάγεβα οὐ [ἢ6 
(οἸ]οννίπρ ϑαθαῖῃ, θὰς Ὀεῖπρ ὑπάὺ]ς ἴοὸ 
ΘΟΠΊΡΪΥ, 6 ρτοπιιβθὰ ἴο γεΐυτη, ΓΓ1Ὸ γετα 
Οοά᾽ 5 ν}}}, απὰ ἢς ἰεἢ δεδιπὰ πὶ Ααυα 

Δ 566 Ρτοίδεθου Ῥ᾽ππιρίγε᾽ 5 “81 Ῥδὺ] ἱπ Αϑίδ 
Μίποτν,᾽ Ρ. 1ο4; δηὰ οϑερις, "Απιὶα. ΧΙΝ. το, 
12, 15. 

δῃα ῬτςοΊ]]α ἴο ΟΔΙΤΥ οἡ ἴῆ6 τγοῦῖς τ ὩΟἢ 
Ἦ]5 οβ ἀδγ᾽ 5 ργεδοβιηρ μβαὰ θεβρυη (Αοῖβ 
χυ!ἱ, 19----21, 26). 

Ιπ ἣϊς ΤΗϊγὰ ΜΒ ΟΠΔΥΥ ΤΟυΓΠΟΥ δῖ 
Ῥαὰ] Δ] 6]16ἀ τς ῥτόπλῖβα, δηὰ οαττιθὰ 
ουὔξόΖ 5. οὔρίπαὶ ρυγροβα. ἩΗδνίηρ ἴτᾶ- 
νε]]εα ἴτοσα Απίοοΐ τπγουρῇ Οδ] δῖα δηά 
Ῥηγγυρὶα (Αοὶς ΧΥἹ. 22, 23), ἢῈ αγγινεᾶ 
δὶ ΕΡἤδϑυβ (7ό. χιχ. 1), δῃὰ τηδᾶς ᾿ἴ ἢϊ5 
Πεολά-υδγίετα ἔῸγ ἴἤγεα γεαῖϑ (70. χχ. 31), 
ἀυγίηρ ψϊοἢ ττης ἢς ἀενοῖςα ἢ Πγ56]Γ ἴο 
ἴῃ ἐνδηρεϊ!ζαϊίοη οὗ {π6 οἷν δηὰ {δε α5- 
(ποῖ οὗἩ ψῃϊοῆ 1ξ νγὰ5 [6 τῃεῖγοροϊ 5. ΕῸΣ 
ἴῃς ἄγβι ἴῆγες πιοηῖῇ5 ἢς δαἀάτεβϑεά ἢΪπ- 
86] [ἴο ἴῃ 6 6 5} ϑυπάροόρια ἴῃ ΕΡΉ65.5, 
δυϊ δἴϊτον ἴῃ {ἰπι6, ᾿π οοηβεαιεηῆςς οὗ [Π6 
ορροβιτοητπαῖ ἢς ἴῃετε τηεῖ νι ἢ, ἢ 6 ἐοστη- 
Εα ἴῃ Ὑ γτδῃηιιβ᾽ ἰδου ΓΘ -ΤΟΟΤῚ 4 βερᾶσζαῖβ 
σοηρτοραίίοη οὗ Ερμεβίαῃη ΟἨΠΚ[Δῃ5, 
σοπηροβϑα οὔ [ον 5 δὰ δηῖ!ε σοηνοτῖβ, 
ΜΏο ἢδ οσοηπδίζυϊεά Ἰηῖο δὴ οΟΥὐβδῆ- 
1Ι5σεἋὦ Ομυτοῦ ὑπάσγ ταρυ αν οτάἀδιηδὰ 
ραβίοιβ δἀπᾷ τϑδοῃεῖβ (2ῤ. χχ. 28. Βαυϊῖ 
Ἦϊ5 ρυγροβα ποτὰ ἴπε Ὀερὶπηϊηρ ῃΔ4 ὈεΘΏ 
ποῖ ἴο οσοῃῆπο διπηβεὶξ τὸ ΒΡ εϑυϑ, Ὀὰϊ ἴσ 
“ ρτθδοὴ ἴδε νογὰ ἴῃ Αϑίδ᾽᾿ (76. χνὶ. 6), 
Δηἀ δοσογαϊηρὶν ἢ6 πηδάδ ἜΧΟΙ ΓΘ ΟΠ 5 ἔγΟΤ. 
1ῆ6 τηϑῖγορο!!ϑ ἴο 41} ραγῖϑ οὔ ἴπ 6 ργονίῃςθ, 
ἰοτηλης ΟΠ γοἢ 65 ἴπ ἴῃς οἢϊε τοννηβ δὰ 
οἰτ65, “50 ἴπαϊ 4}} ἴΠῈῪ ψ μοῦ ἄμψεὶῖ ἴῃ 
Αι (ἴῃαϊ 5, βρεακίηρ ὑγοδάϊγ, [ἢ Θ 
γνεϑίογη ρᾶσὶ οὗ Αϑία Μίποῦ), “ πεαγὰ [8 
ψογὰ οὗ τὴς [οτὰ [6505, Ὀοῖ 765 δηὰ 
Οτεεκς᾽ (2. χιχ. 10); δηά Ἰ)επηείγιι5 
νγβ8 ἰεὰ ἴο 58γ ἰῃαῖϊ “ ποῖ δἰοῃςβ 1 ΕΡἢ6- 
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8.5, Ὀαΐ αἰπχοϑσῖ [Ὠτουρῃουῖ 41} Α514, [15 
Ῥδὰ] μαῖῃ ρεϊβιαδάεά δηὰ ἴσγπεα ἀναγ 
τὰς ἢ ρῬοορὶθ᾽ (."ό. χῖχ. 26). Αττῆθ επὰ 
οὗἩ τῇε ἴἤγθα γϑᾶῖς δὲ Ραμ] ρτοοβξεάεα 
ἴο ὅτεδςο, δηα οὔ ἢ15 γε γη ΠΟΘ ΤΏΟΓΘ 
τονατάς ἴῃς Εδϑῖ, δε ΠΟ] ἀϊηρ δὴ Ἰηἴοτ- 
γον ψ τῃ6 ἘρΠοϑίδη Ῥγαβυγίει δἵ 
Μιιεῖα5, ἢ6 τανε]! δὰ οἡ ἴο 76γυβδίθιη, 
ΜΏΘηςα Π6 ψ͵ὰῈ οδιτ δα ἃ5 ἃ ὈΓ9ΟΠΘΓ ἴο 
Οαϑασγοᾶ δηα Κοιῃδ. 

1. «δ, Σαμῖς Ἐῤιίοίζες γον Κοπιξ. 

Θυππρ ἴῃς ἢἤγοι ραγῖ οὗ ἢϊ5. ἱπιρήβοη- 
τηθηῖ δ Κοπθ, 51 Ῥδὺ]} νγ)ὰβϑ τοῦδ ὈΪΥ οο- 
συρΙ δα 50 {Π]|Κγ Ὁγ ἴῃ6 τε] βίοι πθεαᾶς οὗ 
[ηὴ6 σδρ!ῖα] οἵ τῆς ννουγ]ᾶ, ἴῃηαἴ ἢς ἰεῖ τῆς 
νδτοῦβ ΟΠυτοῆ 65, νι οἢ ἢς δα ουηάεά, 
ἴο ἴπ6 οαγὲ οὗ ἴῆοβε ἴο ψῇοσῃ ἣἢς δὰ 
Θηίτικῖδα τῆθιη οἡ ἴῃς 5βροῖ. Βιυῖ τον αγαβ 
τῆ6 οἷοβε οὗ ἢ]5 ἴννο γὙϑαγβ' σδρίϊν!υ ΠΕ 
ψτοῖς ἴοιιτ ΕΡΙ51165---ἰο ἴῃς. ῬὨΠΙρΡΡίΔη5, 
ἴο ῬΒΙδΘηλου, ἴο τἢ6 (ο]οβϑβίδῃβ, ἴο 1ῃ6 
ΕΡΠεϑίδη58. Οὐ ἴπε86 τῆς τἢγεε ἰδί(εγ 
ΜΘ ΓΘ αἵ δἰπηοϑδὶ ἴῃ6 βαπηα {ΠΠῚ6: 
ΨΠΟΊΠοΓ τῃ6 Ερί51|6 ἴο τ1η6 ῬΒΙΙΡΡΙδη5 
Ῥτθοράδά οἱ ἐοϊ]οννεὰ {Πεπὶ 15 ὑποογίδιη 
(566 “Ιπἰτοάποίίοη ἴο ἴη6 ΕΡΙ51]6 ἴο [ῃ6 
ῬὮΠΙΡΡΙαἢ5᾽). Τῇ ἴἤγεα σοηϊοιηροτζα- 
Ὡδου5 ΕΡΙ51165 ψεσα σοηνεγϑα ἴο δια ὈὉγῪ 
Γγοδῖοις δὰ Οπεβίπλιβ, Ομ δϑίγαι 5. ΟδΓ- 
τγῖῃρ (6 Ἰεῖῖοῦ ἴο ἢ]5 τηδϑίθσ ῬἢΠΘπΊοη, 
δηα Τγοδίου. Ὀεδῖηρ επίγιβῖεα ν ἢ τῆς 
Ερίβῖ]ε δά άγεϑϑεα 506 δ }}Ὺ ἴο τὴς (οἱο5- 
54η5, Δηαἀ ψ ἢ ἃ ΟἸΓΟΌΪΑΓ ΟΥ̓ ΘηΟγΟ]Οδὶ 
Ἰοῖῖοτ, ΨΏἢ 6 νᾶβ ἴο ἴακθ ἢγχβῖ ἴο 
ἘΡἤόϑιιβ, ἀπά ἴδῃ ἴο [ΠῈ νδυίουβ οἱ [165 
οὗ Αϑῖα ἴὴῇΏ νῃϊο 51. Ῥδὶ] μαὰ ἑοπηβὰ 
Ομυγοθες ἀυπηρς ἢ]5 ἴἤγοθ γϑαῦθ᾽ τοϑβὶ- 
ἄδηςς δὲ Ερῆθθιβ. Οπα ΤορΥ οὗ [(ἢ]15 
Ἐρι51}6 ννὰς μεδάςὰ “Τὸ ἴΠε 5αϊηΐβ ἰαῖϊ 
Δ΄6 ἂδἱ Ερβϑϑυς; [6 οἴδεῖθ, “Το (6 
βδὶηῖβ ἴπαὶ ἃσε... " 1ἴῃ6 ἰδσηα ἤανίηρ 
ἴο Ὀς6 δ|1οεἀ ὺρ ὈΥ Τγοδίςιβ, οἰ ἢογ ὉῪ 
ψοταὰ οὗ πιουϊῇ οὐ ἢ τὴ6 Ρδη, ἴῃ δας 
ΟἿ ὙΒετεη ἢδ τεδα οἵ ΘΠ ΈΤΕα ὉΡ 
(ἢ6 ἘΡΊ5116. 

111. Ζ70. τυλονε 41. Ἐέεοηε τᾶς 
σαάγεςεε. 

Ὗγε τα δι ῃεα ἴῃ βδίδτηρ ἴῃ6 ἀῦονα 
ἴο πᾶν δε τδὲ ἀεϑιπαίοη οὗ [δε 
“Ἐρί5116 ἴο τῆς ΕΡἢαβίδηβ," πὸ ἸΟηρΕΓ 
85 ἃ ἀου τα] σοπ]θοΐαγα, θα ἃ5 ἃ ῥτοθᾶ- 
ΕΠ ἀπιουπίίηρ δἰπιοϑῖ ἴο ἃ φαγί! ΠΥ, 
ἴοσ 1ἱ 5 ἴ[ῆ6 ΟὨΪΥ Ὠγροῖποϑῖθ ὙΠ ΠΙΟἢ δο- 
οουηῖβ ἰῃ ἃ 54:ἰϑἰδοίουυ π]ΔΏΠΟΓ ἰοῦ [Π6 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΟΤΙΟΝ ΤΟ 

[Δεῖς ΠΙΟἢ ἢᾶνε ἴὸ Ὁ ἴακεη 1ηἴο σοῆ- 
ϑἀδσαῖίου. Ὅὕηε ἔδοῖϊβ ἅγὰὲ 16 200]]ΟΝ. 
ἴη5:-- 

:. Τα ναϑῖ τῃδ]ου Ὑ οὗ ἴἢς ΜΘ, 
δΔηα 411} τῆς νεϑγϑίοηβ σοηΐδϊη ἴἢ6 ψογάβ 
Ἔ1η Ερόβυς,᾽ δηᾶ ἴπΠ6 ρεηστγαὶ ΓΒυτοὴ 
ττδαϊτοῃ τῇ ἴη6 Θασ ]οϑῖ ἀρὲ8 γὰ5 ἴο ἴῃ6 
εἴξεεοϊς παῖ ἴῃς ΕΡΊ5116ὲ ψὰ5 δα ἀγεββεὰ ἴο 
τῃς ΕΡΒοϑίδηϑ. ὅε6 [σϑηδθιι5, " Ααν. Ηδςτ." 
ν. 2,3; (ΟἸδηιθὴς ΑἸθχ. “ϑίγοπ," ἵν. 8, 
“Ῥᾳάδρ.ὔ" 1. α; Τογ}}. θὲ Μοπορ.᾽ σ᾿ ν. 
Οη πὰ οἴδπεῦ απ (4) ἴνο οὗ τῆς Ὀεϑῖ 
Μ55. ([ὲ ΜΝαϊϊοδη δηά τῇς ϑ᾽ηδιῖς 
Οοάεχ) ἤᾶνα ποῖ [Π6 ννογαβ “ἴῃ Ερἤδϑυβ᾽᾽ 
ἴῃ τῇς ταχῖ. (ὁ) ΟΥ̓ ρθη 8 σορῖθ5. Ἄρρθᾶσ 
ἴο ᾶανα ψαηϊεαὰ (ἤδη, ἱπουρὴ ἢδ τα- 
βατάθα ἴπ6 Ἐριβῖ]ε 45 δα άγεβϑβεα ἴο ἴῃς 
ΕΡΠοϑίδηβ (566 Οτγδηηοτβ " (ἰδίθηδ, Οχ. 
Ρ. 102): 4511 ἰεβϑῆοθ (ἢδὶ “16 οἱὰ 
ΟΡ 65" 1ὴ ἢἰ5 ἀδγ ψεέσγε νἱμοιΐ τὨεῖα 
(. Οοπίτα Ευπηοπηλ.᾿᾽ 11. 19): ΓΓοπλε᾽ 5 ννογὰβ 
Ρτοῦδοϊγ, Ῥυὰϊ ΌΥ ΠΟ τηθΔῃ5 σογίδι η]γ, 
᾿ ΡΥ ἴῃ [Πεγ6 νγὰβ ἴἢ6 54π|ι6ὲ αἰνοτϑὶῖγ 
οὗ τεδάϊηρ ἴῇ ἴ[ἢς Μ59. νῃιοὴ 6 ετὼ- 
Ῥίογεὰ (.Αἀ Ερπδβ.᾽ 1. 1): Τεπυ] δὴ 
βίαϊεβ. ἴῃας τὴ6 ΟΠυγΟ. νυ Πο 556 α {πΠ|}Ὁ 
ἴο ἴ[ῃ6 ΕΡΙ5116 βανίὴρ Ὀξδη δαἀγεοββεα ἴο 
τῃ6 ΕΡΠδϑβίδηβ, δηα ἴπδῖ 1ἴ ννᾶ5 Ἰηβογι θά 
δΔοςοχαάϊηρὶΥ; Ὀὰϊ (μἢᾶὶ Ματγοίοῃ δᾶ δῖ 
ΟἿΘ ἴἰπ26ὲ ἃ ἄδϑισε (σἀφμαπάο ρέσί ἢ) ἴο 
ΔΙῖοσ τὴς (π|6 ᾿ηῖο κ ΓΠῈ Ερίϑβις τὸ τῇς 
Τ,Δοάϊοθδηβ,"" ἴῃ ογάθγ ἴο 5ὴ6 »ν νῆαῖ ἃ 
ΑἸ ρεηῖ Ἰηνεβιχαῖον ἢ6 δὰ Ῥξεη; ἂπὰ 
{πηι (6 Ποεῖῖοβ δὰ 1 50 ᾿ηβϑοπῦϑα 
(. Αἀν. Ματζο. ν. τὶ, 17). ΓμδθῈ ναγδ- 
τἰοη5 ἴῃ ἴῃε Μ55. δηὰ [15 ἢδβιϊδηου ἴῃ 
εοοἰεβίαβϑτοδὶ τταάπποη νου Ὅς. ΟΠΪΥ 
Ὠδίιγαὶ ρου ἴΠ6 Πγροιαϑὶβ οὗ ἃ οἰγου αγ 
Ἰειῖεγ μανιὴρ βενεῖαὶ αἰβογοηΐς δα άγεββοϑ, 
οης οὗ νη ]οἢ νγὰϑ “Τὸ [ῃ6 1,Δοάϊοδδῃϑ ἢ 
ΠΟΥ τα ποῖ δχρ]!σδὺϊα οἡ (6 ΤΠΘΟΙΥ͂ 
οὗ δὴ Ερίβιῖες δά ἀγεϑββά 5ο]εὶγ εἰ ῃοσ ἴὸ 
(ῃ6 ΕΡΒΕβίδηβ ΟΥΓ ἴο ἴῃς 1,Δοάϊορδῃβ. 

2. (α) ὅ8ι Ῥϑυ], ἐπουρὰ δὲ μαὰ Ἰϊνεὰ 
ἴον ἴγεθ γεᾶῖβ δ Ερἤδϑιβ (4 ἰοηρε 
ἔπ ἴδῃ παῖ οἢ ἢδ βρεπῖ ἴῃ ΔΩ͂ 
ΟἾΠΘΙ ΟὟ δχοερῖ Απηίοςἢ), δεπμᾶς 0 
ἐτθαῖηρ5 ΟΥὁ τ σδαζθϑ ἴο ᾿ηαϊν!άι4) (ἢ Π8- 
τςἰΔηὴ5 ἤοτὴ Πιιηβεὶί οσ οἴμειβ. ὍΤὨ]8 15 
ΠΟΠΙΓΔΓΥ ἴο ὮΙ5 σαηογαὶ [πουρῇ Βοῖ ἴο ὮΪ5 
ὈΠΊνΘΙΒΑ4] ουϑίοτῃ (οὗ. (6 ΕΡΙ51165 ἴο [ῃ6 
ΟοΥηιίδης δηα τἢ6 (ὐα]αἴαηϑ, ν ὨἸΟὮ ἅτ 
Μοῦ [ἢ 6Π|}; ΠΟΥ 15 [ἢ 15 ἰδςκ οὗ 5ρθοϊαὶ 
58] υτΔ1Ἰ]ἸΟ 5 δοσοιηϊοα ἔογ εἰ ΠῈΓ ὈΥ (ἢς 
οὐΠοι5 ἀιρυμηοηΐ οὗ Ατηρ (δ ο]. νἱ. 
Ῥ. 144), ἴῃαϊ ἃ5 ἢς δή αγεββθθα τδηγ ρεῖ- 
8005 1ὴ Βοηγα ΜΏδΓα ἢς δὰ ποῖ Ὀδεῶ, 



ΤΗΕ ἘΡΙΘΤΙΕῈ ΤΟ ΤΗΕ ἘΡΗΕΘΙΑΝΘ. 

ἢ τηἱρῆϊ δ ἄγθθ8 ποὴδ δὶ Ερἤβθβυβ τ ἢ οΓα 
ἢδ Παὰ Ὀεδη; οἵ ὈΥ Εἰδάϊε᾽ 5 βιιρρεϑίίοη 
ἴδῖ ἢς Κηενν ἴοο ΤΙΏΔΗΥ ἴο δά άγοβϑ ὈΥ 
ὭΔΙΏΘ; ΟΥ̓ ΌΥ ἴῃε ϑυρροπιτίοη ἰπδῖ [Πς 
Ῥγνδία τηθϑβδαρεβ ΜΈΓ ἰο Ὀ6 ρίνεη ὈΥ͂ 
Τγοδίςυ, ἕο Τγοδίοιβ ψὰ8 δη]οϊποὰ ἴο 
ἔϊινα ἰηίοτγπχαίΐοη δρουῖ 81 Ρδὺὶ δἵ (ο- 
ἰοβϑβ ἃ5 αἴ Ερθεβϑιιβ (( οἱ. ἵν. γὴ, δπὰ 
γεῖ ἴΠδγα ᾶγ ἱπάϊνιάυα] 5α]υϊδῖίοηβ. ἴῃ 
(ἢ. Εριδῖα ἴο τ[ῃ6 (Οοἱοβϑθίδῃβ. Τὴδ 
ΘΏΟΥΟΙΙο4] σδαγδοῖοσ οὗ [6 Ερ 516 ψουϊὰ 
δῖ οςα δχρίδίη {Πεὶγ δῦβεηςθ. (6) ΤῊΘ 
[ο]ονιηρ ραϑϑᾶρεθ οσοὺγ ἴῃ ἴῃς ἘΡί5ι16: 
“ ἸΝογοίοσο 1 αἷςο, αἷϊογ 1 ἢραγᾷά οὗ 
γουγ (ἢ ἴῃ τῆς Ιιοτὰ 6515, δηὰ ἰονα 
πηῖο 4}} (ἢς 5δἰηΐβ, σθᾶβδε ποῖ ἴο γψῖνε 
[Δ η Κ5 ἴογ γου ᾿᾿ (1. 15). “1 γε Πανα 
Πεαγά οὗ τῇς ἀϊδρεπϑαίισηῃ οὗ ἴῃ6 ρστᾶςς 
οὗ αοά, νη ϊοἢ 15 ρίνθῃ τὴς ἴο γοι- 
να " (111. 2). “ΑΒ 1 ντοῖβ δίογεΟ ἴῃ 
(εν ψογάς, ὙΠουθῦγ, ἤδη γε τΤεδα, γα 
ΠΊΔΥ υπάεγοίδηα τὴγ Κηονίεάρα ἴῃ ἴῃ 6 
Τηγϑῖογυ οὗ (Ὁ γϑι᾽" (1. 4). “ Ἀδπγδπιῦου, 
τῃαϊ γε θείης ἴῃ {ἰπ|6 ραϑδὲ (σδηᾷ]ες ᾿ἢ 
(11. 11). Νοηθ οὗ τἢε8ὲ ἴοχίβ τὲ ἴῃ- 
σοτηρδῖ ]6 Μὰ [ἢ6 τἤθοτῪ οὐ [ἢ6 
Εριϑῖς Ὀεοίης δάἀάγοβϑδθα Ὄχοϊυβίνοὶν ἴο 
ἴηε ἘΡἢαϑίδη5 (866 ποῖθβ ΟἹ δδοῦ οὗ 
161); θυῖ (ΠΕΣ νοΟγαΙ ΩΡ ΔΡΡΘΔΙΘ. ΠΊΟΓΟ 
παῖαγαὶ ἰἢ 6 ππάογβιδπα δῖ Ῥαὰὺ] ἴο Ὀς 
ΠΤ ηΡ ἴο βδοῆθ δἵ ἰεᾶδῖ ψῆοπὶ ἢδ 
ἀϊά ποῖ Κηον, δηὰ ψῆο ἀϊὰ ποῖ Κποῖν 
πη 45 ἴῃς Ἐρμεβίδης ἀϊὰ (Αοῖβ χχ. 
38), ἀηά ἴο 4 Ὀοάγν Νῇῃϊοἢ οἡ ἴῃ 6 ΨΠΟΪ6 
οοηϑίδῖεά οὗ ποῖα (ὐεηῦ]65 τἢΔηὴ 6 
ἤν τϑάϑοῇῃ ἴο ὕείϊανα ψγὰθ ἴπ6 οδβ6 
ἴῃ ἰῃ6 οἰ οὗ ΕΡἤδϑυ5. 

4. γε πιᾶὺ ἔυτῖηεσ ποῖε, (σα) δῖ Ῥαὺ] 
ἄδϑῖγοβ ἴη6 (ΟὐοἸ]οβϑβίδηβ, δἴϊεσ ἴ6Υ ἢανδ 
τοδά τὴς ἘρΊ5116 αἀάτοϑβθα ἴο {Ππεηβεῖνεϑ, 
ἴο 5εηὰ ἴ ἴο 1Δοαϊοθα δηᾶ ἴο ἔείςἢ 
τδηςα ἴῃς Ερίβῖ]α τὶ νγὰβ ἴμετε (“τὴ6 
Ἐρίϑιῖα ,γγοσε 1,Δοάϊςοεα᾽"). Τγοῃϊοι5 ἴῃ 
οἀττγγιησ ἴῃ6 ἴνο ἰεϊῖεσθ ἡγοῦ] παζυγα! ]ν 
ἢάνο ἰαπάβα δ Ερἤδθβαβ, δηα τακίηρ ἴἢ6 
σορὶθ95 οὗἩ τῆς ΕΡΠοϑίδη ΟΥ αἸγοι αγ Ἐς 
ῬΙ51]16 νι ἢϊπι, νου] ἤᾶνα ἰοΗ ἃ σΟΡΥ͂ 
ἢ τῆς Γ,δοάϊοραηβ ᾿5ῖ Ὀδίογε γοδοῆϊης 
Ο(οἱοβϑα ἢ τῃ6 ΕΡίσι]6 ἴο τῆς (οἱοβ- 
514η5. [15 ἃ γραϑοηδῦϊα σοποϊιϑβίοη (ἢδξ 
δὲ Ῥδυ]᾽5 ᾿π]υποζίοη γοίθτβ ἴο [15 οἰγοΟ ΑΓ 
Ἰεϊῖοσ, νοῦ ἢῸ νυ ιϑῃθα τῆς (ο]οβϑβίδῃβ 
ἴο τοδὰ αἴϊογ ἴον ῃδὰ ρτοῆβίεά ὈΥ [ΠΕΙΣ 
ΟὟ πλοῖο οοηίσονουβιαὶ Εριϑθ. ΤΠ 
ΠΟΡΥ ἴποη ἰείς αἵ 1,δοάΐϊσεα πιᾶὺ ἢδνα 
ὈδΟῺ ἴῃ6 ΝΟΥ ΓΟΡΥ δάαγεβϑεά ἴο [86 
1,λοάϊοοδηβ Μἢϊοἢ Μδτζοίοη 8407 οσ ἢεαγὰ 
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οὗ ἴῃ [26 οουγβα οὗ ἢ15 δοο]θβίδβ 08] γὸ- 
ΒΘΔΙΟΒ 65. 

(ὁ Ὑνπᾶηρ ἔτοηχ Ερδαϑβιιβ το ἴῃ6 (ο- 
ΤΙ Π4η5, ὅῖ Ρδι] βοηᾶς ἴῃς 54] υϊΔ Π] ἢ 8 
ηοί οὗ (6 Ερἢδϑίδῃ ΟΒιγοῖ, Ὀυζ οἔὗὨ “τα 
ΟΒυτοῆθθ οὗ Αϑ5814.᾽ ὙΤῆϊς ἱποιἀδηΐδ!}ν 
5ῆσννΒ ἴῃδί ἴ[ῃ6 Οδυτοῖ οὗὁὨ τῃ6 τλείγορο ] 
δΔηα [π6 ΟΠ το 65 οὗ [ἢ ῥγονιηςς οὗ Α 514 
ἍΟΓΘ ΟἰΟΒΟΙΥ σοπηξοϊεα τορεῖθοσ ἴῃ ἢ 5 
τπμα, 580 ἴδαϊ ἢδ τηὶρῃϊ ψ)6}} πᾶνε δά- 
ἀτγεβϑεά δὴ δρίϑῖϊα ἴο ἴθι [ἴῃ σοτητήοη. 
Απά 115 Ιἀδη ἤοδίίοη νὰ ποῖ ρεου] αῦ 
ἴο πῃ : [6 Τερὶς οὗ Ατίθπλθ νγᾶϑ8 
σοηβίἀοτεα ἴο ὃ6 ἴῃε ΤεπρΙς οὗ Αϑίᾳ, 
τῆς Ερἢεβίδης Ὀδίης ΟἿΪΥ 5 νγαγάθῃϑ ἰῇ 
ὈΕ ἢ 4]Γ οὗ [πΠ6 ῥγονίποα. 

(ὃ 81: Ραμ] δάάγεββεβ ἴ[ῆςΣ ϑεοοῃά 
ἘρΙ51]6 ἴο (ἢ6 (οπηιηϊδης “ὑπο ἴῃς 
ΟΒυτοὴ οὗ οὐ ψΠϊοἢ 15 αἱ (σου, ἢ 
4}} τὴ6 5βαϊηῖβ ὙΠ ΙΟἢ ἅττα 1 4}} Αςδαϊα." 
ΤΗὰ5 ΜῈ 566 ἴπαΐ ᾿ξ ννγὰβϑ ποῖ σοῃίγΑΙΥ 
ἴο ἢϊ5 οσυδίοηχ ᾿ῃ δαἀἀγοβϑίηρ τ[ῃ6 ΟΠαγοὴ 
οὗ 1ῃ6 πΊϑίσορο 5 ἴο δάάγεϑθϑ 4]5οὸ ἴῃ6 
ΟΒυτοῆος οὗ ἴῃῈ ῥγονίηςβ. 

(ἢ [ἷπ Ἐρῆ. νὶ. 21, 81 Ραὺ! νπῖοϑ, 
“ΒΒ [Πα γε αίδο ΤΔΑΥ ΚΉΠΟΥ ΓᾺΥ 4Π,4ϊΓ5 
δηά ον 1 ἄο, Τγοπίου5," ὅς. ΤῊΝ 
γα 4150 Μ}}1 θεδᾶσ οἵπεσ ᾿πεγργοίδι  οβ 
(5ε6 ποῖβ σα 2ρω.), Ὀὺὶ ᾿ξ τλᾶῪ τεΐοσ ἴο τῆς 
ἹΠῃδὈιϊδηῖβ οὗ [6 βενθγαὶ οἰτἰ65 ἴο ψῃΟἢ 
Ὑγοδίουβ ννοηΐ δῇῖοσ ὃς μαά ἰεῖ ἘρΠο- 
5118. 

(Ὁ) ὌὝΜΔετε 15. δῇ δῃογο οὶ σΠσδοῖοσ 
δΌους ἴῃς ἘΡΙ5116 τυνυδι ἢ 15 ποῖ 5βῃαγεα ὈΥῪ 
οἴμοι ΕΡΊ511ε5. 1ἴ σοηβιβδῖβ οὗ ἃ ἀορτηδίὶς 
δἴαϊοιηβθηΐ οὗ ἴῃὴ6 (ΠΠδιίαπ ΒΑ (ἀπά 
ςοηϑεαυθηῖί οὗ ΓὨπΠβιλη ρῥσγδοῖῖςθ) ἢ 
ΒΡ6014] τείθγοηςα ἴο ἴῃς αἰ υ 65 ποῖ οὗ 
ΔΏΥ οἠδ ΟΒυτοῦ, Ὀυῖ οὗ 411 Ογο 65 σοτη- 
ῬοΞβ6α οὗ 7θν8 απὰ (σεῃῃ65---(ἢαὶ 5, οὗ 
4}} τὴς Ῥαυϊπς ΟΠυΓΟ 68. 
ἢ σοποϊ]υβίοη ἴο Ὀ6 ἄγανγῃ ἔσο (ἢ 6 

δῦονθ ονιϊάδηςθ, ὀχίογηδλὶ, ᾿ηΐογηδὶ, δηὰ 
σοΙτοογαῖῖνα, 15 [ῃῖ ἴῃς ΕΡ 5116 ννγὰβ ποῖ 
δαἀτοβϑϑα ἴο ἴῃ6 1 ,δοὐἀϊοδδηβ, 5 ἣδ5 ὈδΘη 
Πε6]ὰ διηοῃ οἴμειβ ὈΥ Οτοῖϊιβ, Μ)1Π}}Ο 
Ὠυρίη, ακε, Ῥαϊεγ, σεϑνοὶ!, Ηο]Ζ- 
ΔΌβΘη; ὯΟΓ ἴἰἴο ἴῃ6 ἘΡΕϑιδη5 δἰοηθ, ἃ8 
ἢ6]ὰ ὈΥ τιοβὶ οὔτπ6 οἱ] ογΓ σοπιηεηίδιίοῦϑ, 
ΔΠα Ἰῃ ἰαΐεσ ἘΠπ|6ὸ5 ὈΥ 1 ἀγάποσ, Ὀδνιά- 
80η, ΑἸέοσά, νγϑογάβννουίῃ, Μογεγ; θυϊ 
ἴο ἴη6 ΕΡἢΠεοβίδηβ δηὰ ἴῖο (Ἃῖἢς οἴδοῦ 
ΟΠπιβιίδηβ οὗ Αϑία, δοοοζάϊηρ ἴο ἴΠ8 
Ἰᾶθα ἢσβί βιιρρεβίοα ὈΥ Ατομθιβῆορ ἴ05- 
561, δηᾶ ἐοϊ]ονεὰ ὈΥ τἴπ6 πγΔ) οΥὙ οὗ 
βσοοϑϊηρ ΟΥΟ5, συ ἢ 85 Μ|ΟἤΔΕ]15, 
ἘΠΟΒδοσ, ϑορηθοκοηθυῦρεσ, Νεδηάεσ, 
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Βεηρεὶ, Ηδιΐεβο, Οἰβῆδυβο, Ηονβοῃ, 
ΕΠΠςοῖῖ, Βατῖγ, ΓΠἱρῃοοι. 

ΙΝ. ϑαόμω τυγζίομ σμα τυλέη. 

Τῆι τῆς Ἐρίβιϊα νὰς νψτὶτοη τόσα 
Ἑοπλα ἀυτηρ 51 Ῥαυ]}5 ἤτϑδῖ ἱτργιϑοῦ- 
ΤΔΘηΐ ΓΊΔΥ 6 ἴδκοῃ 85 γτονεάᾶ, Τῆς 
ΟΠΪΥ φτουπαᾶ ἴου αιιδδιοηϊηρ ἴα 15 ἴῃ6 
ΔΙ Ποῦ οὗ. Μεγεῖ, 0 ἢ ἃ ἴδ 
ΟἴεΓ σιηδη οχὶος ἀείθβηας ἴπῸ σοη- 
Ἰεοῖυγε οὗ ϑοῆυ]Ζ, {μᾶῖ 11 ννα5 νει ἢ ἔγοηλ 
Οφϑαῖθα. Βιΐ τῆς υἱτηοσῖ τὶ [6 δγ- 
δαπχοηῖ ἴῃ ἔανοιγ οὔ (ῃ15 ἢγροίμεϑβὶβ 
ϑυὈϑιδηςαἴθ5, 15 ἃ ΡΟ δι γ οὗ ἴῃ ἘΡΙ5- 
(ἰὰ μανίηρ θη ψητῖθη ἀστὴρ [Π6 
ΡΠ ϑοητηδηΐῖ αἱ (ϑϑαῦθα, ἴῃ δος οἵ ἃ 
αι στθαΐου ργοῦδ "ΠΕ ἴῃ ἔανουγ οὗ Βοπια. 
ΤΠδ οτγάογ ἴῃ ΨΜὨΙΟἢ [ἢ6 ἔοιγ ΕΡ 5115. οὗ 
τὴἢ6 Οαρενν ψεῖθ νγτθη σαπηοΐ Ὀδ 
ἀεζεγττηϊηςα, Βιϑῃορ ΓΠρπιίοοι (Ιηϊτοά, 
ἴο ἴῃς Ἐριβῖ]ς ἴο ἴῃς ῬὨΣΙΡΡΙ4Π5) Π85 
σῃδηρεα [ἢ οιτγοηΐ οριηοη 8ἃ5 ἴο [ἢ6 
ἄαῖϊε οὗ ἴπ6 Ἐριβιῖὶα το τῆς ΡΠ] ΡΡί Δ ἢ 5 
γαϊδίϊνοὶγ ἴο [πε οἴπογ ἴῆγθθ. [11 15 ῥζγο- 
ὈΔΌΪΘ ἴῃδῖ [ἢ6 ΕΡΙ51[165 ἴο [με ἘΡ ΚΙ Δη5, 
(ο]οββίδηβ, απ Ῥῃι]οοη θα ψπίϊρη 
ΜΠ] (Π6 ϑαπὴα ἑογίηῖσῆῖ, ἴῃ 6. 5ρθοῖ8] 
ἀδηροῖβ ἴο πιο τς (ο]οβϑίδῃς ὑγ 6 α 
εχροβϑά ᾿ἰεδάϊης ἴῃ Αροβίία ἴο ψτιῖα ἃ 
5Ρ6(ΙΑ] Ἰεῖζογ ἴο {δ π, 116 δὲ [6 βαπὴδ 
{{π|δ ἢ6 ἀεδιγεὰ ἴποπὶ ἴο ῥργοςσιγα ἔτοπὶ 
Ιλοάϊοοα ἴπ6 ρέποιαὶ Ἐρίβι]α ἔοσ ἴῃς 
ΟΠατοῆδ5 οὗ Αβια, νοἢ ἢ6 παὰ 751 ψηπῖ- 
ἴδῃ, ΟΥ ψὰ5 ᾿υ5ῖ Δῦουΐϊ ἴο ψηϊθ. 

ν. “(5 διυγῥοσρό απάᾶ τμῤγεΩ, 

Μοτε ἱτπηροτίδηϊ ἤδη τἰἢ6 χυσβῦοη οὗ 
15 ἐχδοῖ ἀδΐε ἰ5 ἴῃς ἀεϊοσγηϊηδίίοη οὗ 
τὴς (11 οὈ]εοῖ δῃηὰ ρυγροβα οὗ ἴῃ6 Αροϑ- 
{6 ἰὴ ψπίηρ ἴῃς Εριβι]ε. Απά [Π18 15 
[Π6 ΤΟΙ ΠΕΟΟϑϑΑΓΥ 8ἃ5 ΙΏΔΠΥ ΟοΟμΠηΠΊοη- 
ἰδΐοτβ οἵ ργεδῖ τηϑτῖῖ ἢᾶνε ἰδ] δα ἴο ζταβρ 
ἴΠπ6 Ἰεκλάϊηρ τποιρῆϊ οὗὨἨ τῆς Αροβίϊς, δηά 
Γαργεβθηῖ ἴῃς ΕΡρΙ5[16 ἴο Ὀ6 4 ἵγεδίϊϑδε οἡ 
1η6 ἀπ|γ οὗ τὴη6 (δίδο]ς Ομυσοῦ. [ἢ 
ἄοαϑς ἰγθαῖ οὗ τῆς υὑηϊγ οὗ τῆς (Πυτοῇ, 
Ὀυΐ ΟἿΪΥ 85 ἃ Ἴογο ϊδγΥ ἴο ἴῃ6 ρτϑδῖρυ 
αυεβίίοη τ ὩΙΟἢ ᾿ξ ὨδΔ5 ἀϊδϑοιδδεά δηὰ 
βοϊνϑά. 

Τῆς Ὀδ[6 ἔοτ ἴῃς ἀοείπηςδ οὗ Γ υ5ιθςδ- 
του ὈγΥ δι Παα θδεη ἐουρῆϊ δηὰ νοη ἴῃ 
{πὸ ἱπηραϑϑιοηδα αἰΐδοκ ὕροη [ἢ 6 ὈΘν το ἢ- 
οα Οαϊαιίδηκ, δηπ [Π6 τηδ]θβεῖς ἀγρυτηθηῖ 
δάατοοβθα ἴο [Π6 ἘοΙΏΔ}5, δηἀ ἴῃ ἴῃ6 οἵἴδποσ 
ἘΡρΙ5.16ς. ἰοσηϊης τ[ἢ6 ΘΑΤΠΟΣ στουρ οὗ 8 
Ῥδὰ} 5 στ ρ8. Νοῦν (ἢ]15 ρτεαΐ ἀοοίσης 

ἹΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

μδά ἰδ] δὴ ἰηῖο (Ὡς ὈαςκΚρτουηᾷ, ποῖ δ6- 
ουθ6 [ἴ νγὰβ 1655 τοραγάθα ὃγ δῖ Ραυὶ, 
υΐ Ὀοοδιβα ἢ15 σοηνοσίβ, 85 ἃ σιΐοθ, δά 
δοσορίοα ᾿ἴ, δῃα τπογοίοσε ἴἤδγε 88 ποῖ 
ἴ[ῃ6 54:6 περ οὗ Πὶβ 51}}} φηΐογοίηρ ἰΐ 
ΜΠ της ΑΡροβίοϊς νεβειηθποα ΜὩΟΝ νὰ 8 
αἱ ἢγβί τοαυϊγεά. [Ιἢ στρ ἴο τῆ 6 ῬΏΜΙρ- 
Ῥίδῃβ ῥηδεεὰ ἢδ δραϊη [4}}|5 Ὀδοὶς ὕροὴ 
[Ὡς δα] δῦ πεῖς Ι Ὼ τενινθα δαγησϑί- 
655, Ὀυϊ [Π15 ψὰ5 ΕἸ ΠΟΓ Ὀδοδυδο ἴθ γα 
ΨΟΙΘ 506 διηοὴρ ἴῃς ὮΙ ρΡΡίΔη5, ἴοσ 
ΜΏοσι ἢ Κπον ἴῃαὶ βοῇ ἴεδοῃην ννᾶ5 
51}}} περαδά, οτἵ, 45 Βίβϑῃορ 1ἱρμιίοοϊ ἢδ8 
αιρυρά, Ὀεοδυβθα ἴδαὶ Ἐρὶδιὶθ νὰ5 8 
ΘΑΤΠΟΓ σοϊῃροβιίοη ἴπδη ἴῃ6 [ἢγ66 ΟἿΠΟΣ 
ἘρΊ51165 οὗ [6 (αρινιγ. [Ιη ἴῃς Εριβι]ς 
ἴο ἴῃη6 ΕἸΡΡοϑίδῃβ Ὲ ἤφξαγ ποῖμιηρ οἱ 
Τυξεδοδίίοη Ὀγ δι: ἴῃς ἀοοίτιης ἴαἰς68 
ἴὴ6 βδῆδρε οἵ ϑαϊνδίίοῃ Ὁγ Οτᾶςθ, δπὰ τέ 
15 ἰηϊτοθυςεα 85 δΔῃ δχίοτῃ ἴο νης ἢ [ἢ 6 
ὙΓΙΟΙ σοηίειηραῖθα πο ορροϑιτίοῃ, ἢγβὲ 
ῬΑΙΘ ΠΟΙ ΟΔΙΪΥ ἴῃ ἴγες σογάβ (1]. 5) δηὰά 
τἢδη ΌγΥ δῇ ἜἼχρδῃβίοῃ οὗ [86 ργεῃῖῃεϑβ}5 
ἴῃ ἴνγο νϑῖβεβ (11. 8, 9). 

Βαϊ δηοῖμεῦ αυδϑίοη δα ποῦν στονῃ 
ὉΡ, ὙὨΙΟἢ ο4}16ὰ ἔοσ ἴπ6ὸ ΑΡροϑβι!θ᾽ 5 ἰγϑδῖ- 
τηθηΐϊ---α ΄Ζισδίίοη ΏΙΟἢ οουἹὰ ποῖ Ὀυϊ 
ΑΙΒ6. ἴῃ 811] τῆς Οῃυτοῆθβ ἰουηάφα Ὦγ 
δὲ Ῥαυϊ, δῃὰ ττοιρὴ [πεῖ ἴῃ [τἢ6 
τοῖμεγ ΟΠυγοῆ οὗ 6γιϑα]οπὶ [Κα ν 156. 
Τῆς Ῥαυληα ΟΠυτο 65 σοηδιβῖεα οὗ [εν8 
δηὰ Οεηῖ]ος; δηὰ τουρῃ δὲ Ῥαυ]) 5 
τυγηηρ ἴο ἴ6 Οδηθ}]68, ἤθη ἴῃ 6 Οο9- 
ΡῬ6] τρϑϑϑᾶρθ 85 βοοηθα ὈΥ ἴῃς [εννϑ, 
ψουϊὰ ἤᾶνθ Δρρεδῖθα δ ἴῃῇς τηοϊηθηῖ 
ΟἾΪΥ πδίυγαὶ ἴο δη 514 5116 ἀἸ5Ο 0165, γεῖ 
ἴπεγε ΜΕΓΘ ἱηνοϊνοα 1ὴ δι ἢ ἃ 5ἴερ [ἰῃ- 
6] οι] ἀϊβῆου 165 ἴο ὈοΙῃ οἹά ἀπηὰ ΠΟῪ 
σοηνογῖβ, νι οἢ ἴῃ ΟΔΙΠΊΘΙ {65 που]ά 
ἢᾶνα ἴο ὃς ἔδοδα δῃηὰ εοἰνεβα. Τῆδβα 
αἰβηου 65 νου ἴακε αἰβοτθηῖϊ ἔογτη8 
ἴο {πὸ εν δῃηὰ ἴο ἴῇες Οδηῖ!ο, Ριξ 
[Π6Υ νου ]Ἱά θ6 ζδ]ῖ Ὁγ ἴῃ6 ποτὲ τπουρῆϊ- 
[1] οὗ Ὀοΐῃ οἷαθθ65. “15 1ἴ ΡΟΒ51016," 
ψουϊὰ Ὀ6 ἴΠ6 αισδίοη οὗ ἴῃς [ἐν 5ἢ 
(γι βείδη, Κἴηδὲ (ἢ 6 ῥίνη ερσε οὗ Ὀοϊηρ ἴῃ 6 
ῬΘΟΙ]ΑΓ ΡΘορΪῈ οὗ σοά, ν] οἢ Πα ὃ6- 
Ἰοηρεά ἴο υ 5ίπησε ἴΠ6 ἀᾶγϑ οὗ ΑὈΥδἤδιη, 
15 ἴο Ὀ6 ἢο Ἰἰοηρεῦ οὐγδῦ [Πδΐ 1ἴ 15 ἴο Ὀ6 
Βῃδιθα ὉΥ 4]] σοιῆουϑ, οἵ ---81}}} πγοτὸ α1Πῆἔ- 
οὐ το θὲ Ὀεϊενεά---Ὀγ ἴλο86 νἤοπι Ρδυ) 
σμοοῦβοβ8 ἴο δα άγεβεο ῦ Ηδς Οὔκ ναιμηιθ 
ΡΠ ΝΠ ορε Ὀδοη υηΐσπιδ 811] Δ] οηρ ---ἃ ΘΓ 
Ρίδος οὗ πδίϊομδὶ νδηϊῖγ ὃ [16 50, [πιά 4151}, 
854 νΙ 1 [ὴ6 νεῖγ Ἰάοα οὗ ἃ Κιηράοιῃ 
οὗ τὴ. Μεββιδῇ αἰβαρρεαῖβ; 1( ῃοῖ, ον 
ΟΔῺ 1 Ὀ6 δϑϑισεὰ ἰῃδὶ σοα 85 ομδηρεὰα 
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Η!5 ρἰδηῦ Ναγ πιγίῃεσ, 1 Ης Π85 ομαηροά 
ἱϊ, ἀοθ8 ποῖ (δὶ νεῖν οὔδῆρε αὔρὶς ἰῃδῖ 
[ἢ6 ρῥτενίοιιβ ἀἸἰβροηβδῦοη ννὰ5 8 τ ]δῖα Κα 
δηὰ τῃεγείοτε ποῖ ἀϊνιηθ; δηά ἤδη δραϊῃ 
δον οδῃ 115 ἰαϑΠ ΠΟΥ δες ιι86α 45 6ν1}- 
ἄσπρα οὗ ( γιβι᾽ 5 ο]δὶπης δ" ὙΠ6 σοηῦ!]6 
ΟἹ ἴῃ6 οἴμοι πδηά ψοι]α δϑὶς: “15 1 ροϑ- 
δ Ὀ]6 τῃδῖ ίοσ ἴνο ᾿πουβαηα γεᾶῖς Οοα᾿β 
Κιηράοιῃ 58 οι. ἃ ἤᾶνα θδθη σοηδηδὰ ἴο 
ΟἿ ἰηδιρηϊποδηῖ ἡδίοη ἢ ὙΏεοτα νγὰς ἴῃ 6 
γυβάουη ΟΥ̓́[Π6 ροοάηδ55 οὗ σοὰ ἰδποτοὺ 
ΟΥ '1{1| 85 γγ|56 δηὰ ροοά, ἢονν 15 1 Μ]56 
Δηαὰ ροοὰ ΠΟΥ͂ ἴο ἴ8Κ6 50 τδάϊςαὶ ἃ 
οὔδηρο ὉΥδαϊ δνιάδησε μάν ὶ τῃδὶ ᾿ξ 
᾿85 Ὀθθ δά ὃ Αμπά ὑδ651:4.65, ἤονν σΔῺ 
1 Ὀ6 ᾿αβὲ τῃδῖ ἃ ἔδνν ἀνθ! ]ογ5 ἴῃ ΟΥὙρΓα5, 
ἰη ῬΏΠΙΡΡΙ, ἴῃ Αἴμαπβ, θὰ (οπηῖῃ, ἰῃ 
ΕΡΠθβυ5 σπου] ἃ ἤᾶνε ἴῃς οὔδσ οὗ 1}}15 
δτεδὶ βαϊναϊίοη ον οἴεγθα ἴο τἢ 6πὶ, νυν }}6 
τῆς τοϑῖ οὗ ἴῃ6 νοῦ] σειηδὶη8 845 δείογε 
ἴη 118 ἀάγκηθ55, Ὁ ᾿ἴ Ὀ6 ἀδηκηδοῦ (δη 
ϑοἢ ἃ βιυροηάουβ ἔδοϊ ἃ5 ἴῃ 6 ΓΘΟΟΠΟΙ118- 
το οὗ τῶδῃ ἴο οὐ ὈΥ ἴπε ἱποδγηδίοῃ 
δηά Ποδίῃ οὗ ἢϊ5 ϑοῃ ὃὉ6 {Π|6, ἀῃὰ ποῃθ 
ἤανα δα δὴ Ἰῃβιβῃϊ Ἰηἴο βυ σῇ ἃ βοῇθπγα 
οὗ Ξαϊνδίίοῃ θεϑίοσε ῃδηά ὄχοθρὶ [6νν8, δηὰ 
ΠΟΘ Ὀδ6 5ΠΔΓΟΙΒ 1 1 ΠΟΙ͂ ΘΧοδρὶ ἴμοβα 
ἴο ψνῃοπι Ρδι] δηα ἢΪ5 δϑϑοοίδῖεβ ργεδοῦ ν᾽" 
76 οδῃ ἤδγαὶγ γθα}1Ζ6 ἴπ 6 βία ΠΡ] οοκ 
νος ἴἢ6 Ἰοηρς σοποραπγεηῖ οὗ ἴῃς (ο9- 
ΡΕ] ἴζοτῃ [ῃ6 νου 1 ρθηθσδὶ, δηα ποῦν 
[Π6 Δρρᾶγθπῖν Πρ Ζαγτά σοπηπλαηϊοᾶ- 
τίοη οὗ ᾿ἴ ἴο ϑυσἢ 48 τοϊρῃϊ θα ΠΡΙῪ 
οἴδηςς ἴο οοπλα ἰῃ οοπίδοϊ ἢ 1ἴ, τηυκῖ 
ἢανα οι 566 τοῖῃ 6 δαυὶγ θη! ΟΒ Π.5114}8. 
δὲ. Ῥδὺὶ! ἴῃ ἴῃς αυϊοῖαάς οὗ πὶ5 Βομδη 
Ἰη ρΓβοηϊηθηῖ δα ΟΡΡΟΣΓΙΠΠΥ ἴο τηρεῖ 
[π686 1πιο]]θοῖυ4] ἀϊςυ 165 οὗ ἢ15 σοη- 
νεῖῖ5β. Τὸ ἀἋο 580, ἢ6 ῥγοροιπαβ ὯῸ ΠΟῪ 
(ὨφοτΥ, Ὀὰϊ ἢς ϑγϑίθηχαί 565 ἴῃ βοδϊ(ογοά 
Δισυπηδηῖβ οὗ ἢ15 ργενίουβ Ερι:51165, δηὰ 
Ὠανίηρ εἰ δοαϊεά [Πδηὶ 1ῃ ἃ βσθηθΓ8] ΕΡ15- 
16, Ξεηας Τγοθῖςι νι 1{ το ΕΡἤΘϑυ5 δηὰ 
(ἢ)6 οΟἴΟΙ αοἰ[165 οὗ Ῥγοσοηβυίασ Αϑ14---- 
ἴΠ6 ἀϊδίτιςῖ ᾿η νν]οἢ ἀῦονα 4} οἴδοῖβ (6 
(Ὠουρῃ 5 οὗ Εδβὶ δηα δ εβὲ νεσε Ἰοϑίηρ 
δΔηὰ οἰδϑηϊη δραϊηθῖ δᾶοὴ οἴποσ, δηὰ 
δἰ πκίηρ οὖ οἴσδηρο βγϑβίθηβ οὗ ἀποβῖϊς 
ὙΠεοϑορἢΥ. 

ΤΗΘ ἢτδῖ ρα χῖῖγυ, σοπηπηοη ἴο (Π6 
76 δὰ θηι 6, ψ οι 6 ἀ6415 ἢ ἴῃ 
τ, 15 ἴῆαϊ οὗ ἃ οἤδηρε οὗ χηϊηὰ οὐ [6 
Ῥατὶ οἱ οὰ, Τῆετα νὰ5 ποθ. Βείοσε 
ἴῃ Γουπαδιίοη οὗ ἴῃς που]ά, ἴῃ τῆς ἀθριἢδ 
οὗ Ετογηῖϊγ, σοὰ Πα ρυγροβοα δηὰ οἵ- 
ἀδϊπεαά 4]. Τῇεη Ηδς μιά ἀεῖϊεγιϊπεα 
[ὰς δι οηδ ιν οὗ (ἢ6 [ἐγιϑῃ, (6 (δίῃο- 
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ἸἸςγ οὗ τῆε (Ἀγ βιίδη, Κἰηράοιῃ. ΤἬδα 
Ηε [δά ἐοτεοσάδϊηδα [ἢ τηοπηϑηΐ οἵ {ἰπ|6 
αἴ ψὨ ἢ {παῖ Αἀορίϊοη ἴῃ ΟὨγϑὲ 5ῃου]ά 
ΚΕ ρἷδος, ψῃ]οἢ ψψᾶ9 ΠΟῪ ἔογ (ῃς ἢσχϑβί 
σης Ὀεϊηρ τϑδ]ζεὰ τη ἔδοϊ (1). 4, 5). ὙΤδ 
οἤαγρα οὗ νηΐ οὗ ᾿ν]βάο, ργονεα ὮὉγΥ ἃ 
σἤδηρα οὗ ρυγροβθ, (6}} ἴο τῇς ρτουπὰ 
ΜΏΘη ἰἰ ἀρροᾶγεά (δὶ πὸ οἤδηρα οὗ ρυτ- 
Ῥοβα ἢδὰ οοουττοά. Βυῖ (ὐσοά᾽ 5 ν]ϑάοιηῃ 
ΜΝ 85 Ποῖ Κα τηδη8----ἃ νγ]βϑάομη ΘΑ 5}}} δρ- 
το θηἀδα ὈΥ πηδη᾿ 5 δου 165: τ[ῃ6 ἀδρίῃ 
οὗ ΗΙβ νιβάοῃῃ δπὰ κπονίεάρα ννὰ8 υη- 
ΒΘΔτΟΠΔΌ]6, ΗἸ5 ψᾶγ8 ρϑβὲ πηάϊηρ ουϊ 
(ἔοι. χὶ. 33); Ηε υδεὰ 4}1] ν᾽βϑάοτῃ δηά 
ῥγυάδηςε (5366 ποῖβς οἡ Ερῆ. 1. 8), θυϊ 
Ηὶϊ5 νβάοϊη ννγὰβ σῃδηϊο]α, τυ] ΐοττω, 
πολυποίκιλος (111. 10}; 11 ἴοοὶς οὔθ 5ῆ806 
το {μὰ [ἴποἢο οὗ Αὐἀδιὴ ἴο ΑὈὐτδἤδτῃ, 
ΔΏΟΓΠΟΥ ἔτοτῃ ΑὈγαῆδῃ ἴο Μίοϑβοϑ, δῃοίμοῦ 
ἔγοτη Μοϑεβ ἴο (ἢχβί, δῃά γεῖ δῃοῖῃογ 
ἴῃ 16 Ρεγοά ψ Ὡς ἢ νγ85 πον ὈδρΙΒην. 
ὕὕηνδα ἴἴ πυρῆς 5εοὰ νἤεδη Ἰοοκοά προ 
ἴῃ ΔΗΥ͂ Οοῃα οὗ 115 ραΙῖβ, Ὀὰϊ τοραγὰ ᾿ἴ ἃ5 
ἃ ὙὮΟ]6 δηὰ 15 τη) δίς νιβάοπι ὈδΟΔηΊ6 
ΔρΡρασγθηῖ, οδ  Πππρ ἰοσίῃ ἴῃ δα πηγαϊίοη δηᾶ 
δάογηρ ἰονς οὗ δηρεὶβ δηα τηβῃ. 

ΕοΓ δϑϑύγαησα οὗ ἴμ6 ἱππἢ οὗ [ἢ Ῥτό- 
ἀεϑβιϊηδίοη ἴῃ Εἰογη τυ δηὰ ἴῃς Αἀορίοη 
ἴῃ {ἰπ|6, δὲ Ῥδὺϊ [4115 Ὀδοὶς οἡ ἢϊ5. οὐγῇ 
νου Δηα δυο γ. Ηδ βοϊθτηηὶν ἀε6- 
οἶαταϑ ἴῃαϊ ἴ δὰ Ὀδθῃ τενθαὶθα ἀϊγθοιγ 
ἔτολ σοά ἴο ἢϊπὶ, δηὰ παῖ ᾿᾽᾽ ννὰβ ἢϊς5 
Βτοδῖ ρίοιυ ἴο ὈῈ (ες ἰπϑίτυσηεηϊ ἰῃ οὐ 5 
Ὠδηᾶβ οὗ πηλκηρ Κηον [ἢ]5 Τγβίοσυ, 
ΜὨΙςἢ δα Ὀδεη {1} πον σοησοαϊεά, δηὰ 
οὗ σαπγιὴρ οὐἵ ἴῃ6 αἰνίης. Ριγροβα ὉῪ 
οἴκχγιηρ τῆς ἔτεα γι οὗ βαϊναίίοη ἴο τῇ6 
Οδηῖ ες. Θαυ δ} ἢ τῆς εν5. ΤΉΕΥ 
Κηονν Ὠϊη1---ἰἢ6 υπυγδαυ α Π]55] ΟΏΔΙΥ ὙΠῸ 
“ὉΥ ἴδ 5ρᾶςς οὗ τἢτεθ γεξαγβ σβαβθά ποῖ 
ἴο ΜΆΓΏ ΘΟΥΕΙῪ Οὴς ηἰρῃϊ δηὰ ἀδυὺ νι 
[6415 (Αςἴβϑ Χχ. 31), ἀπά ψῆθη ἴποϑ6 
γοδῖθ ΓΘ ΟνΘΓ δά οΪαϊπιεα ἴο Ὀςὲ “ΡὈυτζο 
ἔσοτῃ ἴῃ 6 Ὀ]οΟΩ οὗ 811 πγθῃ," οἡ ἴῃς ρτουηά 
(Πα 6 δὰ “ποῖ βϑῃυπηθα ἴο ἀδοΐαγα 
υαηΐο {Πετ 411 [Π6 σουηθεὶ οὗ σοὰ" (2. 
26, 27); δηὰ δ ὈοΪ]αΪγ ΤΠ] εηρεα {Ποὶγ 
Ὀ6ΙΙΟΣ ἢ ἢϊς δϑϑογίοη, Ὀθοδιβα ἣθ στηδᾶρ 
ἴθ, τας “Οοά πὰ Ὀγ τονεϊδίοη τηδὰθ 
Κηονη ὑπίο ἢϊπὶ [6 τηγβίοσυ, παῖ τῆς 
(ομΌ 165 416 16 ]ον-Ποῖτς, δηα οὗ [Π6 βδπὶδ 
Ὀοάγ, δηὰ ρδγίδκοιβ οὗ (ἢς ῥγόζηϊβθα ἰῇ 
Ομπβὲ Ὁ ἴῃς Οοβρεὶ" (Ερἢ. πὶ. 4--- 6); 
δηὰ τηδι τ[ῃ6 Αροϑιοϊαῖϊα οἵ ἴῆ6 (θη 165 
ν᾽ 83 σοῃίοτιτεα οἡ ἢ ὈΥ ἀοά, “ἴο τε 
8}1 τῆξη 566 ψῇδϊ 15 ἴῆ6 αἰβρεηβδίοη οὗ 
ἴδε τηγϑίοσγ, ὩΟἢ ἔσο [6 Ὀερίπηϊην οὗ 
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[ὴ6 νου] δὰ Ὀδεῃ πὰ ἴῃ σοά᾽ ({ἰϊ. 9). 
51. Δι} 5 εἰδίτη οὗ Ἰπβρισα!οη πηϊρῆϊ Ὀς 
το]εοῖςα, 45 ἴῃς οἸαῖτη οὗ Δῃγ οἴποῦ ρτορῃοῖ 
οἵ Ἔχροϑβιῖοσ οὗ ([ῃς αἰν!πθ σου η56]5 τ] ρῃϊ 
Ὀς τε]εοεϊοά, θαῖ ἴῇοϑ6 ψῆο δοοερίςα ἢΪ5 
(ΟΞ ΌΔΟΗΥ ἰουπα ἴῃ 11 δῇ δχρ πδίϊοη οὗ 
τὴε ἀμ ου 165 ΠΟ ἢ ἡγε 6 ρδιη}]γ ῥα 55- 
ἴῃ ὕροῦ ἴθ. [{ ἴΠογ οου]ϊά ἴδε] σοη- 
δάεξηιϊ ἴῃαἱ σοα Παά νΠ] δὰ τΠαΐ τ(ἢ6 [εν 
ΔΙοπα 5ῃΠο0] ἃ δἵ ἢγϑὶ Ὀ6 Ηἰ5 εονθηδηῖ ρεο- 
ῬΪὶς, δηὰ ἴπδὶ ποῦν ([Π6 υπθε]ονιηρ [εἸν5 
Ὀοϊηρ το]θοῖϊςα) ἴῃς (σδῃῖ} 65 βῃουἃ θἋ 
(Κα Ἰηἴο σονεηδηῖ ἢ Ηΐηι, [ΠεΥ νου]ὰ 
δοαυΐίεδοθ ἴῃ παῖ Μ|}}; δηᾶ [ἢ]5 σοπῆ- 
ἄδηςα πο ἀεπινεα ἔσο δῖ αὶ} 5. ἴ6511- 
το. 715 ρΡοϊηῖΐ οὔσθδ βϑῖι δα, ΤῊ ΠΟΥ 
Ιου] 165 νου 5616 [Πμοιηβεῖνεβ. Τὶ 
ἃ ίονν σθοῖκβ, Κομπηδῃϑ δηα Αϑιδίιοβ βδῃουϊ ἃ 
Ὀ6 5εἰεοῖθα ἃς πε τϑοὶρίεηῖβ οὗ ἴῃς οΔ]], 
ΟΣ] ἃ σοΙΏΡΑΓΑΙΝΕΙΥ σεᾶθα το Ὀςε ρεῖ- 
ὈΙΘχιηρ, ᾿Γ τΠ γ ψετε Ἰοοϊκεα ὩΡΟΩ 85 ἴῃς 
ἢγοῖ ἔπιιῖ5 οὗ ἴ1πΠ6 νοΐ Οθητ]α μου], ἴο 
ΜὨΙΟἢ τῆς 5ᾶπι6ὲ ο4]}} ννὰ5 ἴο Ὀ6 πιδάσ, τῇ 
ποῖ Ὀγ 81 Ρδὺ], ὈὉγῪ 81 Ῥαι)]5 ϑισΘ550Γ5 ; 
δηὰ ἴπ6 ρἷθα {μαὶ τἢ5 Οοά ν]]εὰ [ἴ, 
ἃ5 ἰοϑιιβθαὰ ΌὉΥῚ Ηἰς Αροβῖϊε, νγὰς νδ]ια 
Ὦδθγο ἴοο, δηή ψνοι]Ἱὰ αδἵ ᾿ἰθδϑςὶ 51: ]Θηςο οὐ- 
Ἰεοιϊίοηϑ ταϊϑεὰ Ὀγ “τῆς ἐοσιναγά δου γ" 
οὗ ᾿πιὰρτηδίίοη, ὄνθη [ἢ 1 σου]Ἱὰ ποῖ το- 
τῇονα τ 6. 

ΤῊΣ ρτοδὶ βυδ)εοῖ τἤεη οὗ [πε ΕΡΊ5116 
1ῖ5 ἴηε Αἀορίοη ἰῃ (γί, ἃ5 ργξαείογ- 
τηϊηδα ὃν Οοά ἔτομι 8]] δἴεσηϊυ, δηὰ πον 
τανθα θα Ὀγ Οοά ἴο 81 Ρδὺ], δπὰ ὈΥ Ὠϊπὶ 
τηδάθ Κπονῃ ἴο πηδηκίηα, ὙΥ̓ηαΐενεσ ἰη- 
τ6]]Θοῖμα] ἀἸβῖοι}:165 [Π6 γα ἀγθ, ἀπα δἰνγαγβ 
τηιϑί 6, 1η τοσοποι ηρ ἴῃς Ῥγεάθϑεπαίίοη 
οὗ οὐ νὴ ἴῃς 1 Ὀοτίγ οὐ Μαηΐβ 1}}, 
[86 σοπαάϊοηβ ὑπάθσ ψὨϊο ἢ [Π6 ρτάςα οὗ 
Αἀορίίοη ὈεσοπΊθ5 ἀνβϑι]αῦϊ]α ἰοσ δδοῇ 
Ἰμαινιάυαὶ ἀρ ἀθοϊασθα το Ὀ6, ἔοσ ον5 
δηᾶ Οτεοκ νιπουΐ αἰδε ησοη, τορθηῖ- 
ΔΏςΟ ἰοναγας Οοά, δηὰ ἰδῇ τονναγάς ΟΥ̓ 
Τογὰ Τ}65ὺ5 Ο γϑὶ (Δεῖ χΧχ. 21), 568] εα 
ὉΥ ἴπε βδοσγδηεηῖ οὗ Ὀδρίϊ5πι, ἴῃ ΒΊΟΝ 
ΜΔ5 ρίνθῃ, ποῖ πάθεα [6 }}} ἐγυϊοη, 
Ὀυῖ ἴῃ6 δαγησϑῖ, οὗ ἴης Ηοὶγ ϑριπς (ΕΡΆ. 
.. 132, 1). Τῆι ψότο ἴοβα ὙΠῸ δ0- 
σορίοα Οοὐΐβ ο4]} ραϊπεγεα τορεῖμοῦ ἴῃ 
Οὴδ ἴῃ Ο(ἢχίδὶ ((. :ο, 22); ᾿ἰηϑῖφαδὰ οὗ 
ΔΙΊ6η5 ΠΟΥ ψγογα τηδάςθ πὶρῇ, ἰῃϑιθδα οὗ 
ΒΙΓΔΏρΟΙΚ Δα Ἰοάρετϑ [ΠΥ ὈδΟΔΠΊδ οἰ[1ΖΘ 5 
οἵ σοάϊβ οεἰἵγ δηᾶ τηειθοῖβ οὗ Η:5 ἢοιι56- 
Ποϊά, δηὰ σεῦ Ὀ81Ὲ ὉΡ ἰπΐο ἃ [ἰνίηρ. 
τ ]6 ἴῃ ἴῃς [Ιοτὰ (11. 12---22). ΤῊΪΒ 
ἀοοσίτί πα] εὐροϑβί!ου πδίιυγα! νυ Ἰοδάς ἴο ἃ 
ἔογυθηΐ ΡῬάγεῦ (ῃαὶ ἴΠῸΥ ΙΏΔΥ Ὀς Δ84]]} 
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βίγεηρτῃεηοδά ὃν ἴπ6 ϑρι τ, δηα δὴ δαγηδβὶ 
Θχῃοτίδίίοη ἴο ρύθϑοσνα ἴῃς δύ οἵ 
[86 ὈυΠάηρ, [Π6 ὉΠ οὗ τς Ὀοάγ, νῃϊοὴ 
[ἢδγ ἴῃ σοπητηοη δηὰ 640 4}}Υ σοηϑιταϊοα, 
ΨΠΕΙΠοΥ ἴΠεγ Πα δε [6νν5 ΟΥ δημος. 
Βυι (ἢ ᾿ἰοςϑοη οὗ ἴη6 ὕ}π|10Ὁ οὗ τὴς ΓΒυτοῇ 
15. ποῖ 50 πιυςἢ [ἢ δἷτὴ οὗ {πε ΕΡΙ5(|6 85 
[δὲ οἵἁἨ 115 (Δί Πο] οἱ τγ--τπα ὄνεη Πα 15 
ποῖ [5 ἀἴγεοϊ αἰσθ. Ετομὶ ἴῃς ρτεαὶ ἀος- 
{ηε οὗ ἴῃς Αἀορτοη (Ο]]ονν 5 ̓ πιτ αἀ!δῖοὶν 
ἴῃς ἀοοίπης οὗ ἴῃς (δι ο]!ο Ὑ οὗ ἴῃ6 
ΟΒυτοῖ ; δηα ἔγοτῃ ἴῃ6 (διίμο] ον οὗ [Π6 
ΟΠυγοῆ ἔο]]ονν5 (ἢ6 ἀυτγ οἵ 5ίγινιηρ ἴο 
τηδ᾽ ηἰδῖη [15 {π|τγ, βεείηρ τμαῖ ἴῃ6 Ρ6Π] 
οὗ ἀϊδτυρίοη, ψῃϊοἢ ἢδὰ τεηῖ Ἔνθ ἴῃς 
Ηδερτον ΟΠαγοῦ, ννᾶ5 ἃ [Ππουβαπαίο]ά 1ῃ- 
οΓεδβαα Ὀγ ἃ οἤδηρε οὗ σοηϑιϊτυτοη ὨΙΟἢ 
ῬοΟΙΘΠΈΑΙΠΥ δατιτῖοα ἴο 11] στο ὈΘΓΘἢΡ 
ΤΠ Ἰηἤη|ἴ6 Ἰη ΠΌΠΟΙ, αἀἴνετθε 1η α15ρο- 
5: [Ἰοη, ἃπ ἃ ορροββα ἴο βδᾶςῇ οἵδε ἴῃ ρτε- 
͵πάϊςες. [πη νον οὗἁ [15 ρεγ}} τη6 Αροβεὶς 
ὈΓΡ65 ΠΡΟ ἢϊβ σοηνογῖβ ΟΜ] 655, τη 66 - 
Ὧ655, ἰοηρ-5υβΈπηρ, ἐοσθθασγαποθ, ἴονε, 
ὉΠ, Ρδᾶςα (ν. 2, 3), δηἃ δηυσηθσαῖδβ 
ἴ[ἢοβϑ6 σοπηοη ρΟΒ5Ἔ 55:0 ῃ5---Ο͵α ὈΟΑΥ, 
οπα ϑριγῖ, οη6 ἢΟΡΕ, Ομ [ογά, οπς ἔδ ἢ, 
οὔδ Ὀαρϑπηι, οης Εδίῃοσ, ΟἹ ΠλΙΠΙΞΊΓΥ οὗ 
{6 ϑρι1πι--- Ὡς ἢ δῆσον [δῖ 4}} (ΤῈ Δ ῃ5, 
ἃ 5 5.10, ΔΓΕ οὔθ, δῃα ψῃηϊοῆ οὐρῆϊ ἰο 5εῖνε 
ἃ5 Τηοῦνεβ ἴο ἴδ πὶ ἴο σοηηυδ αἵ Οἠ6 
τοροῖμογ (ἰν. 4--- 16). 

ΝΙ. «““παὐγνεῖς οὗἨὨ ἐρπέρπΐς. 

1.1, 2. ϑα)υϊαίίοη. 
4--14- ΤὨδηκϑρίνιηρ ἔογ ἴἢ6 Αὐορ- 

τἴοη ἴῃ (ΠΒηβί, δπὰ ἢ σοηβοαυοηῖ ρἹῆ οὗ 
ἴη6 εαγησϑὶ οὗ ἴῃς Ηο)γν ϑριὶπὶ ἴο ἴῃοβς 
ν Ο ΡΥ ἴδ δοοερίεα τῃ6 οὔτε οὗὨ βαϊνδ- 
τἰοη, δηὰ ψ γα Τπαυδυροη δατηίεα ᾿ηἴο 
οσονθηδῃΐ. 

15---.22, 11. 1--οῖος ΤὨΔΗΚΕρΙνΙΠΡ ἴον 
{ΠΕ ἰδ δηᾶ ἰονα (σπουϊ ΒΒ ΊΟἢ τἢς 
ἀϊβρεηβαίοη οὗ {πΠ6 Αὐἀορίοπ ἴῃ (Ὠποῖ 
νοῦ ἤανε Ὀδδη οὗ ἢο ἅνϑὶ] ἴο {Πδπὶ ἰῃ- 
ἀϊν!ι14}1}})}, ἀπ ῬΥΑΥΘΙ ἔοτ τπεὶγ ἔτ τ 
ΕὨΠρΡΗΘητηθηΐ 85 ἴο {Πεὶγ ὮΟΡΘ, ἴΠ6}Γ 1ἢ- 
Ὠεγδηος, απ Ο(οα᾿β ῬΟΜΕΥ 1ἢ τσαϊϑιης 
{Π6πΔ ἔγοπὶ [ῃ6 ἀφαίῇῃ οἵ 5'ῃ, ἂς Ηδσ μαὰ 
ταϊβο (ηπϑι ἔτοπὶ ἴΠ6 ἀδδά. 

11-22. ἘΠ ΠΟΥ οὗ [ἢ6 ῬΠνΊ]ορο5 
ἴο γῆι Οεητ165 ἢδα διϊαϊηθα Ὀγ τῃς 
Αἀορτίοη τη ΟὨτγϑῖ, δηᾶ Ὀγ τῇς Βδοοη- 
οἱπδῖοη πτουρῖ ὈὉΥ Ηϊηὶ Ὀεῖνθοπ τηδῃ 
δηα τηδη δη Ὀεΐνϑοη τδη δῃὰ Οσοά, 

11. 1--14ώ. ϑοϊθηη Ποοϊασγαίίοη ἰΠ δὲ 
[6 τηγϑίουΥ οὗ [6 οχίδηβδίου οὗ σοὰξβ 



ΤΗΕ ἘΡΙΘΤΙῈ ΤΟ 

Κιηράομι ἴο ἴπεα (σοηῖ]ε5 δὰ Ὀδθη σγα- 
νεα]οὰ Ὀγ σοά ἴο πίη, ΡῬαυ}; δηὰ τῃδὶ ἢς 
δὰ Ὀδθη ἀϊνιηεὶν σοτασηϊβϑομ δα ἴο Ὀ6ΑΓ 
[ἢ 656 σοοά ἐἸἀϊηρβ ἴο ἴπ6 (σοῃς 1165. 

14-τ-21. ῬτΆγΟΥ τῆδῖ, 85 σου ἔδυηγ, 
[ΠΥ τῇδ  Ὀς δηϊπηαϊοα δηα 5ιτοηριῃοηρα 
Ὁγ ἴῃς ϑρίτιὶ οὗ ἀοἀ δηά ἴδε πα γε ης 
οὗ (ῃηϑί. 

Ιν. 1---τἰιό. Εχδοτγίαϊϊοη ἴο ὑῃ1Ὑ ἴῃ 
ἴα ΟΒυτοῦ ἴῃ ψὨΙΟΝ [ον δὰ επί] 6 
Ψ ΘΓ Θαυ Δ Π}γ σοπϑίταδηϊ δ]επηεηΐῖβ, Ὀοπηᾶ 
τορεῖμοῦ Ὀγ [6 58η16 ἀοοῖγ 65, [6 58126 
τὶϊο5 δηᾷ [ἢς βᾶτηδ Π]1Π]5[1γ. 

1ὴ---32, ν. 1---διΙι. Ἐχμογίδοη ἴο 
τωοτα] οοπάμποεϊξ δηά ΡῥΙοῖγ, οα ἴῃς στουπὰ 
οὗ μανίὴρ Ὀδδη δάοριδα ἴῃ (ῃηβὶ δηᾶ 
τορεηογαϊθα, 

21-τ-22. ΝΊ. 1---ὸ. Τα τοϊαίϊνα ἀυ165 
οὔ ΟὨτβίδη Ὠυδθαπᾶς πὰ νψῖνεβ (ν. 
23.---.33), Ρατεηῖβ δηὰ ομι]άγθη (νἹ. 1--4), 
Τηδϑίοιβ Δη6 5ἰδνεϑ (5---9). 

10---τ8, Τῇ ΟΠἢγίβιδη ῬδΠΟΡΙΪΥ. 
19, 2ο. Ἐξεαμπδβῖ ἔοσ {ΠΕῚΓ ᾿ΥΑΥ ΓΒ. 
21--24. (ΟὈΟποΙΪυδίοη δηᾶ ἢηδὶ 5α]αυΐα- 

[οη. 

ΨΠ. Ζ7ε ρενκίρονιδες φΓ {ὴε Ἐῤέοίζε, 
71 15 Ποῖ ὨΘΟΘΘΘΑΙῪ ἴ0 ΠἰΏρσοΓ ονοῦ ἴῃ 6 

ῥτοοίβ. οὗ [6 δυϊμουβῆὶρ οὗ ἴῃ ΕΡΙ51168, 
838 ὯΟ δίϊθοιηρὶ ψόοτἢ σοηίγονεττίηρ, δ 85 
Ὀδθη πιδάθ ἴο πηριρη 115 δυϊῃε πιο. 
Ογτῖςοβ δηὰ σομπηηδηϊδίοῦβ ἤᾶνθ, δἰπιοβῖ 
ἷη ἃ Ὀοάγ, ᾶἀρτεοὰ ἴο τεραγὰ ἴῃς ἵνὸ 
ἘρΙ51165 ἴο [τῆς ΕΡἢ6ϑδῃβ δηά ἴῃς (οἱοβ- 
βἰ8Πη5 ἰῃ (6 ᾿ἰρῃϊ οὗ ὕση ργοαυςίοῃϑ οὗ 
ἴη6 βᾶτλθ τη, Ὀδαγίηρ ΝΊη655 δδοῇ ἴο 
τῆς. οἵδε ρεηυϊηθηθθα ΟΥ̓ [ΠΕΙΓ ΤΊΔΗΥ 
Ροϊηῖβ οὐ ᾿ἸΚεϑηθ55 δηα ὑπ] 1] Κοῆ 655, ἃ5 ἢδ5 
Ὀεοη ἄσγανη οὔἱὐ ἢ τυ ςἢ ραῖθησς δηά 
ἱπροηθγ ἴῃ ῬΑ]ογ᾽5 "Ηογβ Ῥαυ πα. 

1 Ὧς Ννεῖῖς, οὔ στους σῃδῖηῦ δα )εςῖῖνο, 
τερατὰς ἰηἰς5 Ἐρίϑιϊα δἃ5 ἃ ΟΥΟΥ ραγαρῆγαβς οὗ 
(ες Ερίδι]ς ἴο ἴῃς (Οο]οββίδηβ, νυυ θη ΟΥ̓ ἃ ἀΪ5- 
εἰρὶς οὗ 81 Ῥδυΐ, ψνῆοβξε στηϊηά ννὰβ οὗ ἃ σδ] γε 
δἰϊορείπον ἱηίεγιοσ ἴο ταὶ οἵ ἴῃς Αροϑιϊθ. [{ 15 
δηουρῇ ἴο Ξ4Υ ἰπαἱ Ὡς Νήει(6 ἰδ Ξἰ συ αν ἱη τἢ]5 
ορίηΐοῃ οὐὁ [ἢς ἱῃίογ γι Ὑ οὗ ἴῃς ΕΡίβι]ς ἴο τὴς 
δοκπονϊεοαρεά σοπιροβιιοηβ οὗ ϑ1 Ραυ], δηὰ τμδὶ 
οὔ βυςἢ ἃ ρΡοϊηΐ 5ἰπρι Αγ 15 (αἴδὶ ἴο ἢ 158 [ΠΘΟΥΥ ; 
ἴοσ ἱ{ τμετε δὰ. σεϑγ Ὀεει δυο ἃ ἀϊβεγθηος 
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1 μᾶ5 ᾿πάἀθεὰ Ὀδθη τηδϊηἰδιηδά τΠδΐ θοιἢ 
οὗ ἴὴῆε ἘΡΙ51165 δὲ ρτονεά ἴο δε ποῆ- 
Ῥδυλπα ἴῃ ἀοοσιππε δηά ἴῃ ἄδία ΌγΥ θείης 
ἰδϊηιοα «ἢ [ἢ Εἴτουβ. οὐ (σποβιοῖϑγη . 
Τηδῖ ἴἤδγα ἅτὲ ἴῃ ὈοΙῃ οὗ [πεῖ τνγογάϑ 
ΜΏΙΟΠ Ὀδοδτηθ (ΘΟ ἤΠΙΟΔ] ἰογηβ ᾿ὴ (σηοβῖῖς 
ὙΠΕΘΟΒΟΡΏΥ 15 ὑπάοιυθίεοά, Ρυϊ τἴπδῖ [Πο56 
γνγας ἃΥ6 υ56Ἁ ἴῃ 5 (ἢ ἃ ΨΑΥ͂ 45 ἴο ἴθ ἢ 
τῆς ἀοείπηε5 οὗ Οποβῖῖς ΤἼὨΘΟΞΟΡΗΥ 15 
υηΐπια ; δηὰ ρῥυῖϊίηρ 4}1 οἵποσ ὄν άθηςα 
οὗ (ἢ6 ρεπιυ!ποηεβϑ οὗ ἴῃ ΕἸ ρΙ51165 δϑιάθ, 
ἴς 15 το τογα οὐρά ]ς (μδὶ βοπγα οὗ 
[656 Ἰδοῆη!ο8] τνογᾶβ νεγα δάοριθὰ Ὁγ 
τὴς. Οποκίο5 τοῦ 81 Ρδι], ψ Ή16 οἵδε 
ψοΓῈ ἀε] ] εταΐοὶγ επρὶ ογεὰ Ὀγ 8.1 Ῥδυὶϊ, 
ἴῃ οΥὐάεσ ἴο οοτοοῖ δηὰ ριυιαγὰ δραϊηβῖ 
[ῃ6 παβοθηὶ δὐτοῖβ ΨΏΊΟΝ αἤεσναγὰβ ἀ6- 
νοϊορεα τμϑιηϑεῖνεβ, [δὴ {παῖ [ΠΟΥ Ε’Θ 
Ὀοτγοννθα, ἂἃ5 (θυ οἰδηάᾶ, ἔτοσῃ ἴῃς {ι}}- 
Ὀϊονπ ϑγϑίθτη οἵ Ν᾽ δ θητπι5. 

Ιηἴοτθαὶ ουὐϊάθσησε 18 βΈπΠοΥΑΪ οὗ ἃ 
Ὠδΐαγα Ὡς ἢ δαγη5 οὗἩἨ αἰ δγοηΐ σοποὶὰ- 
5 Οἢ5 Δοσογαάϊηρ ἴο ἴῃς ἀἰθβδσγοης ῥτεροσ- 
5655100ῃ5 Οὗ ἴῃ6 ρδύβοῃ ἴο ΨΏοΙΩ ἰΐ 15 5Ὁ- 
τα ρα ΟΥ ΌΥ ΨΠοπὶ 1ἴ 15 σοηῃδίχιςίαα, 
Εχίογηδὶ ὀνιάθδησς 5 οὗ 4 τουρῃοσ οἢᾶ- 
ΓΔΟΙΘΙ, δηὰ 10 ἴῆ6 Ῥγόβδθηΐ οᾶβδὲ [6 
ἴοτοθ οὗ [Π15 ενυϊάβξησθ 15 ὀνοσνν ΠΟΙ Δ]. 
ΤΠΟΙΟ 15 δῃὴ δ᾽]υβίοῃη ἴο ἵν. 4--6 ἰῇ 
ΟἸεπχεηΐ οὗ Κοιηο, “ΕΡΙβι. δὰ (σογιητἢ.᾽ ο. 
χὶν!, ; ἃ ΡῥΪαϊη σείδγοποθ ἴὸ ἴῃ 6 ὑῃ0]6 
Ερί51]|6 ἴῃ Ἰρπαίιυβ, “ΕΡρ βῖ. δὰ Ερῃβϑ. ας. 
ΧΙΙ. (α ραβϑϑᾶρε ἡ ῆοϑβα ἱηϊεγρτείδοη 15 ποῖ 
ἴῃ 41} ροϊηΐβ ἴτδὸ ἰτοηὶ Ὁποουῖδιη γ); ἃ 
οἸϊαῖίοη οὗὨ ἵν. 26 (1655 1 Ὀ6 οὗἉ Ρ5. ἵν. 4, 
ΠοΓῈ ἴΠ6 βαὴθ ψογᾶβ οσουτ) ἰῃ ῬοϊΪγ- 
στρ, “Ερίϑβῖ. δὰ ῬΏΠΙΡρΡ.᾽ ς. χιὶ. ; ἃ τϑοορ- 
ἡ Ποη οὗ ἴῃς ἘΡ 516 1η ἴῃς Μυταίοδῃ 
Οδηοη; ἴῃ ἰσϑῆδο5, "Ααν. δῖ. ν. 2, 3; 
ἴῃ (]επιοπῖ οὗ Αἰεχαπάπα, “Ραάδρ.᾽ 1. κ; 
“Θισγοτη.᾿ ἵν. 8; ἰὴ Το] Π4η, Αἀν. Ματγο:.ψ 
ΥΟΙΙ, 17; δηπὰ ὮὉΥ 50 υπδηϊηουβ ἃ οοη- 
βεηΐ οὗ ἰδῖθσ Ὀυζ 5[1}} ἀδηοϊθηῖ Ἔοο 6 ϑ᾽α βίο δὶ 
δΔυι Ποτίτ65 τὲ 1 σραϑθβ ἴο Ὀ6 ψοσίῇ 
8116 ἴο Θηυτηθγαῖα [ἢ ΘΠ]. 

οἵ φυδ!]ν Ὀεΐνεεη τἢς ἵνοὸ Ερίϑι]ε5 45. ἢς ἱπηδ- 
δῖπεβ, οἴμοιβ νγουϊὰ ἤανε Ὀδθ δίγυοὶς ὮΥ ἰΐ ἃς 
ΨῸ]] ἂς Ὠιπλπο] , : 

Δ Βαυτ. 



ΤῊΕ ἘΡΙΒΊ ΚΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῊΕ ΑΡΟΘΤΙΚΕ 

ΤῸ ΤΗΞ 

ΕΡΗΒΕΘΒΙΑΝΟΘ. 

ΓΗΑΡΤΕΕΚ Ὶ. 
: 4ο᾽ ἐπε ταὐιείαίέοι, 3 απαὶ λαπβερίσέν σ᾽ 70 

ἐλε Φρλέόείαπς, 4 ἀξ ἐγεαΐείά οὗ σεν εἰσετοι, 
6 ανα ααὐολίΐο ὧν ργαξέ, τι τολέελ ἐς λέ 
ἐγ ἀκα γοβεῦ ),οεγαὶπ οὔ »παρ᾽ς ταὐυσέϊονε. 
12 “41πα' ὀδεαδε ἐλε ἀξίράξζ ὁ “λις μεγείῦ 
εαρροί φασίν ὁφ αἰίαίϊμεα μρίο, τό ἀξ ῥγαγείἢ 
ἐλαΐ ἑάέν πιᾶγ 0»! 18 ἐσ ἐἀε Με ἐΞΑΛΤ Ὁ 
α»πα 0 ξοσεετεῖο» λόγο ἐπ Ολγίπ. 

ΑὟ],, δὴ δροβιῖὶε οἵ [εβϑ8 (ἢ γβῖ 
Ὀγ τῆς ψν}}} οὐ (ζοά, ἴο τε βδϊηῖϑβ 

νη οἢ γα ἂὲ Ερῃεβυβυ δπὰ ἴο τἢς 
ἔλ μ]} ἴῃ ΟΠ γιβε [6ϑιι8 : 

2 ατἴδλος δὲ ἴο γου, δηά ρεᾶςδ, 
ἔτοπι (σοά οὐγ Εδιμεγ, πὰ “οσι τῆς 
Ι,ογὰ [ε808 (ἢ γίβι. 

4 ΒΙεβδεὰ εὲ τῆς (σοά «πὰ Εδιδεγ 
οὗ ουὖγ νοτὰ 6βι5 (γίβῖ, ννῆο δῇ 
δ] εβθθὰ κι νυ ἢ 41] δριγίταδὶ Ὁ] εϑϑηρϑ 
ἴῃ Ποάνθη)Υ ! ῥέσεες ἴῃ (τίβε : ᾿ΠῈ 

4 ΔΑοοογάϊηρ 48 ἢς πδῖῃ Ἵἤοξεη 
15. ἴῃ δῖπιὶ δείοτε τῆς ἰουπάατίοη 
οὔ πε ννοτγὶἀ, τῆαϊ νγεὲ δῃοιϊά δε 
Ποὶν δπὰ νῆους Ὀίαπις δείογε ἢϊπὶ 
'η ἰονε: 

ΓΗΑΡ. 1. 1,2. ΘΑΠΌΤΑΤΙΟΝ. 

(Υ, (οἱ. 1.1, 2. 

1. ὁγ ἐδὲ αυἱ] ο, Οο4] 81 Ρδυὶ δῇἕτγτηϑ ἴΠ6 
ἀϊνίὶπε οὐ ρίη οἵ 15 Αροβίϊοϑῃρ δἵ ἴπῸ σοπι- 
Τηοποοιηθηΐ οἵ δνΟΣΥ Εἰρί5ῖ]ε ὀχοορί ἴποϑε δά- 
ἀτοϑορά ἴο {Π6 Τ Ποββαϊοηΐλης, ἴο ῬὨῃ]οπιοη δηὰ 
ἴο ἴπὸ ΡΠ ΠρΡρίαπ5. ΤῊΘ ρῆγΑβΟ ἤοΓ υ5δ ΟσΟΙΓ5 
ἴῃ τ Οὐογ. 1.1. 2 ΟοΥ. 1. αν (ΟἹ. ἱ. α ;; 2 Τίπι. 
1.1. 

ἴο δε «αἰμ1.] δῖ Ῥαυὶ δἀάγεϑβεβ “" (πε βαϊηἰβ᾽" 
ἰπ δὶ μὶ5 Εριϑίῖεβ ὀχοθρῖ 1 δηὰ 1 8685. δὰ 
ΟΔ1].. ἀπά πο56 νυυ τη ἴο ἱπάϊνιἀι4]ῖ5. ΤῊς 
νογά ἰ5 ἤγϑί ἔου πα ἃ5 Δη Δρροϊ]δίίοη δᾳφαϊνδὶθηΐ 
ἴο “’ (ΓΙ 5. 1ΔΠ5 " ἴῃ Αοῖβ ΙΧ. 12. 

αὐ Ἐρῤενμτ] 866 [πἰτοάπςίίοη, ὃ 3. 
απά 1ο ἐἰἐκ γα ίμ... δπὰ {διαὶ 1π 

σμγιδὶ 9968, ἴΠ6 5416 ρθύϑοῃβ Ὀδίηρ πιόδηΐ 
ἃ5 ἴποθε αἰγοδάγν αδϑιψηδίοα ὈΥ [6 {(1|6 οὗ 
εἰ 541 η[5. 15 ἔογπι οὗ δα άγοβϑ ἰ5 υϑϑὰὶ ΟἿΪΥ 
ἴῃ τἴὴ6 Ερί5:165 τὸ {πὸ Ερμιοϑίδης αι (οϊοβδβίδηβ, 
νυτιτθη δου ἴῃς 54Π1Ί6 {1Π|6. 

4-π-.14. ΤῊΗΑΛΝΚΒΟΙΝΙΝΟ ἘΟΚ ΤῊΞ ΑΡΟΡ- 
ΤΙΟΝ ΙΝ ΟΗΚΙΒΥ ΑΝ ΤῊΕΞ (ΟΝΒΕ- 

ΟΥΕΝΥῚ ΟΙΕΤ ΟΕ ΤῊ ΗΟΠΥ ΘΡΙΚΙΤ. 
ΓΕ. (οἱ. 1. 3,) 6, 12, 13, 20, 22, 26, 27. 

8. φυδο ῥαΐ δἰκ““4 9.7 ὙΠΟ Ὁ1988594 π8. 
Α ἀοβηϊίε δεῖ οἵ Ὀϊδθβϑίηρ 15 ἰπ 6 ΑΡροβίϊε᾿ 5 
τηϊηὰ, τδουρῃ (παῖ ομθ δςὶ οἵ Ὀ]οβϑίης οοη- 
ἰαϊποθὰ υυιῃίη [ἃ ονογΥ ΟΠ γϑιίδη Ὀἱοβϑίην. 

«υἱὲ αἰ! «“ρἰγμαί δίετες] ὈΪοβϑπρα ἀπὰ 
Εἴλοοβ ἀστγνοα ἔτοπὶ πο δρίγτις οὗ σοι πὰ 
βονηρ ἱπῖο ἴῃ 5ου]5 οὗ τῆθῃ, ἱποϊυάϊηρ, 5478 
Ὑποοώογοῖ, τῆς δϑϑιγᾶηςθ οὗ Ἐδδυττοοίίοη, 
1πηπηοσίδ! γ, [πῃοπίδηςθο, Αἀορίίοη. Τῆς 
ΔΙΙυϑίοη ἰο [Ὡς ΤὨμγὰ Ῥεγβου οὗ ἴδε ΗΟΪΥ 

ὙΓΠΠΥ παΐυγα! γ ἔο ]ονν5 οὐ ἴπε ΕἸγϑὶ δηά 
δοοοηά Ῥογβοηϑβ πανίης Ὀδθη παπηοά. νὲ ἃτὸ 
Ὀ]εβδοὰ ὉγΥ ἴθ Εδίδογ, ἰπ ἴδ6 θοῦ, νι τὰς 
εἰἴ15 οἵ της δριγίῖ. 

ἐπ δεαυεπὶγ ρίας. 1.1π| “πὶ 1ῆ6 Ποαυθηϊγ." 
Τῆς ἔουγ Οἴμεῦ ραβϑαρεβ ἴῃ [ῃς δριβι]Ὲ (]. 20, 
ἰϊ. 6, 1]. χο, νἱ. 12) ἴῃ ψνΒῖςἢ ἐπὸ Ἔχργοϑϑίοῃ 
ΟΟσΌγΒ δδανν ἴπλῖ ἴ6 ΑΟΝΊ 15 τσῃΐ πὰ 5ιρ- 
ὈΙγίης {ΠπῸ συ θοϊδηζινο "ἐ ρίδςθ5; " [πὸ "" Ποάνθηὶγ 
ΡΙΔς 65 ̓" ἤονίονοῦ νοι ]ἱά ποῖ πιϑδῃ ἴῃς ἰοςδὶ 
Ὠρλυθηβ5 Ὀυῖ ἰδ ϑρί ϊυ 4] ννοτ]ά, ἴο νης ἢ τῆς 
κιπράοτῃ οὗ μοᾶνοῃ, νυβοῖπογ ’ῃ 115 ργδϑθηΐ Οὐ 
115 ἑμΐαυτο ἔοσπι, δα 8 }}γΥ Ὀεϊοηρβ. ΟἿ ῬῈ]]. 111. 2ο. 

ἐπ Οὐγ 1] 4.8 ΟΠ ϑιίίλπβ, δηὰ ᾿πγουφῇ τῆς 
τηγϑίϊςαὶ ἱησοτρογδίίου ἢ Ηἰπὶ ψνὨϊςἢ τὸς 
5115 ἔγοῖῃ [86 Αἀορίίοῃ. 

4. «“: δὲ ῥα ἐροιεη 9.7 δὰ Ἐκ 6089 τ|8. 
Α ἀεοβηϊίο δςοὶ οὗ Ἄσποῖσθ ἴῃ δἴθογηγ, ργθοθάϊπα 
ἰῃδῖ οὗἉ Ὀ]εβϑίης ἴῃ {Ππ|6, 15 ρΡοϊηϊοθά ἴο ; δὰ {πὸ 
σἤοϊοθ ννᾶ5 ὄνθὴ ἴπθῃ πιδήθ “"ἴη Η;πι,᾽" ἰῃδὶ 
ἷ6, ἰῆο56 σβοθεη ἔογ δάορξἝεοῃ νγοῖθ 580 οἤοβεῃ 
ἔογ ἴῃς βάϊκε οὗ Ὁ μησί, νυ νἤοτὴ ΠΟῪ ννου]ὰ 
ἴῃ (Π6 ξυΐζαγο Ὀ6 υηϊοὰ 45 μεῖς Ηδθδά. 

δεΐογε δε ζουπάαέοη ο ἐδε «υογἰ ἢ Νοῖ ΟὨΪΥ 
θη Οἢγδὶ σᾶπιθ, οὐ ὄνθὴ θη πιδῃ {οἰϊ, 
Ὀυΐϊ Ὀοέογο πηδῃ ΟΥ̓ πιδῃ 8 γοϑιθῆοδ νγ85 ογοαϊδα, 
ΟΥ̓ {{π|6 οχίϑίοά, Οοα τεϑοϊνοα ἐπὶ δάἀπιφίοη 
ἴο σονοηδηὶ υἱῖῆ Η π561, ανίηρ Ὀδδη ἴον ἃ 
Ῥοοά ςοπῆποά ἴο οπο παίίοη, βῃοιϊἁ οὐ 
ΟἾ σῖϑ᾽ ̓5 σοπηηξ ἰῃ ἴπε ἤοβῃ Ὀὸ οὔἶετεοά, ρο- 
ἰοη 1 4}}Ὺ ἴο 4}1 οἴοὺ παίίοῃϑβ, δοΐι!}γ ἴο ἴποϑο 
ῬΟΙΞΟΠ5 νυν δεῖποῦ [ἐνν5 οὐ δ ]65 ἴο νΒοπὶ ἰΐ 
νγ85 ἴῃ ἕλοϊ οὔδετοὰ ὈΥ ἴπ6 ῥγοδοίηρ οἵ ἴθ 
ΑΡοϑβίϊ658. 

ἐδαὶ «υε «ῥδομίά δὲ δοὶν πᾶ «υἱέδομ! δίανιε 
δεούογε δὲν ἐπ ἰουε] Τὸ ““Ὀδ ΠοΙΥ δηὰ ψἱουΐ 
Ὀΐδιηθ,," οὐ γαῖμοσ, |ἰκὸ ἃ βδογίβοθ, “"" ψιβουϊ 

Ι! ον, 



Υ. 5--τἰ.] 

ς Ἡλνίπρ ργεάεβειηδίεά 8 ὑπο τῆς 
δἀορτίοη οὐ ΤσὨΠ]άγεη Ὁγ ε505 Ο γίϑῖ 
ἴο ΠΙπγ56], Δοσοτγάϊπρ ἴο τῆς ροοά ρίεα- 
ϑιιγα οὗ ἢϊ5 νν}}}, 

6 Το τῆ ρτγαῖβε οἵ τῆ ρίοτγ οἵ ἢ 8 
δίλςθ, ννῃεγοίη ἢ ἤδίῃ πιδάς 8 δς- 
ςερῖαα ἴη τῆς Ὀεϊονεά. 

7 ἴῃ νβοπὶ ννεὲ πᾶνε τεἀεηιριίοη 
τῆγοιρῇ 15 δ]οοά, τῆς ἐογρίνεπεββ οὗ 
δ'Π8,) Δσσογάϊπρ ἴο τῆς γίοῆεθ οὐ ἢΪ8 
δίλςα ; 

8 ὙΝΒογοῖη ἢ μδῖῇῃ δρουπάρα ἴο- 

Ὀ]Θ 5}: (ν ἢ οἢ 15 6 πιοτὸ οχαςΐ γτοπάογίης) 
Ὀεΐίοτο Οοὐ," ἃγὰ ἴῃθ σϑϑι]ῖ5 ννῃ ἢ ἀγὸ ἰῃ- 
ἰοηάἀοά ἴο (Οἷονν ὕροη ἴπ6 οδοϊος πιδάθ ἴῃ 
οἰογηϊγ εῖπς το! ζοὰ ΌὈΥ δάορίοη ἴῃ ΟἸγίβῖ, 
διιὰ ννῆϊςἢ ἀὺ ἔοϊονν προη 1ἴ η|655 τηθη (4]: 
ΑΥΨΆΥ ἰτοπὶ βγάςα Ῥΐνθοη. ὙΠ ννογάβ “ἴῃ 
Ἰονθ᾽ ἡ ἄγὸ Ἰοϊπθὰ ὈγΥ δοῦλο ἢ 16 συσσοθάϊηνρ 
αἴδιιθθ, “ὁ [ἢ Ἰονθ πανίηρ ργοάδθϑηδίθα ι15.᾿ 

δ. ἐῤε αὐοῤ᾽΄ίΊοπ ο7 εὐἰἰάγεη ὁγ ὕσ Ορνὲ 
ο ῥὶ» εἰ ΤΠ15 15 ἴπ6 Κογῃοῖς οἵ [6 
Ἐρίϑιϊθ. δ6ὲ [πἰγοάἀπςοῦοηῃ, ὃ ς. 

ἐδε φοοά ρίεασαγε ὁ ῥὶς «ὐἱῇ ὙὌΠθ νοτγά 
ετηρὶ ογοϑὰ ἴῃ ἴπ6 ογὶβίηδὶ (Πκὸ 115 ΕΠ 5} Θααϊ- 
να θη) βοπιθῖ!πη65 σοπίδιη5 νυ πη 1 {Π6 Ἰάθα 
οὗὁἨ ὈΘΠΙΚΏΠΥ, ϑοτηδίπιοβ ποῖ. Ηδτγε ἴἢ6 σοη- 
ἰοχί ἀοίθιτηι πο παῖ 11 15 ΗἸ5 νν}}} αἴοπθ νυ ἢ 
15 ϑ'σπιῆθα Ὀγ τ. Οὐοὐἷδ νυ}}} 15 ἴπὸ υἱτπιαῖθ 
σδι156 ἴο νυν ἢ νγα σδῃ ροῃοίσγαϊο. 

6. 70 1ῤεὲ ῥγαΐμδ ἡ ἐδὲ χίονγ7 ὁ ῥὶ: σγαζο, 
«υρογεὶμ ἐξ ῥα νιαδξ ως ἀειορί 4 ἴπαϊ 5, ἴο 
{πὸ οπὰ ἐπαΐ ργαῖθο ΠΔΥ δοοῦιθ ἰο Ηἰπὶ ἔγοπη 
ἴῃς πηδηϊεκίδτοη οὗ ἴδ6 φἰοτγίοιιϑ πδίιιγε οὗ [ἢ 15 
ἔταςε οὗ δάορίίοη ψνῃϊςἢ Ηδ ἔγθε!υ Ὀοβίοννρα 
ρὺη 5. ΤΠ ννογάς ἰγδηβίαϊθαά “" νν Ποθίη ἢδ 
ὨΔῈἢ τηδάθ 5 δοσορίθα,"" 5Βῃου!ὰ γαῖῃογ Ὀ6 γῆ- 
ἀογρὰ ψΒ1ΟΣΒ ΗΘ πυδοϊοῦβ!Υ Ὀθσθδῖονοά 
ὍΡΟΣ 8. 

ἡη 106 δοίουεά 866 Μδιί. 1]. σ7.; (ΟἹ. 1. 12. 

7. Ἰδγομσὸ ῥὶς διοοα] ΤῊΪ5 νοῦϑα ἰθσῃθθ 
ἀορπιδίς!}γ ὑπαὶ πιᾶη 5 ἀδ]νογάηςο δηά ἴἢ6 
[ογρίνομοϑϑ οἵ 51Π5 δύὸ ᾿νγοιυ βρῆς ὈΥ [Π6 ΠΊΘΔἢ5 
οἵ γεδοιηρίίοη, δηᾶ τῃδῖ ἴΠ6 ρσῖςο ρα ἴο οἤεοῖϊ 
{πὸ τοἀοιηρίίοη 15 Ομ δ 5 ὈΪοοά. Οἵ Μεαῖίϊ. 
ΧΧ, 8, χχνὶ. 28: Αοςἰβ χχ. 28 ; Ὁ δὶ. 11}. σ3; 
ΗδΘδ. ἰχ. 22; 1 Ρεῖ. ἰ. 19. 

8. ᾿ρεγοία ἐφ ῥα αδοιριάσά ἱοπυαγα τῷ ἱπ 
αἱ! «υμάονι απά ργμάσπεε)] Ἐμοῦ, “ ψνῃϊςἢ 
6 σδυποί ἴο ἀρουπά τονναγάβ 0.5 ἴῃ 41} νυ ]δάοτηῃ 
δης ργιιάρηςς," ὙΠεθα ἴννο νου 5 ὄοχρσθβϑ ἴΠ6 
ὨΙρ μοϑὲ τπ|6]]|δοῖυ 4] ἀπά ΤΟΓΆ] ννϑάοπὶ. Βοίἢ 
ἅΤ6 οἰδουνῆογε ἰη ΗοΙΪΥ ϑοτγιρέιγε ργοαϊοαίθα οὗ 
Οοάὰ νυ τοίργθοηοθ ἴο {Π6 ογοατίοη (Ρτον. 1. 
1ο; [6τ΄. Χ. 12), δηὰ ἤογὸ {ΠΟῪ τοίου ἴο Οσοά, 
ῃοῖ τηῆδῃ. (8εε ἢ ΔΜ εις δπὰ ΑἸίογά ἐπ οι.) 
[τ 15 τὴς Αροϑβί]ο 5 ρυγροϑβε ἴο ν]ηάϊοδίς Οοά 5 
τυϊϑάοπι ἱπ 115. Ἰηἰ6]]6οἴυ4] ἀπ τογΑ] ἀϑρθοῖβ 

νειν Τεεῖ.---νοι,. 11 

ἘΡΗΈΕΘΙΑΝΘ. Ἱ. 

ὙγΑΤὰ κι5 ἴῃ 411] νυυϊβάοπθη ἀπά ργυ- 
'ἄεδηςε ; 

9 Ηανὶπρ πιδάς Κηοννη ὑπο 8 τῆς 
ΠΥ ϑΕΓΥ οὐἨ ἢ]5 ψν}}}, δοσογαΐπρ ἴο ἢ 8 
δοοά ρἰεάβιγα ννῆϊοῃ ἢῈ Παῖῃ ρυτγ- 
ΡΟΞΕα ἰπ ἢἰπιβοϊ: 

10 Τἢδῖ ἰη τῆς ἀϊδρεπϑδιίοη οὗ τῆς 
βιΪπε85 οἵ τἰπιεβ ἢ ταῖρῃϊ ραῖδεγ το- 
βεῖθεγ ἴῃ οἠς ἃ]] τῃὶπρα ἴῃ ΟἸἨτίβῖ, 
Ὀοτὴ νυν ἢ ἀγα ἴῃ ἰἤδάνθη, δπὰ ννῃἢϊςῇ ' Οτ. κφ 

Ασανονε. 
δῖθ οἡ δδαιῖὴ ; σύδη ἴῃ ἢϊηλ: 

11 ἴῃ ψῆομι αἷδο ννὲ ἤανο οδιδλιπθά 

ἴῃ {Π6 πιδίζογ οὔ ἴπ6 πηγϑίοτυΥ ἢ νυ ἢ [ἢ ϊς 
Ἐρ 5ῖ]6 βρθςιδ}}γ ἀθα]ῖ5. 866 [πιγοάυςζίοη, ὃ ς. 

9. απίο 1.] ϑ8ῖ δ] γτοΐθγβ. Ῥδςοκ ἴο {ἢ 15 
γΟΓΞΟ [η 11. 3, ἃπα Ἔχργεβϑίηρ [Π6 5βᾶπιὸ [που ρῆϊ 
11.565 ἴποτο (ἢ βίη ραν πυροῦ. Ηθτὸ ἢθ σροϑῖϑ8 
πρὶ ΟἿΪΥ οὗὨ ΠΙπηβοὶ, 85 ἴπεγε, Ὀυῖ οὗὨ 4}} ννῇο 
Πιδὰ τεςεϊνεα ἴΠῸ δάορίιοη πη ΟἨτβί. 

ἐβε νι)" Κι ῥὶς αυἱ΄ ἴῃ6 πιγϑίοῦυ νν]ςἢ 
ΗΘ μαά νυ θά, ννῆϊο ἢ σάπιθ ἱπίο οχίϑίθποθ 
Ὀδοδιιθο Ηθ νν]Π]ϑὰ ᾿ξ, δὰ σοπίϊηιιοα ἰη 15 οτἹ- 
δῖπδ] ἰῃδογαῖδ ]6 σἙμαγαςίοσ ὑπ|}]} 1 ννὰς Ηἰ5 
δορά ρ]δάβδυγα ἴο γονθαὶ ᾿ξ. ὙΠ ννογά ΠΊυϑἴογΥ 
15. 564 ἴῃ (6 5θῆϑο οὔ τῃίηρ [πὶ ννὰ5 Ὀογοηὰ 
ὨιπΊάη σΟΙΠΡΓΕΠοηϑίοη ὉΠ1}} γανοαϊθὰ, Δ Βδὶ 
1Π6 τηγϑίογυ νγᾶ5 ἰ5 οχρ δ πϑὰ πη πὸ ποχί νϑῦβο. 

«υδιερ ῥὲ ῥα! ῥωγροσεά ἱπ ῥί»ιροί; αὶ ἐπ 
2ρε ἀϊρεμεαίίον οΓ ἐδε γμέπε!Σ ΟἹ “τι 1] ὙἈ1ΟΘᾺ 
Ἢ ῬΌΣΡΟΒΘα 15 ΗΙΣΏΒΟΙΖ 1π Σοδρθοῦ ὕο 
Ὅη 8 ἀ!δροπβαῦϊοπ ΟΣὗὨ ὑπ 79111688 Οὗ 
Ὁ πι958. ὙΠῸ ἀἰβρεηβαίίοη ἰ5 {πῸὸ Ὠινῖηθ ἃΓ- 
ΤΑηροηθης οὔ Ηἰβ5 Ποιβοῃοϊά, οὐ ρίδη οὗ 
Βονεγητηθηΐῖ, ὙΠ ο} ννᾶ5 ἴο 6 σαγτγιοὰ οι 
γνῃθη πὸ Ὁ}} ἔπη δὰ σοπιο, νν σῇ τπι6 δα 
πονν τινά. 

10. δὲ »ιλσῥί σαϊδεν Ἰοσεῖδεγ ἱπ οπο)]ῇ ΗΠ ΟΥ- 
ἴο {π6 βοαιίογοα ἔλπλγ οἵ πιαηκίηὰ πδὰ παὰ 
ΠΟ δοδὰ ὑπάθγ νυ ΠΙ ἢ 4}} 115 τποπη θα τη ἢ 
ΤΑΠρο τΠεπιϑοῖνεβ, Ὀυϊ [Π15 ποδὶ ννᾶ8 ΠΟΥ 
ξοιιπά ἰπ Οἢγϑῖ, ΠΑῪ πποτγε, ποῖ ΟΠΪΥ [πὸ ἔδυ ]Υ͂ 
οὗ πηιδηκί πὰ ννᾶ5 5 Ὀοιπά ἰορεῖθοῦ 1Π οπα, 
Ὀυϊ δηκοὶῖς Ὀεϊηρβ α'5ο, ἄγθ, ὀνεγυῃηρ ἰῃ 
δεάνθη δηὰ οατίῃ, ἴῃ6 νυ ἤοϊο σγοδίθι πίνογθο 9 
Δηἀ ποῖ ΟΠ]Υ δᾶνο 4}} ἰπίηρϑ ἔοιπά {ΠοῖΓ Πεαά, 
Ὀυζ {ΠΟΥ ἃγὸ 50 διυπηπηθά τρ ἴῃ ΟἾγίϑὲ 45 ἴο 6 
τοραγάδα Ὀγ ἴῃς δίμοῦ 45 “πη Ηἰπλ,᾽ δπὰ Ὀὸ- 
σδιδ6 “ἴῃ Η!πι,᾽" δοεςερίδ]6. ὅδ66 ἔδυ. ν. 12. 
ὝΠΟΓΟ 5 πὸ τποιυρῇῃϊ Ποῖὸ οὗ ἃ ἢηδὶ γεβι τ] οη 
οὗ ἃ}} {δῖπρϑ; ἴπ6 [ἰπὶ6 ἀοϑιρηδίοα 15 ἰῃδῖ οἵ (86 
ἰησι το οὗὨἨἉ ͵ἙἸ ΓΕΔ ΠΥ. 

11. «υε ῥανε οὐϊαϊπεά απ ἐπῥογ απο) Ὑ9 
οὈναϊπθά δπ 1πμθΥλῦδ 06 ΟΥ̓ Οὐν δάορίϊοῃ 
ἴη ΟΠ γίϑι, νἱΖ. [δῖ ""ἸηΠοἴδηςθ, ἱπσογγιρ  Ὁ]6, 
ἀπάοῃϊοά, ἐμαὶ ἔπάθῖῃ ποῖ ἀνίδυ, τοϑεγνεά ἰῇ 
Ποάνοη ἔογ 15 (1 Ρεῖ. 1. 4), ἰγριποὰ ὉΥ ἴδε 
᾿ππουδηςσο οὐὗἨ Τσαπαδη ργοπηϑοά ἴο ἴΠ6 ἀφυσεπά- 
Δηΐ5 οἵ ΑὈταῃδηὶ (Οεη. χνιῖ. 8). ννῖοἢ δὰ 
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ΔΠ ἱπῃεγίϊδηςς, δείπρ ργεάεϑβε παῖεά 
δοςογαίηρ ἴο τῇδ ρυΐροβα οἔ ἢἰπὶ ννῆο 
ννογκεῖῃ 41} τηϊηρβ δἴτογ τ σουηδ56] 
οὗ ἢϊ5 οννῃ Ψ»}]}} : 

12 Τπαῖ ννὲ β5δποιϊά θὲ ἴο τῆς 
ΡΓΑΙβε οὐ ἢϊ5 ρίογγ. Ψνῆο ἢγϑβι ᾿γυβῖθα 
ἵπ (γίβε. 

12 ἴῃ ΨἬοηπι γε αἶ8ο ἐγμείεα, ΔοΥ 
τα γε Βεαγὰ ἴῃ νψογά οὗ τγυῖῇ, 

ΒΠΠογο Ὀδεη τοραγάθα 845 ἴΠ6 οχοϊυβῖνθ ροϑ- 
βοϑϑίοῃ οὗ ἴῃς [οννβ.Ί ὙΠ15 ἱπίεγργεϊδι!οη ἰ5 
ργείογδθϊο ἴο {π6 αἰϊεγηδίνο γτεπάθυίης ννὸ Ὀ6- 
ολῖηο Οοὐά 5 ̓Ἰπμογιϊδηςθ," ννὩιοἢ ννου]ά σοηποςξ 
1πΠ6 ρῆγαθο ἢ Εχ. χῖχ. ς, 6; χα Ῥεῖ. ἰϊ. 9. 
ὅρο Ὀοῖον Οὐ νϑῦϑθϑ 14 δηά 18. 

12. Τραὶ αυε «ῥομίά δὲ 1ο ἐῤδὲ ῥγαΐδε ὁ ῥὶς 
ἰον}] ὙΠῖβ 5 ἴθ ἤπδὶ ρυγροβϑα ἢ νΠιοἢ 
τ τ ἴῃ ΟἸ γδὶ ἀγὸ δάπητϊει ἴο ἴῃς ἤΟρΘ, 
Δα τϑσοῖνο ἴἢῆ6 φαγησβῖ, οὗ ἴθ ϑδογεὰ ἱπῃογιῖ- 
ΔΏΟΘ. 

«υδο γ:ἰ ἐγισίεά ἰπ Οργισί. [πὶ «ὐϑονι γε αἷδο 
ἐγισίεά, αἴον δαὶ γε δεαγάὰ ἐῤὲ «υογ] ὍΘ 
σοπδίγυςσίοη 5 ἱηνοϊνθὰ ἴῃ ἃ ΠΙΔΠΉΘΓ ΥΕΓΥ͂ 
σδαγδοίογιϑίις οἵ 81 Ῥδι}}}5 ϑῖγ]θ6. Ηδά ἢ Κερῖ 
Ὀφοῖκ [6 υἱΐόγαπος οὗὨ Πἰ5 [που ἢ 5181 ΙΘ ΠΕῪ 
Ἰοπξ ἴο ὀχργθβϑ ᾿ξ ἢ ρταπηπιδίῖςα] ρος 59 η, 
ἰἴ νουϊά δᾶνθὸ τὰ 845 ἰοϊϊοννθ---" τηλῖ ᾿ν6 
δῇοι ]ά Ὀ6 ἴο ἴῃς ργαῖβε οὗ ἢϊ5. ρίογγ, Ὀοῖῃἢ νγὸ 
Μγῆο δᾶνο ἰοηξ 5ίποο ἢδὰ (ἢ}5 πορὲ ἰῃ (ἢ τισί 
Ὀεΐοτο οὐ εγόβ, ἀπά γοιι γῆ. Ὀδοδιπα Θ᾽ ΘΟ 5 
ἃ5 500η 8ἃ5 γοι πραγά τῆς ννογά οὗ ἐγ ῃ, [ἢ 6 
βοοά ποννβ οὔ γουτ βαϊνδίϊοῃ, ργθδοῃοά ἴο γόοιι, 
δηὰά νεγε {πογοῦροῃ βοαϊθά ννἢ τἴἢ6 ΗΟΪΥῪ 
ϑρί γι οὗἩ ργογηῖϑθ, ννῃῖς ἢ 15 ἴΠ6 οαγποβῖ οὐὗὁἨ οὖσ 
Ἰπμογ δηςθ." ὉΠ Γαπϑίατοη 5ῃοι]ά Ὀ6--- Ὑ 9 
ὙΈΟἝΔΔΥΘ οΟρΟΘᾶΐπδ ΟἸ τί ὈΘΖΟΙΘ γου--- 

4π ὙΏΟΣΩ Υγὃ 8160, ΔΙΌΟΥ ὑπδῦ γ9 Ὠθᾶχά 
3:9 ὙοΙζά οὗ τἸγχθαῦδ, ὍὍη9 ΚΟΒΡΘΟΙ ΟΥ̓ ΥΟΌΣ 
Βαϊγαὶ!οη--π ὙΈΟΙΩ γ8 8180 (1 4») Ἀδν- 
πᾷ Ὀθ]1ονθά, ἯΟΙΘ 608164, ἄς. 51 Ρδιὶ] 
5 ποῖ σοπίγαϑίης ἴἢ6 [ον 5 δηά ἴῃ ΟδΘπΈ}6 
ὈΕ ον ΓΒ : 6 5ρϑᾶκϑ ἰπ ἴπ6 ἢγϑβῖ ρίαςς οἵ (ἢ γ]5- 
τἰ2Π5 ἰπ ψοπογαὶ----ὐ [Παξ «ὐε 58οι ἃ ὃ "".--ἀηὰ 
ἴποη, ἕοσς ἴῃς βακὸ οὔ δηιρὶποδίίοη, ἢ6 ἀϊν! 65 
(ἢ15 “ὁ νγο ̓ 1τηἴο ἴπ6 ἴννο ραγίβ ννλιοἢ σοηδιίυΐδ 
᾿1--ἰῃὸ “ἐννο, ννῆο ἢᾶγνο ἰοπρ βίηος ῃδὰ ἤορθ ἴῃ 
Οἢγβι," δηά [6 “"γοιι ννῆο ννεγε αἰογνναγάβ 
βεδ δ," τῃδλῖ 15, τῆς οἱὰ δπὰ {π6 πενν Ὀε ον ογϑ. 
ΤΠἼΟ δάνογῃ “ βγϑῖ " ἴῃ ἴῆ6 οχργεϑϑίοη “"ἤγϑί 
{γυκίοὰ (οΥ ταίμεσ, δορθὰ) ἴῃ ΟΠ τσὶ " ἀοεβ 
ποῖ τηϑδῃ “ὁ θείογο (τσὶ σαπηθ,᾽) διιῖ ““ Ὀείοτο 
[δὲ Ἰαίοσ σοηνογί5.") ΤῈ ννογά “ [γυπιοα ᾽" 
ϑδῃουϊά ηοὶ Ὀ6 5 Ρρ] Θὰ ἴῃ νογβα 13; {Π6 νϑυῸ 
5 ἑοιιηά ἃ {1π{||6 Ἰοννοῦ ἀόννῃ ἴῃ ὁ“ννοῦο ϑεδ] θα." 

γε «ὐεγε “εαἰεά «υἱὴδ' ἐραὶ ῥοὶγ ϑρίγ!Ἐ 97 βγο- 
».] ΑΜΟΓ [ΠΟῪ Πδὰ θθθη σοηνογίοα ἴο (Π6 
1 ΌΥ ἴπδ ῥγεδοπίης οὗ {πὸ Οοβρεὶ, ΤΠοῪ 
ὍΟΓΟ ϑολὶοὰ ἴῃ Ὀδρεϊσπι νυν ἢ τ ῥτοπηϑοῦ ρἱ 
οὗ τῆς ΗοΙΪγ Ομοβὶ. Τῆς Ηοὶγ Οπδοβὲ 15 γὸ- 
ξοχττοὰ ἴο 45 “"" ἴΠπ6 ργουηδο οὗ ἰῇ6 ΒΑῖθοΥ ἢ ἴῃ 
Αςἰδ ἱ. 4 δηὰ ϑθόπι5 ἴῶ ἢανὸ Ὀξθπ βρόκοη οὗ 

ἘΡΗΈΕΘΙΑΝΘ. 1. [ν. 12-1 τ. 

τῆε ροβρεὶ οὔ γουγ ϑαἰναδίίοη: ἴῃ 
ψνῃοπὶ 4'5οὸ δίῖεγ ἴῃαϊ γε δεϊϊενεά, 
γε ννεγε 8εαϊεὰά σγτἢ τῆδς ΠοΙγ ϑρὶπὲ 
οἵ ρτγοπΊῖβ6, 

14 ὙΝΉΙΓΘΝ ἰ5 τῆς εδαγηοβϑὲ οὗ ουὔγ 
ἱηπογίῖδποα ἀπ] τΠε τεἀεπιρτίοπ οὗ 
(ἢ6 ρυτγομαβεά ροββεβϑίοη, ὑπῖο ἴῃς 
ΡΓΔΙ56 οἵ ἢ 5. ρβίοτγ. 

Ις ΝΒεγείογε Ϊ αἶξο, αἴζεγ 1 ἢεαγά 
᾿ἀραρυκριαορϑεν τνϑιατε τως αασς. 

Ὁγ ἴδε τοὶ (Ὁ γίϑεϊδηθ ἀπά θοῦ {π6 πᾶπὶθ οὗἉ "186 
ῬΓΟΠΊΪ56." ἩἫς πιδά ὕδεη ρῥγοιηϊϑοάὰ ὉΥ ἴδ 
Δηςεηΐ ργορῃεῖβ (566 [06] ἰἱ. χ,8-- 32) δηά 51}}} 
ΤΏΟΓΕ ΘΠΛΡ ΑΙΟΔΙΪΥ Ὁ Οἢτσιὶ (566 ἴδε ΧΙν., 
χν., ΧΥΪ.). θαρίι5πι ἰ5. “" [ῆ6 564],. Ὀξοδιιδθ ἴο 
ἴδ δά (15 πὸ ἤπαὶ δεῖ ργονὶπρ ἀπά σοηῇἤττῃ- 
ἵἱῃρ' σοηνογβίοη ἴο (τ διϊδηϊῖγ, ἀπά Ὀδσδιι56 “ἃ 
ἸΠΊΡΓΟ5565 ἃ ϑρί γί] τηδγκ ὑροη {Π6 τεςὶρίοη[5, 
ποι γίηρ πᾶ ΠΟΥ ἀγὸ “186 Ξεγνδηίβ οἵ σοὰ" 
(εν. νἱ!. 3). 

14. ἢ ῥίεῤ ἐς ἐδ σαγπει οΓ ομγ ἱπεγ προ) 
Το βῖεὶ οὗ ἴῃ Ηοΐγ ϑριπι Ὀοδίοννθὰ οὐ δαυτῇ 
ῖ5 ποῖ τδ6 {μ}] ουὐἱρουπηρς οἱ Ηἰπβοϊ, Ὀυΐϊ ἃ 
ΡΑτῖΑὶ σι (ἰΚὸ τῆο ραγί ριιγοδϑθ- ΠΊΟΠΟΥ 
δῖνθη 85 Δη δαγπαβὶ οὗ ἴπε γεϑῖ), ἱπιρί γιηρ ἤονν- 
ΟΥΘΓ (0 η|655 Ἰοϑῦ) ἴθ6 [111] ἱππουδηοθ ΟΥ Ρο5- 
βοϑϑίοῃ οὗ Ηἰπὶ πογοδίζοσ, ψνῃιοῇ σοπϑιτυῖο5 
1Πε ἤη4] Ὁ}155 οὗ {πὸ (μηϑίίδη. ΟΥ 2 Οὐογ. 1. 
22, ὮογΟ “1η6 φαγηεδὶ οἵ ἴπ6 ϑριπξ ἴῃ ΟὐΓ 
Πολγῖβ᾽" ἰ5 σοπποςῖδά, ἃ5 δοῦθ, ἢ οὐγ Ὀεὶηξ 
ἐἰ φραὶθα,)" δηὰ α͵3ὸ σῇ οὖν Ὀοίηρ ““ δποϊητοι," 
ὈοΙ᾿ οὗ ννΒὶςἢ Ἰαϊίον ρἤγαϑοϑ ροϊηϊ ἴο Ὀδρί15π) 
δηά 115 ἱπηπηράϊαϊε σοπηρεπιοηΐ, σοηῇῆτγπιδζίοπ. 
866 δ} Π᾿5 ' ὨΙσ Π]ΟπασΥ οὗ ἴπ6 ΒΙΌΪ6,᾽ ΥΓὶ οἱ. 111. 
5.0. Βαρίϑτη δηὰ (οηβιτηδίίοῃ. 
μη ἐρο γεάρρηρ ὁπ) Ἐδῖποῦ, “ αηΐο,᾽ (παῖ 

15, “ΠῚ ἃ νονν ἴο {Π6 γοἀοπηρίοη, τς ννογάς 
Ὀεΐπρ σοηϑίγιιϑα νυ ὁ γε ὍοΓΟ δοδἰ θα." [ἢ 
πε τοπάογῖηρ ὑπ} ὈῈ δάορίεά, (ΠδῪ πγιιϑῖ 
Ὀδ σοπϑίγιςϊοα ΜῊ ἢ “Π6 οαγηοϑῖ," 45 ἴῃ ἴΠ6 
Α. ΝΡ. 

ἐδε γεάορηρίίοπ ΟΣ ἐδ ῥμγοῤαιεά βο9ε5:0η} 
Τὸ ραγίϊαὶ ρὶς οἵ (ἢς ϑρίἰ οα εἀγ ἢ 5. ρτὸ- 
Ραγαΐοτγυ ἰο (δ στϑαίεγ βῆ οἵ 4 [υΐαγο ρογίοςϊ 
τοἀοιηρίίοη οὐ ἀδἰνογάηςθ, νυ ἢ ἢ ἰ5. ΟὐΪγ δἷ- 
ἰδϊποὰ ἴῃ ἰἰ5 ἔμ ηεθ5 νυῆθη Οοα5 ρυτγομδοοὰ 
οστγεαίωτο, γοάἀθοπιοὰ πλᾶπ, πδ5 ρϑϑϑοά. ἔτοπιὶ [ἢ] 
ἰιΐε ἴο τῆς ποχῖ, ὙΠδ “" ρΡυγομαβθα ροβϑοβϑίοῃ ἢ 
15 ἴπ6 βάπιθ {ΠῚ Π 85 [6 “ΡΘΟΏΠΙΑΓ οΥΓ Ρυτομαϑοαὰ 
Ρθορὶθ " οὗ σ Ῥεῖ. ἱὶ. 9. 

1ς---, ἰ(, 1ἱπτποτὸ. ΤΗΛΑΝΚΒΟΙΝΙΝΟ. Ὸκ 
ΤΗΕΙΕ ΒΑΙΤῊ ΑΝῸ ἴ,ΟΝΕ: Ῥκαάυεκ 
ἙἘΟΚ ΤΗΕΙΚ ΕὝΚΤΗΕΚ ΕΝΙΙΟΗΤΕΝ. 
ΜΕΝΥ ἈΕΒΡΕΟΤΙΝΟ (1) ΤΗΕΙᾺ ΗΟΡΕ, 
(Π) ΤΗΕΙΚ ἹΝΗΕΚΊΤΑΝΟΕ, (Π|1) ΟΟΡ 8 
ῬΟΥΕΚΡ ΙΝ ΒΑΙΒΙΝΟ ΤΗῈΜ ἙΚΟΜ ΤΗΕ 
ὈΈΑΤΗ ΟΕ 51Ν. ΟἿ. (Ο]. 1. 374» 8. 9» 
1.1}. 

16. ἢῥονγοίογεῖ ΤῊϊ5 τείεγβ Ὀδοῖκ ἴο νεῖῖε 
13, ΔΠπά 5ρεςίδ!ν ἴο ἔπο ψογάβ “ γε θεϊονοά. 
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οἵ γουγ (ϑἢ ἴπ τῆς Ιμογά 6808, αηὰἠ δηά ννῆβδῖ τῆς τίςμεβ οὗ τῆς ρίουγ οὗ 
Ιονε υπῖο 411 τῆς βδϊηῖβ, ἢ!5 Ἰπβεγίίδηςς ἱπ τῆ βαϊπϑ, 

τ6 (ὑε88ε ποῖ ἴο ρίνε τῆ 8 ἔογ γοιι, Ι9 Απὰ νῆδῖ ἐς πε δχοεεάϊῃ 
ταλκίηρ πιεητίοη οὗ τω: 'Π ΓΩΥ ΡγΑυεῖβ; ργθαίπεβθθ οὐ ἢΐ8 ρόνγεῦ ἴο ἀεα] 

17 Ἴπαῖ τῆς (ὑοὰ οὗ οὐυὖἦὐἦ ᾿,οτάὰ ψο Ῥεϊϊενο, δοςογάϊηρ ἴο τἢε τνογκ- 
1εϑὺ85 Ομ τβο, τῆς ΕλΙμεγ οὐ ρίογγ, ἱπρ 'οὗἉ ἢΐβ πλῖρθτγ ρονγεῖ, ΕΟ τς. ογέλε 

20 ΜΝ Ιςἢ μὲ ψτουρῆς ἴῃ ΟἨγίβε, Αμ Ρ ΘΙ͂Ν 
ὑνἤδη ἢς Γαβαα ἢΐπὶ ἔγοηι τῆς ἀδδὰ, δηά 
δεῖ ῥῤέσι αἴ ἢ]8. οὐγῇ τίρῃς μαπά ἰη τῆς 

ΤΛΆΥ ρῖνε ὑπο γου [ἢ6 βρίγις οὐ νν]8- 
Ε ΟΥ, νη ἄοπὶ δηὰ γονοϊίαδτίοη ἢ τὴς Κηον]εάρε 
Ζᾶ 4 έ- . 

ἀ»αστοίεάρ. οὗ ἈΙΠῚ : 

18 ἼΠε εἐγεβ οὗ γοιγ ὑυπάεγβίδηά- 
ἵῃρ Ὀείπρ ΘΠ ρῃταπϑα ; τμδῖ γε ΠΊΑΥ 
Κηονν ννῆδῖ ἰ85 [6 Πορε οἵ ἢ]8 οδ]]ηρ, 

ΒεΆνεη])ν ῥίσεές, 
21 [Αγ αῦονε 4]] ργί ποῖ ρα τ. ἀπά 

Ροννοῖ, Δπὰ τιϊρῃϊ, ἀπὰ ἀοηπμ)ηίοη, ἀπά 

] αἰ0] Ὑπαΐ 15, “1, δηὰ ποῖ οπὶύ 1." 
Ῥογῆαρϑ ἢδ γΓεΐογϑ βρθςῖ δ! ἴο ἢ 15 Ἱπξοστηδηΐ, 

αὔεν 1 βοαγά 977 γομγ 7411] δῖ Ῥδὰϊ πιιϑξ 
οἰΠογ πηθδη ὈΥ {πεῖ ““ ἔδιἢ δ 1ΠΟΙΓ σἰοά λϑίηθϑς 
ἴῃ ἴῃ6 αἴἢ, οὐ [6 Ερίβεθ σου Ἱὰ ποῖ ἤανθ Ὀδθη 
δα γοββϑοὰ (50 θῖν) ἴο ἴη6 ἘΕρῃοβίδηβ, νἤοπὶ Πα 
μδὰ Πιπηϑοῖ ὀνδηροὶζοεά. Οὗ, ῬΒίϊοπι. ς. 8566 
Ιηϊτοἀυςίίοη, 8. 4. 

17. ἐδὲ Οοά ογοων Ζιογά ες Οδγ ἢ Απ 
ὈΠυ 54] Θχργόβϑιοη, ὈγΟΌΔΟΪΥ εἰηρὶογοὰ ἴῃ 
Ὀἷδες οὗ {π6 πιογὲ σοχηπηοη ἔογπι, “ (π6 ΒΑΙΠΘΟΓ 
οἵ ουγ ]οτά [6505 ΟΠ τισί "΄---Ῥδοδιιϑο {πὸ ννοσγά 
Ἑδίμοσ ἱπιπλθ δίεὶΥ ἕω ]]ονν5 ἰὴ ἴῃς ΗΘΌΓΑΙ5ΠῚ 
“ἢ ΕΑῖδος οὗ ρίογγ." οὖυζγ [ογὰ 5ρϑακβ οὗ 
ἴῃ Εδῖμεν ἃ5 ΗἸ5 Οσοὰ ἴῃ [οἤη χχ. 17, δῃὰ δὲ 
Ῥδ] 565 ἴῃς ὀχ ργεβδίοῃ "" Οοἀ δπὰ Ἑαΐδεγ οὗ 
ουν !νοτὰ [6505 Ογϑὲ " τη ἢ ϊ5. ΕΡΙβεῖα (1. 2). 

εὑς ωιδεγ οὗ, 5.05 }] ἙἘτοπι ννποπὶ 8}} βΊΟΥΥ 
Ῥγοςθθάϑ, ἀπά τῇ νν ὸχὴ [ἴ τεβί 65 'ῃ ρογίθοϊ ἔοστῃ. 
ΟΕ τὸ ρῇγαβο “" Εδίπευ οὗ τηογοῖθ5 " (2 Οοσ. ἰ. 
3), “" Εδίμοσ οὔ Πρ 5.) (4Π|65 1. 7). 

ἐδε “ρίγὶ ὁ, «αυὐμάΐονα ἀπά γευείαιοη ἐπ {δὲ 
ἐποκαυϊεάσε οΥ δἰ»)] τἰῃαῖ βρὶπὲ οὗ ΠΙπλπαϊίοη 
δηά ἰηϑιρἢϊ νν ῃῖς ἢ Ἰοοῖβ Τγοιρ ἢ (ἢ6 ουϊννατά 
ςονογίηρβ [ἢδί σοηςσοαὶ Οοὐ ἔγτοπι (6 δδυίῃ]Υ 
τηἰϊπα, πὰ ρῖνοϑ .}} Κονν]εάρε ΘΓ Ηἰπὶ Ὀγ γονοα]ς- 
ἴηξ Ηἰβ βίογγ ἱγίπηρ Ὀοποαίῃ {π. ὍΠο βρίσις 
οὔ νυἱϑάοπι (1 Οογ. χίϊ. 8) δῃηὰ οὗ τενεϊδιοη 
(ι. Οος. χῖν. 26) δηὰά οὗ Κπον]εάρμε (1 (ον. 
χὶ. 8) ἅτὸ ἱπηρατίοά Ὀγ ἴπ6 ϑριγῖ οὗ Οοά 
(τ Οοσ. χίϊ!. 11). 

18. Τδε εγὲ: 977 γον ὠράογι πάϊς) ΤῈ9 
ΘΥΘΒΟΨΟῸΣ πθδαχῦ, δοοογάϊηρ ἴο {πδ τεδά- 
ἱπε οὗ 4}} τη θεβὲ Μ55. δηὰ νογϑίοπϑ. 1ἰἰρῆϊ 
δ τοργοξοηίθα 8ἃ5 ρογνυδάϊηρ ἴῃ6 ψν οΪο ὈΟΑγ, 
Μαῖϊ. νἱ. 2: ; δηά 85 δυπδηδίηρ ἔγοπὶ ( γιβῖ, 
7Τοδη ἱ. 9, νη]. 12. ΤΏ ΘΧρΓΕβθίΟη “ Ἔγ65 οὗ 
ἴῃς δοαγι " 15 υδϑοὰ ΟΥ̓ ΟἸ]επιοῆς Ἐοπιδηι5, 
.« Ερίϑε.᾽ 1. 26. 

αυῤαὲ ἐφ ἐδ δοβε ὁ ῥὶς εαἰδης] ἴθ Βορο οὗ 
δἴεγηδὶ 16, σσηνεγοά ἴο {ποπὶ νν ἤθη (ΠΟῪ Γα- 
οοἰνοὰ δηὰ ᾿ἰσϊοηθά ἴο (σοά᾽ 5. οδὶὶ (νϑῦϑθ 13). 
Ϊη τῆς ρδγδὶ οὶ ραϑϑᾶρε ἴῃ {πΠ6 Ερίϑεϊα ἴο {πὸ 
(ὐοϊοπβοίδης ἰξ ἰ5 σδ]ϑεὶ “"[η6 ἤορὸ {δὶ 15 Ἰαϊά 
ὮΡ ἴογ γοῖι ἴῃ ποάνθη." (οἱ. ἱ. ς. 

δὲς ἱπρεγέίαποο ἐπὶ ἐδο “αῃι 9 
που δποθ ἢ πγυϑὶ Ὀ6 υπάογϑῖ 

ΒΥ “ἢ15 ἴῃ- 
“ἢ (Βοάν θη» 

1γ) ἱπμεγίδησε ξίνεπ ΕΥ̓ Ηἰπι," δπὰ “ἷπ ἐῃὸ 
541η05᾿ ΠΊΘΔΠ5, 845 ἰῃΠ Αοἰβ Χχ. 22, χχυΐ. 18, 
“ἰ διγοηξς ἴποπὶ (Παὶ ἀγὸ 5δης θα." 866 γϑῦϑὸ 
ΣΙ. 

10. δὲν ῥοαυεγ] ΤῊΪ5 15 {πὸ {πιγὰ τηϊηρ δου 
ΜΠοἢ 81 Ῥαὺ] ῥγάγβ παῖ ΠΟΥ ΠΊΔΥ Πᾶνθ 
δτοαίοσ πον ]δάρο; σ. Εἴογηδὶ ᾿}θ, ἃ. Ρπΐαγο 
ἱπμογιίαποθ, 3. Οοάβ ροννογ ἰῇ ταϊδίηρ ᾿ῃθπ 
ἔγοτῃ {πὸ ἀθδίῃ οὗ βίη ἴο πὸ (Ὁ γιϑείδη 116. 
αεζογ δ ην 10 δὲ αὐογἀϊης 9 δὶς »εὴσ δὲν ῥοαυογ] 

ΤῆῈ ροννοῦ πὶ Οοά πιαηϊξεσίθα ἴῃ γσαϊϑίηρ 
ΟΠ γιοὶ ΠπῸπὰ {πὸ ἀδαὰ, 1Π6 52Π|6 ΟΥ̓ ἃ 5 πη τ 
Ῥοννοσ Ηδ Ὄὀχογίβ ΠΡΟ 1.5, Γαϊδίηρ ἃ5 ἃρ Ψῆο 
νΈγο ἀοδά ἴῃ ἴγοβρᾷββθ5 ἀπά ϑσἰπ5. Οἵ, [ρπαίϊιβ 
.Αἀ ΤΙΓΑ]].᾽ ᾿ς. 9, ἀπά Ῥοϑδγβοη, " ἔχρ. οὔ ἴῃς 
Οτοεά," Ατί. ν. «εὐ λπ. 
ΤῊ ΤΒουρῃς Ὀδραη ἴῃ ἱ. το 5 σοπιρ]οίοα ἴῃ 

ἰϊ. 1,.4---ῤό, νουϑοβ 20--- 21 δεῖπρ ἃ Ραγοης Ποῖ δ] 
ΘηΪαγροηθηξ οἡ 6 ρ]ογίεβ. οὐ (ἢ γςῖ, δηά 
ὙΘΙΞ65. 2, 2 ΟὗἩὨ ΠἢΔρΡ. 1ἴ. οὐ [Π6 5ἰπι]ηθ655 οὗ 
τηδῃ, ΌὈΥ ὈοΙΉ οὗὨἁ ΛΝ ΒΙ ἢ ρατοηίῃοϑοβ {π6 ἤον οἵ 
ἴΠ6 ϑοπίθηςε 5 βσιιϑροηάοά. 

40ο---23 (ραγοπῃοις 41). ΤῊΣΞ ΟἸΟΚΙΕΒ ΟΕ 
ΟΗΕΚΙΒΥῈ ΕΧΑΙΤΑΤΙΟΝ. (ΟΕ Οὐοϊὶ. |. 
16 ---το, 1]. 9, 10. 

20. «αἱ ῥὶς οτυη γίσδὲέ δαμ] ἩΟΙ͂Υ ϑετῖρ- 
ἴυγε τοργόβοηῖθ (ἢ γιϑὲ ἴῃ ἤδανθῆ 45 διἐἰηρ δ 
1π6 τίξῃς μαπά οὗ Οοά (Μαῖκ χνὶ. το; Ηϑρῦ. 
ὙΠ 1, Χ. 12, ΧΙ. 4; Οὐ]. {1}. χ), δηά τἢϊς 
ΤΕργοβοπίδ!οη ποί ΟΠΪΥ ἱπάϊςαϊος ΗῚ5 πη) ϑῖυ, 
Ὀϊ ἴδᾶςο 65 1.5 ἰἢαὶ Ηἰς ννοτκ οὗ Ἐεοποιδιίοη 
[85 Ὀδθῃ ΠΥ δοςσοτηρ  ϑῃθὰ ὈὉῚ Ηἰ5 οπθ 5Ξδοῖ- 
ἤςς οἴπετγοα οῃςε ἔογ 4]} ἀπά ἔοσγ ὄνοὸσγ ὕροη [86 
Οτοϑβθ, δῆϊογ ννῃ ἢ 5" Ης ἴοοκ Ηἰ5 οοαὶ " (Ηρ. 
Χ. 12}. “δ ἤδίῃ ἴάκϑη Ηἰδξ ϑϑαῖ " (12. χιΐ. 2), 
οἡ Οοὐδξ ΕἸρδι Ηδηά. 

21. ργιίπείραϊεν, απά ῥοαυεν, ἀπά νεῖσ δὲ, απά 
ἀοννιίμ!ο 5} {Π6 Δηρό]ις ΠΙΕγάγΟὮΥ, 85. ἴῃ 1]. τὸ : 
Κοπι. νὶπ. 28 : χ Ῥεῖ. 11}. 22. [ἢ νῖ. 1.χ52. ἴῃ6 
54 ΠῚ6 {Π{|65 ἀτγὸ ρίνοῃ ἴο {Π6 ονἹ] βρὶγίῖ5. ὙΠΟΥ 
ἅτ δάορίοα ὈγΥ ΜιΙ]ΐοη ἔογ ἴδ 8||1δη Δηρο]5 ἴῃ 
Ῥαγδάϊβθε 1], ,οδῖ,, 11. 11, 210. δηὰ ἴοσ ἴθ υἢ- 
Δ]ΠΘὴ ἴῃ ν. 6ῚῚ, 772. ΟἸδεϑ βοδίίοπς οὗ {π6 
ΔΏΡΟΪΞ ἅτε ἴο 6 ουπά ἴῃ Οπροη, Β851:] οὗ 
δεϊδυςῖα, ΕΡΏγοτη ϑυγυ5, απὰ Ῥβουάο- ᾽οηγο 
8105. 81 Αὐξυέϊπο γοξγαίηβ το πὶ οπίοτίης οἱ 
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ἘΥΟΙΥ͂ πλπια τῃδῖ 18 παπγχαά, ποῖ την 
ἱπ 118 ννοτ]ά,, δυιῖ αἷδο ἴῃ τῆδι ννῆϊς 
8 ἴο ΠοπΊε: 

22 Απὰ δαῖῃ ρυῖ ἃ}1 ἐῤήίησε ὑπάογ 

1ὴ6 ἰλϑῖὶς οὗ ὀχρ δι πίηρ {{||65 ἴπ6 {Ὁ} ἔογοθ οὗ 
νυ ἢ Π6 αἰϊον5 ἐῃδὶ μῈ ἀοθ5 ποῖ Κπονν (" ἕπ- 
ςιγΙἀϊοη,᾽ ς. [ν}1}.). 

ἐνερ παρε δαὶ ἐξ παι] “' ἜΥΕΤῪ αἰ ΠΥ 
(μοί ποῦ τοὶ οὐ ἱπηαρῖπαΙγ.) νυ ὮΙ ἢ 5 τανὸ- 
ταπορὰ " ({Ἰρμιξοοῦ). 

ἐπ δὶ: «υογἰά,. π ἐδαΐ «υδίορ ἐς τὸ "μὲ 
(δῖ ἰ5, ἰη ἴῃ ργοϑεηΐ ρεοά ἃρ ἴο {πθ βϑθσοη 
σοπιίηρ οὗ Ομηϑῖ, δηὰ ἴῃ (6 ρεποὰ {παῖ νν}]}] 
δι ςςσοὰ 1. 

22. ῥα! ῥεὶ αἰϊ ἐξίησι’ ὠπάεν δὲ βοῇ Α 
αιοϊαιίοπ ἕγοπη Ῥ5. Υ1}}. 6, 5ῃοννίηρ ἰπςὶ- 
ἀδηίδιν 81 Ῥδι} 5 Δρργεμεηδίοῃ οὗ ἴῇες Με- 
δἰδηῖὶς δΔρρ]σδίιοη οὗ παῖ Ρϑβαϊη. Οἱ, τ Του. 
χν. 27; ΗεὌῦ. ᾿᾿. 8. Ἀελά, δὰπά μυῖ 41] 
ἘΒΊΠΚΒ ὉΠΑΟΣ 818 7ζθ09ῦ, οὐχ{1πηρ ““ ΒΔῖἢ.᾽" 
ξαυε 866 ἵν. 11. Οἢγιβέ ἰ5 ἴῃς ριῆ οὗ 

Οοὰ ἴο ἴδε σμυτοῆ, ἔογ ἴῃ6 ΟΠυγοἢ 5 Πολά, 45 
[06 τ ηἰϑίγΥ οὗ {86 ϑριπί 15 ἴῃ6 γι ες οὗ ΟΠ γιϑῖ 
ἴο 1ἴ, ἔογ 115 οἀϊβοδίίοη. 

ἐδε ῥεαά οὐεν αἱ ἐῤίπρ! το δὲ εἐδεγσο ὴ Ἠδθ 
5 Οχα ἰοα αὔονθ ὄυοσΥ ἐγοαϊοὰ τπϊηρ, Ὀμπὲ ἴο 
(Ὡς ΟΠγοἢ Ηδ ἰ5 (Π6 μολά, ποῖ τηθυοὶν ἴῃ (ἢ 6 
856η56 οὗ γυΐογ οὐ. οδίεΐ, διΕ ἴΠ6 πιγϑοίίςαὶ μοδά 
οὗ ἃ πιγϑίῖςαὶ Ὀοάγ, ννῆϊο ἢ ἀογῖνοϑ 115 {Πῆπ ἀπά 
ΘΠΟΙΡῪ ᾿Ὸπὶ υπίοη ΜΠ 15 Ποδὰ. ὅ606 Βρ 
Βονοπάρο " ϑογτη.᾽ ΧΧΧΙΙ. ὍὙῊ15 ΠΟΥ [ἈΠΊ]Π1ΔΓ 
Γορτγοβεηϊδίίοη οἵ πὸ ποδὰ δηά ἰᾷβε Ὀοὰγ 18 
Ποῦ ἢγϑὶ πιδάθ πῃ Ὀοΐῃ ἰἰ5 ραγίβ. 8566. 1Π6 
ἀϊδεγοπος ἱπ ἴδ φαγοΓ Θρίβ[ῖ]65, ΒΚ οπι. Χὶϊ. ς; 
χ Οοτ. Χ. 17, ΧΙ. 27. 

48. δὲ γμϊπε:] ΤῊΪ5 νγογὰ 15 ἴο 6 τοξοττοὰ 
ποῖ, 85 ἰ5 508 }}} ἀοπο, ἴο ἴδε Ομυγοῖ, μὰ ἴο 

ἘΡΗΕΘΙΑΝΟΘ. Ἱ. [ν. 22, 23. 

ἢ]8 ἔεεῖ, δπά ρᾶνε ἢϊπὶ ἐσ δέ τῆς μελά 
ΟΥΕΓ 4}} ἐῤίηρε ἴο τῃε σῃυτςοῇ, 

23 ΟΝ ΙΓΘΝ 18 ἢϊ5 θοάγ, τῆς ἔμ] ε88 
οἔ ἢϊπὶ τῆι Π]]εῖ 41] ἴῃ 4]. 

Ομηςι, ὙΠῸ οὐ]οςξ οὗ {πεθ6 ἔοι ράγρη- 
1Ποῖῖς 4] νοσβ 5 15 ἴο ἀδοίαγο (ἢ ρίογιθς. ννῆϊοῆ 
Οοά Ψτουρῆῖ ᾿η Οἢγϑῖ. ΠΟΥ ἄγ Ηἰβ Ἀσδυτῖ- 
Γεςίοπ, Η!5 δεβϑίοη, Η]5 βιυργοπιθ Ποοιηϊηίοη 
ΟΥ̓ΟΓ 41] ἰπίηρβ, Ηἰ5 Ηθδάϑῃιρ οὗ ἴῃε Ἑμαυτγοῆ. 
Ηδνίηρ οπιυπηογαῖοα ἴποϑε, {πὸ Αροϑβέϊθ ῥτο- 
ςρράβ. ἴο πᾶπὶὸ (ἢθς γστγοαίοδί οὐ 4)}---,αὐγγεά 
αἰθϑοὸ 'ἴπΠ ἴδῃ ςοῃοιΠρΡΟΓγΑΥΥ Ἐρίϑιϊς ἴο {πὲ 
(οϊοΞβϑἰ4η5--- Ηδ 5 ἴῃς ἔιΐπεςς οἵ ().6. Ηδς ἰ5 
Π|]οἀ ἰο ἴμὲ ἔμ}} νν) τἀπὶ Οοάδεδά ννηϊοῆ 
ΠΠΙΘΙ 411 ἴῃ 4}}: ἴῃ οἴποσ ννογάβ, “ἴῃ Ηἱπὶ 
ἀννε!]εῖῃ [Π6 ἔ]π655 οὗ τῇς Οοάποδα ὑὈοάϊὶγ ἢ 
(Οοι. ἰ!. 9). Ὑτϑηβίδῖο, "" Απά Ηἰἴπὶ Ης βάν 
ἴο Ὀ6 1ῃ6 Ηοδά οὐδγ Αἱ] {πη55 ἴο Η!5 Ὀοάγ (Πε 
Ουτο ---Ηἰπὶ ῃῸ 15 ἴῃς [Ϊπθ85 οὗ [πὶ 
νυ! ἢ Α]]οΙ ἢ 4}} ἴῃ 4}}. ὅ8ὲεὲ Νοῖθ δὲ ἴδε επὰ 
οἵ {πὸ (μδρίουγ. 
9 ῥί»ι ἡραΐὶ Μριρ αἱῇ Οτ, “ οἵ [Παὶ σῆς ἢ 

Β]]Θ ἢ 411, 2. 6. 41} τῆϊηρ58. [{ 15 ὀχοϊυϑίνοὶν ἃ 
θινῖπο φυδιγ ἴὸ 6}} 41} {πὶπρα ὈὉΥῚ δὴ υδϊηιυΐ- 
ἴοι Ρτγέβθηςθ. ὍΤῆϊς 404} }γ 5 Ποτὲ δεθογιοα 
οὗ ἰΠ6 Οοάποδά, οὗ νι ϊοἢ ΟὨγῖϑὶ 15 τῆ ἔι]- 
Ὧ655, Ὀδσδιϑο Ηδ ροϑϑεβϑϑοβ 6 νυ Βο]6 δι πὶ οὗ 
118 ροννογβ, 40.}}{165 δηὰ αἰγὶ υΐεβ. ΤΠ 54 Ππὶ6 
αἰδὶτ 15 πιδάθ ἔοσ (ἢ γιϑδῖ ἴῃ ἵν. 1ο, “"ἴῃαὶ Ης 
ταὶ 6} 4}1 ἐπ ηρ5.᾽" 

ἐπ αἰἱῆῇ ἘΠΉΘΥ "6 ἴῃ 1] τοβροοῖβ ἡ οὐ “ἴῃ 4]]} 
Ῥίδοθβ," (ἢδί 15, εἰ “ὁ ΔΙ ορ ΠΟΥ "ἢ οὐ ὁ’ ὀνοῖγ- 
ὙΠοΓο," ὙΠ6 τηϑϑηϊηρ οὗ ἴπΠ6 ννΠοΪΘ νοῦθο 15 
1πΠαΐ Ηδ, ννῆο 18 ρίνοη ἴο Ὀ6 {πὸ Ηεδὰ οὗ [Π6 
ΟΠυτοῆ, 15 ΠοπΘ ΟἴΠΕΓ ἴδδη Ηδ ἰπαξ ἢλ5 ἴῃ 
Ἡ! ΠΊ561Ὁ (ἢ τοῖα] οὗ ἴπ6 Ῥγορογίῖοβ οὐ {πὸ 
Οοάπεδά, ννῆοβθ σι] ν 1ἴ 15 το ΑΙ] 411 {Πὶπ 5 
Ἔν ΟΥΎ  Βεγὸ ΜΠ Ὀ]οβδίηρϑ δηά νυ ἢ δνογυίπην 
[δὲ σδη Ὀ6 τεαυϊγεὰ οὐ ροβϑοβϑοὰ ὈΥ {Πεπὶ. 

ΑὨΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ ου (ἨΗΑΡ. 1. 22, 23. 

Καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ, 
καὶ αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκ- 
κλησίᾳ, ἥτις ἐστὶν τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα 
τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν πληρουμένον. 

:. ὙΠῸ ΚΟΥ ἴο ἴδς {προ]ορῖςαὶ 5θῆϑθ ἴῃ 
ΜΠ ΪΟἢ ἴῃ ψογά πλήρωμα 15 δορά ἴῃ ἴπ6 Νενν 
Τεβίαπηοηΐ 15 ἔουιμπα τη [ΟΠ ἰ, 14, τό, ὋΟ λόγος 
ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν.. πλήρης χάριτος καὶ ἀλη- 
θείας... καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς 
πάντες ἐλάβομεν. [ἴἴ ἰ5 ρἰαίη τηαῖ νυν δαΐῖ 5 
τοοδηΐϊ ἤογὸ ὈΥ πλήρωμα ἰ5 ἰδ ρετγίεςγ δ} 
δηὰ ςοπιρ δῖ σα ΡΥ οὗ στᾶσθ δηὰ οὗ ἐπι ἢ 
Ροβϑοϑοθὰ ὉΥ Οἤγβι--ἰπὸ αἀἰνίπο ἔμ]ηθ55 οὗ 
δρὶ τι] σῆβ δηὰ οὗ βριγυδὶ ἔγα νὩϊ ἢ 
τεϑι θὰ ἰῃ Ηπι. 

,. Μογοῦ ποϊά5 {παὶ {πΠ6 ννογὰ 5. υδοάὰ ἴῃ 
ἴδε 54π|ὲ βεπϑβε ἰπ (οἱ. ἰ. το, ᾿Εν αὐτῷ εὐδόκη- 
σεν πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι. “" ΝΥ αῖ 15 
τηοδηΐ 5 ἴῃς ὑγΠοΪ]6 σἢατβπιδῖῖς τίςἢεβ οὗ Οοά, 
Η! 5 ννδοϊο ργδσίοι:β ἔμ] 655 οἵ εὐλογία πνευμα- 

τική οἵ Μῃϊςἢ ΟἩγῖσε ὈδοδπΊΘ ροιτηᾶποηΐ ρΡο05- 
ΘΈΘΘΟΥ Δηα ὈΘΑΓΟΓ, νν ῆο ννᾶ5 σδρδῦϊθ {ΠΟΓΘΌΥ οὗ 
ξᾺ]ΒΠ τς ἴπ6 ἀϊνῖπο ννοτκ οὗ γεσοποι]]αιίοη." 

3. ἴῃ ΟΟὐοϊ. ἰϊ. ο ( ποῖ ἴῃ Οοἱ. ἱ. 19) νὲ 
Ῥᾶ55 ΠτῸΠὶ σμαγϑπιδίϊς ἔ}} π655 ἴο ἴῃς δι Π655 οὗ 
[Π6 ἀϊνίπα Ἔβϑόποθ. Ἔν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ 
πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς. “ΤὮΘ 
πλήρωμα ἰ5 ΠεΓΕ πηεδηΐ τηεῖδρ γϑίο δ! οὐἹἩ [8Ὲ 
ἄϊυιπα φπσεηέία, Ὀυϊ ἴῃ (ῃ6 ἔογπΠΊΕΥ ραϑϑᾶϑὲ 
ΟΠΔΓΙΒΠΊ ΔΕ ΟΔΙΪΥ οὗἩ ἴπ6 ἐἠυὐπα σγαϊία." (Μεγετ.) 

4. ἴη Ερῇ. 1. σῷ ψὸ πᾶνε ἵνα πληρωθῆτε 
εἷς πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ Θεοῦ, ἀηὰ ἴῃ ἘΡΉ. ἴν. 
13 εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ 
πληρώματος τοῦ Χριστοῦ. ἴπ ὈοΪῃ ἰδαθ6 Ρᾶ5- 
5385 65 ἴΠ6 ννογὰ πλθδηβ σοπΊρ]οἴθποϑα οἵΓ[ἨἩ ρογίες- 
[ίοη. 

ς. Αρατί ἤοπὶ ἴπ6 νόθα Ὀοίοτο 5, ἴδ 
δῦονθ ἔοιγ ἔοσγτη δὴ ὀχραυβένο ἰδὲ οὗ [6 ρ89- 
5ΔρΡ65 ἰῃ ἴῃς Νὸνν Τοβίαηθηϊ ἡ Ποτο (Π6 ποτὰ 
πλήρωμα ἰ5 ιιϑεα {Πεο]ορΊ ΓΔ! γ. [ἰ ΨῈ] ὃς 



ΕΡΗΈΘΙΑΝΘ. 1. 

ϑδθῃ [2 ἴῃ ΘΎΟΤΥ͂ σ456 ἴἴ 15 υ5οα ἰῃ σοηποχίοη 
ἢ ΟἸπ5σῖ οὐ ἢ Οοά, διὰ {πὲ ἢ τὸ ννετο 
σοπΊρο οὶ ἰο ἰγδηβίαῖθ ᾿ἴ δνογγνγῆογε ΌΥ οὔθ 
τσογά, ρυϊεπρ θὰ “1 Π655,᾽) 45 σοηνουίης 
ΠΟ 51:{Π ἸΘΉἘΥ ἀσθῆπιῖο ἰἄοᾳ ἴο ἴπ6 πιϊηά, Μὲ 
ΒῃουἹά ἢᾶνθ ἴο Ἵἤοοβθὸ “" σοπιρ εἴθηθ 58, ΟΓΥΓ 
“ὁ φογξοοιοη." [2065 ᾿ἴ βἰδπα ἴῃ 1Π6 βΆπιὸ τὸ- 
Ἰδίίοη ἴο Οοά, δπά ἀοθβ [ἃ Ὀθᾶγ ἴδ 538ΔΠ|6 
ΠΑ Πἷπρ ἴθγε, ΟΥ̓ 15 ἰζϊ, δοοογάϊηνξρ ἴο [πὸ 
ΟΡἰπίοῃ οὗ [δ πηδ) ογγ οὗ ςοπιπλεπίδίοσβ ἀπά 
οΠτς5, ἃ ἀδβοπρίίοη ἂπὰὶ βυποηγπὶ ποῖ οἵ 
Ομηϑι Ὀυΐ οἵ ἴπ6 ΟΠυτοῦ 

6. ΤΠΕΓΕ 15 ΠΟ ,γδιητη Δ] 4] ΟὈ]δοςΙΟη ἴο 
Εἰ Ποῦ ἀρρ]οδίίοθ. [πὸ ννοτάϑβ ἥτις ἐστὶν τὸ 
σώμα αὐτοῦ ἅτε υδοὰ ραγοηιῃοῖ Δ} 7, πλήρωμα 
τοίετα ὈδοΚ ἴο αὐτόν, ἱ ποῖ, ἴἴ 15 ἰῃ Δρροϑιϊίοη 
νν ἢ τὸ σῶμα. ὙΠΕΙΒ 5 ποϊῃίηρ νυ βαῖοθνογ ἴῃ 
[Π6 ράϑϑαζο, ἴδίκθη δοηθ, ἴο σῆονν νυβείμοσ δῖ 
Ῥδυΐ νγὰβ υϑδίην (6 οἶδε ραγεητ ΒΘ ΙΓ Ά}}}7 οΥ 
Ὡοῖ. 

7. ὝΠΕτΓΕ ἰ5 πο ᾿ποοϊορίσαὶ ᾿τ ροβϑ ὉΠ ΠΥ ἴῃ 
ΓΕΡΑΤΪΠΡ πλήρωμα ἃ5 ἃ ΞΥΠΟΠΥΠῚ ΟΥ̓ ἀεβοτίρ- 
τίοη οὗἩ ἴπ6 Ομυγοῦ. [{ ἰηάινιάυα! ΟΠ ϑιϊδης 
σδῃ σοσοῖνο οὗ (Β6 πλήρωμα (βοδη ἰ. τ6), δηὰ τῇ 
ΠΟΥ οδη 6 πεπληρωμένοι ὉΥ Ὀεὶηρς ἴῃ Ηἰπὶ 
ὙΠΟ ἰ5 ἴ6 πλήρωμα τῆς θεότητος ((ΟἹ. 1. 10), 
ἴΠΕΓΕ 15 ΠΟ ᾿πΊροβϑὶ ὉΠ ἴῃ ἐπ σο]Ἰοςεϊνο Ὀοάγ, 
τῆς Ομυτοῦ, Ὀεηρ σα] θὰ ἴπῈὸ πλήρωμα οὗ 
ΟΠγσῖ, 45 θείης Π]]οὰ Ὁγ Ηἰπὶ νν ἢ τῃ6 στάςοβ 
Οἱ ΒΓ Ηδ ννα5 ἔμ}. (Τῇαῖ ἴῃ6 Ομυγοῆ 
οου]ά 6 ΤΑ] ἴῃ6 πλήρωμα 8458 δεῖν {πε 
ςοπιρίοηθηῖ οὗ Οππβὶ ἴπΠῸ Ηεδά---ἰῆς νίοιν 
μειά ΌὈΥ πιοϑσῖ οὐ ἋῖΠ6 οἱάθι σοπιηπιοπίδίουϑ 
δηάὰ τοννθὰ ὉῪ ὈΓ Βδιτγ.---ῖβ ἐπθοϊ]ορίς δ! 
ἀουθίι]} 16 ποῖ ᾿ἰπδαΠ|155:0]6, Ὀδοδι56 ᾿ΐ ᾿Π1ρ}165 
Δῃ ἤττημα ΟΥ̓ ὑστέρημα πὰ Οἢδι τνῆεη Ἧς 5 
ννπουϊ [ἢ6 Οπυτγοῆ, Πὶοἢ δοοπὶς ἱποοιη- 
ΡδΙΌ]6 υν ἢ Ηἱ5 ἀϊνίπο πὰ 56] σι βηοίεπὶ ἢ 85 
τυγε νυ] ς ἢ “Ὁ Β]]6 ἢ 4}} ἐπί πρ 5," Ερῇ. ἰν. το.) 

8. Βυῖ [Βουρὴ πε σοπεοιϊγαυοσίίοη οὗ πλήρω- 
μα ὙΠῊ σῶμα ἰ5 πο ΕΓ ΒΥΔΠΊΠΊΔΕΪΟΔΙΪΥ πογ 
ἘΠΘΟΪΟΡΊΟΔΙΥ ἱπιροββῖῦ]ε, ἵθεγε ἂγτὲ ργθροη- 
ἀογαῖηρ τεάθοπθ ἔογῦ σοποίσγυςσϊηρ ᾿ Μὰ 
αὐτόν. ' 

(1) Οἷνε ἀυς νεῖξῃὶ ἴο ἴῃς ἔδεϊς παὶ ἴῃ6 
Ὑογά, νν ἤθη 5εὰ 85 ἃ {πεοοϊ]ορίςδὶ θοῦ, ἴ5, ἴῃ 
ΕΥΟΓΥ ΟἾΠΕΥ ράϑϑαζε, σοπῆποα ἴῃ [15 δρρὶοδίίοη 
ἴο τὴς Ὠιίνιπο Βείηρ. ΤΤΠΪδθ Γαϊθο8. ἃ ργόδιτηρ- 
ἴοη ἰδὲ ἴξ 15 580 ἀρρ θὰ δοσθ, 1 βγδιηπιᾶσ 
ΔΙῖονν τι. 

(1) Ταῖκ ἱπῖο σοπϑεϊἀθσγαίίοη ἀπά ποΐε ννογά 
Ὀγ νογὰ ἴπε σοπϑίσιυοϊίοη οὐὗἁὨἨ {π6 ρᾶγδ}]οὶ ρ85- 
βᾶρε, (ΟἹ. 1. 17, 18, Καὶ αὐτὸς ἔστιν (ΟΥ αὐτός 
ἐστιν) πρὸ πάντων, καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συν- 
έστηκεν καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ 
σώματος, τῆς ἐκκλησίας" ὅς ἐστιν ἀρ- 
χἥ, πρωτότοκος ἐκ νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν 
αὐτὸς πρωτεύων᾽ ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν 
πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι. Ἦδετο νν6 
μανθ {π6 Ἰάθ4 (᾿πιγοάυςεὰ ἴῃ {Π6 584 π|6 σοῃ- 
ΠΟΧΙΟΠ) {παῖ ΟΠγίϑὲ 15 [6 Ηρδὰ πὰ πὸ 
ΟΠυγοΐἢ ἰ5 ἴπ6 ΒΟΥ, Θχργεβϑοὰ ὙΘγῪ τηθ ἢ 45 
ἴῃ 1Π6 ρᾶϑβϑαρε Ὀείογε 05. ὙῊδ6 βοπίεποα ἴῃ ἴῃ 6 
(ο]οβϑίδη Ερίϑῖϊα ἴδῃ σοίθις ὑδοκ ποῖ ἴο [Π6 
ὈΟΟῪ Ὀυΐϊ ἴο ΟἸτίΞῖ--ς ἐστιν ἀρχή---ιὰ ἀ6- 

οἶατεβ [πδΐ ἴῃ Ηἱπὶ γοϑι 65 {πὸ ἀϊ νῖπο πλήρωμα. 
Οὐ ΐσβοθαϊυ δὲ Ῥὰ}} ννᾶὰ5 στην ἴΠπ656 ἔννο 
Ῥᾶϑϑαρεβ ἴῃ [Π6 σοῦ Γϑα οὗ (ἢς 54π|6 ἕοσττηρῃϊ οΥ 
50... ὉΜοι]ὰ Π6 ᾶνγθ υἰϑοὰ ϑυςῇ ἰάἀσηςςαὶ ὁχ- 
ΓΟΞϑΙΟΠ5 85 ἴο (Ἰγίϑὲ πε Ηοδὰ δηὰ 45 ἴο ἴῃ6 

Υ̓ ἴῃ6 Πμυτγοῦ ἴῃ οἠς οἴδυθο, ἀπά ἴπθη ἴῃ 
{πε ποχὶ οἴδιιϑ6 μᾶνθ δρρὶ θὰ ἴῃ6 τοπιγκδῦϊο 
δΔηά 5ἰπριϊαγ ψογὰ πλήρωμα ἰῃ οπθ οᾶϑε ἴο 
ΟΒτίϑῖ, τὴ (ἢς οἵδογ ἴο ἴδ ΟΒατοῦ ) 

(3) Ταάκε ἃ νὰθ νίενν οἵ δὲ Ῥαδυ}β5 ἀγρυ- 
τιθηΐ ἴῃ 1Π15 δηὰ ἴπ6 ῥγονίοιι5 νοῦϑοβ. Ηδ8 ἢδ 
Ὀδθη πηλρηϊ γίηρ ἴπ6 Οδυτοβ ἡ Νὸ: ἢδ [48 
ΤΉΊΘΓΕΙΥ ϑροκθη οὗ ἴὰ 45 ἴπὸ ὈοαΥ οὗ νηϊςῇ 
ΟΠ γιϑὲ νγδβ {πὸ Ηεοδά. Βυῖ δ ἰ5 πηδρη γίης 
Ογίϑῃ :- Βὸ ἢ45 σοτητηθιηογαϊοα ΗῚ5 Ἐδϑυτγτοος- 
ἰοη, Ηἰ5 ϑδεββίοῃ, Ηἰ5 {Ππἰνουβαὶ Πομϊπίοη, 
Ηῖϊβ5 Ηεσδάϑζῃ!ρ οὗ ἴῃς Οδυγοῦ: δηά ἵβοη, 85 ἰῃ 
ἴπ6 Ερίϑε]α ἴο (6 (Οο]οββίδηβ, 6 δρρὶϊθβ ἴο 
Ηἰπὶ {πε βδογθὰ ἴεγηι πλήρωμα. [5 ἰἴξ ποῖ [Π6 
584ΠΊ6 ἃ5 που ρὴ Πὸ πδὰ νπίϊζοη, ἴῃ (Π ΟΟ]ο5- 
βίδη ἔογηι, καὶ αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ 
πῶτα τῷ σώματι αὐτοῦ, τῇ ἐκκλησίᾳ" 
ὃς ἐστιν τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν 
πληρουμένου ὃ 

(4) Ἀεπιοπιδες ἴμαὶ (πὸ Οποβίϊοβ οὗ Αϑία 
Μίποῦ ννεῦα δίγεδαν ιϑϊηρ τὸ πλήρωμα ἴῃ ἴδ6 
56η56 ἴη νν σῇ 51 Ῥαὶ] 565 ἴἴ ἴῃ τ[Π6 ΕΡί5116 
ἴο ἴῃς Ερβοβίδῃβ, δπὰ πὶ ἴξ ρἷδγβ ἃ ργοδί 
Ῥαγῖ ἴῃ {δοῖγ νᾶοι!5 51 05θ θη ΕἾ ἀονοϊοροά 
βυϑίεῃηβ. [2 οδ5 τὰ νὰ ΤΠθπλ ἜνΟΥ πηϑᾶη [Π6 
Ομυχςῇ, οὐ δηγίδιηρ {πὶ νν τ (Ὠδηὶ δηθννογεὰ 
ἴο ἴῃς. ΟΒυγοἢ ἡ Νένετγ, Ὀυϊ αἰνναγδ ἴπ6 Ὠ᾿νίῃθ 
Ναίιγα [1] Θοπηδ ἔοϊτη ΟΥ οἴδογ, νυ πεῖ Ποῦ 1 νγᾶ8 
{πε ὨΙνίη!ν ᾿πῖο νος ἢ ΟἸγιϑῖ γε-οηϊογοὰ δῆοσ 
Π6 δὰ ρογίοιτηεα Ηἰ5 πϊβϑίοη οπ ϑαστῖἢ ((6- 
τἰπ ΒΔ η5), ΟΥὁ [86 ἀσρτοραίθ οὗ ἴη6 ᾿ξ οηβ ννηϊςἢ 
Θπιαηδῖοα ἔτοπι ἔμ Ρυίπιδὶ Ποῖ (Νἰοπιὶ- 
ὨΪΔ 5), ΟΥ ΔΗΥ͂ πιοαϊ βοφίίοη οὗ ΘἼμοσ ΤΠθοτγ. 

9. ΤΠ ἢτϑὶ οὗ ἴῃς δῦονε Ἴςοῃεοιἀογαϊοηβ 
ογεαῖεβ ἃ ργεϑιηρίίοπ ἴῃ ἕδνουγ οὗ πλήρωμα 
Ὀεΐπηρ ἴῃ δρροϑίτοῃ νυ ἢ αὐτῶν (Χριστών), ποὶ 
ΜΙ σώμα. Τῆς βεσοπὰ δπὰ {(πιγὰ γαϊϑο 1ῃ 5 
Ῥτεβδυπηρίίοη ἴω 4 ὨΙρἢ δηὰ γεὶ Ὠϊρθογ ργοθδ- 
ὉΠ γ, ἀπά ὑπὸ ἔουγἢ σοπῆτγπβ 15 γαίῃ. 

1ο. ΟὈϊθεξίοη ἰ5 ἵβκϑη ἔπαῖ ὑπ5 Οοά πὸ 
ἘΔΊΠΟΣ ἰ5 βδιὰ “"ἴο ρίνθ᾽" 106 [1] Π655 οὐ {ϊ6 
Οοαμβοδά ἴο ἴῃ ϑοῃ, ννβογθοᾶβ Ηδ μοϊ 5 1 οὗ 
ΗΙ5 οὐνῇ παῖιιγο. Βιῖ ἴΠ6 Ἐδίμογ, ἰπ νἱἰγίυθ οὗ 
1Π6 μοναρχία, ἀοε5 “ρῖν6" ἴῖο 1ῃ6 ϑοη δῖ 
Ποῖ νι ἢ Ηδ Βᾶ5 ἰπ σοιησίοη ἢ ΗἰΚ 
ἘΔΙΠΟΓ (85 15 ὀχρίδίπθὰ νυν γτοαῖ οἰθαγηθ 85 
δπα ργοςοϊδίοη ὈγῪ Ηόοοκεσ, "Εςοὶ. Ῥοϊ].᾽ ν. 1ϊν. 
2). Απά ποῖ ΟΠΪγ [5 ἴπε στ εἰςίση ἐουπάθά οἡ 
ἃ {ποοϊορίςαὶ οὐτογ, δυῖ 1ἰ 15. ἱπδρρ ςδὺϊο ἴο 
πε ῥγεβεηΐ ραββᾶρο; ἔογ 88 Ῥδὺὶ] ἀοὲβ ποῖ ϑαῦ 
ἰῃδὶ Οοά κρῖνε ἴΠ6 πλήρωμα ἴο ΟἸγδῖ, δῖ 
τῃαΐ Ηδ κίῖνοβ ἴο ἴῆε (μυτοῆ, 85 Ηεδὰ οὗ {πὸ 
Ὀοάγ, Ηἰπὶ ννῆο 15 ἴΠ6 πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα 
ἐν πᾶσιν πληρουμένου. 

11. ΤΠ ἀεέογεηος παῖ ννὲ δῃου]ὰ πδέιι- 
ΓΑΪΥ ΡΑῪ ἴο (Π6 δι βου οὗἩ ἴῃς ἰᾶατχὸ ὈΟὰγ οὗ 
Ποπιπηεηίδίοτβ Ψνῆο τορασγὰ πλήρωμα 8ἃ5 ἰῃ ἂρ- 
Ῥοβιοη νυ ἢ σῶμα οδᾶϑ65, ννβοη νγὰ ἤπά τῆλ 
ΑἸ τῆς πιοάεγηϑ ννο Ποϊ]ὰ τῆδὲ νίονν (ἢ (Π6 
ἐχοερίίοῃ οὗ [γ Βδιτγ πὰ ροβϑβϑίθ!)γ Βίββορ 
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ΜΝ ογάξυνογί ἢ) ἄρτθθ ἰῃ το]θοῖϊπρ ἴΠ6 Ἰάρα οὗ 41] 
186 φαγί ϊοσ σοπιηιεηΐϊδίοσβ ((γγϑοβίομι, Τθο- 
ἄοτγο, τ ποοάοτεῖ, ΤΙ βεοργ]αςξ, ὅζς.) (πδί τῃ6 
ΟΒυγοῦ 5 ΟἸγιδι 5 πλήρωμα 858 Τοῃοι της 
ΗἸ5 Ὀοὰγ δηὰ 90 δῆς υρΡ ΗΙ5 τλγϑίοδὶ ρεσ- 
ϑοη. ΠΕΙῸ 15 ἰπογοέογὸ ΠῸ ὉΠΔΉΙ ΠΥ, ΟΥ Θνθ 
ἀβϑθηζίδὶ δρτεεπιθηῖΐ, ἀπηοηρϑὶ ἴποϑ6 ννῃο δὲ βσβὲ 
δῖσῃμς ἀρρϑᾶγ ἃ ἔοττηϊ δὺς ρῥμδίδηχ. 

ἘΕἘΡΗΒΘΙΑΝΘ. 11. [ν. 1- 

12. ὙΠ ΥΕῖβῈ ΠΊΔΥ͂ δὲ ραγαρἢγαβοὰ 1818: 
“Απὰ Ηδ ρυΐ 4}} (Ππίηρβ ὑπάοσ Η5 ἔδοϊ διὰ 
Ηϑε ρᾶνε Ηἰπὶ 45 Ηερδὰ ουὲεσ 8}} 18 ἴο {86 
ΟΠυΓΟΝ, νν ὨΙΟἢ 5 ᾿πάἀθοὰ Ηἰ5 Ὀοάγ----Ηἰπὶ ἐμὸ 
Πι]π685 (1.6. νν 0 ρόϑϑβεβϑθβ 'ῃ ΗἸπιϑε} [86 σπὶ 
τοί] οὗἉ ἴπ6 ργορεγί!65) οὗ ἴ6 Οοασδοδά, ψ ΒῖοΒ 
ἢ}15 411 [ϊηρ5 νυ Θνεγυτ πίη." 

Γ(ΗΑΡΤῈΚ ἢ. 
1: 8» εορνιῤαγίηρ τοὐλαΐ τοῦ τοῦῦέ ὃν 3 μπαέμγέ, 

τοίίλ πτοήα! τοὸὸό αγέ 5 ὃν σγαζέ: τὸ δέ αἀξ- 
εἰαγείλ, ἐδαΐξ τῦό αγέ »ιαἷξ Χ07γ φοραί τυογὰς; 
αὖ 13 δεῦρ ὀγοσὰξ πεαγ, ὧν Οὐγίδέ, «λον 
μοΐ ἐἶῶε ας τι Οερμέείες, απ τ “ογείρμεῦς ἐγ 
ζέρις ας, ὁμέ ας τῷ εἴξέφερς τοὰ {Δ φαΐ μς, 
αμά 11 αν οΥ Οοά. 

ΝῺ γου ῥαὲῤ δὲ φμίεξεπεά, ννῆο 
Α Ἔγε ἀεδα 1π ἴγεβϑραβ5ε8 ΔΠἃ 88 ; 

2 ΝΥ Βεγείῃ ἴπ [6 ρᾶϑῖ γε νναἰκεά 

ἀςσςοτγάϊηρ, ἴο ἴῃ σουγβα οὗὨ (ἢϊ5 ννου]ά, 
Δοςογαΐηρ ἴο ἴῃς ργίπος οὐ τῆς ροννεσ 
οἔ τῆ6 δἷγ, τῆε 8ρίγις τ[ἢδι πονν ννοῦκ- 
εἴἢ ἴῃ τῆς σῃ!]άτεη οὗἉ ἀϊδοδεάϊδηςσε : 

2 Αἰποπρ Ψῃοπὶ 4150 ννὲ 11] ἢδά 
οὐ σοῃνεγβδζίομ ἴῃ [Π|65 ρᾶϑῖ ἰῃ ἴῃς 
Ἰυβῖ8. οἔ ουὖῦ ἤεβῃ, ἐμ] Η]]Ππρ 'τπε ἀε- ἰΟς ἀξ 
81Γ65 οὗ τῆε ἢεϑῆ δηά οὗ τῆς πιϊηὰ ; 
Δπὰ ννεῦε ὈΥ πῖωαγε τ μι] άγεη οὗ 
ννγδῖῃ, ἔνε 45 οἴδεϊϑ. 

ΟΗΑΡ, 1. 1. “πώ γομ ῥαϊῥ δῥῪὲ φωμίεξεπεα 
Υου ἴοο. δ81 Ρδιι)]ὶ σχοίιιστβ ἔγοπι ἢϊ5 ἐἰρτο5- 
βίοη. Αβ ἴδ ρονεγ οὗ Οοά πὲ γαϊϑοὰ (ῃγίϑὶ 
ἴτοπὶ ἴῃθ ἀοδὰ (1. 20), 580 ἴὲ μιδὰ ταὶϊϑθὰ ἔγοπι 
π6 ἀθαΐῃ οὗ 510 1ποϑθ ννῆο πα Ὀδοὴ Ὀγουρῆΐ 
ἰπῖο σονόπαπί ἢ Η πὶ Ὀγ δαοριίοη ἰη ΟΠβῖ. 
ΤΠὸ ᾿ηϊογροϊδίεα ννογάβ “" Παῖῃ ἢ αιϊοκοηρά 
ϑῃοι]ά Ὀὲ οπιἰοὰ. Ὑ6 οὐ͵εςτῖνθ σα586 “γου ᾽" 
5. σονογποὰ (ἢ βοπὶθ Ργαπηπηδίϊο 4] ἰγγορὰ- 
ἰαγιγ) ὈΥ τπ6 νϑγῸ ἴῃ νεῖβϑο ς. " Υοι,. 115...Ψ 
6 φυϊοκοηθὰ νυ ΟΠ τισι." 

ἱπ ἐγέσρα “6. ἀπά «ἰπ5] Ῥεγῆδρϑ, “ ΟΥ͂ ΥΟΓ 
ἔγεϑραϑϑοβ δηᾷ 51η5᾽) (πὶ ἴ5, οἤδησεβ οὐ 4]]} 
50γἴ5), δαὶ οἔ, ΟἹ. [1. 12. ὙΠῸ ἀδαίῃ οὗ 51η ἰ5 
ἡεϑογ θά 1ἢ [Π6 ἴννο ποχί γϑῦϑθβ. 

2,) 3 (ρυθητῃοῖς,}). ΤῊΕ ὈΝΕΒΕΟΘΕΝΕΚΑΤΕ 
ὅΤΑΤΕ ΟΕ ΕΑΤΗ. (Οἕ. (Οἱ. 1. 13, 21, 
1. χα. ἢ. 6, 7. 

Φ. περογάϊηρ ἰο 1φε εοιγις ο7 1δὶ: «υογ] 4] ἴῃ 
δοςογάδηςο νυτἢ 1ἢ6 σριτιῖ δηὰ ρτποῖρίεβ οὐ ἴΠ6 
Ργδθοηΐς ρεογιοά οὗ οχιβίεηςθ, ἴῃ μι ἢ δ] θη 
ΠλΔ1) 15 ᾿ἰν!ηΡ. 

ἐδε ῥγίπος οὗ ἰδὲ βοαυεν οΥ δὲ αἱγ ὙΠ6 ΓΌ]ΘΓ 
οὗ 1ῃ6 ὁν}] δρὶ γι 8, νυ ἤοβθ ἘπΊρΙγο 15 δἰτδιθα ἴῃ 
186 αἷτ. [1 ἰ5 νϑίη ἴο ϑεεὶς ἴο ἀΐβοονοῦ νυ ῃγ ἰἢ6 
ΔΓ 15 106 Ἰοσ δ! γ ἀϑϑιρηθά ἴο ἴΠε οπηρίγε οὗ [Π6 
6Υ}] βρι 5. ΥὙεῖ ννὸ ΠΊΔΥ 566 ἴῃαΐ 85 βρίυτιιδὶ 
Ὀοίηρϑβ ἀπά δῖ 1ῃ6 5δτη6 {Ππὶ6 14]]6Π 5ρ:Γῖ5, ΠΟΘ Ὺ 
ςοιιϊὰ ποῖ 6 ἀρ ἰεγηηθα οἰ πογ ἰθυγοβίγιαὶ 
ΟΥ ὨΘΆΝΘΗΪΥ σγοαῖυγοθ. Εδγίῃ δηα ἤράνθη ὈθηΚ 
Θχοϊιαεά, {ποτὲ γεπηλδῖη5 ἴΠ6 ᾿ῃοιτηδαϊδῖθ σρᾶςθ, 
[86 αἷγσ. ““Βοῖηξ οδϑοὶ ἄοόννη ἔγομα ἤδανθη δι 
ποΐ Ὀείηρ γοῖ ςοπϑισηθά ἴο [6}}, ἴθ πᾶν 
(Ποῖγ διηρίγε ἴῃ [Π|5 Ἰοννοῦ δἱγ "ἡ (ΝΡ οτάϑννοσγίῃ, 
ννὴῸ τοίογβ ἴο Ηοοκοεσ, " Εςςοϊ. Ρο].᾽ 1. ᾿ν. 4). 
866 ἔωγίπος δὲ Αὐρξιυπίπο, ς Εηδγγ. ἴῃ ῬΑ] ΠῚ.᾿ 
143, 148: Ργμάρηί5,  Ηαπλαγιϊβοηϊδ,᾽ ]. 517: 
Μι|οη, " Ραγαάϊδε Κδθρδιπθα, 1. 30. 

εὐ “ρίγῖε ἐδαὶ ποαὺ «υογζε! 8 }) ΤῊΐ5 ἀερεπάβ 
ρου ἴδε νογά δ᾽ ργῃοθ" ἴῃ ἴδε ῥγενίοιιϑ 

αἴδιι56.--- [6 ῥτίηςθ οὗ ἴδδ ετηρῖτο οὗ ἴδο αἱἷσ, 
((δε ἀϊτγοςοίου) οὗ {δ βρίγιξ ρεγσνδάϊηρ ἴθ Πολγίϑ 
οὗ νεκρά πιθη." Ὅ15 ϑριγιὶ “" ονν,᾽ [ἢδὶ ἴδ, 
(ς 5{{}},᾽} ννογκοίῃ ἴῃ τῆς σμάγθη οὗ ἀϊςοῦςεαϊ- 
δηςε, δου τπ6 ἘΡβεβίδῃβ ῃδά Ὀδϑη ἀεὶ νογοὰ 
ἵγοπὶ [15 ρον ῦ ὉΥ ἱπεῖγ δάορίϊοη δηὰ τσοὸ- 
ΒΕπογδίςοη. 

εὐ άγοπ οΥ ἀϊτοῤοάϊεης Α ΗθΟγαδῖϑπὶ ἔουπά 
ἴῃ ν. 6 ἃπά ὉΟοὶ. 111. 6. 

8. «ὐε αἰ 51 Ραὰ] (ςξ, ΤΊ. πὶ. 3) Ιάεη- 
{|Ά65 815 οννῃ ὑποοηνογίεδα σἴδία νυ ἢ τῃαὶ οὗ 
ἢ1]5 ςοηγοτῖβ. ΑΔ] ννεγὲ σι] άγθη οἵ ἀϊβοῦο- 
ἀΐϊθηςθ, νυν μοῖμεσ ΠΟΥ ϑοτ [ἐνν8 οὐ Οὐδ 65, 
ὉΠ] [ΠΟΥ τεςοινοα τὴς δάορίουῃ ἴῃ ΟΠ τϑί. 
9 ἐῤε εὐ «μά 9 ἐδεὲ »εμα] οὗΌ ἈΘ 71.988 

ἃπά οὗ ᾽Ὅ89 ᾿Ὁπουδηῦδ. ΤΠ ᾿Ἰτηρι ]5ὸ5. δηὰ 
νν 5ηθ5 οὗ ἴπ6 υῃτοροηογαῖο πη πᾶνε τἢ6 
πδίιτο οὗ δη 85 τηὰςἢ ἃ5 ἴῆοβο οὗ ἴῃ Ποσῇ, 
Ποννένοσ πλυσἢ ΠΟΥ ΤΔΥ αἰ ἴα Γ ἴῃ τέβρεςῖ ἴο 
Γοβηοπιεηῖ. γιά δπά πιϑὶὶοςθ Ὀείρηρ ἴο 186 
Ὀηγοροηογαῖο οἰδίο οὗ ἀφαίῃ 45 πιιοῇ 45 βϑηϑιιδὶ 
ἰηἀυ!βοηςο. ϑοπιθίπιθα Ὀοϊὴ Κιηάβ οἵ 51:0 τὲ 
οἰαβϑοὰ το οί ΠΟ ἃ5 5ἰη5 οὗ πε ἤεβῃ (Ὁ 4]. ν. 19, 
20). 

«ὐεγὸ ὁγ παίμγς ἐδο εὐ ἰάγοη οΥ «αυνα!Ὶ]Ὶ ὍΤΩϊ5 
ἰ5. ἃ ἀἴγοςξ ϑἰδίοιηθηϊς οὗ {Π6 ἀοεΐσιπε οὗ Οτγιρὶπαὶ 
βίη. Μέρη δἵὲ βίηξαὶ (πΡ ὉΕΠ ΤῈ ἰγίῃς ὑπάεγ 
Οοὐδβ δηρογ) ποῖ ι.586 {ΠΟΥ ἢᾶνε δδοὴ 
[4]]Θὴ ἄννᾶὺ ἔτοπι ἴῇ6 παῖιγαὶ ὈΡΓΙΡ μίΠ655 τὸ- 
ςεἰνοὰ δ διῇ, Ὀὰϊ Ὀγ {Π6ΙΓ ὙΘΓῪ ἢδίιγο, νυν ἢ ϊς ἢ 
ῖ5. ἔδυ Υ δηὰ σογγαρί δίποθ ἴμ6 ἘΔ4]1] οὗἨ πηδῃ. 
ΕΟΥ τῆ6 αἰ βδγθηὶ ϑθηβὲβ ἴῃ νυ ]ς ἢ (ἢς ννοτά 
Ναΐυτο ΠΊΑΥ δὲ ιιδϑοὰ 8ὲὲ Βίϑῆορ Βιίϊεγ, 
ἐδογίοη 11. οἡ Ημυπιδη Ναΐυγε.᾽ Ετοπὶ (815 
Ῥάβϑαρε ἰ5 ἄγαννῃ ἴῃθ ἀεβοεπρίοη οὗ {πε τος 
Βοποιδῖο, ρίνεῃ ἴῃ ἴῃς (αϊθομιδηι οὔ (ἢ. ΟΒΌΓΟΝ. 
οὗ Επρ]απὰ, 45 “θείην ὕὈοτγη ἴῃ 5ίη δηὰ [ἢ ς ἢ» 
ἄγοῃ οἵ ψ σῇ :" ἔτοσῃ ὑυῃϊοὴ ϑἰαῖϊο οδοἢ Ἴμἰά 
15. ἀεἰ!νογρὰ οἡ δάπιϊϑϑίοῃ ἰηΐο σονϑηδηΐϊ νυ ἢ 
Οοά ἴπ Ὀδαρίϊβπι, }ι5ὲ ἃ5 (6 ΕΡρἢεβίδῃ5. ψγη0 
δὰ Ὀεθη δάορίεὰ ἴῃ ΟὨγίϑῖ, δὰ δίϊες θεϊϊουϊς 



ν. 4--9.] 

4 Βυϊ Οοά, νῇο ἰ5 τς ἰῇ πιεγοῦ, 
ἴου δὶ8 ργεαῖ ἴονα ψνῆαγεννῃ ἢς 
Ἰονεά υ8, 

ς ἕνεη ψβεη νγὲ σγεῦε ἀεδὰ ἴπ 
5870 παῖῃ υϊςΚαπδὰ 8 τοροῖποῦ νγτἢ 
ΟἾγίβο, (Υ ρύᾶςα γε δἵε βανβὰ ;) 

6 Απα διδῖῃ γαϊβεὰ κὶς ἃρ τορβίδεγ, 
Δηά πιλάὰς κ: 5: τορεῖμεγ ἰῇ θάνε  Υ 
}ίαεες ἰὰ (ἰτίδε [ἐβ8 : 

ἘΕἘΡΗΕΘΙΑΝΘ. 1. 

η Τῆδῖ ἴῃ ἴπε ἅρε8 ἴο σοΐηθ ἢα 
τηϊρῖ δεν τῆς δχοθθάϊηρ τσ ῃε8 οὗ 
ἢϊ5 σγᾶσβ ἴῃ δὶς Κιπάπεββ τονναγὰ 8 
τγουρὴ ΟἾγίδε [ἐβι8. 

8 Εογ ὉΥ ρήδςε ἅτε γε ϑβανεά 
τὨγουρῇ ἕλῃ ; δηά τῆλε ποῖ οὗ γουτ- 
86ἶνεβ: ὲ ἐς τῆς ρἱῆὶ οἵ αοά: 

Νοῖ οὐ νγοῦκβ, 1ἰεϑὲ ΔΠΥ͂ πιδῃ 
8ῆοιά Ὀοδϑεῖ. 

ννεγὸ βεαεὰ (1. 13}, ὑγεγα {ΠΟΓΘΌΥ ϑρ ΓΔ} 
4ιἱεκοηρα. 

α: οἱδεγ. δι 89 τϑβῖ, [παῖ ἰ5, 8]1 ἴΠ6 γοϑδί 
οὗ πιδηκιὰ. Νίῶο δχοπιρζίοη ἤοπὶ ἴῃ υηΐνοῦ- 
δὶ σοηάϊίοη ἰ5 ἀογίνοὰ ὉΥ δ1 δὰ] ἔγοπι ἢ 15 
υἀάῖσπι, οὐ ὉῪ ἴῃς ΕρΠιοϑίδῃβ ἔγοτι {πε ὶγ ̓πἴ6]- 

δοΐα4] σιΠτἰναιίοῃ. 

4. βΒμὶ Οοά...φιεξεηε 1.1 ὙΠδθα τνογὰβ 
Γοῖογ Ὀδοὶς ἴο 1]. 1, 45 ἰῃδί νϑῦϑο ἴο ἱ. 20. 

«υδο 15 γιοῦ ἐπὶ ιγ ) ὈΘῖπ Κ ΤΊΟΝ 18 ΙΏΘΤΟΥ. 
,ῶγν ῥδὲὲ χγεῶὶ ἰσυε) οἹ δοοουπδῖ οὗὨ Η18 

᾿ ξτοδῦ 1ονθ. “"ΜΟΙΟΥ ἀπο] νθγ5 ἔγοτλ ΠΟΤ ; 
ον Ὀεβίοννυβ βαϊνδίιοη." (Βεηρεὶ.) 

δ. ῥαΐϊδ φμϊεξοποά μα...δα! δ γαϊεά ι.1 Τῆς 
Δ ἢ ΔΙΠ" παιισῖ τη Ὀοϊἢ Τς4565 Ὀ6 οπι το; ἃ ἀδ- 
βηϊτο δοὶ οἵ σοά, ννῆϊο ἴοοκ ρίδος δὲ ἴΠ6 
{π|6ὸ οὗ {πεῖν δάορίίϊοη, ἰ5 Γεΐριτοά ἴο. δῖ Ρδυὶ] 
ζολοῇος τῃαϊ 5ριγίῖιαὶ 1,ϑ,{ 615 ἐπ 1815 ννογ]ά 1π|- 
Ραγίεά ἴο 5 οὐ οὔτ θεϊης βϑαὶ θά 45 ( ἢ 5[14Π5. 

ὃν φγαζέ γὲ ἄγε “παπε] ὍΥ Ε18δ0θ Υγ8 Π6Υ͂Θ 
ὍΘΘΙ ἀπά δ΄ δαυϑᾶ. [,6ε51 ἴπεγὸ βου] δ6 
δνθη ἃ ΠΊΟΠΊΘΠΙΑΓΥ ἀοιιϊδὲ οἡ {Π|8 νἱΐα] ροϊπί, 
οὐ Ψ ΠΟ ΠῈ παὰ ἀνθεῖ δὲ ἰδεηρῖῃ ἴῃ 4}} ἢ15 
ΘΑΥ ΕΓ ορϑίϊοβ, Ὀὰϊ πονν ἐουπα [ἴ 655 ΠΡΟ ΒΞΔ Ὺ 
ἴο ἰποῖϑῖ, 81: Ῥαμὶ ραγθητ ποῖον ἱπίεγοςῖβ 
ἴΠ656 ννογὰβ ννῃιςῃ ἢθ ὀχρδηάϑβ ἴῃ υ. 8. 

6. »"αάφ ως οἷ ἰοσείδογ } ΤὮΘ ννογάϑ5 “ἦν ἢ 
ΟΠ γιϑι " τηυϑὲ Ὀὲ ϑδιρρίοὰ ἔἤτοπὶ ἴπὲ ργθν!οι5 
νοῦβο, ΑΒ ἴδεγδ 8 ἃ βρί Ππῖυδὶ γοϑιγγθστοη οὐ 
δασίῃ, ἀπτοϊραΐογυ οὗ ἴῃς γεδυστεσίίοη οὗ ὈΟάγ, 
501}} αηὰὶ σρίγῖ ΠογοΔ ΠΟΥ, 50 ἴΠ6ΓΘ 15 ἃ βριγι4] 
βοβϑίοη νἢ Ο τσὶ ἤογθ---ὰ αἸΡΏΠΥ δπα βίουν 
εἰὐογεὰ ὈΥ Ο γιϑϊίδη5 τἤγουβἢ ἴΠΘῚΓ τηϊοη 
ννἢ ΟΠ γϑῖ---απεςὶραίογγ οὔ Πο γ ἔμέιιΓο ϑοϑϑίοῃ 
νὴ ΟἸἾΓβὶ ἴῃ μοάνοπ, "ὁ ΤῊΘ ἸΠπΕΥ ΠΟΑΥΘΗΪΥ͂ 
ςοπβεϊοιιϑηθδ5 οὗ [86 ἔα ἢ ι] 15 ἴο Ὀ6 πάρος 
βίοοά, ποῖ ἃ ἰοςδὶ γδιϑίηρβ ἱπῖο ἤεανθη" (0 ]5- 
Πα 5θη). 

ἐπ ῥδεαυεηΐν ῥίαεε] ἴθ βρί 04] ννου]ὰ ἴο 
ννἢϊςἢ τῆς κιπράομῃ οὗ ἤδάνθη ἤθε δηὰ ἤοσὸ- 
δἴϊοῦ Ὀεϊοηρ5 (566 ποῖθ οἡ 1. 2). 

ἐπ Οδγίσε ε:.9] του ἢ οὐγ υπίοη ἢ 
Ηι!πιὶ 45 (5 (4Π5. 

7. ἱπτδε αρε: [9 εογι] ΤῊϊ5 15 ἃ αἰ θοτ- 
Θηΐ οχργεβϑίοη ἔγομι ἴπας υϑεα ἴῃ ἴ. 21, δπὰ 
ΤΏΘΔΠ5 ΠῸ τότ ἴμδη, “1 [Π6 {Ἐἰπ|65 σοπηηρ 
δι ἰξ ᾿πλρ}165 τηδὶ ἴῃ 056 {Ππ|6ὲ5 νοι] Ὀς οὗ ἸΙοπκ 
ἀυγεαίοη. σοπϑιϑιπρ οὗ ϑθνεγαὶ μοποάβ, 85 δῖ 
Ῥδιΐ πδὰ ἀορπιλίςα!  ἴδυρῃς τῆς ΤΠ ο6588- 
Ἰοηϊδη5 ΠΊΔΩΥ γοδῖβ Ὀεΐοτο (2 Τ ἢ 655. 11. 2). 
Οοά εχδιθιῖδ5 τμ6 σι ηεβ5 οὗ Ηἰ5 ρίαςε ὈγΥ Ηἰ5 

Κιηὰ δηὰ ργδοίουβ ἀθα]ηρ νυ ἢ Ηἰ5 ΟΠ υτγοῖ οἡ 
Θλγῖῃ, βοπογδίίοη δήοσ βοπογαίίοη, 845 νν6}} 85 
ΌΥ βἰογιέγιης [ἃ Πογοδῆτοσ. 

8. ἔὸν ὁγ ςγακο ἄγ γε ταυεὰ ἐῤγομσὸ ζα]2} 
ῬΟΣ ὉΥ Υ͂ΔΟΘΎΥ͂Θ ΔΘ ὍΘΘ᾽ Δι ἀσϑδβαυθϑὰ 
Υ ζα1ῦὴ}. δ1 Ρδμ] Ποῖο γοοιξ ἴο ἴῃο σλγάϊηδὶ 
ἀοςϊτίπο οὗ {πΠ6 Οοβροὶ [πμδΐ ἢ ργεδοῃοά, νης ἢ 
ἢς Πδα ρϑιιϑδά ἴῃ ἢΙ5 ἀγδιιπιεηΐ ἴο βἴδῖο ραγθη- 
ἘΠ ΓΙ Δ} ἰῇ υ- ς--- Ξαἰνίίοη ὈΥ στάςθ, Ὀγτουρῃξ 
Βοπηδ ἴο ϑᾶςῇ ἱπάϊν!ἀτ4] ἀπά γε]! ζοὰ ὉΥ ἐδιτῃ. 
Ης [45 Ὀδθθὴ βϑρεακίηῃξρ οἵ (ἢθ ρτίν:]οροθ θῃ- 
)ογοὰά Ὀγ Οοὐδβ ρεοορὶθ, ννῆϊσ ἢ ἰξ ρίνθη 45 οὗ 
ἀεϑογὶ προς νν6}} ΘΠροποΓ βρίγταδὶ ργάθ, δηὰ 
ἘΠογοίογε 6 ννάγηβ ἴμὸπὶ {παΐ 1{ [ΠΟΥ παν Ὀδθη 
Ρἰδοδὰ ἴῃ ἃ βἴαϊε οὗ βαϊνδίίοη, ᾿ἴ 15 ποῖ ἔογ {Ποῖ 
Ον ἢ πιογὶῖ5, Ὀὰϊ ὈΥ [6 νν}}}} ἀπ οἵ {δ ἔγθ 
τηοΓου οὗ Οοά. [ἰ ννᾶ5 Οοά τΠᾶῖ ργοάοβεποὰ 
ἴῃθπὶ ἔοτ δαορίίοῃ ἔτοπι 411] εἰεγηγ (1. 4); ἰξ 
νν85 Οἢγιϑῖ 1ῃγου ἢ ννΒοπλ πε Ὺ δὰ τοἀθπὶρ- 
ἰἴοη δηὰ ἔογρίνθηθββ (1. 72); [ἃ ννὰβ σοὰ (δὲ 
[ογπχθὰ ἴπῃ6 Ομ γβεδη ΓΔΠΉΪΥ (). 10); [ἃ ννᾶ5 
Ομτκῖ {πγουρῇ νι ἤοσι {πο γ οὈϊαϊηοα ἴῃ6 (ἢ γῖ5- 
ἴδῃ ἱπμογίδποσ (ἰ. 11); [ἃ ννὰϑ ἴθ Ηοὶγ δριπὶ 
ὈΥ ννῆοπι ΠΟΥ ΟΓΟ ϑθαϊϑὰ 45 (ἢ γίϑι ᾷπ5 δον 
(ΠΟΙ σοηνογβίοη (Ϊ. 13); ἰ νγᾶ5 Οοά {παῖ γᾶνο 
[Πόπὶ ϑρὶ πα] 16 νυ ἤθη ΠΟΥ ννογα ἀοδὰ (Ἷ. 19, 
11. 8); ἢ ννὰβ Οοά (παΐ ραν ἴπθπὶ ἃ ϑρὶ γτιϊυδὶ 
ΓΕΒΌΓΓΘΟΙ͂ΙΟη ἀπά ΒἸΟΓΥ Ὀδοδιιδθο ΠΟΥ νοτο ἰπ 
ΘΟ γίβι (ἰἰ. 6): ᾿ξ τννᾶ5 Οοά [Πδῖ ρανὸ {ποτὶ 54]- 
ΥΔΊΟΠ ἸΏ 5ςἢ ἃ ὙΥΑΥ 1Πδῖ ΠΟΥ ννογα δ γοδανῦ 
ἴῃ ροβϑοβϑδϑίοῃ οὗ ἰξ (1. ς, 8). ΑἹ] ννὰβ οἵ Οοά, 
ποΐδιηρ οἵ {Ποπιβοῖνοβ, ἐχοθρὶ ἢ. διῇ 18 
τῆς ἰηδίγαπηθηῖ ΟΥ̓ ΠΙΓὮ ΠηΔΠ 5665, ΓΔ ]1Ζ65, 
Δοσορῖβ, βγαϑρα {πε ΡἸΝ ἔγεοὶγ ρίνθη Ὀγ Οοά. 
ἔνθῃ σοοὰ ννογκϑ, πο σθΆΓΥ 85 ἃ σοπα!τοη οὗ 
ΟΠ βτίδη Ἰἴδ πὰ 85 ἃ σοπϑθηϊθηςς οὗ ἃ ᾿ἰνίπς 
ἴδῃ, ἀτὸ ργορατθὰ ὈὉγ Οοά ἔογ ἴπ6 ΟΠ τιϑδη 
Τηδη ἴο νναὶκ ἴπ, ποῖ ρογογπιθα ΟΥ̓ πὶ ἃ5 ἃ 
ΠΊΘΔΠ5 ΟὗἁἨ οΟὈϊΔΙπίηρ ἕαΐαγο βαϊνδίίοῃ οὐ ἰαυίης 
ὮΡ τηοτῖῖ (Ἰ. 10). 
απ ῥα! ποὶ ὁ} γομγ εἰν} ΒΥ “1Π41᾽ ἰ5 

τηθληΐ (Π6 ἔδςϊ οὗ τπεὶγ Ὀείηρ βανοά. ὙΠ ΠΟΥ͂ 
σουϊὰ ποῖ ἧανα δαγηθὰ {Πϊ5: “"ἴΠ6 δ 15 
Οοὐ 5." δαϊναϊίοη 5 ἴῆε σϑϑιὶξ οὗ [πι5{|ἔ{ς ἃ» 
ἰἴοη, δηὰ [5 βολίοη 15 (Πη6 δοΐ, ποῖ οὗ τηδῃ, 
δι οἵ Οοά, νν»ῆοοῦν Ηδ τερασγάς 5 345 8ς- 
σορίδά ἔογ ἴπ6 πλοῦ 5 ποῖ οὗ ουγεοῖνοβ Ὀυΐϊ οἴ 
ΟἸτιϑί. ὍΠ6 σοπεοιτγιςτοη οὗὨ ἴΠ6 ϑοηίθηςθ, 8ἃ5 
νν6}} 45 1ἴῃ6 βονν οἵ (ἢ6 ἀτρυχηθηΐ, ἰ5 δάνεγβε ἴο 
τοίογγίηρ ἴῃς οἴδυδο ἴο (ἢ ννοτά “8 ἢ, 45. 18 
ἀοπα ὈΥ 5οπῖς σοσηπιεπίδίουϑ. 

θ. ἐκ “57 »ιΩη “δοιά δοα.1] Οὐοὐδβ ρυΐ- 
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ΙΟ ΕῸΓ νγεὲ γε ἢ 8 ννογκιηδηϑῃὶρ, 
ογεαῖεα ἰῃ ΟΝ γιβ [εθὺς ὑπο βοοά 

"ον { σσοτκβ, νυ ΠΙςἢ (ὐοά Βαῖῃ θείοτε ἦ ογ- 
ἀλϊπεά τῆδῖ ννεὲ 5ῃοιυ]ά νγαὶκ ἴῃ τῇ ςηι. 

11 Υνετγείοτε γεπηεῖηθογ, παῖ γε 
ὀείπρ ἴῃ τἰπιε ραβῖ (σεπτ}]ε8. ἴπ τῆς 
ἤσϑη. νγνῆο γε Ἵδ ]εά [7] ποϊγοιπιςϊβίοη 
ὈΥ τῆδλῖ ννῆϊοἢ ἰ8. σα] ]οεἀ τῆς (ΟΙτ- 

Ῥοϑβὲ ἰβ8 ἴο "“Ἔχοϊιιάθ δοδϑίηρ " (ΚΕ οπι. 111. 27} 
ἐμαῖ ηο0 ἤξϑῃ 5μοι)ά βἰογγ" (1 ὕογ. ἱ. 29). 
Α 56ηβ6 οὗ πιογῖζ 5. ἴῃς. ορροϑιῖϊς ἴο παῖ οὗ 
ΒυπΊΌ]6 56] ργεηοιποιηρ ἀδροπάθησθ δηά οοῃ- 
βοαιεηΐ στα άθ, νν ΒΙςοἢ 5 186 (Ἰτἰβιίδη ϑριγιξ, 

10. 1 ογ] ϑαϊναϊίοη 15 ἢοΐ οὗ νγοσῖϑ, Ὁ γ 
6 ἅγῸ ἢὶ5 νου ΚΙ Π5ἢΪρ. 

«εὐ αγὲέ δὶ α«ὐογζῴπαμαθ) ὉὍὉ86 νοτά 
(ποίημα) τῆξᾶη5 ἴῃς ρῥτοάιιςξ οὔ 8η δγίϊβί 5 
Ἰδῦοιιγ: {πὸ σἤδῖτ 5 [6 ννογτηληβῆῖρ οὗ [ἢ 6 
σΑγροηῖοσ, ἴπ6 )4Γ οὗ ἰῃς ροϊϊεγ. ὙΠΕΙΟ 15 
ΒΕΓ ἃ ρίδηςθ δὶ {ἴπ6 ἔγυτῇ θηϊαγροὰ ἀροη ἴῃ τῃ6 
ἘΕρ βία ἴο ἴῃ. Ἀουηδηβ, (αϊ πίῃ 15 ἴῃς ΠΙΟΤῸ 
οτοδίιγο οἵ σοά, ννῆθηςθ 11 ἔρ]]ονν5. ἴμδὲ ΔηΥ͂ 
ξοοά (πίη ννῆϊς ἢ οπηδηδίοβ ἔγοιη τηδῃ ΓΟΔΙ]]Υ͂ 
βονν5 ἔγοπι Οοά 45 τἴ5 διϊῆου; Ὀμΐ ᾿ἴ 15 γδί Πογ 
1ῃ6 γε-ογοαίίοη ἴῃ (ἢ τιβὲ τἤδη ἴδ ογιβίηδὶ οσγὸ- 
δίϊοη ἴμδὶ 15 πονν υϑϑὰ ἃ5 ἃ βγοιιηά οὗ ἄγρὶ- 
τηθρηΐ. [ἢ ἴδε πὸὺν [Πἶἔ ἴο νιοὶ (τ ϑ Δ 5 ἃγδ 
Ὀογῃ ἤθη ὁ" ΔΕ ἴῃ 6 γ πᾶνς Ὀε]ονοὰ {πον Πᾶνα 
Ὀεεη 5εδίϑὰ νὰ τ ΗοΟΙΪΥ ϑριγ" ((. 13), 
ΏΘΥ ἅγὲ “οτολῖθα υηΐο ροοὰ νογκβ." [υ5ῖ 
45 ἴ6 ἰυσηρδ ἀτὲ πηδάθ ἴο Ὀτγοαΐῃε δηὰ ἴῃὸ δγ6 
ἴο 566, 50 ἴῃ6 (Ἰ γιβιίδη πιδη 15 σοηϑβί το ὈΥ͂ 
Οοὐβ γγᾷοθ “" ηἴο (ογ ἔογ) βοοά ννοῦκβ." Ηἰ5 
ξΒοοά ννυγκϑ ἐο ποῖ οσγοδῖς ἕου ἢϊση ἢϊ18 (ἢ γι5- 
[ἴδῃ ϑἰδηάϊπρ-:ργοιυπαὰ οἰἴποῦ ἴῃ [Π15 νου] ἀ οὐ 
ἴΠπ6 ποχί. [{ 15 Ὧο πιογιῖ ἴῃ {π6 υηρ ἴο Ὀγραΐῃφ 
ΟΥ̓ ἴῃ ἴῃ ογϑ ἴο 566: Ὀσγοδίῃ!ηρ δηὰὶ ϑϑοηρ ΓΘ 
186 νἱγίι 65 οὗ {π6 Ἰυηρ δηὰ οὗ {πὸ ογϑ, Ὁ (ΠΟῪ 
ἀἰδβοῦνο ἢ0 σουναγά. δὸ ροοᾶ ννουκα ἅγὸ [ἢ6 
νΙγίιι65 οὗ ἴῃ6 (ἸἨ γιδίϊδη πηδη ννττπουδ νι ἢ ἢΘ 
[4115 οὗ ἢ]5 ργόροσ ὀχςοι]θηςο; δηά {πεῚΓ ρεγ- 
[ογπηδηςσθ ἰ5 γοη]γοα οὗ Ὠϊπι, 45 ἴῃς ρογίογπι- 
διιοσα οὗ {Π6 ἴαϑκς οἵ ὑγοδίδιηρ 15 γϑαιιγοὰ οὗ 
[6 Ἰυηρ διὰ βθοῖπρ οὗ ἴῃ ὄογθ, δῖ ΠΟΥ πποῖ 
ποίην, ἀπά ἄγ ἢοΐ συ .565 οὗ σα να Οη ἤογδ οὗ 
δεγθαῖτοσ, ΤῸ Πἰπιβο]ε δηὰ ἴο οἵἴπεῦβ {ΠΟΥ 56γνθ 
8ἃ5 ἰο5ῖ5 ὉῪῚ ἢ] ἢ ἴο Κῆονν νυ μοί που 116 15 ἰῇ ἃ 
βίδίε οἵ βαϊναϊίοη δηὰ 15 [πεγεΐογε ΠΚοὶγ ἴο Ὀ6 
ἴῃ [6 54πι6 οἴαίε δοραΐογ; Ἃπεῖγ δῦθθηςθ 
ἰωο εἰΓοιπηϑίδηςεβ δάπις οὗ {ποὶγ Ὀεΐη ς᾽ ροΓ- 
ὈΓΠΊΘα) ῥσονθβ ἱπαΐϊ ϑαϊνδίίοη 15 αὐβοηΐ, Ὀὰΐ 

1δοῖτ ϑδοηης ργόθθηςσθ 15 ποῖ 8Δη δα Δ} }γ ἰγιιϑῖ- 
ὙΟΓΙΩΥ ἰεϑί, 85 ΠΘΠ τὸ 50 ᾿ἰΔῦ]6 ἴο ἀδθοοῖνα 
1Παπηβεῖνοϑ 45 ἴο ἴΠπ6 ἴσιο σπδιδοΐογ οὔ ἴπ6 ἃςοῖϑ 
ὙὨΙΟἢ (ΠΟΥ ΟΥ οἴπογα ρογίοση. ΟἿ, Αὐζιοϊοα 
ΧΙ. ΧΙΙ. ΧΙ. ἀπά ΑΌρ [νἀυγοηοςθ5 " Βαιηρίοῃ 
Ι, δοἴωγεβ,᾽ 24..,»». 

ῥ(ᾳὁ᾽ δεΐογε ογάαίπε] Ὀτορασϑᾶ Ὀθζοσθ- 
δά. 

ἘΡΗΈΕΘΙΑΝ6Θ5. 1]. [ν. 1ο-- 12. 

οὐμηςἰδϑίοη ἴῃ ἴῃ6 ἢδβῃ τηδλάς ὃὉγῪ 
ἢδῃηάϑ ; 

12 Τῆδς δὲ τῆδλῖ τὸ γε ΨΜΈΓε 
σους (ἢ γῖσῖ, θεΐηρ 4]16π8 ἔγοπι τῆς 
ςοπιπλοηννοα ἢ οὗ 5γὰθὶ, δπὰ βἴγδη- 
σεῖβ ἔτοηὶ ἴἢ6 σονοπδηῖβ οὗἁὨ ργοπλῖβ6. 
Ἠδνίηρ ΠῸ ἢορε, δπά ννθους (σοά ἰῃ 
τε νγου]ά : 

11--Σ. ἘἘΕΜΙΝΘΕΞΚ ΟΕ ΤῊΣ ΡΕΙΝΙΓΈΘΕΒ 
ΤῸ ὙΠΙΟΗ ΟΕΝΤΙΠΕ5 ΗΑ ΑΤΤΑΙΝΕΣ 
ΒΥ ΎΤΗΕ ΑΡΟΡΤΙΟΝῚΝ ΟΗΚΙ5Τ, ΑΥΡ ΒΥ 
ΤῊΕ ἘΕΟΟΝΟΙΠΜΙΑΤΙΟΝ ΚΟΙΘΗΤ ΒΥ 
ΗΙΜ ΒΕΥΎΝΕΕΝ ΜΑΝ ΑΝῸ ΜΑΝ ΑΝῸ ΒΕ- 
ΤΜΈΕΈΕΝ ΜΑΝ ΑΝῸ ΟΟΡ. ( Οὐ. !. 
12) 18, 20.) 21. ἰΪ. 14) 20. 

11. Ἡγῥεγοζογε]ὶ ϑοθηρ ἴπαΐ [Π15 15. 50. 
γειργιδεγ) δ 566 Κ5 ἴο 1η51}} Πα ΠΥ δηά 

᾿ἘΒβαπΚ ] 655. ΟΥ̓ τοιπὶηηρ ἴΠ6πὶ οὗ τνῆαῖ ΠΕ 
μαὰ Ὀδεη δηὰ ννῆδλί ἴποῪ ἢ Ὀδοοπλο: {δ 6Ὺ 
Πδά Ὀδθδθῃ δ᾽ΐθηβ δῃηἀ Οὐθπη]οσ, Ὀυΐϊ δά πονν 
Ὀεσοπι Οοὐ᾽ 5 ον ρεορίθ. ὍὙΠὸ πρδ)ουγ οὗὨ 
1Π6 Αϑιδῖῖς (ῃγβείδηβ, [ἡ ποῖ οὗ ἴπε Ερμεβίδῃ 
ςοηνοτίβ, νουϊὰ ἤν Ὀδοη Οϑηΐξ]οθ. 866 
᾿πιγοάιυςίοη, ὃ 3, 2. 

ἐπ ἐδε Ὁ] Ὑδοθα ννογάβ, δρρ δὰ ἰο (ἂς 
Οὐοπί 65, ἃγὸ ποῖ ρυϊ ἴῃ σοηϊγακὶ ΜῈ [86 βατὴθ 
ὑνογάβ Δρρὶιθὰ ἴο [πὸ οἰγουτησϊδίοη δὲ {πῃ6 εηά 
οὗ (Π6 νϑῖβθ, ποῦ ἀο ἴποὺ σείογ ἴο ἴῃ ἴοκθη 
οὗ οἰγουμπης!δίοη Ὀεῖπρ ἴῃ ἴῃς ἤεβῃ, Ὀυϊ {ΠΟῪ 
ΤΘΔῃ “ὉΥ ρἤγϑιοαὶ ἀδβοθηῖ," ΟΥ, ἃ5 ΜῈ 5ΔῪΥ, 
ἐγ Ὀ]οοα." 
ὕμπωγειπο οι Αποτγὰ οὗ τεργοδοῖῆ δηὰ 

ςσοηϊεπηρί ἴῃ ἴῃς που οὗ ἴπ6ὸ [ονὺν5 (1 8. χυίϊ. 
46, χχχὶ. 4, 2 8. 1. 20), ογεοίϊθα Όγ ἴδοι ἰηΐο 
ἃ ῬΓΟΡΕΟΙ ΠΔΠΊΕ. 

ὃν Ἰῤαΐὶ «υῤῖερ 5 εαἰδεά ἐδε Οἰγεωριεὶ θη, 1π 
δὲ 3ε: »νιαάς ὃν ῥαπά5] Α σοτηρτγοβθθά 5θη- 
ἴδηςθ ἴογ ““Ὁγ ἴῆοδο ννῆο ἃγὸ δ᾽] δὰ ἴδ (Οἱγ- 
Ουπηςἰϑίοη, ν᾽ ἤοθῈ ΟἸΓΟυΠΊΟΙ 59 η Ποννόνοῦ 5 οἡ] 
ἴῃ {πὸ βοβῆ, πιδὰθ ὉῚ μαηά 5." (Ἃε. Ἀοπι. ᾿!. 
28, 20, “ΝΟΙΠΟΥ 15 ἴῃαΐ οἰγουτης!5οη ἡ Πιςἢ ἰδ 
ουϊνναγά ἴῃ ἴῃς ἤδδῇ.. οἰγουπιςϊϑίοη ἰ5 {πᾶὶ οὗ 
{Π6 ποατί." 

12. αυἱῤομὲ Οῤνμ1 81 Ῥδὺϊ δηυτηεγαῖοβ 
[86 Ἰ05565 οὗ ἴῆς Οσεης 65 ἃ5 σοπηραγοὶ τῇ τὴς 
ὸν8. ΤΟΥ νεῖ ννβουΐ (ἢς οχροςίδιιοη 
οὗ Μεββίδῃ, 1πογ ἀϊὰ ποῖ δοίοης ἴο Οοὐ 8 
Ῥθορΐθ, {ΠΕΥ ννογο ποῖ ἴῃ σονθηδηΐ ἢ Οοά, 
ΠΟΥ αὰ πὸ ἤορθ οὗ ἴδο 16 ἴο οοπιθ, δηὰ 
ΠΟ τοὰὶ] γγὰβρ οἵ Οσοά ἴο 5ιρροτγῖ {πόπὶ ἰη 
{πεῖν {τἴ4}5 ἴῃ (ἢϊς 16, 

ἐδ εουεπαη: ΟΓ᾽ ῥγο»πί 6] ἴῃ νᾶγίοιιβ σονθ- 
Πδηΐβ οὗ Οοὐ νὰ ΑὈγαηαπι, 158λς, [δςοῦ, 
Μορε95--- οι οὗ ννδισῃ σοηίαϊηδα ΘΧρ] ΟΠ ἸΥ οὐ ὈΥ͂ 
ἱπηρὶ οΔοη ἴῃς ΡγοπΊ56 οὗ ἴῃ Μεβϑιδῃ δηά οὗ 
ἴῃς Τππουδηςο. Οἵ. Νν 5ά. χν. 22. 2 Μᾶςς. 
Υἱϊ. ας. 

ἐπ δε «υογἰἡἢἡ] ΤὍὮς Πεαΐποη ἅτε γερτοϑοηπιοὰ 
ἃ5 ᾿νηξ ουϑιάδς οὗ ἴῃς Ξαςγοὰ Κιηράοχῃ, ἴῃ ἴδ6 



ν. 13--:16.] 

12 Βυῖ πον ἱπ ΟἸγίβὲ [6808 γε 
ννἢο ϑογηεῖί πη68 νγεγα [δγ ΟἹ ἅγα πιδάε 
ΠΙΡἢ νχ τῆς δ]οοά οὗ (ἸἨΝτῖδβι. 

14 ἔογ ἣς ἰδ οὖ ρεᾶςε, ψνῆο δαῖῃ 
τηδάς θοΐ᾽ οπο, Δηὰ ἢδτὴ Ὀγοΐκεη ἀόννῃ 
τῆς πλιά ἀ]6 νγ4}} οὗ ραγιϊτίοη ὀδείτυσση μὲ ; 
15. Βανίῃρ δδο  5μεά ἵπ ἢ ϊ5 Ηεβὴ 

νἱοκοὰ πὰ νυοΑσΎ ννοῦϊὰ (ΚοβπΊοθ); δηὰ 85 
τῃουρὰ τΠδῖ νγεγο ποῖ Θηου βρῇ, Ἔνθη ῃοτο μανίηρ 
Ὧ0 ἔμ}} ἀβϑαγδηςο οὗ Οοά 5 ργονίθηςθ, “" Βοίην 
ΟΠ 511655. ΤΠΟΥ σὰ ἀεοοτ ροὰ ἴῃ ΓΟΡΌΪΑΥ ργλ- 
ἀλίίοη 85 δοίη σμυγο ἢ ]ο55, ἤοροὶεϑθ, ροά 685, 
δηὰ Βοπλο οβ5᾽ (Εδαϊο). 

138. ΜΒμμί ποῖυ ἱπ Οῤγίεὲ 2} “ποὺνν ἴδ 
γοιι ᾶγὸ (δ βίδη5,᾽) 4 ςοηϊγαβί ἴο (ΠΟΙ Γ ργονῖοι5 
εβίδίθ, Ὀγουρῃς ἀῦουξ ὈῪ ὑπίοπ ἢ ΟἸ τί 
6515. ὙΠ ἰδεϊοσ πᾶπλὸ 15 δά ἀδὰ ἴο 8μενν ἰῃδΐ 
ἴδεν Ππαὰ πιογὲ ἴμδπη ἵμὲ [εννιϑῃ ἐχρεσίδίίοη οὗ 
8Δῃ Ἰπάεβηϊϊε Μεββιδῃ: [ΠΟῪ Κηονν ἴῃαΐ Μοβϑιδἢ 
νγ85 [65ι.5, δηὰ παῖ (ΠΟΥ νεγε Ηἰ5. 
,ρ δ] (εξ Αςῖϑι!. 29. "ἼΤἼδ ργοπΊῖ56 ἰ5 ἴο 

γοιυ δηά ἴο γουγ σὨΠ άγεη δηὰ 8}1 [αὶ ἃτὸ δίδσ 
ΟΥ̓, ὀνθῇ 88 ΠΙΔΩΥ͂ 85 6 [ογάὰ ουὐγ οά 584} 
ς4}}." 

ἄγε »ιαάε πὶσ 7 σϑτὸ πιδᾶθ π16}.. 
ὁγ δε ὀίοοά οΥ Οδν 7] Α τόβϑυὶξ οὗ Ομ γϑ 5 

ἀοδίῃ ννᾶ5 πὸ δοο οη οὗ [ονν 5 Ἔχο] υϑίνθηθ 85 
Δῃἃ ΠΙΟΠΟΡΟΪΥ. 

14---.8 (ρατεηι ποις). ΤῊΕΞ ΒΙΡΕΒΒΕΡ ΜΟΚΚ 
ΟΡ ΟΗἩΚΙΒΤ ΙΝ ΜΑΚΙΝῸ ΡΕΑΟΕ ΒΕ- 
ὙΜΕΕΝ [εν ΑΝῸ ΟΕΝΤΙΜΚΕ, ΑΝῸ ΒΕ- 
ΤὙΨΕΕΝ ΜΑΝ ΑΝ ΟΟΡ, ΑΝῸ ΡυβΒ}15Ηη- 
ΙΝΟ ΤῊΕ ΟΟΒΡΕ:, ΟΕ ΡΕΑσε. Οὲ Οὐοϊὶ. 
ϊ. 22, ἰϊ, 14.) 20. 

14. ογ΄. .οίῥ....“«1] ὸνν ἀῃά Οεπί!]ο. 
ῥα »ιαάε... δα! ὁ ὀγοζεη} ταϑδᾶϑ.. ὍΣΟΙ 9. 
ἐδο ν»ιιδάίς «υαἱἱ οΥΓἹ ραγεομ ἴπδῖ ΠΟ ἢ 

βοραγαῖϊοὰ [ὃνν δηὰ (ὐδπί!!ε 845 πηιισἢ ἃ5 1 ᾿ἴ 
ννοΓΟ ἃ νγ8]}} γιιηπίηρ Ὀδίννοθη ἴἤθπι δηὰ ἐδηςσίην 
ΟΥ̓ οπὲ ἔγοτι ἴπὸ οἴμογ, [1 πᾶ5 Ὀθεη ἱπουρῆϊ 
ἴῃδξ Βαϊ] ἀποοηῃϑοϊοιϑὶν δῖ δ πιδῪ Ὦᾶνὸ δὰ 
1Π6 ὀχργοϑϑίοῃ ϑδιιρρεβίθα ἴὸ πἰπὶ ΌὉΥ ἴῃ6 ραγι θη 
νγ4}} ἰῃ ἴη6 Οουτγὶ οὗ 6 Τεπιρῖςα, οἷὐ νν ἢ ἢ 
νγὲ5 ἤχεὰ πὸ δοϊοῖ ἑογθιἀϊηρ (σεηιθ5. ἴο 
δάνδηςο ἔυγῖμοῦ οὐ ῥϑίῃ οὗ ἀδαίῃ, νυῃίσ ἢ 15 
ἀοβογιθοὰ ΌΥῪ [οβορῆυβ (΄ Απεϊα.᾽ Χν. σι. ς; 
.Β6}]. [ια.᾿ ν. ς. 2), δπηὰ [5 Ὀδθη ἰαίεὶῪ 
ἀϊθεονογοά ὑπάογ ἴ(Π6 συϊπ5 οὗ πὸ Το πΊρ 6 
(5εε "Ουδιίζου!γ δίαίοπιοηΐ οἵ ἔπε Ρα]εβίπε 
Ἐχρὶογδίιοη Επμηά᾽ ἔοσ Αὐυριῖ, 1871). 

16. Ἡαυΐηφ αδοἰῥεά ἐπ δὲς 3,’ δὲ ἐηρεέγ, 
δυέπ 1 ἰσαν ὁ εο»ι»ιαηπάιση: κομηαϊπεαά ἐπ 
ἐΠπε ἀπεριι ΤΠΘ ςρηρίγυς!οη ἃπὰ πηεέδηΐηρ 
ΓΕ 85 ἔοϊΐοννβ: “"  Βο τηδδ δοί (76νν δπὰ 
Οὐδ ]6) πο, δηὰ ὕγοκα ἄοννῃ τὰθ τηϊάάϊ]ο 
νὙ4}} οὗ ραγιοη, [ἢδῖ 15, ἴ[ὴ6 τπυΐυδ] παϊγοα 
Οχίϑεηρ Ὀεΐννεθη τἤθπὶ, ἀπὰ δρο ἰϑῃθα ὈΥ ἢϊς 
Βεβὴ (ταὶ ἰ5, ὈΥ Πἰ5 1 δηπὰ ἀθαῖῃ!. οὐ δαγί) 
ἴδ ἰᾶνν οὗ σοτηπιδηἀπιεηῖβ ἰῃ ογάϊπαποοβ (Πα 

ἘΡΗΈΕΘΙΑΝΘ. 1, 

τῆς εππλγ, φύδη τῆς ἰανν οὗ ςοπι- 
τληἀπηθηῖβ εὐηπίαϊπεα ἴῃ οταϊηδηςαβ ; 
ἴογ ἴο πιάκα ἴῃ διπγβο] οὐ τνναίῃ οπς 
Πανν ΠΊΔΠ, 40 τηλκίηρ ραᾶςε ; 

16 Απά τῆδλὲ ἢς πιρῃς τεσοης!]ς 
Ὀοῖὴ ὑπῖο (ὐοά ἴῃ οπὲ δοᾶάν ὃγ τῆε 
ογοβϑ, μανίηρ δἰδίπ (ἢ Ἔπ πα τ ᾽ ἘΠ γε γ: ἀρ ̓ » 

56, [ἢ6 σοΥοτΊΟὨΪΔὶ ἰᾶνν οὗἨἉ ροϑβιῖνθ ἢ [5)." 
ΤΕ Οχτέεοκ σοπηπιοιϊίδίοσβ υηάογοῖϊαπά [ἢ6 
ννογάβ. σοπάογοα ἰπ ἴθ Α( Ν. ΟΥ̓ ““σοηϊαὶηοα 
π᾿ οἱ ἀϊπᾶποοβ᾽" (ἐν δόγμασι, |1{τ. “πη, οΥ ὉΥ 
ἀορπιαθ.)) 45 ποῖ γοίοσγιηρ ἴο 1π6 ογάϊπαποθβθ 
οὗ Μίοϑβοβ δυῖΐῖ ἴο ἴθ ργθοςερίβ οἵ ἴῃς Οορρεϊ, 
δηά ἰγαηϑίδῖς “" δο ἰϑηθαὰ ἴπῸ Μόοβαὶς σοπ- 
πιληαἀπηθηῖθ ΟΥ̓ ἢΐἶ56 ἰοδοῃί." διιη]αγὶγ, 
Βεηροὶ, τεξεστηρ ἴο Αςῖδθ χνὶ. 4, τοηάοῦβ 
“4 ὈΟ]ΠΙ5μθὰ (ΟΓ ϑνναιϊοννεὰ 0) ἴδ6 ᾶὰνν οὗ 
ςΠοιηπηδηαπηθηϊθ ὈΓΟΡΟΓ ἴο ἴπο [5γα6}1165 ἰῇ 
ἴῃηε ὕπίνογβαὶ ογάϊηδησθβ οὗ σας" Μοάοχγῃ 
στ το5 ἴοο ρεγεπιρίο ΠΙΥ ἄθηγ {μαΐ ἰἢ6 Οτοοκ 
ννογάϑ νν}}} ὑθαῦ (15 τηθδηϊῃρ. Α ἀορπὴᾶ ΠΊΔΥ 
Ὀ6 4 Μοκαϊος γι]ς ([Ὀϑορῃ. “Αηϊ.᾽ χν. ς. 3), 
ΟΓ Ὧῃ [πλρογ4] ογάοσ ({λκ6 11. 1), ΟΓ δὴ Αροϑ- 
ἴοἱ'ς οτάϊπδπος (Αςῖβ χνὶ. 4), οὐ 4 Ο γιϑείδη 
Ργεσορὶ (ἰρπαῖ. " Ερίβι. δὰ Μαρη. ΧΕΠ)--- ΔῊ 
ςοιηπηΔΠα ἴῃ ϑῃογί νυ ΠΙσ ἢ τοϑίβ ἔογ [15 βαποίίοῃ 
Οὐ διυϊμογν, ννδβαΐονογ {παῖ δι ΠΟΥ ΠΊΔΥ͂ 
Ὅ6. [{|5 ποῖ (ἢ 56 οὗ {πὸ ννογὰ “" ἀορπιᾷ " 
50 ΠΤ} ΠςΓἢ 45 ἴῃ6 σοηϊοχῖ, νν Ιςἢ ἤσγὸ δηὰ ἴῃ ἴὴ6 
ῬΑγΔ}}6] ραβϑᾶρὸ οὗ ἴῃ6 ΕρΙβῖ]6 ἴοὸ ἴη6 (οἱοβ- 
βίδῃϑ (1. 14) ροϊηῖβ ἴο {Π6 δίοβαϊς ογάϊ πλῃςθϑ5, 
δης ἴο ἴΠ6 τοῃάογιηρ οὗ πε Α. Ν. ταῖῆθν [ἤδη 
ἴο {παῖ οἵ 85. Οπγγϑοβίοπι, Ἱποοάογεῖ, δπὰ 
ΤΠΕοοργ]δεῖ. 

97 ̓πυαἱἰπ) οὔ 89 ὃν δίῃ. 
οπδ πέαὺ »ιω!) Τῇ [νυ] 5ἢ ἀπά {πὸ (σοπίι]θ 

οἰεπηθηῖβ οὗ ἴπ6 ὨυπΊίδη γᾶςς ἃγὸ [μβοὰ Ἰηΐο ΟΠΘ 
πὸνν διιυδίδησο οὐ Ὀδίηρ, ἰγαηϑέογπγοα ἴῃ οἢ8- 
ταςίεγ (καινὸς) ἃ5. ΜῈ}1 ἃ5 Ὀεριπηΐης δἰτ βἢ 
(νώς), Οοἱ. τ. το. 

παζίπσ ῥεαςς] Ὀεΐννεθη {πὸ ἵννο. 

16. “41ηπώ4 1ραῤ ἐκ »ρεῖσ δί γογοπεῖΐφ δοι ῥ᾽ πριΐο 
σο ΤΠΗϊ5 15 [6 βοοοπὰ ραγί οὔ Ο τις ς 
νοῦ 85 Ῥοδοθηιακοῦ. ΕἸἰγοῖ Ηδ υηϊῖοπ [ονν 
ἃηὰ Οσοηῖ!ο, δηὰ ἴἤθη Ηδ γοςσοης!]θ5 Ὀοΐῃ, τῃδῖ 
15, 411} πιδηκιηὰ, ἴο σοά. 

ἐπ οπε ὀοάν) ἴῃ οὔθ ὈΟΑΥ͂ ἔοιτηθὰ Ὁ. ἴῆὸ 
ςοτηδϊπαίίοη οὗ [ἐνν δηὰ Οσοπῖ!θ. ΟἿ, Οὐι. 1]. 
1ς; Ἀοπι. χὶϊ. ᾿ς. Σ Οὐοτ. χὶ. 3. ὙΤΠ6 'νοτάς 
αν ὯῸ τοίθγεησθ ἴο ἴῃ6 ρούβοη οὐ (ἢ τγϑῖ, 
τπουρὴ 16 Ρᾶγα 16] ρᾷϑϑαρο οἵ (ΟἹ. ᾿. 22 ἰ5. ἴῃ 
ἔλνουγ οὗἉ βϑυςῇ ἃ γείογεποςθ, ννῆϊς Βεηρεὶ δηὰ 
οἴδετϑ δάνοσδῖδ. 

ὁγ ἐῤὲ εγο"] Α'5 ἰϊ 5 [ἢ6 σγοβϑ5 ννῃ ἢ 5 1Π6 
ἰηϑίγιιπηθηΐ ὈῪ ΜὨΙΟἢ τηδηκὶπᾷ 5 τοσοης! δά ἴο 
Οοά, [ἴ πιιιϑὲ Ὀ6 ὈΥ ργορἰδίίοη δηὰ ὀχριδίοη 
πὲ τῃ6 γϑοοπο]διίοη 15 οεοϊοά. ὙΠ15 5ῃονν8 
(αὶ Οοὰ Πδὰ ἴο Ὀε τϑσοποι]ο τὼ πιλῃ 85 ννὲ]] 
ἃ5 πδη (ο Οοά, 45 μλ5 Ὀδεη αἰγοδὰγ ἱπιρ θὰ ἴῃ 
[Π16 ἐχργαβϑίοῃ ""σῃι] άγθη οὐ νυγαι ἢ" 1 1}. 3. 

ῥᾳυΐπῷ «ἰαὶπ δε ἐπηηῖν ἐδεγεόν] ἰμδλὶ 15, ΑθοΣ 
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17 Απά οσᾶπὶα δηά ργεδοῃεά ρεᾶςε 
ἴο γοιι Μη Ϊςἢ ννεγα δίαγ οὶ, πὰ ἴο 
{πεπὶ τῆδῖ νγεγα ηἱρῇ. 

18 οτγ τῃτουρῇ ἢῖπὶ ννα Ὀοΐὴ ἢανα 
Δςοαϑ5 ὈΥ οπὲ ϑρίπτ ὑπο τῆς Εδίπετγ. 

19 Νοὼ τΠαγαίογα γε ΔΓῈ ΠΟ ΠΊΟΓΘ 
βίγδηρεῖβ ἀπά ἐογείρῃθγθ, δι ἔεϊϊονν- 

μανίην ἢγϑὲ ρυϊ δῃ δπὰ ἴο [6 δητ Υ͂ Ὀοϊνσθθη 
]ονν δῃηὰ Οδμθϊε ΠμογεΌΥ, ἐς. ΌΥ ἴμ6 ΟΥοβϑ. 
σῇ, (ο]. 11. ας. 

17. “1πὦ εα»ιὸ πᾶ {π δεαςε}] Ἀλίδοῦ, 
« Απὰ ἢο στὴ δηὰ ρυ Ὁ] 15ῃ6α [ῃ6 σοοὰ (ἰΔἸη55 
οὗ ρεδοὺ." Ηδ ποῖ οπὶϊγ οβεςϊεά ρϑᾶσὲ Ὀθένν θη 
Ἶδθνν ἀπά Οδηΐο δηὰ Ὀοΐνγθοη πιᾶῃ πὰ Οοά, 
Ὀυϊ Ηδ 4͵5ὺ σᾶπιὸ δηὰ Ὀγουρῆϊ ἴπΠ6 ροοά πον 
οὔ ἴπ6 ρϑᾶσα ανίηρ Ὀδθη πιδάθ. Ηδθ “" σδπΊ6 
ἔογ (815 ρυζροβε 'ῃ Ηἰΐβ οννῃ ρϑγβϑοη, ἀπά ὈΥῪ 
ΗΙ5 Αροβίϊεβ ννοπη Ηξ ςοπηπϑϑιοποά. 

10 γοε αυῤίερ «υέγὲ ἀἴωγ οὔ, απά 1ο ἐῤένι ἐδαΐὶ 
αὐεγὸ πὶσ] ἴο γοιι Οὐδητ 165 δηά ἴο [6 [Θνν8. 
ΤὨο Ὀοιίογ Μ|55.. Ἰηϑογ {πὸ νογὰ “"ρεᾶςθ" ἃ 
βεσοηά {ΠπΠ|6---Ρθ809 ΤΟ γοῦ ὕὉπδῖ ὙΘΙΘΊ ΔΓ 
ΟΙ͂ ἀπά Ρθ9800 ἴἢο ὕπο ὑπδῖ Ὑ9ΤΘ πΙ ΚΣ Ὦ. 

Τἢο ννοσάβ τὸ αιοίεα ἔγοτῃ [54]. Ἰν1]. 10. 

18. Γογ]Ὶ ΝΑΙΛΘΙΥ παῖ. ΤΠ15 ννᾶ5 {Π6 
Οὐπροὶ οὗ Ῥόδοθ {παὶ πὸ ἀεϊϊνογρά.- -ἰῃδῖ 
ΚὨγουρὴ Ηΐ δηὰ ὉΥ ἴῃ ᾿πάννε ηρ δριγιῖ 41} 
τηδηκὶ πὰ (ποῖ ΟἾΪΥ [6 ν}5) ἂῦὸ Ὀγουρῃϊς πἰρῇ 
ἴο ἴῃς Εδίπογ. 80 ἴῃ Οδὶ. ἵν. ς πὸ οὈ]οςῖϊ οὗ 
ἴδε γτοάἀοιηρίίοη 15 ἀδοϊαγεὰ ἴο Ὀ6 ““1ηδξ ννὲ 
ταῖρδς τεέσοῖνο ἴῃς δάορίίοη οὗ δοηβ; απὰ δ6- 
οι 56 γ6ὺ ἃΐὸ 5015, Οοά πδῖῃ ϑοπὶ ἴοσγίῃ (6 
δριγς οὗἨ 5 ϑοὴ ἱπῖο γοὺυγ ᾿ιϑαγίβ, ἊἽγυ!ηρ, 
ΑΌδα, Εδίμπογ." Οἵ, Ἀοπι. νι. τς, Τῆς 
ἴγεθ Ρευβοῃβ οὗ ἴ6 Ηοἷγ ΤΥΠΙΥ ἄγ ᾿παϊςδίεα 
ἴῃ 1}15 νεῦβο 85 ἰῇ ψῦ. 19) 20, 22. 

19. οαυ ἐδεγεζογε)] Ἧδ τεΐυτηϑ ἴο σ΄. 12, 
ὙΠ ΟΓα [Π6 ἀγρυπιοηῖΐ δὰ Ὀδδη ραγί 4} }7 ̓πίοτ- 
Τυρῖοα ΌὈΥ ΠΙ5 Θπἰδγροιηθηξς οὐ 1ῃ6 τΠεῖὴθ οὗ 
Ομ γιϑ [6 Ῥεδσειλδκου. 
σγαησεῦ πᾶ ζογει πεν] ΒΌΣΤΘΈΒΟΙΒ ἀπά 

ΒΟΪΟΌΣΠΘΣΒ. ἼΤΠὸ ἴνο ννόογάὰβ δὲ ϑϑὰ ἴῃ 
σοπ)υποζίοη ἴῃ [μον. χχν. 23. [Ι͂ἢ 1,εν. ΧΧΙ. ΣῸ 
[Π6 ἰατίογ ννογὰ 15 ιιδϑὰ ἴῃ ἴῃς 5θῆςο οὗ ἃ] οάγξογ, 
“8 50] ΟὈΓΠΘΓ ΟὗὨ [6 ῥγεβίῖ, οἵ ἃ ῃἰγθὰ βογνδηΐ, 
5841} ηοΐ εαἴ οὗ ἴῃ μοὶγ {πιηρ." [1 ἀοδίρηδίοθ 
π6 τιδὴ νγῆὴοὺ [5 ηοΐ ἴῃ6 ὈΓΝΠΟρΡῸ5 οὗ (Π6 
Βοιιϑο ΠΟ], 45 “"ϑίγδαηρεγ᾽" ἀδϑι βῃηδῖθα ἴοϑο ῆοῸ 
δὰ ποῖ {Π6 τρἢϊ5 οὗ οἰ ἘἸΖΘΉΞΠΙΡ. 

ὁμι Ἀιοπυ-εἰίποης αὐἱτὁ ἐδὲ “αἰμ!.} ““Ὀυΐ γ9 
το [6]]ονν- ΟΠ] 26 η5. ὙΠῈ ννογάβ “γα ἀγὸ ἢ 
τοϑὶ οὐ ἴΠ6 διυιῖϊδοΥ οὗ ἴΠ6 Ὀεβὲ Μ55. Τῆς 
βδίηῖ5 Μὴ νΟπὶ ΤΟΥ ἅτ τηδάθ ἴοὸ ϑῆδγο 
ΟἸΕΙ ΖΘΏΒἢΙΡ ἀῇὸ ἴῃοϑβο Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἴπ6 ὈΟΩΥ 
ξογτηθὰ ὉῪῚ [ἐνν5 ἀπά Οεηΐί ες. πονν υηϊοα ἴῃ 
ΟὨγϑῖ, νν ἢ ἄσὸ βιιοςοββοιβ οὗ ἴΠπὸ βαϊηΐβ οὗ ἴῃ 6 
οἰά ἀϊδθρεηϑδίίοη 'ἰῃ πᾶνηρ Ὀδοοπθ Οοα 5 
Ροορΐεα. 

φΓ δὲ ῥοισεδοίά 9 Οοα4] δπὰ 50 Ἴσοηίγαϑιθα 
ὙΠ 1[Π6 “᾿ΘΟ]ΟΙΓΠΊΘΓΘ᾽ οὐ Ἰοάξεῦβ, 45 ἘΠΘΥ ἃσὰ 

ἘΡΗΕΘΙΑΝΘ. 1]. ἶν. 17---2:. 

οἰ Ζεηβ νὰ τῆς ϑαϊηῖβ, δηά οὗ τῆς 
Ποιιβοἢο]ά οὗ (σοά ; 

20 Απά δε Ὀυ1 ὕροπ τῆς ἔουη- 
ἀλιίοη οἵ τῇς ἂροβίΐθβ ἀπά ργορδεῖβ, 
6808 ΟἿ γῖβς ΠΙη1561 θαῖηρ τε οΒιεῖ 
ΟΟΓΠΘΓ σἰοηέ; 

21 ἴῃ ψνῆοπηὶ 411] τὴς Ὀυ ]άἀϊπρ ΠΟΥ 

ςοηϊγαϑίεα νχῖῖ ἢ “ΒΓΔ ρΡΟΥΘ᾽ ἴῃ [ΠΕΙΓ αΟΔΙ Υ 
οὗ “οἰ ΖοηΞς.) 866 ηοΐο οἡ ΟΔὶ. υἱ. 1ο. 

20. “1πώ4 αγε δὼ] ὍΠΕ υϑ8ὲ οὗ ἴῃς ννοτὰ 
ἐς βου Βο οἷ " ϑυρρεβίϑ (μδ τηοΐδρῃοτσ οὗ ἃ μουϑθ. 

μῥοη ἐδε γοωπάκέίοη ΟἹ δε ἀῤοσεος ἀπά ῥγο- 
2ε.1 ὑροη [6 ἔουηάδίίἝζοη ἰαϊά ὈΥ ἴῃς ἃ- 
Ροϑίϊεβ δηὰ ριορῃοῖβ, οἡ ννῆϊοῖ, δῆϊοσ 1 μδὰ 
Ὀθδη ἰαϊά, ἸΘῪ ννεγε {Ποηηϑοῖ νος ὈᾺ1Π 45 ᾿Ἰνοὶν 
βίοῃθϑ, αηά ΠΟῪ ὈΥ ΤΠΕΙ͂Γ τι] ΠΙσΊΓΥ Ὀ.11} ΟἸΠ ΕΘ. 
[τ ννᾶ5 [Π6 ννοσγκ οἵ ἴῃ 6 Αροϑβἕϊθβ δηά ἴπε οἰ εῦ 
ἰθδοῆοτβ οὗ {Π6 Αροβίοϊις ἀδγβ ἴο Αγ, ὉΥ 
Ρτεδοπίηρ ΟΝ τσῖ, ἴδε ἐουμπάδιίοη οὐ νυ ΒΓ ἢ {Π6 
ΟΒυτοὶ οὗ ἴδε δυΐυγε νγᾶ5 ἴο Ὀ6 Ὀ.}} ἃρ ( οπι. 
ΧΥ. 20). 

αρουἦφε απά ῥγοῤῥε 1 ὙὍΠ6 ροβιοπ οὗἉ ἴδ 
ἐργορἢοίβ᾽" Δεγ ἰηϑίεδά οὗ Ὀείογο ἴθ ἀροϑί!δβ, 
δηᾷ [Π6 ι,ϑ6 οὗ ἴ)6 ρῇγαϑθ ἴῃ }1. ς, 'Υ. 1. ΤΔ ΚΘ 
ἰῖ πιογε ἴδῃ ὑγοῦδο] ἴπδξ ἴῃς ργορμεῖβ ἤογα 
τηϑδηΐ Γὸ ἴῆοβο οὗ ἴ86 Νειν Τοϑίδπιθηΐ, ννῆοϑο 
οὔἶοξ τὲ νγὰ5 ΟΥ̓ ἴπ6 ἐχροσβιτοη οἵ Ὠινίηθ {τὰ ἢ 
ἴο “ΘΠ τ86 ὈΟΑῪ οὗ ΟΠ γϑι." (Βαϊ 5εὲ Βρ. 
ΔΥ ογάβυνοσί ῃ5 ἀγριπιοηῖ οὐ {πὸ ΟἴΠΟΓ 5146 ἰῇ 
ἢ]5 ποίε σά “ος.)ὺ ὍὕΠο ᾿πηροτγίδηςο οὗ πὸ ρὸ- 
βδιζ(ἰοη ποίὰ ΌΥ 6 ργορῃοῖβ ἰπ ἴ86 Αροϑίοϊις 
ΟΒυτοἢ ἰ5 Ὀγουρὲ ουΐ ἰπ 1π6 Εἰτθὲ Ἐρίβι]ε ἴο 
(86 (ὐογιητηίδηβ, οἢ5. Χὶϊ., ΧΙ.) χὶν, 866 
Ὀοίονν, ἵν. 11. 

δε εὐϊοῦ εογπεῦ φἰ0π|)] Α 5014 ϑἴοῃς οὗ 
ἀοιυθϊο 5ἰΖθ ᾿γίης δὲ {πὸ δηρὶ ννοσε {πε ἵννο 
σὨϊοέ νν8}}15 οἵ ἃ Ὀυμϊάϊηρ πιεεῖ, ἀπά οὐ νυῃϊοῇ 
1ΠοΥ ὈΟΐ᾽ τεσ, 15 σἴοπο γοργόϑοηΐβ (γιϑῖ, 
Ὀοΐῃ 85 ἰδὲ ἑουπάδιοη ϑβἴοηθ οὐ Ὡς ἢ ἴδε 
ΟΒυγο τεβῖβ, δῃὰ 8ἃ5 ἰδ Ὀϊηάῆῇῃηρ μΡονΟΣ 
ΒΟ ἢ ΒοΙὰ τοροῖθοῦ [6 ἔννο οἰειηεηῖ5 οὗ [εν 
δηὰ Οδηῖ]ο. δὲ [58]. χχν!. 16. Α 5ἰπλὶασ 
Ὀμΐ ποῖ Ιἀεηςὶςα] τε ΑρΠΟΥ 15 υἰιϑϑὰ ἴῃ 58. σχυ δι. 
22.) ιιοϊρα ἰη ϑενοῦδὶ ρίδοοβ οὗ πὸ Νὸνν Τεβῶ- 
τπεηῖ, Ἴστε Ης ἰ8 ἀοοοπ θά 85 ἴῆ6 Ἡελδὰ οὗ 
[6 σοχῃοῦ, μι 15, ἴῃς πιοϑδὲ ρῥγο)θοίίης οἵ 
ΡΓοΟιηΘηϊ ϑἴοηῃθ ἰῃ ἴ86 σοσποσ, δεὲ Μαϊΐὶ χχὶ. 
42:1; Αςῖδ 'ν. τὐ χ Ρεῖ. 1. 2. 

ῥίνμε! 7] ὍΠ15 ννοτὰ ΠΥ ὃ6 τεπάογοὰ “οὗ 
1:".--ο [}ἐϑ80ὺ5 Ομϑὶ Ὀείῃς ἰδδ σὨίοῦ σογποῦ- 
βίοπθ οὗ 11,᾽ δηὰ [ἢϊ5 ἰγαηϑιδίίοῃ 15 δαορίιοὰ 
Όγ Βεῆρεὶ αμὰ Ηοϊζῃδυβοη, Ὀὰὲ με Α. Υ.. 
ΓΟΠα ΘῊΡ ἰ5 ἴο Ὀ6 ῥγοξογτοά. 

. 2]. 1. «υδο»ε] παὲ 15 'π ΟΠ γὶσί, οὐ γδοπὶ 
16 υυἱάϊης Γοσῖβ δπὰ ἱπ ννῆοπὶ ᾿ἰ 15 ἔγαπιοὰ 
τοροῖμοσ. [1158 πηϊδίαϊκο ἴο γοπάθγ οη νυ δ Ἶ 
ἢ ὙΠΡορἢγ δεῖ, Γ Πότ, Β6 28. 

αὐ ἐρο δι άϊηὴ ὍΠὸ ἀθβεῆςο οὗ (ῃς Οτεεκ 
ΔΥΕΟΪΘ ἤτῸπιὶ ἴΠπῸ πια] τὶν οὗ ἴῆς Μ55. διδ5 
ἱπάυςοἀ ΨΝΊΟΩΙς δμὰ Ὑγπάλιε ἴο τγαηβίαδϊο 



ν. 22---2.} . 

[τλιηθὰ τορθίθεγ ργόνγεῖ υὑηΐϊο Δῃ 
μοὶγ τεηλρὶθ ἴῃ τῆς ],οτά: 

22 ἰὴ νῇοηι γε 4Ϊ'ϑο ἀγα δι] ἀεὰ 
τορεῖμοῦ ἔου δἂῃ δαδίϊδίίοη οὗ (οά 
τὨγουρῃ τὰς ϑρίπτε, 

ΟΗΑΡΤῈΚΒ Π|. 
9. 7λε ἀΐξααίονε »ιγείεγγ, 6 ἐλαέ 44 Οερίζε 

σἀομέα! ὁέ τασεώ, 3 τᾶς νιασξ ἐμσιυ" το αμῖ 
ὧγ γευοίαίίοη: 8 απαά 19 ἀένε τας ἐλαΐ φγαξέ 

ΕΡΗΕΘΙΑΝΘΟΘ. 11. ΤΠ. 5595 

δέυοι, ἐλαΐ ἡ ἀξ «λομία ῥγεαεδ ὦ. τ 272 
Ἅεείγείλ ἰάενε μοί ἐο γαΐμ! 707 ἀὶς ἐγεῤεμαζίο», 
14 απᾶ ῥ»αγείλ το ἐλαῤ ἦεν πιαν ῥεγεεῖνε δέ 
ζ,,εαὐ ἰουε οΥ Ολγεσέ ἐοισαγαὶ ἐλεηε. 

ΓΗΟΣ (18 σδυβε 1 Ρδι], τῆς ρτὶ- 
ΒΟΠΟΓ οὗἩ Ϊ|εβιι5 Ογβῖ [ογ γοὺ 

(εης]ς8. 
2 1 γε ἢᾶνε ἢεαγά οὗ τῇς ἀΐβρθη- 

βλτίοη οὗ τῆς σγᾶςε οἔ (σοά ψῇ]ς ἢ ἰ8 
σίνθη πι6 ἴο γου-ννατάὰ : 

ρα Οἢ ὈλΠαἰηρ,,) “ονοσγ θη." δηά 5ενο- 
ΓΑΪ ςοτηπηερηϊαΐογϑ, Ἰπο] υάϊηρ ὀνθ Μογοσ, σοη- 
δἰάοσ [δὲ ἰἴ 15 ΠΟΟΟΒΘΑΓΥ 850 ἴο [γϑηβίδίθ : ὑυζ 
ἴῃ Ηδ]]θηϊϑιῖς Οτεοὶς ἴῃς ἃσίις]ο 15 ηοΐ ἴῃ 4]] 
(8565 τοαιίϊγοά. ὅδ66 [Κς ἵν, 13; Αςίβ ᾿ἰ. 26, 
Υἱ!. 2: ΕΡὮἢ. 1Π0Ὶς (νΒογα 566 ποῖθ); [᾿βορῇ. 
.Απίϊ4.᾽ 1Ν. ς. 1. ΝᾺΑῪ [5 δῦβθηςε 5 ηοΐ Π- 
Κποννὴ ἴῃ ὈΟΪΉ ΘΑΙῪ ἀπά ἰδίου οἰδϑϑῖςδὶ Οστοεκ. 
5866 Ησπι. "1].᾿ ΧΧΙΝ, 1ο7; Ηδ5 " Ορ. εἰ [)165,᾿ 
ξεῖο; Τπιυογά, 11. 42; δηὰ Βρ Ϊ|δοοῦβοῃ 
Ὠοΐο ἴο [ρηπαίϊιι5᾽ " Ερ᾿ϑῖ. δὰ Ἐρἢθϑ.᾽ ς. ΧΙΙ. 
“εἰν »'ανιεά ἰοσείῥεγ] ϑδοὴ βἴοπο ἤίεηρ, ᾿πΐο 

(ῃαὶ ποχὶ ἴο ἴἴ, ἔογ [(Π6 βίγεηρίῃ δηὰ ἔογ ἴΠ6 
ΠοπΊΘ η655 οὗ ὑπὸ Ὀυϊ]άϊπρ---ἃ ἀθοοτιρίίοη οὗ 
18 ἰάοα] Ομυγοῖὶ: ἴδ δοίπδὶ Ομ γοἢ πᾶν 6 
ἐχρηΐ δ ἴη6 ἴορ δϑιιπάθγ" δηὰ γεῖ χοπδίη 
ΟΠπ κι ΟΠυγοῆ, ργονιάθὰ τηαῖ “10 σοπίϊπιιο5 
01] ἀροη τῆ6 πιαίη ἔοιηάδίοη ᾽ δὲ ἴῃς Ὀοξίοτῃ 
(Βοοκον " ςεϊ. Ῥοϊ.᾽ ν. 68. 6). 
Σ͵οαυε! } σοηΒΙΔΏΓΥ τἰβίηρ τῇ Πεῖρῃς ὈῪ 1Π6 

ςοηίϊπιυδὶ! δάἀβιτίοη οὗ ἰάγεῖθ οὗ πὸνν βίοῃββ. 
Το οἴοῃθϑ ἀσὸ πηθη, ἰδ! οπθ αἴϊζογ [ἢ 6 οἴου, 
ἃ5 βοπογαϊίοῃ ρᾶ5565 δίζογ ψοπογαϊίΐοη, οἡ (ἢ6 
ἔουπάδιίίοη οπσθ ἔοσ 4}} ἘϑιδὈ ϑηθὰ ὉΥ 1Π6 
Αροβῖϊοβ. Τῇῆο ἰάθα οὗ ρτονίῇ οὗ ἀοοίτίης ἰ5 
4]1Θη ἔγοπὶ ἴΠ6 ρᾶϑδαρθ Οἵ, σ Ρεῖ. 1. ς. 

απ ῥοίγ ἱεριρίο ἐπ δὲ 7ογ ἃ ἈΟΙΥ ΟΠ γϑδη 
ἴδ ρ]6. Τὸ Οἤυτοῇ ἰ5 ἀθοϊαγοὰ ἰο Ὀ6 ἴῃς 
ἴοπιρ!ο οὗ Οοά ἰπ σ ον. ἐἰϊ. σό; 2 Οονυ. νὶ. σό, 
δηὰ ἰζ ἰ5 οα]οὰ ΟὨγσῖ 5. μοιιβο ἰη ΗδΌ. 11}. 6. 
81 Ῥδιι}] 5 ἘΡρμεβίδῃ γρδάθγβ ὑνου ὰ ἠδίμγα "ῦ 
σοηπῖγαϑε [6 5ρίγιῖυαὶ (γι ϑιίαη ἴοπῚρ]6 ἤογα 
Ρογίγαγοά νἢ τῆς πηαίογίαὶ πραΐμθη τοτηρὶθ 
ὙὨΙΟἢ ννᾶ5 50 ΓΑΠΊ ὰγ ἃ σἰσμῖ ἴο ἴπεῖα, θὰ 1ἰ 
15 ποῖ Πκοὶγ τῃαὶ 81 Ῥδιι)], ΠΕΓῈ ΟΥ̓ εἰβθνν θΓο, τὸ- 
ἔοτβ οἵ δ υἀδς5 ἴο ἴῃς ἐδ πιου5 ἴθ ρ]6 οὗ ΑὐθΠΊ 15. 

Δ. 15 «αὐδο»!] ῬΟΒϑΙΌΪΥ “ἴῃ ΜΒ ἢ,᾽" 5ς. 
[πὸ ἰοπηρία. 

γε αὐτο αγὸ ὀιμρά ἰορείδεγ) Ὑ ἰπδὲ νγογα 
Οεπιῖ]ο5. (ἰ. 11) ἃπὰ βἴγαδηρεῖθ (1ϊ. 19) δηά 
ἀοδὰ ἴῃ ἰγεϑραβϑεβ δῃὰ 51Π58 (Ἰϊ. 1) δὰ ΠΟΥ 
Ὀμ1 ἴῃ 85 ᾿νίης σίομδβ νἢ ἢ οἴ ΠΘΥ5. 

ὅπ ῥαῤ[αίίοπ 9ΚΓἡ Οοά ἰδγοωχ ἐῤε δρὶνγι 
ἀν ῆογο Οοὐ ἀννεῖὶα Ὁ Ηἰ5 ϑδρίπι." Τῇ 
ΟΒυτΟἢ 18 {πὸ δροάθ οἵ ἴΠ6 δρὶ γιῖ, 45 1πΠ6 πραγί 
οὗ οδοῦ Ὀδι ον ῦ ἰ5 (2 οσ. νὶ. 16). [πῃ Ὀοΐἢ 
ολϑο5 ἴπ6 Παδιϊδιίοη 15 οὐζΐοη ἀεοῆ]ὶρθά, δηὰ 16 
᾿ηἀνν την δριτϊϊ 5 συιονοὰ ἀπά ργονοκθὰ ἴο 
ἀεραγῖ, Ὀυϊ Ηδε δϑίάεβ {Πογὸ 511}, ἃ5 ἰοπξῷ ἃ5 
(86 τοπλρὶς σοπίϊπιιθ5 ἴο 6 ἴῃε 1, οτγα 5, οὐ 86 
ἸΏΔῺ [85 ποῖ οραϑοά ἴο ρείοης ἴο (τσ, 

ΟΗΑΡ. ΠΠ1.1. ΟΟΜΜΕΝΟΕΜΕΝΤΥ ΟΕ ΡΚΑΥΕᾺ, 
ΟΟΜΡΙΕΤΕΡ ΙΝ νυ. 14----2ῖ. 

1. ον ἐῤὶς εαι 6] δῖ Ῥδι)] μανίηρ Πηϊϑῃοά 
ἢϊ5. ροτγίγα πγο οὗ τῇς ΟΠυγοῖ, σοηβιϑίίηρ οὗ 
]ενν δηὰ σσεπῖ]δ, ἐουπάθα ἀροὴ (ἢ τίβε, 01] 
ἊΡ ΒΑΓΠΠΟΠΙΟΙ5ΙΥ οἡ Η!Ππὶ, ἀπά σοηϑιαξίηρ [Π6 
Βδιἑδίοη οὗἉ ἴμ6 ἰηάννε! ! ηρ ΗοΪγ Οδοβῖ, οβὲτβ 
Ὁ ῬΥΔΥΘΥ ἰῃαΐ ἢ]5 σοηνετίβ τῆᾶὺ γίϑε ἴο ἃ 6}}} 
ΔΡΡΓοποηβίοη οὗ ἴῃ Ὀ]οσϑοα ρυν! θρο5 οὗ νυ] ἢ 
[ΠΟΥ πᾶνε Ὀδθη τηδάς ραγίδκεσθ. Αςοοσάϊ δῦ 
ἢ6 Ὀορῖπθ, “ΕΟ (ἢϊ5 ουδὲ 1 Ραυ]"---δυῖ 
Βανίπε βοΐ 50 ἕδγ, ΠῈ ϑηῖοιβ οἡ ἃ ἀϊξργεββίοη 
ννἢςἢ του Βἢ ἱπιγοάιποοα ἴῃ (6 ἔοιτῃ οὗ ἃ 
ἰργεβϑίοῃ δεᾶσβ ἱπιπηθαϊδίεὶ Υ οὐ {πὸ πιδὶῃ 

Οδ]οοῖ οὗ τη6 ΕρΙ5116) γχεϊδξιηρ ἴο διπηβοὶ πὰ 
815 ΟΠςΘ6, νυ Ιοἢ ἸΔϑῖ5 ἔογ (Ὠιγίθθη νϑῦϑοϑ, αἵ [6 
σοποϊυδίοη οὗ νος ἢ 6 τοϑυπλθβ (Ὁ. 14) 
[6 588πὶ6 ννογάβ, “Ἑοσ {Π15 σδυδὲ 1" ---1ακηὰ 
Ποπιρ]εΐοβ {π6 βοηΐθῃςς νυ ἢ “ὍΟΥ ΤῊΥ ΚΠΘΟβ 
ὑηΐο (ἢς Εδίπογ.. τπδῖ 6 ννου]ά ργδηϊ γοιυ.᾽ 

δὲ ῥγίσοπεγ οὔ ὕει Οῤγ 79 Υ γοῖ Οεημ 64} 
Εογ ἴῃ σοπιπΊοη ἴογπι, “πο ΑΡροϑβίϊβ οὗ [658 
Ομεῖδὲ ἔοσ γοι (θη ι]65,᾽) 6 ϑδιιθϑεζιῖεβ ἰῃ6 
ννογὰ “Ργιβοηοσ," ἀεδοπρίνε οὗ δ]5 ρῥγεϑεηΐ 
εϑίδίθ ἰῃ Ἀ οπΊα. 

2--132. ΘΟΙΕΜΝ ΑΕΕΙΚΜΑΤΙΟΝ ΒΥ 51 ΡΑΌΙ, 
ΤΗΑΤ ΗΙΒ ἹΝΒΙΟΗΤ ΙΝΤΟΎΠΕ ΜΥΒΤΕΚΥ 
ΟΕ ΤῊΕ ΟΕΝΤΙΙΕ ΑΓΟΡΤΙΟΝ ΝΝΑ5 }]1- 
ΨΙΝΕΜΥ ΟἸΝῈΝ, ΑΝῸ ΤῊΑΤ ΗΕ ΗΑΡ 
ΒΕΕΝ ΑΡΡΟΙΝΤΕΡ ΒΥ ΟὙΟΡ ΤῸ Η18 
ΟΕΕΙΟΕ ΑΒ ΑΡΟΒΘΤΙΕ ΟΕ ΤΗῈ Οεν- 
ΤΙΠῈΒ ΑΝ ἘΝΙΠΙΟΗΤΕΝΕΒΚ ΚΝ ΤΗΙΒ 
ΜΥΒΤΕΚΥ. Οἵ, (Οἱ. 1. 23---.29. 

Δ. 17. γε ῥᾷᾳυε ὀεκαγ ΤὨΐβ ρῆγαθο ἀθδ8 
ποῖ Ἔχργοβ8 ἀοιδί. Ἀδίθογ [ἃ ὀχργεβϑοβ, 'ῃ ἃ 
δθηῖ]6 ἔοττῃ, 84 δβϑισγάησα οἡ δὲ δι} 58 ραγῖ 
[δῖ ΠΟΥ ῥαά Βοαγι---1 γε Ὠοαγά, 45 ἱπάθεὰ 
γε ἀϊά Πεοαγ᾽ (ςξ, (οἱ. 1. 23). [ξ ννου]ά, μονν- 
Θυθσ, ἤᾶνθ ὈΘΘῃ πηοῖὸ ἡδίιγαὶ ἴοσ δ: δι) ἴο 
δᾶνθ νυγιτῖοη, “᾿ϑ'ποθ γὸ ἄμοαυ" (ταῖμουγ τῆδη 
“ραγὰ οὔ"). [Ε ῆς Ερ ϑῖ]ς δά Ὀδθη δα ἀγεοϑϑθὰ 
σοἰείγ ἴο τῃηαϊῖ ΟΠυτοἢ ἴο ννϊςἢ πὸ δὰ ρεγϑοῦς- 
ΑἸ ““ἀδοϊαγοά (ἢ6 γῃοΪο σουπϑεὶ οὔ Οοά;᾽" 
δηὰ νῃοθο Ῥγοβυγίοιβ δὰ “[4]||1Θὴ ὑροη ἢ 15 
ΠΕῸΚ δηὰ Κιβϑοά ἢιπ1᾽ 45 {ΠῸῚΓ Εδίποῦ ἢ Οοά 
(Δςᾷδ χχ. 37). ϑ8δε6 [ηἰγράμςοτοη, ὃ 3. 2. 

ἐδε ἀμῥομαηίοη οΥ ἐῤὲ ργαζε οΓ Οοά] ἴῃ6 
ἀϊνίηθ ἀϊδροηβαίίοπ ὙΠογοὺυ ἔπε σγάσθ οὗ σοά 
νν85 ἔγεοὶν Ὀεβίονεα οἡ δῖ Ρδὺὶ] ἕοσ ἴδε Ὀδπεδὲ 
οὗ (δε. Οεῃῖ 65. 



556 

τόσ, α 
ἐπ ἐς δέ- 

.32»ονε. 

42 ον τἢδῖ ὈΥ τενεϊδείοη ἢς πηδάς 
Κποννῃ τπῖο π|ὲ 8 τηγϑῖοτΥ ; (45 1 
ννγοῖς " δίογε ἴῃ ἔενν ννογάϑβ, 

4 ν»εγεῦγ. νγνῆδῃ γε τεϑαά, γ8 ΠΔΥ 
υπάεγοῖλπὰ ΤΥ Κπον]εάραε ἰῃ ἴδε 
γλγϑίετγυ οὐ (ἢ τ5Ὸ) 

ς ΝΒΙΟΝ ἴῃ οἵδ ἂρὲβ8 ννᾶ8 ποῖ 

8. Ησαυ δαὶ ὃν γευείαλίοη δὲ ριαάδ ἔποαυη 
μπίο »)] ΝΔΙΩΘΙΥ Ὁμδὺ ὉΥ ΣΘΥΘΙ Δί ο ἢ 
ὌΒΟΣΤΘ Ἧ88 .:840 ἘΚΠΟῊῪΠ πο Σ26, Οἡ [6 
δυϊδογιῖγ οὗ ἴῃς ὑθ5ὲ Μ55. 

ὁγ γευεία!οη} 866 Οδ]. 1. στό; Αςῖἴβ χχίϊ!. 
21; 2 Οοι. χὶϊ. 1. 

ἐῤὲ »ιγσογν} ἴῃθ. δάορίοη οὗ ἴῃς Οδηξ]ε5, 
85 Οχρ]διηθὰ ἴῃ υ. 6. 

4: 7] αὐγοῖε αἴόγε ἱπ ἥζαυ «νον. 1.6. 45] 
δᾶνο 5ῃογν νυγθη ἀρονο," νἱΖ. 1 ἴ. 9 δηά 
4150 ἰπ ἰϊ. 11---ἢ13. 

4. Ῥογεὐν} 1ὰ τοβασά ἴο ἡ 16, [Πδὲ ἰ5, 
{86 ῥσγονίοιυϑ ρᾶϑϑαρο γοίογγοα ἴο ὉΥ [ν1Π|. 

«υδὸη γὲ γα Τῇ Βριϑῖ]65. ννεσὲ ἴο Ὀ6 
τεδὰ αἰοιιὰ ἴὴ τῇς ΟΠυτοἢε5 (566 (ΟἹ. ἵν. 16). 
[{ δὲ Ῥαὺ! ῃαὰ Ὀεθη δα άγοβϑιηρ ἢ ΕΡἢ βίῃ 
ΔΙοπθ, ἰξ 15 ὕὑπ|1|Κοὶγ παῖ πὸ ννουϊά ἢανὸ δρ- 
ΡῬοαϊθά ἴο ἃ ῥγοόυῖοιιβ ραϑϑᾶρὸ ἴῃ ἴῃ1|5 Ἐριδἕὶθ 
ταίῃοι {πη ἴο {Πεῖῦ ρεγϑοηδὶ Κπον]θάρο οὗ πὶ 
ἔοτ ρτγοοῦ οὔ δὶ5 ᾿πϑίρῃξς ἱπίο πὸ τηγϑίοσυ οὗ 
ἴΠ6 δαάορίίοη οὗ ἴμ6 (ὐοπί]ε5. πο ἴπ6 σουθ- 
ὩΔηϊ. ᾿ 

γέ γῶν μπάδεγείαπά μῖν ἐποαυίράσε ἱπ ἐδὲ 
»Ἠγ}.16γ} ο9Χ7 Οργι 1] γ9 οἂπ ῬΘΙΟΘΙ͂ΨΘ ΙΩΥ 
ἀπο] 11} ῷς 6 π09 οὗ ὍΠ:9 ΣΠΥΒΌΘΣΥ οὗ ΟἸχΣίβῦ; 
ἔγτοπλθ ννῇθηςθ ΠΟΥ ΤΙΣ ἱηέογ {πὶ ἢ6 ννᾶϑ5 
ἀϊγοςῖγ ἐπ] ἢ ϊοηθὰ ἀροη ἃ ὉΥ ΟΠ γιβὶ πανὶης 
τουθαϊεά τ ἴο Ὠϊπὶ (Ὁ. 3) [5 σα] θὰ “186 
Ταγϑίοσυ οὗ Ογῖβε ἢ Ὀδοδιιϑο ἴῃ6 βυ )]θςὶ οὗ ἴδῃς 
ΤΑΥΒίοΓΥ ννὰ5 ἵἴπ6 (ὐεῃῖ!]ς δάἀορίοη ἴῃ (μη. 
οὐ (οἱ. 1. 27. 

δ. ἐπ οἱδεν ασο}] Μεγοῦ τγδηϑίαῖοβ “ ἴο 
ΟἴΠΟΥ ξοπογδίοῃ5᾽--Π ΠΟ ΟΟΘΘΑΓΙΪΥ. 

“0η4 9 πιο] Τσοηίγασίοα ἢ [ἢ6 Δροϑίϊθς 
δηά ρῥγορῃοῖϑ οὗ ἴῃθ ποχὲ οἰδυϑθ. Μέρη, 85 ϑιιςἢ, 
ὑνοο ἱσηογαηῖ: ἰἃ ννᾶ5 τονθαϊθα ἴο βοπὶθ οὗ 
ἴεπὶ νν πο νύόγο ροϑίΐϊθοα ἀπά ργορῃεῖίβ. δῖ 
Ῥδμ] ἀοδβ ποῖ βὰν ἰἢδί ργενίοιιδ ξεπογδίοηβ οὗ 
τηδηκίπα ἢδὰ ηὸ Κπον]οάρσε οὗἨ ἴθ ΤΥ ϑΙΟΓΥ, 
δυΐῖ (αὶ ἴπογ ἢδὰ πο δον πον ]οάρε 45 παὰ 
Ὀδοη βίνεη ἴο ἴῃθ ἀροβίϊθβ ἀπὰὶ ργορῃοίβ ὈΥ͂ 
ἀϊτεςῖ γενοϊφίίοη οὗ {πΠ6 δριγίῖ. δοπὶθα Κπονν- 
Ιοάχο οὐ {πὸ συῦδ)]εοςϊ ννᾶ5 σταπίοα ἴο ἴῃς [νυνδὴ 
Ῥτορδοίβ οὗ οἰά. δεὲ οι ἴχ. 2ς; Αςῖβ χυ. 
17. 

μηῖο ῥὶς ῥοὶγ ἀρουτε! απά ῥγοῤδει.7 ἴτε ὑσο- 
δοί5 οὗ ἴῃς Νὸνν Τ οϑίαιπηθηῖζ. ὅ66 1. 2ο. ΤΏϊ5 

15 ἴΠ6 ΟἿΪΥ ρδϑϑαρο ἰῃ ϑογιρίατε ννῆογο ἴΠπ6 ΠΟΥ 
ἕατα τ σοπ) ηςσίίοη οὗἁ ννογάϑβ "ΠΟΙ Δροϑβί!θβ᾽" 
ἶ5 ἐουπά. ὙὍδο οριμεῖ ἤοτο οηρἤ 51:26 5 {ἢ 
ἀϊδιϊποίίοη Ὀεῖννοοη (Π6 ἀροϑίϊοβ δηὰ ρῬγορῃείβ 
Ου ἴδε ομὲ βδηά, ἴο ψβοπὶ ἔμ6 πλγϑίεσυ νγᾶ5 

ἘΡΗΈΕΘΙΑΝΘ. 11]. . [ν. 3-.-6. 

πλδλὰς Κηοννη ὑπο ἴῃς 808 οὐ πηδῆ, 
85 ἰζ 18 ΠΟ γανθδὶεα ιπῖο ἢ]5 ΠΟΙΪΥ͂ 
ΔΡΟΒ[Ϊε8 ἀπά ργορῇεῖβ δγ τῆς ϑρίγί; 

6 παι τῆε (σεητ68 5ῃου]ά δὲ {ε]- 
Ἰονν εῖγβ δηά οἵ τῇε 5Ξ4π|ὲ δοάγ. δπὰ 
ΡΑΓΆΚεῖβ οὐ ἢϊ8 ργοπλῖβα ἴῃ (ΟΝ γῖδε ὉΥ͂ 
τῆς ροβρεὶ: 

Γονϑδὶ θά, δηά ἴῃῸ 8οῃη5 οὗ πιῇ οὐ ἴῃς οἰδετ, 
ψγῃῸ νετὸ Κορὶ ἰῃ σοπηιραγαῖνε ἀᾶγκ πὸϑ5 δρουῖ 
ἴ. [ΙΓ 41} (Ογιϑίίδηθ νσογθ Ποῖ (1Π6 ννοτὰ 
ἐἰ 541 η[57 15 ἴῃ {Π6 ΟΥ̓ΙΚΊΠΔ4] [ἢ6 58 Π|ὸ ἃ5 ““ΠΟΙΪΥ 
ἃ ,ογμονγὶ ἴῃ δροϑί!οβ. 

Θ. Τραί ἐδὲ Οεπείρε τῥομίά δὲ ει οτυδεῖγε, 
απά ο ἐῤὲ «αν δοάγ, απδ ῥαγίαζεγι ὁ δὲς »γο- 
».6Ὶ “ἼΤδδὶ ἴῃ Οδηςε5 ἃ Σθ ἔο] ον - ΒΕ ΓΒ, 
δηᾷ οἵ ἴπε6 βᾶπιεὲ Ὀοάγ, δπὰ ραγίακειβ οἵ ὕὉ89 
Ῥτγοιηῖ56.") ὙΠῸ ΑΟΝ. Ἰοϑεβ ἃ ροϊηΐ οὗ 5ιπ|:]ἃ- 
ΓΙ Υ ἴῃ ἴδὸ ἴῆτεο Οεπῆ]ο ῥίνη θρεβ ὈγῚ ποῖ ὃχ- 
Ὀτοϑϑίηρ ἴῃς ἔογος οὗ ἰῃς Οασδοκ σοπιροιης5 ὈΥ̓ 
ἴῃε δαπι|Ὲὸ Επρ]Ι5ἢ ννοσγά, 1, “" Ποῖγα ἰοροῖδοτ, τἢ- 
σορογαῖδα τοροῖμοῦ, βθάγοῦϑ ἰοροῖῃοτ." ὙΠΟΥῪ 
ΑτΘ ποῖ δεῖ αἰΐζεσ ἴπ6ὸ [ον 5, Ὀμῖ ἰοροῖβοῦ 
νυ ποτὰ; ποῖ δἰἰλοποά ἴο (ἢ Ηφῦγονν ὈοΟάγ, 
Ὀυΐϊ ἱποοτροταϊοα ἱπίο ἰἃ τομοίποῦ ἢ τῆς 
Εἰεσηθηΐ (πδΐ Ὀγονυ! ΟΌ ΘΙ Υ σοηβιτυϊοὰ τ; ποῖ 
τοορίνουϑ οὗ ἴΠ6 ργογηῖδθο δέῖογ οἴμοῖα δὰ Ὀδεη 
βαϊ5ῆοά, Ὀυΐϊ ραγίδκετ οὗ 1ξ τοροῖμοσ νυ 
[Ὠδη,. 
“εμραυ-δε ἢ Αἱ 51 Ῥδιυ]δ σοηνειβίοη Β6 

νν 85 σοι] 5ϑοηθα ἴο ρῸ ἴο ἴῃ Οὐοῃῖ!]65, "(ηδῖ 
ΠΟΥ ταρῃϊ γοοεῖνο Του νη 655 οὗ 5115 μα ͵)ηπ- 
ἐξογίΐαπεε Δτη θὰ ἴμοπὶ νυ ἢΙςἢ ἀγὸ βδης θά ὈΥ 
[Δ 1 ἢ (Πδΐ [5 ἢ πιθ΄᾿ (Αςἴβϑ χχνΐ. 18). ὅὲ6 4150 
(οἱ. 1. 12ζ. ὍἢΙ5 ἱπῃεπίδησο, (6 ϑδρίτιίιαὶ 
ςουπίεγρατε οἵ ἴθ δαγ ΠΥ ΟΔηλδη, 15 ἴῃ 115 
ΟΪΕΙπιαῖο δηαἸγϑῖ5 ἰἢς ροβϑοβϑίοη δηά ἐπ͵ογ πιοηΐ 
οὗ (86 δριπὶ οὗ Οοά, ἴπε βαγηϑϑὶ οὔ ννῆϊςἢ ἰ5 
ξἰνθη ἴο Ηἰ5 ρθορὶθ ποῖὲ ἃ5 ἃ ρίθάρε οἵ {}} 
ἔοι Ὠογραξίοσ, 866 ποῖθ οἡ ἱ. 18. 

}αγίαζογε 97 ῥὶς ῥγονη 6] “οὗ Ὁ86 ργοπηῖϑθ." 
ΤὨε [Ὦγθο ἀβϑυγδηςοβ πηδάθ ο Α Ὀγαδαῖα ἴῃ Οεη. 
ΧΥΠ. 4--8, (1) ἴπδὲ 6 βῃου!ὰ Ὀ6 ἴῃς ἐδίϊ εν οὗ 
ΤΆΔΗΥ πδίϊοηβ, (2) ἴδδῖ ἴῃ σονεηδηΐ Ὀεΐννεεη 
Οὐοά πὰ 5 5εεἀ βῃοιυ]ά ὃ οὗ ρεγρεῖιδὶ ἀυγᾶ- 
ὕοη, (3) τῃαξς 15 5θβὰ 5ῃουϊά ᾿πῃογιῖ σδηᾶδη 
δηὰ ΠοΪά ᾿ἴ 45 Δη δνϑυ δι ηρ ῬΟϑϑθβϑίοπ, 9ΕΘΠῚ 
ἴο ᾶνθ σοὴδ υὑπάογ ἴῃ παπὶὸ οὗ “πε ρσγοπηῖϑο." 
ὙἼΠΟ ῥγοπ56, Ὠεγῖο σοηβηρὰ ἴο ΑὈγαῆδηλ᾿ 5 
σμΠάγοη τη {πὸ βοϑῇ, ννᾶ5 πον ὀχίοηορά, ἰῃ [18 
βΒρι Πίυδ] ϑἰηιβοδίίοη, ἴο ἴποϑθ ννῇο, Ὀεὶπρ 
δάορϊιοά ἴῃ (ἢ γίϑε, (1) μδά Ὀδθοοπιθ ἢ! 5 βριγιϊυαὶ 
ομ]άτοη, (2) εσε δἀπλϊοά ᾿ηΐο {Π6 πὸνν σονὸ- 
ηδηΐ ἢ Οοά, (3) μὰ οδίαιποά ἴπδ ργοπιϊϑοὰ 
ἱπῃογιίδησθ. 8661. 11, 13,14, 18. 

πη Ορνα ἴθ ΟὨτιδὺ σ0808, 2.Φ. 45 
ΘΟ  5114Π5. 

ὁγ 1δὲ χωρε[ ὙὌΠὲ ργεδοδιηρ οἵ {πε Οο5- 
ΡῈ ἴο {Π6 (ὐοπεἶθϑ ννα5 ἴῃς Ἰηβιπιθηϊδ] σϑ56 
οὗ (δεῖς οδίδιπιης ἴποϑθς Ὀγίν!]  ρθ5 Ὑνῃῖ ἢ 186 
16νν5 οἰαίπηοὰ οχοϊυπίνεϊγ ἔογ τῃοηλϑοῖνεβ. 



Υ. γ---το.] 

 ἉΝΒΕΓΈΟΙ͂Ι νγὰβ πιδάςδ ἃ πλϊηἸβἴεγ, 
Δοςογάϊηρ ἴο ἴῃς ροἱές οὗ τε ργᾶςς οὗ 
(οὐ ρίνεη υπῖο πιῈ ὈΥ ἴῃε εἴεοτι) 
σνογκίηρ οὗ ἢϊ5. ροννεσ. 

8 ἰϑηῖο πι6, ννῆο πὶ 1658 ἴπδπ 
τὴς ἰελϑὲ οὐ ἃ}} βαϊπῖβ, ἰ8 [8 ργᾶςς 
δίνεη, ἴῃαῖ 1 5Που] 4 ργεᾶςῃ ἀπιοηρ 
ἴῃς (Πεμτ|65 τῇδ μβθλγσῃδθϊα τς ἢ 65 
οἔ ΟἸγῖβε, 

7. φίυεη μπίο πιῇ ὙὮΘΓΟ 15 δἰπιοσὲ 6 4ι1.4] 
ΔΌΪΠΟΥ Υ ἔογ πλακίηρ ἴΠ656 ννογὰ5. ἀρτύθὸ ἢ 
“ἰ ογ Π ἐργαςς ;)" [ῃ6 56η56 5 [6 54Π16 
ἴῃ οἰ ΠΟΙ ςᾶ56. 

ὁν ἐῤε ἐ7' εἰμα] «υονἀἰηρ ὁ ῥίὶ: βοαυογ Ὑ 656 
ὑνογα5 ϑῃοι)]αὰ ὑ6 Ἰοϊηθαὰ νυν “41 ννᾶ5 πιδάθ ἃ 
ΤΑΪ 516," ἃ σοπιπηᾶ ὈεΙης ᾿πϑογίθα δέον “" ρίνθη 
Ὀηΐο πι6.᾽) δὲ Ρδ}} αἰἵγιθϊθ5 ἴο (ἢ6 ννογκίηρ 
οἵ σοὰά ῃποΐ οὔἱΪγΥ ἴδε ο4}} δῃηὰ ἀρροϊηϊπιθηΐ ἴο 
ἢ]5 ΟΠς6, ννῃϊο ἢ νοῦ πηδάθ ὁοηςθ ἴογ 4}}, ὃδυῖζ 
Αἰ5οὸ ἴῃρ δὴν δεῖ οὗ ἢ]5 πνίηἰβίτγ. (Οἔ. (οἱ. 
'. 29. “1 Ιαδουτγ, δἰ τνιπρ δοσοζάϊηρ ἴο δ5 
ννογκίηρ νος ἢ ννογκεῖ ἴῃ πὸ πλ  ὨΓ|γ.᾽" 

8. ὕλμιο »ηδ, αὐδὸο αν» ἰρ. ἐδαπ ἐδὲ ἰεα Γ᾽ 
αἰΪ “αἰπ. 1] ὌΠ πουρῃῖ οὗ δἰ5. ρεγϑοηδὶ πῇ- 
ὑνΟΓ 655 15 ΠΟ 5 ΔΉΓΥ σοπηροϊεά ἴῃ δ1 Ρδιι}}5 
ταὶ ἢ 1Πδὶ ΟΥ̓ Πὶ5 Π}ΠΙ5ΊΓΥ, δηα τ 4}1}5 ἢρ ἃ 
πο ηρ οὗ 561{-ἀὈαδεπιθηΐ ἀπά ἢ ΠΊΠΥ ννῃι ἢ 
566 Κ5 οἷἱ τπιι5}4] δηὰ δποπηδ]οι 5 ἔογπιβ οὗἉ 
ὑνοτάς (106 ννογὰ ΠογῸ υδοά 15. ἃ σοπιραγαῖίνο 
ἔογιθὰ ἔγοπι ἃ ϑιιρογίαςινθο, 8ἃ5 ποι νγὸ 
Βῃοι ὰ σὺ ““Ἰολϑίοσ ἴλη 4}} Ὁ τσ 1Δη5}) ἴο 
ΘΧρτοθϑ 156}. Οἷ σ Τίπι. ἱ. 12. 

ΜΞ. 1 ργαζό ψίυεη) ὙἯΔ88 [818 ΕΥδ06 
εἴνϑει. 

ἐῤαὶ 1 «ῥομά ῥγεαε δ Ἐδίμογ, “ ἴο ῥγθδοῆ." 
 τὴὸ ἔογπι ""ἴηαϊ 1 ββου]ὰ ργοδοὴ " Ὀ6 υϑοά 
ἤσγο, 1 πιυδὲ αἷθο Ὀ6 υϑοὰ ἴῃ ἴῃ ποχί νϑῦϑο, 
“ἐ δῃὰ μαΐ 1 5ῃοι]ά πιαῖκε.᾽" 

α»ποηρ δὲ Οεπη τ} Οτ, “"ἴο ἴῃς ΟεπΈ]65," 
δοςογάϊηρ ἴο ἴῃ6 τοδάϊηρ οὗ (οάϊςος ᾿ὲ, Α, 
Β, Ὁ. 

δὲ μπσεαγεῤαδίς γε δε. 8εε Ἀοπι. χὶ, 32. 

Θ. 4“ ποῖ οΠΪγ Οδηῖ 65. Ὀυς 41. Ηϊς 
ἀροϑιοϊδίς νγᾷ5 ἰῇ ἃ 5ρεςῖδὶ νυδύ ἴο ἴῃς (επί! 65, 
Ὀυΐϊ ὉΥ Πὶ5 ἰοαςῃίηρ ἢο δη] ρἢἰοποὰ [ον δηὰ 
Οοπῖ 6 αἰϊκθ 45 ἴο Οοάβ ρίδη οὗ δάορξηρ ἴδ 
Ἰλίϊον δηὰ ρἱδοίηρ ἴπαπὶ ἀροπ δὴ ΘαυδΙ ν νυ ἢ 
(6 ἐΟΥὐπΊεΓ; ΠΑΥ͂ ΠΊΟΓΕ, ἢ6 γᾶν 8η ᾿πϑιβῃϊ ᾿πηῖο 
Οοὐνξβ Ἄςοιιηϑοῖς ἄνθη ἴο δι} 6 ]1ς 1η 16} οης 68, 85 
δχρ δἱποά ἴῃ συ. το. ΤῈ ψογὰ δ" πθη "ἢ ̓ηἴγος 
ἀυςοδὰ ἴῃ ἴῃς Α. Ν'. 5ῃοι ἃ Ὀ6 οὐ οά. 

«υδαὶ ἢ. ἐῤε γε] οαυεῤὶρ ὁ ἐδὲ γιγείογ} ὙἈδῖ 
58 186 ἀϊδπδροπδαύϊου ΟὗἩὨ δὴ τηγδύογν. 

ἼΠ15 σῆδηρε ἢα59 ἴο Ὀ6 πιδάδ ἴῃ ἀοίογεηςο ἴοὸ 
[8ὲ6 δυὐϊπογγ οἵ ἴὴ6 Μϑ55. δηά δοςογάβ. ἢ 
{6 56η96 γρητιγοὰ Ὀγ ἴῆε σοηϊοχῖ. 
7, ον δὲ δοσὶπηπὶης Οὗ 1δὲ «υογί βαΐῥ δεοη ῥά 

ἐπ Οο4] οἿΤοτι ὕὉὯ9 ὈΘΚΊΠΠΙΠΕΚ ΟΥἨὨ [890 
8.958 ΔΙ; Ὀδοη Πὰ ἰη Οοὐ." ὙΠῸ ρογιοάβ οσ 
565 Ὀεζδη ψγῃδη {{π|6 σοπηπιοηςοά, Δηἃ τάη οα 

ΕἘΡΗΈΕΘΙΑΝΘ. 11]. 

9 Απά ἴο πιᾶκε 1] γιεῆὶ 8ες τνῆδῖ 
'ς ἴῆε [6] ονβῆρ. οὐ τῆς. πιγϑίειγ, 
ἢ ἢ ἔἴτοσχ τῆς Ὀερὶπηΐηρ οὔ τῆς 
νοῦ] ἃ δὴ θεεη πὰ ἴῃ (σοά, ΨΠο 
ογοαῖθα 411 ἘΠ πρβ Ὁ 7 εβ8ι8 ΟἾγίβῖ : 

ΙΟ Τὸ τε ᾿πῖεπὶ τῆδτ πονν υπῖο 
τῆς ρῥτίπο ρα 65 δηὰ ροννόγβα ἰῃ ἢ δδ- 
νΕΠΪγ ῥίαεες ταῖρῆς θῈ Κηονγπ Ὀγ τε 
σδυτζοῇ πε πλδη!]4 νν]ϑάοπῃ οὗ (σοά, 

ἴο 16 ἀδφὶο οὗ δ1 Ῥδι}}8 σοπηπϑϑίοη, ἀυγίηρ 
ὙΠ ς ἢ ἀρὲ5 Οοὐἶβ ρυγροβθα αἴ Ηἰἷ5 ΟΠυτοῦῆ 
δῃοι ἃ Ὀ6 Οδῖμοϊὶς ἰηϑίθδά οἵ ἰοςδὶ, 411-6π|- 
Ὀγδοίηρ ἰποϊοδὰ οὔ Ὀείηρ σοηβποᾶὰ ἴο οὴμς Ὡ8- 
ἔοη, νγᾶβ ὑηκπονῃ ἴο τηδη, ᾿γπρ μιάάοῃ ἰῃ 
[πε ὈοΞϑοπι οὗ σοά. 

«υδο ἐγεαίεά αἰΐ ἐῥίηφι ἐγ ὕ Ορν ἢ ὙΠ6 
ννοτάς “ΌΥ [655 ΟὨπϑὶ "ἢ πλυδὲ Ὀ6 οπιἰοά, 
ποῖ Ὀοίηρ ἔἕουμά ἴῃ ἴῃς Ὀεβὶ Μ55., τἢ6 φαυγὶγ 
γογϑίοηβ, οὐ ἴπ6 [,δἴη Βαίμογβ. Οὐἀ 15 ἀσϑὶῃ- 
παϊοὰ Ὀγ Ηἰ5 {{|ὲ οὗ Ογοϑδίογ, Ὀδοδιιδα ἴῃς ἃρ68 
7υ5ὲ πιοπειοηθα Ὀεζάη αἱ ἴπῸ Ογοδϊίοη, νῃθῃ 
Τιπλο γί ἴοοῖκ 115 ὀχ βίθηςθ. 

10. Τὸ ἐῤὲ ἱπίομέ δα} ὙὯἢ6 πιγϑίεγυ δ45 
Ὀεεη πίάάοη ἔγοπι {6 Ὀδσιπηΐπηρ οὗ {τἰπιὸ, Ὀὰξ 
ἰ5 πον γενοαϊοὰ ὈῪ {6 ἱπϑίγυ πιο! ΠΥ οὗ 81 
Ῥαυὶ, ἴῃ ογάθγ ἐμαὶ σσοά 8 ννιϑάογῃ πιδὺ Ὀδ τηδάδ 
τηδληϊξεσί. ὙΠ6 πιδηϊ(οϑἰαιϊίοη οἵ Οοὐ 5 νν]δάοπὶ 
5 ποῖ ΟΠ]Υ͂ ἃ Γεβι οὗ ἴΠ6 γενοϊδίίοη (45 Ἐ51}- 
15 δηά Ὑποπιᾶ5 Ααυΐηᾶθ οχρίδίῃ 11), δυὲ ἃ 
Ρυγροϑὸ οὗ τἴ, βου ρ ἢ ποῖ ἰδ6 ΟὨΪΥ οἵ [ἢ ομίοῦ 
ΡίΓροθβο. 

μηο 1δὲ ῥγὶπεραϊ οι απά ῥοτυεγ: ἱπ βεανεπὶν 
ἌΡΗ Α ρυτζροϑὲ οὗ ἴδε τονοϊατίοη οἵ ἴῃ6 
οηξ πιάάεηῃ τπιγϑίεγυ δείηρς ἴῃς πιδηϊοϑίδιοη 
οὗ Οοὐ δ νι ϑάοπι, ἴο ννῇοτῃ 15 [5 τπηδη!οϑίδ- 
ἰίοη τπηδάθὶ (1) Τὸ {π6 Οδῃῖθβ, ἴο ΠΟΤᾺ 
[Π6 κἸ οὗ δἀορίοη ννᾶ5 σταπῖοά (υ. δ) (2) 
ἴο ἴἢ6 [ενγ5, γῆ ννεσθ ἢονν ἤγϑίὶ θη] ρῃϊοηρά 
ὉΡοη 4 ροϊηϊ ἴο ννῃϊοἢ Ποῦ ἐγθ5 δὰ ἈΠ Βογο 
Ὀδοη Ὀἰϊπάοα (νυ. 9); (3) ἴο ἄηροὶῖς θείη ρ5, 
Ὑν ἢ 56 ᾿π|6]] ρεποο δα ηοΐ Ὀδοη ΔΌΪθ ἴο ρῥίεγος 
ΚΒγουρἢ [86 ἀλγκηθθ (Παὶ ϑῃγουιάσεά Οοὐἷβ 
Ρἶδη, νυν βογθΌγ ἴπῸὶ ργνιϊορεβ οὐ Η!5 σονοπδπξ 
μδὰ Ὀθεη Ἴσοηπῇποα ἴο Ὀυῖ οης παίΐοη οὗ ἴδ 
ΘΑ ἔγοπι ἴΠ6 ἀδγβ οὗἩἨ ΑὈτγαμδπὶ ἴο 16 {{π|Ὲ 
οὗ ΘΟ γίβὲ, Ὀυξ γῆο νγεῦο ἢον 8Δ0]6 ἴο 5 
Η!5 ννᾶγϑ8 οἡ βϑείηρ ἴπθ δοοϊίοη οὗ ἴπ6 οποθ 
ΠΟΟΘΟΘΑΓῪ τοδί Ἰςοη. Α,5 ἴο ἴπο ραγίϊαὶ κπονν- 
Ἰοάρο οὗ ἴπθ δηροὶς 566 1: Ῥεῖ. ἱ. 12. 

»ηὴσ δὲ δέ ἐποιυπ) ταὶ !ῦ ὍΘ πιδᾶθ ΚΗΟΝΣ 
ΟΥ πιδηϊ[ϑιοή. 

ὁγ ἐδ ἐρμγε} ὈΥ͂ ἴπ6 σοηϑεϊ το οὗ ἴπ6 
ΠΒυγοῖ Ὀοίηρ 50 αἰϊογοά 45 ἴο δάπιη)ιὶ 411 πδ- 
Εἰοπ5 ἴο 1ἴ5 Ὀοβοπὶ ἃ5 ἰοϊ ον -ἢοΙγβ, οὗ [ἢ 5816 
Ὀοάγ, ἀπά ραγίδκογϑ οὗ ἴπΠ6 ργοπΊϊϑο. 

ῤὲ »ιαπ οί «υἱτάο!})] 086 τιῸ] Ὁ, 7 Ό Σ ΣᾺ 
ΜἩϊεάοτα. [{ινᾶς νυ ϊϑάομη, Ὡς ἢ ἄοννη ἴο ἴΠ6 
{π|6ὸ οὗ ΑὈτγΑθαπὶ τοηγοὰ πὸ ϑροςῖαὶ σονοηδηΐ 
δοΐννοοη πιᾶη δηὰ Οοά; ννυἱϑβάοπι, νυν ὶσ ἢ ἴοὸσ 
ἴνο τδποιπαπὰ γεαῖα πιδάθ ΗΠ5 σονθπαπὶ ἴῃ 
Ῥοϑβϑοβϑίοῃ οὗ ἃ 5ἰηρίθ ρεορΐο; νυϑάοτηι, ϑν ΒΟ ἢ 
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11 Ασοογάϊηρ ἴο τῆς εἴογηδὶ ρὰγ- 
ροβα ψῃϊςἢ ἢε ρυγροβεά ἴῃ Ομ γίδς [6- 
8.15 ΟὟ μοτὰ : 

12 ἴῃ ψβοπιὶ ψὰ ἢᾶνεῈ Ὀο  ἀπε88 
Δπὰ δεοςεθβ ἢ σοηδάεπος ὈγῪ ἴδε 
ἔλιἢ οὗ Πίπη. 

11 ὉΝΜΒεγείοτα 1 ἀδβϑῖγε τῇδῖ γε 

ἘΡΗΕΘΙΑΝΟΘ. [11]. [ν. 11---ὶ . 

ἔαλϊπτ ποῖ δὲ ΠΥ {τι υ ]διίοπβ ἰοσ γου, 
νν ΙΓ ἢ 8 γοιτ βίο. 

14 ἔογ τῆϊβ σαυβε 1 Ὀονν ΠῚΥ Κπεεβ 
υπῖο ἴῃε Ελιίμεῦ οὗ οὐὖγ [ογά εδιβ 
ΟἸὨγίβς, 

ιῖς ΟΥ̓ ψδοπὶ τῆε νγῇοϊε ἔπ ]Υ ἴῃ 
ἤδάνεη ἂπά βγῇ 15 παπιεά, 

{θη οβεγοὰ δαπηιϑϑίοη ἴο ἰξ ἴο 41} [ῃ6 παίΐοῃϑ 
οἵ 6 οατίι---Ὀυῖ [τ ννᾶ5 ἃ τι ἰξοστη νυν] Βα ΟΠῚ, 
ὙΠἰϊοἢ “Αἱ δυπάγΥ {{π|65" δοίθαἀ ““1Π αἰγ 5 
ΤΩΔΏΠΟΙΞ,,"" δηὰ ννῆεη γορζαγάθα ἴῃ [5 ϑονογαδὶ 

ἰηϑϊοδά οὗ 858 ἃ νοΐ, ὕογὸ [6 δρρθᾶγ- 
δηςο οὗ υηννϑάομῃ ἴο βροοϊδίουῦβ, δηὰ νγᾶβ ἰη- 
ΠΟΙ ἢ ηβιῦ]ς ουθὴ ἴο δηῆρεῖβ. δεὲ ποῖθ οἡ 
ΗΘ. 1. Σ. 

11. «ορογάϊησ ἴο ἐδο εἰοεγπαὶ ρωγβοσε] 1 Δϊ, 
ἴΠ6 ρυτγροβα οὗ ἴῃς ἃρθὸ5β. ὙΠαθε ννογαϑ τηϊιϑ 
6 σοπηεοῖοά ννἢ ἴπ6 νοῦ “τρις 6 τηδάθ 
Κηοννη." δῖ δὶ] Πιαβῖθῃβϑ ἴο Δ ἰπδΐ ἴῃ 
πιδηιοοϊδίίοη οὗ Οοάϊξς νι ϑάοπι, πονν τηδάς 
τῆγουρ ἢ ΠΙΠπΊβοΙ ἔ, νν45 ΠῸ γεϑι]ξ οὗ δοσιάθπὶ οἵ 
οὗ εἰγουπιδίδηςοσ, δῖ νγᾶ5 ρυγροβεὰ ὉγῪῚ Οσοά 
ἔτοπι ἴῃ6 Ὀορίππίηρ οὗἉἩ [ἴΠ6 4068. 

«υδίερ ῥὲ ῥμγροσε ὙΆΛΟΣ Ηρ 7181194, 
}ϊ. “Ὡς Ης ἀϊά." Ὑπὸ ρυγροϑὲ οχιϑιοὰ 
ἤδη (Π6 υηΐνοῦθο ννᾶβ ογοαϊθα δπὰ {ἰπι|ὸ δ6- 
ἔϑη, δὰ ἃ ννὰ5 (Ἰ ]Ἰεὰ ἴῃ ἀπά Ὀγ (ΟὨγίβι 
ου Ηἰ5 σοπηηρ οἡ ϑαγίῃ. 

12. [15 «υδοηῇ ΜΜΝιΒουΐ Οἢγίϑε {πὸ Με- 
ἀϊαῖοτ πιδῃ ἔθοὶβ ὨἰπΊβοὶ  οσιγαηρεὰ ἔγοτη σοά 
δηὰ πιά65 Πἰπλϑ οὶ ἢ ἔγοσι Ηΐπ. ΤὨσγουξῇ (Ὠ τισί 
δηὰ ὃΥ [δἰ τἢ γοδὶζίπρ οὐ ἀηΥ ἢ Η πὶ, ννὸ 
ἢδνς ἐμϑιάπεῖς οΥὗἩ Δςοθβ5, ἢ νῃΙσἢ, τρηυ γ- 
πᾷ ἢο οἴμοι ἱπίογοθθϑοῦ, ψγῈ ἀρρτοδοὴ Οοά 85 
οἷν Εδίποῦ ἴθ (δ σοηῆάεπος οὗ ςδι]άτεη. 
ΤΠῖ5 15 ἴῃς. »πογαὶ τοϑι]ς οὐὗἩ ἴῃς δάορίοη ἴῃ 
Οἢγίϑι  ἰἃ σαϑῖβ οὐδ ἴδε βρὶ πὶ οὗ ἔδασγ. νν ἢ 
56ροκ5 δῦουϊ ἔου ἱπίογοθθβθοιβ, δηᾷ δι δες 65 
{παὶ οὗὨ σά Πκὸ σοηβάρηςθ πὰ ]ονθ. 

δγ εῤὲ αὶ 9 δἰνι] ὙΠδῖ 15, Ὁγ {πῸ (118 
ψἢιςἢ 6 πᾶν ἴῃ Ηϊη. Ἐδιίῇ Ὀορεῖβ σοπῇ- 
ἄσποορ, δηὰ σοηβάσφηςε Ὀερεῖβ ὈοϊΪάΠ685 ἰῃ νυν ἢ 
νγ6 Δρργοδοῦ Ηϊπὶ. 

13. Ἡῥεγείογε] ϑϑοίηρ ἴδαξ 1 μανθ Ὀδθη ἴῃ 6 
τλθδη5 οὗ Ὀγηρὶπς γου ᾿πΐο {ἢ]|5 βίδϊθ οὗ βοη- 
8ῃ᾽]᾽0, ννΒΙ ἢ οὐμρμὶ ἴο δ6 ἃ πιδίζοσ οὗ βίοσγυ Ὀοίἢ 
ἴο γοιι δΔηά ἴο πΊ6. 

1] ἀεεῖγε ταὶ γε ,αϊπὶ ποῖ αἱ νιν ἐγιδμίαίίοης ΚῸΓ 
7ομ] ὝΠεϑ6 ννογάβ, νυ σἢ ἄγ ΤΡ ΒΟΥ ἴγδηϑ- 
ἰαϊδα (Τ βοοάογεϊ, [εγοπιθ, Βοηροὶ, ΗἩγίεββ, 
ΟἰἸϑῃμδυβθη τεπάσσ, “1 ὈΥΑΥ ἴπαϊ 1 τῊΔΥ τοί 
[λϊηϊ .)), 5θεπὶ ἴο ἱπΊ ΡΥ ἃ σοηβοϊοιιϑηξθα οἡ δὲ 
Ῥδιυ} 5 ρασγί οὗ ἃ ςογίδίπ ἰθπάδγῃμεβ Δ᾽] ἴο 
ἐλϊπι ποαγίθάηθϑβ ἱπ ἴΠο86 ννποπὶ 6 δά άγεβϑαβ, 
νυν ἢ ἢ ἀρρθᾶγϑ [50 ἴῃ ἴῃ δοσουηξ ρίνθη οὗ [Π6 
Ἑρμεβίδῃ Ῥγεθογίογα ἰπ Αςίβ χχ. 37, θη 
“ΠΟΥ 411 ννερί 5οῦε, δηά 8}1] ου Ῥδυϊ 5 πεοῖκ 
δηὰ Κιςϑοὰ ἢϊηι, δογγον ηρ πιοβί οὗ 4}} ἔογ [Π6 
τγογάὰς νυδιςἢ ἢ6 δρδῖκθ, (μὲ ΠΟῪ 5ῃου ὰ 566 
διἰ5 ἔδοθ ὯὨο0 σηοσε.᾽" 

14--ὼ. ἘΈΒΟΜΡΤΙΟΝ ΑΝῸ ΟΟΝΤΙΝΌΑΛΤΙΟΝ 
ΟΕ ῬΒΑΥΕΚ ΥΗΑΤΥΤ ἘΟΆΜΙΝΟ Α5 ΤΉΕΥ 
ΏΟ ΟΝῈ ΕΑΜΙΠΥ--ὙΗΑΤ ΟΕ ΟΟῦ ΤῊΗΕ 
ἙΑΤΗΕΚ--ΤΉΗΕΥ ΜΑΥ ΒΕ ΒΤΚΕΝΟΤΗΕΝ- 
ΕὮ ΒΥ ΤΗΕ ΗονῪΥ ϑρικΙΤ ΑΝῸ ΒΥ ΤΗΣ 
ἹΝΌΛΝΕΚΙΗΙΝΟ ΟΕ ΟῊΚΙ5Τ. (ΟἿ. (οι. ἰ. 
9---ΙἼΙ. 

14. ἔον “ῥὶς εαιαε] δῖ Ῥδιὶ)}] γϑβιιπλε5 11} 
16 5Ξ4π|ὸ ννογάβ 1 νὨΙ ἢ ἢ δὰ Ὀτοκεη ΟΗ͂ 
ἷπ το τς 4}1] ἴῃδὶ ἱπίογνεηθα Ὀοίηρ, ἴῃ ἔοιτῃ, 
Ῥατοπίποῖσα!. ὙΠῸ οσςαβίοη οὗ ἢὶ5 ργάγεσ 15 
πο ἕαςϊ οὗ ἴμ6 Ερβιοβδίδηβ Ὀδοηρ Ὀ.ΠῚ ἃρ τη 
186 οἵμον (Ὁ γϑιϊδηβ ἱηΐο πὸ ϑρί γι] ἰοτλρὶθ 
ἀοριςϊεά ἰη ςἢ. 1]. 

“γιῖο δὲ αΐδεν οΓ οἷν Ζογά ὕες Οῤνμ 
ΤὮΘ ννογάβ “ οἵ ουζ [ογὰ [6515 (ἢ γίϑί "ἢ πιιϑὲ 
Ὀ6 ογϊἰοὰ. δὲ [θγοπηθ βαγ5, “""Ὅ πηιϑὶ τελὰ 
ΒΙΓΊΡΙΥ “ἴο [86 ΒΔΓ οτ,᾿ ποῖ "ἴο ἴῃς ΕΔΊΠΟΓ οὗ 
Οὐγ 1 ογὰ 655 ΠῃπΞῖ, Ὡς ἢ 15 Ὧἃπ δαάπτίοη 
οὗ ἴδε 1,4ἴη (οάϊςε5.᾽" 

15. Οὗ ᾧ (6, ἐ.«. ἴῃ ΕλίδοΥ. 
Ἴδε «υδοὶς Μαρν ἐπ βεασυθη ἀπά φαγί }Ὶ 1,1. 

Δ ΘΟΥΟΓΥ ἔΑΓΛΙΪΥ ἴῃ Ὠρανθη δηά οἡ θαγίῃ. Ὀὰὲ ἴῃ 
δρίἰς οἵ (ἢ αὔβθηςε οἵ ἴπε Οὐεοκ δγίϊοεϊὸ πο ἢγϑῖ 
ὑνοταϑβ τη δ σογγοςΥ ἰγαπϑίαιοά ὁ“1ἢ6 ἡ ῃο]ς 
ΤΆΤΑΙΪγ "ἢ (566 ποΐε οἡ 11. 21), ἀπά ἴδεγε ἰβ ἃ 
βρθοῖδὶ ἔογος δηά 5 ρηϊ βοδίιοη ἰῃ [ἢ6 ἐχργεβϑίοη 
Πογο ἡ ΠΟ ἢ πιά κο5 βοῇ ἃ ἰγαηϑι ί! ΟΠ ΠΘΟΟσΒΑΓΎ. 
ΤΕ ψογὰ τγεηάογοά “ὁ ἔθ ΠΥ ἡ 15. ἑουπὰ ἴῃ 
[ΚῸ6 1. 27, “οὗ ἐδε δος οἵ ᾿ανι," ννπογὸ κἢ 
Γλθδη5 4}} ἴῃαϊ ἂγὸ ἐεγινοὰ ἔγοπιλ ἃ ςοπιπιοη 
Ργοροηϊίοσ, δηά 50 Ὀοϊοης ἴο ἃ ςοτηπιοη 5ίοςκ. 
ἴι 15. δορά ἴῃ ἰῇ βαπὶθ βδθῆϑθο ἴῃ ἴῃ 6 ργεβδεηΐξ 
Ρᾶϑϑᾶξθ. δι Ρδὶ] 45 Ὀθεὴ υὑηξο]άϊηρ ἴῃ 6 πιγ5- 
(ΟΥῪ ἴπδὶ [ὸνν δηὰ Οδηίς ἅτε πιλάς οπα ἰῇ 
ΟΠ γϑῖ, ἀγὸ ἱποογρογαϊθα ἱπῖο οπα Ὀοάυ, ἃγθὸ 
ΒΡ! 4}}}Κ ἀθδοθηθὰ ἔτοπιὶ οὔθ δηοδϑείου, δηὰ 
ἢανο Ὀδουπῖε Ἰοϊηϊ Ποῖγβ οὗ ἴῃς ἰατίογ ἀπά γὸ- 
αἰρίοηῖβ ἴῃ σοπηπιοη οἵ ἴΠ6 Ὀγοπλῖϑεβ πιδάς ἴο 
ἢ15 ἀεθοοπάδηϊβ ΠΟΥ ἃτὸ ΠΟΥ οπὸ "" ἤοιιϑε. 
οπ6 “πηὶγ, 1Πὸ ΑΙ Ποτ 5 μοιβο, πὸ ΕΑΊΒοτ 5 
οἰ χη γ," ἀογινὶηρ ονθη ᾿ΐ5 πᾶπῖθ οὗ “" ἔλπηὶγ "ἢ 
πατριά) ἴτοπλ Ηἰπὶ {με δίπουν (πατήρ); δυῖ 

{Π|5 νν] δ. ϑργοδάϊηρ ἔδυπιυ ςοπίδιη5 πιυγὸ ἴδῃ 
(6 ΒΙΠοτῖο νναυηΣ ϑεςίοῦβ οὗ πιδηκιηά; καὶ 
Θπιῦγαςεϑ δηρεῖὶς Ὀδίη 5 Α͵ϑὸ ἴῃ 115 νν!ἀδ ϑνύθθρ, 
85 ἱπηάϊεαϊοά ἰῃ 1. 1ο. Τδθυβ5 Οοά κῖνοβ {{ΠπῸ 
Ὠδηλε οὗ “" ἔΆΠΗΪΥ "᾿--τὰ πᾶπιὸ ἀογνοὰ ἔγοτῃ ΗΒ 
οννὴ ῃᾶπ]ὸ οὗ Εδίμει---ο δηκοὶβ πὰ πιθη 
υπηϊοά 'ἴπΠ ΟἢΓϑ [65ι5. Τὸ ἴπ6 Βδίμογ δῖ 
ῬΑ] δα άγεβϑεβ ἢἰδ ὑγδύεσ ἴῸΣ ἴῃ6 ΠΟῪ δά- 
τ ἰοὰ πηεηδεῖβ οὗ ἴῃς ἔπ γ, ἰμδὶ ἘΠΕΥ ΤΑΥ͂ 
Ὀ6 5ἰγεηχίποποα Ὁ ἴδε ϑρίπιὶ δηὰ ὈΥ Ογιϑὶ 
ἱπάνννθ!]ης ἴῃ τδδιλ. 



ν. τό---το.] 

16 Τπδῖ με νου ]Ἱὰ ρταπὶ γοι, δο- 
ςογάϊηρ ἴο τῆς τίςῆεβ οἵ ἢΪ5 ρίογγ, ἴο 
δε βιγεηρίῃεηθα γῇ τῖρῃς ὈΥ ἢ 8 
δρίγις ἴῃ τῆς ἰπηοσ πγδῃ ; 

17 Ταῦ ΟΠ τβῖ πιᾶὺ ἀννε]] π᾿ γουγ 
Πελγίβ ὈῪ ἰδῇ ; τηδῖ γε, θεΐπρ τοοϊθά 
ΔπΠ4 ρτοιπαςά ἴῃ ἰονα, 

ἘΡΗΕΘΙΑΝΟΘ. 11]. 

18 Μαγ ὃε 80] 6 ἴο ςοπηργεῃεπά 
νὴ 411 8δϊηῖβ ννῆδῖ ἐς τῆς Ὀγεδάτῃ, 
δηά ἰεηρίῃ, δηὰ ἀερίῇ, δηὰ δειρῆς ; 

Ι90 Απὰ το Κηονν πε ἴονε οὗ 
ΟἾτιβῖ, Ὡς ἢ ράββεῖῃ Κπον]εάρε, τῃδῖ 
γε πιρῃς Ὀ6 Π]]δὰ νυ ἢ 411 τῆς ἔμ] 688 
οἵ (σοι. 

16. ἐπ δὲ ἰμΜΕΓ 4] ἀπο Ὅπ9 ᾿ππτδγὰ 
ΣΆ8Δ. ΤὨῊϊβ ὈΧργθϑϑίοη 15 156 {ῆγοθ {ΠΠ|65 ἴῃ 
ἴη6 Νὸνν Ταβϑίαπιεπί. [ἢ Κοπι. νἱὶ. 22 [ἴ πιθδῃ5 
ἴδε ϑρί γίτι2}126 ἃ σοηϑβοίθηοθ νυν ϊς ἢ σοπάσπλῃϑ 
[86 ἱπγριυι δο5 οὗ ϑθηϑυδὶγ. [πὶ 2 ΟοΥ. ἵν. 16 ἴξ 
ΠηθΔη5 {πῸ σα σοι5 85 ορροβοὰ ἴο {πε ρῇγϑσιοδὶ 
16. Ηδστο ἴἴ τηθϑδῆβ ἴΠ6 ϑρί γϊι4] 16 ἰηἴο 
ΨὨςἢ 81 ΔῈ] ργᾶγβ (δὶ ἴῃ6 ΕΠ ϑιἢ5 ΤΩΔΥ͂ 
ἔτονν ΌΥ (6 ροννοσ οὗ Οοάδδβ δριπιῖ. ἴῃ ἴπ6 
ΡΑΓΆ]]1οὶ ράδϑαρὸ οὗ ἴη6 ΕρΙ51]16 ἴο ἴῃ6 (ο]ο58- 
δίδῃβ5, δἴΐοσ. ργαγίηρ ἰῇ [πὸ τΆπποῦ “τπδῖ 
ΠΟΥ πλρῆϊ Ὅς δἰγοησίποποὰ ἢ 41} παρ δῖ 
δοοογάϊης ἰο 5 φογίοιιϑ ροννοσ," [πὸ διὺ- 
διἰἰτυῖο5. ἕοῦ ““ἀηἴο ἴΠ6 ἰηννατὰ πιδη.᾽ “υπίο 
411 ρᾶϊϊθποςα ἀπά ἰοπρ-ϑυβεπης ψ] ἢ Ἰογίι!- 
Π655,᾽ (ῃ5 5δῃοννίηρ ψῃδῖ Ἔβρος 8] 414}1{165. ἢ 
ςοηίοπιραῖοὰ ννῃθη υἰϑἰπρ ἴΠ6 ξοπογαὶ ρἤΓΑθ6 
1ῃ6 ἱπνναγαὰ πηδη" (566 (ο].1. 11). Α 5|Π|Π}8 7 
Θχργϑϑϑιοη, “ἴδ6 Ὠἀάρη πῆδη οὗ ἴθ ποαγί," 15 
ξουπάὰ ἰῃ τ Ρεοῖ. 11}. 4, 5 πη γῆς 1ἢ6 ἱπίογοῦ 
βρί Δ] 16 νυ ϊσ ἢ ὌΧ 115 [1561 1 ὁ 4 πιθοῖκ 
δηὰ αυϊεῖ 5ρ᾽|Π|,᾽") ἃ ἔγαπιες οὗ πιὶηὰ ποῖ ἀϊβετγ- 
'Π5 ΒΥΘΔΕΥ ἔγοπι “ ραϊθηςε δηὰ Ἰοηρ- 5 της 
ψΠ} Ἰογέι]ηο655." ὙὍΠ6 Πιοῖὸ σοπλΠΊΟΏΪΥ ιἰ5ϑἃ 
Ρἄγαϑθθ, "(86 πονν πιδη,᾽" ἀδϑιγπαῖοβ {π6 γοξζοηθ- 
Γαῖα [1ἴ6. 

17. Τρα: ὝΦΠο οἴδυϑο “πὲ ΟΠ γῖδὲ ΤΛΑΥ 
ἄννε!] ἴῃ γουγ Πεαγίβ ὈὉΥ ΓΑΙ 15 ἃ βοραγαίθ 
δηὰ Ξοσοπά ρεοςοη, ἀδρεπάϊπρ ὑροη “ἴπδὲ Π6 
νου ρσγαπὶ γου"" ἰὴ νυ. 16. ΕΟ, Ϊοδη χιν. 
23, “Απὰ ψὸ νν»}} σοὴθ ὑπίο ᾿ἷπι, δηὰ πιᾶκὸ 
ουν δροάες νυ Ὠἰπι." ΤὙΤΠῃῈ Προατί οἵ ἴδε 
Ομηϑιίδη δηὰ ἴπῃ6 Οδυγοῦ δὲ ἰαγρὸ ἀγὸ Ὀοϊῇῃ 
(6 Ὠινίηο ἀννο! ηρ-Ρίαοθ. ὙΠΟΓΕ ἰ5 ἃ βίδῃοθ 
Ὀδοϊκνναγάϑ ἴο [Ϊ. 22. 

ὁγ ,α8) δ ἰ5. ἃ σοπάϊδοη ψδβουΐ 
τς ποιῖθοῦ [πὲ ϑρίγιτ4] [δ ποῦ ἴπῸ ἰῃ- 
ἀνε! !ηρ οὗ ΟΠ γϑὲ σδῃ οχιϑί, ἔογ Ηδ σᾶη ἀο πο 
ΠΥ ψνοσκ5 μετα Ηδ ἰ5 πεῖ ὈΥ ὑῃὈε]εῖ 
(Μαγκ νὶ. 9). δι ἀοθβ ποῖ τρθγοὶΥ ἄρρτὸ- 
Βοηά 186 ἀϊνίπο ννογκίης ἴῃ {Π6 σου, Ὀὰϊ ἴἴ 
Ὀγίπρϑ [6 Ὠινιηθ Ν οσκοὺ ἱπίο 1{. 

ἐδαὶ γε, ὀείπῳ γοοίσά ἀπά σγομπάεά ἐπ ἰσυε) 
Ὀοΐμα τοοῖϑὰ δῃά βζεουπάθά ἴῃ 1οΥ9: 
Δηδὺ 79 11.8.0. ὙΠΕΟΓῈ ἰ5 ΠΟ Δι ΠΟΥ Υ ἔογ 
ἰγαηϑροκίηρ (6 σοη)ιποίίοη 845 ἰβ ἄοπο ἱπ {Π6 
ΑΟ.ΨΝ. [15 ἴσιο ἰηδΐ ἴΠ6 ραγίϊς! ρ]65 ἄσγὸ ἴῃ 1ῃ6 
ποπηϊπδίϊνο σδϑ6, Ὀὰΐ [ἢ 15 ἀποπλδίοι5 ςοπδίγυς- 
(ἴοῃ ἰ5 ποῖ ὙΘΥΥ πυϑιαὶ]. ὙΠ ννογάβ πηιιϑὲ Ὀ6 
αοἰοβεῖὶγ σοηποςοίοα νυν ἢ (ποθ (Πδΐ ργεοεάδ ἴδ πὶ 
ἴῃ 8656 ἃ5 ὙΜῸῈ}} 45 ργαπιπίασ. ΔΝ οβϑοόονεῦ ἰ5 
τολὰς κίτοηρ ὈΥῪ Οοὐ 5 ϑδριγιῖ πιιιϑῖ ΠΟΟΟΘΘΑΓΙΥ͂ 
6 τοοῖϊρά δηὰ σγτουπάδα ἰῃ ἴονθ, ἴογ ἰονε 15 
ΔηοΐΒοσ πδιὴς ἔοσ ἴδδ ογάϊπασυ  σκίης οὗ ἴδ6 

Ηοὶγ ϑριπίὶ ἱπ ἴη6 ποατξ οὗ πιῆ, δηὰ ὑὨοσα 
Οοὐδβ ϑρι 1 15, {Π6γθ 15 ἰονθ. 

18. ͵Ἴ͵[Ὺῶων ὁε αὐΐ] ὍΤῊΪ5 15 (ῃ6 ῥγάγογ ἴο 
νυν ῖ ἢ τδ6 ἵνγο ῥσγουίοιιϑ ροι0π5 ἔνθ ἰδ ὉΡ, 
δηὰ ἰΐ 15 ἴῃ οἴοβα σοπποχίοῃ νἹἢ {πὸ δυδ]οςὶ οὗ 
ἴῃ Ερί5ι]ῖς. 81 Ραὺ] μὰ5 Ὀδθῃ ὀοχρουπάϊηρ ἴῃ 
τεοάἀδοπλίηρ πὰ τϑσοπο πη ὑνοσκ οἵ ΟΠ τιϑῖ, 
ὙΥΠΟΓΘΟΥ (6 Ὀϊοβϑίηρα οὐ ἴπ6 σονθπαηὶ παὰ 
Ὀθεη οχίθπαρα ἴο ἴῃς (ὐθπί!]εβ. [ἡ Ηἰπὶ ΠΟΥ͂ 
δὰ ὕὈδεη δἀδορίοά (1. ̓ » ἴῃ Ηἰπὶ ΠΟΥ Ππαά Ὀθθη 
τεἀδειηδά (1. 2), ἴθ Ηἴπι ΤΟΥ αὰ Ὀέθη ἔογ- 
εἴνεη (ἰὁ.)., ἰπ Ηἰπὶ {Ππ Ὺ μαὰ οὐϊαϊποα {Π6 ἴῃ- 
δογίϊδηςθ (1. 11). ἰῃ Ηἰἴπι ΠΟῪ δὰ Ὀδθη ϑθαϊθὰ 
((.ὄ 3), ἴῃ Ηἰπι πον μαά Ὀθθη ταϊσδθὰ Ὁρ δπὰ 
οητὨγοποὰ ({Ἰ. 6), ἴῃ Ηἰπὶ ΠεΥ δὰ Ὀδθη βανθὰ 
(1. 8). ἴη πὶ ἔποῪ ννόγο ογοαϊθα τπίο βορὰ 
ὑνοΓΚ5 ([1. 10). ἴῃ ΗΙ πὶ {πο ἐπμδῖ ὑνετο δέαγ οἱ 
δὰ Ὀδοη τηδάθ πἰρὴ (1. 13), ἴῃ Ηΐπὶ ρϑᾶςθ 
45 τηδάε δεΐννθεη πδη δηὰ πΊΔλη (ἰϊ. 1.5), ἴῃ 
Ηἰπιὶ στοοοποιΠαϊίοη ννὰβ οεοϊθαά Ὀαίννεθη τῆδη 
δηὰ Οοά ([Ϊ. 16), ἴῃ ΗἰΪπὶ ἀσοθθ5 ννὰ5 ορεηθὰ 
ἴο πε Βαῖμογ ὉΥ ἴῃε ϑριίπξ (1ϊ. χ8), ἴῃ ΗΙπὶ 
[Π6Υ ννογὸ Ὀ01}} ἰορθίθοῦ τηἴο ἃ ΠΟΙΥ ἴεταρὶθ ἔογ 
8 Ὠαυιδιίοη οὗ Οοάα ΟΥ̓ ἴῃς δριτγιῖ (11. 22): 
ἐγ [ἢ 15 σᾶιι58 " ἰπογοίογε (111. ᾿ς. 1.4) πὸ ργᾶγϑβ 
Οοά (δῖ ΠΟΥ πᾶν δ 50 βἰχοηρίῃεπεα ΟΥ̓ {Π6 
δρίτϊ (1. χ6) «πὰ Β]]οα νυ ΟΠ γί δι᾽ 5 ἱπάννε]}- 
ἱῃΡ ργδόϑθησε (1. 17) [ἢδὲ ΠΟΥ πιᾶὺ Ὅδ 40]6 
(ἰπ. ““υϊε 40]6᾽)) ἴο σοπηρτεμεπά ἴῃς Ὀτγοδάτἢ 
δηά Ἰθηρῖῃ δηά ἀθρίῃ δπά μεῖρῃξ οὗ {πε ἴονε 
οὗ μηδ ἴῃ βΒῃοάδιηρ Η 5 δ]οοά (1. 7), 13) 4Ὧπὰ 
Θπάιγίηρ ἴΠ6 ογοϑ5 (1. 16), ἴο οἴεοξς {Π650 50 
δτοαῖ Ὀοποῆίβ ; ἀπὰ σοπιρτομοηάίπρ ἴΠ|5, ΠΊΑΥ͂ 
Ὀδ6 Β|1|δἀ νυ τ 411 1[Π6 ἤ]η655 οὗ Οοά. 

«υἱρ αἰ «αἰπ ἢ Ηδ ργάγϑβ ἴῃδί Κηον]θαρο 
ΤΉΔΥ Ὀ6 ποῖ ΟἠΪϊγ Θη͵ογοὰ ὃγ {πε ΕρΠεβίδῃβ, δυϊ 
βῃδγοά ντἢ ἴἤδπὶ ὈΥ 411 [Π6 πιεπηθεῖβ οὗ τῃ6 
ΟΒυγοῦ ννΠο ἅτὸ απο ἀπάογ πε μοδάϑῃ!ρ οὗ 
[0] εἶχ τὶς (. 10). 

ἐῤέ ὀνεαά!δ, απ ἰρησίδ, απάὰ ἄρριρ, ἀπά 
ῥεὶσρ] ὙπΠαΐ 15, “οἵ ἴδε ἴονε οἵ Οἢγίϑβι," 
οπι θα μετα Ὀέσδιι5ε ἐχργεββθα (νυ Ἰἢ ἃ 515 ΒΓ]Υ 
ἀϊβεγοηςϊ σοηβίγαςσί[ 06} τη ἴΠ6 ποχί οἴδυϑθ. Οὗ 
186 ΤΔΠΥ ΟἴΠΟΓ 5ιιρροβίίοπβ ὑπαὶ Πᾶν Ὀδθη 
Πιδάδ 45 ἴο πο δυῦ͵οςϊ οὗ ""δῖ Ῥδυ]}5 τλθηϑβιι- 
ταῖϊοη," ποῆθ ἃγὸ ψγου ἢ πιρητοπίηρ Θχοθρῖ 
(1) ἴῃαῖ οὗ Βεηρεῖ, ννῆο γεΐδευϑ ἴὶ ἴο “τῆς ἔπ- 
Π655 οἵ Οοά;" (2) ἴδμαϊ οὗ ἤθδῃ ΑἸξογὰ δηὰ 
τ Βαστυ, νγῆο βυρροϑί πδῖ, 1 δηυτ πίη 15 ἴο 
Ὀδ βυρρ ϊοά, ἰξ 5σμῃοι]ἃὰ ὃς “" οὗἩ [868 τλγϑίογυ." 

190θ. “1πά ἰο ἔποευ ἐῤε ἰουε 9. Οργμέ, «υδίοῦ 
2α“:ε:Ὁ ἀποαυίοάσε) Οπε οὗ δῖ δι} ρᾶγὰ- 
ἄοχεβ. Οἵ. χ ΤΊπι. ν. 6, “8516 ἰβ ἀβαά υνῖ]δ 
δῃ8 ἰἰνεῖ." ὙΠΔέθῈ ρᾶγδάοχοβ ἂγὲ ποῖ, δυθῇ 
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20 Νον υπίο Πίπι τῇλξ 18 δὺϊς 
ἴο ἀο εχοεεάϊηρ ἀϑυπάδητ ἀρονε 
411 τῇαλι. ννὲ 25Κ οὐ τῆιηκ, δοςοογά- 
ἴὴρ ἴο ἴῃς ρον τῆδῖ ννογκοῖῃ ἰῃ 
ι.8. 

21 ἴδηϊο διπὶ ὁ ρίουυ ἴῃ τῃς 
σῆυτο ὃν Ομ γβὲ εβὺ5 τῆτουρῆ- 
ουῦ 4}} ἂρεβ, ννουϊὰ συιῆουϊ επά. 
Απιεη. 

ἘΡΗΕΘΙΑΝΘ. 1111. [ν. 2ο---Σ. 

Γ(ΗΑΡΤΕΒΚ ΙΝ. 
: 2,7ὲ ἐχλογέσίᾳ 1ο πρῖίν,  απαᾶ ἀδείαγελ ἰλαξ 

σοά {λεγέογε σίσείά αἴνοιετι φὴς πγεο πίον, 
λα ἀΐς ἐλμγοὰ τεῖράξ ἐξ 13 αὐἰϊβεά, ἀπά τό 
γον» μ τ Οἀγ. ιτ8 4} «αἰεί ἑάδηε 
7) ον ἐς ἐριδωγὴν οὐ ἐδ Οερέες, 24. ἰο ῥεε 
ορ ἐἦέ πσῖν για, 25 19 κασί οὔ ἐγέης, απαά 20 
Κ0γ γέ κργη γ1ςα 102. 

ΤΗΕΆΕΡΟΒΕ, τῇς ργίβομογ ο! ον, 
τε Πμογά, Ὀδβεθοῦ γου τῆδξ γε 

ἸΠΈΈγα ν ἴαῖοη, τπῖτιιθ. ΑἹ] τπ6 ἰονο οἵ σηγίϑὶ 
--αθᾶῖ Ης αἹά ἔοτ ἰονθ5 βᾷκθ ἀπά ννὴγ Ηδβ 
ἀϊὰ |1---ρᾶβϑὸ5. μυπιδη τη ἀογϑιδηάίηρ, Ὀιῖ τνθ 
ΤΊΔΥ Κηονν Ξοπιθίιηρ οὗ ἴἴ, πὰ 5}4}} Κπονν 
ΙοΟΓΘ ηὰ πΊοῦο δοσούαϊηρ 8ἃ5 νγὸ ἅΓδ ΠΊΟΓΘ 
βίγεηριῃοηρὰ Ὀγ Ηἰ5 δρί εξ, ἀπὰ θῃ]Π οπθὰ ὈῪ 
ἔλιι ἢ, τοοϊεά δηὰ σγοιπάδα ἴῃ Ἰονβϑ. 

ἐῤαΐ γε »ηῖσῥί δε Διί «υἱὲ αἱ 1δὲ Κιΐπον οΚΓ 
Οο4] ἀπο 41} 89 712988 οὗ α6οά. ΤῊ]5 
15 ἴΠπ6 ΟἸἸπιᾶχ οὗ {ΠῸ ΡγΔΥΟΥ, 45 ἰξ πιὶσῃς Ὀ6 οὗ 
ΘΥΟΓΥ ΠΟ ΓΟΘΒΘΟΓΥ ὈΓΑΥΘΥ, {παξ [ΠΟΥ παρῃϊς Ὀ6 
ΒΠ|16α νυ ἢ τᾶς 580 ἃ5 ἴο Δρριόδοῃ πιοῖὸ δπὰ 
ΤΟΓΟ ἰονναιάβ (υηἴο) ἴπ6 ρογίδεϊοη νυ ἢ 
νυ οἢ Οσοά αἷοπθ ἰ5. 1}. ΟἸΞβδυβϑοη γρηάογς, 
ΕΠ ΔΕ γ8ὲ τηδὺ Ὀὲ Η]]οἀ νν ἢ 41} (γι ϑεδη βἰ 5 
πὰ νἱτίυες υπῖο [Π6 σοτηρίεῖο ἔμ] πη655 οἵ σοά, 
ἐ.ε. τῃαἴ γ8 πΊΔΥ Ὀ6 50 ἢ] 35 Οσοά ἰ5 ἢ]16ά."" 
πὴ {πεθθ ννογάς δῖ. Ῥδὺϊ οπὰβ ἢΐβ ῥγδυγ, 
ὙΠΙςἢ 5 [Ο]]οννθα Ὀγ ἃ ἀοχοϊοργ. 

20. ἀεζογάδηιρ 10 1δε ῥοαυεν ἐῤραΐ «υογδεί ἴη 
1] νε Κηονν βοπιϑίῃιπρ οὗ ἴπ6 ρονγοῦ οὗ 
Οοά νϊςοἢ ννογκ5 ψΠἰπ υ.5, ἀπά ἀγριίηρ ἔγτοπι 
νῆα 6 ἀο Κπονν ἴο {παὶ ννῆϊοἢ νγὲ ἀο ποῖ 
Κπονν, ϑν6 βιαίου βοπὶθ ἰάεα οἵ ΗῚ5 Οπιπίρο- 
ἴδηςο, ΜΠ ΟὮ 15 40]6 ἴο ἀο ἔοσ πηδῃ πιογὸ ἴδῃ 
ΤΔΠ 15 Δ]. ἴο 85]. οὔ ἴο ἱπηδρηθ. 

21. δε σίογγ ἱπ δὲ ερμγορ ὁγ Οδγιὶ “ει 
ἴῃ Ὅ᾽89 ΟἔΣΟΣ πὰ 1π ΟὨσὶδὺ 9988. 
[π᾿ (πδὲ Ομυγοῇ ῃοβΘ βρίεπάουγα ἢανο Ὀθδὴ 
ΠΟΥ ἤγϑι Ὀγοιυρῆϊξ ἴο ᾿ρῃς ὈΥ {πὸ δάἀπγιϑϑίοῃ οὗ 
Οροηΐ]ος νυὰτῆϊη 115 Ὀουπάς. Ηὸ δάάς, “ τηὰ 
ἴη ΟΠ τίϑε [650.5,᾿" ἔοῦυ Ὧο0 βΙοΟΣΥ Ἵσδὴ Ὀὲ ἀεγινοά 
ἴο Οοά ἔτοπι ἴῃς Ομυτγοῖ, ἐχοερὲ ἴ θὲ 4 βίοῦυ 
ςοχηίηρ ἱπιηθά!λίοὶΥ ἔγοπλ ΟὨγιϑὲ τἢ6 Ηδδά, 
ΟΥ τηραϊδίο Υ ἔγοπλ Ηἰπὶ ἰπτου ἢ Ηἰ5 πιοιη- 
ὈοΥ9, ἴῃ 50 ἔτ 85 {ΠῸῪ ἂὔὸ ἴῃ Ηἰτη. (Τὸ σοη- 
)υποίίοη “Δηἀ" 15 ἔουπά ἴῃ 411 ἰδ οἱάοϑῖ 
Μ55.) 

ἐῤγομσδομὶ αἱ σοι, «υογἰά αὐυἱδομέ πα 
Γἴ, ὁ πΐο 411] ἴπ6 ροπογαίζίοηβ οὗ [6 ρὲ οὗ 
[6 ἀρθ5." ΤΦὝΠ15 ὀχρυοβθίοη ἀοθθ ποῖ ἀδθποῖθ 
δἴθγπὶ ἴῃ ἴΠ6 ΡΠΙ]Οσορῃϊς δθῆϑὸ οὗ 8Δῃη δνεῦ- 
δοιάϊηρ πονν, Ὀυζ [ἃ ἀοθ5 ἀδποίθ ννμδῖ ἴο 5 15 
1Π6 54π|6 πη, δνουϊασίϊηρ ἀπγαίίοη. ““ΤῊΘ 
δε5᾽") ΓῈὲ {πὸ νϑγίουβ ρογίοάβ, ννῃῖο σοπη- 
Ταδηςοίηρ Ὑγῆθη {{π|Ὸ σοπητηθησοά, πᾶνθ στιη 
ἈΠΟΙΓ σουγδθο δηὰ ὕεθη ϑουςσσοοάρα, δηά ννἢ}] Ὀ6 
βυςςοοάεα, Ὀγ οἴποῦ ρογίοάϑβ 85 ἰοπηρ' 85 δυυπιδῃ 
ςοηδοϊοιϑη655 (οὗ νν ΠΟ ἢ {πὶς 15 ἃ σοῃάϊ τ οη) 
804}} οχίϑὲ 1 118 ρύοβθηΐ θϑίαῖϊθ. Ὑπὸ ρεχιοά 
ΠοΙΡΙ5ιηρ 4}1 ἴπε56 ρεποάϑ 15 “τῆς ἂρὸ οὗ [Π6 

85:65.) ὍὌΠο ὀχργεβϑίοη 5 θοιτονγεὰ ἔτοπι πὸ 
1,ΧΧ. νοτβίοη οὗ ζδῃ. υἱἱ. 18. 5:15. Ε} αἱϊετεὰ 
πη ἔοστῃ ἴἴ οσσυσβ ἰῃ Οὐδ]. 1. ς; σ« Ῥεῖ. 1. δᾷ; 
ΗΘὉ. νἱ. 2ο. Α ““ οποιδίίοῃ," αἷϑο ἃ ΧΧ. 
ῬὮγΑβΘ, 5 5η1ῆε5 ἃ αἰνίϑίοη οὗ ἴἰπ|6ὸ δη08] ἴῃ 
Ἰορησίῃ ἴο (ἢ6 ἀυγεαίίοη οἵ ἴδ 6 οὔ πιδη. 
ΟἸΟΥΥ 5 ἴο ζὸ ὺὑρΡ ίο Οσοὰ ἴῃ {πΠ6 Οδυγεὴ 
(Πγου ἢ 811 βυδάϊνιδίοη5 οὗ ἰπδΐ ἂρ ννδιςὴ 
58 ἰῆ6 σιπιὶ οὗὨ 41} ἴῃ6 ἃρε5β.. ὉὍῇς ἑογπιὶα 
ὑἐ τνοῖ]ἃ νὰ Ππουτ πὰ ᾽" ἢδ5 ργοόονγῃ 50 ἔπΊ Π ᾶσ 
ἴο τι15 1πῖ ᾿ἴ 566 Ππ|5 Ὠοροὶθβα ἰο σῆδηρο 1ἴ, Ὀυΐ 
1 ἰ5 ἱποχᾶοῖ ἃπὰ ὑεγὺ τηϑιοδαϊηρ (45 νἹ] 
Ὅ6 56ὴ ΟΥ̓ 84η αἰϊζειηρί ἴο ἰγδηϑίαίες [ἴ ἰῃΐο 
ἃ ἴογεϊβη ἰδῆριαρο). [ἔ 1 ννόγὲ ροβϑβϑίθ]θ, ἰἰ 
νου ὃς Ὀειίογ ἴο βιυιδϑιαἴὸ ἔογ [6 ννογάξ ἱπ 
1η6 τοχῖ, ΦῬΏΣοΟΌΚΙ ὑπο ἀυγδῖίοι οὗ 81} 
ΦΙχΩΘ. 

ΟΗΑΡ. ΙΝ. 1--ἰ6. ἙἘΧΗΟΚΎΑΤΙΟΝ ΤῸ 
ὈΝΙΤΥ ΙΝ ΤΗΑῚΥ ΟἩΥΚΟῊΗ ΙΝ ΝΉΙΘΟΗ 
ΟΕΝΤΙΚΕ ΑΝῸ εν ΑἿΕῈ ἑἙαούαυΥ 
ΟΟΝΘΤΙΤΌΕΝΤ ΕἘΓΕΜΕΝΥΒ, ΜΙΤΗ ΤΗΕ 
ΒΑΜΕ ῬΟΟΤΕΆΙΝΕΒ, ΤΗΕΒ 5Δ.ΜῈ ΕΙΤΕΒ, 
ΑΝῸ ΤῊΕ 5Α.ΑΜΕ ΜΙΝΙΒΊΤΚΥ. Κ(ἱ. (οἹ. 
1. 10, 11. 19, 1. 12, 14. 

1. ἐῥεγεξογε] δὶ Ῥὺ] ἢ858 Ἔχροιιπάδα (ἢς 
ΤΑΥΒΙΟΓΥ οὗ τπ6 Οθηῖς δάορίϊοη ἴῃ (γϑῖ 
(ἰ.. 1..), ψ]ςἢ μδὰ Ὀδδη τενθαϊθὰ ἴο ἢἰπὶ ἀπά 
ὙΠ 6 δὰ τπηδάθ Κποννὴ ἴο ἴδ6 ΕΡἢεϑίδη58 
(1. 1-π-ο.ι3). Ηε διᾶ5 ἰο ον ὼρΡ ἢ]5 δὃχ- 
Ροϑβιοη ν ἢ ἃ ργάγεῦ [μαῖ ΠΟΥ͂ ΤῊΔΥ ΓΟΔ][Ζ6 
1Π6 ἴονο οὗ (ἢ γιϑῖ ννδιοἢ δὰ ᾿'νυγουρῆϊ 50 γτοδῖ 
{πὶ πρ5 ἔογ ποῖ (ἰϊ, 14---21); δηά ἴῃ οἷοϑὲ 
σοηηθχίοη ἢ ννηδῖ δα5 ργεσθάθα ἢ ποὺ 
δαὰβ ἃῃ οχμογίδιίίοη ἴο πιιῖιια] ἔωογὈθάγάποα 
δηά ἰονθ ἀπιοηρ ἴἤοϑεα γῆο ἢᾶνο Ὀδεῆ πηδαθ 
Θ΄] πιολθεῦβ οὔ {πὸ οὔθ ὈοΩΥ οὗ (ΟἸγιοῖ. 
Ης ἰ5 ρυτβυϊηρ ἴπ6 βάπὶὸ ἴποῖηθ νυ! ἢ [85 
οσςυρίοά πὶ ἱπγουρῃουΐξ ἴη6 ἘΡ 51:16, ποῖ 
(ΑΚΙΉΣ ὉΡ ἃ πὸνν αιιοϑίίοη δῇίογ Πη βμϊηρ ἢ]5 
τηδίη δι ]θςῖ, ποτ, οἡ ἴῃς οἴδογ βαπά, Ὀεξίη- 
πίη πον ἢἰ5 πιαῖη συ δ)οδὶ ἴο νοι (Π6 ρῥτὸς 
νἱοὺβ σμαρίουβ ἤν Ὀθθη 5115: ἰΥΎ. 

ἐδὲ ῥγίδοπογ οΚΓ ἐδεὲ 1ογ4] ἴπ 189 Σοχά. 
Α ἔοστη οὔ δχργείϑίοῃ ΘϑϑθΉἘ4}}γ 1[ῃ6 5Δ1|6Ὸ 89 
(Παΐ επιρογεὰ ἰῃ 1. ΟΣ 15 υϑοὰ ἴῃ ογάοσ (ο 
ταατς ἴπαΐ ἴῃς ὀχῃογίδιίοη οὐ ἵν. 15 ἃ Ἵοῆ- 
ϑοαεποο οὐ ἴπε ἀορτηδῖὶς ἰοδοιίηρ οΟὗἨ ἁ ἰ 
ἷ!. 858 τυ ςἢ 8ἃ5 ἴθ ὈΥΔΥΟΓ οὗ ᾿ϊ. ὍΒε ἰάδᾶ 
14 δ1 Ῥδὺ] υ8ὲ5 ἴῃ6 ἰογπὶ ὁ ῬΓΙΒΟΠΟΓ ἢ 45 
{πυπιρδίηρ ἰῃ ἢἰ5 ομδίη58 (Μόογοῦ) 5 ξογείξῃ ἴὸ 



ν. 2-- 6. 

νγαὶκΚ ὑνογῖῆγ οὐ τῆς νοοδίίοη ψνἢεζε- 
ἢ γα ἀγα οδ δά, 

2 ΝΊΙ 81] Ἰονν] 6858 ἀπά πλθε κῃ 688. 
ἢ Ιοηρβυβετγίηρ, ἰογθεδγίηρ οπε Δῃ- 
ΟἴδοΓ ἴῃ θὰ : 

32 Ἐπάεανουτγίηρ ἴο Κεερ {πε ὑη Υ 
οὔ τῇς δριῆς ἴῃ τῆς δοπά οὗἉ ρεᾶςδ. 

16 οσσαϑίοη. [ἰ πιθᾶπβ γαῖῃοῦ “ὁ [6 ῥΥίβοπογ 
--ληά ἃ Ὀυ9ΌΠΟΓ Ὀδοδυδε ἴ πὶ ἃ ( γἰϑιίδη." 

ἐδε τποραΐδοη αὐῤόγεαυρ γχκ6 ἀγὸ εαἰϊεά 
ὙΔΠΘΥΘΉΥΣΙΙ γὙ0 ὙΟΣΘ 08110 4. Οοά δΑ 
Ρτοάοβι θὰ (ἢ δάορίίοη οὔ ἴῃς Οεπηῆ]ο πᾶ- 
τοη5 ἴῃ ΟΠ γιϑδὲ Ὀοίογο [Π6 ἐουπάφιοη οὗ ἴῃ 6 
νγοτὶά (ἰ. 4): Ηδ δά ςδ)εδὰ ἴπεπὶ ὈῪ ἴὰθ ἰη- 
δίΓυτ θη 4} {γ οὐὗἩ δὲ αι} 5 ργϑδοῃίπρ ([. 13-- 
1ϊ, 8) ἤδη ἴπ6 πιὸ σᾶπιο δὲ νυ μὶοἢ 1 ννᾶ5 
Η!Κ5 νν»}}} {πα ἘΠΟΥ 5Βῃουϊά δ ᾿ην το νυν τη ΤΏ 6 
Ρτθοϊηςῖβ οὗ ἴμ6 (δυτοῇ. 

Δ. »,οόεαγιηρ ὁπό αποίῤδεγ)] ΤΏ ᾿ΘΔΙΟυϑΥ͂ 
Ὀεΐνεθη Ϊενν δῆ δηὰ Οεπίϊθ σοηνογίβ ἴο 
ΟἸ Γι Δη ΠΥ ννᾶ5 1ἴΠ6 ψγεαίοβδὶ οδιιϑὲ οἵ 5(ΓΠ6 
δηὰ Ὠοδγι γπηκ ἰπ ἴῃ οατὶν Ομυτοῆ. ὉΠ 
ΑΡροβίϊ!α δά άγεββθοβ ὑοΐβ, [ἔτ ννόσὸ ἴῃ6 Οεη- 
1165, ῆο ἔοτ [86 ἤγϑι {πιὸ ἢδ4 Ὀδϑη οδ] δὰ 
ἰηἴΐο ἴῃς Κἰηράοτῃ οἵ Οοά, [ἴ ννᾶ5 ἴῃς ἢγϑι ΠΠῚΘ 
ἴοο τπλῖ τη [ον δὰ Ὀδθη Γαδ] θὰ ἱπίο [6 
Κιηχάοπι οὗ Οἢγῖϑ. Βοίδ: πδὰ γεςοϊνοα ἃ 
ςοιηπιοη Ὀϊοσϑίηρ, δηὰ οδοῇ ννὰ5 Ὀουηά ἴο Ὀ6 
Γογυθασίηρ τοιναγά5 ἴπ6 οἴμεγ, Ὑῆδ [ον παιιϑῖ 
ποῖ ἰοοῖς ἀονῃ ὕροη ἴπ6 ὐϑητ]δ νῆο δά 50 
Ἰοηρ Ὀεδη δῃ δ]ῖθη, ἰη6 (ὐθηί!]δ πιιιϑί ποῖ τεϊοτσὶ 
Ὅροη ἴπ6 [ονν ννῆο δὰ ἰδίῃ ἴῃ6 1 ογὰ οὗ 
Εἰοῦγ; δηάὰ ἴο ριονθῃΐ 1815 ραγίγ- Ι΄ σΚοσηρ 
δηΔ σιλγγο! ηρ, ΠΟΥ πιυδὶ Ὀοΐῃ 4Ἰ1κὲ ὃ6 
ὁ ἸονΥ,.") (δὶ 18, οἴ ρ ἃ Πυιπιῦ]6 δϑιϊπηδίθ 
οὗ [Ποιηβοῖνοϑ ἃ5 51Π}} πηθπ: “τη θο κ,᾽" (ῃαΐ 5, 
εΕἰνίηρ πο οἴδρηςσο ἴο Οἴπογα δηά ᾿γοϑθητ}} οἡ 
ῥτονοοσδίίοη ; ""Ἰοηβ-ϑυῇδεγιηρ,," τὨδζ 15, ραϊτιοπί 
αὐ 5] - ἀπά ογ Ἰη)υ5ίςο. 

ἐπ ἰουε] ΟὨηκίίδη ἔογυδαγαηοθ 15 ποὶ ἴο 
Πανο ἴοσ 18 πιοῖϊνο (6 πιοῦὰ] συ ρογοσιγ [ε]ῖ 
Ὀγ {πε πιᾶπ ννῆο ἀοεβ ποῖ γ|εἰὰ ἴο ἴδε ἱεπιρίδ- 
ἐἴοη οὗ ἃ ϑᾶγρ ΟΓ δΔηξτΥ τεϊογί, Ὀϊὲ Κιηςγ 
ἔθο ης δηὰ τοραγὰ ἔοσ ἴπ6 οἴμοι ρεβϑοῃ, οὐ 
δεσοιηῖ οἵ 5 ὈΘΙηΣ ἃ πΊΘΙΌΟΓ οὗ [ἢ 526 
Ὀοάγ, δηὰ (πὶ θοάγ, (ἢ γβϑι 5. (1 δο πιάπῃ 8 
ὙΓΟΠΡ ἴῃ τη ἰρ ἴ86 ννοσὰ 5. νὰ (ῃ6 οἰδλιιδδ 
ἔο!]οννἸηρ.) 

8. 20 ἄτορ ἐδε μπὲ οΥ 1ὁὲ ϑρὶγ ἢ ΤΕ 
δριγῖς ἀνθ ης ψἢἶἰπ τἴῇ6 Οδυγορ (1. 22) 
οἴοδίοθ ἃ οπεῆθϑϑ οὗ δε ς ἀπιοηρ «1 ἵἴγῃθ 
ΤῊ δοΓ5 οὗ ἴὴ6 ΟΠυτοῦ, Ὀέσδιιθο Ηδ δηϊπιδῖθϑ 
ΘΔΟἢ δηὰ 4}} οἵ ἰπδπὶ δηΐ 5 Η!Ἰ πηϑο] ἢ ομθ. δῖ 
Ῥδυὶ ἀεϑιγοβ ἔμῈ πὶ Θαγηθ ιν ἴο οηάθανοισ ηοΐ 
ἴο τλᾶγ [ἢ ]5 1 γΥΌΓ ΟΥ̓ ἱπίεγηλὶ ἔσθ, [15 θοπά 
οἵ ρτεβογνδϊίοη Ὀθηρ “Ροδςθ." “ὙΠῈ ρϑᾶςα 
Βεγὸ βρόοκθη οὗ ἀϊἔεγϑ ποῖ πιυςῇ ἔγοχῃ (Π6 νἱγτίιο 
οὗ πηροϊζποβϑ: ΟἿΪΥ [ἰ δά 5, αῦονθ πηθοῖκηοϑ5 ἴο- 
τννασὰ8. οἴμοτβ, 4υϊοίηθσ5. νυν ἴποπὶ" ([μαυὰ, 
4“ ϑεπηοη Ν1.. Ριθδοποὶ οὐ [Πϊ8 ἰοχὶ Ὀείογο 

Ννειυ Ἴεε:ι.-πῆνοι,. 1Π. 

ἘΡΗΕΘΙΑΝΘ. ΙΝ. 

4 ἽθΡενγε 'ς ομβ δοάγ, δηὰ οης δ8ρἱ- 
Γῖ, Ἔνθ 8ἃ8 γὲ ἅτ ταί οά ἴῃ οηα ἢορε 
οὗ γουγ οΔ]]Πηρ ; 

ς Οπε [ ογὰ, οπε ἔδιτῃ, οἣς θαρι 5ΠῚ, 
6 Ομἱε (ὐοά «ηά Ελιδογ οὗ ἃ]1, ψῆο 

ἐς ἀῦονε 11, ἀπά τῆγουρῇ 411, δηά ἰῃ 
γοιι 4]]. 

Ῥαγ]δπιθηῖ, 1628). ΤῊ [ἢγδο ξο οννίπς γογϑοβ 
σοηίΐδίῃ Γράϑοηβ ὙΥὮΥ ΠΟΥ ϑῃουϊὰ Ὀ6 δὲ οπὸ 
(ορείθοῦ, βῃδιηρ 45 ἴπεγ αϊά ἴῃ οπε Ὀοὰγ δηὰ 
ὁπ6 ϑρ)γιῖ, δπὰ δανίηρ ομθ [«ογὰ, ομς ἔα ἢ, οης 
Ὀδρί8πι, ὁπ Οοά. 

4. Τβκγε “] Νὸ νετγῦ ἰ8 οχργεϑδϑοὰ ἴῃ τὴ 
οτρξίηδὶ, ὍῊΙΒ 15 ποῖΐ ὑπιυι5114] νγῆθη ἴΠ6 5ΞΑΥ ΠΡ 
ἰ5 4 βογῖί οἵ ναϊοῃνογά, Οἵ, τ Τίπι. 11. ς: 
4 Τίπι. ἰἱ. σὰ; Ηδθδ. χ!. 4. 

οπε δον] ΤῊΘ πηγϑδίϊςα] Ὀοὰγ οὗ (Πγίςε, [6 
ΟΠ γιϑιίδη Οἤυτοῖ ; Ὀμζ οπὸ, {ποι ἢ σοησιϑιϊπν 
οὔ ϑιςἢ αἴνογϑθο εἰσπιθηῖβ. ὙΏΘΓΟ 15 ἃ γοίογεηοθ 
ἴο 11. χό “ἴηι π6 πηρῆξς τόσοηςῖ]ο Ὀοϊὰ υπῖο 
Οοά ἴῃ οπὸ δοάγ.᾽ 

οπς δρίγ!ἢ ΤῺς ἱπάννϑ! Πρ δριππ (566 [,δυὰ, 
838 δῦονθ) δηϊπλαίπρ τῃ6 ννῇοϊθ Ὀοὰγ δηὰ εδοὶ 
τιοιλῦενῦ οὗ Τα νυ οιὶ γοϑρεςοῖ οὗ ρεγβοηβ. Ἴ ΠΟΓῸ 
15 ἃ γϑίογηςθ ἴο ἰϊ. 18, 22. Οὔ σ ΟὐΥ. χὶΐ, 13. 
ἐἔοΥ ὈΥ οπθ ϑρίγιξ ἂῇὸ ννὲ ἃ}1 Ὀαριϊζοὰ ᾿πῖο 
οπθ Ὀοάγ, νν βεῖμεγ ννῈὲ Ὀ6 [ενν8 οὐ επί! ]ε5."" 

Ω: γε αγὸ εαἰϊεά ἐπ οπὸ Ἢ 9 γομν' εαἰδης 
88 70 ὙΟΙΘ ο081106. Δ Ποη [ΠΟΥ τερεῖν 
{πεῖν σΔ] ης, ἸΠΟΥῪ 411 41{|κ6ὶ νυν μδίθνυθσ ννὰ5 ΓΠΟΙγ 
ΠΔΙΙΟΠΔΙΙΥ, ννεγὸ οδ] θὰ πηῖο πο δηὰ {πὸ 52 ΠῈ6 
Πορα οἵ Εἴογηδὶ 116. Ὑὴδ ῥγθροβιτοη “ ἰη " 
15 Ἰοϊηθα νυ τ ἢ “" σΔ]]οὰ "ἢ ἴῃ [ἢγοα ΟἿΠΟΓ ρᾶβϑαρεβ 
ἴῃ 81 Ῥαυ} 5 Ερίϑι!οβϑ, ννῆογο 1 5 ἰγδηϑίδιθα ἴῃ 
τῆς ΑΟΨ. Ὁγ ““απἴο᾽ οΥ “"Ἰηἴο.᾽" χα (οτ. Υἱῖ. ας; 
Οἱ. 1. ὁ; ᾿ Ἴεβ8. ἱν. 7. 

δ. Ο»ε 7 ον Ὄῆο ἴ,ογὰ ἀπά Ηδοδά οὗ (6 
ΟΠ χοῦ, ἴῃ νῆοπι 411} τίη 5 ἀτὸ ραϊμογοὰ ἴο- 
ξεῖδογ ἰῃ οπὸ (. το 

ομ 116] ὙΠΟ ἐδ {Πδῖ τεα] !Ζοὰ ἴῃς δάορ- 
«Ἔοη ἴῃ ΟΠ γϑὲ, ἢ ἢ νγᾶ5 ἰἢῃ6 βαπὶθ 'π [ον 
δηᾶὰ Οεοηῖ]θ. 

οπό δαρ!»"] ὙΠῸ βᾶπι6ὲ τΐο τυ ἢ (6 5ΔΠῚΘ 
ἔοττηυΐα δαπη θα δος δηὰ 41] ἰηΐο ἴη6 Ομυτοῇ, 
Ὀείηρ ἴΠ6 564] οὔ 1ῃ6 ἔδιεῃ ροβϑοβϑθά 'π ᾿οπὶ- 
τλοη ΌΥ̓ 8]}. 

Θ. Οπε 6] Νοί οῃονδῃ ἔον ἴπ6 ἴθνγβ, 
δηά οἴδοσ ροάϑβ ίογ ἴῃς νϑγίοιιβ (ὐσθητ!]6 πδιίοηβ, 
Ὀιΐ οὔθ Οοά ἴον Αἷ], ννῇο ἰ5 "" Εδῖμογ οὗ ]},"" 
νυ δίθνυου ἐπε γὰσθ ΟΥ Δποοϑίσυ. δ ἢδά δθθῃ 
1ΠῸ δίδου ὄνθὴ ἤδη πΊθη νεῖ δ᾽ Ιδπδίοα ἔγοτη 
Ηϊπι; πιισῖ πιογὸ Ποὺ {ἰδὲ ἘΠΟΥ ἀΓὸ γθοοης θὰ 
δηὰ Ὀτουρῆϊ ἱπῖο Η!5 Ποιιδθ. 

«υῤο ἱΦ αὐουε αἰ] ὍΠε συρτεπηε Κίηρ οὗ 
Οπὸ βϑθς(οη 45 πη οἢ 845 οὗ ἴπ6 οἴδπεγ. 

απά ἐῤγομσό αἱΐ, ἀπά ἐπ γοι αἱ ΤῊ ἤγου" 
παισὶ Ὀ6 οπλίϊοά, ποῖ Ὀοιηρ ἐουηά ἴῃ 16 οἱὰ 
Μο5, δῖ Ραμ πανίης ϑροκθρὴ οὗ Οσοὰ κ8 
“ἰΑὐονθ᾽" {πεῖ 4}}, δά ἴΠ6 ἵννο δα ΓΓ ΠΟΥ ρτθρο- 
βἰυη8. “Ὁ ΤὨγΟΌΡὮ " δηᾶ “ἴῃ. Ιοϑῖ ἢ6 βῃουϊά 

2Ν 

561 



ἘΡΗΕΘΙΑΝΘ. ἵν. [ν. 7, 8. 

7 Βιυῖ υπίο εΕνετΥ οἠε οὗ υβ8 5 ὃ Ὁ εγείογε ἢε βδῃ, α Βεη ᾿ς Φ,Ρ 51 ὁ. 
σίνοη στᾶσα δοοογαϊηρ ἴο ἴΠ6 πηδᾶϑιισα δβοεπάεά τρ οἡ Πίρῃ, πε ἰεά 'ςδρτῖ- 1 Οτ, ἃ 
οἵ τῆε γἱς οἵ δ τίβε. ὙΠ οαρεῖνε, ἀπά ρᾶνε ρ᾽ 8 ὑπο πηθη, ααοα 

ἔΐσεξ. 

562 

ϑεδπὶ ἴο Ὀ6 ἀεριςίίηρ 5οπιὸ ἔδσ- οὐ Ἐρίςσυγοδη 
Οοά. Ηδε 5 " δῦονϑ," δυὲὶ Ηδ 158. “" (Ὡγουρῇῃ " 
δπὰ “Ἶη᾽ αἷϑο. Ηδ ἰ5 {ποὶγ ἤράνθην Κιίηρ, 
Ὀυϊ ΗΘ 15 αἷϑο οἴοϑθο ἴο ἔῃοῖῃ, ρογνδάϊηρ [Πθηὶ 
4}1 41|1κ6, ἀννθι της ἴῃ [Πόπὶ 4}} Α11Κα. 

11 15 οἰεαῦ {παῖ 1 15 πο τηγϑίῖςδὶ Ομυσοῖ οὗ 
νῆσος δῖ δὶ 15 ἤοσῦεὲ αοίδι ηρς τΠὴ6 5] θηΐ 
Ροϊπηίβ οὔ ὑπιῖγ, θὲ [πΠ6 ΟἸὨΌΓΟ. τδάθ ὑρ οὗ 
41] (ἢ6 [οννιϑἢ τεϑιοπίβ δηὰ παῖζνο ΕἸΡ ἢ Δ 5 
ψγῆο πδὰ Ὀδεη σοηνοῖοα ἴο (ΟΠ γ ΞΕ δ ΠΥ ; δηὰ 
Δοσςογαάϊηρ!ν 1ἃ 5 ἔγοηπλὶ [Π|5 ρϑϑϑαᾶρὸ [ῃδῖ 1ῃθο- 
Ἰορίδηβ αν ἔοτ ἴπθ πιοςῖ ξαϊμογοὰ ἴμ6 
Νοῖεϑβ οὗ πιγ οὗ ἴμ6 Ν ΊϑΪ Πμυγοῦ. Βίϑῃορ 
Ῥρδδιβϑοῃ δηυμηογαΐθβ : (1) ἴῃ6Ὲ ὈΠΙῪ οὗ ἴδ 
Ηεδά; (2) οὔ Πδ δριτ; (3) οὗ οτἱρίη; (4) οὗ 
ἔααϊῃ ; (5) οὗ ϑδογδιηθηΐβ ; (6) οὗ βορϑὶ Ὁ οὗ 
σμδγν ; (8) οἵ ἀϊδοϊρ!ης (' ἔχροβ. οἵ τῆς 
Οτεροὰ," Ατί. 1Χχ.). Οἵ. Ησοοκοσ "||. τς ν. 68: 
Δηὰ 1, δι 5 "δοιτηοῃ δῦονο χγεξογγεὰ ἴο. 

7. ΒΒ ὠσιίο εξ ὁπ οΓ 9] Βπὶ υπῖο 
ΘΔΟῚ οὗὨ π6. 81 δι] πᾶ5 ποῖ γεῖ ἢβηϊϑῃοὰ 
ΘΠ ΠΊΘΓΔΓηρΡ [Π6 σΟΙ ΠΟΙ ροϑβϑεβδίομβ οὗ ἴἢοϑε 
ὙΠῸ οησὸ δὰ Ὀδεῆ δὲ δθηπηίγ, ὃ πον 
ἔοστῃ ἴπ6 υπηϊίοεὰ ὈΟαῪ οἵ (ΓΟ τίϑιδη5. ὙΠΟΥ 
πᾶν οὔθ δηά ἐπ βϑαπὶ ὈΟΩΥ͂, οὔθ δηὰ ἴῃς 
58Π|60 ϑρίΠίῖ, οπὸ δηὰ {πε ϑπὶ6 ἤορθ, οὔθ 
δηὰ (πὲ βάτὴθ [οτάὰ, ομο δηὰ [86 βᾶπιὸ ἔδιτῃ, 
οπο δηὰ ἴΠ6 βᾶπὶς Ὀαρίϊσπι, οπς δπὰ [Π6 52Π|6 
Οοάὰ:; δὈυὲ [Π15 15 ποῖ 411: [86 δᾶνο οὔθ 
δηὰά ἴπΠῸ 534π|6 δαπιηϊϑίγαϊΐοη οὗ (6 ϑριτγίὶξ, 
Ὀυξ {Π1|5 85 ἃ ροβϑοβϑίοῃ ψῆϊοι αἰ οτα ἴῃ 
ΠΠαγδοῖοσ ἴτῸπὶ 16 τοδί. ΑἹ] Ὀοίοηρ ἴο 1ῃ6 
θοάγ, 411 ἢᾶνθ {πεὶγ βἤαγο οὗ ἴπ6 ϑριγιῖ, 81] 
δᾶνε (Π6 ἢορεο οὗ οἴεγῃδὶ [1 6, 411 Αγ ποτ ὈΘῚ5 
οἵ ΘΟ γιϑῖ, 41} αγὸ δε ϊονοσβ, 41} ἀγὸ Ὀδρίϊζθά, 
41 δῖ σοάΐδβ οπι]άγοη, Ὀυὲ 411} ἤᾶνὸ ποῖ ἴπ6 
ξαηοιίοη οὗ δάπηϊηϊδίετιησς (ἢῈ δρίγιῖ. ΤΙ5 
ννΑ5 ξίνϑη ἴο Ἰηἀνί 0.4] τεςσὶρι θη δοσοσάϊηρ ἃ5 
ΟἸγισῖ σθοβο ἴο δοβδῖον ἱΐ, 50 1ῃδὲ βδοῖὴθ ἢδά 
(δὲ ϑδρεςίαὶ ραγτῖ οὗ τ νῃϊοἢ Ὀεϊοηροὰ ἴο 
Δροϑβίϊεβ, βοπῖα ἴῃδξ ψῃοῇ Ὀεϊοηρεοὰ ἴο ῥτο- 
Ρδοίβ, ϑοπῖὸ τῃαϊ νυ ἢ Ὀοϊοηροά ἴο ονδηρο  !ϑῖϑ, 
βοπὶθ παῖ ὙΠσἢ Ὀεϊοηροὰ ἴο ρᾶϑίογβ δπὰ 
ἰοάσῆογϑ, 50πὶ6 ἢδὰ πο ρατγί ἰῃ ᾽ἰ δῖ ]}, τοι ζῇ 
1 νγὰϑ ἴοσ ἴῃ6 Ὀδθποῆϊ οὗ 4]. Ὁῇθδ ἰγδηβὶδ- 
Κἴοη ὁ“ ΟΥΟΓῪ ΟΠΟ᾽" Οὔδοιγα5 (ἢ6 σοπηοχίοη οἱ 
Τουρῃῖ; “ΘΔ ἢ" 56 υυϑεὰ ἴπ ςοηΐγακὶ ψ] ἢ 
..8}}. ποῖ 85 ϑυῃοηγιηοιβ ἢ . ὍΠ15 
δῖδσθ νγὰ5 Ὀοβίοννοά ποῖ οὐ ““ 8}} " (ΟἩγιϑιίδηϑ, 
ἃ5 5ιιοῆ, Ὀυὰξϊ ΟἹ οπὸ δηά δποῖποσ ἱπάϊνιἀ 8] 
δοςογάϊηρ 85 “"ϑδοὴ " νγἂϑ ἍἽδ᾽ θὰ ἴο 1ῃϊ15 οἵ [ῃδί 
οἢςο ἴῃ ἴΠ6 τη ΠΙ5ΕΓΥ. 

ἐς σίνεη ςγα) ὙγὙ88 ΚιΥθῈ ἄτδοο. Τῇ 
τᾶς βίνθη 56 ΡῬΑσ οι] ΔΓ Ζεὰ ἴῃ [15 βονογαὶ 
Ρᾶτίβ ἰπ το τσ: ἰξ ννᾶ5 ἴη6 ξγᾶςθ (Πδὶ νγᾶβ δά- 
Σηϊηἰϑίεγοα ὈΥ δροϑίϊοβ, ργορμοῖβ, δνυδηρε βίβ, 
Ῥδϑῖουβ δηά ἴθδοῃεῦϑ ἴῃ ΓΠΟΙΣ ϑονογαὶ ἐπ ΠΟΙΊΟΠ5. 

ἀεοογάΐπς 10 ἐδ πιεασμγο οὗ δὲ κί οΓ Οδγ 
ΟὨγιβὶ ἀϊβροηϑοθ ἴΠ15 πηδηο] ἀ δηὰ τα] Ἰξοστὰ 

ἔτϑςο ἴο ἱπάϊν! 11.415 δΔοσογάϊης 45, ἀπά ἴῃ νυ δὲ 
τηδᾶϑιγο, Η6 ρ]θᾶϑθθ. 866 χ (οσ. χἱΐ. 4--ἃοσ. 

8 ---Ἰτοὸ (ρδτθηί πεῖς 1). ΑΡΡΙΩΟΘΑΥΙΟΝ ΟΥ 
ῬΒ. ΕΧΧΝΠῚ- 1:18 ΤῸ ΟΗΚΙΒΤ᾽ Β ΟΙΕΥ ΟΓ 
ΤΗΕ ΘΡΙΚΙΤ ΑΝῸ συϑτΙΕΙΟΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΗΕΞ 
ΑΡΡΙΙΟΑΤΙΟΝ. 

8. ;ενγοζογ)θο ΟἸτσὲ πδὰ ἰηάἰϑϑοϊυ ] 
ςοππεςίοα τἴῃ6 »ἢ οὗ {δὲ ΗἩοΐγ Ομοβξὲ ν] 
ΗΙ5 οὐνῆ Αϑοθηβίοη ἴο ἴπ6 Εδίμου ἰπ ἤράνρῃ. 
ΦἸΕῚ ξοὸ ποῖ δινδύ, ἴῃς (οπιγέοτγίοσ νν}} ποῖ 
σοπιο ὑπῖο γου; δυΐ [ἢ 1 ἀορατγί, 1 Μν}}} ϑεπὰ 
Ηἰπὶ υηῖο γου " (7]οὁδη χνυὶ!. 7, 16); ἀηὰ νγῃεγθᾶβ 
Ῥϑ, Ἰχνἱ. 18 βρεᾶκβ οὗ δὴ Αϑοθηβίοῃ δηὰ οὗ 
εἰἴα ἴῃ σοπησχίοη ψ ἢ 11, 881 Ῥαὰ] υοῖες ἴῃ6 
ῬάΞβαρθ δηὰ Δρρ]165 ἴξ ἰο ΟΠ γϑῖ, "υπυ γεν δῖ5 
οἰϊδίίοη ἰῃ ἴπ6 ἔνγο ο]] νης νοῖθοβ. ΤῸ 
σοιγθθ οὐ ἱβουφῃϊ δηὰ δγρυπιοηῖϊ ὑγοοδεας 
ἱπιπιθ δῖο Υ ἔγομῃ ὅν. 7 ἴο Ὁ. 11. 

δὲ “α4Ὁ)] Οτ᾽ “1ἴ βα,᾽" νιΖ. πα δογιρίυτχο, 
σι. Κοπι. χ. σὰ; Ο8). ἱν. 20. 

ἤζῥεπ δὲ «πεεπάεά, δος. Ὑδε ῥβαΐση ἀδ- 
5065 ἃ {ΠΌΠΙΡΠδηΐ ργοςαβϑίοη οὗ Οοὰ δῇετ 
Ης διᾶ5 νοῦ ἃ νἱοΐοσυ ἔογ Ηἰξ ρεορὶθβ. Ηδῤ ἰ9 
ἀδϑογ θὰ 85 ἰοδαϊηρ σαρίϊνο Η!5 ργιϑοποσβ, δηὰ 
τοςοίνιηρ βιἢ5 Ὀεϊοκοπίηρ βυὐπιϊϑϑίοη ἔσοσι 86 
νδηαυϑηθαὰ ἔογ ἴμὸ ξοοὰ οὗ 4]1] τηδηκίηά, πὰ 
50 τευ ἰῇ ΡΙΟΥΥ ἴο δφάυθῃ. δὲ Ρδιὶ 
ταυϑδὶβ ἴδ6 ϑβρίτγιτιδὶ ΠΡ ΟΥὁἨ ἴῃ6 Ρ455ΔρῈ. 
Νονν ἰἴ πηθδῃ8 παῖ 1η6 Μεβϑιδῃ, δἤοσ δανίην 
ὑνοη Ηἰ5 νἱοῖοῦυ δηά ἰδκοη ςαρῖϊνε Ηἰ5 ἐπὸ- 
ΙῊϊΪ65, τοϊυγηθὰ ἴο ἤρᾶνθη δηά ἴποστο γεοοίϊνοά 
εἰῆι5, ποῖ ἔτοπι ἔπ βιιδ᾽]οςϊοὰ ἡδίϊοηβ Ὀιιὲ ἔγοτι 
Ηἰ5 ἔαίμογ, ψνοἢ Ηδ τπδη ράνὸ ἴο πιδῃ ἔογ 
{Πεῖγ βρίπίυδὶ σοοά δηὰ οἀὐϊβοδίίοη. 80 851 Ῥείεογ 
5ᾶγ5 (Αςίβ 1]. 32), “" Βείῃρς ὈΥ {δὲ γίρμς μαπά 
οὗ Οοὰ οχδ θά, πὰ δανίηρ γοοοϊνοαὰ οὗ [86 
ΕΑΒοΥ ἴῃς ῥγοπηῖϑο οὗ (6 Ηοὶγ Ομδοβξῖ, Ηδς 
Βα ϑῃοὰ ἑοπῖῃ (15 ((Π6 Ῥεηϊεσοϑδίδὶ γρὶ δ) 
ψνΏΟἢ γὰ ΠΟῪ 866 δηὰ Πϑαγ." [ἴῃ ϑὶ Ῥεοίογ 8 
δάάγοββ, 85 ἤόσο, ἴθ μι ϑ “" χοοοίνοά ἔγοσπι [86 
ἘΑιθον "ἡ ΌΥ πε ϑοη, ἀπά “ρίνθῃ υηΐο τηεῃ ἢ 
ὈΥ Ηἰπὶ, ἅγὸ ἴποβε οὗ ἴῃς Ηοὶγ ϑρισὶῖ, ἀϊ5- 
Ρεηβοά ἴο {π6 Οδυγοῖ ὉΥ ἴοϑε οὐ γδοπι ἴῃ 6 
ϑριλὶ σι δ5 δηὰ πϊηϊϑίοτίδὶ οςθβ νγεσε δ6- 
βἰοννοά. 

ἤῥεμ δὲ αϑεεπάεά μῷ οπ δἰ 7] Ῥαταρῆγαϑθοά 
ἔἴτοπὶ “ἼΒου δαϑὲ δϑοοθηάἀδὰ ὑρ οα πίρἢ,᾽" Ρ5. 
Ιχνὶϊ. σ8. 

δὲ ἑκά εαριτ υἱέ ἐαῤιυἢ “ὙἼΠου ἢαςοὶ ἰοὰ 
σδρνν ((Πδὲ 15, οδρῖϊνθ5) σαρῖῖνο " (ἐῤὁ.). 868 
]υάροβ ν. 12. ὙΠ6 σαρίϊνοβ τπδὲ ΟἩγιϑὲ τηδαδ 
ννοο “(ἢ6 ἄον!, δηὰ ἀεαίῃ, δἀπὰ {πὸ εὐτΞ6, 
δῃά 51π᾽) (Ο(ῆγγϑβ.); “βίη, ἀθαῖῃ δηὰ ϑαΐδη" 
Οαἰνῖη): “" ϑαίδῃ δῃηὰ 411 Αἀδπι5 Ῥγοζθηγ ᾽" 
ἘᾺΝ Απάγεννθ5). “ Εοῦ 4}1} [6 νγου]ὰ 85 ἤδη 
8ῃ ΕΠ ]ΠΙ5ἢ σῃῖρ ἰαῖκοβ ἃ Ἴ υγκιϑἢ Κα] οΥ, τυ δογοὶα 
ΔΥῸ ΠοΙὰ τδηγ ΟΠ γι βία σἀρίϊνοβ δ [826 οὔγϑ. 
Βοιῃ ἂγὲ ἴδκεη, Τυγί5 απὰ ΟὨ γιϑιίδηῃς, οὶ 



ΕΡΗΕΘΙΑΝΘ. ΙΝ. 

αἶδο παῖ δϑοεπάεὰ ὃρ 'σ ἂἅβρονε 
411 μεάνβηβ, τῆλῖ ἢθ τῖρῃς "6]}] }] 1 Οτν μέ. ῖ “Μὰ 
τη] ηρ5.) 

1 Απά ἢε ρᾶνε βοπΊε, Δροβίϊεβ; 

Υ. 9--ττ. 563 

9 (Νον τῃδλὲ ἢθ αϑοθηάεά, ννυμαῖ 18 
τ δυὰς τῆδῖ ἢε αἷἰδο ἀεβοεπάεά ἢγβῖ 
ἰηἴο τῆς ἰοννεσ ραγῖβ οὗ τῆς εαγί ἡ 

10 Ηε τδῖ ἀοδοοησεοά ἰ5 τῆς 84Π16 δι (ογ 
Σ2. 48. 

Ὀεςοπηα οδρίϊνο ἴο ἴπ6 ἘΏΡ5ἢ σὶρ. ὙΠΟ ροοῦ 
8009 ἴῃ ἴΠ6 ΚΑΙΟΥ ἤθη {ΠΟῪ 566 [6 Επρ 58 
Βδῖἢ! (δ6 ἸρΡΕΙΓ δαηά, ἀγὸ βἰδλά,  ἀδγὸθ 5ΔΥ, 850 
ἴο 6 ἰλκεοη: {ΠΟῪ πον ἰξ νν}}} ἴαγῃ ἴο {ΠΕῚΓ 
Ἰεϊεησ ξο. 80 ννᾶϑ ἴἃ νν ἢ 5: [ΠΟῪ ἴο ννῇοπὶ 
ψὸῸ ψψοῖῈ ολρίϊνο ννεγο ἰλκοὴ σαρῦνοβ {ἢ 6Πὶ- 
δεῖνος, δηὰ ννὸ ἢ πο. ὅ80 Ὀοίῇ ΤσΑπ)6 ἱπίο 
ΟἸγιϑῖ᾽5 βαπάβ. {πεν δηὰ ννὲ 5 ὈΓΘΟΠΘΓΒ 
Ὀοίἢ " ([ἀ. : ϑεῖτῇ. Νν11. οἡ ἴπ6 βεπάϊηρ οὗ 1ῃ6 
Ηοὶγ Ομοβὶ᾽. 

απά κατε σἱ ἢ; ὠπίο »ποῖ} ἴῃ Ῥϑ. Ιχνυ]]]. 
ἾΠου μοί τγοσοϊνθα ρΡΊ 5 ἴῸΓΣ πηδῃ ΟΥ̓ ἴῃ πηδῃ 
(οὐ ἔοσ πιϑῆ οἵ ἀπιοης πΊ6η)." ὙὍὙΠηὲ ΗἩρΌγον 
ννογὰ ἰγδηϑίδιίοα “" γοςοινοα " ἴῃ {Π6 Ῥϑαϊπὶ δηὰ 
“ραν ὉγΥ δῖ Ῥδὺϊ ἰ5 [γεαυθπῖῦν υϑοα ἴῃ τἢς 
56Π56 ΟΥ̓ ““ ἴο ἴδκο ἔογ ἴῃ6 ρυγροβο οὗ βίνίηρ ἴο 
ΔηοΐΠογ,," [Ι{ 5 ἴπι|5 υδοὰ ἴῃ Οδφη. χνϊ!. ς, 
ΧΧΥΪ. 11, ΧΙ. τό (ΊΝετε 1 15 ἰΓδηβαϊοά ἴῃ 
(Ὡ6 ΑΟΨ΄. ὉΥ “ἐδεῖςἢ," 6... “ Βεῖς ἢ πὸ ἃ {{|6 
νναΐετ {παὶ 1 πᾶν ἀτίηκ ᾽), δὴηὰ ἴῃ ἔχ. χχυῖ!. 
2ο; ἴον. χχίν. 2: 2 Κὶ, ᾿ἴ. 2ο (γΒογε ἴδ 5 [γᾶπϑ- 
Ἰαϊοὰ Ὀγ ““Ὀτίηρ." δ. χ. “ ΒΡ ΠΊ6 ἃ πον ΟΓῸ 56 
.«««Δη4 [Π6Υ Ὀτγοιρδς ἴ ἴο ἢϊπὶ.} Το σοηϊίοχί 
Ἰηά!οαῖος {Παΐ [ἴ 15 50 υδϑά ἴῃ Ῥϑ. ᾿χν!, 18, [ῃ6 
δεςερίδποο οὗ ἴπ6 γ᾽ 5 Ὀοῖηρ ἔογ 86 Ὀεποβί οὗ 
τήθη. 866 ποῖδ δά ἦρε. 

9. ΝΝνοωὺ ἐδαὲ δὲ α:εοπάε4 1] ἴῃ 1ἢϊ5 δηὰ {πὸ 
[ο]]ονν πρὶ νοῦ δὲ Ῥδὺ] }11:511Ή65 18 εἰτδιίοη 
ἴτοπὶ {π6 Ῥϑαὶπὶ οὐ ἴθ βρτουπὰ [μδῖ 1ἴ τγείοσβ 
ἴο Ομ γιβί, ἔοτ, ἢ6 ἄγβιεϑ, ἃ ἀϊνίπο Αϑοθηβίοῃ 
ἴο ποάνθῃ τητϑὲ ὃς πηδὰθ ὈΥ οὔθ νγῇῆο 15 ὑδίον : 
Ομτγϑὶ ννᾶ5 θείονν, ἔογ Ηδθ ἢδὰ ἀδϑοοηδοὰ ἴγοπὶ 
Ὠεάνθη ἴο δραγίῃ : ἱπογοίοτγο [ἴ ἰ5 (γιδὶ τῆι 15 
τλθδηΐ 1} ἴπΠ 6 Ῥϑδὶπὶ ΟΥ̓ {Π6 οπὸ ννῇο δϑοοοηάοά 
ὉΡ οἡ πἰρῇ---ποῖ {π6 ΕδίΠοΓ ννῇο 5 Ἔνοσ ονογγ- 
ὑθογο, (ΟΕ. [οδπ 11}. 13, “Νο τῆδῇ δίῃ 85- 
Πςοηάοδά ἱπίο ἤφανθη, Ὀυΐ 6 ἰδαῖ ςᾶπιὸ ἀονῃ 
ἔτοτῃ πάνθ." 

ἀεικεπάεα δγ.} ἱπίο {δὲ ἰοαυεγ ῥαγί: 977 ἐδὲ 
εαγ!}}Ὶ ὍΤο ννογὰ “ ἢγϑι " 15 οὗ ἀουρίξα! δι- 
ΠΟΙ Υ δηά 18.998 5ῃοι]ὰ Ὀδ 5ιιδϑιὰϊοαὰ 1η 
Α]ς5 ἕου “ραγίβ." ““ἼΠε ἰοννοῦ ρίαςθβ οὗ (ἢ 6 
ΘΑτῖἢ "ἢ ΠΊΘΔΠ5 5ΠΠΡΙΥ (85 ἴῃ 58], χ]ϊν. 23) 
“ [6 ἰοννοῦ δαγίῃ," 5ὸ σφι θά ἴπ σοηῖγασὶ νυ τἢ 
[6 ἤράνθῃ δῦονε (11|. “186 ρίαςθβ ἰοννοσ ἔῆδη 
ἢεάνθῃ, νυν ῃ] ἢ ρΐάασοθβ ἅγὸ οὗ, ἡ. ε. σοηϑιϊυοὰ 
Ὀγ, ἴπε δαγίἢ ). Α ποῖ Ἱποοῃϑίθγδῦ]ς ΑΥΤΑΥ 
οὗ σοπηπιοηΐδίοῦβ ΒΌρροσο ἴπδὶ ἴῃς [εβοοπὶ 
Ἰπηΐο Ηδάε65 15 γεξεστοὰ ἴο ἴῃ (6 ννοτγάϑ. 

10. Ηδ δαὶ ἀεηςεπάσα ἡε ἐδὸ σ“ανῖὸ αἰπὸ ἐδαὶ 
“πεοηά4] Ἧθὺ ὑμαὺ ἀοβοθπάθαᾶ, 86 1᾽ 18 
8180 ᾿πϑὺ ΔΒοθπὰθά. 

αόουε αἱ ῥεαυςπ.] ΔΌΟΥΘ 8411 ἴἢπ9 ἢ 98- 
γ918, ἴο {πο τίρῃι μδπὰ οὔ Οὐ. Οἷ. ΗΘΌ. ἵν. τ4, 
“ἃ στοδὶ Ηρ Ρυίοσε (μὲ Ι5 ραβϑϑθά ἐῤγομσό ἴῃ6 
Ποᾶνθηβ.") ὍΠῸ {πἰγὰ ἤεάνθη ἴ5. βροόκθὴ οὗ ἴῃ 
4 Οος. χί!. 2, δηὰ τἴὴ6 πεάνθὴ οἵ πρᾶνθηβ ἰῇ 

Ὠθυῖ, χ. 14: : Κ. υἱἋιι. 27; Ῥϑς. ᾿χνῇ. ,2, 
οχὶνὶ!. 4. ““Υ̓ μδΐδοονον ἤδάνθῃ ἰ πἰρῆοτ (ἤδη 
411 1ὴ6 γοϑὶ νυ ῃίςἢ 15 οδ᾽ δα ἤδράνθῃς, νυμαΐβοονοσ 
Ῥίδσθ 15 οἵ ργολιοδὲ αἰ ρηνν ἴῃ 411 (ῃοσα σουγίς 
δῦονθ, ἱπῖο ἐμδῖ ρίδςς ἀϊά. Ηδθ αδϑοθηά, ννῇοσο 
Ηξςξ ννᾶ5 δεΐίογτε Ηδ ἴοοϊς ὑροὴ Ηΐπὶι οὐ ἢϊ- 
ταδηϊγ.. Ῥρδύβοῃ, "Εχροβ. οἵ ἴτε Ογσοοά;, 
Ατῖ. ν]. 

ἐῤαὶ δὲ νπίσδί Δ} αἱἱ ἐδίηρ] “Ὧο ποῖ 1 
ΠῚ] ἤράνθῃ δηὰ θδγῖῃ " βδι(ἢ ἴπῸ [ογὰ "ἢ ([ὁΓ.Ψ 
ΧΧΙΪ. 24). ΟὨΓσ[ 5 δϑορηβίοη ἴο [86 δίρῃοϑὶ 
Ποάνθῃ δπεννβ {πὶ Ηδ [5 [{}}|5 ἀϊνίπο ργοσζορᾶ- 
ἔϊνθ. Ηε ἢἸἰ5 ἴῃ6 Ψν μος υπίνετθο ὉῪ Ηἰβς 
ΡΓόβθησθ, πλ η655 δηὰ σίου, ἂπὰ ἰπ δη 
Θβρθοῖ] πιᾶπποῦ Ηρ, [Π6 ἔιιϊπεθ5 οἵ ρεγίδθοιοη 
(. 23}, ΠΙΠΙοὰ 1πὸ ΟΠυγοἢ ἢ (Π6 σι 5 οὗ τΠ6 
ΡΠ ννῆϊοςἢ οὐ Ηἰ5 ἀϑοδηϑίοπ Ηδ χτεοοϊνοά 

ἔτοπι Η 5 Εδίποῦ δηὰ ρᾶνθ ἴο πηθῃ. 

11. “πώ δὲ σαῦε] ἘἈοθυπιεὰ [πτῸΠῚ σ΄. 7. 
ΤἼΣ ργοόποῦῃ ἰ5 δπηρηδίις, “"Απὰ ἰτ ννὰᾶ59 Ηδ 
1ῃδὶ ρανθ" ναὶ Ης ραν ννᾶβ ἰπδὶ σγᾶσθ 
οὗ ἴῃς ΗοΙγ ϑδρίπιὶ ννῃϊοῇ ννᾶβ δάπκιηϊςίογοά, 
ὙΠ οη ρίνθη, ὈΥ ἀροκῖϊεβ, ργορμοῖβ, ὀνδηρο ἰϑῖβ, 
Ῥαϑίοιβ δηά ἴδθδοῆογβ. ΑἹ] οὗ ἴμεϑθ “" πιϊηἷ8- 
ἰογοὰ {Π6 ϑρί τε" (Ο Δ]. ἴ"}. 5), δασἢ ἴῃ ἢἰὶβ ονσῃ 
ΨΥ δηῃὰ ἄδθρτοθ, δοοογάϊηρ ἴο [15 διποίίοῃ 
(1 Οον. χϊ. 29). 

αρουτ4] ὙΠῸ στᾶσα πιϊηἰϑίογοά ΟΥ̓ Αροβίϊοβ, 
85 5:0 ἢ, νγᾶ5 ἰῃδὶ οἵ Οὐονεγηπιοηῖ. ὙΤΉΘΥ ννεγο 
ϑϑοηΐ ἔογίῃ ὉΥ ἴπ6 ΗοΙΥ ΟΠοκὶ δ5 {πὸ δι δ598- 
ἀοτβ οὗ Οοά, βτβὶ ἴο ἐουπὰ Ομυτοποβ (Ἰἰ. 20), 
δηὰ ποχίὶ ἴο ρονόγῃ ἔἤθπι. Οὐδμποῖβ πῆς σοη- 
νογί, ἔδεά, δηὰ τϑαςἢ ; Αροβίϊοβ. ογρδηιϑοὰ δηά 
δονετποεά. Τὸ αυλινγ ποτὶ ἕου {π|5 ἰδϑβκ, 
ΠΟΥ τοοοινοὰ ἃ ἀϊγοςῖ σοπηπ)ιβοίοη ἔγοπι (ἢ τισὶ 
([οδη χχ. 21; Οδ]. 1. 1), ννὔοβθθ νυν] 6 5565 
ΠΟΥ ννεγὸ (Αοεἰβ ᾿. 2), 8Ἅπ4 ἃ ϑρεςίαὶ ἰῃϑρὶ- 
Ταϊϊοη ὉγῪ πε ΗΟΪΥ Οποβὲ (1 ὅου. ᾿ἷΪ. το; 
ἘρΡἢ. 111. 4, 2), 8ἃ5 πιδὰ Ὀδδὴ ρῥτγοπιίϑοάὰ ῃθπὴ 
([οὁδη χν!. 13): ἴΠῸῪ νοῦ επάοννοὰ ἢ ἃ 
5 ρΓΟ ΠῚ ΔΟΙΠΟΓΥ νυ ἢ ποθ τη ΚΑΙ ΞΑΥ 
(α ον. χὶν. 37: 2 Του. χ. 8), ἀπά ἃ ροννοῦ 
οὗ νογκίπρ πιιγᾶσὶεβ ἴὸ γον [Ποῦ οἰ δὶ ΠΊ5 
( ον. χὶ!. 12). Ὑπὺ5 4υδιδεά, ἴἤογο ννὰβ 
ἰδ! ὰ ἀροη ἴποπὶ “16 σατὸ οὗ 41] ἔπ Ὁ πυγοίιθ5 " 
(1 Οον. χὶ. χ8). [π ἴῃ ὀχογοῖϑο οἵ [85 Ἵᾶτο, 
ἴπογ πδὰ ἴο οὔρᾶπῖ)ε μυτγοῃοβ Ὁγ ἴῃ6 ἀρροϊηῖϊ- 
τησπῖ οὗἉ ργοροΥ ΟΠίοεΓβ, ἃ5 ἀθᾶςοηϑ (᾿ς νὶ.2--- 
7)» ὈΓΟΞΌγ(οΓ5 (Αςῖϑβ χὶν. 23), ἀπά ᾿ροκίοϊϊὶς 
ἰϑεϊεχαίοβ, αἰογνναγάϑ ολ]] θὰ ΒΙΞμορϑ (ΤΊ. ἱ. 4); 
ἴο πιαϊηϊαίπ {ἴπῸ ἔγὰθ ἀοοίπης (( Δ]. 1. 9); ἴο 
δηΐογος ἀϊϑεϊρ!ηθ ἴῃ γεϑροςῖ ἴο πιογαὶβ (1 (οσ. 
Υ. 1). ΟδΓΟΠΊΟΠΪ65 (1 (ΟΥ̓. χὶ. 2), τε ξίουβ 
Ρταςῖῖοοβ (1 αογ. χυΐ. 1), δηά ρϑηογαὶ σοηάυςξ 
(2 ΟὐοΥ. χἕ. το); δηὰ ἰο εὶ ἔογνναγά ἰονὸ 
(α ]Ὀδη ἰἰ. τοὶ 2 [οδῃ ς). Α5 ἴδε Αροβίοϊ!ις 
Ὀαπὰ ἀϊεὰ ουῖ, ἴῃ6 σΙ οὗ Οονογηπηθηΐ ννᾶ8 
σοπιπιοαὰ ἴο ΠΟΤ ἀοϊεραίοθθ δηὰ ϑυισσοϑϑοῦβ 

2Ν2 
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12 ΤῊ] ννεὲ 411 σοπις ἴπ τῆς ἀπίτγ ᾿Ότ, ἐπ 

564 
Δα 5οπιδ. ργορπεῖβ ; Δη4 βοῆς, ἐνδη- α δα ὅρὰς 
σε 5815; πὰ ϑοπιθ, ραβῖοιβ ἀπά 
τολοποῖβ ; . 

12 Εογ τῆς ρετίεςτίπρ οὗ τπε βαἰηῖϑ, 
ἴογ τῆε ννογκ οἵ τῆς πλιη βῖΓΥ, ἔογ τῆς 
εὐϊέγίηρ οἵ τῆς θοάγ οἵ (ἸἨτῖβε: 

(ι Τί. ἱ. 18, ἷν. ό, 11, 14; 2 ΤΊπ). ἴἰ. 2; 
Τοῖς τς, νι ς; Ἀδν. ἢν τ, 2), 6 (6 ὁχ- 
ΚΓΔΟΓΩΙΏΔΓΥ 404} ἘΠσφί!οη5 νυν ἢ νυν] ἢ ΓΠΘΥ νν γα 
δοηάοννεὰ ἀϊοὰ οὐἱ ἢ ΠΟΙ βεῖνοβ. 
2τορδε.  ΤῊς σγᾶςθ πλπἰϑίογεα ὈΥ ργορπείδ, 

8ἃ5 50 ςἢ, νγᾶ5 (αὶ οἵ ἔχροβι(ίοη. ΤΉΘΥ δμαγοά 
ἢ Α ροϑβιίοβ {π6 γενοϊδίίοη οὗ πιγϑίογιθα πηδὰς 
Ὀγ (δε Ηοὶγ ΟΠποβὲ (1. 5), δηὰ 1 ννᾶ58 {8 εῚγ 
βρθοιδὶ ἰδϑκς ἴο ὀχροιπᾶ ἵῃῆοϑα πιγϑδίογιβ ἴο 
ΘΌΓΝ 45 μδὰ Ὀδθη ὑνΠΟΪΪΥ οὐ᾽ Ραγί Δ} σοηνογίοα 
ὉΥ Αροβίοϊ!ς ργθδςῃίηρ, τῆς χοβα τ Ὀείπρ {Παῖ 
ΠΟΥ ““εἀϊδοά, ἐχμοτίοθα δηά σοιηξοτίθα "ἢ Ὀ6- 
Ἰίδνοῖβ (1: Οογ. χῖν. 2) πὰ σοηνιποθὰ ἀπηῦ6- 
Ἰίονοῖβ οὗ ἴῆε {συ οὗ ΟΠ ΓΙ ΒΕΔ Υ ὈΥ ἱπιρᾶ5- 
βιοηθὰ ἄρρεαὶβ ἴο ἔῃεῖγ σοηῃβοίθησθβ (ἰὁ. 2). 
ὙΠ ΕῖΓ ἱίογης 65 νυ ΓΕ ΟΓΙΠΔΑΓΙΠΥ͂ ἀΓρα πλεπίδτνο 
δῃα ογδίογιςὶ, ποῖ ὀχϑίδιις (ωὁ. 32). Τοῦ 
ξᾶσο ννᾶβ βἜΠΘΓΑΙΥ δχογοιθδοα δ πὸ ρυΌ]ς 
τηδοίηρβ οὗ ἴη6 Ὀτοίῆσγεη. [{4{πὸ (6 ΟἹὰ Τἴ65- 
ἰατιθηΐῖ Ρσγορἢοῖβ, [ΠΟῪ ΠΊΔΥ ἤᾶνα πηδάθ ι.586 οὗ 
1ὴ6 ᾿πϑι γα πηθηΐδ  γ οὗ βδογεὰ βοης (1 8. χ. 9), 
πα ΟςΟΔΒΙΟΠΔΙΪΥ, {κα {Πα πὶ, [Π6Υ Παὰ ἴῃς δῆ 
οὗ φῥσγοάιοςϊοη (Αςἰϑ χὶ. 28). 866. Ατί. “Ῥσο- 
Ρδοῖ" ἴῃ 5πη1}}8 " ὨΙσοπασῪ οὗ ἴῃς ΒΙΌ]6.᾽" 

ευσησεοὶμ 1 ὌΠ ργᾶςο γηϊηἰϑίεγε ὈΥ ἐνδη- 
ξο) 515, ἃ5 βιιςῆ, ννᾶ58 [ῃδλΐ οἵ (οπνεγβίοη. ΠΟΥ 
Ὅνοτο ννΠαΐ τηοάδσιτι Πλ] 55! ΟΠΑΓ65 ἀΥΘ, Ἔχοθρῖ [Πα 
{ΠΕΙΓ ννοῦκ ννᾶ5 ΟὨΪγ ἴο ργεᾶσῃ. ὍΠΕῪ ες 1Π6 
ογρδηϊχαϊίοη οἵ σοηρτγοραίοηβ ἴο ἴπ6 ΑΡ οϑβίϊοβ, 
Ψ ῃοσε ἔμποίίοη ἴἴ ννᾶ98 ἴο βοόονέγῃ. ὍΤΕΥ 
δὰ 5 πιρῚῪ ἴο 16}} (πε βοοά πεοινβ8----ἰο ργθδςῇ 
ΟἾ τίσι ογυςοϊποὰ πὰ ἴο σΑΥΎῪ ἔγοπιὶ οἰ Υ ἴο 
εἰἰγ ἴῃ6 ροοά ἰάϊηρ5 οὗ ϑβαϊναίίοη. Οηθ ραγϊ 
οἵ Τιπιοῖ γ᾽ 5 ἔππο !οη5 ννᾶ5 ἴο Ὀ6 Δῃ δνδη- 
δε} 15ὲ (2 Τίπι. ἱν. 9), δηὰ ννὲ τοδά οὐ ῬΒΠῈΡ 
(6 ἀνδηρεῖ δὲ (Αςῖβ χχὶ. 8). Οἰβογννίϑα ἴῃ 
{π|6 οὗὨἨ δναηρο σὲ 15 ποῖ ἑουπὰ ἰπ ἴπὸ Νονν 
Τοκίδιμοπί. Βυδηρο  ϑίβ ἀγὸ ποῖ πιθητοποά 
διοης ΟΠυτος ΟΠΊΓΕΓΒ 'πῃ ἴΠ6 Ῥάᾶγδ}]6] ρᾶϑβαρὸ 
οὔτ Οου. χὶϊ. 28, ργοθδῦΥ Ὀεσδιιϑ6 {ΠΟΥ ἅγὰ ποῖ 
{Πογο αἰστησυ ϑηθα ἔγοπι ραϑίοῦβ δῃαὰ ἰθδσῃοῦσ, 
Ὀμυϊ τοραγάρα 45 οὔθ ἀϊνιϑίοη οὗ ἔῃ ἰδιζευ. 
}αογ: ἀπά ἱεαερεγ. ὍΘ στάᾶςα πλϊηἰδίοτοὰ 

ΟΥ̓ ρΡαδῖοῦβ δηὰ ἰθασῃοιβ ν'85 (Πδὶ οὗ ϑρίγιϊιδὶ 
Ἐκϊβοδίίοη. ὍΤ6 54Π|6 οἶδβϑθ οὐ ρευβοῃβ 15 ἀ6- 
βἰδηφίοα Ὁγ πὸ ἵννο {{|65, δηὰ ὈΥ 1 5 πχϑδηῖ 
[6 ΟἸΘΓΡῪ ἹΠΙΈΓΙΟΣΙ ἴῃ τάηκ ἴο ἴῃς ΑΡροβίϊθϑ, 
Πόσο ἀουῦ]ο οῇῆςο 1ἴ ννᾶ5 “" ἴο Γδοὰ {πῸ σῃιγοὶ 
οἵ Οσοά" (Αςῖἴϑ χχ. 28) δινὰ “ἴο ἴθδςῇ ᾿" (1 Τίπι. 
1. 2), ““ἴο ἐχῃοτὶ ἀπά Ἴσοῃνίηοο᾽" (ΤΙ, 1. 9), 
δῖ οὔσθ ραβίοιβ δῃηά ἰθδοῇοβ. ΤῊΪ5 ΠΙΪΙΞΕΓΥ, 
π|1κὸ ταὶ οὗὨἨ [Π6 Ργορῇῃοίβ, νγᾶβ ἴο Ὀ6 ρδσ- 
Ρεϊυ Δ! Θχογοιϑοὰ ἴῃ {π6 Ομγοῃ. Ὅὴδ ργᾶςθ 
οἵ Οονογηπιθηΐ ἰ5 σοπίπυδαὰ ἴο Ὀϊδῆορδβ, ἴδαΐ 
οὗ ἙΕαϊβερίίοη ἴο ργεβογίεσθ. Νὸ πιοπίίοῃ 
οὗ ἴῃς Ὠϊδοοηαίθ ἰ5 πιδάδ ἤογθ, ΡΓΟΌΔΟΪΥ οἡ 

οὗ τῆε (δῇ, ἀπά οἵ τς Κπον)]εάρε οὗ 
πε ϑοῃ οὗ (ΦΖοά, υπῖο ἃ ρεγίεςξ πιδη, 
πηῖο ἴῆδ6 πηδᾶάβιιγο οὗ τῆς ᾿ϑἴδζιγε οὔ! Οτσ, αγε. 

{πΠεῸ (μ]η685 οἵ ΘΟ γίϑῦ: 
14 Τηδῖ νγε ὀεποεζογι δ θὲ πὸ ποτε 

δισουπὲ οἔὗἉὨ 115 ἱπίοσϊου Ἑμαγαςσΐοσ, οὐ ῥοϑϑι Οἱ Υ 
Ὀδοδιιθο [ἢ6 ἵννο ρὶβ ννιςῆ αυδὶ βοα ἔοσγ ἴπρ 
ἀϊδοοηδίθ δηὰ ἔογ δνδηρο]5πὶ νγογὸ αἰννὺβ Ὁ6- 
βίοννεἀ τορεῖποσ, 45 ΤΠῸῪ υπἀουδίθα Υ τε ἴῃ 
[(Π6 σ496 οὗ δίθρῃθη δηὰ ῬἢΠΡ (5ε6ε [πιγοάμς- 
[ἴοη δηὰ Νοῖδϑβ ἴο (86 Αςἰ5). 
ΤΠ ἑουγίο]ά στάςο οὗ ἴη6 Ηοὶγν ΟΠδοκῖ, σίνοη 

ἴο πε Ὀγ ΕΟ τίϑῖ, δηὰ τηϊηϊϑίογοα ΌΥ ἃροβίθβ, 
Ρτορδιοίβ, δνδηρο ϑῖβ, ραϑίοιβ δηὰ ἰθδοἤεῖς, 
1πουρἢ δεΞίοννοά, ποῖ οἡ 411] ΟἸ τ Ξ(ίδηβ, δι 
οη ἴξοϑε οὐἱν οἡ ννβοιὴ Οοά νυ] ἴο Ὀεβῖονν 
ἴΐ, ΠΊΔΥ γεῖὶ θὲ τοραγάθα ἃ5 ἃ πρὶ ἰγϑθᾶ- 
5.06, Πεῖὰ ἴῃ ςοιπίοη Μ“ὸγ, 11 ποῖ ὁγ 41}1 δἰἶκο, 
ΠΟ 655 ἴῃδη {πὸ θοάγ, ἰῃ6 ϑρὶπί, [6 Πορε, 
16 [οτά, {πὸ ἔδἢ, ἴλ6 Ὀαρίσαι, ἴῃς ΒΑΙθοσ 
ΑΙΓΟΔΑΥ δπυπηεγδῖθα. 

15. ον ἐῤὲ βεγζειηρ 97 δὲ “«αἱπ.}] ὙΜιῈ 
ἃ ΥἹΘῪ ὕἢὸ Ὅλ 9 Ῥοχγίθον "β οὗ ὃ. 8818. 
ΤῊ5 ἰ5 {μ6 πα] οὐ]οοΐ οὗἩἨ 16 πι!ΠΙ5ΕΓΥ οὗ ἴῃ6 
δριγιῖ, Ἰητγοάἀπσοαά ἴῃ {πΠ6 οὐ ρῖηαὶ Ὀγ ἃ ἀἰβετγεηΐ 
ῬΓΘΡΟΒΠΟη ἕτοπλ τπδὲ νΠςἢ Ὀερίη5 {πὸ ποχὶ 
ἵννο οἰφιιϑθ5θ, ὙΠ6 ἴἤγεθ οἰδιιδὸ5 ἀγὸ ποΐ ςο- 
ογάϊηδῖθ, ἃ5 (ΠΟΥ ἀρρθαῦ ἴο ΡῈ ἴῃ ἴπ6 ΑΟΝ,. 
ΤΠΟ ρβίδσθ 15 ρίνθῃη ἔογ ἴῃ6 νύοῦκ οὗ {Π6 τη ]ς- 
ὨΙΒΊΤΥ δηά ἴον ἴδ6 οἀϊβοδίίοη οὗ πε ὈοαΥ οὗ 
Ομπβῖ, ἴῃ ογάογ παῖ ἴῃ βαϊηῖϊθ ΠΥ ὍΘ ρῈῖ- 
ἔεςἴοα, 

18. ΤῊ] «υε αἱ εο»}] ΒΥ “νν6 811} 15 
τηοδηῖ ἴπ6 σοἸ]]εςῖῖνο Ὀοάγ οὗ δοϊενεῖβ, ὍΤΠῈ 
δΡΙΓΓ 5. ρσᾶσθ 15 τηϊηἰϑίογο ἴῃ ογάογ ἴμαΐὶ ἴδῃς 
ΟΠυτοῇ ΠΊΔΥ͂ οοπηε, ἀπὰ ἴξ νν}} Ὀὲ πηϊπιϑῖογοὰ 
ὈΠῚ}1 ἐπ6 ΟΒΌγΟἢ σοπιοθϑ, ἴο {Π6 σίδίθ οἵ ρογίοςϊ 
πλδί τ γ ἀθϑο θα ἰπ ἴηθ ξο]οννης ννογάβ, Ὀυΐζ 
1ῃ6 ἰηάιντά4] πιο θεῖβ οὗ ἴῃς ὈΟΩγ τΔΥ ΔΩΥ͂ 
οὗ ἴπδπὶ δίυτ Ὁ]. ἀπὰ ἔ4}}: Αροϑβίϊθβ ἀϊὰ ποῖ 
σουπηΐ {ποπΊβεϊνοβ ἴο ἤᾶνο δέϊδιπεὰ (ΡἘ}]. 11. 
12). 
; ἐδε μπ|}}} παῖὸο ὅδ 9 ππὶὺγ. ὙΠΟΓΕ 

ᾶτὸ ἴῃγοο {πίηρα ἴο νυ ἢ (Π6 ρσᾶςς τηϊηϊδιογοά 
ἴῃ ἴῃ6 ΟΠΌτΟΝ 5 ἴο ἰοδὰ ἢ: 1. “ ὕπηγ οὗ ἴῃς 
ἴα ἢ δηὰ οὗ (6 Κπον]εάχε οὗ ἴῃς δοὴ οὗ 
Οοὐ," τμαῖ 15, οπς δηά ἴῃὴ6 ϑᾶγτηθ θεοὶ δηὰ 
ςοηίοοδίοη οὗ ἢ5 ινίηθ πδίυγο: 2. “ΑΔ Ρῥεῖ- 
ἔοςϊ πιδη,᾽" (ῃδξ 15, 1}} πιδηῃοοά, οπαγαςϊογιζοὰ 
ὈγΥ {πὸ οἰοδά ξαβίπθθβ δηάὰ βγπληθθα οὗ πὸ ννῇο 
Πδ5 σοαβδθά ἴο ὃὈδ ἃ Ἑἢ)]ὰ δπὰ ἢλ5 τεδοῃεά πηϊὰ- 
Αγ." 4. ὙἼ ἼΠ6 πγχοᾶσυγο οὗὨ ἴδε βἴδίυϊθ οὗ 1Π6 
ἔμ] π655 οὗ (ἢ γίϑι,᾽" [Βαϊ 15, [6 πιδτυγοα σγονντ 
οὗ (μ}}] ἀδνεϊορπιεπῖ, νυ Ὡς ἢ 15 σοπΊρ οἴε Υ Ρο8- 
βοβϑερὰ Ὀγ Ο γϑέ, γνΠπο ἰ5 1Π6 (1Π655 οἔ 4}} ἀϊνπὸ 
Ρεγξεςτίοη, δηά ἴο ννῃιςἢ Ηἰς ἀἰϑοῖρ᾽οβ πλᾶῪ 85- 
Ρῖγο δηά τῇ {πεὶγ ἀεργεα ἀρργοάᾶςι. Τῆς Ἔχ ργθϑ5- 
βίος “"τηράθυγο οὗ [86 οἴδίυγο᾽" ἰ5 Τουπαᾶ ἴῃ 
1 υςΐδη (΄ [πλΔρ]1η.᾽). 

14. {ρα ἴῃ ογάεγ (δῖ. 
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σὨ]άγθη, τοβϑεά το δηά το, δπά οδί- 16 “Ετοπι ψῆοπι τῆς τνῃοἱ]α Ῥοαγ τ Το 

᾿ Οτσ, δεῖν 

τίεὰ δϑουῖ νυν ἀνουυ ννἱπά οὗ ἀος- 
ττη6, δγ τῃ6 5]εἰρῇῆϊ οὗ πιεῃ, σπά ουπ- 
Πίπρ σΟΥγΑΊΠ658, ννογ Υ τΠογ ᾿ς ἴῃ 
Αι ἴο ἀεςεῖνε ; 

15 Βιυῖ "βρεακίπρ τῆς τγυτῇ ἴῃ ἰονε, 
ΠΔΥ Ρ͵ΓΟΥ ᾧρ ἰπῖο Ἀϊπὶ ἴῃ 4}] τπίηρβ, 
ΨΥ ΉΙΓἢ ἰ5 τῆς Πελα, εὐεη ΟἸΝγίϑ: 

: 

πο ὕποόγὸ εὐάγοη] ΟΥ, ""Ἰη Δηι5.᾽") Οοπίγαδϑιοα 
τ 186 πη οὗ τπδίυγο ρὲ οὐ [ΠῸ ρτονίουϑ 
νΕΓ56. ὉΠ 54Ππ|6 ἴὸ ννογὰβ ἅτὸ ϑεῖ ἴῃ ὀρρο- 
βι(ἰἸδη ἴο εαςἢ οἴδοῦ ἰπ ῬοΙγὉ. "Ηἰβί.,᾽ ν. 29. 2. 
ΟΥ τ Οον. χίν. 2ο. 

απά εμππίης ἐγ ιίπεις, «υδογοῦν δὲν [δ 'π 
«ὐαἱέ 10 Δἐζεῖυε)] δπἃ ὮΥ ΟΥ̓ΔΙῸΥ δοΐἱοῃ 
Ἰοηάδϊῃᾳ ὅο ΟΣ ΠΡΙΥ ἀϑοοὶνπβ ΘΥΤΟΣ 
(π “ἴο τπε συπηΐηρ ἀδοοῖξ οὗ εὐγοσ," 2.6. ""ἴὸ 
Ἔτσ ΜΙ] ἢ συΠΠΙΠΣΙΥ ἀξοοῖνας.,). δῖ Ῥαὺὶ] 
τοῖο ἴο πὸ Πογοϑίαγοἢϑ ἀραϊπϑῖ ννυῇοπὶ ἢθ μαά 
ννατηθα {πὸ ΕρΡἢθϑίδηβ ἔπ γοο γθᾶγβ ἃρῸ 85 “" ΠΊΘη 
ὙΠΟ 5δοι]ὰ ἃγῖϑα οὐ οὗ {ποπίβοῖνοβ, ϑρεδκὶπρ 
Ῥεγνεῦβο (Πίηρδ, ἴο ἄγανν ἀὐνᾶν ἀϊϑοῖρ]65 ΔῸΣ 
{π6πὶ" (Αςἰϑ χχ. 20). Ηδ ννᾶγῃβ {πὸ (ο]οϑ- 
5ἰδη5 ἀραϊηϑί ἴῃ 58ΠπΠ|6 ἀδοοίνογβ ἰῃ ἴπῸὸ Εἰ 5:]6 
ἴο ἴπ6 (Οο]οΞδίδηβ, ἀπὰ ἴμθ Ερμοβίδηθ ἴῃ τῃ6 
Ἐρίϑβιϊο ἰο Τιπιοῖῃυ. 

156. “ρεαζίηρ δὲ ἐγ ἐπὶ ἰσυἢῚ Ὑπαὶ ἰ5, 
“ἰ Βοίηρ γαῖ 1} δηά Ἰονίης." ΜδηΪΥ 5ἰοδά- 
ἔαλϑῖπθβϑ ἴῃ {86 τσ τη, δηά 4 ὈοϊΪά σοηΐροοίοη οὗ 
᾿ἴἴ ννἤδη 49558|1|6 ὦ, ἀγὸ ορροβρά ἴο ἴθ Ἵμ] 5 ἢ 
ΥΘΆΚΠΟΘ5 νν ΠΙΟἢ ρῖνὸβ θᾶγ ἴο ΘΥΘΓΥ ΠΟῪ 1Πίηβ, 
δηὰ δ᾽] οννβ [156] ἴο θ6 Ῥερυ δὰ Ὀγ ἴΠ6 ϑρθείοιιβ 
ΟΓ ἰηφεηίοιι5 ἀγριιπιοπῖβ οὗ βοῇ 8ἃ5 πᾶν ἃ [2156 
ϑυϑίοπι ἴο ἀοίοπά. ὍΤῊ5 ϑϊοδλα [ἀϑῖποϑϑ αηὰ Ὀο]ά- 
655 ἴῃ {Π6 ἢ ἀγὸ ἴο Ὀ6 Ἰοἰποὰ νν ἢ σΠΑΥΙΙΥ : 
νΠοἢ ἀνοϊάβ μινηρ οὔξησθ ὈΥ ὉΠ ΠΘΟΟΞΒΑΓΥ͂ 
Παγβῆποβθ, δπαὰ σοηνίηςσοβ ορροποηῖβ ἴῃδξ τῃ6 
τηοίϊνοϑβ οὗ ορροβι!!οη ἃτὸ ποῖ ᾿ππρουϊοιι5ηθ55 ΟΥ 
Ὀϊφοίγγ, Ὀυϊ {πὸ εἰδὶπιβ οὗ {γὰ ἢ ἀπά τῆ Ἰονθ 
οὗ 5οιϑ5. ι 898 Ὀδθη ργοροϑοά ἴο Ἰοΐπ ἴῃ6 
Ὑγογά5 “1η ἴονο " Π} [ἢ γεγῸ ἔο]οννίης ὈΥ 
Ηλγοβθ, Μεγεγ, ΟἸδμδυϑεη, Ἐδάϊε.) 

»ιαγ σγοαυ μ“ῷ ἱπίο δὶ»! ἀπο πῖϊ. ὙΠῸ 
ΤΥ ϑ1104] ὈΟΑΥ 158 ἴο σίονν ὑρ ἴο ἴδε οἴδηάδατγὰ 
οὗ [ἢς Ηεδά, ΕΠ γ ἀονοϊοροά 45 παῖ ἰ5, 50 ῃδῖ 
ἴπΠΟΓΟ ΠΊΑΥ Ὀδ ΒΘΥΤΉΠΊΘΊΓΥ Ὀεΐννοθη ἴΠ6 ἴννο. 

186. ἔρον" «υδο»!}) Οτδρθ 15 πηϊηϊβίεγο ἴο 
[6 Ὀοάγ ἴῃ οτγάογ [Ππαΐ ἴἴ πΊΔΥ στον ἃρ υπῖο [ἢ6 
Ηεδά, Ὀυΐ 11 15. ΟὨΪΥ ΟΥ̓ Ὀείπρ διιδοῃοὰ ἴο ῃ6 
Ἡξρδὰ δπὰ ἀεροπάοπὶ προη [ἴ, {πα ἴξ σαῃ {Π15 
εἰ τη Κα ἰηογθᾶβο οὔ [156]. Ποϊδοποὰ ἔγοπι 1Π6 
Ἡεδὰ ἴΐ σδῃ πηᾶῖκθὸ πὸ σιοντῃ. 

δε «υῤοίε ῥοάγ, δε. ὍΠὸ ἤξιιγο 15 [πα οὗ ἃ 
δυπΊδᾶη ἔγαμηθ Ὀδίηρ 501] } σοηποίγυςϊοάα, ἰῃ ἀ6- 
Ῥεπάδηςθβ ου 115 μοδά, οὗ ραγίβ ννε]} δάδριϑαά ἴο 
ἐδ ἢ οἴποτ, ἀπά Κηϊΐ ἰορεῖμοῦ ὈγῪ [ἢ6 ἰηθίγι- 
Ττηρης Δ ΠΥ οὗ (ἢς Ἰοίηϊ5. (566 (Οἱ. ᾿Ϊ. 19). ἐδ ἢ 
᾿πιῦ δηά ραγὶ [Ὁ] Π]ΠΙΠρ 115 οννη ννοσὶς ργορειγ, 
δηὰ 1Π6 ρϑηργαὶ γοϑι } Ὀεὶηρ᾽ Δη Παιτηοπίοι5 απ 
ΡῬιοροσίίοπδίο ξγονί οὗ ἴΠ6 τνῇοϊα Ὀοαγ. 

ΒΥ Ἰοϊπεά τορεῖμοῦ ληά Ἴσοπιραςτοά 
ὈΥ τῆαὲ ψῃὶςὴ ἘΠῚ Ἰοίηξς βυρρίίετῃ, 
Δοςογαϊηρ; ἴο ἴῆε εβεσταλὶ ννοσκίπρ ἰῃ 
ἴηε πιδᾶϑιιγε οὗ δνεσὺ ρμᾶγῖ, τῃδοιῃ 
Ἰηστγεᾶβε οὗ τῆς Ὀοάγ υὑπῖο τῃε εὐἀϊγίης 
οἵ [561 ἴῃ ἰονα. 

17 ΤῊΪ5 1 5. τιεγείογα, δηὰ ἴς8- 

πεεογάϊπρ 9 δὲ ἐὔεαίϊμα! «υογλίπς ἐπ δὲ 
»ιοασμγε ΟΥἿ ΦΌΣΓΥ ῥαγῇ] ὙΠδὲ 5, ““Δδοσογάϊης 
ἴο {π6 οἤεςῖίνε ννογκίης οὗ δας μαζὶ ἴῃ ἀυς 
ΡῬγορουίζοη.᾽" 

οΥ 1. δοάγν)] ὍΤὮδ βοηΐδησο γι η5 “ὙΠΟ ννΠ οἷο 
Ὀοάγ.. τνογκοίῃ ἰπογθαβο οὗ ἴπ6 Ὀοάγ.,᾽ (παῖ 15, 
εἰ οὗ 1156}. ὙΠὸ πουῃ 15 τεροδῖθα ἰπ βυι δϑι- 
τυἰϊίοη ον {πε ργοπουῃ, Ὀθδσδι56 [Π6 ποτηϊηδῖϊνο 
(456 ἰ5 50 ἔδγ ΟΥ̓. 

ἐπ ἰουΣἢ] ὌΠ ρἢγϑιςδὶ ἱπιαρὸ 15 ἀγορρεά, οΥ 
ΓΑΊΠΟΓ [ἃ ρᾷ5565 ἱπίο ἴπε (Πρ τοργοβθηίθα ΌΥ 
τ, νηδοιξ Παγστηοην οὗ 115 ρατίβ, (ἢ6 πδίυγαὶ 
Ὀοάγ οαπηοῖ στονν ἴο 115 ρεγίδθοϊτίοη, ποὺ σδῃ {86 
βρι για! ὈΟάΥ ὑπ|ο55 ἔθογο Ὀ6 ἴονε ἀπιοηρ 115 
ἸηοῦοΓθ. [15 ΟΥΡΔηΪΖΔΈ ΟΠ ΤῊΔΥ Ὀε ρΡογίθοϊ: 
ὁ ΘΥΘΓῪ ἸΟΙΠΕ "ἢ ΠΊΑΥ 6 ΠΟΤ, ““ ἜΥΟΓΥ͂ ΡΑτ ἡ ἴῃ 
115 ρῥίαςο ; δυξ 1655 Πα νι] ΘΠΟΓΡῪ ἀοοοοπηὰ 
ἔγοπι ἴῃ Ηεδὰ δηὰ πε δριπὶ οἵ ἴονε ρεγνδάδ 
{Π6 προ 5, ἴΠοσο 15 20 ϑρισγιυδὶ σσγονντ ΟΥΓ 
οἀϊβεαρτίοη. 
ὙΠ 5 νοῦβο θη ς ἴΠ6 5ρος δ! γ ἀοςίτ! η8] ροΥ- 

ἴίοη οὗ {π6 Εριϑῖ]ῖ96. Τῆς ϑυδ]εςΐ οὗ [ἃ 45 Ὀδθη 
οὐδ {γοιυρῃουΐ, ννΒοῖμοΥ ρτοϑοηϊθά ἴῃ {6 ἔοστι 
οὗ {πδηκϑρίνίης (1. 3---16}, ΟΥ ὈΓΔΥ͂ΘΙΒ (ἰ. 17 
-, το, 1. 14--ς21},) ΟΥ̓ νναγηΐηρ (11. χ1---22), 
ΟΥ ρῥγοϊοϑβίαϊίοη (111. Χ--- 13), οὐ Ἔχῃογίδίοῃ 
(ιν. 1---τ6); δῃὰ ὑπαὶ ϑυδ)οςῖ δδ5 Ὀδοη ἴῃ 
Αἀορίϊοη ἴῃ ΟΠ τσὶ ἀπά {πὸ σοῃϑοηιιόηςσεβ ἤον- 
ἴῃς πῸπι ἰἴ, Θπάϊηρ, 45 ἴπε ἰαϑὲ ννοσγά, 'η ἴδ6 
δτονῖῆ δηὰ οἀϊβοδίίοη οὗ ἴπ6 ΟΠυτοἢ ἴῃ ἰονο. 
ΝΟΥ ἰ5 {πὸ ρεγνδάϊπρ ᾿ἱπουρῆϊ οὗ {6 Αἀορίϊοη 
Ιοϑὲ βδίρῃξς οὗ ἴῃ (ἢς δογίδζινα ϑοοοη νυ ἢ ἢ 
πονν ἔοϊϊοννβ, ἔογ (ἢ6 στουπὰ οὐ ψΨνῃιοἢ [6 
Ἑρμοβίδηβ διὸ Ὀϊάάθη ἴο ᾿οδὰ τοὶ ίοιϑ ᾿ϊνθϑ 15 
1Πδὲ {ΠΥ Πᾶνο αἰγεδάγ ρυῖ οὔ᾽ ἴῃς οἱά πδῃ δηὰ 
Ρυϊ οη’ ἴπ6 πδνν πιδῃ (566 ποῖξε οὐ ἱν. 22, 24), 
Δηα δᾶνθ Ὀδθὴ «ἰγοδαῦ βοαϊθὰ ὈΥῚ ἴῃῈ ΗΟΪΥ 
ϑρίηϊ 5 Οὐ β ςδιϊάγεη ἴῃ Ὁ γβὶ (ν. 30). 

1) ---321, Ν. 1---Ξ2.. ἘΧΗΟΚΤΑΤΙΟΝ ΤῸ 
ΜΟΚΑΙ͂, }1ΕῈἘῈ ΑΝῸ ΡΙΕΥΤΥ ΟΝ ΤῊΕ ΟΚΟΟΝΌ 
ΟΕ ἩΑΝΙΝΕῈ ΒΕΕΝ ΑΠΟΡΤΕΡ ΙΝ ΟΗΚΙΒΤ 
ΑΝῸ ΚΕΟΘΕΝΕΚΑΤΕΡ. (ΟΕ, Οο]. μ|. ς--Οτὖ, 
ἷν. ς, 6. 

17. Τρὶς 1 αν ἐῤδεγείογε]ῇ ϑ8ῖ Ῥαυὶ ρίδησοβ 
Ὀδοκ ἴο ἵν. σ δηά τϑϑιιπΊθβ {86 ὀχῃογίδιοη 
ἴπεγο δερυη, ὑπαὶ [ΠΟΥ βῃου!ά νναὶκ νγουτὮγ οὗ 
{ποῖ ΟΠ γιϑίδη νοσδοη. Ηονν ογὸ {ΠΟῪ ἴο 
ἀο {π|5) ΡΕἸγθῖ ΌΥ ἴον πὰ ὑπ ἃπιοης 
{ΠοπΊβεϊνος (ἵν. 2---ι6}, ποχί ΌΥ ΠΟΙΙΠ655 (ἰν. 
17)---4ώ} πὰ βόπογαὶ τηογὰὶ δηά σοὶ! βου 5 
Βανίουσ (Ἰν. 2ς-- 232, ν. 1--21). 

αμά ἰδ ἐπὶ ἐῤρε Τογά) ὙΤμδὶ 15, “" δῃὰ 
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ἘΥ ἴῃ τῆε [ογά, τῆλι γε πεποείοστῃ 
ὙνΑἸΚ ποῖ 45 οἴπεγ (σεητ} 65. νγαὶκ, ἴῃ 
τῆς νη οὗ τΠ6ῖγ τ ηά, 

18 Ηλνίηρ τε ππάετϑιδπάϊηρ ἀλγκ- 
ἐπεά, δείηρ; Δ] ἰἜπαῖεά ἔγομι τῃε [πε οὗ 
(ὐοά τπτουρῇ τὰς Ἰρποόγάησε τῆ ἰ5 ἴῃ 

“ἡ ΒΟΙΝ Ε (Π6πὶ, Ὀεσδιιβα οὗ τῆς 4" ] ηἀη685 οὗ 
᾿ Οτ,λανά- τ[ΠεΙγ Πελγ: 
"414. ι9 Ὗο ΡΒεΐηρ ραϑὲ ἔδβεϊπρ ἢᾶνε 

ἘΡΗΕΘΙΑΝΘ. ΙΝ, 

σίνεη τπεπηβεῖνε8 οὐοῦ ὑπο ἰΔλϑβοῖν!- 
ΟἸ5Π658. ἴο γνγνογκ 411 υποϊθδῆποβ ἢ 
στεεάϊηεβ8. 

20 Βιυῖ γε Πᾶνε ποῖ 80 ἰεαγηθά 
ΟἸἩτίβο; 

21 1 80 δε (παῖ γε πᾶνε πεδλγά 
ἢΐπι, ἀπά ἤᾶνε Ὀεεη τδιρῆς ὈῪ Ἠίηι, 
45 ἴῃς τυ} 15 ἰη [6β08; 

22 ΤΒδῖ γε ρυῖ ΟΕ" σςοπςοτηίπρ (ῃς 

[ν. 18---22. 

σἤλγρο γοι 45 ἃ (ἢ γϑεδη δα άἀγοβθϑίην ΟΠ 5- 
ἐἰδη5.᾿" 

οὐδοῦ Οεπη 4} 9 αθπῦ1198. δῖ Ῥδυ] 
15 δά ἀγεββίηρ, δπηοης οἴπογϑ, πὸ Οϑητ]ὸ πηθηὶ- 
Ὀεῖβ οὗ ἴη6 Οβυγοὴ ἴῃ Αϑίᾳ, θὲ ΠΟΥ δὰ 
οραϑοά ἰο Ὁ Οὐεῃίεβ ἴῃ ἴΠ6 δθῆϑο οὗ 8]16η5, 
βίησθ ἴΠ6 Ὀ]οβϑίηρ οὗ δἀορίϊοη ἴῃ (γιὲ μδά 
Ὀθεη νουςσῃϑαίεα ἴο (ἢθπὶ, δηὰ {ΠῸῪ δὰ Ὀδθη 
Ὀτουρμὶ ἱπῖο 6 Ποιιϑ6 οὔ σοά. Τῇῆὸ νοτγὰ 
ἐς ΟἴοΓ ᾽ 15 οπποά ἴῃ 41} τῆς Μ558. οὗὨ διρῃοϑῖ 
ΔυϊΠοΥΙΥ. 

ἐπ ῤῥε απὶέν 97, ἐῤεὶγ νιἱπ)] Ὑὴδ νην 
Βροκθη οὗ ἀοδὲβ ἢοΐ πιόδῃ ἤεγὸ οὐ᾽ οἰβδννῇογο 
ἴῃ ἴμ6 Α. '. 56! σοηςεϊξ, θὰῈ (Π6 “ νδη ν ̓) οὗ 
ννΠσἢ ἔπ Ῥγεδοθοῦ ἀπὰ ἔμ Ῥϑδὶ πηιϑὲ βρθὰκ 
(Εςε.. 1. 2; 5. χχχίχ. ς, οχὶν. 4), ἴο ννῃϊςἢ 
4}} ννογθ σίνθη 0 νν Ὡο δὰ ποῖ {Π6 γϑδ γ οὗ ἃ 
Κονεϊφίίοη ἔγοπι σὰ ἴο τοϑῖ οβ. Ὅπὲε υϊςκ- 
νιοὰ Οτεεκα οὗ Αϑ514 ϑβροσυϊδίθά ὑροη ἴδε 
Οοοά, ἴπὸ Ττμθ, ἴπ6 Βοδυῖι!, τΠ6 ΕἸἰγϑέ 
Οδιιβθ, ἀηὰ βυςἢ ἰορίοβ; Ὀαϊ ννῃδί ἴπ6γ δγυϊνοὰ 
αἱ ννᾶ5 ΩΟ τῆογο ἴῆδηῃ ἃ νεϊη ΑἰΠοΙϑιη, οὐ Δῃ 
ΘΩΌΔΙΥ νδίη Ῥαδηίβείβπι), οὐ ἃ ὑδίποῦ ϑιρογ- 
βίο, ἰοδάϊηρ ἵπεῖη, ἴῃ ἀδϑραῖγ δηὰ δραίῃγ, ἴο 
ἴῃγονν {Πα πΊβοϊνοα δος ἀροη {πε ᾿ἴδ δοσογάϊηνρ 
ἴο ἴπ6 ραϑϑίοῃβ ψνῃιοἢ δὲ ᾿θαϑδέ βοεπηθὰ γοδὶ. 
σέ, Κοπι. 1. 21. 

18. αἰϊεπαίεά γον ἐδὲ 7 οἱ συ] ὝΤπαῖ 
5, ἔγοπα ἴΠ6 116 85 11 ννὰβ ννῇθη ἱπιραγίοά ἴο 
ὈΠΕΔΠΘη τδῃ ὈΥ Οοά, 115 δΔαΐμογ, ννῃϊςἢ σοη- 
[ἰπθ5 ἴο δηϊπηδΐϊθ ΠΊΔΠ ἃ5 ἰθπρ 85 Π6 ἰ5 ἰῃ 
ςοπιπλαηίοη ἢ Οσοά. Οἔ Ρς, χχχνῖ. 9, 
εἰ ἘῸὸγ νυ ἢ ἴΠ66 15 1Π6 νυν 6 }] οὗ 116. 

δεεαισό οὗ 1ὁεὲ ὀῥιπάμει: οὗ ἐρεῖν ῥεαγι] Ὁθ- 
Οδυ 80 Οὗ ὑΠΘΟΔΙΙΟΙΒΏΘΒΒ Οὗ ὑΒΘΙΥ ὨὩΘαΣῦ. 
ἼΤννο Τόαθοη5 ἅτὸ ρίνοη ἔογ {Π6 δ᾽ δηδίΐοη οὗ 
(π6 ποφίῆθη ἔσοπὶ σοι: σ. ἱρπογδηςθ, ἰῃδῖ 15, 
104 ὈΠΠΥ ἴο ἀρργοποηὰ Οοαβ μαΐυτγε δηὰ ἀ68]- 
ἴηῦ8; 2. Πδιὶουβηθβϑϑ, νυν) ἀϊὰ ποῖ (Υ ἴο 
ΡΙοαϑε ΗΠ τ. ὅ6ὲ ηοΐθ5 οἡ ἔπι. 1. 21---28. 

10. ὀείησ ρα" πεείϊησ ῥαυε γίυεφη ἐδονριτοΐες 
ουοῦ μπίο ἰμεείποσπο.}] Α ἀβογιρίίοη οὗ 
ἴῆοϑο ννῇο πᾶν δά ἢ δηὰ νναγπὶ ἔβο ηρϑ5 
οἵ ρἱεΐυ, ἀπά, 85 ΠΟΥ 5αΥ οὗ {ποπιβοῖνος, μὰν 
ξοπο πγουρὴῃ ἴποπλ, δηὰ ἤδνο Ὀδοοπὴς 8ρ8- 
τοῖς. ὙΠῸ πδίυγαὶ! τόθ οὐἠἨἁἧ {ἢ]5 σεθρίιςαὶ 
ΔΡΔΙΏΥ 15 παῖ το δρδηάοηῃ {ΠοπΊβοὶνθβ. δου 
ἃ Ὀᾶυ8ο, ἴο νυδηϊοῃηρθθ, οὐ ἰἔ ΠΟΥ ἀο ποῖ 
{ΠΟΏΛ5ΟΙνθ5 51ηΚ 50 ἔδγ, {μοὶγ ἀἰϑςῖ ρ]ο8 ἀο : δηὰ 
[ἢ 5 1ἰ ἰ5 (δι δη ἅρὸ οἵ ϑβοθρίςἰϑηὶ 18 50 8}}7 
ξο!οννοὰ ὈΥ 8ῃ ρὲ οὗ Ἰίσθησα, 

«οἱ χγεεάϊπο.1 ἴὰ δτϑθάϊπθδβ. Τῆε 
ψοτὰ Ποῖ ΠΑΡΡΙΪ τροηάοιθὰ ὈΥ " ρτοϑάϊ- 
Π655,, δηὰ βΈΠΟΓΑΙΙΥ ἰγαηϑίαῖθα "’ ςονεῖουϑ- 
Ὠ655,᾽) ᾿5. ΨΕΓΥ ἔγδα θη]Υ δϑϑοσιαίθά νὰ 
ννογάβ Ὀοασίηρ ἴτἴῇθ τηδδηϊηρ ΟὗἨ ἁ πο ]δά μη 6855 
(α Οογ. νὶ. το; Ερῆ, ν᾿ 3: Οοἱ. ἢ. ς; 
1 ὙἼΠ655. ἰν, 6). ΕἸἰΥΠιΟΪορΊσ ΔΙΪν ὃ βρη 65 
ες βαῖςπρ τλοτγε (ἤδη ἃ ἀκ οῃαγο,᾿" ἀπά 1 ν᾽ᾶ5 
ὈΓΙΡΊΙΔΙΥ ἀρρ]ιοὰ ἴο ἴπδοϑο ννῆο ϑουρῃξς ἴο 
ϑΑ Ιϑγ {πο6ὶγ ἀνδγοίοιιβ ἀθϑίγοβ, Ὀυῖ δοοῃ ἰΐ 
σᾶῖπθ ἴο Ὀ6 Δρρ]Π θὰ αἰσὸ ἴο ἴῃοβθ ννῆο βοιρῃὶϊ 
ἴο 5διϑῖγ {Ποῖγ ΠΟΘΉΪΥ ἀεϑιτοθ ὙΠῸ ννοτά ςοη- 
σαρίβοθπος ἢλ5 δὰ ἃ βοιηθν ἢδί 5: ΠΛ} Ὠἰσίοτγ. 
“ Ογρθαϊηθ55 "ἢ 15 {π6 Ὀεβδὲ τεπάθγηρ, 85 ἴδ 
ὑνογὰ 15 ἀρρ]οαῦϊο ἴο δχούβϑινα ἱπάυ]βεῆοθ 
ὈοΙἢ οἵ ἀρρείἴε ἀπά οὗ (δε ἴον οἵ τηοπεγ. 

20. ἐκαγηεά Οῤγ ἢ ὙΠδῖ 5, “" ὈδΟΟΠῚΘ 
ΟἸὨ ΓΞ 5 ἀἸ5ς!ρ]65.᾽" ἢθ6 ννογὰά ἰτγδηϑίδίοα 
ει Ἰρᾳαγηρᾷ 15 ἴῃ6 νϑγῸ ἔγοπι ννῃϊςῇ 15 ἀοηνοά 
{86 σιιθϑίδηςζινα "" ἀϊβο!ρ]6.᾽" 

2]. 17 :-ο δε] ΤὨϊ5. ἔοιπηυ δα ὅοο5. ποῖ 
ΟΧΡΓΟΒ5 ἃ ἀοιιδί οὗ 15 Ὀεϊηρ 580. 866 ποῖδ οἵι 
1... 2. ὙΓΔηϑίδῖθ “1 γε ποασὰ Ηἰπὶ, ἃ5 1 Κυονγ 
γὸ αἰά." 

γε ῥᾳυε ῥεαγά ῥίνη, απά ῥαυε δέέπ ἰσμδέ ἦγ 
ῥΙ) 79 Ἰϑαγά Η1π δῃηἃ ψ6Χ19 ἰδυβδῦ 15 
Ηϊὰ. ΤὍΤῇε ἀἰθοιρὶθ 15 “4 Ποδιοῦ᾽" δηὰ {6 
Μαϑβίοσγ 15 “"ἴὴ6 ἰθαομογ, "ἡ Ἰπουρὴ ἕπου μαννα 
ποῖ 566 ῃ δαςῇ οἵδεοσ ἰη {ῃὸ ἤθϑὴ (ς. [ὁ χ. 27). 

ας δὲ ἐγ ἐς ἐπ ὕες : Τραΐ γέ »μὶ οὔ, ἄς. 
ΤΠΟ Ὀεβῖ νὺ οἵ σοποίγυςζίην πὰ υπάεγοίδπα- 
ἴῃ (Π15 ἀιβίσυ!ε οἴδιιθϑο 15 ἴο Ἰοίη (ἢ6 ννογὰϑβ 
κῃ [6505 νυν τ[Π6 ἐοἸ]οννης νεγρ. ὍΠα 
βοηΐθηςς 1} μη σὰη,᾿ “1Ζ Βὸ ὉΘ ᾿Ῥ᾿δ δὺ γ90 
Βθοαχά Ἐ!1Δ δη ἃ ΜΟΙ͵16 ὑδυκὺ 18 Ἡΐσω, 88 
ΤΥ 18. ὩΒΙΔΘΙΥ, Ὁ δ΄ 1 9798608 γδ ἀϊὰ 

Ῥυὺ ΟἿ ὉἈ00 Ο]ἃ 15.8}..., δπἃ 816 ὈσΘΊπκ 
χΣϑῃθνοά ὉΥ̓͂ 0Ὅπ9 βν»ϊσχι 1." Ψψογεοθ 12---2 4 
ἀο ποῖ σοηπῖαίϊη πῃ οχδβογίδιοη ἴο μιῖ ΟΕ 
[Π6 οἷά πιδη, Ὀυξ ἃ τορεϊ! το δηᾶ σοι οσ 
οὗ {86 τοδομίηρ ὑπαὶ {ἢ Υ ᾿δὰ τεοςεϊνοά, ἰἢς 
5 0]εςΐ οὗἩ [Παϊ οδοδίηρ μανίηρ Ὀδθὴ ἰδαΐ οἡ 
{ῃ6 οσοσδϑίοη οὗ {ποῖγ σοηνογβίοη. νυ μεπ (ΠΟΥ͂ 
ΓΟ δάορίοα ἴῃ ΟἾγιβὲ δηὰ 50 ἢγβί σᾶπιὸ ἴο 
Ὀ6 “ἴῃ [6 5115, {Π6 γῪ Βαὰ ρυΐ ΟΥ̓ (ἢς οἷά τηδη 
δηδ ρυΐ οὐ ἴῃ6 πὲνν πιδπ: ἴΠε σοποϊυβίοη ἴο 
Ὅς ἀγάννῃ ἔγοπὶ διισἢ ἰοδοπίηρ θείην παῖ “(ΠΟΥ 
5ῃοι)α νναὶκ 'π πονη655 οὗ 1: " ( οπι. τἱ. 4), 
δηὰ ποῖ “45 ἴῃ (σθη1165 ννδικοὰ ̓ " (ἰν. 17). 

ΦΏ. εομπεογηιησ ἐδὸ ζόγριοῦ εοπυεγ απ] 
ὙΠαῖ 15, ἰῃ σοραγά ἴο γουγ οοπάιιςϊ δηά μδϑὶ 



ν. 23---27. 

ἔογπιεσγ οοηνεγϑαϊίοη τῃἢ6 οἷά πηδη, 
ννοἢ 18 σογγιρῖ Δοοογάϊηρ ἴο ἴῃε 
ἀεςοιτίμ! 158 ; 

221 Απά θὲ τεπεννεά ἴῃ τῆς ερί τὶ 
οὗ γουγ πιἰπα ; 

24 Απά τπδῖ γε ρυῖ οἡ τῆς πεν 
δ Οσ, πᾶη. ὙΠΙοἢ αἴεγ (ὐοά 15 ογεαϊθά ἴῃ 
οἰ τόδ “ πρμεδουϑηα885 Δηά ᾿ἰ τσὰς ΠΟ] 688. 

ΕΡΗΕΘΙΑΝΘ. ΙΝ. 

2ς ὉνΒεγείογε ρυζεῖηρ ἌνγᾺΥ ἰγίπρ, 
ϑρεδῖς ἜνεγΥ τηδη τγυατῃ νν ἢ Π]5 πεῖρἢ- 
θοιΓ: ἔογ νγὰ ἀγα πῃ θη θεῖβ οης οὗ Δλη- 
οἴδεσ. 

26 Βε γε ἈπΠρΊΎ, δπά ἰπ τοῖ: 
ἰεῖ ποῖ τῆς δὴ ρὸ ἀονῇ ὑὕροη γουγ 
ννγδἢ : 

27 Νεῖτδεγ ρίῖνε ρίαςε το τῇς ἀεν]], 

ὉΡ ἴο [Π6 ργοϑοηΐ {ἶἰὀπῸ. Ὑπὸ βᾶπιο ψογὰ 15 
υϑοὰ τη Οδὶ. ἰ. 11: σ᾿ Τίπ,. ἵν. 2. 

δε οἷά νιαπ] ἴῃς οἹ]α 561} ννῃϊςὴ Ὀοϊοηρεοά ἴο 
ἴδηι ἰπ τποὶσγ ποδίποη ἄδγϑ, δπὰ νυν ιοῦ ΠΟΥ 
Ρυϊζ ΟΠ οῆςεδ ἴογ 811} βρη δάπγιιοα ἰηΐο σονὸ- 
Ὠδηΐ ΜΙ Οοὐ δηὰ ϑεοδίθαὰ νυν (μὸ ϑρίγι. 
ἴῃ (Π6 ρᾶγα] οὶ ραϑϑᾶρο οὗ {πὲ Εριϑδίίο ἴο τῃ6 
(οἸοϑββίδῃβ (111. το) ἴῆς ρυϊηρ ΟΥ̓ ἴδ οἱά 
τΏΔη δηά ρυϊζίηρ οἡ {Ππ6 πὸνν ΠΊΔη ἅΓῸ, 45 ἤογα, 
τοργοδθηϊοα 85 1ΠΙῚηρ5 ρδᾶϑῖ, ἀπά ἴΠ6 τοηδννὶηρ 
85 ἃ τπίηξ 5{1}} ροίηξ οὐ. Ὅῆο {πιὸ ννῆθη [ῃς 
Ρυϊεπρ ΟἹ δηὰ οπ ἴοοῖὶς ρίαςε ἰ58 ἱηά!ςαϊοα ἴῃ 
(ΟἹ. 1ἴ. 11 δηὰ ἴῃ Ἀοχῃ. νἱ. 4, δηὰ ρ ἰδίην 
βἰαϊθὰ ἴῃ ΟἿ]. 1. 2) ἴο δὲ ἴπδῖ οὔ {ποῖγ ὈΔρ- 
Ε15Π|.- 

«υῤίε ἰΦ τον ἀκοογάϊης 19 ἐδὲ ἀδεο μὶ 
ἰ“.} ὙΔΛΟΣ Ῥ͵χοοθθὰβ ΤΟΙΣ ΜΨΟΥΒΘ ἴο 
ὝΟΣΒΘ ἴὼ δοσοογχάδβδδο ἩΙ10Ὲ 189 δΒύχοδεα 

ἀθβίσοβ ὙΔΊ1Ο0Σ 1084 10 ΔΒΌΣΤΑΥ. ΤῊ!5 ρΓοὸ- 
56 ΠΕ) γορτοϑϑῖνο ϑδἴδίο οὗ σοσγυρίίοῃ βηα5 115 
556 ἰπ δοβοϊιΐθ ἀδδίγυςζίοη δηὰ συΐϊη. ΟἿ. 
σἉιἱ. νὶ. 8. 

23. “1π4 δὲ γεπεαυε 1 Απὰ ἃγτὸ Ὀθίπᾷ 
(ἀλγ ὉΥ ἀ4γ) στθῆοσθάὰ ὍΤὮϊβ, 6 στολὴ 5 
(ΠοπῚ, 15 ννῃλϊ {ΠῸῪ δά Ὀδθη δι ρὮῖ. 

ἐπὶ δὲ “ρίγὶ ἢ οὗ γζομν »π ] ῬτΤΟΘΔΟΌΪ “ὈΥ 
(ἢ6 δριτς ννῆο ἄννε]]α ψἢϊη γου." Βα τ 
ΤΊΔΥ 55 ΗΠ {6 Ὠυπηδη 50], ἴῃ ν ΠΟ ἢ σᾶδ56 1 
ννουϊὰ ἱπάϊοαῖο τπαὶ ἴηΠ6 Ὠϊνπὸ τόπον την 
αἴεςί5, ποῖ ἴῃς ςοηδζζιοπίὶ ο]οτηθπῖβ οὗ πὸ 
τηϊηά, θυἵ 115 5ρ)Πἰ οὐ συ Πρ Ῥγηοῖρὶθ, νυ ςἢ 
αἀἰγεςῖθ [15 ἐπΊρι}}565 ἴΏ ΟΠΘ ννΑΥ ΟΥ δῃοίδετγ. 
“ἼΤΠ6 ϑριγιῖ 15 6 Ἰηπιοσὶ ρᾶτὶ οὗ ἴΠ6 τηϊηά ᾽" 
(Βεηςε!). 

24. “4ιάΔ δαὶ γε }μὼμὶ οὨ ἐδὲ πεαὺ πα") 
Απὰ τὉ᾽΄ δ΄ γ8 ἀ!ὰ νπυΐ οἱ ὑδθ ΠΟ 218, 
Ἡς ἰ5 51}}} σϑοουπίηρ ννμδῖ ΠΥ δὰ Ὀδθη 
ἴδυςδῖ. 

«υδ᾽΄ορΡ αἴεν Οοά ἐ- ἐγεαϊθα] ἩΏΪΟᾺ ΔΙ͂ΟΣ 
αοὰ γὰβ οσθδῖθά. ὕὙΠ6 ποὶν σγοδίίοη δέου 
πὸ τππᾶρὸ οὗ Οοά ἴδκοβ ρίδοθ ὈμΕ οηςο (ΠουρΡἢ 
ἰπαΐ ᾿πγᾶξα ΠΊΑΥ 6 οὐΐϊεη σρηεννεά, (ο]. 1]. 
10); ἰὲ μαὰ ἴάκθη ρίδσε οὐ πε οσσδϑίοη οὗ 
{δὲ ςοηνετβίοη οὐ ἦιε Ερμοβίδηβ δηὰ {πεῖγ δά- 
τηϊδϑίοῃ ἴο ἴῆ6. Οσπυγοῆ. 'ϑδο Ἰράγῃ ἔγοτῃ [15 
Ῥάβϑαβο ἴπαὶ 1Π6 ἰπηαρε οἔὗ Οοά, δῇδγ ννῃϊςἢ 
[(Πη6 τοροηογαῖθ ΠΊΔη ἰ5 γοιογοαῖοά, σοπϑιϑίβ οὗ 
ΠΡ Πθου5η655 Δπὰ ἰγιιθ ΠΟ] Π655 (11. ΒΟ] 655 οὗ 
{γι}. 

25. βεγεζογεΊ Ἐτοπι ἴῃς ἐιπάαπιεηϊδὶ 
{Γτἢ5 οὗ [ἢ]5 γοχοηογαίίοη δηὰ ἀδιν σϑηθνναὶ, 
ἴῃ ννὨΙ ἢ [ΠΟΥ δδά Ὀδθη 8}} δίοης; ἱποιγυςϊοά, 

δὲ δὰ] ργοσοθεάβ ἴο ἄγανν ργδοίϊοδὶ οου- 
οἸυδίοηϑ. 
υμίηρ ἀαυαν ἐγίπρ, “ρεαὶ φύεγν "2 ἐγμλ 

«υἱ δὲ σ πεὶσόομγ)]  Ἀδνῖὴξ »αὶ ΔΎΔΥ 
Ἰγίπε, 1.6. 5ποθ γοῖ ριιΐ ἂἄννᾶῪ ᾿γίηῃρ. ΤΠδ 

.ΒΔΠΠ6 ῥγοσορί ἰδ βίνθῃ ἰῃ ἴΠ6 9π|6Ὸ Δρρᾶ- 
ΓΟΠΕΥ ΔΥΌ ΓΑΓΥ σοηποχίοη ἴῃ (ΟἹ, 1}. 9, 1ὸ 
(4 ςοἰηποϊάδηοε ἢ ϊο ῬΑΪΘΥ Πᾶ5 ποῖ ἐδιϊεὰ 
ἴο ποῖο δηὰ ἀὔριιο ἔγοπι ἢ ἱπροη Ὑ δηὰ 
εἴεοϊ ἴῃ 5 " Ηοτξ Ῥδυϊηα. ). Ὑπιιῇ- 
(6]ΠἸπρ 15 Δῃ Θϑϑθη 4] πὰ διπάδπιθηΐαὶ 404} 
οὗἩ (ΟὨμγβιίδπη που γ, ἀπά οπὲ οδιι56 οὗ {Π6 
διπάϊηρ παΐωυγε οὗ ἴῃς ἀυἱγ ἰ5 ρίνθη ἴῃ {86 ποχί 
ἔονν νοτάβ: “"νῈ ἅγθ πλϑιη θοῖβ οὔθ οὗ 
Δηοίμοτ,᾽" 45 ὈΘΙο βίης ἴο {πὸ ΓΑ ΠΉΠΥ ΟΥ̓ τηδη, 
δηα ογπιηρ ἴπ6 ΟΠ γβιίδη Πουϑοποϊά, δηὰ 85 
ΒΓ ἢ, να ἢανο ἃ Πρἢϊ ἴἰο ἴγυΐῃ, ποΐὶ ΟὨΪΥ ἴο 
ΜΟΓά5 ἴγὰθ ἴῃ ἴῃ ϑρεδκοῦβ δοζορίδηςθ οὗ 
(δσπὶ 116 ΠΟΥ τηϊϑίεδά πῃ ἤράγοσ, Ὀυϊ ἴο 
ἐγώ, ἔγοσα οὔῦ ῃο ρου, ἀπά οὐ ἠο ἢ ΟΩΣ 
ἔτοτῃ υ5. Οη [ἢἰ5 ἀχίοπ γοϑίβ ἃ}} ϑοςίδὶ {σγιιϑῖ, 
δηὰ ἰπογοίοσο βοςϊοῖγ. Υντπουξ τὸ τΠοῦθ σλῃ 
δ πο ἴΠπι|6 ιἱπίοῃ οἷν! ΟΥ̓ δςοοϊοβιϑιὶςαὶ. ΤὨῊΘ 
ννοτάβς ἴῃ ἴῃς ἴοχί δῖ χυοϊοα ἕγοπιὶ ΖθοΝ. 
Υ}}. χ6. 

26. Μὲ γε ἀπο, σπά “ἰπ πο] ΤὨΪϊθ᾽ 5 ἃ 
αυοίδϊίοη ἴτοπι (6 1,ΧΧ. νογβίοη οὗ Ῥϑ. 
ἵν. 4, νδογο (ἢ6 ΑΟ Ν. δᾶ5 ““δίδηά ἴῃ ἅννο, 
πὰ 5ἰη ποῖ." ϑδ6ὸ ποῖς σά οε. Ὑπαῖ ἴπογῸ 
ἰς δη ἱπάϊρηδίοη υνῆϊο 15 τὶρῃΐθοιι ἰ5. {Π6 
(οδο πη οὗ 4}} ϑγϑῖεπὶ5 οὗ βοιπὰ πηογα  γ. 
Τῆς σοπαάϊποηβ ὑπο ννῆϊοἢ [Π|5 τἱρίθοιιβ 
ΔΏΡΘΓ ὈΘΟΟΙΊΘ65 51η[Ὁ] ἃτὸ ἰδ ἃ ἄόνγῃ ἴῃ ΒΙ5ῃΟΡ 
Βυτ]ογ 5 " ϑούτηομ οἡ Ἐοϑοπίσηθηϊ. ὙΠΟΥ δἴθ 
(1) ““ψνῆθη ἔγοπι ραγ τ ! Υ ἴο Οιζδοῖνεθ νγῈ 
ΠΠΑΡΙΏΘ δὴ ἰΠΊΌΓΥ ἄἀοπθ τι5, θη {ποτθ ἰ5 
ΠΟηΘ :᾽ (1) ““ψῆθη [ἢ18 ραγία! }Ὑ τοργοϑθηῖς 
ἴϊ ἴο 15 στοδίογ (ἤδη ἴΐ γϑδ}]ν 15: (3) “ἤδη 
ννῈ ἴδο] γοϑθηςθηΐ οἡ δοσουηΐ οὗ ρδΐίῃ οὐ ἴῃ - 
σοηνοηίοηοο ψνμουῖ ᾿π͵υγΥ ;" (4) “ἤθη 
ἱπάϊρηδίίοη τγίϑο5 ἴοο ρα ; " (ς) “ἤδη ρδὶπ 
οὐ μαγηὴ 15 ἰηδιςιοα ἴο συδο εν τπδῖ τοϑοηςτηθηΐ 
που παΐαγα! ν γαὶϑοὰ ̓" (΄ ϑοστηοη ᾽ ν11.). 
«υγα! }ὴ ὍὙΠῖ5 ννογὰ ἰ5 υϑοὰ ἤογὸ ἴο ἀοϑὶξ- 

δῖα Δηοῖ γι ἰηἴο ΘΧΟΘ55. 

Ἱ. ΜΝεέδεν χίυε ῥίαεε ἰο δὲ ἀευϊ ΤΣ 
ῖ5, “Απὰ ἐο ποῖ, ἱδιι5 οὐ οἴπογννίϑο, βίῖνε 
τοοπὶ ἴο {Π6 ἀδνὶὶ δπὰ ἢϊ5 ννογκῖηρ." Αὔζος, 
ἰοξκίογεὰ δηὰ πυγϑδά, ορθῆϑ δὴ ἰη]εΐ ἱπῖο [ἢ 
Πραγί ἔοσγ [86 δν]] ϑριγίϊ, ννῆοβα ννογκίηρ ποῦς 
σἤδηροβ ννηδὶ ννὰ5 αἱ ἤγβὶ ἱηηοσθηΐ ἱπίο [6 
ΤΆΔ] ΪοΘ νῃ ἢ 15 τῆς σμαγδοίογιϑίις οὗ δ πηϑεὶξ, 

567 



568 
28 [εἰ ἢϊπὶ τῃαϊ εἴοϊες εἴθαὶ πο 

ἴοσε : διιῖ ταῖπεγ ἰες ἢϊπι ἰδθουτ, 
ννογκίηρ νν ἢ δὲς Βδηά5. τῆς τῆϊηρ 

"Οτ, μο νν ΙΓ 15 ροοά, τῃδϊ ἢδ πΠιΔΥ πᾶνε [το 
τὐσεύμέε. σῖνε ἴο Πἰπὶ τπδῖ πεβάστῃ. 

20 Ϊ,εἴ πο σογγυρῖ σοπιπιιηϊςδῖοη 
Ρτοςεθὰ ουξ οἵ γουγ πχοιῖῆ, δας τῆδῖ 

"Οτ, σ ψνὮΙΓἢ 5 ροοα ἔϊο ἴδε ιι56ὲ οὗ βἀϊγίπρ, 
“αὐ γῸ- Ν ΝΡ 
Μιαόν. τῆῇδλι ᾿ἴ ΠΊΔΥ ΠΙΙΠΙδῖοΓ ρῦᾶσα ὑηΐο τῃ6 

Πολγοίϑβ. 

Οπ ἴΠθ ὀχργοϑϑίοῃ “ ρίνθ ρἷδοθ᾽"" 8.6 ὟΝ οἰϑίοίῃ 
οη Ἀοπι. ΧΙϊ. 19. 

48. Ζεὶ ῥίνι ἰδαΐ σ᾽οἰὁ} Ὡ0 0 Ὁ 6 Ρ1ΊΥΟΣΘΣ. 
ΤὨϊβ ι5 ἃ νναγηϊηρ δξαϊηϑδὲ (πὸ ρ Πἔουῖηρ τισι] 
Δλοηξ 5ἴανος. (ηνεγίϑ ἔγοτη [ἢ}!5 οἶλ55 τηϊρῃϊ 
ποί γεῖ μάν ὑῃ]οαγπθ 411} (πεῖν οἱ Παῦϊ15 ἴῃ 
ἀεξεγοηςθ ἴο {ΠΕΣ ΠΟῪ ΡΓΠςΙρ]65 

ἐδαί ῥὲ νιᾶν δανεῖο χίυε το ῥὲνι ἐξα περί! }} 
80 ἃ5 ἴο ᾿ἀοἸνογ Οἴποῦα ἔγοιῃ [πὸ δηλρίαϊϊοη 
ιοἢ Π6 ἢᾶ5 ἰουηὰ ἴοο 5ίγοῃβ ἴῃ ἢϊ5. ον 
᾿ςᾶ56. ὙΠς Πορθ οὗ ϑανὶπρ ΟἴΠοΓΒ ἰ5 ἴο ΞΟΠ 
Ταϊπἀβ8 ἃ ϑίγοῃοσ τηοῖϊν πάη {π6 πιοῦὸ ἀπ γ 
οὗ τοϑειξυζίοη οὐ οὗ 56]-πηαϊπίθηδηςα. 

40θ. ἰο ἐβὲ τ΄ῶϑ οΓ εὐ δθίηχ] ἴοσ Ὀπ11ά 158 
ἋΡ 88 Δ ὈΘ πθθάθα. “7Ὅὸ ΘΠ ἴδ6 
ΒΟΆΓΟΓΒ ΔΟσογά!ῃῦ 45 ρίδςθ, {{π|6, ἀηὰ ρεύβοῃ 
τεαυΐγε ̓" {(Ἐγοπιθ). ἡ ἴδε εἤξοϊ οὗ ννοτάϑ, 
ἔογ ξοοά δηά ενἹ], 5866 ΕΣ ϑευτηοηβ Ὁ. ΒΙσμΟΡ 
Ἰογοπιν ΤΑγ]οῦ (ΧΧΙΙ.. χχνι), ἀπαὰ Βίβπορ Βαΐῖ- 
ἰογ᾿5 δοίπποῃ " Οἡ ἴδὸ χκονογηπιοηΐ οὔ πο ίοησας." 
γι Γ 5ΓαΓΕ] ΘΟΔΙ͂ΟΣ ἃ Ὀ]ΘΒΒῚ Βα ὌΡΟΣ. 

80. γτγίουε ποί δὲ ῥοΐγ ϑριγὶς “Αι ΤὮΘ 
Ἰυχίδροϑιιίοη βῆθννβ ἴδαῖ 1ἴ νν1}} Ὀ6 ὈΥ ἱγίηρ, 
ψυταῖῃ, ἀἰϑῃοησβδίγ, δηαὰ σογγαρί σοηνεγβδίοη 
(μὲ Ηὀ νν}}} Ὀ6 ρτιενθρα, δηὰ [ῃ656 ἂῖὸ [ἢ6 νἱοδβ 
νν ὨΙΟἢ ἢᾶνὸ ἃ ἰθηάθησγ ἴο ἀΐδϑοὶνθ {πὸ βριπιιδὶ 
βοςιεῖγ, ἴπ6 ΟὨυγοῦ, νη νι ςἢ Ηδ ἀννς} |5. 
ΤΒοΙΘ 15 πὸ πιούὸ αἰ βησ Υ ἴῃ σοηποείνιηρ ἴῃ 6 
(Βουκξῆϊ οὗ (6 ἱπάννο! της δριπὶ θείη ετιονοα 
ὈΥ δυςὶι 5ὶπ5 οἡ ἴδε ραῦΐ οὗ [ἢ6 πιοπιῦοῖβ οὗ 
(η6 Ὀοάγ, ἴμδη οὗ ἴῃδ 5'π5 ἀπὰ πηϊϑοσγίθ5 οἵ πηθῇ 
ΓΑϊϑὶπρ ἴΠ6 ἐδ! ηρ5 οὗ δῆροῦ δηά σοπιραβϑοῃ 
ἴη ἴῃὴ6 Βαῖμοτ, ὙἢῸ Ῥεσβοηδιυ οὗ ἔπθ ΗΟΙΪΥ 
Ομοβῖ πᾶν Ὀ6 ργονθὰ ἔτοπὶ ἴῆ6 δχργοϑϑίοῃ 
ἴῃ (ἢ6 ἰοχί (5.66 Ῥόδίβοη, “ ἔχροβ. οὗ ἰδς 
Οτεεά," Ατί. ντι.). 

«υδογεὸν γε ἀγε “εαἰεά μπ1ο ἐδὲ 44 97 γεάεγιρ- 
δἰο"] ΨΥ ὝΒΟΙΩ Υγ86 ὙΘΙΘ δ08]04 ΖΟΣ 16 
ἄδγ' οὗ χοάοιαρίο. Αἴ 6 {ἰπ|6 οὗ ἴΠΕΙΓ 
δἀορίοη [ΠΟΥ ννοῦς βοδὶθα ἴῃ ἴῃ βδογαπιθηΐ οὗ 
Ὀδρίβηη (566 1. 13. 14), 8ηἀ ἴΠΕγΥ ἴπθοη τεςοινοᾷ 
(ἢ οαγησβὶ οὗ ἴπε ϑριπῖ, ἢ 1 ννὰ5 σοί 5 
ὈΓΡοϑο παὶ {ΠΕ σῃοι!ὰ τεϊδίῃ δηὰ τόσεῖνα 

1η ονοσ-ἰησγοδϑίηρ δρυπάδησθ ὑρ ἴο ἴδε ἀδγΥ οὗ 
βπδὶ γοάοιηριίοη οὐ ἀεϊίνεγαηςθ Ὑεῖ (ποιιρῇ 
᾿ἴ Ὀς Οοὐβ ριγροβο παῖ ἴΠπογὲ ϑῃουϊά Ὀς [}15 

ξ 
[ 

δάνδηςο ἴῃ ἴῃ6 Ομ τ ϑύδη {πὸ ἔγοπι ἴῃ6 ἀδγ οὗ 
Ὀαρίίσπι ἴο (πὸ ἀδγ οὗ τϑαἀσπιρίίοη, ννῈ ἃγδὰ 
ννατηοαὰ δαὶ {π6 ϑρισιῖ, ἱπουρῇ οποδ φίνρη, 
ΤΆΔΥ Ὅς γεβίϑσιεὰ (Δςῖβ Υἱ. ς1), νοχεὰ ([58]. 

ἘΡΗΕΘΙΑΝΘ. ΙΝ. [ν. 28---32. 

30 Απά ρτίενε ποῖ τΠ6 ΒΟΙγΥ ϑρίπε 
οἔ (σοά, ψεγεῦν γε ἅτε βεδὶεά ιηΐο 
τε ἀλν οὗἉ τεἀεπιρτιοη. 

41 1,6εῖ ἃ}1 Ὀἰτεγπ 85, απ ὰ νυγδῖῃ, ἀπά 
ΔηρεΓ, δηὰ οἰαπΊοιτγ, ΔΠα εν] βρεδκίῆρ, 
δὲ Ρυϊ ἀινἂΥ ἤτοι γοιι, νυ ἢ 4}} πιδ]ςε: 

422 Απὰ “δε γε Κιπά οπὲ το 8η- “τ. 
οἴμεγ, τοπάθγπεαγιεά, ἐογρίνίηρ οπθ 
ΔΠΟΙΠΟΙ, ἄνεη 48 (ὡοὰ ἰογ (δγιβι 
βΆΚα Παῖῃ ἐογρίνεη γου. 

[χῖ]]. το), συίενοά (Ερῆ. ἵν. 20), συσηςποά 
(. ὙἼμεβ5. ν. 19), 30 8458 ἴο ἀσρατί ἔτοπι 8. 
ἼὝΠΟΓΕ 5. ΠΟ 5ΘΟΌΓΥ ΟΥ̓ ΒΔ] Ξαϊνδίίοη ἴο ἅπν 
ἰηαιν!άυ] ἔγοπι ἢ15 δανὶπρ Ὀδθη δάορίοα ἰπ 
Ομγιβὲ πὰ ϑϑαϊοὰὶ ὈγῪ ἴπθ ϑριγιί, “8566 τῆδλῖ 
γοιι Ὀγεαὶ ποὶ ἴΠ6 564],᾿" 584γ5 Τ Βδορηγ]δςῖ. 

311. Ζ1μὲὶ οἱ] δΑηεγηθς, ἄς. “ Βι6γ- 
Π655. 15 1ἴῃ6 ἔτατπθ οὗ πιϊπὰ ψῆϊς ἢ ΠΥ 
Γοίδη5 ΔΉΡΤΥ ἔδεϊϊηρθ (Ατίϑῖ. “Εἰ. Νια. 
᾿ν. 5). Ερθδδιιδ, ννὰ πιᾶγ ποῖβ, ννᾶ5 ἴπ6 ὈϊΓἢ- 
Ρίαςς οὗ {μῈ ροεῖ, Ηἰρροπαχ, ςδι θὰ ἔτοτι 
186 ομαγδοῖογ οἵ ἢϊ5. νυ ηρθ “τῆς Ὀϊτίογ." 
Δ τῇ 5 15 ἴηδὶ δΘχοϊοηχοηΐ οὗ ἔδε!ηρ νυν ἢ 
οἴθη ἃγίϑεϑ ἔγοιτι 81: ἱπλαριηδίίοη οὐὗἨ 81 ἰηϑαϊ 
οἴἊγοα ἴὸ ιι58.΄ ὁ Αμροι᾽ -ἰ(ἢαῖ 15, 4}} τμᾶῖ 
ΔΒΓ ΜΈΙΟΒ 5. ποῖ πιρῃΐεουβ (566 ἰν. 6). 
ἐς ΟἸλπιοιτ," τἢ6 Ἰουιὰ ἴοηο δῃηὰ πιγοιβ τὸ- 
σΠπδτοη οὗ ραβϑίοηδίς τῆθη πὰ τνοπιθη. 
“ Ἐν}] -Βρολκίη "ἡ ἴῃ ὈΆΒΟΥ γέϑαϊε ΟΥ̓ ραϑββίοῃ 
ὙΠΙΓἢ ᾿οα 5 πε ἴο τον] οὐ δἴίδοκ ἴδ τορὰ- 
(Διο οὗ ἰἤοϑο νυ ἤοτὰ ΠΟΥ ἄγὸ ΔΏΡΤΥ. 
“ Μα]οο," ἀῃ6 Ὀαά-πεαγίθαμοαθ ΟΥΥ τ] ΠΗ 
ἔτοπη νυ ῃϊο ἢ 411 ονἹ]- ἀοΐπρ ργοζθεάς. ϑοπιδ- 
ἘΠΠΊ6ὸ5. (ἢ15 ννογὰ 5 τοοὰ ἴῃ ἃ γοβι Ποῖα ϑοῆςφο 
(Άοπι. 1. 29; (ΟἹ. 11. 8). 

82. “154 δε γε] Βαὺ ὈΘοοσΩΘ γΥ6, ἰδ 5, 
ἴῃ σοπίγαϑὶ ἴο {πὸ νὶςδ5 ἀρονθ-πιοπίὶοποὰ οοῃ- 
[ηθα ἴο τλᾶκὸ ρίοξγεθβα τονναγάβ ἴπΠ6 ὀρροϑβιῖδ 
ξίλοοβ. ὙΠΕΟΥ ἤᾶνε ἰγοδαν Ὀθοη δάορίοα, 
τοροπογαδίθα, ϑραϊοὰ ; ΠΟῪ ἤανὸ διγοδὰγν ριὶ οἔ 
(ῃς οἷά πιδὴ ἀπά ρυΐ οἡ [86 πὸνν πιᾶῃ, Ὀμὲ 51}}} 
“ὁ ἢ6 Ἰυδῖ οὗ ἴπ6ὸ ἤσβῃ, οδ θὰ ἵἱπ τβὲ Οτρεκ 
ῥγοπονια “αγζους, ἀοϊῇ τογηδίη, γοᾶ ἴῃ {ποτα 
παῖ ἅτ γορεπογαίϑα " (Αγ. 1Χ.). ἀπά 5 ἴο ὃ6 
ΟΥ̓ΘΓΓΟΠΊΘ. 
)ηγιυΐης ὁπό ἀποίδεγ] 1ἰϊ. “" ρινίηρ ἔγθεϊν ἴοὸ 

Θαςῇ οἴμοι," νυ ΠΕ ρασγάοη ἔογ ννγοηββ, οὐ 
ΔΎ ὮΙ 6156 παῖ ἰἰ Ὀδοοπλεβ Ὀγοΐμοῦβ ἰὼ κίνο 
ἴο ὈγοίΠ Ποῖ. 

ἐυέη α. Οοά ῶῶὼν Ογμθ: “αᾷο ῥα ζογγζίπ'οη 
γομ ονϑὰὴ 8ἃ8 Θοἀ 1 ΟὨΣΙΒῦ 8 }Ὺ79 ΤΣΘΘ]Υ͂ 
πὸ γοῦ, Οοάὐΐδθ ἔγοο ρμιῆ ἴο ἵπποι δαὰ 
Ὀεθη ἴῃ οὗ δάορίϊοη, ἱποϊαάϊηρ ἴῃ 5.1 
ἔογρίνθηθθα οὗ 5η5. Ηδὀδ ρᾶνθ ἰἴ τποπὶ “ἴῃ 
ΟΠ γιϑι," τῇδΐῖ 15, ἃ5 Ὁ γβιίδησ, ἀηὰ Ὀδοδιδὸ 
ΠΟΥ δεϊοπροά ἴο ΟΠ τσ 5 ὈΟάγ (566 ἴ1. 13). 
ἐΒνθη 85" δῆδννβ ἴῃδῖ ννὸ ᾶἋγὸ ἴο ἴακο Οοαάδβ 
ἀθα! ηρδ ἢ 15 ἃ5 ἃ πιοῦσὶ ἴοσ οὐὖὖἵ ἀδλ] την 
ἢ ΟὟ ποίρῃθουτ. ὙΠὸ ᾿οθθοῦ ἤότὸ ἱποὺϊ- 
οαῖοά [5 ἴΠε βᾶπιθ ἃ8 ἴπδῖ ἴῃ ἴδ6 ρασδῦϊο οὗ ἴδε 



ν. 1- 5. 

ΓσΗΑΡΤΕΚΒΝ ΨΡν. 
1 “423ε; φσοιεγαΐ ἐχλογίαζίφης, ἐο ἴσυξ, 3 1ἢο ΛῪ 

7ονη»μιιαέέοπ, 4 ανα αὐ μπεῤεατεριδες, 7 μοί 9 
ἐσπυεῦοέ τοῖίὰ 416 τοϊεξεα, 15. 1ο τοαίᾳ τοαγήγ, 
αμαά 19 ὁὲ τ 7 τοὰ ἐἀε ϑ)έγίί, λι ἀξ 

- δρεσπάίείλ ἐο Δ δαγε αν αἰεεξίες, ἀοτυ τυένες 
ρεσάλ 0 οὖτν ἐλεὶν ἀμρῥαπεαῖς, 45. σναά ἀξ- 
ὀαμείς σμρλξ ἰο ἰσυε ἐλεῖγ τοίσες, 31 εὐ ας 
Ολγίσ αοίὰ ἀὲς εἀμγελ. 

Β: γε τῃεγείογε ξο]ονγεῖβ οὗ οά, 
ἃ5 ἀθδγ σῃι]άγοη , 

2 Απά νγαϊκ ἰῃ ἶονε, δ5 (γίβξ αἷβοὸ 
Παῖῇ Ἰονεά υ8. Δηἀ Παῖῃ ρίνεη Ὠἰπλβεὶ 
ἴου υ8 Δη οἴξεγίηρ ἀπά ἃ ϑβδογίῆςε ἴο 
Οοά ἴογ ἃ βυνεεῖβῃλ]ηρ βάνοιιγ, 

ἘΡΗΈΕΘΙΑΝΘ. ΜΡ. 

1 Βυϊ [ογηϊςδιίοη, δηά 811 υποϊθδη- 
ΠΕ658) ΟΥ ςονεῖζοιιβη688, ἰεῖ ἰξ ποῖ ὃς 
οπος παπγεά δηοηρ γοιι, 45 δεσοιηθῖῃ 
ΒΔ] ηἴ5 ; 

4 Νεῖῖθεγ ΑΠΓΠΙΠ655.. ΠΟΥ ἴθ 5 ἢ 
τΑἸΚΊπρ, πο 7εβτίηρ, νηΐ ἢ ἀγα ποῖ 
ςοηνεηϊεηῖ : δυῖ γαῖ ρἰνίηρ οὗ 
ΤΠ ΔηΚΒ5. 

ς ἔογ τἢι5 γε Κπονν, τῃδῖ πὸ ψβογε- 
ΠΙΟΏΡΕΙ, ΠΟΙ πησίεξαπ ρεΐβοη, ΠΟΥ 
ςονεῖοιιβ τηλη. ΨὴΟ 8 δὴ ἰάἀοϊλτου, 
δῖ ΔΩΥ͂ ἱπμετίταπος ἴῃ τῃς Κίηράοπι 
οἵ (ἢ γίβῖ δηὰ οἵ (σά. 

Τὐηπιογοῖ} δεγνδηῖ, ὙΒοτο τ6 Κίηρ ἢ[ιᾶς 
ῬΙΟΥ ἤβτβῖ, δῃά {πὸ βογνδηΐ ἰ5 Ὀοιιπά ἴο ἤᾶνθ 
Πομηράβϑίοῃ ἰπ ᾿πλϊδιίοη οὗ ἢ]5 Μειβίογ᾿ 5 ΠΊΘΓΟΥ, 
Ὡοῖ ἴῃ ορθ ἴπδί ΠΊΘΓΟΥ νν1}} ἴῃ τῆς διΐζατο Ὀὸ 
οχίεπαάδά ἴο ἢϊπ. 80 ποιν, ννὸ ἅτὲ ἴο ἔογρίνο, 
ποὶ Ὀεσδυδα ννὲ ἢορο ἔογ οὐ δ ἔογρίνθῃθϑα 
Ποτοδῆστ, Ὀὰϊ Ὀθολιϑο 85 (ἢ ϑ.ἰδὴ5 ννὸ πᾶνθ 
Ὀδεη ξογρίνεη ὈὉγ Ηἰπι. (ΤῊθ τεδάϊηρ “"' γοι " 5 
τίει, Ὀὰΐ "5" Πᾶ5 βοπῖθ Μ5. δι πουγ.) 

ΟΗΑΡ. . 1. 8 γε ἐβογεΐογε ,“ο ϊοευεν: οὗ 
ΟοαἽ] 1,ἰξ. ““ Βεσοπις ἴμθη ἱπηϊδΐοτβ οὐ Οοά," 
ἴῃ τοβρεςῖ ἴο ἔγϑοὶν ρινίηρ δηὰ ἔογρινίηρ, δηά 
Ἰονίηρ οὔθ δποίπογ; δηᾶ [Π15 ΠΟΥ ἃγὸ ἴο ἄο 
85 ΤΏΘΥ ἅτὸ {ΠΟ πΊβοῖνοα “" ἀθᾶσ οὐ δοϊονθά οἢ]]- 
ἄγοη," ποῖ ἔγοπὶ ἰῃς 5] αν] βἢ ἔδαγ οὗ ριιπὶϑ τηθηΐ 
ἸΓ το ἀο ποῖ, οὐ ἴῃς Θαυ Δ! 5] ν 5ἢ ἤορο οὗ 
δατπίης Ὀεποῆς ἴο {ποιπιδεῖνος [ ΤΠῸῪ ἄο, δαΐ 
ἴῃ 186 Ξρί γι οἵ Η]14] Ἰονθ, νν δι ἢ σορίθ5 τπ6 Ὀ6- 
Ἰονοὰ ἔλῖπετ 8 αοῖϊβ πὰ ῥτηςΙρ 65, δπὰ σδπηοῖ 
θυ ρῖνε ον ἔργ ἰονδ. 

Ὡ. ῥαϊὦ ἰουεά τ, απά ῥα σίυεη ῥί»ιεσοί 
͵ῶνγν ἡ τονϑὰ υβΒ διὰ ξῶνο Ἐϊπδο)ζ 
ὺ0Σ τ8. 

αη οὔεγίης ἀπά α “ἀεὶ ἊΝ ΤῊΘ δης γρο οὔ 411} 
[Π6 βδλογιῆς! 4] οἤἴετγιηρϑ οἵ (ἢ οἱ ἀἰδρθηβδίίοη ; 
πο ἴσια ϑδδογίῆςε ἴοσ εἴπ ΟΥ̓ ὙΠ ςἢ οχρίφιοη 
ννᾶβ ντουρῃῖ; {πΠ6 ἐογεϑηδάοννοα Ὀυτγης-Οἴἴδγίηρ, 
ὙγΠοϑο 56} βῈ ΓΓΟΠΟΟΥ ννὰ5 “Δη οὐοιγ οὗ ἃ 
ϑυνθοῖ 5π16}}, 4 δου ῇῆςσθ, δοσορίδοϊο, νν6}}- 016 45- 
ἴης ἴο σοά᾽" (ΡΏ]. ἵν. 18); ἴῃς εἰεςξίνο Ρεδοθ- 
οἴετγίης, δχμιδιτηρ τεβίογοὰ σοπηπηπηίοη Ὀ6- 
ἔνοοη Οοὰ δηά τη. Τῆς ρἤγαβο "ἃ σδοΓῆςθ 
ἴο Οοά ἴον ἃ ϑινθοῖ- 5π1|6}}} πρὶ βανοῦγ᾽" ὈεΪοηρ5 
ἴο ἴῃο Ὀυτγηῖ-οἤεγιηρ, τὴ6 ππραϊ-οἴὔδγιηρ δπά 
1ῆ6 ροδοθ- οεγησ. (μεν. ἴ. 9, 11. 2. {0 ς.) 
ἰσπαίϊυ5 δάορίβ {86 Ὄχργοβϑίοη, " Ερίβί. δὰ 
ἘρΡΠεβ᾽ 1. Τῇ ἰονε οὗ (ἠδὲ δχῃιθιτης 
[5.1 ἴῃ τῃὸ 5ασγίῆςο οὗ ἩΪπηϑεὶ 15 ϑοὲ Ὀδέογο 
Ομ τ ςιίαη5 45 ἴῆ6 πιοάοῖ δηὰ ἴπθ πιοῖϊνο οὗ 
τοῖν ἰονε ἴο ϑαςῇ οἵπου. (ΟἿ. [ἰοῆῃ χν. 12,12. 

3. ον εουείοισπ4 Ἐδῖδεν, τ ϑϑάϊπθ88. 
866 ποίΐϑ οῃ ἵν. 19. “Γδδ υἱὲ οἵ " ΟΥ̓" ᾿πϑϊεδὰ 
οὗἩ ““ Δη4" πιᾶγ Ὀδ ποῖοα, Ὀυαΐ ἴοο πλιςῇ σἴγοϑϑ 
τρυβὶ ποῖ Ὀὲ Ἰαϊὰ ὑροη [ἴ, 45 ἱπ [6 ὙΘΥῪ ποχί 
γΟΙ36 ὁ )6ϑι Σ᾽ 15 ἸΏ Δ ΟΧΔΓΙΥ ρᾶγα}]6] ΠΊΔΏΏΘΓ 

σουρ οὰ ἴο ““ἔοΟἸ 5} ΑΙ κΚίηρ " ὉΥ ἴῃς ἀϊδ᾽υης- 
ἔν σοη) ποῖ οη. 

4. Νείεδεν ΜΠ εδίπδα, ποῖ ζοοἐε ὁ Ἰαἰξίπρ, πον 
7.9] Απὰ ΖῚ1} 1 π988., δπ ἃ 700116} 1811- 
πᾷ, ΟΣ θ᾽ 1π4. “ ΕἸ ΠΙΠ655 15 Ἰπάδθοεπου - 
“ΤΟ Ο] 58} ΤΑΙ Κίηρ." [6 σοᾶγϑο ἴδικ οὗ ἔοοϊϑβ : 
ἐς 165: Πηρ,᾽ ἴἢ6 τοτὲ σεβποαὰ Πα] ϑυρρεβιίίοη οὗ 
Υσο ΟΥ ΡγΓοΐδη Υ ἰῃ {6 σοηνογβδδίίοη οὐ νυτῖϊς 
ἱῃρ οὗ ἃ νν ΓΥ πᾶ οὗἩ [Π6 ννοτὶά. 

ὁμέ γαϊδεῦγ σιυὶηρ οΓ ἐδαπζ.ἢ Ὅς Οτροῖς 
ννογά 5 γτοηάἀογοὰ ΟΥ̓ 501ΠῈ6 85 “" ΔΡΥΘΟΔὈ]ΘΏ655,᾽ 
ἴῃ ἴῃ βθῆϑε οὗ δ᾽ἢδοβρθαγεβ "βταςίου 5 ἔοοϊ- 
ἵπρ," Πανίπρ ἴῃ ἰξ ΠΟ σολγϑθοηθβα οὐ δημίνοκο 
Ἰκ6 1Π6 “' 1εστίηνς " 7υ5ῖ τεργοδαῖοά ἢ Ὀυϊ ἴΠοΓδ 
15. ΠΟ δυῆηςσϊοπι δυο Υ ἔοτ δι ἢ 56 οἵ {86 
τνογά, ΠΟΙ 5 διιςἢ ἃ 5ιρηϊπβοδίίοη ἰπ δοςογάὰ- 
8η06 ἢ ἴἢ6 ΑἸ ροβί!θ᾽β τηϊηά. δ6ε Ὀεΐονν, Ὁ. 
19, ἃπὰ ΡΉ]]. ἱν. 6. 

δ. ον δὲ: γε ἀποαυ ΟΣ 0016 γ79 ΠΟῪ 
διά υπάσθχπῦδηά, 

ΠΟΥ (ουεδίομς γΙΩπ, αὐδὸ ἡ απ Ἰάοία!εγ  ΔΟΣ 
τον ϑ8η. δὅ8ὲ6 ποῖΐδ οἡ ἰν. το, δηά ςξ, 
(Ο]. 111. ς, “"' σονεϊοιϑηθ55, νυν ῃϊς ἢ ἰ5. ἸΔοἰδίΓΥ.᾽ 
Α5. δνδγίσϊοιιβ πΊθη τλᾶκὸ ροϊὰ τποὶγ ροά, 50 
[Πετὸ ἄγ οἴπειβ ννῆοβθε ροά 15 {ποῦ ὈΘΙΥ. 
ΤΒυ5 πὸ ““κγοθγ " τῆδη ἰ5 ἱπ Ὀοῖϊῇ 5θηϑ68 
οἵ [πὸ ννογὰ δὴ ἰάοϊδίοσ, νυποίῃου πῈ ἱπάπ δ 
15 ΠΙΙΘΟΥΪΥ οὐ Ὦ15 βοϑῃ]ν ἀθϑίγεϑ. 

ῥα! αην ἱπῥεγίαπεο ) Ἀδὰ ΠΟΣῚ 8 π69. 
δῖ Ῥαὺϊ! 85 ἰοϊὰά τπὸ Ἐρμεβίδῃβ ἰμδὶ {ΠΟΥ 
ἐς δά οδίφϊποθα δὴ ἱημογιίδηςς "ἡ (1. 11) δηά 
τοςοῖνθα 115 εἀγηοϑὶ (1. 14), ἀπά γεῖ ἢδ6 ποὺ 
16}}15. τπότὰ ἱμαῖ ΠΟΥ ἢᾶνθ πὸ ἱπῃογιίδηςο ἰἢ 
ΠΟΥ τὸ ΣΌΠΕΥ οὗ Ὀποϊοδῃ 655 ΟΥ σγοεά, ϑῆθιγε 
ἵπρ ὑπαὶ “"ἀἴεσ νὸ δᾶνὸ τοςοίνοὰ ἴῃς ΗΟΙΪΥ͂ 
ΟΠμοδὶ ννγὸ ΠΊΔΥ ἀορατῖ ἔγοπη ρύδοθ ρίνθῃ "ἢ 
(Ατῖ. χνἹ.), δά Ἰοϑα ἴθ ἱπποπίδηςς ννῃϊςἢ 
νὰ5 Οοὐτθ. Αἱ ἴΠ6 {πιὸ ὑπαὶ 156 ΑΟΨ. ννᾶϑ8 
Πιλὰς ἴΠΟΓῸ ννᾶ5 πὸ αἰϊδ[ηςτίοη ἴῃ 1Π6 πιρδηϊηξ 
οὗ {86 ηρ] 5 ννογὰθ "" Ἰππογίδηςο ἡ δηά 
“ἐ ροϑβϑ' 55 0ῃ," 85 ἸΏΔΥ δ 50εη ἔγοπι δ 0κο-: 
ΒΡΟΆΓΟ 5 Πα Ὀϊζια] 56 οὔ τὨε ννογάϑ "" ᾿πμογιδηοθ ἢ 
δὰ “ἪἸΠΠοΙΓ.᾽" 

ἐπὶ δὲ ἀιησάονι οΥ Οῤγμμ απ ἡ Οσοα] Τίνα 
βίη Πποδίίοη οὗἩ {π656 νι οτγ5 ἰ5 ποῖ ἴο Ὀ6 ςοηβηρα 
οἰἴθεσ ἴο ἴπ6 Ομυγοἢ οὐ οδτῖ οὐ ἴο ἴπ6 ἑυΓδ 
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ἴ Ονε, 
πνόφέ οι 

6 [,εἴ πο τπδὴ ἀεσεῖνα γου ἢ 
νδλίῃ ψογάς: ἴοσς Ὀδοδιιβαὲ οἵ τἢ656᾽ 

τϊηρ8 σολεῖθῃ τῆς ψγαῖῃ οὗ (σοά 
προη ἴῃς σμ]άγεη οὗ Ἰ ἀϊβοδεάϊεηςε. 

, Βςε ποῖ γε τπογείοστε ρδγίδκετϑ 
ἢ {ἢ 6Π|. 

8 Εογ γε ψγεγε βοπηβίϊπη68 ἀλγκηεβ8. 
δυῖ πονν αγέ γε Ἰίσῃς ἴῃ τῆς [μοὐά : 
γναὶΚ 25 σῃι]άγεη οὐ Ἰ᾿ρῃϊ : 

9 (ἔογ τᾷε ἔγυϊε οἵ τῆς δρίπε ἐς ἴῃ 
411 ροοάηεβ8 δηά τὶρῃτεουβηθβ8 δηά 
τυ τῇ 1) 

10 Ρτονίῃρ ψῇῆδί ἰ5 δοσερίδῦϊα απο 
τῆς Ι,οτά. 

κιηράοπι οὗ ἤδράνθη. [ἢ [π6 ἔοστησοσ οὗ ἴπ656 
Ψ6 τϑοεῖνο ἴῃς εαγπαβὶ οἵ οὐῦ ᾿ῃποιϊδηςθ, ρίνθη 
ἴο Ὁ5 ἰπ Ὀαρίϊ5πὶ Ὀυζ ᾿ΙΔΌ]Σ ἴο Ὀε ἐοτγξειδὰ ; ἴῃ 
[6 ἰδίου ψ͵ὸὁ τοσοοῖνο ἴΠ6 ννῇοΐο ᾿ηδογιδηςο, 
[δῖ ᾿ππογιϊΐδποθ Ὀεηρ ἴῃ ἕαςϊ {π6 [}}] ροβϑθβ- 
βδίοη οὗ τ[ῃἢ6 Ηοὶγ δρὶπὶ οὗ Οοά. Ἑδοῇ οὗ 
[Π656 Κιπράοπιβ 5 Ὁ γιϑ 5. Κιπράοπι, 845 Ηδ ἰ5 
[6 Ηρδὰ δηὰ Κίηρ οὗ ἴἴ, ἀπὰ δ ἴῃς ϑΔΠὴ6 
τἰπῖὶὸ Οοὐ δ Κιηράοπι, 45 ἰἴ 15 Ηὀδ πὶ [ιᾶ5 
ςοπιπη θὰ τῆς φσονεγηπιεηΐς οἵ ἴδε Οδυτγοῇ, 
τα ἀπὲ ἀπά {γιυπηρῃδηΐ, ἴο Η]5 δοῃ. 

Θ. Ζεί πο ριαηρ ἀδεεῖς γοβ αυἱὲδ «ταἱη 
«υογ 91 δι Ῥαι 5 ννογάβ σοπίδίῃ ἃ νυ ης 
αρϑιηϑὶ [η6 Οποβίς 1.5} Ποδίίοπ οὗὨ νἱςθ 25 δὴ 
᾿πάιβεγεηΐ {ΠΙη;, 85 ννῈ}] 85 δραϊηϑὶ ἴῃς ἔοο] ἢ 
Ὀγανδάο οὔ {πὸ ὑσχοῆιραϊο πιδῃ. 
ει} ἴῃ 115 ννοτ] ἃ (Κοιῃ. ἱ. 27), «πὰ 

εἰ 5 σοπΊ }} ἰη {π6 ποχὶ νοῦ] (ον. χχὶ. 8). 
εἰ ώγεπ 9.,( ἀϊποδεάϊεηςε] ϑ8ὅ6ὲ 'ϊ. 2. Τἢδ 

ΤΔΓΒΙη4] τοδάϊηρ ὁ" ἈΠΟ] ΙοΥ " 15 ποῖ 50 φοοὰ ἃ 
ΤΟΠ στ ηξ. 

7. ΒΒε ποὶ γε] 1 ἰῖ. ““ Βοσοπὶθ ποῖ γε." [Γ 
{παγ ἀϊά 50, ἴἃ ννου]ά θὲ ἃ 8}}Ππῷ ἀννᾶγ ἴγοπὶ 
[86 σἰδίθ ἴῃ νυ ῃ ἢ ΠΟΥ μδὰ Ὀδοη ρῥἰδοεά. 

8. ἐπδὲ Ζογ 85 Ο γβίῖαπβ. Οἱ. Μαῖί. 
Υ. τό. 

θ. ἐρεὲ γμὶ ὁ δε ϑρὶγ 1] ὉᾺ 9 ζσαϊῦ οὗ 
1κμῦ, ἀοςογάϊηρ, ἴο 4}} ἴπ6 Ὀεϊίοεγ Μ55. Το 
τεδάϊηρ ἰὴ ἴμ6 ἰοχὲ 156 ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἀεγινθα ἔγοπὶ 
σἉ.. ν. 22. 

10. ῥγουίη, ἄς. ὙὍῇε ἴοβὲ οὗ ἃ {πίη 
Ὀοίης τξῦϊ οὐἮἨΎ ΨΤΟΙΡ 15 18 οί» δοσθρῖδο]θ 
οΥΓ ππδοσερίδοϊς ἴο {ῃε 1 οτάὰ, ἀπά {πὸ ργοοῦ οὔ 
ἃ {πρὶ Ὀείηρ δεςσορίδοϊς ἴο ἴπ6ὸ Γογὰ ψοι]ά 
Ὅ6 πε ἀρργονδὶ ρίνθῃ ἴο [ἃ ὈΥ {πὸ ἀϊνίπεὶῪ 
ΘΠ] Ὠϊοηδὰ σοπϑοίθηςε οὗ [6 τοροπογαῖθ πΊδῃ. 

11. ὠημμ] «υογά: Υ, ἀαγάηε.. ΜΝ οὐκ 
ὙΠΙΓἢ σοηίγαδι ἴῃ σπαγασίοσ ἢ τΠ6 ροοά, 
ΓΙ ῃϊθουβ δπά γι ννοτκ5 νν Πς ἢ ἀγὸ ἴῃ6 ψνοτκϑ 
οὔ Ἰίσρῃϊ (υ. 9). ΟἿ, Οδὶ. ν. 19---22. 

μὲ γαιβὸγ γέῤγους ἐῤρερ!ιὴ Ὀὰπὺ ΥΣΒΌΒΟΣΙ 
ΘΥθ; ΣΘΡΤΟΘ Ὁ Θ1η. ἢδ ΙΠΔΠΠΟΓ ἰη 
ψ Ὡς 81 δὰ] οαγτθα ουξ [815 ὑσεσερί οἢἢ- 

ΕΡΗΕΘΒΙΑΝΞ. ΡΥ. ἤν δος 

Ι1: Απά ἢᾶνὲ τὸ []οννϑῆὶρ νπἢ 
τῆς υἱπέγυϊτξι] ννογκβ οὗ ἀδγίζηεβϑ, ὑδυζ 
ΓΑῖΠεῚ γεργονα ἐῤερη. 

12 ἔογ [τ ἰβ ἃ ϑῆδη)ε Ἔνβῆ ἴο βρεαῖς 
οὗ τῇοβα τῆϊηρβ ννῆϊς ἢ ἀγα ἄοης οὗ 
τ επὶ ἴῃ βεοτγεῖ. 

12 Βυῖ 411] τῆϊηρβ τῆλε γε ἴ γε- ᾿ οσ, δὼν 
Ριονεά δε πιδάς ἀδοσ ον ὈῚ τῆς ἡὐμέοι 
Πρ τ : [ογ ννβαΐβοενεσγ ἀοζῇ πιᾶῖίζε πι- 
ηἰξαϑς ἰ5. Πρῃτ. 

14 ὉΝΒεγείογτγε ἢς β84:, “ Ανναΐκα “ [το ὦ. 
ἴοι μας βἰβερεβῖ, δἀπά δῖβε ἴτοῃι 
ἴῃς ἀελά, ἀπά (ὑἢγίβε 5}.4}} ρίνε τῆεςε 
14 

ΟΙΔΙΪΥ ΠΊΔΥ 6 δέθὴ ἰῇ ἴΠ6 σᾶϑεὲ οὗ ἴπθ ἰποθϑ- 
ἴχυουβ (ογίητϊηΐϊδη (1 ὅοτ. ν. 3: 2 ΟΟΥ. ϊ. 2). 
ϑΠδΓρ τεριοοῦ δηάϑ ἰῃ δῇὝςϊζίοηαΐο ξογρίνεπεϑα 
οὗ {ῃξ ρεηϊίθηϊ. 

19. ἔὸν ἰΐἱ α “αν ύέπ ἴο “ρβεαξ 9 ἐδοῦξ 
ἐῤίησ] Απά {πογεΐοσγο ἴπογε ἰ5 (Π6 ρτεδίογ 
Τεάβοη ἔὉΓ στοργοοῦ οἡ {πὸ ραγί οἵ ἴποβθ ννῆοϑβε 
ἀμγ 11 15 ἴο ΤΟΡΤΟΥΘ. 

18. ΜΒμὲ αἱ ἐῤίπισ: δαὶ ἄγε γεῤγουεά αγε 
»ιαάε »ιαη γε δγ ἐῤὲ φῥι: Ὁ «υδαϊοευεν ἀοἐδ 
»ιαζε »μαηϊ γα ἐς σῥί] Βπῦ 811 οὗὨ ὑποτα, 
ὈΘΙΩΚ ΓΟΡΣΟΥ͂Θά, 8.9 πὰ δη1γ7οπῦθα ὉΓΥ 86 

ΔΚ; Ζ1Ο0ΣΥ ονυοσυυ δία ὑπ 15 ζ18}1- 

ζοβῖθά 16 ἰσϊ. Ὑπὸ Αροβίὶε πὰ5 ἀσϑιγοὰ 
{παῖ τῆς ννογκϑ οὗ ἀδγκηοθθβ δ6 γεργονεὰ (υ. 11), 
δηὰ ὃς δά ἀβ (δὶ γτοργοοῦ νν}}} τβᾶκα ἴῃ ἴχῸ6 
σδαγαςῖοσ οὗ 41} οὗ (ῃὲπὶ ἴο Ὀ6 βόθη, 45 Ἰπουρἢ 
ἃ Ποοά οὗ ἸΙκμξ ννεῦῖεὲ ἴἤσγοννη ὑροη ἴδοπι, τ 
θείης {πὸ Γαποῖίοη οὗὨ Ἰρἢϊ ἴο σδιι56 (ἢ 5 οὐ 
ὙΠΟ ἢ 1 [8115 ἴο Ὀ6 οἰθΑΓῪ ἀϊδοογηοά, δηὰ, δὶ 
Ῥαι] δά ἀ5, ἰο 6 ἰγαηϑξέοττηθα {ποπηϑοῖνοβ ἰπῖο 
᾿Ἰρῆϊ. ὙΠ ννογὰ "" πηδηϊ βιὰ " τηυδὲ Ὀ6 ἴαϊκοῃ 
ΡΑΞΘίν Εἰ γ ἴῃ Ὀοίἢ οἴδιιδθβ, ἰῃ [ῃ6 ϑθῆϑθε οὗ “1 
ὉΡ. 

14. δὲ «αἱἱδ})σγἧ ἘΠΙΒΕΓ “1ἴ 541}, ἴῃ 18 
ἰηάεβηϊίο Γοιτὰ ἴῃ νν Ὡς ἢ οἰϊδοηβ. τὸ ϑοπηθ- 
{{π|65 πηδὰθ ἔτοπὶ ἃ ϑουσγοθ νν6}} Κπονγῃ ἴο ἴΠ6 
Ῥόίβοη δά άἀγοβθοά, οὐἠἿἽ βοβϑίΥ “186 ΗΟΪ 
δρίγις 51.) ῬτΓΟΌΔΟΙΥ ᾿ὲ 15 ἃ φυοϊδιίοῃ 
ἔγοπη δὴ ΘΑΥΪΥ (ἢ γιϑίαη ἔγπλη (4η ορἰπίοη 
ἀλιίηρ 85 ΘαΓῪ ἃ5 ἴπ6 {πὸ οὗ Τπεοάοτγει). 
ἼΠῖ5 ΕρΙβῖ]6 Βανίης Ὀθθη υυυτῖθη δϑουϊ Α. Ὁ. 
65, 5 Ἐιοίεπι ἴἔἰπιὸ ἢδὰ εοἰαρϑοά ἔογ ϑοπὶς 
ἐς ρ541πὶ᾽ (1 (ον. χῖν. 26) ἴο ὕᾶνθ Ὀεοοπὶ οὗ 
ξθπεγαᾷὶ 56. [ἴ πιρῃς πάνθ Ὀδθη ἴδ τπογηϊηΐ 
Ὠγπιη ιἰιϑδοὰ δᾶοἢῇ ἀδΥ ΌΥ ἴμ6 (ΟἸἩτβιίδης ἴῃ 
Ἀοπιθ νῃθη ΠΟΥ͂ ἀϑϑοπιθίοὰ ἔῸΣΓ ργαγοσ δὲ 
δῖ Ρ4υ]}5 ἰοάξίπρ, οὔ 1ἃ ταϊρϊ αν ΤΩΝ ΕἾ 
Ὀαρτίβημαὶ Ἀγπὶη υϑοὰ [ἰξΓρΊΟΔΙΥ ἴῃ 411 186 
σμγομο5. ἑουπάραὰ Ὁγ δὲ Ῥαυὺ]. Ὑθὸ ννοσγάϑ 
αυοϊοά τη 85 [ΌΪ]]ονν8 : 

Ἔγειρε ὁ καθεύδων, 
’ ΄΄ι-ὦ .- 

Καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν" 
3 ὠώ « 

Καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός, 



δ6οι. 4. ς. 

Υ. 15---20. 

Ις ὅϑ6ε τῃεπη τΠδῖ γε ννδὶκ οἰγουπ,- 
ΒρΘςγ. ποῖ 858 ἔοοΐϊβ, διιῖ 85 νν]δ6, 

16 Κεάἀςξεπλίηρ τπῈ τἴπια, Ὀεοδιβε 
τῆς ἀδγ8 γα 6ὃν]]. 

17 νΒετγείογε θὲ γε ποῖ υηννίβε, 
δυς υπάετγβιδηαίηρ νγῆδς τῆς ψΨ}}} οὗ 
[δε [ ογὰ 1:. 

18 Απά δὲ ποῖ ἀγιιηκ υτῇ ννῖπα, 

ἘΡΗΕΘΙΑΝΌΟ. ν. 

ὙνΒεγαίη 8 ἜΧΟΘ88 ; διιῖ ὃς Α]]|εἀ4 νὴ 
πε δρίτι; 

19 ἽΡΉ ΠΕ ἴο γουγβεῖνεβ ἱπ ρ54Π18 
ἈΠ ἈΥΠΊἢ8 Δηα βρί ΠτυΔ] ϑοηρ5, β:πρίηρ 
ΔΠᾺ τηλκίηρ, πλοῖα γ ἴῃ γουγ ἢεαγῖ ἴο 
της [μοτά ; 

20 Οἰνίηρ ἐπα 8 Αἰνναγβϑ ἕογ ἃ]} 
(Ὠηρβ υπῖο (σοά «πὰ τῆς Εδιδεγ 

ΒΟ Ὦ πιὰ Ὁ ἰΓαηϑἰαϊοα : 
ϑΙδΟΡΟΓ ἀννακο! ΒΕ 56 ἔτοτῃ {πὸ ἀθλά ! 
Απὰ Ομηϑὲ οὐ ἴδοο Ηἰ5 ρῶϊ 5}2}} 5ποά, 

ΤΠε ϑοπλονν μας ὑπυϑι.4] ἔογπι οὗ ἔνγο οὗ {86 
Οτροκ νογάβ ΠΊΔΥ ΡῬεγμᾶρ5 6 δοσουηίοα ῸΓ 
Οὐ ΓὨγ ΠΊΙς4] στοιπάθ. ὍΤὨθ Ὠγπλῃ 15 πδῖιι- 
ΓΑΙ ἠουπάραά οὐ ϑογιρίυσγαὶ ννογαβ δηὰ ἰθχίϑ, 
85 “ Ατίϑβο, 5ῃϊπ6, ἴοσ (ἢν Πρ μᾶ5 σοπλὸ δηὰ 
[6 φἴοσυ οὗ (ῃ6 [ογὰ ἢδ5 σίϑεη ἀροη ἔμ" 
541. ἰχ. 1); “"᾿΄Αννᾶκε δηά οίηρ, γε ἰῃδῖ 
γν6}} [πη ἀυπῖ : ἔοτ (ὮγΥ ἀδνν ἰ5 45 ἴἢες ἀδνν οὗ 

ἢεγθϑ, ἀπά (δ εαγίῃ 5}4]} οαϑδί ἑοσίἢ ἤθσ ἀθδά " 
[52]. χχνΐ. 19); “ἼὙΠ6 Ῥϑορὶς τῃδὶ ννυδὶ Καὰ ἴῃ 

Κποθ5 ἤᾶνο βοὴ ἃ γτοδί ᾿ρϊ; (ἤδῪ (παῖ 
ἄννε!] 'ἰπ {πὸ ἰἸαπά οὗ ἴπ6 βῃδάονν οἵ ἀθδῖῃ ὕροῃ 
τΠοπὶ μαΐῃ [ἢ6 ΠΡ ϊ 5μιηρὰ " ([54]. ἴχ. 2). βυι 
ΠΟΠΟ οὗ ἴπεϑε ρδϑϑᾶρεβ οδὴ Ὀδ 5δίἀ ἴο ὃ6 οἰϊεὰ 
Ὁγ 81 Ρι!. 

16. ἐδεη) ὙΠῸ τϑίεγεποθ 15 ΞΡΘΟΙΔ ΠΥ ἴο 
ἴῃς ἢγοί οἰδιι5ε οὗ ν. χυ1, “"" Ηᾶνθ πο ἔθ! ]οννϑῃρ 
ν ἢ [6 ἀπ {ὰ] ννοῦκϑ οὗ ἀδυκηθ55." 

ἐρῥαΐ γε «υαἱᾷ εἰγεμηηρεέςι ἐν} ἘΔΊΠΟΥ " ϑἰγιςτγ.᾽» 
Ῥδὶογ, ἴῃ ἢϊ5 " Ηογδλθ Ῥδυ ηδᾶε,᾽ ποῖ νοῦν Πδρ- 
ῬΠΎ, ρτοόροϑαβ ἴῃ ννογὰ “"σοΓΓΘΟΙ]γ,᾽) δηὰ βηά8 
ἴῃ 1ἴ ἴῃὴ6 βᾶπιὸ ἰάθα 45 παῖ ὀχργεϑϑθὰ ὉΥ͂ “" ἴῃ 
υυἱϑάοπι ἰονναγάὰς ἔμοθα ἴπαὶ ἂὔὸ υνἱίβοιξ 
(Οο!. ἵν. 5). Τδ ογίξιηδὶ που ἄθ νυν πίη ἴἰ 
ἴνο οχμογίδίίοηβ, (1) “566. ἴῃδλΐ γ6 ννδ] 
δῖ ΠΟΕΥ,᾽ (2) “866 ἢονν γοῦ 50 νγ]κ.᾽" 

16. Κράεοριίησς ἐδε “|6Ὶ Ἐδίμογ, “ Βυγ- 
ἱπῷ υρ ἔογ γουγϑεῖνεβ ἴῃς Τορροσγζυῃγ,᾽ (Πδῖ 
5, 56: ΖΙ Πρ ΕΥΟΓΥ ΟΡρογζυηΠὙ οὗ ννῖ86 ἀδα]ηΐ 
[δαϊ 15 οἴετοα γοιι, ννυβαΐενθσ ργῖσθ γοι ἤᾶνθ 
ἴο ΡΑΥ ἱπ μᾶνίπῷ ἴο ἔοτγερο [86 50] 1ο ΑἸ οη5 οὗ 
ἱπάἀοίδηςο ἀπά ςοϊεἰηἀυϊσζοηςθ. ὙΠῸ ὀχργοϑϑίοῃ 
5 ουπὰ ἰπ Ὦδη. ἰ1. 8, Δηάὰ 185 πο ἀουδι Ὀοῖ- 
Γοννοὰ ἕγτοπι ἰἤθηςο Ὁγ δῖ Ῥαὺ]. Νερυςμδά- 
ΠΟΖΖΔΥ ἴπογο Τσοπλρ] 5 παι ἴῃ6 ΔϑιΓΟΪ οροβ 
ἃγ6 Ὀυγὶπρ {πὸ {ἰπ|6 ἔοτ {ποτ βοῖνος νν ἢ ἃ υἱονν 
ἴο νναϑιίης ἰἴ ἴῃ ναῖῃ ἀοίαγεο : δῖ Ρδὺϊ δὶάς 
ΟἸ γιβίίϊαπϑ θὰγ ἴΠ6 Εἶἰπλ6 ἔργ {ΠΟ βεῖνοβ (Όγ ἴδ 
βδογιῆςο οὗ ποὶσ οννὴ σοπηξογῖ5) ἴῃ Ογάογ ἴο υ.56 
ἰϊ ἴῃ ννῖϑο δεϊΐοη. ϑοποςδ ἢδ5 ἃ βαγίηρ οὗ [{κθ 
Κὶπὰ : “Οδίβμεσ ἃρ ἃπὰ ργέβεσνε ἴδε {Ππ|6" (" Ἐρ. 
Μοτ. 1. 1), ἃπὰ ἃ 5ιπηασ ἰάθα 15 ἕουπὰ ἴῃ 
ἢὶ5 " ς Βτον. 11. 

ὀέεεαιμο ἰδὲ ἄαγε αγε ευ ὌΠΟΥ νοῦ ἴΠ6 
ἀδλγβ8 οὗ Νοζο. Βυϊῖ ἴῃ: ἐδοῇ ἂρὲ ἴπθ Ομυγοῇ 
[5 τηδάθ, δπὰ δδ5 θδθη ᾿υπιβοα ἰπ πιδκίην, 
[86 58π|6 Ἰἰαπιθηΐ. 

17. ἩῬεγεζογε) Ἀοέεγσιης Ὀδοῖκ ἴο Ὑ. :ς, 

18. εχ. ὙΠαῖ 15, τἱοΐοιβ ὄχοεβθ δηά 
Ρτοα κα ΠΥ οὐ Ῥτοῆϊίραςγ. δὲεὲ Ατῖδὶ. “Ἐπ. 
ΝΙς.᾽ 1ν. 1, ποτε 1ἰ βἴδηάϑβ 85 ἴῃ6 υἱσθ Οὔ οπθ 
8ιάθ οὗἉ 1 θογα! γ, Δηϑννογίηρ ἴο 11: γα! γ ου 
ἴδ6 οἵδετ. ὍΤὸ υϑὲ οὗ ψὶπα ἴῃ πιοάογδίίοῃ ἰ8 
ΤΟΠΏΔΙΙΥ ἀρρσζονεὰ ἴῃ Ἅ Τίπ). Υ. 23,) ἀπά ἱἰπη- 
Ρ] Θά Βοτο. 

ἱεά «υἱὲδ ἐδε δρίγ!] ὙΎὝΠὸ βουτοα οὗ {πι6 
τοὶ βίου Ἐπί υϑἰλϑπὶ ἰ5 ἢοῖ ὈΟΟΠΥ οὐ πιοηϊδὶ 
ὀχοιςεπχορηΐϊ Ὀυξ 4 Ὠ᾿νῖπο ϑρί γιῖ4] ἱπηριυ56. [ἢ 
5 σοηϊγαϑῖθα ἤθγο, 85 ἴῃ Αςίϑβ ἱϊ. 13, ἢ [Π6 
ΘΧδγαίίοη σδυϑοὰ ὉΥ ψτῖηθ, Ὀυΐζ 1 ΘΧὨὮΙΟΙ 5 
1156} ἴῃ δὴ ογάθγγ τηδηηοῖ---ἰμ ὁ" ρ5]πι5,} 
(δὲ 158, υἱζξεγᾶηοθβ συςἢ 85 ἴῃοβο οἵ δανὶά, 
οἰ Ἡγπηη5,᾽) ἴμαϊ 5, δά άγοβϑθὸβ πιδὰθ αἰ γος] 
ἴο Οοά, 5ιςἢ 45 {πὸ σίογία ἐπ ἐχεείε, δπὰ 
“ὁ φρίγῖυ4] 5οηρ5,᾽) [πδΐ 15, σοπιροϑιτ!οη5 ζθηθ- 
ΓΑ ςἰαβϑοὰ [ἢ ποῖ σοπέουπαάοα νὰ Ὠγπηηϑ, 
(δουρῇ ποῖ ἀϊγεςγ δα ἀγοβϑοὰ ἴο Οοά, ϑυςὶ 85 
πῇ νγ] ἢ Π85 Ὀδεῃ ἀἰγεδαγ υοίεά (νεΓββ 14), 
οΥ Κοπβ “" Μογπίηρ Ηγπιη." Οἰδοῖβ οχρίδιη 
16 ἀϊβεγοηος Ὀοΐννοθη [η6 (Ὠγοα ννογά5 οἵἴπογ-: 
156. ὁ" Ρ541π|5,») ΠΟΥ Ξ5ΑΥ͂, τὸ δοῆρϑ ἢ 
Τηιιϑῖ δ] δοσοπιρδηϊπιεηΐ, "ὁ ΠΥΠΊΠ5.." τὸ ΜΜ|Π}- 
Ουΐξ ίδοςοπιραηϊπιοηΐ, δηὰ “ βρ ΠίιΔ] ϑοηρϑ᾽ 
ἅτ6 ᾿ἰγγςαὶ εἴιιϑίοηβ. ΕῸΣ [86 φαγὶ ΟΠ τ ϑιδη 
ὨΔΌΪ οὗὨἨ 5ἰπρίῃρ Δη ΠΡΠΟΏΔΙΪΥ, 566 Ρ] ηγ, " Ερ. 
Χ. 97. 

19. εἰποίπς ἀπά "παξίπρ »ιείοαν 1 γομγ 
δεαγ “" ϑιηρίηρ ᾽ 15. ἴΠ6 ννογὰ ἔγοπι νυ ἢ] ςἢ 
ἐ 5ΟΠΡἢ" 15 ἀεγίνθοά ἢ “πη κίηρ τροὶοάγ " (1η 
ἴη6 οτἰσίπ4}) πᾶὶ ἔσοπι ννῃϊοἢ “ὁ ρϑδὶπι 15 
ἀογινοά. ϑρίγιτυδὶ δης μυϑίάϑπι ογοαῖοθϑ Δ ἱΠπΟΓ 
ταις ἰῃ ἔπε πραγ 45 Φνὶ] 8ἃ5 16 υἱΐογδηςος 
δἰουὰ οὗ ρβαϊπι, ἤγπιη, δηἀ ϑοηρ. 866" (Βγ15- 
ἴδη Υοαγ,᾽ 8. Μαίπενν᾿5 [)4γ. 

4Ο, 21. Οἰαυίηςφ ἐδαπᾷε.. σμδημλης γομρ- 
“εἶνε: Ὑῦνο πιοτα εβέεςί5 οὗ ἴδε ργέβθηςε οὗ 
Οοὐδ ϑρὶπξ ἀγὸ ποϊεά---ςοηβίδηϊ {ΠΔη ΚΕ ]Π658 
νν ] Πρ ὡρ ἔτγοπι ἃ ἢ}}} ποατῖ, δηὰ ἃ πιθεῖκ δηὰ 
υϊοῖ ϑρισῖξ νης ἀθθοῦβ [ἢ ὀροῖίσπι (παξ 
ΤΆΔ Κο5 ἃ τη ξῖνο δηὰ ἰδκο οδηςθ [ὺγ ἔδαγ οὗ 
ποῖ 5βϑοηίηρ ἴο Ὀ6 οὐ 811 Θ4 0 4} }Υ νυ ΔποΙΠΟΥ, 
Τηο (ΠδηκΚΑιΪπ655 5 ἴο Ὀ6 ποῖ ΟὨΪΥ ἔοσ ἴῇοϑα 
(Ππρϑ ννῃίοἢ ννα δῖ οπςθ δοκηοννθαρο 85 Ὁ]655- 
ἴηρ5, θὲ ἔοτ “ 41} δϊηρ5,᾽ ἱποϊυάϊης σἢ45Ε156- 
πιθηΐ ἀπά ἀἰϊξαρροϊπιπιοπῖ. ὙΠ ϑι πη ἰβϑίοῃ 15 
ποῖ ἴο δὲ ἔτοπι οἰανίβῃηδθθ οἵ αἰβροϑβι!οη οΥΓ 
ὈΠΙΊΔΗΪΥ ογηφίηρ, Ὀυΐ "ἴῃ ἴΠ6 ἔδασ οὗ (γῖβι,» 
{παῖ 18, ἔγοπι ἃ τοὶ ρίουβ τηοίίνο, ΠΑΥ ΠΊΟΓΟ, 
ἔγοπι ἃ 1δουξῆϊ ννδις ἢ ἢΠ]65. Ὀδοὶς δὶ οὔθ ἴο 
186 ργεςερὲ οὔ Ομ, “" Υ βοβοενυεσ 5}2}} 
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πη τῆε6 παᾶηῆς οὗ οὖ [Ιογά 76βι5 
ΟἸὨγιβῖ; 

21 ϑδυδηλτιησ γουγβεῖνεβ οπεὲ ἴο 
ΔΠοΟΙΠοΓ ἴῃ ἴῃς ἔδαγ οὔ (σοά. 

22 νίνεβ, 5 πλ1 γουγβεῖνεβ απο 
γουγ οννὴ Πυβθαπάβ, ἃ5 απο τῆς [μοτὰ. 

232 ἔοσογ τῆς Πιιβδραπά 15 τὴς ἢεδδὰ οὗ 
τῆς ννδ, ὄνθὴ δ8 ἢ γιβῖ ἰ5 τῆς ἢεδλά 
οὗ τῆς σδυγοῆ : δηά ἢξ ἰ5 [6 βανίουῦ 
οὗ τῆς Ὀοάγ. 

5ηηῖε ἴπ66 οὐ ΠΥ τὶρῃϊ σἤθοκ, ἴση ἴο Ἀπ 
ἀπο οἴ ΕΓ αἶϑὸ" (Μία. ν. 30). 

ἐπ δὲ αν οΥ Οοὐ 1 ἴὰ 0ὍἘ8Ὲ9 ζθδτ οὐ σἈσιαῖ, 
ὉΥ (6 Δυϊμοῦγ οὗ 41} 1Π6 θεβὶ Μ558. 

22---32,), νὶ. 1-τὸ. ἘΕΈΚΑΤΙΟΝΒ ΟΕ ΟῊΚΙ5- 
ΤΙΑΝ ΠΟΒΒΑΝῸΒ ΑΝῸ ΨΙΝΕΒ (22--33)}» 
ῬΑΚΕΝΥΒ ΑΝῸ ΟΗΙΜΏΚΕΝ (ΥἹ. 1--Φ-.}} 
ΜΑΒΤΕΚΒ ΑΝῸ 55 ͵.νῈ8 (ς--ο). Οὗ, Οοϊ. 
.. 18 --οῖς, ἱν. 1. 

ὯΔ. “μόνε! γομγεοΐυε:  ΤὮΏοθο ννογάς σῃοιυ]ά 
θ6΄ ρηπῖθαά ἰπ 1ἴ4]||σ8.. ΉΘΥ ἀτὸ Ὀογγοννοὰ ἴῃ 
ϑθῃ56 ἔγοπι ἴῃ 6 “5 Ὀπ ΠῚ ηρΡ Ὑουγβοῖνοβ ᾿ Οὗ [Π6 
ῬΓθνίουβ νοῦβθ, Ὀμξ ἀγὸ ποῖ ὄχρτγθεβοὰ ὀχοορῖ 
δεοσογάϊηρ ἴο Π6 τοδάϊηρ οὔ ἔν Μ55. Τίι 
οπογαὶ ργρορρῖ οἵ δι πη ϑϑίοη ἴο ΟΠΘ Δηοίπου, 
ἴῃ τ. 21, ἰοδἀβ ἴο 186 ραγίουϊαγ Ἰησίγυςσίοη5 
ἔοτ [15 ἀρρ!ῃ!οδιίοη σοηϊδιηθα ἐῃ [ἢϊ5 ϑϑοϊίοη οὗ 
1ῃ6 ΕΡΙ51|6. 

αΓ μηΐο ἰῥὲ Σογα] Τἰϊἷ5 σοτηραγίθοη ἰ5 
ΘΧρ διποὰ ἴῃ ἴπθ ποχὶ νεῖβθ, Α5 ἴῃ6 Ὁμυγοῆ 
Ἰοοκβ ὕρ ἴο 4π4 οὔϑγβ (ἢγϑί, 50 ἴῃ τῆς ἰάραὶ 
ΓΟ γϑτίδη ἔΔΠΉΪΥ οασῃ ΟἸΝγϑίίδη ννθ γονθ- 
ΤΟησο5 ἃπάὰ υἱοὶ ἀάς ἴο Πού διυιβθαπά 5 νν]]}. 
Ἄνμεγο ἴῃς ἰάδ64] σαηποῖ Ὀ6 διἰδἰποά πγουρἢ 
(Π6 μυπθαηπάνς ἀορίδοϊδ, 18 15 5[}}} ἐδ δίπὶ οὗ {πὸ 
νυ ΠὯδ ἴο το 116 1ἴ 580 ἔδσ 5 ἴῃοϑο ἀθίθοϊς δάπϊζ 
οὗ ἴι. Τπε ποδάβῃιρ οὗ τῆς Πυβραηὰ ἱτηρ]} 65 
ποῖ ΟἾΪΥ ἴαϊ ἢδ Ποἰἀς5 δυϊμογιῖγ, Ὀυϊ 4150 
(αὶ (ἢ6 σοπιπιοη 16. νυ ῃ ἢ 5ῃοιϊὰ δηϊπλαῖο 
Ὀοϊῃ Βιισθαπὰ διὰ ννῆθ, οἱρῆξς ἴο ἔνθ 1ἴ5 
50.706 ἴῃ [Π6. ΟΓΙΊΘΓα, 

238. «πᾶ ῥβὲ ἱς {δὲ “αυἱομγ ο ἐδ δοάγ} ΤῊΘ 
ἵννο ννοτἀάβ “" δη4" δηὰ “15 σῃοι]ὰ Ὀδ6 ἴῃ 
[Α]ῖςσ5Β. ΟὨγιδῖ, Ὀείηρ (ἢῈ Ηρδά, ἰ5 ἴπ6 ργὸ- 
ΒΟΓνΟΓ (βανίουτ) οὗ 6 Ὀυάγ, (ἢς ΟΠυτγςοῇ, 
ψὨΙ ἢ ννοι]ὰ ΠΟΟΘΘΒΑΓΥ ρογϑῃ, ὑγογῸ ἰδ ποῖ 
ἴον {πὲ 1ΠΠ6 σοπηπιιηϊσαφίοα ἴο ἰἴ ἔτοτὰ ἴΠ6 Ποδά : 
δηὰ 50 (Π6 νυ] νν ἢ ϑεραγδίοβ Πογβο!  ἔγοπὶ ΠΟΥ 
δυδοαπαά ὈΥ ᾿ἰνπρ ἰπῃ δηϊαχοπίϑπι ἰπϑίοδα οὗ 
50 ὑπη]βδίοι! ἴο ἈΙπὶ 15 ἀθδὰ ψν μι 506 ᾿ἰνϑίῃ, 
Ἰοσίῃς ἴῃ6 ᾿ἶ ννϊοἢ τῆγουρῃ δὶπὶ τς Ὀ6 
ἢοῖ5. ὉΠ15 ρᾶϑϑαβο ἰ5 δ] ἀθὰ ἴο ὈΥ ΟἸοπιθηξ 
οὗ Ἀοπιο, " Ἐρίδ..᾽ 1. ας. 48. 

24. Τρεγεογε] Βα. Ὅμεὲ ἔογπὶ οὔ τῆς 
ΔΓΡαπιοπΐ 5 515 ΕΠ Ὺ σοπίμθοά. [ἰ 5Βῃου]ὰ γτὰῃ 
1ῃι.5--- ἼὮδ Πυϑοδηά 15 {πΠ6 ποδα οὗ [86 ννδ 
ἃς5 (ἾΓΞῖ ἰς ἴπο Ποδα οὗ {πὸ Οδιτοῆ, δμ ἴῃ6 
ΟΠυτοὴ 15 50 ]6ς υπΐο ΟὨτϑί, {πογοίογο [ἢ 6 
Ὑνῖνοβ 4150 (0 {δοῖγ μυϑθαπάβ ἴῃ δνεγυτμίηρ.᾽ 

ἘΡΗΕΘΙΑΝΘ. Ν. [ν. 21:---ύ. 

24 Τμεγείοταε 85 (ες σῃυγοῦ [8 
5 0)εσῖ ἀπῖο (ἢ γϑῖ, 80 ἐσέ τῆς ννῖνεϑ 
φ ἴο τπεῖγ οὐνῆ δυβῦαπαβ ἴῃ δνεῖῦ 
τϊηρ. 

25 Ηυβθαπάβ, ἶονε γουγ ννῖνεϑ, 
ἔἐνεη 85 (γιϑβί 4Ϊἷ5ο ἰονεά τῆς σῃυτγςῇ, 
δηὰ σάνε ᾿ἰπηβεὶξ ἔογ ἴ ; 

26 Τῆδλτ ἢε πιίρῃς βαποῖν δπά 
οἰθδηϑβϑο τ νν ἢ τῆς ννΑϑ Πρ οὐ ννδῖεγ 

ὃγ τῆς ννογά, 

ἐς Βι 1" 15 ΟΧριοϑβθα ΟΥ̓ ἃ ϑίγοῃρ δάνεγπαίινε 
ςοηϊιποίίοη, Ὀθσδιι56 [Ὁ δήσυνοῦβ ἃ ἴδοῖῖ ΟὈ]ςο- 
[οη οὧη {Π6 ρα οὗ [πὸ ντδσ. Αποίδοσ οχ- 
Ρἰαπαῖίοη οὗ [ἢ τι56 οὗ {πε δάνοιβαίίνο σοπ)ιῃο- 
(ἴοὴ 15 ἴο βιρροβε παῖ [ἴξ τηλτκα ἴῃς αἰ οτθηςθ 
Ὀοίννθθη ἴῆς Ὠιισθαηά απὰ ( γϑὶ ἴῃ τόσροςῖ ο 
[Π6 ἰαϑὲ ϑἰαϊτοπιριῖ---" ΑἸΒοισῃ [ἢ6 πυισθδηά 
ἴα ποῖ {Π6 βανίοιιν οὗ 5. ννιξο, ἃ5. Ὁ γϑῖ 15 οὗ 
{π6ὸ σδυτγςοῇ, γε ἂ5 ἴῃε (μιαγοῇ ἰ5 βιιδ]οςῖ ἴο 
ΕΟ Γιϑῖ, 90 Αἷ5ὸ {Π6 νυῖνθβ ἴο {ποῦ Πιιδυηάϑβ." 
Τῆς ννοτὰ “" οννῃ “ πλυδί Ὀὲ οὐ εοα ῸΠπι νήδηῖ 
οὗ Μῖ5. Δυϊπουιῖγ. 

ἰπ ϑογν ἐῤίη5) ὙὮΟ ἀν γ οὗἉ δι: 0 πιϊβϑίοῃ οη 
{πῸ ρατί οὗ σμ ἄγοι αηὰ οὗ 5δνθϑ 5 ἰαϊὰ ἐόννῃ 
ἴῃ Θαι4}ν Ὀγοδὰὶ ἴθι 5 ἴπ (]. 1}. 2ο ΤΊ . 11. 

Τῆς ἐχοορίίοηβ ἀοροηα οἡ ἴπς ἰπίθγνδης- 
τίου οὗ ἴπ6 ἈΙΣ ΠΟΘΙ ρυίποιρ]θ οὐ ταὶ οὗ οὐκάϊ- 
δης6 ἴο Οοὐὲ δηὰ Ηἰ5 ργεςορίβ. 

25. α»ά ραῦυε ῤίνιαεὶῦ ὅοὼγ “ἢ (ΟἹ, Αςῖβ χχ. 
8. Μαιδ ἴονο ἔογ νν οπδῃ, πλοίο] οὶ οὐὐ τπῃδῖ 
οὗ (μγιϑοῖ ἔοσ ἴῃς Οπδιτςοῇ, Ἰοδεὶς ἢϊπὶ ἢ ἡθοὰ 6 
ἴο 5λογίῆςς ἢῖ5 ἰδ ἔοσ 1π6 ργοϊοοϊοη οὗ ἢ 5 
ΘΑ ΚΟΥ ΡῬΑγΠΟΓ, πὰ ἴο που ῖϑῃ δὰ σπου ϊδῃ 
ΠΟΙ (νυ. 29... δ ομμαπβ ἰονὸ ἴογ πιδῃ, 
τηοάο] θὰ οὐ ἴπδί οὗ 16 Οπυγοῇ ἕως (τισί, 
ϑἤῆθν"β [1561 ἴπ (Π6 ὁπὸ ἀιιγ οἵὗἩ 50 Π|]55 η----ἃ 
5η 516 ἀπῖγ, Ὀυζ οὗ πιαηιέο ἃ δρρΙ]ςοαίϊοη. 

26. Τραὶ δὲ νιίσδί σαπε ἀπά εἰεαπας “ἢ 
αὐἱὁ ἐῤε «υαὐρίης οὗ «υαἱεν] ὑκδῖ Η6 σταϊσδῖ 
ΒΑΏΟΣΙΣΥ 1Ὁ,)᾽ Βανίπᾳ οἸθδηδθοά Ὁ ὉΓΥ [86 

ἸΔΥ͂ΘΣ ΟὗὨ 89 ψϑδῦϑθσ. ΕἸγϑί Ηδ εἰοδηβρὰ τ, 
{ποὴ Ηδ πιδάθ ᾿ἱ ΠΟΥ. ΕἸγβί σοπΊθϑ ᾿ϑ 1 ῆς 5 
το, ἴπθη βαποίβολίίοη ; βγϑὶ Ὀαρίιϑιῃ, (πθῃ 
τέπονναὶ ΌὉΥ {π6 ΗοΪγ ΟΠοβῖ; πὰ γεῖ 50 
ΟἸΟΒΕΙῪ ἅγὸ ἴπεβα ἂἃςῖβ οὔ Οὐάὰ ἴπ οὖ ὈεΠλὶξ 
ςοπηροίεα τοροῖμογ, τῆλ ΠΟ οπο σδῃ Ὀ6 υ5ιρὰ 
νυτηουΐ δὲ ἴπΠ6 ϑᾶπὶὸ {πλιὸ τεςοίν!ηρ {π6 
οὗ σδηςτβοδίίοη, οὐ Ὀδριϊχοὰ (ρἢ) νυδοιξ 
Γοσδιν!ηρ 4η οαγηοβῖ οὗ ἴῃς δριπῖ, “ΤἼΘ Ἰανοσ 
οὗ πὸ νναῖογ " 15 Ὀαρ(ίϑηη, νυ] ἢ 85 ᾿ἴ 15 δά- 
Ταϊπιϑίοσοὰ ἴο ϑαςΐ πιοηῦογ οὗ {πὸ ΟΠ υγΟ ἢ 5 
τοραγάρα δηὰ τεργοθοηϊοα 85 δαπηηιϑίεγοά ἴο 
ἴη6 ΟΠγοἢ ἴῃ 115 σογρογαῖθ σαρᾷςιγ. ὙΠοΙΟ 
ἰ8 ΠῸ τοίθγοησθ ἴο [Π6 σθγεπηοπ αὶ νναϑῆϊηρβ 
ΡΓεοοάϊηρ δη Ἐδϑίεγηῃ τηδυγαρε, 85 5οῖὴ6 ἤᾶνα 
[πουρῆῖ. Οὗ Αςίβ χχῖι. τό; Ηεῦ. χ. 22: 
Τις 1. ςς 1 ΤΟΥ. Υἱ. 11. 

ὁγ 1δ6 «υογἢ [ἴ σαπποῖ 6 Τογίδιγ ἀσίοτ. 
τηϊποὰ ψνμεῖμεγ πεθα ννογάβ 5βοι ἃ Ρὲ ἰοϊποά 
1} 1ἰῈ6 γνεγὺ “ὁ τπδί Ηδ πλῖϑῆϊ βδποιν τἰ,᾽" οἱ 



ν. 27--- 32. 

27 Τῆδι δὲ πιίρῃς ργεβεηῖ ἴτ τὸ 
Ὠἰπι56]} ἃ ρἱογίουβ σῆυτοῆ, ποῖ Βανίηρ 
δροῖ, ΟΥ̓ ννγίη Κ]Ὲ, ΟΥ ΔΠΥ 5ιςἢ τῆϊπρ ; 
δυῖ τῆλε [τ 5βῃουϊά θὲ ΠοΙγ δηὰ ντῃ- 
οι Ὀ]ΕΠ15ἢ. 
8 ὅδο οὐρῇς πιεῃ ἴο ἴονε {Πεὶγ 

ΝΕ 5 245 Ποῦ οὐνὴ Ὀοάϊε8β. Ηε ταὶ 
Ἰονθῖῃ ἢ15 νυἱίδ Ἰονεῖῃ ἢϊπι56 1, 

29 Εοτ πὸ τῆδῃ Ἔνεγ γεῖ παῖε 
8 οὐγῶέ βξσβῃ , δυῖ πουγιϑῆθεῖῃ δηά 

τ τὴς ραγ ςῖρὶς αυνῖπα οἸθδηδοά 10. [ΙΓ 
(6 ἔογπιογ, 1ἴῃ6 ἰθβϑϑοῦ ννοιὰ Ὀ6 {η4ῖ ΟΠ γισῖ 
αἰοδηϑο5 ἢγϑί Ὁγ Ὀαρίϊ5πὶ ἀπά ἴἤθη βδηςιῆοθ ὈΥ͂ 
(ες εἴπτοϊς οἵ ἴῇ6 νογάὰ οὗ ἴῃ σοβροὶ οὐ (ἢ8 
Βοαγί. [{ πὸ Ἰδίίογ, {πον ᾿πῖθηΐ ννου]Ἱά ὃὈ6 ἴο 
δῆσον τὲ 1{|5 ποΐ ἃ πλογ6 πιαίογίαὶ νναϑῃϊηρ ἢ 
ννδῖον {Ππαὶ οἰοάηθ65 Ὁ 8 τηγϑίῖςδὶ νγαϑῃίηρ ννἢ 
νναῖεγ σοπιδίποά ἢ ὈΘΙοΕ ἴῃ [ὴ6 (οβρεὶ. 
(σε, τὰς ραγεηιβοίςδὶ δα ἀϊτίοη ἴῃ σ Ρεῖ. 11}. 2 
ΓΘ πκὸ ἤρατο νυπογειηΐο, ουθη Ὀαρι5Π), 
ἀοίῃ ὄνεπ πονν 5ᾶνδ ι.5 (ποῖ {ὴ6 ρυζο πε ΑΥΑΥ 
οὗ 1π6 6]1ἢ οὗ 6 ἤδϑῃ, Ὀυῖ δῃ ᾿πίθγγορδίοσυυΥ 
οἵ ἃ ξοοά οςοῃδοίθηςσο ἰονναγάβ Οοά)." (866 
Ὡοΐο σά ἰος.) ὙΠῸ οἱάδθγ οοπιπηιεπίδίοτβ σοη- 
βἰάοσ ἴ86 ἔογπι οὗ ϑογάβ υϑϑὰ ἴῃ Ὀαρίϊϑπι ἴο Ὀε 
τιθδηῖ. 

7. Τραὶ δὲ »πὶσδί ῥγευεπί ἰδ 1ο δι» ἃ 
Ζἰογίοι εἐρμγοθ} ΤὰδῸὺ Ὧ6 ταῦ Ἀ1π|8617 
Ῥιθβοῃῦ ἢὉ0 Ὠ1ΙΩΒΟΙΥ 89 ΟἸΌΣΟΣ Κ10Σ]1- 
ο8. ΕΟ, γιϑβί ἰ5 ποῖ ΟἿἱΪγ ὑγίάθσζγοουχ, θὲ Ηδ 
Ὀεβίοννβ οἡ 11|π|561} [Π6 ὈγΓΙἄρ, ΗἾ8 ρυγροβα ἴῃ 
εἰντης Η! πιβοὶ ον Ηἰϑ ἕμαίαγο Ομυγοῦ Ὀειηρ (1) 
ἴο οἸθᾶπϑα ᾿ξ, (2) ἴο βαῃοῖγ ἴἴ, (3) ἴο Ρτοϑοηΐ τ᾿ 
ἰο ΗΙ π5. ΙΓ, τη }5 ρ]οτίοι5 δπὰ ΠΟΥ, 45 ἃ ϑροῖ- 
655 Ὀγιὰθ ((δηΐ. ἵν. 2). Μιθννοά δοσογάϊηρ ἴο 
{πὸ Πινίπο Ἰηϊοηΐίίοη, ἴη6 ΟΠυγοῇ 15 ἐνθη ἰη 
τ 5 ψογἃ φἱογίουβ, που σροΐ οὐ νυτίπκῖο, 
ΠΟΙ αηὰ νψιπους Ὀ]Επϑἢ ; Ὀυΐϊ (παΐ αἰνίηθ 
ἰπίθηξῖοι νν}}} ποῖ Ὀ6 ρογέες Εγ τοα]Ζοα 45 Ἰοης 
ἃς ΤῊΔΙ 5 νν}}} σοηῇϊοῖ5 νν ἢ οὐ 5 ψ}]}, τηαϊ ἰ5, 
ποῖ ἰῃ 6 Ομυτοῆ Μηίαπι Ὀιῖ ΟἹ ἴῃ (ἢς 
Οδυτγοὶ Τυϊυπιρῃδηῖ. 

28. 407] Ὑπδι 15, 45 Ὁ γίϑὶ Ιονοϑ (ἢ6 ΟΠ τοὶ 
ὙΠΙΓἢ 15 ἴη6 Ὀοὰγ οὗὁὨ πιο ἢ Ηθ ἰ5 ἴῃς Πεδά, 50 
Πυβθαηά δ 5ῃου]ά ἴονθ {ΠδὶΓ ννῖνοβ ἃ5 Ὀοῖηρ [6 
δοάϊε5 οὐ νυ! ἢ ἘΠΕΥ ἅγο ἴῃς ποδάβ. ὙΠ βυῦ- 
͵6ςξ οὗ σοπηρασγίϑοη 15 {πὸ ἴον οὔ σῇγιβὲ ποῖ 
[Π6 Ἰονὸ οὗ ἃ πηδῃ᾽ 5 56], 45 ννοι]ά ἀρρϑᾶγ ἔγογη 
τῆ ΑΙ. Α σοπηηδ 5ῃου]ά 6 ἰηϑογι θα δέοῦ 
“ὁ γγῖναε5.᾽" 

29. πο »ιΩῆ εΌεγ γεί ῥαίεά ῥὶΣ οαυπ 42:8} 
ἼΤῊΙ5 ϑθο8 ἴο ἤᾶνα Ὀθθπ ἃ ὈΓΟνΟΓΌΙΔ] βαγίηρ. 
“1 σοηξεθ5 [ῃδξ ἰονε οὗ οὔσζ ούνη Ὀοαγ ἰ5 πδίυγαὶ 
ἴο ι.5." ϑεπροδ, " ΕΡ. Μογ. χιν. :.Ἅ 

ἐυεπ α’ {δὲ Ζογά δὲ ερμγοθὴ ΘΥΘᾺ 88 
σμσίδῦ ὍὉ09 ΟΕ ΌΣΟΙ. 80 ἴῃε ὑείίεγ Μ55. 

80. οὗΓὶ δὶς ἥεεῤ, ἀπά οΓΓ δὶ: δοηο. ὙΠ6θ6 
ννογάβ πλυϑῖ 6 τεϊδιηδὰ ἰπ 5ρί6 οὗ {πεῖν δῸ- 
ϑέης6 ἔτοῃι 5οθ οὗ πὸ Ὀεοῖ Μ85. Ὑ ΠΟΥ ἤᾷνς 

Φ 

ΕΡΗΈΕΘΙΑΝΘ. Νν. 

σἤμ τ ϑηθιῃ ἰτ, Ἔνεῃ 45 τῆς [,ογά τῆς 
στοῦ : 

3229 ἔογ ψὰ ἅἴεὲ πιρπιρεῖβ οὗ 
ἢϊ5 δοάγν, οὗ ἢϊ5 βεβἢ, ἂδῃμὰά οὐ ἢ 8 
θοηδ8. 

21 Εογ ἢ!}5 σδιιδα 34]1] ἃ πηδῃ ἰεᾶνε 
ἢϊ5 ἔλῖΠεῦ δηὰ πιοΐδεγ, δηά 541 ὃς 
)οϊπεὰ υπίο ἢϊ8 νυ]έβ, δηὰ {ΠῈΥ ἴννο 
50.1} θ6 οπς Ηεςἢ. 

22 ΓῊΪΒ 8 ἃ ργδαδῖ πΊγβίοῦυ : δυΐ 

ἱπιπιοάϊδίο γοίογρηος ἴο Οσεη. ἰἱ. 3, “" ΤῊΙ5 ἰ5 
πον Ὀοηδ οὗ τῆν Ὀοηδ5 πὰ ἤδϑῃ οὗ ΓᾺΥ ἢοθϑῃ.᾽" 
Τα εἐχργοβϑίοη ᾿ηἀϊοδίοϑ [δὲ (τσ δη5, ἔογιη- 
ἴῃ δἵ ουὴσθ ἴπ6 τηγϑβίιςδὶ ὈοΑΥ͂ δηὰ (Π6 βρουϑὸ 
οὗ (ἢ γιϑῖ, ἀσὸ 845 Ἅἰοϑεὶγ ἰἀθητβοὰ ἢ Οσῖϑί, 
{ποὶγ Ηρδὰ δηά 1 ,οτγά, 85 νγδ5 ἔνθ ννῇ Αὐἀλπὶ 
ἔγτοιῃ ϑἜοϑο δίὰθ 58ῃ6 ἰϑσουθά δηὰ ψῆοθε νης 
8Π6 ὈδΟΔΠΊΘ. 

81. ῥὸν δὶς εαιμς, χε. δι Ῥδὺϊ πανιης 
Δ] υάοὰ ἰο Οϑφηῃ. ἰϊ. 22 ἴπ ἴῆο ψογάς “ οὗ ἢὶ5 
βεβὴ δηά οὗ μἰ8. θοποβ,᾽" ργοςσθθάς ἴο αιιοῖθ (ἢ6. 
Ποχί. νοῦϑο, Οδφη. 1᾿. 24), ὨΙοἢ σοΠΗ͂ΓΠ5 ἢ]5 
ἀοςίτῖπο οὗ ἴη6 αϑδοοϊΐοη νυν ἢ οὐρῆϊ ἴο οχίϑὶ 
Ὀρίννοθη πιᾶη πὰ νυ θ. Ῥαγί οἵ δθ 3ΔΠ16 
σοῖοε οὗ Οδησβὶβ 15 αυοϊοα ἰῃ τ Οοσ. νἱ. τό. 

82. Τὶ: ἱ ἃ σγεαί »17.,}67}] ΤῊΤΒ ΤΥ ΒΌΘΣΥ 
18 ἔγτοδαῦ. Ὅῇῆδε τηγβίοτΥ 5 ἴΠ6 ΔΠδΙΟΡῪ Ὀ6- 
ἔννεθη (Π6 πηδγτίδρο-ϑίδία δηὰ ἴῃς ϑρίγιῖιαὶ 
υπηΐοη δοῖννιχὶ ΟΠ τϑί δηὰ (06 Οδυγοῆ. ὍΤΠΐ5 
μβδὰ διμογίο Ὀθθη ἃ ϑοογοῖ υηγονοαϊοαὰ τἢίης, 
ννΠϊςἢ νγᾶβ ἢονν ἢγϑι πιδάς οἰθαγ ((Πδί 15, ἰἃ νγᾶ5 
“(ἃ τηγϑίογυ .) δηὰ {δπεγείογο ἴμ6 ΠΟ] η655 οὗ 
ΤΩλΙτᾶρ νγᾶ5 ὉρΡ ἴο [15 {{Ππ|6Ὲ σοσῃραγδίϊνοὶ Υ. 
πηκηοννη, ἂπὰ πὸ Ε1}} ἔοτος οὗ {πΠ6 σἰδίοπηιθηΐ 
ἴῃ (ὐδηθϑὶβ, “"ΤΠΘΥ ἔνγο 5}4}} Ὀθ6 οηβ ἤδϑβϑῃ,᾽"" ῃδὰ 
Ὀδθη υηρεογοοῖνοθα, “ὁ Βυϊ,᾽᾿ σοπίηιιοϑ (ἢ Αρο- 
5116, "1 (1ὴ6 ργοποιῃ 15 ειῃρἢδ!ο) "τοίου [ἢ}5 
βίδιοπηιθηΐ ἴῃ ἰἴ5 ὉΠ] πγαῖθ ΔρρΡ]ςδίϊοη ἴο Ο γίϑί 
δηά ἴἰο ἴπ6 Οβυγοῆ,᾽" δπὰ ἢδ [ἢ }5 Ἔχ ρ]δίῃϑ ννμδῖ 
νγ5 Ὀδέοσε τυ δου ου5 ἴῃ Μοϑεϑ᾽ ννογάϑ. 

ἴπ σοηθρηυθηοα οὗ {πε Νυϊχαῖο υδίηρ [86 
ννογὰ “ βδοσδιηδηίΐαπὶ "ἢ Πογὸ ἔργ “" Πγϑίογγ," 
(5 ῥάββαξο ἰ8 γεξειτοα ἴο ΌὈγ πιοάοσῃ νυ ίογβ 
ἴη {δὲ 1,Δτη ΟΠυγΟἢ 85 ργονίηρ Ματγίδβε ἴο 
Ὅδ6 οπὸ οὗ ἴπ6 βιρροβεάὰ ϑεόνθῃ ϑϑδογδπΊθηΐβ 
(δε6. Ὁοης. ΤΙ άεηϊ. 5655. ΧΧΙΝ. ο. χ). Ἴδα 
ΑΥσυχμηθηΐ γεϑῖίβ ὈΡΟΠ ἃ πιοῖο δαϊίνοκο, ὍΤἢὸ 
ἴοστη ϑδογατηθηΐ ἰη 118 τοϑίγ θα 5θη56 νγᾶβ ποῖ 
ΔΡρΙΙοά ἴο πιάττίαρο ἘΠῈ} [6 ἀδγ5 οἵ τῇς 
ϑοποοίπλθη, ποιῇ 88 Αὐρυπβίῖπα ἀρρ]165 ἰξ 
ἔγθεϊγ ἴο πηδυτίασο δηὰ τηδην οἴποῦ τἱΐοβ ἴῃ 118 
νον δοςορίατίση. Βυΐ τπουξἢ πὸ βυρροτί 
οδῃ 6 ἀεγινοα ἔτοτῃ ἰἢ6 ρᾶϑϑδαρὸ ἕοσ {πὸ {ΠΘΟΥΥ͂ 
δῖ πλλγγίαρο νγὰϑ ᾿πϑί το ὉῚ ΟἾγσῖ 45 ΟΠΘ 
ΟΥ̓ ἴΠ6 5βδογαπηθηῖβ οὗ Ηϊ5 Οδυγοῇ (4 {ΠΕΟΥ͂ 
ὙΠ ἢ ΠἰΒΙΟΥΥ ρ]δίἾγ σοηϊγδαϊς8) γεῖ [Π6 ΠΟ]!- 
Π655 οὔ ἴῃε οβίδῖε ἰ5 ουϊάδηοθὰ Ὀγ ἴὑ. Μαντίδρε 
15 ΠΟ πιόγὸ σοηίγαςσϊξ, Ὀυϊ ἃ το] ρίοι5 Γϊθ: 18 8 
ὯΟ ΠΊΟΓῈ ΓΟΕαΥ ἰο ργενεηΐ ἱποοηξπεηςθ, Ὀυῖ 
ἃ τιγϑίϊοδὶ γοργεϑεηίδίίοη οὗἨ ἴδ υηΐοη οὗ Οοἀ 

57. 
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Ι βρεαῖκ ςοποεγηίηρ ΟἾγίϑε ἀπά τῆς 
σδυτςοἢ. 

232 Νενεγῖῃε]οβ5 ἰεῖ ὄνεσυ οἠς οἵ 
γου ἰπ ρατγτίσυϊαγ 50 ον ἢ 5 νν ες Ἴνεη 
45 Πιπλβα]ῖ; δηά τῆς νἝδ 26 τ[Παῖ 56 
τανεγεπος δόγ Πυβϑδαηά. 

(ΗΑΡΤΈΕΒΝ ΓΥἱΙ. 
Ζε αμὲν ο7 εὐλῥαγεηε ἱστυαγαῖς ἐλεῖν ῥαγρρείς, 
5 οὗ τεγυα»ίς ἱοτυαγας (ἀεῖγ »πασίογ. τὸ ΟΜ 
δε ἐς α τυαγίαγε, 12 πο οπὲν αραΐμεΐ σά 
πα ῥίοοα, μέ αἱϑοο ερέγιιμαί ἐποημῖός. 13 722 
εογηδέσίς αγηιο οὔ α Οἀγίρέίαπ, 18 απ αἱ ἄστυ 
ἐὲ ομράξ 9 ἐὲ τε. 4᾽ 7γελίομξ ἐς ἐργε- 
»υδριαξώ. 

ΗΙΠΓΌΏΚΕΝ,. οὔεν γουγ ράγεηῖϑ 
πη τῆε [,οτγά : ἔογ τἢ}5 15 τίρῆι. 

2 Ἡοπουζγ τῇγ ἔδιπεῦ πὰ πιοῖδεγ ; 
ὙὨϊοἢ 15 ἴῃ ἢτοῖ σοπιηδπάπιοηΐϊ ψν τῇ 
ῬΓΟΙ]86 ; 

ἢ πὸ 5οι], οὗ ΟΠ γισὶ ἢ {πε ΟΠυτοἢ : [ἢ 
5 ποΐ ἃ ἰπίηρ ἴο Ὀ6 τοϊοεγαίϊθα 45 ἃ ᾿οπορββϑίοῃ 
ἴο δυπιαῃ νᾶ κηθββ, οὐ ἴο Ὀ6 τοραγάθα 85 ἰη- 
ἔογιογ ἴο {πὸ ἐβίαϊθ οὗ ςε! δου. ΕῸΣ ΔΠΥ ὁ“ ργο- 
ϑεηΐ ἀἰβΈγοβϑ " ΠΟΙ ΔΟΥ ΠΊΑΥ Ὀ6 ϑιιρεγίοσ ἴο 
τηαττίαρο, Ὀὰΐ ποῖ 45 (ῃ6 ποσγπιᾶὶ σοπάϊίοη οὗ 
16 Ομγιδέίδη, (πουρῃ ἢ6 ννοῦὸ ἴὴ6 ΠΙρΠοβῖ 
ΟΠ τιβίδη σβαϊπί, (566 Βιθῆορ Ὑαυ]οτ᾿5 δου ΠΊΟἢ 8 
οὐ “Το δίδιτίαρο ἈΪηρ,᾿ δεγη). ΧΥῚ., ΧΥ 1.) 

88. ΜΝιευεγιρείρ 7 “’ Αραγὶ ἔγοτι ἴΠ6 πηγϑ5ι}- 
ΟΔἹἱ ΔηΔΙΟΣΥ ὑπαὶ 1 Ὠᾶνο ᾿πά!ςδίοα.᾽" 

ἐσέ ἐς γ ογδ 9 γοι ἐπὶ βαγι μίαν] “866 [παΐ 
γου 41] ἴῃ γουγ ᾿πάϊνιἀι4] σαρᾶςῖε 65 (νν δίουεν 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 γοῖγ σογρογδῖθ αἀυ{165 845 ΓΟΓΠΊΙΠΡ ἴῃ 6 
Ὀοάγ οὗ (Ἡγι5:) --ϑθὸ [δὶ ϑαςῇ τηδη οὗ γου, 1 
ΒΑΥ, ἴον ἢ5 νν1δ. 45 ἈϊπΊβοὶξ, ἀπὰ ἴπ6 ννοπηδη 
ἴῃδλίῖ 516 ἔδαγ ῃοῦ Ὠυιϑραηά." ΕΣ ΟΥ̓ ΤΟνΘΓΈηΓα 
8 ἃ ΠΟΟΟΘΘΩΓΥ ςοπάϊζίοη οὗ ἴπδ συ πλ βϑίοη 4]- 
ΤΟΔΑΥῪ ποι ςαῖοα, 

ΟΗΑΡ. 7ΊΠ΄. 1. ἐπ ἰδὲ 1ογ 7] Α5 γὲ τὸ 
ΟΠ σιβίίδη σμ!] ἀγοπ, Οα ἴδ πιυΐυδὶ ἀιιϊ65 οὗ 
ΟΠ ϑίίαη ραίθηῖβ δηὰ ομ]άγοπ 566 ΤΑΥΐου, 
“ Βυςῖον ιυθιϊδης απ), 111. ς. 
,)ῶν τρὶς ἡ σιψϑδῇ ϑ8ῖ Ῥδὺϊ πογὲ ἄρρεα]β8 ἴο 

ἴδ ῥχίηςρ]65 οὗ παΐυγαὶ πιογα γ, 85 (πὶ ἐπὸ 
ποχί νυθγβ6) ἴο ροϑβιτϊνε ᾿πἰ ποξίοη. 

Ὡ. «υρίορ αὶ ἐδ γε εοηνπαπάριεπ «υἱἱῥ 
2 τονπῖ.6] “"" ΜΆΙΟΝ 15 ἴῃς τοὶ οὗ {π6 Τδη Οοιη- 
τηδηαπιοηῖβ (δὶ μᾶ5 ἃ ργοπηῖδο διίδομοα ἴο 1. 
δῖ δι] ἀοεθ ποῖ ράᾶιιϑο ἴο σοῃϑίἀθγ Οὐ σαί 
ΨΥ ΠΟΙΠΟΓ Οὐ πὸ ἵμοτα Ὀ6 ΔΠΥ 5ιιδϑοαοπὲ (οπι- 
ταδηπιεηΐ νυν ἢ ρσγοηλῖϑο ; ἴπδὶ (6 ΒΗ 15 (ἢ6 
ἢτσὲ πα οσςὰτβ ἢ 1ἴ 15 βυβηοϊοηΐ ἔογ ἢἰβ 
Ρυγρόβο. Οἵ. {μὲ υ5ὲ οἵ ἴῃς ννοτγὰ “" ΕἸγβέθοση" 
ἴῃ Μαῖϊ. 1. 2ς. ΤΠο ϑοοοηὰ Οοιητηηδηάιηθηΐ 
ςοηΐδιίη5 ἃ αεςοϊαγαίίοη, ποῖ ἃ Ῥγόσῖ56 : [δ6 
ΤὨηιτά, 4 (Ὠγοδῖ. 

8. Τραι ἐ γ»ηαγ δὲ «υεῖ! «υἱὲ ἐδεε, ἀπά ἐδοι 
"πῶγο υε ἰοηφ οπα ἐδ εαγὶὁ] Ὅροι 189 

ΕΡΗΕΘΙΑΝΘ5. ν. ΥνΝΙ. [ν. 33--]. 

2 Ὑπδῖ τ πιᾶΥ Ὅς νγε}]] νντἢ δες, 
δηά τῆοὰ πιάγεβῖ ἰΐνε ἰοὴσ οἡ ἴδε 
εαγίῇ. 

4 Απά, γε ἔλίμεγβ, ρύονοκε ποῖ 
γουγ σὨΠ]άγεπ τὸ ννγαῖῆ : δὰ ὀτίηρ 
τ επὶ ρ ἰπ τὴς πυγίυτε ἀηὰ δάπηοη!ϊ- 
τίοη οὗ τῆς [οτά. 

ς ϑεγνδηῖβ, δὲ οδεάϊεης ἴο τῆεπὶ 
τηαῖ ἅγε γομῦ τηλϑίειβ δοοογάϊπρ ἴο 
της βεβῆ, σῇ ἔδαγ δηά γε ίΐηρ, 
ΪΠ 8 ΠρΊεπαββ οὗ γοιγ πεῖ, 45 υπῖο 
ΟἸὨγιβῦ; 

6 Νοῖ νι ἀγαβογνιςε, 45 πλεη- 
Ρἰεάβεσθ ; δυῖ 485 ἴδε ϑεγνδηῖβ οὗ 
ΟἸὨ τῖβῖ, ἀοίηρ {πε ψν}}} οὐ (ὥοά ἔτοπι 
{ΠῸ Ποαγῖ; 

η ὙΝιῇ ροοά ψ1|}} ἀοίηρ 5εγνίος, 
85 ἴο ἴῆε [,οτγὰ, ἀπά ποῖ ἴο πιθῃ: 

Ἰδπά. δὶ Ῥδι] αυοῖο5 50 της οὗ Εχοά. 
ΧΧ. 12 8ἃ5 5 5: ἘΠοἰοπί ἕογ ἢὮ15 ριιγροϑθ, δηὰ 
οὔῖβ ἴῃς αϑὲ εἰδιδα, ““Μϊσἢ (ἢ6 1 οτὰ [ἢΥ 
Οοὰ κἴνοῖῃ {π60. ΗἸἰβκ ρυγροβο 15 5 ΠΊΡΪΥ ἴο 
ΓΟσδὶ ἴο 5 ΠΟΑΓΟΥβ᾽ ΤΘΠΊΟΤΥ ἴΠ6 ὈΓΟΠΊΪ56 οσἹς- 
δἰηα!ἶγ αἰίδοποὰ τὸ {πὸ ΕἸ Οοπιηδπάπιοπί, 
ποῖ ἴο 5ιιρρεβί τπδῖ ἴΠ6 βᾶπὶθ ἴδιηροταὶ Ὀἰοβϑιηρ 
ἴΠοῦε ῥτγοπηιθθὰ οὐ ΔΠΥ δηδίορουβ Ξςρί ΐυδὶ 
Ὀ]ΟΘσηΡ ἰ5 πονν αἰϊδεῃθά ἴο ἢ]14] οὐδθάϊεποο. 
ὙΠδὶ ροοά ρῥγοπιίϑο σμοννοὰ [6 ργγεδὲ ἱπηροῦῖ- 
δῆςο οὗ 6 ΕἸ (ὐοπηπιαπάπιοπς ἴῃ Οοίάβ 
ΟΥ̓65 ; πὰ 1ἢ15 15 4}} [ῃδιὶ δὲ Ῥδὰ] οἰ65 1 ἔου. 

4. ἰδὲ πμγίμγε απαᾶ σάριοπί ίοη ΟΣ ἐδε Ζογά] 
“6 πυγίατο, Οὐ ΓΙ ΠΟΓ ἀπο ρ!1πη6 (5.ε Τ γοηςἢ, 
ἐ ϑγποηγίηβ οὗ ἴῃῆ6 Ν. 7..), δηὰ δαπιοηϊτῖοπ 
ψΜῃΪςἢ τῆς 1, οτὰ (ἰ.ε. ΟἾ τσ) ἀϊτγοςῖβ 5ῃοιυ ]ὰ δ6 
566." ᾿5οὶρ πε ΟΥ̓ ΓΑΙ ΠΡ σοπλο5 τί, πὰ 
1 ρᾷ5565 8ἃ5 ἰἢ6 ὈΟῪ τον ἴο πιδπῃοοά, ἱπὶο 
δαπηοπίοπ, σοπϑοιϑιης οὗ οποουγαροπηογί, σὸς 
ΤοΟηβίσγδῃςθ, ἂπὰ ϑῇθδγρ τεργοοῦ, ἃ5 δδοὴἢ 15 
προάθὰ. ΕἸ ἀϊὰά ποῖ “ δάἀπιοηϊβῃ " (" τὸ- 
βίγδίη ".Α. Ν΄.) ἢἰ5 80η5 (1 84π|. 1]. 1.3}, ἐπουξἢ 
6 τοπιοηϑίγαϊθα νυν ἢ {ποπὶ (1]. 24). ὙΕΙ͂Σ 
ο855 γτοαυϊγεά βθδγρεσ σορτοοῦ. 

δ. δϑεγυαη ἢ 818 098, 510 ἢ 245 ΟἸΘΘΙ ΠΊΙ15, 
νἢο νγᾶ5 δἱ {15 {ἰπ|ὸ Ὀείπρ δοηΐ Ὀάςοὶς ἴο ἢ 15 
τηδϑῖογ ΡΒΠ]θπηοη ὃγ 8.1 Ῥαυ]. 

»ιασίεγ, ἀζοογάϊπρ 106 {δὲ 316] ἙΑΥΤΩΙΥ 
πιδϑίογβ, ἢοϑο ἀοτηϊπίοη ἄοθβ ποῖ οχίοπα δ6- 
γοπά {πὸ {πιπρ5 οὗ [8]5 ννου]α, 

«υἱτῤ γεαν «ἀπά ἐγεμόὲἰης ἴδε τεπάετ Ἐπὶ! ἀ ΕΥ̓ 
οὗ Ιονθ νυ ἢ ἢ ἔδαγβ ἴο πηιϑῖδκο ἴῃ ΔῺΥ νΥΑΥ ἰδ 6 
ν}}}} οὗ 1π6 Ὀοϊονοά οπὲ (Ο 5ῃδιιϑθη). 

Θ. ἐγειεγυΐεε, αι νπεπρίεασεγ] ὙΠῚ5 νγᾶ5 [86 
τίησίρίο οὗ ἴπ6 τρεῖς δηὰ ἘοπΊδηῃ κἰανεβ, δηὰ 

15 πδῖυγα γ (Π6 πιοίνθ οη νυνὶ ἢ συδοτγάϊπαίος 
οὶ ψῆο πᾶν θδθη Ὀτουρῆϊ ὑρ ἰπ ἴπὸ ἔρασγ οὗ 
ΤηδΔη οὐ οὗ ἴπ6 ἶανν Ἰηϑιοδά οὗ Οοά. 

“εγυαπίς οΚ᾽ Οργ 1] ἨἮΔΪβ βιανϑ8. 

7. Ἡηδ χοοά «υἱ]} ΤὌΤμα Ομ τγιβιίδῃ 5ἰανὸ 



"Ὁτὶ 

ξεν 

τεδά, δοΐά 
γουτν ἀκα 
ΤΑεῖν 215: 
ΖΝ ΓΤ. 

ν. 8---τ3.] 

8 Κπονίηρ ἴπλῖ ψηδίβϑοενεγ ροοά 
τὨϊΠρ᾽ ΔΠΥ πιδη ἀοετῆ, τῆς 88π|ε 5}4]] 
ἢς τοςοῖνα οὗ τῃ6 []ογὰ, ψν ῆοῖῆογ ὲ 
ὧε Ὀοπά οἵ ἔτεα. 

9 Απά, γε πιδϑίεγβ ἀο ἔπε 8Δπ|Ἔὲ 
τὨϊηρβ υηῖο τῆδπη, ᾿ἐογδεαγίπρ τῃταδι- 
εηΐηρ : Κπονίηρ παῖ 'γουγ Μάδβῖεγ 
Αἶθο 15 ἰῃ ποᾶνθῃ; ποιῖποσ 185 [Π6Γα 
γεβϑρεςῖ οὗ ρεύβϑοηβ γῇ Ὠ]ΠΊ. 

10 ΕἼΠΔΙΪγ. τὴν Ὀγεῖῆγεη, δα 5: ΓΟηρ; 
ἴῃ τῆς [,οτγά, δηά ἴῃ τῆς ροννεσ οἵ ἢ 58 
τηϊρῃῖ. 

11 Ρυΐῖ οἡ ἴῃ6 ψΠοΪε ἀγπιουὺγ οὗ 

ἘΡΗΈΘΙΑΝΘΟΘ. ΝΙ. 

(ὐοά, τῆλὲ γε πιᾶὺ δὲ δ0᾽]ε ἴο βιαπά 
ἀραϊηδὲ ἴῃς νν1}165 οὗ τῆς ἀδν!]. 

12 ογ νγὲ νγγεβῖίῖα ποῖ δρβίηϑβῖ 
βεβἢῃ δηά δίοοά, δυῖ δραίηϑι ῥγίηςοὶ- 
ῬΑ] 1685.) ἀραίηδς ρόνγεῖβ, ἀραίπϑῖ τῆς 
ΓΪογς οὐ τῆς ἀλγίκηθβ5 οὐ τἢ]58 ννογ]ά, 
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ραϊηϑὲ ᾿βρίγίτι8] ννοΚεάμθββ ἰη "Βίρῃ τον ΚΖ 
}ίαεες. τρίβει 

12 ὙΜΝΒετείοσα ἰακα υπῖο Ὑοιι! νειός, 
τῆς νψῆαϊε δγπιουῦ οὗ (ὡοά, τδαῖ 
γε πᾶν ὃε «οἷα ἴο νυ ῆδίδηα ἴῃ τῆς 

ΚΟΥ 
αν} ἀδᾶγ, ἀπά "δ ανίῃρ ἀοῃς 41}, ἴο αυήνφ 
βδἴδῃα. 

γνγ85 ἴο σοηίγαϑὲ ἴπ [ἢ15 ν᾿ ἢ15 {6]]ονν -ϑ᾽ανοϑ, 
οὗ ννβοτι 1 νγᾶ5 ργονυθγθία!} ν βαιά (πμδῖ ἃ πιδῃ 
μαὰ 845 ΠΊΔΠΥ ΘΠ ΘΠλ65 85 μ6 ΠΔὰ 5'ᾶνεβ (ϑθθοδ, 
“Ἐρ.᾽ 47). 

Ὧ: ἰο ἰδὲ Ζιογά͵ απά ποῖ ἰο νιοη]ῇὴ Οἱ, δοῦρε 
Ἡετδοτῖῖ: 

“Α ϑεγνδηΐ ἢ (Π||5 οἶ401.56 
Μαᾳκοβ ἀγυάρογυ ἀϊνίηο : 
Δ ὯΟ δύνεορϑ ἃ ΓΟοπΠΊ, 85 ἔογ [ΠΥ αν, 
Μαῖκεβ ἰμαΐ δηὰ {πὸ δεϊϊου ἤπο." 

8. δὲ “α»ιό “ῥα! δὲ γερο] Ὑπὸ ροοά 
ἀεοὰ {δαὶ ἴῃ 5'ανθ ἀοδβ 15 γοργοβοηϊοα 85 σοπι- 
τὴν Ὀδοκ ὕροπ ἢϊηπι, δηὰ ὈΓπρίηρ [15 τονναγά 
ἔγσοτῃ ἴπο 1,ογὰ 1 ποῖ ἔγοπι ἴΠ6 τπηδοΐοσ, [6 ᾶανν 
οἵ τουδὶ αἱ ἴῃ 1δϑῖ Ὀθιπρ ἴΠ6 τὰ ]θ ῸΓ 5ϊᾶνθ 
ἁπὰ Δὴ 4|1Κ6ό.0ὡ ὙΠ 5ἰανοβ γονναγὰ ἰς 
ἀοβηρὰ ἴῃ ἴῃς ΕΡρι5[|6 ἐο ἴῃ6 (Οὐο]οβϑίφῃβ 85 
ὈοΙηΣ ἃ ρῬαγίοἰραίίοη πὶ {πε βρι ΐαδὶ ἸηΒογι - 
Δῆςο, που ρἢ ἴῃ ἴΠπε ὁγα οὗ {πῸ ἈοπΊδη Ἶανν ἢδ 
ψῺ5 ἃ σἤδίζοὶ ᾿πσαρδῦ]6 οὗἁὨ ἱππογιεηρ οὐ ροϑ5- 
86 551} 0. 

9. 40 δὲ “αγνιε {δίησ}] Α-ςῖ οἡ ἴῃς 58Δπὶ6 
Ῥτης!ΡΪ68. 

ἀποαυΐηρ τϑαΐ γομγ αςσίεν αἰδο ἐς ἐπὶ δεαυεη) 
Κιυονίπκ ὑὉμαῦ ὈΟῺ ΤΏΘΙΣ δη ΥΟῸΣ 
ῬΧΑΒΌΟΥ 15 ἴῃ θάνοι. [ἴἰη ἴπεοϑρ ννογάβ 15 
πὸ απάξα! οὗ ἰδάνθη ννῃϊςἢ, βργοδαήϊηρς ᾿ἰπγου ἢ 
[)6 σψῃοΐο ἰυπιρ, 85 πιδὰθ βίανογυ ἱπιροβϑιὶθ 
διηοηρ ΟὨγϑιῖδῃ παι! η8. 
9 ρεν:“ο}] Οἵ νοῦ ϊγ Ἑοοπάϊξοη. 

10---: 88. ΤῊΕΞ ΟἩΚΙΘΤΙΑΝ ῬΑΝΟΡΚΥ. 
Οὔ τ ΤΏ θ85. γ. 8 : (Οὐἱ. ἱν. 2. 

10. »,7) ὀγείργεη] ὙΠέοθο ννογάς πλυσὲ 6 
οπλϊἰοὰ, ἰδουρῇ [ΠΕΥ πᾶνε βοῆς Μϑ. δυ- 
(δοῦν. 

δὲ «ἰγοησ] Ἐδίδοτ, “’ Ὀ6 Ξἴγθηρποποα." Τῆς 
Ρίοςοϑ οὔ δύιποιγ δηιπιογαῖθς δοῖονν νν}}} δ 
1.56 655 0.η1655 ἃ Ὠ᾿νὶπ6 βίγεπρτῃ ὃὲ ἱπλραγίοῦ ἴο 
ὙΟΔΓ ἀπά υϑδὸ (ἢ ση). 

11. ἐδ «υδοίς ἀγηιομγ 9 Οο4] ἼΤῆδ ρΑΠΟΡΙΪΥ 
(ἴδε τοοῃηΐςδ] ννογὰ υϑϑὰ ἴο ἀθβογρο ἴῃ ἤδανγ- 
διτηδὰ 5ο] ἀϊογ᾽β Γ}} δ} οὗὨἉ ἀιτηοῦγ) ἩΕΪΠἢ 15 
δ ΡΡΙΙοὰ Ὀγ Οοά. 

12. αραίμε! ῥγὶπεβαϊίοα, ἀραΐμαί ῥοαυεγ,} 

ΤἬο 584π|6 ἴθ 5 Ὀοϊηρ οτηρί ογοά ἴο αἰ 5. πρι}5ἢ 
ἀϊογεπὶ οἶλ5565 οὐ [4]|1|Θὴ δηρεὶβ ἃ5. δὰ Ὀθθη 
ΡΓΕν ΟΥΒΙΥ ἀρρ] δα ἴο {πὸ δΔηροῖὶς Ποϑῖβ (111. 10), 
βυξρεϑία ἴπαὶ ἴΠ6 54 Π|6 γαηκβ πὰ βυδαάδίοη5 
Θχίϑὲ ἀπιοπρς ἴποπὶ 45 δὰ οχιϑίοα Ὀοΐογο {Ποῦ 
111. (Οἵ (οι. 11. τς. 

ασαίηαΐ 1δὲ γμΐογι ΟΓ δὲ ἀαγέπει. ΟἹ ἐδὶς 
«ὐογί] δεαϊπδῦ Ὁ09 ΜΟΣ]ά-ἯὙΠΜ46 ΣΌΪΘΥΒ 
οὗὨἨ τὉ5}18 ἀδιῖποδδ. Ὑνγὸ 5ἰδίἝπιθηΐϊβ ΑΓῸ 
τηδὰθ οἵ ἐπιρ] οὶ ἤογα ; [Π6 ἢγϑι (Πδΐ 6Υ]] 5σρ᾽ Π 5 
Πᾶν ἃ ἀοπιγιηΐοη ςο-Ἔχίθηϑινο ἢ (ἢ6 νον] ὰ 
ΟΥ υπίνογθο, ΠθησΘ ἴπῸ ἀοπιρτιαϊίοη οἵ {ΠΕΣ 
οδΙο 5 "6 [6 τυ δῦ οὗ {Π|5 ννογὶ ἃ "([ὁδη χίϊ. 241, 
Χῖν. 20, ΧΥΪ. 11) δηὰ “"1π6 ρσοά οὗἉ 1ῃ15 νου] " 
(α Οον. ἰν. 4); πε βοσοηά, [ῃἴ {ΠοῚγ ἀοτηϊπίοῃ 
5 ονοσ "ἢ 15 ἀδγκποϑβ." ὍΤῊΐ5 Οχργοϑϑίοη [85 
ΓΟΌΔΟΪΥ [ἢ6 5Άπ|6 δ βη βοδίίοη ἃ5 “186 δίγ 

ἴῃ ἰϊ. 2. γΏΟΓΟ ϑαΐδη 15 σδι]εὰ “πῆ ῥσίηςο οὗ 
{πΠ6 ροννθῦ οὔ ἴδ αἱγ." "ΤῊ δἱἷγ᾽" βοοήπηβ ποτα 
ἴο Ὁ6 ςοηίγαπιοα ψν ἢ 16 Πιρθοτγ, Ὀγ ρἢΐογ, δπὰ 
56 ΓΌΠΟ ἤδάνθη, δηά {π6 “" ἀδγίκηθ55 ᾿ ἴο 6 υϑοὰ 
Ποῖθ 'ἴπ ςοπίγδαιϑποϊοη ἴο ᾿ρμῖ. ΜῇἝοπϑ 
ἰάοα {πὶ ἴΠ6 δν}] βρισιῖβ ἀεγῖνο {ΠεῚΓ ἤάπθ οὗ 
6 ρον Γ οὗ ἴἢ6 γ᾽" ἔγοπι {ποῖὶγ μᾶνυῖης 
Ρϑ5ϑθὰ ἔγοπι ἰἢ6 ἀδγκηθβϑα οὐ Π6]] ἴο [Π6 Ἰρῃξ οὗ 
ἴδε δὺπ (' Ραγ. Ἀδρ.᾽ 1.115}, Π45 πὸ 5οτὶρίῃ- 
ΤΑὶ ννατταηῖ. 

“οἰγμαὶ «υἱολεάπε: ἢ Ἰοἵζ, ϑρίτι4] ἘΠ πρϑ οὗ 
νυν]ἱὶςκοάπρϑϑ, 2. 6. [ῆ6 Ὠοϑῖβ οὗ νν]σκθάῃοϑβ, οὐ, ἃ5 
δίνεοη ἴῃ (Π6 πιαγρίη, τιοῖθα ΒΡ1Υ10 85. 

ἐπ ῥδίσ᾽, ρίαεο) ὙΠΙ5 εἐχργοβϑίοη τῆσδέ Ὀ6 
τγδηϑαϊθα, 85 ἱπ ἴπ6 ἔουγ οἴου υθῦϑοϑ ννῇογο ἴΐ 
ΟΟΟΌΓΒ, 1π ΠΘΑΥΘΩΙΥ͂ Ρ18068; Δπᾶ Ιἴ ρΡΓὸ- 
ὈΔΌΪΥ πιϑδηϑ8, 85 ἵβογε, ἴῃ6 βρί τυ 4] ννουἹά. ΒῪ 
Θοπὴθ ἰΐ ἰ5 ἰάκοῃ ἴο Ὀδᾶγ ἴΠ6 5ᾶπι6ὸ πιθδηΐῃρ 85 
“ἢ αἷτ ᾽" ἴῃ ᾿ϊ. 2, ἀπὰ “" {Π15 ἀδιίζ 655) ἴῃ (ἢ6 
γοῖθο ἀῦονθ. δῖ ϑγοϊὴο βᾶγϑβ, “"" Νοῖ ἰῃδξ ἴδε 
6Υ]}] 5ρ 1115 τεϑί δ 1ῃ ἤδάνεη, δυΐ (Π6 41 δῦους 
ΟἿΥ ποδάϑβ μ85 γοσεινοά (ἢ]5 δρρεϊδιίοη." 

138. ἰαἴε εἰπίο γομῇὴ ΤΠ]5 νγᾶ5 ἴῃ6 ἴδοἢ- 
Ὡΐϊς8] ψνογάὰ οὗ σοπηπηδηὰ ἔου δγπηηρ, Ὡς ἢ δῖ 
Ῥαδυΐ πιυϑὲ δᾶνο Ὀδοη ἰπ ἴδ6 σοπδίδηΐ ΠδὈϊς οὗ 
Ὠελγίης ἴῃ 1158 [,4τἰπ ἔοττῃ αἱ τῆς τα ἴπδί Ὠ6 
τυτοΐο. 

ἐπ {δὲ ουὶ! 447] ἴπ (ἢς ἀδγ οὗ Ρ6Π|. 
ῥαυΐπρ ἄοπε αἱ ΤῊΐ5 τοπάθγιης 15 ργείεγα 8 

ἴο (Πδῖ οὗ ἴῃ6 πιαγρίη, ““ Ββανίης ονογοοπης 8}}." 

δϑέεΤΟΟ΄ 
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14. ϑίδηά τπεγείογε, μανίην γοὺγ 
Ἰοΐπ8 ρίγο δου γῇ τγυτῆῃ, πὰ ἢδν- 
ἱῆρ οἡ τῇς Ὀγεδβερίαῖα οὗ τγὶρῃίθοιβ- 
Π688 ; 

Ις Απά γουγ ἔεεϊ 5ῃοὰά σι τῆς 
ργεραγατίοη οὗ [ἢς ροβρεὶ οὗ ρβᾶςε ; 

Ι6 Αδονε 4|], τακίπρ τῆς 58} 1614 

14. δι.»ά ἱῤεγοίογε, ὅς ὌΠ ϑο]άϊοτ᾽5 
ΡΆΑΠΟΡΙΥ ςοπϑίβῖβ ἢγσὶ οὔ ἴθ Ὀοάγαττηουτ--- 
Ὡδπιοὶγ, ἴπ6 βίγαάϊθ, τῆς Ὀγραϑίρίδίθ δπὰ {86 
80ο65: ποχί ἴΠε ἐοἴθηςινθ δυτη5--- πῃ 516] δπά 
(ἢς ποἰπιοῖ; δηὰ ᾿αϑεὶν ἴδ οἤδηβινθ ννϑᾶροηῃ -- 
1Π6 συνογά. ὍῊ]5 νν 25 ἴῃ δοςουϊγεπιθεηΐς νυ] ς ἢ 
δῖ Ῥαὶ} πα σοηῃϑίδπον Ὀείοτγο ἢ]5 ογθ8 ἀυτην 
ἢϊ5 ἵν νο γϑατϑ᾽ πρΠβοηπιεηῖ. Ὑπὸ ΟΠ 58 η 
ῬΑΠΟΡΙΎ, δηδυνετηρ ἴο παῖ οἵ {Π6 5ο] θοῦ δηὰ 
Βογνίηρ ὼγ ἀθίθηβινθ δηᾷ οβδηβινθ διΙτη5, 15 
γῆ, τ ϊθοιιδηθθθ, ργεραγαίίοῃ, αι ἢ, βαϊνα- 
ἔοη, ἴμ6 δ ογὰ οὗ Οοά, ἴο ννῆιϊιςἢ ἰ5 δά δὰ 
ΡΓΑγοσ. Οὗ Ιρηδίυ5᾽ Ερί5]|6 ἴο Ῥοΐγοδγρ, 
ς. ΥἹ, 

γέ αδο ἢ ΤΣ κίγάϊθ οποϊγοϊθά ἴπῸ Ὀοάγ 
Ὀεῖονν {πΠ6 Ὀγοδϑίρ᾽αΐς, Κοερίηρ 6 διτῇοιγ ἴῃ 
115 ρῥίδοθ δῃὰ σιιρρογίης [Π6 ϑυνοτγά, 
ἐγ} ὙτυΠιΪπε55.- τς Ποηθοῖ ἀργρἢϊ- 

Π655 ἴπδΐ ν}}}} ποῖ [16 οὐ ἀσοεῖνο 15 ἴη6 ρίγαϊθ, 
δὲ 40] Ὀορὶη5 (45 ἰπ ἵν. 2ς) ἢ [Π15 44} Υ 

0.56 1ἴ 15 Θβϑεπίδὶ ἴο ἴῃ ΟἩτιϑιῖδη σπατδς- 
ἴογ, δπά νἱτδουΐ ἰξ ἔπεγο σα 6 ὯῸ Υἱγίῃο, 
Ρἰεῖγ, τε] ρίοη, οὐ Πρ ϊθοιιβηθββ, Ο , [58]. χὶ, ς, 
ὙΠΟ ἴΠ6 νογὰ ἰ5 ἰγδηβίδιεα ἴῃ ἴπῸὸ ΑΟ.. ὉῪ 
“ι {Δ} 1 Ππ655 "--- ““δης στρ πίθου σηθ55 5ἢ4}} δ 
186 κἰγάϊε οἵ ἢ15 οἷη5, δηὰ δι (1 η655 {πὸ σίγα δ 
οὗἉ ὨΙ5 γοί 5." 

ἐδε ὀγεασρίαίε οὗ γὶσ διεοισπε.1 ΤῊΣ Ὀγθδϑῖ- 
ὈΪδῖθ, σονογίηρ ἴἢ6 οἤοϑῖ, ννᾶθ δΒΟΠΊΘΙΙΠΊ65, 
1Ὠουχἢ ποῖ αἰννᾶγϑ, ἰοϊτηθά οἵ ἴννο ρογίϊοης, 
ἴῃ ἴῃ6 Ερίϑι]Ὲ το ἴῃς ὙΠοββαϊοηΐδηβ, νυ θη 
ΒΟΠῚΘ ἴδῃ γοᾶγβ ᾶβο, δῖ Ῥδὺὶ παά ᾿κοηρὰ {Π6 568 
ἴννο ρογίίομϑβ ἴο [4 πὰ ἴονο (1 ὙΠ 655. ν. 8). 
Νονν 6 γόβϑογνεβ (Δ ἔογ {πὸ οιπιβοδίίοη οὗ 
(ἢ 516] 4, ἀηὰ Ἰοοκίηρ οἡ ἴπ6 Ὀγεαβιρίαῖθ 85 ἃ 
δίῃ ρ]6 ρίεςθ οἵ διππουγ, ἢ6 Πηά 115 σογγο Δ ν6 
ἴῃ “" τη ϊοουβηθ55,᾽" 1ῃδῖ 15, ἴῃ 6 404} 7} νυ ϊςἢ, 
ὙΥΠΟΙΠΟΙ ᾿ηννγουρῃΐς οὐ ἱπηρυϊοὰ, οὐ Ὀοΐῃ, Ὀ6- 
Ιοηξβ ἴο πὸ πιᾶῃ νν ΠΟ 15 }υ51:1ῆΠἀ ἃἀπαὰ 5Δηςῖ!- 
βεὰ. ὙΠῸ ἰάθα οὗ (6 Ὀγοαϑίρὶ δία Ὀθηρ γρῃῖ- 
ΘΟΙ3Π655 ἰ5 ἴάκθὴ ἔτοπὶ [54]. 1χ. 17, “δ ρυΐ 
Οὔ τ ῃθουϑηεβ85 845 ἃ Ὀγολϑίρ᾽δίθ.᾽" 

16. ἐδὲ ῥγεῤραγαΐοη 9 ἐδ φουῥεί οὗ ἘΠΕῚ 
Ἀσδάϊηθοθβ ΟΥΓὁ ρτεραγθάηθβϑδ, "νι ἢ 15 ἀογὶν 
ἔγοπι 6 φοϑροὶ. δῖ ΡΔ0] 5ρϑοῖβοϑ {Π6 ξοϑρεὶ οὐ 
ξοοά (ἰάϊηρϑ 45 Ὀδίηρ [Π6 ξοϑροὶ “"οἵὐἉ ρϑᾶςθ, 1ἴὴ 
Δ]]υϑίοη ἴο, πὰ ραγίϊαὶ οἰϊδίιοη οὗ, [534]. 11}. 7, 
“ Ηονν Ὀδαθ δα] ἀροη ἴΠ6 πιοιιηϊδίη5 τὸ [ἴῃ 6 
ἔεοι οὗ δίπι ἴμαὶϊ Ὀγηροίῃ ροοὰ {ἰἀΐηρ5, [μὲ 
ΡυΠΙ5μοὶ ἢ ρεδοθ." ΟἸϑβδιιϑθη ΠΑΡΡΙΥ ρᾶγὰ- 
ῬὮΓΑ565. ὁ ργορδγδίοη ἡ ΌΥ “4 νἱξογοὺϑβ 5ρ]- 
τιίυα] οὔ οἵ πηονοπηθηῖ," Τδιυδβεοά, 845 ἢδ 
ςοηοείνοβ, ὈὉγῚ ἴπ6 ροβροὶ οὗ ρϑᾶςθ, Ὀδοᾶιϑε ἴῃ 6 
Ἰαϊζοσ γσεῖμονοϑ 4}1 οὐδίγιςίοη ἴο ἴπ6 ϑβριΠτυδὶ 

ἘΡΗΈΕΘΙΑΝΘ5. ΚΙ. [ν- 14---18. 

οἵ [αἴτῃ, τνβαγεννιτῆ γε 538|.8}} θῈ δὺ]ε 
ἴο φιεηςὴ 411] τῆε βεῦν ἀλγῖβ οὗ τῆς 
νυ Κεά, 

17 Απά τακε τῆς Βεϊπιεῖ οὗ βαϊνα- 
τίοη, δηά πε ϑννογά οὐ τῆς ϑρίτγιτ, 
ΜΒΙΓἢ 5 τῆς ννογά οἵ σοά: 

18 Ῥγαγίηρ αἰνγαγϑ νγιτῃ 4}} ργάγεγ 

116. ὙΠΕΙΘ ΤΊΔΥ δ6 ἃ τεΐργεπος ἴο Εχοά. χίϊ. 
ΧΙ, ΧΗ. 18. 

16θ(ἁ “ἄδουε αἰῆ Ὑδαῖ 5, ονὸσ δηὰ ἀῇϑονε 
411 τη6 Ὀοάγ-ἀΥγτηοιγ βροοϊβοά, Ξ 

δὲ «ῥἰοἰ] ὙΠοτα νσεσὸ ἔπῦο 5} 16185. ῬὍΤὮ]15 
15. {Π6 ἴασγο βῃ!ο! ἃ νυ ῃϊςἢ ῬοΟΪΥ 5 ἀοβογθε5. 5 
ἔουγ δες Ἰοηρ πὰ ἔννο δηά ἃ ἢ] ἔοι Ὀτγοδά, 
οονογίηρ ἰπογείογε ἴθ νυβοΐθ ρούβοῃ : ἴ {γρ᾽ῆες5 
1πῸ Ἰονίηρ {πιϑὲ 'ἰπ σοάα νῆες ρῥτοϊθεϊς [ἢ 
Ομ ϑεδη δ] θνοῦ ἔγοπι ἀοιδῖ5 πὰ ἔγοισι ΠΥ 
ὀχοοϑϑῖνο (5655. 

ἐδό δεν ἀαγ}] ΜΙΠΑΣΥ ννοᾶροπ5 Κποῦσῃ 
ὈγΥ ἴπε πᾶπῖὲ οὗ »ηαἰϊεοίί ; ἸΏΟΥ τὸ βροοιδοὶ 
Ὀδοδυδϑε ΠΟΥ νέα ἴ86 πιοδί ἀδηφεέγοιι οὗ 
[1 ]551165 δὲ {πὶ {Ἰπ|6 ἱηνοηϊοα, 

17. δὲ ῥείνιοί Σ᾽ σαἰπ"αἰϊοη)] Τῆς ἱπιᾶρζο 
15 ἀραίῃ ἴδκοη ἕτοπι [54]. 1ἰχ. 17. “"" Ησ ρυΐ 8π 
Βοϊ πλεῖ οὗἉ βαϊναϊίοη οἡ ἢ 8 ῃοδά." ΑἸγεδαγ ἴῃ 6 
Αροβίῖε μπδὰ δάοριθα δηὰ επίαγρεὰ ἴῃς ᾿άθᾶ ἴῃ 
(μὲ Ερ ϑι]ο ἴο {πὸ Τ βοββδαϊοπίδηβ, “ ρυιῖης οἱ 
ἴογ ἃ ἐεηπητι πΠ6 ΒΟΡΘ οὗἉ ϑαϊναίίομ " (1 Βεβϑβ. 
ν. 8). Ηργα ἢ ποῖ ΟἿΪΥ ἀοοίψηδῖοβ ἴπ6 Βεὶ- 
τηεῖ “ἴΠ6 ορο οὗ σοαἰνδίίοη," Ὀμΐ ο4}15 1ἴ ““ πὸ 
ΠοΙπιοῖ οὗ βαϊναίίοη,," ϑαἰναϊίοη Ὀείης ἴο [86 
Ομ σεϊδη ποΐ οὨΪγΥ ἃ δορο, Ὀυΐ ἴῃ [15 ἀεξτες ἃ 
Ργέβεηΐ ροβϑοβδίοη, ὅνε τὲ δἰγοδὰγ ἴῃ “ἃ 
βίδίε οὗ βαϊναίιοη." 

ἐδε “αυογά ο7 ἐδε ϑρίγὶ!, «υδίερ ἐς ἐδὸ «υογά οὗ 
Οοα] Τῆδ νοτζὰ οἵ Οοά (λη ὀχργεββίοῃ υἱϑρά 
Ὠΐη6 {{π|6ὲ5 ἴῃ (ἢ δι ΐης ΕΡ!51165, δηά ποῖ 
ἰάδητιςδὶ νυ ἢ [ἢ ἘΠΘΟ]ΟΡΊΟΔ]Ι ἴοστῃ “ἀπὸ ἊΝ ογὰ,᾽" 
τηδὰδ ἕδη] αγ ἴο 5 ὈγΥ ἴἢ6 ΟροΠΙηρ νοσγϑος οὗ 
δὲ 0008 ΟΟοϑΡ61) πιθᾶῃ8 δὴ υἱζεγαηςο ὑγο- 
οάϊηρ ποῸπὶ Οοά, δηὰ ϑρϑοῖδ!ν {ΠῸ Οοθρεὶῖ, 

τ το οὐ ργοασῃοά. [{ 15 {πὸ ϑσυνογὰ οὗ {πὸ 
ϑρι γι, Ὀοΐ Ὀεσοδυβο Ἀδνοεϊδίίοη 5 [π6 ννοτῖ οὗ 
(6 ϑριπί, δπὰ Ὀεσδιϑα ἴῃς νον ἀοεβ ποῖ 
56ΓΥ6 85 ἃ βυνογὰ Ὄχοθρῖ πὸ ϑρ1| ἰοδοἢ 115 1.56. 
Το [δ σάγηδὶ τηϊπὰ ἴπ6 νυ τἴεη ΥΝ οτγὰ ἰ5 ἃ ςο]- 
Ιοςτοη οὗἉ δπεϊθηϊ ἢϊβίογιθβ, ἰαν'ϑ, ἀπά ᾿πουρ ἢ 15 
οὗ πιδῃ, υϑθῦ]} ἴῃ ΠΟΙ ἀδῪ Ὀυξ πονν δια ῦ δ 
ἴογ 1π6 πιυϑθυπι; ἰξ 15 ΟὨΪΥ͂ ἰπ ἴπΠ6 Παπάβ οὗ 
[Π6 τλᾶπ ννῆΟ 15 δη]  ϊοποά ΌΥ 1πῸ ϑρίτι οἵ 
Οοά {παῖ ἴὲ θεσοπηα5. “" υἱοῖς ἀπά ροννεγῆι, 
δη (ὁ 5ῃάγρεῦ ἴῃδη ΔηΥ ἱννο-εὐρεὰ πυσογά, ρίετο- 
ἴῃς ὄυθη ἴο {πὸ αϊνιαἀΐπα ἀϑυπάσε οὗ σου] δηὰ 
ΒΡ Πί, δηά οἵ ἴῃς Ἰοϊπῖβ πὰ τπηᾶττονν, δηὰ ἃ 
ἀἸβοθγηογ οὗ (6 ποι ρηϊ5 δηᾶ ἰηϊοηίβ οὗ [6 
Πεαυς ἡ" (Ηεῦ. ἵν. 1:2). Ουγ [μογά, πῃ Ηἰς 
τογρίδίίοῃ, μᾶ5 ξίνθῃ ι.}.5 Δη δχδιηρῖὶο ἣονν ἴδ 
Μιυοχά οὗ Οοά πρᾶν 6 ιιϑεὰ 845 ἃ ννϑᾶροῃ οὗ 
οἴεηςο 85 ννῈ]] 25 ἀδίθηςθ. 

186. Ῥγαγίπῷᾷ αἰκυαγ.] Ὑδὸ βνοσὰ οὗ (ὃς 



ν. 19--23.} 

ἃη4 ΞΡ] σδιίοη ἴῃ πε ὅριτγιο, δηά 
ννδίςίηρ, τῃεγειηῖο νὰ 411} ρεῖβε- 
νεγάῃςε πα βυρρ]!οδηίοη ἔογ ἃ]} βαἰηἴβ ; 

19 Απά ἴογ πια, ἴπαῖ υτζεγαηοα ΠΊΔΥ 
δα ρίνεῃ πο π|6. τῃδξς 1 ΠιΔΥ ορεῃ 
ΤΥ τηουτῇ δο άΐγ, ἴο πιᾶκα Κποννῃ 
Πα πιγϑίεγγυ οὗ τῆ ροβρεὶ, 

20 ἔογ ψῇϊςἢ 1 πὶ πῃ δηλ θαβϑδογ 
εἀαών, Δ Υἰῃ Βοπάς : τῆδῖ ΠπΒεγείη 1 ΤΏΔΥ 8ρεᾶϊς 
ἐκτυος δο]άΪγ, 451 οὐρϊ τὸ βρβᾶζ. 

᾿ΡΙΞΟΠΟΥ. 

ΕΡΗΕΘΙΑΝΘ5. Ὁ. 

21 Βυῖ τῃδῖ γε αἶβο ΠΊΔΥ ποὺ ΤΥ 
ΔΙΔιτβ), απά Ὦονν 1 ἀο, Ἵ τους, ΕἾ 
δεϊονεά Ὀτγοῖμεῦ δηὰ ἔδι τ μ] πιίη!βῖοσ 
ἰη τῆς [Ι,οτά, 541} τπᾶλκε Κποννη ἴο 
γου «αἱ τῆϊηρβ: 

22 ΝΒοιῃ 1 πᾶνε β8επὶ υπῖο γου 
ἴογ τῆς β4π1|6 ρυγροβε, τῆλ γε πιιρῃῖ 
Κπον οὐγ δῇαίγβ, δπὰ ἐῤαὲ ἢε ταϊρῆϊ 
σοπλίογτ γουγ ΠΕΑΓΏΌ. 

232 Ῥεᾶςες  ὲ ἴο τῆς δτεΐδγεη, 

ϑρισιξ σδηηοῖ 6 τ ΠΥ νυ ]ἱο] οὶ ὀχοορί ὉΥ ἃ 
ΤΏΔη ὙΠῸ ἰ5 ἴῃ σοηϑίδηϊ σοπηπλιπίοη νυ ἢ (ἢ 6 
δρίγις ΌΥ Ὀγάγοῦ. δῖ Ῥδιὶ (πογθίογε οδηηοῖ 
διυι τοίογ ἴο ργδγεγ 'ῃ σοῃποχίοη ἢ ἴῃς ννογὰ 
οὗ Οοά, τπομρὰ 6 ἀοθβ ποῖ πδηὶὸ ἴδιο ἡάνεί!η 
οὐ ῥέἑμνι (88 ψὸ ταῖς ὕᾶνο Ἴχρεςίθα) 85 ἰΐ8 
σομηίογρατγ. 

ἐπ δε ϑριγ] “45 ϑριγζι4] τηθη,᾽" ᾿ιι5ῖ 85 
“1ηὴ ΟἾγισῖ " ὈΘΠΕΥ τηθΔη8 “ ἃ5 ΟἾγΓΙ5- 
τἰλπ5." 

ἐδεγειο} ὐηΐο ρῥγάγογ, ννῆιοἢ ἰ5 ἴὸ 1ἴπ- 
εἰυάθ ᾿ῃηϊογορϑϑοῃβ ἕοσ δὶ] {ποὶς Ὀγοῖποσ (ἢ 5-» 
κἰΔΠ5. 

195) 2ο. ῬΕΚΒΟΝΑΙ, ΑΡΡΙΙΟΘΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ 
[΄Α57 ῬΚΕΟΕΡΥ. ΟἿ (ΟἹ. ἵν. 3, 4. 

19θ. “πώΟ γὴν μι] ἘἈλδῖβεγ, ἀπά 18 σὰ 
ὈΘ.Δ1Ζ, [Π6 ῥγοροβιίίοη Ὀθίηρς ἀἰβογοηΐ ἔγοπὶ 
τῃηδί υϑεὰ ἱπιπγχοάϊαἰοὶγ Ὀοίογσαε. δῖ Ῥδυϊ ἰ5. ποῖ 
σοηῖοηϊξ νυ ἢ ἃ ξοπογαὶ ργεςερῖ οὗ ᾿πἰογο βϑΟΥῪ 
Ρτάγοτ, Ὀυϊ 45Κ5 βρες!}}ν ἔογ {ΠΘΙΓ ᾿πίε βϑ ἢ 5 
1ῃ ὈεΠδΙέ οὐ διπηϑοὶῦ ἴῃ ἢΪ5. ρῥγοβϑθηΐ οἰγου- 
βίδῃςεϑ. 

ἐῤαὶ 1 »ιαῦ οῤεη »ι7 νπιομἱδ δοίἐϊγ, 10 »ιαλδ 
ἐἀποαυη)] ὕμλαῦ ΤΏΘΩ ΣΟΡΘῈ ΙΩΥ̓͂ ἸΩΟΌὮ, 1 
ΣΩΔΥ ὉὈΟ]ΑῚΥ ΤΔ.8.09 ΚΠΟἾὟΙΩ. 

ἐδὲ »γΠΊΌΓῪ ΟΥ δὲ σορῥῤεῆῇ δῖ Ῥδυὶ] τεΐιΠ|5 
ΣΙ ἢϊ5 ἰαϑὲ ννογάβ ἴο [Πς πιδίη βιιδ)οςξ οὗἨ ἢϊ5 
Ἐρί5:1ε---ἰθ τηγϑίογυ [παῖ ἀόννῃ ἴο {Π6 ᾿γεβϑεηΐ 
ἔπηθ ἴἢς ΠΟ]. ννοτ]ά οχοερί ἴῇ6 ἴονν5 δὰ 
Ὀδεη Θχοϊυάοα ἕτοηι (ἢ Κπονν]οάρο οὔ ἢ οοά 
εν 5 δηὰ ἔγοπι ἴῃ ραγιςϊραίίοη οὗ ἴδε Ὁ]655- 
ἴῃγ}8 οὗ (6 σονοῃδηΐ, νυ ἢ} πον ἴπλῖ Κηονν- 
ἰοεάξε δηά ρασιϊς!ραϊίΐίοη νγογὸ [ἤγοννῃ ορεη ἴο 
81} ηδιοῃϑ. 

20. ἔον ἀυδιο ]1 ανἌ"ραπ ανιδααάον ἐπ 
δοηΔ1}] 81 Ῥδὺϊ ννᾶ8 [6 Απιραϑϑδάου Εἰχίγα- 
ΟΥ̓ ΠΑΓΥ 5οηΐ νυ ἢ ἴῃ6 πιρβϑᾶρο οὗ Αὐἀορίϊοη 
δηά Ἀδοοπο]δίοη ἴο ἴδ6 Οὐοπῖ 65, Ὀυϊ 6 ννᾶβ5 
αἱ ἴὴὸ ργεβοηῖ τηοτηθηΐ δῃ δπιραβϑδάογ ἰῃ 
Ὀοηάϑ, πὰ ᾿ἴἃ ννγᾶ5 ἢἰὶ5 κποννῃ δίίδοῃπηηθπηί ἴο 
Οοητ 65 ννηϊοῆ δὰ ἰδ ἴο ἢϊ5 Ὀδίηρ τηδάθ ἃ 

[ε 5 τἸδουρῃς τπδῖ ἴῃς ὀχρτγοβϑβϑίοῃ 
““ηὴ Ὀοπάς,᾽" πιοῖθ {ΠΠ ΓΑΪΪῪ τοπάογοα ἴῃ ἴΠ6 
ταλγρῖπ ΟΥ̓ “ἴῃ ἃ σμαῖη,᾽" τοίειβ ἴο ἴδε 51] 5}6 
Ἄοδδίη ὈΥῪ ΠΟ ἢ δἰ5 τς ἀγπὶ νν45 ἰδϑιθποὰ ἴο 
ἴδε 5ο]άϊοτ᾽5 ἰοῖς ἅττῃ. 

ἐδαί ἐῤεγεὶ] Ὕδπαϊ 15, ἰη ἴδ6 πιδίϊοσς οὗ ἴῃς 
Οὐοβρεὶ πιγϑβίεσγ. 

αν 1,:1.--.- οι. 111. 

ΟοΝΟΙΌΒΙΟΝ ΑΝῸ ΕἾΝΑΙ, ϑαιῦ- 
ΤΑΤΙΟΝ. (ΟἿ (ΟἹ. ἵν. 7. 

4]. ἐῥαὶ γε α0] Τῇ νογὰ “4]50᾽" δά- 
τηῖϊ5. οὗ ἔουγ οχρ᾽δηδίίοηθ. σ. δῖ δι] πΊΔῪ 
τήθδῃ Ὀγ ἴδο “γα 4150 ᾽ δα βδόνϑσδὶ σῃιιγοῦ ἴο 
νοἢ ὙΤὙςίου5 σαπὶθ ἰῃ ἢδὶ5 ἸΟΌΓΠΟΥ 8ἃ5 Π6 
οαγτιοα τΠ6 οἰγουΐαγ ἰοϊζεῦ---ποῖ ΟὨΪγ ἘΡρἢαϑίδῃϑ 
Δηά [1,δοάϊσεδῃϑ, Ὀυΐ “γὸ Αἰϑὸ " ἃ5 νν6}} 845 
ἴμεν. ἃ. Τηο "" 4150 τῇδ πᾶνα 5]!ρρϑά ἔτοπι 
ἢ15 Ρδη ἴῃ ἴδοὶϊϊ τγείογεησθ ἴο ννῃαίΐ ἢ δὰ ᾿ι5ΐ 
νυτιεΐθη ἴῃ ἴπ6 Ἐρίϑίϊο ἴο ἴῃς (ὐοϊοβϑίδηβ. [}ὴ 
ΟΟΙ. ἵν. )η μὲ ἴ6115 [86 (ὐοϊοβϑίδηβ ἰπαΐ Τ Ύ ςΝΙ- 
ουβ 5ῃουϊὰ πιᾶκθὸ κπονγῃ ἴο ποῖ ἴδ ϑἴδίθ 
παῖ 6 ννᾶβ ἴῃ: {86 ντγοῖθ ἴῃ Εριβίϊθ ἴο {Π6 
Ερμοβίδηβ ἱπηπιθάδίεὶ Υ αἴογιναγάβ, πα πηρῆϊ 
ΥΟΓΥ παίογα! γ πᾶνα το] {ποπὶ δηὰ 186 οἵ μοῦ 
Αϑἰδῖϊς ι, ἢσιϑιδηβ ταὶ Τ γςἢιςι5 5ῃοι]ά “4190 
ἱπίοστῃι ἐῤορι ἃ5. ἢ ννουἹὰ ἱηΐογπὶ ἴἢ6 (ο]05- 
βίδηβ. 4. δῖ: Ρδὺ] ΠΊΔΥῪ τηθδη ἴπδὶ ἃ5 6 πδὰ 
Ὀδοη δηχίοιιβ ἴο κπονν οὗ ἴποὶγ ννε ἕδγο, ξὸ 
ΠΟΥ “4150 πλιισί θῈ ἱπέοττηθά οἵ μἰ58.Ύ 4. Ης 
ΤΩΔῪ τοῖο ἴο ἴδὸ Ἀοπίδη (ΓΙ 5114η5---" [δῖ 
γο, ἃ5 ΜῈ] 25 ἴποϑδε ἤθῦθ, ἸΏΔΥ Κκῆονν ΤΩ 
ΔΙδιγϑ." 

Τγεῤίαω, α ὀείουεά ὁγοίδεῦ απά ΠΕΥΠΣ 
»ηηΐσίογ ἐπ ἐῤο 1ογ ἢ ΜΝ ε ἢγϑί ἤθαγ οὐ Τςῆὶ- 
οι ἴῃ Αςἴβ χχ. 4 85 δοσοζηρδηγίηρ ϑ[ δι] 
8ἃ5 δὲ τεϊυγηθὰ ἔτοπὶ ἢἰ5 {Π|γὰ πη 5ϑ ΟΠ ΑΓῪ 
ἸΟΓΠΘΥ, ῬΟΒΘΙΌΪΥ ἴῃ ἴπΠ6 σμαγαοῖο οὐ ἃ 
ἀεϊεραῖε οὐ ἴῆ6 Ομυγοῦ οὗ Ερβοβυβ (1 Οογ. 
Χχνΐ. 3. 4) ἴο ΟΔΙΤΎ Αἰπὶ5 ἴο εγιβδίεπι. Ηξ 
νγΑ5 ἢ δὲ Ῥδὰ] τῇ 15 βγϑὶ ᾿πηργϑοηπιεηΐ ἰη 
Εοπιθ ὑη{]] δοηῖ ὈΥ ἢἰπὶ νν ἢ πὸ ἘΡΙ51165 ἴο 
1η6 Ερδοβίαπβ απὰ (Οοἰἱοββίδη5 ((]. ἱν. 7), 
δηὰ δραὶπ Πὸ ἰσ ἢ πὶ ἤθη 6 νυγοΐθ ἴῃ6 
Ερίβι]ε ἴο Τιτ5 (ΤΊΣ. 11. 12) ἂπὰ ἀυπηρ (Πδ 
ΘΑΤΙΥ ρατί οὗ ἢἰβ βοοοπὰ ἱπιρηβοηπιοηΐ (2 ΤΊ πι. 
ἷν. 12). Εογ δϑουξ ἰδῇ γϑᾶγβ ἐπογοίογε ἢθ 
ΔΡΡΘΑγβ ἴο ἢᾶνο “ ΔΙ ΓΒΔΠΥ πϊπἰϑιογοά ἴῃ (ἢδ 
Ιοτὰ " ἰο 51 Ῥαμυὶ 85 “ἃ δεϊονοά Ὀγοΐδογ." 
Τῆς νογὰ ὁ" πη !ϑίου "ἡ 15 56 ΨΟΠΟΓΔΙΥ ποῖ 
ἰοο μη] Δ} }Κ (οἔ. Αοἰϑβ χῖχ. 22). 

Δ. ἤῥο»ι ] δανε “επ: ῬτοΌΔΟΪΥ, “ ΝΏοπι 
Ι 5Ξεηὰ." 

εο»ογέ γοιῦ δεαγ ἡ Ἐδίθοσ, “Ἅ ΘῃσοῦΓΑΟ 
δηὰ 5ἰγεησίμοη γουζ Ὠοαγίβ.᾽) 866 ἐϊ]. 12. 

48. 10 {δὲ ὀγείόγο"] Νοῖς ἴπε δύβοεπος οὗ 

20 

4 1---24. 

577 



578 ΕΡΗΕΘΙΑΝΟ. ΓνἹ. [ν- 24. 

δηὰ ἴονε ψ ἢ, ἔτοπλη (ὐοά ἴονε ουὖγ ],ογὰ [ε5ι5 ΟἩγίϑε "ἢ η βίποο- τ, σὰ 
τς Ἐλίθεῦ δηά ὟΝ Ιοτὰ 7εβ5ι8 τἰγ. Απιεπ. γρδαᾷ 
Ογίβι. 

. « Υυείίεῃ ἔτουι Ἐ' ἴο ἴδε Ἐρὰ 
24 ὐγᾶοα δε σῇ 411} τῆδπὶ τῆδῖ ἀρριαιλνοοι Τγοδίουα. ἐ Ἐρδεξίδῃς ἢ. 

Ἰπαϊνί ἀν] 5α]ιιϊατίοηβ, Ηδ βρεᾶκϑβ ἱπάεβη τε Υ, ἐπ σἰποεγ 7} [ἱτ, “ἴη ἱποοιταρεοη." Ῥτο- 
ἴῃ ἴΠ6 τῆϊγὰ ροϑύϑοῃ, 50 45 ἴο ἱποϊἀθ ἴῃ ἢ]15 ὈΔΌΪΥ ἰξ πλεδῃϑ “νυ ἢ δη εἰεγηδὶ δη υποΐδηρ- 
ξοηογαὶ ἔδγεννο!! ἴθοθθο ποσὶ μα δὰ ποῖ ἱἰηρ ἰονὸ""--- ἰονε [δῖ ἀοθβ ηοΐ ζῳῴτίακο οἵ [86 
γἱβιῖοα. ἘΓΑΙΕΥ ΟΥ σδργ οἰ οιισπεθ5 οὗ ἢυπιᾶη ἰονα, Ὀυΐ 

44. Ογακεῖ ἴῃ Α]} [π6 βατίϊος ἘΡρίβίϊος ἀπά ὨΘΥΟΥ [4115 ἴῃ {15 ᾿ϊξδ οὐ ἴπ [δὲ Ὡς ἢ 15 ἴο 

ἴῃ πε Ἐρίβε]α τὸ {πὸ ῬΒΠΙρρίαπβ 88 Ῥϑὰ] βρε-'. τ τοο Τὶβ ἰάεα 15 ἐχργεββεά ἰῃ ἴπε ρορυϊὰγ 
οἶῆεβ ννῆοβε ργᾶσε ἰΐ ἰ5 ἰῃδι 6 ἰνοκεβ, νῖζ. Ὠγπλη: 
παῖ οὗ οὔὖγ [οτὰ [ἐδὺ5 Ομ γϑί. [ἢ ἐδ Ἰδίοσ “ Απά οὔγ ἰονε 15 ονε ἔοσ ενεσγ, 
Ἐριβεῖεβ {πῸ ἐχργεβϑίοη 45 ὈΕσΟΙΊΘ 50 ἔΑπλ]αῦ ογ ἰὰ Ι5 ἔογ [εϑβυβ᾽ βαᾶζε. 
τηδί 1ἴ σἂπ ὈῈ υ5εὰ ΔΟβοϊυἴεὶγ νυ πους ἔξαγ οΥ., ΟΥ. νι (ἢἷἰβ πὰ] ργάγεγ 86 ἡ Άγηϊπρ οοῦ- 
τηἰδυ πἀεγβίδηαϊηρ. 566. Οὐ]. ἱν. συ; τσ Τίπὶ. ΠΡ ἴῃ τ ὅοσ. χνὶ. 22. 
Υἱ. 21: 2 Τίπ). ἱν. 22. ΤΙΐ, 1]. ἃς. ΟΕ, αἰϑο τ ΤΗΙ5 νογὰ ϑβου]ὰ Ὀ6 οπιτοά, ποῖ 
ΗδεὉ. χιΙὶ!. ἃς. ἡ 6 ΔυϊοΙ Υ οὗ [86 θεβὶ Μ55. 



ΡΗΠΙΙΡΡΙΑΝΒΘ6, 

ΙἹΝΤΚΟΣ. ὕΟΤΙΟΝ. 

ῬΑΟΞ 

Ι. Οεμαείοη, ἀπά Οδαγαείεν 97 Ἐρῤίεἐΐε ς 79 
Π. Ρδιδδῥὲ απὰ ἐς Οβαγεῦ . 580 
Π. Ρίαςε απά Τιν»ις 9 «υγίηρ. .. 581 

δῚ. ΟΟΟΘΑΒΙΟΝ ; ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟἨΑΒΑΟΤΕΚᾺ. 

ἡ δ ις ἘΡΙ5[16, δἴομα διωοηρ ἴῃς οχίδῃηϊξ 
ΕρΙ51165 οἔϑι, Ῥδὺ] ἰο ἴῃ6 (βυτσοῆα5, 

ΔΡΡΘΔΙΒ ἴο ἢᾶνα ἃυίβεη ουὔΐϊ οὗ ἃ ρϑυβοῃδὶ 
,Οοςάδίοη. Τὴ ῬἈΜΠΙρρίαηβ ἤᾶνα βθηΐ 
ἃ σοί υξίοη ἰονατὰβ ἢϊ5 βιρροτί ἴῃ 
ἢϊ5 ᾿πιρτϑοητηθηῖ. ΤἬΏΘΙΣ τΘΘ5ΘΏΡΕΙ, 
Δίϊου ἃ ἀοἶαν σαυβοὰ ἢτδὶ ὈΥ ἢ15 ΖΘΔ]Οι5 
ΤΩΙ ΠἸϑίγαϊ!οὴ5 ἴο [ῃ6 Αροβίϊβ, δῃά αἤοτ- 
ΨΑΙας ὈΥ ἃ ἀδηροίουβ 1Π|Πη655, 15 δῦουϊ 
ἴο τεῖΐυστη ἴο ἴθι. Τῆς Αροβίὶθ [465 
[ῆ6 ΟΡΡοΥΪΌΠΙΥ οὗ βϑηαϊηρ ὈΥ ἢϊ5 μαπὰ 
(ῃϊς Ἰοιίοσ οὗ [πάη κϑ5 ἔου {πεῖν ριῆ. 

[τ Ὀδαῦβ, δοοοσάϊηρὶγ, ἃ Ῥεου δι]γ 
ῬΘΙΒΟΠ4] σμαγαςίοσ. [{ 5 ἴῃς ἰείῖοσ οὗ ἃ 
ἔποηὰ ἴο ἢ]5 (τιθηάβ, σταῖμοσ ἤδη [Π6 
ἘρΙ5116 οἵ τῇς Αροβίίαε ἴο ἢϊ5. ἀϊβεὶρ]ββ. 
ΤΠ οἰτουτηβίδησαϑ Μ Ώ16]1 τῆ Ἰδἀ ἴο ἴῃ 6 
στρ οὗ τ, Τπουρ [Π6 ρΐδες [Π6Ὺ 
ΟΟΟΌΡΥ ἸῺ ἰἴ 15 51ὴ4}} πὰ Ἰησοηδβρίουουϑ, 
τιμαῖς τΠδιηβοῖνος [ο]ῖ τῃχουρθουϊ [ἴ :-- 
ὩοραίνοΙΥ, ἴῃ [ῃ6 αὔβεηςς οὗ ἀδῇβηϊο 
ἀϊάαςςξς οὈ͵εοξ ΟΥ τηϑίποάϊςαὶ ἃτγαηρθ- 
τηϑηΐ, οἵ 411} ἴοῃδ οὗ δι ΠΟΥ ΟΥ ἑοττηδὶ 
ἰοδοῆϊηρ ; Ροϑιιίνεῖγ, ἴὰ (ῃ6 ρἷον οἵ 
ῬΘΙΒΟΏΔΙ ἰδοιηρ δηὰ ἰθηᾶοσ ψαττηϊῃ οὗ 
ΘΧρτοϑϑίοῦ ΠΟ ροσναάς τῃ6 ψΠΟΪΟ. 
Ἐν ΓΥ ΠΘΓΘ, ΤΔοΥΘονοσ, 1ἴ 15 ᾿τρ] 164 τῃδὶ 
[ῆ6 ἴθ οὐ ΨΏΙΟΩ ἴῃ6 ψυοῦ σἰδηᾶς 
ψ ἢ τΠο86 Ὡς δάήγοββθϑ, ἃ16 οὗ βηρυαῦ 
δΔηὰ τϑοῖργοοδὶ σομηβάδηςα δηὰ δῆδξοςοη. 
γε Ιδασγῃ ἰῃαϊ. οη ἴπδῖσ ραζί, [Π15 τοοθηΐ 
εἰ ᾿ς Ὀυϊ [η6 τϑῆθνναὶ δῖε δὴ ἰηΐοτγναὶ, 
ἴο Π6ΙΓ (ΔΙ ΠΟΥ τὼ ΓΠΠϑί, οὗ ποὶγ δαυ θοῦ 
ΠΑΓΕΒ ἴοι ἢ15 ψεϊίασο. γε ρετοεῖνε [ἢδϊ, 
ΟἿ 5 ραᾶτῖ, ἴῃς ἰδοϊηρς εἰβοῃοῖα 50 
ΒΘΏ 5, ΠΝΕΪΥ ἄνοῖβα ἴο (ἢ6 5επιίδηςοθ οἵ 
ἀορεπάδηςσ, νι ταῖς τ ΚΟΘη Ρ]ΘαβΓα 
ἴῃ ΓΕΒΡΟΏΒ56 ἴο ἴῃς οεπηρ οὗ ἢϊ5 δεϊονεὰ 

ῬΛΑΟΣ 

ΙΝ. Οὐπίεη:. . .. . τ... 5ὃς 
Ψ. Οεπωίπεησις ἀπά [πίζτ) . . . 589 
ΝΙ. πα Ὁ. Ὁ... 6. 891 

ῬΗΠΡρΡίαημ5. ΥΠΙΘη ἴσο ἃ ἤδασί 50 
τοοναα, ἴῃς ΕΡ᾿ 5116 πδίυσα!!Υ Ορθῃ5 1 
ψνοτάς οὗ τῃμδηκίιϊ ἰονθ,--- τῇ [Π6 δο- 
᾿Κπον]εαρτηδηϊ οὗἉ [Ποὶγ δ] ρία! σγταρδίῃυ, 
δηὰ [ῃ6 δδιγαῆῶοα οὗ ἢὶ5 ῥῦδυύθιβ ἴὺῸσ 
[6. Ηδθδ ρτοοεδᾶβ ἴο [6] οἵ ἢϊ15 
Ῥετβομδὶ σοηάπίοῃ, δηὰ οὗ ἴῃ6 Ῥγορτβϑβ 
οὗ ἴῆς Οοθρεὶ ἰη ἴῃ6 ΟἸ ψἤθησα Ὦς 
το ς5,--- 5 ἴο ἰπθηᾶς οὗ ῇοβα Ἷοοῦ- 
σα ἴῃ ἢὶ5 οὶ ίατα δηᾶὰ ἢὶβ ψοῦκ Π6 
ἰ5 ΠΥ ἀϑϑυσγεά, Ης ἀεραῖεβ ἴΠ6 χυθϑθοῃ 
ΠΘΙΠοΣ οὗ τ[ῃ6 ἴνο ἴο ῥτγεΐδεσ, 16 οὐ 
ἀεαῖῃ, 45 ἰῃ ργέϑθηςς οὗ ἔΠεηάϑ ρτὶν]ροὰ 
ἴο ονοῆθασ ἰῃς 5εογεῖ 56] σουητ 1 585 
οὗ δΪ5 ἱηπιοβὶ 5σρι, Ῥογάβ. οὗ Ὄχῃοτσία- 
ἴοι (Ο]]ονν,---οὗ δἀταοηϊίοη, οὗ ἀοοῖίπηδ ; 
Ὀυΐ 41} υἱϊετεὰ ἴῃ ἰονίηρ 5ο]οϊταάθ, 
δηα ουΐ οὗ Πὶ5 διϊπθθ5 οὗ ποατῖ, νι 
ΠΑΙΟΪΥ δηυνμοσα ἃ ἴους ἢ! οὐ ὈΪδπια 85. 
τπουρἢ δυρῃϊ ΕΙῈ 8}1155 ἴῃ ἴΠ6ῚΓ [16 ΟΥ 
(αῖῃ. Ηδς ρᾶυδεὲ5 ἴὰ ἴῃς τηϊαάϊςθ, ἴο 
ΒΡΘαΚ οὗ ἢϊ5 ἢορε οὗ σεν βίης ἵπεῖα, 
οὗ βομάϊηρ Τιμοίῃγ, οὗ ([ῃ6 τεΐυγῃ οἵ 
ἘΡδρῃτγοάϊυ58. ὙὍΤῇδ ἰμουρῃϊ οοουγθ οὗ 
Ῥοβϑιῦϊς ρετ] ἴο {Π6ῈῚΓ βριπῖυ] νε]}- 
θεοὶ ἔἴτοῃη δυο 6.]] Ἰηῆἤυθηοθθ 85 
816 Πίδ διουπὰ Ὠϊη 85 ἢε ντίεβ (566 
θεῖον, 8 111., Β, 11..}, ἀῃὰ 6 ἀΐρτθϑ5565 ἰηἴο 
ἃ βἴεσῃ ἀδηυποιϊαίίοῃ οὗ ἔαϊδαε ἴθδοῦοῦβ 
δηᾶὰ σοΙτυρΌηρ, ἐχδρῖθ5. [{15 ἠοῖ {Π] 
ἢ ἄγαν πθᾶσ ἴῃς οἷοβθ, ἴῃδϊ [Π6ῖγ ὈουΥ, 
Ἐποιιρἢ ΔΡΡΑΥΘΙΠΥ Ρῥγαδθηΐ ἴο ἢϊ5 τηϊμὰ 
ἴῃ της [6 ΟΡΘΠΙΩΡ νεῖβεβ, δηὰ αἀΪ5- 
[πον τείειτεά το ἡ ἤετα ἢθ βρθαᾶκβ οὗ 
Ἐραδρησοάϊιιβ, ἰ5 ἀἰσγθςῦν τηθπ!οηδά δηὰ 
ἀυ]γ δοκπονϊθάρεα ψ ἢ [ΠΔ} 5. 

νη ε τὐτὴ ἴο τῆς παιταῖίνε οἵ 81. Ρδὺ} 8 
ΘΑΙ ΟΣ τοδί οηβ ἢ [ῃς ῬὨΠΡΡίΔη5, ἴο 
ἴτας (ἢ6 οπρίῃ οὗ ἴῃς τηυῖυδ] δἰίδοῖ- 
τηθαΐ, διμάϊην ἢ 1 (ἢ6πΠΔ ΙΏΟΥΘ 
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580 

Ἰπτηδίοϊγ τΠΔὴ ΜΙ ΔῊΥ οὐ ἢϊ5 οἴπογ 
οὨ] ἀάτεῃ ἢ ΟὨγβῖ, οὐ νι ἢ [18 ΕΡΙ5116 
15 [ῃ6 δοιάϊηρ τθοοτά. 

δ11. ῬΗΙΠΙΡΡῚ ΑΝῸ 115 Γ(ΗΌΚΟΗ. 

ἫΗΙ5 ἢχβθί νὶϑιί ἴο ῬΏΠΡΡΙ ψγὰ8 ἃ 
ΤΩΘΙΊΟΥΑΌΪΘ ΟἿΘ, ἃ5 τλαυκίηρ ἃ ἴδί- 
ἸῺ Ροϊηΐ οἵ οσδρὶϊδὶ ἱπηροτίδμοα ἰῇ ἢ 5 
δΔροβίοϊίς σοῦτβε. [Ι͂ΐ 1 ἣς ἢγϑί δηϊοσρά 
οὐ παῖ ψογκ ἢ Εθτορο, νὨΙ ἢ 5 Ρ 4 }1Ζοά 
ἢϊ5 ϑεοοηά ΜιϑϑιΟ ΔΎ [ΟὐΓΆΘΥ (Α.Ὁ. 50-- 
51). ὈΙνὶη6 ᾿ῃἰἰτηδίίοηϑ, Γοϑισαὶ ΠΡ ΟΥ̓ 
Ἰηνιῦηρ, Ὠδά βῃαρεὰ ἢὶ5 σουτβθ ΤΌΤ] 
οοηίγαὶ Αϑὶὰ Μίηοσ ἴο Μαδοράοηϊδ.} 
ΝΟΔΡΟΪ 5,5 ὈΥ τοαϑοὴ οὗ 115 βθουγε τοδά- 
βίοδα, ννὰϑ παζισα ν [Π6 ροϊηΐ ἤθτα ἢθ 
δγϑῖ [ουσῃεα Εὐτορδδῃ 501] ; Ὀὰϊ ΡΠΠΡΡΙ, 
οὗ ψῆϊοῦ ΝΘΑΡΟΪ8 πιὰ Ὀ6 οΔ]|16α τ 6 
Ῥοσί, ννὰβ ἴῃς ρῥίαςθ σῆοβδῃ ἴο τεσοῖνα ἴῃς 
δυδῖ Τροηϊηρ οὗ ἢ15 αἰνὶπ δ σΟΓΩΠΊΙ5510Ὲ 
ἔογ Εὐτορα. 

Α. Τὴ6 οἷν νὰ8 ψ6]}1] συ! ἴο 6 
ἴη6 5οθὴς οὗ δὴ δοίϊοῃ 80 το θηΐοιβ. 
1 τθοδ}}ς ἴῃ 6 ΠΊΕΙΊΟΥΥ οὗ ἴῃς ρτεαῖ Κίηρ, 
ῬΏΡ οἱ Μαςβάοῃ, ψῇο, αἰἰγαςῖθα ὈΥ τ 6 
σοτητηδηαϊηρ, ροϑιίοη οὗ (τθηϊάξ (δ 
4 ΤὨτασίδη ἴον), ἂἀπὰ ἴῃ6 θα! ἢ οὗἁ 115 
δο]ά τηΐηθ5, 561Ζεα 1ἴ (Β.Ο, 3ς 8), τηδὰς 1 
ἃ ἵτοηΏεγ ΟἿ οἱ ἢΪ5 Κιηράοτῃ, δηά ἃ Ὀα56 
ἴον ἴῃς ἰλγβθαίηρ ρΡΙδὴ5 οὗ «οησυδβί αἤετ- 
γνατὰ 5 σαγτ θα ουὐξ ὈΥ 815 ρτοαῖθγ 80},-- 
δηα οδ᾽ δὰ 1 ὈΥ͂ 15 ον πδῆϊα, Τῆγαθ 
σοὨζΓΙ65 ἰδίου, [Παΐ ΡΟΒΙΠΟΏ,---ἃ Ρ855 ἴῃ 
(Π6 ρτοαῖ πιοιηΐδιη ὈΔΙΓΙΘΙ ΏΙΟΊ ρυδγάς 
Μαορδαοηΐα, αηὰ ὈδὨϊηὰ τ ὕτοθος, οἡ τῃ 6 
ΠΟΥ δηὰ δαβί, ἀοσηϊηδίηρ ἴῃς Πιρἢ- 
ΨΑΥ Ὀεΐνεση Αβια δῃηὰ Ευτγορα,3 τιαυκεὰ 

1 Αεῖκ χνὶ. 6-1ο. 
3 2. τι; χχ. 6,---δηά ποίΐςβ Νον (ναϊΐο : 

ποὶ ΕΞκὶ σανδῖῖο, 8ἃ5 (Ὁ ουϑίπότγγ ᾿πουρδῖ, (εν ίη, 
“81. Ρδυ],᾿ 1., χὶ.). “1 γα5 ἴῃς ἱπναπαῦ]ο Ἰαηὰ- 
ἵησι ρίας ἴοσυ ἔγανθὶϊοεῖβ Ὀουπὰ ἴογ τῇς Κα 
Ἐρπαΐα." (16.). Α5.α ροτῖ ᾿ἴἰ 5.}}} τεϊαϊῃβ βοπιδ- 
τσ οὗ ιἴ5 οἱά ἱπιροσίΐδῃςς. δ" [Βυ]Ἱρατγία), 
ψὨϊςἢ υπηᾶετ δε ἰγοαῖγ [οἵ 5. διοίβηο) Ἔχϊθηάβ ἴο 
ἴἰιε Ἔρεδῃ.. . . τοαυῖγεβ ΝΟΥ τηδίοταὶ γοάιοιοη, 
Τι ἰ5 δββοπίαὶ ἴμδὶ ϑαϊοηΐοα σημα Οσυναίία ΞλουἹά 
Ὀς Κορὶ δ ἃ ἀϊβιδῆοε ἔγτοηι ἴἢς ᾿υτίΞαϊοτίοη οὗ 
ΔΩΥ 5ἴδίε ᾿ΙΚΕΙΥῪ ἴο {41} υπάογ ἴῃς ἰηθποηςος οὗ 
Ἐυβοῖα,." (Μαγαυΐς οὗὐ 854] 5 θυγγ, “ Β]υῈ Βοοκ,᾽ 
7Ζμγάεν, Νο. 39 (1878), Οργγεροπαάίρπες γείαψίρσ 
ο ἐλε Ορμργας: οΥΓ δεγλμ, Νο. 3). [ἴ νᾶς ἰῃς 
Ὀἰγἤρ]δος οὐ Μεδειεῖ ΑἸΙ, ἄτξὶ Πογδα ΠΆΓΥ ῬΆΞηδ 
οὗ Ἐργρί. (Τοζετσ, " Ηἰρῃϊαπάς οὗ Τγκογ, 111.) 

8 τὸ δὲ μέσον. .. τῶν λόφων δίοδος ἦν ἐς τὴν 
Ασίαν τε καὶ Εὐρώπην καθάπερ πύλαι. (Αρρίδῃ, 
“Β.(:᾽, Ι΄ 6ςο.) 

ΙΝΤΕΚΟΒΘΌΟΤΙΟΝ. 

ἰτ οὐδ ἴο θ6 ἴῃς βεϊά οὔ (6 ἀδοιϊςῖνα 
Ὀδῖι]Ὲ (Β.Ο. 42), ἴῃ ψῃϊο Βπιας δηὰ 
(αϑϑιαβ, τηονιὴρ εδυναγαά ἰοσ (ἢ6 ἢηδὶ 
δίτυρρ]θ, δπηοουπηίεσεα τἢς φασινασγα δα- 
γνδῆςα οὗ Απίοηγ δῃὰ Οεσίδνιϑ ; δηά ὉΥ͂ 
(Ὡς ἀείδαϊ δηὰ ἀθαϊῃ [οἷς οσγας ρσοϑβίσγαϊε 
αἱ ἴῃ6 ἔεεῖ οὗ [ῃες ὙΠυτϊην!Γ5. 

Ἐχοορῖ, Πονγανουῦ, ἴἢ 115 ΔΘΘΟΟΙΔΠΟῺ5 
ΜΠ της Ὀερπηίηρ οὗ ἴῃς Μαςεάοῃίδη 
ἘΤΏΡΙΓΟ, δηὰ ἢ τῃς (4}1] οὗ (ῃΠ6 Βοχηδῃ 
ἘΘΡΌΌ]Ο, ῬΏΠΙΡΡΙ ννὰ5 ποῖ, ψῇθῃ ἴῃς 
ΑΡοϑβί]ς ἢγϑδί βδηΐϊοσοά [ἴ, ἃ ρτεαῖ οἵγ. [ΙἷἊ 
νᾺ5 “ ἢγϑοι," ἢ ποῖ ἴῃ σϑηκ, θα τλοσεῖν ἴῃ 
[ορορτάρῆϊοαὶ οτάθσ, ἴο οὔθ δθῃϊεπηρ 
Μασςσεάοῃϊδ ἴσοπιη ἴῃς εαδσὶ Βιυῖ ναὶ ᾿ἴ 
Ἰλοκαά οἵ ᾿ηάἀϊνι 4] ἱπηρογίδῃςθ ννἃ8 ἵΏΟΓΕ 
ἴδῃ σοπιρεοηϑαῖεα ὈΥ 115 τεργοϑεηϊδενα 
σμαγδοίθσυ [Ι[{ δἱοοα οὐ Οτζδϑαοϊδῃ 50]Ϊ ; 
ἴῃς ᾿ἰδησυάᾶρο, ϑᾶροβ, δηὰ σε ρίοη οἵ 
115 Ρορυϊαίίοη εῦα Οτοοκ;3 κΧἴ5. ΟΠΡΊΩ 
Δηα 115 ΤΙ56 δοϊοηρ ἴο ἴῃς Πιβῖοῖγ οἵ 
Οτεεοθ. Αρϑιῃ, 1 ννὰ5 ἃ οϊωδῃ (οΪΟΥ, 
--ΙΑιϑοα ἴο [παὶ ταὴκ Ὁν Αὐυριικῖις, ἴο 
Ὀς «αἱ οὔςα 88 ουϊροβίῖ οὗ ἴῃς Ἐοχζηδῃ 
Ῥτονίηοα δηα ἃ τῃηοπυπηδηΐ οὗ ἴΠ6 ν]οῖο 
ἴλδι τηδάς ἢ Ἰοτὰ οὗ [ῃς Ἐογηδῃ τνου]Ἱά; 
Ὀἰδηϊθα σι 4 Βοτγηδη ες [οπλεηῖ, οὗ 
ἴ(ἢς τεοιηηδηῖ οὗ ἴῃε Απηϊοῃϊδῃ ραγῖγ ; 
βίγαϊρΊ δ γ, ἃ Ἀοσηδῃ ρΑυ 50 ; 1Π ΡῸ]}- 
{ἰο4] σοηδι τα οη, 4 “ τηϊηϊαΐυτα Βοιηθ." 
ΤΠουρῇ ποὶ [156] ἃ σθηῖσε οἵ σοτωσηεσος 
ΟΥ οὗ τηδπυίδοζυγο, ἃ νγὰ8 ἃ β'δίίοη οὔ 
ἴτὴ6 στοαὶ Ἑρπαίδῃ νήαγ, δῃ!ὰ τγουρῃ ἰἴ 
Ραββεά, βαβινασὰ δηά νεβδινασζα, ἰἴσϑάθτϑ 
ίτγοσῃ 84}1 ραγίβ. οὗ ἴῃ6 εἴῶριῖισθ.0 (οπι- 
ὈΙηΐηρ ἴῃυ8 ἴῃ6 νο τηδίη σοηδτιεδηίς 
οὗ Ευτορθᾶῃ [1ἴὸ, σιν δηΐγδηθοα ἴο 
Ἔν σΥ εἰεηθηΐ ταὶ Εὔτορα ἄγεν ἴο 15εἰ 
το ἴῃ6 ψιάθυ ᾿ἴἶὸ πιϊθουῖ, τ ψγὰ5 ἴα 
811 Ροϊηῖβ ἃ ἴυριοδὶ οἱἵγ οὐ Ευτορε, κἴ 

1 Αεῖς χνὶ. 12 ;---566 ποῖο ἴποτο. 
3 ΦὙὝὙΠε Μαοδάοηῃίδῃβ ςοσίδ! ΠΥ ἽΡΓΞΗΣ ΓΙ 

6556 η{14}}γ ατοοκ ρθορ]ο ἴῃ Αἱ] πιαϊοσιδὶ τεβρεςῖϑ, 
αἱ 186 Ἔρος} οὗ τοῖς Ῥολῖςο4] δϑοοεπάςῃςυ." 
(Μυτγο, " Δηιίεηῖϊ ὕτεεςς,᾽ 0, 11., 9.) 5εε 
ΜΏ]Ιοσ, “ ογίαῃς,᾽ [ηἰτοά,, 3; ΑΡρχ. 1., “Τῆς 
Μαςραοηίδης,, δὲ 290-16 (Τυίηε!] δἀπὰ 1, ον 5᾽5 
Τιδη51.). Ορ. Ἡεσγοάοι., Ν1Π|., 137, 138. 

8 Ῥθϑοῃ (αββίυς, “Η. Ε.,᾿᾽ 1.1. 
4 ὅ6ς ἢτβῖ ποῖς οὐ Αοἰϑ χυὶ. 12.--“" ζοειῖς ν]}}ε 

δτεοαας τερευρὶέε ἀε Ἐοπιαίπβ, εϑὶ σοπγπῖς ἰξ 
βυτῦο͵]ς ἀς ]᾽ εἴαι βοςὶαὶ ἀς Ἰ' Οςςοϊάςηϊ ἃ ςεῖϊε 
ἐροὰς.. .. ἴΑ 5Ξοεἰέιϊέ ραΐεπης εα Επγορε εὶ 
τεργέβεηϊές ἀδὴς ῬὨΣΠρρεβ ἀπε παδηϊὲγε ἴουι 
ὰ ἰαϊ! σέπόγα!α." (ΚΠΙϊεῖ, Ιηἰτοά. ἴο " Ῥδϊ.10- 
Ῥίδῃς.) πα Ἐοπιᾶμ ςοἰοηῦ ἴῃ ὄτεεςς δῃ 
δρίϊοπις οὗ ἴῃς ἀσςηῖ!ς νου], (Βρ. ΥΝ. τὰϑ.- 
νου, [πηἰτοὰ, ἴὸ ῬὨΠρρίαμ, ἹΝ.)--- Ὑμδὶ 



ἹΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

οβειεὰ ᾿ἰβεῖῦ 48 ἃ δὶ 5ἰδίίΐο᾽ῃ ἰοῦ ἴῃ68 
Ῥἰαμῆηρ οὗ ἴῃς διαπάασα,---ἢτϑὶ γαϊϑϑά ἴῃ 
[ῃς Εαϑβί, Ὀὰιϊ ἀεδϑιϊηθα το ἢᾶνα 1 ἴῃς 
ἵν εβιὶ [5 στεαίεδι δηὰ δϑϊάϊηρ {ΠῚ ΠΏ Ρἢ5, 
--«οὐ Ηϊὰ ποβξε Κιηράοπι νγὰ5 ἴο γ56 
ἴῃ [)6 πιὴβ οὗ ἰῃς Κιηράοπῃς οἵ [ἢϊ5 
ψνου]Ἱά, 1561 {{ο δίδηὰ ἔοσ ὄνοσ. 

Β. τ. Τῆς οἰτουμπηθίδησοδ, ΒΟΎΘΥΘΊ, 
ὙΏΙΟΝ διιοηάςά τῆς δνεηῖ, νοῦ, ἴῃ (ἢ 6 
σομηθησοιηθηΐῖ, οὗ τῇς 5ἰπιρίθ, Οχ 
(τῆς ἢγϑοὶ ϑαρῦαιῃ 2 οὐ ἢὶς βοὐουσῃ ἴῃ6 
Αροϑβῖϊε, ἢ Τιμλοῖηγυ, 5114ς5, ἀθὰ ΤΚα, 
“541 ἀονῃ δηά βρᾶκε υηΐο ἴῆε ψοϊηδη,᾿" 
--τεργεϑεηης τἴἢ6 76 ]5} σΟΠΊΓΔΙΏΠΥ 
οὗ τῇς οἰϊγ, ον ῆοπὶ το ἰουμπα σςοη- 
δτοραϊοὴ δἱ ἃ Ῥγοβειοῆα ἰ Ὀἷδες οὗ 
Ῥτάγθτ), ουϊδιάς (ἢ6 ραΐῖθ5, ὉΥ ἴῃ6 τίνοῖ- 
δα6,---Ξἰοο ἔδνν, ἰἃ δδϑοϑῶβ, ἰο ἢᾶνα ἃ 
ϑγμαζοσαθ. Ομ οὗ ἴΠ|656, 1,γάϊα, Α5ϊδῃ 
Όγ ὑἱγτῖῃ, δῃηὰ πὸ ἀουδὶ 4 ῥτγοβεγίθϑϑ, 
ΜΠ τελαγ (δὰ Ὀοϊονεά, ννα5 ὈαρίϊΖεὰ 
ἢ ΘΓ ἔλτηγ, ἀπ οροηθα ΠΟΥ Ὠουβα 
ἴο (6 Ὀδάτοῖβ οἵ ἴῃς ροἷαά τἰάϊηρ8. Α 
δρᾶςε, ψὲ ἂῖε οὶ ἰοἱὰ ἢον Ἰοηρ, οἵ 
αυϊοῖ Ρτόρτεθς δρϑιδιὶ; Ὀτουρῃϊς ἴο ἃ 
βϑυάάδῃ ἃηὰ νὶοϊεπὶ οἷοθα ὈΥ οἰτγοιπι- 
βίδησεβ οὗ βθρυϊασ δπα ϑιρογηαίαυζα] 1Π|- 
Ῥοτῖ, Βγ οαβίίηρ οὐδ ἴῃ6 “ΞΡ: οἵ 
Ῥγίμοι " ἴτοῖῃ ἴἢ6 ϑοοϊῃϑδαγίηρ ἀδῃη56]͵,3 
ΨΠ)Ὸ Τασορῃϊζοα ἴῃ [6 δἁμοβίοϊις Ῥαμά 
“(6 βδεσγναῃῖβ οὐ [ἢ Μοβὶ Ηϊρῃ σοά;," 
ϑῖ, Ραμ] ἄγειν ἀοννῃ οἡ ὨϊπΊ5 6} δὰ 931145 
ΔῺ ΔΏΡΤΥ ΟἸΪΟΓΥ ἰτοτ ΠΟΙ Οὐ Π6ΓΆ, δηταρεά 
αἱ (ῆς ο55 οὗ [Πεδὶτ δανθ᾽ 5 στ ὁ ΨΠΙΟΝ 
{ΠΕ ττααφὰ ; [ο]]ονεὰ ὉΥ ἃ Ὀυγοί οὗ 
ῬΟΡυΪαγ ἴγεηζυ, ἀπ δὴ ἸΠ]εραὶ αηα ογιαὶ 
ουΐγαρα οἡ ἴῃς ρατί οὗ ἴῃ6 Πυυτν!γα οὗ 
(ἢ6 οἰἴγ, ψῸ βοουτροα τΠ6πὶ δπὰ ἤσπηρς 
ἴοῖὰ πο ρῆβϑοη. Τῇῃε ϑαπὴς πρὶ δὴ 

(οΐοηγ, νϊοΐ ννὰς τόσα ἤὶ ἴΠΔΠ ΠΥ οΟἷδοσ ἴῃ 
τῆς Ετερίγα ἴο Ὀ6 Ἄοοῃϑδίἀογοὰ ἴῃς τοργεβεηίαζινε 
οἵ πρεγα] Κοπιο. (ἐλ Ηονβοη, “1,|}|0ς, 
ἃς., οὗ 81. Ραμ], 1Χ.)---δες αἷἰθϑο Βρ. 1 ρὰῖ- 
ίοοι, " ῬἈΠΙρΡΡΙ ς᾽ (Ἰϊγοά, 11Π1., ρρΡ. 48--ς2). 

1 Ὦδη. ᾿Ϊ. 44.-- οποογπίησ ῬὨΠΙρΡὶ, 5ες (ῃς 
οορίουϑ5 ἀξίαις ρίνεη ΌῪ ἤεᾶη Ηονβοῃ, 845 ἄρονυς. 

Δεῖ ΧΥΪ. 13 ἀπὰ 566. ; 866 ποίε5 ἴΠογα. 
8 Αςἰβ χνὶ. 16.---ὴς τᾶν πᾶνε Ὀεϊοηρσεά ἴο 

δοπια Ἰοςαὶ οτγάᾶςϊε οὗ Αρο]ϊο [νδλημ5), ᾿νῆοβα 
τΟΥΘἢὶρ, ρῥτεναϊεηῖϊ ἴῃ Μαοεάοηϊα ἔτγοπι δδιὶΥ 
εἰπιεβ, ννᾶς ὑγοῦδΪΥ ἰπϊγοάυοοά ἕγτοαι νώλέμηε 
οῃ Μι. ΟἸγπῖραβ. (δες Μι))οσ, ὁ θοηδης,, 11., 
ἱ,, 8 2, δηὰ ΔΡΡΧ. Ι.. ξ 23). τον Ῥεγθδρβ (45 
βοζηεξεαρροΞο) οἱ Ὠ᾽ οπγϑας, ψἤοβε ογάοϊα διηοηρ 
τῆς δαίγας, ἢ 115 Ργορἢθ'5 (Βε551), δηὰ οδιεῖ 
Ἐ λλόβρς Ἄρροδᾶῖβ ἴο ἤανα Ὀδεῃ Ξἰἰυαϊοὰ οἢ ἃ 
11 (λόφος Διονύσου) εἶοξε ἴο ΡΒΙΠρρί. ((ρ. 

ἘΙετοάοῖ, ΝῚΙ.,11Ι, 112, ν ἢ Δρρίδῃ, 45 αρονα.) 

᾿ΒΒΣ 

δατίμαιακα οροηθδά [ἢ 6 ῬΥΊΒοη ἰἰοοσβ, δηὰᾶ 
τηοναα {Παὶσ αἶοσ ἴο 5εοκ οὗ θεῖ ἴῃ 6 
Κηον]θάρε οὗ 5Ξαϊναίίοη, ἀπά ἴο τεοοῖνα 
ὈΔΡρθπὶ ἴῸΓ Ὠἰπιβοῖ δηὰ 41} ἢϊ5. Ναοχὶ 
ἄδγ, αἵ [Π6 τεαιαϑί οὗ ἴῃς δ αττηθα στηδρὶ8- 
(ταῖθς, ἴπδυ Ἰοίς τὴς οἰ(γ. 

ΤῊΣ ΨΟΥΚ ννὰ8 ἴπ8 δηἀθα ΔΌτυΡΙΪ, 
γοῖ τοΐ ἰὴ ἴδυτο. Τῃς ΟὨυτοῦ οὗ 
ῬΏΠΙΡΡΙ, βιϑίθοσγη οὗ ἰδὸ Οσβυγοῆοβ οὗ 
Ευτορθ, ἢᾶ5 σοῖὴς ἰμῖο Ὀδίηρ. ἴῃ [ῃ6 
ουδὲ οὗ [,γαϊα, πεῖς ἴῃς Αροϑβίϊς ἴοοῖϊ 
Ὧ15 Ιδανα οὗ “τῇ Ὀγζοίῆτοη," Ὁ τῆδι ΟΠυτοὴ 
45 ἰουῃά 4 ἰοςαὶ παδιϊαίίοη. δι ϊηοῖ 
ὨΔΌΟΠΑΙ 65, νἀ εἶγ ἀϊβεγεηῖ τα κα δηά 
ΟΔΙΠΠρβ, τα Γαργαϑθηϊθα ἰῇ ἴῃς ἢχϑῖ 
Τοοοτάθα σοηνετίϑ ;---ἰῃς Ὀυτρ]ς- ἀφα]οσ 
ἔσο Αϑιδ,---ἰῃ8 ἀϊνϊηίης 5ἰανε- Ι], δρ- 
ῬΑΓΤΘΏΓΥ 4 Οτεεκ,---ἰῆς Ἐοχηδη [Δ 1] Υ, 
ΤῊΘς 5ο]άϊθτβ οἵ τῇς Ογοβθθ μὰν ἴοσ ἴῃ 6 
ἤγϑὲ τ{ἰπ|6 σοῖὴθ ἰηΐο (οἰ ἰϑίοῃ τ 186 
ἔγεηζυ οἵ ατεακ συ ρογβθτοη, ἔοσ (ἢ 6 ἢγϑῖ 
{Πππ|6 δῃσουηίοσεα ἴῃς τίρουγ οἵ ἴῃς ροῖ- 
ϑαουξϊηρ Κομδη; υῖΐ πᾶνε ἰινεὰ ἴο 
εἶνε πῃ κ5 ἔοσ νἱεΐοτγ. ΟἩσιβιδῃ Ποβρί- 
1Δ1πἰΚ,---ἰὴθ ΟΠ γισίίαη. ΒΟυΒΘΠΟΪα, ---ἰῃς 
6404] τρῃϊς οὐ ννοπίᾶθῃ ΜΙ τὴ [ἰὴ 
ΟΠπϑιίδη ἰδ ἀπὰὶ νοσῖ,---τῆς σεσθρίοη 
οὗ ἴΠ6 5ανα ἰηΐο ἴῃ6 (γιβίίδη σονθηδηΐ, 
---4] τἴῃδ56 Τμαγαςίθσϑῖοβ, ἀδοιηδα ἴο 
Ὀς ἀονεϊοροα ἴῃ τλ6 ἔππιγο Ομυτοῇ οὗ 
(Ὠσιβῖ, ἀμ ἴο τοησνν ἴῃ6 50οἱδ] οἰδΐδ οὗ 
ταδηκιη, σῃον [Πδπλθεῖνες. ἀςβη Εν ἴῃ 
ἴῃ ὈποΓ γεῖ (}}] τεοοτὰ οὗ [6 ὈδρΊ ΠΏ Ρ5 
οὗ τὴς ῬΒΠΙΡΡΙΔη Ομυτοἢ ρίνοη Ὁγ 8. 
1Κ6.2 Α5 τῇς οἰἵγ νγὰβ ἃ γεργδβεηϊδῦνα 
οἵ Ευτοραδη οἰ[|65, 50 ἴῃ ἴῃς παγγαῖνα οὗ 
ἴη6 ἰουπάδιοη οὗ τς Οδυτοῦ ἀο νὰ βθοιη 
ἴο ἀἰθοθσῃ ὈΥ δηίοιραίϊίοη δηαὰ ἴῃ ρεττη, 
(ἢς ΠΙδίοτΥ οἵ ἴῃς ἐοτῖαπα65, [ἢ ἰηΠυδης65, 
Δα [ἢ6 δομί ναπιθηῖβ, οὗ ἴῃ6 δῇεσ ἀρδ5 
οὗ ἴῃς {0πϊνοῖ54] Ομυτοῦῃ ἴῃ ἴπε ΕἸΏΡΙΓΘ 
ΜΏΙΟΏ ὨδΔα [5 σε πΤα ἴῃ Εὐτορο, Ὀυῖ ἰῃ 
115 σοιῃρδ585 ἱποϊ δα τῆς νοτ]α.3 

2. ϑθνεῖαὶ γϑαῖθ αἰαρβεὰ Ὀείοτε ϑιῖ. 
Ῥδὺϊ τεαϊυγηθα ἴο ῬΏΜΙΡΡΙ. Βυῖ οὐὔΐ 
ἘΡΙ5116 ται ῆδς (ἰν. 15, τ6) (παῖ Ὀεΐοχθ 
Ὦδ νν»ᾶβ ἸΏΔΩΥ τηοηίῃβ, ΟΥ ὄνθὴ ψ 66 5, 
δοῃα ἤοπὶ διηοηρ ἴπδθπι, {ΠΕΥ Ρυτϑυσά 

1 Αεῖἰβ χνὶ. 40. 
3 ὅεε ἴπεβ6 ροϊηῖϊβ Ὀσουρῆϊ οὐἱὐν τὶ τηυοῦ 

Ῥονογ Ὀγ Βρ. Πιρδιίοοϊῖ, Ιηἰτοά,, 11]1.,) 2, Ὀν. 52- 
η. 
8 “«Τῆυς ἴῃς οἰ νἱπάϊςαϊοά [5 οτγίρίῃδὶ 

ὭδΔη16 ((γερἐς ΞΞ Ἐουηἴα! ἢ5) ἰῃ ἃ Πρ εΥ δεηβ6, 
ίοτ ἴπ6 ἐπτῖσς ΝΥ εβϑι." (Μεγεσ, [εἰγοά. ἰο ῬΆΜΙΡΡ., 
δ 1.) 
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Ἀἶτῃ, “οησα δη δραΐη," στ (ἢ6 τοΟΚΘΏ 5 
οὗ [Π6ῖγ αἰϊδοῆγηθηῖ, 116 ἢ6 μὰς γαῖ 
“ἴῃ ΤΠ Οβϑα]οηο "ἢ (ἰῆε ποχὶ ΟΥ̓ ἢ6 
νἹβιτ64),---} Χὴα γεῖ ἀραϊὶη ““ψεη ἢδ6 ἀδ- 
Ῥᾶτίθεα οι Μαοδάοῃϊα" Απάνηδη ΜῈ 
ΠΟΙΏΡΑΙΘ ᾿ὶβ Δ5βθτι οη ἴῃ [6 ραβϑᾶρθ 
ΤΟΙο σά το,---ἰἢαϊ ἔγοῦλ ἢο οἴμοῦ Οῃυτοῇ 
ἀϊά μὲ ἴῃ ἴῃοβα δαγὶγ ἀδγς οὗ ἴῃς (σοβρεὶ 
δοςερὶ ϑβυβίθηδηςαθ βϑᾶνα ΟὨΪ ἤΠοπὶ [ἢ 6 
ῬὨΠΙΡΡΙΔ115,---ν ἢ (ἢ 6 ἔλοϊ βἰαϊθα 1ῃ δῃ- 
οἴμες Ερίβιϊθ, τῇαϊς ““ Ὀγθῖῦσοη ΠΟΙ 
γον ἥαςκιζογια ΞᾺΡΡ] δ ἃ " ἢ15 ψγδηῖβ ἴῃ 
Οοτητὰ αυτίηρ Ὧ15 τοὶ δο]ουσῃ ἰἤθΓο, 6 
416 Ἰεὰ ἴο ᾿ηίϑγ ἰπαὶ Όγ ἴἢδ86 Ὀγοίῃγθη 5 
ἢδηᾶβ Πὶ5 ῬΠΠΡΡί Δ ἔπεηᾶς ΟὔσΘ ΤΏΟΓΘ 
Τοηον θα ἴο ὨϊτΩ, δου ἢ6 Ὠδὰ ραβϑβά ἔγοῖῃ 
Μδοράοηϊα ἴο Αοδαδὶϊαᾳ, (ῃ6 Κιηάηθϑος τμαῖ 
᾿δα (ο]]ονγεά ἢϊπὶ ἰο Ἵ Π6 558] ῃἹοδ. ἢ 

4. ΠΩ ἴῃ ἴΠ6 σουγοα οὗ ἢϊ5 Τηιϊτα 
Μ᾿βϑιοματΥ Τούτου [ἢ ΑΡοβίϊς ἰγαν δα 
(57) τῇχουρῃ τῆς οἰ65 οἱ Μαςβάοηϊα,3 
6 ΙΔΥ ὧδ συγ ἴῃαὶ ἢ νἱϑιτο ἃ ῬΏΠΙΡΡΙ 
ψ ἢ (ἢ6 Γαϑῖ,- -- ΡΟ Αγ, ἃ5 ἴῃ ἢ15 Ῥτδ- 
Νουα Ἰουτηαγ, Ὀδίοτα [6 το. ἢ 
(ῃ6 τεϑῖ, ῬΏΠΙΡΡΙ νὰ [ἤθη ρδϑϑὶηρ 
τ(ἤτουρῃ τῆς “ δῇ]οξοη," 3--- ρεσϑεουτ!οη 
ΔΡΡΑΓΙΘΏΓΙΥ,-- ὙΠΟ «αἱ (παῖ [ἰπ]6 ΙΔῪ 
ἤδανυ οὐ ἴῃς Μαοθάοῃμιδῃ Οῃυγοῇ δ, 85 
γοοογάθα 1 ἢϊ5 ϑεοομα Εριϑιϊε ἴο (Π6 
(οί Δη5, το ἀυτίηρ τΠ]ϊς νὶϑὶς ἴο 
Μαοβάοηϊα.4 Αηά νψ ἢ (ἢς τστοϑῖ ηοὸ ἀοιυΌῖ, 
ππΉΔΥ, 6 ΤΩΔΥῪ ὙὙ6}1] σοη)δοῖιγα, Ὀσγοπα 
ἴὴ6 τοδί, ἴῃς ῬΏΙΠΡΡΙΔη5, ἢ ΔΏΒΨΟΙ ἴο 
Ὦ15 ἄρΡ6α] οὐ Ὀδἢα] οὗ [Π6 Ροοσ Ὀσείἤτεῃ 
οὗ Τεπιβαίθια, δουηάδα ἢ ἴη6 984Π16 
τοδαγ ὈΟΌΠΙΥ 85 ἤΔα Ρτοιηρίθα {πεὶσ βρῇ 5 
ἴο Ππηβο ες, 

4. ἘΔΥΪΥ ἴῃ 1ῃ6 πὐξε γεδύ (58), ου ἢϊξ 
τοϊυγη τόση Αςμαία ἴο [ἦδ64, ἢ ραϑϑθ 
[σου ρὴ Μαοδάοηϊα ἴο Ρ]ΠΡρΡΙ. ὍΤΏδτο, 
Ἰει Πρ 15 ΟΠ ΘΓ σοτηρδηϊοηϑβ “βοὸ Ὀείοτγε," 
ἢδ 5ρεηΐ ἴῃς Ῥαβοῆδὶ βεάβοῃ ὅ δΪοῃρ ΨΠῈ 
σὲ, 1Κ6 τ ΠΟ ΟΝ ΤΟΑρΡρΘαΙα 85 ἢὶβ 
σοΙηρϑηϊοη ἔου ἔπε ἢγϑι {π|6 5100 6 ἢ (45 
1 56 6Π}5) τετηδϊηθδὰ Ὀεῃϊη δἵ (ῃ6 οἷοβα 
οὗ τὴς ἢτϑί νιϑιῖ το ῬΏΠΙΡΡΙ ; δ [εἰ τῃοσγε, 

1 Ὁῃ. Αεῖς χνίϊ. 1, 14, δῃηά χνυἹ, 1-18, δπὰ 
2 (ον. χὶ. 9, νι ῬΏΠΠΙΡΡ. ἱν. 15, 16,---οὐ ν᾽] ἢ 
Ἰαιῖο νϑιῦβο8 566 ὕδῖον ποῖοβ δπά τεαίογεπος ἴο 
Ῥδ]εγ, "Η.Ρ.᾽ 

3. ΔΑοεῖξ χχ. Ὶ, 2. 
8. 2 Οογ. νἱ 1.1, 2. 
4 8εε Ἰηἰτοά, ἴο 2 (οσ,, 11. 
δ Αοῖβ χχ. 3-Ὁ. 
4 7. ΧΧ, δ (΄ ἕλεες, ̓ " “μ4᾽, 6 (τῶ ̓  “229. 

ὅ6ς ποίεῖδετσο, δηὰ οὐ χνὶ. το (“τεῦ), 4ο(““τ“ἠξν"λ 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΟΤΙΟΝ. 

1 ταΥ Ὁ6, ἴῃ οἤαγρε οὗ ἴἢ6 πονΐΪγ ἔουηάοά 
Μασδάοῃϊδηῃ Ομυτοῆθ5. Ὅῇυς οὗ ἴἢεος 
ἵἴνο ΜιββιοηΔΥΥ [ΟΌΤΉΘΥ5 1 Ἐλιτορο, [ἢ 6 
Ιαίϊεσ δηάβ θα (ἢ 6 ἔουτΓ Ὀδρδη---αἴ 
ῬὮΙΠΙΡΡΙ. 

5. Ετοιὴ [815 ροϊηΐ ΡΏΠΙΡΡΙ ἀἸβαρ ΘΟ ΑΓΙΚ 
ἴτοπῦ ἴῇ6 παγγαῖϊν οὗ ἴῃῆς Ασοῖβ, δηὰ νὰ 
Κηον ἰΐ5 ΟΒυτοἢ οὨΪν ὈΥ ἴῃς ρ]Πηρ565 οὗ 
115 Ἰηἴο ΟΣ αἰβο]οβαα ἴῃ οὖσ Ερισι]ο. α 
566 [ἴ ἃ5 Δη οΥραηϊζοα σοϊῃγηηγ, ἢ 
ἃ ΤΕρΡΌΪΑΥ ΜΙΏΙΒΙΤΥ (1. 1). Υἥε σὲ ἰἴῃ- 
ἰοπηθά τῃδὲ ἴῃΠ6 σᾶγα οὗ 118 Τ᾿] ΠΊ ΌΘΓΒ [ῸΓ 
1158 ἰουπάθυ, ἱηϊοισυρίοα ῸΟΓ 4 ψἢ1}6 ὉΥ 
Ιαοῖκ οὗ τθᾶηβ, παὰ ἤδϑοὴ τεηονθα ἴῃ 
{Π6 τ] 5510 οὗ ΕΡδρητσοαιϊις (11. 25 ; ἰν. 
190-18. γε ρμαίῃοσ (ἢαῖ {ΠῸΥ ΨΟΓΟ 
5 ΠἤσΠηρ ΡοΙβοουτοη ἴοσ ΟΠ 55 βάΚα 
(1. 27)-32390). Νε Ἰϑάσῃ ἴπαΐῖ ἀϊδξεοτσὰ ὃχ- 
Ιδσῖθα Ὀεΐψθρη ὑνὸ οὗ [6], σἢϊοῖ ψοσηθῃ 
(ἰν. 2, 43). [πὶ ἴδε δαγηδϑὶ πα σερεαϊδά 
Ἰπου!οαῖίοη οὗ ἴῃ6 ἀυγ οὗ ὑη 1 (1. 27; 
Ἰ. 2, ζζεο.), ψὰ 56θπ ἴο ἢανα δνιάθησα 
παι διηοηρ ἴμ6πὶ ἴῃδτε γγ͵χὰ9 4 ἰδ ἀΘΟΥ 
ἴο ἀϊνϑίοη,. Οἰἤογν 56, [ἤ6ΓΘ 5 ὯῸ [τᾶς 6 
οὗ τόσα] ἔαυϊο ἴο Ὀ6 τορυκοα ; ΠΟΥ ἰ5 
{π6γα δηγήῃετα ἃ πἰηὶ οὗ ἀοσίΠηδῖ Οστου. 
ΤΠΘΙα 15 ποίπιηρ 1η ἴοι ἴο τη (ἢ6 
{Παη Κῶ] ἰογ στ νι ἢ [Π6ῖσ ἐδ εσ ἴῃ 
Ομτϑὶ ἀνγθ}]ὶα οἡ [Π6 σοπίειαιρίαίίοη οὗ 
{πεῖν (ΔἸ ἢ δηα Ἰονο. 

6. ον οἵ νῆδη ἢς αραΐη ταν ϑ θὰ 
[Πετὰ, δοοοτάϊηρ ἴο ἢΪ5. ρυτγροσα ἀξοϊαγοα 
ἴῃ 115 ΕΡΙ5116 (1. 25--.2 ; 11. 24), γα δἃ16 
ποῖ ἀἰγεοῖγ Ἰηοτπηθα, Βυΐῖ (μαΐ ἢς [}}- 
Π16ἀ ταὶ ρυΐροβθο, νὰ Ἰἰηΐεσ ἔσγοσῃ (ἢδ 
τηθητίου οὗ ἢϊ5 ἸουτῆεΥ “1πἴῖο Μᾶςο- 
ἯΩΝ ἤη [ῃ6 ΕἸγϑὶ Ερίϑ:] 6 ἴο ΤΙΠΔΟΙΝΥ͂ 
Ι, 
-: τ Τῆς 5 βασυεξηῖ Ὠδίοῦγ οὗ ΡΠ ΠΡΡΙ 
15 ψΘΙ]ΩΙΡῊ ἃ ὈΪαηκ. δε Κπον τῃαϊ τὴς 
ῬΒΠΙΡΡίδη5 οὗ ἃ ἰδῖδοσ ἀν, βαγὶγ.ὰ (ἢς 
βεοοηά σδηΐυγ, εχίοπαεά ἴἰὸ ὅ8ῖ, [ρ- 
Ὠδίυ5 ἤδη μ6 ραϑοθὰ ττουσῃ {ΠΕΙΣ 
ΟἿ Οὐ [5 ΑΥ ἴο ἢΙ58 πηατίγτάοπι αἵ 
Εοπλθ, ἴπεῸ 5ΔΠ|6 ϑυγιραι ΙΖ ΟΔΙΘ 88 
δῖ. Ρὺ] δά γϑοεινθα ἔγοπῃ ἴΠεὶτ [Δί γϑ.ἷ 
ὟΝε γαϊῃ βοιὴβ {Ππ||6 Ἰῃϑῖρῃϊ ᾿πῖο {ΠΟΙ 
οοπάϊιϊοα ἔτοπὶ ἴἢ6 Ἐρίϑβι]ϊς δάάτοςθοά 
ἴο (Π6πὶ δοοὴῦ δΔΙ͂ΘΣ ὉΥ δῖ. Ῥοΐγοδῖρ 
οὔ ϑύηγτηα. Ἐχοερὶ ἴῃ τἋτἢ6 τηαῖῖοσ οὗ 
ΟἿΘ Θτιηρ ὈΓΕΘΟΥ (ΕΓ, 4}1 ἱπήϊοαῖος (παῖ 
ΠΟΥ ὝΕΓΟ, ἃ5 ἴῃοβα ἴο ἤθη δῖ, Ῥδιιὶ 
ψτιῖο5, ἢ} οὗ (ἢ δηὰ ἴῃ6 ἔτυ!5. οἱ 

᾿ Μαείγτ, 8. Ψ.; Ῥοῖγε, “Αἀ ΡΒΠΙρρ., 
1. 1Χ,, κοὐ Ἢ Ἔν ῬΡε' 



ἹΝΤΕΟΘΟΌΟΤΙΟΝ 

Δι ἢ.1-- τὴ ἴοι ἀρο5 [Π6 ΟἸὙ ἸΙοηρ σου- 
πυρά ἴο Ὀ6 ἴῃς 5εαἱ οἔ ἃ ΒΙ5Πορ, δῃὰ 
δνθὴ τη κοα 845 ἃ Μδίσορο 5.32 Βυΐ ΠΟΝ 
1 δυγνῖνοβ ΟἿΪΥ ἴἢ ἴῃ6 ἘΠ] 6 οὗ (ἢ6 “ Β[5- 
ὯΟΡ οὗ Ὠτ᾿γαπηῆα ἀμ λιμῥὈὲ," αἀπα ἰὴ 
[ὴ6 τυη5 Κηοννῃ 85 ΕῸ ΠΡ ἢ.83 Νοιίδιηρ 
οὗ 1{ 15 Ἰείξ Ὀυϊΐϊ ἃ ἐταρτηθηΐ οὗ 115 νν 815, 
ΔῊ ΘοἢΟ οὗ [5 Π4π|6.---Απἀ ἤθη ΠΟΤῚ 
ἴἤθ56 ΘΟΔΠΓ ΠΟΙΟ68, 50 οὔϑουγα δπά 
Ὀτιοί, οηαϊηρ ἴῃ ἴῃς τοίΔ] ἀἸβαρ ΟΑΓΔΙ 6 
οὗ (15 Ομυτοῇ ἔτοτῃ ἴἢ6 ρᾶρδ5 οἱ Πιβίοτγ, 
Ψ6 ἴση ὈΔῸΚ ἴο 91. 165 νἱν! ἃ ὩδΙτᾶ- 
ἔνε οὗ ἴ5 οτρίη, ψιτῃ 4}} 115 βίριιαὶ δηά 
Ταϊγδσμ]ου 5 ΟἸΓΟΙΠΊϑίδποθϑ, δῃὰ ἰοὸ (ἢ 
ἘΡΊ5Ε| 6 ψ]οἢ τεσοσάς ἴῃ 6 Ἰογίαϊ ρσουλῖδα 
οὗ 115 δαυὶγ ἄάγβ, ὲ ἃῖθ σοῃῆτπηθα ἴῃ 
16 σοπῃο]υδίοη ἴπμαῖ ἴῇ6 σομϑρίουουβ 
ῬὈΐδοθ ρίνεη ἴο ἴδ ἴθ [Π6 Δῆη415 οὗ (ἢ 6 
Τίϑ6 δῃὰ ῥζορτθϑβ οἱ ἴΠ6 Κιηράοτῃ οὗ 
ΟὨπβῖ, 15 ἀξ ΤΑΙΠΟΣ ἴο [Π6 50 ρα ββίη; 
Ἰτηροτίδηςθ οἵ ἴπδῖ νη οἢ ῬΆΠΙΡΡΙ ἴγρὶ- 
ΟΔΠΥ οὐ οαι!οά, 45 σε ρτοϑθηΠηρ᾽ ΠΡΟΣ Αὶ 
ΕΓΟΡΟ, ἴδῃ ἴο ψμαΐ ἴῃ 1156] 11 ννᾶ5,-- 
ΟΥ Δ5 ἴο )6. 

δ΄. ΡῈ ΑΝῸ ΤῚΜΕ ΟἹ ΨΈΤΤΙΝΟ. 

Α. Τηδῖ οὐσγ Ερ!5ῖ]6 νγὰβ ψτιτῖθη ἔγοτη 
Ἐοπιθ, 15 ὉΪΔ 1 ΟἹ 115 βδυτίαςο. ΤῊΣ 
ΜΓΙΟΙ Θρθακ οὐ δΙπηθοὶῦ ἃ5 οὔθ 1 
“Ῥοηάς ." [1615 ον τ[ἢ6 Κηον]θῦρσα 
οὗ Π]5 οᾶϑ6 μᾶ5 ρεγνδάθά “τ Ριῶὼ- 
ἴοπυτῃ ἢ"; σοηνουβ ἴΠ6 5α]ϊαῖοη5 οὗ 
ἴμοαιὶ “τῃαὶ ἃ οὗ (βοϑδιβ Ὠουβθῃο]α "ἢ 
(.ὄ 13; 16; ἵν. 22). Τα ἱηίθγῃδὶ ἰῃ- 
αἸοδίοηβ 4}} ἄρτεα ἢ τὴη6 ταςοινεά 8ο- 
οουῃηῖ,---ἰῃδς 11 ννγὰ5 ντιτῖδη ἴῃ [Π6 σουγθα 
οὗ [Π6 ᾿πιρτϑοησηθηΐ τεοοτάδα ἴῃ [ἢ ἰαϑὶ 
σὨδρίου οὔ ἴῃς Αςῖβ, ὈερΊμηἱηρ ἴῃ 61. 

Β. Αϑϑουηηρ ἴμαὶ 81... Ῥαὺ] νὰ5 ζσϑ- 
Ιεαϑοὰ 1ἢὴ 64,3, ν»͵α ανα τῆς ἀδίθ οἵ 
ἴὴ6 ΕΡίδι] 6 ἄχθα νὴ ΠΑΙΤΟΝ [ἰτ 15. 

1 Ῥο͵ῖγςο., 2ὁ., ΧΊ., ΧΙ. 
3 Οτίρίπδιν κυταραπ ἴο {ΓΠοββαϊοηίςα, ᾿ς Ὀ6- 

ολπιο, ἰῃ ἴῃς αἰν᾽δίοη οὗ ἴῃς ῥρσγονίηςε τηδάδ Ὀγ ἴῃς 
γουηρος Ἰμεοάοκίυβ, Μείτορο!!β οὗ ““ Μδοθάοηῃϊδ 
γένια," ἢ βενθη ϑυῆταρδη 5665, ΤῊς ΒίςἤοΡ 
οὗ θιδθα δηὰ ἈΠ ρρὶ ἰ5 511} δι ]εὰ Μεῖγο- 

᾿ἴαη. (ἈΝ αὶς, " Ηοὶγ Ἑδβίοση Ομυγοῆ,᾽ εη. 
πἰτοά. (ἌρΡπο ΡΌῚΙ, Ρ. 92; Ρῖ. 2, Ρ. 9.) 
8 ον Εἰϊπθεά)ικ, (Ηδυζοεγ, αΡ. δηλ, “51, 

Ῥαυ, Υ1.) 
4 Τμε βυρσρεκίίοη, ἴπαὶ Οϑόβαγθα νγᾶ5 ἴδε υἷδος 

οἵ ντιιηρ (Ραυϊυβ5, ἄς.), 15 Βιασγαϊγ ῬοϑβϑβιΌ]6. 
Οεάειτς, ἰδαὶ ἰἴ νὰβ Οοτίηιῃ, ἰς ουἵ οἵ ἰδς 
4αεκίίοη. 8.6 ΟἸβδυβοῃ δηὰ ΥΥ̓Ἰοϑίησον, [ηἰτγοά, 
ἴο ΡΠΣΠΙΡΡ., ὃ 3. 

5 ὅες Αοἴβ, [πἰτοά,, ὃ 3, Ρ. 321 ; δῃὰ ῃοΐς οὔ 
ΧχΥ ὶὶ, 10. 
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ὙΥΒεῖοΣ 1 πὰ τυ ἴῃ ἴῃ6 ΘΑΙΙΠΟΥ 
ΟΥ ἰῃ ἴῃε ᾿ἰαῖοσ ἀδγβ οὗ ἢϊ5 σα ρΕνΥ,--- 
ὙΠΟΙΠΟΙ Ὀοίοτα ΟΥὁΔΙ͂ΟΥ ἴῃς ἴἤγοα ΟἾΠΟΣ 
ἘΡΙ51]65 (Ερἢδβ., Ο(οΐοββ., δπὰ ῬῃΣ6η,.) 
ὙΠΙΟἢ Ὀοϊοηρ ἴο ἴῃῆ6 5δῖὴ6 ρϑποά,---ᾶσὸ 
αυοϑοηβ ΨὨΙΟἢ νὰ ἤν ποῖ χηδίθγδ]5 
[ΟΥ δϑνοτηρ ἢ σοτγίδϊηἴγ. 

1. Ου ἴδε 546 οὗ ἴμ6 Ἰαΐετ ἀδῖα [86 
[ο]]ονηρ σοπϑιἀογαςίοη5 ἤᾶνα εῖρῆϊ :- 

(1). Τὸ ἴῃς ΕΡΘβϑίδῃϑ ἢ6 ννσιῖεβ οἵ Ὠϊπ- 
561{[45 θοὴν 51] ἔγεε ἴο ὑσοαςῇ ἴῃς σοϑβρεϊ, 
ἃ5 ἯΘ 566 ὮἸΠῚ [ἢ ἴῃ6 ΟἸΟΚΒΙη γουβ65 οὗ 
ἴῃ6 Αοῖβ :ἴ νὮ116 οὖν Ἐρίβι]6, 'ὰ ψὩΟἢ 
Ὦς 5ρθᾶκβ οὗ ἴῇς Οοβρεὶ 45 ργεδοῃοά 
ΌΥ οἴμοῖβ, οὐ ὉγῪ 1Π6 5: ]δηἴ τ] 655 οἵ ἢΐ5 
Ὀοπμάβ (,. 12--14), Ἰηἀϊοαίθ5. 8) ἱποζθαβ88 
οὗ ἴῃ6 προυγ οὗ ἢϊ5 ρίβδοη Ηδ ὄνβὴ 
ΤΙα5. ἃ5 Ομ6 ἴῃ δος οὗ δῃ ἱπηρεηάϊηρ 
ΟΥ̓ 515, [γεαϊθπεα ἢ ἀδαίῃ, υπάσγρο- 
Ἱγρ' ἃ “ σοηῆιϊιοϊ " (1. 20--20 ; 11. 17, 23). 
1 Πᾶ5 Ῥδεῶ σοπ)θοϊυσχοα ἰδαΐ ἴῃς ἀδδίῃ, 
ἴῃ ἴΠ6 βεοοῃμὰ γὙϑᾶσ οἵ ἢὶδ5 ἱπηρτιβοηπιθηξ 
(62), οὗ [ες ὑρηρὰῖ Βυττυβ, τὸ ψΒΟβ6 
Ουδίοαγ 45 Ῥγφίογιδῃ Ῥσείθος 5 ἢ6 Βαά 
Ὀ6Θη εοτητητῖθα,---ἀηὰ τπ6 ΔρΡροϊηϊηδηῖ 
ἴο [ἢαϊ οἵδοεο οἵ {πὸ ἱπίαπγοιυ5 ΠΡΟ  ΠἸυ5,5 
ΤΩΔΥ ἤᾶνθ Ὀ66η [ἢ6 οσδιι56 οὗ [15 σῇδηρθ 
ἴοσ ἴῃ6 νοῦϑθα ἴῃ 15 ΠΟ Πα] ΠΟΏ, 

(2). ΤῈ ρτοβρδοῖ, μοψενεσ, οὗ ἃ 
ἔανουγδῦ θ ἰϑϑιιθ οἱ [ἢϊ5 οὔ 5.5,---ἰῃδῖ ἢϊς 
ἀΡΡΘΑὶ Μ1}} Ξοου Ὀ6 ἢδατγά δηά ν1]} γα  1η 
Ὠϊς τοίθαβθ, 566 5 ΤΏΟσε ἀθβηϊεῖν ργεβοηῖ 
ἴο ἢΪ5 τηϊηα ἤδη 6 ᾿τιῖε5 το [Π6 ῬΠΏ1ΠΡ- 
ΟἷΔη5 (1. 25; 11. 24), “Ι ἄπμοισ 1 5}4]} 
σομθηϊο ἢ γου, “1 7 1 5041] σοτλδ 
ϑῃοτγ," --ἰῇδη νῆσθη ἴο ῬΠΙδοα, “1 
ἦσβεῖ 5}.4}} Ὀ6 ρίνθη ἴο γοιυ.᾽" 9 

(3). δα ἢ ψτοῖς ἴο [6 (ο]οβ5ίδῃ8 
δηά το Ῥμιδοη, ΓΚ ἂπα ΑΠϑίδγοῃα, 
ΠΟ δὰ δοσοιῃρδηϊθα ἢϊπὶ ἴο ΕΌΙΙΘ, 
ΔΘΙΟ 511}} ψ ἢ Πιγη.ὃ ΝΕΙΓΠΟΥ 15 ἡδτηξα 
ἴῃ οὔῦ Εριβίῖθ. ὙΠ αὔβθη . οἱ (Πεὶσ 
ὩᾶτηΘ65 4065 ποῖ, οὗ σουγβ6, οὗ 1156] ρσονυδ 
1ῃ4ι ἴΠογ δὰ ἰεΐζ δἰτὰ Ὀείοστα 1 ννᾶϑ8 
το. Βιυϊ ἃ5 τορασάς ὅ8:. 1Τκὲ δἱ 
Ιδαβίῖ, 1ἢ ἢ6 δά ὑδθθὴ ψῇ 8.1. Ῥαὰὺϊ 88 
Ὡς ντοῖθ, 1 15 ΒΙΡΏΪ πρτόῦδῦ]α τῃαὶ 
6 ψου]ά ἢᾶνα οπλοα ἴο 5εηἀ 8' ρτεοϊηρ 
ἴο ἃ Ουσοῦ ἢ Ὠ] ἢ 6 δὰ Ὀδθὴ 50 
Ἰηπλαῖο Ὶ Υ δϑϑοσιδίθα (566 αῦονς; ὃ [1., Β, 

1 ἘρῆΉΏ. νἱ. 19, 20; Αεἰβ χχν!!. 20, 21. 
3. «4 Ὁρρίδ!η οὗ ἴῃς Ουδτά,᾽" Αςῖϑ χχνιῖ, τό. 
8 Ταοῖϊαπ, "ΑὩπΠΔ4].." ΧΙΝ., 91. 
4 ῬὨΙ]δτ. 22(ἐλπίζω),---ποὶ, 85 ΑΟΝ.,5 1 τ, 
δ Αοῖβ χχνὶϊ. 2 ; (οἱ. ἱν. 1ὸ ; ΡΒ], 24. 
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1, 4): δηά 1ἴ 15 Ἰτ ροβϑιῦ]α ἴο βυρΡοβς 
[αἱ ἴ1ῆ6. Αροκίῖϊα νου ἢανα ἰδι]οὰ το 
ἐχοορὶ ἔτ ἤδη 6 σοτηρ[αϊηδα ἰδαΐ οὗ 
Ἦ]5 ΠΟΙ ΡΔΏΙΟΏ 5 "0715 ὍΓΔ5 “ 1Κ6-ταϊη 64 ἢ 
ψῈΠ Τιμοίῃυ, ἴμαὶ “αἰ βουρῃς {Π6ῚῚ 
ον, ποῖ (6 (Ὠϊηρ8 οὗ 6515 ΟΠ 50" 
(11. 2ο, 21). 

ὙἼΠ656 ἃσθ Ἴοτηρδσγαῖΐνα τΟΚοὴ5 οὗ ἃ 
Ἰαΐοσ ἀαΐς : τὴς [οΟ]]οννὩρ᾽ ἀγα ροϑιῖῖνα. 

(4). ΤΏ Ῥγόρτδϑβ τηδάδθ Ὀγ ἴῃς (σοβρεὶ 
ἴῃ ΕΟπΠΊΕ 8ἃ5 5ῇο ΝῺ ἴῃ οὐγ ΕΡΊ511|6, δηά 
[86 ποίου εῖγ ΝΏΙΟὮ ἢς δηὰ δ15 οᾶβ6 δά 
διιδιπεὰ (1. 12--.8}, ΤΕ]υϊσα τιι5 ἴο 4]1ονῪ 
8. σοῃβιἀογα 6 ἘἰπλῈ ἴὺσ ἢ15 50] οὕ Γα ἴῃ 
[ἢ6 οἷ Ὀεΐοτε Ὧδ ντοῖδ. 

(5). ΑΔ( Ἰοησ {πη 15 κεννίβε ἡ ρ]Πεἀ 1 
ναὶ νὰ τεδα οὗ Εραρῃσγοάιυβ, ΤΙΠΙηρ5 
οὗ ὅ8ι:. Ῥδι}}5 ᾿π)ρΠϑοητηθηΐ ἤᾶνα ρᾶϑ5δα 
ἴτοιῃ Κοιης ἴο ῬΏΠΙΡΡΙ : ἃ 511πὶ οὗ ΠΠΟΠΘΥ 
ἢ45 Ὀεδη ςοἸἸδοϊοα Ὁγ ἴῃ6 ῬΒΙΠΙΡΡΙΔΏ5: 
Ἐρδρῃτσοαϊυ5 85 Ἴοοηνευθά ἰδ τοῖα 
ῬΏΠΙΡΡΙ ἴο οι: ἢ6 [45 ϑβο]ουγηδὰ 
{πεῖ ἃ5 ἴῆ6 Αροϑβίϊθ 5 σοῃηρδηϊοη δηά 
ὨΘΙρΟΣ : ἣθ [85 4, ἀπα τεοονοσζεα ἔτοτα, 
ἃ ἀδησοτσοι β 11η655: ἴπΠ6 δοσουηῖΐ οἵ ἴῃδϊ 
11 η655 ἢ45 Ὀδδθὴ οδττθα ἴο ῬΆΙΠΙΡΡΙ ἴτγοσω 
ΕοπΊδ : δηα (ἢ6 Θχργθϑϑίοῃ οὗ {Π6ῚΣ σοη- 
ΠσΕσ Πᾶ5 τϑδοῆθα ἤϊ δἱ Ἀογηα ἔτοτλ 
ῬΏΠΙΡΡΙ ἢ ((ν. 1ο, 14, 18 ; 11. 25--27). 

Οαἱ [656 δηὰ [κα ρτουηάς ἴῃ 6 ΕΡΊ5116 
Ὧδ5 ἀδυα!γ, δηα ἃ5 ᾿ἴ ἄρρθαῦβ γἱρῃγ, 
Ὀδοη τοοκοηθά 85 ἰαϊθϑὶ ἴῃ ογάδσ οὗ ἴῃς 
“ ἘΡΊ51165 οὔ ἴῆε [ἢτϑι Κοπιδη]} Οδρν!ν," 
ἩτΙΓΓΘΠ ῬΓΤΟΌΔΟΙΥ εατ]γῖ τη 65,---ἢ 15 “ ἔατο- 
ν6}} ΕΡΙ5116 ἴο [6 σδηΐῖα ΟΒυσΟ ἢ 65." 3 

'. ΤῊδ σολίγαΤΥ οΟρὶ πο, μονονοσ, μᾶ5 
ὭδνοΥ Ὀδεὴ ΜΙΠουΣ σα ρροτγίουθ, δηἃ ἢδς 
ΤΟΟΘΏΓΥ Ὀδοη τηδὶηϊαϊηθα Ὁ Βρ. [Γιρῆϊ- 
ίοοϊ.. Ηδε οὔξοσγνοϑ (αὶ οὖγ ΕρΙ5:16, “ ἴῃ 
βῖ)}]6 δηά ἴοῃςδ, 8ἃ5 γγ6}} ἃ5 ἴῃ 15 ὑσογηϊηθηῖ 
14645, ὈδΑΙ5 ἃ πιο ρτααῖθυ σαβαη Ὀ]Δ 6 6 
ἴο [6 ΘΑυ οΓ Ἰοιίοτα ἰδ ἄο ἴῃς ἘΙ51165 
ἴο {π6 (οἸοββίδῃβ δὰ Ερμδϑίδῃβ." Ης 
ἄν 6 } 15 Ἔβρθοῖα! Υ οἡ 115 οἷοδα δ ΠΥ ἰο 
([ῃὩ6 ΕρΙβι16 ἰο ἴπῈ Ἐοιηδῃς (γῃοἢ οἢ 
(15 ΠΘΟΤΥ ἰδ ᾿ηπ] θα] δέον (Ο]]ο5 ἰἢ 
Οὐ οἱ πλ6), ονιάθησοεά ὈΥ ἃ σΟρίοι 5 
μστ ΟΣ γάτα] 6] δηὰ νεῦρα] οοΙ οΙ 6068. 

᾿ 866 ῬαΙογ, “Η. Ὀ.᾽, ΝΊΙ]., 1. ν. 
3. Θοπὴδ 566 ἃ ἴγᾶος οἵ σ“2γἠηρ 'ῃ [6 Ἔχρτοβϑίοη 

“γε Μοωγίτλεαά ρα», ἰν. 10, ---  Π γα 566 ποῖα. 
ΤῊς ρτγαονίου σμέήμρερε (“ δυοϊππηπυβ ὁ ρτανίβ, 
ΤΑΌΪ Ὧδε φυσι Δοεγῃςε,"---Ἔοσ., " 841.,᾽ 1]. νἱ, 
19) πιᾶὺ πᾶνε οαυδεά {πε 1Π1π655 οὗ ΕΠΆΡΗτοαϊ τυ. 

8 Βρ. ΝνΝογάξςνοσγιῇ, ᾿πιτοά, ἵν 
4 Ἰηϊτοά., 11., ΡΡ. 40-45. 

ἹΝΤΕΟΟΌΟΤΙΟΝ. 

Απὰά Βα σοποίυάδ5 παῖ, 116 οὐσγ ἘριΞΕα 
5 ἴο 6 Δ5ϑιρῃδα ἴο “45 δ Ὺ ἃ ἀδῖδ 85 
αἰτουτηϑίδησθϑ Μ}}] ἰόν," τὴς οἴμοι ἵνο, 
85 “ΘΧΠΙ ΠΡ δὴ δάνδηοθα κίαρε ἴῃ 
(Ὡς ἀδνεϊορτηεηΐ οὗ ἴῃς Οῃυγοῖ," ᾶγὰ ἴὸ 
Ὀς “ ρῥ]αςδά 45 ἰαίβ 45 ροβϑι 016." 

:, Τηδὶ ἴῃς δβπηγ ἴῃπ5 Ἰηἀϊοδίοα 
Θχίϑί5, --- [παῖ πῆς ΤΠουρηῖθ, δηὰ (58}} 
τηοσα) ἴῃς ἀϊοϊίοη οὗ οὐ Ερίδ[]6 σομβησοῖ 
ἰξ σαῖμοσ ψῖῖ τμαὶῖ ἴο [Ὡ6 Ἐοιηδηῃβ ἴΠΔῃ 
Μὰ τΠο86 ἴο ἴῃς ΕΡἢοϑιδη5 δὰ (οἷοϑ- 
54 ῃ5,---ἰθ ὉΠ] ΘΔ 016. Βυΐ [Πἰ5 αοϊ 
8 ὨΔΙαΪγ ἃ βεουγα Ὀ4515 [ὉΥ ἃ οἰ τοηο- 
Ἰορίοδὶ ἀσρυσίεηῖ. ὙὍΤῃὲ Ερίβιῖς ἴο τῃς 
Ἐοτζηδηβ Ψ85 Ῥ ΤΟ ΘΑΙῪ ἸΏ 58, ποὶ ᾿655΄ 
ΠΔ4η ἴῆγεθ γεασβ Ὀεξίοτγα [ἴ ;---ἴῃς ΟΙΠΕΣΥ 
ἴνο σδηποῖ Ὀ6,,ρ]δοθά τῇοτα ἴδῃ ἴνο 
γεδτβ δίϊεσ 11. ΓὮδ σγϑβϑι Ὀ]δῆςθ, ἴἤ6Γ6- 
ἴοτθ, Ὀοσῇς ὈὉΥ ἴὰ ἴο [ἢ6 ΤΌΓΠΔΘΙ ΤΑῖΠΟΥ 
[Π4ῃ ἴο ἴῃς Ιδἰῖοσ σᾶῃ αγάϊν Ὀς ἀνα ἴο 
ῬΙΓΟΧΙ ΠΥ οὗ ἀαῖθ. Βαβι ά65, ᾿ἴ 15. ηοῖ ἴο 
Ὅς αϑϑυπηεά (ῃδὲ ἴ[ῃ6 ΑΡοϑβίϊθ, ἴῃ ἴῃ ἸΑῖασ 
ἀενεϊορηιθηῖβ οὗ ἢ15 ᾿Ἰθδοῃίηρ, μαὰ ὅπ 4} Ὁ 
ρᾶτίθα (τῸΠὶ 115 δδυ δῦ ᾿Π6π]65.. Τῆῃουρῇ 
νὰ δηά τΠαΐ ἴῃ δάἀάγεβϑιηρ ἴῃοϑα Αϑιδη 
Ομυτοθαβ, ἢ δάοριεα ἃ ΤὨΔΏΠΘΓ δη 
τηλίϊοσ (ἀπ ἢο ἀουδὶ ἴο {Π6]Γ 5ρθοιαὶ 
αἰσουτηβίδῃ 65) αἰ δγοηῖϊ οπὶ γηαϊ ΜῈ 
τηθοῖ ψ] ἢ [ἢ 15 ργόνίους ἘρΊςι]65, ἴο 
Εοπηο οὐ (οπηίῃ, κα πᾶνα ἴῃ παϊ ἔδοεῖ 
ΔΌΞΟΙ]υτοῖὶν ποϊῃίηρ ἴο πλάκα 11 Πα ρτο ὈΔ0]6 
τΠδἴ, ἰῃ Ἡτταρ δἵ (ἢ 6 58 Π|6 ΟΥ̓ἃ ἰΑῖου [πὩ6 
ἴο ἴῃΠ6 ῬΒΠΙΡΡΙΔη5, 6 νου] τονοσί, οα 
οςοδϑίοῃ, ἴο ἴῃς ἴορ]ς65---ΟΥ ὄνθῃ, ταἰγουτη- 
βίδῃοοϑ βυρραοϑίδα ἴμαπὶ, ἴο [ἢΕ ρῆγαβθϑ, οὗ 
ἰἴοθα δυο Πηρ8.} ΤῊΣ 50}]6 δῃὰ 
ἴοῃε οὗ ᾿ἰδιίεσ ἀγὲ ποῖ τόσα {ἰΚεὶγ ἴο ὈῈ 
ἀοιοσγηϊηθα Ὀγ τῇς Ροποα οἱ ἴῃς νυ Γ 8 
1 το νΙοἢ 11 Ὀεοηρβ, [Δ ὉΥ Ὦϊ5 5656 
οὗ τῆς τοαυϊγοιηθηῖς οὗ ἴἤοϑα ἡ ἤοτῃ ἢδ 
δἀάταβ565, οσ ὈΥ ἴμε οἰτουτηβίδησθϑ ΏΙΟἢ 
δυττουηα Πα 845 ἢ6 ηῖ65. ΒΡ. 1ἰρῆῖ- 
ἴοοϊ ΠΙγη56 ΙΓ τεραταβ 1ἴ 8ἃ5 ὑστοῦδὈϊςα ἰμαὶ 
[η6 ναγπῖηρ δραϊηβδὶ [πα Δ] ΖΡ ΕΥΤΟΥ, 50 
ΔΌΓΙΡΟΥ Ἰηϊτοάυςοσα ἰὴ ἴΠ6 τα ας οἱ ΟἿΓ 
ἘΡΊ 51:16 (111...2 δῃηὰ 544.) νγὰ5 ὑτοτηρῖδα 
ὈΥ ““5ογη6 (γεϑἢ αἰϊζοιηρὶ οὔ ἴη6 [4126 γ5 
ἐμ 16 Μεγοῤοίἑς." 2. Απὰ 11 15 οὔϑεγνδθ]ε 
[δῖ τηοβί οὗ ἴῃ6 γεῦραὶ, δηὰ 4]1] τὴς 

1 Αἰ τὰς βδς {ἰπ|6 ᾿ἰ ἰβ5 ἴο Ὀ6 οὈξοσνυδὰ (δὶ 
ἴδε ρστεαὶ ἵπιῖἢ5 οὗ ἴῃς Βαβαιτεοίου δπὰ Εχαὶ- 
(αἴΐοη οὗ (ηγβι δὲ 'ἴπ οἂγ Ἐρίβιϊε ἰσεαϊδὰ ἰηὰ 
ΓΆΔΠΠΟΥ {ΠΥ ΠδΙτη ΟΠ Ζ:ρ ἢ ναὶ τε τεδὰ 
ἴῃ ΕΡΆἈ. δηὰ (οἱἹ.---(ρ. 1᾿. 6-1 1, δπὰ ἰἰϊ. 20, 2:Σ, 
ὙΠ ΕΡΉ. 1. το, 19-22, ἀπά (Οἱ. 11}. 1-. 

3 Τηιτοά,, ΙΝ΄., Ρ. 68 ; '᾿αἰΞο ποῖε οἱ ἰἰϊ, 2. 
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ἀοοϊπηδὶ, Ροϊηΐβ οὗ σοηπίδοϊς δεῦθθη ἷΐ 
δηά τῆς Ερίβεῖε ἴο ἴῃς Ἀοπηδηβ8, οσσυζ [ἢ 
ἴῃ ἀϊρτεβϑιοη ὨΟἢ ὈΘρΊη5 ] ἢ [ἢ ς νΑτῃ- 
1η5 ἴῃ. αυσϑίοῃ, δηα Τὁσουρ!ὶοβ ἴπ6 τΠιτὰ 
σμαρίοσ. ὍΤῃδ κἰδίς οὗ {πιὴρβ δῖ Εοιῃθ, 
οὗ ψῃ ἢ ἴῃς Αροϑβι]6᾽5 τη νὰ ἢ1]]} 
ψ ἤθη ἢ τοῖς ἴῃς ελεὶγ ρατί οὗ ουῦ ΕΡΙ51|6 
((-. 12-18---ϑεὲα ὃ ΙΝ. Α), 15. πδῖυγα ῦ 
τοβεοιεα ἰὴ [Π6 ἴδηουσ οὗ 115 ἀοςοίσηδὶ 
σςοηϊδηΐβ. Απηά πεδῆςς 1ἴ σοπΊθ65 ἴο Ῥ858 
[Πα [6 ΕΡΙ5116 ψὨ]ΓΠἢ,, ἃ ἴθ᾽ γεδῦβ Ὀδίοσα, 
Ὧδ δὰ δααγοϑβεοὰ ἴο ἴῃς Ἐοιήδη (τχι5- 
[ἰΔΠ5, σοπίδιηϊηρ ἴῃ 115 ]165ῖ ἰοστα [ἴῃς 
τοδοπίηρ ψῃϊοὴ {ΠΕῚΣ σοηάϊθοη στοαυϊτεά, 
ΤΟυτοάυςθ5 1156], Πογο δηά ἴῆοσγο, 'ῃ ἴῃς 
ΤΠΘΟΪΟΡΥ,---ἰη [6 νεσῪ ἰδηρυάᾶρο,---οὗ δῃ 
Ἐριβῖ]α ι'νυτῖθρη ἔἴτοη Ἐοπια, οὐυἱ οὗ ἃ 
Πεαχῖ ἴο  ΏΙΟἢ [6 οἰγτουμηδίδῃςσθβ οὗ ἴῃ6 
Ἐοχλδῃ ΟΒυτοῦ δ.α υἱνιϑ]ν ῥρσγαβϑεηΐ, 

δ ΤΙ. ΟΟΝΤΕΝΊΞΒ. 

Α. Οἔἴ (δε οοπῖοηϊς οὗ (ἢ6 ΕΡΙ5116, 50 
(ΔΥ 845 ΤΏΕΥ ἃ’ 2εγφομαΐί, ἃ Ὀτιοῖ οὐΠΠ1Ὲς 
8ᾶα5 Ὀδθὴ ρίνθη ἃῦονθ, 'ῃ ὃ 1. ϑοτὴθ 
ρατῖβ οἵ ἴπεπὶ ἤάνα δδη βἰδιίθα ἴῃ ἸΏΟΤΕ 
ἀριαὶϊ ;--τϑυσὴ ἃ5 αἸςοϊοθα 16 ΟἸΤουτη- 
βίδῃςθϑ οἱ [ῃ6 ῬὨ1᾽." 1 1105, ἴῃ ὃ 11., Β, σ, 
--βυςῇ 45 ταΪαΐε τ, (6 ΑΡροβίὶς δηά ἢϊ5 
ΒΌΓΓΟΌῸΠΙΏρ5, ἴῃ ὃ {Π1., Β,1. [{|5 ἴο Ὀ6 
οὐὔβετνεθα τΠαὶ ἴῃ 0 οἴπον ἘρΊβι]ῖ6 ἀοθϑ 
Ἦδ βρεᾶκ 50 ΠΥ οὗ ἴῃς σοπαϊάοῃ οἵ 
(6 Ομυτοὶ ἴῃ ἴΠ6 Ρδοθ Ὥστε ἢῈ ψτῖ68, 
ΟΥ οὗ 1ῃ6 ΡεΙβοὴβ ὙὴοῸ δῇς δῦοιυϊ [τὴ 
(.. 12--ι8 ; 11. 2ο--20). 

Β. Τμαῖ 15 αἰἰδασδῆς σολίΘηἴ5 ΟΟΟΌΡΥ ἃ 
ΒΘΟΟΠΟΘΔΙῪ ΡΪδςθ, {Ὁ]]οὐνγ5 ἔσοπὶ ἴῃς ας 
1παΐ 115 σΠΑγαΟΟΥ 15 ΤΑΙ ΏΪΥ ὈΘΙΒΟΏΔΙ,--- 
τῆς ΤΟΣ 5. ΡΌΓροΚο θεϊηρ ἴο {πη Κ Ὀ6η6- 
λοΐοσϑ σαί θυ ἴΠΔη ἴο Ἔχῃοσί (1561 65. 

ι. ΤΏ ἀοοίπηδὶ εἰοιηθηΐ ἴῃ 1ἴ 15 
Ἰιγοϊτεα ἴῃ οχίεηϊ δῃα ἰηοϊάθηϊδὶ ἴῃ (ἢ 6 
ΤΩΔΏΙΘΣ ΟὗὨ [ἴ5 Ιμτοἀσυςοη. ΤὨυ5 1 ἢδ5 
Ὀδδη οδ] δα, δηὰ ἴῃ {15 στοϑρθοῖ 0 5ΠΥ, 
“6 Ἰεαϑδὶ ἀορτηδῖῖς οὗ ἴῃς ΑΡοβϑι!ε 5 
Ἰειῖο 5. }} Βιῖ [15 Δ5βθτ]οη5 οὗ ἀοςῖΠΏΒ, 
τῃουρὰ Ὀτιεῖ δα ΠΟΙ ΘΙ ΤΏΔῊΥ ΠΟΥ αἰχεςῖ, 
8Ι6 ἴῃ ἃ {πι|6 Δηα ὨΙΡὮΪ ᾿ηροτίδηϊ 56 η56 
ΘΙΏΪΠΘΉΓΥ ἀορσπηαῖϊο, [Ιἢ 1 ἴῃς διηάδ- 
ΤΩ Ώ4] ροϑοη5 οὗ ἴῃ6 (ἀοβροὶ γε Ὡοΐ 
Ἔχρουῃάδα 8 ᾿ἰεϑβοῦβ, ΠΟΥ τηβὶηϊδιη δα 
ΌΥ ιψυϊθεηΐ οὐ δνἄάεηοα : [ΠΟΥ ἃ.ὰ 
5 ΓΊΡΪΥ ἀςξοϊαγεὰ 85 Κπόον {ΓῸΠ5, ΟΥ̓ [τὰ- 

. Βρ, Γλρδείοοῖ, Ῥτείαοε, Ρ. υἱ, 
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Ῥ]Ιδα 45 ἴπε σϑοοϊνοα Ὀδϑθ5 οὗ ἴῃς (ἢ γ]5- 
δη (ἢ δηὰ 116, 

ΤῆΘ {π|1ἢ8 50 δϑϑυπιεα σοιηρτῖος (ἢ 6 
ΤΑΔΊΏ ἉΙΓΟΪ 65 οὗ [ΠῈ (Ὠχβιίδη οσεθᾶ. ἴὴ 
ΟἿδ ἴδιῃοιιβ ρᾶββαρα (11. 6--11), γα Πᾶνὸ 
ἴῃς σοάπμοαά οὗ (ἢγσιϑδὲ δῃὰ Ηις Μδηῃη- 
Ὠοοά,---Ηἰς Ῥχο-οχιϑίοησα δηᾶ ΗἰἸἰ5 [ἤσδῦ- 
δίϊοη,---Ηἰς Ραββίοη δηὰ Ηἰ5 Εχα Δ ΏΠΟῺ : 
Οἰςονοτα (1. το, 20, 21 ; ἵν. 5; 1. 10; 
.. 1), ἴῃς αυϊοκοηίηρ ΡόνῈῚ οὗ Ηϊἰδ5 
Ἐδουσγθο οη-1 16, 115. υἱ]Πτηαῖθ {ΠΌΤ Ρἢ 
ΟΥ̓́ΕΣ δαί, Ηἰς ϑεοοηά Αἀνροηϊ ;:--(ἢς 
ΟΒυγοῦ 88 ἴῃς ΟΠ οὗ σοά; ἴδε γῆ οὗ 
ἴῃς ϑριπῖ, Τῇ ϑ5ρεοῖδὶ ᾿εδοῃ]ηρβ οὗ ἴῃ6 
ἘΡΙ5ι1Ι65 ἴο ἴῃς Βοβδηβ αμὰ (δ) δ 8} 
--ἰῆς ραβϑίηρ αΑΥ οὗ [Π6 1ἀνν, [υ5ι|8ς8- 
του ὈΥ ΕΔ ---ῖῦα ἰδ! ποῦν δηὰ Δ}Π]γ, 
1 ποῖ ρυογλ θην, αθηπηδά (1. 7--9).. 

2. ἴῃ 115 Βογίδίοσυ δϑρεοῖ, [6 βυδςθβ 
ἴῃ ΨΏΙΘὮ 1ἴ τπλοϑβῖ ἀνγ6}]5 Αγ, ἸΠΠΥ ΔΙ ΟΏΡ 
Ὀσθίῆτθη (1. 27 ; 11. 2, ὅζε,), δηὰ ἱηνασὰ 
Ἶου (1. χϑ; ἢν τ; ἵν. 4. Ευην δηά 
ὉΠ 56] 5655 ἂρ σοιησηθηδθά,---[Οὐθϑᾶσ- 
86, τΓαδιριδίίοη, {Πδη κί] 655, δηά 
ῬΙΔΥΟΙ (11. 3, 4; ἷν. 5, 6). Το [ἢ ]8 
ΒΡΘΟΙΔΙΠΪ ΟὨ τι βΈ δ τΘα] πη, ἃ 5126]6 νθῦβ6 
(ἰἸν. 8) δῆηεχεβ ΨΜαΙηρῃ τἴῃ6 ψῇῃοὶα 
ἀοτηδίῃ οὗ {πῃ 5 σοηϊαϊηθα ἴῃ (ΟΕ ]6 
ῬὨΠΟΒΟΡΩΥ 8πα το]ριοη. 

4. ΟὨξ περαῖϊινε ίδοϊ 15 νόστν οὗ 
Ὠοῖς6. Τῆς ΟἹ Τεβιδιηθῃῖΐ 15 ΠΟΘ ΓΘ 
ΘΧΡΓΙΘΘΘΙΥ Δρρθαϊδὰ ἴο ἴῃ οὖσ Ἐρίβῖ]6 ; 
δηὰ ψνῃ16 Ταίδγθησθβ ἴο 1ἴ ΙΏΟΤΘ ΟΥ̓Ϊ655 
ἀϊδιϊηςί, ΡΡ ΘΙ ἴῃ ἃ ἔδνν ρίδοθβ (.. το; 
1. ΤΟ. 11 26. το; ἰν. 18), ἀςῖῃ Δ] οἰϊΔ ΟΏ5 
οὗ ἰἰ ἀγὲ δυβοϊ τοὶ νδηθηρ.3 

4. Νιενεὰ δ5 4 ψῃοΪθ, ἴἢ6 ἘΡί5{|6 
Ῥοββδββθβ ἃ Ὀγεδάτἢ δηά σοπιρτεμβηβῖνο- 
Ὧ655 Οὗ τεδοπίηρ, τλοταὶ δῃά ἀοοίπηδίὶ, 
ΜΠΊΟΝ 4.6 ρδου]αγ ἴο ἃ Α5 85 Ὀ66ῃ 
6 }} βαϊὰ, 11 “Ἔχῃι 15 τἴμ6 Ποτπηαὶ ἴΥΡ6 
οὗ ἴῃς. ΑΡοβι]ο5 τοδομιηρ "5 ΤὨΙΒ 15 

1 ὅρα δεΐίονν, ποῖος οὐ [(ἢ}8 υεῖβε.--- Το 115 
εἴμιίοαὶ οοπιρὶ εἴεηεβ5, Μασδυϊαν ἢᾶ5 ραϊὰ ἐπ υὲα 
ἴῃ ἃ βἰηροϊαγ ἔογπι. Αἴτετ ἀερίοιϊπρ ἴῃς σΠαγαοῖεσ 
οὗ δῃ αἱ! -ενιὶ πιᾶπ, ἢς 5πὶ5 ὉΡ ἴῃ 115,---“ Υ̓ Παϊ- 
ΒΟΟΥΟΙ τΠΐηρθ ἅτε ἔαϊϑε, Ἡ δίβοουεσ [ἸΏ 5. ὉΤῈ 
ἀϊξῃοπαβῖ, νυ μαΐβοδνοσ (ἰηρβ ἅτε υπ)υ5ῖ, ννΠαῖϑο- 
ανοῦ ἰΐηρθ γα ἰτῆρυγε, ᾿᾽ μαΐϑοενογ τω ρϑ ἃσα 
Παιείαὶ, νυ βαΐβοενοσ τἰὨΐτρβ τς οἱ εν] τοροτί, ἰξ 
ἴπεγο 6 ΔῺΥ νἱος, δηὰ ἰΓτἤετα Ὀς ΔΩ ἱπίλτῃν, ἱἱ 
{8656 τῃϊπρβ8 ψετα Ὀ]Ϊδπάθά πη Βαγὲγα. ( ἙαϊῃὉ. 
Ἐδν.,᾽ Αρτ. 1844.) ἂν ΤΣ 

5 Τῆς 5βᾶπηε ἰβ ἴτπο οὗ ἴῃς Ερρ. ἴο ὕτόνοῖμοῦ 
ΤΩΔΙΉΪΥ Οὀηθ]ς, ΟΠ το 65,---ἶμα ( οἹοθεοίδη, δηὰ 
ΤὨεβϑα οπίδῃ :---ἷϑο οἵ [δῖ ἴο ῬΒΙ]ἐπιοῦ. 

8. Βρ. 1ἰρσδείοοιῖ, 45 ἀθονα. 
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ἄιπς ἴο ἴδε (χες τπδῖ, ντιηρ ΠαΥ6 ποῖ ἴο 
ΤΟΌΘΚΟἝ 506 614] ΕχΊβ[ 1 ΘΙΤΟΥ͂Β,---ΤΊ ΟὙᾺ] (85 
αἴ (οσγίηι}) οὐ ἀοοίτγηδ] (45 ἀπιοηρ ἴῃ 6 
(ὐα δ δη5)---ἰυς ἴο Ἔχῆοτί δπὰ δαἀπῃ ἴῃ 6 
[δι], ἢΘ 15 ποῖ ἰεὰ ἴο ἀνν6]} πηι} }]νῪ οὐ 
ΔῺΥ οἣς ἀϑρθοῖ οὗ ἰῃῇ6. (οβρεὶ; Ὀυῖ ῥγο- 
δ6ηΐῖ5 ᾿ξ 1 115 [Ὁ] 655, 8ηἋ “ Δοςσοσάϊηρ ἴο 
ἴ[ῆς ρτοροτχίιοη οἵ (ἢ." 

Γ, Ηον οἱοϑβεῖὶγ 15 εοηίθηΐβ σοσγεθροηά 
ΜῊ ναὶ νὰ ραῖμοῦ ἰτοσ οΟἴΠΕΣ ἀοσυ- 
τηρηΐς, οὗ {Π6 οἰγουτηβίδηςσοσϑ οὗ ἴῃ 6 ΨΥ ΘΓ 
δῃά οἵ τῆς τεσείνουβ, Μ}}} ΔΡΡΘΑΥ ἰγοτὴ 
σοῃϑβιἰϑγαῖοη οἵ ἴῃ6 (ο]]ονηρ ΡΟΙη 5. 

Ης 506. Κ5 οὗ τῆε6 τἱρῃϊθ δηὰ ἀυ[165 οὗ 
ΟἸΠΙΖΕΩ5. (1. 27; 11]. 20),}---ϑυ Δ Ὀ]Υ, ἸῺ 
δαἀάἀτοϑϑησ δὴ  ηοΟ δη͵ογεά (ἢ6 Ἐοϊηδῃ 
σεις. Ὄμα νῆοϊα σοποδρίίοη οὗ 
{Πεὶγ ροϑιθοη τονατγαβ ΤΠΕῚΓ “Δαν υβαγ 65," 
ΏΟῆ 6 Π]υβίγαῖθς ὈὉΥῚ (Παὶ οἵ τηθῃ 
υηϊϊεὰ ἰῃ ἀείεηοα οὗ 4 Ὀοϊεαριεγοά 
[οΥῖσαβϑ (1. 27, 28 ; ἰν. 1 αηά 57η4.),2 566 
δυρρεδίεα Ὀγ ἴπ6 γε δα} ἙΠαγαοίου οἱ ἃ 
Εομπᾶὴ (οἴοῆγ. ΤΤηοΥ Μ6ΙῈ ἴῃ [ἢς 
Τηδῖὴ ἃ επί ε σοτοπλαηϊγ, ἢ Ὧο σοἢ- 
δι ἀδγα Ὁ ]6 ᾿ηϑοὴ οὐ 6 νιϑἢ οἰεπιθηῖ ; 
δῃἃ δοοοσαάϊηοὶγ ἴἢ6 ΕΡιβιὶς σοηϊδ!ῃ8 
ὯΟ ὄΧΡΓΘ55 οἰϊαίίοη οὗ 6 [Θνν 5} 5. ΠΡ- 
ἴυγας, Ὧ0 ταίοσθῃησα ἴο [6 δοίια] Ῥγα- 
5606 διηοησ ἴση οὗ Δ] Ζί Πρ ΘΥΓΟΥ : 3 
-τ-ῦῦῦῖ νὰ δηὶ τς ἰδησιαρα οὐ οἰμηὶς 
τπουρῃῖ, ΡΠ ϑορϊς, πλοταὶ, δ γα] ]ρΊΟΙ 5, 
εμηρίογεα ἴῃ τ ἢ ἀπυδι4] ἰγεθάοτῃ. " 
ΤΠαῖ Πα τους τΠδσὰ οὗ “ἴη6 ὈΘρΡΊΠΠΙΩΡ 
[[ῃς ξασὶγ ἀλγ5] οὗ ἴῃ οϑβρεὶ" (ἰν. 15), 
δοσοχάς νψ6}} ψιἢ ἴῃς ἔαςί (ἢδξ [Π6ΙΓ5 γν 45 
τἢ6 “γε αἷν οὗ Ευγορε ἴῃ ψηϊοἢ ἢς 
ΡῬτοδοηδα τ Ἴμαϊ 7 7ηοέψγ νὰ5 ΜΊΓ Ὠ]Πὶ 
ἤδη δὲ σἀπΊ6 διηοηρ ἴἤθτη, 15 ΠΏ Ρ]16 
ἴῃ ἴῇῆε ννοσβ5 (11. 22), “"Ουαυαυσ Κῆον (ἢς 
Ρζοοί οὗ πίη ἴῃθας. . , 6 βεγνβά ψῇῇ 
Τὴ ἰονγαγὰ5. (ἢ (οΞκ.6]." ὙΤὨεὶγ Κηον- 
Ἰεάρε 5 δυνονιτηθβδθ5 οὐ ἴῃς τ εγηρ 
από 2εγί ἴθ ψ ῖο ἢ μας πγϑοῖ νιοῖῖ δηθὰ, 
δ αἀἰγοοιγ ἀρρεαϊοα το ἴῃ ἴῃ τηθητοη 
οὗ “16 σοπῆϊοϊ ψνὨ]Οἢ γα 54}7 10 τὴ ἢ 
(1. 30), ἀηὰ ρϑυῆδρϑ αἷ5οὸ ἰῇ ψῇῃαϊ Π6 ςανϑ8 

ΣΦ ἵνὸ 85 εἰΐέκορς ;,") “ΟἿ οὐΐν,)" οσ “ εἰὲ- 
το λ!Ρ,""---ίβ56ε ποί65). 

᾿Ξ. ὅεα μοῖςβ. Τηδ νοσὰς συναθλεῖν, συστρα- 
τιώτης, φρουρεῖν (ἰϊ. 27; ἰΐ. 2ς ; ν. 7) γα ΤΣᾺ1]1- 

3566 ποῖοϑβ οἡ ἱ. 18, 28 : 11}. 2. 
4 Βεϑβίἀδς {π6 οἴπιολὶ δηὰ βδοτεὰ τνογάϑ οὗ ἰν. 8, 

οὔβογνε ἴῃς (ΟἹ]οννην (4}} ἴῃ Ν, Τ. τατε, βοπὶς 
Ὁπί4.ε),--“οἴσθησις, μορφὴ απὰ ἀετναῖννεπ, ἐπίει- 
κής, αὐτάρκης, ἐνάρχεσθαι, σπένδεσθαι, μνεῖσθαι. 

ΙΝΤΚΟΒΘΌΟςΤΙΟΝ. 

οὗ ἴῃς ψοπιθη ἮΏΟ “ κίσονα αἱοηρ σι" 
δἰ (ν. 2, 3). ὙΤῊΙΒ το ηϊβοδῆςς οὔ ἢ 6 
Ῥαᾶϑὶ Ὀοσης Ὀγ ἴχδ56 ψοϊηδη, δπα ἴῃς 1π- 
Ῥοτίδποθς δἰϊδοῆεα ἴο τπεὶγῦ Ῥοϑιο ἴῃ 
(6 ΟΠυτοῇ, σαπλὶηᾶβ ὺ5 ον αἱ ῬΏΙΠΙΡΡΙ 
τυογιδι ἍΕΤΣ ἴῃ6 ἢτδὶ ἤθαγοβ οἱ [ἴδ 
γγοσά, δηὰ υῃήάθσ ἃ ψοσηδη5 τοοῦ ἴῃδ 
ΟΒυτγοῦ ἔουηα 115 ἧτοί Ὠοιηθ. [Ι͂ἢ ΠΟΥ 
δοποσοις λουῤίαἰζιν τὰ ΟΡΘηΘά, 85 ἷἴ 
β6ϑιηβ, [δι “ δοοουηΐ οὗ ρινησ δηα σα- 
σοινίηρ " ὙὨΙΟΝ, ἃ5. ΟἿΣΓ Ερίβι]ῖα αἰίθϑὶβ 
(ὐν. 15, 16), ἔτοσῃ ἢτϑὶ ἴο ᾿ἰαϑῖ συ θϑιϑιθὰ 
Ὀεϊνοθη ἴῃ6 Αροβί]ίες δηὰ {Π15 σῃυσοῖ 
δἰοῃβ οἵ ἃ]}1} ἢϊ5 Ομυσοῆθ5. Αὐονο (δ 1|., 
Β, 2) ᾿ἴἴ μα5 Ὀδθὴ βϑῆἤδενῃ ἤποὺν ἢ15 80- 
Κηον]εαρτηοεης οὐ ἐλεῖγ ρσὶς, 5δθὴῖ ἴο 
ἢ ΜΜὮ116 ἢ6 ννᾶβ 511}} δ ᾿Γἢ 655] ΟΠ]ΟΔ, 
δηά οὐ ἢϊ5 ἀδρατίυγε το Μαοςδαοηίῖδ, 
ΠΟΥ ΘΡροη 5 θοῖῃ ψ ἢ [6 πδτταῖϊνα ἴἢ τῃ6 
Αςῖϑ οὗ ἴῃς σουζβε οὗ ἢϊ5 ἤτοι ΕἸΤΟΡΘ Δ 
Ἰουγῆογ, πὰ σῇ ψ μαῖ να ἰθάσῃ ἔτοτὰ 
[86 ϑεοοηάᾶ Ἐρ!51|6 ἴο ἴῃς. (οτπιῃΔῃ5 οὗ 
Ὦ15 ΠΊΘΔ}5 οἵ 5υ5ιϑδίδῃσθ ἰὴ {Π 6 ῚΓ οἰ. 
115 ἴο Ὀ6 δά ἀφά, [ῃαϊ {}ὸ “ ἀδορ  ουεγίν" 
ΏΙΟἢ ἴῃ (μα ΕΡΙ5116 ἢ6 δἰἰπνυΐο5. ἴο 
[η6 Μδοδάοηϊδῃ (Ὠ τιβίίδηβ, Ἔχρίδιηϑ {Π6 
“ΊΔΟΚ οὗ τρϑδὴς" ὉΥ ψΠιοῆ, ἢ ΨΠΌΠΡ 
ἴο [6 ῬὨΠΠΙΡΡΙδ ἢ 5 (ἰν. 10),3 ἢ6 δοσουῃῖβ 
ἴοσυ ἴπΠ6 ἀεῖαν οὗ {πμεὶγ Ὀουηῖγ. 4271: 
σροῤίαπος οἵ (μαὶ Ὀουηίγ,---α ἄγοι βιρῃῖ 
ἱηςοηϑϑίθα 3 ἢ [ἢ 6 56 σοὶ γιηρ 5ρὶπῖ οὗ 
Ὠϊπι ΠΟ του ἀδα τῃ6 Τ 655] οηϊδη δπὰ 
ἙΕΡΒδϑδίδη Οδυσοῇα5 οὗ ἴῃς Ἰαῦοιτϑα οὗ ἢ]5 
ἤδληᾶάβς ἴὺγ 815 οὐ ἰνοἰῃοοά ---- γνῆο 
ΤΟΡΕ]εὰ ἴῃς τπουρῃϊ οὗ Ὀδιὰρ “ Ὀυγάθδη- 
ΒΟΙ6 ἴο " ἴῃς (οτητβιδη5,"----ἰς ἀἸσε ον 
βἰδϊθα ἴο Ὀ6 Δὴ ἜἘχοδρίοηδὶ πλαυῖκ, σταηιοὰ 
ἴο πο οἴμοι ΟΒυτοῇ, οὗ ἢ15 δεδοτιοηδῖδ 
ΤοΪδιοη5 ἢ τη ΡΒ ΡΡίαηςβ ; δηὰ τἢι5 
(τ 6 Ἔχοθρίιου ρσονῖὴρ ἴΠ6 π|16) σΟΠΠΣΠ8 
Ὁγ ἱτρ]]οατίοα ναί ἢ6 οἰβοῦγῆογα ἀθοΐδγοϑ 
οἵ ἢϊ5 μδριῖυα] ᾿Ἰπάδρεπλάθηςθ, δηαᾶ 5Π 68 
ἢ18 δροβίο!!ος αἰρηὙ τησϊηϊδϊηθ ἃ [ἢ 
ἸητΘρΤ ΤΥ ΔῸ 1655 {1}}] Πούα 1 σασοιν ν᾽ 

λΟη [ῖἢπ6 εοοῖαὶ ἱπιροτίαδηος οἱ ψογγηθη ἰδ 
Μαοεάαοπία, 56 Βρ. ΠΊρδιίοοῖ, [πἰτοά., 111. 2, 
ῬΡ. 54-56. ζ. Αεοῖϑβ χνὶϊ. 4, 12. 

Σ Ἡκαιρεῖσθε,---56ς ποῖς οη ἴῃς πνοτά.-- οΩ 
51. Ραὰ] ψτοῖς ἴο ἴμεπι, ἴΠῸΥ γεγο υπάδογροίης 
2εγεκομίονι (ἰ. 27-30) ; ἃπὰ 50 ἴῃ ἴῃ ρδββᾶγζς οὗ 
2 (οσ. ἀῦονε γείεσγοα ἴο (νι. 1, 2), τ τἴθῃ ἄνα 
ΟΓ 5ἰχ γοδαῖβ Ὀείογε, ἢ βρεᾶκϑβ οἵ ἴῃς “{πΠῶ] οὗ 
αὶ οεϊίοι ᾽᾽ οὗ ἴῃ 6 “᾿ ςυγοδ 68 οἱ Μαςεαοηπίαδ." 

8 ΤῊΪΚ ἰ5 580 Δ]]εσεὰ ὈὉγ Βαυγ, "Ῥαυϊυς, Αροϑςῖ, 
]ε5υ (Ὠγ.ἤ 

δ. ΤΈΏσΞς. ἰΐ, 9; Αςῖβ χχ, 34; 2 (ος. χὶ 9; 
χἰϊ. 13, 14 ;-τορ. Σ Οος. ἰχ. 12---Ἱ. 



ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ἤδη τἤοτθ ἰὰ τεϊθοῖηρ ἃ Ὀεηθοῆϊ, 
ΘΙΛΠΪτῖγ, [ῃ 6 5ρΠ| οὗ 290) ἴῃαΐ 5ῃϊη65 ουἍἱ 
Ἔνθ Ώοσε [Πτουρῃουῖ οὐγ ΕΡΊ51]|6 (1. 4, 
δχο.), ([πΠουρἢ 1ἴ ΤῊΔΥ 566 πὶ δἰιίθη ἔγογῃ [ἢ 6 
βἴδία οὗ οπθ ἰῇ Ὀσίβου δηα ρ6Π]|, 15 ἴΧῸ]}Ὺ 
οἰαγαστοσίςιῖς οὗ Ὠϊπὶ ὙΏΟ, ἃ5 6 ΑΥ̓͂ ἴῃ 
τῆς ΡΒ ρρίδη ἀυηρεοι, Ὀ]Θ ἀϊηρ τοτα ἴῃ 6 
ἸΙοΐογϑ᾽ σοάβ, οουἹὰ “βϑῃρ ῥγαὶῖϑθθ υηΐο 
σοά;" 1---ἰὐνῆο εἰβονεσε ἀθϑοῦ 65 ἢ τὰ- 
561 δὲ “βοονίι γεῖ δἰ τα]οῖο- 
ἴὴρ: 3---1ὸ 15 1ῃ6 εἰαϑίϊς σϑδοϊίοη οὗ ἃ 
βρὶ πὶ πδίηρ ἴῃ δηϊαυϑιαϑίῖς (ΔἸ ἀρδ!ηβὲ 
Ρδΐῃ δηά ἴδασ. Αποίμεσ τηασκεα δαῖασα 
οἵ τῆς Ερίϑι] 6 15 [ῃ6 βίτοηρ για αἰζαε,- 
»εσΐ ᾿τ 16 ττουρῆους ΣΕ 15 ἐχργθβθθα 
ἴῃ οπάδασίηρ νοτά5,---ἢς “ ἢδ5 [Π6Γ ἴῃ ἢ15 
Βεατῖ," Πα “Ἰοηρϑβ δἴζεσ [ποτ ἰὴ ἴῃ6 ὕονε]5 
οὗ [655 Οηπκι" (1. 7, 8), -ῖθ Υ ἀγα Ὠ18 
“ἀελιὶγ ὑεϊονεά," “Ἰοηροῆ ἴοσ," ἢ15 “" ἸΟΥ 
δηα ογοόνῃ" (ὶν. 1); 1 υἰἴοτα ᾿[56]1 1ἢ 
ἴδε σοηδάσητιία! τοης οὗ ἴῃς οὐΡοΟυΓΙ 5 
οἵ ἰς ᾿ππηοϑὶ ἀθϑῖγοα δηᾶὰ [δϑ!]ηρϑ, ἢὨϊ5 
τοοϑσὶ βδογοὰ δϑριγαῖοῃ5,--- ἃ σοηδάσδησα 
ῬΟΞ5106 οὐἱγ νη τ[ῃ6 Ὀομάϑ οἔ ἃ ἰξηάεσ 
Δα μαϊϊονοα ἔμβῃ (1. 18--24}; 1ἴ 
ἰ5 ὑτονβά ὉΥ [15 γε π655 [ῸΓ ΤΠΘΙΣ ΒΑ Κα 5 
ἴο φΡαγὶ ψι ἘΡΑρητοάϊία5, ανε ἢ 
ΤΙπιοιγ (1. 19--3, 25--::0) ; 1ἴ ᾿ΠΘΡΙΓΕ5 
ἢ]5 ΘΑροΥ γεαγηϊησ [ΟΥ̓ (ἰἀϊηρϑ οὗἉ [6 ῃ}, ΠΪ5 
υπάουδιϊηρ ἀϑϑυσαησς [Παὶ (ΠΟΥ ὈΓΑΥ͂ ἔοτ 
Ὠϊπη, ἴῃαὶ [ΠΟΥ Ιοὴρ ἴοὺσ ἢ18 σεϊσγῃ ἴο 
1Πδτὰ,---ηαῖ [ΠΟΥ σγταραίῃ!Ζε ἴῃ ἢ]5 Μεὶ- 
ίατεο δῃηὰ ἢϊς πιθοῦ, 1ἢ [15 5ΟΥΓΟΥ8 
δῃηα ἢί5 Ἰογ (11. 18--2ο ; ἱ. 12-1; 25, 26). 
ΑΙ] 1815 15 οὈνϊουϑ]γ ἴῃ {1} Πασπλοην ἢ 
1Π:6 Δοσοτηραηγίηρ δηά δηϊθοθάθηίϊ οἰγουτη- 
βίδηςσθβ. Ηδ σεορινοα {ΠΕ ῚΓ ρης ρ]Δά]γ, 
Β6 Ρουγεὰ ουΐ 5 50] ἴο ἴποπι ἔγεεϊγ, 
Ὀδοδυβα ἢς [εξ τ[Παϊ [ΠΟΥ ΜΟΙ δὶ οὔβ 
σὴ πὰ ἴῃ ἰδῇ δηά μοϊϊηθ55, Ὀθοδυβο 
ἢδ Κπον δηὰ σεοϊρστοοσδίδα {πεὶγ ον. [1 
γὰβ τιαῖυγαϊ ἴῃἢὶ ἢ6 5ῃου]ὰ ἴονα ἴῇοβ6 
ΨὯΟ ΜΟΓΟ ἴο ἢϊπὶ ἴῃς Βτοίτι!ϊ5 οὗ ΕΛΓΟΡΘ, 
--πῆο Παὰ 5ῃπαγεά ἢἰ5 ἀδηρεῖθ,--- 0 
ὝΟΙΘ 850 ΡΙΌΠΙΙΡΙ ΔΠη4ἃ 50 Ῥδυβενοπηρ ἴῃ 
[ο] οί τῃ6 οροῃ-οασῖθα δχαπιρὶς οὗ 
1,γάϊα,---ο ΕΓ δου 15 οὐ Πεᾶτί ἴῃ 
αηταρτονοὰ βουηάπαββ οὗ ἀοοίτιηθ δηά 
ῬυΠ οὗ ὸ. ὙΤΏΘΙΓ τειηοῖς. ΤΟΠΌΘΥ 
οἰἴγ, δἱοοῦ ἔτοπιλ ἴῃ ρτεαΐ Ἵβθηῖγεβ οἵ 
Πρ τ] ῥτοϊιδίοη δηὰ Ὠεαίΐμθη ρῃ1]ο- 
ΒΟΡἢγ---ἶι 5εεα-Ρ]οῖβ οἵ νἱσβ δῃὰ ἤδγαβυ, 
--οὔετγεα ἃ ΠΔΡΡΥ͂ 501} ἴοτ {πὸ στον οὗ 
ΤΆΔΏΪΝΥ να δηά οὗ 5ἰπηρὶα ἔα. ΤῆΘ 

δ Αεἰξ χυϊ, 25. 3. 2 (ον. νἱ. τὸ. 
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Μδοεάομιδῃ οἰαγδοῖογ, σἰγοησ, ὈρτρὮ 
Δηἃ ροηδζοιβ, ἤοσα 8ἃ5 δὶ Τ μοβϑδὶ οηϊοᾶ 
δά οἰβονῇσοτο, οουηηδηἀδα [156] το τΠ6 
ΑΡοβι16᾽ 5 βυιῃρδίῃιεβ.2 “1,0," δχοϊαϊτηβ 
σὲ, (Πγγϑοβίοιῃ, “ψῆδϊΐ ἃ γὙϑδσηϊηρ δ 
ἢλ85 αἴτευ Μαςβάοηϊα "3 Οἵ ϑυςἢ πηδιοσίαὶ, 
ϑ[ γε ρΊ θα ΟΥ ἴΠ6 Ὠεδα]γ δηα οοη- 
σΘη1Α] ᾿ηἰπϑοη οὗ ἃ Κοχηδῃ " τα] ἴα γΥ 6]6- 
τηρηΐ, ἴτεα τοτῃ ἴἢ6 ΠοΚ5.16 ᾿πἤπδηςδς οὗ 
{π6 ϑγπαροριο, τεθονθα Ὀγ ἴῃς ὅο9ρεὶ οὗ 
ΓΟ γιϑῖ, ννᾶ5 τὴς. (μυτσγοὴ ἰοσηθα (ἢδϊ ΠοΙὰ 
[Πς6 ΒΙσῃαϑῖ ρἷδοθΊη 51. Ρδυ]}᾿5 αβεσῦοη, Α 
αἰτουπιϑίδηςθ, ἰηΐδττοα ἔτοτη δὴ ᾿ποϊάἀθηϊαὶ 
ὨΟΙΙοα ἴῃ (6 Αςῖξ, 15 ψουῖ Ροϊητίηρ οὐ 
85 51 ΡΊ Δτὶγ δηα τουσπ ΡΥ σΠαγαοιοτβιις 
οὗ δὴ αἰίϊδοῃῆιηθηΐῖ 50 στουηάθά, ΔΉ δα 
αἱ (πΠ6 δηὰ οἱ ἢὶβ Τῆιτά Τουγηεγ, δ6 
δεηΐ (ἢς τεϑὶ οὗ 5 σοτρΥ Οὐ Ὀξίοτχο, 
ΔῊ ἰαττιοα ἰη Μαςδάοηϊδ ψἢ 81. Κα 
ἴο Κορ ἴΠ6 Ῥαβϑονϑσ, ῬἢΠΡΡΙ ννᾶ5 [ἢ 6 
Ρίαος οὗ βοουσῃ πὶ ἢ6 οὔοϑα οσ τῃδῖ 
ΠοΙγ 5ϑάβοῃ (8 11., Β, 4). ᾽ναι πιᾶγ βαίεὶγ 
σοηοϊαάς ἰῃαὶ Ποῖα, ἴῃ 4 (ὐθητ16 οἰγ, ἢ6 
Κορίὶ ἰξ ποῖ 5 4 [ον ϑῃ ἰδϑαναὶ, Ὀυζ 45 
{πὸ Ομυσῦδλη Εδϑίοσ,- -- Κορί 1 αἰοπρ Ψ ἢ 
[ῃ6 “Ῥεϊονοὰ Ρῥῃγϑὶοίδῃ," ἴῃ ἴἢς. σοῆ- 
ΘΘΏ14] δἰ ϑρῆσθτα οὗ ἴῃς (Δ: δηὰ ἰονα 
οὗ 15 “ Ὀεϊονοα " ῬΏΠΙΡΡΙΔΏ5. 

ΕἸΏΔΙΥ 1ἴ ἰΘ ἴο Ὀ6 οὐβεογνϑα παῖ, ἴῃ ἃ 
φέπεγαί ὙΆΥ, ἃ Οοτδὶη ΟΟΙΓΟΘΡΟΠάΘησ6 
Οχιδίς Ὀεΐνεθῃ ἴῃς ΕΡί51]Ὲ δηὰ τῇς ΟΥ̓ 
ὙὨΙΟὮ τοϑοοινοα τὶ Α5 νὰ ἢδανο ςοθϑῃ: 

(8 11., 4) μον ἴῃς οἰτουμηδίδηςο5 οἵ [ἢ 6 
ΟἿ πλάκα ἰἰ ἃ ἴγρῖοδὶ σὙ οὗ της ΕΤΏΡΙΓΟ, 
50 Πᾶ5 ἰξ Ὀδδὴ βῆδνῃ (δ ΙΝ., Β, 4) παῖ 
ἴῃς σοηϊεηΐβ οὗ [ῃ6 ΕΡΊ5116 ατὲ ἴἢοϑβϑβ οἵ ἃ 
τγρίὶοαὶ Ερίβι]α ἴο ἃ Ὁῃυτοὴ τεργεβεηϊδεινα 
οὔ τ1λ6 Ομυτγοῦ Τ9}πἱνεσϑαὶ, ὍῊς ΟΙΓ εἴὰ- 
Ὀοάϊο5 ἴΠ6 ρθηοῖαὶ ἀϑροοὶ οἵ Ελσορθδῃ 
16 ἰῇ ιἴ85 σομρίοχ σοηαϊοη8: [ἋΠ6 
ΕΡΙ51:16, ἢ δαυα] ραηθτα  ν, 5εἴϑ ἰοττῃ 
[ης ἰδαςμιηρ οὗ ἴῃ6 (οβρεὶ ἴῃ [15 (]]6ϑὶ 
ΟΟΙΏΡΓΘ ἢ ΉΒΙΟΩ, 45 ΔρρΙ δα ἴο τον δηὰ 
Βδῃοτν (παῖ [{{6.5 

Ὁ. [Ιῃ σοιῃρασγὴ οὔὐ ἘΡ 516 ψ ἢ 1Π6 

τς ΤΉσϑ5. ᾿. 1-3 , 1ἰ, 19, 20 ; 11. 6 ; ἱν. 9, 1Ο ; 
2 (οτ.ἶν!. 1-- δ. 

2 “1 Μδοέδοϊμεο] ἐϊαϊῖ ρευϊ-ξῖτε ἴὰ τέρίου ἴα 
ὈΪι5 μΒοπηξῖς, 16 ρα βέγίευβς, ἰὰ Ρ]υβ βαίης, ἀὰ 
τοουάδ ᾿δητίαυς." (Βδδδη, ὁ 81. ῥδυ» Νν., Ρ. 
136.) (Τρ. Ηϊετοη., “(οίτη. ἰῃ ΟἱὯὶ.,᾽ εἰϊεὰ 
Ὀεῖον, [πιτοὰ. ἴο τ Τἢε58., 11. ΐ (6), ποῖς 1. 

8 Οη ΡΒ ρρΡ. 1. 19,---ἡ ον. [Χ.. τ. 
4 “Ἰ,6ς Μαοόδοπίοης ἔυγοπίῖς ρευρὶς ἀδ 

ῬῬδηιφυϊεό απἰ τοβϑεπιῦϊα 16 ρ᾽ὰ5 αὺχ Ἐοχηδίῃ 8." 
(Εδπδη, δς ἄῦονςε, Ὁ. 137.) 

δ 8ες Βρ. ΝΥοτάςκνοτί, Ιπἰγοά,, ΙΥ. 

΄ 
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οἰμοῖς Ἰεῖ ἴο 5 ὈΥ [6 βᾶτη6 πδηΐ, ψὲ 
δηά ἴῃ τηδὴγ οὗ {πεῖ ροϊηΐβ οἱ σοηΐδοϊ 
δης τος ΐδηςθ. [15 ἀοςίΠηδὶ γος] 5 
ψῈ τῇς ρτοὰρ οὗ ἘΡΊβῖ165 ψυτθη δθουϊ 
ιἢ6 γεᾶγθ 57, 58, δηὰ δβρθοῖδ ]!ν 115 
νουῦαὶ οοϊηοϊάδησεβ ἢ ἴῃαΐ ἴο ἴῃ6 
ΕἘοιθδηῃβ5, ἕᾶνα Ὀδθῶ δἰγεδαυγ ἀϊβουββθα 
(8 111., Β, ..,.11.)}. Ιῃ 186 5ᾶ:ὴ6 ροσοι 
οὗ οὐὖὔγ Ἐρίβι16 (111. 2---᾿ῷϑἭῆν. 1) ἴο νῃΟἢ 
(ἢ656 ὑείοηρ, νὰ δῖθ σειηϊη δὰ οἵ (Πδΐ 
ἴο ἴῃ6 Οαἰατλη5 Ὀγ τ[ῃ6 Ὠδτβ ἴθ πῺ5 ἢδ 
ΔΡΡ 65 ἴο 15 [ον βῃ δανογβαγιθϑὶ ; (68 
ΒΠΩΠΊΔΙΥ οὗ ἢΪ5 ΟῚ ὈΥνΘρΕ5 45 ἃ [6 Ὁ 
[85 [15 ρλγα}16] ἴῃ (ΠῈ ϑεοοπὰ Ἐρίβῇβ ἴο 
(ῃ6 (ομπιίδη5 ;2 ψ Ώ16 (ἢ ΕἸτϑῖ Ἔχ λ15 
(6 ρτοαΐ ρῥτοίοιγρε οἵ ἴπ6 ρᾶβϑαρα ἰῇ 
ψΠιοἢ ἣδ Γι565 πομὰ ἴῃς ῥτοῖΐεϑδι ἀραϊηϑβί 
Απἰπομλδηὴ αὐυ865 ἰηΐο ἴῃ6 50} ὴ6 
[Πουρῆς οἵ τῇς Βδουττεσθοη- Βοάγ, δπὰ 
Τοϊαγη5 ἰσοηὶ ἢ ἴο [ἴῃς ῥγδοίίοδὶ ἀυγ οὗ 
ΓΟ τ οδη κἰεἀίαϑίμεβ5.5 [ἢ δποΐμῃεγ ροϊηῖ 
οὗ νίενν, [ὴς ϑεοοηᾶ ἴο ἴπ6 (ΟΠ ἢΙΔ4}5, 
ΒίΓΟΩΡΙΥ 8ἃ5 ἰΐ5 ουϊρουτίησ οὗ ψουπαεὰ 
δε ηρ σοηίγαβῖβ νι [Ώ6 οπάθδγηρ Δ }- 
δυᾶρε οἵ ἴονα δῃὰά σοηβάδῃςε ΜΏΙΟΙ τηᾶτκ 
ζλξς, 156 τῆοσα οἱοβεὶν (ἤδη δὴν οἵ [6 ταϑῖ 
αἰκὶι ἴο ἰἴ, 5 ὈδΙηρ᾽ ἃ γτανϑἸδίοῃ οὗ [ἢ 6 ΙΠΠΟΓ 
8561}{οὗ [η6 ψστιῖοτ. [ἢ 115 θη Θ γα] Οὐ ]1Π6, 
ΒΟΥ ΘΥΟΥ͂,---ἰϊδ ἸΤγορΌϊΥ βίγιοΐαγα, 115. 1η- 
ἐοστδὶν, 115 γασιητῃ οὗ ἰδ άθγη 655,---ἰῇς 
ποαζοϑῖ ᾿ἰΚοῆθ85 ἴο οὐἵ ΕΡΊ 5116 15 ἴο Ὀ6 

«ἴουηπὰ ἴῃ ἴ6 ἘρΡίβῖα νηοῦ οὗ 4}} 15 
ἰατίθϑιὶ ἔγοτῃ 1 1 οὐὔάδσ οὗ {{|6,---ἰῇς 
Εἰτϑὶ οὗ ἴῃς. ἴνο δάάτγεβϑεά ἴο [6 5ἰβίϑυ 
Μδαοςοράομίδῃ Ομυτοῦ οὗ ΤὨἢδϑϑαϊοῃϊοα, 
ΟὨΪΥ βεοοπὰ ἴο ἴμαῖ οὗ ῬΏΠΙΡΡΙ ἴῃ 18 
]ονϑ.----Ου ἴῃς οἴποῦ ῃδπηα 115 σοῃϊεπηρο- 
ΙΔηθουβ ΕἸ! 51165, ἴῇοϑε ἴο ἴῃ6 Ἐρδδ- 
ΒΔ δῃηὰ ἴο ἴῃς (Ο]οββ᾽δῃ5, Γοϑθ Ὁ ]6 1ἴ 
ποῖ αἵ 811 ἴῃ μεησγαὶ σΠασαοῖοσ, ἢ ἸΠΏΘῚ 
ἀδιδ}] ΟὨΪΥ Ποῖα δῃὰ πεσε δ Βυῖ ἴῃ οὔθ 
οἵ [6 κυ δεχαεαὶ ΕΡΊ51165 (μο ἀουδι ἴῃ 6 
Ἰαβὶ οὗ 1ῃ61}), ἴῃς ϑϑοοηὰ ἴο Τιμηοίῆυ, 
ΟΟΟΙΓ5 ἃ ραϑϑᾶρα Ὡοΐ ΤΉΘΓΘΟΙΪΥ Ασα] αὶ ἴοὸ 
ΠΟΥ βοηΐθηςσεβ οὗ ἴ)15, Ὀυϊ ΔρΡρασυΘ ΠΥ 
τ τίδη Μἢ ἜΧΡΓΕ55 γείγοθρθοῖννα σείεσ- 
δης6 ἴο (Πειη."--- ἢ ΤΙΠΊΟΪΏΥ δἱ ἢ15 

Δ Δ], 2 (κύνες, κατατομί) ; ΤΡ. Ο(]. ν. 12, 15 
(δάκνετε καὶ κατεσθίετε, ἀποκόψονται). 

8. 1}}, 4-6; ερ. 2 (ος. χὶ. 21, 22. 
8 πὶ. 1γ--οὶνο α; ορ. 1 (ον. χν. 32--58. 
4 ὅ6ς6 Ρᾳϊεγ᾽5 οοπιραγίϑοῃ (" Η..᾽, ΝῚ]., νἱ.) 

οἵ Ἰ. 20ο-23, νἱῖἢ 2 (οσ. ἰν. 8---ν. 8. 
δρΩ ὶ Π|., ΒΒ, 102, ἢν Ἱπτοὰ ἔδπν νεῦρα] 

ῬΆΓΑ]1εἾβ αγὰ σίνος Ὀεΐον, δυδῥί. Δϑοίε, 1. (2) ὁ. 
4 866 Βρ. ΝΥ οοταννοσία, [πιτοά., ΙΥ. 

ΙΝΤΕΟΒΘΌΟΓΤΙΟΝ. 

5166, ἴῃ [ες ἄδγϑ οἴ Πὶ5 ἢτϑὶ τη υσβο:τηθηζ, 
ἢὯδ Πᾶ5 ψχίθη ἔσοτη Ἀοπια ἴο ἴῃς ῬΠ1ρ- 
ΡῬίδη5 οὐσ'ῃ!5δ ἀδϑίτε ““ἴο ἡεῤαγί," ἢιϊς 
“ἤρλι," ὮΪϊ5 νι] ῶρηθθθ ἴο ὃς “οςγεά 
ορ Ὁ (ἰ, 23; 0.. 30; 11. 17}; ᾿---οὗ διχα- 
5618 ομδ ""2γεέείμ κι ἢ ἸῈ ἃ γαξέ, ἴοτ ἃ 
“2712 (. 14) Τὸ Τιμοίῃγ, δῆεσ 
τὴς. ἰαρβθὲ οἵ γϑρᾶτβ, ἢς Ψτα5 8ἃ5 δὶ5 
Β6οοπά δηὰ ἢηδ] Ἰρτϑοητηδηΐ ἴῃ Εοιηδ 
ἄταννβ τονδιὰβ 115 οἷἶοβθ, γεηλπἀϊηρ ἢΐπὰ 
(45 ᾿ἴ 566 ῃ}5) οὗ τὶ δαγὶγ διητοιραιοη οὗ 
{πη6 δηὰ ποιν ᾿πησηϊηθηῖ, ἀπ τονοσῖς ἴο 
[6 δᾶπ|6 Ψψογά5,2---ο 1 δηλ ΠΟΝ ὈεΙης 
2ομγεΐ ομΐ, ἀπὰ ἴῃ6 πῆς οὗ Ὧν ἐἶξβαγ- 
ἐμγέ 15 αἴ Βαμα, [πᾶνε ἴουρῃὶ ἴῃς ροοά 
ράζ. 1 Ὦανα βηϊϑηθα ἴῃς γα... ΤΏΘΓΟ 
15 ἰδ1ἃ ὉΡ ἴῸΓ τὴς ἴμ6 ἐγοῖσρ οὗ τιρῃίδοιϑ- 
655." 

Ε. ΑΚ τοραγὰϑβ 1 ΥΑΤῪ ἰογα), 1 15 οὗ 4]} 
τπΠ6 ΕρΙ51165 οὗ 8ῖ:. Ρδι], Ἄχοαρίηρ ΟὨΪΥ 
ἰῃαΐ ἴἰο ΡΠ] ΘΏοη, ἴῃς τηοϑὶ δρ᾽ βίο τ 1ἢ 
115 5ίγ]6 δηὰ βυθϑδίδηοα, Τῃουρῇ ᾿ἴ ἀοα65 
ποῖ νὶῈ ψ 1] τῃ6 ἀϊαϊδοίις ἔοτος, οσ [᾿ς 
βι ἴδια ΠῚ) 5 οὗ τῇῃείοσις, ἀἸἰβραγοά 
ἴῃ ΟἰΠοΙ5 οὗ ποῦ ἰοσποδὶ σοηϑίσγυς ΠΟΏ, 
1 Πᾶ5 15 ΟἾὟΝῺ ΡΙΌΡΕΙ Ὀαδυίο5, οὗ [ὃς 
ΓΑΓοϑί οτάδ,---ὰ τουσῃϊηρ οἰοαυθησς οὗ 
τῃ6 [}1 Ὠεδατί, ἃ ἀδ] σον οἵ δα! ηρ δηὰ 
οἵ Ἔχργδϑϑίοη, ὨΟΝΉΘΓΕ ϑυγραβϑαα, 5. ΝΟΙ 
ΏΘΩ Ιἴ τῆβ65 ἴο {86 πΙρῃεϑὶ οὗ ἀϊν!πα 
{Ππόλ65, ἀο065 1ἴ (4]} 5ῆοτι οὗ σινϊῃρ 1Π πὶ 
ΟΣΙΠΥ αἰΐογαησο. Οὐγ ΟΒυσοῇ ἴῃ Αἀνεοηῖ 
οΔῃ ἢπά ὩΟῸ τοσα ἤϑαγί- 5 Ωρ νοῖο6 ἴο 
Πογαϊὰ (6 ἀρργοάςῇ οὗ ἴῃε Νδενιν, 
[δὰ 5 “ Βδ)οῖὶςα ἴῃ ἴῃ6 Τιοτὰ αἰνδγ." 

᾿ ἀναλῦσαι, ἀγών, σπένδομαι. 
3.2 Τίπι. ἱν. 6-3 (σπένδομαι, ἀνάλυσις, ἀγών). 

ΟΥΓ (ἢδςὰ ἰἶτοθο ψογάς, ἴῃς ἤχει οσουῖς ἴῃ Ν. Τ. 
ΟἾΪΥ ἰπ τ 656 ἵνγο ρίαςεβ ; ἴπε βεςοῃα οἣ]γῪ δόσε, 
πὰ ἰϊ5 οοσῃδῖς νοτγὺ (ἰπ [ἢϊ5 5Θεηξε οὗ σοβαγαηρ) 
ΟΠΪΥ ἃ5 αὔονε ; ἴῃς [Πἰγὰ 5. δῃ ἰπίτεᾳφυςμι δὰ 
οχοϊυβίνεϊγ Ραυ]πα ποτά. 

8 Βδὺυγ Ξρεϑᾶκβ οἵ 1ἴ 5. “" ἀ1]1] αηὰ υπὶ πιοτοϑὶ- 
ἱησ," " νἱπουῖ γιοῦ (μπριοίυγ, "ἃ ἰεςθ]ς 
δηὰ [Π61655 ςοργ ᾽" (λιαελῥι(α),---οὐ (15. “" πηοπο- 
ἴοποι5 τορει ἰοῦ 5,᾽" δπά "" ρονεσίγ οὗ ἱμβουρλῖ ὰ 
(Οεὐαηζώιαγηπι 4). (΄ Ῥαυϊαβ, Αροβῖ. 1. (..λ- 
50. Τοπιρ]εῖς ἰ5 ἴη6 ῬΟΝΟΙ οὗ δτγορδηΐ ῥγε)α- 
ἀϊςο ἰπ δὴ ἱτγενογοηῖ ταϊη, ἴο ὈϊΪυαηΐϊ ἴἢ6 1ἰἰ6» 
ΤΆΓΥ αἰϊδοοτηπλεηΐ οἱ ἴῃς οτίτς ! -- Α ἩοΓΔΙΕΣ 
δϑιιδίς 15 ἴ[Πδἱὶ οὗ Μεγεσ. “Α Ἰεῖϊετ οἵ τῇς 
πεατὶ (2: σεν λέ), ἀὰ ουτῆον οὗ ἰῃς πηοπηθηῖ, 
ἔγοτα ἴδε ἰῃπχοϑὶ πεβὰ οὗ Ἰον!πρ' (ἘἸ] ΟΡ ὑπάοσ 
ουϊνγατ δραπάοπιηεηΐ δηᾷ {ἰυϊδιίου ;---ἃ τποάοὶ 
οἵ ἴδ υπίοῃ οἱ ᾿δηάογ ’ονα δηὰ 1 ἱπρτγαϑβς, δὲ 
παςς α]τλοβὶ εἰερίας, οὗ τεβίρῃδίίοη ἰὴ νἱενν οἱ 
ἀοδί, ἱ ἱρὰ δροβίο]ις ἀἰσηϊγ, ἀπΌτοϊεοῃ 
ἨΟΪΥ 70ΟΥ, Ὦορς, δἀπὰ υἱοίοσυ ονεῦ ἴῃς που]ὰ 1 
([πιεοά,, ὃ 2.) 



ἹΝΤΚΟΘΌΓΤΙΟΝ. 

ὙΠ 119 δυὈ] 16 ὄχροβίποη οὗ “τῃς 
Τηϊηἀ (δὶ νγὰβ ἰῃὰ ΟὨγιδὶ [6505,᾽ οὗ ἴῃς 
ἰπδηιῖε 86 ϑαοτιῆος δηὰ ἴπ6 βΌΡταπις 
Εχαϊίαϊίοη, 58:6 ορϑοὴβ8 [6 π]εὰκ [ἢδῖ 
οοχηιηδιποῦαῖο9 Η5 Ῥαϑϑίοη δ [ἢ ῥῖο- 
Οἰδιτη ΟΥΟΙ ἢεσ ἀδδὰ τῆς ““5υτ6 δῃὰ 
οοτῖδίὶῃ ΠΟρΘ," 516 ἄταν ἔγοῖὰ τ ἴῃς 
μοτὰς ἴπᾶὶ ἰο9}7 οἱ ἴῃ6 ρογουβ 
“ ρἤδηρο" δηὰ ἴπ6 δἰγασ ““ νουϊκιηρ." 
Απαὰ (τοῦ ἰϊ οοτηδ, ἴῃ ἴῃ ροννοῖ οἵ {ΠΕῚῚ 
οαἰὰ Ὀδδιῖγ, ἴῃ6 δοοθοῖθ οἱ ϑο]Ἕπιῃ 
ὈΪΕσϑηρ ἴῃ ψῃοῆ, δ ἴῃς οἷοβθα οἵ Ποῖ 
τηοϑὲ ϑδοτθὰ ΟὈτάϊμδησθ, 5806 ἱῆνοκοβ 
“Ὡς ρδοᾶςς οἱ οα" οὐ ἴῖἴπ6 ““Πδαγίϑ 
διά σαϊηᾶς " οὗ 6. [αἰ τα] οὨ]άγοῃ. 

δ Υ. ΟΕΝΟΙΝΕΝΕΘΒ ΑΝῸ [ΝΤΕΟΚΙΤΥ. 

Α. Οἱ τὴ6 Οεκιίμοισς οἵ ἴῃ6 ΕΡΙ51|ς6, 
(Πογα 15 ἢῸ τοοόῖὰ ἰοσ ἀουδί. 

1, Τῆδι ὅι. Ῥαὶὺὶ 15 ἴῆ6. δυΐῃοσ, τ 8 
ἑμζεγπαὶ ονιάθηςς οὗ 115 οοηϊδηῖβ, αἸΟΠΟΏ, 
δ ροηοταὶ Τσμδγαοῖοσ, Ῥτονὸβ σοποὶι- 
βίνεϊγυ. 

1. Α5 τεζασάβ 115 σοηϊθῃῖϊβ, 1 ἰ5 ἴο Ὀ6 
οὐβοσνθά τπαὶ [ἃ δηῖοιβ τΟσα ΠΥ ᾿ηΐο 
ῬΘΙΒΟΏΔ4Ι] ῥδτιϊου δια ἰουοῃηρ (ἢ6 ὙΤΟΙ 
πὰ ἢϊ5 τόδάθίβ, [Δ ΔΩΥ ΟἴΠΟΥ οὗ [ἢ6 
ἘΡ β11ε5 ταὶ Ὅεαι ἢϊ5 πᾶίῆθ. Ὑεῖ ἴῃ 
ἴῃεβε ραιίο!αῖα ἴΠ6 γα 15 ἴο 6 ἴτδοβὰ 
(45 βῆεννῃ ἴῃ ἀεί! αὔονο, ὃ ΙΝ., Ὁ), ἃ 
οοτγεβροπάθδηςα ἢ ἰῃς ἰδεῖς οὗ τδδ 
ὨΙΒΙΟΤΥ, ἃ5 νὰ Το] ]θοῖ τΠδι τόση ΟἴΠΟΣ 
ΒΟΌΓΟΘ5, 1] δηὰ ἀδορ,---ἰἶ ηοϊ αἰνναγδ 
οὈν!ουϑ, 411 [ῃ6 ΤΟΙ σΟΓΙΔΙΏΪΥ, [ΠΘΥΘίο το, 
υραοδισηδα.3 

4. Α5 τοζαγὰβ ἀϊοϊίοη, ἴῇ6 εδνϊάδησς 
γιεϊάοα Ὀγ 1ξ 15 ἀρυπμάδηϊ δηὰ ναι ]6, 
ἴε 15 41] οἱ ψοῖὰβ δηὰ δχρυθϑϑ ἢ 8 
ΟΠΑΥδοι  ΠΒΈ ΟΠ, ΤΔῺΥ οἱ ποῖ οχοϊυ- 
βίνοϊγ, Ρδυ]η6 ---πγοϑῖ οὗ [6 πὶ βεγνηρ ἴο 
σοῃμηθοῖ τ᾿ ἢ [Π6 ““υησυεοιοηδα " 3 
ἘΡΊ51165 ; 411 διῃρί ογβα 50 ἠδίυγα!]Υ ἃ5 ἴο 
τοοϊυάς 411 βδυγμ δα ἴπαὶ ἴῃ ἴΠ6πὶ ΜῈ 

ἢιὺς 1ὴ6 ΟΥΚΙΏΔΏΒΠΙΡ οὗ 4 ίογρογ, ουη- 
Ὠἷηρ ἴῃ ᾿ΠΠΟΓΑΙΥ τχοϑαῖο. ὙΠαῖ (Π6 το] οη 
ἴΠι5 651 Δ Ὁ} 15Π64 15 ηοῖ [ῃ6 ΔΙ βΟΙΑΠΥ ῥτο- 
ἀυςοά 5ἰηλ] τιν οὗ ἃ σοιηϊογίει, ἀρρ αΓβ 
δραΐῃ ἴῃ ἴῃς ἰδοϊ [Παῖ 11 Π45, πηούδονεσ, 

1 Ἐρρ. ἴον 4 ϑυπάδγ ἰη Αἀνεηῖ, διὰ ἴογ 
ϑυπάδγ ποχῖ Ὀείοτε Εδϑῖεσ. 850 ἱπ ϑαγυπὶ ΟΠςε5. 

3 Ἐεδὰ Ραδὶεν “Η."Ρ.᾽, 11. ὅδοιὴς οὗ ἴῃς 
οοἰποίάδηςοβ ἀενεϊορεά Ὀγ Ὠὶπὶ τα ποϊδα ἅρονς ; 
Ὁυϊ τἴῃ6 νν Ἀ0]Ὲ ομδρίοσ ἀδϑεγναβ σαγείῃ] κυ αγ. 

8 οῃ,, 1 δηὰ 2 (οσ., δηὰ (δαὶ. 
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ἃ ΜΟΟΔΌΜΪΙΔΙΥ οὗ 119 ΟΥ̓́Ώ, ὈΓΟΡΟΓ ἴο ἰἴ5 
ψν 6 }1-τηᾶτκοὰ Ἰπαϊνιάσδὶ ομαγαοῖεσ. [{ 
σοπίδ!η8 ΤΏΔΩΥ ΟΤα8 ον ῆεσε ἐουηά ἴῃ 
Ὦ195 οΟἰΠΟΙ ἩΤΙΠηρθ, ΏΙΟΝ δὴ ἰπλιδῖο 
ΨΟυ]α τῃογοίοσγα ἤᾶνα νοι δα, 

4. Βιιῖΐ ρτοαῖοτ ἔα ἴδῃ [ἢδ686 τΟἸ6ἢ 8 
οὗ φοῃυϊηθηθ55, 18 ἴἢδὲ ΜὨΙΟἢ ὑπά61|165 
ἴῃδπὶ :---ἰῃ6 5014 δηᾶ ἱστείγαρα!]α δνὶ- 
ἄξῃςε οοῃίδ!ηθα 1ῃ {πε 4645, ἴῃ 66] ηρ5, 
ἴῃς ἀϑριγαίοηβ, οὗ ψῃοἢ οὐγ ΕἸ 5116 15 
τῆς νθῆϊοϊς, δὰ νὮ]Οἢ ἢῸ οδδ ψγῆο0 Ὧλ5 
ἴῃ ΔΩΥ ἀερτεα δῃϊεγεα τηἴο [6 πη οὗ 
ϑὲ. δι], σα ἀουδὲὶ ἰο Ὀ6 ἢϊ8. ΒΕῸΓΣ ἃ 
ΙΟΥΖΟΙ δ ΘΟ Β5ἍΠὙν ἴο δβδϑυτης 15 Δῃ- 
δύυλρο, δα ἴο ἱπηδρίηθ ἢ15 οἰγουπηβίδῃ 69, 
σοῦ ]ὰ Ὀ6 ἃ αἰξςυϊς οἤοτι οὗ Ὠϊδίοτις δηά 
ἸΠςΟΛασΥ 511}. Βυΐῖ [ἢδϊ βυῃςἢ ἃ οης σουά 
850 Ροτβοηδία {παΐ παπὰς ἰμαϊντά 4 }11Υ,---- 
11 ἢΪ5 [μου ρἢϊ5, σροαὶς ουὔἱ οὗ 15 Πδατσῖ, 
-ο-ὶβ ἸποοηοσῖνδΌϊα. 

4. Τῆς δἴίειηρὶ ἴο ἀἰἸβοσθαϊ 1 88 
ΒΡΌΠΟΙΙΒ ΓΏΔΥ ὃς 5414 ἴο ᾶνε οτὶριμδιοα 
ὙΠ Βδυτ ; 3 δΔηα ἢδ5 ΜΘ] ]ρἢ οπμαςὰ ἢ 
ἢϊηπι. Ηε τοραγάβ 1ἴ 85 ἃ ρίοιβ πταυά οὗ 
ἃ ἰδλῖοσ Ὀυϊ ΘΑΙΙΥ ἀρο, ἀσϑϊσηεα ἴο γοοοηςῖ δ 
τῆς “Ῥεΐπηθδ " δῃα΄ “Ῥδυϊης " [ΔοΠΟΏ8. 
ΤῊΝ νυἱοῖν ἢᾶ8 ἰουπμα [1{||6Ὲ δοςερίδῃσα 
Ἕυὐθῇ ἰῇ Ὦϊ5 οὐνῇ 5.00], δῃα 115 (ΠΥ 18 
ὯΟνν 5ΘΏΘΓΑΙΥ διϊπγιττοα.5. Α οτος οὗ 1Π6 
Πιρῃεδϑὶ δουπλθὴ δηὰ οἵ ἴδε (τθοϑῖ βοῇοοὶ 
(Μ. Ἐδηδη), ὑτορουποαβ ἴῃ6 ροηυηδ- 
Ὧ655 ἴο ὃ6 “οσοτδίη." 4. Βαιυτβ οὔ͵θο- 
ὈΟΏ8, 85 ἰουμαδα οἡ 118 5[γ]6 δῃά ἴοηξ, 
Ὦανο ὑδθῃ του ῃδα οἱ ἀῦονα (ὃ ΙΥ΄., Ε, 
Ὡοῖδ ἢ).---ἰἰ5 ἀἸοϊίοη δηὰ σοπίθηϊβ, ΉΟΓΙΘ 
[6 τοβο ας ἴθοβο οὗ ἴῃ6 ““ὑπ4068- 
τἰοηοα " ἘΡΙ51168, Ὀδῖταυ ἴο τα ἴῃς νου 
οὗ [Π6 ᾿ἰπλιϊαῖογ ; ΠΟΤῈ [ΠΟΥ 56 6 πὶ ὉΒΠΙΚΕ, 

1 866 Ῥεΐον, διυῥ2λ, δ ιοίε, οτα τὴς τοϊδιίοα 
οὗ ἴῃς ἀϊςου οὗ (818 Ερ. ἴο ἴδμαὶ οἵ τὰς οἴπες 
Ῥαυΐίης ἀοουμηοπῖβ, 15 Ξῃόν ἰπ ἀφίαϊ!. 

5 Ραυ]ας, Αρ. }. (.᾽ Βρ. ὶἰ᾿σῃτίοοι, [πιτοά,, 
Ῥ. 73 Γείει ἴο Ἐνδηβοη (' Ἰϑδοηδηςε,᾽ ἅς.) 85 
ἴδε ἢγϑῖ ἴο ἐπηρυρτι [5 δυϊΠο ἢ Ιρ. 

5 δοδννορίοσ, ὁ Νδοδαροβῖ. Ζε δῖ, (χυοϊοά ΌΥ͂ 
ΝΥ εδίηρεγ, Ἰπιτοά., καὶ 4. 1) δάορί5. δυγ᾽β νἱο, 
Ῥυβῃϊηρ ἰἴἃ 80 ίαγ: ἃ5Ξ ἴο τοραγὰ Ευοάϊα ἀπά 
γηϊγοῆα (᾽ν. 2) ἃ5 ἴῃς πδιῆδβ ποῖ οὗ ροσϑοῃβ 
ὈπῚ οὗ ραγίίεβ, ἴῃς 76 15} - ΟΞ ἀπὰ ἴῃς 
Οοπι}}6- ΟΠ γβιίδο, ἰὴ τπ6 Οδυτγοῇ ! --- Ηο]Ξίθῃ 
(΄ ]αὨσυυς ἢ {, ργοῖ. ΤΏΘΟΪ.,᾽ 1875--6) Πα5 τεπεννεὰ 
ἴῃς αἰϊδοὶς ; ἴο ψχἤοαι Ρ.. ΥΥ. Θοῃιπλἀϊ χὰ5 γε ῃ τ} 
τορ θα ἰὴ 5 " Νευίεκῖ, Ηγρεογκτις." 

4 ΟΥ̓, διά τ πὰ 2 Τῆοςβ., ῃς υτος, ““ (ὃς 
ἰτοὶς ἐρῖἴγὸ5 οἠΐ ὑπ οαγδοιϊὸτο αἰ διυιπεπιϊοϊτά ααὶ 
1 ἐπιρογῖς βὺσ ἰουῖς δυῖγα σοπεϊαέτγαιοη,᾿ἢ (δι. 
Ῥαι],᾽ [ηἰσοὰ., Ρ. νἱ.) 

δ Ἧς τεοργεβθῖβ ἐδ}, 2-21 ἂἃ5 ἃ τοεῖὸ ως οὗ 
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ΏΘΥ ἃ1ὸ δεῖ ἄονῃ 85 π]Α1Κ5 οὗ δὴ ]]16 ἢ 
δαηά.} Ηδ ἢηάϑ ἃ ἴταοε οἱ ροβί- Ρδυ]ης 
Εηθς ἴῃ ἰἴ5 ορδϑῃϊηρ βαϊυϊδοῃ ἴο (ἢς 
ὨΙΘγΑΓΟὮΥ (1. 1). Βγ διδιτγασὴγ Ἰἀδ πε ίν- 
ἵν 8: (Ἰ]επιθηΐ οἵ Ἀοπιθ, ψμοσὰ (πὸ 
ἀουδί τισῃτ]γ) πα ποὶάς ἴο Ὀ6ὲ [6 
ΟἸεπιθης τηθη!οηδά ἴῃ ἰξ (ἰν. 4),2 ψ ἢ 
ἃ ἰδῖοσ (]οπηθηΐῖ, ἰῃ6 ΕἸανιυ5 (ΟἸδι ἢ 5 
ὙΠῸ νᾶ5, ἃ ρβοῃδγαῦοη ἰδίοσ, ἴῃ6 ΚΙη5- 
ΤΏΔῃ δηᾶὰ ἴδ νἱοῖπὶ οὗ Ποιμιη,52 6 
δίγινῈ 5 ἴο ίοτοα ἃ ἀθββηϊία ΔηδΟ το στὴ Οἵ 
ἴῃ6 νψυτίοσ, Απηὰ ἴῃ 1ἴ5 οἢιοί ἀοοσίτι δ] 
γ)άβδϑαρβ (11. 6--11), ἢς ὈΘν] 6Υ5. ὨΙΤη 56] ἢ 
ἴῃ ἴῃς νάῖη δἰϊθηρῖ ἴο αἰἰββοῖνα τἴῃδί 
Εἶθασῦ δηὰ ἀδῆηϊΐα ρῥργοϑοηίϊδίίιοη οὐ (6 
Ρεύβοὴ απὰ ύοσκ οὗ ([ῃ6 ἀοα-Μδη, τῃἴο 
τῆς οἰουαγ ῥῃδηϊδβϑηιβ οὗ (ὐῃμοϑβί!ς!5πὶ,--- 
τὴ6 ωμϑοῤάϊα οἵ Μαϊδηϊηυ5, Μαγοϊοῃ 5 
ἀοείγιης οἵ ἴ[ῃῆς Ὠαβοθηῖ ἰηῖο Ηδάδ5, ἀπά 
τ1ῃῆ6 Ὠοσεοῖιθπὶ οὗ ἴπ6 9848 5Ξ.ῇοο] ----4]]} 
οἵ τῇδ ηὶ Ἰπα]σδίοΏ5, ἴο ἢ5 Ῥεγνοτγῖθα δΥα, 
οἵ τῆς [πουρῇϊα οὗ [η6 ϑεοοηά (εδηΐυτΥ ! 
Α οπἤιοϊδηλ 80 ἰδηϊαβες 15 Ῥουῇδῃ5 

ΤΑΊΠΘΓ ἴο Ὀ6 Τοραγάθα 45 ἃ αἰβρίαυ οἵ 
ταϊϑάϊγοοῖϊεα ἹηρΟηΠΥ [Π8η ἃ 56, ΟῚ 
δἴίλοκ. Τῆρδ ποϊοτιειυ οὗ ἰΐβ διτηοῦ ὨΔ5, 
δονόνοῦ, ἀγα ἰοτίἢ τῆοσα ἴμΔηὴ ΟἿ 6 
τπογουρῇ τοπιϊδιοῃ. 

Ἰ, ΤῈ εχγπαί τοϑΕ πο 165 ἴο ΟἿΓ 
ἘΡΙΚΞ1]6 ἀγα διῆρ]6. [15 ἰδηρίαρε τηθοῖβ 
1.5 τερϑαΐθα!γΥ ἰὴ ἴῃ6 ρᾶρθ5 οὗ ἴῃς δδι]θβὶ 
Ομ βία ἰιἰογαΐατα, -- οὐ ΟἸδηθης οὗ 
Ἐοπια, οὗ Ισηδίυ5, οἵ ἴμ6 Ἐρίβιὶθ ἴο 
Βιορπείι5, δἀπὰ οἵ Ῥοΐϊγοδλρ. Τῆς 

ῬὮΓΑΞΘΟΞ ίτοπι 1 δπά 2 ζοσ.; 11}. 2-6, δβρθοΐαγν, 
8ἃΞ Δηῃ δοῆο οὗ 2 (οι. χὶ. 118-22 ; ἷἱν. 10-10, ὃἃ5 
ἃ τηϊδίακε ἰουπάδα οὐ 2 (ον. χὶ. 8, 9. 
ΤΕ, τς ἐχργεϑϑίοηβ ἁρπαγμός, κύνες, κατα- 

τομή, δικαιοσύνη ἐν νόμῳ, σύζυγος (ἰϊ. 6 ; 1}. 
2 ; 1ὁ,. 6; ἱν. 3). 

5 Βδυγ πιϊϑοοῃεἴγιιοβ [5 ραβθαρα ἴο τησδῃ [δαὶ 
ΟἸεπιοπὶ ννᾶ5 δἱ ἄσρμιξ, ποῖ αἱ ΡὮΣΠΡΡΙ. 

δ᾽ ϑυεΐοη,, " ομιίδη.,᾽ 16. 
4 γϊοιηροῦ δ5 αὔονα  [ἰπελάπη, “ Ῥαὺυ]ὶ 

δὰ ῬὨΠΙΡΡ. Ερ.ἢ ;. Βγίςκποσγ, “Ερ. δὰ ῬἨΠ]ρΡ. 
Ῥαυΐὶο διςῖ. νἱπά.᾽ ; αἰδο Νεδηάεσ, " ΡΙδητίηρ ἀπά 
Τι.,᾿ Π1., 0. 148 η. (Εγ]απα 5 Τγδη8).). Εσοτγ οἴει 
δΔυϊποτγί ες οὐ (ἢς βδ1ὴ6 δἰάθ, 5εςὲ ΗἩΣρεηίεϊά, 
“Επη]εΐῖ.,᾽ ΡΡ. 3322, 214. 

5. 866 ἴδε ρᾶϑθαμοϑ ςοἸ]οςϊδὰ Ὀγ ΒΡ. ΓΙρδίοοῖ, 
Ιηϊτοά. (ἡ Τῆς Οεπυΐϊπεπεββ᾽), ῬΡ. 74, 75. Τὸ 
ἴποβς ἔσο 1 (]Ἂ. ΒΕ. δἀὰ :---ἀὠπαναδράμωμεν ἐπὶ 
τὸν... σκοπόν, ΧΙ͂Χ. .---(πὶ τὸν... σκοπὸν... .. 
καταντήσωμεν, 1.Χ1ΠΠ].;-ορ. ῬΈΠΙΡΡ. 111. 11,14 
(σκυπός οσουττίηρ ΠΟ οσε εἶξε ἱη Ν. Τ. ; ποτ, 
ἴῃ 115 δεῆβε οὗ “"φυαί,᾽" δηγνθοῖε ἴῃ ΓΧΧ, οσ 
ἱῃ Ῥγοίλῃς τυγῖῖθγϑ), ΑἾβο, ἰῇ ἃ ρᾶββαρε ΠΠΠΕῪ 
τεοδ  ηρ ἴῃς ἴοης οἵ ουὖἦΎ Ερίϑῖϊῖς, ΟΧΝ. [11Χ.], 
Ἢ δᾶνα ἴμε ἐπκιπόθητος οὗ ἱν. Σ (4 ὙΕῚῪ τᾶΓε 

ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ἰλϑι-ατηθά, ἴῃ ἢ15 Ἐρίβι]Ὲ ἴο (ἢ ῬὨΠΠΡ- 
ῬΙΔη5, Γαι ης τ6τὴ ἴῃαὶ (Πδὶγ (Ὠυτοῖ 
ψ5 ἴη6 Ποηουτγοά τεοϊρίθηΐϊ οὗ 4η ΕΡΙ᾿5116 
ἴγομι δῖ, Ῥαὺ].Σ Βαϊ ἴῃς ἤγϑί ἀϊδιϊηςϊ οἴ14- 
σὴ οὗ [ἴ ἀρρδᾶτῖβ ἴο δε ἴῃ ἴῃς ΕΡΙ51|ς οὗ 
([ἢ6 Ομυτοῃεβ οὗ γοῦβ δηὰ ΨΊΘΏΏΘ, 
ςΘη Α.Ὁ. 177, Δηα ρῥτοϑεγνϑα (ου 5 ὉΥ͂ 
Ευδοριυς5.2 ΜΠ τῆς βατηθ σΘηζΌτΥ ἱἢ 
ῖἴ5. αυοϊοα Θχργοϑϑῖγ, δηὰ 5 δῖ. Ῥδιυ] 5, 
ΌΥ [τϑῆϑοὺ5 δηᾶά Ὁγ (ἰδιιθηὶ οὗ ΑἸδθχ- 
ΔΏσΓΙα ; 4Αἰ5ὸ ὈΥ Τογυ]] δη, ἴσο ΠΟΤῚ 
ΜῈ ἔαυῖποῦγ Ἰθάσγῃ 5 ἴῃαΐ 1 νὰ διηιοηῦ 
ἴὴ6 ἴθ ἘΡιβίίες δοκηονθαρθὰ 45 81. 
Ῥαυ]ς Ὀγ ἴῃη6 Πογοϑίάσοῃ Μαζοίοηῃ (140). 
7 αἰϑο ρρθϑζβ ἴῃ ἴῃς Μιυτγαίοτίδη (δῃοῃ, 
ΔΠα 4}} ἴῇ6 οἴου δαῦὶν (ἰδηοῃβ,--ἃ5 
γν6}} Ὧἃ5 ἴῃ 41} [ἢ6 ψοσβίοηβ,---οὗ ἴῃς Νὸν 
Τοβίδλθα, 

Β, [5 7 πήγε Ὧὰ5 Ὀδεη αυσοιοηῃοα 
ὉΥ ἃ [δ οτιο5,5 νῆο Πᾶνο τ ]ϑίακοη ἴῃ 6 
ἀἰρτοδοίοη οὗ (ἢ6 ΤὨϊα ΟΠδρῖογ ἴοσ δ 
ἰητεγροϊαιθα ρογίοῃ οἱ δηοίμεσγ Ερι51}ς 
γ (6 5ᾶτὴθς μαηά, Βιυῖ ἃ οσᾶγείι! ἐχατηὶ- 
Ὠδίίοη ἤσουν (Πμαϊ σΠδρῖοσ ἰο Ὀὲ ἰὴ οἷοβς 
δηᾶ 5ίγοηρ (που Ὡοΐὶ σοῃβθρὶςυουδ) 
Ἑςοηποοίοη ψὰ τἢ6 ἴνψνο ρτεοδάϊηρ. 
Μδϑηγυ οἵ {πεῖν ἸΟΡΙῸ5 Γοσυῦ 1η Ι[ἴ ; βοϊὴς 
οὗ τῃεπ|Ί--ϑυςἢ ἃ5 ἴῃς ΟΠΓ5[1ΔΠ 5 ρα, 
τῆς Ομ βίδηῃ γσί,---ἰὴ ἃ ἀδνοὶοραὰ ἰογῃ. 
Τῆς τῃουρηῖβ, ἴΠ6 ν Ὺ νογάβ, οἱ ἴῃς 
οτεαὶ ἀορπιαῖῖς ραβϑᾶρε οὗ ἴῃς ϑεοομά 
Οἤδρίθυ, τράρρθᾶσ 'ἴἢ ἃ ΠΟῪ ἀϑρεςῖ ἴῃ ἴῃ6 
ΟἸοϑιηρ νϑῖβο5 οἵ ἴῃ6 Τπιγὰ. ὝὙΠοβθς 
νο 565, ἀρσαϊη, ἀγα ᾿ηκοά ἢ τῆς Ὀδρη- 
οἰηρ οὗ τὲ Εουπῆ, ὈΥ 15 ΟΡΘηΪΩΣ 
“«Τῃηοτοίοσα." ὅ-- - Τυ5 ἴῃς ΕΡΙ5116 15 ΟὨ6, 
---οποῖ ἱπάεδά 1 ἴῃ 6 ὕη{ὺ οὗ Δῃ ατιϊβοῖαὶ 
βίγυσίαγα, θὰ ταῖθοσ [Παϊ οὗ Δ ΟΥΡΔΩΪς 
δὰ ᾿ἰνηρς ρστονῖῃ. Τῆς τῃτοδάς,---ῖτο- 
αΙΘΏΓΥ οὗ βυρρεβίίοη ταῖμοῦ ἴδ οἵ 

ψοτά, πουΐοσο οἷς ἴῃ Ν. Τ᾿, πος ἰὼ 1,ΧΧλ, 
Ιπ νῖενν οἵὗἨ ἴῆεβε ραγα] εὶς, ἰτ σῇ 5οδγοον Ὀδ 
ἀουριοὰ τπαὶ 81. ΟἸἹεπιεπὶ ΒΕ. δὰ στεδὰ ἴδςἊ 
Ἐρίβι]ς ἴο ἴπς ΡΠ ρρίαμβ, δῃὰ ἀγονν ἔσομαι ἰΐ 
ἴεθα μϑου δῦ ἜΧργαβϑίοῃβ. 

Τῆς ρδββθαργε ἰπ Ροϊγς., "Αἀ ῬΒΠρρΡ.᾽,, ΧΠ,., 
ΔΡΡΆΑΓΟΠΓΥ υ965 ἴῃ ἰδησυάᾶσε οὗ 1. 11, δηα 11. 15, 
85 Ὑ6]] 85 οἵ |1ϊ. 18. 

1 Ῥο͵ϊγε., ’ Αἀ ΡἈΠΙρΡΡ.,᾽ 1ΠΠ|., ΧῚ. 
32 «Ἡςς:, Εςςο].᾿, Υ. 2. 
8 « ἀν. Ματγοίϊοη.᾽, Ν. 20.---8ες α]ςο ΕρίρἈδῃ., 

“Ἡκτος.᾽, ΧΙΜΠ|,1Ι, 12. 
4 ἨἩεϊητςῖβ, Ραυϊυς, ἄς. (σῥ. ΟἸΞδυβοη δηὰ 

ΝΥ Ἰεβίηρεσ, [πἰγοά,, ὃ 4 2.) 
5. Ορ. "2 νυ ἰ. 26; 8-11| 1.21; 11-ἰ4 
τ 1᾿. 16; το ἢ ἱ. 28; 20 ΜΠ 1, 27 ; 21 
πὶ} 1.. ὅ-1ὶ: φαίη, 20 ΜᾺ ν. ς. 
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Ἰορίςδὶ βεαύυθηςο,---ἰῃδὶ Ἀϊὰ ἰορείπον 
118 56 6 Γ4] τη Ὁ Γ5, 11} Ὀ6 ἰουηά ἰταορὰ 
ουΐ ἴῃ [86 [ΟἸ]ονίηρ Νοῖεβ. 

ὃν]. ΑΝΑΓΥΞΙΒ. 

ΤῊς [ον ΑἸδ]γϑὶβ οὗ (ἢς ἘΡΙ5116 
ὙΠ δεῖνα ἴο βῇδνν [6 ογάεσ δηα 'ΏΠΘΓ 
σοππδοίίοη οἵ 115 ρατῖϑ. 

Ι., ΟΠ} τ1-τἶι, Τἰγοάποῖοτν :---Οτϑεῖ- 
ἵὴρ ;--- 8 Αροϑιϊθ᾽ 5 (Ὡδηκίμῃ] 7ογ, δῆδο- 
[ίοῃ, δηά ργάγεῖϑβ, ἴοσ [ἢ ῬΏΙΠΡΡΙ4}8. 

11... 1. 12-26. Αςοοιηῖ οὗ ἴῃ6 Ῥτορταϑ5 
οὔῃε (οβρεὶ ἴῃ Ἐοπδ ;---οὗ ἢ15 ῥοϑβιίοη, 
ἔδο!ηρ5, δηἀ δηἸοΙ ΡαΙΙΟΉ8. 

1Π1., ΕΧΠοσίδιοῃ :--- 
(4) ἱ, 27---ἰϊ. 4,---[ο 5ἰεαίαϑίηθ55, 

δηὰ ἴο υῃ}}} δηά τ[ῖἢς6 νίτίαθς 
(πα ϊηρ [Ποτεῖο ; 

(ὁ) 11. 5-11,-- ηγιδὲ ἴῃ ΕΧοιΆρΙΑΓ 
οὗ βοὴ νιγίπ65 ; 

(Ὁ) 1. τ2-τό,---Τὸ ἴμ6 ἤ ΠΟΥ 
[ο] οσσίηρ ουἱ οὗ τῆς (τ βτίδη {8 ; 

(4) 11. τῇ, 1τ8,---Τὸο Ἰογίμ! Ἰοοϊμηρ 
ἔοσγ 115 επα, 
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ΙΝ, 11, 19-320. ῬΟΥΙΒΟΠΔ] τηδίζουϑ :-- 
ΗΙ5 Ρρυτροβα οἴ βοηάϊηρ ΤΊμΔΟΙὮΥ ἴο ΤΠ 6. ; 
Ἦ15 ορ6 οἵ ταν βϑιηρ ἴδια ; (ἢ τείχη ἴο 
[δηλ οὗ ΕἸΡΑΡὨτοά!υ8. 

γ., 1. 1. Εἰμὶ τ) ηςσιοη5. Ὀαρυῃ, 
[(ὑὰὲ Ὀτοκεῃ οἱ Ὀγ) 

ὈΊρΡ 55: οὴ 110 ΨΔΑΓΠΙΏΡ' ---ἀραϊηϑῖ 
(α) 111, 2-|6,---7μάαὶς Ἔττοῦ (δῃ- 

ἰοτοβα Ὀγ ἴῃς ἰδεῖς οὗ 5. ον 
Ραϑῖ, δΔηἀ ΘΧδῃ 016 οὗ ἢ15 Ῥτθϑθηΐ) ; 

(ὁ) 1. 1ὴ--2ι,--ὐηεἔρονιαηι ΘΥΤΟΥ 
(εηίοτοθα ὈΥ βαὴβ δχδιηρίθ, δηά 
ὈΥ 16 Βορα οὗ [6 ΠδαυθΏ 
ἔαϊτα τε). 

ΥΊΙ., Βερυιωρίίοθ οὐ ἤπαὶϊ ἰμ)υηο- 
ΠΟΏ5 :-- 

(4) ἵν. :. δϑιδαίαςίη 685 ; 
(ὁ) ἵν. 2, 3. Μεαϊαδίίοη 1ῃ ἃ οᾶ56 οὗ 

ἀϊδοοχὰ ; 
(Ὁ ἵν. 4-9. Ῥατχίϊῃρ Ἐχῃου Δ ἢ 8 

ΒΓΑ ΠλΘα ὉΡ. 
ΝΙΙ., ἵν. τοτι9. Αοκηον]εαάρτηδηϊ οὗ 

[Πδῖγ Ὀουηΐγ, ραϑὶ ἀῃα ρῥγαβει , 
ΝΠ, ἵν. 209-22. (ομοίυβ!οῃ :--ϑδ]ὺ- 

ἰΔοηβ δῃηά Βοηδαϊςοςοη. 

ΘΌΡΡΙΕΜΕΝΤΑΞΚΥῪΥ ΝΟΤΕ : Οἱ ἴπε Ῥαυ]ης Ὀιοάοῃ οὗ [ῃ]5 ἘΡΊ 5116, 

ΤῊΣ ΤΟ] ον ηρ [1515 ἜΧΆΪΌΙ [δ6 ενϊάσῃος ἔατ- 
ἰσῃεὰ ὈΥ ἴῃς ἰδῆρσιάᾶρε οὗ ἴῃε Ἐρί5ῖ]6, οπ ἰϊ5 
ΔυΪΠοσϑἢὶρ, δηά σοϊδιϊοῃβ ἢ ἴδε οἴμεσ Ῥδυ]ης 
ἀοουπιςηί5. 

1λδὶ 1.---ΜΠοτὰβ δπὰἃ ΟὙΡΤΟδΕίουδ ἐπ ῬΈΣ ΣΡ 5 
ὙΠ Οἢ ἀγα, ἰῃ Ν. Τ., ΘΧΟΙ δ νΟΙΥ ῬΘΌ]Ϊη9. 

(η) Οσεμεγαὶ 21: |.---- Ὡς (Ο] ον πρ οσουτ ἴῃ ἴῃς 
Ῥαυϊΐης ἀοουπιοηϊβ ΤΟΤΕ ΟΥ̓ 1655 σΟΠΘΓΑΙΪΥ : 

ῬΈΣρΡΡ. ἱ. 1, ἐπίσκοπος [οβῆςΪ41]].---ἶ .., διάκονος 
[οΒῇςἰα1].---ἰ. 8, μνεία.----ὦ, 8, μάρτυς Θεός.---ἰ, 10, 
ἀπρόσκοτος-.---ἰ, 1δ, ἔρις.---ἃ, 18, 18, καταγγέλλειν 
[ν ἢ ἃ 2εγτον ἃ5 ΟὈ]δςι].---Ἔ. 24, ἱ, 2δ, ἀναγ- 
καῖος [ΞΞ μεκέ:5α».}].--ἰ, 928, ἰδ, 16, καύχημα.---- 
ἐ, 80, ἀγών.- -ἰδ, 1, οἰκτιρμός.--οἰὰ. 10, κάμπτειν.---- 
ἀϊ, 12, φόβος καὶ τρόμος-ς.---ἰλ. 16 (ῤ1), εἰς κενόν. 
--ἰὰ 98, λειτουργός.---ἀὶ. 80, ἀναπληροῦν [ΞΞ ἴο 
ΚΔ κ].---- Δ, 4, πεποίθησις.---ἰἰλ. 20, ἀπεκδέχεσθαι 
[1 Ρεῖ. |. 20] ---ἰϊ, 21, ἐνέργεια.---ἶν. 8, 
γνήσιος.---ἶν. 9, ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης.---ἶν. 18, ὀσμή 
ἐρρο 1.---ἰὉ., εὐωδία.----ἰ. εὐάρεστος.---(Το  Π658 
δα ὰ) ἶν. 11, αὐτάρκης (ο. αὐτάρκεια, 2 (ον. ἰχ. 8 ; 
1 Τίιπι. νἱ. 6). 

(2) αγἠεμίαν 2 είς.-- - Τῆς [ΟἹ] ονίηρ οσοῦτ 
οἶδε ΟὨΪΥ ἴῃ βοπὶθ ομ6 στοὺρ οὗ ἴῃεπὶ ; νἱζΖ., 

Ιηῃ (α) Ἐοῃι., 1 δηὰ 2 (οτηίῃ., Οαϊαί. : 

ῬΆΈΣΙΡ». ἱ. 6, ἐνάρχεσθαι.---ἰθ., ἐπιτελεῖν [ορρΡ.΄ 

ἴο ἐνάρχα.].---ἰ. ἴ, συγκοινωνός [11 φέρ. οἵἩ [Ὠ] Πρ]. 
«--ὶἰ, 10, τὰ διαφέροντα.---ἰ, 1δ, εὐδοκία [ἀππια"]. 

--ἰ. 30, ἀποκαραδοκία.---ἰ. 232, ζὴν ἐν σαρκί.---ἃ. 98, 
ἔνδειξις.---ἰδ, 2, ἱν. 3, τὸ αὐτὸ φρονεῖν.---ἰλ, 4, 
ΣΙ. 17, σκοπεῖν [{γα»Ἅ.51.].---ὴ, Ἴ, κενοῦν.---ἀὶ, 8, 
σχῆμα.---ἰλ. 21, τὰ ἑαυτοῦ (ητεῖν.---ἰῖ, 22, δοκιμή. 
---͵ΟὶἸ, 2δ, ἀπόστολος [-Ζ πιεετεῦ σο7].- ἰὰ, 80, λει- 
τουργία [οἵ Ξετγνίος 2 »1α᾽1].---ἰὶ, 9, δικαιοτύνη ἐκ 
νόμου .---ἰὉ., δ. διὰ πίστεως.---ἰλϊ. 14, βραβεῖον. ---- 
δ. 10, φθάνειν εἰ5.---ἰὐδ, 19, κοιλία [-Ξ ργεκά.].--- 
δ. 21, μετασχηματίζειν.---ἰν., σύμμορφος-.---ἶν, Ἶ, 
γόημα.---ν. 1δ, κοινωνεῖν [οὐ κι νἱ»ι»].--- (Α 44) δὲ, 
1, παραμύθιον (παραμυθία, τ (οτ. χὶν. 2) --ο--, 8, 
κενοδοξία (κενόδοξος, ΟΑ]. ν. 206).---Σἰξ. θ, δικαιο- 
σύνη ἐν νόμῳ (ἐν νόμῳ δικαιοῦῖσθαι, ΟἹ]. 1}. τα; 
Υ. 4).---ἶν. 8, εὔφημος (εὐφημία, 2 (οτ. νἱ. 8). 

Ιη (ὁ) ΕΡδ65., (ο]οβϑβ., ῬὨΙ]Ἂπι. 

ῬΈΣΙΡΡ. ἱ. 11, πληροῦσθαι [ΜΥὶϊ} ἀες.};--Δ. 123, 
τὰ κατ᾽ ἐμέ.---ἰ. 19, ἐπιχορηγία.---ἰλ, 2ὅ, συστ- 
ρατιώτης.-- ἷγν. 18, ὀσμὴ εὐωδίας.----ἰΑἀ4) ἐν. ἴ, 
εἰρήνη τοῦ Θεοῦ (εἰρ. τοῦ Χριστοῦ, (οἱ. "11. 1.6). 

πῃ (ε). 1 ἀπά 2 Τὶ πιοιἢ., Τα : 

ῬΒΣΡΡ. ἱ. 19, 26, προκοπή.---ἰ. 21, δ, Υ7, 
κέρδο-.--ἰὶ. }1, σπένδεσθαι.---ἶν. 8, σεμνός.---( 44) 
ἐ, 33, ἀναλύειν [-Ξ ἴο ἀξῥαγέ;---εἶςε ΟὨΪΥ [κὰς. 
χἰϊ, 26,:Ξ ἰο γείμγ"], (ἀνάλυσις, 2 Τίηλ, ἱν. 6). 

Τὴ (ἡ Ηδῦτονϑβ : 

ῬΈΣΡΡ. ἱ. 7, βεβαίωσις.---(Αἀἀ) δ. 9, αἴσθησις, 
(αἰσθητήρια, Ἡεῦτ. ν. 14).---ὠἰξ, 237, παραπλήσιο;» 
(παραπλησίως, Ἡεὃς. 1. 14). 
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Ιπ (ὁ) Ῥαυΐΐπο ϑρεεςδεβ ἰῃ Αςῖβ : 

ῬΆΪΙΡΡ. ἱ. 10, ἀπρόσκοπος [ α::ἐνε).---ἰ. 98, 
οἶδα [οἱ Ξἴτοην ὀείίε].---ὦ, 327, πολιτεύεσθαι.--- 
ἃ, 29, ἔχειν [ΞΞ ἐο ἐεέκε,).---λλ. 1, 8, (ημία.--- 
(Α44) 1. 80, τὸ ἔργον [οἵ “ἀε Οοερεὶ ;---5ες ΒΡ. 
Τἰρδιίοοι ἴῃ ἦρε., δῃὰ Αςἰβ χν. 38]. 

δὲ ΤΙ. --- βροοίδιγ, τπουρὰ ποῖ ΦΧοϊ εἰν )γ, 
Ῥδυη6. 

(1) Οερηεγαὶ Ζέτέ: 
ῬΗρΡ. ἱ. 7, 17, ἀπολογία.---ὁ. 8, 1. 36, 

ἐπιποθεῖν.---ἰ, 8, ἰΐ. 1, σπλάγχνα.---ἰ 9, ἐπίγνωσις 
(2 Ρει., φιαίεν).--- 14, περισσοτέρως (ἢ Ματκ 

χν. 14).--ἰ. 237, ἀξίως (2 ]ομη 6).---ἰ 217, ἰν. 1, 

στήκειν (Μαῖῖ χὶ. 25).---ἰ. 38, ἀντικείμενος ([ας,, 
δ᾿ ).---ἀὶ, 1, παράκλησι:.---ἶδ. 8, ταπεινοφροσύνη 
( Ῥεῖ. ν. 5).-.Υὃἦδ. 12, κατεργάζεσθαι.---ἰϊ. 18, 

ἐνεργεῖν. --ἰϊ. 1δ, ἐϊ. 6, ἄμεμπτος (1,υο. 1. 6).--- 

ἃ. 926, ἱν. 3, συνεργός (3 Ἰοῇπ 8).--Οἰ;. 28, σπου- 
δαίως [1] (πο. νἱῖ. 4).-ἰ,, 80, ὑστέρημα (ἴκπο. 
χχὶ. 4).--ἰἰὶ. 8, λατρεύειν {ΠΡ αΣ (ἴκυς. 11. 
47).--ἰν., καυχᾶσθαι (74π1ε5,Ὰ ὁ ).---ΕἹ, ὅ, φυλὴ 
Βενιαμίν (εν. νἱϊ. 8).---Γῇὴῖ. 10, πάθημα (1 Ρεῖ., 
φπναίεν).---ἀλῖ, 14, κλῆσις (2 Ῥεῖ. 1. 10).--Ἰἰὶ. 17, 
τύπος [οἱ ἃ 2εγ0»"} (1 Ῥεῖ, ν. 3).--ἰπἰν. 9, παρα- 

άνειν [ΞΞ ἐγαιδέμηε ἀεεῖρεγε] (Ματς νιῖ. 4). 
---ἶν. 18, ἐνδυναμοῦν (Αοἰβ ἰχ. 22).--οἰν. 17, 
πλεονάζειν (2 Ῥεῖ. 1. 8). 

(2) “αγίοκκία» 22:4. 
([π (α) οπι., 1 ἃ 2 Οογ., Οδ].) :- 

ῬΆΈΣΡΡ. ἐ. 168, ἰδ. 8, ἐριθεία (7ἀπιε5, 625).--- 
4, 7, ὁμοίωμα (Εδν. ἰχ. 7).---1Δ. 10, στοιχεῖν (Αοἰ5 
χχὶ. 24).---ν. Ἷ, φρουρεῖν (1 Ῥεῖ. ἱ. 5).--(Αα6) 
ἱ. 10, εἰλικρινής (2 Ῥεῖ, 1. 1 ;--εἰλικρινεία, τ ἃ 2 
(ογ., 2). 

1λδὶ 111.---Ῥδοῦϊίασς ἴο [δὲ5 ἘΡίδ1196. 

(1) Νοι εἰβενῆοτε ἰὼ Ν. Τ': 
ῬΆΣΡΡ. ἱ. 9, αἴσθησις (Ὀυϊ 86ςε 1. (2), 4).--ἰ, 

10, ἁγνῶς (ἁγνὸς ἰ5 Ραυΐΐηα, Ὀυϊ ποῖ ἐχοϊὶὰ- 
βἰνεγ).---ὶ, 283, ἀναλύειν (5ες 1. (2), ε)λ.--᾿ἰὸί]. 37, 
ἐν. 8, συναθλεῖν. ---ἰ,. 28, πτύρεσθαι. ---ἰλ. , 
παραμύθιον (5ες . (2), 4).---Οἰλ, 2, σύμψυχος-.---ν., 
τὸ ἂν φρονεῖν.---ἰὰ, 8, κενοδοξία (5ες 1. (2), 4)..--- 
ἀὶ, θ6, μορφὴ [ἰῃ ἀραμ ὑὰς 560ῃ56,--ορ. Μαχκ χνὶ, 
12].---.» ἁρπαγμός.---ἀῦ., ἴσα [αὐνεγὸ .---ἴσος 6]56- 
νοο ἴῃ Ν. Τ., Ὀυζ ποῖ ἰῃὰ Ρδι]].---᾽ὰἰξ, 9, 
ὑπερυψοῦν.---ἰλ. 10, καταχθόνιος.---ἰλ, 12, ἀπουσία. 

ΙΝΤΕΟΘΌΟςΤΙΟΝ. 

.--, 168, λόγος ζωῆς[ -- Οσοερεῆ.---ἰθ., ἐπέχειν 
[“γα»ι511.1.--- ἃ, 90, ἰσόψυχος. -- ἱ0., γνησίως (5:ε 
Ἰ. (1), γνήσιοϑ). ---- ἰδ, 27, παραπλήσιον (5εε Ϊ, 
(2), 4)).---λ. 238, ἄλυπος.---ἰΐ, 80, παραβολεύεσ- 
θαι.---ἶλ, 1, ὀκνηρός [οἵ ὁ 2λίκρ].---ἰλϊ. 2, κατα- 
τομή.----ἰλὶ, δ, ὀκταήμερο-. ---ἰλὶ. θ, δικαιοσύνη ἐν 
γόμῳ (8εε ἴ. (2), α].---ἰϊξ. 8, ἀλλὰ μὲν οὖν []. 
---ἰρ., σκύβαλον. ---ἰὶ. 9, δικ. ἐκ Θεοῦ.---ἰρ., δ. ἐπὶ 
τῇ πίστει.---λ, 10, συμμορφίζεσθαι (Ὁτϊ σύμμορ- 
φος, Ἷ. (2), α).---ἰδ. 11, ἐξανάστασις.---ἀἰ!, 18, 
ἐπεκτείνεσθαι.----ἰἰλ. 14, σκοπός. (Ξοὡς ὃ Ν., Α, 
ἰι., ἢ. 5).--ἰ,δ, 1δ, ἑτέρως.---ϊ. 17, συμμιμητής. 
- ,) πολίτευμα (πολιτεία, ΔΙ ':. 12).-- 
ἐν. 1, ἐπιπόθητος (Ὀὰὶ ἐπιποθεῖν, [1.. (1) ).-Οπν. 
8, σύ(υγος-.---ν. Ἴ, εἰρήνη τοῦ Θεοῦ (5εε [. (2), 
ὁ).---ἶν, 8, προσφιλής.---ἰδ., εὔφημος (5ες 1. (2), 
4). ---- ἱν. 10, μεγάλως. --- ἴ., ἀναθάλλειν. --- 18. 
ἀκαιρεῖν.---ὧν, 11, αὐτάρκης (5ες 1. (1) ).-Οὶἣν. 12, 
μνεῖσθαι. ---ν. 1δ, λῆψις. 

(2) ΕἸξενβοτα πη Ν. Τ., Ὀαϊ ηοἱ Ῥαυϊης : 

ῬΆΣΙΡΡ. ἱ. 10, εἰλικρινής (Ξ66 11. (2) ).---Οὶἰὶ. 18, 
πραιτώριον.---ἰδ, 14, γογγυσμός.---ἰὰ. 1δ, ἀμώμητος 
(2 Ρεῖ. ἐϊϊ. 14 []).---ἰὉ. μέσον [σαἀνό.) (Μαῖϊ, 
χὶν, 24).---δ., σκολιός.---ἰθ., φωστήρ (τν. χχί. 
11).---ἰλ. 28, ἐξαυτῇς.--- ἰδ. 290, ἀδημονεῖν (Δίαιι. 
χχυΐ. 37; | Ματκ).----ἰλ, 29, ἔντιμος.---ἀἰδ. 2, κύων. 
--ἀν. 8, συλλαμβάνεσθαι [-Ξ- ἴο ἀε(}} ([μὰς. ν. 7. 
--ἰν., βίβλος ζωῆς (ον., δεῖν; βι ον ῆοσε 
οἶςε ἰῃ Ραυ])[)ρ}.---ἦν. 8, αἴτημα. ---ν. 8, ἀρέτη 
[ἀμριαμ) (2 Ῥεῖ. ἰ. 5, δὲ ἰπτορ. 1 Ρεῖ. 1. 9; 2 
Ῥεῖ. 1. 3 [(ἐγέ»ε}).--ν, 11, ὑστέρησις (Ματκ χιϊ, 
44).---ἶν. 1δ, δόσις ([}ἅπ|65 ἱ. 17). 

Μοὶ οἵ ἴῃς οοἰποίάσηοεβ σπενῃ ἱπ 1,515 1, 
δῃᾷ 11. τεϊαῖς ἴο στοὺρ σἄ. Οἱ ἴδιεβε, ἴῃς στεδῖεσ 
ΡΑγί τὲ γιεἰ δὰ ὈὉγ Ἐοπιδῃϑβ. 

Νο ἔδνεῦ (ἤδη (Πἰσίοθη Ἔχργοβϑίοηβ, ραϊδετο 
ουὖΐϊ οὗ 50 5πογὶ δὴ Ἐρίβι!ς, βεγνε ἴο σοοῃποοῖ ἱϊ 
στ δῖ. ΡΒ} 5 βΒρθςςῆῃεβ ἰὴ ἀςἰϑ ;---Υ Ζ., 

ἀναγκαῖος [-Ξ μκέζέ5:α7}) (Δεῖ χιϊ. 46).- 
ἀπολογία (χχὶϊ. 1).---ἀπρόσκοπος (χχὶν. 16).-- 
ἐπίσκοπος [οἷῆςοϊα!), (χχ. 28).---ἔργον, τό [οἵ τῃς 
Οοεῤει), χν. 38).---ἔχειν [ΞΞ το φεἰφεμ), (χχ. 24). 
ζημία (χχνϊ. το; 21).---ααταγγέλλειν [1 δέ͵ 0 
85 ο].], (χνὶ). 2; 23).---λατρεύειν [4050].], (χχν!. 
η).---οἷδα [οὐ Ξἴτουρ δε! 7}, (χχ. 25).---πολιτεύεσθαι 
(χχιι!. 1).- ͵απεινοφροσύνη (ΧΧ. 19)---φυλὴ Βενια- 
μίν (χιἰϊ, 21). 

(ϑεε [πισγοὰ.᾿ ἴο Αοῖ, 8 8, ». 342, δοίε 2.) 

ΤΊ τοίογοῃςος τηδάᾶς, ἰῃ (ἢϊ5 Τηϊτοάυοίοη δηά 
ἴῃ ἴδε [ο]Ἱον την Νοῖς5, ἴο 51. (]επιθηῖ οὗ Κοιηα, 
ἃχα ἴο ἴῃ δχςοὶ]θηῖ δαἀϊίοηυ ρΡυὈ] 15 ηεα ἂδἱ (ου- 
βίδα Πορ]θ, 1875, ΌῪ ΡΒΠοίπεος Βγγεῃηϊοβ, 
Μειτορο]ιίδη οἱ ϑεσγα ; ἱπ ΨψὨϊοἢ ἃτε ρῥτγιηϊοά 
ἴον ἴῃς ἤτοι ἄπο, ἴτοια 4 Μϑ8. ἀϊδοονογεά Ὀγ Πίπῃ, 
ἴδε σοποϊ]υβίου οὗ ομαρίοσ νὶ. οἵ [Ἀς Εἶγβὶ Ερίβι]ς, 

ΤΏς Ἰαῖε Τεδῃ 7Τοτγοτηΐθ, το δαά υὑπάεγίακοη 
ἴδε (οπιτηξηίδσγ οἱ 15 ΕΡρί511ε, ἰεἴϊ ἴῃ Μ9. αἱ 
᾿ς ἀεδῖ ἃ ἰαῦρε Ὀοαγ οἱ ποῖδϑ οἡ ἱϊ, ἴῃς ἔγυαϊῖ 
οὐ διὶ5 νατίοὰ χεβθᾶσορβ! δηὰ τηδίυσο ἰεαγηϊηνσ. 
Ετσοσα ἴποβϑε νδϊυδὺὶϊς Ῥαϊ ἱποοπιρίεῖς σηδίοσια]ϑς, 
διιοὰ ρογίίοῃς 8ἃ5 ὥθεσῃ βυϊζαυ]ς ἴοσ ἴῃς ρυγροβεβ 

ἀηα 5ἰχ [Ὁ] ον οὨαρίετϑ, ΞΌΡΡ] γίηρ ἴπς ἐσεμμᾶ 
ἴῃ σοάεχ Α. 

ΎΤΠοσο ἴο ΤΒεοάοτε οὗ Μορπυεβίία, ἂγὲ ἴο ἴῃς 
Τ1.αἰἱη Νεγσίοι οὗ ἴμε (οτμηπιθηϊαγίεβ οῇ δῖ. δὰ], 
ἰαῖοὶν ἰἀεπιϊοα 845 δἰ5 Ὁγ Ῥτοίθεδογβα ἴδοοῦὺιϊ δῃηὰ 
Ηοτῖ ;-- ἀπιίγα Ὁ] εαϊϊεα (νι τὰς Οτεεὶς ἰγαφο 
τας!(5) Ὁ. ἴῃς ον. Η. Β. ϑυνείε ((Ὁαπιράμς, 1880). 

οἵ τὶς Οοτηπηθηίαυ δαᾶνς Ὀδεὴ 56]οοϊο δηά 
Ρἰδοεὰ διθοὴρ ἴῃς {οἸονίης Νοῖεβ,---ἰἰϑέη- 
συ ϊϑῃοά Ὦγ ἴμ6 δι 5: τ εἀ ἱηϊτιαὶ ].--- Τῆς τεσὶ οἵ 
τε Νοῖο5 (νοΐ κυ θεοτριοη), ἀπὰ ἴῃς σεηεγαὶ 
Δγγαηρειιθηῖ οἵ [(Πἰ5 ρατὶ οὗ ἴῃ (ΟΣ ΏΙΑΙΥ 88 
ἃ ὝὮΟΪς, ἃσὲ ἴῃς νοῦ οἱ 1λεδη αἀνγης. 



ΤῊΒ ΕΡΙΘΊΎΓΕ ΟΕ ΡΑΌΙ, ΤΗΕΒ ΑΡΟΘΤΊΕ ΤῸ ΤῊΗΞΚΞ 

ΡΗΠΠΓΙΡΡΊΙΑΝΘ. 

ΓΗΑΡΤΕΚ 1. 

4 272 Ἰεείλ ἀὴς Ἰλαπξημες: ἰο Οοά, απα ἀξ 
ἔουε ἐστυαγα ἑάενι, γογ ἐΔε ,γιμἐς οὔίλεῖν γαϊά, 
ακπαἱ με οιυσλ ἐπ ἀΐξ σωβεγίησε, 9 ἀαέν 
22 γαγέηρ ἐσ ἀϊπε 70» (Δεῖν ἡμοζέασέ 11 ρΥαΓζΕ: 
12 ἀξ εἠσιυείά τολαὲ σοοαά ἰἀε ,α4 ο77 Οἀγ τ 
ἀσάα γεεεσεαά ὁγ ἀὲς ἐγομόδες αὐ ον, 21 αμά 

ΟΗΑΡ. ἴ. 1,2. ΟΡΕΝΙΝΟ ΘΑΚΌΤΑΤΙΟΝ. 

1. ῥαω] Ἡδοτε, 85 ἴῃ ψυτιτηρ ἴο ἴῃς Τ᾽ ε55α- 
Ἰοηΐαη5 δηά ἴο Ρἢϊοπιοη, δῖ. Ραυ] οπιιῖβ (ῃ 6 
ἀδϑιπαϊίοη οὗ ᾿ἰπΊ56 1} 45 “Ἂμ “ῥουίίε," εἶ5ε- 
ἍΠΟΓΘ ἴῃ ἢ5 ΕΓ ΡΙ51165 ὑπ  ΟΥΠΆΪΥ 50] οἰηδα ἴο 
ὶ8 πα ἴῃ ἴῃ6 ορεπίηζ. Τἢΐβ 5ίγ]Ὲ 18 ἴῃ 
ΚεοορίηΣ Δ [6 σπαγαςῖογ οὗ ἴῃ6 ΕΡρ. ἴο 
ὙΠΟ 1{ Ὀεϊοησδ; υηοῇῆςϊαὶ, ἱπξογηαὶ,----ά- 
ἀγοβϑοά, οἣς ἴο ἃ ρεγβοηδὶ ἔτθηά, {πε οἵπειβ 
ἴο Οἤυγολο5 ἢ νυ σῇ Πῖ8 το]αϊοἢ5 γογα 
τλοτα ἴπμδη ΟΥἀΙ ΠΑΓΙΪΥ ἔα ΠΑ Γ δηὰ δβδθοϊομδῖο, 
ὙΠΕΓΟ ἴθοτο ψνὰ8 ΠῸ πεεαὰ (Πδΐῖ 6 5ῃοιυ]ά 
5561 δ π56 } ἢ ἴο ονογῦθασ ορροϑβίτοη, οὐ ἴο 
Δ γπι ἀοςίτης οὐ ἀ 5. 0] πὸ νυ ἢ δὴ Αροϑίϊε᾿8 
ΔυῖοΥ γ. ὙὝΠΕ οτηϊβϑίοη σδηποῖ 6χ- 
Ρἰαϊηθά ἧς 50ΠΊ6 5 σρε5ἴ) ὈΥ ἴδε ἔαςϊ (Πδῇ 86 
Ὠδηὶθ οὗἨ ΤΙπΊοῖῃΥ, ννῆο ννὰ8 ποῖ 84η Αροϑίῖϊθ, 
8 ἤεσο Ἰοϊποι ν 1 Ὠ15; ἔοσ οἰβεννῆογο (2 ΟΟΓ. 
'. τ, δηά (οί. ἱ. 1) ννὸ τοδά, “ Ῥδὰ] ση “ρους 
«0. δηά Τι»ιοΐ δγ.᾽ 

από Τι»ιοί δε .}] ΤἰπλΟΊ ΝΥ νγὰ5 νὰ δ πὶ 
ἤθη ἢδ νυτγοῖο ---ννᾶϑ δϑοιῖ ἴο δὲ 5επῖ 5ΠΟΓΙΪΥ 
Ὁγ πίπὶ ἴο ἴῃ ΡΠ] Ρρίαπ5 (δεῖονν, ἰ. 19)--- παά 
ῬΓΟΝΟΙ5ΙΥ Ὀόδη ψν6}} ποόννὴ ἴο ἴποπὶ 85 δείϊηρ 
οὔθ οὗ διῖ8 σΟΠΙΡΑΠΥ͂ δη ἢς ἢἤγϑί ν]ϑι θὰ 
1Πεῖὶσ ΟὟ (Αςῖβ χνὶ. 1-ὁ 8η64.; 566 θαῖονν, 
ἴϊ.. 2), ἃΠ4 ΔΡΡΑΓΘΠΤΙΥ ἴῃ ἴννο βιιδβθαηϊιοηῖΐ ν᾽ 5118 
(Λεῖϑ χΙχ. 22 ἀπά χχ. τ ἰδ. 3-6). Τῆι ἢο 18 
ΠΔΤΌΓΑΙΥ Ἰοϊποί 1τ| [ῃ15 54] υἱδίίοη ἴο ἴμεπὶ. Βιιῖ 
ἴ 5 ηοῖ ἴο Ὀ6 ἤοηςο ἱηΐογσοα [Πα 6 ννᾶ5 7οἱη 
αμέδον οἵ ἴῃ6 Ερ., ψν ς ἢ 15 νυ τίεη (υ. 3, δηά 
“4 ἰηῃ ἴῃς ἤγβξ Ῥεύβοη βίηρυ δῦ, δηἃ 5ρ6. Κ8 
οἱ Τ Ἰπιοῖδν (ἰἰ. 19-2}} ἴη ἴῃς {πϊ|γὰ Ρέγϑοη : 
ὯΟΣ ὄτθη ἴῃαΐῖ Π6 ννᾶβ ἴη6 σ“ἐγὶδοὸ (566 ποῖθ 
ΟΠ 2 Οὐογ. '. 1). Ὑῆὲ πᾶπῖθ οὗ ΤΊ ποῖ δρ- 
ῬόΔΓ5 ἴῃ [ἰκὸ τλάηποῦ δῖ {π6 Ποδά οὔ ἴννο οἱ σ 
Ερρ. νυυιτῖοη δοουῖ ἴΠ6 βαπὶθ {{π|δὰ 25 {ἢ |8, 
{ῃο56 ἴο ἴῃῆ6 (Δο]οπϑῖαη5 δηὰ Ῥῃιθγηοη : α᾽50 
οὗ ἴἤγεο εἀγιϊοῦ ΕΡΡ., 2 ὕογ., δά (} “ 51- 

δίκιυ 7::2,---νοι, 111. 

ἄοτο γεασν δ ἐξ ἰο ρίογν Ολγίε εἰΐλον ὃν 
ἦε ἔκ ον ἀραίά, 27 ἐχλογίηρ ίλόρε ἴο ερεΐγ, 
28 σ»α 1ο “ογή μας ἐπε 2ὲ» τεομέζονε. 

ΑὟΌΙ, «μὰ Τιπιοῖδειβ. τῆς 8εγ- 
νδηῖβ οὗ [εϑι.5 (γίϑβι, το ἃ}1 τῆς 

βαπῖβ ἰῃ (ἢ τιδε [655 νν] ἢ ἅγὲ δῖ 

ψΔηι15᾽᾽ ργθοθάϊηρ [ἴ) τ δηά 2 Τ655.--- ρ. 4190 
1 Οογ.ἱ. τ; ΟἈ!]. ᾿. 2. [πη 2 Οογ., Οοἱοββ. δηά ὲ 
δηά 2 Τ 655., δ Ῥγοσδδάβ ἰη ἴΠ6 Ρ] υΓα] πυτῖθεῦ; 
ἴῃ τ Οογ., ΟἿ]., δηά ΡΏΠ]επι., 45 μοσα, ἰπ ἴῃ 6 
β'ηροϊαγ. 

ἐδε τεγυαη: ,ΚΓἹ ὕσια Οδγ ἢ Βεῖζοσ, 
ΒΊ]ανο8 οὗ ΟἸσὶδὶ 7988᾽" (3.6 Ἐοηι. 1 1, 
δηά ποῖθ; δηά οὐῇῖΊὶ “266. Ηε ἰ5 {ΠΕΡ 
“1 οτά. ὝὙΎὝΠΟΥ ἅτε Ηἰβ ῥγορεγγ (1 ὅὐονσ. 
γἱϊ. 22, 32). Βιυῖ 5ιςἢ οογνιταθ 15 {Ὑ6 ἔγθος 
ἄοχῃ (αὶ. νἱ. 18-:λ; 2 ΟΟΥ. {{|. 17).--]. 

Ἴο αἱ] δὲ «αἰπ. [ἴ 5θεπὶβ ἴπαΐ ὯΟ βρεςϊδὶ 
ΟΡ δϑὶβ ἤογα γοϑῖβ οὐ “αἱ (ορ. Άοπι. 1. 
γ; 1 Οογ. 1. 1): δυϊῖ 8ε6 ηοῖδ Οὔ σ΄. 4. 

ΤῊΣ ἴογηὶ “ 841η18 ᾿ (ἅγιοι), υϑεὰ 45 Βόσα 
Δὐϑοϊ ἴον, 88 ἃ σοπηπιοη ἀεδιαηδῖίοη οὗ 4]]} 
ΟΠ βιίδηβ, ἀρροᾶγβ ἴῃ ἴδ ορεπίηρ 84] υυϊδ- 
[ἰοῃ5 οὗ 41} 851. Ρδιυ}5 Ερρ. ἴο Οδυγοῆθδ, 6χ- 
ςορί ἴδοβε ἴο ἴπε Ὑ μεβϑαϊοηΐδηβ ([Π6 εαγ οϑῖ 
γε), δηά ἴο ἴδε Οαϊαϊίαη8 (16 πιοϑὲ 
Θϑυθσθ ἴῇ ἴοπϑο οὗ {ππθπὶ 4115. [ἢ πηοβῖ οὔ ἢϊ9 
Ερρ. ἰδ 15 τεφιθπηὶ ἰη (15 βδεῆβδε. [Ι͂ἡ Ηεοῦγ. 
1 5 50 υδοά τνΐςς (ν]. τὸ ; χι. 24); ἴῃ [υἀδ 
οηςδ (3); ἔγοφιθηίγ ἴῃ Ἀδνεϊατίοη ; ἰῃ Αςῖβ 
ΤΆΤΟΙΥ (ΟΠΪΥ ἰπ ἰχ. 13, 32) 41)γπ-τδηά ἰὴ χχνυΐ. 10, 
ννῆοτο δῖ. Ρδὰ] ἰ5 1Π6 5ροδίϑγ); ἴῃ [ῃ6 (ὐοβροὶβ 
ΠΟΥ ΠΟΓΟ (45 δρρ θὰ ἴο ἔο]]οννεγβ οὗ ΟΣ 51); 
ΠΟΥ ἰῃ πε Ερρ. οὗ δῖ. [4π|65, δῖ. Ῥεΐοσ, οὕ 
δῖ, Ϊοῆη. [ἴ ννὰβ ἀγάνψη ἔγοπι ἴῃς Ἰδηρυαρσα 
οἔτῃε Ο. Τ΄., ἴλε φογγεβροπάϊης ἴοστῃ (ΣΡ, 
ἅγιοι, 1,ΧΧ.) θείπρ υ5εὰ οὗ ἴἢε Ῥϑορὶθ οὗ 
ἴϑγδοὶ (6. σ., Ῥ58. χχχιῇὶ, [χχχῖν.] 9). [ἢ {πα 
Ν. Τ. ἰἴ ἀοποῖοθβ ποῖ 50 πηι ἡπλεγπαί ῥοδπε 
(Ὠουρῇ τῃαΐ ἰ5 [πε ἀϊτοςῖ εἤεςϊ οὗ ΟΠ τσ Δ η11γ}) 
ἃ5 ἴπ6 πετυ γοίαλιοι ἴῃ ΜΏϊο ΟἸ ΓΙ θ᾽ ἰΔῃ8 σἰδηά 
ἴῖο Οοάὐ τπτουρῇ Οἢ τισι. δ0ο, τ (οΥ. Υἱ}. 14, 
[Π6 “ἙὨΠάτγοη ἢ οὗ ΑἸ γιϑιῖδη8 ἅγὸ ϑαϊά ἴο 6 
“ ῥοΐν."--- 1. 

ΤἼΘ οσοηποοίίΐοη οὗ “ἴῃ ΟἸγῖϑῖ [6508 18 
ἃ5 ἰῇ Α.Ὄ Κ΄. 8 “ 5 ηῖ5. ὙΠΕΥ γα " δα ηϑ 

2 " 
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ΡὨΠΙρρὶ, τυ τὰς Ῥίβμορβ ἀπά ἀεα-ἪἨὀ᾽Θ 2.1 τηδηκ πγ ΟΟἄ ὑροη ἐνετΥ ἧτε- 1 Ὁτ, πραν: 
ζςοΠΒ5: 

2 Οτᾶςε ὁε υπῖο γου, ἀπά ρεᾶςε, 
ἔτοτα (σοά οἷἦἋν Ελίδεγ, ἀπά οι ἴμε 
Ι,οτά 76βιι5 ΟἸγίβε. 

τηδηλῦγδηςε οὗ γου, 
4 ΑἸνγᾶγβ ἴῃ Ἐν ΘΓΥ ῬγΑΥ͂ΘΥ οὗ Πλης 

ἔογ γοὺυ 4}1 πιακίπρ τεφιιεβὲ ψ 

7ογ, 

ἶῃ 850 Ὡσ 85 ΠΟΥ ἀγὰ “ἰη ΟἸτδι." ὙΤΈΕΙΓ 
ουϊνατά υπΐοη ΜΒ Ηἰΐπὶ ἰ5 τ εὶγ οἰαὶπι ἴο 
τς {π|6; 580 ὯΓ 25 ἴπαϊ ιἱπΐοη 18 ᾿ηνν Ασα 
τοδὶ σε, τῃ6 {{|6 ᾿ηάϊοαῖεβ ἃ σογγεβροπάϊης 
ἰηννασαὰ σϑδὶ Ὑ οἵ ΠΟ] ΏΕ58. 

ῬρΙΡρ] ϑ8εε δϑονς, [ηἰγοά,, ἃ ΠΠ. 

δίσῥορς απά ἄξαςο] ἘἙτοτῃ ΟΠγγϑοϑβίοτῃ 
(ννλοπὶ 566 ἐπὶ ἰος.) ἀονγηνγατάβ, [ἴξ ἢὰ5 Ὀθεη 
ΒΟΠΟΓΔΙΪΥ απο ὈΥ νυτί τε 5 οὗ ἀΐνογβα νίοννβ 
οἡ Οδυγοῖ ρονογηπιοηΐ μαι (πε οἴἷϊδος οἵ πε 
“ δίεῥορι᾽" Ὠεῖεὲ δάάγεββθα ἰ8 ἴῃ6 5δηι6 848 
{παῖ οὗ ἴῃς “ εἰάεγ:" οἰϑεννθεσε ϑροίζεη οὗ 
(Αςῖβ χὶ. 30, δηὰ 2ια".ρῃ). 80 81. Ραδυὶ] 
“8115 {πὸ οἰάεγ: οἵ ΕΡΡῃθδιιβ ὀέυφοβ:ς (πρεσ- 
βυτέρους, Αςῖ5 χχ. 17; ἐπισκόπους, ἰδ. 28--- 
ΑΟΝ., “Ὄνεγβθοῦβ,). Απηά 80, δῇἔεσ βρεακὶηρ 
(ΤΕ. 1. 5) οὗ τὴὲ οσάϊπαϊίοη οὗ εἰάεγ:, ἢθ 
Ρτοςθθάϑ, “" οσ ἃ δέεφορ ταυδὲ 6 Ὀ]Απιο6] 655" 
(ἰδ. γ). Απηά 5υςῇἢ 5 Δρρδγεηῖν [με πιθδηϊηρ 
οὗ “ὀίδορ᾽" ἴῃ τ Τίπι. 11]. 2 544. ([ο]]οννεὰ 
ΌΥ “4εαευη.,᾽" ἐδ. 8, 858 Ἀδγα).--- Εἰάεγ τα 5 
{πε ἀϊρηϊγ, συεγσεεσ ἴῃ6 ἀυγ, οὗ ἴΠε οβῆςς. 
Τῆς ἰουπιεγ {16 5 οὗ [ον ϑῃ, [πε Ἰαῖῖοσ οὗ 
Οεηἶο, οσἱρῖη. δεὲ Νοῖθβ οἡ “ὀέεροῤε.. .ἢ 
αἴ επὰ οὗ σἢαρῖογ. 

Βιι [Π15 ἱπα 5ογίσηϊπαῖθ υ86 οὗ [πῸ οἰ. 15 
λυ ἴσοπι ἐιι5τιγιης ἴπ6 ἱηΐεγεηος ἴηδί ἴπογα 
ννὰ5 ΠΟ ἀϊ!δτποῖοη οὗὨ ογάογ δηὰ οΐος ἴῃ [6 
Μιηἰβίσυ οὗ {πε Αροβίἴοϊις ἀρθὲ. Τῆς [δεῖβ οὗ 
η6 οἂϑὲ δθοπὶ ἴο Ὀ6, πα ἴῃς διῖβουν ἴο 
τυὶο ἀπά ἴο ογάδίη, οὐ βίην νεϑίεα ἴῃ τῆς 
ΑΡοϑβίϊθ5. δ ἐς ΕἾσγϑεὶ Ογάσσ, ννᾶ8 ἱπιραγίοά 
ΌΥ τποηὶ ἴο ἴποβο ψἤοπι, Κὸ ΤΊπιοῖ ἣν δηά 

ἴ{ι|5, {ΠΟῪ δἀπητοά, τπουρὴ ψιπουΐ σιν 
(Πεπὶ ΔὴῪ ἀϊδιϊηςίίνε {Π|6, ἴο τἴῃδῖ Οτάοσῦ 85 
{ΠΟΙΓ 8:1  οϑϑοῦβ ἴῃ ρονεγηϊηρ ἴἢ6 ΟΠυγο 65 
δΔηά ργοραρδίίηρς ἴπ6 τ] ΙΒΊΓΥ ; δπὰ παῖ, 85 
{86 οτίριηδὶ Αροϑβίοϊ!ς Ὀοάυ ραϑϑθὰ ἄνναὺ δηά 
ἢ τὸ τῆ 6π|ὲ οὗ Αροβίίε, [ῃ6 ἴσα βηεῥοῦ 
Ὀδολπιθ ἀρρτγορτίαιϊεά ἴο (πε ΕἸγοῖ Οτάογ, 
ςοαϑίης ἴο Ὀ6 ΞΥποηγτήοιι5 ἢ Ῥγειόγιεγ (ΟΥ̓ 
ἘΙΠάοΡὺ), ΜΜϊς ἢ τεπηδιηθα 85 ἴη6 ἀοδισηδίίοη οὗ 
πε δεσοοπάὰ Ογάοσ, (866 Ὑπεοσογεῖ ἐπὶ ἤος., 
δηρά οἡ ἱ 71τἢ. 11. τ: Ἠόοοκοσ, “Ε. Ρ. ΝῊ. 
νὶ. 21: χὶ. 3, 4: Βεηίίου, 848 οἴδὰ ἀρονὲ οἡ 
Αςῖϑ χχ. 28.) 

Ηετο, ἴπεπ, γα πᾶνθ ἃ δαὶ υϊδίίοη ἴο ἴΠε 
ϑεοοπά «πὰ ΤἈϊγὰ Οτγάογβε οὗ ἴῃς Μη ΒΕΓ 
Οηἶγ. ΤῊΪ5 ΠΙΑΥ ὃς εΕἰἴΠῸΓ (1) δδσδιβε 81. 
Ῥδι} τορασάβ ᾿ϊπηβεῖὶξ 45 Βίϑῃορ οὗ [ἢς 
ῬΠΠΙΡΡίΔη5, 45 ἰ8 ςοηβττηθά ὈΥ͂ ἴῃς ἕαδςΐ οὗ ἢἰ5 
(λκίηρ πιαϊηΐδηαηςς οὗ {πο πὶ ῥοιίοτ, “ΟΒυγοὴἢ 
Οονογπηηθηῖ, [{1.}} ΟΥ̓ ἣν Ὀόοαιθε Ἐρα- 
ῬὨτγοάϊτυδβ, ννῆο νγὰ5 ἢ πὶ νυ ἤδη ἢ 6 νυτοῖο, 

νν88 Ποῖ ΒΙθποΟΡ ὙΠΟ Ὦ 586 ε5 ΒΙΡΉΪΝ ὑγο- 
ὈΑὈΪς (δες ἷν. 3, Δηά ποῖίε). 

Βυΐ ΡῬΕΓΠΑΡ5 νγὰ ἃγε ἴο τεζαγὰ ἴδε ἴεττῃ 
“ δίφῥοβι" Ποτα ἃ5 ἱποι της ἴῃ6 Οῥίε Ῥαβῖου 
οἵ ΡΒΠρΡρι νυν {πὸ τοϑῖ,--λὸ ΕἸγεὶ Οσάεσσ 
νυ τῆς δεσοπά. . 
1 5 οὐϑογυδῦϊς ἴπαῦῖ ΤΠΕΥ ἅγε ϑαϊυϊεὰ 

αἴεν τῆς “ 5αἰηϊβ." “Τῆς πιεητίοη οὗ ἴδεπὶ 
18 σεραγαίΐε, Ὀδσδυδα ἴπ 6 5ῃορῃογαάβ ἀτὸ ἀϊδιηςῖ 
ἔσγοπι ἴῃς ἢἤοςκ ; [ἴ 5 “τεογάαγγ, Ὀεσδυϑε ΒΟΥ 
οχίϑῖ ἴοσ ἴῃς ἤοςκ." (ΕΠΠεὶ ἡπ 1οο.-- [Ὁ 

2. Ογαεε... .. ἀπά ῥεα.)] ὅϑ8ε6 ποῖς οἡ 
Ἑοπι. ]. 7. 

ον Οοά συγ Ἐαὶδε απά ἴγοτη ἐδὲ 1ογά 
ες Οῤγμἢ ὍΘὨα ϑοςσϊηΐδη τεπάεσγιηνρ, “ Οοά 
ἴπε Εδίμεγ οὔ 5 δηά οὔτπο [νοτὰ [6515 Οἢτσῖ, 
18. υπίεηφΌ 6, ἴῃ νίονν οὗ Τιΐζυ5 1. 4, ἤεγο τὸ 
παν “ ἴτοπιὶ σοάὰ ἰὸς Ἐδῖποσ δηὰ ἴδε 1 οτὰ 
[6505 (γίϑῖ," σοι “ οὗ υἱ8.᾽ 

-8. ΗΙΒ ῬΒΑΥΕΆΡΌΙ, ΤῊΗΑΛΝΚΡΌΙΝΕΒΒ, 
ΟΟΝΕΙΡΕΝΟΕ, ΑΝῸ ΑΡΕΕΟΤΙΟΝ. 

8. 1 ἐδαπὰ νιν Οο] ΝΕΑΥΙΥ 4}1 51. Ῥδυ}ϑβ 
Ερρ. (ἢ 4 ἔεν Ὄχοορίίοηβ το γ 80- 
ςουηϊοα ἔοτ) ορεὴ νι ννοσά8. οὗ 18δηκΚϑ8- 
εἰνίηρ ;- ΒαγαΪγ ἀηγνῆοσγο, οχοθρῖ ῬεΕσ Δ Ρ5 ἴῃ 
1 δηἀ 2 ΤΠ 655., 50 11} δπὰ ἔδογνεπῖ 45 ἴἢιϑς. 
ΤἬἝΕΥ ονεγῆονν ἢ ρεγβοηδὶ ἔδοϊηρ τονναγ5 
Ὠἰδ ἔτη 58, δηά νεῖ ποτε τονναγάβ Η πὶ Νν Ποπὶ 
ἢῈ αἰαὶ πβ 45 “" γηῦ Οοα" (85 ἵν. το, ΏΕΤΟ 566 
ποῖος :---8ὲ)ὸ ἤοπι. ἰ. 8, δΔηά εἰβονῆοτα ἰη [18 
ΕρΡΡ. : αἷϑο ἰη Ὁ. Τ'΄., σοπρασγο, δπιοηρ οἴδετγβ, 
τῆς {παηκϑρίνίηρ Ρ455 865, Ρ5. οἷν. 31: ΟΧΥΠ. 
1δ).--ἰ ΕῸΓ γου, ἔὼΥ γουγ αι, ἴῸΥ γουτ 
ἰονϊηρκιηάηθθβ, 1 ἴἤδηκ Ηἰπὶ, ἔου Ης 15 "Ὁ 
Οοά, ἴο ψνῆοπι 1 ον 4|}." 

ΠΡΟΝ εὐε γεριοόγαποε 9. γομ}] ἘΔΙΒΟΥ, 
“6 8]} (1. Φ., [8 9 ὙΒΟ]Θ Οὗ) ΤῈ Υ͂ ΤΊ ΟΣΩ- 
ὍΣΔΠ0Θ οὗ γου." ΕνογΥτΠίηρ ἢς ςοιὰ ς5]} 
ἴο ᾿πιὶηά ςοποργηΐης ποτὶ ννῶ5 ἴο δῖπι ΤΔῸΣ 
οὗ [Πδηκῇ]η658.---]. 

4. “ίἰαυαγε ἱπ ΕΌΟΡ ῥγαγογ 977 νυῖπε 7 γ 
7ομ αἱ Ιἴ ἰδ Ὀεδὲ ἴο [ἴτεὰΐ αἷἱ ἴδεβε 
ΜγοΓ5. ἃ8 ἀερεπάθηϊ οὐ “1 τῆδηῖκ,᾿" ρῥἱαςίης 
σομλπλ9 ΔΠΕΓ “ πλῖπς " δηὰὴ “ 48]}." --- 1 ἐῤαπὰ 
Οοά ἴοσ γοιι 411" (Άοπι. 1. 8: 1 Τῆο633. 
1. 2), 515 [με σοπίοχὶ δεῖῖοσ ἴπδη ἴο σοηηοςῖ 
Κ2ΓΑΣΟ ἴῸΓ γουῦ 4]],᾿ οὐ᾽ “ πιαϊκίηρ γεσιριΐ ἴῸΓ 
γοιι 411. ὙΤι5 15 Ὀσουρῃῖ οὐἵ 186 σθδγδο- 
[ε5ς ᾿ἰεγαιίοη, 50 ἐχργεββῖνο οὗ δαγηδϑίηρϑς, 
“οῃ αἰ ΤΥ τοπιεπηθγδηςε,---αἱ α}} Ἐπ|65,---ἰη 
αἰ τὰν ῥγάγετ,--ἴογ γου αὐ" (πάσῃ, πάντοτε, 
πάσῃ, πάντων). ὙΠυ8 4130 18 δεν 



γ. 5--Ἴ.} 

ς Εογ γουγ [6] ον βῃ!ρ ἴῃ τῆς ροβρεὶ 
ἔτοπι τῆ6 ἤγβε ἀδὺ απ} πονν ; 

6 Βεῖίηρ ςοπβάεπε οὐ {18 νεγΥ 
{πιπρ, τῆδλῖ. ἢ ψψῃϊς ἢ Παῖῃ Ὀεραη ἃ 

Οε, οἱ ροοά νγοῦκ ἴθ γόοις 'νν}}} ρεγίογηι ἐξ “ΠΑ ι. 
Ὁ 601] τῆς ἀδγ οὗ [εβι.5 (ἸἨγιϑῖ : 

ΡΗΙΠΙΡΡΊΙΑΝΘΞ. 1. 

7 Ἐνεῃ 48 ἰξ 8 πηεεῖ [Ὁ πιὲ ἴο 

595 

τῆϊῖς τἢϊ5 οὗ γοιι 811, θεσδυβε ᾽Ἰ ἢδνε 10τ, γον 
γοιι ἴῃ ΠΥ Ποαγῖ ; ἱπαϑηιας ἢ 45 δοῖῇ ἐκ 
1 ΤΥ Ὀοηάβ, ἀπά ἴῃ τπε ἀεέεηςε δηά 

"ραγίδκειβ οὗ ΠΥ ρῦᾶςα. 

(πα οοηπεσίίοη νυν [6 ῥυίηςῖραὶ γεγῦ γαῖμογ 
(δὴ νὰ ἴπ6 δι θογάϊηαϊο ποιιη5) ἴῃ ἀσὶ]ἰςαῖα 
τοὶ νυ ννΙΟἢ, ὈΥ ἱποϊυἀϊηρ “ αἰ ἴῃ ἢ]18 
(Πλη ΚορΊνηρ, ἢ6 ργερᾶγεβ ἴπ6 νΑΥ ἔου τπ6 
δηϑυΐηρς ἐχῃογίδϊἑ οηβ ἴο ὨΠΙΥ (Ὁ. 27; ἰἰ. 2--..Ψ 

"αξίησ γέχιωασί αὐὦ ͵0}] 1[.1ῖ., “ πιακίης 
(Π6 ργάγεσ." ὙὍὉΠ6ὲ ννογάβ ἂἅσγὸ ραγοηίδοιοδὶ, 
ἀεβετίδιης ἴδ πδῖιγε οὗ ἴῃς “Ρῥγδγου" 75 
ΒΡΟΚοῆ οὗὐ “Ἴ[π ΟΥ̓ΘΥΥ͂ ῬΤΘΔΥΟΙ οὗ πΐῃο 
(αὩ!ὰ τἱὶῖδ ἸΟΥ͂ Ζ δ ῖκθ ΒΆΘΟΣ ὈΣΘΥΘΙ)." 
ΤΠιῖβ {π6 ἕωγος οὗ ἴ αὐτίςϊς ἰβ ὑγοιρῃῖ ουῖ; 
δῃηὰ τὲ ἀυνκναγαὰ δηὰ ὑπ] τοὶ σοηδίγιιοτίοη 
15 ἀνοϊἀδ(, "ἴΏ ΘΟΥΕΤῪ γα7ε οὗ πιίης πηακίηρ 
δὲ ῥγαγορ" (δεήσει. . .. τὴν δέησιν), ννὶςἢ 
Α. Υ. ἀϊϑσιιϊδε5 ΟΥ̓ ϑδιυθϑιυϊηρς “ Γοαιοϑι᾽ 
ἴον ἴπε ϑεοοπά “ῤγαγεγ." ᾿ 

αὐ [οω)] Τί ορεηπίηρ ὄδχργοβϑδίοη οὗ 
ἐδαπισίυΐπο σοπιθίηοά νυ 2 γαγεν 18 οοπ- 
ἸΏΟη ἴο [(ἢϊ9 Ερ. νὴ οἴμοι (Άοπι., 
ΤὨεδ8., ἄς); δυῖ [π6 “ 70» ἰδ ΡΘου]ΑΣ ἴο 
1η15. Ηδφτο πὸ Αροβίΐα ἢγϑδί βίγικος [ῃ6 
“ Κογποῖς " (85 ᾿ξ [85 Ὀξεῃ 54) οἵ γεϊοϊἰπρ 
«δῖ ἀἰδιη χι}15}}65 [Π15 ἔσοπι ἴῃ6 γοϑῖ. “8ι1π|- 
τὴ ορίϑίοϊα ; σαμάξο, σαμάει!ες." (Βεηροὶ, ἐπ 
ἴος.) Ορ, 1. 18, 25; 1. 2, 17) 18, 28: Ηἰ. αἱ 
ἵν. 1) 4) 10. 

δ. Τογ γοι γε ]οαυεδὶρ. .. ἢ Τόϑὲ ννοσγὰβ 
δίαῖες ἴῃς οδίεω! οὗ 158 Πδηκϑρινίην, ἃ5 τῃ6 
νυογὴβ ““οη 81 ΠΥ Γειποπλῦγαησο ᾿᾿ Δ55!ρ 115 
φεοασοπ. Βοῖίϊ 5ιδϑά68 οὗ πιεδηΐϊηξ ἅγε ρίνθη 
ΌΥ ἴἰπε βδᾶπιὸ Οτεοκ ργεροβίξοη (ἐπί). 
,εἰἰοαυδρ ἱπ δὲ γοιρεί ὥονι ἰδὲ γε 

4α}) Ἐαῖμεσ, “Ζ0] 1 οὶ τοτατχὰβ (εἰς) 
.ν..᾽Ὁ Ηδς {τΠληκ85 Οοὐ [{δαῖ, “ ἔγοη {ΠῸ 
ἤχγσι ἀδὺ" οὗ {πεὶγ Ἴοηνογβίοη ἴο ἴῃς δ, 
(ΠΕ πᾶνε Ὀδοη πιονεά ἴο «γσιρα! δεῖς εο- βόγας 
295 Τοτυαγάς ἐς ιγέῤεγαποε. ΓΤ ΡὮΠ ρΡΡίΔἢ5 
αἴίδοπεά τμεπιϑοὶνοβ ἴο 51. δι] δηὰ ἢ18 ἀος- 
ἴτῖης ἔγοπῃ πε νεγῪ εαγ] εβῖ ἀδγ5 οἵ, 5 νγοσκ 
διθοηρ ἴποπὶ (ςΡ. ἱν. τς ; Αςῖβ χνὶ. 14-40).Ψ 
ΤΠἼα ποι (κοινωνία) ἰ8 ηοῖ ἴο ὑδ6 τοΞϑίτ οι 
Βογε ἴο [6 πιοδηΐηρ “ δεγα ἐγ" (45 Ἀπ. χν. 
26), τπουγχῇ παῖ 15 ἱποϊυάοα, ΝΟΥ ἀοοβ ἰΐ 
ταθδη “ ςο-ορεγαῖίοη νυ ομε σποίῥεγ," Ὀυϊΐ 
ὙΠῸ δέν μά δἰ, »ιῤοίοη (ΠΡ. Ὁ. 7, ἀπά ἠοΐδ 
ΟΣ “᾿Ῥαγίδκοῦβ ""). 
τ} ποαὺῦ}]ὶῈ ΤΠΕΟΥ πᾶν φγονθά {δοῖν 

“ [6] ον 5} " ὉΥ {πεῖὶγ γοσθηΐ ὈουΠΙῪ (ἰϊ. 25; 
ἷν. 1ο-18}, δηὰ ἅγὸ ργονίηρ ἰΐ ἴπ τπ 6 ργοβϑθηΐ 
ἀεπηεάπουγ ὑπάσογ {γ|4]5 (νυ. 7, 29, 10). 

Θ. Δείπρ εοηβάεπὶ. . . .Ὶ Ηΐβ5 [Πδη κί] 658 
8 διςοιηρδηϊθρά ΌὉΥ ἃ οοηβάεξηςε ἔοτ {μβοὶγ 

ξυΐυγε, »τουπάρα οἡ 8 Κπον]οάρε οἵ νυῆσΐ 
Οοά μᾶ9 ἄοης ἴοσ δηὰ ἴῃ ἴδε ἰὼ τῆς ρμαβῖ. 
ἼῊΙ5 15 ΠΟ βιιρροβεά δϑϑυγδησο γοβίπρ Οἡ 8 
ἀ5ϑιι πιο ἰησιρῃϊ ἱπῖο Οοάβ εἴεγηδὶ ἄθογθεβ. 
[15 “4 ἢορε δ} οἡ {πε Δ ἘΠ ει] η655 οὗ Οοά, 
ὟΝ ο νν}}} σαιτΥ οὐἱ ννβαῖ Ηε μ45 Ὀθσυη. [ἰ 
ἷδ ποῖ Ηἰβ ψὰγ ἴο ἀο {πἰπρ8 ΟΥ̓ ἤαϊνεβ" 
(Νεδηάεσ, ἐπ ἰοα.). Ορ. 8. ἼσχχχυῇῖἍ. 8. 

δὲ «υδίεῦρ ῥα δέσμη ἃ σοοά «υογᾷ.... 
«αυ ῥογγογα) Ὑταπδιαῖο, “Ξο ἍΜΈΣΟΒ 
ὈοΙδῺ (Δ0γ.) . .. ἯΣΙ1 δα 18Β᾽" (45 πιᾶγρ.) 
ΟΥ “΄ΘΟΙΡΙ]Θ010᾽»:---5ς61}.,, ΌὉΥῚ ποῦ βαϊναίοῃ. 
ΤΠ νογβ (ἐναρξάμενος, Δῃά ἐπιτελέσει) Ὀοίησ 
ὈοΙ βδογιῆς 4] (Βρ. 1 ἰρτοοῖ, ἐπ Ἴοε.), ϑυρξεοβῖ 
ἴῃε πιεῖδρθου νος ἢ ἀρρθαγβ ἀἸβι ποῖ Ὀοῖονν 
ἷ. 17. ὙΤΠς “ ροοὰ νοτῖὶς "ἢ 5 Οοα᾽; ψοτκ οὗ 
τηακίηρ ἴπεπὶ “' βαηἴβ " (νυ. 1τ)---ςσοπϑεοσζαίίησ 
ἴδεπιὶ ἴο ΗἸ8 58εγνίςα. εἴ 15 ἴξ, ἰὴ 118 ῥγο- 
ἔτεβϑ, ἐδεὶγ Μ οΥὶς 4|50 (ςΡ. ἰϊ. 12, 13); ἴΠ6 
βογνίος οὐ “ἐδ ονυβῃρ ἢ ἐπ ἀοϊηρ δηά ευῆετ- 
ἴῃς (πεχὶ υ.). Βιι 15 ἤγβί δπά Ἰδϑὶ ἅτὸ Η 5 
δἴοπς ὟΝ Βο 15 ἴῃς Βορίηηίηρ ἀπά πὸ Επά. 

μὴ 1ῤὲ ἀαγ οΓ ὕεια Οδγμἢ Α5 6 
Ἰοοκεὰ ὕαςκ ἐῤαπάμμεγ ἴο ἴπ6 “δὲ ἀδγ 
(νυ. 5) οὗ ἴδε οτἱρίη οὗ {πεὶγ ἔα, 80 ἀο68 
Β6 ἸΙοοκ ἐογνναγὰ εοηβάεσπε ἴο κ ἴῃς ἀδγ᾽ οἔὗἉ [18 
σοηϑυπιπιδίίοη---ἰῃ 1,581 ὨΔΥ. Οπἡ ἢΐβ 6ὃχ- 
Ρεςοϊδίίου οὗ {πὸ δοοοπὰ (ογηΐηρ, 566 [πἰγοά. 
ἴοι ΤΠ 655., 1. Β, 2. ΟΡ. 11. 21; ἵν. ς, Ὀοῖονν. 

7. α: ἐδ ἐς μι] [Ι.1ἴ, “τὶς ΤῊ 8 
σοηἤάεηςε ἰ8 δοοογάρα 858 δεῖ ἡωῦ ἀπ; 
ἠοῖ ἰΏ ΠΊΘΓΕ ΒΈΠΕΙΑΙ σΠΑγΥ, δυΐϊ ἴῃ {πὸ ἰονς 
[δῖ δργίπρϑ ἔγοτῃ [5 Ἔχρογίθηοθ οὗἉ ἤθτη. 

δεύσιμε 1 ῥαυεγομ πὶ γὴν ῥεαγ “ΤΟ ἀοριῃ 
οὗ ἢῖ58 ἰονῈ ννγγδηΐβ δε ἔ}] 655 οὗ ἢ185 σοηῇ- 
ἄεηςς." (Βρ. ΕἸΠςοῖξ, ἐπ ἰος.) Τῆς οἵδοῦ σθη- 
ἀετίηρς “ Ὀδοδιιδα γοὰ ἤανα μι ἴῇ γοωγ ᾿ρατγῖ," 
ἄξτοαϑ 1] ἢ ἴλ6 ροβίτοη οὗ [86 Ργοῃοιβ 
ἰὴ τῆς Οτεοκ, δηὰ οὔδουγοβ τἴῃ6 σουγϑο οὗ 
τπῃουςῆϊ, ἰηαϊοαῖεά αῦὔονθο. Τὰ ἐοϊονίας 
υ. (" ΕὸΡ ....,1 Ἰοὴς «ῇεσγ γοιι 4}1) [5 
ςοποϊυβῖνε οὐ 1ἢ}15 ροϊηϊ. 

Ὅδ »"Φ 
ΚΖΣΩ 
γζ. 

. 1 Ού, ῥαν- 
ςοπῆγπηδιίοη οὗ τῆς ] ἑαξε τίοη οὐ τε ροβρεῖ, γε 4}} ἅγα ἑαέρνε 

δ 

φζναςε 

δοὶῥ ἐπ γα} ῥοπάς, απά ἐπ ἰδὲ ἀείξπεε .. . ἢ 
ΎΤΠεβε ννογάβ ἅτὸ σὶρ ΠΥ ςοπηηοοῖοά ἴῃ ΑἹ Ν. 
ἢ (Πα ἐΟ]]οννίηρ, “ ἅσγὸ ραγίδκοιβ :᾽᾿ ἠοῖ, 88 
Ὀγ 5οῦγε, ἢ [πΠ6 ρῥγοσεάϊηρ “1 Πᾶνα γοιῦ ἰη 
ΤΥ ἰεαῖῖ." ὙΠΟῪ ἀοδοσίῦε ἴῃς οχίοηξ δηά 
Ὠδίυγςε οἵ [πὲ “ [ἘΠ οννβῃὶρ " οὗ ν. ς ; 85 θείης 
οηε ποῖ οὗ ἔδεϊηρ πιθγεῖγ, θυϊ δου!) γεδ! ἰζθά 
ὈΥ ἱπεπι: σουείγ, ὉΥ Ῥχοιηοίίηρς ἴῃς Οοϑροὶ 
δηὰ αἰάϊηρ 1185 Ρτοπηοΐογβ,-- δὰ ρανυρυείν, ἴῃ 
βι βεγίηρ, ἃ5 ἣἢς ἀο65, ἕογ (Ἰγίϑὶ (υν. 29, 10). 

2" 2 
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8 Εογ (Οσοά [8 ΤΥ τεςογά, ἢονν 
στελῖὶγ 1 Ἰοπρ δήεγ γοὺυ ]1] ἴπ τῇς 
Ὀοννεὶβ οὗ [εβϑι5 ( γίβῖ. 

δε ἀξίπεε ἀπά εοηλγνιαιίοη οἷ... 1 80 
Α. Ν., ἀρ γ. ὙΠουρὴ 4 ῥγίβοπεσ, ἢ6 οδῃ 
Ὀοΐϊῃ ἀεεπά ἴθ Οὐοβρεὶ (ερ. υ. 17, ψ ἢ 
ἤχοϑβ (ἢεξ πιεδηΐϊηρ οἵ ἴΠ1|5) δρδίηϑί βδι ΠϑδΥοΥβ ; 
δηὰ εοπῆγνι ἰἴὉἃ (δεε ν. 14) ὈΥ 5ἰγοηρι πεηϊην 
[π6 ἔβιἢ δηὰ ζΖεαὶ οἵ δεϊίενεσβ. Ηδ Ἵσδηηοῖ 
Γλθδη (45 βοηπλθ Θχρίδιη) [15 “" εέζεσπες "ἢ Ὀεΐοτα 
“Ὁ ϑαγ 5 Ἰυάρτηεηΐ 56" (ενξῆ ϑιιρροϑβίης ἴἴ 
ἴο πᾶνὸ ἴδκεοη ρίδαες Ὀείοσθ ἢς ντοῖς [Π5)}.ὄ 
ΟΣ τΠ6 δγίϊςϊθ, ργθῆχεά ἴο {πὸ ἔὈΥΠΊΘΣ ΟὨΪΥ 
οὗ [π686 ἵἴνψο Ὠοιη8, Ἰοἷη5 ἴἃ νν ἢ 1Π6 Ἰατῖοτ, 
“ εοηβγηα οη, 50 8ἃ58 ἴο τῇδκα δοίῇ τοϊαΐς ἴο 
(8 (Ο]]οννηρ ξοηϊίνο, “ οὗ ἴῃς Οοϑρεοὶ." δὅ6ὲ 
Ἂν ἱποσ, "Οταηπιασ, Ρὲ, 1Π1. 5 το, 4 (). 

7ε αἱ αγοὖ Τίιε ργοπουη (ὑμᾶς: γοι;,; 
“γε ") 18 γεραῖδά, ἴὴ ογάδυ ἀραίη ἴο δγίηρ ἴῃ 
(πε “'4}1. ὙΤδυ5 ἴῃ (Πϊ5 δηά ποχί υ. χὰ ἢπὰ 
“γου αὐ Ὁ Ἃῆγεο ἘΠη65 ονοσ. 4.5 ἰπ ἢ]5 {παπκ8- 
εἰν (υ. 4, ψἤεγε 566 ποῖ), 580 όσα ἰῇ ἢ 5 
ταϊδηοθ οἡ ΤΠ ΕΙΓ ργαςῖςο 8] ΞΥτΊ ρα ΠΥ, [58 σοη- 
Πάρδησς ἔογ {πεῖγ ἔαΐατο, πἰ5 Ἰοηρίης αῇδοίίοη, 
ΠΟΥ αὐ ΑἸῖ1κε ἄγὸ ἱηοϊυἀδά, 

λαγίαξεγ! ΟἹ Ὧν 5.γαχε]ὶ ΤὌΤτδῃβϑὶαῖς, "Ῥ6Σ- 
ΓΔΚΟΣΒ ὙΪΓῈ πιὸ οὗ [86 5.18660᾽ (τῆς χάριτος 
-56}}.. ἴῃς στδςς ρίνεη ἴο π|6). [{ ρίνεβ ἢΙπὶ 
ΟΡΡΟΓ[ΙΏΪΥ δηὰ ϑἰγοηρῖ ἴο ἰθὺ ἱπηργίβοη- 
πιορηΐ, δηά ὄνθῇ ἰῇ 15 Ὀοπάς ἴο ξωγῖπον (ἢ 6 
Οοβρεὶ ; δηὰ ἴ [45 ρίνεη ἴπεπὶ κα ργίνι]ο ρα 
δηὰ ἰογίτυ46 (ΟΡ. τ 29, “ ΙΖ τυα! σίυεπ. .. 
ἴο βυδοτ," ἐχαρίσθη. Ἡφδῆηςς ἃ 5Ξγιηραίδεςς 
Ὀοπά Ὀοΐνοοη πὶπὶ δηά ἴποπὶ; πεῆςο ἢ]5 ἰονο 
ἴοσ ἴπεπὶ δηά ἢ15 δϑϑιιγάηςς σοποογηΐηρ {Π6Π|. 

Ῥεῖγοθ᾽5 ἱπζεγργείαϊίοη (ἐπ ἰος.), Δἀορῖοθά ὉΥ͂ 
ῬΆΪ]ΟΥ ( ἤοτγα αι]. ΝΠ. 1.),-- 7οἷηΐ ςοηῖτὶ- 
Ὀυΐοτῖβ ἴο ἴῃς διέ νος ἢ 1 πανα τεςεϊνοί "-- 8 
ἴο ὃς τοὐοοϊοά 48 πειγγονῖπρ δηὰ Ἰοννόσγιηςρ ἴῃς 
ΒΩΟΡΟ οἵ [ἢ6 ρά55ΔΡ6. 

8. Αὔονε (νυν. 7) δε [48 ἀδοϊατοά 6 
δ ] 55 οὗ “ Π)5 Ποατί." Νον, νυν δὴ οχ- 
ἀρὰν δὺ οὗὨ ἰδγι!Ἂης ἔοτοθ, ΠΕ ἱπισοάυςεά 
Υ ἴπε βοϊθπηη αἰϊοϑίδιοη, “ Οοα 18 ΠΥ τὰ- 

σογα," ἢ6 τίβοβ ἴτοπι [6 σδηρὸ οὗ δυπΊδῃ 
[δος ἱπῖο τῆς Ὠ νίηθ, δηὰ ἰἀθητῆθθ ἢ18 
Ιοηρὶηρ δδοϊζίου ἔοσ ἴπετπὶ ΜΠ  [ἢ6 γελγηϊηρ 
{πα 15 “Ἰη [86 δοαυεῖς οὐ υε Ορν 44." 

Οοά ἰ: »} γεζογ) “Μγ αἰϊμο88.") ““Νοῖ 
ἃ8 ἱπουρῇ ΠΟΥ ἀϊπίγυκῖεα Ὠἰπὶ ἀοθ8 Ὧθ «Δ]] 
Οοά ἴο νἱϊπο655 : δυϊ Ὀόσδιδο ἢ6 Δ. Κ8 ψογά8 
ἴο ΟΧΡΓΟ55 ἢ]8 δαγῃοβῖ ἀϊβροϑιζοη ἴονναγάβ 
ἴδεπι, 6 ἰεανοβ {πΠ|5 ἴο σοά " (Τ᾽ βεοργϊαςῖ, 
ἐπ ἶος.). Ορ. Άοπι. 1. 9. 

δοᾳυείς ΓΚ ὕες Οργ Νοῖ τηεγεὶγ ἴονς 
ἤξε Οδγνε: ΟΥ̓Δ Ἰονα διιςἢ 85 ΓῊῪ {δι ΠΟΥΪῪ 
τοϊδί!οη ἴο γου ἴῃ Ο γὶϑῖ εηροπάρυβ ᾿((ἢγγϑ.); 
δυΐϊ ταῖμοῦ (45 Βεοηρεὶ 53γ5, “ Ρδι]ὰβ ἤοῃ ἰῇ 
Ῥδ}}} δε [ε5 (γΙσῖὶ τπηονοίωσ νἱβοοσίυ5 ᾽), 

ΡΗΙΠΙΡΡΙΑΝ6Θ. 1. [ν. 8---Ο. 

9 Απά τηϊ5 1 ργᾶγ, τη γουγ ἶονε 
ΓΔΥ Δρουπά γεῖ τογς ΔΠᾺ πΊοῖε ἱπ 
Κπον)]εάρε δπά ἐμ 41} ᾿πάρπιεητῖ; 

τῆς {δο] ρα δἀηὰ οπιοίΐοηβ οὗ ἴςΞ Ηυπιδὴ 
Ναῖυγο οὗ ἴπεὸ 1] ογὰ Η ἰπιβοϊῦ (56 Νοῖς δὲ 
οηὰ οὗ «ςἴ.), τὰς ἴον νν νης Ηςδ Ἰονθδ 
Ηἰ5 Ὀτεΐμῆγεη, ἀρργορσγιίδϊθα 45 ἢἷ8 οὐῇ ΚῪΥ 
π6 ΑΡοβίϊε, ἰῇ ᾿Ἰῃηΐθπθο τραϊχαίίοη οὗ παῖ ἴῃ - 
ςοτρογαϊΐϊοηυ ἢ Ηἰπι, νος εἰϑεννθοσε 
Ὧδ ἐΧρύεβϑεβ ἰπ ἴῃς ννογάβ, “1 ἵνε; γεῖ ποῖ 
Ι.,δυῖ Οὗγμέ υεῖδ ἐπ κι" (6 ]. τἴ. 20). 
ΑςςοσαϊηΡΊΥ, {Π|5 ΠΟΙΥῪ γϑδγηϊηρ 15 Ποῖ Τρ γε Ϊν 
(45 ἰΐ. 24) ῸΓ ἃ πηεοῖίηρ ἰὴ {πὸ ἤδϑῇ, δι (ῸΥ 
[Π6 ἢηδ] δηά ᾿ῃβοραγαῦὶο γειηίοη ἴῃ ΟΠ γὶσῖ, 

9-1.1. ΝΗΑΥ ΗΕ ΡῬΕΒΑΥΒ ΕΟΚ ΤΗΕΜ. 

Θθ. “πώ 1: 1 ῥγαγ, δαὶ... 7 ἩΗϊτδετῖο 
(υνυ. 1-85) ἢς ὯΔ5 ΘροΚεοὴ οὗ ἢἰ58 ἐδαηζισξυέη 
ΟἹ {ΠοὶῚ δόμα ἰἴ5 οσςλϑίοῃ, οδ]οςῖ, πὰ 
στουπάβ: Πεγο, ἢ τηὴ6 Τοριι δῖ. “ σπαὍ Ὧ6 
ΓΟβι 65 ἴἢ6 πηοητζίοη οὗ 2γωγεγ (ἴτοπὶ ν. 4, 
ἃθονθ), δηὰ [6119 ἴῆσπὶ «υῤαΐ ἴξ ἰ5 {παῖ ἢ 
δϑις [ῸΓ ποτὶ ἰπ ἴἢ6 Παδιζυ4] ᾿πἰογοθββϑίοη 
{Πέτα ᾿τρ! θὰ. Ηδ [δ5 ρίνεη [ἢδῃκϑ ἴοσ {ΠΕΣ 
“ [6] ον! : ἢδ πονν ῥγὰγβ [παῖ (ἢ6 “Ἰονὸ " 
νυ οἢ ἰηδρίγεβ ἴἴ ΠΊΔΥ ὃς (1) ἑπεγεαςοά, (2) 
γεσμίαίεά, (ον “ ἐῤαΐ," 5εὲ Νοϑῖε δῖ ἐεπὰ οὗ 
ςἢ.) 

[1 ἰ5 ἰη Κοορίης σιῖῃ {πὸ ἴοῆς οὗὨ ἂρ 
νΠΙΓ ἢ πηᾶγκϑ [ἢ|5 ΕΡ., ἴῃδῖ, ᾿πϑιεδά οὗ οἱ άϊησ 
1δεπὶ [ῸΓ 5δογίςσοπηηπξβ, ἢ6 ἴἢ 5 το ΠάοΥ]Ὺ τὸ- 
τλϊη5 [πο πὶ ἴο δθοὶς ϑριγυ8] ῬΓΌΡτα58. 

οι ἰοσε ρα σδομπά γεὶ ὑπογε ἀπά "ποσγε) 
Νοῖ πιϑγεὶν {Πεῖὶγ ἴονε ,ὸγ διρρι, ὨΟΣ ἰονε ῸΓ 
ΔΩΥ ᾿ἰπηεὰ οδ]εςῖ, θυϊ (6 5ριγὶῖ οὗ μονα ἰδ 
118 νι οσῖ ΟἸγισιίδη 5εη86. ΤΟΙΣ “ [ο ϊονν- 
ἢ)" (υ. 5) “τ Ρ]}1685 ἴῃδὶ βυςῇ “ἼἸονθ " 15 ἴἢ 
{Π6πὶ: ἢῖ5 ὑγάνοῦ 15, [ῃδί [ΠΟῪ ἀφῇ αν τῇοτα 
οὗ ἴ. Οβγγβ. (ἰβουρῇ ἡπά]  ᾿ἰπυτηρ τὰς 
νογὰ ἴο {Π 6], Ῥεγβοπδὶ ἰονθ) 8ᾶγ5 ννε]}] οὔ 
{Π|5, “ὙΠΟ πηοάδυγο οὗ ἴον 5, ὨοἤοΓο ἴο 
βἰδης 5{}}}. δι πηϊασὶγ Βεησεὶ, “ΤΡ ἥγε ἐδαΐ 
“αἰ ποί, 1 ἐ: ἐπομσό ὃῬτον. χχχ. 16] 15 ἴἢ 
1ὴ6 Αροβῖϊ]ς." αρ. Βδοοῃ β ϑαγίπηρ, “ δοῖὶδ 
σοἤασια8 ἡοη δατα τ ἐχοσβϑυπὶ" (΄ )ς Αὐρπι. 
50. νΠ..3). 

ἐπ ἀποτυίεάσε απά ἴῃ αἱ ἡμάνιε!) Βαυῖ 
γγ 6 ἰπστοᾶθο οὗ ἴον νν}}} πος ὅο, ῸΣ ]ονδ 
ΤΆΔΥ πιἰϑἰοδὰ ΟΥ τηϊδίδκε ; ἴξ τι δῈ δῇ ἰῃ- 
σγοαβο νη ἴΠ6 σρῆοσο ἡνἤεγα [ονε 5 τνοσκ- 
ἱῃ 58 4.6 συ δὰ ὈὉγ “,Μμω} ἐποευδεάσε" (ἐπιγνώσει), 
δηὰ "ΟΥΟΣΥ [οΟἵποσ ἔοστῃ οὗ" Ῥοσοορίϊοι" 
(εἰσθήσει,---ΤΑΔΓ., “ “εησε ). δυςῖῇ “" Κηονν- 
ἰοάρο" δηὰ ““ρογοερίίοη ̓  Ὀεϊοης ἴο, δοὰ 
Γοκξιυϊαῖο, τῆς ᾿ηδζηςι οὗ [,ονθ. 

ΤΕς Ομ γιϑτίδη δοημῖγοβ ΌΥ βγᾶςθ ἃ “ῥέγίμαῖ 
“ὁ 5ρη56, 5ἰτᾶγ ἴο ἴδ ““γπογῶ] 56ι156 ἢ 
οἴ οὶ] ῬΒΙΠΟσορὮΥ (Η υἰοβοϑοη), ἀπά, ᾿ἰκὰ 
ἰϊ, 580 οδ)]]οὰ 45 δεῖὶηρ δηδίορουβ ἴῃ [18 Ὡδῖισε 
ἴο δοά! ϑεῶϑβε. Ηδγε ““εος ἰ5 ἴῆς γοηυβ 

ΓΟς, δειιδα. 



ΟΥ̓ 10- 2.} 

1. Τμαῖ γε πΊΑΥ 'δρρτονς {πίπρϑ 
ΙΟτ. ἀΐζεν. τῆι 'δγε ἜἼχςαἸεηῖ; ἴπλῖ γα ὨΙΔΥῪ ὃς 

δίποοτα δπὰ νοις οἴδιςς 11} τῆς 
ἀδγ οἵ (Ἠτῖβε; 

11 Βεῖηρ ΗἸ]εὰ στὰ τῆς ἔγυϊτ5 οὗ 

[5ρ᾿γιἴι14] ρογοθρίίοη ἴῃ βεπογα]], “ ἐποαυ εράσε ἰ5 
[πε 5ροςῖ65,-- ηὰ (ῃ6 ποῦ οϑβῖ, 45 βίῃ διηοηρ 
[πὸ ὈΟΟΠΥ 5εη565 (Βεηρεὶ). ὅ8εὲ Νοῖβ δἵ 
εῃὰ οὗ εἰ. 

10. ταί γε μα αἀῤῥγουε ἐῤδίηασε ἐῤαΐ αγὲ 
ἐχεείϊἰοπ) ὙΠῸ νοῦ πιθδῆβ, (1) ἴο ἴθϑῖ οἵ 
Τοὺς (48 πιᾶγξ., “ΤΥ ἢ), (2) ἴο ἄρρτους. 

ΘΙ ἰἴ ἢδ5 (Π6 Ἰαϊῖοῦ 56η56 ; 85 Ἀπ. 1ϊ. 18, 
Ψ ΒΕΓΟ 566 ποῖθ. ὍΤΠΕΙΓ “ Κπον]εάρε " δηὰ 
“ἰ ρεσοθρίίοη " ἅτε ἴο ὃ6 80 ἀϊγεοῖϊεα 85 ἴο 
“ἌρΡΡγουθ "ἡ Μῇηδῖ 8. ΓῸΪΥ “ἜΧοε]]εηὶ "ἢ δηά 
ὙΨΟΓΓΗΥ ἴο ὃε ἰονεὰ : δηὰ ἴδιι5 ἴο συϊάθ {ΠεὶΓγ 
“Ἰονο᾽" γρῃἘςΈς. ΤῊ]8 σοῆογοβ δεῖῖοῦ ἢ ἴῃ 6 
ΡῬιεςθάϊηρ ὦ. ἴδηὴ ἴδ ΟἿΠΟΙ γοηάοσιηρ,--- 
“ὁ ἀἰδ!ησυἰδα {Ππηρ5 (Παῖ αἰ ΗΓ ᾿: [ῸΓ ΣΙ ρεη 655 
οὗ ἐποευϊεάσε ἀπὰ 5υὈ1] εἰν οὗὨ δεγερείοη ἣᾶνς 
ΓΠΕΟΙ͂Γ ὈΓΟΡΟΓ ὀχογοῖδα 655 ἴῃ σοςορῃϊΖίηρ {πὸ 
Ὀτοδὰ ἀϊπιιποϊίοης οὗ γοοὰ δηὰ εν}, [ἤδη ἴῃ 
ἀἰϑοτι πιϊπδτίηρς ἴῃ6 ἤπογ βῃδάςβ οὗ βοοά ἃπά 
Ὀεῖϊζοῦ ;-τ-ϑὸ 8ἃ5 ἴο σἤοοβθε “ποῇ τηοᾶο ὑγᾶὰ 
ΓᾺ}15 Ὀοηδ, 5ϑ ᾿ῃ Ὀοηΐ5 ορίιπια " (Βεηρε!λ). 

ἐῤαὶ γε »π"αῦ  ε.... ἡ ὙΠ] 5 υ5014}}}7 υηάογ- 
εἰοοά ἴο ἐδοίασα ἴῃς ὠἱέγηαίς ρυγΡροϑα οὗ [δ6 
“4 κηον]εάρε δηὰ ρεγοθρίίοη" ργαγεὰ ἔοσ, {ἢ εὶῦ 
ἐγε»ιοάδα!ς αἷσι Ὀοηρ ἀδοϊαγοά ἰὴ ἴπΠ6 ννογάβ 
“(ἢαϊ γὺ ΠΙΔΥ ἀρργονθ." “Οοἀὐ ργδηΐ γοιι 
διιςἢ Ἰυάρτηοηΐ [παῖ γοι! ΠΊΔΥ ῥγεΐοσ τῆς δοβῖ; 
20 δὲ ἐπά ἐῤαΐ (ἵνα) γ6 ΤᾺΔΥ Ὀς Ῥυγε," ϑ8ζς. 
Βυΐ ἰἴ 5οοπιβ ὑδίῖοσ ἴο γοραγὰ (ἢϊ5 45 ἃ βεςοηά 
ἃπὰ ἱπάερεοηάοηι μοδὰ οὗ ργάγογ, υπάεγοίδη - 
ἰῃν “ἴηι, 25 ἰὴ ἰαϑδῖ ν. (πεσε 5εὲὲ Αἀὰ, Νοῖβ), 
85 ΤΊΟΓΕΪΥ ἱπίτοαιιοίοτυ οὗ ἴῃ6 νεγῦ ννῃϊς ἢ 
ἜΧργοβϑε5 τῆς οὐ᾽εςξ ργαγεὰ ἔογυσ. Τῆυβ ἢς 
ῬΓΑΥ5 (1) ἐῤαΐ (να) 1{ΠΕῚΓ ἰσυε ΓΛΔΥ Ὀς ἱποτεδεθὰ 
δηὰ ογάεγεά διίρῃϊ (υ. 9), (2) ἐδαΐ (ἵνα) τμεῖγ 
ἐξ τοῦ Ὀ6 ὈΪΆΠ16 1655 δηᾶ ἔγυ}} (σὺ. το, 
11). (ΤΠ ἱπιεγνεηίηρ “ ἐδας " οὐὕἽ ΑΝ, βἰδπάβ 
ἔοσ εἰς ψΨἘᾺ ἰηβηϊῖ,, ηοἵ ἔογ ἵνα νΥ]ἢ ςοη].) 

εὐ έβς ΦΡΏΣΘ᾽ (εἰλικρινεῖς) ἃ8 ἴΠ6 σςΟγῃ 
Ῥυγρεα ὉΥ ἴΠ6 τυῤληποαυίης ἴδῃ (ἰἶ ννε ἀεγῖνα 
[Π6 νογὰ ἀπὸ τοῦ εἴλειν), --ΟΥ 48 ἴἢ6 βεπὶ 
Ργονεὰ ὃγ ἴδε σωπόδεα»ι (1 ἴτοτὶ εἴλη). Βρ. 
τἱεμπείοος ποννονοῦ γοραγὰβ ἴῃς ννοσὰ 85 
ΟΣ ΊΠΔΙΪΥ ἃ “ βιγαϊερίςδὶ ἴθγπη," Δρρ!εὰ ἴο ἴπ6 
ογάογιηρ οὗ ἴσοορβ (ἴγοπὶ εἴλη οὔ ἴλη, ἃ 
δαιδάτοη), “ ἀϊδιϊηςξ," ἴπθηος “ πηϑ51}}16α.᾽ 

«υἱἰἼδοιι οὔεποο)] ὙΠαῖ 5," ψιϊποῦῖ δβίππι- 
νιληκ" (απρύόσκοποι.).. ὍὕΤΠε ψογά ἰ5. σάρδῦϊς 
οἵ {πε ἰγδηϑιτνε 86 η56, “ ποῖ αι έης ΔΎ ἴο 
δῖυγα Ὀ]Θ,᾿ 451 Οογ. χ. 312. Βιιῖ ἴΠὸ ἱπίγδηϑιτῖνο 
86 η56 “ ῃποΐ ἐσωνεά ἴο 5[πΊ0]6,᾿" “ νιῖδους [1}}- 
ἴῃ», 825 Αςῖβ χχῖν. 16 (βρόκεη ὃγ 81. Ρϑιυ]), 
Ὅτοο8 δοϑῖ νἱ ἢ ἴΠ6 σοητοχὶ Πεγα, ἴο ΒΓ ἢ 
4οῖγ σοπάυςΐ 20 οὐδεγ: 15 ποῖ ρεγιηεηῖ. 

ΡΗΙΠΙΡΡΙΑΝΞ. 1. 

ΓΗ δοιιβη 685, γῇ ἢ ἄγε ΒΥ [εβι8 
ΟἸὨγβῖ, υπῖο τῆς ρουυ δηά ργαὶβε οὗ 

ἀ 
12 Βυὲ 1 ψουϊά γε 5ῃου]ά υπάετ- 

βίδηά, Ὀτεΐῃγεη, τη τῃς τΠϊηρβ εὐλέεῇ 

Ορ. τ Οἴει. Κ., ΧΧ., ννβεσγε ἴπς ἀεγίνοὰ 
δάνοτθ ἰ5 ιι8ὲ., “"ὙἼἢ6 νπᾶ5 ρεγίοστη {ποὶν 
σου γϑ65 «υΐδομέ ῥιπάγαπεε" (ἀπροσκόπως, --- 
ἰηΐγδη5.). (Βεδυβοῦγο, ἐπ ἰος.---- [.} 866 «50 ἐδ. 
υΧΧ|Ι. 

ΤΒυβ δ8 ΡΥΑΥΟΓ 5 ἰπαὶ {ΠῸγ ἀρ Ὀς 
δωγε (ἰπνναγα]γ); δδὰ ὀίω πείϑ. (ουϊννατα γ). 
ρὲ 447.] Ἐδίθογ “δραϊῃδὶ [80 ἀΔΥ." 

ΤΠ ρῥζτορ. (εἰς) ἀϊδίίηο γ Ὀγίηρβ οὐἱ τῃς Ιάδᾶ 
οὗ φγεβαγαΐοη ον ἴδε για ριηεηΐ, ΠΥ ἀῦονς 
Ἰηἀςαῖοα ὈῪ “ μπε]" (ἄχρις), οὗ ν 6. 

11. Μ“]|εἀ «υἱέ δε σω οὔγιφδιφοίσπες... ἢ 
Νοῖ “»ηημ" Ὀυῖ “ ταὶ." (50 4}1} θεϑῖ Μ55.). 
Α5 οὗ {πεῖν “ Ἰονθ " (υ. 9), 50 Πεγδ ἢς 45511Π|65 
1Π6 οχἰβῖθηςς οὗ {πεὶγ “ τιρἰθουϑηθ55." δηὰ 
ΡΓΑΥ5 ἴον [15 ἰῆστθαβο, ἰῃ [6 δῆαρε οὗ “ ἐγυῖ." 
[15 οτἰξίη ἰ5 ἰῃ τε “ροοά ννοσκ Ῥερυη ἰῇ 
{πεπὶ᾿" ὁγ Οοά (υ. 6) [15 ῥγόρτεβ8 ἰῃ ἔγυ!- 
ἔα! πο55 15 ἴὸ ὃ6 “Ἴπδῖ σὶρ ἰδ ΣΟ ἢ 
ψωις Ορει 1." τ νοσκϑ ἴο Δῃ οηα ἰγαηϑοθηάϊηρ 
ΑἸ], “ αηἴο [Π 6 ΡΊΟΥΥ δηα ρῥγαῖϑθε οὐ Οοά." Τπιδ 
1 15, ἰὴ ἴῃς {}|68ῖ 56ῆβο, ἔγοπιὶ ἤγϑδὶ ἴο ἰδεῖ 
αηὰ {πγοιρμδουῖ, τπ6 “ ΕἸ μϊθου5η655 9.7 Οοά 
οὗ τῃεὲ Ερ. ἴο ἴῃς Κοπιδηβ (1. 17}-- θεκυη, 
ςοπεϊπιοά, δηά [το δ6] ὁηάοά,᾽" ἰη Ηἰπι. Αηὰ 
5 τὰς ἀοςίπης οὗ (Πα Ερ. τουςδίηρ δα 
βουγοο δηά ἠδΐυγο οὗ γι ρϊθουβῃθββ, 18 ἤθΓα 
ἀϊϑιίης γ ἱπιρι θά ; 5 ἜΧργο88 ίδλϊειηθηΐϊ 
[ο]]οννίης Ὀοῖονν (111. 9). 

5]ονὙ απά ῥγαΐμε 9.7 Οο4] “ Οἰονγγ," ἴῃ τῆς 
δθνίηρ ἑοσῖἢ οἵ Οὐ 5 ψοτῖὶε ;.---ργαΐε," ἴῃ 
6 δϑογιρίίοη οὗ τΒαῖ ψνοσκ ἴο Η ἴηι. 

121-14. ἈΕΒΑΒΒΌΒΝΙΝΟ ΑΟΟΟΟΝΤ ΟΕ ΗΙΒ [Μμ- 
ῬΗΕΙΒΟΝΜΕΝῚΤ ΑΝ [15 ἈΕδυ 5. 

12. Βιῶὼ 1 «υοἰάὰ . . 2 Ῥτοπὶ Ὠἰβ {πδηῖ- 
ἔμ] δηὰ ργδγεγίμ] ἸΟῪ ἰῇ ἴπεπι, ἢς ΠΟΥ Ρ45568, 
“ δμι" τὰ τηάγκίης 86 ἰγδηϑβιίίοη, ἴο {πῸ 
ἴδ5κ οἵ ἀϊςροι ηνς ἴπε δοσσγοννῖμ! ἀρργο βεηϑοῃ8 
ΨὨιΟἢ Πα Πᾶ5 Ππελσγά, ΟΥΓ455ι:π|65, ἴῖ ΤΠ6Υ 
δε] ςοποεγηίηρ πἰπ. Ηες νυτῖεβ Ἃ5 οὔθ ΜῈ]] 
Αϑϑιυγοα οὗ [ΠΟΙΓ ςἄΓ6 ἴῸΓ ἢ]5 ννε] γα. 

ἐδε ἐῤίησι ννϊ ἢ Παρροποαὰ ἰτίο »6] 1,1. 
Φ0 86 ΩΜκΒ ΘΟΠΟΘΡΩἑΩΒ 126 (τὰ κατ᾽ 
ἐμέ). Ηδε νἹ}} ποῖ (8}} [μ6πὶ ἢὶ5 σεγίηψι, ΟΥ 
ἄκηφεγι, Ὀὰϊ 565 [5 ξεπεγαὶ ρῆγαβα. [ἴ ἰβ 
ἔουπὰ «ἰ5ο Ερῃ. νυἱ. 21 ; (οἹ]. ἵν. 7: - παν. 
“ΤΥ αἴἴδιτβ," “"ΤῊΥ 5ἴαῖθ," 

γαῦδεῦ μπ|ο δὲ βιγίδεγαπεε] ΤΉ 15," 50 88 
ἴο ἔιγῖ μοῦ γα [1ΠΔῃ, 85 πηρῃΐ ὃς ἔραγεά, ἴο 
πἰηάοτ,." Ί18εὲ ἄν. σέρ]!68 ἴο {ΠΕῚΓ ἔδαγβ 
νους αἰγεςσῖγ τηοπίοηϊης [ἢ 6πΠὶ. 
ΤΙ “ΓΟΓΒοσδηςο ἢ 15 ἱννοίο]ά : 45 [Ὁ] ον : 
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᾿αῤῥεηεά ἀπῖο πὲ ἤᾶνθ᾽ ]]εη οὐ 
ΓΆΠε ὑπο τῆς ἐμπγίηογδηςα οὗ τὰς 

δοϑβρεὶ ; "Οσ, ; : 
ΠΑ ὃ. 23. ὅ0 τιδῖ τῇ δοπάϑ ἢἶἰη (ΟἸχίβῖ 
ἐΟε, ,, ἌἍ16 τηλη [81 ἴῃ 41} [ἴῃς ραΐδςς, ἀπά "ἴῃ 
ἐσεν. Δ4]] οἵδεῖ ῥίσεε:; 

Πα Απά πηληγ οὗ ἴῃς δγείθγεπ ἴῃ 

ΡΗΙΠΙΡΡΙΑΝῸΞ5. 1. [: 4---...ὕ 

τῆς Ἰοτά, νναχίπρ σοπβάεης ΕΥ̓͂ πὶ 
Ὀοηάβ, γε πλιιςἢ ποτα Ῥο]ά ἴο 8 
ἴῃς ψογά ννυδους ἔδαδγ. 

Ις δοηιε ἱπάεεά ργϑᾶςἢ ΟἾ χῖβε ἐνδῃ 
οὗ ΘΩΥΥ ἀπά ϑ8ιτγιίε ; δῃηὰ βοπιε ἷδοὸ οὗ 
δοοά ψ"}]}] : 

16 ἼΤε οπε ργεάώςῇ (Ἠγιϑὲ οὗ ςοῦ- 

18. Εἴγε! γεσμίβ (ἰπιγοάἀπισοα ὈΥ “50 {παῖ} 
9 δὲς δοπά! ; ἴῃς εἴξεςϊ οἡ ἴῃς πιιηάβ οὗἉ ἴῃο56 
ψνῆο οδῖηθ ἰη ςοηΐδοϊ ΜῈ Ὠΐπλ, ἀπά τῆγου ἢ 
1Βεπὶ οὐ οἴδουβ. 

»Ὦ7 δοπά ἱπ Οδγμμ! ἀγὸ »ιαρι 5. Ἐδίδοτ, 
ΔΥΘ ὈὈοδοῖαθ πιϑηΐΐζοδὲ [85 Ῥοΐῃρ) ἐπ 
ΟὨΥΣδ᾽"; υηάογροης ἴῃ Ηἰβ8 οαυ86, ποῖ ον 
ΔΗΥ͂ τηϊβάεεαὰ. Ηἰ5 ἀϊδβοουγδβεβ, ἀηὰ οοπάιςῖ, 
σου] ἰεᾶνο οἡ ἢἰβ συαγάβ δηὰ νἱβίϊογβο [86 
ἰπηργεβϑίοη {παι [158 ἱπιργβοηπιθηῖ νγ48 ἔοσ ὯῸ 
ογπιο, θαΐ ἴοσγ ἢϊ5 ἀονοϊίΐοη ἴο Ομ γίδὶ (ΟΡ. 
Ἐρἢ. 1. ας τοι; (οἱ ἵν. 1; ΡΒ θη... 1, 9).--- ]. 

ἐπ αἱ ἐδ ῥαίαςε] 1,1, “πὰ 189 ψὙ80]96 
Ῥτωϊονίππι" (Πραιτωρίῳθ. ὙΠαῖ 5, “ὙΤΠΕ 
οδιι86 οὗὨ ΠΥ Ὀοπά5, δΔηὰ τπογοῦγ ἴΠ6 Νάπιο οὗ 
Ο τῖϑῖ, αν θεσοπλα Κποννη δνθη τη 186 [τηρογίαὶ 
Ἀ οβιάδιςε."---ΟΥ̓ ἢ 15 νἱϑίϊογβ (Αςῖβ χχυ πὶ. 10), 
βΒοπα ψου]ὰ ἤᾶνε δοαηιδίηΐδηςοβ ἁπλοπρ ἴἢ6 
ὨΟΠΏΘΓΟΙΙ5 ΤΟ ΠΊΌοΓ5 οὗ ἴ[μ6 Επηροτγοτ 5 ἤουβο- 
Βο]ά, βδοπὶὲὸ πιὶσῃς {ποηηβοῖνοβ Ὀοϊοησ ἴο ἴϊ. 
ΤΠ ΡῬταϊοσγίδη βο  ἀΐθγϑ, πκοννϑθ, ννῆο ἴῃ ἴα χη 
“ Κορῖ μιτη᾽" (ὁ. 16), ψγουὰ ἴῃ τορα δῦ σου Γδα 
δε οτάἀετεὰ ἴο (ῃς Ῥαϊαζίιπι, [Ποσα ἴο ριαγά 
[6 ἘΠΊΡΟΓΟΙ 8 ρεύβϑοη. Τῆι, οαγτίοὰ ὈΥ͂ 
ἴποϑο Ὑῆο σᾶτῖε ᾿ηἴὸ σοηίδοϊ ννἱτἢ Ὠΐπὶ ἰη ἢ15 
Ργίβοη, ἢ15 σα5δ6ὲ ἂπάὰ ᾿ἷβ τηθϑϑᾶρα νου] 6 
Ὠοαγὰ οὗ ἰὴ δὲ “Ρδίαςθ." “Ῥχγαῖϊογίυπι 
ΔΟΟΟΓΑΙΠΡῚΥ 18 ἤογα στρ ἰάκοη ὉΥ ΑΟΥ. 
85 τηϑδπίῃρ βαίαξῥρ»ρι,--- ο]] οννίης (ἢ γγ5., ἄζς., 
(τὰ βασίλεια), δηὰ διρροτίεά Ὁγ ἵν. 22, 
“ ( ϑΑγ 5. ΒΟΙ 56 ΠΟ]. ὙὍὕὙπΠ6 οοπίοχιὶ οὃχ- 
οἰυάεθ ἴῃς τηλγρίπαὶ σοηάογίης. “κ 5αγ᾿ β 
Ομγι " (..,) ἡμάφνιεπι ῥα δ), ἴοσ παῖ δα 
Παγο ἴ6}1}8 οὗ 15 ηοῖ ἴπΠ6 σόϑι}} οὗἉὨ ΔηΥ ρυ]]ς 
Βολτίηρ οὐὗἩἨ ἢ5 ἀρρϑαὶ, δυΐ δὴ ἱπάϊγοςϊ εἴδεϊ 
οἵ Πὶ5. θοπάϑ :---πδπιεῖυ, τμαὶ ἴῃς Οοβροὶ [ᾶ9 
Ῥεηοῖγαϊοα ἰηἴο ἔπε [προτὶ Ἠοιμεροίά. 

Μοβῖ πιοάδγῃβϑ, δοννθυοσ, ἰο]]οννίηρ Ῥοη- 
Ζοηΐυ5 ( ς Ῥγαῖοσίο ἡ, χρη, “ΜΥ ἱπὶ- 
ῬΓβοπτηθηΐ ἴοὸσ ΟΠ γδὶ 5 βᾶκὸ ἢδ88 Ὀδοοῖηθ 
Κηονη ἰδτοιρδῆουΐ πὸ ᾿πηρογίφὶ Βοάν- σμαγά." 
-Οἔὗ (ἢεβ6, βδοπῖὸ ἴδίκο {π6 “ Ργαίογιιυπι᾽" ἴο 
Ὀ6 (1) ἴδε Κγθαῖ ἑογι θὰ χη» οὗ ἴῃς “ Ργα:- 
τογίδη (ομογίβ," οιιϑιάε ἴῃ6 ννα}}185 (Τ αςῖϊ., 
“Αηηδὶ. ἡ ΓΝ. 2, ν ἤογο 866 Οτὔθ]]}}᾿ 8. ποῖρ). 
ΟἴΠεῦβ (2) ἴδε βαγγαοξ αἴϊκδομοθαὰ ἴο [δὸ 
ῬδΙδίαπὶ 48 4ιαγοΓ5 ΤῸΣ ἴῃς Πσοιηρδηΐθβ οὗ 
ἴδε Ουδγα δοῖι!} γ οὐ ἀυῖγ [ἢθγο. ΟἸΠοσβ, 
(3) ἴδε “ δ»αιογίωη Οοῤογί. " τπεπηβεῖνεβ. (566 
Νοῖς δ βηὰ οἔ εἶ.) 

απά ἐπ αἰ οὐδέγ ὈΪΔ.658) Μόογὸ ῥγοῦδΟὶΥ 
(45 τπλλγῷ.) “ἴο 8}1 οἴβοσϑ," Οὐ “611 {89 

τοδὶ"; ποῖ ΟὨΪ ἴο ἴμοβε δϑοιι ἴῃς ΕἸΤΏΡΟΓΟΣ 
(νεῖ  ἢ18 δοιμοῥοίά οΥ δϊ]5 δοάγ-σεαγά), 
Ὀυΐ ξΟΠΟΓΑΙΪ δποὴρ ἴδε ἱπῃδοϊ(ληῖβ οὗ 86 
οἱΐγ. 

14. δεεομά τεσ ΟΥὙ δὶς δοπάς ; Ὀτείδσεη 
δηςουγαροά ἴο Ργεᾶς Ὀο]άΪγ. 

"257 οὕ ἐδε ὀγείόγεη ἐι ἰδὲ 1ογά... ΟοΥ-» 
τος γ, ποδί οὐ 89 ΤΟΊ Τοα," “ΠΟ ρτοδῖοσ 
ραγι,"--ἰοανηξ σοοπὶ ἔοσ ἴῃς ἐχοορίομδ ἴο ὃς 
ἱπιγοάιςοά ἰῃ ποχῖὶ νυ. Τῆς νόογάβ “1 {86 
Ι,οτὰ," παἴωγαι! ν ̓ μουνὴ ἴΒΕῪ αἴδοβ. Βοτῃ- 
ϑοῖνεβ ἴο “ἴῃς Ὀγοίῆγθη," ἂγὸ δείϊεσ Ἰοϊηςεά 
νι ἴῃς ἐο]]οννης (566 ποχὶ ποῖε). ὍΠΟΓα ἰδ 
ὯῸ ἴγιια ραγδὶϊεὶ ἴηὴ Ν. Τ' ἴῸΓ ἴδε ἐχργεβδίοη 
“ΡΥοΙσγοη ἐπ δε Ζογά,᾽" ΝΜ ὨϊΘἢ ννου]ά ἴῃ ἰδςῖϊ 
δὲ ταυϊοϊορίοδὶ ; “Ἴῤε ὀγείδνεη " (ΜΙ Ποιῖ “κ 
δὲ 1ιογά "}) 50 {Ποῖ ΠΕ ἀεποϊηρ Οδγμέλαπ. 

ἐπ δε Τιογά, «υαχὶηρ οονβάεηπί ὁγ 7 δοπα!:) 
Ἀδίμοσ, “"βαυΐης ἰὴ ἴ89 Γοτὰ οοπμδάθπμοθ 
ἔπ ΤΥ Ὀομπὰ δ" (ἐν Κυρίῳ πεποιθότας). 5 
παργβοηπιοηῖ, θοῆς ἃ5 Ὧδ ὈθΑΓΒ ἴ δηὰ ὑδεὰ 
88 Ὧδ ι.568 ἰΐ, 86γγν68 θυ ἴο σοπῆτγτῃ {πον ἔδιὶ. 
Αςοογάϊηρ!Υ δἷ8 “ θοπάβ᾽ ἄγε ἴο ἴδειῃ ἴδε 
οὐ]οςϊ οἵ ἃ οοπβάεηςε, ποῖ δυχλδη, Ὀυϊ τεϑέης 
Ὁ {π6 1 οτα;,"--ἰογ ἴπε5εὲ Ὀοηάς ἅγὸ “10 
ΟἸγῖϑῖ " ([4δϊ υ".), ΝΝ Βο ἰ5. ἢ Ηἰ5 ἱπιργιϑοποὰ 
Αροϑῖϊθ. Απὰ ἰΐ πιδηιεϑῖβ [56] ᾿π ἱπογθαϑίησ 
σουγᾶο “ἴο βρθαῖς ἴῃς νογά." (Ἀξςδά, ἢ 
Ὀεβὶ Μί55., 1) ψοτὰ οὗ Θοὰἀ,."--Ὸγ ἴδε 
ςοπηρδεϊίοη ἢεγὰ Ὀγοΐοεγτεά, οὡρ. 11. 24, “1 {γυσὶ 
ἴῃ ἴ86 1 ογάὰ " {πέποιθα ἐν Κ.). 

1:ς-ι8. ὅύζοη ΒΕΒΌΙΥΒ, ΗΟΜΕΝΕΒ ΑΤ- 
ΤΑΙΝΕΡ, ΑΒΕ ΤῸ ΗΙΜ [Ι|ΟΥ. 

16. 80»: ἱπάεεά βγεαοδ. . . . ἢ Ὑεῖ ηοὶ 81] 
ΜΠῸ Ῥγθᾶοῃ ἂτὸ δεῖυασϊεά ΟΥ̓ συ ςἢ ϑρί γι. 
ΜΈΒΟΥΘ ΔΙΘ 801ὴ0 ἯΒΠΟ ῬΓΘΔΟὮ" ἴσχοι 1Π- 
ΘΓΙΟΣΥ, ΠΔΥ, ἔγοπὶ δν]} σχροῖϊνοβ; “ϑύϑῃ 
δοσδθ69 οὗ (διὰ ψΠἢ δοςιι8.) ΘΏΥΥ δπὰ 
εἴτι." ΤΠοδα οὗ οουγβο ἅγὲ ποῖ ἱηο]υάοά 
ἴη 1π6 μα εί ρυθδςθεΓβ οὗ ἰδϑῖ υ., θυῖϊ ἀγὸ 86 
ἐχοθρίίοῃϑ ποτὲ ἴδ. ΠΥ ρΡοϊηϊεα ἴο. 

ΤΠ οβο θῸ ἀγὸ σοηπάφηϊ ἰη ἢ5 Ὀοηάδ" 
ΔΤ6 πονν γεϊηϊγοάιςοα 5 (6 “δοιηο δ]607 
ὙΠῸ Ρῥγθᾶςσ “"ὈΘθ086089 οὗ σοοάἑ }};" ἴῃς 
ἴννο οἰα5565 Ὀοίης ἴδιι8 βθαγΡΙ Υ σοπιγαβῖθά. 
ΤΘ οοη͵η. (καὶ) ἴῃ ἴδε ἴοσπλοσ ἰηϑῖδῃος 
(““ευεν ᾽, ὈεΪοη 5. ἴο “Ὀδοᾶυδὲ οὗἨ ΘὮνΥ ;-- 
ἴη 186 Ἰατῖογ (“ α'.ο᾽}, ἴο ἴῃε βεςοῃά “ δοχης.ἢ 

ξοοά «υἱ] ὝΠαδῖὶ 8, ἰοννασὰβ ἐφε «υγὴεν 
δι» με (85 ἴἰλδ Ρεγβοηδὶ πδίυγε οὗ ἴθς ραβϑλϑε 



ν. 1η---τ8.} 

τεητίοη, ποῖ 38: ΠΟΘΓΕΙΎ, ϑιρροβίηρ ἴο 
λ4 ΔΠἸςτίοη ἴο πγ θομάβ : 

17 Βιυῖ πε οἵδε οὗ ἰονθ, Κηονίηρ 
ἴα 1 δηλ 8εῖ ἔογ τε ἀεδέίεποε οὗ τῆς 
δοβρεὶ. 

856 νν85): ποῖ τονᾶγάβ ἴῃς Οουρεί, οὐ [6 «α΄ 
τ΄Ὁὐδίοη ΟΥ᾽ »ιεη (45 βογῆς Ἵχρίδίη). Τῆδ. νοτγά 
5 Εἰβεννῆογα ΠΊΟΘΕῪ υδθεὰ οὗ [6 Πέυΐπο “ ξοοά 
ὈΪεάβυγε ̓  (45 11, 11); θυῖϊ οὗ δώρπαπ “ ροοά 
ψν1}}," Κοπι. ΧΟ 1 (ΡΟΒΒ!Ό]Υ αἰϑδοὸ 1,κὸ 11. 1.4), 
τς ἰατῖοσῦ σθηθα ἴπε σοηϊοχί 6 τα ΓΘ  Γα8. 

16,17. ὙὝΠοβο γϑγϑοβ τηιϑί Ὀ6 ἰγδηβροϑοὰ 
(ἴῃς μὲν δηά δὲ οπαηρίηρ ΡΪ4ς65); ἴῃ ψεϊσῃῖ 
οὗ δυϊ ποῦν θείης ἀραϊηϑὶ ἴμ6 διγδησοπιεηῖ οὗ 
Α. Ν. (κον θα οἵ Κες.,--- [ῸὉΓ σοηγνεπίθπος 
τοϊδιηθά ἴὴ ἴῃς ἐο]]ονυηρ ποῖρ65) :--- ΙΓ ἢ 15 
ΕΥἀθ ΠΕ ἃ σογγοοίϊίοη, τηδάς ἴο δνοϊά ἴΠ6 
ἰηνογβίοη (ὈΥ ερίανμ.) οὗ ἴῇῆ6 ογάοσ οὗ [Π6 
τηθηῦεῖϑ οὗ ἰδϑὶ υ. (“" δοῆιε οὗ ΕΥΥ. . . ΒΟΠῚ6 
οὗ κοοάνν"}}λ ὅδ6ς Νοίο δῖ εῃὰ οἵ οἷ. 

16. φγεα. Τα νϑγὺ πετὸ 866 (καταγγέλ- 
λειν) αἰῆεγβ ἔσοιῃ ἴδδΐ ἴῃ ἴῆε ῥσγεςσεάϊηρ υ. 
κηρύσσειν), ΟὨΪΥ͂ 45 10 ἀπποΜπ( (85 ἃ »ηθ ἘΉ 567) 
[ἴδτς ἔγοπι 29 ῥγοείαϊγε (ἃ5 4 ῥεγαίά). 80 

νυΐρ. ν 6 }} τεπάοτβ ἴδετε “γχάϊεαμι,,) ΠΟΓΘ 
«ηππμπείαπί." ΟΥ̓ ἴδ ἵνο νοσγῦϑ, ἐδαΐ 15 υϑρὰ 
οὗ 811 ργϑδοβογϑ, Ἔνεη ἴῃ 1, ογὰ Ηπιβεὶῦ: δίς 
(ρόσιλαγ ἴο Αςῖθϑ δηά Ῥδιϊπο Ερρ.) ΟἿἱγ 
οὗ τδοβο δοηΐ Ὁγ Η τ. 

97 εοπίεμομ) Τυδηϑίδῖθ, “οὐ ζδοίϊουβ- 
π066" (ἐξ ἐριθείας), 48 ἤοπι. 11. 8, νν ΒΟΓ6 566 
ωοῖθ. Τὸ σοηάοσγίηρ οὗ ΑΝ. (νυ ΐϊξ., “ εομ- 
ἐεη οπ 4"), ἈΡΡΑΓΘΠΙΥ βδυρρεβίθα ΌΥ ἃ πηϊδίακθη 
ΕἰΥΠΊΟΪΟΣΥ (85 ἰῇ ΠῸπὶ ἔρις, στγί 2), οδη ΟΠΪΥ 
6 τοϊδἰηρὰ ἃ5 δὴ ἱπηρεγίδος ἀρργοχιπιδιίοη ἴο 
ἴὴρ ἴγῃς πιοδηΐην. ΟἹὰ [,4ἱ. εἶνεβ “" ἀμ “ἐπ- 
“ίοπε ἢ; ὙΤογίυ ]αη ὈοιοΥ, “α»μίαἑίοηο ᾽ἢ 
(΄ Αάν. Ματείοη.,᾽ Ν΄. 20). 

ἍΛ’ε ἅγο ηοῦ ποννένοσ ἴο [διηἰ οὗ ἴπο ΟΠ τοὶ 
ἴῃ οπις 85 ἀἰϊνί δά, ἰῃ [Π656 δαυὶγ ἀδγ8, ἰηἴο 
οΥξαπι θὰ φαγί. ὙΠῸ ΟΥ1] ἤεγα ροϊηϊεά αἵ, 
ἰ5 {παῖ οὗ ἃ ϑρίγὶϊ οὗ ρβεγβοῃδὶ ΘΠ ΠΥ, 5μ ον ηρ; 
1561} ἴῃ ἡμεζέομς απαφομίσ» ἴο 851. Ρ4ι}᾽5 [ϑδοῦ- 
ἴῃς ἀπά ᾿πῆἤιιδηςε. 

ποί τἱπογεν} “ὍὯἕὍοἹ τἱϊὰ ῬθΤΟ πιοιΐνο8᾽" 
(ἁγνῶς), Ὀυξ νντἢ 4 ἰδάνθα οὗἉ "]Ϊ ἐδεϊἰηρ. 

σωῤῥοιπσ] “ [πιαρϊηϊπρ (Ὀυϊ εἐΥγοπθουΒ]γ) 
(δαῖ {ΠΟΥ οδη δυγί πλὸ,"---ορΡροβϑὰ ἴο “ ἀποτυ- 
ἐησ᾿" ἴῃ συ. 17. 

402 αδά αὔῶειίίοη)] ἘἈκδαὰ “ἴο δ. πρ᾿ 
(ἐγείρειν, “" σισείαγε,  Μυὶς. ὅζε.), 85 6 νεῖ δ 
οἵ διιῖπουῖν τεαυγ65.---(Α. ΜΝ. τοργοδθηΐβ 
ἐπιφέρειν,--8οὸ ες.) ΊΠ656 ρούβοηϑ, Π6 
ΒΑΥ5, ργοδοδίης ποῖ ἔογ {πὸ (ὐοβρο 5 βᾶκε υΐ 
ἰπ ἃ 5ρ1Πτ οὗ δηνίου:β ορροϑι(ἰοῃ ἴο Ἠϊπὶ, 6ἢ- 
ἀδάνοιιτ ἴο ἴδκο δἀνδηΐαξε οὗ μἰ8 ςοηῇησπιοηΐ 
ἴῃ δὐυαποίης {πεῖγ σίναὶ οἰδίπηβ 45 1εασἤοῦβ οὗ 
[πε Ο 55βρὲὶ (5:6 Ὀόΐονν οὔ υ. 18), «πὰ τῆυ8 
ἴο τρᾶκὸ ἢἰπὶ ἔρμο] ἢΐἷ8 θοηδβ ποσε ατγίενοιβ 

ΡΗΙΣΙΡΡΙΑΝΘΈ. 1. 

18 [διε τῆεη ἡ ποῦν Πβιδηάϊηρ, 
ΕΥΘΓΥ͂ ὙΨΑΥ,) ὙνΠεῖΠοΥΓ ἴῃ ῥτεΐδηςδ, ΟΥ 
ἰῃ ττιῖῃ, (Ἶτῖδε ἰ8 ργεδοπεά ; δηά 
Ι τῃεγεῖὶπ ἀο τα]οὶςε, γεᾶ, δηά ψἹ]] 
τα]οὶςα. 

ἴῃ ἴῃ 56ηβ86 οὗἁ δἰ8 ἔογοθά ἱπαςϊίοη σοηϊγαβι θὰ 
ννὰτἢ Ποῦ οϑ!]ς δοςινιγ. 
ΤΟ πιεδηΐϊηξ σδηηοῖ ἰς (45 ΠπιΔΠΥ 51:10 0ο56) 

[παῖ ΠΟΥ ϑδουρης ὈΥ τποῖγ ργεδοῃίης ἴο ἄγαν 
ἄονγῃ ἴῃς ἀϊδρίθαϑυσο οὗ ἴμὲ δυϊῃοσιῖῖο5. ΟἹ 
τὶ ἃ5 ἴ6 Ἰοδάου οἵ πε οοςῖ, δηά {ἰπ18 ἴῃ - 
σγεᾶϑα ἴἢ6 σι σοὺσ οὗ ἢ!5 ἱπηργιδοηπηθηῖ. ὍΤ 8 
(ΠΟΥ οουϊά ποῖ ἀο νιίπουϊ ἀδηροσ, ἰῃ [86 
ἢγϑί ἰηβίδηςε, ἴο {ποιηβοῖνοβ (Ν αηάθγ). 

17. 977 ἰσυε, ἐποαυίηρ ἐραὶ 1 α»η σε... "1 
Α5 ἴδοβθ, ἰὴ {πῸΓ “ [Δοϊουδηθ 55" νοῦ] 
δον ἢϊ5 Ὀοπάβ ΕΥ̓ {ΠΕ ῚΓ σίναὶ τοδομίηρ ; 
50 ἴδοϑθ, ἰῃ τοῖν “ον "ἢ ἴοσγ ἢϊπὶ, βεεὶς ΟΥ̓ 
ννογκίηρ ἴοσ δῃὰ ψἢ ἢὶπὶ ἴο τεὶονα (ἢς 
Πεδν Πη655 ΟΥ̓ ΠΪ5 Ὀγ5οῦ  Ὀδοδιιδε [ΠΟΥ ΠΟΠΟῺΓ 
815 σπμαίῃϑ 8ἃ5 ἴπ6 ἱπδίρηϊα οὗ ἴπε σπαιηρίοῦ 
εἰ ἴοτ ἴῃ6 ἀείδηςο οὗ ἴδε Οοϑρεὶ." Τηϊ5 
5 1η6 ἴσιι6 ἔἕογοθ οὔ ἴπθ νογῦ ;--ἴῃε ἰἄδα οὗ 
ἐγίηρ πὶ σἤεγίησ, οΥἨὁ ἐγὶπρ ἱπαείξυε, αἰιδοποά ἴο 
1ἴ ΌὈγ 50πΊ6, ἰ5 δἰΐθη ἔτοτῃ ἴῃς βρίγιῖ οἵ {6 Ερ. 
ἰΙη 1 ΤἼδ55. 111. 1. (ηοἱ νυτιτοη ἴῃ ργίϑοη) ἴξ 18 
5: ΠΊΠΠΑΥΙΥ υ86ἀ (νὰ ἅγὲ αῤῥοϊμ!εά" Α.Ν.). 

18. ΤΊ »η"οΐδυο οὗ {ΠΕΣ ργθδοῆϊης 8 ἴο βῖνα 
Βῖτὴ ρδίη : ἰἴ5 γεσωδ ἰ5 ονεστ δὰ ἴο ἴμε βργοδὰ 
οὗ ἴῃ Οοβρεοὶ, δηὰ (μογεΐίοσγε ἢθ “ σε)οῖοθβ." 

ἐπ ῥγείεποο)] ΤῊ ϑνογὰ γαϊϑοβ 6 α1165- 
ἰίοηβ : Ηον οδὴ ἴπε Αροϑίῖϊς “Ὑχε)οίςθ "᾿ ἴῃ 
ΒΌΓΒ πιοηθ ργοδοδίησ Ψνμδῖ νψὰ8 [δε . 
ἰοδοπίης, δηὰ ψο ννογα ΠΟῪ ) 

ΝΥε δἃζὸ ηοΐ το]ὰ ννμαὶ {πον ἀοείγίριο νΙΔ8; 
ΠΟΙ ἀοεβ 8ῖ. Ρδὺϊ ᾿πΊΡῚῪ πὶ ἴὰ νγὰ5 δύγοη- 
6οι18 : [ΠΟΙΓ »ποίδυξ, ΟἿΪΥ ἅτὸ σεηβυγεά, Ηδὰ 
1: ὈΘΘῺ Θσϑθῃ 4 }}} πηϑουηά, ννα οαπηοῖ 510» 
Ροβα ἴδαῖ πὲ ψου]ά ἢᾶνα “' τε)οϊςθά. Τδυ8 
6. ρᾷρϑᾶσο πο ἀ8 οὐὖὐ Ὧ0 ϑ5δηοϊΐοηῃ [ὉΓ 
Βοσγοεοδὶ ργεδομίηρ, 85 1ἴ ἰ8 οἴϊεη τηδάθ ἴο ἀο " 
(ΒΙαης, “ Οη ἴπε αγὶγ ΕδῖΠοΓβ,᾿ Ρ. 290).---]. 
(ϑεε Νοῖε δ επὰ οἔ ςἢ.) 

Τπδαῖ ἴπὸγῪ γεγο οὗ ἴδε [υἀαϊχιηρ ἤδεϊίοη, 
νἱἢ 115. “ οἴΠοΓ ΟΟΟ5Ρ6]," 56επὶ5 μαγαϊν ρο58- 
8016. Ηἰξς τοργοδαΐϊίοη οὗ βιιςσῇ [εδσθῃεῦβ 5 
πον ἤογα πλογο ΘΠοΥ ΘΌΓ ΔΙ οχρτοβϑεα τῆδη 
ἰπ τι ῖ5 ΕΡ.,--8586ὲ "11. 2. [ἴ ἰ5 ποῖ βυβιςοϊεπ 
ἴο Ἔχρίαΐη (45 ϑοπὶὲ 40) {παῖ ῥέγέ ἢ σϑ᾽οϊ 68 
Ὀὕδοδυδο ἴῆς Οὐοβροὶ ἴδλοϊβ δῖε Ὀείηβ Ρῥγὸ» 
οἰαἰπιοὰ ἴο μοαΐῃθηϑβ, νῃ 116 ἐφέσγε 6 ἀδηοῦποδδ 
ἴῆοϑο τπᾶΐ ψοιἹὰ ρογνοσέ Ο γϑιδη5. ΕῸΓ 
115. αὐ., [Ὁ τάκθὴ 25 δρρί γίηρ ἴο [ά4126Γ5, 18 
ποῖ ΤΊΘΓΟΙΥ ἱποοηϑίϑίοηϊ νυν παῖ, θυ μου] ὰ 
υἵζοτ!γ Ὀγεακ ἴπ6 ἴοσος οὗ ἴπε ἰδῖῖοσ ἃ5 ἃ 
ννατηίης ἴο {πε ΡΠ ΡΡΙ Δ. 
γε ἃἵὸ ἴο υπάετγβίδηά, δοςογάϊπρὶν, [δαὶ 

Β6 ταοϊοὶςθϑ Ὀδόδυϑθ (485 ΤΠοοάΐζ, 5405), “ΕΥ̓ΘΏ 
ὉΠ ΠἸΏΣΙΥ ἴμῈ Θμεπγε5 οὗ ἴ86 τυ ΟσΚ 
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Ι9 ἔογ ἴ Κπονν τῃδλι τῃ]5 5}4]} τιιγῃ 
ἴο ΠΥ βαἰνδίίοη τῆγουρἢ γουῦ ᾿ΓΑΥΘΓ, 
δηά τπε ϑιρρὶν οὗ τῆε δριίτιε οἵ [εβ808 
ΟὨγιβῖ, 

20 Ασοογάϊηρ ἴο ΠΊΥ δαγησβῖὶ Ἂχ- 
Ροοϊδίίοη δηα4 γηγ πορε, ἔπαῖ πῃ πο- 

ΡΗΙΠΙΡΡΙΑΝ6Ξ. Ἱ. [ν. 19---21. 

(πρὶ 1 5Π4}} θεὲ δϑῃδπιβά, δαῖ :᾽δσ! νυ 
411 Ὀοϊάπεββ, 48 ἰνγᾶῦϑβ, 59 ΠΟῪ 450 
ΟἾτβῖ 5Π4}} θὲ τηδρηϊ πεά ἴῃ τὰν Ὀοάγ, 
ψγΠΕῖΠεγ ἐσ δέ ὉΥ [ἰΐε, οὐ Ὁ ἀεδῖῃ. 

21 Εογ ἴο πιῈ ἴο ἷίνε ᾿ς (ἸἨγίβῖ, 
Δηά ἴο ἀϊδ ἐς ρΆ1:. 

ἴογ 186 (γτυῖῃ, [οδομίηρς σοοά {δίηρ5 που ρἢ 
ποῖ ἴῃ ἃ ροοά 5ριγιῖ" (καλὰ μέν, οὐ καλῶς 
δέ). 80 ΟἾγγϑ., “" ὙΠΕΥ ργοδοπθά βοιηὰ ἀοο- 
ἴσης, δυϊ ἢ σοτταρῖ αἰπὶ δηὰ ρυγροβο. 

ΤΠΕ ράϑϑᾶζα, πηπἠεγοίοοα 85 τ {που ἢ 
ἰἴϊ ἀοε58 ποῖ γιοϊὰ {π6 Ἰοβϑθοῦβ οὗ ᾿ηάἀυϊμοπος 
τονναγάϑ Ἔῦγοῦ ὙὙΠΙΓΝ δοῖλθ ἢᾶνο ἔογοεα ἔγοπι 
ἴϊ, γεῖ ἰεηά5 ἴο σ ΑΓ ; 85 ἰοδομὴηρ 4 ποροξι]} 
{γιιδῖ ἰὴ [6 νἱῖλ] ροννεῦ οὗ ἴπε (σοβρεὶ ἴο ρσγὸ- 
ὙΔ}}, ἄυθὴ ᾿που ἢ 115 ργοδοδοῦβ Ὀ6 ἱηδριγεὰ ὈΥ̓ 
86 5 πο55 δηὰ 368) οι ϑυ. 

«υἱὴ! γοίοὶςο] Ασοιυγδίεὶυ, “ 8881] το)οῖςο ;} 
---ποῖ ψ μὰ Πἴ{|] εἤοτῖ, Ὀιῖ νυν ηι διθηξαβί ἸΟῪ, 
88 ΟΠδ δϑϑιυγοά οὗ ἴῃς ΠΠΔ] ἰ55:16. 

19ςς,2ο. ΟΒΟΟΝΩὨΒ ΟΕ ΤῊΙΒ ΙΟΥ͂. 

1090. ἔογ 1 ἀποευ ἐῥαὶ ἰδὲ. . ἢ ΤὍὙΒδὸ Τοη- 
ὩΘΟΙΙΟΩ 15 ΠΊΔ]Ώ}]Υ νυ ἢ “’ 50.4]] γεΐοιος " ([ι5ῖ σ.). 
“Τὴ {Π15 (5ς}}., ἴῆς ἔαςξ τμαῖ ΟἾγιϑῖ 15 
ΡΓΟΔΟΠΕά) “1 σε οῖὶςα πόοαῦ; ὨΔῪ τῆογὸ, ἰῇ {86 
ΒΔΠῚΘ 1 δηξ!οῖραῖε ἔιΓΊ ΒΕΓ δηά σοητιηυΐηρ ἸΟῪ ; 
ἴοσ δὶ. (ϑᾶῖπε ργοηοιη,, ἰῇ 584Π16 5656 85 
Ὀδείογο)),--τ’ (18 βργτεδά οὔϊῃε όβροὶ μι}, 1 
δ νν6}} δϑϑιιγθα, 155}1}6 Ὸγ τῇὴρ ἴῃ ϑαϊναϊίοη.ἢ 
ΝΕΙΠΘΓ “ δαίειγ," ποὺ “ ἀε]!νεγᾶηςε," ΠΟΥ ΔΗΥ͂ 
τιθδηΐϊηρ σῃογί οὗ 118 δι ρμοϑῖ οἠθ, ΝΝ11} δυϊῖ 
δὶ [οϊϊοννβ. 

ἐδὶς ερωδ ἐμ 10 »ὺ “α᾽ ναΐ ὁ) ΜΔ ΥθΑΓ τὴ 
ἔγοπι ]οῦ χίϊ. τό (ΧΧ.).---]. 

ἐῤγομσθ γον ῥγαγεγ, απά ἰδὲ “ῥίγ οΥ 1δεὲ 
δργ)] ΗὌ τΑῖκ68 ἔου ργδηϊθα, --- ρεγπαρ5 ΠΟΥ 
ἢανε δϑϑισοαά ἢἰϊπὶ οὗ,---ΠΕῚΓ ΡΥΑγΟΓ5 ΤῸΓ Πίπ ; 
δηά οἡ ἴποϑε ἢ Βα ΙΥ γεδῖβ ἢΪ5 πορὸ οὗ ἴδε 
ἔτᾶςε ἴο δ6 Ὀθεβίοννεά ((Ἶγγ58.). “ὙΠῸ 2γαγεγ 
ΟὝ5 ὑὉΡ ἴο δπεαάνεῃ,---ἴῃε σμρῥὲν σοπλθϑ ἀοννῃ 
ΠΟ πεᾶνεη " (Βεημ 61). [ἢ 1ἢ6 βεπίεησε “ ΌΥ 
ΥΟΌΣ ΡΓΑΥ͂ΟΓ δηὰ ἴΠ6 ΒΡΡΙΥ οὗ τς ϑριῦϊ,; 
ἴῃς ἵἴννο Ὡοιη5. “Αγὰ ΠΕ σοηποοῖεά ὉγΥ ἴδὸ 
βάτο ἃγίΊοε (τῆς), ἔογτ ἐῤὲ σμρῥὶγ οΥΓ δε ϑρίγ 
5 ἴπ6ὸ ἌΠϑνΟΓ ἴο πεῖν ῥγαγενγ" (ΒΡ. ἱςμιοοῦ). 
866 ΜΝ ΊΏΟΓ, 485 ἀῦονθ οἢ Ὁ. 7. Τῆς ννογὰϑβ 
“9 1. δῤίγι" (εηΐϊξ. οὔ]. ποῖ 5ι10].) ἀε- 
δἰσπαῖς Πιη, ποῖ 845 σίυΐπησ ἴῃ6 δΌΡΡΙΥ, ὃιϊΐ 
8ἃ8 δείηρ ἴῃς ϑιρρὶν ννπεγοοῦ Οσοά 15 ἴπ6 
Οἰνοῦ;---ϑ Οδὶ. 1}. 5, “ΗἬἊ [Ὁοὐ] {δαῖ 
ταϊηἰδίογείῃ [σρῥῥέϊει }} ἴο γοιι τ1π6 ϑρί τι." 

420. ἐαγποιὶ ἐχρεοαοη) ΤῊϊδ σταρηὶς ψογὰ 
(δες Ἀσοπι. ν1}}. 19) ΟΧργεββοβ πὸ δἰγαϊπίηρ οὗ 
ννδῖσ ἢ} δπὰ δαρεγ ἰοοζὶηρ 7 γ αι οὐ]οοῖ--- 
(υγηεαὰ ἴῃ οπς αἀϊγεςίίοη δηὰ σευαν γον» 4}} 
εἶθε (ἀπο- ; (Ρ. ἀποβλέπειν, ἀφορῶν͵ Ηεδτ. χὶ. 
246; χὶϊ. 2, ὅτς.λ.---}. 

ἐπ ποίῥίπρ 1 “δα}} δὲ αερανι ὙΠαῖ ἰ5, 
ἐραΐ ἴο 588αθ᾽ (Νιΐς., “" ον ιάαν "), 561}. 
Ὁγ ἰαιατε. Ηἱδ5 πιϑϑίοη ἴο ἴδε σαρίϊαὶ οὗ ἴπε 
νυ ΟΣ] δεοηβ σμοοκοὰ ΟΥ̓ μἰ5 Ὀοηά5, δηά [{ΚΕ}Ὺ 
ἴο δα ουζ 5σμοτῖ ὉΥ ἀφαῖῃ. ΥὙεἴ ἢςε {Γιισῖβ 1 
Μ}} ποῖ ΡῈ ἰῃ να. “ΜΥ Ὀοπάβ ἢᾶνε 
ἔωσι Πογοὰ,- --ηὰ 1 δπὶ 80γὸ {Ππ6ῚΓ Ισϑυθ, ἴῃ 116 
οΥ ἀςαῖμ, νν}}} ἴῃ πὸ ροΐηζϊ 41} ἴο ἔιγῖμοτ, δα 
ννογκ οἵ Ηἰπὶ Νν Πο βεηῖ π1ε." 

«υἱῷ αἱ] δοίάηε..,. .. Ορῤγὶφι εφα δὲ νιασπὶ- 
ἤε4)] [1ἰἰ., “θοϊάπ 685 οὗὨ Βρ660}," ορροϑεά 
ἴο ἴῃς 5]θηςθ οἵ οπθ ρυΐϊ ἴο 58απ)ε:-- ἃ 1 
Τρηὴ ἰ. λ8.:. ΑΠῸΥ (Π15 ννογά νου] το ]ΑΥ] 
οἰϊονν, “ 7 5.4}} ππιαση!ν." Βυῖ της 1}}} ἀπεὶ- 

1Π|6515 ἴο “7 5.4}} ποῖ ὈὲῈ σεφα»ιεά " 15 (ηοΐ “1 
5[.4}} τη ΟἾγίϑι," Ὀυῖ) “γι: 581.4}} δὲ 
νιαρηβεά ἴῃ τὴ. 

ὧγ ἰψγξ, ογ ὁγ ἀεα: δ. ΒΥ ἢ 7, 50 Ἰοῃᾷ 45 Ης 
ῬΓόβογνοβ πὸ ἰῃ ἰἴ:-- ΌΥ ἐεαίῤ, Ὀεοαυσε Ης 
ΘΩΔ0]65 πις ἴο ἀεῖν [ ((ἢγγ5.,---50 Ὑ βεοάϊ.). 

21-24ὁν ΒΑΙΑΝΟΙΝῸΟ ΒΕΥΨΕΕΝ [{1ῈῈ ΑΝῸ 
ὨΈΑΛΤΗ. 

21. ον ἴο »Ὸό. . . ἢ δ οοπίϊηυο8 ἴπ6 
(γδῖπ οὗ ρεύβοῃδὶ γεΠθοΐοη θοριη στ. 18--20. 
Ὁ ἢδν6 ἸΟΥ͂ ἀῃὰ ἀβϑυγαηςσο, ἡ ΠΟ ΙΠΟΥ 1 ᾿ἰν6 ΟΥ 
ἀὶς :---ὐῶν, ἴοσ ΤῊ ονντὶ ραγῖ, ἴο πλῈ Ῥεγβοθ Υ, 
1ϊ6 ργοπιῖϑεβ οοὰ {πίηρϑβ, ἀδδιἢ Ὀεϊζογ {ΠῚ πρ 5." 
ΤΗΣ ““ἴο της,᾿ ετηρῃαῖϊς ὈΥῚ 115. ροβίτίοῃ, 
ΟΡΡοϑθβ ἴπε ςοπδιἀθγδίοη οὗ «εἰ ἴο τμαΐ οὗ 
οέῤέγ:, ΜΝ ΙΓ ἢ 85 ἢς ργοςθθαάβ θηΐογβ ἱπῖο ἢ15 
που ἢῖ5---τἰῆο “ῸΣ γοι᾽ οὗἁἨ ν΄. 24: ἀπά τιογο- 
ΟΥ̓ΟΥ ἀἰδιϊπρυ θηθ5 ἴἃ ἔτοσα πὲ “τηαρπγἱης οὗ 
Οδνὶ:ε" ἴῃ Ἰαϑῖ υ. 

19 ως ἰ5α Οδγῳῇ Ιἷπ ἴδε ὈΓΕΥΠΥ͂ οὗὨ 1}}5 
Ρἤῆγαϑο 15 ϑιιπηπηθα ἀρ 411} ἴὸ ΟἸ γιϑ δ᾿ 5 1ΠΞ 6 
Ἰηὴ ἰἴ5 τοϊδτίοη ἴο (Σγῖβὲ : ἴῃς ᾿ἴε τηδί 15 3)» 
ΕἸ γιϑῖ, αὐὐΖ ΕΟ τίδῖ, ἐπ ΟΠ τιϑῖ, τον ΟΠ γίβί. 
[1 σοηνου5 ὄυύοη τόσα ἴδῃ ἴπὸ “ (ἢ γίδῖ ᾿ινεῖὶ 
ἴῃ τπὸ᾿" οὗἨ ΟἹ. ᾿". 2ο; 1 ἰ5 ἴῃς σοηνεγβο δηά 
{πΠ6 δαιϊιναϊεηῖ οὗ [ἰπ6 “ ΟἸγιβὶ ἰ5 οὐἱγ [ἴδ " οἱ 
(Οἱ. 11}. 4.-. Ουἱοᾳαϊά νἶνο, Ογιβίαπι νῖνο" 
(Βεμρο}}. 

ἰο ἄϊε ἰ5 σαὶ] ἘΔΙΠΟΓ, “ἀθδὰ ἰδ καΐῃ." 
Οἔτδο ἵνο ᾿πηδηϊτῖνος ἴῃ [ἢ]15 νοῦϑὸ, {ἴπΠ6 ἔουτηοῦ 
ἰ5 2γεσεμῖ, Ἀπ ἀεηοῖεβ ἴπὸ οἱσίς οἵ Ἱϊνίηρ ; 
πὸ Ἰαϊῖζοῦ 15 σογλ, απὰ τδυκβ ἴΠ6 »πορῃεμ οὗ 
ἰγαηϑιτῖοη ἴο (ἢς 5ἴαϊε Ὀογοηά. 

Ηἰβ5 ργεβοηΐὶ ἰ8 (σι; ἢ5 ἔπ ΓΕ ὈΓΟΠΊ 568 
γεῖ πιοῖε : ποῖ ἱπάθοα πιοσε (πη Οἢτγισῖ, υυϊ 
ΟἸγδὶ ποτὲ νν ΒΟΙΪΥ ἢἰβ ---ἰἢ ἃ τη] τηογὰ 
ἰτηπιεαϊαῖς, τλοσε ἰπτἰπγαῖο ; Ομ γίοιὶ δἰϊοχζοῖβογ 



γ. 24---24.} 

22 Βιυς 161 ᾿ἴνε 'ἰπ τῆς ἤξβἢ, τἢ 15 
ἐς τῆς ἔτυϊε οὗὨ τὴῦ ἰαδουγ: γεῖ ννῃδῖ 
Ι 5}.}] σῆοοβε 1 ννοῖ ποῖ. 

23 ἔοι [ δπὶ ἴῃ ἃ ϑιγαις δεῖν χι 

ΡΗΙΠΠΠΙΡΡΙΑΝ6Ξ. 1. 

ἔννο, Πανίῃρ ἃ ἀεβῖγε ἴο ἀεραγῖ, δπά 
ἴο δὲ νν ἢ (ἢ γίϑε ; νυ ῃις ἢ 15 ἔλγ δεῖῖογ: 

24 Νενειίῃεῖθθβ ἴο δϑι 46 1. τὴς 
ἤεϑἢ ἐς πιοῦς πεϑαξαὶ] ἔογ γοιι. 

δηὰ ἔογ ενεσ. Ψν Ή16 τπεγοίοσγε πὸ ἰ5 ψΠ]]ηρ 
ἴο ᾿ἰἷνα, ἢ6 ἀδβίσοβ ἴο ἀϊθ6. 866 ἡοΐδ οὔ ἰἰϊ. 11. 

ΒοΖα΄8 ἱηζθηΐουβ γεπηάογίηρ “ Τὸ πῖθ, θοῖῇῃ 
ἴῃ Ὁ ἀπά ἴῃ ἀδδῖμ, ΟἾγῖϑὶ 15 ραΐη," δαορίβαὰ 
ἦῃ βοπῖο πιοήογῃ Υ᾽ ὀγϑίοῃβ, ἰ5 τπηΐθηδΌ]θ. 

Ῥαραπ ρἈ]βορδοῖβ, ἴοο, οουϊὰ ἀδδοσιδο 
ἀεαῖῃ 85 “χαΐϊπ," Ὀυξ οὐ υ[ιεγἹ αἀϊβογοηΐ 
ἐτουπάϑ ἔτοπι 51. Ρδι}5. ἍΝ ἢ τῆετῃ, ἀθαῖὰ 
νΜ85 δλίη, 45 ἴῃ οἷοβα οἵ ἴσου 65 --ἢοῖ 45 [6 
οΡεηϊηνς οὗ͵ογ. Ον. 4“]ἴδη, ᾿Ν. Ηἰ5...᾽ 1Ν. γ; 
δόρδοςὶ.,  Αηξρ.᾽ 463, 464.---|. 

ϑοογαῖεβ, ποννενεσ (Ρδῖο, “ἊΑροϊορ., 
ΧΧΧΙ].), σοπιθβ ΠΘΕΓΟΓ ἴο ἴῃθ ΕΟ γιίβιίδη 
ὮοΡο, ἤθη ἴῃ ἀγριΐίηρ ἴο ῥγονα {παῖ “ ἀδαίῃ 
15 ξαϊη " (κέρδος, ἃ5 ΠΕΓΘ), δε ρυΐβ ἔογνναγά, 
ποῖ ΟἿΪΥ ἔδο ποραῖῖνα δἰζογπαῖνο ---παὶ ἢ 
ΤΩΔΥ ὃς ἃ 5'66ρ, διιξ [ἢς ροβίνε οπὸ---ἴθαῖ ἢ 
ΤΏΔΥ ΟΡΘῇ ἃ ννοσ] ὰ οὗ ΒΔΡΡΥῪ σοπιπιαηίηρς τ ἢ 
(86 ἀοραγίεά ρτοδῖ. 

4. Βιμί 271 ἰδυε ἐπ ἐδὲ πε, ἐδὲε 8 δὲ ζω 
9 »"} ἰαόομγ: γεῖ ... .) Το Βιτηϑοϊῇ, 1 
Β66ΠῚ38 ἴο ΟΥΘΓ [655 (δὴ ἀραῖῃ. Βυῖ 45 ἢς 
ττὶῖο5, ἀποῖθου ἀβροςῖ οὗ ἴῃ 4ιυεϑίοη ΑΓ56 5 
ἴο ἷ5 πιὰ, ὙὯδο6 {ποιρῶΐ οὗ [πὸ δϑγνςοοϑ 
6 ΠΊΑΥ Τοηάεῦ ἴο (Γδι 5 ρεορὶθβ, 15. ἴο 6 
δοῖ ἁυδίηδὶ (ἢ τπουρῆς οὗ {ΠῸ Ἰογ οὗ θεΐηρ 
στὰ ΟἾγιοῖ. Βείνεοη ἴδοδε ἢ6 ννᾶνοῖβ: δηά 
[6 ςοπίεηάϊης ΠΏΡΌ]565, 85 ΠΕΥ Ππάὰ υἱΐεῦ- 
ἅπερ, ἰεᾶνς πο ὶγ ἴσαος ἰὴ ἴδε ὈΓΟΚοὴ 56η- 
τεῆς65 τΠαΐ ἕο! ον ; ̓ἱπηρογίοςϊ δηὰ ἀοιυ δῖα] ἴῃ 
ςοηϑίγυςτίοη, Ὀυϊ γιε]ά!ηρ δὴ ᾿πϑίηϊ ἰπῖο δ 15 
ταϊπὰ δπεὶ ποαγῖ ἴπδῃ νυ μι ἢ ΠοηΘ ἀσερογ 5 ἴο 
Ὀ6 ξαϊποά ἀηγνμογε ἴπ 15 νυγ ΠΡ 5. 
Τα αἴϊεηρὶ ἴο ἔοσγπὶ ἴῃς ραϑϑᾶρε ἰηΐο 

ΤΟΡΌ ΑΓ Υ οἱἨ ϑγπίαχ βϑεσναβ διιῖ ἴο εοἴδςθ [15 
Ἑἰαγδοῖοσ, ψνῃῖο ἢ 5 Ὀεδῖ σέθη ἴπ ἴδε [ἰτογα] 
τοηάογηρ (458 ἰη δ υἷρ., ἐΟἸ οννίηρς ΟΙὰ 1,Αῖ., 
δηὰ Γοϊοννεὰ ὃγ Ἀ ει.) :--- Βαϊ ἰΖ τὸ [ἐν 
ἦπ ἴ)0 δο685Ἐ, μὶδ [18] ἴο το ἔσαϊϊ: οἵ 
ἸΔΌΟΌΣ, δὴὰ δῖ 1 588611 οἴοο86Θ .. .᾽" 
Τἢι8 ψὸ 566 ἴῃς Αροβίϊε (1) νἱεν ηρς τἢς 
αἰϊογηαῖίνε οἵ ργοϊοηροα θοαπν ἢξο; (2) τεςοὸρ- 
ηἰζίηρ τπογοίη ἃ ργοβροοῖ οὗ γμοοά γϑϑυ ῖβ ; 
(3) υπν πῆς ἴο ἀδοιάε Ὀεΐννθθη 6 ἢ 
Πορα οὗ 5ι:ςἢ “ ἔγι ἀηὰ ἀοαίῃ ἢ ἰἴ8 
αϑϑιιγοὰ “ ραὶ")." (ες Νοῖδ δἷ επὰ οὔ ον.) 

ἐπ ἰδὲ ἕω... “1, τὰς Πρ ψῃϊςῇ 
([αϑὶ υ.) “15 Ογῖβε, του ἢ 1 θ6 πονν ἰἱνοὰ 
Ὀυϊ “᾿» 210. 3.412" (ςΡ. Οἱ]. 11. 20), ἢᾶ5 [ἴ8 
Βορὸ οἵ “ἔστι 88 5. ΓΕΙῪ 85 “ ἀξωΐ δ." (ἢ 
(86 [πὸ 1 ἰΙὰγ8 ὀρθῇ) ἢ858 115 πορὲε οὗ “ βδ!η.᾿" 

5 δε 7γυὶ 277 νι ἰαδομγ)] Α8 αἀθονβ, “ἰβ 
ἴο τὸ χαϊ!τ Οὗ ἸΔΌΟΌΣ," ἴῃαϊ ἰ5, “ἸΑΌΟΙΓΣ 
μοὲ ἐπ υσἱηῦ (1 ΟὐοΥ. χνυ. 58). Βεηρο] 5 Ἐχρὶδ- 
Ὠλίοη, “ὙἼΒΕ ἰδδοὺσ [561 15 [Ὡς δ 1 Ἰοοκ 

ἴοσ " (ρεηϊϊ. οὗ τῤῥοσιίομν), Ὀεδυ  } ἃ5 ἴξ ἰθ, 
566 ΠῚ5 Πηρτο Ὁ 6. 

«υῥαὲ 1 «αἰ εδόοιε 1 «υοὐ πο!] Βείίοτγ, 
“41 ἀδοίασε ἡοΐ" (γνωρίζω), “1 τπιακὸ ποῖ 
Κηοννη." ὙὍδ ἰηϊγδηϑιί. ι.5ξε οὗ [15 νεγὺ (ῸΓ 
“1 ποαυ ᾽,)), ̓ πουξῇ ο]αϑϑὶςαὶ, αηὰ ἑουπὰ 5οπιθ- 
{{π|65 'η ΧΧ. (]οὉ χχχίν. 2ς; Ρσονυ. 1)}. 6), 
15 πηκηοόνη ἴο δί. Ρδὺ] (ςΡ. ἵν. 6), δηὰ ἴο 
Ν. Τ΄. υπῃίνογβαι!ν..---- ]. 

ΤὮ15 πιραπίηρ Ὀεῖῖοῦ ϑυ115 ἴπ6 ἀεροπάρηϊ 
νογὺ ““ῥα} σμοοδο," ἰῃ [υ1. ᾿ηάϊς.; ἔογ νυῆϊςῇ, 
δΔῆεγ “1 ἄμποαυ," νὰ 5ῃου)]ὰ Ἔχρεςῖΐ ςοη]. 

28. ἔογ 1 ον7νκ ἐπ 4 «ἰγαὶϊξ δείαυϊχέ ἐαυο] 
Ὑτδπβίαϊς (τοδάϊης δὲ ἢ Ὀοσῖ δι του [68 
ἴογ γὰρ οὗ Ἀες.), “ ΨΙΕΣΟΒΌΙ 8881} ὁ 0088, 
[5ᾺΥ ποῖ; Ὀπί ΣΔΙΒΟΣ 1 δ) δίτγαϊ(θπηθὰἃ 
(υτγροϑά ΟΥ̓ σοηβι ἀογδί!οἢ5 ργεβϑίῃρ Οἡ ΠΊ6) ΣΤ Σα 
ΒΟᾺ 5:άθδ᾽ ([1τ., “ἔγοτπηι {πὸ ἵννο ἢ); 56}}., 
1ῃς ἀῦονε δ]ξογηδίίνοα, ὑ δηά ἀεαι. 

αρΡ. 2 ὅοσ. ν. 8; δηά 5εὲ Ραϊεγ, "Η. Ρ. 
ΨΊΙΙ., νἱ. 

ῥᾳυΐϊπρ ἃ ἀεείγείο.. .}. τὶ 41} 9 ἀθδῖτο," 
ἐνο., “νιν ἀοδῖγο." ΤὉ08ῃὲε «αὐτῷ 6 ςδμογ5ἢ68 
Οὐ δίς οαυη δοςοιιηΐ (85 ορροβεὰ ἴο ἴῃε εοπ- 
“δογαίοη ἴῃ Ὡσχῖ στ. οἡ ἐῤεῖγε), ἴθηά 58. “205 
«υαγά- " (εἰς) ἴῃ ρἷδος πεσε Ογίϑὶ ἰ5. 

ἰο ἀεραγι] 1,1ἴ.,.“ ἴο αη]οοϑε ᾿ (ἀναλῦσαι); 
οὗ ἃ δὶὴῤῥ (νεϊρἢηρ ἅπομοσ), 45 ἨοπΊογ, 
“Οὐγϑ5., ΧΡ. 548; οὗ ἃ εα»ρ (Ὀτεδκίηρ 0} 
8ἃ5 2 Μᾷδςος. ἰχ. ᾿; 80 ἴπὸ 1,αἴιη σ«οὐὐεέγο. ἘΒεῖην 
δοῖϊνθ ἤογο, ἴἴ σδηποῖ πηθᾶπ ““ἴο δὲ γεϊεα:εά 
ἔγοτη Ὀοπάβ :᾽᾽ ποὺ (45 ἴῃς 1,4ἴ. ν᾽ εγβϑβ.), “" ἀϊ- 
“οἰἱ. ΟΡ. 2 Τίιπι. ἱν. 6: δπὰ θὲ ἰηϊτγοά,, 
δ ΙΝ,, Ὁ. ϑεὸ 4ἷ5ο Νοῖο αἵ ἐηά οἵ ςἢ. 

απά 19 δὲ «υἱ Οργ] ἘΟΓ 5: π|Π|8Γ ἰδΔῃ- 
ξύυδρο ςοποογηίηρ πὸ κἴδῖο οἵ [ἢε δουΐ "πη 6- 
αἰδίεϊγ αἴοσ ἀφίῃ, ςρ. 2 (οτ. ν. 6,8. αι {μ}8 
βίαϊο, Ὀεΐηρ “ Ραγίδὶ," σοὶ αἴνει! ἴο [15 ἔπαὶ ΟΥὗὉ 
“Ρογίθοι0ηΔ]᾽" 5δἴαϊο (Ρεδγβοη,  Ὅη ἴδε Οτεεά;, 
Ατί. ΧΙΙ., 6), 5 εἰϑανθοσε τεργοβεηϊοα ὉΥ͂ 
Ὠπὶ ἃ5 ἃ δἷδερ (1 Οὐοσ. χύ. 51: 1: ὙΠ658. ἱν. 
15). 

«υδίιεθ ἡ γαγ δοῦιεγ) Ὑταηβίδῖς (ἢ ἴῃς 
Ὀεβῖ δι τῃογί[165 Ἰηβογιηρ γάμ), κζον ἐδ 5 ἘΥ 
ἸΩ ΘΝ ἸΏΟΤΘ ῬΤΘΙοθσ Ὁ 16.) Α5 1 ἰδησιυᾶξα 
ΔΈΓΕ ἴοο ΜΝ Κ ἴο ΟΧργο55 [6 51:1} 6 ΓΙ ΟΣ Υ, Β6 
ΤῸ ΡΙΙε5 σοπαραγαῖίνοθ. Ὅδὸ 1,αἴ. Ν εΣβ8. 
νν6]} γεπάεγ, “ ριμίίο »ιασὶ γιείι.."---Ἰ. 

24. το αὐίάε ἐπ ἰδὲ 3ε.2] Ῥτορουυ, “το 
αὐϊὰο ΌΥΓ6Σ," “ἴο Φ[ΑΥ͂ ΟἹ." Δῖδοσ, 
“ἴῃ ΤΥ 8098 (ἐν τῇ σαρκί). Αὔονο, «. 22, 
νυ ΠΟΥ “ βοὴ " 15 Ὀοάϊν ᾿δ ᾿ς φεπεγαΐ, τ᾿ 85 
ποῖ ἴπῸ «ατῖ.; ογο, 1 5 δὲς οτυπ Ἰπάιν! ἀυ δ] 
ἰιῖ6.-ἰὖὸ ν δόσε, να οὐ ἴῃ6 ὑγερ.,) Μὲ 

ὅοἹΙ. 



6ο2 

2ς Απά Πανίηρ τῃϊ5 σοηδάσπος, ] 
Κπονν τὰδλῖ 1 5}2}} δ᾽ ἀε δηά Ἴςοη- 
ἄπας ννἢ γοῦι 411 ἔογ γουγ βιγίματ- 
Δης6 ἀπά ΟΥ̓ οὗ (δῇ ; 

τηυδί ἰγδηϑίαῖϊθ ““ἴο αδίἀθ ὁγ ἴπε Β6βϑῃ, ἴο 
Βοϊά οἡ ἴο ἴδε ὈοΟΠγ [1{6. 

ῆογε πεεάβ ΚΓ γο1}] Α58 ορροβθὰ ἴο 
“Ὀεῖζεν ̓  οὗ ἰαϑὲ υᾧ.-- Τὸ 6. νι ΟΠ γῖϑῖ 
8 ΠΊΟΓΕ ἀεσδίγαθίε [[ῸΓ ΤῊ ΟΥ̓ 54Κε]; ΠῚ 
σοπιϊπιδηςς ἰῇ {818 ὈΟΟῪ 8 ἸΏΟΓΕ ὨΘΟΟΒΘΔΙΥ 
ΟῚ. ΥγΟῸΣ 8808." 
ΤΠοιρ {ἰιοὶγ νυ ἕσο 15 ἴῃ 6 σοῃϑι ἀογδί!οῃ 

Θχργοϑδεα, γεῖ (ΟΠ γσι 5. ΡΊΟΤΥ (τ. 20) 18 ἴῃ 
ἢϊθ. πη 41} [ῃ6 νν8}}16. “δὴ ἢδ διοϑίϊαῖς" 
(Ομ γγϑ. 45Κ5) “ἴο ργείοσ ἴο δὲ νν ἢ} Οἢγὶβ ἡ ἢ" 
“Ὁ ΝΑΥ " (Π6 ϑιρροβεβ ἴπε Αροϑβῖϊβ ἴο σϑρ] γ), 
“4Π1]5 ἴοο 5 ἔογ ἢ γιβῖ 5 βδᾶκὸ: {παῖ [ῆ6 56 γ- 
υδηΐβ 1 ἤάν πιδάθ ἔοσ Ηΐϊπι, 1 πιαῪ αἰΐδοῆ 
ἴΏΟΓΕ 5[ΓΟΠΡΪΥ ἴο Ηἰπὰ ; ἴπαϊ ἴῃς Πε]α 1 πᾶγο 
Ρἰδηϊεά, ἱ πιᾶὺ σους ἴο γιεϊὰ Ηἰ πὶ ἔστ." 

25,26. ΗΕ ΕΧΡΕΟΙΒ ΤῸ ΚΙΝῈ, ΑΝ ΕΟᾺΒ 
ΤΗΕΜ. 

25, ῥδαυηρ δὶς εοηβάεπεε, 1 ἔποαυ “ Βείηρ 
Ρετϑυδάρα οὗ (πεποιθὼς) [ἢϊ5 (1μαϊ τὴγ ἰδ ἰ5 
ἴογ γοιγ νν ] γε), 1 81πὶ διυγὸ [1 5}14]} ᾿νε.» 

ϑοπΊο, ἴο]]οννηρ ΤΙ ΠΕΟΡὮΥ]., τοπάογ, “ ΤῊ 5 
Ι εοηβάεπι Κπονν." Βιυῖ 5υςἢ δάνογθίαὶ 156 
οὗ ἴῃς ραγῦςϊρ. ἰ8 ηοΐ εἰδενν όσα ἑουηά, δηὰ 
νου] ἀ ΕΧΡΓΕΘ5 ΠΊΕΓΕΙΥ ἴπΠ6ὸ ἀξργεε οὗ ἢ15 
ἀϑϑσδηςσθ. Ὅῆο τοηάογηρ οὗ Α. Ν., Ἔἐχρσγθϑ- 
Βῖηρ 118 σγομηά!, 15 Ὀεῖῖοσ ; δηά ἄρσθεβ ἢ 
(Π6 ι5ὲ οὗ πε ννογὰ ἰὴ 115 1} ραγιςιρίαὶ 
86ῆ56, υ-. 6, δηά εἰδεννῆεσε. 

“1 Κηονν " (οἶδα), ἀοε58 ποῖ ἱπῃρὶν ἱηζ4}}18]6 
ἀϑϑιγδηςε; δῖ, Ρδὺὶ ἢα5 βδῆοννῃ (υυ. 2ο0--22) 
παῖ ἰῇ {Π15 πιδίζεσ ἢ [28 ““ΟἾΪΥ ἃ νν6}}- 
δτουηάεὰ ρῥγοδδθιγ." 80 ἱπ Αοῖβ χχ. 25, 
ννθογε πὸ 0565 ἴῃ βδᾶπὴς γοσγὺ (Ὁ Δ]}, " σι. 
Νοῖοϑ, ἐπ ος.---- [.).Ψ 
Τῆς ἐογοδοάϊηρ ἴῃ ἴδ Ἰδῖον ρᾶββαρο, [πα 

δ 5ῃουϊά Πουοσ σεΐυση ἴο Αϑίδ, ἀπά ἴΠ6 δηῖϊ- 
εἰραϊίοη ἰῃ [6 τοχῖ, “νἱθννοά 45 1πΈ} }10]6 
ῬΓΟϑοπτλθηΐ5, ἅτ ΠΑΓΟΪΥ γοσοης 40]6; (ῸΓ 
ἴπΠ6 οὔθ ἀϑϑ 65, ἴΠ6 ΟΠΘΥ πορδίϊνοβ, ἢ 15 
Γεϊθαδθο. Τὴ6 ἀβδισγδηοθ μέσο τϑοογάθα ννᾶβ 
[]8]}|δὰ (αι Τίπι. 1. 3); 16 ἘΠ ργεδεηπηεηῖ 
ποτε Ἐχργοβοοὰ ννὰ8 ονογσυϊθὰ ὈΥ δνεπίβ 
(ἐδ., ἀῃηὰ 2 Τίπι. 1. 1ς, 18; ἷν. 20)" (Βρ. 
1ιςπίξοοῦ). ὅ6ς 1ἰ. 24, θεῖον ; δηὰ Ἴρ. Ρμίϊθπι. 
22, ὮΟΤΟ ἴΠ6 ργοβρεςοῖ οὗ γεϊεδϑε 18 ΠΊΟΣΟ 
ΤἈΑΙΏΕΥ ἐχργοβϑοάὰ Ὀγ 1 πορε" "(ἐλπίζω,---ποῖ 
4“ ἡγιωΣ," 45 Α, Ψ.) (νιεβίηρευ).---ὅ δες 
Ιηϊγοά,, ὃ {Π|., 8, 1. (2). 

“ῥα! αὐϊάε ἀπά σοηείπμς «υἱὴ γοι ἢ ΑΟΥ. 
(ἢ δος.) Βόσγὰ ἕο! ονν5 ἃ τεδάϊης (συμπαρα- 
μενῶ) νΥ ΠΙ(ἢ 15 νν6}}] συρροῖοἀ, [ἴ ἰ5 δεϊζοτ, 
δόννγενοῦ, ἴο γοηάθσ (τεδάϊης παραμενῶ, ν ἢ 
Ὀεδσὶ Μ595), “88811 δοὶὰθ διὰ δοϊὰϑ ὮΘ ΣΟ, 

ῬΡΗΙΓΠΙΡΡΙΑΝ6Θ. 1. [ν. 25--27. 

26 ὙΤπαῖ γοιγ τγε]οϊοίηρσ ΠΛΔΥ ὃς 
τογα δριπάλης ἴῃ 68ι5 (Ἠγβὲ ἔοσ 
τλ6 ὈΥ ΠΥ σοπηϊηρ᾽ ἴο γοιι Δρ41Π. 

27 Ομὶγ ἰεῖ γουγ σοηνεγβαϊίοη ὃὲ 

ἴον γου." Ηΐφδ οχροςῖβ ἴο ᾿ἰτο, ἀπά ἴο δεὶρ 
ἴμ6πὶ, ποῖ ΟὨΪΥ 85 ον, ΟΥ̓ 15 ἰεϊζεγϑβ, θυ 
(μοχὶ «".) ΌΥ 15 ργοβθῆοο. 

Τῆςδ σοπιρουηά νεγῦ (παραμένειν), ἰ5 ἀϊδξιη» 
Βυϊδηῃοά ἔγομη 1ῃ6 δἰπρὶς 45 δά πο ἴο [86 
Ἰάθα οὗ δϑϊάϊης, (μαὶ οὗ δϑιάϊηρ ἐπ σονπς βίαεξ 
ΟΥ «υἱξῥ “ο»γιε ῥεγσοης. 

Οὔϑογνε ἀρδίη “γοι αἱ" 48 ἀῦους, νυ. 4, ζζεο. 

,)ῶν γοιγ μιγιδεγαπς απϑπά 7070 9,7, 3118} 
Ἀρῖδοσ, “ο7 ἴ80 ζα 8." Τῆε πιοδηϊης ἰδ, 
“ἴῃ οΟΥΔΕΣ ἴμαῖ γοὺ ΠΊΔΥ πιᾶκὸ ὀγοργει: ἴῃ 
(ἢ6 (ἢ, δηὰ πηά 707 ἰῃ ἴἴ. ΓΠΙΒ 15 ἴῃς 
ἀγα (υ. 22), ἴῃ ρῥγοβρεςΐ οὗ ψῃϊοῖ ἢδ 5, 
ἴον [ΠΕΙΓ βακθϑ, νυ Πρ ἴο ᾿νε. “Βογ ροϊηῖβ 
ἴο ἴδε δηά ἔοσ. ψνῃϊοἢ δα 15 ἴο δ0146.--- ΤῈ 
δεηϊῖνεβ “γουγ" δηά “οὗ τῆς δι " χσεϊδῖς 
ἴο δοῖδ [86 πουηβ, ννϊσ ἢ ἀγὸ Ἰοϊηθαὰ ποῦ 
ἃ Τσομηπιοη ἁσζίοὶς (τήν,--58ὲεὲ ΥΊΠΕΣ, 85 οὔ 
υ. 7). 

,7900] ϑυςῖδ 45 6 ἢδ8 ἰὴ 1πεπὶ (νυ. 4, δηά 
Ὠοΐ6), δηά ἀεϑβῖγεβ ἴο ἱπιραγί ἴο {βεπὶ. 

26. Τῤαΐ γοιγ γεϊοϊεὶπσ .. .]Ὶ Ἐδίδοσ, 
ΤΆΔΙ ΥΟΌΣ οΙἸοΣγίπρ (πιο ΔΟΟΌΓΔΙΕΪΥ, 
“ γιαίεῦ οΥΓ δἰονγίηρ πᾶ, ἱὰ Ομ σὶοϊ 
δθδ88, δΔυουπμὰ ἰῃ 106," ἄς. Οὔϑδεγνο τῆς 
τερεαῖοα ρσερ., “ἐπ ΟΠ σιϑῖ, "2π πιὸ." ΤΒΘς 
“ἐπ Ορεσε ζεε," σοπηδοῖοά ᾿γηπιθαϊδί εἰ γ ντἢ 
ΤΉΔΥ δδουηάᾶ," γοῖ Βανίηρ τεϊαϊίοη ἴο (86 
ψνὨοὶς (οι οὗ ἴῃς ράᾶβϑᾶρο, 5σϑῆεννβ Η τὰ 
ἃ8 ἴπε6 σῤῥεγε ἴῇἙ νμῖςῃ {ΠΕ “ρογγίην ἢ 
Εχιϑίβ δηὰ ἰ5 ἴο “δδϑουπηά." Τῇ “ ἐπ γε, 
ΡΙδςοεά ἰαϑῖ, θεϊοηρβ ἴο {πε ννβοὶς οὗ ψνδαΐ ργο- 
οοάεβ (Ὀυϊ τῆογε ἐβροοῖδ!ν ἴο “ εἰογγίηρ ἢ), 
ἰηἀ!σδίίηρ» [παῖ {Π]15 Ἰογέμϊ σοηβάφηοοσ, ρἰδορὰ 
ἴῃ ἴὴ6 ΔΡροβῖ!ο 85 ἰΐ8 οὐΐεεξ (ςρ. 2 Οὐογτ. ἱ. 14; 
Υ. 11), ἰ5 ἴο ἢᾶνθ οςσοδϑιοῇ οὗ ἱποζϑδϑο ἴῃ ἢἰ8 
τοΐυγη ἴο [θη]. 
ΤἼ5 πουη (καύχημα), ἀπά [5 ςορπαῖς ψοτάϑ, 

ΔΙΘ ΥΑΥΙΟΙΙΒΙΥ τεηάεσγεαὰ ἢ Α. Υ. ΌΥ ““ίονγ- 
ἐπ," “ δοασ ας," “ τοϑοϊησ." ΠΕ ἰδϑὶ ἰ5 
᾿Π ΘΑ ἸϑίδοΙΟΥΥ 85 δὴ δαιμναϊθηΐ, Δ] Ἰὴρ ἴο 
ΟΧΡΓ655 {πὸ εοηδάεηπες απὰ ἴἢ6 ομαυαγά ἐχβγε- 
σἰοη οὗ ἰἴῖ, ψν!οἢ ἂγς ἴῃ ἴῃς ψνοσγά. 

ὧν »»7 εονγεῖγι 10 γομ] “ΒΥ πιθδῃ8 ΟΥ̓́ ΤΑΥ͂ 
ῬΤΘδΟπΟΘ ὙΣΓῈ γου." ΤὨιύδε ννογάβ ἀθοϊδγο 
ΟΧΡΓΘΒΘΙΥ ναὶ {πὸ ἰαϑὲ υ. ᾿πιρ 165,--ἰπδὲ 6 
Ἔχρθοῖβ ποῖ τπεγεὶυ ἴο ᾿ἷνε, ἀπά ἴο δε τεϊεδϑβεά, 
θυΐ «αἰϑο ἴο τουϊϑδιξ ποτὶ; ἴο ἴδ ἰῆογοδβο οὗ 
{μεῖσ “ βἰοσγίηρ ᾿ (δδονε). 

27-Ψ2ο. ἘΧΗΟΞΒΤΑΤΙΟΝ ΤῸ ΤΝΙΤΥ ΙΝ ΤῈ» 
ἘΑΞΥΝΕΒΒ ΝΌΕΒ ΡΕΒΒΕΟΌΤΙΟΝ. 

47. Οπίν ἰεὶ γοωγ... “ΨΥ ΒεΙῖΒοΓ 1 ΟΟπιδ 
ΟΥ ηοῖ, ἰῃ ΓΩΥ ῥγόϑεθος ΟΣ ἰῃ ΓᾺΥ̓ δῦϑεηοα 



ν, 28.] 

48 ἴξ θεσοτηεῖῃ (πε ρόβρεὶ οἵ ( γίβῖ: 
τῆλῖ ψ μεῖμεγ 1 σοπλε δηά 866 γοιι, οἵ 
εἶδα 6 δῦβθης, 1 τῇδλυ ἤεᾶγ οὗ γοιγ 
ΔΙΑῖτβ, τῆδὲ γε ϑβἰδπά ἔλθ ἰῃ οπὲ 

ῬΗΙΠΙΡΡΙΑΝΘ, Ἱ. 

Βρ| τ, ἢ οας πιϊπά ἐΠῊΠΕ ἴο- 
βεῖδεῦ ἔοσ τῆς ἔδιἢ οὗ τῆς ροβρεῖ ; 

28 Απά ἰπῃ ποιμίηρ τεγγβεά ὉΥ 
γΟυΓ δάνογβαγιθβ : ὙΠΟ ἰδ το [6 ηλ 

(ἷ. 12), [εξ [ἃ θῈ γοὺγν σᾶγε ἴο ᾿ἴνε νυ} 
οὗ ΤΌΣ ΑἸ γϑιίδη σης. 

ἱπλ} , δαπγοηϊτοηδ5, 4.2}1|ξἔ4ἑὡὀἧ ἃ ὉΥ ἴη6 58 π|6 
δαάνοτῦ “νοΥ ΓΒ} ]γ (ἀξίως), οςςὰγ 'π Ὅνο ΟἴΠΟΓ 
Ερρ. ντἰτθη ἀυτίης [Π18 ἱπιργδοησηθηῖ (ΕΡΉ. 
ν, ἰ.; ΟὐοἹ. 1. 10), δηά ἴῃ οπὲ ἴο {6 5ἰϑίογ 
Μαςοάοπίδη Ομυγοῖ (1 ΤἬΏΘ658. ᾿᾿. 12). Βυῖ 
ἴῃ ἴμο5ε ἢ νεγὺ 8 “ νναὶκ.""--- |. 

ἐκὲ γομγ εορυεγιαίίοπ δε] [Ι1,ὼ κ᾿ἰνο δε 
Οὐτἱκθ 8’ (πολιτεύεσθε). ΝτιτίηΣ ἔγοπι 
Ἀοπιθ, νι μοῦ ἢ ἢ458 θθθη Ὀγχουχῆςϊ ἰῇ 556 Γ- 
(ἴοη οὗ 15 γψὴϊ οὗ ἀρρϑδὶ ἃ5 ἃ εἰδέξεη,--ἴῖο ἃ 
Ἐοχηδη εἶδ, όσα Β6 δὰ (Αςῖ5 χνὶ. 37-::9) 
Δϑϑογίεα ἢϊ5 εὐἠφόποδὶρ, Ὧδ υ565 1Π|5 νογὰ ἢ 
τιδηϊο]ὰ ἤΐηε55. Ἴπὸ νογῦ δάπηι8 οὗ {πΠῸ νυἱάοσ 
56η56 οὗ Πανίηρ ἢδὺϊ5 οἔὗἉ ἰδ, ςοηάαςῖ, “εοη- 
σεγσα θη." 80 [ἰἴ 5 ιιδοὰ ὉΥ Πἰπιὶ ἴῃ ἢἰ5 
βροοςῇ, Αςἴβ ΧΧΙΙ. τ (1 μᾶνρ ᾿ἰνοὰ,᾿" Α. Ν.), 
οὗ δὶς εοπάμε! ἃ5 ἃ τθῦῦεῦ οὗ ἴδε εν 5ἢ 
σοτηπληγ. [τ ΒΕ ἰηϊγοάυςοβ ἴἢ6 Θδηβϑυϊηρ 
Ιόββοῦ οὗ μρωίδγ, θαϑθοάὰ ὑροῦ ἴΠ6 586η86 οὗ 
δρὶ γιτυδὶ “με οαυεἰδκεπσὀῆ. ΟΡ. ἰϊ. 2λο (πολί- 
τευμα) Δῃὰ ποῖϑδ. 

ἐδαὶ γε «ἰαμά αἱ ἱπ ὁπό ΦΡΙΓΗ,, αὐἱ! ὁπό γερά 
σγρυὶπρ ἰοσείδοῦ γ᾿... 1 ὙΠΙῚ5 5 ψ»ῃαΐῖ 
Β6 Πορεβ8 ἴο 8566 οὐ ἤδᾶγ οὔ ἴδεπὶ; τπδί ΤΟΥ 
ΓΟ 5ἰοάϊδοϊ ἐπ δὲ σἰγοησι ο7 (ἐν) οὴς 5ρισιι," 
ἴῃ ἴπὸ ὉΠΙῪ οὗ 5ρ γῖ8 ἴπδῖ ἅτ οὔθ ἰῃ [ἢε 
Οπὸ ϑρίγιῖ (Ερῆἢ. ἵν. 4); δηά {πὶ 186 Ὺ “ δίγῖνθ 
85 Μ] Π [6 ΘΠοσρίο5. οὗ οπδ 5οιι]," δοίης παῦ- 
ΤΑΟΠΙΟΙΒΙΥ ἃ5 οὗ οπὲ πιδὴ ((ὮΤΥ5. νν6}} σοπλ- 
Ρᾶτοβ Αςῖβ ἵν. 12, “ οὗ οπό «οἱ "). [Ιἡ {18 
υηϊϊοα ““«ἐἑαπαΐησ" δηὰ “ εἰγίυὶηρ," [ΠΟΥ ἃτα 
τοξατάθα 85 εἰϊφεης: Ἰοϊηοα ἃ5 γε) οᾳυνοἰάϊεγι ἴο 
Ταροὶ δὴ αδἴΐδοϊς οἡ {βεὶγ οἴγ. 80. δοῖονν, 
[με 5εςοηά 4] υ5οη (11. 20) ἴο οἰ ΖΟΏΘΠΙΡ ἰ5 
[ο]οννεὰ ὈΥ ἴῃς βαῖὴθς νεγῦ8, ““απά ,α9:," 
“έγονέ ἰοσείδεν," ἵν. 1, 3. (στήκειν, συναθλεῖν), 
ΠΕΙΙΠΟΓ οσσυγτίηρ ἰὴ {ΠπΠ|85 ΕΡ. ἴῃ ΔΗΥ ΟἿΟΣ 
οοηηοοίϊοη. Ὅὅῆδ πλ]Π ΠΑΓΥ 4]} 5100 ΓΟΑΡρΘΔΓΒ 
Ὀεῖονν ἴῃ “ ,μεἠοςυνμοἰά δεν" (1. 25). Ης νντίϊο5 
ἴ(ο ἃ ΟΥ̓ ννῃϊοῆ, 48 ἃ “οΟΪΟΩγ," νγ»ὰἃ35 ἃ 
Ἐοπίδη ραγγίβοῃ. 

ΕῸΓ “5ριγιῖ, “ϑου)])," ςρ. τ Τ οθσβ. νυ. 22. 
ὙἼῊε ἰουτηεῦ ἰ5 ἴΠ6 Πίσμοῦ ἔδου Υ, ἀκίη ἴο ἀπὰ 
Γεςορῖϊνο οὗ ἴῃς Ὠλνῖπε ϑρισγ; τὰς ἰατῖοσ, τὰ 6 
νἱ14] δηὰ δςοῖϊνε ροννεῖβ. 

σγυίης Ιοσείῥεγ] Τ δὶ ἰ5, “Το οἴ μὸν Ψ1Ὲ 
0π0 Δποῖδ 97," [ἢ 5[Γ655 δοίην οἡ ἴῃς ᾿ο55οῦ 
οἵ πὲ. {π΄ Τοροῖ ΠΟΥ «ὐὐλ »ῃι6᾽ ΜΟΥΡ τηθδῃΐ, 
(6 ρσγοη. νου ὰ δὲ δχργοββοὰ ἴῃ πὸ Οσοεῖὶς, 
--δβ ὶν. 3. “Τορεῖδοσ ν ἢ δε αλρ,᾿" ἰ8 
ἂἃῃ ἱπιργοῦαῦ]ς Ρεγβοπιβοδίίοη: ΑἹ. '.. τ ῃγ 
τεηάογϑ, “ον ἴῃς (δι " (με ἀδί. Ὀεΐῃρ εο»1- 
"πο ποῖ οὐγεεῖ1). 

ΤῊ15 “σι ΓΙ νης ᾽ 15 ἴο 6 ἀραϊηϑῖ 2ογ σοογ 
(ποχί υ.; 50 υ. 30, δηὰ ἰαϑῖ ἠοῖθ οἡ 1). 

28. ἐπ ποίην ἐεγγί δε δγ γομν αάδυεγσαν 
1,’ δοδγοα," 25 ἃ οκἰαυί οὐ ἤοσβο. ΨΥ ο {Π686 
ΟρΡροποηῖβ ΠΊΔΥ μάνα ὕδθοη .--- [ἀφ χίης ΟΝ γί5» 
(ἰΔη5, Βοϑβίϊθ [οννβ, οσύ (θη }]α ΟρΡΓΕ550Γ8---ἰ 
ποῖ 5ἰαῖϊοάα. Βυῖ (ἢ ΠοΘΙΠΠΥ Πατθ ἱπιρ θὰ 
6 ςοπηραγοά, ν. 20, ἴο ἴα ννϊοἢ ἴῃς Αροϑβϊς 
δποοιυηίοεγοα ἤθη ἢ6 ἢγδί υἱϑίιοὰ ῬΒΙΠΡρὶ; 
Δηα ννᾶ8 1Ππεγοίοσς ὈγΟΌΔΟΙΥ δὴ οὐϊογθακ, 48 
[δὲ ννᾶ5, οὗ δεαίϑεη νϊοἰθῆςα. 

Α αἰδογειξ νἱονν 15 δάνδποθά ΟΥ̓ 1, οἶα. 
“ὙὝΒΕΓΕ νν88 ΠῸ ΡῬΑΓΙῪ δὲ [Πδὲ {ἰπ|ὲ νγο ὑγεγα 
ἴῃ ορροϑβιἴοῃ ἴο ἴπ6 Οοϑρεὶ ννῃϊοβ 851. Ρϑυὶ] 
Ῥγοδοῃεὰ.... δυῖ ἴλο56 γη0 νγόῦὸ ἴου Κοερίης 
Ὁ αἰγουτηςϑίοῦ..... υπάσγῖμο Οσοβροὶ. ΤΊ 686 
ψΟΓΟ ΤΠΒΕΥ οσλ δῖ, δὰ] ἀρργεμβεηθάθά δίομα 
88 ᾿ἰϊκοὶγ ἴο “ αϑνιφόι " ἴὰ6 ςοηνεγῖ Οεητ 68 
δηά »"α{ε ἐῤδερι εἰαγέ ομὲ οὗ ἐθε «υα7 ἔγοτα ἴδ6 
Οὐο8ρε}]." ((Ωυοϊεά Ὀγ Ῥειτγοο.-- |.). 

(Βυῖ 1818 ποΐς ονϑυϊοοῖκβ (πῸ ργόβοηςσα οὔ 
ἢ: Ποβίι]ε Οεπέτς εἰεπηθηῖβ ψὲς δίοκο οὐ 
οὐ (ἢε οοσςδϑίοῃ σοξογγοὰ ἴο). 

«ὐδίορ ἐς ο δε ἂπὶ ουϊάεηξ ἐοξεη. ... 
Μογὸ δοςσυγαίε!υ, “ φοϑίῃρβ τὺ ἐξ (5.1]}., 
ΒΌΓΝ “εαγίε πε: ΟἹ 70" ῥαγὶ) ἰ8 ἃ ἘοΚθὲ 
ἴο ἴπδοπι οὔ [[π οὶ] Ροσάἑτίοι, θα οὗ ΥΟῸΣ 
δαἸ]νεῖΐου," (νι Ὀεβῖ διυιῃογ 68. Ρἰδοίην 
αὐτοῖς αἴϊεῖ ἐστίν, ποῖ Ὀεΐοτε ; οι ηρ μέν ; 
δηά τοδάϊηρ ὑμῶν ἴον ὑμῖν οὗ ες.). ὍΤδδ ἴῃ» 
Περι ἀΠἢἩ οὗ ἴῃς ΡὮΠΙΡΡΙΔΏ5 νν}}} Ὀ6. 4 ργεβᾶξε 
δα άἀτεϑϑεα 20 ἐῤεὶν αὐπνεγσαγίεε (ὁ 1Βοπι,᾽᾽ αὐτοῖς) 
οὗ τῆς τνοΐοϊὰ ἴδιο; συ η οὗ ἴῃς οὔθ ῬΑΓΙ͂ 
[5ΡΡΙΥ αὐτῶν], ταπιρὸ οὗὨ (πο οἴοῦ (ὑμῶν. 
“Βς ηοΐ βολγοὰ ([ῸΓ 0 “εὔἄγε ἰ5 4}} [ῃαἱ {ΠΥ “88 
ἀο). ὝΠιι8 541] γοὺ πιδηϊοσί {πο ὶγ ροσαϊτίοη 
Δηἀ γουγ βαϊναϊίοη. Εογ ἤδη [ΒΟΥ 8ε6 ἴῆδῖ 
ΚΒΘΥ σαπηοῖ ονθῇ ϑοδγα γοι, [ΠΟΥ ψν1}] ρογοεῖνα 
ἃ ἴοκΚεη οὗ {πεῖγ οννὴ ρογάϊπιοη. Εοσ ἤθη [6 
ΡεΓβθσιῖοῦβ οαηηοῖ ργανδὶὶ οὐοσ [ἢ ρεγϑθουϊοά, 
[Π6 νδηπυ 506 8 ΟΥ̓ΘΓ [Π6 νδηΠ}5ῃ64, 5[14}} 1ἰ 
ηοῖ ἴΒεηςα ὃδ πιδηϊοσὶ ἴο πεῖ [ἢδὶ {ΠΕῪ τηιιϑῖ 
Ῥογιβὴ "" (Οἢγγϑ8.) 

Οτ ννὲ ΔΥ υπαογβίδηά ἴδ βεηΐθηςο τῆυ8ὲ 
“Β6 ποῖ ἀἰδπιαγοὰ ὈΥ̓ΥΟΌΓ ρογϑθσυζοῦβ, ϑϑοίης 
(δὲ ἐρεῖν δοσ ἑν 15. οἵ [56] τὴς ϑδιτα ργοβαρδ 
οὗ πεῖν συ, δηὰ (5) οὗ γουγ {ΓΠΤὩΡἢ." 
50 ϑεδῃ αιρῆδη ( ΡὮ ΠΡΡ.,᾿ Δεε. Ν.), “Τὸ 
Πρ ἁραίηβιὶ (ἢ τῖκῖ, φυτ6 ἀρασί ἔσοπι ἴΠ 40.695 
(ἰοη οὗ ἰῖ5 ργεϑοηΐῖ δρράγοηΐ ϑισςεββ ΟΥ ΔἸ] ΌΓΘ, 
'ἰβ ἃ 5'ρη οὗ τυΐη (0 Ὠἰπιὶ ννῦο ἰ5 συ ΠΥ οὗ τὸ. 
.... “Ορροϑιθοη ἴο (ἢ γ᾽βῖ 8 βεγναηΐβ, νυ μαῖ- 
ΟΥΘΓ [15 ἱπιπιδαϊδίε σϑϑι}ῖ, [15] 4 πλατκ ἰη 1156} 
οἵ 2εγἀίοη οὐ ἴ6 μαγί οἵ τῆς δἀγρεηῖ, ἀπά 
οὗ εαἰυαέίοη οὐ ἴ!6 Ραγί οὗ [δὲ δυβοσγογι" 
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όοΔ4 

8Π εν ἀεπὲ τε οὗ ρεγάϊτίοη, δα το 
γου οἵἉ Ξαἰνδίοη, ἀπά τῃας οὗ (Ζοὰ. 

29 ἔογ υπῖο γοιι [ἴζ ἰ5 ρίνεη ἴῃ τῆς 
δε Δ} οἔὗἩ (Ἰγίβῖ, ποῖ οὔἱγ ἴο θεϊϊενε 

ΡΗΙΠΙΡΡΙΑΝΞΘ. 1. [ν. 29--30. 

οη ἢίπι, δυῖ «580 ἴο βυβεγ ἔογ ἢ 
βᾶκο ; 

20 Ηκνίπρ ἴῃς 54π|6 ςοπῆϊςς νυν ἢιςἢ 
γε 58} ἰῃ π16, Δη4 πονν ἤδδγ 26 δ ἴῃ της. 

“ Ῥρογαϊίοη," ἴῃ [6 υἱπηοδὶ δηά βηαδὶ 56η56 : 
83 Αἶ50 ““5αἰνδίίοη " ((Ρ. υ. 19). 

απά δαὶ 9.7 Οο4)] Το ὃς οςοηπεςοῖοά νὰ 
“ ἐοζεη" (ηοῖ, 895 Δ. Ν. βυρρεπῖβ, ἢ “ σαίυα- 
ἐοπ..) Ὑ ΠοΙ͂Γ σοῦγασο νν}}} θ6 Ὠοΐ ἃ πλοΓΟ διωώριαπ 
58 γάηςς Οὗ ςοπληρ Υἱοΐοσγνυ,---ἰζ τηαύ, οἡ ἴῃς 
ΠΟΠΙΓΑΓΥ, 5ι}ΕᾷἅὦἍ.ι7γ ργεϑθηζ ἀοΐοδί, ---- ὈυϊΪ δη 
“ομηθπ᾽ σεηΐ ὈὉγ Οοά, οὗ ἴῃς (γυτρἢ Ὀογοπα. 
Ορ. 1 Τῆεββ. 1. 4-|ιΘ, ψγβεγε ραίίεποε ὑπάεγ 
{γ14]98 ἰΒ ὈὉΥ ἃ σο παῖ ννογὰ ἀδοϊρηαϊθα 85 ἃ 
“τ1ΟΚδὴ ᾿" οἵ {ΠΕῚΓ 5586. 

2Θ. ΕΓ μγιῖο γοῖ 1! 'ς σίυεπ. . .. } Βεῖζογ, 
Βοοδθο ἴο γοῦ 1800 88 ραἰγνοη"" 
(ἐχαρίσθη, χοτ.): 5ς}}., ἤδη [ΠΟΥ ννογο ἢγϑί 
ολ]]οὰ ἴο 'κ' (ΟἨ γιϑζληβ ---ἰο ὀεήδυε δηὰ ἴο 
“μέγ. ὍΤῆς ννογαβ ἅγὸ σοπῆστηδίογῃυ οὗ ἰδϑῖ υ. 
Ίοτο, {πο ῖγ ἔδαγοβϑησβϑ. ὈΠΟΘΥ βυβοιὶησ ἰ5 
Ἰηϊογργοῖθα 5 ἃ ργόβασε οὗ ϑαϊνδίίοη; ἤεσο, 
ΔΏΟΪΠΟΥ 15 ἑοιιπά ἴῃ πε ἕαςξ τῃδϊ [ΠΟΥ 5ι}}Εἔὄὁ Ωγ 
ον ὥῤγμι. Νοῖ οπἱγ ἴθ ροννοῦ ἴο δηάιιγο, 
δυΐ τῆς {τῖλ] 1156], 15 ἃ ϑδιγὸ ἴοκοιι ἔγοπιὶ Οοά 
οὗ [6] οννϑρ ἢ ΟΠ γῖϑῖ ἢονν (566 ἢ. 10), οὗ 
Ἡ 5 ΟἸογυ πογοδῆον (ὁ. αἰ; οπ. νἱ}}. 17). 
“Τὸ 5ιῆεγ ἴον (γϑῖ ἰ8 ἃ σῇ οΥ σγαξε 

(χάρισμα), ποῖα τηλγνε!ίουβ ἴθλη ἴο ννοσγκ 
ΤΩΪΓᾶςΐθ5, ΟΥΎ ἴο γᾶῖδὸ ἴῃς ἀοδά. ἔογ 1δογοιῃ 1 
δῖη ἃ ἀθδίογ; Ὀιυῖ πογείη 1 ἢᾶνς (γί ϑῖ ῸΓ ΤΩΥ 
ἀεδίον." ((Ἐγγ5.) 

ἐπ ἰδὲ δεῤα 9.77 Οδεισί... .  Βεῖζοτ, “70 ̓ 
Ἐπὸ 58 κο οὔ" (45 ἴϊἸ 6 58Π16 ὈγθΡ. ἷς [γαηϑίδιεα 
αἱ επὰ οὗ υ.). ὙὉὙδὸ ““ἴο 5 θγ ἔογ Ηἰ5 Ξάκο 
8 τεβυπιρῖϊνε οὗ “ἴογ ἴπε βαϊζὸ οὗ (ἢγιϑῖ," 
τ πιο ἰ5 οὐ σμῃοτῖ ὉΥ ἴπ6 ἱπίογροβεα “ποῖ 
ΟΠΪΥ ἴο δεῖϊετε ἰπ Ηιπι, Ὀυΐϊ 4150. Α. Ν. 
Ὦσγε δοουγαίε!γ τεβοςῖβ ἴῃς ἸΓΓΟΣΟΪΔΓΙΥ οὗ [ἢ δ 
ΟΥ̓ ΙΏΔ]. 

80. Παυὶπρ 1δὲ ταπιε εοηλὶε] Ἡς δὰὰς 
ἔογος ἴο [5 ἐχπογίδίίοι:β ἰῇ υσν. 27, 28, ὉΥ 
ΤΟΠληάϊηρ ἴδοπὶ παῖ ἢς [25 Ὄχρογιεηςθά, ἰ5 
ΘΧΡΟΓΙΘησΙηρ, {{|4]5 ᾿Κὸ (ἢ εῖγβ. ὍΤῊδ ννογαϑβ ἃγο 
ἴπι15 Ὀδ5ῖ σοηϑίγιςα, 45 ραγῖ οὗ ἴδε ττδΐη 5ςῃ- 
ἴοηςο, ἢ “5 γίνη." “τυγγῇρα;,".---ἰῃς ᾿ηἴοτς 
νοηϊηρ Μογάβ, “ νυν] ςἢ 15 ἴο ἴμεπὶ.. .. ἴο 5 Γ 
ἴον Η!5 5δᾶκο,᾽ Ὀθίπρ ἃ ραγεῃίμοβιβ. ϑοπὶα ςοῦ- 
ποςῖΐ 1Π|5 Ὁ. ἢ Ὁ. 29, “ [[ηἴο γοιυ [ 15 ρίνεη," 
“ Ἡδλνηρ ἴῃ δᾶπιὸ.... ἢ (ὑμῖν, ἔχοντες). Βυϊῖ 
[Π15 15 ἴο Ὀ6 Τε]όςῖοά, ποῖ οἡ δοζουηΐ οὗ ἴδ6 
ἱπιρετίδοϊ ργαπηπηαγ--- 5 0ἢ ἰγγερο ϊαγτε5 δον 
ἔατ ἴτοπὶ υποοσηποῃ --- Ὀσϊ Ὀδοδυδὸ [ἢ 6 “ ἐοη- 
“πίει παῖιγα! γ Ὀοίοηρθ ἴο [ῃ6 “5ἰδηάίησ 
Δηα ““5γίνιης " (ν. 28) 45 50] ἀἴ6γ5,--- τί πον [ἤδη 
ἴο ἴΠ6 5βιιοτγά!ηδϊο βοηΐοηος (τ. 29), δὶς 
556 Γἴβ ΤΠ ΟΓΟΙΥ ἴῃς ῥσγίνῃορο οἵ “ δυδεγιης." 

γε “ἀπὸ ἐπ »ο)] 5.1}. οὐ ἴῃς οσοδϑίοη γὸ- 
σοτγαθὰ ἢ Αςῖβ χνὶ. 19, 544ἅ. 7ζΤἢΪ5 ἱηςάἀεηϊαὶ 
ρροδὶ ἴο {πδπὶ 845 δυθν πό5565 σΟΠΗΓΙ5 ἴῃς 
παγγαῖϊνο ἴπογο (566 ἰπιγοά., ΙΝ, Ο ; δῃά ςρ. 
Ραΐογ, “Η.Ρ. ΝΊ]!., νι }.). Το ἴδε βιβδιηε δηά 
βυβογιηρ οἵ {παῖ “ σοηῆιςϊ " δε τγεΐθγβ πλοῦὸ δηά 
ΕΧΡΓΕΒΒΙΥ, 1: ὙΠ655 ἴἰ. 2, ΒΈγα ἣς ἀσβοσῖθεβ 
ἢ15 Οὐοβρεὶ νναγίαγε ὃΌγ ἴῃς 58πιὲ ννοτὰ (ἐγών, --- 
{Πόγα ἰγαηϑδίαϊθὰ “ σοηϊοηοη," Α.Ν.). ὧν. 
2 ΤΊπι. ἵν. 7; δηά 866 δῦονὸ, [ηἰτοά,, δ ΙΝ. Ὁ. 

[115 ες ἱπιρ θὰ τπαῖ {86 ΡὨΣΠΡΡΙδΔἢ5 τὸ 
πον ἐπαάυτγίηρ 5. ςἢ ρογϑθουςοη 45 τπδῖ ν᾽ Βιςἢ 
Ὀόνδη ἴῃ {ΠεῚΓ ΟὟ ἴῃ 5 ῬΈΓΒῸΠ (Αςῖβ ἃ5 
δὈονο) : ἴιν δι ἢ ΡΓΟΌΔΌΟΙΪΥ δοπλὲ οὗ ἴμοπὶ ΤΠ η 
βῃαγοά (566 θεῖον οἡ ἵν. 3); δη νος ἢ ἢὸ 
ἀουδε μαά τεσιγγεά ὑνβεη μὲ ννγοῖε (Α.Ὁ. 57) 
ἴο ἴδε (Τοπηςἰη ΟΒυγςοῆ (2 Οον. νι. τ, 2) οὗ 
{ῃε “ δῆ] ςτίοη ᾿ οὗἩ τῃς “στο θο5 οὗ Μᾶςθ- 
ἀοηϊᾶ." 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ ου ΘΗ». [. 

1, δί,ξορ ἴῃ Ν. Τ'., (δὲ υδὲ οὗ ἐπίσκοπος 
45 ἀοϑι δῖ πρ Δῃ ΟΠΓΟΓ οὗ ἴῃς (Πυγςοῇ, 85 
Ῥοσυϊαγ ἴο δῖ. Ῥδυὶϊ (566 ἴῃς ἴοχῖβ ἂῦονε 
οἰϊοά); δηὰ ἴῃς ψννογά οσοιγβ οἶδε ΟΠΙΥ ἴῃ 
ι Ῥεῖ. ἴ.. Δς (οὗ μη). δῖ. Ρεῖογ ᾿πάδεὰ 
ΘΧργοϑβοβ ἴἢ6 αἰ οὗ ργοϑογίεγα Ὁ ἐπισκο- 
ποῦντες (τ Ροῖ. ν. 2); Ὀθαϊ [815 υδὲ οὗ ἴδ 
αεγὸ (ἴος ψῃϊςῆ ορ. Ηοδγ. χὶϊ. 15), ἰ5 ὥγ 
δῃοτὶ οὗἁὨ ὑεῖπρ ἐυϊναϊοηΐ ἴο ἴπδ δρρὶϊςαΐιοη 
ἴο ἴποπὶ οὗ ἴπὸ ἐς ἐπίσκοποι. Ἐπισκοπὴ 
ΠΟ ΌΥΟΥ ΟΧΡΓΟ5565 ἴπ6 Αροϑί θβ!ρ ἴῃ Αςῖϑβ ]. 
10 (ἔτοπὶ Κ᾽. ονπὶ. [ςἶχ.)8,1.ΧΧ.). Οὐοιηπίοη 
ἃ5 ἴῃο ἴοΓπ ἰ5 ἴῃ ροβῖ-δροβίοϊϊὶς δυιϊπογβ, πῆς οὗ 
ἴδεπὶ Ξε 6 Π15 ἴο ἐΠΊΡΙΟΥ ἴἴ, ἃ5 51. Ρδι] ἰῃ δον Ύ 
ἰησίδηοε ἀο65, Δ5 ΞΥΠΟΉΥΤΊΟΙ5 νυ} 1ἢ πρεσιύτε- 

ρος, ΜΒ τὰς 5δίηρὶε ἐχοορίίοη οὐ ΟἸσιηεηὶ 
Εις ν᾿ Βὸ (της ποῖ Ἰοηρς Ὀεΐογε Α.Ὁ. 1οο) 
τεϊδίοϑ πονν ἴῃς Αροϑίθβ δρροϊηϊεὰ ἐπισκόπους 
καὶ διακόνους (τ (ἰει. Ἀ., ΧΕΙ; ς. 
πρεσβύτεροι, ἐδ. ΧΙῚΝ.). Ῥοΐϊγοιλτρ (νυτιθπς 
ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ βδοπὶθ ἔνε Υ γεᾶγβ ἰδῖθγ) Ἂπ)]οίης 
πε ἀυΐγ οὗ οδεάϊδηςε τοῖς πρεσβυτέροις καὶ 
διακόνοις (' Αὐὰ Ρμιρρ.᾿, Ν.). Τῆς Ρεβμίο, 
αἴοηθ δος ἴῃς δ εγββ., γεηάογβ ἐπισκόποις 
(ἐπ ἰος.), " εἰάθυβ," 

ὙΠΟ νψοσζὰ 5 υϑοὰ ἰὴ ὑὃᾷΧχΧΧ. ἔογ ἴς Ης- 
Ὀγονν δ᾽), ΡΒ, ἄς.; 566, Ζ.9.. Ναπιῦ. 
χχχὶ. 14: [54]. ἰχ, 17 (θη ψῇἢϊςἢ ἰδίτοτν ἴοχῖ 15 
ἴο ὃς οὐπογνυοά τπδῖ Οἰθπι Ε., Χ1.11. 5 αὔοτςο, 
ἰῇ οἰκϊπς ἴτ εῖνεβ ἔοσ )2.2})», ἽΛ ἼΡΘ, ἐπι" 



ΡΗΙΠΙΡΡΙΑΝΞ5. 1. 

σκόπους αὐτῶν͵ διακόνους αὐτῶν, ἰηβῖεδά οὗ 
ἄρχοντάς σον, ἐπισκόπους σον οὗ 1,ΧΧ.).Ψ 
Ῥγοΐδῃο τ οῦβ ἔσο ΗΟ ἀοννηνναγάβ, 
Αῖϑο οαρίου τ ἤγεοὶγ. Βιυῖΐῖ πο ἸΙβῃξϊ 5 σλϑί 
ἴτοπιὶ οἰἴϊποσ οἵ [ῃ656 φυδγίογβθ οἡ 1ἴ58 Ἔθος] δϑἰλ5- 
τἰςᾶὶ υϑᾶρ6. Εἱμτοοῖ, ἘΗ δυτήοην οὗ Ενδηρε." 
Ῥι. Π11., οὐ 1μΚῸ ἵν. 1.5, 5. Υ΄., τοραγάϑ ἰἴ 48 Ξξξ 
ἼΠ, ἃ Ἐ{Π6 ἀδποίίης;: δἂη οὔδςἼεγ οἵ ἴπε ϑδγπᾶ- 
ξορυσ: ἰἀοπηβοα Ὀγ πἰπὶννττῃ [6 σεεοπά ΟΠΊΓΟΓ, 
πὺν [{ΞΞ ἄγγελος), διυΐ τοραγ θά ὉΥ οἴποῖβ 
8ἃ5 8ἃΠ ἰηΐογιοῦ οβῆςϊα]. (566 Βρ. 1υἱρμτίοοῖ, 
ῬΒΠΙΡΡ.,᾽ Π᾿5ςεσγί. 1, ρ. 197.) 

αυἱδ δὲ δία δορ, απά ἀεαεοη"] ΤῊΪ5 56ρᾶ- 
ταῖο τηθηΐϊίςοη οὗ ἴῃς ΜιπηιςῖτΥ τη βαϊυτηρ τῆς 
Οδαγοῖ 5 ΡΘου Αγ ἴο [815 ἘΡ. ϑοῖῆθ ἢανε 
δοςοιηϊοὰ ἴογ 1’ ΟΥ̓ Βιρροβίηξς ἴδποπι ἴο 
αν θδθη ἴῃ6 τῇονοῖβ οὗ ἴῃ6 Ὀοιπίγ οὗὨ ἴῃς 
ΟΒυγοῖ ἰονγαγάθ ἢϊπι ((Ὦγγ5., [Ὁ] οννεά ὉΥ͂ 
ΤΛΔΠΥ ἰαῖοσ νυτιῖογβ). ΟἸΠΟΥΒ βιισρεβῖ [Π4ΐ Πα 
Ροϊπῖβ ἴο {Ποῖγ οῇῆσθε 845 ἃ σῇεοϊκ οἡ 5εἰΐ- 
δϑϑοτίίοη δηά Ἴοηβεαυεξηΐ αἰνἼϑίοηβ, 5. ἢ 45 
ἢς ἀερτγεσεῖοβ, ᾿᾿. 3, ἄς. (Ν Ιϑϑίηρογ). ϑοπς 
ἃραϊη 566 ἰῃ ἴ 4 τηλγκ οὗ ἴῃς ἰαῖς ἀδῖθ 
οἵ (δὲ Ερ. Βυῖ ἰΓ {8185 ἱπρ]|165 {παῖ ἰῇ 
(86 ΟΒιιγοῦθβ δά ἀσοϑϑεὰ ἴῃ θαγιοῦγ Ερρ. 0 
ΤΟρυΪΑγ ΜΙιηϊϑΊΣΥ οχιϑῖθα, 11 15 οἸσα ΓΙ  ψτοης ; 
ἴογ ἴῃ (ἢ Θδαγι δῖ οὗ τποηὶ 4}} ἢ νυγιῖε8. οὗ 
“Πρ τὴ ν ἢσἢ . . . . 4Γ6 οὐδ γοι "(τ ΤὮ655. 
νυν. 11), ΨὮΏΟ ὅζὲ υπάοιδίοαϊν φγεϑογίουβ. 
Η!5 πιεητίοη οἵ ἴῃς ϑεοοηάὰ Ογάεγ (Αςῖ5 χχ. 
17), ἀηἀ τῃδῖ οὗ ἴῃς Τῆγὰ (ΚΕ οπ]. χνὶ. 1), γα 
4150 δαγ! ον ἤδη 1ἢ15.---ἴ 566 Π18 δι 8Πςϊεηΐ ἴο 
ΒΑΥ ἴπαί [86 ργόβοπος ἢ Ὠἰπὶ οὗ Εραρῆγο- 
ἀἰῖυ5,-- Ὁ ψψοβδα Βαηά (ἢϊ58 Ερ. ννὰβ 8ρ- 
ΡΑγΘηΤΙγ βθηΐ, ννῇοπι ἢς 5ρεᾶκβ οὗ 45 ἃ ἔβ ἴον - 
Ταϊηϊἰδῖου (1. 25), ἃ πιρηθοσ, τπεγεΐοτγο, οὗ 
{ΠΕΓ ον Ὀοάγ, ρογθδρδ {Πποὶγ μοδά,---παῖυγ-ς 
ΔΙ διιρρεϑῖθα [ἢ15 βροςῖὶδὶ ρτθοϊϊης ἴο ἴῃς 
Οἰογργ οὗ ἴτε Οδυγοῖ. Εὐγτίδοῦ, ἢ (Π6 Υἱὸν 
οὗ ἵν. 3 ἴακεὴ Ὀοῖον (θεὲ ποῖ ἴπογθ) 6 
σοττεςῖ, ἢΘ6 Πᾶ5 ἃ οἤαῦρε ἴο δοηά ἴο ἴῃοβδε 
“ΒΙΒΠΟΡ5 δηὰ ἀδδοοῃϑ᾽ διοἷ 48 15. πον ΠΟΓΟ 
Εἶβς ἑουπὰ ἴῃ ἢῖ5 νυσιηρ5, ἀπὰ ἰ5 ἴῃι15 ἰεὰ ἴο 
δά γος ἴθ πὶ ἴῃ [6 οροηϊης οἵ 5 ΕΡ. 

[τ 5 ποῖ γοσογάθά ἴῃ Αςῖβ χνί. ἴῃαΐ δῖ. Ρδυϊ] 
Δρροϊηϊεά τηϊηἰϑῖοῦϑ οὗ ΔΩΥ͂ ογάεγ δ ῬἢΠΙΡΡί. 
[ΪῺὉ 80 β5ῃποτί ἃ ϑοϊοιιγῃ, 80 δΌΧΙΡΕΥ ἰοττηὶ- 
ῃδίοα, ᾿ξ πΔΥ ποῖ μᾶνα Ὀθθη ροβϑίϊς 80 ἴο ἀο. 
1τἰριίοοῖ (᾿ Ηδτοηυ οὗ Ν. Τ᾿, οὐ Αοςῖβ 
ΧΥ.) σοηϊθοΐυγοβΒ ἴδαῖ ψῆθη πὸ σου ϑ θὰ 
ῬΆΠΙΡΡΙ (Αςῖ5 χχ. 1-6) ἢ6 πιᾶὺ πᾶνὸ ἴδιι8 οτἵ- 
ἐδηϊχοά ἴῃς ΟΠυγςοῇ, “ ΒΙσἢ ννᾶ5 ἴὴ6 σουγβ6α 
Ὧς Παά υδοά ἰῃ οἵπος (ἰυτοῆοβ, Αοῖβ χὶν. 
41--21. Υεῖ θη Π6 ντοῖΐῖθς ἢὶ5 ἢσβί Ερ. 
ἴο τῆς ΟΒυτοὴ οὗ ΤὨοβϑαίοηϊοα (δυϊ ἃ ἔενν 
Ἰποηῖἢ8 ἃ'ῸΓ [15 ἰουπάδίίζοη), ἴπογθ ννόῦς 
αἰγοδλάγ γε δέης οἰάεγ, (845 ϑΌονο ροϊηϊεά οὐ) 
ἴῃ ἴπαῖ Οπυγοῖ δηραροὰ ἴῃ {πεὶγΓ “ν οτκΚ, 

ἴδε {πιὸ οὗ Ὠ15 3,γ21 γ᾽ ϑι:. 

8. δοαυε “" Σπλάγχνα (υΐεεγα), ϑβοπε- 
Εἶλεβ τῷ [66 δἰρῆοτ ἱπίεσηδὶ οὐγβδῆβϑ, 88 

ἀἰσιϊηρυϊϑδοὰ ἥῸπὶ {πε οπγαὶ (ἔγκατα ΟΥ 
ἔντερα). (Οδΐεη, οη Ηἱρροςσ. "1)ὲ Ηυπιοτῖ- 
Ὀυ5, 1. 9, ΤεσΚοηβ ἃ5 ἡγεμονικὰ ἀτηοηρ ἴἢ6 
σπλάγχνα, ἴμεϑε ἴἢΓΕεο,--- ὀγαίπ, ῥεαγί, διὰ 
ἤεγ.) Ἡξηςε ἴδο τι56ὲ οὗ πε ννοτά,--- ποῖ υπ- 
Κποννῃ ἴο οἰαϑβϑίςαὶ νυγιῖογβ, Ὀυϊ οὗὨἨἁ βρεςῖδὶ!γ 
Ἡεοὐτγαὶς σμασαςῖοσ, ᾿ἰκὸ τμαῖ οὗ ὈΝΟΠῚ,--ἴον 
[(Π6 οπιοϊίοηβ βιρροβεάὰ ἴο σεβϑίἀθ ἰῇ {Π|656 
οΥὔβᾶηβ 8Ὧ5 ρογίδιηϊηρ ἴο ἵ᾿ΏΔη, ΟΥ δύὐθῇ 88 
διιτδυϊοσά ἴο Οοά (58ε6 1υκ6 1. γ8, δῃηά 
ΟΡ. Ζ.5., 5. χχὶν. [χχυ.] 6) :---εσο, ἔοσ (86 
ἰοηάον αβεοϊΐοηβ οὔ ἴῃ6 ινί οὶ Πυτήδῃ 
Ηεατῖ οὗ [651:18. [11 5 ἔγεψαεηῖ ἴῃ [15 86ῆ86 
ἰη 81. Ρδιϊὶ,--τ-οῆςε ἴῃ τ [οἢ. 1}. 17. 850 ἴοο 
ἴῃ ἴῃς ΑροοΥρῆᾶ (έ. 3.. νη 154. χ. 5). Βυΐ 
[6 1,ΧΧ. ΟὨΪΥ οηςε (Ρτον. χὶϊ. 10) γρίνα 
σπλάγχνα ἴογ Ὁ ὉΠ, τεπάογίπρ ἴπε ᾿ἰδεζογ 
ΌΥ κοιλία ΟΥ ΕΥ̓θῇ ἔγκατα, ΟΥ̓ΠΊΟΓΕ .5118}}Ὁ 
ΕΥ̓͂ οἰκτιρμοί, ἃ58 Α. , (ραν) “τοηάεῦ 
ΤΉ ΘΓΟΪ68.᾽ 

Θ. 1 ῥγαγ, δαὶ... Ἵνα 8. ῬΓΟΡΕΓΙΥ Ξ- " ἐπ 
ογάεν ἐῤαὶ," (πρὶ γίπρ νγροιφ αἰπιθά δ). 
Βαϊ ἔτεα υς ΠΕ ἴῃ δῖ. δὰ] (ἀπά οἰδεννῆθτα ἴῃ 
Ν. Τ., ε 5.. Μαῖϊ. χχίν. λο; Ϊοῇη χν. 8) ἰἴ 
(ἐπάς ἴο ἱπῖο ἴῃ τῆογα “ρα ᾽" ἰηϊγοάμο-» 
ΤΟΥῪ (45 ἴῃ ΕΠ ρ] 158) οὗ ἴῃ ἑο]!] νη νογῦ ἴῃ 
τῆς οοηΐ]. τηοοὰ :---ἤεγο, οὗὨἩ [ῃ6 νογὺ τῆδί σοη- 
γΘΥ5 ἴῃ6 πηαίζεγ οὗἩ [6 ὑγάγοῦ (45 δ ἱρ. “ ογὸ 
μὲ αὐμπάεί ); 86 σοηη. δηὰ υϑὺ Ὄχργθβϑϑ- 
ἴῃ ΟΠΪΥ ννδαΐ ἴῃ ΠΊΔΗΥ οᾶ56ε5 πιρῃϊ Ὀ6 ᾿οη- 
νεγοά ΟΥ̓ δὴ ἰῃῆηϊῖ. 80, ἴῃ τηοάδγη Οτροκ, 
ἵνα (τεἀυςεαὰ ἴο νὰ) 15 ΠΊΕΓΕΙΥ ἴῃς οἰσῃ οὗ ἴῃς 
ςοη͵. πιοοά, ἢ ψψϊς ἢ 11 5 υ5εὰ οΣ 8π ἰη- 
βηϊῖνο (43, ἐ. 3., νὰ ζησωΞΞ- ζην). ὅ56ὲ ΨΝΊΠΕΣ, 
Οτν Ριί. Π., ὃ 44) 8 ; δηά (ςΡ. 8 53, το (6). 

ἡμάσνιπ ἢ) Αἴσθησις (ποννῆετε εἶδα ἰῃ 
Ν. 7.2», ΡΓΟΡΕΤΙΙΥ Ξξ “ δεγεερηοι δγ “6η46,} 
« νεμσαί ον," 1---- α͵150 οὗἉ ἴῃς τηϊηά, “ ἡμαάρ»γιεη 
ΤΟΙ ΧΧ. υδὸ ἃ ἴὸγ ΠΝ (ΞΞ “ Κηον]εάρς;,» 
Α.Ν.); δ. Ῥτον. ἱ. 22: (οὗ νιαπ᾿; Κηον]θάρο) ; 
1}. λο (οὗ σοά"). ΝΥ ε ἢΠηά αἰσθητήρια, Ἡ εὈτ. 
γ. 14) ΞΞ “ογραρς οὐ σρίγμμαὶ “.π46 (Νεοαηάογλ 

18. 2αίας] ὍΤῊ5 τοηάογίηρ 8 ἠοῖ. ΟὨΪΥ͂ 
Βιυρροτγίδα Ὁ [δ6 ςοηϑεηΐ οὗ Οτοεῖκ σοπιηοη- 
ἰδίουβ, δῃηὰ ὉΥ ἴῃς Ῥᾶσγδι οὶ ὀχργεββίοῃ, ἱν. 22, 
--Ὗουῖ ἔυῖμβοσ ὉΥ ἴδς ἔδλεϊ {παῖ ὀνογγννῆοτα 
εἶθ ἰῃ Ν. Τ΄., Πραιτώριον ἀςσηοῖο8 ἃ γωῤτ᾽: 
γεηάεπεε (Μαῖϊ. χχνὶϊ. 27; Μαῖκ χν. τό; 
]ομπη χυῇ!. 28, 31; Χίχ. 9 [ῥὈΡ]αΐῖς 8 ΒΟι156] : 
Αςῖβ χχιὶ. 3ς [Η ἐγοά᾽ 5 ΡαϊΪδςς]). 

Αραϊηβὲ [ἴ 1165 1: οδ͵]θςζίοη, [παῖ 186 [τὸ-» 
Ῥεγδὶ “ Ραϊδί σα" ἴῃ οπλε ννᾶ8 ποῖ,---ὯοΓ 
ΜΒου ϑμοοκίηρ Βοπιδη ἔδεϊΐης ςουϊὰ Ὀ6, 
--ο-οαδἰϊεὰ “ ῥγαίογιμρ." 

Το [π|8 ἰξ 15 δηϑινεοσεὰ ἰπδὶ τἴδ6 πογὰ, 
Ὀείηρ (45 αῦονθ) ἤΘΟΪΥ δρριιεὰ ἴο ἃ 2γ0- 

: αἱπειαΐ Οὐνογηογ 5 σεβιίάεηςθ, ἰ5 ἤεσα υ5εὰ, 
720 τηιϑὶ ἱπογοίοσγο ἤᾶγα θθθ δρροϊηϊθαά δὲ ᾿ , ὉΥ 4 φρσονίης δὶ νυυ της ἴο ργονίης4]5, ἰῃ [18 

ἔλυλ ᾶσ ργουϊηςὶαὶ βθηϑο ( Βεδιιϑοῦτγε.--- [Ὁ 
ΟΥ τῆς πιοάογη ἰηϊοσγργείδίίοηβ οἵ ἔδρα 

νογὰ :--(1)) ἴθς οχίχαπησαὶ ὥσιρ, δηὰ (2), 

όον 



6οό 

(δε Ραϊδίϊπο Βαγγαεῖ,--- ὈοιὮ ΑἸ κο ΙΔ ΟΣ ὈΠΑ͂ΟΥ 
τῆς ἀϊβίςσυ γ παῖ ἰἴ [5 ΠΟΥΟΓ 80 υδεά ΌὈΥ ΔΗΥ͂ 
ΤΟΥ, ΟἰΠοΓ ἴῃ ἰ5 1,4 ΟΥ ἴη 15 Οτϑοκ 
ἔοστη. Μογϑονεογ, ἴπῸ Ἔχργοββίοῃ, “ τῆς «υδοΐξ 
Ῥγυχίοτγίυπι,"᾿ Θχοϊ 65 (2),--- Ὀοῖπ κα Ἱηδρρί ἰοδῦϊ]ς 
ἴο ἃ Ρίαςε οὗ 83π14}} εχίθβηῖ. Βιυιῖ “" Ῥγαϊτογ πηι" 
8 ΠΟΙΠΠΊΟΠΪ εοἰηρίογοα ἴῃ [,4ἴῖη ἴο ἀεξηοῖο 
(3) ἴδ ῥγωέογιαη Οορογίς. Α5 ἀτηοπρ ἴδεϑε 1 - 
ζεγργεϊδιοηβ, ἱπεγεΐογε, (1) 15 ἴο δὲ ργείεγγεά, 
τ 15 δάορῖοἀ ὃγ Βρ. ἱκπέοοῖ;-- 5οὸς. δἰ8. ἰῃ- 
τογοϑίίηρ “ Ὠεοίδοποά Νοῖθ᾽" οὐ (6 νογά. 
Οππιη, “ [νεχὶς. Ν. Τ΄, ῥγείεγβ (1). 

Υεῖ, τῆς ἕδλςξ τἴθαῖ [οϑορῆυβ ἀεποῖθϑ (6 
Ῥταϊογίαθπ Οομοσίβ ΟΥ̓ τὸ στρατηγικόν, Ὠοῖ 
τὸ πραιτώριον, ἴεπἦ8 ἴο ῥτονε ἴπαϊ ἴΠε ἰδίῖοῦ 
Μογὰ ννᾶ8 ηοΐ Κηονψῃ ἰπ ἴΠ6 8εη86 οὗ “ἴδε 
Βοάγρυδτα " ἴτἴο Ογεεξ νυτϊεγϑ (1) δὴ Μεῦ- 
ΥΔ]6 : 566 ἢ]5 ἀϊδειιδϑίοη οὗ ἴπὸ ᾳυδβίίοη, " 51. 
Ῥδυ] αἱ Ἀοπηθ, Ν1]., Ρ. 110). 

16, 17. ϑοπιὸ τϑοθηΐ σοπηπηθηίδίουβ ἔρον - 
ἧς Οτοίϊ 8, ἴακο οἱ ἐξ ἐριθείας, οἱ ἐξ ἀγάπης, 
43 ἴδ6 5υδ)]εςῖδ οὗ [656 ἵἴνγο σύυ;.,--- (ΠΟΥ τδαῖ 
ἃτε οἵ ἐλοςἸουβηε55," “ἴον [Πα γὸ οἵ ἰονε." 
(ὦφ. Εοπι. ᾿ἰ. 8.) Βιυξιῆς εἰ] 1ρ515 ἰεῖς ὈΥῪ {115 
ςοηϑίγιςτίοη δῇ οἱ ἐξ ἀ. 15 ΥΟΓῪ ΟἸ ΠΊΒΥ,--- 8 
ἄΡΡΟΔΓ5 Θϑρϑοίδ!υ ννβθη σύ. 16, 17 4ΓῸ Γοβίογοα 
ἴο {δεῖν Ῥγοροῦ ογάθσ, ὙΤμὲ υδυδὶ τοηάογίηξ 
5 ᾿πογείογε ἴο Ὀ6 ῥγείοιτεα, 

18. Οδνι εἰ ἐς ῥγεαοδῥεά.. . ἢ 866 οη ἴδε 
ἀρυπιοηΐ ἰη ἔανουῦΓ οὐ δογεῖίοβ Πποπὶ [ἢ}}5 
γοῦϑο, ΟΥρτγίδη, " Ερϑ ΧΧΝ, τί α4υ.ωυδαϊα- 
μι0)1} :--- δ (ἢ6 ηοῖδ 'π ΕΏΡ 15} Τ γαπϑἰδιίοῃ 
Ῥαγκογ 5 “ΤΙ ΡΓΑΤῪ ᾽") οὗ βᾶπιθ, οἡ [6 γοῆ- 
οὐ “ἀπηπμηποῖείμγ" (Να]σ., δυὰς ποῖ ΟἹά 

1,..1., 5 ἰ ἴτοπὶ 4 τγοδάϊη Σ καταγγεὰλ- 
λέσθω, ννὩϊςΒ ΟΠ ουπηεη]8 (ἐπ Τος.) δ ὦ 
ἴο ὃς ἃ δοτγεῖίςδὶ σοττυρτίοη οἵ ἴῃς τοχῖ.--- |. 

Βυϊΐ τι 5 ἀουδ(ι! ννπείποῦ ΓΕ συλ. 5 πιεδη- 
ἴῃρ ἰ8 85 ἂῦονὲ ἴαϊεη. ἊΑηὰ ἴπὸ Νυΐϊς. 
“ αππμποοίμγ "15 ποῖ τπησδηΐ ἃ5 ἱπιρεγαῖ., “" ζεῖ 
ΟἸγίδῖ 6 Ῥγϑδςδοά,"---δυϊ 500]., “ δγουϊάρά 
ΟἾγδὲ Ὀς ργεδομοα.» 

22. 7) ἔπε... 1 τπ6 ςοποίτγιοσίοη 18 
ἴο ὃδ6 ςοχηρ εῖϊοά, ἰἃ τὴλὺ Ὀ6 (45 ΑΟΝ.,--50 
Ῥεϊασὶυ5 ἐπ ἰος., ἄχεα.) ὃν ϑυρρίνιης [“ ὍΘ ΤῊΥ 
Ἰοῖ"}, αἴξεσ “1ἢἢ {86 βεβῇ " :---δοὶ}., “1 1 πὶ 
ἴο ἶϊνο, ἴὖ ψν1}} γε] πλιὸ σους δηὰ 115 ἔσο: 
δηὰ (πι18 (οΥ, “"γεῖ᾽) 1 ἀουδι νβείμοῦ ἴο 
οἤόοοβἊε Ἰιΐο οὐ ἀεδῖι." ὍὨ18 ϑεῆβο [8 54{15- 
ἔλεΐοτυ, Ὀυΐ τῆς εἰ} Πρ 55 15 ΒΑΓ. 

Οτ, ννἢ τ 6 »ΤΟΔῈ τηδ)ογὙ οὗ δυϊπου 65, 
ΨῈ ΠΙΑΥ͂ τοραγὰ “1 45 γοροαδαϊδα Ὀείογε “ 1815," 
--- ἃ ὑγοίαϑίβ δείηρ ἴ8 οχίθηάρα 50 85 ἴὸ 

ΡΗΙΠΙΡΡΙΑΝΘΒ. 1. 

- ρῃά ψ 8 “ Ἰδδουτγ." -- 1 ἴο ᾿ἷνα ἰη ἴΠ6 Περὶ, 
--ἰπ ] 1818 5 ἴο πιὲ ἴθ σοπάϊοη οὗ ἔγυϊ οἵ 
ΤΥ ἰλῦουγ, ἰΠδ (καὶ) 1 Πεκιίδῖς, ἄς. " (ἢ 
Ὀειηρ ἴαίκο 88 ΞΞ ""δίηςε ἢ. ὍΤῆυβ 6 Δρο» 
ἀοβίβ 15 ἱπισοάιοεα ὈΥ ἴπε ςοπ͵η. (καί), ἴδε 
υὑπιιϑι14] 5θη56 οὗ “2ῤεπ᾽" Ὀδηρ ϑοιπθὰ ἴοὸ ἴἰ, 
-οὠοῦ ννςἢ τῆς ἰηδίδηος δἰ] ερεὰ (2 (ον. ᾿,. 2) 
8 ΒΑΓΟΪΥ 5ιιβηςϊοηῖ. Τὸ δεὶρ ουΐ 1115 αἰ ΠΥ 
ἢι18, --- δίησθ ᾿ξ 8 ἴο πιὸ ἴῃς οοηάήιϊτίοη οὗ 
ἔγυϊ [1 ἀσϑῖτα ηοΐῖ ἴο ἐς], απά, ὅζε." (ΑἸ]Πεὶ, 
αρ. Μεγετ,---ορ. Νν Ἰοϑίη ρου) ---ἶἰθ ΝΟΥ δτγὸϊ- 
ἴγαγ. Τῆς πιοάϊβοιίίοη οἱ {{|5 ᾿ἰητογργεῖδν 
ἴοη ϑυρρεσῖθα Ὁγ Βρ. {᾿ηπιίοοῖ ἰ5 Ὀεζίετ, 
ἴῃ ννῆϊοἢ ἃ Ὀγοᾶκ ἴῃ τῆς 56η86 15 πιδάθ ΠΟΥ 
“ἸΔθουτ." “Ὑνμαῖ ἰΕ ΤᾺῪ νης ἰπ ἴπ6 βεβὴ 
Ὑ}}}} θδαγ ἔγυϊξ.. .. )---Ἰὴ ὥςζ, νΒαῖ ἴο σἤοοϑε, 
ἄς. Βιυῖ, ἴῃ ΔΩΥ͂ 5ΠπᾶρΡ6, (ἢ19 πιεϊῃοά οἱ 
σοτηρ εἰίης ἴῃ 6 ργοίδϑίϑ,---σεϊ πίογοίης ἴῃς βυδ- 
ἦεςῖ “ἴο Ἰῖνε " ὉΥ̓͂ [πε ῥγοποιιῃ “τη 5" νυ ἃ 
βοσοηᾶ “1 ἰηϑοζίοα δεοΐογε ἴἴ,---ϑοοϑ ἴ00 
ἁττῆς! 4]. 

Βοζὰβ τοπάοσγίηρ, δάοριοα ΌΥ πιδηγ οὗ ἴδε 
Ἀοίοτγπηοα Ν γβ5., αἰσὸ ὈΥ ϑοβοϊοδεϊά, δηά (ἰὴ 
Ῥαγ) ΟΥ̓ ΟΟηγΌθᾶτγο, ““π σέγο υἱυέγε ἐπὶ ξαγΓ δ 
»ηδὶ ορέγαθ ῥγείλωνι σἰ, εἰ φιίά οἰδσαπι ἰσηογο," 
ΏΔΚΟΚ [ἢ 6 βεηΐοηςς τόρυΐαγσ. Βυῖ “1 Κηον 
ποῖ ψνΠεῖθογ " (οὐ γνωρίζω εἰ), 15 (1) υἂπ 
τηδίϊςαὶ, δηὰ (2) υνκνναγαάὶν ᾿ἰϊπκοὰ ἢ “1 
Κπον ποῖ ννῆδΐ ἴο σῇοοβε ; πιούθουου, (3)18ς 
80η586 γίεἰἀεά 1}} δοςογάβ ἢ τῆς εεγέα πῖ 
ὀχργοβϑοά, υ.. 2ς, οὗ Ὀεηεῆξ ἴο γθϑυ]ῖ. Εδσίῃεσ, 
{Π15. ἱπῖογργοίαϊίοη οὗ κάρπος ἔργου, ἃ5 ἃ 
} Ατιηΐβπι, Ξξ σρέεγαό ῥγείμωπ (σοὶ 15), τεργα- 
βθηῖβ ἴπΠε Αροβίὶϊς 858 {πϊηκιηρ οἵ δὼ σευ 
Ῥγοῆϊ, ποῖ (85 {πὸ σοηίοχί γα 1Γ65) οὗ {παῖ οὗ 
οἴμοτϑ.---  αἱρ., ἄς., ρῖνο στρ θτγ, “γι: 
οῤεγὶ.." 

4238. 1Ἰο ἀεβαγ] Οτίρεη, δεςοταϊηρ ἴο [ετοῖς 
(Αροΐοχ. δάν. κυ δ᾽, 1.22), ἐχρίδίηθά ἀναλῦσαι 
ΒΟΓΟ, “20 γείωγη" (“ γευεγιὶ"); τοραγάϊηρ ἴῃς 
5011 48 δοίης οὗ οοἰοβίῖαὶ οτγίξιη, πὰ ἀδλιὰ 
[5 τοϊυγη ἤομθ. Τοσγίυ  ΠΔὴ πιὰ πᾶνε πηδαηῖ 
(πε βάπηὸ ΟΥ̓ τεπάοσγίηρ (᾿ς Ραζίθηϊ,, 1Χ.) 
“ γεωρὶ" ΟΡ. δ 15ά. 11. 1, Το ᾿᾿. φ. Ὁ. Βος 
(αν. ἘΠ5ποτ), 15. ἴῃ ἔδνοιγ οὗ [ἢ15 γεράθυίη 
Βοτα: δυΐῖ εᾶγ5 ἀναλύειν 15 ῬΓΟΡΘΟΙῚΥ “ ἴο τεϊυΓΏ 
7γονι α γεα:," 85 1ρυἶο χῖὶ. 16. δεὲὲ Οδίδζκεσ, 
“6 Ν. [ηδίγατ. δῖ.) ΝΠ, ν δογε ἴουγ 
τηθδηίηξϑ οὗ [6 νογὺ ἄγὸ ἀϊϑιηρι πη 64.---]. 

[π {πε 1,αἴῖη ογβ. οὔ Οτίροη “1π Ερ. δὰ 
Ἀοιπαηοβ,᾽ ΝΊΠ. ([εἐτγοόπλθ), ᾿ς πη ἴπε ἀναλῦσαι 
οὗ 115 ν. τεπάογοα “ γευεγί : ἰπ τῃδῖ οὗἁ μ8 
“Ὅς Ρεηςοίρ 5, 1. 7 (ΚΕ υδΐηυ5), “ γεάϊγε."" - 



νυ. τ- 1. 

ΓΗΑΡΤΕᾺΒᾺ 1. 

1 2722 εχλογίοίλ ἑλδπ 10 τρρεδέγ, απ ἐο αὐ ἄπενε- 
ὀέργιφ:: 97) τε μα, ὃγ δε ἐχαν»ιρίες ο7 Ολγῦς 
δωνέν απα ἐχαἠία ον: 12 9 α εαγεζμ 2᾽γο- 
“δα ἐπὶ ἐδ τῦαν ο7 ταὐυαίον, λαΐ ἐδέν δὲ 
ας ὥἔσλίς 1ο ἐλετυίοξεά τυογἐά, τό α»πᾶά εο»" ον ς 
ἔο ἀέμε ἐλεῖγ ἀῤοείέσ, τυάο ἐς ποῖῦ γεέααν ἐο δέ 
οδενεά “Ὁ ἰο Οοά,. τὸ 254 λοβείλ ἰο τεμπά 
ριον ἰο ἐδεηις τυάονε ἀξ συ εαύν ἐογερεϑηαοίά, 

25 ας Φῤαῤλνγοαϊές αὐτο, τυλορε ἀφ γέρομεν 
σερπάείλ ἴο ἐλέηε. 

ΡΗΙΠΙΡΡΙΑΝΞ. 1. 

ΕΞ ἐλέγε δὲ τιῃοτείογε Δηγ ςοηϑοΪα- 
τίοη πη ΟἸΒ τῖβε, 1 δὴγ σοπκίοτί οὗ 

Ιονε, ἰῇ δὴν ἔδει ]οννβῃρ οὗ τῆς δρίπε, 
1 ΔΔΥ Ὅοννεῖβ δηά πλογοίεϑ, 

2 ΕΠ] γε πιὺ 1ογ, ἴμδλὲῖ γε ὃὲἊ 
᾿ἰκεπι πάθά, μανίπρ ἴπῈ 54πι6 ἴονε, 
ὀείηρ οἵ οῃς ἀρφέμε οὗ οπα πιϊπά. 

2. 1 ποιπίηρ δὲ ἄομε τῆτγουρἢ 
ϑ[Γ δὶ οὐ. ναἱπρίογυ ; Ὀυϊ πη Ἰονν  η 688 

ΟΗΑΡ. 1. τ-4. ΟΝΙΤΥῪ ΕΥΚΤΗΕΕ ὕΒΟΕΌ: 
ΤΗΒΚΟΘΗ ὝΗΑΥ ΟΒΑΓΘΕῈΒ ΤῸ ΒΕ ΑΤ- 
ΤΑΙΝΕΏ. 

1. Τὸ Δροϑίῖς ργοςθθάϑ ἴο Ἴσοπυγε πὸ 
ῬΒΠ ρρίαπϑ νυ εαγπεϑὲ νεμεπιεῃςα, ὈΥ̓͂ ΕΥ̓ΕΣΥ͂ 
ΟἸὨ γίβειδι πιοῖνο, ἴο γίϑε Ἰηἴο ἃ ἔμ 16 Γ ΣΘ811Ζἃ- 
(ἴοη οἵ [πὶ εραν ας ἢ (ἰ. 272) Βα Βορε5 ἴο 
βηά δἁπιοηρ ἴδει. 

ΙΣ τότε θ6 ἐδεγοογε κη7 εοπεοίαξίο ἐπ 
Οὐνὶσε, ἡ αν εονῃζογὲ 97 ἰσυ) Ἐδῖμου “οχ- 
Βοτνίδεϊοι ἱπ ΟΕ σὲ," “Ρογδυδδίοι οὗ 
Ἰονο:" ἐ-ς., “Ἰῇ τπθη πιυΐυ4] ὀχῃοσγίδίοη ἰῃ 
ΟἸγϑι 5 παπιο, ἢ τῆς Ῥεγϑυδϑίοηβ οὗ τηυζυδὶ 
Ἰονθ, ἂγὸ γα} 168 δπιοηρ γοιυ."---(ρ. τ ΤΠε55. 
ἀϊ. αἰ, ὙΠΟΓα [6 νογὺῦϑ σορηδία ἴο ἴΠ698 ὨΟΙ5 
ὅγε υ5εα. 
ἡ αην 23εἰ ]οαυσ δὲ οὐ δὲ ϑρίγιὶ .. ...  5ε]}., 

οὗ τῆς Ηοὶν δρέγιε; --σογγεβροπαϊπρ ἴο “ οχ- 
Ὠοτγίδξοη ἴῃ Οὐγινί ἢ 85 “ Ὀοννε]5 δηἀ τηογοῖθ 5" 
ἴο ““Ρεγβιιδδσίοη οὗ ἰονβ." ὙΤΤΒι5 οὗ ἴδε ἴουγ 
τηοίνο5 υγροά, [Π6 ἔγϑί δπὰ {π|γὰ τὸ ἐχίεγπαὶ 
δηά Πιυΐπε---(τ)δ τη δε, (3) “οὔ δε δρίγι;" 
ολοὴ 5βυςςδοασδά ΌὈΥ οἠς ἐπέενρηαὶ ἀπὰ διρηαη,---- 
(1) πιιιίυδὶ “ συνε," δηὰ (4) ἴδε ἱπιριι]565 οὗ 
τῆς δεαγέ[“ δοαυες “. ΤἬἼδ56 ἅγὲ ἴῃς ὈοΠα5 ἴο 
Ἰοὶῃ (γιβιίδῃ βου] γα ἴῃ ὉΠ ;--ἴῃδὲ τΠ6 
Ναπὶο οὗ ῤγίσὶ ἰ8 ἃ στ ηρ Ῥασϑινογα ἈΠΟ Σ 
{δοῖ, 16 ουε ποαγίθῃβ ἢ 6πὶ ;--- [Πα ἔθ ]ονν- 
88} ἴπη ἴῃς Οης δρέγί!, 85 ννεὶ]} ἂἃ5 ἴπ 6 βυπιρα- 
1165 οὕ παΐμγε, ἄἀγανν ἴθ ΟΡ ῖΠογ. Αϑϑυπληρ 
ἴπε586 ἴο οχίϑὶ διηποης (τσ, ῃ6 σγουηάβ 
ου ἴδπεπὶ {118 ἀΡρΘᾺ] .----΄ [ἢ ΔΠγ ᾿" ((Ρ. ἰν. 8), 
ςΟΏνΘΥΒ ΠΟ ἀοιιδῖ, Ὀιξ ΓΑΙΠΟΥΓ πιθδηϑ, “ «ὐδαὲ- 
ἔνε 5υςῖ πηοῖϊνο 15 ἀοηρ γοιι,, ἀςῖ υρ ἴο [1.᾿ 

ΓΠυ5 {ΠΟΥ ἃγὲ τοραγάςα 45 Ἄχπογζίηρ δηά 
τϑυδάϊηρ οπμό αμοίῤεγ. ϑοῖὴθ υπάογοϊδηὰ 

ἰπὶ 845 σου παϊησ ἴποπὶ (45 1 Ὑ 8655. 1ϊ. 11) 
ἴονν δὲ δά οχμογίεά δηὰ ρογϑιδάρα ἐδεηι. 
Βυῖϊ τῃ6 ἰἴογπιεσγ ἱπϊογργεϊδίίοη, ἐο]ονης 
“ διίδηά ἔδϑξ 'ῃ οὔθ ϑρίγιϊ " (1. 27), δηὰ Ἰεδαϊηξ 
οὐ ἴο “ Βε {κε- πιιπά θα" (πεχῖ υ.), δθὲπὶ5 ὑδϑῖ 
ἴο (4}} θὰ ἢ τῃς γαίῃ οὗ τποιρῃϊ, ὈεΐίοΓα 
δὰ ἴον. 

ΟΠ γγ8. υηάδεγοίδηαβ πὶ ἴο ἐπίγοδλί ἐῤερηε ἴο 
εἶνε δέρι “ σοπιίοχί," ΟΥ̓ ΟΠοΓΙ σης ἴον δηά 
ἩΠΙΥ͂ ἀπιοης {πο λβεῖνεβ. 

4. Ῥμίδ[ γε τὴν 700.) ἩἨς οχρεοῖβ (Ϊ. 25) ἴο 
δυϊάς ἢ (Ποτὰ “ΤΌΣ ἐφεῖν ἸΟΥ :Ὁ Δὶς ἸΟῪ {ΠΟῪ 
ἅτε ποῖα ἴῃ ἴυγχη δἰάάδη ἴὸ δηῆθδηςο. Τμδῖ 
ἦἱογ 8 δ᾽λ8 ἐχργεβδοεὰ (ἰ, 4) ἰῇ ῥγαῦεγ ἔῸΓ 

{πεῖν ΟἸ τϑείδη ργόρτθβϑϑ, βιιρροϑίίησ (1. 217) 
ἴδε σριγῖῖς οὗ πὴ 85 Ἔὄβρϑοδ! ν πεεάθαὰ, Απά 
(8158 ροϊηϊ ἣθ πον ἀϊΐγες!Υ ργεβθ65. οἡ ἴἢοπΠλ. 
Η!8 7ον νν}}} Ὀς Μιωΐϊ, ννἤθη ἣθ 5668 βοὴ οηὲ ἴῃ 
Ποατί, 

ἐδαὶ γε δὲ Πρεοριίπάξα .. ἢ “ἸὍμδαΓ δΒὸο γ8 
Ὧο ΟΥἩ ἴδο 58:16 τοΐϊπὰ," (Οη [6 σοπ͵η. 566 
Νοῖς «αἵ οῃά οἵ ςἢ. ἱ., οἡ ν. 9.) ΤῊ 8 ῥγὸ- 
σορξ ἢθ ῥγοσθθάβ ἴδ δεῖ ἔογί υπάοτ ἴἤγτος 
ποδάς :---(1) “ Ηνίηρ ἴδε 5άπιὸ συ," (υπιεὰ 
ἴη ἴονα ποῖ μαῖθ):; (2) “ Βοΐπρ. Ἰοϊποὰ ἐπ 
5801}}," (Α. Ν., “οὗ οι δεςογὰ :" ςρ. “ννἢ 
οπό «οἰ, ἴ. 27), ΟΥ̓ ΘΥΠΙρΡΑΙΠΥ φαςῖ ἢ 4}} ἴῃ 
4}1 (οὶ ηρϑ; (3) “ Βείης οὗ ομθ τηϊηὰ," (30 ἃ5 
ποῖ ΟΠΙΥ ἴο {πὶπηκ δηὰ ἴδεὶ δδοιιϊϊζ ἐῤε “7016 
(Ὠηρδβ, θυῖ αὐζε Αρουῖ {Ππεπι). 

8. 1,εἴ ποίδίης Ὀ6 ἀοπθ] Βείζογ, “[Βεὶπα 
ταὶπὰοὰ ἐπ] ποῖδὲπρ,"---ἰοτ (18 δπὰ [πὸ 
ποχί συ. τοϊδῖο ἴο ἐδομσῥί. απα »ιοίυε, ταῖῃο Γ 
(Πδη ἴο δεῖβ (ςρ., “ αὐέσεηι," “ ἐοοί 10, ἄχς.). 

ἐῤγονσ᾿ σέγὶ ε ον υοἰμκοίογ) [οἰῖ, “ δοσογά- 
ἱπρ ἴο." Ὑταηβίδίθ, "1π 80 δρὶσὶΐ οὗ 7ζ80- 
Φἰοιδη688, ΠΟΥ ἐπ [80 πΒρὶτὶξ οὗ νδὶπ- 
Κιουγ" (τεδάϊπρ, ἢ Ὀοδῖ δυϊμου 685, μηδὲ 
κατά, ἴοτ ἣ οἵ κες.). ὙΤῆυβ ἀγὲ δγοιρῃΐ ουὐξ 
ἰη αἰϊδιίηςῖ ἀτιϊςυϊαϊίοη ἴῃς ἴννο πιδῖίπ δα 8 
ὉΠάΘΥ ννῃϊοὰ ἢς ἰ8 αδουΐ ἴο πγρὸ μην ;-τνίΖ., 
([1.) δωνεδγ (ἢ 1818. «.}, ἀπά (1.) γεψαγάῖ Μὸν 
οἵῥεγ: (πεχῖ υ.). Τὸ Π656 ([η ἴηνογβο ογάθυ) 
ἢθ ἢδΓδ ΟΡροβθβ ἴη6 ἔνο πιδίη ἢἰηάγαποαβ ἴο 
τπηϊτγ, --() “)πεοισπευ ἢ (δεῈ 1. 16, ποῖθ), 
(1..) “““αἰηρίονγ.".--ΤῊς βριγίς τῇδλῖ ϑεῖ5 (ἰ.) 
ΡΑΓ Ὀοίογε σμαγγ, οὐ. ([ϊ.} Ομοβοὶε ἀῦονα 
ΟΙ6᾽8 64.815, 15 ἴπ6 ὙΘΥῪ περαίίοη οὗ [δες Ξρίτὴϊ 
οὔ υπ|{γ. 

ἐπ ἰοτυΐίπει. ΟΥ᾽ νεἰπἢ 1.1||, κ ἴῃ ἐδε ον} 
Ὧ6595.. ." 56|1., ἄμε Ἰονν)ϊηθθθ. ὍΤῇῃθ πουη 
Πογο υϑεὰ (ταπεινοφροσύνη), 15 ἃ Ν. Τ΄ ψοτά, 
πονῆοσο ἐουπὰ ἴῃ ΧΧ΄ὥἁ ποῦ ἰῃ ρτγοίδης 
νυτὶῖοτβ. 866 Αὔρ. Τγεηςῇ, “ὅγηοη. οὗἉ Ν. Τ΄., 
’. τ.-- Γῆς “2 οευΐγ γεπά,," Ὠδγα ᾿πιρ εὰ, 15 
(π6 οφρροβίῖς οὗ ἴ6 “ υκἱπσίογίομς" γιμά, 
δῦονε σοηάεπηηεά. 

ἐτίτοηι οὐδέν δείίεν ἐῤαπ δεν οἰ] “Δο- 
ϑοππίίπς 0π0 ΔΠΟΙΒΟΣ .. ." (ἀλλήλους). 
Τῆυ5 [Π6 Πυπ} Ὑ δότε σοπιπεηάθα 15.  ὲ- 
ἐτυεεη ἐημαΐς (Τ Ἰοοάογε Μορϑσ. :---ρ. 5 Ὠοῖε 
εἰϊοὰ Ὀοῖονν οἡ υ-. 6).--ΤῊς νογῦ 19 ἴΠ 6 βϑτηδ 
85. “τπουρῆς" (Α. ΜΝ.) ἴῃ Ὁ. 6.---Ελοὰ ἰ5 
ἴῃ ἴυγηῃ ἴο δάγηις τ86 βιι ρου οσ οὗ οἴδοζα. 

6ογ 



όοϑβ 

οὔ πυϊπά ἰοῖ δλοῇ δϑίθοπι οἵἤου Ὀεζῖογ 
(ἤδη τῇδηγβοῖὶνεϑ. 

4 οὐκ ποῖ ἐνεγύ πιδη οὐ ἢΪ8 οὕγῃ 
τΐηρα, Ὀυϊ ΘνεΎΥ τπλῃ αἷβδο οἡ τῇς 
τ] η55 οἔἉ οἴἤοΓϑ. 

ΡΗΙΓΙΡΡΙΑΝ6ΞἝΘ. 1. ν. 4---. 

ς Τ,εἰ τἢϊ5. πιϊπά δε ἴῃ γου, νυ οὶ 
νν235 αἷϑο ἱη Ογίβε [6ϑυϑ: 

6 ὟῇΠο, δείηρ ἴῃ τπε ἕογπι οὗ (ὐσοά, 
τπουρῆς ἰτ ποῖ γορθετΥ ἴο δὲ εαυαὶ] 
νι (σά: 

Υεῖ ἢο υὑπτοᾶὶ βοϊξ-ἀδρτεςίδτίοη, ἢ0 ονὐογ-σϑῖῖ- 
τιλῖο οἵ οποῖβ πείρῃθοιιγβ, ἰ56 Ἴσοπίοπιρίαΐθα. 
Ηυπηγ ἰ5 ποῖ ἴο ὑεὲ δαϑθά οἡ ἐδβεῃοοα. 
Βυΐϊ ἐνόγγοπο οὐρῃξς ἴο Κπονν ἢὶ5 οννῃ Ὀοῖῖοῦ 
1Πλπ οἴ ιοβ᾽ ἔδυ! 5, ἀπά ἴο }ιιάρε {Π6πὶ ποσὰ 
δόνογοὶγ. Απὰ 20 οὔθ Ἵδῇ ζδιγὶΥ νίενν ἢϊπι- 
861} δηὰ ἢϊς ποίρῇθοιιγ νοΐ δοθείη ἴῃ 
(ποπὶ δος μἱβ νι ἢ Πὸ 14 σοπβοῖου8 Ο 
δεῖς ψιπουῖ. (Νεδηάογ) 

4. Ζοοῖ ποὺ... .οπ δὶ οαὐπ.. ἡ “Μοοὶ- 
πᾳ ἴο,"--- Πανίηρ γοργά ἴο " (ραγίς!ρ., ποῖ 
ἱπιρεγαῖ. ἃ5 Κδς),-- ςοηηεοϊςα ἢ ὁΔς- 
σουηῖπς " ([Δ5ῖ τ.). Ηρτε ἰ5 {πΠ6 ργεςθρῖ οἱ 
γέσαγαά γον αἱ νιεη, ορροββά ἴο ἴμε “,αζποιμ- 
π21.,᾿ (50 5ιιγὸ ἴο ἤᾶγτγον ἰηῖο ἴΠ6 βε  πβῆποεββ 
οὗ “Ἰοοκίης ἴο οπὲ 8 οὐνὴ {π|ηρ5" ΟὨΪΥ)), 
νυ ςἢ 5 ςοηἀοπιηδα δἱοης ψῈ ἢ “ ααίησίονν " 
ἰῃῆ Ὁ. 3,3. Βι:ϊ δ ἀμὸ τορασὰ ἴοσ. οὐοβ οὐγῆ 
ςΟΠΟΟΓη5 15 ποῖ ογῃιἠἤςη,.--- ΟὨΪΥ Δη Ἄἐχείμουο 
τορατά ; ἃ5 Ἀρροδγβ ἔγοπι “" αἰσο ἴῃς τῆϊηρ 5 οὗ 
οἴδεγβ." 

5-.8. ΤῊΕ ΘΌΡΕΕΜΕ ΕΧΑΜΡΙΚΕ ΟΣ ΤΉΕΒΕ 
ΟΒΑΟΕΒ. 

δ. ΤΠο86 γγαςοϑ (με δεδηοες δὐὰ δωρη}}) 
Ψ Πϊςἢ ἀΓὸ ἴο οδϑῖ οιἱξ (ἢ6 ἐν}}5 1πΠαἴῖ τΤῊΔΓ 
ΟἸὨ γιδιίίδη ὑπ|γΥ̓́,2ω ἀγὸ Ὀεδὶ ἰδαγηῖ ὈγΥ ςοηΐεπι- 
οἰδιίης Ηἰπι, τὲ Οεπίγε οἱ τπαῖ  πγ, Δ ΒῸ 
“ φηρῖο Η πιϑε ἢ ἴῃ. ΗἾ5 ᾿ποδτγπδίίοη, δηὰ 
“ υ)]οα Η ἰπλϑο ἴῃ Ηἰ5 Ραβϑίοηῃ. 

Ωρ. Ηἰ5 ον νογάϑ, “ζεαγη οἵ Με; ἴογ 1 
Δπὶ γιεεά δηὰ ἰοτυΐγ ἴῃ ολτῖ ᾽ (Μαίϊ. χὶ. 29 ;- 
866 αἰϑσὺ χχ. 28). “5, Ρὺ! Βιἰπιϑοὶῖ ἰροζεά 
1ο δε τρίηρι οὗ οἰδέγι τλῖθοΓ ἴῃ δπ 20 δὶς οτυη, 

(85 ἷ. 23, 24}; γεῖ Πεγὸ ἢ6 οὔεγβ ποῖ Ἀϊπιβε]ῇ 
85 Δῃ Θχδῖηρίο, δυῖ (ἐγῖσῖ." (Βεηρεὶ.) 

6. ἢ ο, ῥεὶπφ .. .' Ἴδε δυδ᾽]εςϊ οὗ τυ. 
6-8, ἰ5. “ΟΠ γίϑῖ [65ι15" (υ. 5,---δηϊοςοά. ἴο 
“Ψ μὸ ἢ: βροκον οὗ, ἰῇ 115 ν., ἰῆ Η5 ρῥγα- 
ἰπολγπαῖο Βοιη : -τοιΐ αἴεογνναγάθ, νυ. 7-τι, 
ἰπ ἴῃς τοῖα] οἱ ἢ Ι5 [)»ἱν᾽ ποσυτήδη ΡΟΥΒΟΠ Δ ΠΥ, 
-- 0 14 0]} ἀςποιοά ὈΥ τη}58 ἐννοΐο!α ἀοδιρηδ- 
ἔοη, [ινῖπὸ ἰὼ δηὰ Ὠυπηδη ὨδΙη6. 

δεῖ] ἽΠὸ νογῸ υδεὰ (ὑπάρχειν), ἱπιρ]}65 
ἴον" Ὀοϊημ. ἀπε ᾿5 δηυίναϊοπῖ ἴο “ ἴο ὃς 1η ἴῃς 

δορὶ πηίη᾽ (]0 πη 1. 1). ὙΤΒυ8. δυϊἀδ5 εχ- 
Ρἰδῖηβ ἰἴ,--ο Ὀς ἐφίογε" οΥ “ οὗ οἰά." 118 
εηϑε (ἰπιροσγί.), ςοηϊγιιδῖοα ἢ [86 [Ο]]ον της 
Δ0Γ3., Ροϊηῖ5 1ο ἰπάείϊηἴΐο εοπρπμαρες ΟΥ̓ Ὀεΐπρ. 
Ὑτδπϑοίαῖο " δυ ρϑίβυΐπα";--}, δ.) κ ἐδοισὸ πε 
δυϊιοϊοίεα," 45 τεαιϊγοά ὈΥ ἴῃς ᾿πῖεγργοϊδι 
Ὀοῖονν δἀοριοά οἵ ἴδ οἸοβίπρ νγογάβ οἱ ἴῃς υ-. 
[νν88 Α-Νν. τδὲ ραγῖιςῖρ. πόγὲ 15 ἴο θὲ σεβοϊνθὰ 
ἱπῖο “ἑπαερμοῦ 4. Ηε 5υθ5ἰδίεἀ.᾽ 

ἐμ ἐδεὲ ζόγηι ἡ ΟοἡἹ] ὝὌἢοε ννοσά (μορφή), 
δεῖ ἰγδηβίαίθα “ ἔογπι," ἰπδουρ ηοΐ 4Ὁ5ο- 
Ἰυιοῖὶν δαυναὶοηῖ ἴο “ ἐβϑθῆςθ ᾿ οΥΓ “πδῖίυγε," 
ΟΧΡΓΟ5565 ἐῤΩΐ «αυὐδίερ οὠμπυαγά ἑν »ιαρὶ ες ἐδε 
ἐππόηζ ΟΥ γπιαίωγε; ἴπ6 φσεπα! αἰϊγιδιᾶσε Ὁ 
δείησ, ποῖ 115 δος ἀθηΐβι Ηρδηςο, ᾿ἰϊκοὸ οἵἴδοῦ 
ννογὰϑ. ΟΥΙ ΡΊΠΔΙΥ ἀοποίϊηρς οινναγά ἀπά 5θῃ- 
5:0]6 5επιδίδηςς (85 ἰδέα, εἶδος, ὈΥ̓ ν᾿ ἢϊς ἢ 
Η ἐβυοθι8 οχρίδίη8 11), 1[ἴ σοπλὸβ ἴο σοηνεῦ 
{πΠ6ὸ ἰηνναγὰ γεαϊγ. Τῇυβ, ἃ5 “ἱπιᾶσε " 
(εἰκών), (οἱ. 1. τς,--τδηὰ “Ἔχργοϑ5 ἱπηᾶρὸ ἢ 
(χαρακτήρ), Ηφοὔτ. ᾿. 3--(ἴοττη5 ᾿κὸ ἰξ ἀγανῃ 
ἔγσοτι ἴδ ἰδῆσιάᾶρε οὗ 56 η56), ἴ Πογὸ ἐδποῖθβ ἃ 
ΤΟΔ] οχιϑίεποθ σορηϊΖϑῦὶς Ὁν Τπουρῆῖ. Οὗ Ηἰπιὶ 
ἌΝ Βο "“ϑυυὐθϑιϑῖϑ ἰὴ ἴθ ἴογτη οὗ (οά," ἴδ ὀξβϑθῆςς 
185 ΟΟΡΗΕΑΩ; 85 5 ΓΕΙΥ͂ ἃ5 Οη6 νγΠῸ ϑ8ιιυϑι5ῖβ ἴῃ 
Π6 ἔοτγπι οὗ »πᾶη, πιυδί ποοάς ἢδνο ἴῃς δβϑοῆςθ 
οὗ τπιδημῃοοά. Εογ “1ἴ 85 ποῖ ροβϑιῦ]θ ἴο δὲ 
οὗ οπο σσεπο ἀηὰ ἴο πᾶνὸ ἴῃς ,ογηῃ οὗ ἀποῖδοσ ἢ 
((γγ5., Ηονι. Ν1., 1). Ορ. “16 Μμογ»ι οὗ ἃ 
βοσνδηΐ " (πεχί υ.), νογάὰβ. ῃις ἢ δαπλδα 
ΠΟΏΨΘΥ ἃ τολὶ τηδημοοά. 80 ΟἾγγϑ. (ἐό. 2), 
“ΤΠῈ γμογηι οΓ α “ογυαπὶ, τοθδὴβ δγὺ παΐωγε 
γπᾶη; ἱπογοίογο ἴθ “ον οὐ Οοάὐ, δῦ παέωγε 
Οοά. ΤὙὙΠὸ ἔογτπὶ οὗ ἃ πιδὴῇ ννὸ ροζγςεῖτο 
ἙΟΠΙΘΗ͂Υ ΌΥ 56η86: {πὸ ἕοττη οὗ Οσοά 5ϑοϊεὶγ ὉγΥ 
186 τπηὶπά. ἵΠδ ροτγοϊρίεπε ἔδου 65. ἐπ 186 
ἴννο σ84565 ΟΙΗ͂δτ ; τὴ Ὀοτἢ 4Π1Κὸ ἴῃ6 θείης ννβοβε 
αἴζγυ68 ἀτὸ ρογοοῖνεα, 15 ΣῈ Δ]. 

“]ῃ τὴ6 ἔογιῃ  Ἃδεη,--ἢ. Φ., [86 παέισε---- 
“οὗ σοά, ΘΟ τσὶ [6505 σαι σίεα " Ὀεΐοτε Ης 
ὀέεανιε ΤῊΔῸ (γενόμενος, πεχῖ “.)ὃ. ΗΙἰ5 Ρτγο- 
εχίϑίεηοθ ἰ5 ἴπ8 αβιγιιοά, δαδλίησὶ ἴῃ 6 8ο- 
οἰπίδη;:; δπὰ Ηἰβ Οοάσϊδεδά, δραϊησὲ Ὀοῖὰ 
ϑος]ηίδη δηά Ασίδῃ. 

ἐῥρομφῥὲ ἐ πο γοῤδεγ 1ο δὲ ἐεσμαὶ «οἱ Οοα 
711 νν}}} θ6 πιοϑσῖ σοηνεηϊθηΐ ἴο Τρ ἢ [Π6 
ἰλῖῖογ ννογάβ, “ἴο Ὀ6 δαιαὶ,"--- γαῖμου “ἴο 89 
Ο" ΘαΘΔΙΣΌΥ τὶϊῃ σΘοἀ." ὍΠΟΥ τοΪαῖς ηοῖ 
50 της ἴο ἴπ6 “επί Οοαπεδά (Αἰ γοΔ 
ἀεοϊατεά ἴῃ ἴῃς τνογάβ “τῆς ἕοστη οἵ Οοά ἢ, 
ἃ5 ΤΑΊΠΟΓ ἴο [18 δῖἴαϊες οὐ Μοάθ. σμαδιι 15 
ΔΟσΟΓΟ ΡΥ Πεγὲ Ἔχργοβϑοά ποῖ Ὁγ [ἢς δά)εςξ, 
Τη856. 5ϊηρ. (ἴσον), Ὀμξ ἴῃ δὴ δάνογθιὶ) ἔογτα 
(σαν, ᾿ηάϊοαῖπς ἴπ6ὸ δαυδὶ »ιαρπεῦ οὗ Ηἰ5 
Βείηξ ταῖμογ τπδὴ ἴδ6 δα] Βεῖηρ {ἴ56]; 
ἢ τἴῆὸ βαπιὲ ΡΓΟΡΥΓΘΙΥ͂ 48 15 οὔϑεγνδὺϊθ ἰῃ 
ἴπε τιδὸς οὗἉ “ ἔοστῃ " γδῖπεγ {πὴ “ἡδίιτο :᾿ - 
᾿παϑπη ἢ ἃ85 ψνῃαΐῖ ἰ8 Πετὸ αβηγηθά δρρὶϊεβ 
αἴτεον οἷν ἴο τπαἴ ουϊννατά πιδηϊξεϑϊδίοη οὗ 
1ῃ6 λινίη6 ννῆιςἢ Ηδ σοιιά, φπὰ τῇ Η15 οοῃ- 
ἀεβοθηβίοη αἰά, ἸαΥ δϑιάε, δηὰά διιΐ ἰηάίγεςιγΥ 
ἴο 1ῃὰΐ νιον Ηδ οουϊά ἠοῖ ΤΟ αι 15} -- Η 5 
δεῖυα! σοαάπεδά. Ὑεῖ ἴῃ ἴδε ννοτὰβ ἃ5 1ΒΕΥ͂ 
δἰδηά, τὰς δβδϑοσίίοῃ οὗ [δὶ Οοάϊποδὰ 15 ἤοης 



ν. 7.} 

, Βυῖ πιδάςε Ἀϊἰπ156]Ε οἔ πο τερυϊῖᾶ- 
τίοῃ, ἅπά τοοκ ὑρορ πίπι ἴῃς ἰογηι οὗ 

{πὸ 1655 ἀϊΞΌ πος Ὀδοδιδε ἱπήϊγεςί. “ΝΕΙΠΟΥ 
ἐδε ὥῶγηι 9 Οοά, ποῦ 10 δὲ οὐ ἐῳμα ν «υἱδῥ Οοά, 
6 ἴ[η6 Πινίης Ναῖιτο; γεῖ Ης ΝΥ Πο «ωδυσ εά 
ἐγ ἰδὲ όγηι οΥΓ Οοά, ἀρὰ σουϊὰ δὲ οηι ἐφμαξιγ 
«υἱἱὸ Οοά, 56 Οοά᾿" (Βεηρεὶ). ὙὉὍδὲ ψογάϑ 
ΤΩΟΥΘΟΥΟΥ ΠΥ δυδίδιη τπῸ ἀγριπιοηξ ννῃι ἢ 
ΟἸγγ8. βγουηάβ οὐ ἴῃεπὶ δραϊηϑῖ ἴπὸ 5406]- 
Ἰδὴ ἸΟΓΟΒΥ οἵ [η6 ὑπ οὗ δέγσοη ἴῃ ἴΠ6 
Οοὐπεδά; ἴοτ “ ἐφια! ἱπρΡ}165 ποσγα ἴδῃ ομθ 
Ῥετβοη." (Ηο». ΚΥἱ., 2.) 

ἐδομ δὲ ἐΐ ποῦ γοῤδεγγ.. .) Ἐρυ {Π15 γεπάδσϊης 
(4) κιιδδείζυῖα 45 ἔοϊϊοννβ, (Β) “δοοουππίϑθὰ 
ἐξ ποῖ 4 ρὑχίεο.. ."; ἀπ, “ἀμ δουσὸ Ης 
διιδ5ἰςίθα ἴῃ τῆς ἕογπι οὗ σοά, Ηδ ἀϊά ποὶ ἰδηΔ- 
αἰουΒ}γ εἰϊηρ ἴο, ΟΥ ΘΑ τὶν σγαβρ, ἴπ 6 θείης 
οὔ 6404} }γ ἢ Οοα ἢ ὟὍΠε βεπἴθηςε 5ῆονν8 
Ηἰπι ἰη ἴδιο δοῖ οὗ ἔοσπηίηρ [μὲ Ὠινὶπε  ἐβοῖνα 
ἴο ἸΑΥ ϑάς Ηἰ5 γρῃ τα} Αἰ θυῖε5 οὗ σοά- 
Πιοδα,--“ πχοαβιισίηρ ἴῃ οαἰπὶ ργέδαρε ἴδ6 ἴη- 
βηϊϊε ἀοβορηῖΐ ";---ηά δΔοςογαάϊηρν Ὀεϊοηρ 5 (48 
[6 ἴθηϑε (8ογ.) οὗ ἴπ6 υὸγῸ ται γ65) ἴο ἴῃ 
παιταῖϊνο οἵ ΗἰβΒ (οπάοβοθηβίοη, ορεηδά ἰῃ 
ἔποϑε ψνογάβ, δηάὰ σοηπίηπεά ἴῃ ἴῃ 6 “ οπηρίϊοά 
Ηἰπιβοὶξ,᾿ “ πυπλδ]εά Ηἰπιϑο Γ᾽" (4150 80Γ8.), 
οἵ νυ. 7, 8. 

ἡνπι τὴς τοπάογίης «“ (οἵ Α.Ν.), οἡ ἴῃς 
ΟΟΠΙΓΑΓΣΥ͂, ἴΠ6 ννογὰς σεργεδεηΐ Ητι 45 ὉΡ- 
Βοϊάϊην Ηἰ5 ΤΊΓΠΙ6 το ἴᾷοθα Αἰτὶδιιῖοβ; δηΐ 
ἤοσττη ρατὶ οὗ τῇ ἀδοϊαγαϊίοη οὗ Η8 ργὸ- 
ἱποαγηαῖεο δίαῖϊο.ΌἩ “Ζ}ηαριμερ α. Ἠδ νγᾶϑ 
ΡΓε-οχίϑῖεπὶ ἃ5 Οοά, Ηες πεϊὰ τὸ ΗΪ5 ΑἸρπῖ ἴο 
οἰδίπι ἐ4ιδ} }γ οὗ Οσοσμεδα. ὍΠ5 ἰπίεγργο- 
ἰδιίοη, ἴῃ [1501Ὲ τηοϑδῖ {γιιθ, δηὰ ννῃϊοῇ ἴπ6 
τνογὰβ (ἴδκοπ ἐπ ἐῤεορισοίυοι) ΚΑΙΤῚΥ ΠΟΏΨΘΥ, 
τἤεη νἱοννοα φοἱρ ἐῤε εοπίοχί, Ῥύονε8 υηΐθῃ- 
4016. Εογ (1) ἴῃ ἴδε φγεεάϊπῷ υὐ. (1, 4}, 
ἰοτυῆπε.. οΥ πιϊπά ἀπὰ γεραγά 707 οἱδεγ γαῖθεγ 
ἐδαπ σε, ἀτὲ ἴμε σστᾶσοβ ἴο 6 Ὄχϑῃρ!!ῇρά ; 
Ὁ ογοᾶς {Π|8 σοηάἀθυηρ 5θονν5 ἴπ6 Ἰογά, ἴῃ 
1015 ργογλιηθηΐ δπά επηρἤμαῖϊς ϑοηΐθηςθ, 88 
δϑϑουίηρ Ηἰ5 Οοάῃοδὰ :-δἂὴῃὴ Δ5ϑθυτ!]οὴ 58:11:- 
ΡΓΕΙΠΊΕΙΥ τὴ τι], γεῖ ποῖ ΠῚγ δ άμςοϊ]6 85 δη 
Ἰηδίδηος οὗ «εἰ αὐποψαϊίοη οὐ διερη γ. Απά 
(1) {6 “οἠοαυίηφ υ. (7), ἀοβοσιδίης ἴῃ 6 δςῖ 
Ὁγ ψῆϊς Ης “ επιριϊεὰ Ηἰπιθο] ἢ, Ὀτίηρϑ 11 
Ἰπίο ἴῃς ββαγρεβῖ σοηίγαϑῖ ὉΥ ἴῃς ᾿η[ΓΟἀιςΊΟΓΣΥ 
“ Βωῤ" (ἀλλα, ἱ.2., “Ὀυΐ οπ ἐδε τομέγαγ," 85 
ἴῃ νυ. 1,4), ἢ τα νος ἢ 15 σοηνεγοα Ὀγ 

. [η6 νεγῦ (ἡγήσατο) οὗ 1}15 βΒεηΐεποθ. Βυϊΐ 
“το {|ὴΚ [ἴ ΓΟΌΌΘΤΥ ἴο δὲ δου] ἢ} Οοά;," 
δίδπάβ ἴῇ ΠΟ δυο σοηϊγαδῖ ἢ “0 επιρίΥ 
Η Ἰπιϑο δ" Τὸ 540 “Ηε ἀϊά ποῖ οουηΐ Ιἴ ἃ 
ὉΤΟΏΡΙΩΙ ἂςῖ ἴο 4βϑοσῖ Ὠἱνίης Αἰίγιυῖε8, 
δυῖ οἡ 2ρε εοπίγαν ἰαϊὰ τὸ πὶ 8516," 15 υἢ- 
τηοδηΐηρ. Ὡ815 ἀσἔοςϊ (ἀϊδρι 5εα ἴο γε ογβ 
οὗ ΑΟὟ. ΌΥ ἴδε δπδίσιουβ “ ὀμξ," ---β. ΟΥ̓ 
“εά " το ἴῃς τϑδάογβ οὗ νυ] ς.) 15 δάπιηοά 
ὉΥ ἴῃς δὐἰεϑὶ βυρρογίειβ οὗ {π6 αῦους ἰηΐεγ- 

Δϑειν 7::1.--χοι, 111. 

ΡΗΠΙΠΙΡΡΙΑΝΞ. 1]. 

ἃ βεινδηῖ, δηὰ νγᾶβ πιλδάς ἴῃ τῆς ἢΠ|Κο- ἴθ τ, ἀσόν, 
Ὧ653 οὗ πιδῃ : 

ργοίδιίοη, ἀπά ΟἱΪΥ τετηθάϊεά ΟΥ̓ ἔογοίηρ οἱ 
Ἔδιῖ " τΠ6 τηϑδηΐησ “ διιῖ πευεγίῤεοίρυ.." 

Οη ἴδε οἵἴμπουῦ παπά [ἢθ σγοπάοσίηρ 8, 
δῦονο ῥγοίογγεα, Ὰ}}γῪ πιθοῖβ [Π6 γοαυ γειηθηῖϑ 
οὗ (1) τῃὸ 2γεεφάϊπς, δηὰ (2) ἴῃς ἐπυμέης σςοη- 
ἰοχῖ, 845 ον ἱπάϊςαϊοά. Εὸγ (1) ἃ ἔωγ- 
ὨΪ5Π68 ἴπ6 γοαυϊγοαὰ ἐχαταρὶς οὗ σεὐξαῤηεα- 
ἐἴοη πὰ μεν; Ηδ ννὰβ ποῖ δᾶρεῦ ἴο ἢο]ά, 
ΟΥ̓ Δπιυϊτίου ἴο ἀἰπρίαν, 1ἴπ6 αἰἰτιθυῖεβ οὗ Οοὐ- 
Πεδά τμδῖ ννοσῦς Ηἰβ: δηά (2) ἴ βϑυρρ! 5 ἴῃς 
ἄιϊια οοηίγαϑδι ἢ ἴῃς ΤΟἸ]οννίης ΠιδίοτΥ οὗ 
Ηῖς ϑε]ξιϑαςτίῆςε ; Ης ἀϊά ποῖ εἰϊπρ ἴο Η!5 
ΑἸρπῖσ, θυῖϊ οα ἐδε εοπίγαγ βιτρρεά Η!πιβοὶ ἢ 
οἵ ἴμ6π|. ΤῊδ οιηρμαῖϊς ροϑδιζοη οὗ ἴῃς ποιῇ 
((η τς Οτεεοῖ, Ὀείογε ἴΠῸ νοΓὈ), ἕο ψῃϊοῃ «Α( 
δίοννβ ῃ0 Γϑάϑοῃ, ἰ5 ἴῃ Β ἔ}}}γ δοσομηϊει ἔοτ, 
85 βουνίηρ ἴο Ροϊηϊ [815 σοηΐγαβδί.. 

ΟΥ̓ τπὸ86 ἴννο τίνα] ἱπτεγργειδιοηϑβ, ᾿ἴ ΤΑΥ͂ 
6 ὈτΟΔΑΙΪΥ οἴαϊοά (Ὀυῖ 8.6 Νοῖες αδἵ οπά οὗ 
οἂ., 1Ν.), τῃαὶ «ΑἹ 5 ἴῃαϊ οἵ Γαρραγθηῦγ]) π6 
Αποϊοηὶς Ψεγβϑίοηβ, δηά οὗ (πε ροβί- ΝΊςθηΘ 
1, ΕΔΙΠοΥΚ, ἃ5 νν6}} 85 οὗ ρορι δῦ δοςορῖ- 
Δηςο ;--Β, οὗ ἴ[ε Οτεεκ Καΐβογα, δπὰ οὗ 
τηοάσγη ογιτῖςθ. «ΓἹ μὰ8 Ὀδθη ΟὈΥΤΘΠΕΪΥ ῥγα- 
[ογγοά, ραγΕΥ 45 Ὀεὶης τόσα οὗνϊοιβ οὐ ἴδ 
δυγίασε; δι ΠΊΔΙΠΙΥ, πο ἀοιιδῖ, Ὀεοδυδα ἰΐ 
ἀϊγθοῖν ἀθοϊατεβ ἴῃς Οοάὐπεοδὰ οὗ ἴδε 1 οτά 
[6β505, ννῃϊοἢ Β. μᾶ5 Ὀδθὴ βιιρροϑβεά ἴο τερσε- 
ϑοηΐ Ηἰπὶ 45 ἀθοϊηἷπρ ἴο 45ϑεγί. 

Βυΐ 8 γιεϊάβ πο σσγουηὰ ἔογ βυιςἢ πηϊϑοοη- 
βίγιςοη. Οἡ [6 Ποπίγαγυ, ΌὈΥ Ὄχρίδἰηΐηρ, 
“Ἠδφ 5 8ἃη Εχαπιρὶε οἵ ϑοϊασποραϊίοη, ἔογ 
Ης ἀϊὰ ποῖ ρ»ταβρ αἵ οἵ εἰϊηρ ἴο ἴῃς Ατἰίτ θυ ῖ65 
οὗ Οοὐἀμεδά,᾽" 8 ςοηνϑυϑ 85 {ΠΥ ΌΥ ἱπλρ]1ο8- 
ἤοηῃ, 845 “4 ΕΥ̓͂ Εχργεβϑ8 αἰηγγηδίίοη, {παῖ ΠΟΥ 
ννόγο στρα γ ΗἸ5. Εογ 1Ε ΠΟΥ νοῦ ποῖ 
Η!5,--τἨἢαὶ 15, ἢ Ηδ νγοσὸ 1655 ἴπδη Οοά, ἴο 
ΒῃσηΚκ ἔγοπι ργαϑρίηρ - ἴπὸπὶ ψου]ὰ θ6, 848 
ΟἾγγβ. (Πο»»". Ν]., 2) ᾿ΓΓΟΒΙ5ΌΡΙν ἀγριιθ8, ὯῸ 
ἰηδσίδηςθ οὗὨἨ σις 56] αησθραίϊοιι,--ἰξ τνου]ὰ 
ΤΆΘΓΟΙΥ Ὀθ6 ἴο τοῖγαϊπ ἔγτοπὶ ἱπιρίοιιβ δηά πιδά 
ΡγΓοβυμπηρίίοη. Ης ἰ8 ἤεγὲ τεργοβεηῖθα 88 
ὐϑίαἰπίηρ ἔγοῃα ἴῃς ουϊννατά δϑϑοσίίοη οἵ 
Οοάπεκδά, ποΐ Ὀόςδιι56 [ἴ ννὰ8 ποῖ Η!5 ΑἸ Ρἢϊ, 
δυϊ οἵ Ηἰ5 ἱπῆηϊ[6 (οπαάεδοεηβίοη. ἴῃ ᾿ἰκ6 
ἸΛΆΠηΟΓ ΤὨοοά. Μορβ., ννῇο δάορίβ8 Β, [ἢ 
βἰησιϊαῦ δουΐθηθϑα ροϊηῖβ οιἭξδ {πᾳῖ, [86 
“ διρρέγ" το ὃὈ6 ΠΠυδίγαϊοα (τ. 3, τυπογα 566 
ἢϊ58 ποῖδ οἰϊθ 4) Ὀεοίηρ δεΐννδθη ἐφωαίς, ΟΠ στ 81᾽5 
Ἡυπλ τ ννουϊά πᾶνε ἤογα πο Δρρὶϊοδίίοῃ 845 
8ἃη Εχδιηρίθ, ννεσὸ ἰἴ ποῖ δϑϑυπηεὰ τμαῖ Ηδς 
15 Ἐφμαὶ “ἢ ἴδε ΒΑῖμογ. (Τὸ 58οπιεννμδὲ 
βἰ πη Αν οἴἶθος ΟἾΓΥ5. αΑ'5ο: ἤσν. 1. 1.) Τῆς 
ἱταρ] οὰ ἁβπττηδίίοη οὗ Π ει Υ̓ πογείη σοηίδίποά, 
18 ἃ}} ἰῃαἴ 18 ἴο Ὀ6 ἐχρεοῖϊθα ἴῃ ἃ ρᾶϑϑᾶσε ᾿ἰκὸ 
(η15, πογο ἴῆ6 ἀδοϊαγαϊίίοη οὗ "ῥα! Ηε ἱς, 
σοσθ8 ἴῃ δυῖ ἱποιά θη} ἴο Πποϊρῃῖοη Ἦν 
Εχανριρίε, ἴᾷε ἱπιπηεαϊαῖε πιαίζεγ ἴῃ Παπά; 
---ἰκδουφξῇ ἱπαϊγοςῖ, οἵ 1πογείογς 1655 νυ εἰ ΡΠ. 

2ῷῳ 

όορ 



ὅτο 

8 Απά δεῖὶπρ ἐουιηά ἴῃ ἔββϑῆϊοῃ 25 ἃ 
ταλῃ, ἢε δυπιῦεά δι πιβεὶ , δηὰ θὲε- 

Τῆι ἴπ6 ννΠο]6 Ὁ. γε! ἀ5. 15. 11] πιϑδαηὶηρ 
85 ἴο!]ονν8 :---“ ΤΗουΡῃ Ηὸ νναβ ποπὶ ΕἸΟΓΠΠΥ 
Οοά εἐ4ι4] νη τπὸ ΕΑΙΠοτ, γοῖ Ης ἀϊά ποῖ 
οοουηΐῖ Ηἰ5 Ὠινίηο ϑῖαϊο ἃ ̓ ἰδίηε ἴο Ὀ6 ἴεοη- 
ΔΟΙΟΙΙΒΙΥ͂ πγαβρεά; Ὀαζ οἡ {πε σοΠΙΓΑΤΥ 5ιγρρεά 
Η ᾿πιβεὶῦ οὗὨ [15 Βἱοτίθβ: "ἃ ςεηΐθηςε ο] βοὶῪ 
ῬΑΓΔ116] ἢ “ ὙΒοισἢ Ηε ὙνᾺ8 τς ἢ, γεῖ ἴθ τ 
ΥΟΙΌΓ 5 Κὸ5 Ηδ δεσᾶπιε ροοΥ ̓  (2 (ον. νἱῇ. 9). 
(ϑες υῖμογ, Νοῖθδ δἵ δεηά οὗ ςἢ.) 

7. Ειγαὶ ἀὐρεεὶ ὁ δὲ Ζογα, Ἐχανριρίο. 

Βιωΐ »ιαάφ ῥί»εεὶ ο7... 7 1.2. (566 δῦονγε), 
“Βυῖ [ὁπ ἐδεὲ εοπίγαγγ!." ΤῊ8 ςοη]η. σοη- 
{γαϑῖβ ἴπ6 υϑγὺ (“ ἐπιριθά Η:πι56}᾽᾽} οὗ τηϊ5 
ν. Μιἢ “ δΔοσουηπῖοά " οὗ στ΄ 6 :---ἰυ8ῖ 45 1Π6 
ΒΆΙΠ6 ζοπ]η. σοηϊγαϑῖθ 29 δὶ ἰοαυΐγ ΜΝ ἢ 10 δὲ 
σαἱηρίογίοια (υ. 3), δηὰ 20 γεσαγά ἐῤε ἐῤίηε 9 
οἱῤεγι: ΜΠ 10 γοραγά ονιεὶ: οτυη (υ. 4). 

»ιαάε ῥί»αο 7 ΟἹ πο γορυϊαϊϊοπῇ 1 ,1ϊ,, “61 Ρ- 
εἰοθὰ ΗΣπι8917, «αἱ, οἵ ἴ[ὴ6 ουϊνναγά τοκοης οὗ 
Οοάποδά, ἰη πο 1ποτπδίοη (45 ἴῃε. οὐοᾶϑίοῃ 
τιλσκεὰ ὈΥ ἴμε δογ.). ΑΟΝ. ΙΓ Ἔχργαβϑαβ 
ἐπε βθῆβο; ΜΗ Ϊσἢ ἰβ, [δαὶ Ης Ἰδἱὰ δϑιἀθ---ποῖ 
τε ἔδδθηςο, ὙΥὨΙσἢ 15 1ηΔ4]16ηδ0]6, οὗ Ηἰ8 Οοά- 
᾿ιοδᾶ, θυῖ--ἴπαι ΝΜ Ηἰςῆ ἰ5 τοίατῖνο ἴο πίε Ρεῖ- 
ςερίίοηβ, [5 ουξΐζνναγά τηδηϊοϑίδτίοη. Τὸ 
δΡΊγπὶ παῖ Ης ἰδίὰ ἐδὲς δϑίάε, ἱπιρ! 65. τ8δῖ 
Ης μά ιἴ ῥγετοιμἐγ---οΥ ““ Ἔχ πδηϊτοη 500" 
Ροβείἢ ἃ Ργεςοάεηΐ Ὀἰθηϊτ 46 " (Ρεαγβοη ὁ η 
[πΠ6 τόρ, {1.0 11... 25). Απά ἴο δάνδηςθ 1ἢ 5 
85 δῇ Θχᾶτηρὶθ οὗ 5 Ἰβυστεηάοτ, ᾿π 0} 165 {παῖ 
Ης μαά τὶ κιφῥύμεγ. Ιῃ τῆς Οτέοκ, π6 ῥτοῃ. 
“ ΒΙπΊ5 6] ἢ ἡ (ἑαυτόν) 15 ρῥαςοά Θπηρ αἰ ἰ δ 
δεφογε ἴμε νετῦ ; πιαγκίηρ Η15 ΕΧΑΠΊΡΙ6 85 οὗ 
πσραίίοη οὗ νοῦς, δηά ςογγεβροηάϊηρ ἴο “26: 
οαυπ τηϊηρ5 " (τὰ ἑαυτῶν) οὗ υ. 4. 

απά ἰοοῖ ὠῤοη ὀὲνι ἐδεζογσι οὔα τεγὑαμῇ] Κ1ὰ 
ΤΑ πθ ἀροῦ Ηἰΐπι.. ." (Δογ. ρατγίϊς!ρ.)-- 
“Τῆς ἔοττῃ "ἢ (81 ἴῃ σ΄. 6) Ἱπιρ 68 ἢ 6 πάω." 
--ἰϑογνδηῖ," γδίμου κ'8]ανο," σογτοϊδίινο ἴὸ 
τ 1οτὰ,"--οπθ ννῇοϑο νν}}} 15 ποῖ ἢϊ5 οννη δυΐ 
ἢ18 ἰογτά 5. Ὑπαῖ ἴῃ ἰδίῃ, ΟΌΓ ἤεϑῃ, Ης 
Ὀεοδπιε ἰῃ 1ἢ]5 ϑεῆ86 ἃ “δἰανθ, ννὯ5 ἴδιιβῃϊ ρσγο- 
ῬΠαῖΙοΔΙγ ἴῃ Ὁ, Τ,, (541. ῥανείηι, ἘϑΡε ΙΔ ΠΥ 
ΧΙΙΧ. ς, “ογπιεὰ Με ,γον»ι ἐῤὲ «υογιό ἴο Ὀ6 Η!5 
σεγυαπί" [δῖα ν0,---ΕΧ Χ,, δοῦλον, ἃ5 ὨΕΓΘΟ]; 
Ρ5. χὶ. 7, 8,1 δορδ, ἴο Δο Τρ» ἢ}: δπὰ 
15 αἰΠγπηθὰ Ὁ Η ἰπι5ε]ξ, “1 εαρις ἴο ἀο ἐῤε ἢ} 
οἵ Ηἰἶπι Τ μᾶς βεπὶ Με ([οὁδη νυνὶ. 38). Τὶ 
Η!5 ϑιισγοηάογ οὗ ἴη6 ΔΝ βῆοννα ἴπ6 (Ποῖ 
Εχαδτηρὶς οὗ 561 5 ΓΘ ΠΟΥ ἰπ 115 Πρ οϑῖ ἰοσ πη. 

(ὐομηραγίηρ “πε ἔογπὶ οὖ ἃ 5ϊανθ᾽" ἤοσϑ, 
ψῖτἢ “τῆς ἕογπιὶ οὐ Οοά, «υ". 6, ννὲ σδῃ 84 Υ το 
ΠοΓΘΙς5 οἡ ἴδ 6 ὁπ μαηά, «ΤῊΣ ΟΟΡΗΕΑΡ ἰ5 
438 ΓΘ4] ἃ5 ἴῃ Μδππῃοοῦ ; Ἴδη ἴῃ6 οἴποσ, “ΤΠ 
Μδπμοοὰ ἰ5 85 γᾶ] ἃ5 ἴῃ ΘΟυβεαῦ." Μᾶδτι- 
οἰοπιϑῖβ ((γγϑβ., Ηορι. Ν1Τ|., 2}, οἡ 1λ)οςοῖὶς 
ττοιηάς, οχρίδιποά ἄννᾶῦ ἴποϑο νυνογάβ ἃ5 οὗ 
Ὑγαϑηϊηρ τἢ6 Οἰδείριοϑ᾽ ἔδεῖξ ἀπά ϑβυςδ!κο 

ἱ ΡΗΙΓΙΡΡΙΑΝΕΘ. 11. [ν. 8. 

οάπη6 οδεάϊεπε υπίο ἀδαῖῃ. ὄνεη τῆς 
ἀεδίῃ οὗ ἴῃς ογοϑβ8. 

ἃςῖ5. οὗἨ δυπλ}!γ. (Ρεῖαρ. Ἰἴκενῖβε :--θυξ 
αἶδο ργίνοβ (Π6 {Γ} 6 56η56, “παίωγα,ι Δ Ονρε ΡΣ 
ἱπάυσοηάο.) ὅ0 {(ν ἢ δὴ ορροϑίίε υἱὲν) 
τηοάσγῃ ϑοςηἰδῃβ οχρ δίῃ, ----“ Η ε ἴοοζ ἃ ον Υ 
βδίδιου ἃπιοῆς πιεη." ὩΤῊϊ5 ονδϑίοη οὗ ἴδε 
παῖυγαὶ πηοδηΐῃρ ΠαγΪΥ πεοίβ ἴῃς σγεζαυϊατίοη,--- 
“Τὸ δο ἐδε πὐογᾷ οἔ ἃ 5'δνθ 15 οὔθ {ῃίῃρ. ἴο 
ἐαάζε ἐδὸ ἥὥόγπι οἵ ἃ 5'ανε 8 δποῖθεγ᾿ (ἢ τυ., 
ἃ5 αῦονθ). Τῆς [ο]]οανίηρ ννογάς ηπλιϑῖδὶις- 
ΔΌΪ 5δῆονν (παῖ [86 πιοτὸ ἕαςϊ οὗ Ὀεςσοπιηρ 
τηδη πιδάθ Ηἰπὶ ἃ ϑίδνε ννῆο 18 1ογὰ οὗ }} 
(566 ποχῖ τοῖο). 
πᾶ τυας νιαάς ἐπ ἰῥὲ “ζεηθοι ο77 τε) “ Ιῃ 

Ὀεςοπιίηρ,᾿" “ἴα οΐπβ πιδὰθ᾽" (ΔΡ81:ηὴ δοσ. 
Ρασίςοῖρ.).--“ Ηο ρυῖϊ αϑἰάς Η!:5 Οἴογγ οὗ Οοὐ- 
μοδα ἐπ ἑακίπσ ἴδε ἔοσπι οἵ ἃ 5ἷανε; [δῖ ἔογτῃ 
Ηςε ἴοοκ ἐπ δεεονπὶπ τ Δῃ."ἢ 

“ΦἾῃ τ1ὴ)6 ἠξεπεις ; ἢ ποῖ παῖ Ηἐς ννὰβ8 ῃοῖ 
ὍΘΡΥ ΤᾺΔΉ ; ταῖμου ἴπαἴ Ης ννᾶ5 ποῖ »πέγε τλῆ 
45 Οἴπεγ πηθη, δυῖ πιοτα ; “ ποῖ ΟὨΪΥ 5οιι]ὶ δῃά 
ὈΟΟῪ, δι Οοὰ «πὰ βουΐ δῃά Ὀοαγ ((Ἀτγβ. 
45 Ὀεοίοτγο).--- ΟΥὮὨ »η͵η," ποῖ “οὗ γιαπ, αὶ ἰ5 
ποῖ παῖ Ηδς γεροριδίοά α ν»ιαπ, Ὀυϊ τβαὶ Ης 
γεῤγεσοπιοά »ιαπλιπά. ὍΤδυ8 δε ἜΧΡργθϑϑοῦ 
Ἰοπάς ἢο ςοιυηΐοδηδηςο ἴο ϑοςεῖὶς ΟΓΤΟΓ. 

8. δεεοπά “:εεὶ οΥ δ Ἐχανρίε. 
“1π4 δείηρ οιπά ἐπ ζασῤίοη α: ἃ »αη)Ὶ Α5 

{86 3γι! βἴδξε οὗ Η!5 Εχδῃρὶε νγᾶ5 Ἰηϊγοάιιςοά 
ὉΥ͂ {86 ἀεοϊαγαίίοη οὗ Ηἰ5 δηϊεςοάεηϊ δίδϊε 45 
Οοά, 80 ἴμπεβε ννογάβ ἱπίγοάιιςς (ὉΥ {π6 
ςοηΐη. “δηᾶάὰ " [8 “εεοπά εἴλρο, σι τὴ 
ἀοδβογιρίίοη οὗ Ηἰβ5 δίαίε 8ἃ8 τηδῃ ννῆεπ ες 
οηϊογοά οἡ [Παἴ βἴαρθ. ΤῸ “““μόστηρ" (α". 6), 
(ἢ νεγῦ δηὰ ἴζηβο (ηαἱ ΠΕ σοηνου νυν μα Ης 
ΕἴογΏ Δ} αυας, 15 ἤΟΓῈ ορροβθὰ “ δείπρ γονπά," 
ἃ γε ἃπά ἴδῆδε (ΔοΥ., 85 πὸ Ῥγεςθάίης Ρᾶτ- 
ἘἰςῖρΡ.) ἴμαῖ βδιρροθῖ ψνμδῖ, ἴὴ πιοη᾿β ΕΥ̓́Ε5, 
Ης δεεαριέ. ΣΡ ἴο “ἰπ [ἢ 7ογηι," ἰϑ 
ΟΡροβοά “1 ,ωίοη" (σχήματι, “ ῥαδὲ!," 
“ ουϊνγατά Ὀεατγίηρ ,,) ;-- νοσγά υδοᾶ ποῖ ἴο 
ἀετοραῖς ἔγοπι (6 ἔμ! πε85 οὔ τῆς πιαπῃοοά 
νη Ηδ ἴοοῖκ (αἰγεδαν ἱπιρὶ θὰ ἴθ “ {πὸ 
ἔογτῃ οὗ ἃ 5ἷδανο ἢ, Ὀιιῖ Ὀδοδιισα πὸ πιδίζοσ ἰὴ 
μαηὰ τοϊαῖεϑ ΟὨΪΥ ἴο ψνῆδλίὶ Ηδ ννὰβ ΟΥ̓ πιο 
ἀϊδοογηθά ἴο 6. ἔογ ἴθ {κὸ γεάθοῇ ν6 
τοδὰ “ἔουῃά 4. ἃ πιδη" (ποῖ “ἃ τηδῃ" 
ΤΆΘΓΕΪΥ). 

δὲ ῥιρηδίορα δυραει 8.61]. ἴῺ Η15 ῬαβἌίοη 
(δογ., 48 “ ἐπιρίίεὰ Η ἱππβοὶ ) ἃ τὸΘ, Ηε 
βῃμογθὰ ἴΠ6 Εχδπλρὶς οὔτδο δωρεεν εηϊοϊποά ἴη 
ν. 3 (“ον πε55 οὔ ταϊη Ὁ). Ὑδὸ νεγὺ ἤετε υδεὰ 
γοίους υ5 Ὀδοῖς ἴο {πΠ6 σορῃδῖς ἤοιπ {Π6Γό. 

Ηϑοτο, ἴῃῆο βἴγοβςϑ 15 οὔ ἴδῃς νογὺ, νυ ῆϊοἢ ἰ5 
ΔΟσΟΣΟΙΠΡΙΥ ρ᾽δοοὰ αὔογ (ηοἵ 48 ἴπε νογὺ ἴῃ 
Ὁ. 7 Ὀείοτε) ἰἴ5 βιδήεςῖ ργοπουη. 

απά δοεαρ»ις οδεά)οεπέ ὠπίο ἀδα δ. Ἴπ 86- 
ΘΟΙΑΣπΘ (45 αὔονο, Ὁ. 7) ονϑάϊθηξ οὐϑὴ 
πρῖο ἀοθα:}." Το »παπηερ οὗ Η!5 Ηυπι}ϊῶ» 



νυν. 9-ἰτ.] 

9 ΝΒετγείογε (ὐοά αἶϑο δίῃ ΒΙρΗΪΥ 
εχαλίιεὰ ἢϊπὶ, δηά σίνεη ἢϊπὶ ἃ Πᾶπὶε 
ὙνΠΙΓἢ 8 αῦονα ἐνΈσΥ Πᾶπια: 

1. Ἴμαῖ δὲ τῆς πᾶπὶὲ οὗ |6βιι8 

ἰηῃ Ηἰ5 

ΡΗΙΠΙΡΡΙΑΝ6Ἕ. 1]. 

ἀνΕΎΥ Κηες ὁῃοι]ά Ὀον,, οὗ ἐλίπρε ἴῃ 
ἤδάνεη, δηά {ἠίπρε ἴῃ βγη, δηά 
ἐδέησε υπάεγ τῆς ελιτῇ ; 

11 Απά εἠαὲ ἐνεῖγ τοηρια 5ῃοι]ἀ 

ἴῃ [Π6 ννοτ,  1νὐκ6 ἱ. 21, 110 21;---ηὴἼοῖο (παῖ ἱξ «ἴοη ἰ5 Πού Ἔχργόβϑοα, 25 σοῃϑβί βίη 
Οδεάϊεηςε; 5 ἐεγγες, 485 τηοδϑυγοὰ ὈΥ ἴδ 
εχίθηϊς ἴο ψ]ςἢ Ηδ οδεγεά, ἴο ἴῃς υἱπιοκσῖ 
δηὰ ἢπηδὶ ροϊπῖ, δίῃ. Τὸ ἡἕΐε ἃ5 τ Δῃ νγᾶϑ5 
δοϊϑυσγοηάου ; ἴο ἀΐε ἃ5 πιδῃ ννᾶ5 56][-5οτὶ- 
ῆςο,---[ῃὸ ἀδοροϑῖ οὗ μυπλγ, [δε δἰ ῃεϑῖ οὗ 
οδεοάϊεδηςα. 

ευεπ ἐδε ἀεα!δ οΥ ἐδε εγο")] “Ὑοα, 189 
ἀοαῖὰ..." Ηἰ5 οδεάϊδηος 15 εηῃπδησθὰ ὉΥ 
Πε ἴλοῖ, [μαι Ηδ γίεϊἀοαά Ηἰπιϑοὶῇ ποῖ ἴο πηεγα 
ἀελίι, ὀχ (δὲν ἴο ἀφαῖδ ἴῃ 118 υἱπηοβῖ οἵ ΠΟΥΤῸΓ 
Δηά ἱπΠΟΓΊΪΗΥ : ἴῃ Ἀοτηδῃ εγθ5, (6 ἀφαῖῃ οὗ 
{6 υἱνε; ἴο ἴδε [ἐνν, ἴπ6 ἀεαῖῃ οὗ [ἢδ 
“γωγ:εά " (ει, χχὶ. 21; (4]. 111. 1.3). 

9-11. ΗΙ5Β8 ΚΕΜΨΑΚΟ; ὈΝΙΝΈΒΒΑΙ, 
ἮοΜΑΟΕ. 

9. ΑΞ σοά, Ηἰ5 Ηυπγ Π45 θθθη βθόνῃ ; 
85 τηδῇ, Ηἰ5 Ἀονναγὰ ἰβ8 πονν ἴο δὲ ἀθδοϊαγρά. 
1 Ης νοῦ τΏΔῃ ΠΊΡΓΕΙΥ, ἴποσο νου 6 πο 
Ἰεβϑο οὗ δυπλ γ ἰη Ηἰ8 εδίῃ ; ἢ Οοά 
ΤΉΘΓΕΙΥ, {[Πδγο νου ὃ6 Ὧο τόοπι ἔοσ γονναγὰ 
ἴη Ηἰ5 Εχαϊϊδίίοη. (ΤἼεοά. Μορϑ. οἡ υ. 8.) 

Ἡῥεγείοσγε Οοά αἂμο ῥαίδ... Ἀδίδογ, 
“ἸΒοτοίοσο 8180 Θοὰ μαίδ.. ." “ΑἾ5ο᾽ 
(.ε. “ φερογάϊπρίν ᾽ ἰηϊγοάυσεβ ἴῃς τεϑα]ξ οὗ 
ΗΙΪ5 Οδοάϊεδηςς, ἰἴ8 Κοννασά. Ηϊπογῖο {ἢ 6 
ΠΑτυδῖϊνα ἢΔ8 Ὀθθη οὗ ἐῤεέ δορι΄ς δεῖβ: δῖ [ἢ 85 
ροϊηϊ 2ῥε ἔαίδεγ ϊεγνεηςβ. ΤΠ εκἰοτίοϑ ( ἢγιϑῖ 
ΜΠ Ὶγ ἰαϊά ἀϑιάθ γε Η 5, ἴἢ δι ρ θεν ἔμ! Π655 
οὗ τιδηιοοϊατίοη ἤδη ΟΝΕΓ; ποῖ ρτασρεα ΟΥ̓ 
Η τι, θυῖ θεσίοννεά οα Η πὶ ΟΥ̓ 1π6 ΕΔΊΠοΓ. 

Ἡοτα ἰ5 δησοιιτασοπ)οηΐ (Δοςογάϊπε ἴο Ηἰ5 
βγη, “ Ηδς τθδῖ διωπόίοερ Ἀϊπλβ ΙΓ 564}} δ 
ἐχαϊεώ ἢ, ἴο δἰγοηρίποη ἴῃ6 Ἰόϑϑοηβ οἵ Ηἰ5 
861[-ΞΔογῆςο. Βιιῖ οὐ ἴπε86 ᾿ἰόϑδοῆβ ἴῃδ 
Αροϑβίῖϊα ἀοοβ ποῖ ἄννεὶ]. Ηἰ5 [πουμῃῖθ. πᾶνε 
τηοιπίοα ἱπῖο ἃ δἰρῃοῦ δρῆογα; δηὰ (δεῖ 
μπὶγ. ἴο ἱπουϊςαῖα νηοῦ δὲ Ἰηϊγοάιορά 
ΟἸγιϑῖ 5 -Εχαπιρὶθ (νυ. 5), ἢ6 ἰθανὸβ ἴο ὃς 
Ἰεαγηθὰ ἔγοπι ἴῃ σοηϊοιηρίαϊίοη οὗ Ηἰπὶ 85 
Θητἢιοπϑα ἔῸΣ υηϊνθγβ8] νν ΓΒ. 

ῥα ὀισδίγν οχαἰίϊ4] ἩΙΘΦΆΙΥ οχϑὶίθα" 
(Δου., οὔτ ““δαΐρ᾽)), 561}]., 'ῃ ἴδε Αϑοεπβίυῃ. 
ΤῊϊ5 σοπμρουηά νοΓγῦ 15 οπὲ οὗ 5: σ ]4Γ ἴογςε ; 
δ" ΦΉΜΗ τπγοῃοα δῦονε 4]} μεῖιμι "ἢ Μιΐοη, 
Ῥαγ. 1.,., 111. .8). Ηρδτὸ ἰ5 ἴπ6 ητ 6515 ἴο 
“ ῥδιωμόίεά Ηρ εἰ" (υ. 8). 

απά σίυεη δίνει α παριὸ «ὐίιερ ἐξ αὖουε... 
Ηρδετς 5 ἴδε δηξ 6515 ἴο “ ονρέοά Ηρπσεξ" 
(νυ. γη). Ὑγαηδίαῖε "βανο Ηΐπι ἴδ Νδτηθ, 
Ἐμδαῖ ὙΒΙΟΣ δ ΔΌΟΥΘ..." (40Γ., 85 ἰ4ϑῖ νοτῦ ; 
«--κλπά γί. ᾿Ἰπβογίθα, νυν Ὀθοῖ Μ55.).---δϑοῖν δῖ 
“Ναπηε"} Νοῖ, 85 ΠΔΠΥ οχρίδίη, [εϑῦ5 (ἴογ 
ἐπδῖ νν25 ξίνθη Ηἰπὶ “ Ὀείογε Η ὁ νγ85 ςοῃςεϊνοα 

-μ-..Ε" 

ἰδ οἵ “18)ε Νπιε [651:15,᾿ ἀα!.,) διιῖ “πε Νάπια 
97 [6 5115," κέπιί., ἰῇ ποχῖ υ.). Νοῖ [ΪΕἙβ|Όν ΑΗ 
(ἴον τπδῖ ννὰ8 Η 5 ἔγοπι ΕἸ ΕΓΏΙΥ ;---ςρ. [54]. νἱ. 
1-το, ν ἢ [ΟΠ ΧΙ. 219-41: [ο6] 11. 12, ΜΠ 
Κοπι. χ. 9-13; δηά 866 Ῥοδγβοὴ “Ου [6 
Οτεοά, 11., ἴν., 4-8). Νοῖ [ἴ5 δαυϊναϊθηϊ 
“ 1 ογά" (ἴογ τῇς |{κὸ σϑᾶϑοῦ). Νοῖ ΔδΔῃΥ͂ 
ΔΡΡο]ἰδίίοη οσ [Π]|6, Ὀυΐϊ (45 “ Νία»ρνιε" 80 οἔζεῃ 
ΤῊΕΔΠ5) ἃ »ιαπι οίαϊοη ἐπ αὶ γί αίπ οραγαςῖςν 
ΟΥ̓ «ἰαἰοη. Ἡδετο, ἰἴ 156 ἴῃς Ηεΐγβῃρ οὗ 4]]} 
τπίηρβ, ἴῃς Ἡοδάβῃ!ρ ονεῦ 4}} ἴο ἴπε Οπυγοῃ 
(Ηεδσν. ἱ. 2; Ερῃ. ". 22). 80 τ Ρεῖ. ᾿. 21, 
“ [οὐ] ταϊϑδεὰ Ηἰπὶ ἃρ ἥοτα ἴπε ἀεδά, δηά 
ξάανε Πί»ι σι ον." 

10. Τραὶ αἱ δὲ παρε...) Οὗ (15 χα! - 
δἴίοῃ ἴπ6 ῥώγρβουό 15, ἴο δ]ϊοῖς ἴ[ς ποπιᾶρε οὗ 
411 τοδίίοῃ. 

αἱ ἐδε παρις οὕ εσμς εύεγ ἔπε «“ῥομία] δου] 
ἜἼὴ [80 Ν 0." Τῆς Ψψογάβ ἀο ποῖ δάχηϊτ 
{6 86η86 ριιξ οἡ [ἢθπὶ ΟΥ̓ ΑΟΥ͂. (ο]] ον ίης 
Β6χ2᾽5 “ σά Νον»" δὴ" :---ν α]ρ., ἄζς., κῖνε τὶ μεν 
ἐμ ΝΝοριίρε., οὗ τόνϑύοπςοο ἄοης ἐο ἴῃ Νᾶτηθ 
]εβϑὺ5, ενεπ ἰΥ ἐδαὶ Νᾷπιθ εγα ποῦὸ τηθδηΐϊ 
(566 ποῖδ οἡ ἰαϑί “,.). Ὑ ΕΥ͂ σδῃ ΟΠἹΙΥ 5: ΚΠ, 
εἰΐῥέν, τιδῖ 

(α) ἢδογιδὶρ ἰδ ἴο Ὀ6 ἄοπο 20 [65:15 (“ἴῃ 
ἴῃς Ναπηθ," 2ιε., ἐπ ἐδε «υογεδὶρ); 45 58. ἸΧ[]]. 
4, “1 Ψ} ΒΡ ὉΡ τ πδηάϑ ἐπ 12) Ναρ»ηε:" οΓ 

(ὁ) ῥγαγογ ἰβ ἴο ὕὉε πιδᾶὰς ἐδγοιᾳϑ ἴφ 
(“τὰ τῆς Ναπλθ,᾿" ἐ.δ., ὁγ ἐῤὲ »ιφά!α! 0}; 848 
᾿Ϊοδη χίν. 13, “" δϑὶς ἐπ Μη Νανι." 

ΟΥ̓ τῃε56, (4) 15 ἴο Ὀε ργεξειτεά ἢ ἔογ (6 
50ορε οὗ τὸ ννοϊο ρᾶβϑαρε (ΗἸ5 Εχαδι ατ!οῃ) 
Γοαιυίγοα ἴαἴ Ηδ ϑῃοιϊὰ Ὀ6 Πογὰ 56ῖ ἔοσίἢ 85 
{πε Οδήεςς οἵ Δνοσϑιρ τγαῖποσ (ἤδη 85 [Π6 
Μροάϊιμη οὗ Ῥγάγοσ. ὙΤπὺ5 ἴῃδ πιοδηΐϊηρ 15, 
“ [6515 6 τηδηϊξοσῖοα ὈΥ Οοά 45 Ηδδὰ ονοτ δ]] ; 
ἴο Ηἰπὶ τ 5 πηληϊξοδίθα, ννοΓϑὮΡ 15 ἀιιὸ Ὀγ 81].᾽" 
5) Ἠξς ἰ5 ἀεβιρηαϊεά ἤεγα ΟΥ̓ Ηἰβ 

ῥιρμασι Νᾶτης ; ἴοῦ ἃ5 ἰπ Ὀοσοπιπρ μιᾶπ Ηδ 
δι πη] Η πβοὶ, 50 45 πιαπ Ης 15 β]ογιβοά. 

ευεν ἄμε “ῥομίά δοαυ...ἡ ΤὨ5 Ῥαβϑαρο 
(υν. τος, 11) ἰ5 ἰογπηεαὰ οἡ ἰϑϑὶ. χὶν. 23, 
νυ ἱ ἢ 5 ἜΧΡΓΟΒΒΙΥ αυοϊζοά, Εοπι. χὶν. 11. [ἢ 
τὸ Ρτγοριοῖ ΠΟΥ ἅγα βροόκέη ΠΥ [Ἑπονδὴ οὗ 
ΗἸπιϑο.. [ἢ τΠ15 ἀρρίςδίοπ οἱ ἴποπι, ἴπογὸ- 
ἔοτο, ἴο [65115, ννὲ ἴᾶνὸ ἃ ὑγοοῦ οὗ Ηἰ5 6 ; 
ΠΟΙ 5 αἰδὺ ἴο δὲ ἀϊγος τ ᾿πΐεγγοά ἔγοπι τῆς 
δἀογαιίοη ἤογὸ οἰαϊ πιο ίοσ Η τὰ, νν πιο ἢ ννου]ά 
Ὀς ἰἀο!αἴγγ ᾿ἴ γοηδογοά ἴο ἃ σγοδίυσε. (.εἰδ- 
ηἰΐΖ, “ γϑῖ. ΓοΟ].᾿.-- [.) 

οΥΓ {ιιϊημ5 ἐπ ῥεανεη, απά.. ἢ αῖμοῦ 
Ἐ οὲρ8;" 561}., (6 τηΐνεσβαὶ Ογοδίοη (τρ. 
ον. ν. 13), ἰῇὴ ῥεχυεη, ἰῇ σαγίό, ἴθ ἴδ6 
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ςοηξεβ5 ἴῃλι [εϑι5 (Ἠτῖδὶ ἐς [νογά, ἴο 
τἢε ρίογυ οὗ (ὐοά τε ἔδιδεν. 

12 νβεγείογε, τπῦν θεϊονεά, 85 γε 
ἢλνε αἷνγαγβ ορεγεά, ποῖ ἃ95 ἴῃ ΠΥ 

ὡπάεγαυογ ά ;--- ῬΡΓΟΌΔΟΌΪΝ (415 Τβεοά. Μ. δηά 
ΤΠποοάϊ.) ἴῃς ἀησείς, ἴη6 φιὠεῖ, (6 ἀἐεαά. 80 
Ἔσο. χὶν. 9, “1 οτὰ οὗ [6 ἐεαά δηὰ ἐεΐπρ." 

11. “πὰ τῃαῖ ξυθγγ ἰοησμς «ῥομά εοπξ:5 
ἐδῥαί.. Τῆυ5 ἴῃ6 ποπηαρε αἰν!ἀε5. 1561} 
ἰηῖο (1) 2γαγεγ ἴο Ηΐμὰ ([45ῖ «".), πᾶ (2) 
2γαΐε οἵ Ηἰτη, ἴῃ (ῃ6 σοηξεββίοη οὗ Ηἴ5 ΤΊ ]ε 
45 Ἰ,οστὰ. Τσδηβίαΐς "͵ἀπὰ ΘΥΘΣΥ Του 6 
8 811] 001: 839885᾽ (τολάϊηρ ψΙ της Ὀεδί δὰ- 
(που 65, ἔα. ᾿πάϊς., ἔοσ δου. ςοπὶ]. οὗ Κδς.). 
ΤῊι5 ἔτοσι {πε δωγβους (1451 «".) οἵ [15 πιδηΐ- 
ξοκιδιίοη, [6 ΓΙΟΥ Ρᾶ5565 ἴο [158 Μμιζβίριφηὶ. 
Οὐ ἴδπε νογὺ, δῃὰ [Π6 ςογγοϑροπάϊηρ “5}8]]} 
βινεαγ᾽ (ἢ, ὁμεῖται, 0ΧΧ..---ἰ5α]. 85 
ΔΌονο), 566 ποῖθ οἡ οσχῃ. χῖν. 11. 

ἐς ΚΕ νΘΓΥ ἴοηξαθ, ἐν. ΟΥ̓ΕΓΥ σγεδῖζαγα σαρϑδὶς 
οὗ υἱΐογαηςο, Α ϑἴγδηρθ σηιβδρργοποπδίοῃ οὗ 
ἴπο5ε ννογάϑ, 85 ιΓ 5 βηΣΥὴνς ὁ ΘΡΟΤῪ σπρμασε," 
οηςθ ἰεά ἴο ἃ ὨΔΡΡΥ͂ τϑβϑι]ῖ. Οπ {Π6 κἴγοηρντῃ 
οὗ τῇεπὶ Ρορὲ [ἰοῦ ΨΝ1Π11. καησ!οποά πὸ Γὸ- 
ἔοστπῃ ᾿ηϊγοάυςοαὰ ΌὈΥ Μείμοά!ι5, ΑΥΟΠΌΙΘΠΟΡ 
οἵ Μογσανῖα ((θηί. ἴχ), οὗ υϑπρ πε νϑγηδοι αν 
ϑἰανοηὶς ἴῃ ἴῃς οὔϊοο5 οὗ ἴῃ Οδυγοῖ (Νοδη- 
ἄεγ, " Ηἰ5ῖ. οἵ ΟἿ.,᾽ Ρογιοά Ν᾿. 1). 

15 Ζογ 4] Ηδ σοπάοσβοεηάεοά ἴο ὃο ἃ ““ἐαυε:" 
Ἧς 5 οὐνηθά Ὁγ {Π6 τηΐγοῦθο 45 “" Ζογά." 

(9 ἐῤδε σίογ 97 Οοά ἐδε Καϊδεγ)] δεὶ!., 85 
[πῸ συρτοηα οπὰ δηὰ ἰββιὶθ οὗ 4}}. ἀπά ἴδιι5 
δον ἴῃς Κεναγά οὗ Ηἰβ ουγϑος ἰδ ποῖ ἴοσ 
Η ἱπιβοὶῦ Ἱἰπιαΐοϊὶγ. Η 15 (ὐοπἀοϑοθηβιοη ννᾶ8 
ἴον ἴῃ βαϊναϊίοη οὗ πιο Ηἰ5 ὑγεΐμῆγοη; ΗΙ5 
Ἐχαϊζαϊίοη ἰ5 ἴὺγ ἴπε ρίοσυ οὗ Οοὰ Η!8 
ΕΔΒογ. 

12-|18. ἘΧΗΟΒΤΑΤΙΟΝ: ἘΝΟΟΒΚΑΘΕΜΕΝΎΤ. 

12. Ῥτοπὶ ἴῃς ςοηίοπηρίαἴίοη οὗ ΕΠ15 ] οτὰ 
ἵπ ΟἸοῖγ, ἴπὸ Αροβί!εβ που ρηϊβ ἀδβοθπὰ ἴο 
{Πὸ Ἰοϑϑθοηβ ποοάρα ὃγ ἴμε ΡΒΠρρίδη Οδυγοῇ. 
Βυῖΐ [ΠΟῪ ἀο ποῖ 5εῖτΙῈὰ Ῥᾷοῖκ ργες βοὶ Ὺ οη ἴδς 
ΒΔΠῚ6 ροϊηΐ ννῆοηςο [ΠΟΥ ἄγοϑβεα ἴονναγά8 Η!πι. 
ΤΠο τορὶς οὗἉ μπὲΐν 15 σοπηρ]εῖοά ; δηά ἢῈ πονν 
ΠΓΠ5 ἴο παῖ οὗ ἐποομγασεπισηί, ορϑηϊηρ ἢ 
ἴπ6 οηάθατηρ “ δοϊονεα. 

ἤῥογεῦογε.. ... οδεγε) ὝὍΤὮε δάνὑ. το ῖετβ 
Ὅφ4οκΚ ἴο {πὸ “ οὐεάϊεριεε᾽" οὗἨ ΟἾγϑί (υ. 8). 
“ ἈΑςσογα ΡΥ, 45 δ οὐεγεά δηὰ ννᾶβ εχαϊεά, 
80 ΡΟΙΒΟΥΟΓΘ γὲ ἰῃ οὐδείς, υηῖο “σῥυσέίον." 

ποΐ α' ἱπ τ} ῥγεσεπες. .. αὐσοης)ὺ ΑὉονα 
((. 27), ἴΠΕΥ ἅτε ἴο ““βἰδηά ἔλϑι " ἴῇ ἘΠΊ, 
ΨνΠΟΙΠΟΥ Πα νἱϑ15 {Π 6 Πὶ ΟΥὉ ηοΐῖ : ἤΘΓΘ, ἴο ννοῦκ 
τον γάβ {Ππεὶσ βαϊναδ!οη ἰγγοβρεοί νεῖν οὗ Ὠΐπὶ; 
ἴο ΟὈΌΘΥ͂ ποῖ ΟἿΪΥ ἴῃ [5 ΡΥΌΒΕΠΟΕ ; ΠΑΥ͂, ἕασίποτ, 
Ποῖ ΠΊΘΓΟΙΥ ἰῃ ἢ5 Αὔῦβθεποθ α. «ὐεἰ α: ἴῃ ἢϊς 
ὑπ Ὀυΐϊ “»πμερ »ιογε." (Το “45᾽᾽ οὗ 

εο., [πδουρὴ ποΐ ἴῃ (ἰοά. Β, 5 ΔΡΪΥ 50}Ὁ- 

ΡΗΙΠΙΡΡΙΑΝΞ5. 1]. [ν. 12--ΙΔ 3. 

ΡΓέβεηςε οἡἶΐγ, θυῖ πον τιιοἢ πλοῖα 
ἴῃ ΤΥ ὔβεησθ, ψογκ οὐ γουγΓ οὐγῃ 
βαἰνδίίοη νντἢ ἔξαγ ἀπά {γε Β] Πρ. 

12 ΕοΥ ἴἴ ῖ56 (σοά ψΠςἢ ννογκειῃ 

Ρογίεά.. -ἼΒυ5 πε ΙΔοκ οὗ διῖ8 ρεγβοῃαὶ 
ἸΠΠυθησς ἰ5 ἴο 4! κοὴ δὲ οηος ἴδειῖγ εἴοτγίς 
ΟἹ {Πποὶγ οννῆ ὈσδΠδΙΕ, ἀπά {Π6ΙΓ 5θηϑο οὗ ἱπὶ- 
τηοάϊαῖϊο ἀδρεπάθηςθ οὐ σοή. Μοζϑθονεσ (85 
ΟἾγγ5. δ 45), 1 νν}}} ἴοϑδε νυβεῖδοσ ΓΠΘῚΓ 
οὐϑάϊδηςσθ ννᾷ8 ἔοσ ἢϊ5 58 Κ6 οὕ ἔοσ σοί δβ. 

«υογὰ ομἱ] “ (οπίϊπυς ἴο [18 σοτηρ]οίίοη " 
(πρ γὴν παῖ 1π6 νοσκ ἢᾶ5 δε ΔἰγοδαΥ 
ςοπηπιοποθ). “ Βερυη ἴῃ ποτὶ" ὉΥ Οοά, [ἴ 
5 ἴο 6 Ὦγ Πἕρι " ρογίογπιθά ἢ ἀπο ἴδε οηὰ 
(ἰ. 6); γεῖ, ἃ5 γγὰ όσα ἰθαᾶσγηῃ, ΌῪ ἐῤεηε,---οσ 
Ης ““νόοσκϑ ἐπ ἐρε»ι" (ῃεχῖ υ".). 

οι οαυπ “αἰυα θη} 14., γον γομκγεοίαοε ; 
(1) 85 ποῖ ἀεροπάϊηρ οὔ τῇδ, (2) ἃ5 εὐδδϑ θὰ 
Ὀγ Οοὰά (πεχῖ υ.). 

«υἱὸ αν απά ἐγεγιδἰη)] ΜΝ οτάβ8. εἰρηὶ- 
Ποδηΐ οἵ οδϑάϊεηος δᾶροσ ποῖ ἴο δι. ὍΤΉΡΥ͂ 
οὐοσυγ Ὀυΐ ἴητῖσο τῇ Ν.Τ᾿.,---ογο, 2 Οου. Ὑἱ}. 
15, ἀπά Κρ]. νὶ. 5,--αἰννᾶγϑδ 'ἴῃ γεϊδίϊοη ἴο 
οὐεάϊεηεε; ἃ5 ἴῃ |{κ6 Ὄχργοοϑίοη πη ΟΟΤ., 
“ϑέγυε ἴῃ ΠΟΒῸ ψΠῈ ,καγ, δά σεϊοῖσο ἢ 
ἡγε»ιδἑη " (5. 11. τἰ7--τὲν φόβῳ, ἐν τρόμῳ, 
ιχΧΧ... 

18, ον ἐξ ς Οοά α«υδίερ «υογλόέρ ἐπ᾿ γοι] 
Ηοτὸ 5 (1) εποοιυγσαροπιοηΐ ἔοσ ἴπ 6 “ ννοσκίηρ 
οιξ᾽" (ο ἰαϑὶ Ὁ... “ὙΠουΡΙ 1 πὶ δὺυϑβεηΐ, 
Ης 15 ἐπ γοι (πηοῖ ΤΛΟΓΕΙΥ “ αριοης γου, 
Ὀυϊΐ ὁπ 64ςἢ}, ἴο οδηδῦϊς γου,---γοῖ 50 85 
ἴο φυΐϊοκοη γδίμοσ ἤδη βυρεγϑθαθ ὙΟυΣ Οὐ 
εἴοτί5." -- ογὸ 15 αἶδο (2) ἴδε ρστοιιηά οὗ ἴῃ 6 
ἔραν δηά τγοτθϊηρ "ἢ (,4ὁ.). Ὑ6 σοπϑοίοιιϑ- 
Π655 Οὗ ἴπὸ Ὠινη6 ἰννόσκοῦ ἰηΐη)565 [ἢ 6]6- 
ταθηΐ οὗ το] ρίουϑ ἄνγὲ ἰηῖο ΘΥΘΓΥ πιονοπιθηῖ 
οὗ της (Ἠσιβίϊδη ᾿1ἴδ. 

[π᾿ (6 Αροβίϊθ᾽β νίαν, τ οτα 186. ἢ0 Ορροϑβὶ- 
ἴἴοη Ὀδεΐννοοη τς ἀιγ οὗ ““ ψογκὶπρ οὐ οπε᾽: 
οαυ 5ΔΙν Δ οη " δηά ἴῃς ἴγυῖἢ οὗὨ Οοα"ν ἰῃ- 
ννοσκίηρ : δοΐννθοη ἴῃς ἔδαςοϊ οἱ “εεςυ  δηὰ 
{ῃ6 ἀοςίτίηο οἵ γε. ὙΠΟΓΟ 15 ΠΟ πεοὰ ἴο 
ΥΘοοηςῖ 6 τΠθπὶ; ΟΥ ἴΠ6 ΠΟΠΙΓΑΓΥ, 6 4551} 5 
{Π6 ἰδτίου 85 (ἢ6 σγουπὰ οΟὔἝΠ 6 ἔοστηεσ (ἡ Δ ογκ 
ουῖ. .. μῶν τὸ ι5Κ σοάὰ ΨνΏΙοΒ ννοσκοῖῃ ἴῃ 
οὐ). ὍὙὴὸ δϑϑύσγδησε οὗ σσγᾶςςὸ ψόοσκίηρ 

ἴῃ ἢἰπὶ 18 ἴο Ὀε ἴῃ6 (τι ϑἰδη 5 ᾿ἰποθηῖνο ἴὸ 
Θχοῦς 86 ἢΪ5 ἔγθονν}} ἴῃ οσκιης. 

δοίῥ ἰο «υἱ]] ἀπά ἰο 40] “ἼἸο ψὶ1]1]} δαὰ ἴοὸ 
ὍΟΥ Κ᾽; δάΠὴ6 νεγῦ (ἐνεργεῖν) 45 ιι56( φαγ]οῦ 
ἴῃ [86 Ξξεηΐθηςε οὗ σοῦ"; “ψογκίηρ,"---ἰἴ πηθδῃ8 
ἐζο ψότκ ἐὔεείμα ν᾽ (οἵ “το τἸνοτκ ἡ" ἢ). Τῆς 
σἤἴδηροε ἔγοπῃ “ «υογὰ " ἴο “4ο0᾽ ἴῃ ΑΓ. οὔ- 
ΒΟ. Γ658 ἴδε πηδδηίηρ ; δπὰ Ψυϊς., “ ρεγἥέογε " 
ΔοῖΌΔ}}} πιϑ!οδάϑ: 848 (οσῃ. ἃ 1 ἀρ. (ἐπ ἠοε.) 
Ῥοϊηΐ5 οι (5 διε ρ ΟἹ 1,41. “ ορεγαγὶ ᾽.). 

“(Οοά Ψογκδ π᾿ 0.5 4Ἰ1Κ6 ἴῃ ἱπδρι σης ΟἿΥΓ 
«υἱἱ!, δηὰ ἴῃ πα Ό ης 8 ἴο «ὐογζ. [πῃ 186 



8 Οε, χὼε- 
«Ἅπν΄. 

γ. 14---κ16.] 

ἴῃ γου Βοιἢ ἴο νν1}}} δπὰ ἴο ἀο οἔ λέ: 
δοοά ρἰδάβιγε. 

14 [)ο ἃ] τῃϊηρβ τοις πιαγπιατ- 
ἱηρβ δηά ἀϊδρυτίηρβ : 

Ις Τα γε ΠΥ δὲ δ ]Δπ16 688 
ἃηΔ4 ᾿βδύμηεββ, ἴῃς ϑοῆς οὐ Οοά, 

ῬΡΗΙΠΙΡΡΙΑΝΦ. 1. 613 

στους τερυκε, ἱπ {πε πιάδε οὗ ἃ 
σγοοκεά ἀπά ρεύνεγβε παίίοη, Δπιοηρ 
ννηοπὶ γε βδϊηε ἃ8 ᾿ἰἰρῃϊ5 ἰπ [Π6 τον εἀώισ 
ννοῖ]ά, ᾽» 

16 Ηοϊαϊηρ ἔοσιι τῆς νγογά οὔ "τ ; 
τῃλῖ 1 πηΔΥ τε]οὶςς ἴῃ τὰς ἀὰγ οἵ (τίς, 

ϑνοτάβ οὗ οὐσ Αὐτοὶ Χ.., οἰοβοὶν ἔρον πα 
Αὐυκυπῖπο (ὁ 1)ς Οτγδῖ. εἰ 1,10. Ατὸ.,᾽ 17), “ἩὙν 
πᾶνε ΠΟ ΡΟΨΕΓΙ ἴο ἦο μοοά ψοσκς... ψν]ἢ- 
ουἵ [πὸ Οταςς οὗ Οοά δ΄ ΟΠ γίϑιὶ ργενοηϊίης 
5 ἴῃλῖ νγὲ ΠΊΑΥ πᾶνε ἃ γοοά ψ}}}, δηά ννογ- 
πᾳ ἢ 5 ἤδη νγὰ πᾶνε ἴπαΐ σοοά ν]]} ἢ; 
δοσογάϊηρ ἴο ἴἢ6 ἐαηλ αν ἀϊσιϊηςτοη Ὀοΐννοθη 
γευεμλης δηὰ απο σίίης στὰς. ΤῊ οχρίδηδ- 
ἴἴοη οὗ ἢ τγ5., “ ΜΝ ΒΟΠΘνΟΥ νὰ ἤλνα ψ 16 ά, 
Ης {Βογοαβῖοῦ ἰποτθαϑ8β ἰπ τι5 βυιοῖ ννἢ}},᾿ ἀο65 
ποῖ τρῶς ὕθδοκ ἔγ ὁπουρὴ ἴο ἴουςῃ δὲ 
8οιιγο οὗ ἴΒε “ ροοά ν}}}. ὙΤβαῖ οὗ Ρεΐαρ., 
85 πιίρης δὲ ὀχρεςίοά, 4115 υἱζεν!ν ψάς οὗ ἴτ: 
“Ἥξ ψότκϑ8 [1π ι.ι3]ἴο νν}}}, ὈΥ ρεγβυδάϊηρ δῃηὰ 
Ῥτγοπι βίη Γενναγά 5." Εδγ οἴμπογινῖδα ΓΤ ΒΘΟΡΥ]., 
“ Οοὰ ν}}}} ἀο τῆς ψῇοϊε ννοῦῖ ; ἔογ Ηδ ἰἴ ἰ5 
ὟνΒο θοΐῃ γμῖνεβ ἴῃ ἱπιρυ θα ἴο νν}}} ννμαΐ ἰ8 
ξοοά, ἀπά δτίηρϑβ ἴο ρᾶ58 ἴὸ ἀοίηρ οὗ ἱἰ" 

97 158 σοοά ῥρίεαιμγε) 1, 1ἴ., “ )ὸν δε “αἦε 97" 
Α51Π6 εηά οἵ (ἢγϑ[ 8 Εχαϊϊαϊίοη 15 [Π6 Εδίμοσ᾽ 5 
Οἰογυ, 80 ἴῃς επὰ οὗ ἴπ6 (γι ϑιδη 8 βαϊ ναϊτίοῃ 
8, ἴο ἔ1Π] 6 γγασίοιιβ ρυγροϑε οὗ Ηἰβ ΨΝ1]. 

14. «υἱϑομῖ »ηιμγιμγίηρ, ἀπά ἀἀϊεῥμῥίηρ) 
1ώ., αφαϊπε! Οσοα, πη, Οἵ τὴο ἴνγο ποιῇ, 
πε ἰὈγΠΊΕΥ τλοᾶη5. “ οιιναγά οοπιρίαἰηΐπε,᾽" 
(ῆ6 Ιαἴΐεγ, “᾿ηννατά αικσϑοιοηϊηρ." ὙΤΠα 
““οὈράϊεηςε᾽" Γεαυϊγεά (Ὁ. 12) ταυδῖ δ6 σἤθογ- 
ἔα], ποῖ πιεγοὶγ ἐΟΥΤΏΔ].---ϑοπλα ἱπίογργεῖ τ} 6 
ννογάβ οὔ ἀβϑεηβίοηβ ωμοῆσ »ιεῃ (ἃ τονοσβίοῃ 
ἴο {6 τορίς οὗ επὐ2γ). Βιιξ τΠϊ5 τηΐθ565 [ἢ 6 
τείογεηοςς ἴο (ἢ6 δχδηρὶς οὗ ἰβγδοὶ ἴῃ τδ6 
ΜΠ] ἀοτπ655 εοηϊδιποὰ ἰπ ἴῃς ννογά8 :--- ρ. 
“ΓΙ Γι "ἢ (γογγυσμῶν), Εχοά, χνὶ!. 3, 
“{Π6 ῬΟΟΡΙΪΘ »ημγημγεά " (διεγόγγυζε) ; 566 4150 
Ὠοχῖ σν. ἀπὰ ποῖθ. Νὼὸ ϑβυςἢ ἐχργε πιδηζίοη, 
5 ἴῃ ἴῃ6 ρά4γ4}16] ραβϑᾶζθ, ᾿ ὐυ. χ. 5-ἰ11, 15 
Βογθ τηδείθ οἵ ἴδ βίη δηά ριιπίϑῃπιθηῖ οὔ 
5ε] : Ὀδσδιιθο, ῃογοᾶ ἴθ (ΟοΓπιίδη8 
Ὠεδράθρα τεθυκο ἔρον δοΐυδὶ οἴδηςοβ, ἴῃς ΡΗΪ- 
Ἰρρίδηβ ἀγὸ διιῖ ἴο Ὀ6 Ἔχβοτγίϑα, 858 “ σβ] άγθη " 
(πεχί υ.) ἀραϊηδὶ οἴεπαάϊην ((ἢγγ5.). 

156. ΤΡαὶ γε »κπαν ἐκ δίανιοίεσ. απ βαν»ηἶρι.} 
Ἀδίμπεγ, “80 88 ἴο Ὀθοοτλθ᾽" (ἰπιρὶ γηρ ργο- 
ὅτε55 ἰονγαγάβ Βοοσ 116). Τῆς τοδάϊηρ οὗ 
σδς. (γένησθε) 185 Ποῖε ἴο δ6 ῥτγείογγοά, ἃ5 
ὈοτοΥ συρροτίοα, «δπὰ 8ἃ5 πιοῦε ϑἰγσηἰβοδηΐ 
ἀπαπη ““ Ὀς " (ἦτε) οὗ ΑΙ. “Βίπιοὶοβϑ " (ἐπ 
γγ|6 1} 4741): " ΠΑΤΤΉ 655," -- ΤΑΙ ΠΟ “ βίοοῦθ᾿" 
(45 πιᾶγῃᾳ.), |1{., ““υηπηχοά," τπθησς “Ριιγο᾿ 
(ἐπαυαγα()}; βᾶπὸ ννογὰ 885 Μίαῖί,. χ. τό 
(" δαγ»ηἶδι: ἃ5 ἄονεβ ᾽). 

ἐῤε “οη9 977 Οοά, «υἱδδομέ γεῤιιζε} “ ΟἸΣ] τ θα 
οἵ Θοἀ" (ομέ “204 5). Ὑπεὲ ϑοὴ οἵ Οοὰ 

“ οὐεφγεά," Ὀδοοπλίηρ ἃ ““ἰατυε" (υυ. 7, 8). 
νε νῆο ἅγὸ ““ἰαῦυε:, 1ὲ ννὲ Ἰϑράσῃ οἵ Ηἰπὶ ἴο 
“ οὐδν " ΜΠ ΠΡῚΥ (συ. 12,14}, θοσοιης “ εὐ - 
ἕγεη οὗ Οοὐἀ." “Τῆς 5[ανθ ΠῚ ΓΤΊΙΓΒ (τ. 14}: 
Ὀιυϊ παῖ βοὴ ννῖ}} πιυγπλιτ, ννῆο, νῆθη δδουΐῖ 
ἢ8 ἐδίῃογ᾽ 5 ψόοσκ, ννογκβ αἷϑο ἴοσγ ἢἰ πη 1} 
((γγ5.)--- νι δουξ τοῦυκο," Ὀεζίογ “ππ- 
18 1ι810,"" 511 Εἰγ ἀϊ ογίηρ ἔγοπι “ δίαγιο- 
ἐκ: :. ἀθονὸ. (ὅθε ποχί ποῖβ.) 

ἐπ ἰδὲ »"μάδὲ οΓ α ἐγοοζεά απά ῥεγυέγ!ς παᾶ- 
40] Ἐεδὰ “βομοσδιϊου." Ὁὴ6 τοΐίοσεπος 
ἴο Ο.Τ. 5 σοπίππε. ΟΡ. (Π6 βάπιὲ ννογάς 
ΔΌΡ]Θα ἴο ἴϑσγδοὶ, θυῖ. χχχὶϊ. ας ; 511}] σἰοϑοῦ 
ἵπ ΧΧ. (οὐκ αὐτῷ τέκνα, μωμητά, ἸπΣ 
σκολιὰ καὶ διεστραμμένη),---“ ηοῖ Η!ς ἐῤηάγοη, 
ὀϊα»κπαῤίε, ἃ «γοοξεά “πᾶ ῥεγεγ:ς πέπεγαιοη." 

)ε «ρίπε ὧἂ ἐμσῥίς ἱπ ἐδε «υὐογ!}] “Ὑ0Ὧο Ὁ" 
ῬΘΑΣ" (φαίνεσθε, ῃοῖ φαίνετε): ποῖ ““«ῥίσιε,; 
85 οὗ {61 οννη ἰἰμἢϊ οὐ ἔογ {Πεῖὶγ οὐνη ρίοσν ; 
διιῖ “ πρῥεαν,᾽ ἅτὸ δθδθη Ὁγ μίνίπρ ἕοστῃ (σοά᾽ς 
με δε τη τηθπὶ. “1 85, ΡΓΟΡΕΟΥ͂Υ “Ἰυπλῖπα- 
Τί65. τῆ6 84π|δ ννογά 828 ιἰ5οὶ ἔοσγ τῃ6 
δεανεμγ δοάϊε:, Οεη. 1. τό (ΧΧ.)ὺ. ΤΟ 
δαἀάδαά 'νογὰβ "ἴῃ ῤε «υογἱ 4." ϑδυρρεβῖ παῖ 81. 
Ῥαμὶ ΠΑ Ππεῦα πηθᾶη ἴδιεϑε; 50 πιοϑῖ ᾿οπι- 
τηρηίδῖογσθ. Βυῖΐῖ δυςῇ σοιπιραγίϑοη 8 5ΌΓΕΪΥ 
ἴοο πὶρἢ ἴου ϑαϊηΐβ οἡ θάσίῃ,---πηθεῖ ΟἿΪΥ ἴοσυ 
(86 ε]ογιῃθὰ (4η. χὶ!. 2; Μαῖξ. χῖ. 4.3). 
Ηὸ 5615 γδῖπου ἴο ἢᾶυθ ἴῃ νον εαγίῤὲν 5 5. 
ΓΟ». {δὲ “ σῥὲ οὗ ἐῤεὲ αυογ 4," ἀπὰ ἴῃς ᾿Ιρῆεεω 
“ εαπμά ες," οἵ οὐὖν 1,ογα 8 ννοτάς, Μίαϊϊξ. ν. 14, 
15 (ὙΠΕΟΓΘ 566 8116); 4150 [08 ν. 35, “"ΗὲξἊ 
[(ἢς Βαρι5[] ννὰβ {ἴπ6 θυγηηρ δηαὰ οδέπέης 
ἐλο δὲ, 1.6. ἰαπιῦ. 80 Βοζᾷ ἤεῖθ σοηάογ8 
“,π.ώ9." ὅεςὲ Αὔρ. ΤτἊοηςῇ, ὁ 5γη. Ν.Τ.  .. Ὁ. 

16. οί “ογιὁ ἐῤὲ «υογά οΓ 32] ΤΙ5 
νετὺ (ἐπέχειν) 5ἰσηλῇοβ ““εχιεηάίηρ ἴο οἵ εΓ5 "ἢ 
(οοὐ, ἀγίηκ, οὐ ἴῃς ᾿κϑ, 580 εκ. Η ογηου, “ 1]. 
ΙΧ., 489); ἀπά πιδὺ πεγο, ἴῃ σοπηδοίϊίοη 
ἰλϑὲ υ., πιθᾶῃ “ἀμ ῥίαγιπς ἴμε ννογὰ οὗ Πἴ 
(ἴο κῖίνε ἴο οἴμετϑ [πὸ “ἠδέ οἵ δε," ορ. 
]οδη 1. 4: νἱῖ. 12. Υεῖ τς τεπάογιη. 
“Πο]άἀϊπρ μι" (Η δργςοῖ., ". ν᾿, κρατεῖν) ΘΕ ΙῚ8 
ΤΏΟΓΟ δια ]6 ἴο ννμαΐῖ ἰοϊ]ονν5, πιοδηΐϊηρ “" ΡοΓσ 
δονθῦηρ ὉΠῸ] ἐδε ἀωγ Γ᾽ ἐδὲ επά." 

ΕἸΤΠΟΓ οὗ [Π656 15 δεῖῖογ ἴπδη (86 ᾿πίογργο- 
ἴδίίοη οἵ ἝΟἢγγβ., ἄς., ““ ροπϑοβϑίηρ," 2.2.) 
“ἰ βροίης ἴδ γε ροϑβ685." 

ἐῤαὶ ] γἨιΩ} γεϊοίες ἐπὶ δε (αν 97 Οῤγμ Τλῖ, 
ΠΈΕΟΥ ἸΔΊΟΥ Οὐ ΟἸΟΥΥΪΩ ἴο τ Δρδὶηδί 
89 ἀδΔγ.. . Αδονο, 2ῤεὶγ “ φ]ογγὶπηρ" 18 
ἴο ὃ6 ἴῃ δίνῃ (1. 26); ΒΕΓε, δὲς “βὶοιγίῃρ "15 ἴο 
Ὅε ΠΠΔΙΥ ἴῃ ἐῤονι. ΕΣ Ὀοΐἢ, ορ. 2 ΟὐοΥ. ὶ, 



πᾶς 1 Πᾶνα ποῖ γτυη ἰῃ νδίῃ, πείι μοῦ 
Ἰαθοιγεὰ ἴῃ νδίη. 

17 Ὗελ, πὰ ἰ( 1 ᾿ὲε Ἰοβεγεά ὕροη 
τῆς 5δογῆςε δπά βεγνίςς οἵ γουτγ ἔδιτἢ, 
ΓἼογ, δπά γε]οὶςε νγίιἢ γου 8}]}. 

18 Εογ τε βᾶπιε σᾶυβε 4]50 ἀο γε 
͵ογ, Δῃὰ τγεοιςς νυ ἢ πΊ6. 

14.--- “Ὑῇς δῪ οὗ (ΟἾγϑὶ," δ58 1. 6, το. 
Τρεγο, ἢὰ Ἰοοῖκϑ ἴο [Πα [δᾶγ ἔογ {πε σοτπρ!εζίοη 
οὗ Οσοά᾽ 5 ψοτγκ ἴῇ ἴποπὶ; δεέγε, ἕογ 18ε βηα] 
ΔΡρτοναὶ οὗ ᾿ἷ5 οὐνῃ ἰδθοιισ θοβίοννθα οἡ {8 6π). 

ἐραὶ 1 ῥαυε ποὶ γμῶ ἰὩ ααἦι})} Ομ. ΟΔδι. ἰ". 
2: 4150 Ροϊγοδσρ, “ Αἀ ΡὨΠΡΡ., ΧΙ. Ηετχε, 
Δη4 δεῖονν, ||. 12-.4, ΨγΜὙῸ ἢν ἢ158 ἔδυ δῦ 
τηείδρμοσ οὗ ἴδε ἰοοΐγαςθ, 851 ΟΟὐυ. ἰχ. 24, 
2512 Τίμλ. ἱν. 7. Τγδηβίαϊο, "ἀϊὰ ποῖ σππ" 

"(8ογ.). ΗὌθ εοῃοεῖνεβ ΠἰπΊβε} 85 δἱ ἴῃ εηά οἵ 
ἢ σουγβο, Ἰοοκιίηρ Ὀάοκ οἡ ἰἴ. 

17. 7εα, απά ἐγ 1 δὲ οὔεγε4] Ττδηβὶαῖς, 
ἜΝ ΔΥ, ἰζ οὐϑὴ 1 δὶλ ρΡουτϑὰ ΖοΟΥΒ᾽" (85 
ΤΏΔΓΡ. ; 80 ΟΙά [,41., ““όσγ!"), ἐ.Φ., ἃ8 ἃ ἀτιηκ 
οἴἶετγίηρ. [ἡ ᾿ἰαϑῖ υ., Ἰοοκίπρ ἑογνναγὰ ἴο ἃ ὕγο- 
Ἰοηροϑά 116 οὗ δούνιςθ, ἢδ δηςοραῖθ5 (ἢ 6 “ιεέμγέ 
“ἸοΥγηρ ὁ οὗ ἴμ6 τεϊγοθρεςϊ δῖ ἰἴ5. οἱοβε. 
Ηετο, δ ἔδςεϑ (ῃῈ οἵμεῦ αἰϊογηδίϊνο, οὗ βΒρεθαν 
τηΔΥΎΓάοπι ; δπα 5 Π]]οὰ ν ἢ ῥγενεη! “ ἸΟΥ ̓  
ἴῃ ἴη6 πορϑ οὗ ρὶογ σιηρ Οοά ὃγ τῆς Ἰ᾿ιδατίοη 
οὗ ἢϊ5 Ἰεδοοά. Ὅς ἴδηβϑε δηά πιοοά (Ρτέ8. 
ἰηαϊς.) οἵ ἴπὸ νογῦ, ὄχργεβ5 ἃ Υἱυ Ϊγ σε ζεὰ 
δηὰ ρῥγοχίπιαῖθ σοηίροποΥ ;---ποῖ (45 806 
Ἔχρὶδιη) ἃ σοηξζίπυοιιβ αγίηρ ἀλη Υ (845 ἰξ, 
ΦἸΒΟΟΡΗ 1 ἀνε δείηρ Ροιιγοὰ ἰού." ΟΡ. 
2 ΤΊΠπ. ἵν. 6, ννῇογε ἴπὸ βδογησθ, ΠΟΓς ογοβθθῃ 
85 Ροβϑίνίθ, 15 (ὉΥ ἴπ6 5ᾶπιὲ νϑογθ) δηηῃοιηςεά 
85 ἱτηπλϊηθηΐ : δηα 566 [ηἰτοά,, δ ΙΝ, Ὁ. 

φροπ ἐῤε «αογίβες ἀπά σφγυϊο ΟΥ γον 2411} 
Τῆς “υαργίβεε" σοηδίϑίθ ἴῃ {ποῖγ “ΔΓ ἢ 
δε οὗ δρροϑιτἰοῃ), δῃηὰ Ἴοηβδθαιεηΐῖ 56] - 
ΘνοῖΐΪϊδῃ. 86 ““ογυΐτο ἢ" -ποΥ “ τη] δῖ γα - 

τἴοη "᾿---ἰβ τὴς δςῖ οὗ οβεγίηρ παῖ βδογιῆςθ. 
(Εογ ἴδε ςοπιπιοη γί. (τῇ) 566 ποῖε οἡ ἱ. 7.) 
ϑοπιθ, ἰεὰ ὈΥ ἴθ δηδίορυ οἵ Ἀοπι. χὶϊ. ὡ, 
νοῦ (Ο γιϑιίδηθ ἀγὸ Ὀοβουρῃΐ ἴο “ ργοβδθηῖ 
{πεῖς Ὀοάϊθ58 ἃ ἰἰνίπρ βαςγιῆςο," υὑπαογοίδηά 
{παῖ πεγο (6 ΡΒΠΙΡΡίαΠ5 ἀγὸ {ποπηδεῖνεβ [ἢ 6 
ΒΑ ΓΙ ἤσογβ. [ἴ 15 Ὀοῖίογ, μόννενοσ, ἴο σοραγὰ 
[Π6 ΑΡοϑβίϊθ 25 ρουξογπιίηρ ἴδ “τη! η!βίγαςο ἢ 
(λειτουργίαν ;---ορ. Κοπι. χν. τό. ψγνἤθγε ἢς 
ΒΡΟΔΚ5 οὗἁ ΠΙπΊ5ε] ἢ 45 “ἃ πΊ]η1516Γ,᾿᾿ “Ὃ ΤΙ Πσῖοσ - 
ἴηρ " (λειτουργόν, ἱερουργοῦντα). ἼΠῈ ννο 8 
[ἢτ|ι5 ΠΟΠΥΘΥ͂ ἴπ6 ᾿πηᾶχο ΟΥ̓ ἃ ὑγιεϑί 514}η νυ ἢ }}6 
5δογεοϊηρ. ΔΟσοτγαΙ ΠΩ, “ οη [6 βδοτιῆςε οὗ 
{Ποῖ ἢ, ΜΉ 116 πὸ 15 οβογίηρ ἴἴ, ἢΪ5 δ]οοά 
8 Ροιιγοά ἔοτῃ,--τὰ ἄγ πκ οὔετγιηρ, ἴο θ6 τῆς 
ςοπιρίεπιοηΐ οἵ (ἢ οἴπεγ. “ Οη,".-- ποῖ πιογοὶγ 
“  η ααάδίδῖον ἐο" (45 ἀτιηκ οβεγιηρ5 τηάθγ ἴῃ 6 
7,»ὩΔὺὰυὺ νοῦ ποῖ πηδάθ δίοπθ, διυῖ τορεῖῆοῦ 
νυ ἢ οβθγίηρ οὗ ἔοοά,--- Νιιπιῦ. χν. ς-- τον); δὰ 
Ἰξογα ν “ ἀροη ἴῃς 5δογίῆςς," δοσοσάϊηρ ἴο [Π6 

ΡΗΙΠΙΡΡΙΑΝΞΘ. Π. [ν. τη--- 20. 

19 'Βυῖ 1 ἐγυβῖ ἴῃ τῆς [μογὰ εβας "τ, 

ἴο βεη4 ΤΊ πιοίπευ5 5ῃογΥ ἀπο γουι, 
(πλι 1 αἰδὸ πιᾶὺ ὃς οὗ ροοά ςοπιίοτϊ, 
ψ ΠεΠη 1 Κπον γουγ 5ϊδῖς. 

ΗΠ] ᾿ ἼΟΣ 20 ΕοτγΙ ἢᾶνα πο πἴδη ἢ Και πάςο, ον 
Ψῆο ΨΜΠ πδἴμωμγα!ν σᾶγο ἴὼγ γουζ κε. 

δῖδῖδ. 

Βοδῖμθη οἰϑίοιμ, οὗἩἨ σοῦγϑδο ἔΔΙΉ ΙΓ ἴο ἴἢ6 
ῬΒΠΙρρίδηβ, οὐ πιακίηρ ᾿ἰαϊίοη οὗ ννῖπε ὠρορ 
[ἢς 5ἰδίῃ νἱοῖϊϊπι. (Ηοπι. “1ἰ.,᾿ 1.,. 462; ΧΙ., 
775. 

Νοῖ οἡΪγ 186 πο οὗὨ δὶ5. τηλγίγγάοπι, δι 
ἴἢε γ»ιαππεῦ οὗ 11---ηοἵ ΟΥ̓ σἴοηίηρ, ΟΥ̓ ἤτο, οΟΥΓἹ 
[86 ογοϑβ, θυῖ (88 ἃ Ἀοιηδῃ) δΥ ὈεΒοδάϊη;--- 
5. ἤει ἔογεβῃδάον θά. {Βρ. ΝΝν ογάβννοτίι!.) 

1 )ογ, απ γελοῖος αυἱὸ γομρ αἰ “41 ἢδνα 
ἸΟΥ͂ ἴῃ οοσγίηρ τὰν δ]οοά, ἀπά 1 βῆαγθ ἴῃ 186 
70Υ οὗ ἴδε οἴετγίης οἵ γοιγ ἔτ} ἢ (8ες ηεχὶ υ.). 
Αξαϊη “γου οἱἱ 85 ἱ. 4, ἄς. 

18. ξὺν δὲ “αν ει [9 ἀο γε... .} 
“Απὰΐῃ [9 ΒΘ ΤΌΔΏΠΟΥ ἀο γ6 8180... ."; 
ἐ.ς. (45 δϑονθ), “Κεδοϊςθ ἴῶ Ὑόῦγ οῇεσίιηρ, 
Δηα 5Π4ΓῸ ΤΩΥ͂ ἸΟΥ ἴῃ τηϊηθ." ΤὌΠΘΥ ἃγὲ ἴο ἢδνε 
ποῖ ΟὨΪΥ (85 ἰ. 25) Μιίίωγο ἸΟΥ̓͂ ἴῃ ἢΪ5. ργθϑθῆςεξ, 
υυῖ γεσεπὶ ἸΟΥ {πκῸ ἢ15 οννῇ, Ἔνθ ἴῃ νον οὗ 
ἀεαῖῃ. 45 {πο ῖν βδοσίῆςε δηα ἢΪ5 ᾿ἰδαῖίοη τὸ 
σοποοίνοα 48 τηϊηρ] Πρ οὐ ἴδ ΔΙ ἴΑΓ, 50 ἅγὲ ἢ}5 
ἾΟΥ δηὰ {δεῖγϑ ἴο τηθεῖ οὐϑὺ ἴδ Ἰοὶπὶ οβοσγίης. 
--ϑοπὶθ (τδηϑίδῖε {86 ϑοσοηα νεγῦ ἰῃ δοῖῃ 
βΒθηΐθῃσοβ (συγχαίρειν) “ σοῃρταζιι]αῖς. Βιυϊΐ 
1Π15 15 1655 βυ δῦ] ἴο 16 φδαγπεϑίηθϑϑ οὗ [ἢ ς 
ρᾶϑϑᾶρε ἴδ ΑΟΥἂ, ἔοσ νυ οἢ οΡ. 1 Οὐογ. χιι. 26. 

19-.:46. ΗῈ ΗΟΡΕΒ ΤΟ ΕΝ ΤΙΜΟΤΗΥ͂, ΑΝῸ 
ΗΙΜΒΕΙΕ ΤῸ ΕΟΙΠΙΟΥΝ ΒΗΟΒΤΚΥ. 

Τυγηίηρ πον ἴο ἴἢ6 τπῆογα ΟΥΙΠΔΓΥ ἴορίοϑ 
οὗ ἃ ἰεϊζογ, 6 ἱπίογχῃηβ ἴπθηὶ οἵ. ἴπΠ6 ἱπϊοηάοά 
τηϊδβδίοη οὗ ΤΊΠΙΟΙΒΥ, δηά τεῖϊυσῃ οὗ Ἐρδρῃγο- 
ἀϊτυ. 

10. Βυῤ] !Ἀσὲ. . ἢ ὙΒο ςοηηδοίίοη ἰ8 
ΦΓΗον ἰἴ παν 6 νὴ τηθ, οὐ ἢ γου, 1 
Κηονν ποῖ], δωξ [πιϑδηϊττη6} 1 ττιδῖ (ἀσοὺ- 
γαῖοὶυ, ΚῚὶ ΟΡ) ἴδε 1 οὐ Ψ}}}] στγδηΐ πιὸ 
500ῇ ἴο ᾿ιδᾶγ οὗ γου [γοιι ἢ ΤἰπιοῖΥ." Ἐοτ 
“η [δο 1 ,οτὰ,᾽᾽ 5866 ν. 24 δηά ποῖό. ἔογσ ἴδπὸ 
πλθηςοη οὗ ΤΊ πιοῖμυ, 866 ηοΐς οἡ ἷ. 1. 

ἐδαὶλ 1 αἰτὸ "πᾶν δὲ οΥΓ᾽ φοοά εονογ) “1 
ὯΟΡῸ ἴο δοῃὰ ΤΟΥ, ἱπ ΟΥΔΟΥ ἴδαΐ 
[45 γου νν}}}] θὲ σπεεγοὰ ὈΥ {με (ἰδηρβ οὗ πὲς 
εἴνθη ἴῃ {}15 Ἰθζεσ, δηὰ ΌΥ ἢ]5 τεροτῖ οὗἉ πῇ 
ΜΟΙ ΆΥΘ, 5011 ἴοο ΣΙΔΥ͂ 0 ομοοτχθὰ, ὙὯΘΠ 
ΤΊΘΑτ γοὰσ δίδιο[τῸπὶ ΒΪπὶ ΟἹ ἢ 5 ΓοϊΓῊ ].᾿" 

4Ο. ον 1 ῥαᾳυε πο »ιαπὶ {ξεριπαεα, 51].. 
“π0Ὼθ βρῶ ᾿ἱκοιιϊπὰοὰ [11Ὼ π16];" {1 
“ φεφμαὶ τομἱ" (ἰσόψυχον;,---(Ρ. 5. ἰϊν. []ν.}ὄ1ς 
[12];:--αῖδο Πουΐ. χὶ. 6, ΧΧ.), .6.,.ὄ “ οὗ 
σοηρθηϊαὶ 501}, “ οὗ Κηάγοά πδζιγο" (45 σμι]ὰ 
ΜΠ ράγεηΐ 866 Ὡσχῖ υ".); ϑίγοῃρε ἴμδη 



νυ. 21---24.} 

21 ἔογ 4}] ςϑοκ τῇοῖϊγ ονη, οοῖ τῇ 
τὨϊηρ8 ννῃϊςἢ ὅγε [εβϑι5 (ὐῃείβεἾ 5. 

22 Βιυῖ γε Κπον τε ρτοοῖ οἔὗ Πίπι, 
1Π4ἴ, 45. ἃ 80η νι τῆς ἰατῆετγ, Πα 
μδῖῃ βεγνεά νυιἢ πὶς 'π {πε ρυϑρεὶ. 

ΡΗΙΓΙΡΡΙΑΝἝΘ. 11. 

22 Ηῖπι ιπεγείοτε 1 βορε ἴο βεπά 
ΡΓΘΘΘΠΙΪΥ, 50 θοοῃ ἃ5 1 5}4}} 8εεὲ ον 
τὸ νν}}} ο ψ ἢ ας. 

24 Βυῖ 1 τγυβῖ ἰὴ τῆς [,ογτά τῆδὲ 
ΙΑἷϑο πιγϑεὶ 5}.}} σοπιε 5ἤογιγ. 

“ )οπεά ἐπ “οἱ, (σύμψυχοι) οὗ συ. 2. ἴη 
αὐπποιην δε ἔοιιηά 4 βθοοπά 56] },--- βαμίμε 
αἰδον Τιρνιοίδεμς " (Βοηρο]). ὅδοπὶς ἴακε (δὸ 
ννοτά ἴο πιθᾶῃ “᾿Ἰ κοι πε ἢ δὲνι 
(ΤιμπιοίΥ), (ἢ 15 πιλίδϑιηρ [ἢ ς τεΐεγοηςθ ἴο (ἢ 6 
,λιαἱ τεϊλίίοη, ἠςχί υ. 

Οὔϑβεγνα ἴῃ ννῆδί 1Π15 σοη ρθη δ᾽ ἰΔγ. “51. 
Ῥδυὶ Κηονν νμδῖ 11 ννὰβ ἴο Ἴγᾶνε ἔὺσ ΒΥ ὮΥ 
..΄. [{Βι1] 1 να5 ποῖ Ὀεδολυδε Πμ6 πηϊϑϑεα 
δοιῃεῖῃιηξ οὐ ψΒ]Οἢ 561 ταὶρῃΐ τοϑὲ... 786 
ΒΥΠΊΡΑΙΠΥ ἢς Βουρηϊ ννᾶβ ἃ ΞΥΊΡΑΙΠΥ ἴῃ ἢΙ8 
σοσκ ἔοσ (ἢγιβί." (Π θλη διρῆδη, ζει. Χ.) 

«αὐδο «υἱἶ παιμγα!ν εαγε.. . 1,ἴι, 808 
88 ὙΠ1).. ." (ὅστις, ᾿Ἰπαϊςατίηρ δοτυ ΤΙ ΠΟ ΠΥ 
τυ 25 414}[|Ππ6ἀ ἔογ ἴδε πηϊσϑίοη). ““Νδίυγαι}ν ἢ 
(γνησίως), ᾿.“., “ΜΓ πδῖυγαὶ, {γαθῦοτηῃ, 
δεηυίης δβδοτίοη, δ ἢ 85 πλῖηθ ; {πογοίογο 
δυςἢ 2425 ““πιηθ ΟἹ 50η" (1 Τίπι. 1. 2, 
γνήσιον τέκνον) νν}}} ἔξε]Ι. Εογ [0}} [ἰἀἸηρ5 οὗ 
ἴδοπὶ ἢς οἀπ {γι5ῖ ποῆς Ὀυϊ ῥέγε, ννῇο ὉΥ 
νἱγῖιθ οὗ 4 501} σ᾿οηροηῖαὶ νι 5. ον ἰῇ 
σΑΆΓΟ ἔογ {ΠῚ 5οιι}5, δηά οἵ ἰοστηθῦ δϑϑοσίδίϊοη 
ἴῃ [}]5 ννοσκ ἀπιοης {πεπὶ, 15 διε ἴο ᾿δαγῃ 
δηά ἴο τοροτί Δ]] [δῖ πὸ ἰοπρ8 ἴο ἰζῆονν. 

921. ον αἱ “εξ ἐδεὶγ οαὐθ. . ἢ “Δ1]] οἵ 
ἘΆθτα,"-- ἐ., 41} (ἢ6 τεϑῖ (411 βάν Τιπιοίῃγ), 
ῬΥΟΙΟΥ ποῦ οννη ἱπίογοϑίβ ἴο Ο γ᾽ 8. σδιι56. 
νος ἰηΐεγ, {πογεΐογο, παῖ οὐ ἢῚ5 (τυδϑὶ ἴο]- 
Ἰονγοῦβ ((οἱ]. ἰν. το-τι4; ῬΒΊοπιὶ 4231, 24), 
ΤΙΠΙΟΙΠΥ ΟὨΪΥ ννὰ5 ἢ δΙπὶ θη ἢ6 νντοῖθ 
1}15 ; 258 δῖ ἃ ἰδῖου ἀδίθ “"οἠἱὺ {ϑ|κῸ" (2 Τίπι. 
ἵν. 11). Ηε, “τῆς Βοϊονθα ρῃγϑίςεϊδη," δἵ 81] 
ονοηῖβ, σδηποΐῖ Ὀ6 δι! ρροβθά ἴο δὲ ἱποϊιιάδα ἴῃ 
ΒΌΓΝ 84ὴ δϑτπηαῖθ 45 1η|15. Νόοης οὗ [ἢοϑβϑ 
[Ο]] ον Ὲ 5 ἰ5 παπιθὰ ἴπ 1ἢς6 οἸοβίης καἰ υἵδτιοηβ 
(δες [ηἰτγοά., ἢ ΠῚ., Β, 1. (1})). ὝΠοτγε, ἢς 1η 
ἢ]8 σμαγΓ ς4}}15. ἴῆοβε τπΠἴ ἃγα δου! ἢἰπὶ 
“ Ὀγοίῃγθη "ἢ (ἰν. 21); δι ΠΟΙδ νγὙὸ Ῥεγοεῖνο 
(Παἱ ἢς ἀϊδοθγηβ νντἢ ρδίη, (ἢδὶ 561} βθοκίπρ 15 
πίνογϑαὶ ἀτηοηρ ἴθ. ΤὨ18 Κπονν εάμε ΠΊΑΥ͂ 
ῬεΓΠαρ5 Πᾶνα ϑυρρεβδίοθα ἢἷ8 Ῥγοθορί ἴο ἴῃε 
ῬΗΠΙρρίδη8, “ ΤΟοΚ ποῖ ἜΥΟΤΥ τρδῃ ἴο ἢ15 οννῇ 
{Π1π 8 " (Δῦονο, ν. 4).---ὦἃἙ εἴ, ποῖϊνν[Πδϊδηάϊης 
1π|5 ΠοΑΥΥ ἀρργανδίίοη οἵ [ἷ5 [σοι δ]65, ἢδ 
ῬΌΓΡΟΒΟ5Β ἴο ρΡαγί, ἔοσ {Ποῦ βαῖζοϑ, ἢ 1ἢ158 ΟἿΘ 
συ δι] της σοπηραηϊοη δηδ ἔποπα, δπὰ (υ. 25) 
ἢ ἢΪ8 ννοϊσοης δηά ἀδνοίεα ν᾽ϑοῦ Ερδᾶ- 
ῬὨγοαιτα ;--- πὰ 51}} ἢθ σδῇ “γεζοίεο Ι͂ἢ 
{πὸ πιουῖι οὗ οἣς ἴτγρί 80 δαᾶγὸ οὗ Ὠυπηδη 
σοπιίοτί, ἴπογ ἰ5 ἄδθρ {γι ἢ ἴῃ (6 ΡἤῇΓΔΑ565, 
“ΦΈ Πορς ἐμ 20ε Ζογά ὃ; “Τ τΓυσῖ ἐπ ἰδὲ Γογά ": 
ἐ διληΐ [οί ἐπ ἐδεὲ 7ογά"; “ Ἀθ)όοῖοθ ἐπ ἐδὲ 
1ιογα" (υυ. το, 24: ἰὸς ἵν. ας 26. 4). 

42. Βωΐ γε ἐποιυ ἐῤε ἤγοοῦ φῇ δι»)ὀ “ 72ε 

γε! τὰ 56 ϑϑοκιηρ ; δυῖ δο, 88 γου 8ᾶνν ἤθη 
6 ννᾶ5 ἀπηοηρ γοιι νὰ πιθ, νν85 {γι θ,---δὴά 
γου Κηονν ννῆδϊ ἢς [ἤδη ρῥγονυδά Πἰπιβο ῦ ἴο Ὀ6." 
566. [ηϊτγοά,, 8 ΙΝ΄., Ο ; ἂπὰ ςΡ. Ραϊεγ 'Η. Ρ. 
ΥΙ]., ἴν. 

ἐῤαΐ, α᾽ ἃ “σου «υἱὴρ ἐδέ Μαΐφεγ, δῪέὲ ῥαϊδ 
σεγυεά «ὐἱὲῥ νι ἐπ. . 7 ἘΒδίδογ, "μον, 88 
ΘὨἰΙὰ ἴ0 ΖΔΊΒΟΥ, ἢ9 δΒογχγυϑὰ ψΣιὮ 6 ἴο- 
ψατὰβ... ." (Δ0ΥΧ.; 5ς1]., αἴ (Ὠ6 τἰπης οἵ {ΠΕΡ 
ϑοϊουγῃ ἢ ΡΒ ΡΡ). ὙὍῃὸ 5ἰϊχῆϊ ννδηΐ οἵ 
ςοττεβροηάεηςς Ὀεΐνοεη ἴΠ6 ἴνγο ραγίβ οὗ 6 
βεηΐθηςθο, Γοῆεςσί5. δοσΌΓΑΙΕΙΥ ἴπ6 τννοίοϊα τστὸ- 
ἰδίου Ὀεΐννθοη ἴῃ6 πιῆ, ΤῸ ομε χμοῖῤεγ, 
ΠΟΥ νοΓο “458 σὰ 10 ἔα ΠΟΥ ;᾿ τὸ Οοά, [ΠΟΥ͂ 
ὙΟΓῈ 4||Κὸ ϑοσυδηΐβ, Οὔδ “" δουυῃρ οαυὐδΓδ᾽" τῇδ 
οἴποῦ. ““(οποίηπο ἰοηιίζαγ, ραγῖτι υἵἱ ἀ6 Π]1ο, 
Ραγίϊπι αἱ 6 σοΙ]ορα." (Βεπροὶ.) 

48. Πίσι ἐδεέγείογε 1 ῥορε Ἰο “.π4] “ΤΠογο- 
ἴοτε,᾽ 2. 2.,) Ὀδσδυδε ἴδυ5 ἢἴ, ὙΠῸ 414 }1{168 
[Πδῖ 950 διῖοἀὰ πὶ ννου]ά, ἴο 4 655 τη 56] 5ἢ 
ϑρ᾽ Υῖ, πᾶνε θα πηεα γοάβοηβ ΨΜὮΥ Πα Του] ποῖ 
δε ραγίεἀ ΜΠ; ἴο 81. Ρδαὶ, ΠΟΥ ἃγὸ γοᾶβοῃϑ 
ἔοτ βεηάϊηρ Πῖπι. 

1ο «επά ῥγειεπ  ν) 1.6. Το ΤᾺ τ ἐτ8 "ΟΝ ςἢ 
ἷ5 νῇαὺ Α. ΜΝ. πιεᾶὴβ ὉΥῪ “2γεσοηλν ᾽ν; 
ΒίΓΟΡΟΥ ἴδῃ “«ῥογεν" (νυν. το, 24). Ρτο- 
ὈΔΌΪΥ ἴῃ τπ5 νυυι της ἢς δηξοὶραῖο5. Δη ΘΑΓΪΥ 
ἀεςοϊδίοη οὗ 8 ἀρρθ8ὶ ("50 βοοῇ 85 1 541] 566 
ῥοαυ 1} «υἱδ σο «υἱὲ »ιε ἢ, τοϑυ την ἴῃ ἢἰδ5 
Το]οαθ6. ΤΙάϊπε5 οὗ [8 ἢδ ἢορεβ ἴο βεπα ὉΥ͂ 
ΤΙΠΊΟΙΠΥ “5ΠΟΓΙΪΥ "ἢ (τ. 1τ9}--- γα “““ογι - 
τὐἱτρ," αῃιὰ ἈἸΠΊ56} ἴο ἕο ονν ὁ" 5ΠΟΤΕΪΥ " ΠΟΥ 
(νυ. 24). 

24. Βιὲ 712 ἱγισὶ ἐπὶ ἐδὲ Γογά.. ἢ Αὔονα 
(νυ. 19), οὗ [ἢε ϑεπάϊηρ οὗ ΤΙπιοίῃν .---ἃ πιαζῖετ, 
ΒΟΠΊΔΠΙΥ ϑρεδκίηρ, ἰὴ ἢἰ5 οννὴ Ππαηᾶβ ([ῸΓ 
ΤΊ ΠΛΟΙΠΥ νᾶ8 ποῖ ἴῃ ὑγίβοη)--- ἢ 5αγβ, “1 
δορε ἴο 5εηά ᾿᾿ : Πεγθ, ἢ6 ὄχρῦθϑϑθϑ 15 ργοβρεςῖ 
οὗ ταν ϑιτης ἴδηι, Δὴ ἐνεηΐ Ὀογοηά 15 νη 
Ῥοννεῦ ἴο οἤεοϊ, ὈὉΥ (Ὠὲ ἔδγ σἴτοημοσ υθγῦ, 
41 νι. Βυῖ (ἢ ρωῆροσς ἢθ “ ῥοβε:" ἴο 
16], 16 εοηβάεπεε ἰὼ νης ἢδ “ἐγεν.,} 
ΘΓ 845 ἰῇ σ᾿. 19, ἅΓ6 Ὀο(ἢ 4116 “ἐπέῤε Ζογά.᾽ 
“ ΒΘΒο]ά ἢονν Β6 πιᾶκοβϑ 411] ἴο πᾶηρ ὕροη 
Οοά! ᾿" ((Βγγ8.) ΤὍὴϊδ5 δηςποϊραίίοη οὔ θογᾶ- 
[ἰο 15 ὀχργεββοά, ῬΒΊ ΘΠ, 22, ΟΥ̓ ἴΠ6 ΓΙῸΣ 
ννογά, “1 ῥορε." Αὔονο, ΟΥ̓ [π6 πιοῖὸ ἀξοϊἀρά 
“1 ἔηοτυ"" (1. 2ς, 5866 ποῖδσ). ΤΉ 656 ναγ αἰ! οῃ8 
οὗ ὀχργοϑϑίοη ἱπιᾶρὸ 86 ρἤδβεβ οὗ ἢορο, {γυϑῖ, 
Δηα δϑϑισγδησο, τὰγουρῆ ΠΟ 5 πικϊπά 
ΡΆ5565 :-οὐυϊ ΠΑΓΑΪΥ ἔα ΓΠΙ5ἢ δαίθ σγοιιηά ἔογ 
Ποηα]ιιδίοηβ σοποργηίηρ ἴπ6 ογάθυ οὗ ῥγι συ ΕΥ̓ 
δπιοης ἴμε ΕρρΡ. οὗ (Π]5 ροσιοά, δε ἱπίτγοά., 
δ 1Π1., Β, 1. (1). 
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25 Υεῖ] ξυρροβεά ἰξ πεσοββαγυ ἴο 
β6ηἀ ἴο γου ΕρΑρἢγοάϊτιιϑ, πιγ Ὀγοίδετ, 
πὰ σοπιρδηΐοη ἴῃ ἰδῦουτγ, δηα ἔ]]ον- 
βο  ἀϊεγ, δας γουγ πιεϑδεηρεγ, πα ἢς 
(παῖ πιϊηϊβτεγεά το ΠΊῪ νγδηῖϑ. 

25-12:8. ΗΕ ΜΠ, ΒΕΝῸ ΕΡΑΡΗΚΟΡΙΤΥΙΒ 
ΒΑΟΚ. 

45. 7εὶ 1 “μῤῥουεά ἐἐ περόσσαγν ἰοὸ σεπά .. (ἢ 
ΟΒ.ΓῚ δοοουπΐ ἐΐ ὩΘΟΘΒΒΑΤΥΥ͂...", Ἴ.., 
ΟὈἸμαίοΥΥ 45 ἃ ἀμίν; ποῖ ἃ σοἰμπίαγν ταδῖῖου, 
45 ἴπε βεηάϊην οἵ Τιπιοῖθγ. Τῆς ἴεπες οὗ 
ἴπε νϑῦθ 15 ἴῃ 6 “δρι βίο  ΑΓῪ δογὶϑῖ," ιϑοὰ ἴο 
τηΔΥΚ ἴπὸ {ἰπ|6ὸ  ἢϊςἢ, Ἰπουρἢ ῥγείεπί ἴο {Π6 
ΔΥ ΕΓ, νΠ|} δὲ 2ασ ἴο ἴδε τοδάθσ (530, “1 
“εν! αν. 28} δῃηὰ 15 ἴπ}5 εδηιϊίναϊεπί ἴο ἴδε 
Ῥγοβοηΐ ἴθηϑδε γοαιυίγοά Ὀγ ἴπ6 Πρ] 5}; ἸάΙΟΠι. 
Ὡς ςοπηροίίοῃ ἰ5, κ“" ΤῸ εεη Τιπιοΐην, Οὐ 
ἴο νἱϑὶϊ γοι πλγϑοὶῇ, ΠΙΑΥ͂ ΟΥ τῇδγ ποῖ ὃὈς 
ργαςτισαῦϊο; δ ννῆδξ 1 σδη δηά ἔδεὶ] Ὀοιπὰ 
ἴο ἄο, 1 ἀο πονν,---Ἰ βεπὰ ὕδοκ γοόοὺγῦ τηθ5- 
δοηρεγ.ἢ 

Οὐ Ἐρδρῃγοάϊειβ ννεὲ ΟΠΪΥ Κηονν ννδῖ ννῈ 
ξαϊμεοῦ ἤεγὸ δηὰ ἔτοτῃ ἵἰν. 18 (πὰ ρβογῆδρϑ 
Αἰϑδὸ ἷν. 3-566 ποῖθ {π670},- -τἰῃαῖ ἣθ ννᾶ8 
ἀερυϊῖεα ὃγ ἴῃ6 ῬΒΠΙρΡρΡίδη Οπιυγοῆ, οὗ ννῃ]ς ἢ 
Ἀς νν85 ἃ ἸποπΊῦ Υ ἀηαὰ ΔΡΡΑΓΟΠΕΥ ἃ πλϊΠΙ βίου, 
ἴο σαγτγ ἴο Ἀοτθδ ἃ σοηίσιδικίοη ἴο (6 τε]ϊεῖ 
οἵ ἴπὸ Αροβίὶο ; [Πδῖ ἔογ (πὸ Αροβίϊε᾽β βαᾶκε 6 
βίαγοα ἴπογο δἱ ρσοδαῖ ρβεγβοηδὶ σὶϑδῖ ; ἴπαϊ ἢ6 
[6]1] δ. κ ἂπὰ δὰ Ὠεθδ Ὺ αἰοά ; τπαῖ πε ἢᾶ5 
τεςονοεγεα δηά [5 ἰοησίηρ ἔογ μοπὶς ; {Πᾶῖ ἢ 15 
πον δεῖηρ 5οηῖ ὅδοκ δοςσογαάϊηρ]γ ; δπὰ {παῖ 
(45 15. οἰθαγ]Ὺ ᾿πρ]16 4) μα Ὀθᾶγα [Π|5 ἘΡ 5116. 
ἼΤΠ6 παηλθ “ ξραῤῥτγας," οἵ (ο]ο55. (ἰ. 7; ἰν. 
112) δηᾷ ΡΒ] επι, (23), 15 ἃ δῃογϊοηθά ἔοστῃ οὗ 
[Π|5; Ὀι Ὀοϊῃ ἃγὸ ἴοο σοπιπιοη ἴο νναιτδηΐ ι.8 
ἴῃ ἸἀοπΕ γηρ [6 ΡΕΓβΟηβ. 

» ὀγοίρεγ, απαά εοριβαπίοη ἱπ ἰαόουν, αγιά 
ἐε ]οαυσοἰ εν) Τηθθα ἴπγοθ ἴθγπηβ (Ἰοϊηθά 
ὈΠΩΘΙ πα ΑΙ.,--- 566 ἰ. 7, ποῖθ) ἀθϑοσῖθο νι μα 
81. Ρδι}]} 458 ργονθά ἢϊπὶ ἴο δ6,---(1} ἃ ἔθ ον 
Οργήαη, (2) ἃ ἴε!!ονν «υογζεγ ἐπ δὲ Οσοιρεὶ, 
(3) ἃ ἔξ!!ονν εο»ιδαϊαηί ἐπ αὶ εοργῖοη «ὐαγζαγε 
Δπηϊα ρεγ]5. Τἢδ ϑβεσοπά, ΠοΓΘ 5 ἷν. 3, δηά 
πϑι ιν ἰπ δῖ. Ρδιιΐ, βεθηὶα ἴο ἀθηοίΐς οὔθ 
αϑϑοςίδίθα ἴῃ ἴῃ 6 τηἸΙ5[ΓΥ. 

μὲ γον γρηδεέηχεγ, σπάὐ δὲ δαὶ »ημὶν- 
ἐεγεάδ.. ἡ Οα ἴδε οἵἴδοσ μαηά, ἴπθϑε ἴννο 
ΤΕΙΤῺΒ ΕΧΡΓΘ55 ννῆαϊ ΠΟΥ δὰ βθηϊ ἢϊπὶ ἴο ἀο. 
“δ ἢ 1, οὐ ΠΥ ραγῖ, ἐοιιηὰ πἰπὶ:} Βαϊ (δὲ) 
ίοη γουγ ραγῖ, ἢδ ννᾶ8 βδεηΐῖ ἴο Ὁ6] ΥΟῸΤΣ 1168 - 
ΒΘΟΘΏΒΟΥ διὰ [ΥοὔὈ] τοὐῃϑίοθῦ ἴο ΤΩ 
ποθὰ" (ςΡ. ἰν. 16). “ΥὙουτγ," 5ἰαπάϊην βγεῖ 
ἴπ 115 οἶδιιβθ, ῖ5 σπιρ ας, δηὰ το αῖθβ ἴο θοῖὰ 
(Πς ἐο]] ον πρ ποι 5. 

ἤξετε νὰ δᾶνὲ ἴπ6Ὸ ἤγϑοτ ὄχῤγε. τοίογ- 
ποθ ἴο ἴδε ςοπίγιϑυζϊίοη σεηΐ ΟΥ̓ ἴδε ῬὨΠΠρ- 
Ρίαηβ. (Ορ.ϊ. 5, δηά ποῖος : δηὰ Ρδΐογ," Η. Ρ.. 
ΝΠ. 1. 

ΡΗΙΠΙΡΡΙΑΝΞΡ, 1]. [ν. 25---2). 

26 Εοτγπδε Ἰοηρεὰ δίτεγ γου }]., δηὰ 
νγ5 (]] οἵ Πεανίηῃςϑϑ, δεσδιβε τῆλῖ 
γε ἢδὰ Πελγὰ τῆδι ἢς ῃλά Ὀδεη 5ἰςκ. 

27 ἔογ ᾿πἀεεά ἢε ννᾶβ εἷς Κ πίρῇ 
απῖο ἀφδαῖῃ : δυὰς (σοὰ Παά πλεγοΥ οἡ 

ΤΠοοάϊ., ἕο! }οννεὰ ΟΥ̓ δοπιθ νυτιοσβ οὗ δὺ- 
{ΠΟΥ ΠΥ, ἱηϊογργοῖθ ἴῃς ἔογπιοῦ που (ἀπόστο- 
λον), “ Αροβῖϊε," ἐνε., ργοϑιάϊης Βεδορ. Βυῖ 
[Π6 {Γ16 πλοδηϊηρ 15 ΘΥ ἀΘΏΓΥ 85 ἀῦονυθ χίνεη. 
Ορ. “ρὲ »πιεσησογ, ( ἀπόστολοι) οἵ {Π6. 
ΟΠυτο 65," 2 ΟοΥ. νῖϊ.. 22. Ατῖδ6 βάτο ὈΓΛΟ, 
ΟἹ Οἴπεῦ στοιπαάβ ((ὉΓ νοῦ 5δθ6 ποῖ οὐ 
“ὁ γοκοίδιονν, ἵν. 1), 1 δθοπὶς ΒΙΪΥ Ρῥγοὸ- 
ὈΔΌ]6 ὑπαῖ Εραρῃγοαϊζιι5 ννὰ5 ΟΠοῦ ουεσ [Π6 
“ ὈΙΒῆΟρϑ5 " (ἰ. 1) οἵ ΡΆΠΙΡΡΙ. 
Τα ἰαῖῖογ ποι (λειτουργύν), δηά 4150 115 

ςοξηαῖα, “ 5ΟΥΝΊΟΘ ΟΥ “μεν εῖγν " (λειτουργία, 
Ὀεῖονν, σ. 30), Ὀοῖῃ οὗ “σεγβεα! ᾿πυρογῖ (ςΡ. 
σ΄. 17}. ΡΕΓΠαρο Ἰηἀϊοαῖε τηδῖ {Πε]γ Ὀοπεῆῖβ ἅγα 
τοραγάθα ΟΥ̓ πὶ 45 ογέγεη: 9 Οοά:---5 
Ὀεΐονν, ἵν. 18. 

26. ον δὲ ἰοησεά.. . «ὐαςΖ Κμὼ] 9.7 δεαυὲ- 
πεα.} {{ϑπ|,. Ὁ ἢς «ραν ἰοησίη," 1.6., τὰ ΟἿΓ ἸάἸοπι 
“9 ἐδ Ἰοπρίηρ᾽"; [ἢ ἴοπεοο τιοάϊῆρα [οῦ 
5Δ1Ὲ 6 ΓΟΑΘΟΏ 25“ δοσοῦῃΐ, ἴῃ α΄. 2ς,---θδυῖ 
ΠοΓΘ ἱπηιρῇ, Ἰησϊοδλαά οὗ δοῦ., ἃ5 ποίην ἃ κρῖ 
{πμεα Ξζαῖθ, 

ΟΥ̓ τπῃόϑὸ ἔνο νογθβ, 6 ἔοόπποῦ (ςρ. ἱ. 8) 
ἤδγα σοηνογβ [ἢ ἐγαυηρ ἀδϑῖγὸ ἴο 566 ἃσδιη 
αὐβοηΐ τιοπς. ὙΠ6 ἰαϊίου (βάπιθ 85 υϑρά, 
Μαῖϊ. χχν!. 27, ἴο ὀχρσεϑ ἴπῸ αἰἰδῖγοβϑ οὗ (6 
5011} οὗ [651.5,--α. Ν᾿. “ἴο Ὀς ΥΟΤΥ͂ ἤθανΥ ἢ), 
νομοῦ ἀεγινοά ἤτοπὶ δη δά]. (ἄδημος) τηδδῆ- 
ἱπρ “ΑνΝΑΥ ΠῸΠΙ Ποπιο," ΟΥ ἴτοπι δῃ δάνθ. 
(ἄδην), “υἱπραϑὶγ,"---᾿|οηγνουβ [ἢ γεαγηίηρ οὗ 
ὨραγίβιΚηθ55, δι ἢ 45 ἀῦϑθηοθ ἴτοπὶ ΠοΙΏο, 
Θ5ΡΘΟΙΔΪΥ ψπεη ἀρρταναίθα ὈΥ̓͂ ΠΠ|π655, δπη- 
Βεπάοῖ5. ὍΤΠϊ5 ρου ηρ νου Ὀ6 ἰπΐφηϑδο ἰὴ 
Οπ6 ννῦο ΚηΘν ἢἰ5 δἰ κηθβα δηά δύβοηςε ἴο ὃς 
Τλλῖῖογ οἵ δηχιεῖῦ ἴο ἔτ] π8. δ Βοπθ. Ηονν 
ἘΓῸΪΥ 5 4}} [15 ᾿ηάϊοαῖε ἰπ [Πὲ56 ἔεν 
νυογαϑ ! 

Οη (Ππ ἱπίοσοοπηπλιπίσδίίοη ἤσγε ᾿πιρ]οὰ 
δεΐννεεη Κοπὶε ἀηὰ ΡΠΠΠΙρρΙ, 5ε6 [ηἰγοά., αὶ ΠῚ. 
Β,1. (5). 

27. Οοὐ ῥαᾳαά »ιογῷ οἡὐ ῥὲρηι] ὙΠοΟΙΡΉ ἔου 
Πιπιϑοῖ πὸ σουηῖθ (παῖ “ἀφαῖῃ 15 βαϊη ἢ (1. 
21), ἢ6 δοκπον)θάροβ ἴπΠ6 βραγοά [τ οὗ ἢϊς 
ἰτοηά 45 οὗἉ “ΤΊΟΓΟΥ ἢ; δηὰ θηΐογβ ἰηῖο ἴῃς 
δΐαΓΑ] ἔδο!ηρ οὗ (Παηκί 655. ῸΓ τοϑϊοτεὰ 
ἢ 6410}. 

οὔ γπὸ αὐτο, ἰθεὲ 1 σῥομίά ῥαπ σογγοτυ προς 
σ“ογγοῖυ) “Τἴοο αν ἃ ϑἰϊᾶγθ ἰῃ ἴδ πΟΓΟΥ͂ 
βδῆθννη Πίπι; ἔοσ, πδὰ πὸ αϊοά, τμδῖ ννου]ϊὰ 
ἴᾶνὸ Ὀοοη ἃ βοῖτονν δὐἀθὰ ἴο τῆς βοττονϑ8 
(δῖ Π]} τὴγ ||. Νοῖς, τῃαῖ {ΠοΓῸ ᾿5 πὸ δίηῖ 
οὗ δχογίίηρ τα γσι]οι5 ΡΟ ΛΓ ἴο ἢθδὶ ἢϊ5 
πεηά, ἃ ΡΟΜῸΣ ποΐ ξίνθῃ ἔῸΓ ρόγϑοπδὶ της. 
(Ρδίθυ, " Η. Ρ.,᾿ Ν1]. 
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29 Ἐεςεῖνε δῖπι τπεγείογε ἴῃ τῆς 
Τογὰ υνῖτῃ 411 ρλάπεββ ; δηά ᾿'Βοϊά τον, 
βιςἢ ἴῃ τερυϊδίίοη : 

ἢϊηι; Δη4 ποῖ οἡ δἰπι ΟἡΪγ, θυϊ οπ 
τὰς δἷϑυ, ἰεβῖ [ ϑῃου]ά ἢᾶνε βοιγον 

«ποῖ. ὈΡΟΠ βογγονν. 
28 1 ςεης δίηαι τηετείοτα τῆ πλοῖα 

σάτα γ, τῆλῖ, ἤθη γε 866 δΙπῚ 
Ἀρδῖῃ, γε τῊΔΥ τα]οίςς, δῃά τῆδὶ 1 
ΤΏΑΥ Ὅς τῆς [685 δοῦγονν [0]. 

28. 1 «επὖῷῪ δὲρι. ἐδεγοίογε 1δὲ γπογέ εαγε- 
ων) ."Ἱ δομπὰ δὲπι ([ὉΓ ἴξδηβε 86ὲ6 σ᾿. 258) 
Ὠοῖε) Ἰ070 ΡἈΓΤΟΙΏΡΟΌΙΥ [|1π᾿Δηὴ 1 5ῃοιϊά 
οἰ πεγυνίδε πάνθ ἀοῃθ]," 5ς1}., Ὀδσδιδο οὗἉ ἢ 5 
1111655, ΥΟυ δηχιθῖν, δηὰ ἢ15 Ποιηθϑίς κῆθβ5. 

ἐῤαΐ, «υδέπ γέ “ἐ6 ῥίγει ἀραὶ, γε »Ω} γεϊοΐεε, 
από... .) απο, “"γὸο ἸΔΑΥ͂ δρδίῃ ζο- 
ο163. “Το ννεἸσοπιο πὶ Ὀδοὶς νν}}} Ὀ6, ἴο 
γου, χεογεά ἴον; ἴο πι6, γείοῦ ἐπ ραγὶ ἥονι 
σογγοαυ.." Οὐθοτνο ἢογο, (1) ἴπε βδίγθηρίῃ οὗ 
ΒΥΤΏΡΑΙΠΥ͂ ἱπιρ 16 ά,---ἴηῃς Ταπιουαὶ οὐ {ΠῸῚΓ 
ΔΩΧΙΕΙΥ τοπλονο 5 [ΤῸΠῚ ΠΙΠῚ ἃ 80ΥΤΟΥ : (2) ἴΠπ6 
ςοπβοϊοιιϑηθβ8 ἴπαϊ βϑούσγονθ ἃσὸὸ ἢ]5 ρογίίοῃ 
(5Ξεε ἰαϑδῖ υ".),---580 μαι τῃουρῇ τἢϊ5. οΥ (Παΐ 
δοῖσον ὃ Γοπηογνϑά, ἴῃς ᾿ἰξδ οἵ βοττονν γοπιδὶ 8 
ἴογ ἢἰπι: (3) ἴπε ἸΟΥ δὲ ςο-οχισίβ ψ ἢ [Π 6 
ΒΟΙΤΟΥ, δηὰ 5ῃϊη65 τῆγου ἢ 1ἴ δνευν μοῦ ἴῃ 
[015 ΕΡ.; σρΡ. 2 ὕοτ. γἱ. το, “σογγοτυί γοεῖ 
ΔΙΝΝΑΥ γεϊοίείη." 

29, 3οσ. ΟΟΜΜΕΝΡΘΑΤΥΤΙΟΝ ΟΕ ΕΡΑΡΗΒΟ- 
Ριτυϑ. 

49. Κροείυε ῥὶνε Ἰῤεγούογε ἱπ 1 ὲ Ζογά) 
“Ν εἸςοπὶε ἢϊπι, ηοΐ τλΈ ΓΕ ἢ Παπηδη ἸΟΥ͂ ; 
Ὀυϊ 85 οπ6 ψΠὴοῸ ἢα5 ἄοπο (για νόοσγκ, δηά 
5 τεδϊογεα ἴο γου ΟΥ̓ Ηἰ5 Οταςς.; 

«υἱὴὸ αἱ! σίαάπε.}] “ὝΙΞΒ ΘΥΘΥΥ ἴ0Υ;,; 
-- ἸοΥ̓ Οὔ ΘΝΟΓΤΥ ρστουηά,---οσ [Π6 ρογὶὶ δη- 
ςοιηΐεγοα, ἴῃς 5ριΠ| βῆδννῃ, πὸ δεύνίςθ ἄοηθ. 

80. Βεεαισε Ὧν ἐδε «υογὰ 7 Οδγέ ῥὲ «υα: 
μπίσό... ἈδΙΠοΥ, “Ὧ9 οοτὰθ αἱρῃ." Τῆς 
ψυογάς, “οἵ ΟἾγιβῖ," ἅγὰὲ υεῦῪ ἀουδῖξι!, 186 
δι Πογ685 οἰνίηρ ναγίουβ τοδάϊηρβ (“ οὗ 
ΟἸὨγίϑῖ, “ οἵ τῆς 1 οτὰ," ἄς.). ῬτοῦδοΙΥ ΠΟῪ 
411} ἂγῦὸ ἰπϑογίίοπβ ἴο ὀχρί δίῃ “16 ψόογκ." Ιἴ 
15 [πογοίογο θεϑῖ ἴο οὐ ἴποπὶ, νν ἢ ΤΊΘοἢθη- 
ἀογέ ([ΟἸ]οννίηρς Οοά. ΟὙ, δηά ἴο τοηάθν “70 Σ 
Π9 ΨΟΣΪ᾽ 5 861κ0." 50 ““ἐῤὲ «υογὰ " 158 τιι50 6, 
Αςἴβ χν. 18, “ψνἤοτα νν6 δθοὴ ἴο ἧανε δῖ. 
Ῥδυ}}5 νεῦγ ννογά5" (Βρ. 1ἱεμιίοοῖ). “ὍΒΕ 

20 Βεοσδιβε ἔογ τῆς ψοῖκ οὗ (ἢ τβι 
ἢε νγὰ8 ηἰρῇ υηῖο ἀδδῖῃ, ποῖ γερδγαίηρ 
ἢ 15 {ἰξε, το διρρὶν γουγ ἰᾶςκ οἵ βϑγνίςς 
ἰοννλιά της. 

ΜΝ ΟΥΚ Ὁ 15, οὗ οουζγϑο, ἴπ6 δυγίπογδησς οὗ ἴῃ 6 
Οὐοβρεὶ (ερ. Αοῖβ χἰϊ!. 2)};---ἰη (ἢ15. (ἄς, ὈΥ͂ 
ΤΑΙ ΠΙϑι γδίοηβ ἴο ἰἴ5 σῃιεῦ Μίηϊδίοσ. Τ]5 15 
ΤΏΟΓΤΟ ργορδῦϊο [ἤδη ἴο βιίρροβε Εραρῃγοαϊίιβ 
ἴο ἢᾶνο “ ψογκοὰ " 1Ίη ργοδοπίηρ [ἴ ἴῃ Ἀοτηδ. 

Ης 5475 “ἴῸΓ ἐφ «ὐογἀ᾽: 5ακε," ποῖ “ἴὸγΣ 
»Ὦν 5. Κὸ)" τοραγάϊηρ [86 βεσνῖςε 25 γεπάεγεά 
658 [Ὠγου ἢ ρεγβοηδὶ δι δοῃπιθηΐ, ἴΠΔη ἕοσ ἴῃς 
σδιισε οἵ (ἢ γίϑί. (δες ἰαϑῖ ηοΐε οἢ συ. 25.) 

ποὶ γεσαγάϊης δὲ 6] 1.11... “' εοπαυ δέῃ 
α»ρι: Κ0γ δὲς ἰδὲ" (παραβουλευσάμενος, 50 
Κες).-- δε πῖοσὲ ργοῦαῦ]ε δπὰ Ὀειίογ 500" 
ρογίεα γρδάϊηρ (παραβολευσάμενος͵---ΠΕΙ ΠΥ 
γεγῸ ΟΟΟΥΒ ἴῃ ΔΗΠΥ͂ Οἴπεῦ δῖ ογ) πι68115 
“Βδεδτάϊηρ," -θ Δη δρρο ἰαπὶ 5ίακίῃβ ἃ 
εάσε (παραβόλιον), ἴο ὃς ἰοτγίε!οἀ 18 ᾿ςᾶ56 
ἢε Ἰοϑῖ ἢ15 σᾶιι586. “ἴῃ ἴπ6 Δροβίϊοβ αρρῥεαὶ, 
Ἐραρῃγοάϊξυ5 ρυΐ 85 ἴἴ ννεγὸ ἢ15 οτυχ ἐξ ἰῇ 
}άατυη ἴον πἰπὶ ἢ (Βρ. νν ογάβννοσ ἢ). Ηξεποθ 
186 [0]|6 οὗ {πὸ “Ῥαγαῦοϊδηὶ "ἢ οὗἉὨ ᾿δῖϑῦ {{π|65 : 
ἃ ἔγδίογη!υ, ποῖ ὈΠΙΙΚῈ τἴλ6 Εγαμ ἀεἰία Ρίοϊῶ 
οὔ ἴδε πιοάεγῃ Ἀοιθδη Οπαγοῇ, πο τπηάοτγ- 
ἴοοκ ἴῃς ῥακαγάοις οβῆςο οὗ ν᾽ ϑπρ ἴΠ6 5ἷςκ 
δΔη δυτγίηρ [6 ἀοδὰ ἴῃ {ἰπ|6 οὗ ρεβί !εποθ 
(Βίπρῃδπι, Αηαφυθ5, ΠΠ1. 1χ.). (δες Νοῖβ 
αἱ εηὰ οἵ ς.)--Τὴε ἀδῆρεσ ἱησυγτο ὈΥ 
ΕΡδρῃτγοαιϊίαβ ννᾶ5 ἢ]5 σἱεζπεια, ὈΓΟΌΡΩϊ ΟἿ ΟΥ̓ 
ἀρεγαναῖοα ὃΥ }}15 αβϑι ἀιο 15 ρογβοπαὶ αἰϊεπάδποθ 
οὐ ἴδε Αροβίϊθ: οὗ ρεγυφεμίοη γ6 ᾶνῈ ηο Πἰηῖ, 

ἐο σμρῥὲν γομν ἰσοξ οὗ τογυΐτο... ἡ Ἐδῖμοῦ, 
ΟἸΒα  ΕΣΘΣ γὸ8 1 Δοϊ πᾳ, ΟἹ ΥΟΌΣΡασί οὗ 
0 ΒοΙ υἱο6.) Ορ. τ: Οοτ. χυὶ. 17. Ηὀ ἀοδ8 
Ὠοΐ ΓορΡγοδοἢ ἴποπὶ 845 Ππανίηρ πορ]εςίες τὴ ἴπ 
(Π6 ραϑῖ: 6 δυῖ τοίογβ ἴο παῖ ρατγὶ οὗ [Π6 
Τοαιγοαὰ “βοσγνῖςε ἢ (5ς}}., ρϑγβοηδὶ τη]η 55 
(γαϊίοἢ5), νν ἢ (ΠΟΥ αϊά ηοἱ---Ὀδοδη56, ὈεΙηΣ 
Αὐϑεηΐ, (ΠΟΥ σου ποῖ---7τοη θοῦ αἰϊγοςῖν, θυ 
᾿παίγοοι Υ τπγουρῃ ἘΕΡαρηγοάϊζιι5. “ὙΟἿΓ 
ΟἿΕΥ ννὯ5 ποῖ Ῥγοϑοηΐ ψ ἢ τὶς : γε ᾿ τοπάογοα 
ΠῚ6 ΕΥ̓ΘῪ 56.νῖςθ, ΟΥ̓ βεηάϊης Ὠιπγ." ((ἨΠγγ5.) 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΒ οα (βαρ. 1]. 

Θ. ἐῤομσδὲ ἰδ ποῖ γοδεγ...  Βαυῖμεῦ ἀϊ5- 
ουβδίοη οἵ [ητογργοίδτιοηβ 4“ ἀπά 8. 

[. ΟΙΧΕΟΤΙΟΝΒ ΟΝ ΕἸΤΗΕΕ Β51ΡΕ. 

(4). Οὐϊεεϊίοη. ἀφαϊπεί 44. 
(1) ϑυῇη!οϊεηϊ 5655 ἢ85 μαγγ Ὀθθη ἰαϊὰ οἡ 

[δς δεπσε οὗ ἡγήσατο. 4“ Μου]ά ὈΓΟΡΕΤΙΥ γα" 

υϊγε ἡγεῖτο (ἱπιρεγῇ), ἴο πιᾶκα ροοὰ ἴῃ 
σοηπεοίίοη ἢ ὑπάρχων (νος οἡ (ἢ 18 
ἱπϊεγργείδτοη 15: ἐπείδη ὑπῆρχε). ΟΥ γΑῖβογ, 
βθοῖηρ {πῶῖ {Π6 δῇηγιηαίίοη οὗ Ο σά ποδά 15 δυῖ 
ἱποϊάἀεπίαϊὶ, ἱπίγοάιισοα ἴο Βοϊμμθη Π6 σοπιίπρ 
βίδιοηθηΐ οὗ τὴς (ἀοηάεοβορηϑίοη, ννὸ ποιά 
Θχροςῖ, ἐν μ9. ὑπάρχων, οὐδὲ ἁρπαγμὸν ἡγού- 
μένος τὸ εἰναι... 
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(2) [ ἰβ ἴο δὲ οὐδβεσγνεὰ ἴπδῖ “" 2. ὁε ἐφμαὶ 
«“ὐἱῤ Οοά" (ἃ «(κ|6ὺ}, ᾿σΑπηοῖΐ ῬγΟΡΟΓΥ ὃς 
δΡΟΚΕη οὗ 45 ἃ “" γοῤδεγυ" (δὴ κεῖ). 

(3) ἔογ {με οὈἠεσί(ίοη ἰμαῖ {πε ἔγι!ε ἔογοα 
οὗ ἀλλὰ (ἰη . 7) ἰ5 τενογϑοεα ὃὉγ “4, 566 τὴν 
ΜΝ αἴεγϊαηὰ Ἴσοπιδαῖβ ἴτ (" φοτηοης, ν.), ὃ 
Δ]]ε πε ΘΠ Υ ἰηϑίδηςοβ οὗ ἀλλὰ ἔογ ἣν 
ὅμως ἴῃ Ν. Τ. Βιυϊῖ ἴῃ 41 ἴπε56 [ῃ6 ςοη]η. 
Ῥγζονθβ οὔ Ὄχδιηϊηδίίοη ἴο σοίδίη 18 ὉΓΟΡΕΣ 
αάυεγεαίτυε ἴοτοθ. 

(8). Οὐϊεείίοη αφαΐποί Β. 
Οη ἴδε τηεδηΐπρ βίνεη δΥ (818 ἰηἰεγργείδίοα 

ἴο ἁρπαγμύς, ἃ 5ΕγΟυ5 4υεβίίοπ ἃγῖϑεβ. Τῆς 
ΔΗΔΙΟΡΎ οἱ κε νεσῦδὶ ποιῃβ ἰῃ -μός ψοιυ]ά 
ἱπΊροβε οἡ ἰἴΐ δη σείϑεέ τρθδηϊηρ,---ῃ “ ἀεΐ οὗ 
“εἰπίης," ἃ" γοὐδεγγ," ἃ5 ἰῇ 41; ποῖ ἃ “2 ίπξ 
“εκεί, 4 “ῥγίξε," 5 ΚΒ τοαυῖϊγεβ. Τρ ἰδίου 
νου ]ά ΡΓΟΡΕΓΙΥ Ὀ6 ἅρπαγμα. Αηά ἴπε ρῆγαδε 
ἅρπαγμα ἡγεῖσθαι (ποιεῖσθαι, ἀηὰ ἴῃς {|1Κ6) 
Ξε ἴο γτοραγὰ 85 ἃ Ῥγὶχθ," “ἴο μοὶ οΥΓ ξσᾶβρ 
ΘΔΚΕΤΙΥ," ῖ6 ποῖ ὑποοχηγλοη ἴῃ Οὐτοοκ δυῖθοῦβ ; 
-τ-ϑοὲ ἴδ ΘΧΑΠΊΡΙ 65 ρίνεη ΟΥ̓ Βρ. ΠΣ οοῖ 
δηά οἴδοι σοπιπηρηίδίογβ, ἐπ ἰος.---- Ὡς νογά 
ἁρπαγμὸς 5 ΤΆΓΘ;---ΟἿς(6. ΟἾΪΥ ἰπ ἃ ργοΐδηε 
τυτιῖογ,--- ΕΟ] υἴαγοι, "6 1πῦόγοσγ. Κἀοσεῖ. ̓  τς, 
ννἤογε 1 45 [ἴ5 ῬΧΓΟΡΟΥ δεῖϊνε βδεῆβθθ. [ἴ 4͵50 
Οὐσυγβα οπςο ἰῇ Ειιδοῦι5, “ Οοπιηθηΐῖ. ἰη 
Τὰς ἦἾΥΙ.;-- οησε ἰη Ογτσὶ] ΑἸθχ., "1)ὲ Αὐἀοτδῖ. 
Ι.. 295; δῃηά οποὲ ἴῃ ἃ ρᾶϑϑᾶρε ἰη ἴῃε “ (φίοπα 
Ῥοβϑίηι, οὐ Μαῖκ χ. 42;:---ἰἢ 4}} οὗ ννῃιοὴ 
(4565 ἰἴἴ 18 56 αϑεξἅρπαγμα, ἰπΠ ἴῃε ἴνο 
ἴοπηοσ ἢ ποιεῖσθαι (Ἐρ. 1 Ρτοοῖ ; ςΡ. 
Μέεγεγ, ννῃο νδί ΠΥ δζεπηρίβ ἴο εῖνε ἢ]5 φμωσέ- 
αείζυε 56η56---δείονν, {Π|., (1τ)--ἰο ἁρπαγμὸς 
ἴη {Ππε56 ρᾷβϑᾶμεϑ). Τ 656 ἴῆγοο, ποννένου, σδῃ 
ΠΑγαϊγ ὃ σο] θα οἡ 45 ἱπάδρεπάθηϊ Ἰηδίδηςεβ, 
Ὀείηκς ἔγοπι ( γίϑιίδη νυ τεῦβ γῆ ΡΓΟΌΔΟΙΥ 
δάορίες 1Π15 υδὲ οὗ [πε ψγογὰ ἔγοτῃ [86 ἴεχῖ ἴῃ 
αιιεβίίοῃ,- - ΠΙ ἢ ἰ56 ἱπίεγργεϊοα (45 ἴη 8) 
νυ ἁρπαγμὸς ἴῃ ἴῃ εοπεγείς 56η56, ὉΥ Ευϑοῦ. 
(( Εςὶ]. Ρσ. ΠῚ, 8; “Εςςε!. ΤᾺ. 1. 13), δηὰ ὉΥ͂ 
Ογηϊ Α. (: (οπίγ Τὰ. ἡ ΥἹ.; ̓ ἽΙῃ Ε5841..᾿ ὄἐν, 
4). Ν'Νν ε ἢδνε ποῖ [πεγοΐοσο βυβηςίοηϊ γγουηᾶϑ 
97 ᾿σασό, οἡ νας ἴο ἀδοϊάθς ννποῖθοῦ τὴ 6 
ψοτγαά δάπηῖβ οὗ [Π}15 5δθῆϑθ. βΒιι ννὲ ἰᾶνς (ἢ 6 
ΔΙΗΔΙΟΡΥ οὗ πΊΔΗΥ͂ 5 πλ|}ὰΓ νοσθα] ποιιη5, νυ Ὠ ἢ, 
{ποι ἢ ῬΓΟΡΟΥΙΥ ἀεποῖϊηρ απ δεΐίοπ, ἤδΥα 
ΠοΠπλὸ ἴο τηέδηῃ ἴῃς γα! οΥ σμεῤ αείϊονι,---τῆς 
αὐδίγαςς πιραηϊηρ ΤΈΔΟΥ ραϑϑίὶπρ ἰηΐο ἴῃς 
σοηςγεῖε ;--- σ.) θεσμός, χρησμός. ΟἿὨἁ [δ |5 
τς ΝΤ. αἴοταβ ἃ γι κίηρ ἰπϑΐδποθ ἴῃ 
θερισμός;--- ργορετὶν, ἴΠε φεῦ οὗ (ΟΥ̓ «“εαφοη ἔοτ) 
τοαρίηρ (50, ε.9.. Μαδῖϊ. χιῖ. 30) γ-τ-ἴΒεπςε [6 
ἐογη ἴο Ὀε γεαρεά (Μαῖΐ, ἴχ. 38, ὁ μὲν θερισμὸς 
πολύς; εν. χίν. 15, ἐξηράνθη ὃ θερισμός). 
ΟΥΒΟΓ ἰδημιαρεβ σμονν ἃ κὸ [οπάθηογ ἴο ἃ 
ἄθοῖ!ηθ ἸῺ ργδοιϑίοη 85 ἴο ἴ86 υ856 οὗ 5δυςἢ 
ννοσγάβ. 850 ἰηπ Επρ] ϑἢ, ἃ ““ςαρίυγο," ἃ 
“ἐ 5ρΊΖῃ ΓΟ," -- ΡΓΟΡΟΙ͂Υ ἴῆ6 δφοῦ οὗ τακίπῃ, οὗ 
5εἰ Ζίπᾳ, ἅγὰ υϑεὰ ἔοτ ἴδ ἐῤίπρ ἴδ κϑὴ οἵ βοϊζϑά. 
50 ἴοο ἴδε 1 ἰὴ “ γχαρίπα, Ὀεϊονν, ΙΝ. (1... 

Οη ἴῃς οἱ] {πεγεΐογο χα σοποϊάδ ἴδαῖ 
ἴδε αἰ ουΪΥ 5 ἴο ἴῃς 56 οὗ ἁρπαγμὸς ἰ5 ποῖ 

ΡΗΠΠΙΡΡΙΑΝΘ. Ι]1. 

80 ξΙάγε ἃ8 ἴο Πίηάεγ οὺγ ἀδοϊϊην ἴῃ ἕδνουγ 
οὗ ᾿Ἰπτεγργεϊδιοη 8. 

1. ΜΙΒΟΟΝΒΤΕΌΟΤΙΟΝ ΟΕ 8 ΤῸ ΒΕ 
ΟΌΛΕΡΕΙ ΑΟΑΙΝΞΤ. 

Τῆς Ρἤγᾶθε οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο 5 δον- 
ΟΥ̓́ΕΓ ὉΥ ΠΟ πιεὰη8 δαυϊνα]οηΐ ἴο οὐχ ἥρπασε. 
ΤΠε Αροβῖϊε 5ρεᾶκβ ποΐ οὗ ἴμε Ἰμογὰ ἔογθθαγ- 
ἵπῃρ ἴο ἀο δὴ δεῖ, Ὀιξ οὗ ἴῃ οβτπηδῖίοη ἴῃ 
ὙΠΟ Ης γεφαγάεα 8 ἐδίη, 48 [πε ΡῬγεςθάϊῃς 
τυ. τεαυῖγε (ἢ ἡγήσατο ΠΡ. ἡγούμενοι, τ. 
3). [18 ποῖ “Ης 44] ποῖ “εἶχε ἐαυλ! Υ Μὰ 
Οοά;"--25. Απυβ (αΡ. Οἤγγβ., Ηἶο»"ι. Χ1., 2} 
ΔΠἀ ΠΊΔΗΥ ΤΟ ἘΓΏ5, ΓἰϑοοΠίγιι ἴἴ ; 245 βου ρἢ 
Ἡς ἴογθογε ἴο γγᾷϑδρ ννῃαῖ, 858 ποῖ Ὀεῖηρς Η!8 
οννῃ, Η ὁ δά πὸ Πρμῖ ἴο. τ βὰς δϑθῃ ΑΙΓΟΔΩΥ 
5ῃδυνῃ (δῖ πε σοηΐεχῖ Ἔχοϊυάθ5 δυο ἢ πιρᾶπ- 
ἴῃς (566. ἀρονθ, Οῇγγϑ 5 δγρυπιθηῖΐ οἡ ἢ 15 
ῬοΪηἴ).--ΕοΥ ἃ |ἰκε τεάϑοη ἴῃς εχρίδηδίίοη οὗ 
ἁρπαγμὸς ἃ8 “ΤῈ5 γαῤίεπαάα " 15 ΠΑΓΩΪΥ 84- 
τ 5ϑὶ [Ά ὉΠ|655 30 πιοά!ῇρι 45 ἴο πιοδη.---πηοῖ 
ἃ “1ηϊηρ 29  ὲ “εἰχεά " (45 ἰξ ᾿ἴ νγέγε ποῖ 
ΑἰγεδαΥ Η!5), διιῖ---ἃ “τῆϊηρ ἴο δε εἰμι ἰο." 
Το νοχά [5 γδίποσ Ξξ " τὸ γχρία, ἃ “ργιξε" 
ἃ Τπίηρ ΕἸΓΠΟΥ (458 δῦονθὺ) ἴο δὸ (1) ἰοηδαοιϑὶ 
ῥείά (45 ΟΙυΠάοΓ ὉΥ ἃ τοῦθ γ), οΥ ἴο ὃὲ εἰν 
Ὀοδϑί }Υ ἐἠῥίαγεά (848 5ρ0115 ΟΥ̓ ἃ υἱεϊοτ). 
ΤΠ Ε}} οἱρηιποδηςθ οὗ ἴῃ6 σοηίϊοχῖ 45 ἀδ- 
νεϊορεαὰ δὔονε, 566Πὶ5 ἴο γδαιῖσγε δού βῃδάθβ 
οὗ πιδαηίηρ. Βιυϊ οΓ {πε ἴννο, ἴῃς ἔοττηοτ (1) 
δἴδπαάβ ἤἢγβί, δηά 18 [6 πιοῦὲὸ ὑγογηϊηθηΐ. 

Π|. ἸΝΤΕΒΜΕΒΙΑΤΕ [ΝΤΕΒΚΡΕΕΤΑΤΊΤΙΟΝΒ. 

Βεΐν θη ἴῃς τγῖνδὶ ἱπίογργοϊαϊίοης 4 δηὰ 8, 
του ἢ (45 αῦονε βῇδννη) ποῖ τπογοὶν ἀϊκιϊηςῖ 
Ὀυϊ ορροϑβὶῖθ, δοῖηθ πᾶνε αδἴϊεπιρίοά ἴο πὰ ἃ 
ΠΟΙΠΡΓΟΠΊΪ56 ὙΥ ΒΙ Οἢ 5}}4}} ἀνοϊὰ ἴῃς αἰ σα} 168 
οὗἉ Ὀο(ἢ. 

(1) ΟΥ̓ δυςἢ «αἰϊοτιρῖβ οὔθ ΟΠΙΥ 5θθπι5 ἴο 
δῖνε ἃ ΤᾺΪΥ [ἰηϊεγπιοαϊδῖθ σάϑι]ῖ; ἴηδῖ οὗ 
Μογοσ, ννβοπὶ ΑἸέξοσὰὶ ἔρον. Ηδ τεραγάς 
τῆ βεηΐεηος οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο, 45 ἰη 8, 45 
ἱπίγοάισίοσῦΥυ ἴο ἴἢ6 παιταῖϊνα οἵ ΕΟ σις 5 
Οουγβο, τοίογσιηρ ἰἃ ἴο 1ῃ6 ρΡοϊηϊ οὗἉ {ἰπ|6 ννῆφη 
Ηε ννᾶ5 δδουῖ ἴο σοῖπὸ ἱηΐο ἴῃε ννοτ]ά  Ὀυΐ 
τοί! 5 δὴ δεῖϊνε πηοδηϊηρ ἴῃ ἁρπαγμὸν, ὈΥ 
γτεηάεγίης, “ Ηε ἀϊά ποῖ σοηϑβιάεσ ἰἴ ὑηάετ [86 
ρΡοίηξ οὗ νίενν οἵ πιδκίπρ δοοῖγ,"---“ τεξασγάβά 
1 ῃοΐῖ 85 56] οητὶ πιθηῖ " (ΑἸογά),--- πὰ 
οχρίδιηβ, "Ηδὰ πε {πθη τβοιρῆῖ, θη 1 
58}4}} μάνα σοπῖε ἱπῖο ἴῃς ννογὶ ἃ 1 νν}}} 561Ζ6 ἴο 
Μγϑβοῖῖ, ΌΥ πιθᾶπβ οὗ ΜΥ θαυ! ν ἢ Οοά, 
ΡῬΟΝΜΟΥ δηα ἀοπιίηϊοη, ἄς,.,--ἰῃοπ Ης ψνου]ά 
ἴανε δοϊεὰ ἴῃς ραγὶ ᾿οἔ ἁμπαγμὸν ἡγεῖσθαι." 
ΤΙιο πηδαπίηρ ἴδῃ 15, [παῖ Ης αϊὰ ποῖ τὨϊηκ 
Πί 80 ἴο ιι5ὲ ἴῃαῖ Θαπδ]ῖν, Ὀυῖοη ἴΠπδ ΠΟΠΙΓΑΓΥ͂ 
ςῆοκβε ἴῃς ρατῖ οὗ 5ο! -γϑηιιηοϊδίοῃ. 

ΤῊΙ5 ἐχρίδηδίίοη συγίδηγ 8διι5ῆθα (45 “4 
[1115 ἴο ἀοὺ ἴΠε σϑηϊγοτηθηῖβ οὗ ἴδ σοηϊοχῖ, 
ὙνΏ116 1ἴ ἴῃ ΒΟΠΊῈ πγολϑιγο νοὶ [η6 αἸἤ ουΠΕΥ͂ 
85 ἴο ἁρπαγμὸς (ὙΜΠΟἢ αἴας μεθ ἴο 8). Ὑεῖ 
[8}6 τηρδιηρ ἀϑϑιρηεά ὃγ ΜοΥοΥ ἴο (παῖ νοσὰ 
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58 αἱ Ὀεβῖ δυΐ αυΔ5]-ςῖῖνο, ἀηὰ ἀϊβογβ σοη- 
δ᾽ ἀογ ΟἿ ἔγοπιὶ 115 ῬΓΟΡΕΣ σηεδηΐηρ--- Δ “ Δεῖ 
οὔ 5εοἰζίηρ." ΝΟΥ ἀοθβ 8 γσοηάοτηρ Ὀγηξ 
ουΐ [δε τεαιϊγεοὰ σοηϊγαδί ἴο ἴῃς βυυδβεαυοπῖ 
“ φηρίοὰ ΗΪπλβε ἢ," ΌΥ ΔΩΥ πιθδη8 50 5: ΠΡ] 
ΟΥ ἔοτγο ΌΪ. 45 ἴμε τοσγε οὐνϊουβ “ Ης Ἴσουηϊοά 
ἰϊ ποῖ ἃ ργ126." Εὐγίθοῦ, ἢ6 ἴαϊκοθ ηο δοςουῃῖ 
οὗ [6 ργοῦδο γ π4ξ ἴπ6 5θη8ε οὗ Ἔχργεββίοη 
86 [6 88η16 τ [δὲ οὗ ἴμ6 οἸΟΘΕΙῪ 5: Π}}}2Γ 
ἅ ἡγεῖσθαι. 
ἀν ΕΥ̓ ἰηϊεγργοίδίίοη οὗ Οἴγγβ. (Πο»». 

ΝΠ... ας “Ὁ οηῖγ. Αὔοχι. ἡ Χ.) [οϊϊοννεά ὃὉγ 
ὙΒΕΟΡὮΥΪ. ἀπά (Εσυμπι., μ45 Ὀθθὴ γεραγάθα 48 
οὗ δὴ ἱπίεγπιδάϊδίο σμασγαςῖεσ. [ἴ 15 ὈΤΊΘΗ͂Υ 
(ἢιι5 :;--ΟὟ Βαῖ οπα [45 οὗ γίψδέ, οὔθ ἄοεβϑ ῃοΐ 
80 ΦΥΘΘΟΠΥ χτᾶβρ, 45 ννῃαῖ ομὲ 85 ἴδκδθῃ Ὁγ 
ηγβαοη. Α ϑἴανε οἰεναῖεά ἴο αἰ ν, ἃ 
ἵγτδηῖ ποὺ [45 βεϊζεὰ ἃ Κιηχαοπι,---ἰ8 ΠΟΤῈ 
(φηδοίουβ οὗ ἰΐ [ΠΔη ἃ δοὴ Ὀοσὴ ἴο δη ἰῃπῃεσὶῖ- 
ΔΏΟσΘ, ἃ Κιηρ 5ϑεαῖθβα οὔ δὴ δηῃςθϑβίσδὶ [ΒγΟηΘ. 
ΤΗΣ δοὴ οἵ Οοά, δοςοσαϊηρ!γ, ἀϊὰ ποῖ οἰΐησ 
ἴο ΗἸ5 Ργεσγοραῖίνθβ οὗ Οοαμοδα 45 ομο ννου)]ά 
ἄο νψῇο παδὰ ντοηρί γ υϑυγρεά τπόπὶ, Ὀυΐ 
Οἡ ἴδῃ σοπίΓΑΓΥ κἰσρρεὰ Ηἰπιϑεὶῖ οὗ ἴπετ 4}}. 

Βυϊ τπᾶῖ ΟἾγγ5. (485 αὔονυθ) πεγθ ἴακοβ 
ἁρπαγμὸς ἴῃ ἴῃε σοηοτεῖς 56ῆ56, ΔρΡρΟΔΙΒ ἔγοιῃ 
ἢ]ϊ5 νογάβ,- - Ἡρπασέ τίς τι, τοῦτο κατέχει 
διαπαντός,---Ο ἁρπάσας τι, κατέχει τοῦτο 
διηνεκῶς.---ἰδιάοΥ. Ῥεϊυ8., 80 κίνοϑ ἑρμαῖον 
δη( ἅρπαγμα 83 δηιϊνα]εη5 ἔογ ἁρπαγμὸς ἤδΓΟ 
Ἐρώ,, [Ν., 22), ΟΧρίδιη5 Ἐχδοῖ 845 ΟἿ γΥ5. 
ο65, υβίηρ 5 1]υδιγαϊῖ!οη οὗἩ ἴῃς 5ἰανε σγαϊϑεὰ 

ἴο γΓάηκ. Ορ. .δἷ5ο Ὑ πεοάϊζ. 5 δίπλαγ σοτηπηοηῖ. 
ΤὭυ5 (Π6 ἱπιογργοίαϊοη οὗ Οἴγγβ., νι ςἢ 
ψου)ά βἴδηὰ δι} ννῈ]] 1 ἅρπαγμα ννΈΓΕ 
τεδὰ ἰη ἴῃς τοχῖ [ῸΓ ἁρπαγμόν, 18 ποῖ ΤΟΔΙΥ͂ 
ἰητοττηθάϊαϊο, διιῖ ΠΛΟΓΟΙΥ ἃ ἔογῃ οὗ 8; 115 
ΘΟ ΑΓΥ ᾿γίηρ τΔΙΗΥ 1η πὸ Θχρ᾽δπδίοῃ [ἴ 
διιξεεβῖβ οὗ ἴῃς οτἱσίη οὗ ἴδε ἰάϊοπὶ ἁρπαγμὸν 
[ἅρπαγμα] ἡγεῖσθαι. 

ΙΝ. ΑΥΤΗΟΒΙΤΙΕΒ ΟΝ ΕΙΤΗΕᾺ 81ΡΕ. 

(1.2) Τὸ Ῥενείοπσ. ϑίγεββ μα8 θεθη δὰ οἡη 
(ἢς αδἰϊεροὰ ἕδλεϊ (αἵ 81} [6 Απηςίοηΐ Ν υβίοῃ8 
(ἐχεερῖ ἴπθὸ Ατὐδϑὶο) δάορ “. Βιῖ ἴῃς 
δνίάεηςο γιοϊἀεα Ὀγ Ξσοιις οὔτῆεπι ργονεβ ἤθη 
Θχδπιηθὰ ἴο 6 ἱποοηῃοϊιδῖνε. Α5 ἴο ἴδε 
γυτο., τῆς ννοτὰ “ γχαρέπα" ΌὉΥ ὙΠΟ ᾿ἴ (ΔῈ Γ 
ΟΙἹὰ 1,4ἴ.} τοηάεσβ ἁρπαγμός, 15 ΔΙΛὈΙ ΡΊΙΟΙΙΒ, 
-τ--είπηρ ἴῃ ἴ ΠΤΘαΌΡΠὮΥ υϑεὰ 453“ για. 
[5ἰπι|ὰτὶν ἱπ ΜΑΓΊΙΔΙ,-- ἐιρ.7)“ τΛΟ]]ο πὶ ἡσδηβογα 
“νον γαρβίπαρ,"--- ἘΡιστο 1, ον., 19.1 850 νῦ6 
Πηά “ γορίπα," 581]. 1. τ4 (ΧΧ'., ἁρπαγή); 
ἐδ. ἴχὶ. 8 (ΧΧ., ἁρπάγματα): ψῆεγε (ἢεὲ 
οοσγοβροπαΐϊπρ Ηοῦγεν ννογάβ 7), ΠῸΪ) 
μᾶνα ᾿ἰκοννῖδε [6 ἀοιυθ]ς πχεαηῖπηρ οὗ (1) ἴδε 
ἀεὶ, (2) ἴπ6 ἐρίηρ 5εϊχθὰ. ὍὕΠε 54π|6 15 ἴΓῸ6 
οὗ ἴπ6 ΘΥΎΒΙΑΟ σοηάογηρ, αὶ» (δετε, 

1 Οτοίς Ραΐβ [ογυνασγά {16 βηρυϊαγ Ἰάοα Παϊ 
νὰ Ὦᾶνς Ποῖα ἃ ϑγτγίδο ἰάϊοια, ψνἢϊο} ἣς πάϑ ἴῃ 

ἴῃς ννοσγὰ 5 ἰδϑιας σαν Ἰ] ἴῃ τὰς 1ἰϊτασργ 

δηά ἴῃ Ὀοῖμ (Π6 ἀδονς τοχίβ οὗ [534ϊ].}. Μογθ- 
ΟΥ̓́ΕΡ ἃ ΔρΡΡΟΑΙΒ {πὶ βδοῖῖα [1,αἰὴ νυτίῖοσβ, 
ξ.5., ]οτοπὶθ (566 δοῖονν 1]. (2})), ΜΙ [18 
τοηάδεογίηρ “ γαβίπανι" Ὀοΐογο 1Π6ΙΓ ἐνοβ, γεῖ 
δάορίοὰ ΒΒ; δπὰ πιιυδὶ τπεγεΐοσε πᾶνε υηάογ- 
βδίοοά “ γαρίπα" ϑξξργχάώα. Νείϊ μεσ ἴτοτὰ 
[Ὠς 1,δτ!ἢ ποσ ἔτοιῃ ἴπε ϑγσγίδο ψεγϑίοηβ (πο Γ6- 
ἔογε ἌἽδὴ ΔΩΥ͂ 5:.Γὲ ἰηΐογεηςς Ὀς ἀγαννη.2 ὍΤἢΠα 
ΤΟΙ Δ ηἰηρ ὕΟΓΞ5. ΤΊΔΥ Ῥογθδρ8 ὃς ουηά ἴο 6 
δι ΠΛ ]ΑΓΪΥ ᾿πάδςοϊσῖνθ. ῬΎΟΌΔΟΪΥ ἴΠῸ6 [γδηβίδίογβ, 
δηάϊίηρ ἱεϊοὶς (Ποπὶ δὴ ἰάϊοπι (ἢδὶ νν48 βίγδηξε 
ἴο {δοτη, νγεγα σοηϊδηϊ ἴο ΓΟΠΩ͂ΘΥ [ἴ νογθδί πὶ, 
δηὰ ἴο Ἰεᾶνε [ἴῃς ἰηἰετργείδ[οη ορθη. 
(.) Τ7δε Ἑαΐδεγ:. ΜΝ αἰοτϊαπά, ἴῃ [6 ϑούτήοῃ 

δῦονο εἰϊοά, ἰη ἀείδηάίϊηρ τεηδοτίηρ “,, λ5ϑογῖβ, 
18αῖ 1 [458 [ἢ6 σουηζοηδηςο οὗ “16 Οτεεὶς 
δηά 1, δἰΐη Ἐδίπουβ οπὶ (Π6 ἔου γι ἢ σΘΠΓΟΤΥ 
ἀοννηννατά5,--οὐ (6 δά 5) "“"αἴϊζον τῆς Ν]- 
σοηο ουης!." Βρ. 1ἱρμίοοι, οη [6 σοηίγαγγυ, 
νυ τ ε8, ὁ ΝΝ Β116 1}}}8. ἱπιογργοίδιίοη 15 πιοβῖ 
σοιηπιοη (που ἢ ἢοΐζ πηϊνοῦβα}) διποὴρ 1,4{1Π 
ΤΙ [ΟΓ5, ἰἴ 15 Ὡηϑι ρρογίθα ὉΥ ἃ βίης Οτθοκ 
ἘδΙΠΟΓ, Ὁη]688 ῬΟΒΒ0]Υ αἴ ἃ νϑῦῪ ἰαΐθ ἀαῖς. 

(1) Α5 τοραγὰς Ογεοξ δυϊῃογεβ, τΠ6 
ἔογιμεσ οὗ ἴπθϑε οἰδίεμηθηῖβ 18 σΟΓΙΔΙΗΪΥ 6Γ- 
ΤΟΏΘΟΙ5; ἴο ἴῃς ἰαϊζογ, ἴπογο 15 δῖ ἰδαϑσῖ οὔθ 
5 δὶ Ἔχοθρίίοη. ΑἸΒδηδ5115, ᾿(οηΓ. Ασίδη. 
Ογαΐ. 111., 6, νυτῖῖϊοβ 45 ἕο ον : Ὅλος Θεός 
ἐστιν ὁ Υἱός " διὰ τοῦτο καὶ ἰσα Θεῷ ὧν οὐχ 
ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, --ννΠεΓα 
16 ννογὰβ ἀγὸ ἰῃάυ Δ ΌΪΥ ἴβκθη, 85 ἴῃ “4, 45 
Ῥατὶ οὔ ἴῃς 5ἰδίοπιθηϊ οὗ (στ ϑι 8 δηϊεσθάθης 
εγοδαΐηθϑβ ὙΠῸ νογάβ οὐ 451} α͵β5ο, ἔγοιῃ 
ψῆϊοἢ Βρ. 1ἱρδιίοοῖ 954γ5 (ρ. 1332, μοῖρ), 
“ ποῖδίηρ οδῇ ἸΞ Ιηξοττοα," δθεῖῃ ἴο Ὀ6 υἢ- 
τη δία ΚΑΌΪΥ οἡ ἴΠ6 βᾶπὶῈ σἱάθ. ὋἊὉ οὖν Υἱός, 
οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγούμενος τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, 
πῶς ἀνόμοιος καὶ ἄνισος Θεῷ; (' Δάν. Ευη’᾽, 
ιν. 

Ενθη δῇοσγ ἴπε86 ἀδαυςςοησβ, βοννθυθγ, ἴδε 
Τη855 οἵ Οὐδακ διῖμογν ἀραϊηϑδὲ ἴπΠ6 σεηάσγ- 
ἴῃ “1 158 ΥΟΙῪ δτοδῖ; δηά ἴῃ ἃ πιαίῖοσ ψν ΠΟ ἢ 
ἴυτη8 Οὐ ἃ ΠΠυδδίίοη οὗ Οτεεκ ἰαηριάᾶρο, 
οὐρῆξ ἴο ουξκννεῖρἢ ἃ υῃδηϊπῆοιβ σοηδοηῖ οὗ 
1,αἴΐϊη νυ ογ5, ἡ ΓΘ δυςἢ ἔοσι ποοσηηρ. Εἰγβι 

οἴϑενογας, γταηπἀοθγοά Ὀγ ΕΔΌτΙ οἱ “071 ΕΣ ΉΩ ΩΣ 
γαῤίήηα»." Αραϊηδὶ 1815, ἱ ἰ5 ἴο ῬῈ οὈϑεγνεά 
(1) ἴῃαι σρρησιεγέ γαρίμαρε ἰ56 ἴὰτ ίτοτὴ Ὀεΐῃσ 
ἐαυιναϊθηῖ ἴο ἁρπαγμὸν ἡγεῖσθαι (ΠονΟνΟΥ ἰηἴοτ- 

Ρτεῖθά) ; (2) ἴμαὶ τμϊ5 σεηάσγίηρ οἵ δας: 

γοὐδόφ (45 [3 075), 15 ὙΓΟΩΡ --- ἰἴ5. ῬΣΤΟΡΟΥ πηθδῃ- 
ἴῃ Ὀεοΐησ Μανέ; δηὰ ἴδε αὔονε υυογάβ ἴτοπιὶ 
τς ἈϊίυΔ] Ὀεΐμρ' οοσγθοῖγ ἰγαπϑὶαϊθὰ (Αϑϑομηληΐ, 
11, Ρ. 270), “ποὴ αῤῥγελῥιάανι παρειά», 
(3) ἰδαϊὶ ἴῃς ϑγτγίδας Τυδηβαἴογϑ [81] ἴο γοοορσῃζα 
ΔΩΥ͂ 50ΓὮ Ιαΐοτα, θὰϊ τεηάεσ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο, 

αλν- 
2 Τῆς Κα δηλ συ ἀρρθᾶγβ ἴο αἰίαςῃ ἴο (ἢ 6 

Οορίὶς, ροιῶλε 48. (Βρ. ΕἸ] οι). 
8 ΤῊς τηοάδτῃ Νετγξίομθ, 1 ἴῃ 6 σἰρπαὶ οχ- 

ςορίίοη οὗ Ευ τ οτ9 (“ἀῶ εἴ ἐς τοδέ Μὴν εμεπ 
αμὸ ") δάορι 4. 

ό1ο 



ό2ο 

ἴῃ ογάογ οὗ {{π|6ὲ 15 {πε οἴ-οιεἀ ραβϑᾶρε (ΔΡ. 
Επι5οῦ., ΓΗ. Ε.᾽, Ν. 2), ἴῃ ἔπε Εριβῇὶς οὗ τῃ6 
ΟἸυγοἢ 65 οὗ Πυγοπβ ἂδπὰ Νίθηης (Α.Ὁ. 177), 
 ΠΘΓΟ [Π6 ΠΠΔΓΙΥΓΒ ΓΘ βαϊὰ το Ὀδὲ ἱπιιδΐοτβ οὗ 
Ηἰπι Νν ο οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα 
Θεῷ, [πόδε ννογάβ. δείηρ ὑπάου δέον 564 
8ἃ8 ἰῃ {Πεοιηβεϊνεβ ὄχργοϑϑίηρ Ηἰ5 56] -5γ- 
τοηάεγ. Υε Ππά [πε 5ᾶπη6 Ἰηϊεγργείδιοη ἰὼ 
Οτίβξοη (6... ἴῃ [|οἢ., Ν]., 37); δηὰ (85 
δῦοτε ϑῃἤθννη) [ἢ Εἰτιδοῦ., Ογγ5., ΓΒοοά. Μορ5., 
ΤΠροάϊ., ἰϑδίάοσ Ρεὶι5., ἀηά ΟΥ̓ΠῚ Α.;---αἱθὸ 
(οὗ Ιαΐϊογ ψυτιῖοΓ5) ἴῃ (Εσαπιρη. δπὰ ΤΙ ΠΘορὮγ]. 
(Οτδογ τοίογοηςσοβ νν1}} δ6 ἔοιιπὰ ἴῃ Βρ. "νη ῖ- 
ἰοοΐῖ, Ρ. 132.) Πι|5 186 ομδίη οἵ δυτπου 65, 
(ΟΠΙΓΑΓΥ ἴο ΥΝ αἰογδηα᾽ 5. Ἀ5ϑογίοη, τγοᾶσῇθ8 
ἔτοτῃ ἴῃε βδεσοηά σοηίυσΥ ἴο τῆς εἰενοπίῃ ; 
δῃὰ 15 ἃ5 σῖίγοης δέήιου ἴῃς Νίσοηθ (ουης!} 85 
Ὀείογο [{. 

(2) Α5 τογαγὰβ 7αἼη ντὶῖοτβ, ἊΝ δου δη 5 
βαϊοπιοηΐ 15 δι δϑῖδη 1 4}} }Ὺ σοστεςῖ. ἈΠΟῪ (Π6 
ἀαῖθο Α.Ὁ. 400, ἔποσο δθθπὶ5 ἴο δὲ δϑϑοϊιῖο 
ἈΠΔΠΙΓΠΥ ἴῃ ανουγ οὗ ἴμε ἰηϊεγργείδιίοη ἃρ- 
ῬαγθηΓΥ τοηυϊγοᾷ Ὀγ τπὸ ΜΝ υἱρ. τοπάογίην οὗ 
ἴῃς τοχῖ, δης ργονίουβὶν δάοριθα ὈγΥ ΤΠ Θυτυ ] Δη 
(5εε ἴπε αοἰϊαϊοπδ5 ἰη ΚΝ αἴθγδηα). 

Ορροβοὰ ἴο “4, Ποινεύεσ, 4 ἔδυ" 1 4 [η διι- 
τΠπογιτιοὸβ τὸ ἴο δὲ ἔουπά ---οὗ ἴπ6 {μἰγὰ 
οοηΐιγΥ, Νοναῖίδη; οὗ ἴῃ6 ἔουτίῃ, ΗἩ παγν οὗ 
Ῥοιίοτβ, αηά [ἐγοπῖς (5866 ἴδε ραβϑᾶσὸβ. οἰοά 
ὉΥ Δ αἰογϊαηά, δηά ΕΥ̓ Βρ. {ὐρμιοοῖ, Ρ. 
134). 

(3) Α δι πῈγ οὗὁὨ [6 πᾶπθβ οὗ Οτεοκ δηά 

ΡΗΙΠΙΡΡΙΑΝΕΘ. 11]. ἰν. 1. 

Ι,αἴίη ΕΔΙΠοΓΒ οἡ Ὀοῖῃ 5ἰάδβ, Δ5. ρίγτεη αδους, 
ΤΊΔΥ 5415 τῆς τῃεοϊορίδη παῖ, ἀοςςΠΙΠΔΙΪΥ, 
ΕἸΕΠΟΓ ἱπιογργεΐδίίοη (45 Δ αἴεσίαπά 5875) 
“ Ὑ}}}} 501 Ὑ γῪ νν6}} νἢ Οδίμοὶὶς ῥσγϊηςῖρ] 65," 
(δουρὶ “ τῆς ἰαῖτοσ [8] ΟἿΪΥ σδὴ θὲ ΔηΥ͂ ΨΑΥ͂ 
ἄγαν ἴο ἄνους ἴῃς Ατδηβ8. ΑἈῃρ]οδη 
ΔΟ ΠΟΥ Ὺ 15 ἀϊνιἀεα οὐ ἴπε αιιοϑῖίοη. ἀρϑιηβζ 
(ῃ6 πεῖς οὗ ΔΝ αἴοσϊαπά οἡ τὴς 5:46 οὗ 27, ΠΑΥ͂ 
δε δεῖ τῃδῖ οἵ Βρ. Βι}}, το, δάορθηρ 8, 
ΔβΠγτη5 οὗ {Π|15 (οχῖ, (παῖ 1[ἴ δοης 15 βυδησϊεηῖ 
ἴο σοηξιΐζο 411 Πουοϑὶθβ8 ἀραϊηϑδῖ ἴῃς Ρεγβοῦ οὗ 
ΟἿΣ [οτὰ ( Πεῖ Ειά. Νιῖς.,᾿ Π. ας. 2,8 2). 
ΒΟΥ σοπβγπιδίοη οὗ (ἢ15 δϑϑογίίοη, τοδὰ ἴῃ 
ΠΙΔΘΙΟΓΙΥ 5εγῖο5 οὗ ἀγειπηεηῖβ, ἄγαννη ἔτοπὶ τπ6 
ἴοχὲ 80 ἰηϊεγργεῖθα, ἢ νῃισ ἢ ΟἾτΥ5. ονετ- 
ΜΠ ΟΪπΊβ, οὔθ ΟΥ̓ οης, ἴπε τηδηϊξοϊ ἴοττῃς οὗ 
ΠΟΓΟΒΥ͂ ὉῪῚ ψνιο τὰς Ὑ συ οὗἁὨ [παῖ ὨἸΝΙΠΕΙ͂Υ͂ 
Ηυπᾶη Ῥοόγβοη πα, υρ ἴο Πὶ5 ἔἰππὸ, Ὀθοη 
αϑϑαϊϊοὰ (ἢονρι»., Ν].. .. ΨΊΙΠ.); «δπά ΟΡ. 
1η6 Ὀτγιοῦ διιπιπλαγίθ5 οὗ (Πη6 534π|6, ρίνεῃ ὈΥ̓ 
ΤΒροοάϊ., (ἔςυπιεη., δηὰ Τ᾽ ΘΟΡΉΤΙ. 

[ΕῸΓ ἃ νεγῪ [}} δηά δῦ]6 πιοῃορτδρῇ οὐ {15 
Ῥαβϑᾶρο, 5ὲῈ6 |. . Οσυγηογ β “ Νοῖθϑ δηά 
Ὠιϑβοσίῖ.  Νο. 7.-- .} 

80. πο γεραγάμπο δὲς, ἢ] Τῆς Μυϊς. 
τοηάογιην, “ἡγαίεη: απ σμανι" 15. οί 
ΝΟΓΥῪ Ἰητ6} Πρ ]6. ΤΠδῖ οὗ πὸ 1 ,δἔϊη ἰγαηϑίδῖοσ 
οἵ Τποοά. Μορβ. 15 Ὀὑδῖϊογ, “πὶ ἡπεογίμηε 
ἐγαάεης," --ΑΡΡΑΓΘ ΠΥ ταργοϑθητηρ παρα- 
βολευσάμενος ; ἃ5 4065 86 ΟΙὰ 1,Αἱ., “αγα- 
ῥοίαίμα ἀε απὶρια.᾽ 

ΟΗΑΡΤῈΒ ΠΙ. 
1 27ὲ τυαγπο ἑάτοι ἰο δετυαγέ οΥΓ᾽ {ἦς γαϊδό 

Ἱεαεάεγς ὁ τἀε αἰγεμγμσίσίον, 4. τλσισέηισ ἐλαΐ 
ἀϊρισεί ἀαίὰ σγεαίεγ εαμσό ἐλανι ἑάξν ἐσ ἐγιδὶ 
ἐπ ἐἠε γἱσλιοοση δος ο7 ἐἦε ἰατο : 7 τὐλήοά ποί- 
τυ λείαν ισ ἀφ κομηείά ας ἀπρριρ μα ἰθ55, 
10 γσαὶπ Οὐγίδέ ἀκα δε γιγλιίοσνεδε, 12 
ἐέγείηε ἀεξ μοιυίσντη ἀδς σιυν ἐπιβῥεγγεχίονε., 

ΠΗΑΡ. 1Π1. 1τ-3. ᾿ΙΟΒΕΒΒΙΟΝ: ΨΝΑΚΝΙΝΟ 
ΑΘΑΙΝΒΤ ΙΡΑΙΖΕΒΒ. 

1. Γπα)] 1ι||,| “ἴογ τῃ6 τοϑὶ." ΤΏ Ϊ5 
ΡῬἤγαβθε (45 ἵν. 8) {Ρ}165 ἃ δ ΠΊΠ. ἢρστῸρ οὗ 
ΓΟΙΛΔΙΩΙΠ»; ἴορίςοδβ, ννἢ ἃ νἱονν ἴο σοηπολιάϊηρ. 
ΤΒῈ Αροβίϊα ἰ5 Ἀρράγεητ!ν δρουΐ ἰο εοἶοβα; 
Ὀυΐ ἔγεβῃ πιαίζοσ ἀγίϑοϑ ἴο ἢὶ5 ποι ρἢϊβ, ἀπά 
Οδυ565 ἴδε αἰρτοδϑίοη ννῃ ἢ ΟσσιΡΙ95 [ἢ]5 
σδδρίετγ. 

γεΐοίες ἐπ δε Πογἢ] Ἠΐξ 85 βροκεη οὗ {πεῖτ 
“ἦον ᾿"1ὴ ΠΙΠΊ56]Ὲ, δηὰ ἴῃ τπ6 ργοχηϊβοα γοϊυγη οὗ 
ἘΡδρῃγοαϊζι (1. 25: 1᾿. 18; ἐδ. 28, 29). Νονν 
ΟσΘ ποτὰ ἢῈ ὑἱά5 ἴπ6πὶ “τοήοϊςς,᾽ δάάϊηρ 
“ἐπι δὲ 1ιογ ἢ πτορ. ἃ. 26: 11. 29. ΒΥ 5ιιςἢ 
ἰϊογαϊίοη (ςρΡ. ἵν. 4) 6 πιϑθᾶπβ ἴο δηΐογοθ 1Π15 
τη] ἰοσϑοη οὗ ““ γο)οϊσίηρ," δηὰ “ τη ἴῃ [μοτὰ;," 
Βεΐοσα μ6 ςοποϊιάο8. 

15 27ε ἐχλογίείλ ἰλον ἰο δε ἑλμς νεὲπάρα, 17 
αμπα ἴσο ὑπίίαίς ἀΐγε, τ8 αησά 19 αἰφεϊίρς ξ, 
τυαν-ς ο7) εαγνιαἱ Οἀγίδίδαρς. 

ΙΝΑΤΙῪ, πὶν Ὀγείῆγεη, τε]οῖςς 
'ἴηΠ τῆς [,οτὰ. Το νντγῖιε τῆς 

δᾶῖηε τῃϊηρβ ἴο γου, ἴο πια ἰπάςεά ἐς 
ἠοῖ ρτίδνουβ, Ὀυζ οΥ γου 20 ἐς 5Δ{ε. 

Τὸ «υγῖϊο ἰδὲ “ωπὸ ἐδίπρε. . ἢ “Το τος 
Ρεαΐῖ [15 Ἔχῃοσγίδίίοη, Κρίοίες ἐπὶ ἐδ 1 ογά, ἴο 
τὴς ἰ5 ποῖ τοάϊοππ᾽ (Τ1ἰ., “5 ΙΒ}, οὐ “σδυ5» 
ἱπξ ὙνΘΑΓΙΠ655 )).--- ΕΟΓ γου [ἴ 15 5αΐθ," ἀξ. 
8ἃ5 ἱπῃηραγίϊης Τογδι ΠΥ, ργεο] υάϊησ πλιδίακο. 
ΤῊΪ5 5θηβε οὗ ἴπε δά. (ἀσφαλής), ἱπ ννΒϊςἢ 
1 ἰδ υδοὰ ννογονοῦ ἑουπαά ἴῃ Αςῖβ (Χχὶ. 34; 
ΧΧΙΙ. 30; Χχν. 26), δ6ϑβῖ 5115 [6 σοηῖοχί ΠοΓα. 
Τῆυ5 ἴδ σοηπροίίοη ἰ5 ΨΊἢ ἴπε δοηΐθηςς ἐυ5ῖ 
Ὀεΐοτο -- 16 βαπῖο (Ὠ]ηρ05᾽ δεϊηρ δε γεϊϊοσγαῖεα 
ς41}5 ἴο “ τοϊοϊςθ.» 
ΤὮ5 οχρίαπαίίοη, (α) (Βεηρεὶ, ὅκο.), 56 6πὶ8 

ΤΟΥ͂Θ πδίιγαὶ [μΔῃ ΔηΥ οὗ [ῃς οἴπεῦβ ργοροβοά: 
5 Οἢ 85, (ὁ) “ ἴο τϑροαῖ {πε βδάτης [ἐχμογίδι οηβ8 
ἴο μμ1}}]," τοξογτιηρ ἴο 1]. 2 (Βρ. ἱκ οοῖ); 
οΥ, (ὦ) “"ἴο ντιῖε ἴδ δαῖὴθ {ππρῦ5 [85 1 δδνε 
νυτιτδη 29 οἵδεγ:}" (Βρ. ΝΥ ογάφννοσί); ου, (4) 
“86 58π|6 [1 η98 [45 1 Βᾶνο “ροξοη ΡΕΓΒΟΠΔΙΥ ] ἢ 



νυ. 2-3.} 

2 Βενναγε οὗ ἄορβ, Ὀεννᾶγε οὗ εν!]] 
ὑνόγκΚοῦβ, δενναγα οἵ τῃς σοηςβἴοη. 

ὙὝΠοοά. Μορϑδ., ἄζο) ; οΥ, (ε) “τἢς 84πὶὸ [ΠῚ 68 
85 1 πανο νυτςεη ἴῃ γιοῦ Βριμΐ"-ηοῖ 

εχίδητ] (Μεγεῦ)λ Οὗ {μεθ6 (ες ἴπτες ἰαϑῖ 
ΤῊ155 ἴῃς ρῥἰαίη πιοδηΐϊηρ οὐὁἁἨ “ἢ βατης,᾽ 85 ὁχ- 
ΓΟΞϑηΡ “[Π6 δᾶπι6 {Πὶηρ5 45 1 ἤδνα νυγιἴεη 

1ῃ 1Π18 Ἰοιῖου ᾿; δηὰ (4) τλόσθουεσ ἴογοθϑ 
(86 νοῦ, “ἴο «υγὴζε, τἰηἴῖο τάδ ΘΠ ΡἢΔ515. 
Αραϊηδῖ (6) 11ὲ5 ἴπ6 ϑρεςῖδὶ οδ]εσίίοη τΠαῖ, 
ΤΉΕΤΟΙΥ ἴο ἐχρίδίη {Π|8 ραβϑαρε, [ξ ἀϑϑυ ΠΊ65 ἴῃς 
δχιϑίθηςο οὗ ἰεϊἴογ5 οὗ ψνιοἢ {Π6γὸ 15 πὸ ρσγοοῦ; 
ἴοσ τδοιρὴ ῬοΟΪγσαΓΡ πιοηϊίοηθ “ Θρί5[165 ἢ 
οὗ Ῥαιὶ ἴο με ΡὨΠΙρρίδηβ, ἴῃ ννογὰ ἰ5 
δον ἴο δε ἔΓΟαΌΘΏΓΥ υϑεὰ ἴῃ ἴπ6 ρίυγ. οὗ ὦ 
“σησίε ἰείίεν (Ῥοῖγς., "Αὰἀὰ Ρμιηῖρρ., ΠῚ. 
ΟὨ Ὡς 5866 ΟΟἴδ]ϊοῦ; 566 450 Βρ. [ωἱριῖ- 
ἴοοϊ, ΡΡ. 138--ώο0, 1.1 Ἐρ εἰπε). Απὰ ἴδε ἕαςΐ 
τηδῖ τῆς ἴορῖς οὗ μέν ἀο65 ποῖ γεαρροδγ ὑη1]] 
ψ 6 Τοδοἢ ἵν. 2, ἰ8 ῃαγά ἴο γτεσοηςὶϊα νυ ἢ (6). 
Βρ. 1 ὶρμιίοοι ([ηϊτοά., 1Ν.), Αθον Εννα]ά, ἐχ- 
Ρἰδῖπβ [παῖ {86 Αροβίϊο, θείης δδοιιΐ ἴο ἱπῖγο- 
ἄἀπυςς {παῖ τορὶς ΠοΓΟ, ἰ5 Ἰηοτγγρίοά ἴῃ ψτΣηρ ; 
ΤεβιΠ|65 (αἴ ν. 2) ΨΠ ἃ αἰδοτγοηΐ ἴορὶς ; δηὰ 
ΟἿΪΥ ἤπάβ δραίη δῖ ἰν. 2 ἴῃς τῆγοδά πὸ πδὰ 
ἤοσγε ἀγορρεά. Βυϊῖ [15 18 ΒΓ ὶν δη ἀγυϊ ΓΑΓΎ, 
δνθη νυἱοϊθηΐ, ὨυροῖμοϑβΌ ὙΠῸ ἱπίογργεῖδ- 
Ὀοῃ (4) δάορίθα δῦονε 18 βἰπιρὶε δηά πδίιγαὶ. 
Το οδ]δαοΐζίοη ἴο [{, ἴδ (ἢς ῥγθςερῖ “ σεϊοίςε᾽ 
845 ποὺ δθαγίηρ οὐ υαὔζίγ, 15 ἀνοιάεὰ ὉΥ ἐχ- 
ΡΙδιηΐηρ “ 53δἴδ " 28 ἀθουσδ. 

Δ. Βειυαγε 97] 1, || ΈΓΆΠΥ, ΚΤ ΟΟῖΚ το," 
ψυΐϊ;.,) “ οἱάειϊς"---(“ βεοαυαγε 7 νουϊὰ ες 
βλέπετε ἀπό, ΜἸΒ ροη.), ἱπιρὶ γίηρ, “6 οὐ 
ΤΟΙ συδτγὰ ἀρδίηϑί." [{ 5 ἃ νγαγηίηρ δραϊηϑῖ 
Ῥτγόρδῦϊο, ποῖ δοῖιαὶ, ἄδῆρεσ. (ΕἸΠ|ει.-- [ 
ΤῊ ννδυπηρ σΟΠΊ65 ἴῃ ΔΟΌΓΙΡΕΝΥ δε τ. 1 

(Δοννονοσ ἱηπτογργεῖθ). ἼΤῊε σοηηεδοίίοη 566 Π|5 
ἴο δὲ: “1 δαγθ γορεδίθα!υ ἰην θα γοι ἴο 
δἰονγ, ἀπὰ ἴο γοΐοίες, ἀπὰ ἐπ δὲ 1ογά. ὙΠΟ 
ΔΙῸ ἴποβθε νν πο, ποῖ {ἰκὸ τῇρ, ψοιἹὰ Πιηάθσ 
1}}}8 ΟΠ γιϑίδη ἸοΥ, ΟΥ̓ 50 5 τυ τ ηρ ἔΔ͵]56 ρσουηὰ 
οὗ Πῖ δηά οἵ ε]οτγίης --- ἐνθη ἐῤε εεὁ (υ. 3). 
Αξαϊηβῖ ϑυςῖ, θ6 ΟἹ ΥΟῸΣ ρμιυατγά," δ᾽ ΠΉΪΔΤΙΥ, 
Οἱ. νἱ. 13,14, ἢδ ςοῃίγαϑίϑ ἴῃς [4126 Γ5 τ ῆο 
ψΟυ]α “ ΡἸΟΥΥ ἰὴ ἴΠε βοϑῇ ᾽" οἵ {πε ῚΣ αἴ9ς 1] Ρ168, 
τ Πἰπιβοὶ ἢ, ΠῸ Ὁ}}}} ποῖ ΟΣ “8ᾶνὸ ἴῃ 
(με Οτοββ οὗ οὔσ [οσγὰ [6508 Οἤτγίϑσι. Απὰ 
ΔΟΓΟΓΟΙΠΡΙΥ ἴἢ6 ψναγηΐηρ ΠΟΓΟ ἰ8--- ἰοῦ [86 ἢχϑβί 
Ἐπι6 ἰῃ ἐῤὲ; ΕΡ.---ἀἰραίηϑί βοῇ υμάαϊπιη 
ἴοδοογ8. 866 ῦονο, ἱ. 18, 28, Δηἀ ποῖς8. 
ΝΥ δα 5που]ά Ἰηϊγοάϊος πὸ ἴορῖς, ἀπά 80 

δίγΓΟΠΡῚΥ οηΐογος 1ἴ, ἀο68 ἠοΐ ῬΑ ἀΡρΘᾶγ. 
Ιη ΡὮΠΙΡΡΙ, μόσε {πόγε όσα Ὀὰϊ ἔονν [ον 
(ϑεε ποῖς οἡ Αοςῖβ χνυΐ. 13), ἴπε [υἀδιζίηρ 
Εἰοπιοπὶ σαπποῖ ἢδνο Ὀδθη ςοηϑίἀθγαῦϊθ. ΤῈΘ 
ἕαςϊ {παῖ [ἐνν8 ψεσῦα ἡυπηοσουβ δηα ΠΟΒ[116 ἰῃ 
[δ 51:5ἴ6Ὑ οἱ οὗ Τ βοϑθαϊοηϊςα (Αςῖϑ χυὶὶ, 1--) 
ΠΑΡ δοσοουηῖβ ἔου [5 νεβοπηθηςα ἤΟΓΘ. 
ῬΙΟΡΔΟΙΪΥ δὲ ἴορίς ννᾶβ βιιζροϑίθα, δηὰ πὸ 
γομοηεηςθ ῥγοιῃηρίθα, σδῖμοῦ ΟΥ̓ ἢΐἷ8 ονγῇ 

ΡΗΠΠΙΡΡΊΙΑΝΞΘ. 1Π|. 

2 ἔοτ ψὲ δὲ τῆε οἰτγουπιςοίβίοη, 
νὨοἢ ννογϑηὶρ (ὐοά ἴῃ τῇς 58ρίτιῖ, 

τοϑοηΐ ἐχροδηςο οὗ [πιά δίζεγβ αὐ Κονπο, [ἤδη 
ἐὲ ΔῊΝ 5ΡΘΟΙΔ] Δρρυθῃθηβίοῃ οὗ ἀδῆροῦ 20 ἐξέ 
ΡῬρίδρῥίαης ἔτοπι (ἢς ᾿πῆυπεηςς οὗ βυςῃ. (δες 
[ηἰτοά,, 8 {Π1., Β, 1...) 

Βειυαγε 9. ἀογσ] Ἐδῖμονγ, “189 ἄορ δβ," 
{πε νναγηΐηρ θείης ἀεβηϊςεὶγ Ροϊηϊοα ἀρδϊηβῖ ἃ 
εἰα55 ΟγῪ ἴῆς δι. ργεῆχεα. ὙὍὕὙδὲ [6νν5 οδὶ θά 
{πὸ Οϑητ 8 ἀοσο, ἃ5 Μοβαειηπιθάδηβ οδ]} 
ΟἸγϑ[δηβ ἴο [ἢ]18 ἀδῪ ; θυ “[Π15 Ἰρποιηηϊοι8 
Πᾶη6, κὸ ἃ ἴοηβ οδϑῖ δι ἴ6ς Ηδραδίδεῃ, 
6] ὑροὴ {πεῖγ οὐαὶ πιολάβ." (1 ρμιοοῖ, 
“Ηοτ. Ηϑοῦρτ. εἰ Ταϊπη.,᾿ οη Μαῖϊ. χν. 26.--- [.) 
ϑ8ες Νοῖε «αἵ δῃὰ οἵ ςἢ. 
9 ουἱ! «υογάεγ.}] “ἼὯλ6 ΟΥ̓ ΤΟΥ ΚΟΣΒ᾽" 

(Ατῖ. δρδῖη); ποῖ "τῆς ννόγκεῦβ οὐ ευἱ]," δῖ 
β8ιιοἢ 45, (που ρἢ ΠΟῪ ἀο 4 νγοσκ, ἀηὰ ὑγοΐθββ ἴο 
ἀο “26. ψουκ᾽ (Ϊ. 20, ποῖθ), ἀο 1ἴ ἴῃ ἃ ψγγοηρ 
βρί γίῖ, οὐ [8186 ὑγίῃςῖρὶθβ, νυ ΟΥ}] γοσυ] (5 ; 
τ1ὴυ8 “ ἀοΐηξ ἃ ννοτὶκ ἔδυ νοῦβε [πδὴ ποηθὶ 
ἔογ {ΠΟΥ͂ ἴθσ ὉῈΡ ἴπε ἐουπάκιοηβ [παῖ ματα 
Ὀδοη ννε]]} Ἰα!ἀ" ((τγ58.).--ηά (ννε πλᾶῦ δα ἀ) 
(ΠΟΥ ὙΥΓΟΏΡΙΥ “ Ὀυ]ὰ ἀραΐη " {παῖ ΒΟ ἢ ἴῃ 
ΟΠ τσ [88 Ὦ ἀοης ἄνα (0 δὶ. 11. 18). 
Ορ. ““ςτδῆἔγ «υογζηιοη " (βΔπ)Ὲ ποι), 2 ΟΟΓ. 
ΧΙ, 12. 

97 ἐῤὲ εοπεὶἰοη}] Α σοπίοπηρζιοιβ ὨΔΠῚΘ 
ἔογ 86 αἰγεμρεοσίο (κατατομὴ ἴοΓ περιτομή, 
--τΡ. ἀποκόψονται, ΟδΔὶ]. ν. 12). ΤῊϊδ5 που 15 
ποῖ ἐουηὰ ἴῃ ΝΙΤ., οὐ 1ΧΧ.ὄ; Ὀυΐ ἰη τὴ6 
Ἰαϊῖον 115 σορῃαῖθ νοῦ δχργεβδθ8 ἴῃς δςῖ οὗ 
ἸηΠιςης οἡ ΟὨδ56} ννουπάβ οὐ “ συτηρ5," 
δ οἢ 45 ῬΟΓΟ Ῥσγδοίϑθά 1 ποδίβοη νοβἢρ 
(3 [1] Κίηβ5β χυϑ!. 28). ΑΕἰγουπηςοϊ βίο ἰ5 πονν 
(ἢ 1π|ρ}165) Ὀιιξ 4 ““οὐπρ ἴῃ ἴῃς ἢοϑῇ " 
ΒΟ ἃ5 ἴμ6 1,Ὧνν ἔοτ 45 (ἐντομίδας, ἴ«εν. χχὶ. 
5; ΟΡ. χίχ. 28). 866 Νοῖε αἵ επὰ οὗ Ἂςἢ. 

ΤῊΪΐ5 ΡΪΑΥ οὐ ψψογάβ 18 σπαγδοΐοσγιϑῖῖς οὗ 51. 
Ῥαυ!. Βρ. 1᾿ρητίοοϊ σοπιρασγοβ Ἀπ. χὶϊ. 2, 
““ρ {δηκΚ διραγ, ἴο {πη Κ 5ΟΌΕΓΙΥ " (ὑπερ- 
φρονεῖν, σωφρονεῖν). 866 ΜΝ ΊποΓ, 1ΠΠ1. 8 68, 2. 

“ΤῊΣ ςοποϊδίοη," “ (6 οεἰτουπηςϊϑίοη,᾽" ἃγὰ 
υϑοὰ (αὐπίγαος ἔου Ἴσοποζεῖθ) ἔοσ “ἴθ σοη- 
εἰβεά, “δε εἰγουχηςϊδεά.᾽ 

8. δῸγ «υε αγε ἐῤε εἰγειρηεσοη} Τὸ 581. 
Ρδυὶ, [ποιῇ ἃ οἰγουπηςϊδεὰ |ενν, ἢ18. “ οἱΓ- 
οσυτηοϊϑίοη 18 ποίϊμίηρ "--ουθη 845 ἢ6 4551:1Γ68 ἴῃς 
ΟδΘη 168 παῖ {μεῖγ ὁ’ ὑπο ΓΟυΠ Ἰβίοη 15 πο- 
τῆϊηρ,"--- ἰὴ Οἢγϑὶ [6815 (1 ον. νἱ!. το; 
Ο 8}. ν. 6; νἱ. 15).», Ηδσσε ἢο [ἀθητῆδ5 ὨΙπιϑοὶ 
ἢ τβετὰ (“ «ὑε γα ἢ), 845 “ἴδ [{γτ}6] οἰγ- 
ουπλοϊδίοη," [86 πιᾶγκ8 οὗ ψῃϊο ἢ 6 ῥσχοςσθθάβ 
ἴο 5[αἴα. 

ΑΚ (υ. 2) ἴδε ορρυοῦσίουβ ἤδιηθ οὗ “ ἄορ" 
ΤΘΟΟΙΪ8 οἡ ἴῃς [ἐνν τοιῃ ἴῃς Οεπί]ε αἴ ποτὰ 
6 διιηρ ἰἴ; 80 εσγὸ (π6 Ὀοαβίοα {{|6 οὗἁὨ [ἢς 
ὁ οἰγουπηςϊϑίοη,᾽᾽ [ογξεϊϊοὰ ὈΥ ἴ6 [ονν, Δ Ρ568 
ἴῃ ΟἸγῖϑῖ ἴο ἴῃς Οδη 6. 

«υῤες «υογεδὶρ Οοά ἐπ ἐδὲ «“ῥίγ Ἡετς 

όδι 
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δηὰἀ τεϊοῖςα ἴθὰ (ὐΝγίθβε [εβυβ, δηά 
ἢλνς πὸ ςοηβάεηςε ἴῃ ἴῃς ἤεςἢ. 

4 Ὑπουρῇ [1 πιρῃς δἰθο ἤᾶλνε σοη- 
βάεηςς ἴῃ τῆε εβῆῇ. [1 δὴν οἵδε 
πη τῆ Κεῖ τἢδὶ ες παῖῃ ννῃεγεοῦ 
ἢε πιίρἢς τγυβῖ ἰπ τῆς ἤδϑβῃ, 1 πιογε: 

Α. ΥΝ. ἐο]ονν5 1ῃ6 υδιι4] τοδαϊηρς (Θεῷ, ---50 
Ἀτς.). Ὑταπϑίαϊο (τοδάϊηρ Θεοῦ ν ἢ θόσῖ δὰ- 
{ποτ 1685}, “Ὲ0 ΟΣ ΒΒΣΡ ὉΥ [89 ΒΡΙΥΙΪ οΥ̓͂ 
αοὰ᾽ (πνεύματι, ψιποιυΐ ἀτγῖ., θείην {Γεαϊοα 45 
ἃ ὈΓΟΡΘΙ ΠΑΠῚ6) ---ἶ,6., κ΄ ΜΓ ννΟΥΒἢΙΡ ἱπϑριτοα 
Ὁγ Η!.5 ϑριπί"-- ορροϑβϑὰ ἴο “ σοηπάθῃοο ἐπ ἐδδ 
,,ε6,᾽ 85 ἀοβοσι θεὰ ἴῃ ννῆδῖ Ὁ] ]ον8. ὙΠ ιυ8, 
“ὁ 20 «υὐογαδιρ᾽ (λατρεύειν) ἰ8 υϑοὰ ΔΟΞο]υζεὶγ ; 
85 οὗ ἴῃ6 υεαυμ ὁ ΜοΥδμὶρ, νὰ Κ6 1. 17; Δοῖβ 
χχνί. 7. ΒΥ ἤογα δρργοργιδίίηρ ἴῃς νϑγῦ, Β6 
εἰαἰπιβ ἴογ Ὁ γι ϑιϊδη5 {πὶ ΠΕ ἤᾶνα ποΐ ΟἿΪΥ 
{δε ἴγυε οἰγουπιοϊδίοη, Ὀυϊ (π6 ἴγὰς «υογοδίρ. 

γεϊοίες ἐπ Οδνἐ σι] “ΟἿΟΥΥ δ"; 566 
ϊ. 26, Δηά ςρ. 1 (οτ. 1.31; 2 ΟΟΥ. χ. 17; 450 
7]6γ. ᾿χ. 23, 24. ΕοῪ Τσοηπῃεοίίοῃ, 566 Οὗ τ. 1. 

ῥᾳυε πο εοηλάεπος ἱπ δε 3ε4Ὁ] “Α5 νὲ 
τοριά!αῖε ἰγιιδῖ ἴῃ οἰγου πη ςΙ5οη, 50 'π 4}} 656 
(Παΐῖ 15 ουϊνναγ." ΤΎΠε ποραῖ. (οὐ, ποῖ μη) 
ἤΘΓΟ υϑ66, 5Βῆεννβ ἴ[ῃδῖ ἢ6 15 ποῖ ΓΛΟΓΟΪΥ ἀςἤηϊης 
[ῃ6 σμαγαςῖοσ οἵ (6 σὰς ΟΠ τιϑῦδη, δι 18 
Δϑϑεσίίηνς ἴπαὶ “να ἄγ βοῇ. 866. ΝΊ ΠΟΥ, 
ΠΠ1, ὃ 55, 5. 

4-6. ΗῈ ΟΑΝ βυβραββ ΤῊΣ ἰΙΟυΑΙΖΕΒΒ 
ΟΝ ΤΗΕΙΒΕ ΟὟΝ ΟΕΚΟΥΝΌ5. 

4. Τῥοιφῦ 1 »ιλφδὲ αἱτο ῥαυε εοηδάεσποο... .ἢ 
1.1|ι, ΚΑἸΤΒΟΌΚΒ ΣΙΥ86]7 Βανίῃᾳ οοπᾶ- 
ἄθποθ ἱπ [80 8ο8ὴ 4160."--- 1 ἂπὶ σοηΐοηϊ 
ἴο ςοἾΔ55 πηγ56] 7 νυ γου ΟδπΈ 165, (που ρὰ 1 
τηϊσ ἢ Ὀοᾶϑῖ ΓᾺΥ ΓΝ] ΟΡ 68 845 ἃ [εν 4. «υεἰΐ ας 
ΤΩΥ ΟΔ]Π Πρ ἴῃ ΟΠ 91."--- 1 (ορῃαδῖῖς), “1 
ο8η (ποι ἢ γομ σδηποῖλ) οἰδίπη πλοῦο πη ΠΟΥ, 
1 1 σοπγε5 ἴο ἀϑϑοσίίηρ ἤοβῃὶγυ οἰδίπι5. ΜΥΜῈ 
[Π15 δηὰ ἴῃ ποχί νυ. ςΡ. 2 (ογ. χὶ. 18,21, 22. 

17 απρ οὐδεν νιαη ἐῤίγιάειῥ ἐδαὶ ρὲ ῥα!Ρ... . 
50 Α. Ν. τίσιν. 11, “ϑέεπ8 ἴο διανθ." 
ΤῆΘ τὑογὺ ἰ5 ἤεῖδ υ86ὰν4, 89 εἰδεννῆετε (εν. 
Ι (ογ. Υἱῖ, 40), ἴῃ ἴπῃ6 δθῆϑε οὗ “66 ΠῚ8Β Ζ0 
ῥίνμε" ἯἫξς ἰβ5 ροίηρ ἴο 5ἰαΐθ, ποῖ ψῇδαῖ ἣθ 
ἄῤῥεαγ: ἰὸ οἱῤέγα, Ὀυϊ Μηδ ἢδ ΠΊΔΥ ᾿051|γ 
“ἐρδίπα᾽ ῥὕρμεο ἴο 6. Εογ ἴπ6 πιοπιθηΐ ἢ6 
ΤΕΈΒΌΠΊ65 ἢἰ5 οἷά [Θυν 8ῃ σἴδπάροιηϊ, δηὰ αϑϑοσίβ 
ὨἰπΊ56} Ὁ ἴῃ δος ἢ [οΓΠῚΒ 85, {1} ἢ6 Ὀδοδτηδ ἃ 
ΕἸ γιβίίδη, Βὸ παρ ἢ πᾶνὸ 8604 : 45 ποχί υ. 

5. “ ΟἸγουπηςϊϑοα (η6 εἰσῥίδ ἀδγ " (1δογὸ- 
ἔοτε ἠοῖ δὴ αἰϊεῃ φγουοίγιε, Μἢο ννοι]Ἱὰ ὃς εἰτγ- 
ΟυπΊςοϊϑοα 845 δὴ δάϊι]ῖ,-- ΟΣ δὴ 1: ὀγιαείε, αἵ 
(ουγίθ6:}) :--" οὗἩἨἁ 1Π6 βδἴοςκ οὗ Σγαρ᾽" (πότος 
ἔοτε ποῖ ἃ ωσεπάαπὶ οὗ ργοβεοϊ γίε5) :---" οὗ [Π6 
{τῖθς οἵ ΜΒερ)ανιὲπ" (ποῖ οὗ Δηγ οὗ ἴῃς Τὲπῃ 
δροβίαῖε Ὑσιῦ65); -- “4 Ηεόγεαυ οὗ {86 
Ηοὕτενν8" -- ΓαΠΕΓ “ο7 ΒΘ το δ᾽" (Ὀογη οὗ 
δηὰ Ὀσγεὰ ΟΥ̓ ραγθηΐϊβ γῆο πδὰ ηοΐ ἀγοῤῥεά 

ΡΗΙΓΙΡΡΙΑΝΞΘ. 111]. [ν. 4--6. 

ς (ἰγουπ)ςϊδεά τῆς εἰρῃτῃ ἄλγ, οὗἉ 
τῆς 5ἴοςκ οὐ [βγδεὶ, οΚ' τῆς τγίδε οὗ 
Βεη]απλίη, δη Ηεῦτεν οὗ τῆε Ηε- 
Ὀγενν8; 85 τουσῆίηρ τῆς ἴᾶνν, ἃ Ῥῃδ- 
γίδες ; 

6 (ὐοηςετγηίπρ ΖΕ], ρεγβεουτίηρ τῆς 

ἐῤοίγ απερείγα σρέεορ πὰ υϑᾶρ65, --- “ εχ 
Ἡεὸν εν," ΜΝ ]ᾳ.). 

αἰγειρποσεά ἐδὲ εἰσδίρ 447] [1.1ῖ., “1π εἰτ- 
Ουπηςϑίοη, 84η εἰσ" -ἀδγ-τήδη "ἢ (γεδα περι- 
τομῇ, ἀαἱ., ἰησϊοαά οὗ (Π6 μαγα!γ ςγδηβίδίδοϊθ 
πορι. οὗ Ἀ6ςο.). 

Βεορ)α»ιδ) Οπὲ οὗ ἴπ6 {Π865 βργιπρ ἔγοσι 
[Π6 Ὀεϊονεα Ἀδομεὶ; (ἢ6 ΟἿΪΥ τἴτθε Ὀεβιά 65 
1μενῖ, τῃδῖ (πον Πβϊδηάϊης 115 ΟΥἹΡΊΠ4] σἸβασ 
σοηϑδηρο ΠΥ ἢ Ερἤγαιπι, ἀπά ἴῃς ΓΙΝΑΙΓΥ͂ 
Ὀεΐννοοη [ἴ5 ΤΟΥ͂Δ] ἤοιι56 δπὰ τηδῖ οἵ [ι6Δ})} 
τεπηδηθά (Δ 1Π 0] ἴο ἴῃς δεορίγο οὗ [πιά δῇ, ἴῃς 
[Ὥγοπο οἵ ᾿ανιά, απὰ ἴπὸ “Γοπιρὶθ Δ ΟΥὮΙΡ, 
ἤθη 1η6 Ἴοη Ὑτσιθθ8 ἰοσγβοοϊῖς ἤθη: ἴῃς 
{δὲ νῇοβα ΡἹΟΓΥ͂ [ἴ ννα8 [παΐ οὐ [15 501] Ξῖοοά 
[Π6 ΗΟΙΥ δηὰ γογαὶ ΟἸ[γ. 

Ἡεδιεαυ] 1... ἰὴ Ἰλησύυδρο, δηἃ εοὐϑῖοπηβ : ποῖ 
Ὧ8 ΤΊΔΠΥ ἰονν5 οὗ ἴῃε ἀϊδρεγβίοι γῆο δὰ Ἰοσὶ 
Ὀοῖῃ, δηὰ ννόοσὸ “"τιηϊηϊἰαῖοαά ἴῃ ἴῃς τοηρὰο οὔ 
15γ46] " ((ἢγγ58.). “Ἡεόγειυ" 1ῖἋ5 ορροβεά ἴο 
“εἰπε " (ΑΝ. “ Ονγεοίαη," Αςῖϑβ νἱ. ἱ,-- 
566 ποῖο {Π6Γ6), ὈοΪ᾽ νγογὰ 5 ἀδηοῦπρ Πγαελει, 
(Π6 οπο “" Πεόγειυ-«ρεαξίπν," [6 οἴἶΠΟΓ “ Ο,γεεζ- 
“ῥεακίη." 866 Αὐὔρ. Ὑ σεποῖ, “δγη. Ν.Τ. 
“. οὕ; ν όγο {πὸ ἀϊπεηστίοη Ὀεΐννοθη Ἡεόσεαν, 
ὕεαυ, ἀπὰ Σιγαοίϊτο, 16 ἴῃ. ὈΓΘΗ͂Υ Ξυπιπιοὰ 
υρ: “Ἰ 1Π6 ἢγϑβί 15 ηοϊεξαὰ ἰαησμαχε; ἴῃ ἴδῃς 
βδοςοηά, παϊοηπαίμν; ἴῃ ἴπῸ {πϊγά, γείίοιω 
Ξγέυϊίοσε; δηὰ νοσδίϊοη. 

ΤΠουρὰ Ὀογη ἂἵ Τ άγϑυβ, 81. δι} νγᾶβ, 85 
ἣς τ6}}85 υ5 (Αςῖβ χχὶϊ. 3), ταἰποά ἴῃ [ετγὺ» 
βαίοπὶ ἰῃ Ηδεῦτον, ᾿οαγηΐηρ. ΑσςογαϊηρὶΥ, Βα 
1514 }}Υ οἰἴο5 ἴῆ6 Ο. Τ᾿, ποῖ 45 ἃ “ἨἩο]]Ἰθηῖϑι ἢ 
εν ψουϊά ἀο, Πποπὶ 1 ΧΧ΄, Ὀυϊ 45 ἴσην 
ἰλῖεὰ ὈΥ Πίπιϑε]ξ ἔγσοτα ἴῃ 6 οΥγρίηαὶ. 

Ω: ἰομεξίησ 1ῤὲ ἰααυ, α Ῥῥανγεε] Ορ. Αςῖς 
ΧΧΙΙ. 6: χχνυΐϊ. 5. 980 ἴ2σγ ἢ6 85 ἀδοϊαγοα τυὴῖῦἢδῖ, 
ὃγ τρῆϊ οἵ Ὀἰπῖι, μ6 ἐς : 18!5 βεηΐεηςε δηὰ ἴῃς 
ἴννο Το] ] ονσίηρ (6}} ννδαῖ, οὗ [ἷ8 ον ἔγθθ- }}, 
6 ὀεεαπθ. ΒΥ ῥγοϊεεηίοη, οἵ ἴῃε “ Ξἰγαϊϊοϑὶ 
βεςῖ" οὗ ἴῃε {0]]οννοῦβ οὗ ἴδε [ὑᾶνν; ἰὴ πεαὶ, 
δοῖνο ἰῇ ρουϊ(ηρ ἀοννη ορροϑιίίοη ἴο ἰξ : ἰῃ 
»ιογαἰ!, ἰΣΥοργοδΟ ΒΔ ἴσα ἴο [ἴ. ϑυςῇἢ Ὧδ 
αὐ: δῃηὰ 8ιςἢ (ηο ἀοιδῖ) πὸ Ὀοαδῖοα ἢϊπ- 
561 τὸ ὃ6, ὉΡ ἴο ἴδ πηοπιοηΐ ννῆθη [ἢ δῖ ἸΟΙΓΠΟΥ͂ 
ἴο 1λαπιάϑουβ (Αςῖβ ἰχ. 1-3) ννὰ5 ἀγτεῖθα ΟΥ̓ 
[ῆ6 ΠΓιρπῖ δηά τη6 Νοῖος {μδὲ ἰγαηϑέογτηθα ἢϊπὶ 
ἰηἴο ἡνηδὶ ἢ6 ἐν. 

Θ. Οοπεεγπὶης πεαὶΪ, ῥογεεοι ἔπ δε ἐρασοδ) 
νι ννηδὶ δε δος ἢ Ἰἰοοκοὰ θᾶςῖκ οἡ ἢΪ8 
ΟΑΥΘΟΥ 458 ἃ Ῥογϑδουζοσ, ἢ6 [618 ι.5, 1 ΤΊΠ,. ἱ, 
11-16.-. Ηθρτγο, ἢ δρϑᾶκϑ οὗ ἴἴ ἃ5 1ἴ νγᾶϑ τὸ- 
ξατάεὰ ὉΥ 8 ἔοστηςευ 56]1},---ἂθδ ἃ ὑγοοῦ οὗ 



ν. 7--θ.] 

σδυτοῇ ; τουςῃϊηρ, τῆς τὶρ πιεουβηε85 
νν Ις ἢ 5 πη τῆς ἰανν. δίδπλε ε55. 

η Βυῖ Ψπᾶῖ τῆϊηρβ νναγε ρδὶη ἴο 
τη6. ἴῆῇοξε 1 ςουηῖεα ἰο85 ἔογ (φἢγιβῖ. 

8 Ὗελ ἀουδιῖε585, δηά 1 ςουης δὶ] 
τηΐηρ8 ὀκὲ 1085 ἔογ τῆς Ἔχςα]]εποῦ οὗ 

“χε 4]. ΟΡ. Αοἴβ χχίϊ. 3--; ΧΧΥΪ. 9--11} Οαὶ. 
1.12. 

ἐομεῤίπρ δὲ γίρδιεοισποις τυῤίορ ἐς ἱπ {δὲ 
ἰπσαυ}Ἱ [ε., “Ὡς ἢ [165 νη ἴῃς Ἰεζίεῦ οὗ 
(Π6 [,Ὧνν, δηά ςοηϑίϑδίβ ἰῃ ζοϊ]ονίηρ [Π4ϊ.᾿ 
1,1ἴ., “ἐπὶ ίααυ;" ἴῖΒεὲ ψνογὰ “ἰαᾳυ" (νιδουῖ 
ατῖ.) Ὀείηρς υϑοὰ, ΠοΙδ6 δηὰ ἴῃ ἰαϑὶ υ., ἃ5 ἰῇ ἃ 
ῬΓΟΡΟΙ ΠΑΠῚΘ (50 “ἰἴη ἰανν," ΟΔὶ. 11}. 11};--οοῖ 
1,ἂνν ἴῃ φοπογαὶ, Ὀυῖ “ 26 1ἁ,ἂνν " οὗὁ Μοβεβ. 

ὀία»ιεἰε5.1 8::1]., ἴῃ πιθῃ 8 ἜΥ̓65; 85 ἰϊ. 1.5. 

7, 8. ΗΕ ΝΟΥ͂ ῬΕΞΡΙΒΕ5 ΒΌΟΗ, ΑΝῸ 5ΕΕΚΒ 
ΒΕΤΥΤΕΒΝ ΟΕΟΥΝΏ5. 

7. Βιώ «υὐδαΐ ἐῤίηρι! «ὑεγὸ ραϊπ 0 γε) ἐδοιδ 
1 εοὠμπίεά... 1 Μοτγτε οχδςῖίγ, “Βαυΐ βιοδ 
τϊη 5886 υποὰ ἴο 0 Καὶῃα ἴο Χ10, [80801 
δῦ δοοουππίθοἃ 1088 70:5 ΟἾΣὲδι᾽ 5 δα ϊκο᾽᾽ 
(Ρεγξ ἴθηβα, --- θανα σοπὶθ ἴο ὠςοουηῖ ἢ). 
“8656 [Πη55, νι ἢ δεοην ἴο πλ6 45 ἃ [εν, 
Ϊ πο Ἰοπρεῦ γεοκοη οὐδῦ ομα ΟΥ̓ Οῃθ, 481 υϑοὰ 
ἴο ἀο, 845 φαϊπμ.---ἰτετ8 οἡ ἴῃς 546 οὗ ργοῆξ 
ἴῃ ΤῊ ἰδεδοσουηῖ; Ὀυῖ, οἡ (ἢς Ποηίτγατγ, Ϊ 
ἢανο ἰοαγηδά ἴο βιπὶ ποπὶ ὉΡ ππάοτ ἴῃς οης 
Ποδά οὗὁὨ |.... ὙΠι86 σοηίΓαβίθα ἴογεθ οὗ 
“41 η5,᾿ (ΡΙγ.), “1058 (51ηᾳ.), 15 [ἢ 5 Ὀγουρῃῖ 
οι ὈΥῚ Βρ. 1,ἰρμείοοί.---Τ ο ἴθωθε οὗ [δς 
νοῦ ννογε "ἢ (ἰπιρέ, ἐς. ““υδοὰ ἴο δε) 
βῆονν5 {παῖ ἴῃ {πὸ ὈΓΟΡΟΙΪΠ ΡΣ 50 ΠΊΔΙΎ οὗὨ ννῃαΐ, 
85 ἃ [ἰενν, ἢς ννᾶ8, ἢ6 βρϑδῖκϑβ ἴγοπὶ 18 720» )Ι6Γ 
Ῥοϊηϊ οὗ νἱοὸνν (45 ἰῃ στ. 4, ὙΠ ΟΓῈ 566 ποίς). 
,Ννοτυ, Ἔνθη ἢἰ5 πιογαὶ ὈΪδπιθ θϑϑηθ58 15 τοραγάθα 
Υ δίπι 45 1655 ἴδπ ὑπανδιϊΐηρ ἴονγαγι}8 54 ]νᾶ- 
τίοῃ,---ἃ5 τοηδίηρ ἴο ΒΙπάοσ ᾿ἴ, ἴῃ 50 ἔὰσ 85 ἴἴ 
ΤῺΔΥ πάσαν πὰ ἔἴο Ογϑῖ. “ΕῸΓΣ 
ΟἾ τίσι 5 Ξϑα Κα," {πεγείοσο, ἢδ ἢ85 σογὴθ ἴο Υἱεν 
ἴϊ ἴοο 85 “Ἶοβ88." Ὑὑεῖ πε ἰ5 ποῖ ἴο δ6 ὑυπάοτ- 
βῖοοά ἃς ἀἰβραγαρίης οὔϑδογνδηςς οὗ ἴπΠ6 Μογδὶ 
1,ἂν; ἰἴ 15 ἰο5 ΟὨΪΥ (48 Ὠσχί υ. Ἔχρίδί 5) ἃ5 
ςοιηραγοα 1} ΟΠ γιϑῖ ; “45 ἴο 5ἰϊ ἴῃ σδηά]ο- 
Ἰγῃῖ 15 1ο85, θη ἴμ6 8 ἢ48 τίβεῃ.᾽" (( ἢγγϑ.) 

8. 7εα ἠομδιίίρι., ἀπά 1 εομπὲ αἱ ἐδίηρι Ὀὰῖ 
ἰο..] “ΜΑΥ τὴοστθ, 1 4160 δΔοοουῃΐ.. .; 
Ης ῥα. ἱκαγπεά 1ο αεεομηὶ (ρογί) ἢ 15 [ον 158 
δαἀναπίδρεϑ ἃ5 “1055 (ἰδὲ Ὁ.), -τ-ΑΥ ἔαγίμοσ, 
ἢα σ|το εομδπίδε 10 αοζομρὲ (0Γ65.) “411 τὶ πη 8 
ἴο ὃ0 1088 (45 ν'6}} 458 [Πο56). “ “6 τϊη 68," 
ἰ.ε., 411 τῃαλι ἅτὸ ἀρασί οπὶ Ομ Γ5ῖ. δ6ὲ Νοῖς 
αἵ οπὰ οἵ εἢ. 
ὃ γ δὲ εχεσίϊοπον 9 ἐδε ἡδιοαυίεξα κε οΥ... .ἢ 

“41 ἀεδβρῖϑθ 4}1, 0 σ [89 δᾶ οὗὉὨ ἴῃ 5:Γρδ55- 
ἴῃς νοσῖβ οὗ ἴῃς Κηον]θάρε οὗ Ηἰπι."--- ον 
[πε 5Ξ6Κο οὗ," ---ϑαπιὸ ῥσερ. (διὰ νυὶτ δοςιαῖ.) 

ΡΗΙΠΙΡΡΙΑΝΘ. 111. 

τῆς Κπον]εάρε οὐ ΟἸτγίδε [6ϑὺ5 ΠῚΥῪ 
Ι,οτά : ἔογ ννῆοπι 1 μανε βυβεγεά τῆς 
1055 οὗ 4}} τπϊπρ8,) ἀπά ἀο σουηῖ {μετὰ 
μὲ ἀυχῃρ, τῃλῖ 1 πιδὺ ννὶπ (Νγῖβῖ, 

9 Απὰ δε ἐουπά ἴῃ Πίπι, ποῖ Πανίηρ 
πιὶπε νη τὶρῃιθουβη655. Ῥν Ιοἢ 185. οὗ 

45 ἰαδῖ υ., “ἴον (ἢ γιϑῖ 8 58Κ6᾽; 50 δείον, 
“ὙὉΓ ΝΥ Βοβο 588Κ6." 
»7 1ογἢ Α5.“»7 Οοὐ," ἱ. 3, δηά ἱν. 19, 

ὙΠ ΠΟΓΘ 566 ποῖθϑ. Το Κπον Ηἰπὶ 845 »πίρ 18 
(Πς ἱπιρ 165) ννυβαῖ πλᾶκοβ ἴῃς Κπονϊοάρο 850 
Ῥτγϑοίοιιβ ἄθονθ 411. “γ᾽ 15 ἴῃι15 ἔστ ποσὰ 
Θχργοϑϑίνο [Πη [6 ΟἿΠΟΙ τοδήϊὴρ “ ομγ.᾽ 

,)ῶὥν αὐρονε 1 δανε “«εγεά δὲ Ἶο.. 9 αἱ 
ἐῤίησι, απά 40 εομπὶ.. ἢ “ἘρῚ ὝΔΟδΟ 88 
Ι ευϑδοτχοὰ 1066 οὗ" (ΔΟΓ.,---85ς.11., θη Πα 
[υγποὰ ἴο ΟἾ γΙ51).--- Ὁ “ΜΠ τῃϊηρ5," οσὲ ἢ 
ἃῖῖ., ἸΩΥ 411,"---ἰῃε τοῖα] οὗ 186 {Ππ1ηὴ6 8 δῦονθ 
τοοουμῃῖοά, δηὰ οἵ 4}} [δῖ δα παὰ οσ οου!ά 
Βανθ. Ηἰ8 “8]}, ψν ῆῖςἢ ἣὰ ἴπθη ἰοϑῖ, πὶβ5 
Ῥγέβοηΐς Ἰυάρτηεπὶ ργοποιῆςσεθ ννοῦβα [ΒΔ 
ὙΝΟΓΙΒ]655; ἢα 5011] ““φεχομπίς " (ρα ῥΓαβ. 
ἴδηδθ, 88 ἰδϑδΐ υ".) 4}} παῖ ἰβ. ποῖ οὗ Ὁ γῖϑδ 45 
“ ο4.. 2 γεα, ποῖ τηεσεὶγ 580, Ὀυϊ “ δμηρ,".-- 
ΤΔΊΠΘΓ “τεξαβο,᾿" “ ραγθαμο," υηοϊθδῃ δηὰ Ἰἰοδῖῃ- 
ΒΟΙΊΘ :--ΟΥ̓ ΡΟΓΠΔΡΒ, “ ἀορε᾽ »ιεαΐ" (σκύβαλον, 
85 1 κυσίβαλον, ΟΥ̓ ἐς κύνας βαλλόμενον),---βῖ 
δυϊ ἔογ ἴποϑα “ ἄοχ- " (νυ. 2), ποῖ ἴοσ “ “11 4- 
γοη" (1. 15) ;-τπορ. Μαῖϊ. χν. 2ό, 27. ΟἾγΥ8. 
ὀΧρ δίη5 [6 ψοτὰ ἴο πλεδῇ “ δ15Κ5᾽) οΥὁ “σΠ ΔΗ͂" 
δάάϊης (ἀραῖη ἴο ρκυαγά ἀραιηϑῖ ἀερτγεοίδτοη 
οὗ πιογδὶ οὐϑάϊΐθηςθ, 45 ἰη υ. 7) [αὶ {πὸ Πυβκ, 
τπουΡ ολϑῖ ἄνναὺ θη πΠ6 ἔτι 5. στῖρα, ἰ8 
γα] Δ Ὁ] ἴῃ ργοϊεοίίην ἰἴ5 ἐατ τεῦ στον. ΟΡ. 
Εἰςο]υ8. ΧΧΥΙ. 4 (54πι6 ννογά). 

ἐδαΐ 1 »147 «υἱη Οῤγ “ἸΒαῖ δ0 1 ΠΙΔΥ͂ 
αἷπ..." Το ςοηΐη. [5 ἤδγο 115 στο πα 
ὍΓΟδ. πα νεγῦ τείουβ θδςοκ ἴο [86 “ ψαΐη:,᾽ 
ἰλϑὶ υ.--- 5 δἰπὶ ἰῇ γε)εςϊίηρ ἴπο56 πΊΔῊΥ [Δ |56 
ξΞαϊπ:, 15, [δι ᾿Ἰησῖοδα 6 ΠΊΔΥ τγε8}126 ἴῃς ΟἹ 
ἴγτυς «πὰ ἐρμϑοῳ 5αἱη---ΟἸγσῖ, [8 “ἴο 
τερίαςθ 4}} ἢϊ5. σδποοὶ δὰ φαίη, ὈΥ ΟΠ6 5ἰηρὶθ 
ἰῖεπι. . . ἴο ψΙῖῖο ἴμ6 νογὰ ΟΉΕΙΒΤ οἡ ἴΠ6 
δἰάθ οὗ 85 σγεςθὶρίβ ; ἴῶ δηΐοσ ἴπογε ἴῃς Ὀτιεῖ 
ΒΙΙΠΊΠΊΔΙΎῪ ΟὗἨ ᾿ποχἤῃδιιβῖῖ!]6 ἴγθάβιγοβ, ΘΟ ἢ 
ἴο σουηϊοτθαίδηςς ἴΠε ἠο.. οὗ 4}} [πη 58." (ΠΏ δδη 
νδυξῆδη, Ζεεῖ. ΧἼΙΠ1.) 

ΤΠΘ Ραβϑαρὸ 5065 ἴο δ6 ἃ γοπηϊπίδοθηςο οὗ 
(παῖ οἴΠΟΙ οὐηΐϊγαϑὶ ἀγαννη ὈΥ ἴῃς [,οτά, 
Ὀεΐννεση “  οεὶπρ" δηὰ “ φαϊπὶπο᾽ (ϑᾶτηθ νοΓὈ 5), 
Μαῖῖ. χνὶ. 2)ό. ΓΓΠοσε, ἴῃ6 ννογ ἃ 15 τῃ6 
“ χαίη," αἵ ἴῃς ςοβῖ οἵ [ἴῃς “ Ἴο... ᾿ ΟΥ̓ (6 50ι}: 
Ὠογο, δῖ. Ρδὺὶϊ ἰ5. νυ Πἰηρ ἴο 4ο.ς ἴῃ6 υηΐϊνοῦβο 
ἴοσ ἴῃς 58Κ6 οὗ χαϊπίηρ (Ἡγίβῖ. 

9-14. ΗΙΒ5 ΡΕΕΒΕΝΤ ΑΙΜ85, ΑΝῸ ΟΟυὐϑε. 

9. “Ππώ4 δὲ γ)οιωιώ 5 δἰ») “ΜΥ αἱπὶ 5, (δῖ 
Ϊ πΙΔΥ ἰᾶνὸ (ἢ γίδῖ ἔοσ παὶπθ ποτὺ (ἰᾶϑῖ υ.); 
δηΐ τπαῖ, ννβεη ἴῃ6 [ΔΥ οὗἉὨ τοϑίΐης οοπΊο5, ἷ 
ΤΏΔΥ Ὁς ῥῬτγονεά ἴο δὲ Π[5, ᾿ἰνίης “ἰὼ Ηππη.᾿ 
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τπ6 ἴᾶανν, δυῖ παῖ ψ ἢ ϊοἢ ἴβ τἢτγουρἢ 
τε [αἰ οὐ ἢ γίβε, τῆς. τὶρῃιεουβ- 
688 ΨΨὨΪςἢ 15 οἔ (σοά ὃγ ἔῃ: 

ποΐ δατίης νεὶπο οαυη γῥίσοσπσς . ., δι 
ἐῤαὶ αυὐρίωρ ἰΦ δγομα... . 1 Ἠφς ἀεοβῇῃηεο5, 
(1) περαδιίνοϊγ, (2) ροϑβιθνεὶυ, ννμαῖ 11 15 ἴο Ὀς 
“ οισιά ἴπ (Ἡγισῖ," 

(1) Νοῖ 5μενίηρ βυςὶ τὶρ μΕθοι 50 655 45 ἴδ 
ἰη ψ ΏΙΟἢ ἢ6 Πᾶ5 45βεγίθα ἢ ΠΊ56}Ὁ (υ. 6) ἴο ὃ6 
“ Β᾽απιοὶθσβ," 561}., “Τρ δοιιθηθθθ ἰῇ [6 
1,νν,"---οΥ̓ 85 δῖα ἐχργεβϑοα, "σωΐπθ ΟὟὮ 
εἰ ίθου 8088, πὶ ΨΒΪΟΒ ἰδ οὗἨ [89 
Σὰν. ([{15 ἐπ ἴῆε ἴἅνν, ἀοδηεὰ ὈΥ [118 
ῬΓοςορίβ ; οὐ" ἴδ6 1ἂνν, δοϊιιαῖοα ὈΥ 1158. ϑρι Γι: 
ἢϊ5. οαυη, Ὀοης ἴῃς 5υπὶ ἑοΐα] οὗ ἢ]5 γοἱ αΠΙΑΤΥ 
οδεάϊεηςε ἴο {πὸ 1,ἀνν.) 

(2) Βωε τῃδῖ τὶ δου ιϑη685 ἡ ῃΙςἢ οἰβοννῃοτα 
ἰῶοων 1. 21, 22; ἄς.) ἢεὲ 80 ἔΠΠῪ 5εῖ5 
ΟΥἢ, παῖ ψΒῚΘΒ 18 ΏΣΟΌΡΜὮ ζαὶί ἴῃ 
ΟὨ τὶ Φ τ᾽" (οτηῖὶ Αγῖ., ἀηὰ οὔβεσνε Χριστοῦ ξεῆ. 
οὐϊεει).---ς 54γ5 ποῖ “Εἰρῃίθουθηεβθ οὗ 
ΕΔ," -- το τπ6 σογῦαὶ σοηΐγαθεὲ ἴο 
“ ΕἸρΒθοιιδηθ58 οὐ Πᾶν ἢ 56Ὲπὴ5 ἴο τα γα 
(Πα ὀχργοϑϑίοη (ἢ Ἰσἢ εἰβοννῆογο ἢ6 1565, 48 
Εοπι. ἰχ. 10),-ἰοβὲ ἴ βῃοιυ α βθοτὴ 851 Εἰρμῖ- 
ΘΟΙ5Π655 ννὰ5 ΟΥ̓ Τοι]ὰ 6 “ οὗ αι" ἴῃ ἃ 
ϑ6η56 ραγδι εἰ ἴο [παῖ ἴῃ νυνῃῖςι [6 βυρροβεᾷ 
τ θοι5η655 οὗ ἴῃς [ονὺν ννὰ5 “οὐ ἐῤῥε Ζαᾳυ." 
Τῆι ἴπ6 Ρῥγεροϑιτίοῃβ οὗ 6 ραβϑᾶρε 416 ἴῃ 
ΔΏΓ{}0518, 45 ννῈ}} ἃ5 {Π6 οι η8. ΕἸρῃϊοοι5- 
655 ἰ5 ἐῤγομσό (ποῖ 97.) Εαὶἐδ (μοῖ 1.40). 

αὐρίωρ ἐς οΥΓἹ Οοαἡ] Α ἔλτῖδμεγ ἀοπηϊίοη οἵ 
[6 “ΕἸΡΒΙδοιβη655" βδροόκθὴ οἵ Ὑδοιρὴ 
“γῥγομσῥ Βα," 1ἴ 15 “ οὐ Οοἀ." Ηἱδ5 ἴπογὸ- 
ἔοτγο, ποῖ πιδη 5; (ἢς ννογάβ “" οὐ σοά᾽" Ὀείηξ 
Ορροβεὰ ἴο “γεπμε οαυη,᾽ 485 ΜῸῈ}} ἃ5 ἴο “ο 
1,.“αὐυ." 
Τυ8 ψνὸ ἢᾶνο, ἰῃ {Ποοϊορίςαὶ ἰδηρυαρθ, 

ΟοὐάΞ Οτᾶςθ 85 ἴδε τρονίηρ δυ56, (τ 5 5 
Δ ΟΥΚ 45 ἴ6 τπλοττογοιιβ Οδιι56, Δηὰ Βαϊτῇ 85 
(ἢς ᾿ηϑίσγυπιοηῖ, ἢ [υδιβοδίίοη. 1 σΟΠΊ68 
“τῆγουρῃ ΒΑ," ἴο ἢἰπὶ ννβοβα [δι [ἢ 15 “ ἴῃ 
ΕἾ τιϑῖ," “οὗ Οοἀ;»" 

ὁγ .α|16] 11ϊ., “οπ ἐῤο ἕδῖτι " (ατί.). ΤΠΘ56 
ψοΙὰβΒ ἔδυ πο αἀοδοσῖθο ἘἈΠΡΏϊΘΟιι5η6585 48 
Ὀεδῖοννοα “οπ δε σγομπά 9 “μερ ἰαιτἢ " (858 
αὔονο ἀοῇηθα),--5.1}., “1η Ομ τι." -- Οη,ἢ 
γΟργοβοπῖβ ΕΔΓ 45 [18 δασὶς; “ ΚὨΓΟΌΡΉ," 85 [18 
ἐπείγωριοηῖ. ΒΟΥ Ὀοῖ᾿, οΡ. Λοῖδβ ΠΙ. τό. 

Το ϑβϑιπὴ 0ρΡ:--Τ ΤΠ ΒἸΡΠίοουβπεθ5 ΡΟ Κοη 
οὗὨ ἰ5 ἃ ργόβδεηΐ γϑα! υ νῃῖσἢ τῆς ΟΝ γδτίδη 15 
ἴο “ ῥαῦε" (ποῖ τλογεὶν 25 ἱπιρυϊοα ἴο Πἰπι); 
1 ἰ8 Ὠΐβ, 50 ἔδυ 28 ἢθ ἢδ5 “ (ἢ ἐπ Οργὰε  " ; αὶ 
(119 σοπηθ5 “ ἐῤγουσὦ αὶ" 45 1ἴ8 σῃδηῃεὶ : 
Ὀυϊ 15 “ο7) Οοα " ἃ5 ἴἴ5 Οτὶρίῃ ; δηὰ 5 ἴῃς ἢ}- 
ΒΙπιοηῖ Ηδ 9565 “" ὠῤοπ ἐῤῥαΐ ζω.) ὌὝὌΠαυ5 τὰς 
δτοαδῖ ἀοςίτίιπο οὗἩ ΕἸ ρῃίθουδβηθβα ΟΥ̓ Εδί[ἢ, Ἰη- 
οἰάἀδηςδ!ν ἰηϊγοάυςσδα ἴο ροϊηΐ ἢΪ5 γορτοδαϊϊοη 
οἵ τῆς [υἀδίζετθ᾽ 56}} ιγυϑῖ, ἰ5 ὈΓΙΘΗΥ γεῖ ΠΔ]ΠῪ 
εἰνδη ἴῃ [656 ἔενν ργεξῃδηϊ ννογάϑ. 

ΡΗΠΠΙΡΡΙΑΝΞΘ. 1Π|. [ν. τὸ 

Ιο Τηλι 1 πιὰ Κπονν Μίπι, δηὰ 
16 ροννεγ οὗ ἢ 8 γεβυγγεςζίοπ, δηά 
τῆε εἰ] οννϑῆρ οὔ 5 υβεγίηρϑβ, 

10. ΤΡαὶ 1 παν ἔποαυ ῥί»!] 1ἴἴ., “ΓΕον ἐδὲ 
}εγρβο-τε) 97, ἀποαυίηρ Ηρη." (ογ ςοπβίγυσίοη 
οΡρ. Ἀοιῃ. νἷ. 6; δηὰ δος ΔΝ ΊηοΥ, [Π1.- αὶ 44, 
4, (ὀ).)---δϑ6 ννογάβ Ὀοίοπρ ἴῃ σοησίγιοϊοη 
(ποῖ, 45 σσυϑβ., ἴο “"ὃγ δ τἢ,᾽" Ὀι) ἴο ἴῃς 
Ῥγοσράϊπρ “1Πδῖ 1 πιὰ ραίη ΓΟ γίϑῖ ἀπά ὃς 
ἰουπμά ἴῃ Ηϊπι;" -- 116 ἴῃ (πουρμῖ {ΠΟΥ 
τονοσί ἴο [ἢ “ Κπον]οάρε οὗ (τσὶ ἢ 1ῃ ο-. 8. 
[{ ἢδ ΤΩΔΥ αἴζδίη ἐῤαί Κπον]θάρξε ἢς 5 τεδαῦ 
ἴο Ἰο56 8}}, “τηδἴ 6 ΤΊΔΥ ρδῖη Οἶγιϑῖ. . .,), 30 
45 ἴο Κπονν Ηἰπὶ :;"---ο ἔποαυ, ἰ.6., ἃ8 ἃ ῬεΥϑοῃ, 
ὙΥὨΙΓἢ ἱπΊρ}165 Δ ςΉ55 ἴο Η πΊ, Ἰηνναγά σθηβα οὗ 
ΗΙ5 ἱπέάννε! ηρ, σοτηπλυηΐίοη νυν Η 1π᾿.-- (ρ. 
Θοδη χυῖ!. 3. 

απά ἐδεὲ βοαυόν ὁ δἰ: γεσιιγτγογίίοπ, απά ἐδὲ 
Με ἰΠοαυ ρὲ» ὁ δὶς πἰὐεγίη.] “ Κηονίηρ Ηἰπιἢ 
18 ἤαγα βῆδννῃ ἰὴ ἵννο ἀϑρεςῖβ,--(1) ἴῃ Ηϊ5 
Εχαδιταῖίοη, (2) ἴῃ Ηἰ5 ΗυπιμΠ!δῦοη. [ἰ 5 
δχροσίεπος (1) οἱὨ ἴπ6 αυϊοκεηΐπρ νἱγίυςε οὗ 
Η!5 Ἀδϑυττοοζίοη, (2) οὗ δϑϑι τ Π]δίοη ἴο Ηἰπὶ 
ΌΥ Ραγίακίπρ οὗ Ηἰ5 δυβεπηρβ ( ΝΥ ἸΙεβίη ρϑ). 

ἐδὲ βοαυεν Γ᾽ δὶ: γααγγεδίοπ) 561]., τῆς 
Ῥοννεῦ (δύναμιν,͵---Ερ. δύνασθαι, σ΄. 21), ΝΥ ΟΓΟ- 
ὈΥ Ηε ταϊβεὰ ΗἩϊπηβεὶξ ἔγοπι ἴδε ἀθβά, (δυ8 
“ ἀροϊαγεὰ ἴο θ6 ἴῃ ϑοη οὗ Οοὰ ν 2οςυεν ἢ 
Εοπι. ἱ. 4),--ηά νυ]! γαΐῖδα 41} [παξ αγὲ Ηϊϑ, 
τοί ἔγοιη δίῃ δηά ΗΠΑΙΪΥ ἔγοθη Ὠθάῖῃ ;--ἴδε 

Ῥοννοσ, πδίμεϊγ, οὔ Ηἰβ5 δριπὶ (Άοχῃ. τῇ. 
9-11). Τὸ ἴδε ΓΟ τγίβιίδη, σοηβοῖοιβ 6χ- 
Ῥοσγίθπος οὔ ἴπ6 ργεβεηΐ υἱσΐοτυ ἴῃ πὶ οὗἉ ἴῃ 
δΡΙΓΙ ονοῦ σὐρ, 15 ἴῃς δαγηοϑὶ οὗ ἴδε υἱπιαῖς 
ΓΙ ΌΤΔΡΗ ἴον Πἰτα οὗὨ [δῖ ϑριτῖ οὐὲσ θεαὶ. 
απ {δε γε]]οαυσ δὶ 977 δὶς “)εγῖπσ] Οπιῖ 

ατί., ἢ Ὀεϑὶ Μ55.., δηὰ 56ὲ ΔΝ ΊΠΕΣ 85 οἰϊοά 
οῃ. 7. Το Ψογάϑ, “τὸ δοευεῦ δῃηά Με οαυ- 
“δὲ»," τἴῆ5 Ἰοϊπεὰ υηάεῦ ομθ δΓῖ., δαργεϑϑ 
[(ἢ6 ἀποτυϊκάρε οἵ Ογδῖ υηάεγ ἰἴ5. τννοίοϊ 
ἀβρεςῖ, 45 ἀῦονυς, --ὡπευαγά Δηα ομαυαγά, ΤῊ5 
“ [6] ον 5 Πρ " σομηββῖβ ἢοΐ σΠΘΓΕΪΥ ἴῃ τῆς [Δεῖ 
οὗ βυβογίηρς 45 Ηο αἀἱϊά, θυΐζ ἰῃ ἃ 5ρἰἴ ἄγαν 
Ὡρᾶγ ἴο Ηἰπὶ ΟΥ̓ βυβετίηρβ Ὀογῶς ἴῃ Ηἰ5 
βἴγεηρίἢ. 866 1ἢ 15 Ὀσδυ ΠΥ ἄγανγῃ οὐἵ ἰὴ [δ ς 
Εχμβογίδίοη ἴῃ οὐχ ’ Νἰϑιϊατίοη οὗ ἴῃς δι. κ᾽ 

ὀείηρ »ιαάε εοηγογπιαδίε] “πὰ Ὀοὶπ 6 608 - 
ζοτταθὰ" (ργέϑ8.), ἐ.ς., Ὁ. ἃ Ῥγορτθϑϑίνε νυ ΚΊηζ. 
Τῆς νοῦ ἰ8 ἀοτινεὰ ἔτοπι “,)Ζ2ογρι" (1. 6, 
ΜΚ ΠΟΓΕ 566 ποῖθ). Ορ. “ εοηγογ»ιεά," ο. 11, αὐ 
ποῖρ,---αἷϑο Αἀάϊ. Νοῖο. 

ΎΒΠΕεθ6 ψοσάϑ γεϊαῖϊα ἴο ὈοΙῃ (ἢς ἀβϑρεςῖβ 
(ϑβοννῃ δὔονο) οὗ “κηπονηρ" ΟἸισῖσ. Ηδ 
τοραγὰβ “ δεαΐδ᾽" 45 θείης ἴο Πῖπὶ ἴῃ σοῆ- 
Βυτηπιδίίοη οὗ “" πρΚογὶπρ." ἀπά [6 ΠΟΟΟσβαΓΥ 
δηϊοοράθηϊ οὗ (86 “ Κρεωσγεοοη." ΟΥ̓Δ ΌΔΙΪΥ, 
[Πγουρἢ 5ϑυβοτγίηρβ δαπὰ ἀθαῖῃ, ἢς 15 “ δεῖπρ 
ςοηΐξοττηοα " ἱπῖο ἴῃς ἰἰκοῆθθ8 οὐ ΕἾ σίϑῖ 8 
Ῥοϑῖῃ :---ἰη ἴπ6 ἘἈδδυγτοοιίοη (ποχὶ “«..) ἴδε 
ςαμέοστηΥ 18 ἴο θε σοπιρίὶεῖς (ν. 21). Ορ. ἴογ 

Υ 
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θείην πιλίς ςοπίογηλθὶας ὑηΐο ἢ 8 
ἀελιῃ ; 

11 1 ὉΥ Δῃγ πιεᾶηβ 1 πιίρῃϊς 

ΡΗΙΠΙΡΡΙΑΝΦΘ. 111. 

αἴῖδίπῃ υπῖο ἴδδ ταβυγγοοίίοη οὐ ἴδ 
ἀφδα. 

12 Νος δ8 τβουρῇ 1 δά δίγεδα Υ 

ἴδε γαῖ οὗ [πουρῃῖ, Κοπι. νἱ. 2-τὰῖ; 2 (ογ. 
ἷν. 10. 

11. 15 ὃγ απ »ισαπς 1 »πῖσδὲ αἰταίπ ππῖ|ο] 
ΟἸΤΑΥ αἰταῖ᾽" (ΔΟΓ. (ΟΠ]., 8ἃ5 “ΠΊΔΥ ἄρρΓθ- 
Βοηά, ποχί «".). “1 ΌΥ ΔΠῪ πιθδη8 " ἜΧΡγΘ5568 
ποῖ ἀουδῖ, Ὀυϊ γαῖμοσ [ἢ 6 Θὰ ΥΠ 6855 ἘΠαΐ 5{Γ|ν 68 
ΌΥ αὐ νναγ 5 ἴο γθᾶςῇ [15 ἐπά. --. Αἰίδίη υπἴο, 
ἐπ ρ] 165 ἃ σοαὶ ἴῃ νἱενν (οχργεβϑθα Ὀοϊονν, υ. 
14); ἴῃε νογὺ (ἢ 115 ἰἰϑ.4] “οεαὶ πιραπίην, 
“{ρ Γοδοῇ οὔθ᾽ 5 ἀδϑιϊηδιίοη ᾽) βογνίηρ ἴο ἱπίγο- 
ἄυςςε [πε ἰάεδ οὗ ἴμς γαώς (ποχῖ συ. ; ορ. ἰ!. 
16). ὅ66 τ αἸθη. Κ., Χ111., αϊοαὰ αὔονο, 
[ηϊτοά., ὃ Ν., ΔΑ, ι1., ποῖθ ς, ννῆογο ἴδ 532Π16 
νοῦῦ ἢὰ5 ““φσοαΐ" 48 ἰἴ58 οὐ]εςῖ.-- ΤῊΣ 
Ἐ δ ϑυτγτγοςστίοη ἔγοπι ἴῃς ἀεαά ᾿" Δδοςογάϊηρ!ν 15 
(Πε χοα]; ἴῃς γίψε ἰ5 ἢ Ηἰπὶ Δ ΠΟ πὶ [᾿ 15 
Π6 Αροϑβί!ϊθῖβ βίηρ!θ δἱπὶ ἴο ρδίη,--- ( γῖϑῖ. 

Ετοπὶ ἴπ686 ἴννο στ. νγὲ ᾿Ἰδοᾶγῃ ονν ἴο ἢἰπὶ 
(1. 21), “ὦ ἰς ὦσε, -- δολυϑε ἴῃ ᾿ἴθ ἢθ ἰ5 
θεῖπα σοηϊοττηθα, οὐνναγά!ν Ὁ. 5 θδτίηρ 
Ηἰπι, ᾿ἱηννασγαάγ ΌὉΥ Ηἰ5 αιϊοκοηΐϊηρ ΡΌΜΟΓ, 
ἱπῖο (τ ϑῖ 8. {ΚΘ η658: “ ἀξαίό ἡ χαὶη," --5 
[Π6 ραϑϑᾶσθ ἴο [86 Ἀ Θβιυττοοίοη- 16, ἰη ΒΟ Ν 
6 584}} Ὀ6 ΟἾ ΓΙϑ[ 8 ἀπὰ (ἰἢγιβῖ δ15. 

ἐδε γαμγγφοίίοη 97 ἐῤὲ ἀεα4) ὙὙτγαηβίδίο, 
0 ΣΘΒΌΥΣΘΟΤΙΟΣ ΤΟΣ 86 ἀ98 ἀ,᾽" Δεςογά- 
ἴηρ ἴο ἴΠ6 ἴΓυ6 τοδάϊηρ. ὍΘ τοδαϊηρ οὗ ΑΟΥ. 
ἐμανὰ οὗ ες.) [85 {||| ἐν! ἄδηςθ, δηά γιοὶ 8 ἃ 
εἰεςζινο 56η56 ;---ἰὉΓ ἴῃ “[ῃ6 γοϑυγγοςίίοη οὗ 

ἴῃς ἀοδλά " ---ἴς Οδεηεγαὶ Ἐδβιγσγεςοίίοη, 4}} 
γπιΐ ἤν ραγῖ. “ἼΤῊδ τεϑυσγοσοῖοη ζγο»ε [Π6 
ἀοαα" τιϑᾶῃ8 (ορ. κὸ χχ. 35) “τῆς Ἀδδιγς 
Τεσῖοη οὐδε μὲ" (ΤμΚα χὶν. 14). Ηοτγὸ {86 
ΤΊΘΑΠΙΠρ, 15 γί Ποῦ ροϊηϊοαὰ ὈΥ ἴῆ6 γεάρροαῦ- 
δῆς οὗ {ῃ6 ῥσερ. (ἐκ) ἰῃ ἴῃ6 ννογὰά [ὉΓ “τϑβυγ- 
τεσζἰοη" (ἐξανάστασις---ποννηογε οἰδεη Ν. Τ᾿). 
850 Ησοοκεογ ὀχρ δίηβ ἴἴ, "Εν. ΡΝ, Ἰχνὶ!. 12. 

12. νοὶ αΙ ἐδοισὸ 1 ῥαά αἰγεαάν αἰταϊπεα)] 
ΦἸοΐ 18 δά δ᾽ σοϑδαῦ οὈ᾿αϊποῖᾶ," 
8ς.}ϊ., [ἢ γῖζε, Ἔχργεββϑεα θεῖον (συ. 14), οὗ ἴπ6 
Ταςο, ἱπιρι θὰ ἰπ ἴδϑὶ Ὁ. ὅ80, “"΄οὴδ χερεξυεὶ 
ἴῃς φγίέχε" (ϑλτηθ νεγὺ δηά οι, 1 (οσ. ἴχ. 24}. 
ΤὨε ογά5 ριιαγά ἀραϊηϑῖ [ῃ6 βιιρροβίζοη [Πδῖ, 
οὐ ἴδ πιοπιοπί οὗ ἢ15 σοηνοσβίοη, ννῆθη Π6 
νγΔ5 δ ἰα1ἃ ποίά οἡ ΟΥ̓ ΟἸ γῖδῖ " (566 Ὀεϊονν), 
ἢδ6 βεσυγοα τηδλϊ νῆϊοἢ ἰπ ἴγυτῃ Βα Ὀις ΠΟρΘ68 
ἴο νη δἵ {ΠῸ δηὰ οὗ ἃ ᾿οϊοηρ βίγαρρ!θ. ὙΠῸ 
ἴδηϑ8ε6 οὗ ἴῃς νογὺ (δΔοῖ.) σγοϊδῖεβ ἴο {παῖ 
τηοπηεηΐ (45 “1 κιβετοά 1055, υ. 8,---ΟΡ. ηεχῖ 
ῃηοῖθ). ΑΟΥ͂. Ποῖα πιιϑοδάς, ΟΥ̓ Θπρ ογιηρ {π6 
βδηὴθ ψογα ““ σἰία!η᾽" ἴο ΓΟΠάΘΓ (η6 αἰδεγρηῖ 
νογὺβ ἴῃ (Π15 δπὰ ἰδϑίὶ υ..--ἢ 18 δι βοϑζηρ “ἐῤὲ 
γευμγγεοίοη " 45 ἴῃ οὐδ͵]εςΐ οὗ ἠδὲ νϑγὸ ; νυ ἢ 
σοι] Ἱὰ Ὀ6 τἱηπιοδηΐϊης, ΤΟΥ 18 γοδάθυβ πεοάδὰ 
ποῖ ἴο δε ἰο]ὰ τῃαῖ δ “δα ποῖ δγθδαῦ δῖ- 
(δηθὰ ἐῤὲ γειμγγοζοη." -- Τὸ " αἰταὶπ" τ86 
5οαἱ, ἴο “ οδέαϊπ " ἴῃς ὑγιΖΕ,---Πεὶ Ποῖ 15 γεῖ ἴο 

Ἄιξιν 7::.--τῖψοι, 111]. 

πὶ ἃ τεαὶ χά ἕᾳςῖ, Ὀὰϊ ἔοσ Βοῖη Β6 ἰ5 πορίηρ 
ΔηἋ οἰΓίνίηρ. 

εἰΐδεγ «ὐέγε αἱγεαάν ρῥεγγεο] “ΟΥ δαὶ 8]- 
ΤΟΔΑΥ πιδὰθ Ῥογζθοί," [1|., “ ὀδέαυε ὀὲέεσι βέγ- 
ἡκακά" (ρετγέ. ἴδηβε). Οὔϑβεγτε ἴμ6 σῆδηρε οὗ 
ἴδξηθε ἰῃ ἴμεϑε συ .--- Αἴ ΠΥ ςοπνεβίοη 1 
ἀϊά Ὠοῖ ννίη ἴε Ρσὶζε; ἴο {ῃ15 ἀΔΥ 1 δαὺς 
ηοῖ Δομίονοα ρογίδοτοη." (αν. Ηϑοῦτ. χί. 40.) 
Βγ ἃ 5Βυκίλίῃηβαά βίσυρρίθ, ποῖ δὲ οπϑ ϑίγοκθ, 
ζοπηε5 ἴδε νἱςῖοτγ. ΤῊΣ Ρονοῦ (τ. 10) ἰ8 
ννΟΥ ηρ ἴῃ πὶ, Ὀυϊ [15 ννοτὶκ 18 ποῖ γεῖ ΠΥ 
ντουρῆῖ. 

ὁμὲ 1 ,οἠϊοαυ αἴεγ, 5 ἐδαὶ 1 γιαγ ἀῤῥτγοῤεπά 
ἐδαὶξ ΤὉΓ «υδιεδ. . 1 ὙὟὙὴδ ροπούδὶ βθῆβθθ ἰ5 
Ρίαϊῃ ;--- Ὑ ΒΚ ποῖ {παι 1 νοι] ὰ ἢν γου 
Γεραγὰ τη6 ἃ5 ἢδνίηρ ἐδθβ βοσυγοά π6 ρῥγΖο 
οὗ ἴῇ8 (γιϑιίδη σουγθο. ὙνΒδΐ 1 δβῆγιη ἰ5, 
παῖ, ευεγ σἰπος ἐῤεμ,  ἅτὰ οὐ ἴμδὲ οουτγθθ, 
βί νης ἔογ [ΠΣ ρτγὶζθ." 

Βυϊ 45 ἴο ἴμὸ ἀειαι ξ ἔπετῸ 15 σχλιο ἢ Τωοδοίίοη, 
ΤῊ ΑΟΝ. τοπάσφγίηρ, (4) “ῥα ἔοτ νῆϊοι ἢ 
(ἐφ᾽ ᾧ), 50ΡΡ]165 ἴο ἴθ τοϊδῖ. δῇ δηϊοοθά, 
ννὨ]Οἢ Ὀεσοπιεβ ἴπε οὔ]οςῖ οὗ ἴῃ6 ν γῦ “ἄρρσθ- 
δοηά." Ὅῆῖβθ γιε! 45. ἃ ϑδι ϑίβοϊουῦ τηδδηϊηρ, 
“1 ργθθ8 οἡ ἴο ἰαῪ μοὶ οἡ ἐῤαΐ, ἔογ νυ ϊςὶ 
(παῖ [1 πιρῆϊ ἰαγ ἢΠοϊά οἡ 11) Ογιϑὶ ἰδ! ἃ μοϊὰ 
Οἡ πε (5ς1}., δ ἢϊ8 σοηνεγβίοη). 80 ἴδ6 
δηϊοοεά, 85 ἴο δὲ βυρρὶ θά, [νὰκὸ ν. Ὡς: δπά 
80 {Π6 ῥγέρ. (ἐπὶ) 15 564, Ο]. ν. 11; ΕΡΆ. ἴϊ. 
το, ἄζε. 
ΑΚ 86η86 Ὁ] ον ἔτοπὶ γεηάογίηρ, (6) “ 20 

«υδιοεῤ ἐπα" (τλκὶπρ ἔφ᾽ ᾧ δάἀνεγθι8}}γ). 
1Ὲ εἰἴἢεγ (4) οἵ (ὁ) Ὀ6 δάορίοά, ἴῃ βοηΐθησς 

Ἔχρύεβϑοβ ἴῃς 7) έυίπο ρέγροσς ἴῃ σα] ρ ̓1π|.---- 
“1 ρόγβανοσε [ἢ 1 τηΔῪ αν ῥοίά οὶ ἴ(ὴ6 ρτγὶζθ; 
,)ὸνη «υδίερ ῥωγβοιἊ (ἴπαῖ 1 τηὶρῆξ Ῥεγβονογα) 
ῥοίά ρα. δὲέθπ ἑαζεη 9ΚΚ γιό ὉΥ [6585 Ομ τϑι." 
(Βρ. Ηοὔβίθυ, " δεστιοπβ, ΧΧΝΊΙ!.--- ]. 

ΟΙΠεΥβ. ποννόνοῦ (4150 ἴα κῃ ἐφ᾽ ᾧ δάνεγ- 
Ὀῖ4}1γ) τγαηϑίαῖα ἴῃ6πὶ, (4) “ὀεεαιως," “ἰπαα- 
γεμεῤ α.. 80 Κοπι. ν. 12,.-- ῶὃοε. ἐῤαΐ" 
(Α. Ν.,.--566 ποῖβ ἴπογο ; αἷ5ο 2 (ουσ. ν. 4).- 
νι (5 τοπάσγιηρ, ἴῃ6 νγοτάβ. οἴδῖς ἴΠ6 
γέ ΟΣ «υδῦ δὲ γε: δοιωιά ἴο ἴο]ονν,.--- 1Π6 
τηδῖζοσ Ὀεὶπρ οἠδ οὗ ἀεόέ " ((ἢγγ5.). Απά τῃϊ5 
18 ἴΟ Ὀ6 Ργεξεσγεά ; ἔοσ (4) δηά (6) βθοῖῃ υπά }γ 
ἴο ΠΑΙΤῸΥ ἴῃ Ῥιυγροθο ἔογῦ νηΐϊοἢ πὸ ννὰβ 
ςΑἸ]εὰ Ἰηΐο ἃ ΠΊΘΓΕΙΥ͂ ΡΟΥΒΟΠΑ] οπο (Μεγετ). 
Ὑγδηβίδῖα δοσοσγαϊηρὶυ, "Βαϊ 1 Ῥ͵Χθβδ οἱ, ἱζ 
Ζ ΤΑΥ͂ 8180 ἸΔΥ Βο]ὰ, ζΟΣΘΘΙΠΟὮ 881 
885 4150 Ἰαϊἱὰ Ἀο]ὰ ου ὉΥΓ Ομ τὶδι"" ΤΠΘ 
“ 4150,᾿ “ 4150,᾽ ἅγε σοσγεϊατινο ἴο βᾶςῇ οἴμοι: 
-ἰΠδξ 1 ΠΊΑΥ “0 ἰΑΥ Πο]ά, 4: 1 ννγὰ5 Ἰαϊὰ ᾿οϊὰ 
οη."--  Βοίἢ τῆς γεγὺβ (διώκω, καταλάβω) ἅτ 
υϑεὰ Δ 050] υἴε]γ, 48 ἴῃ ἔουΛΟΓ ἰβ ἰῃ ν, 14, ἴπ 6 
Ἰαῖῖοσ ἴἢ σ. 11. : 
Ης 5408 ποῖ, “1 γωπ᾿ (85 1 (ογ. ἰχ. 26), 

2 ἈΚ 

625 



6,6 

δἰτδιπαά, εἰ Γ γαῖα ΔἰΙγοδαγ ρετγέεςι: 
δυῖ 1 (ΟἹονν δέϊεσ, 1 τῆδλι 1 πιᾶῪ 
Δρργεμεπά πὲ ἰοῦ ννῃϊο ἢ αἷἰ8ὸ 1 δπὶ 
Δρργεμεηάεα οὗ (ὐδεῖδε [εβυ5. 

12. Βτεζῆγεη, 1 σουης ποῖ πιγ5ε}Ὲ 
ἴο πᾶνε ἀρργεμεπάεά : δυῖς ἐλίς οπε 
τπΐηρ 1. 49, ἰοτρεττίηρ, τῆοβε τηϊηρ8 
νΠΙΟἢ τα Ὀεῆίηα, ἀπα τεὰςἢιηρ, ἑογῇ 
ἀητὸ ἴπο586 τῆϊηρ5 νν ἢΙσἢ ἀγα Ὀβίογε, 

ΡΗΙΠΠΙΡΡΙΑΝΒ. Π]. [ν. 13---.-τ:6. 

14 [1 ργεβϑ8 τονναγά τῆε. πιλτκ ἔογ τῆς 
ΡΓΪΖε οὐ τλε δίρῃ ς᾽ ηρ οἵ (οά ἴῃ 
Ομ γίβε [εβυς. 

Ις 1] εἴ 8 τῃεγείογο, 85 πηληΥ ἃ5 ὃς 
ρΡειίεςι, δὲ τῆ ανἰπάεά : δηά ΙΓ ἴῃ 
ΔΠῪ τρίηρ γε Ὀ6 οἴδαγννίβε πγπάεά, 
(οά 584}} γενεαὶ ενεη τη ϊ8. πο γου. 

16 ΝενοιῖῆςεἾθϑβ, ννβεγεῖο νῈ μᾶνα 
αἰτεδὰγν διίαίπεά, ἰεξ ὦ5 νναἱὶκΚ ὃγ ἴδε 

δυζ “1 γος οπ;)---ἰὰθ Ἰατίοῦ σοῦ σοηνογίηρ 
(Π6 5ἰταίη οὗ σἴγθπιουβ ππάϊν ἀρὰ οἴἴοτί ἰη (ἢ ς 
Ῥυγβιῖ. ((γγ5.) 

Ηἰς5 σοητογϑίοη τδγκ8 ἴῆ6 ἀδίο, ηοΐ οὗ ῥές 
“ ρδίφιηϊηρ,᾽ διιῖ οἵ (ἢ γίϑι 5 “" ἰδυίηρ μο]ά οὐ "ἢ 
Ὠΐπλ ἀπὰ βοζτηρ πἰπὶ οἡ ἴπδ σουγδὲ ἴῃ ΜΏΙΟΣ 
Ἦ6 566 Κ5 ἤμην ἴο “Αγ Πποϊά οὐ " (Ὠγίϑβί. 

13. Βγείῤῥγεη ῬἙτοτὴ ἢ15 ἀϊγεςϊ δά άγεββ ἴο 
ἴΠδπὶ ἴῃ {πΠ6 οροπίηρ οὗἩ ἁ [π|8 οἢ., πὲ [48 
Ὀόδη σαττὶθὰ οἡ ἱπίο ἴπὸ [πουρῆϊ οὗ ἢ]8 οννῃ 
σΟῦΓ56,---ἰῖϊ8. ΞΙΓῸΡ 165, ἰ[5 ΠΟΡ65, δηὰ 118 οπά. 
Νονν, γοϑυπλης ἔγοτῃ υ. α [6 ννογά “Ὀσγείγεη," 
ἢδ Ὀόσρϑδκϑ ΠΕΙΓ δἴτοπίοη ἴο [Π6 Ἰοββϑοηϑ ζοῦ- 
ἰφἰηεὰ 1η τὲ σοιιΓβ6. 

1 εομπὶ ποί γερο. . ἢ Βοῖι! ρῥτγοῃϑβ. 
ΓΘ ΘΠΊΡΠΔΙΙΟ :--τοὐ ΟἽΔΕ: ΤὨΔΥ Τοραγὰ πὸ 848 
ΒΟΟΌΓΟ ;-- ΟΥ̓ ΤΔΥ͂ ὈΪΙηΠά {ποπιβεῖνεβ ἴῃ [4156 
Βοουγγ. 1 Κηον »:7 5ἴαϊς 85 1ἴἴ (ΠΥ 15,--- 
οηΘ οὗ οὀχρθοΐδηξ εἰγινίηρ."᾿ --(Βὸσ “ποῖ ἃ 
ἃπὰ δὲ εἶν “ποῖ γεζ.)-- Οουπ," Ὀεῖεγ 
ἐχροῖοΣ᾽" (λογίζομαι,---ποῖ ἡγοῦμαι, ἃ5 σὟ. 
7, 8). 

δμὲ τ 18 οπο ἐῤδίπφ 1 ἀ0] “Ι πιἰπὰ" (ςΡ. 
“ δε »γπάρα," α. τς, ὙὮΘΓΟ 8566 ηοῖο). 

)υρειπς 1δοι6 ἐῤὶίηφ, «υδίιε ἀγὸ δοῤὶπα) 
Νοῖ ΠῚ8 [Θνν ϑη ὈΓΙΥΠ Θρο5 ἀπά δἰδι πιθηῖβ 
(ἐροιε τὸ ποῖ ἑογροίζεῃ, δυῖ τεπιειηθεγοά ἴο 
Ὀ6 τοποιπηορά) ; ὃιιϊ τῖμογ, [6 σοχῃρ]οϊοὰ 
Ροσίίοη οὗ ἢ]5 Ο γιβιδη σουγϑο. Ηδ ϑυβοτβ 
ἈἰπΊΒ ΙΓ ποῖ ἴο τϊηκ οὗ ἰῃαῖ, Ὀιιξ ΟὨΪΥ οὗ τῆς 
“Π]ηρ5 ΜΠ ΙΟἢ ἅτὸ Ὀείοτε,᾽ 5ς61}., [ὴ6 ροσίίοῃ οὗ 
[παῖ σουγβο ΠΟ ἢ 5 511] ἰη ἴῃς Γιΐυγα. 

γεαορὶπρ ζογ}] Α ρτᾶρῆϊς ννοτγά (ἐπεκτει- 
νόμενος), ἀεοοτγὶρίίνα οὗἩ ἴπῸ διὰ οὗὨἩ [6 
Ταπηου,---ῃο ΒΟΟΥ͂ τχοντῃ ἔογνναγά, ἴῃς παπὰ 
ουϊζϑίτοῖςπεά, ἰῃ ΘΑΡΘΓ 5 γα πἰηρ ἴοσ [Π6 ὑσίΖα. 

14, 1 ργε:: ἰοαυαγά ἐδὲ παγὰ ζὸγ 1δὲ ῥγὶ δ) 
ΤῊΣ [ΟΥ̓ΠΊΘΓ ῬΓΕΡ. δηὰ που ρῖνο πὸ ἀγεοι ον 
οὗ ἢ15 ρυγβι, ἴΠ6 “κ04]1;"--ἰῇς Ἰαϊῖογ 118 
οὐγεεῖ, ἴῃ6 “γίχε.᾽" 866 ποῖθ οἢ συ. 11. 
9 ἐδὲ δισὸ εαἰδης. . ἢ Νοῖ {Π6 βρϑοῖαὶ 

τηϊγασ]ουβ ο4}} οἵ ἴῃς Αροβῖϊε  δυῖ [πὸ 
ἐς Πρανεηνγαγαὰ δ] πρ " (ἄνω κλῆσις), ΨΥ ΠΟΓΘΟΥ 
ΘΥΘΙΤῪ ΟΠ τί β[ίδη 15 οδ δὰ ἴο επίοσγ οἡ ἴδε σα 
ἴον ἴπε ργῖζθ. ὙΠ φγίξο 15 [5 “ἴπε ῥγὶζε 
οὔ [ἢ ᾿8}}Π}πηῳ,᾿ 458 θείης 15 σηά. Ὅῆε ἐσήησ 
ἰ6 “οἵ Οοἀ ἰη Οἢγίϑῖ [6 5115, 45 ἀάτεβεοὰ 
ὉΥ Οοὰά ἴο πιεὴ ἰῃ ἴδε Μιββίοη οὗ Η]5 δοῃ. 

«Ἠδ ν}}}} πᾶνὸ (ἢδ6 τὰη [Π6 γτᾶςο θεῖον ; Ηδ 
εἰνο5 ἴ6 σσοῃ αἀῦονθ. Ενεη οὔ δασῖῃι ἴΠς 
τηοβὶ δβοηουγε δηοηρ δίδ᾽εῖοϑ ἀεὶ σγσονν πο 
ποῖ οἡ [Π6 γσασθοουγϑα δεῖον ; ὃυῖ ἴδ Νίης 
εαἱίς ἐδενι τῷ (ἄνω καλέσας) ἴο 5 ρΓαδεῆςσΟ 
δηὰ σσγοννῃβ ποτὰ ποτα. (ΟΠ γΥ5.) 

15, 16. ΗΕ ΙΝΝΙΤΕΒ ΤῊΕΜ ΤῸ ῬΕΚΒΕΝΕΒΕ 
ΙΝ ΤῊΕ κξκ ΟΟΥυΞΒΕ. 

16. Δεέ τῷ ἐῤεγεύογε)] Ἡδοτο, ἴῃ ἴπ6 δίμσαϊ 
Ρίοῃ., 6 αἰγοοῖΥ Δρρ|Ι.8 ἴο {πεῖ [(ἢὸ 
ἰεδοδίηρν οὗὨ ἢ]5 ον σουτβο, ἰηοϊυάϊηρ Ἐμόπὶ 
ἢ ΠΙΠΊΒΟΙΕ Ἰη [Π15 ἐχουίδι!ο, 
}εγβε Νοῖ οὗ οοὐυγϑε ἴῃ ἴδε δϑϑο]υῖε 

86η56,---ΠΟΥ “ δεγγεείοα " (45 Ὁ. 12),---ὭΟΓ 45 
Μαῖϊ. ν. 48 (ποῖα 566 ποίΐθ) ; υυΐ “Μωὦ 
αϑεά,᾽ ορροβεὰ ἴο “ςμι]άγε " (Ὁ πεη," --αὶΝ, 
1 (ον. χιν. 20), ἴο “Ὅδθε5 " (Ερῆ. ἵν. 13, 14; 
Ηδθῦγ. ν. 13, 14);-. δυςἢ 85 ἤδνε ἀοῦς νυ τὴ 
{πῸ ΤΟΙ ΠΕ ΙΣΥ στρ ϊοουβηθβ8 οὗ ἴδε 1 ἂν, 
νυ ἢ ὈοΙοΏρΒ ἴο “ ὕ4065᾽" (Ὁ δὶ. ἱν. 3). ὅ86εεὲ 
ΑΌρ. Ὑ τεῆς, ὅγῃ. Ν. Τ.᾿Ὁ, “. ν.-- ΤΒε 
δεγξεί δηθὰ ἴῃς εγζειεά ἃτὸ αἀϊβεγοηῖῦ; [86 
ΓΟΥΤΏΘΙ 15 δα ρροα ἔοσ [ἢ τάςθ, ἴῃς Ἰδίῖοσ 15 
εἷοβε οἡ ἴθ ριῖζθ᾿ (Βρϑηρεὶλ). 

866. ἰοῦ. 'Γαγίοσ, "ὕπηυμι Νέεοεββ. ἡ 1. 2, 
ΟἹ ἴδπε νγίοιιϑ πλοδηϊηχβ οἵ ΟΠ γσδη 2έγ- 
"κελοη. ““ Ἐνδηρο ςαὶ ρεγίεσοη ϑυρροϑοβ ἃ 
Ὀορίππίηρ, ἱπίδηξ στᾶςθ, Ῥγοργεβϑίοη, ννδι ςἢ 
ἔ]η655, Το Ὁ] ην ἔξαγ."---ὅὲς αἷ5οὸ Ἡ ΥΒΙΟΥ, 
“ δειτηοηβ, ΧΧΥΠΠΠ.---]. 

1εέ ὦ... δὲ ἐδι »νἰμάε [1,1ϊ,, “Τι6δς 
Ὧ8 παϊπὰ (δὶ6,"-- 501]., {τΠῸ “οἠς (πῆρ " οἵ 
υ. 11:-- 1,εἴ ὦ Ρεγβενοσο, πῇ ποὺϊ ἀνε! Ως 
οἡ [86 ρδϑῖ, 'ὴ τῆς σουγϑε ἴμαΐ 1165 Ὀείογο υ.8.᾿ 
ἴῃ “ ἐῤία," Δοςσοσζαϊηρὶγν, 15 ἰπο]υάρα 4}} τπδῖ ἢς 
45 τοἰὰ υ8 αὔονε οὗ ἴπ6 βριγιὶ οἵ ἢὶ5. {1πἴ 
(υυ. 7--14),-- 18 ἀΙ5ςἰδίλοΓ οὗ “ τρῃίθου 5η 658 
οὗ ἢ᾽5 ον, ἢ18 5εεϊτῖηρ “ἴο μᾶνθ ἴπὸ σὶρῇῃϊ- 
δουβηεβ5 οὗ Οοά,--γοικὴ ἕαιτ ἴῃ ΟἾγιςῖ,; 
“0 ρμδίῃ ΕΟ τῖϑὶ, “ἴῖο Κηον ΟἾ  γίϑῖ," “το 
αἴϊδίη " τῃ6 κοδὶ, “ ἴο οὈϊδίη " [πε ῥγίΖα. 

αμά ἐξ ἐπ αηγίδὶνρ γε δὲ οἱδέγαυεις νιϊηάεά]) 
“4 ἴὴ ΔΩΥ ροιηΐ (ποῖ ἱποϊυάδα ἴῃ ἴῃς “οὯ6 
(Ὠϊηχ᾽ ποράξιὶ] ἔογ 4}} ἴο “τοϊπὰ Ἶ γε δε 
οἴβογν θα (ἐ.6.,) «υγον ἐν) ται θά, ἴῃ συς ἢ ροϊηΐῖ 
αἰτο Οοά ν}}}} 5σὸνν γοι ἴδε τίρξς ννᾶῦ " (89 
Ης [145 αἰγεδυ ἄοπε ἴῃ ἴμι ομέ ἐδίηαρ).--- 
Ης 8ρΡ 688 οὗ δγγογβ ἰὼ τῇς Τομάιιςοῖ οὐ τις 



ν. 1τ᾽-τϑ.] 

βάπηδ τυΐε, ἶεῖ ὡς πιϊηά τἢς 8Δ4Π1|6 
(Ὠίηρ. 

17 Βτείπγεη, ὃς (Ο]Ἰοννογβ τορεῖῆογ 

ΟὨ τί ϑἰϊδη ᾿ἶδ, σρυ πριν ἔγοη τψτοηρ νἱον8 
ΠΕ Π ΕΓ οὕ ἀν γ οὐ οὗ ἀοςίτηο,---ΑἸ1Κα ἢ ΘΙ ΓΠΟΓ 
(856 ἴο ὕὈ6 σοττοοῖϊοα ὈΥ Οοὐ δ γενοεϊδτοη οὗ (πὸ 
{ιἢ. ““Οοά 5}4}} τόνϑαὶ ὄνϑη (ἢ 5, γδῖῃογ 
“(δ ὲα ἴο0,"---ἰδἑ, 45 ἴο τν]οἢ γόοι ἃγ6 ἴῃ 
ΘΙΤΟΥ͂, 845 ΜῸῸ]] 45 ἐῤαί ἴο ἴμ6 Κηον]θάρο οὗ 
νΠϊςἢ αἱ 0 ἀτὸ “ ῥόγζξει! "ἢ ἤᾶνο δἰ δι πὰ ..--- 
Τμε ἸΙπιϊϊεὰ ϑθεῆ86 ἴῃ νοΐ ῥέγζξεὶ 15 υἰϑοὰ ἴῃ 
(158 Ὁ. (5866 δὔονϑ), ἰ8 νψγεὶ Πυδιγαῖθα ὉΥῪ 
ἔδε56 τννογάς, ἰῇ ψ Ὠ ἢ ῬΟΒΒ10]6 ΟΥΤΟΣ 158 δἴτ1- 
Ὀιϊοὰ το 8οπῖς οὗ ἴδε “' ρογίδει." 

Βοηροὶ πον ΟΣ ΘΧρ δίη5, “ οἴμεγνγιβε [(ΠΔῃ 
ἴῃς ρῬογίεςϊ ἂὔὸ πιὶηἀθὰ]"; δγρυΐηρ ἴτοιὰ ἴῃς 
οἤδηρε οὔ ρεγβοη ἔγοπι “τὰ ἢ ἴο “γε. Βιυῖ [ῃ6 
ῬτΟ ΠΟΙ ἢ8 ἃτο ποῖ ΘΧχργοϑϑοα ἱπ ἴῃς Οτεεκ, 845 
{115 ννουά γϑαυΐγα. 

ΤῊΙ5 ν. θόᾶγ5 οἡ ἴ!ι6 ἰεβϑοηϑ οὗ ἢυσ }Υ δηὰ 
ἉἙΠΑΓΙΥ νυ ςἢ ρογνδάθ ἴπΠ6 Ερ. [ἴ ἴδαςῆθβ 
Ὁ5 ἴο ἀἰδιπρι ἢ [ἢ ΠΟΏ -Θ55θηῖ1415 ἔγοτα ἴδ6 
6556 η[1215 οὔ ἴἰς Οτιϑίδη ᾿ξ - τὸ αἴτιριῖο [Π6 
Ἰαϊῖοσ ἴο 41} υνῆο δζὸ Ο γιϑίδπβ ἰηάοθὰ : δυῖ, 
848 ἴο [δος [ΟΥΠΊΟΓ, ἴο ΓΕσΟρΏ!Ζ6 [Πδ1 8}}] ἃγο ἂδρῖ 
ἴο οΥΤ, 811 πιιϑῖ ἰοοὶς ἴο Οοά ἔοσ οογσχεςθοῃ. 

16. Νευεγιδεί ἢ ΑΔ ᾿ἰπιδῖϊίοη οὗ δὲ 
φτοχηδὲ ἴῃ [ἴῃς οἶοβα οὗ ἰασῖ υ. “"'΄ν ὲ το ἤᾶνο 
εηἴογοά οἡ ἴἢ6 Γᾶσδ, ΤΏΔΥ ἴγυϑῖ Οοὰ ἴο 58εῖ ὺ8 
τὶς πὸ ννα οττ 'π δυρῆῖ, ῥγουϊάεά οπίγ Ἧ6 ΔΥῈ 

τϑουοσίηρ ἰη [ῃ6 σουγθα." ὙὉὨδ ἀϑϑυγδηςο οὗ 
ἱσδῖ ἔγοπι Ηἰπὶ ἀοε8 ποῖ βυρεγβεάς ἴῃ ἀυὉγ 
οἵ ρετφείυδὶ δηὰ ννδϊο ἔμ! ἐβοτσί. 

«αὐδεγεῖο «υὑὐ δαυε αἰγεαάν αἰαϊπεά, ἰρέ ὡς 
«υαἱὰ ὁγ δὲ “α»ι6] Οτιϊ 4}}] ἴῃς ννογά8 ἴμδῖ 
ἕο] ]ονν “ ΕΥ̓͂ {πΠ6 5απΊ6," [τῸπὶ “σε "ἢ ἴο οπά οἵ 
το. (ἰποϊυ5ῖν6),---ἃ σεγΔ ΠΥ βρυτίοιβ δά οη. 
ὙὝταηϑίαΐς, “τ ϑαΐῖ τὸ μᾶγ9 δυσί γϑὰ αἵ, [ἰξ 
ἐβ πορᾶζ}}] ἴο ΔΙΚ δοοοτάϊπρ ἴο [89 
8810." Ὅῆδ ἔοιπηοῦ νεσῦ (φθάνειν) ῬΓΟΡΕΓΙΥ 
ΤΊΘΔΠ5 “ἴο (ςοπὶα ἢγϑί :᾿ 1ῃ ἰδίογ Ογεεκ ᾿ἴ 
Ῥ45565 ἰηΐο ἴδ τηθδηίηρ οὗ “ἴο ἀγτῖνε ᾿" βιΠΊΡῚῪ 
ὙΏΙΟΝ 15 5 ΓΟΡΌΪΔΓ πιδοαηΐηρ 'ἴπ πιοάογηῃ 
τοἊΚ). Ηδοτο, [ἴ ἐχρσεβϑθϑ (ἢ δεῖ οὗ γεσεῤ- 

ἐπρ ἃ Ροϊπί ἴῃ ἴῃς σοουγβθ. Εδοῇ δ ΔηΥ ρίνβη 
Τιοπιοπὶ δᾶ8 18 οὐ Ῥοΐηΐ οὗ αἰϊδιηπιοηῖΐ ; 
Ὀι" 4}} ἴῃ 6 ροϊηῖβ 16 οἡ ἴδε ᾿ἴπὸ οὗ ἴῃπδῖ οὔθ 
οουζβε; δηά ὈΥ (Πδί ᾿ἴπε δδοὴ 15 ἴο ννδὶκ, ἴο 
ἴηε οηπα. “Το νναἱϊκ ᾿ (στοιχεῖν), ἐ. Ζ.) ἴο νναἱΚ 
ἐπ α ἤϊε (στοῖχος), ἴο “ννα]κ ὁγ γμίε" (Οἱ. νἱ. 
16), ἴο “ννα]κ ογάεγ!γ" (Αςῖβ8 χχὶ. 24, Α.Ν... 
--ϑϑοπὶς ᾿π|ῖ τη αὐῥαπριοηΐ βρόίθη οὗ, ἴο 
Κηον]οάρε;; οἴμοῦδ ἴο {Π1Π 58 τοῦδ] δηὰ 5ρ1|τ]- 
ἴυ4]. Βυῖ τῆς ἀποαυδεάσε ῬτοΟρΡοσ ἴο ἴπε (ἢ γῖ5- 
Ὠδη ἱποϊυεβ 4}}, [ογ 1 ἰ5 ἴο πον Οῤνγμὲ 
(υυ. 8, το). 

17-1το. ΓΗ ΕΧΑΜΡΙΕῈ ΤῸ ΒΕ ΒΟΙΙΟΥΕΡ: 
ἌΨΑΕΆΝΙΝΟ ΑΟΑΙΝΒΤ ΟΟΥΝΤΕΕ- ΧΑΜΡΙΕΒ. 

17. δὲ ,οἠοαυεγ: ἰοχείῥεγ 9 »)] 1ἴ 

ΡΗΠΠΙΡΡΙΑΝἍ. ΠΙ|Ι. 

οὗ πιε, ἀπά πιᾶκ τπδηὶ νυν ἢ νγλὶκ 
80 ἃ5 γε ἤδλνα 15 [οῦ Δη δηβαπιρίε. 

18 (Εοτ πᾶν ναὶ, οὔ ψνῃοπι 

“οἱ! τε αίογ:" ;--τ 6 }} τοπάογεά ὈγΥ ΟἹα 1,δῖ., 
“ εοῤνεαίογε..".-- 8 ὀχατήρίὶθ, 85 δῦονε εῖ 
ἴουίῃ, νν}}} θ6 4 ἔαγῖποσ Ὀοηὰ οὗ ὑῃ}ὉΨἁ ἀπος 
(Π6π|.--- ΤῊ ᾿πλ1 νη νυν Ι ἢ ἢ6 οβεγβ ἢ] Π|- 
861 25 δῇ ἘΧδπΊρὶς, 15 ἐχργοβϑοά, τ ΟΟΥΧ. χὶ. τ. 

»ιαγᾷ ἐῤερε «ὐδίωοΡ, .. 7 “ΟΌδοττο ([Παὶ 
γου ΠΊΑΥ ἐ»γιίδαίε) ἰεπὶ. ὍὌο 84πὶ6 γογὺ 15 
ιιϑε4 οὗὨ οὐϑεγνίηρ ἴῃ ογάθγ ἴο χυοΐά, Κ οτὰ. 
ΧΥΪ. 17.- ΒΟ]Ίονν, ἰῇ ΠΙΥ͂ ἀῦβθοηςθ, βδυςῇ 
δηιοηρ Υουγϑοῖνοβ (ει. ἴχοθο Τσοτηπιοηααά, 
ἵν. 2) 85 πιοϑβί Ἅοἱοϑδεὶν ἕο!]ονν τὴθ δηά τηϊηθ.᾿" 

Ὀτορρίηρ ἴΠ6 πηρίαρῃοσ οἵ ἴῃς εουγεέ, δηά 
ἢ 1 ([Π6 νογῦβ “ἴὸο 2γέ ομ," ἴο “«υαἱξ 
ὁ γμίε ̓̓  ἣθ ἸΙηϊγοάοε5 ἃ ἢδνν γετὉ (περιπατεῖν), 
ἴο “ ἴδκθε οὔθβ ψαυ," ἴο “Ρυγΐδβιιδὸ οὔμδθ᾿β δι] 
ναὶ κ," ροοά οΥ ὑ44,---οχργοϑϑίης ὈΥ 1 (6 γε) 
ἢ 5. οὐ τὶ Κα ΜὨΙΟὮ ΠΟΥ ἀγὰ ἴο ἴοϊϊονν, δηά 
{πεχὶ αν.) ἴα οὗ ἴῇοϑε ψποπὶ ΠΟΥ ἄγε ἴο 
δδιιη. 

γε ῥαῦυε τς γ απ ἐπιαρηρίς.. . ἢ Ιῃ τδ6 
Ρίυτ. ργοη. ἢ ἀβϑϑοςίδίθϑ υνἢ ἢ15 οὐνῃ Ἐχαηρ 6 
(Πα οὗἁ οΟἴδεγβ ; {ποϑ6, ργο Δ ΌΪΥ, ννῃο δὰ Ὀδοη 
νυ ἢ Πτὰ δί ΡΏΠΠΠΡΡΙ,--- ΤΙ ΠιοῖΒΥ, 51125, νυ Κα. 
Ης ἀοδβ ἢοΐ δϑϑυπηε ἴο Πἰπιβοὶ ἴο Ὀ6 [ΠΟΙΓ 
8016 ραϊζογῃ. 

18. (ον να «υαἱέ, 977 «υδονε.. .7 12.) 
“ΤῸ 5. ἡδοάξ} ἴο οὔἴΈΓ γοῦ ΟἿΓ ἜΧδιΆρὶθ, “Ὁ 
ΠΟΠΙΓΑΣΥ ΘΧΑΠΊΡΙ65 ἀγε Ὀοΐοτγε γοι." 
Τὴ σοπδίσυσςθοη νου] ὰ τορι υὶγ δα, 

“ΤΊΔΗΥ ννΑΪΚ, 85 1 μαῦθ ἴτο]ά γοιι, ἃ5 Θπα πη 168 
οὗ" ἄς. Βαυῖ τἴ 5 Ὀγοκθη ΟΥ̓ ἴῃς νεμεπηθηΐ 
ετίοῦ τας Ὀυγοία πο ἴῇ6 Αροϑβίϊες δ 1ἢ6 
(πους οὐὗὁὨἨ ἁ ΟΠγίβειαη {τυ ρογνεγίεα δηὰ 
ΟἸγϑιίδη ΠἸθΕΓῚΥ δουϑεά. 

1 ῥαυε οἷά γοω] “Ὅδοἃ ἴο 1911" (τηρ) 
5(1}]., ἴῃ ἢ15 ΡΟγβοηδὶ τοδοίηξ. 

απ ποαὺ ἰοἰ γομ ευεη αὐεεῤίηφ) Τοαῦβ ες 
ἄγαννῃ ἔγοπι ἴὸ Αροβίϊς ὉΥ ἴῃς Κηον]εάρο οἵ 
ΤΆΟγΑὶ] ἀεΠ]οπηεηΐ ἴῃ οὴε Οἰγοῦ (2 ΟονΥ. ἰ1. 
4): δηὰ Ὀγ ἴπε ῥγοβρεοῖ οὗ ἔδίβο ριι Ἂἀεβ πη ]5- 
ἰεαάϊηρ δηοῖμεγ (Αςῖβ χχ. 11). Ηξετγε, θοίῃ 
Ολι1565 σοπουγ ; δηά νυ {νοΐο] ἃ διςΟΓΠ655 
ἢ ψθορ8 ἴο {π|ὴΚ [παῖ [Πότ ἂγὸ ἴμοϑο γῇ 
νου ἐμονν τῆς ῬΆΠΙρΡΡΙΔἢ5. ἴη6 Θχαπιρὶς οὗ 
Ῥεγνογῖπρ (μας (ΟἩγιδίίδη θΟΓΥ ννϑῖοῦ Βα 
Ργϑδςοδεα, ἱπῖο [ἰσθηςθ ἴῸΓ δεηϑβιιδὶ Ἔἐχοθ655.-- - Τὴ ς 
γννογά8. ἱπηρὶγ ἴπαῖ βυσῇ ΕΥ]] ᾿πῆἤμπθησαβ ἅγὰ 
᾿ησγοδϑίηρ ἴη ἴπ6 ΟΠατγοΙ,. 

ἐξε ἐπερεῖσε οὗ δὲ ἐγοῦ 9ΓΓ Οδγμ ὝὙΠΟΒ6, 
ΠΑΙΛΟΙΥ, νο πηᾶκὸ Η15 Αἰοπεπιθηΐ ἃ Ρ]68 ἴῸ 
σοητπιΐηρ ἸΏ 5ϊη, γε ιβίηρ ἴο ““αᾷε μῷ 1δὲ 
ἐγοσς " (Μαί. χνὶ. 24), ἴο θὲ “ ἐγμωμεά «υἱὲ! 
Οργι, τὸ “ἐγ ὐνς Με" (Οἱ]. 11. 20; 
ν. 24), ἴο δ6 “ραγέσζεγ; Γ᾽ Ηἰς αἰ εγῖπρ," 
δηὰ ““οηζονυπεά μπίο Ηΐς Πεα δ᾽" (δῦονε, σ΄. 10). 
--ὙΠΟΥ ἅγὲ ποῖ ἴπε 8ᾶπὶῈ 85 ἴῇς {[ιάἀαί ζίῃν 
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Ι“μανε τοΪϊά γου οἤξεῃ, ἂἀπὰ ποῖν 
ῖ6}1} γου ὄνεὰ νψεερίηρ, Ζλαὶ ἐδεγ 
αγέ ἴπε εἊπεηλιε8 οἱ ἴῃς ογοβ8 οἵ 
ΟἸηγιϑῦ: 

19 ΝοΞβε επὰ ἐς δεβιγυςστίοη, ννῆοβε 
(οάὰ :ς 2λεἰγ Ὀεὶγ, δπὰ τυλσιο Ρ]ΟΥΥ 

ΚοΔοἤοΥβ οὗ υ. 2: διιξ ΓΑΙ ΟΓ, ποπιπαὶ Ογί9- 
[[4Ππ58 ΠἰνῚπηρ Ἰη, δηὰ (ΟΥ̓ Ἔχαπιρὶθ γαῖμεῦ τῃδη 
ΡΟ, 1ποι δίῃ, βιισ ἢ ἢὨραῖθθη ᾿ἰσθῆςα 88 
6 νγγΠ5 ἴῃς Ἐ οπηδη5 ἀρδίηβὶ (Ε οπι. ν]. 1, 1.5), 

ΒΘ: ἢ ἃ5 δθεοῖὴ5 ἴο πάνθ ὀχίβίο ἀπιοὴρ ἴῃ6 
(οΥπιΐδη5. (1 (οΥ. ν. 1- τι). ὙΠε Πιβίοσυ 
Οὗ πιοάθγῃ ΠΊ55] 008 δ ΠΥ (65:16 658 ἴο ἴῃ 6 
ἴαςϊ [αἴ {Π6 τηογαὶ ρο]]τοπ5 οὐ μοαῖῃθηΐϑπι 
ἴοο οἴδῃ βιιγνῖνθ ἀπιοηρ ἴποϑο ννῇο ἤανα ποῖ 
ΟἾΪΥ ουϊνναγαϊν διιῖ ἴο 4}} ἀρρϑραγδηος ἱἰηΐοὶ- 
Ἰεσίι 4} επη τας ὰ ἴμῈ Οοβροὶ. 

190. Οὔϑογνο τπὸ Ροιϊηῖβ οὗ ἴπ6 σοηϊγακὶ θ6- 
ἔνθ [Π]8 ν. ἀπά 14. ἔογ ἴδς ροδὶ οὗ “ἴθ 
Ἐϑυγτθοῖίοη, [ΠῸῪ δᾶνο “ ρογά πο ᾽" 85 [ΠΕΙ͂Σ 
ἐηά; ἴογ ἴμ6 εοτίουβ “ ργῖζε, ποῖ “ βίουυ 
8 ἰῇ {Ππ0ῚΓ 8Παπιο": [ὉΓ (6 ““ποανρηναγά 
ΘΔ] ΠΟ," {ΠΟΥ “πιὰ ἐγ] {πίηρϑ; ἔογ 
“Οοά ἴῃ Ομ γβὶ [6505,᾿ {πεὶγ ““ Οοὐ ἰ8 {δεὶσ 
θε}}γ.; 

ἀἄεειγμοϊ θη) ΤῊΪ5 Γεηάουηρ (845 Μν»Ὲ}} 85 
Ψας., “πίοσα ἦ [4118 υζτᾺοΓ] ϑμοσί οὗ [ἢ6 
ἔογος οὗ {[Π6 οτἱίπαὶ ννοσά, ννβίς ἢ Πεγα (45 ἰ. 

,. 28) σδῃ πιϑᾶῃ ποίδιηρ δῃογί οὗ βηδλὶ “"ροσὰϊ- 
τοι." 

«υδοσε Οοά 18 τπεῖγ δον. 1.2.) ϑυς ἢ 48 
(Ά οπι. χυὶ. 18) “8εγνε ποῖ οὐγ]οσγά, θυ ΠΟΙ 
Οὐ δελίν" 1-- ΒΓ ἢ 45 547 (1 Οὐογ. χυ. 32), 
“1, εἴ τι5 οαΐ δηά ἀτγίπκ ; ἕου ἴο-ποσγγονν νὰ ἀἰ6.᾽ 

ΜΠΟΒ6 σίου 15 ἦι ἐδεῖγ “ρανιε] ὍΤΉΘ656 πΊοη 
ἴπ {Ππεῖγ ἀε]υδίοη Ὀοαβὶ οὗ 45 σίογγ ἴμαὶ ψηϊς ἢ 
15 ἴῃ ἢ {ΠΕΙΓ ῥα ;----561]., ΓΠΟῚΓ Ἰἰἰσθῆςσθ 
Δηα (ἢε 5θηβιιαὶ ἱπάυϊροησο [{ Ρογτηϊῖβ.: [κ6 
(ἴοδε οἵ νυϊοπὶ ννὲ σεδά, 2 ῥεῖ. ἱϊ. 1ο--19. 

«υρο »πά εαγίδίγ ἐσ] 1.ἴ, “Απὰ 
ΠΟΤ ΧΊΟΣΥ [18] π ΤΠΟΙΣΥ δῆδιη6, ἘΠΘΥ͂ 
ὍὯΟ τοἱπὰ ΘΑΥΓΒΙΥ (Ὠὲη 8. ΤῊ]5 ἸΓΓΘρΡῚ- 
ἸΔΥΠ Ὺ οὗ σοηϑίγυςτοη, 80 Ἔχργεϑϑῖνο οὗ ἰηπαϊρ- 
πδηΐ ὁ πιο! οη, ἀἰβαρροατβ ἴῃ ΑΝ. 

566 (ο]. 1". 2, ἔου ΠΟ 8ᾶπὴθ σοηϊγαβί Ὀοϊννθθῃ 
(ἢ κ΄ φασγῖῃ]ν " οδ]οςῖ, δηά ἴῃς “τϊηρ5 δου ᾿ἢ 
(186 νεγῦ δθεῖπρ 54Π|6 ἃ8 ἢδσγε, φρονεῖν). 

20,21. ΤῊΕ ΗἩΕΑΝΕΝΙΥῪ ΟΙΤΥ ΑΝ ΗΕΑ- 
ΝΕΈΝΙΥ ΗΟΡΕ. 

20. Τῆς οοπίτασὶ οἵ ἰαϑὶ συ. ἰ5δ Ποῖ 
τονεγδοά ΟΣ ἐδεὶγ “ ΘΑΤΊΒΙΥ (Πίηρβ," δεῖν 
“ ΒΕ] γασοά, "ὁ ἐῤεὶγ “ ΒΊΟΥΥ ἴῃ 5δαπηθ," “ῥεῖν 
ἢ] “ρεσγαϊπίοῃ ; «0ὑς (ερἢαῖῖο) δᾶνθ 
Ηοᾶτθῃ, --- Οἢγισῖ (6 1, οτα, --- [ἢ ρ]ογιῆρὰ 
Ὀοαγ οὗ ἴῃ Ἐδοιττεςίοη,---ἰἢς δανίου τ 5 
Ῥοννοσ ννοσκιηρ ἴο βυδάμθ δηά ἴο τϑπονν. 

Εογ οὩμΓ εοπυεγιαίίοπ . .. ἡ “Ουγ᾽" ἰ8 

ΡΗΠΠΙΡΡΙΑΝἍ. ΠῚ. 

͵) :διοηεά πε ὠπίο. 

ν. 19---: 

ἐς ἴῃ τῃεὶγ 8ῆλπις, νῆο πγηἀ φλγῖ ὶν 
ἘΠΕ 

20 ἔογ οὖῦζ ςοηνεγβδῖίοη ἰβ ἰῃ 
ἢδάνςῃ ; ἔτοηι ννῆδῃςε 450 ννε ἰοὸκ ἔογ 
τἢε ϑανίοινγ, τῆς [οτὰ [εβὺ8 (Ἠτίβι : 

21 ὟΝ ΒΟ 5Π8}} σῆδηρε οι νιῖε θοάγ, 

504 }ΪΥ τείοστοα ἴο “ὦ οὗ σ-. 17 (ἐ.ε., δ΄ πιε 
Δηα χτηΐης ᾽), νυ. 18, 19 δεῖηρ Ραγοηϊῃεῖολὶ. 
ΤΒιυ5 πε ςοηηφοῦοη νν}}} 6, “ Εοἰϊον “ὦ (ποῖ 
[Πο86 εβαγι]γ-πιηπάεαά συϊά65), ἕο οἱἹἵτΓ. ὁχ- 
ΔΙΏΡΪΙΘ σαύόυγϑ οὗ οάνθη." Βυϊῖ Πὶ 5δεεπι5 Ὀεῖϊῖοῦ 
ἴο ιἱπάογϑίδηά “Οὐγ᾽ 45 σοϊδιίϊπρ ἴο. ἴδε 
“ ρεγχεεῖ," τῆς “ὦ οἵ νυ. 15, τό, δΔπά ἴο 
σοτηρὶεῖς ἴπ6 σοηπεςιίοη ἴἢι18 :---“ [εἴ τι5 ΒοΙά 
ἴο ΟἿΓ σουΓδο, γου [ο]]οννίηρ πιο, που ἢ ΠΊΔΩΥ 
ἔΟΠΠονν αΓΊΠΙΥ δηά ϑϑηβιδὶ νγᾶγϑβ,---οῦ ψῸ 
(δ τιδιίδηβ θοϊοηρ ἴο Ἡφάνεη " (ἐΡ. σ΄. 14). 

εοπεγα"ο}}) ἴῃ [818 Μψογᾷ (πολίτευμα) 
(ἢς ἱπιᾶρθ οὗ οἰ ΖΟΉ5ΠΙΡ γερρθδτβθ ἔσο ). 27 
(πολιτεύεσθε, ΑΟΝΝ., “κεῖ γοι εοπυογεαίϊξοπ 
ὁε . ὙΜετγο, ἴῃς ἰάδθα 8 οὗ (πὲ ἀυΐγ οὗ 
απο ἐεγέπεε οὗ ἃ σοπηποη ΟἸΥ; ποτα, αὶ 
18 νι άοσ, Ἰπο]υάϊπρ αὐ ἐδε Οῤγείαη ἐε οἱ 
δαγίῃ, νυ 115 τεϊδοη ἴο ἴμ6 εάν Η ετε- 
αἴτοσ, Το γοπέογιηρ (4) οὗ ΑΟ Ν΄., (ὉΠ σστπ τ 
νυΐρ., ᾷἄς., “ εοπυεγταίίοη," πποᾶς οὗ ᾿ἰἴ6 [85 
οἰΠἸ]ΖΕΏ5)], μίνοβ ἃ ϑυϊαῦὶθ ϑθπθε ; δυῖΐ πὸ 
ἰπδίδηςο πᾶ5 ὕξθη δάάιιςεὰ οὗ [815 τηδδηιηΐᾷ 
ἴοσ ἴῃς πομπὶ ΜΝ ΠΙΠἢ 15 οηἷν ἰηΐογτοα ἔγοπι ἴῃς 
δάπιητεά τι5ὲ οὗ ἴῃ τεγό ἴῃ ἃ σοστεβροπάϊης 
τηολπίηρ. ΟἾΠΟΓΒ ταπάσοσ (ὁ) “εἰἠξεπα δὲ" 
(περ εραΐμ,"-- Γογτ ΠΔη, ᾿ Αὰν. Μαγοείοη. 
[Π. 24: Ν., 2ο; αἷϑο [οΐοπιθ, οἡ Ζεςἢ. {ἱ. 
4); Ὀυΐϊ ἴοτ (115 αἰϑοὸ Ἐχδιηρίεβ ἅγὸ νι δηζίηρ. 
[1 15 Ὀεβῖ τπεγείογε ἴο ἰγδηϑίαϊς (9) “ σοι» 
τη οηνν δ ἢ," “ΟΣ1Υ,"--ἃ5 2 Μᾶδςς. χὶϊ 7. 
ΤὨῊΪδ5 σοιιογεῖθ τηθδηϊηρ, [μου ἢ οἵ ῥγεϑεηην 
Δὴ οχδεῖ Ἴοηϊγαβδὶ ἴο ἴπὸ δὐϑίγαςξ δηά 5Ξυὺδ- 
Ἰεςξῖνε “τηϊπάϊηρ οαγίῃγ (πη 5," οἡ ἴΠπ6 οἴδεγ 
Πδηὰ σογγεϑροηαβ Ὀεῖῖζεσ ἴβδὴ (4) οὐ (ὁ) 
ἢ (6 νογῦ ΚΘ θδὲθ᾽ 5) (ὑπάρχει, ποῖ “ “ἢ 
τΏοτο]γ), νῃῖ ἢ ροϊηῖβ ἴο ἃ γοᾷὶ δηά οδ)εςῖϊτε 
Θοχἰ βίθῃςθ, -- “ ΟἿ ᾿σγεϑϑηΐ δηά ἴγὰς ΠΟΙ ΠΙΓΥ ἰ5 
Ηφδᾶνθη,---οἷἱἱ ὡεγισαίονι πυδίιε ἐξ αὐους" 
(Ὁ). ἵν. 26: ςΡ. Ηεῦδν. χὶ. το, 16; χἰν. 14). 
866 Νοῖε δῖ εῃὰ οἵ ςἢ. 

,ῆορε «υδέπεό αἰο «ὐὐὲ. .. .}] Α5 ουὖγ 
ἤοπιε 15 ἴπογθ, 50 ΟἿΣ ἤορο 15 ἴβεηςο.--Τῆς 
ἐχρεοίΐδίίοη γοϑδῖβ οἡ ἴπ6 ρσοϊῃῖβο, Αςῖϑβ ἴ. 11. 

«ὐό ἰοοὰ 27] “ἘΔΚΘΟΥΙΥ ψαὶτ ον :" 
ΤΡ. οαι. νὴ, 23, 25. 

ἐδε ϑαυίομγ, ἐδε Σογά ὕει Οὐγ] "αι 
ζοσ. 1:96 Ψοζτὰ 209605 ΟἸχίδὶ 88 846- 
νἱοῦτ:"--β σοτηΐης ἴο σῖνε ἴῃ ἴῃς επὰ ποὶ 
“ ρεχγάπιοῃ "ἢ (υ. 19) Ὀυΐ «αἱυκίέοη. 

21. ἢο :ῥα}} ἐραηρε. .. δαΐ “ἢ για δὲ 
..7 ΜΜαχὸ δοουγαΐεὶγ, 

8841} οδδηρο [80 ἔδβδβδίουῃ οὗ. .., 



ν. 21.} 

τῆλι ᾿ἴ πιὰν δὲ ἰαϑῃϊοπθά ᾿ἶἶκε πο 
[15 ρίοπουβ. δοῦν, δοσογόϊηρ ἴο τῇ6 

[πὲ ἐξ πᾶῦ ὈΘδΟτι 9) ΘΟ ζΎΓ 810 ἀπίο 
. .- ὦ (μετασχηματίσει, σύμμομφον)δ. ΤῈ 
τπουρῆῖὶ οὗ Πἰ5 ᾿νογὰ ἴῃ Ηδάνθη σᾶιιϑθς τὰ ἴο 
γονοτῖ ἴο ἴπ6 τπουρῆϊδ, ὀνθπ (τὸ νογάβ8 
(“α:ῤίιοη," “ όγηι "), οἵ ἴῃς ραϑϑᾶδὸ (1ϊ. 6-- 1) 
ἴη νι οἢ 6 δὰ τγασεὰ ΗἸ5. ὕοιγδο τὨγουρἢ 
δὐϑαφοπιοηῖ ἴο {86 Ἴ ἤτοπαε. ὙΠογο, Ης ρυΐῖϑ 
ΟΥ̓ Ηἰ5. Οἰογγ, τακίῃρ ἴδε γῦγρι οὗ πιδῃ 
ἢ [15 9όῦνη]ς γασῤίομ, ἀηὰ 115 σοηδοαιιοηῖ 
διωπἐϊαλίου 'ὰ Γ)ολῖῃ. Ηδετε, ἴδ ργοργεβϑιοῃ 
ἰ5. Τενογβοα -ττ-ηὰ ὃν ἃ ρῃγδάυδὶ εοηγογηιης 
(υ. το), ννῆϊςι τῆγοι ρα (6 ἐραησε ὁ "αι ῥέοη 
οὗ ἴῃθ τγαϊϑοὰ Ὀοάν 15 ἴο ἰϑϑιὶθ 1η οητιγο ἂπά 
ἄπ] εοη ον», τῇς ΟἸ βία π ρά5565 ἢ 
Ομ γδὲ ἴγοῖὶ ἴπῸ δωρηαίοη οὗ 115 πηογίδὶ 
ϑδῖαίθ ἰπῖο {6 σίογν οἵ ἴ(ὴ6 Ἀδδυτγτγοοτοη-] 6. 
866 Νοῖο δί οηὰ οὗ εἷν., οἡ “ “ῥα}} ἐδαηπσε." 

Οἱ αἱΐε δοάγν . ... δίὶς σίογίοσες δοφῃ) 
“ΤῺ 9 ὈΟὰΥ͂ οὗ ΟἿΣ δυχὶ]ἑαιὶοι." Τἢδ 
Ὑ116 θοαγ " οὗ Α. Ν. 5 ΔΠ ὈΠΠΔΡΡΥ τεηδοπηρ, 
ςοηνογίημ ἃ οοηϊετηρί ἴογ ἴπε σογρογθδὶ κίαϊα 
νν ΠΙς ἢ 5. 4]||16ὴ ἔγοπη ἴἢ6 ΑΡροβίϊθ 8 τεδοπίηρ 
Πότε δηά οἰϑόννῆοσγο, Τῇθ νογαβ γαῖ οσ σοη- 
ΥΟΥ ἰδ “ Πιιμ ΠΔΈΟΩ ἦ νν5 ποῖ ἴδε 5ἴδϊο ἴῸ σ' 
ὙΠ ἢ ἴΠ6 θΟαγ νν5 σγεαῖεα, θυῖ οπα ἰΒαῖ 45 

ΡΗΙΠΙΡΡΙΑΝΘΞ5. 1{Π|. 

ὑγογκίηρ, ννΒογεδν ἢς ἰ5 δ]ς Ἔνεη ἴο 
διθάμυε 41} τη πρ5 ἀπο ὨΙπι56  , 

Βυρεγνοποᾶ, ϑιΠπ|4Ὁ]} 7, κ18 9 Ὀοὰγ οὗ ΗΕὶε 
θ1οΣγ," -ἰπδῖ ἴπ ψηϊο ΗΙ5 ΟἹΟΥΥ ἀννο]}5, 
δηὰ ψἤθηςοο [ἴ 5ῃ1η65 ἔοσίῃ. ὅ66 Νοῖςβ αἵ οηὰ 
οἵ οι. οὔ ὁ οὐδε ὀοά»." 

ἐδαὶ ἐξ παν δε....1 “Ἴπδῖ ἐδ ΠΠΔΥ ὃ6- 
οο6.᾽ ΤὍῃὲ ννογάβ. 50 ἰΓδηϑίαϊθα ἂγὲ ποῖ 
ἔουπά ἴῃ ἴδε Ὀεδσῖ Μ55. ὙὝΠΟΥ, Ππονναυοῦ, 
ΒΙΡΡΙΥ ἴμ 56η56 σοστες]γ. 

αεεογάϊπσ 1ο ἐῤδὲ «νον ἀπ «υδεγεὺν δέ ἐξ αὐ] 
τ, “τῆς ννογκὶηρ οὗ Ηἰ5 δεΐπρ αὐ], [Πδῖ ἰ5 
“ΟΥ̓͂ Ηΐ Ῥοτγοτ᾽";:--ἰῃὰ Ῥοννοσ, ὩΔΠΊΕΙΪΥ, οὗ 
ΗΙἰ5 Ἀδβυγζεςοζίοη (νυ. 10). 

ἔυεη ἰο «μὐάμε αἱ ἐῤίπρι)] “ΑἸΙδ8ο ἴο 
βυράπο 411 ἐπ 1 8.;" ποῖ τηθγεὶγ ἴο ἴΓδη5- 
ἤψξυγτο τηδη5 ὈοαΥ͂ ἔγοτῃ “ ἀἰϑῃοηουτῦ ἢ ἱπῖο 
«ἴογγ ἢ (τ Οογ. χν. 41); διιῖ "πογεουεγ ο με 
ἄοννῃ 81}1] ορροϑβίῃρβ. βοννεῦ (ςρ. : (οσ. χν. 
24-2:6;:; Ερἢ.. 1. 22 ; 8ἰϑο Η δ γ. 1]. 8). 
ΜΝ ἢ τη15 δυδ]τὴς Σμουμῖ ἢ οἰοϑοβ ἀπά 

Θηΐογοθβ 18 ΨΑΓΠΏΙΠΡ ;-- “ ΕοΪονν ποῖ {ποϑὸ 
ψμοθ6 να] κ ἰ5 οὗ ἴὴ6 οαγτίῃ ; Ὀυϊ ὃε οὗ υ8 
τνῆοβο νναἱκ ἰ5 Ὠοδνεηνναγὰ : 0οΥΣὁ ψὸ ἃῖδὸ βδῖδ 
πη ἴῃς σποηρ ΟἿ οἵ [παῖ Ροννοσ ὟΝ πἰςἢ ργε- 
νδἱϊ8 ΟΥ̓ΘΥ 81 ΘΏΘΙΊ165,--- ΟΥ̓ 5ίη, δη ἀδθαῖμ, 
δηὰ ἢε]}." 

ΑὈΘὈΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ οα (ΗΔΑ». 111]. 

Ω. Βεαυαγε οΓ᾽ ἄορ: .. . 86εε ΤὙῃμεοάϊῖ. 
οἡ Ρ5. ἵν}. [11χ.}];--τἶἰλ το Μεβϑίδηϊς 
Ῥϑδὶπι [ἃ 15 γτεπιδγκαῦϊο ἴπαῖ ἔμθ ρεγβεουῖςίηρ 
7ὲνν5 ἀγὲ σοπιραγεὰ ἴο ἀοχ: (νυ. 7 [6] δηά τς 
[14}}; δηὰ ξατῖδεῦ [Παἴ [ΠΟΥ ἀγὸ ἀσϑοτ θὰ (υ. 
3 [1}) 85 οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν (ςΡ. κακοὺς 
ἐργάτας). “ Ὠορ," 85 ἃ ἴετῃ οὗ γεργοδοβ, ἰβ 
υδοά ἰῃ οἰαϑϑιοδὶ υυγιῖοῦβ ἴο ὌΧρΓθ55 σῥαριείξις 
(ε.5.. Ήομπι., “1].,᾿ Ν]. 3156). [ἢ ΒΒ βίοσῃ 
ΠΟΙ ΓΙ65, ἡ Πεγα ἀορβ ἅΓῸ δοδνθημοῖθ, ἴ σοη- 
γΟΥγ5 ὠποίραπ. Ιῃ Ο. Τ᾿ τἴ 15 δρρί θὰ ἴο ρῥεγ- 
σεσμίογ; (85 ἅθονΘο,---566 4͵50 "5. χχὶ. [Χχἕ].] 21 
[2ο0]); ἴο Ξε ἰεαεῤεγ:, 1541. ἰνὶ. το, 11. [ὴ 
Ν. Τ. 56ὲ Μαῖίϊ. νἱῖ. 6; χν. 21, 27; θδθν. χχίϊ. 
15. (ςΡ. ϑευῖ. χχί. 18). (8εὲ Οδίδκοσ, 
. Αἄνεγβ. Μίϑβε. Ροβίῃ.,, ΧΧΧΥΠΠ.-- 1.) 

δε εοπείσοα) Αποίδεσ Ἰηεγρτείϊδίίοη, “ἢ 6 
γεπάϊησ [07 1δεὲ Ορμγο)," ““ορίσηι," ῖἋ5 ἴο δὲ 
πιοπίίοπο ἃ ΟὨΪΥ Ὀεύδιιδα δάορίεά ΌγΥ ΤΠεοαΐ. 
δηά ηρτἰςοά Ὀγ ΟἾγγ5. (πο, ποννενθῦ, ργοίογβ 
(Π6 ΟΥΩΙΠΑΓΥ γοπθσίημ). Ιοπης δάορίϑ [ἢ 5 
ἰηςοτργοίϊδίοη, ὁ δεγπιοηβ, ΟΧΧ,---ϑὲε διίςοσ, 
“. σ(; Οκδἴλκεγ, ὦ σῴγ.--- Κ[ 

8. 7εα ἀομῤῥΐες., απά . . . ἡ ΤῊΣ τεδάϊηρ 
ἀλλὰ μὲν οὖν 156 ὈεΟΥΓ 5ιρροιῖοα 1ΠΔ0 με- 
νοῦνγε οἵ ες. [ἴ πηεδη5 " ΠΔΥ ἰηάοεά, [ἤδη ἢ" 
---οὖν σοπίηυϊηρ [πε ρῥγενίοιι5 ϑβἰδίεπηθῃηῖΐ, 
ψυ Ὡ]οἢ μὲν σΟΠΗΓΠΊ5, Μν ἢ1]6 ἀλλὰ σοιτεςῖδ ᾿ἴ ΌῪ 

σοηίγαϑίηρ δηα οχιθηάϊηρ ; ---ἰηπἰτοάυοίηρ ἴοὺΣ 
ἥγημαι (ΡεγΈ.), ἡγοῦμαι (ργΕ3.) ; δηά [ὉΓ ταῦτα, 
πάντα.---ὃεο. ΔΜ ΊΠοῦ, “Οτ.  [Πι ς3, 7, 4. 
ΤΠΟ καὶ δοΐογὲ ἡγοῦμαι Ἰἰκενν δε Γοϊηῖθ {86 
οἰἰδηγε οὗ ἴδηϑβο, θυ 15 ἀουδίι] (ποῖ ἴῃ (οἀ. 
Β). 

40. ομγ εοη εἰ ἰοη)] ΤῊϊ5 πιεδηΐηρ (4) 
ΔρρΟαγβ ἴο δὲ Θγγοηθουϑὶυ αἴ θυίεα ἴο ἴῃς 
γννοτὰ πολίτευμα ἴῃ ἴδε ΟΠ]Υ͂ δε [παῖ δι48 
Ὀόεη δάἀυςεά ἴῃ ξι ρροτί οὗ 1ἴ. Ὁ δέ γε περὶ 
τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς πολιτεύματος διηγηματικὸς ἡμῖν 
λύγος (Ειι5εν., “Η. ΕΝ. (βηοαι.). Ἡρτε 
1ϊ ταῖμοῦ πλθδη5 “ εογηποραυεαΐ ὁ." 

ὙΤΠΕ ρᾶββαροβ οὗ Ασίϑίοί., " ΡΟ]. (ΠΠ|., ἵν., ν.) 
ΜΒΙΟΣ ἀγὸ αἰϊεροὰ ἴῃ ἔανουγ οἵ (ὁ), ἄο ποῖ 
Ῥτζους ἴῃς ροϊηΐ γεαυϊγο, ΕῸΥ τπουρῇ ΔΓΙ5- 
τοῖς 5αγ5 ἴἢ6 ννογὰ 15 Ξξξ πολιτεία (πολιτεία 
καὶ πολίτευμα σημαίνει ταντοὸν---ν.), Π6 ΤγοΔη5 
πολιτεία ἴπ ἴ86 56η56 οὗ »ιοάξ 97 σουεγηρηιεπί, 
εορα ἐμέο (τάξις τῶν ἀρχῶν---ἰν.),--- ποῖ οὗ 
εἰδ επαῥὶρ ΟΥ̓ νιμπίειβαΐι. 

ΎΤΠΕ οἷαϑϑίοδὶ ι56 οὗ ἴπ6ὸ ΟΣ ἈΡΡΘδΓΒ ἴο 
Ὀε,---(1) απ σεῤ ἄοπε ὁγ οπὲ ας αὶ εἰϊίσεη, πὶ ἀεὲ 
97 2οίϊεσ, ΟΥ̓ 977 ξουεγηριεη! (85 1)επιοβίῃ., 
“ΟΒοσβοη. ἡ 71); (2) ὦ ἥὥόγηι 9 φουεγη»ιοπὲ 
(45 Ατιϑῖοῖ., αϑονε). Ηδηςε ἔο]]ονν5 το ΠΥ, 
(3) ἴῃς πηραηίηρ ἀθονα ρῥγεξειτεά, ὦ “ σἐαέε ἢ 
ΟΥ ““εογυποηαυεαδερ;" --Μ ἈΙ ἢ 15 ἔουπά ἴῃ 2 
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Μᾷδος. (458 δδονυεὶ, ἴῃ ῬΒῖϊο, ἰη ῬοΪγὈϊιι5, ἄς. 
(δεε Μεγοῦ 2π ]ος.) 
Ἡ ἐκκλησία. .. πόλις ἐπὶ γῆς. . . Εἰκόνας 

τῆσδε τῆς πόλεως καὶ οἱ ποιηταὶ κτίζουσι 
γράφοντες αἱ γὰρ Ὑπερβύριοι καὶ ᾿Αρίμασποι 
πόλεις, καὶ τὰ Ἡλύσια πέδια, δικαίων πολι- 
τεύματα. (ΟἸ]επι. ΑἸεχ., “δίγοπι ἡ ΝΊ. 26---1. 

(ρ. Ρμηὶο, “θς (οπῆνβ. 1 ἶηρε. Αἱ γὰρ 
τούτων ψυχαὶ .. «πατρίδα μὲν τὸν οὐράνιον 
χῶρον ἐν ᾧ πολιτεύονται . . . νομίζουσαι. .. 
((ἰϊεά ὉΥ 1, ΟΟϑηοΥ, ἐπ ἠος.---- 1 

21. “Φδο «ῥα ί ἐραηχε.. .. ἡαιριοπεά ἢδξε 
μη!ο.. . 7 ΑΟΝ. Βογὸ ἔοϊϊονν5 Νν Ϊρ., “ σε- 
ον νιαῤίὶ, εοηβσωγαίωη." ΟἸὰά [,«αἵ. Ὀεζῖοτ,--- 
“ ἐγαπεήφωγαῤιῥ!, ἐοη ογηιαίιι. ἢ 

ΤὮς ννογήβ μετασχηματίσει, σύμμορφον, 
ἃγ6 ἤεγα υδεὰ νυ» ἢ δοσιγαῖς (ἰ5οτ πΙ πδίίοη. 
Σχῆμα δείηρ ΞΞ οιδνναγτὰ “,αίοη," ΜῈ16 
μορφὴ Ξξῷ “ ογηι," ἱτυρ γι ρ ἰηνναγαὰ ΓΕΔΙΠΥ ---- 
δηά {Ποῖγ ἀεγνδίνοϑ ἱΠ ΓΙ ηρ’ [656 ΤΛΘΑΠΙΏΡΒ, 
-οἰὸ ἕο ]ονν5 [μα ἴτη6 ΑΡροβῖϊθ ἤθσε ἀθοῖίδγοβ ἃ 
ἔυζυγε ἐραηρε 9. ομἑαυαγά ας ϑίοη οἵ Ὀοάγ, ἴο 
ΤΟ5 8} ἴῃ ἃ [}} ασσίρεἑαϊίοη οὗ ἤόγρι (ἸΤΡ] γΙὴΝ 
[ὴ6 ἢ ο]6 παῤμγοὺ) οὗ ἴῆ6 σίβοη (γι ϑζίδη ἴο ἢ]5 
εἰοπῆοα Γογά. Ηδ δ85 ἰο]ἀ υἱ (ν. το) οὗ {ἴῃ 6 
δτδάυλὶ ργόςοβ5 ΟΥ̓ νι ἢ ἴπὸ Ογίϑιίδη 15, ἴῃ 
(Π15 1ἰἴδ, “252. σομγφε 975) εοηὐογηηηρ " (συμμορ- 

Γ(ΗΑΡΤΕΚ ΙΝ. 

1 γον ῥαγεωείαν σα ιοηεονς 4. ἦς Ῥγοσεάφίἑ 
ἴο σεμεγαί ἐχἀογίαϊοης, τὸ σἀσυΐμρ ἀστν ἀξ 
γοϊεκαῖ αὐ ἐλεεῖν δῤεγαδέν ἰσιναγαἷς ἀληνε ἔγήτινσ 
ἦι. 2γδοη, ποί 0 γνιμεὰ γογ ἐδε σωδδέν οὗ 
ἀξς σισμ τυαριΐς, ἂς 707 {Δ σγαζέ οὐ Οοά ἐπ 
ἑάενι. τἷτὸ «πᾶ -οὁ ἀξ εοριείμακίᾷ τοίὰ γα» 
αμά ταὐεαίζο»ν. 

ΟΗΑΡ.ΪΝ. τ᾿ ΤῊΣ ΤΥ ΟΕ ΘΤΕΡΡΑΒΤΝΕΞ5. 

ΤΗς ροβῖΐο ΠΟ γοϑυπιοβ ἴΠ6 τΠγοδὰ οὗ 8 
Ἐριϑῖῖε. [ἢ (86 οεἷοϑε οὗ {πὸ ἀϊεγοβϑίοη οὗ 
οἰ. 1|., 6 45 ροιϊηϊεὰά ἴο ἴῃς ἢορὲ οὗ ἴῃς 
Ἐ ὀϑιιγγεςίίοη (1. 20, 21); δηά ἔγοπι [δῖ μἰρῇ 
[δπη6 ἢδ πονν ρᾶϑϑεβ, ΨΠ “ Γποτγεΐογο ἢ 88 
αἴ (6 σοπο]ιδβίοη οὗ 5 γτεδῖ Ἐδυστθοίοη 
Παρίου (1 οΥ. χύ. 58), ἴο ἴε ἀιγ οἵ 
σἰεάγαυίπεσ.. Ἡδετο, 45 ἴπεγο, ἴῃς ταρίυγε οὗ 
ΔητςοΙραίοη οὗ (Π6 βίοσΥ {παῖ 5841} Ὁς, 5εσνεβ 
Ὀυΐ ἴο 5ἰγεπείθθη 5 ὅτάβρ οὐ ἴῃς θαγίηγ 
Ρτγεβοηΐ οἵ ἴῃς Ογιβζίδη {{{6. 

Δ. »ν ὀγείῤγεπ.: . . 1 ες παρ] 65. ὁχ- 
ῬΓαββϑίοη5. οὗ οπάραστηεηῖ. Ῥδγθὶν (ροΓΠΔρ5) 
ἴο 5οΐδη ἴῃ6 οοτηΐπρ ννογάβ οὗ δάπηοηιίοη, 
--ΡαΓΓΥ δεσαυδε οὗ {πὸ τπουρῆῖ οὗ {πο ὶγ 
Κιηάποϑθ νῃ] ἢ ἢδ ΠΔ5 5111 ἴο (πδηκ 1Π 6 πὶ 
ἴοτ,-- ἢῈ ονουίονν ἢ Ἰονίηρ ννοτάβ. Εσοῖῃ 
(ἢς ἀοσηιποϊδίίοη οὗἩἨ ὨΕΓΟΒΥ (1. 2) δηά οοῦ- 
τυρίοη (ὁ. 18, 19), Β6 [ὈἼΠῚ5 1 ἰονθ δηά ἸΟῪ 
ἴο [656 (δ! ἴμ] δηὰ Ὀ]Απιθ 655 “ ὀγείργοπ," 

ἐεαγὶγ δείηυεά ὀείουά ΜΙ {815 

ΡΗΠΠΙΙΡΡΙΑΝΟἝΘ. ΙΝ. [ν. 1-.. 

φιζόμενος) ἴο ΟΠ 5ι5 οαῖῃ. Τἀαῖϊ ῥγοςεββ, 
ννῈ Πεγὸ ᾿ἰθάγῃ, 15 ἴο θὲ Ἴσοηϑσυπηπιδῖεα ΌΥ ἴῃς 
“ εῤαηχε οΥ ,αηρίοπ" οὗ ἴῃε Ὀοάγ, ἔγοι ἴδςὲ 
πδίιισαὶ ἴο ἴπε ϑριπῖυδὶ (0) οσ. χνυ. 44), 
ἴη τς ἘἈοδβυττοοίίοη. ὙΤΏρη ἴπδ οπΈΓγο τηδῃ, 
Ὀοάγ᾽ δηά 5οὺ], 584] δὲ “εοαγογ»ιαῤίο" 
(σύμμορφοτὶ,--- Α5ϑ Διο 11|κ6 ἴῃ ουϊνναγὰ 
ἀϑρεςῖ ἀπά ἴῃ ἰηνναγά νου, ἴο ἴῃς ΟἸοΟΥΥ οὗ 
1ῃς 1 ,οτγάὰ. Τῆς Ρονχοῦ τπδῖ οσβ 15 ἴῃ 6 ϑλπὶα 
{πγουρπδοιι--- δύναμις οὗ “. 10 [5 τὸ δύνασθαι 
ἤδΓΟ :---ΟὨΪΥ ἴῃ6 ρυϊΌῃν ἴθ πῖ οὗ [ἴ5 ΠΙμ παῖ 
“ γΟΥΚΙηΡ ἢ 15 τοβοσνοὰ ἔωγ ἴπς [)4Υ οὗ ἴδῈ 
ἤηδ] οὔδηρε. (ὅθε ποίεβ θῇ “ εοηγογριαδίές, 
σα. το; δῃά οἡ “",)ῶγ»," “δια δίοη," ἃ. 6, 8.) 

αἱήε δοάγ. .. φίογίοια δὸ)] Τῆς Υυἱζ. 
(“ εογβως διωγιἠαεοπὶς, εογρογὶ εἰαγίέαιὶε ᾽) ἴο]- 
Ἰοννίηρ ΟἸἹὰ 1,Αἱ. Δηά [Ο]]οννοα ΟΥ̓ ἴπὸ Ἀ επη!5ὶ 
(“ δοών 9.7 ομγ ἰοαυνιει:, δοάν οΓ7 ΗΜ κίον "3 
[85 ἤόσγὸ ργεβογυθὰ ἴμ6 τουρῇ Ηοῦγαϊς βἰγοηρίδ 
οἵ ἴ86 οτγἱρίηδὶ. [{ 15 υπίοττιπαῖς ἴμαϊ αἱὶ 
Κη ρ 5} εγβιοῃϑ βίης ἮΝ ἰ ἢ] πᾶν ρῥγείοστεα 
ἴο ϑιποοίῃ [ἴ ἀονῃ δ ἴῃς βδοσιῆςες οἵ ἔογοξ 
δηὰ ζιϊηοθθ οὗ τηϑδηίῃρ. 80, ΒεοζΖζὰ γμῖνεβ 
“οΡΡς ῥμριΐρ, κογρογὶ σίογίουο "; 1 ΠΟ Γ, 
ἐπ εῤισοπ 1,εδ, τεγξίαγίεη 1,οἶδὲ᾽; ιοιλῖ!, 
Δ ΓΟΓΡΟ αυἱέε, οῦΡο φίογιονο"; Οϑῖἴοσγυαδι!α, ἄζς., 
“Φ ΓΟΓΡ. οἱγ ἐόν σίογίεμν,"--- αἰ50 [δὲ 580γ. 

ἽἜΓΕΡΓΟΕΕ, ΠΩ͂ Ὀγεῖῆγοη 
ἀεαιῖγ Ὀεϊονεά δπὰ Ἰοηρσεά ίοτγ, 

ΓΩΥ͂ ἸΟΥ ἀπά οἴονῃ, 80 δἴδπά ἔδεϊ ἴῃ 
18ε ἔιοτά, γῖγ ἀθαγὶγ Ὀεϊονεά. 

2 1 Ὀεβεεςῇ Εποσΐδς, Δηἀ ὑεβοθο ἢ 
δγηίγοῆα, τπᾶῖ 1ΠῈγ ὃς οὗ τῆς 5Δπις 
γαϊπὰ ἴῃ τμε [νοσὰ. 

νοτὰ ἢθ Ὀορὶπβ δηὰ δπηα 8 ἢϊ5 Ἰἰονίηξφ, ὀχῆοσ- 
τλιίου, ἀνε! της οἡ ἴἴ ψι τἴοηάεσ ρ]θάϑυσα. 

ἰοησεάί ον] ΤῊϊβ ννογὰ σοῆνευβ ἢὶβ ἀδξίγε 
ἴο 566 ἴμοῖη δρϑίῃ, 25 ἴῃε σορπαῖο νογὺ ἰῃ 1. 8. 
---δοο [ηἰτοά,, ὃ Ν., Α, 1.) ποΐο ς. 

»Ὦ} 7070 απά ἐγοκυπ)] ΤῸ οηε οἴμεγ ΟΠυγοῖ 
δἴοῃθ,---ῃς 5ἰβϑίοσ. Μίδοθάοπίδη Οδυγςοῃ, ἀοοβ 
ἣς δά άγεβϑϑ 'κὸ ἴοσπηβ οὗ ὀχαϊϊθεὶ ῥγαῖϑθ; 566 
ι ὙΤΠε55. ἰϊ. 19. ΟΟΥΝ. ἃ 1,80. ΔΡΓΪΥ ςοπι- 
Ῥᾶτεβ γον. χυὶὶ. 6, “ Ομ] άγοη 8 οἰ] άγεη 
τα ἴῃ ἐγοφυη οὗ οἷά τηϑη." 

ΤΠΕ “ΟΥ̓ ᾽ 15 ἴηὴ 186 φγεσεπίὶ (ἰ. 4: ἢ. 2): 5 
τῆς “στον " ΡΟΓδΙΏ5 Γαΐποῦ ἴο ἢὶ5 
“ β]ογγηρ ἴῃ ἴπεπὶ ἴπ [Π6 ἰΔΥ οὗ ΟἾ τισὶ " 
(. 16). 80 Ρεῖϊδρ., “ῬῈΓ νοϑ ἰῇ ργδθβεηῖ 
Ἰαδτιῆςογ οἵ ἰη ἑπιΐυτο σογοπδῦογ. ἢ 

ΤΗΘ “στον " (στέφανος) 8 1ῃαΐ οὗὨ τῆς 
ανἱείογ (ερ. “1 μᾶνὸ χω" ἴῃ ἰϊ. τό δροντἊ 
ςἰϊθά), ποῖ ἴῃς γογαἱ σσοννη, ὑπ ἢ ΒΘ ΠΟΥΟΓ 
ΔΙΓοραΐῖοβ ἴο Ὠιπη5ο 1]. [Ἃ{51|}}} (5.6 Αδρ. 
Ὑτοηςῃ, ὅγη. Ν. Τ᾿ 5. «.) [18 ψοσὰ ἴῃ 
Ν. Ύ. ἀεηποῖοβ ἴῃς εσγοπαί οὗ «ἴζίογγ ΟΥ 
“εν ; ἀϊδζυ ϑηοὰ ἔτοτὰ ἴῃς ἀπ ν ἀξ μάΐεης 



ν. 2.} 

4 Απὰ [ ἱπέγεδλὲ τἢδε Α͵8ο, ἴγυς 
οΚοείε ονν, μεὶρ τόδε ψοπιεη ννῆϊςη 
ἴων ὐεὰ νὴ ἢ πτὸ ἰη τῆς ροβρεϊ, ννκκἢ 

διάδημα). --- Βυϊ ἀρΡΑΓΟΠΕΥ ἴῃς “Ἢ σγοννῃβ᾽᾽" 
ἐμ ρες οὗ ἴῃς ΕἸάετβ (ον. ἵν. 4), δῃά 
δϑϑυγοάϊν τΠδὲ οὗ ἴῃ6 ϑοὴ οὗ Μδη (ἰἐό., χίν. 
14), ἅτὸ οὗ γογαΐγ. ὙΠῸ 0ΧΧ΄ τι5ὲ ἴπ 834π|6 
ψνοτά ἴογ (Π6 ἀμφ᾽, [}}] Ἄστόοννῃ (ΠΩ) 2 
Κίη. [2 84π|.) χί!. 10; Ἐϑῖῃ. σῇ. τς; 8. 
χχ. [χχὶ.] 4 [3).-Τῆς οοττεςῖ βἰδϊοπιθηῖ 
δθοπὶ8 ἴο δ6, {π4 ἴΠ6 ἔΟΓΠΊΟΥ ΠΟΙ Πη6ΔΠ5 ἃ 
αοἰγοϊεὶ οὗ δὴὺ ϑοτῖ, ννῆϊϊα (6 ἰδιῖοῦ 18 σὸ- 
βίγιοῖοά τὸ ἴμε οὔἶῆςοϊα! ογοννῃ βυπιδοὶ! ζίην 
δονεγεί σηϊΥ. 

“ὸ “Ἰαπά 3,1 ἐπ δὲ Τιογάα “80, 1. δ.) ἃ5 
Ὀεοοπλὲ8 οἰζΙΖ 5 οὗ βυςἢ ἃ ΟἸΤΥ ; ςΡ. 1, 2ο. 
Τρ. αἶβο ἱ. 27 (ὑνἤθγο 566 ηοΐθ), 'ἴΏὼ ννῃ ἢ 
8ἃ5 ἤσογο, εἰεάξασιπεςς ἰδ ὑτρεαὰ 85 ἃ ἀυῖγ τὸ- 
δι ηρ ἔγοπι ἴμεῈ ἔδοϊ οἵ οἰμίχομῤίρ. ὙΏΟΓΟ 
τ ἰ5, "δίαπά ἔαβϑί, υπαϊβϑθαγεά ΕΥ̓͂ γουγ 
Δανογβδτῖθβ " ; Πογα, “ δίδηα ἔαϑῖ, βυιδϊαϊποά ΟΥ̓ 
[6 δϑϑιισάῆσς οἵ βίοσγ, --ἤπαϊης ἐπ ἐῤὲ 1Ζογά 
δίσοηξίῃ 50 ἴο δἰδη." (1 ΤΏ655. 1]. 8.) 

2, 3. ΑὉΜΟΝΙΤΙΟΝΊῚΝ Α ΟΑΒΕ ΟΕ ΠὨΙΞΟΟΒΌ. 

Δ. 1 δώεεορ Ἐμοάας ...  ΤῊΪΒ. πᾶπὶὸ 5 
ὙΤΟΠΕΡΙΪΥ μίνοη ἴπιι5 ἴῃ Α. Ν. νὰ πιᾶϑς. 
τεττηϊπαῖίοη. ΤΊ ἔθη. ργοη. “ἴπεβε " [ννοπιθῃ] 
ἴῃ ποχῖ τ. (ΠΘΓΟ 866 ηοΐθ) ῥγουθβ ἰἴ ἴο ὃ6 
{Π6 πᾶπιὸ οὗ ἃ ννοπίδη, “Ἐποάὶα." ὅ6 δηά 
ϑγηΐγομο ΡΡΕΔΓ ἴο πᾶνε σἱοοὰ πἰρῃ ἰπ (ἢ 6 
Ομυτοῖ, ψποῖμοσ Ὀοσδιιθο οὗ {πο ϑουνιςθβ 
(πεχῖ υ".), οὐ 1Π6 1ὉΓ 5οςῖ4] σδηκ (ςρ. Αςῖϑβ χυὶ!. 
4, 11), ΟΥ (ΡΟ55:}γ} {πεν σ᾿ Πρ 48  θδοοης- 
655.05. Μιϑιιπάογοίδπάϊης Ὀοΐννθοη βοὴ ἰ5 Δἢ 
ἱΠΊΌΤΥ ἰο [6 Βοάγ; δηά πε {πογοίοτε ἴδι8 
ῬΟΡΙ ον υτρὲ5 ἴμεπὶ ἴο 6 τεοοηο θὰ. ΤῊΘ 
τοροϊκίοη οὗ τῆς νοσὺ, κ1 ὀέρεερ Ἐμιοάϊα, 1] 
ὀσσεεορ ϑγπινοῆα," νν ῃ1]}]6 ρΡοϊητίηρ (ἢ ννογὰ8 
Ὧἃ8 ἃ ΡΟΙΘΟηαὶ ἈΡΡ64] ἴο φδςῇ, ἀϊν!ἀθ5 ἴῃ 6χ- 
Γεβϑίοη οὗ γεραγὰ, δηὰ οἵ Ὀϊάγηθ, δαυα!!Ὺ 
ἴννοοη ὈοΟΙΉ. 
Βοτγ 186 ἰᾶῦρθ ρατί ρίαγοά ΟΥ̓ ννοπιθη ἴῃ 

(ἢ. ἢγϑὶ ἀδγβ οὗ ἴῃ6 μοβρὲὶ αἵ ΡὮΠΙΡΡΙ, 566 
Αςῖβ ΧΡ! 11:14, 15: 16-|8;; 4.οθ. ἼΠ656 ἴννο 
ΤΔΥ να Ὀδοη ἀπιοηρ ἴπὲ “ ννοπηοη," “ ΌΥ {ΠπῸ 
ΓΙνΟΥ δἰάο," - --ἴμο ἤγοϊ διιάϊίθηςθ ἴο ννῆοπι ἴἢδ6 
ΑΡροβίίς ργοδοῃοά ΟἾγιϑὲ ἴῃ Εγορο (Αςῖβ 
χυίὶ. 11). 866 [ηἴγοά,, κα 11., Β, ας δ ΙΝ., 6.-- 
ΑἾϑο κὶ Κ., Α, 1. 4, ποῖὸ 2. 

ἐῤῥαΐ {δὲ} δὲ οὗ" {δὲ σαριὸ »πὶπά ἐπ ἐδε Ζογά) 
Νοῖ πιόγοὶγ ἴο ὕῦ6 τοσοποι δά, Ὀυὺϊ ἡ: α Οῤγί"- 
ἐΐαπ “ρέγἐ πεὶῃ Ηἰἴσπὶ δοσοογάϊηρ ἴο Δ οβε 
“ τηηά ᾽" 4}} Η 15 βεγνδηΐβ ἀῦὸ ἴο “Ὀ6 τηϊπάςξα "ἢ 
(ἰ. ς). 

8. 4π41] ἱπίγεα] Ἀοδὰ “Ὑ66.1 δοὶκς" (ναί, 
ἴοτ καὶ οὗ δς., νιν Ὀθσῖ δι βου 695). ὙΠῸ 
γοΥῦ (ἐρωτῶ) πγόδηβ “1 γέφμεν ") (ἃ5 9Γ᾽ αἡ 
Φημα); ἴο ννῃϊοϊ, 50ῆ56 [ἢ 15 οχιοηος ἴῃ Ν. Τ᾽ 

ΡΗΙΣΙΡΡΙΑΝΘ. ΙΓ. 

Οτροκ; 

Οἰεπηεπῖ Α͵8ο, ἂπά τοΐέᾷ οἵδε ΠΙῪ 
[6] ονν]Αθουγεγβ, ννἤοβθε πᾶηι68 476 [1 
6 δουκ οἵ {πἴδ. 

119 οἰάαβϑίσαὶ πιοδηίϊηρ δεὶὴν “1 
ἐπφωΐγε." (ΔΑὈρ. Τ τεηςβ, “σγη. Ν. Τ.,.. υ.) 

ἔγμς γοζεγεἰοαυ] Ἴ 6 ροβιτίοη οὗ 6 ρεσβοῃ 
ΒοτΘ δαάγεββεά οαπποῖ αν Ὀθθη 655 ἴΠΔη 
τπδΐ οὗ ΟΠ ΕΓ Ρακίου οἵγπθ Ομιγοῇ οὗ ΡΒ Ρρὶ. 
(ϑο 1,υἴδποτ, ἄςς,,-- ἀηὰ 5οτὴθ γοσςηΐ σοπηπηθῆ- 
ἰαῖογβ) ἔοτγ (1) ἢδ ἰ5 αἰ βιϊπηρυ!]5ῃη6α ὈΥ {18 
ἴεσπὶ “ γοῖ Καὶ ἤοτυ " (εχργθϑϑίηρ ἃ σοσίδ πῃ ραγ 
ἢ τῆ ΑΡοβῖ]6 Πἰπιβ6}), 845 βδυρουίοσ ἴὸ 
(ἢ ΟΥ̓ ΠΟΤΥ “,Μεἠοευϊαῤοιγεγε "ἢ ταθητοηδὰ 
δῆεγ. (2) [ἢ 80 δά ἀγοβοὶπρ δἷπὶ ἴῃς ΑΡροβίϊο, 
νυ ουϊ ἔδασ οὗ τηϊδίακθ, σῇ οπιξ ἴο ὨΔΠῚΘ 
δίπλ. (3) Το ἀνν οὗ τεοοῃο ηρ ἵννο ἱπη- 
Ρογίδηϊ ῬθΥβοῃ8 153 εγα ἰδι ἃ οἡ ἢϊπὶ ὈΓΙΠΊΔΙΙΥ͂, 
8ἃ8 ἃ ΙὩΔῃ ἴῃ Δ ποῦν. ὙΠ656 ἡνογάβ ἴβογο- 
ἴοσγε ρὸ Ὡσ ἴο ρσγους [ἢς οχίβϑίθηςε ἰπῃ [ἢ]15 
ΟΒυγοῆ οὗ 4 Οδιεῖ Βώδοῤ, ἀϊδιϊιηριυ ϑη θα ἰὴ 
οἴδος τμοιιρὰ ποῖ ΟΥ̓ {{|6 ἔγοτι 86 “δέεδοῤ-᾽ 
(ρΡτγεβογίογθ) οὗ 1. 1 (νΠογα 866 ῃοῖεο), ἀπιοηρ 
ὙΠΟΠῚ νν6 ΠΊΔΥ σεραγὰ ἢϊπὶ 48 ἰποϊυ δά ἴῃ παῖ 
υ. Βιυῖ ξατῖμον, ἢ νὰ δάορι ἴδῈ ορὶηΐοῃ 
(Οτοίϊυ5, Ηδπιπιοηά, ἄς., ἀπᾶὰ σεσθηῖυ Βρ. 
[Ἰεμιξοοῦ), ννϊςἢ βθεπιβ ἰῃ 1156} ΠΡ ΪΥ ρτοὸσ 
δαῦ ες, (ἢδὶ Εραρηγοάϊίζυδ, (πουρκὰ (6 ὈΘΑΓΟΓ 
οὗ ἴῃς Ἰεϊῖοσ, 15 ἴῃ 6 ρεσβοὴ πεγὸ δήἠάγοϑβοα 
δηὰ σῃαγρεαὰ νὰ [δὲ ἰαϑὶς οὗ γσεσοης δίοη, 
(πη ννὲ πχυδῖὶ σοποϊάς (ἢ ὙΠ εοάϊ.---866 
ΟἹ ἰϊ. 25---τ΄ἰ που οἡ ἀϊδεγοηῖ γγουηά5), παῖ 
Ἐραρῃγοάϊυβ ννὰ5 ἴπε Ῥγχεβίαϊηρς Βίϑσῃορ οὗ 
ῬΏὮΠΙΡΡΙ : ἀπὰ ννὲ βηά ἃ σοπηρίεῖς ἐχρδηδίίοῃ 
οὗ 16 αὔβθηςς οὗ 4]] ποῖΐσςε οὗ βιις ἢ} Ββῇορ 
ἔτοπι ἴῃε οροηΐϊηρς οὗ ἴῃς Ερ., ἴῃ ἴδε ἔδλεϊ τῃδῖ 
ἢεῈ νὰ8 νὰ δῖ. αὶ ποθὴ πὲ ντοῖς 
ἴ|.-- ΤΠαϊ δε, 1πουρῇῃ ρῥγόδοηὶ, ἰ5 ποῦ δά- 
ἀγεϑϑθὰ 85 [ἢ δπιοὴρ ἴπε ΡΠ ρρίδη5, Ὀεϊοην8 
ἴο 1ῃ6 ερ δια ἰἰϑᾶρὸ (566 ἤγϑὲ ποῖς οἡ ἰϊ. 
25), ΟΥ̓ ψνῃῖοἢ τῆ νυτῖτεσῦ πιθηΐδ!}  Ργο]οςῖδ 
δ πη5 6] Ἰηἴο {πε {ἰπλὲ ργοβοηῖ ἴο 5 γθδάο γϑ. 

ΤἼῆΘ ϑιρροϑιτοπ (πιοηςτιοηθα ὉῪ ΟἾΓΥ3. 
Δηά ϑιιρρογῖθα Ὀγ τηδηγ}) [Πδῖ ἴῃ {πὸ ἰαίἴογ οὗ 
[8656 ννογάϑ (γνήσιε σύζυγε) ΜΜὲ ἢανθ ἃ Ῥγορεγ 
ὨδΔπς “ ὅγεγσω:" (οΥ ὄύθη, 45 οἴβεγβθ σοη)εο- 
ἴωγεο, ἴῃ ἴῃς ἔογπιοῦ, “ σπέος 5), πιᾶγ Ὀε 5εῖ 
δϑιἀθ 25 ᾿πργόθαῦ]6. ὅ86ὲ Νοῖδ δῖ επὰ οἵ οἰ. 
ου ““γοζεείοαυ." 

ὩΤταθ᾽", ὦ. 5.) “κοπαΐπθ᾽"; “Ἃδοι ννῆο τὶ 
ἴῃ ἀεοά, ὈΥ πδίυσγε 48 νν Ὲ}} δ8 ΟΥ̓ οἢῖοθ, 4 
}αγίπερ ΜΙΝ τῆς ἐπ ἐδὲ γοζε οὗ ΑἸ τιϑι 5 
βουυῖςος." 

ῥεῖρ ἐξοῖο «υονιθη «υῤίεδ ἰαδομγεά «υἱὴῥ᾽ »ιε] 
Α. Ν. Βόγε πηῖ5ϑε8 ἴ8ε δρρὶοδίίοη οἵ ἴε ἢγϑῖ 
Ργοπουῃ, δηά ἴῃ ἔογος οἔἔδο τοϊδῖῖνο. ὙΤτδη8- 
Ἰαλῖθ, "Ἀ6ῚΡ 8686 (5ς|ϊ., Εὐυοά!α δηά ϑδγη- 
ἴγομθ) δοϑοίῃᾳ [Βαῇ ΒΟΥ δῖσονο ΓΟΡΘΌΒΘΟΣ 
αἰ τπ6." 16 νϑυὺ [5 ἴπΠ6 βαηῆὸ 88 ἴπδῖ 
υϑεὰ ἰ. 27, οὗ ἴπ6 ὠπαπέρνιομ σίγμα τίς οἵ ἴῆ6 
Ομυτοῖ ἔοσ ἴδ ἢ. ὙΠεγε, δηὰ ῥγοῦδοὶῦ 

ό4ι:ι 



632 

4 Ἐεϊοῖςς ἴῃ τῆς 1, ογά αἶννᾶγ: σηπά 
ἁραίη 1 8, Ἐ ε]οῖςα. 

ΠοΓα, Ραγ ς ρα[οη ἴῃ 16 ΑΡοβ16᾽5 σοηῃῆϊιςϊ 
δϑαίησὶ εγυξομοη 15 σοηνογεά. [{ πιᾶγ ὉΘ, ἃ8 
βθηρεὶ βϑυρμοδῖβ, {πα ἴπ56 ψνόοπιέη ῃδὰ 
βιυϊεγεὰ νυν ἢϊπὶ Ποη Π6 νγὰβ8 δοοιιγσροὰ 
δΔηά ἱπιργιϑοηθα αἱ ΡὨΠΡρΡὶ (Δςεῖβ χνὶ. 19--24).Ψ 
76 ἴξηϑβο (80γ.) οὗ ἴπε νὸγῦ δι }ῖ5 [ἢ18 υἱόνν. 

ΤὨυ5 ἴῃς ΡυΓΡοΟΣῖ ἰ5, 1 ὀχμοσγῖ (Π656 νοι θη 
ἴο ΟὨγιδζίαη σοηρσογχάᾷ : δηά ἔδγίδοσ, [ ς4}} οἡ 
1π66 ΄-τ- ν οθς 1 185, ΌΟΥ πδῖίυγο ἃ5 ψ Ὲ}}] 85 
υγ οἷῆος, ἴο σοορογαῖθ ψ ἢ τηθ---ἴο δϑϑιβὲ 
τοτα ἴῃ γοραϊηϊηρ [πὸ ΟΠΘΉ655 οὗ πη νυ] ἢ 
οιρμῖ ἴο βδυιῦϑιϑδὶ Ὀθῖννθθη νοσίθη ννῆο οὔςδ 
ὙΘΓΘ 85 οπὲ ἴῃ ννογκίην δηά διιβοσίηρ ν ἢ της.ἢ 

Ης (ἰογῦθαγϑ ἴο γοθικο (ΠΟΙΓ ἀἸ5ϑθηβίοη 85 ἃ 
ἴδια: Ὀυϊ ἰγεαῖβ ἴἴ [ΟΠ σ]ν 4Ἃ5 δὴ ἱπῆστ γ 
οὐ απο γ,--- τοαυίγιηνς “ δείρ," τονναγά5. [6 
οοποογὰ νυῃϊςἢ (ἢ6 ἀ55ι1πλ65) ἴΒΕΥ ἂῦὲ {πεπ|ὶ- 
801ν68 δἰ γίνιπρ ἴο γϑραδίη. 

ἐπὶ τφὲ Οουρε]) ἴῃ βργεδάϊηρ ἴῃς οϑβρεὶ,-- 
ποῖ, οΟὗὨἨ σοιιγβθ, ΟΥ̓ ργεδοῃηρ ([ἢ]5 δὰ ἐογθ!45, 
1: ΟοΥ. χίν. 34), Ὀυϊ ΟΥ̓ ἀοίηρ δηά βυεγην 
ἢ δηὰ ἔογ [15 ργθδοῆοσβ. [ἢ τἢ}5 ννοσκ 
ἢ ον ἴδ πὶ 85 ραγίδκουβ νι ἢ. ὙΤΠι8 
ΘΑΥΥ 8 ΤΟΟΟρΡΉΪΖΕΙ ννογλδη 5 ρίδος ἴῃ ἴδ 
ΟΠυσο ἢ 5 βοσνιο δ, 

«υἱὲ Οἰοριεπὶ . .. ἡ Ηρτε ἢδ ΔρραγθηΓΥ 
αϑϑοςίαῖθβ Ο]οπιεπῖ δηὰ ἴπῸ οἴπουβ ν ἢ Πἰ5 
“ γ Κοίο ον ἢ ἴῃ ἴῃς ργοροβεά ἴδϑικ οὗ ρεᾶςθ- 
ταακίηρ. ὙΤΒδ {πο56 ψνογάβ ἅγὰ ἴο ὃ6 σοῃ- 
πεοῖοά νὰ “ΒΕΙρ, δηάὰ ποῖ, 45 ΟΥ̓ πιοβῖ 
ἢ “Ἰαδοιιγοά νυ πιο. ΤῸ πιεπίιοη [π6 
ΠΣ ΒΟΥ 065 οὗ ΟἸεπιεηῖ δηὰ οἴμεσβ ννουϊά 

Πότ ἰγγοίοναηξ: Ὀυϊ [ἴ 15 ἴη Κοορίπρ νυν τῇ 
ἴῆς 5ριΐ δά ἴεποὺσγ οὔ ἴῃς Ἐρ., τῃδῖ ηοῖ 
[πὸ ΟἼΟΥ Ῥαβῖοσ. οὔ, Ὀυΐ 4}} ψῆο τπάοὺ 
Ὠϊπὶ ἅγὸ “ [ον ἀθοιγεῦβ ἢ νὰ [6 ΑΡοβί!ο, 
5ῃοι 4 Ὀε ἰηνςἀ ΕΥ̓ Πὶπὶ ἴο υηϊῖθ ἴῃ το- 
βίοστιπ ΒΑΓΠΊΟΩΥ ἴῃ ἴπ6 Ομυγοῦ. ὍΤῆε ἰπ|- 
ρογίδησο {{π||58 δίαιηρεά οὐ ἴπε πιαϊΐεῦ βθσνθβ 
ἴο ὅῃονν [656 ννοσηθη δ οὔςθ ἢϊ5 δῇ τερασά 
ἔογ {ποπὶ, δηά ἢϊ5 56η86 οὗ ἴπὴ6 μυγί ἀομὸ ἴο 
[ΠῸ σαιι56 οὗ ΟΠ τίσ ὉῪ {Ππεὶγ αἀἸβοοτσγά. 

ΟΥ̓ (Ἰεπιοηΐ, [Π|5 ραϑϑαὸ ΟὨΪΥ ἴ6}}5 υὰ8 [δῖ 
6 ννᾶ5, θη ἴἴ νν45 ννυγϊτῖθ, ἃ Ἰεδάϊηρ πιδῇ 
ἴη ἴθ ΡΠΗΠρρίαη Οἤισοι. Βιιΐ ἢ8. οτίριι 
ὨΊΑΥ αν δεὸη (ΠἸΚῸ ἢ8 π4πι6) Ἀ οπηδῃ ; δῃα 
ἴΠογὸ 15 ΠΟ γοάβοῃ ἴο ἀοιιδῖ (ῃαδῖ δ αἰζογνναγαβ 
Γοπιονοά ἴο Κοπιθ δηά νν45. ἃ5 ΟΧὟίρθη ϑίδ᾽θϑ 
(ἴῃ οἢ.᾿ 1., 29) τῆς ΟἸειηεπῖ, ΒΙσμορ οὗ 
Ἀομλθ, ννῇο ψγοῖθ ἴῃς Ερίβι ας [} ΕΡί51165] 
(Παἴ Ὀθᾶγβ ἢϊ5 ἤᾶπιθ. ὅες Νοῖς δῖ δηὰ οἵ ςῇ., 
οἡ “ Οϊοριεμί " :---- αἷδο [ηἰγοὰ., ὃ Κ'., Α, 1. 4. 

«υρο!ς παριό ἅτ ἱπ . . . 1 “Νοὸ πορὰ [δδῖ 
Ι5ῃομἹὰ νυτιῖο ἘΠΘΙ͂Γ Πδπλθ5 ἤογο, ἴο Ὀ6 τοδά 
οὔ πιθη: Οοά 85 ποῖ υυγ7ἱἱτθη ἴη Ηἰ5 Βοοκ.Ἶ 
866 Νοῖς δῖ οπὰ οὗ ςἢ., οἡ “ἐῤε δοοῖ.᾽" 

δοοξ οΥ 1] ὍΤῊϊ5 Ἔχργοϑϑίοη ἰ5. ἔτοπι ἴΠπΠ6 
ΟΟΤ. (ἔχοά. χχχὶϊ, 32; 5. ἴχνη, [Ἰχίχ.] 29 
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ς [εἴ γουγ πχοάεγλίίοι θεὲ Κπόονη 
απῖο 4} θη, Τῆς ],ογὰ 2: δὲ ἢδηὰ. 

[28]}. ΑΒ ἴπ δὴ φαγί, 50 ἰὴ ἴπῈ ΗἩθάνθηὶν 
ΟἸγ, [ἢς παπιθβ οὗ 115 οἰ Ζοη5 ᾶἀγὲ επἴεσεα ἴῃ ἃ 
Βοοκ, ἔτοπὶ ννῆθηςε ἴῃοϑε {πᾶ ργονε τ᾿ ΟΥὮΥ 
ΔΓΕ ἴο δὲ εἐχριιηροα, δῖ, δὶ ποννῆεγε εἶδδ 
ΤΘΠΓΟΠ5. {}}|5 Βοοῖ : διιῖ 8δὲὲ κε χ. 2ος; 
Κδθν. χί. 8, ἄς. ; αἷἰϑὸ Κδθν. ]. ς,  έσε {86 
“ δίοιίδξίηρ ομἦ" ἴτοπι ἴπεὸ βοοῖκ 15 βδροκεὴ οὗ, 
Ργονίηρς ἴμδῖ ἴο ὕὉθ ντγιῖθη ἴῃ ἴ ἀος5 ποῖ 
ΠΟΏΥΘΥ ἤηδ] 5οου ΠΥ. δεὲ ΝΥ ΒΥ 5 εἰϊδι!οῦ5 
(ἐπ ἰοε.)ὺ ἴτοιῃ ἴδὸ Τάγρυσὰθ αὐὰ ἔγοτῃ {δε 
ΕλίβοΓβ.--- [ 

4-9ς. ΕΧΗΟΒΤΑΤΙΟΝΒ ΤΟ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ΤΕῈΜ- 
ΡΕΒ, ΤΗΟΌΘΗΥ, ΑΝ Οονρῦυςτ. 

4. ΤΏΘ σοππροϊοη οὗ [ἢ15 δηῃὰ νυ )ναῖ ἰοὶ]- 
ἰονγσβ, ἢ ἴῃς ἰογοροίης σνυν., δουρὶ ποῖ 
ΕΧργοββοὰ ἴῃ ψνόογάβ, 185 Ἰγϑσθδῦϊθ. [ῃϑϊοδὰ 
οὗ οηϊογίηρς ἰηῖο ἴμ6 ἀϊδρυῖς δεῦνθοη ἴδεθςὲ 
ΜΟΠΊΘΏ, ἢδ᾽ Ῥοϊηῖα ἴο ἴπῸ τὨϊηρ5 ννῃϊςἢ ἔοττω 
1Π6 ἴοτροσ οὗ ἴπ6 (ΟἸ γϑιϊδη οἰ ΖΘ Ώ 5}: : -- ον 
ἴπ ΟΠγίϑῖ,.---ογόεαγαπεε 'ἰκὸ Ηΐϊ5,---ἴῃο ἰοοάτπς 
»“γ Ηϊς (οπιίηρ,---ργαγεγ νἀ ἢ ἰάγϑ 41} οὐ 
Οοά,---απἀμέπες τὸ Οοὐ,--ἰὰοὸ 2έσες οὗ 
Οοά. 

Κοϑοῖες ἐπὶ ἐδ Ζογ Ἐορελίοα ἔγοπι 11. 1, 
ὙθΟΓῈ 566 ποῖς. ὙΠῸ οδαγδοΐεγιξς ποῖς οὗ 
ἼΟΥ Βογὸ Ὀγθᾶκϑ ουΐ δἴτεβῃ. 

αἰαυα}} Εογῦ “ὸ [παῖ γχο)οῖοοβ ἐπ Οοά 
ΑΙΑΥ τε] οἱ 65." ((Ἶγγ5.) ---  Ηονν ἴδ 8278 
16 Τιοτ, ΜΒιμεδ ἀγε ἐδῶ ἰδαὶλ »πουγῆ 
(Μεῖϊ. ν. 4)}---βεοδυβθ 50 ἴο πηοιιγῇ ἰ5 ἴο 
το)οῖςθ. Βοῦ ἢθ βδᾶγ5 ἢοΐ δαγεὶγ Κοίες, Ὀυῖ, 
ἐ» δὲ 1ογ. ἫἨφ τδιαῖ ἰ8 ἐπ δὲ 1, ογά το)οῖςεβ 
ὀνθῇ ἰῇ ἴογΐζυγοθ; 85 {ΠΟῪ αἀϊά, ννῆο (Αςῖβ 
ν. 41) γχεῤοϊεεά ἴῃ βυβεσίηρ ἴογ Ηἰ8 Ναπις." 
(ΤἈΘορὮγ].) 

αφαὶπ 1 .-4«}}] Ὕταποϊαῖο, "δβδῖῃ 1 υἱ1}] 
ΒΥ (ἔιῖ.). Ηδ β8ραγθβ ποῖ ἴο τοϊζεγαῖα ἴῃς 
Θχμογίδιίοη (845 ἢ6 ϑᾶγϑβ, 11}. 1, “ἴο νγίῖς τὴς 
“ἀπὶς τὨϊηκ5 ἴο τὴς 15 ποῖ ἴεά!οι!5 ᾽). 

“ῊΦς αἀοιιθ]ος 1 ἴο ἴΚ6 ἀννδῦ ἴΠ6 5ΟΓΆΡ]6 
οὗἉ ἴδοβο παῖ παῖ ϊ δαυ, ἊΝ Πδῖ, 5Π|8}} ννὲ σὸ- 
Ἰοῖςσθ ἴῃ διδιοϊίοη " Υὕὔεβ, 1 δΑΥ [νν}}} 540] 
αραΐη, Κοοῖςο; 50 1ῃδῖ 1ἴ ἰ56 ποῖ ἰθ ἴο ι.5 ἴο 
ΓΟΙΟΙΟΘ ΟΥ ποῖ τοϊοῖςο; δυΐῖ, ννδΐονοσ Ὀοί8}5 
115, 6 πιυϑῖ δἰνναγϑ, δἷ ἃ}} {{π|65, σεΐοῖςς ἰῃ 
τε Τογὰ ὙνΠο ἰακεῖῃ σατο οὗ υ5. (Οεο. 
Η ετϑετῖ, "1 οἰἴογ ἴο ἢ15 Μοίμδετσ."--- [.) 

δ. ΤῊΪ5 (ον βργίηρβ ἔγοπιὶ ἃ υπίοη νἢ 
ΠἸτίδί δπὰ σοπίοιτη υ ἴο ΗἸ5 1,186 :-εβρο- 
αἶαν ἱπ {πΠ6 τγάαυ}] μψτδιθβ,--- ξ πΈ δ ηςδ5, 
τηοάογατοη, ρδίϊθποο.--- [. 

1, γομγ γιοάογαίίοπ . .. .] Ὑδοῖο ἰς ῃὸ 
ἔα }} ΕἸ Ρ Π5ἢ ἐφυιναίοηξ ἔοτ [ἢ Οὐσοεκ ννογὰ (τὸ 
ἐπιεικές). “Εογθοάγδηςο" ΓσΟΠΊΟ5 πραγοσῖ. 
ΤΠ δά. ἰδ οἴδοννῆεσε γοηπεγοα ἴῃ Αὖἵὖ., 
“ ραίϊεη" “επί Ὑἰπι. "1. 1; ΤΊς, εἱἱ. 2. 



ν. 6. 

6 Βε οελγείμ! ἔογ ποιδίηρ ; δυῖ ἰπ 
ΘΥΕΙΥ τῆϊηρ ΌΥ ΡῥΓΆγΘΓ πὰ ϑβ8ιρρἰ!- 

ἄς. Ὑῆο ἀοτίνοά που (ἐπιείκεια), ἴῃ Ν, Τ. 
Ῥοσουϊαγ ἴο 51. Ρδι!}, 15 ἔουπὰ ΟὨΪΥ ἴῃ Αςῖβ 
Χχῖίν. 4 (δροΐθη ΟΥ̓ ἢϊπι), δηὰ 2 ὕοσ. χ 1 
(“ εἰοποης," “ σεπέεπει.," Α.Ν.). ΑΙ τΒ6 868 
ἰάδαβ ἃγθὸ δεσοηάδγιν αἰἰδοῃοὰ ἴο (815 ψογά; 
Ὀυΐζ ἰἴ5 οἰγπιοϊορὶςαὶ ἀπ ῬΓΟΡΟΥ πλθᾶπηὶηρ ἰ5 
“ὁ (ἢδλί γἰείδῥησησιν ΜΜὨ1ΟΣ υγρὸβ5 ἢοΐ 115 οὐνἢ 
Υρῖ5 ἴο ἴῃς υζζειπποκί " ; βθῆσθ Ὄὀφρίγ, ἃ5 
οσογτγοςίίνα οἵ πιθγα μβῖίςε (Αὐβίοῖ,, “ ΕΤΏ. Ν. 
Ν. χ. 6). ΤῇὍἢε ννοζὰ 85 οοιηραγοά νυ} “ τηςεκ- 
Π655 (πραότης) Ὀεϊοπξϑ γδίμεσ ἴο οὠξευαγά 
εοπάμυςϊ (Ἐ511ι.5),---[ονναγἀ5. οὐῤεγς (Βεηρε]), 
-- βροοῖα}}γ ἐπγεγίογ. (Ααυΐϊηλ5) (ΑΌρ. ΤΥθηςΒ, 
ἐϑγη. ΝΟ Τ᾽, ̓  «. «..). 

μπίο αἰ »ιοη}] ΤΉΘΥ Πδά ρϑύῃδρδ ἴῃ δοπιθ 
ἄσρτοο ἱπουτγτοά Ὀοΐοτο ἴῃς ννοσ] α ἴῃ τοργοαςῇ 
οὗ ἔδεϊ᾿ουδηθ55, οὗ νι τη ἀϊβογοησθ Ὀ6- 
ἔννθθη Επιοάϊαθ ἀπε ϑυπίγομα ννᾶ5 Δῃ ἱπϑίδηςα. 
Ης ὑϊάς πεπὶ ταῖπεῦ ἐρεῖν ῥογὲῤ ἐπ ἐθε ἐρο: οὗ" 
αἱ! »ιεη ἃ βρ᾽ Υϊϊ βοῇ 48 (2 ΟΟΥ. χ. 1, 85 ἀῦονθ) 
δ αἰτστιθυῖοα το Ογιϑῖ Η πηβο]ξ, οὗ “ νιο]άϊης 
ξεπ θη 655, Πρ ἴο 50 ΠΕἔ{ὸ΄ ντόοηρ,-- [παῖ 4}} 
ΤΏΘΠ ΙΏΔῪ 566 δηά 9] ου Οοά ἰη {Π6π|. 

ΟΥ ἢὲ ΠΙΔΥ πιθδῃ ἴμαι [5 βριγιῖ ἰβ ἴο θὲ 
ἐχεγο εα Ἰοαυαγαάς αἰ »ιεπ ἸΓΑΡΑΓ ΑΙΥ, -- ονθη 
(ΟἾγγ5.) ἰονναγὰβ ἴῃ6 ἐποπη65 οὗ ἴπ6 (ὐστοϑβϑ5. 

Τρε 7ογά 15 σὲ ῥα ΤΠῖ5 βεπΐθηςο σοη- 
Ὠοοῖβ. ἰἴβο!  ἀἰγθοῖγ ΜΠ} 186 ογεροίπῃ ῥγο- 
σορῖ; διιῖ Π45 Γαδ! Οἢ αἷςοὸ ἴο ἴῃδῖ οὗ ἴῃ ἔο]- 
Ἰοννίηρς ὖ. (ἡ ογε 566 ποῖρ.)--- δ ΠΟΑΓΙ 655 
οὔ ΟἸ τοι β (οιαίης (απιςοὶραϊοὰ αὔονθ, 11, 
20) οὐμμῆξ ἴο 5ι)δῆςθ ἔγιίθ, δηὰ δηρεποῦ ἃ 
βρί γι οὗ Τοτϑεαγαηςθ. ὅ0 [Ἀπ|ὲ8 υ. 8, “ Βὲ 
βαϊεπὶ . .. ἴοτ [Π6 σοχηηρ οὗ {με ἴοτὰ 
ἀγαννεῖὶ πὶσ (ἤγγικε). 

ΟΒτγ8., ἄς, υπαάεγϑίδπά {πὸ νογὰ8 ἴο 
Ῥτγοπηΐϑο Βρεθν Ἰυάρπιεηξ οἡ ἴπ6 “" ΘΏΘΙΏΙ65 οὗ 
(Π6 Ογοϑδ᾽" (11. 18});-  Βε [οσϑοδγιης ἰονγαγὰβ 
διυςῖ, Ὀυϊ ὃς ποῖ δηχίοιιβ θεσδιιϑὲ οἵ τπετῃ; 
ΟΠ γίϑὶ 15 σοϊηρ ἴο ἀνθηρο γοι." Βιυΐῖ [δς 
τοείόσγοηςε δδεὶς ἴο {Π0586 ““ ΘΕ ΠΊΪ65 ᾿" 86 65 ἴοοὸ 
Τοιλοῖο. 

ϑοῦηθ (45 Νεδηάοτγ) ἱηΐεσγργεῖ “" σὲ δαπά " οἵ 
τῆς “φεγρεϊμαὶ ὨρΑΓΏ655" οὗ ἴδε 1 οτά, ἃ5 ἃ 
ταοῖϊνο ἴο “μος η655. ΕοΥ [15 5εη86 οὗ 
“ αἴ ὨΔπΠα "ἢ 5ὲ6 5. χχχίϊ. ἘΝῚ 19 [18]; 
σχ]ῖν. [οχὶν.} 18, “ὙΠΕῈ Πμογὰ 15 πὴ" (ἐγγὺς 
ἴη ,ΧΧ.., 25 ἢογο). 

(Εοτ 115 ἰδλῖτεσ ἱπιεγργοίϊδιοη, ορ. 1 ΟἸοπὶ. 
Ἀ., ΧΧΙΊ., ἀπά Βρ. [δεοῦϑοῃ 8 ποῖβ.--- [.) 

Βυΐῖ ΙΧ 186 νογά δὲ 80 ἱηϊογργοϊθά, οἡ (ῃς 
δἴτοηριἢ οὗ ἴΠ656 ρᾶϑβϑᾶμθϑ, “ἴῃς 1 ογὰ ἢ 5 ἐδὲ 
Ἑαΐδον, ΠΟΠΙΓΑΤΥ ἴο 51. Ρδ] 5 υδᾶρε (ἰΠαῖ 
{π|6, ψττ Ππὶ, αἰννᾶγβ ἀεποίϊην ἐῤε 80»). 
Βδγίμοσ, ἰτ 15 ἴο 6 οδεογνοὰ τῆδι ἴη ἴῆ6 ἀῦονδ 
ἴοχῖβ ἔγοπὶ ἴῃς 55., 186 ῥεογυομ 10 «υβονρ 
“(ἢς Ἰιογὰ ἰ5. ΠΡ ᾿ ἃἴὸ Ὄχργοβϑϑδοώ. Ὑ ΠΟΥ͂ 
ὅγε ποῖ {πογοΐοτο ΓῸΪΥ ῬάΓγα ]]6] ἴο τ ϊ58, ννῆθη 
“ὁ δ παηα" 5 υϑεὰ αὐβο]υῖοὶγ.--- Τεὲ 1ιογά ἐἢ 
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ολίίοαη νν τῇ τῆληκορινίηρ ἰεῖ γουΓ 
τεχυεβῖβ ὃς πιδάς Κηοννη αὐτὸ (5. 

ῥᾷ 33 πὶ," 845 δῃ δὐϑοϊιιῖε οἰαϊοηθηῖ, σαπηοΐῖ ὃς 
υπάογβιοοα δι οὗ ἴῃς ϑεοοηὰ Αἀνεπῖ. ὙΤΠὸ 
Ομυτοῖ Δοςογα ΡΥ ι.565 1}}5 ράϑϑαρε(υύυ. 4-7) 
8ἃ5 Δὴ Δάνεηϊ Ερὶοῖ. ΤΠε “Μαγαπαλδα" (“ἴῃς 
[ογὰ σοπλεῖῃ ᾽) οὗ 1: ὕογ. χνὶ. 22, ϑδῆεννβ ον 
1ῃ6 ἐχργοβϑίοῃ ἢδά Ὀεςοπῖε ἃ (γι β[ίδη βαγίηρ, 
--ἰῆς ““«υαἱεῤευογά " (Βρ. ΔΜοτγάβννοσί ἢ) οὗ 
[δε ραγτίβοη οὗ ἴδε ΟἸγ οἵ Οοα. 

866, ἔοτ [Π15 186 οὗ ἴῃς δάνδ. “πίρ δ᾽ (ἐγγύς), 
Ϊοεὶ κα τ ΧΧ.); Μαῖι χχίν. 32;  οπι. χὶϊ!. 
1; ον. 1. 3; ΧΧΙ, τοὶ δηὰ ορ. ΒαγῃδΌ., 
“Ἐριίβὲ., ΧΧΙ.- ]. 

6. Βε εαγεγμί δῶν ποίῥίηφ) 11 “ ςατοῖι]" 
Τεϊδιποὰ 1185 ὈΥΌΡΟΣ τηθδπίηρ “4μω] 97) εατε,᾽ 
(Π15 τοηάογίπρ ννουϊὰ δαιηιγαῦΥ σοΏνΕΥ 81. 
Ῥυ}5 πιοραηΐῆσ. Βιυῖ 48 ἴπο ννογὰ 18. ΠΟῪ 
επηρίογεά, τλθγεὶνγ 8ἃ5 ἴῃ6 ορροβίῖε οὗ εαγελεσ:, 
[15 υδ6ὲ ἰῃ 1ἢ}8 Ρίδος ἰοηἀ δ ἴο πκιϑἰθϑδά. “Β9 
δαχίοι," “ δοϊἑοἱ τοῦδ," Γεργέβεηϊβ ἵπε γε 
Τοῦ {Γυγ. 801 Οὐογ. νἱῖ. 32, “1 ννοι]ά 
δᾶνθ γου «υὐέδομὲ εαγεογμίηει. " (ἀετίνεά δά}.). 

εαγομὶ 3ῶγ ποίῥὶη) Τῆς εαγοὸ ΜΕϊσῆ τῆ 
Ομ τ βιίδη οὐρῆξ ἴο Ὀ6 νΣπουΐ, [5 ἴη6 σατε {παῖ 
αἰδῖγαςϊβ ργαυοῦ: ννῆδαΐ ἢ6 οὐκπῖ ἴο ἢᾶγνθ, 15 
Π6 σαγὸ νι ςἢ, Ἰοδάϊηρς ἴο ρῥγάγοσ δηά τοϊονοὰ 
ΌΥ ΡγαΥογ, νν1}} ἔλθ Ὠϊπὶ ἔγοπὶ (6 ἀπκίοι σα 
ογο ἀοργεοδίαα.--- [. 
ΤΊ βάπ|ιῈ [ΕἼ ΡΟΥ οὗ πληά, ἴπε 54 Ππ|ὲ 56 η586 

οὔ {86 θᾶ ἀρργοδςῇ οὗ ἴδε 1 οσγά [οὐ, οὗ Ηἰ5 
ῬτΓΟδθηϊ ΠΟΑΓΠ655,---ἰξ νν6 50 Ἰπίογργεῖ], νος ἢ 
Ῥγοάυςοϑ “»Μογδεαγαπες᾿" ἴῃ ΟἿΓ τοδί οὴ5 ΝΠ Β 
τίθη, ν.1}} ργοάιϊςο δἷϑο ἴδε γοϑιμηθα {γιιϑῖ ἴῃ 
Οοά, ννῆϊεῇ “ οδϑοῖβ 21} ΟἿΥ σᾶγὸβ οἡ Ηϊπι.᾽" 

1 φυσγγδιασ ὅγ ῥγαγεγ απὰ ἀμρῥἱεμοη) 
ΟΥ̓ {[πεϑ5. ἴννο ποιιη5, ἴῃς ἰδῖϊεγ 15 ΒΠΔΡΙΥ σωῤ- 
2 εαἤΐοη ἴῸΤ ἜΧρτο55 Ὀοηθῆϊβ, νυ βο ΠῈῚ τὸ Οοά 
ΟΥ ἴο τπᾶλη; [ἢ6 ἰὈΓΠΊΟΙ 5 φγαζεγ,--ἴῖο σοά 
ΟὨΪΥ, Ὀυΐϊ ὀἐχίοηάϊηρ ἴο [ἢ ν ΠοΙο γάηρο [γουρ ἢ 
νΠιοἢ ἴπῸ δοοκιηρ 5οι} δα άγεβϑεβ 1ἴ5. 1} ἴο 
Ηιπὶ, ὄνεη ννιπουῖ ἀφῆηϊῖς τοηυεσῖ. 866 
Αδρ. Ττοπηςῖ, “σγη. Ν. Τ᾿, .. ν. Ελςἢ ποι 
Πόγὸ 45 ἴῃς ατί., ἱπῃρὶ γίηρ, κ νἢ σμοῤ πριγῖξ 
οὗ ὑγάγθσγ, δηὰ «μοῦ αςῖ οὗ ϑιιρριοαῖίοη [88 
ΘΔΟἢ ΟΟΟΔΒΘΙΟΏ 8ἃ5 ἰΐ δ.Γ,5368 58304}} γεη γα ΟΥ 
ϑυρροβῖ)" 

«οὐ ἰραπδισιυϊπσ) Ἡρτεο, οὐ ἴπο οἵδοΥ 
Βαηά, ἴη6ὸ ποὺῇ ἢᾶ9 ποὺ «τ. ; {ῃ6 σϑδβοῃ 
ἈΡΡΑΤΘΉΕΙΥ Ὀοΐηρ τἢδΐ --- ν οτοᾶβ δυο ἰδ ἴο 
Βργίηρ οιἷἱ οὗ ἴη6 οςσοαϑίοη 848 1ἴ ςοπλε8 --- 
ἐραηβισίῦ 6 ἴο ΔΟΓΟΠΊΡΔΩΥ Ῥγάύθσ, ποῖ 
ΤΏΘΓΟΙΥ ΟΠ ΘΟΧΡΓΟ558 πηαῖζογ οὗἩ τπδη κί πὸ 55 
ΡΓοβοηῖδ [156]ξ, δι ἴῃ αὐ ς8565. (ρ. ε Τ Βε58. 
ν. 18. 

“ νδῃ ἔογ ἔπιηρδ ἴΠΔἴ 56 πὶ δνουβο νν6 ἃΥ6 
ἴο κίνε {ΠΔηΚ5: ἔογ τῇϊ5 18 ἴπε τπαγκ οὗἩ ἴσι 6 
ΟΠ γίβταπ τπαηκίι]πηθ55. ΟΥΠΟΥ {ΠαηκΚοςινης 
ἰ5 οἵ παῖυτε: [15 5. οὗἩἨἉἁ ργτχᾶςο, δηᾷ βργιῃηρβ 
ἴῃ 8 500] ἀόνουῖὶ ἀϊδροβδοὰ τονγαγὰ8 Οοα."; 
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 Απά τε ρεᾶςε οὗ (οά, νῃϊςἢ. 
Ράβδεῖῃ 4} υπαεγβίδπαΐηρ, 5}4}} Κεαρ 
γουγ ἢεδιῖβ Δηἀ πιηἀ5 τῆχουρἢ (Ἠγὶδῖ 
εβι5. 

ϑυςῇ ἰ5 ἴπ6 σοπηπλοηΐ οὗἩ Οἤτγ5. ἤεσο, δηά ϑυςἢ 
νν)25 ἴῃε 5ρίγιῖ οὗ "8 ἀγίηρ ννοτγάϑ8, “ ΟἸΟΥΥ ἴο 
Οοὐ ,“ογ αἰ ἐῤὶηε!" (Ρα]δά., " νι 5. 
ΟΠ τγ5., Χ1.)--ΤῊε Αροβίὶο Πιπιβοὶ ἢ δρουηᾶβ 
ἴη {Π|15 ἔογπὶ οὗ ἀδνοίίοη, 50 παῖ ἴ 5ἴδηάβ 
ἢγϑὶ ἴῃ {Π1|8 δηά ἴῃ τποϑῖ οὗ πὶ8 Ερρ. 866 
δῦονθο, 1. 4-0, ἴογ {παηκϑρίνιπρ Ἰοϊπθαὰ ψ]ἢ 
ΡΓΆΥΕΓ, δηά ορ. οι. Ἰ. 8, 9 ; ἄς.---Ἴἰ νγᾶ5 δέ 
Ῥδημιρρὲ τα ἢδ,  Π 5145, ἴῃ ργίβοη, “ ῥγαγεά 
Δηὰ “ἀπο ῥγαΐο απῖο Οοά" (Αςῖβ χνὶ. 25). 

ἰε γον γέψμσαῖς δὲ »ιαάς ἀποιυπ) “ εξ 
ἐἰοηπ " (566 ΑΌρ. Ττ͵τεηςῆ, 45 δῦονο) ἴῸγ ρᾶζγ- 
τίσ Αγ ὈοοΟΠ5 ννΒΟΓΟΥΟΓ να ἢανο ποεά. σεῦ 
Ιοηρὶηρ οὗ [Π6 50} 15 ἴο δὲ ἰαϊά Ὀείογε σοά. 
Ἡοτείη 5 δ οησς (δε τε] οῦ ἴοσ μεαγίβ ἰδάθη 
ἢ σᾶγο, δηὴ ἃ σμεοκ οὐ Βελτγίβ ἄγανη ὈΥ͂ 
61] ΟΥ ννδηάθγηρ ἀ6 51.683. 

δὲ γιαάς ἀποαυμ] Ὄτυς, Ηδ Κηονβ {πεπὶ 
ΔἸτγοδὰγ ; δι παῖ 15 ΠΟ γεάϑοῃ νἘΥ ννὲ 5ῃουϊὰ 
τοῖ θὲ τεαιγοα ἴο ἰαΥ ἴμεπὶ Ὀεΐογε Η ἰπ.---  . 

“πΐς Οοα] 1,1ἴ., κ" Τονναγά 5," 2.4., κ ὈΘΙΌΣΘ 
αοἀἁ." Οὐ ρΡϑιτοη5 ἀὔὰὲ ἰῇ ΘἜΥΟΤΥ σα86 ἴο 
Ὀς δάάἀτοβεοά 2ο Ηἰ»: ἴοσ, ονθὴ ῃθη ννῈ δδκ 
ἔδνυουῦ ο77 ριεη, ννῈ ἍΓΘ ἰῇ 50 ἀοίης ἴο ἴᾶνα γὸ- 
βροοῖ ἴο Ηἰπὶ 45 ἴπε γι Οἰνοσ, ἰὴ  οβὲ 
Ηδηὰ Ιἴ ἰ5 ἴο πιονὲ πιο η᾽5 Πεδγίβ.--- ΤῸ γον 
ΟΙΙΥ (ΕἨγίϑιίδη (ΟΙΏΡΕΥ 8 ἴο “δὲ ἄποτυπ " 
(υ. 5) Ὀγ ουζ ςοπάιιεῖ : ἴο Οοά Οὐ ρΡεϊοη 5 
ΔΤῸ ἴο “δὲ »παδε ἀποτυη ἴῃ ργάγεσ (Βεηρεὶ!). 

7. “πά 12ὁε βεαεε)ὴ "ΓῊΪ5. “ δηά" Ὄὀχργεϑϑθϑ 
εοπισέφμζηιοο, - "δὰ 58ο.) Ηδογο 85 ἴα ταϑι]ὶ 
ΡΓΟπΊδοά [0 ὈΓΑΥ͂ΟΓ : ποῖ ΟΥ̓ ΔΠΥ Πιοδη5 Αἰνγᾶγν5 
15 5σρόσιῆς ΠΗ] πιθηΐ ; Ὀαῖ, ἴῃ ΘΝΟΥΓΥ σα56, [6 
ΠΟΙΥ ςσα]πὶ [Ππδϊ σοπΊεβ οὗ σᾶγο5 ἰαϊά οἡ Οοά.--- 
ἀδϑιγοβ γοϑσηθά ἴο Ηἰ5 Ν}},-- ἃ ϑριγιὶ τη Κ- 
ΠΥ σοηϑεῖοιι5 οὗ Ηἰ8 ]μονς, δηά ἴ σοπι- 
ταυηΐοη ἢ Η!5 ϑρισγιξ. 

ἐδ ῥέαες 9 Οοάὐ] Νὸο οπὸ οὗ ἴδε πηεδηϊηρ8 
ἀϑϑιρποαὰ ἴο ἴΠ]|5 ΘΧΡΓΘβδίοη,---ρεᾶσθ αρηΟῆ 
ὀγείδγερ, --- Ῥθᾶςθ 977 εοποείοπες,--- ῬοᾶςῈ οὗ γε 
εοπει α!οη αὐἱἐῤ Οοά͵---ἰθ8 [ΠΥ δάδαιδϊθ. [ἰ 
᾿ηο] 65 οδςῇ, δι 1[ἴ 15 πιοτὸ ἴηδη 8}}, οὗ [π656. 
115“ οὐ: βεαες᾽; τῃαλϊ ψΠΙςἢ 15 Η!5 εἰοπιθηῖ ; 
ἰηῖο νυ ῖς ἢ {πεν (Πα ἅτε Η!5 ἂγς ρῥγινη]ερθα 
ἴο Θηΐογ, δηὰ 'ἴὴΏ πιο Ηδ “ΜΠ Κοορ τῆς 
ταὶπα παΐ 18 σἴαγεά 1η {τυδὲ οἡ Η!τῃ ([58]. 
χχνὶ. 3). νοις ἴπ ἰδ, ΤΟΥ ἅγὸ δἵ ρϑᾶςθ 
ἢ 4}1} πλθη, ἴῃ {ποι ϑοῖνοβ, δηαὰ ἢ Η ἴμη. 
ΟΡ. Οοἱ]. 1. τς, ννῆεγε Ηἰ8 “ ρῥϑᾶσς ᾿ 18 Ἰοϊποά, 
ἃ5 ἤογο, ἢ ἐῤαπάγμίπεν. 

«υδιρ ραμεῖ αἱ μπάήργεαπάϊπσ)] 11.ε., 
Ὁ ΒΌΣΡΑΒΒΟΙΙ." [( (ταπβϑοθηάς ἴῆ6 πιϊηά οὗ 
τηδῆ,-- [οο το ἴῃ σαρδοιγ ἴο ἴδκα ἰἰ ἴῃ, 
ἴοο ρΡεγίαγθεὰ ὃὈγ βἰη ἴο πηῖγτοσ [ἃ {γυγ. ΟΠΙΥ 
ἴῃ δοηαιμγίης ἴδ 6 ϑρίγιξ οὗ ῤγαγεγ σπά ἐδαμάι- 

ΡΗΙΠΙΡΡΙΑΝΘ,. ΙΝ. [ν. η--8. 

8 Εἰηδιγ, Ὀτγεῖῆγεη, ννῃαΐδοενεγ 
τϊηρβ ἂς ἴγιιθ, γηδίβοενε τΠίηρβ 
αγέ Ἰμοπαβῖ, νυπδίδοανεσ τῆϊηρα ἄγε ἰθτ ον 
7υβῖ, ψμδίθοενογ τὨίηρδ ὧγέ ρυζγέε, 

ξἰυἱηρς (δῖ υ.), δηὰ ἴδεηςς ἴῃς Βιαδι οὗ σοιὰ- 
ταυπίηρ ἢ Ηἴὴ δηὰ πλογρίηρ ΟΣ νν1}}5 ἴῃ 
Ηΐ!5, εδὴ ννὲ δίίδιη ἴο ἵζηονν βοιῃθίδιηρ οὗ [8δῖ 
“ ῥβεας.." “ἘΦ ψγνῆο ροβϑθβϑοβ [ἴ 8 πλοσε 
ἴδη ἢ6 Πιπιβοὶέ Κηονβ; πιο ἴπδηὴ ἢδ δὴ 
ΟΧΡΓΘ55 'η ψογὰ οὐ [πουρ ς᾽" (Νοδηάετγ.) 

ΟΥ̓ ογβ ἐχρί δίῃ, “ἴπ6 ροᾶςε ὨΙΟἢ οδη ρὶτο 
ςοπγέογι πλογὲ [ἤδη Δ ΠΥ γθάβοη οδὴ ἢ (Μενοτ); 
ΟΥ “ΜὨΙΟἢ ἰ5 ὅσ Ὀοῖῖοσ ἤδη 4}} 56 -δεϑογίϊο. 
411} δηχίοιιβ ἔοσγσείποιρῃς ἢ (ΒΡ. ιρμεοοῦ. 
Οὔ(ἢε56, ἴῃς ἰατίογ δϑεϑίρϑ 4 ἰοσοθα πιθδηϊηρ 
ἴο [Π6 ποιη (νοῦς) ; δηά προῖμοσ βιυ 115 ἴῃς 
ϑρί γι οἵ [ἢ σοηϊοχὶ ΠΕΑΓΙΥ 50 ννε] 45 ἴῃς οἵ- 
ΑἸ ΠΑΥῪ τοπάογηρ. Ορ., ἴῃ σοπβττηδίίοῃ οὗ ἴζ, 
τ ἢ. 19, 20, ΏΘΓΕ ἢ6 ψυτῖοβ οὗ [6 “Ἰονς 
οἵ ΘΟ γῖβὲ τῆδῖ ραββεῖβ Καονϊεάρςε," απὰ οἵ 
Οοὐΐβ Ροννοῦ ἴο ἀο “δονδ δὶ] ταϊ ννὸ δ5Κ οὐ 
ἐῤίπα ᾽" (νοοῦμεν). 

σῥα!! ἀεερΡῚ Βεῖζοτ, "88 4}} ρυασχὰ," δ5 
ἴη ἃ βίγοπρῃοϊά. Τὸ οἶνὶς δηά πα] ἴαγΥ 411- 
Βίοῃ οὖν, 1, δῃὰ οὗ 1. 27, 15 γοβδυπηθά. ᾿Α5ἃ 
“ (]οηγ," ῬΒΠΙΡΡΙ ννᾶ8 ἃ βϑαποίπδγυ οὗ ἴδς 
“ἈΚοπαη βεαες." [ἢ ἴπ6 Ηδανθη!ῦ ΟἿῪ (1. 20) 
Οοά: έάξε, ἃ5. “ἴδε Κίηρ᾽β ρεᾶςε" ἰῇ δὴ 
ΘΑΓΙΪΥ ΟΥ̓, ἱπρ] ὲ5. ἴο 41} οἰζ[26η5 ἀν! ης 
Ἰογδὶν νη [15 Θρμεγο, ἴῃς μοδ ηρς οὗ 5 Πίξ, 
1ῃ6 56η56 οὗ 5βϑοιγγ, ἀπ [ἴῃς δονογεῖζη β 
ἔλνοιισ. “Ῥϑᾶοὺ ψιῃίη [15 νγα 15, 28 ἰῇ τῆς 
“ [ἐγ 5416 πὶ" οὗ 8. σχχίὶ. 7, Κόὲρβ ρυδτγα. 
“ΦΑ νεγῦδὶ ρμαγδάοχ, ἴοσ [ο σμαγά) (φρου- 
ρεῖν) 15 ἃ ΜΑττιοτ 5 ἀυπγ " (Βρ. {5 8 Έοοἵ). 

7ομγ ῥεαγὶ: απά ρημά] Μοτὸ δοσυγαῖεϊγ, 
ἘΠ ΥΟῸΣ δοατίδβ διὰ γοῦσ ἰΒβουρδῖδβ᾽--- 6 
“ ῥεαγ" Ὀεΐηρ τεραγάειὶ (45 οὐ ἴῃ Ηεῦτεν) 
85 ἴϊ:6 βοᾶῖ ηοῖ πιογοὶν οὗ ἔξει θυ οὗὨ ἰηϊεὶ- 
Ἰοςῖ ; δηὰ (ἢ “" ἐδομῥί: " 85 15 ργοάυςῖ. 

ἐῤγομσ Ορνμ ζει) ΤῊΪ5 “Ῥϑδος," σοπγης 
ῃγουρῇ [}655 Ογιδὶ " (οι. νυ. 1), 5υὺ- 
δἰϑίϊηρ ἰηπ Ηϊα ΝΟ “'5 οὖγ ρεᾶσε " (Ερῆῇ. 
1ἰ. 14), 45 οὗ Ηἰπὶ [15 ρονγεῦ ἴο γσμαγά ἴῃς 
Βοατί. “1 Ομ σίδὶ 796πε᾽ [Πεγείΐογε ἰ5 [ἴ5 
ΘΠΓΔΟΥ, ἰῖ8 ϑρῇεσε.-- - 15 15 Ὀείῖεῦ ἴλη ἴο 
οχρ]δίη, “'514}} κθὲρ ὑοῦ ποαγίβ [:0 αἹ ἔθ 
αδιάε)] ἐπι Οῤγισ!." 

8. Εἰπαίίν. . 1 ὝὌὍὙΠδοε πιονειηοπὶ ἴο ἴδῃς 
ςοποϊιιδίοη, Ὀδρυη δὲ 1". τ, δηά βυβρεηάεὰ 
(ἀγουρῇ τς ἰηϊογνθηϊηρ υν., 15 πονν τὸ- 
βδιπηθα ; δηά νυ τΠ15 ὑτιοῦ δυϊ }} 5υπὶ- 
ΤΩΔΤΥ οὗ 5ιδ]οςῖ5 ἔοσ ( γιβίίδη πηεαϊδιϊοη, 
δΔηά ἴΠε δηϑυίης ΟΔ]} (ν. 9) ἴο (γι σύδη δοίη, 
ἢ οἸοβϑθβ ἴῃς Βοτίαδίογυ ραγὶ οὗ ἴῃ Εὸρ. 

ἴπ (ἢ 6 τορὶς5 5εῖ ἔοσίῃ ἴῃ 115 Ὁ., νγὸ ἅγὸ ηοΐ 
ἴο οχροςῖ βοϊοπίῆς ἀγγαημοπιθηΐ, ΟΥ ΟΧδιινΘ 
ὀηιιπηογαϊίοη. Υεῖ να Ἴσδηποῖ διιῖ ρμεγοεῖνο ἃ 
οεγίδίη οσάοσ δηά ςοτιρ οἴθηθϑθ ἴῃ 115 ργόϑεῃ- 



ν. 8.] 

νν Πλίϑοαν ῦ (Ὠηρ8 4γέ ἰονεῖγ, ννῃδῖ- 
5ΟΟΥΘΓ τΠίηρς 476 οὗ ροοά τεροτῖ; [ἢ 

ἰδοη οὔτῃς ςδιοῦ αβρεςῖβ οὔ ργοβδίδθϊς [πουρῆΐ, 
838 ἰγασοὰ ἰη ἴῃς ἐοἸ]οννίηρ ποίθ5. ὙΤΠο ἑδοῖ 
ἴδῖ ἴπ6 Ερ. 15 δά ἀγεβϑθά ἴο Οσεοὶβ σπεῆγ, 
Τηδηϊεϑῖ5 156} ἴπ ἴῃς τπεῖμοά πὰ ἤι]η6585 
εῦς οὔδοσνδῦϊε ; 48 νυ6}} ἃ5 ἴἢ ἴῃ 6 ἰθστηϑ ὁπὶ- 
ῬΙογεά,---οπε οὗ ἴῃεπὶ ρΡετγίδιηϊηρ ἴο ἴῃς οχ- 
οἰ υδίνεὶν ΟἸτδτίδη νοσδυθυίαγγ, τηοσὶ οὗ [6 πὶ 
Ἰηΐγεαυεηΐ ἰῃ Ν. Τ. δηὰ [ΧΧ΄., δος ἔουπά 
Βεσα ΟὨΪΥ. ἔνθη ἴο Ὧδῃη Επρ] 5ὴ τεδάοσ (Πς 
Ὅν ΠοΪς οαϑῖ δηά ννογαϊηρ οὗ ἴπ6 ραβϑᾶρε ἀ15- 
Ἐηγυ ἢ ἢ ἘΈΥ ἔτοπι (ε.χΚ.) δυο ἃ 
ΒΙΙΓΉΓΔΔΙΥ οὗ ἴὴ6 ΟΠ ΘΙ Δὴ σσδσθθ ἃ5 ἰδδί 
εἰνθη ΟδΔ]. νυ. 22, 2323. (8εθ [ηἰτοά,, 8 [Υ., Β, 
2) 4ηα ποῖξ 1 ; ἐό., (.) 

«υδα οευεῦ ἐδίη] ὙΤΠὶ8 “ ψΠαίβοουογ," 
5 Χ {{π|6ὲ8 ἰἰοσγαϊθα, δα ρἢ451268 (ῃ6 ἢγϑί δἰχ 
Το] ον Πολάϑ :;--ἰ(ἢς ἰΔϑὲ ἴνο, ρογίδιηΐης 
ἴο ἃ ἀϊβδτγεηϊ ροϊηΐ οὗ νἱενν, Ὀείηρ ἱπισοάυςοά 
ἴη ἃ ἀϊβογεηῖ ἕοσγπι (“1 Τἤεγε ὈῈ ΔΠΥ... .᾽. 
ἐγ] Νοῖ ἴο ὃ6 ἸΙπιιοὰ (45 ΟΥ̓ Δ }Υ} ἴο 

Τενοδὶθὰ, ΠΟΥ ὅνδε ἴο τηοσγαὶ, ἰγυϊθ. ΒΎΕΤΥ 
ἴοττη οὗ ἴσυ ἢ 5 οὗ σοά, δηὰ τΔΥ θὲ πηδάς 
ἴο ἔΌΓΠΙΒἢ. τλΔΙΟΤ [ῸΓ δυο ἢ ΟΠ τ5ιίδη ᾿πουρῆΐ 
845 5|8}} δεζιιαῖε δηὰ δῇδρε ( γϑιίδη ἔδεην 
Δῃ4 ςοηάδυςί. 

δοπε 1] Ἐμοῦ “ ““επογαδίο ἢ (45 τηδτρ.), 
ΥΘΨΘΣΘΣ ἃ" (σεμνά). ὙΠὶ5 ψοτγὰ ἰη Ν. Τ᾿ 
ἢγβί οσσιιγβ Πογε; δβογνναγὶβ ΟΥ̓ ἴῃ (Π6 
Ῥαϑίογαὶ Ερρ., ἴω ψῃὶς ἢ Κουσ]56 ἴΠ6 υ86 οὗ 
18 ἀεγναῖίνας πουη 18 ἐοηῇηρα :---Ὀοῖἢ θείην 
υ5εὰ ΜΠ ἃ ἀςἤηΠΕἰγ γεϊζσίοια ἰτιροσὶ (τ ΤΊ. 
1. 2; ἰ. 4, 8, τι; Τιῖ 1. 2, 7). Τὶ 
818 (ἢ οτρίπαὶ οἰδϑϑιςδὶ σἰρηϊβοδίίοη οὗ πε 
ψνοσά, 85 Ὀοϊοηρίηρ ἴο διυΐπε ῬΟΥΒΟΩ5. ΟΥ 
1ΠηρΡ5, “ ἐπορίγὶης γε σίομς γευεγοηςε," 

ἡ “Βιἰρμίοοπε," ἴῃ ἴῃς ἔ]]εσῖ σοπὴ- 
Ργεδμιθηβίοη οὗ ἴπ6 ἴση. Τῆς ννοσὰ δεϊοηρβ8 
Ἔαυδιὶν ἴο ἴδε ἰδῆχυᾶμο οὗ Ὠεδαδίμεῃ πιογα] ϑῖβ, 
δηα ἴο ἴμδῖ ἀγαννῃ ὈΥ (γί βίδη ἴθδοῇοῦβ ἔγοπὶ 
1ΧΧ.; Ὀυζ ἰῃ ἴῃ ἰδοῦ 45 ννίἀογ ςοπηρᾶβ5 
οὗ τηδδηϊηρ. 

ϑωγε)] 80 ΑΟΥ. τ ΒΥ ; (ἀγνε ποῖ “ἐῥασε᾽" 
ΤΑΟΘΙΕΙΥ, θυϊ ΠΊΟΓΟ ΠΘΑΤΪΥ “ ῥοὶγ " (νυ!]ρ., ἄς,, 
“απεία ᾽Ὑ---ἰτες ἔγοπιη 4}} [ῃαϊ ἴαϊηῖβ ; 85 ἴῇ6 
δανὍ. 5 υϑε6, 1. 16. οὗ ΡυΓ οὗἁ »ιουε. ὙΠΟ 
τνοσγὰ (ΠπΠκῸ σεμνός), ρεΓίδ! Π8 ὈΓΙΊΑΓΙΪΥ ἴο ἴῃς 
ιασιπε 5ΒρΆΈσο, ἀσποίίημ ἴδ ἀνν τὰ} ρυτγῖν οὗ 
Οοά, οὐ «αἱπέΐγ ῬΟΣΙΥ ἀογίνεα ἔγοπλ Ηἰπὶ (88 
1 Ιομη 111. 3). [{|5 τάσγο ἰη Ν. Τ'., οδιθῆγ ἴῃ 
ο(, Ρδυὶ,---ἰἴ ἀοτνεα δάνθ. ἀπά ποι (ἁγνῶς, 
ἁγνεία, ἁγνότης), ἴῃ ἢἰπὶ ΟΠ]Υ. 

ἰουεἰν) ϑυςῇ 45, ἰη ἃ ννεϊ ϊ]-ογάογεά ποατγί, ν}}} 
ὨδίυΓΑΙΥ σοηάοῦ ἰονα (προσφιλῆ,---ἤογε οἡ] 
ἴῃ Ν. Τ.. ΤῊ 4υ4}}Υ ἀσποῖρα ἰ5 (Παΐ ἐτθος 
Ριδῖο ( Ῥῃαάν. ΧΧΧΙ. [250 ἀ.7) αἰιγδυΐο5 ῖο 
ἊΝ ἰϑύοπὶ,--- 5ὴ6 ννοι]ά (Π 5405) ᾿πβρίγε ἰονε ἴῃ 
τ Θἢ ΕΓ 886 τηδηϊεβίεα ἴο [ΠΕ ]Γ ἐγε8. [ἴ 15 

ΡΗΙΓΠΙΡΡΙΑΝΕἝ. ΙΝ. 

ἐδόγε δ ΔΠΥ νίτιυς, δηὰ [Γ ἐλεγε δέ 
ΔΠΥ ῥγᾶϊβε. τῆ] οἡ τῆεδα ΓὨ]ηρ5. 

νυῆδῖ πηοάθγῃ στη ΓΔ 1515 ἀθβοσῖθε 85 ἴἢς “ Βεδυίῦ 
οὗ νίγτυς," ΟΥ̓ ψΒΙομ “ ροοά δοίίοηβ ἐχοῖῖε 
ἀρτθεδῦ]ο ἔβα ρ5 1ἢ 186 πιιηἀ οὔ ἢ6 βροςίδίοσ ἢ 
(Ὀ υρα]ὰ ϑῖεννασι). 

9. ξοοά γερογ 11ῖ, “νοὶ! ὁρεαξίης ἢ 
(εὔφημα, --ογο ΟἿΪΥ ἴῃ Ν. Τ., πονθεγα ἴῃ 
.,ΧΧ.ὺ. [18 ἃ νοτζὰ οὗ ρδου λγ!γ σοὶ] ζίου 8 
ΤΑΘΔΠΪΠΣ, ---- κ'΄ΜῈ]] - οπιοηρα," “δυκρὶςίου.᾽ 
Ἡεοτο [ἴ 5θθπι8 ἴο ἀξηῃοῖς {Π|ηΡ5 ἰη {Ποὶῦ ἡδίιγα 
80 ἜΧΟΟ]]οηῖ ἴπδΐ ἴο πᾶπιὸ μετ 18 ἃ ον 
δΔηα βδογϑά [πηρ. ΑΟΝ. Βοννενοσ (αἴεγ Νυϊς., 
ἄς,, “δομαα ἤαρια᾽) τολκοβ ἴἴ “ ψνῈ}] “ῥοζεη 
97 ";-ορ. ἴα σορῃδῖε δου (εὐφημία) “ ξοοά 
γέρον," 2 Οοτ. νἱ. 8. 

(δεε οπ ἴδε βυδ)εςῖ οὗ τεραγὰ ἔογ χοοά γορογέ 
διθοηρ πιδη, [6γ. ΤΑγ]οσ, "ΗΟΪΥ 1,ἰνίης,᾽ 11. 5, 
“ῬΡΩΡ]ὶς ἔπιες... 5 [ῃ6 τπηθᾶϑβιισε οὗ ροοά δηά 
6ΥἹ] 'ἰπ Ὠηρ5 ἱπάϊδεγοηϊ"---..) 

Τἢι5, υπάογ ἴΠ656 5χ ποδάβ, ἢθ βεῖβ Ὀδοσ 6 
{Πεπὶ 4}} [Πδἴ σοτηπηθη 5 [1561{---Ἕἰ,.2)45 τηδίίοῦ 
οὗ εοπ!ρ»ηρίαίίοη, ἴο τϑᾶϑοη δηὰ ἔδι ἢ, 85 "ἐγὼ" 
δηὰ ““γευεγεηά ";-- (1, 4) ἴογ ἴῃς εοπάμεξ Γῇ ἰβγε, 
ἴο ἴδα πηογαὶ δηὰ τγοϊϊσίουβ 56ῆ56, 83 “" γι ῥί- 
εοι ἢ δηὰ “ριχε." -- -(ς, 6) ἴῃ ἐδε “ἐσδὲ οὗ γιϑη, 
ἴο δβδοςτίοη δηά δαπιϊγαίϊίοη, 45 “" ουαόΐφ᾽" δὰ 
“Ὁ χοοά πα». Αηά [ἴ ἰ5 ἴο Ὀ6 ποῖορά [παῖ 
186 5χ ἰορὶοβ [8}} παϊυγα!Υ ἱπῖο {8656 ρδῖγϑ, 
--ἰἂς ἔουτηοσ πιο θεῦ οὐἨ δας ΡΑΓ θοηρ ἃ 
ννοσα οὗ ΠΊ ΓΕ Βυγηδη Δρρὶσδύοη [(1) ἀληθῆ, 
(3) δίκαια, (5) προσφιλῆ), ψΜΜὮΠῸ ἴῃς ἰοῦ 
(19 γ6 δῆθεν) ἴοιιομεβ οὐ ἴδε Ὀ ἱνίης 
[(1) σεμνά, (4) ἁγνᾶ, (6) εὔφημα], ρεγίαϊπὶπρ 
ῬΓΪΠΊΑΓΙΥ ἴο ἴῃς ἰάεᾶβ δῃὰ ἰογπιὶ8 οἵ [ῖἢ6 
οἷά τοϊϊξίοη. Ἡδγείη νν6 σθοοορηϊζα 83η δάδρ- 
ἰαῖοη οἱ 5 ἰδηριιᾶρε ἴο πε δϑϑοςσίδίίοῃβ οὗ 
ἢϊ5 ΟσηΈΠ|6 τοδάουβ;---δηδίοροιβ ἴο ἢ]5 ἀρρϑαδὶϑβ 
ἴο ἴπ ργίποῖρὶο5 οὗ πδῖυγαὶ γε φίοη, Αςῖβ. χὶν. 
17; ΧΥΐ, 221-29; οπι. ἱ. 19-:2ι ;-- ἀπά οὗ 
Ὠδΐωγα! »ιογαϊ ἐν, Ἀοπλ. 11. 14, 15.--- [ἢ ἰκὸ 
ΤΩΔΠΠΟΥ, ἤΘη ἢ6 ρᾳ45565 ἴο ἴῃς τοτηδίηηρ ἴνο 
Ποδάβ, ἢ6 ἴδ κοβ ὉΡ ἴῃς ἔΑΠΊ ΑΓ ἴογπι5 οὗ ἴπ6 
οἷά ΡΒΙΠΟΒΟΡὮΥ, οἱγέμο, Δηα ἀῤῥγοῤαϊίοπ (ἀρετή, 
ἔπαινος) .---ἰ" οἱγίμε" ἱπουάίην ἴμ6 ἢγϑὶ δηδ 
βδοοοπάὰ οὗ ἴῃς δουβς μαίγβ, “γαμε᾽" ἴῃς 
τηιγά, 

ἡ ἴδετε θὲ σπῦ. . .7 Ἀδίδμου (45 ΑἸἰξογά), 
Φ ΒΔΊΒΟΟΘΥΟΣΙ σἱτίαθ 8610 ἰδ... ." Βγ 
(18 ἐχργϑϑϑίοη (εἴ τις} --ΈρΡ. 1]. 1) ἢς ᾿φαϑῖ8 Ὡ0 
ἀουδὲ οη πὸ γρϑ] ΠῪ οὗ υἱγέωρ ἀηα πρῤῥγοδαίίοπ: 
Οὐ ἴπδ ΠσΟΠΊΓΣΑΓΥ, δα ἰγεδῖβ [ἰ 45 ςεστίδιη. Ηδ 
Τοίεγβ ἴο ἴπΠ656 45 δοςερίθα ἴορίς5 οὗ θη] 
νυϊϑάοπι, ἀπά δάορίβ ἴῆεπὶ ἰηῖο ἴῃς Οοβρεὶ. 
ΤῊ αἱγέμο γοὺ πᾶν Ὀδθη ἵἴδιιρῃΐ ἴο δἷπὶ δῖ, 
τῆς ὠρργουαὶ οὗ ξοοὰ πιοη παῖ ἢα5 ὑθὸῃ 5εῖ 
ὋΡ 8ἃ5 ΥΟΙΓ δἰδπάδλγα, ἴμθθῈ 51}}} Κθὸρ ἰῃ 
πιϊπα." 

αἱγίμο)] ΤὨῖ8 ννογὰ (ἀρετή) ἰ5 Ὡονύῃο γα οἶθα 
υϑεὰ Ὀγ δῖ. Ῥδὰ!]; εἰϑείσμεγε ἰὴ Ν. Τ'ὶ οὐἱ]γ ὉῪ 
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9 ΤἬοβε τἈΐηρβ, ἢ ὶςἢ γε Πᾶνα 
Ὀοτῇ Ἰεάγπεά, δη γεςείνεά, δληὰ ᾿εᾶτγο, 
δηὰ βεδη ἴῃ π|6, ἀο: δηά τῆς Οοά οὗ 
Ρέᾶςε 8ῃ8]} δ6 νυ πῃ γοιι. 

ΙΟ Βυζ [ τε)οϊςεὰ ἴῃ τῆε [Ι,οτά 

δῖ, Ρεῖογ,---τ Ῥεῖ. 1. ο; 2 Ῥοῖ. ἱ. 1; 26. ς 
(νος); δῖ οὗ ῥωριαπ Ἔχσα!] δῆςο, ΟΠΪΥ͂ ἰη τΠῸ 
ἰλϑῖ οἵ ἴβεδὲ ὑσυ. [Ι͂ὴ τὲ ΧΧ. 1 [5 Ἰουιηὰ ἴῃ 
ἰϊ5. διργιαη ΔΡΡΙοΔ ΟΠ, ΟΗΪΥ ἱπ ΑΡοστΥρδᾶ (ἐ.5., 
ἊΝ 534. ἵν. 1). Τ 5 ἱπέγοα ΠΟ ΠΟΥ 15. 1η πιαγκεοὰ 
ςσοηίγαδὶ ἴο [5 ργθοπηίηεηΐ ρίδσθ (8566 ἐκ. 
Ατβίοῖ. “ΕΠ. Ν., 11. ν., νὶ.)} ἴὴ {86 ἰαηριιαμο 
οὗ ποαίμθη εἰῃῖςβ. 

γαΐμε)ὶ ἩΗυϊδη Ἀρργοδδίίοη 18. βιπλ  ] ΑΥΪΥ͂ 
ΠοΙά ἃρ ὈὉγ ἴπΠ6 ΔΑροβίὶα 85 δὴ δίῃ, Ἀοπι. 
ΧΙΙ. 17: 2 ΟὐοΥ. νὴ]. 21. 

“Νὴς ἅγὸ ποῖ ἴο {π|ηκ ἴἴ δῃοιρῇ ἴο 5ατιϑῖν 
ΟἿ ον ςοηβοϊεησοβ; ὃδιῖ ψ͵ὰ ἅτε ἴο δῆῃ- 
ἀφάνοιγ. .. ἴο τηδῆϊξεδζ οὐσ᾽ ὑρτγὶρμη685 ἴο 
ἴΠ6 σοηδβοίοηςο5 οὗ οἴπεγβ." ... “Οοἀ μαϊἢ 
Ἰηρταβιοα ἴῃ ΟἿἿΓ παίυγο, 48 ἃ ΒΡΌΓ ἴο νἱγίαουβ 
δηα ἰδιιάφθ]α δοίίομβ, Δη Δρρεΐθπου οὗ ργαὶβθ 
Δηά4 βίογυ ; δηά δχρθοΐοίῃ παῖ ννὸ ϑῃπου]ὰ ᾿" 
ΤΉ ΚΘ τιδο οὗ ἰἴ Δοσογά!ημ}} 50 δῦ 85 ἰΐ τΔΥ 
Ὀδ δογνιοηΐ ἴο (᾿ποϑὲ Θηἀ5 ἔοσγ νης Ηδ ρᾶνα 
ι; δηὐ 580 45 ἰξ 6 νυὶῦμα] ϑδιιρϑογνίοηῖ ἴο Η 5 
ΟἸοΥΥ {πᾶΐ μανο 11. (ϑαπάσγξοηῃ, "δοστηοηβ, Ἰ. 
“4 “μίανι, 11,.1.2.--ὄ [ὃ 

Υεῖ τῆς “ῥγαὶς" ΜὨϊσἢ Ο τ ϑΈδη τπογα Υ 
ΟΥ̓ ἃ5 1ἴἴ5 ΘΌΡΓΟΠΊΘ τηοίίνο, 5 οὗ ἃ δίμ Ποῦ 
ΒΡΠΘΓΟ,--ἰμαὶ νης ἢ 15 ποῖ οὗ ππρη Ὀαΐϊ οἵ 
Οοά᾽ (Άοπι. 11. 29 ;--566 Αἷ5θο 1 (Ου. ἱν. 5). 

Οὐ γωΐθ δῃά 5 τϑἸδῖίοη ἴο αὐγέμε, 566 
Ατιϑίοῖι, “ ΕΤΏ. Ν., 1. χὶῖ, 6; ΧΙ. 2ο. 

ἐῤίπα οπ ἐδεέσν ἐδίπσ] ὝΉΪΒ ργδοορῖ ἱπλρ}168 
1παὶ νὰ εαμ, δῃὰᾷ {πογοίοσθ ἄγε δομσπαί 0, 
ΠΟΠΙΓΟΪ Οὐ ποι ηῖϊ58. Βα ἴο “ [Ἀϊηκ οὐ ᾽ ἰ5 
ῃοῖ ἴο εοπίοριβίαίε ΤΛΟΤΕΙΪΥ,--- ποῖ διιοἢ δροςοι- 
Ἰαϊοη ἀραγί τοπλ δοίίοη, ϑυςἢ “ βοίηρ ΟΥ̓ΟΥ 
πε ΤΠΟΟΤῪ οἵ νἱτῖιθ ἴῃ οποβ ποιιμηϊβ δηά 
ἀτγανίης ἔπε Ριοΐιγο5. οὗ ἴἴ,᾽ 85 Βρ. Βιυῖϊογ 
νΔΓΠ5 [15 δραιπϑὶ (᾿ Απδϊορυ, 1. ν.). Γσδηβίαῖο 
ΤΑΊΠΟΥ “οοπδίάοτ᾽" (λογίζεσθε, ᾿ἰϊ,, “τὰκὸ 
ἀεοοιπέ ογ᾽),--- ἃ8 ῬΓΙηςΙρίο5. ἔοσ ἴῃς μυϊάδηςσο 
οὗ ἴὸ. ΤΉ νε ἢᾶνὸ ἴῃ [6 νογά ποῖ δΔῃ 
ΠΕ 6515 10 “156 {πὶηρ5 ἀο" (ποχῖ σ.) Βυΐ 
(Π6 δητοσοάοηϊ ἴο 1ἴ,--- [ἢ του  Πςἢ ρτγε- 
Ἑςράθβ, διιμμοβῖβ, αηὰά ἀϊγοοῖβ δείίοη.--- ΤῸ 
ΓΟδῖογο ἃ σοιῃπ]οηρίδος ἴγιἢ ἴο 115 ἤγδϊ τη- 
σοτηπλοη [ι5ἴΓο, γοι προ ΟἿΪΥ ἰτγαηϑίαῖς ἴΐ 
ἱπῖο ἃτοη. Βιῖ ἴο ἀὁ [Π|5, γοι πλιιϑῖ μᾶνὸ 
τοῆοοϊοά οἡ 1185 τ ἢ." (5. Τ᾿. Οοἰοτγίάρο, 
“Αἰά5 ἴο Β οῆ, ̓  ἱπιγοά. “4962. 1{1.) 

9. Τροσέ ἱρίησο, «υδίερδΓῥήἠ γ»9 ῥαυε ῥδοῖΡ 
μαγησά. .. ᾿ἴπ πη “ἼΔδς ἐδ 8180 
Υγ9 ᾿Ιοδτῃθὰ δπὰ σϑοοϊγϑοὰ [79Ὺ01ὶ 116] 
διὰ μοετὰ δῃηὰ δβΔὉ}} ἰπ 119 (5ς1]., ννθη 
[ν 58 ΜῈ Ὑγοόιι, --- δου.) [8089 ΓΔ πμε 
ἃο." ΟΥ̓ ἴπ6 ἔουγ ςορι]δῖινοβ (καὶ) ἴῃ {Π|5 
βοηΐεηςε, ἴΠ6 ἢγϑί 15 ποῖ “θοΙΒ" (45 Α. Ν.), 

ΡΗΙΠΙΡΡΙΑΝΕ ΚΡ. [ν. 9-Ιτ, 

στεδῖγ, τῆλῖ πον δὲ ἴπΠεῸὶ Ἶδδῖ γουγ 
σᾶγα οὐ πιὲ 'βδῖῃ βουγίϑῃεά δραίῃ ;! ὁτ, ἐπ 
ννῆεγείϊη γε νγεγε αἷἱϑὸ Ἴδλγείηϊ, Ὀυῖϊ ὁ 
γε Ἰλοκεὰ ορρογιυπίεγ. 

11 Νὸοῖ τῆδι 1 δρεαῖς ἰῃ γεβρεςῖ οὔ 

υῖ “4160," ςοηἰπιΐπρ [Π6 56η56 ἔγοπὶ ἰδϑῖ τ, 
Ὁγ δἀάϊηρ “1πόβ6 (πἰηργθ {ο" ἴο “ἐῤῥίπε απ 
ἴπε56 {πη 58. ὙΠῸ ϑεςοηὰ πά ἴδε ἔουπῃ 
σουΡία ἴΠ6 νοῦ ἰηΐο ἴννο ρδίγϑβ, [πΠ 6 [ΟΥΠΊΟΓ 
τοϊδίίηρ ἴο 5 ἰοδοβίης, ἴμ6 ἰαίῖουῦ ἴο [18 
Ἔχαπιρίὶθ. Ὅς ἰΠϊγὰ σοπηθοῖβ ἴῃς ἴνγο Ῥδϊγβ. 

ἰεαγπεά, απά γε] ΟΥ̓ (Ὠε5ὲ τεγῦϑ8, ἴῃς 
ΓΟΥΤΊΘΓ τοργεβεηῖβ ἴἢ6 Οὐδρεὲὶ 8ἃ5 ἃ ῥεῦσοπ 
ἰδυρίῖ ; τς ἰδοῦ, 45 4 εραγχε ςοηνεγοα. 

ῤὀεαγά, ἀπά “τη ἐπ μι] Γῆαδϊ 15. “ Ιϑαγηρᾶ 
ΌΥ [ῃὲ Θχαμρὶς οὗ ΤΥ «σογάς δηὰ σεῖ.." 
“ἩρΑτγα" χεϊδίθβ ποῖ ἴο ἢ]15 γι! βίο σία] [εδοιηρ, 
δυϊ ἴο 5 ΟΥΓἀΙΏΔΤΥ σρεθοῖ ἃ5 ἢ6 νεῖ διηοπξ 
[Π6π|.---ὅ66, οἡ ἴῃ6 βιιδ]οοῖ οὗἨ δ15 Ὄχδιηρὶο, 
ποῖος οἡ [ἰϊ. τ7. 

4090] ϑ8εε ἰαβῖ ποῖδ οἢ υ. 8. 
απά δὲ Οοά 977) ῥεαςε 80 Ἀοπι. χυ. 21; 

ἄχς.--- (ρ. τῆς ορεηϊηρ ψογάϑ οὗ υ. 7. ὙδςῈ 
“αηα" ὮΘΓΟ, 845 ΠΟ ΓΟ, ΟΧΡΓ 5565 ΠΟ ΒΟ] 6 ΠΟΣ 
---- δηά .ο. ὙΤΒοΓΕ, τοϑιμηδίίοπ, ὑγάύοσγ, δπὰ 
τΠπδηΚἤλ] 655, ἰοδά ἴο “ἴῃς ρεᾶςε οἵ Οοά." 
Ηοτο, ἃ ᾿ἶὸ οἵ (ἢγιβδίίδη τπουρῃῖϊ ᾿ϑϑιιης ἴῃ 
δεοϊίοη, δηϑιγοβ [6 Ῥσόβοηςς οὗ “τῆ6 Οοάἀ οὗ 
Ῥόδος, --  ν Βο εἶνεβ δῖ ρεᾶςς ἢ 15 Ηΐ8. 

190-19. ΑΟΚΝΟΨΚΕΡΟΜΕΝΤ ΟΕ ΤΗΕῚΚ ΟἸΕΤ. 

10. Ης πονν ρᾳ85865 ἴο παῖ ν ῃϊςἢ, [πουρἢ 
1 νναϑ (6 οσοδϑίοη οἵ {πε τ ηρ οὗ [815 Ε., 
6 μᾶ5 δι πογτῖο διιῖ τη γοο ν τοιςσποαὰ οὐ 
(ἰϊ. 25; 566 δἷ5ο ἱ. 5)--ἰῃς πιαῖῖεγ οὗ [Π6 
618 βδοηῖ ἴο δίπιὶ ΟΥ̓ ἴῆε ΡΠ ρρίάπ5. Απὰ 
[Π6 εἐχργοδϑίοη οὗ ἢί5 {πᾶηκ5 ἴογ [Π68ς,--- 
ἀϊσηϊῆοα δπὰ ἐἰεἰϊοαῖο, ἴθηάογ ἰονγαγὰβ ἴῃς 
σίνεβ, δηά ἀενουΐ ἰονναγάβ πη Υ ἢΟ ἰη- 
βΒρι θὰ πὰ νν}}]} τονναγά {πε ὶγ θουπῖΥ,---ηὰ 
οὗ ἢ15 ἔδοιηρδ ἰῇ τοϑροςοὶ οὗ τοι ροσδὶ τυδηΐϑ 
δηὰ {Π6ῚΓ ΞΌΡΡΙΥ, οσςσυρίθβ {Π15 δηὰ ἴῃς 8υς- 
σοθάϊηρ υὐ.---86ς [ηἰγοά,, δ ΙΝ΄., Ο. 

Βωὶ 1 γεϊοϊε ἢ “Βιυϊ" δχργεβϑθὸβ ἴδε 
{τΓληϑι 9 ἴο ἃ πὸνν διιδ]οςῖ. “1. γοϊοϊσθὰ " 
(5ς}}., ννῆθη πα γεοεῖνεα τπεὶσ θουπΙΥ,---4ογ.). 

γε οί ἐπ δὲ Ζογα}] ΑἈσοοτγάϊης ἴο 5 
οννη τειϊτεγαῖϊεα Ῥσγεςερὶ (ἢ. τς ᾿ν. 4). Ηἰς 
ΟΥ͂ ννγᾶβ8 πηονεὰὶ Ὁ {ΠΕΣ δςῖ, διιῖ τίβοβ ἔγοπι 
(ῃῆ6 Πιυπιδη δρῆθγε ἰηΐο ἴῇς Ὠίνιπο. ΗβἊ 
“ὁ χρΙο 65, δηὰ “ )γεαιν ;" ποῖ ΠΊΟΓΟΙΥ ἴῃ τς 
86η56. Οὗ ρογϑοηδὶ τοϊοῦ,-πτηοῖ ἐνθὴ τη ἴδ 
Ῥγοοῦ οἔ {δεῖν αβδοζίοη :--- δα ἴῃ {ΠοῚΓ ΒΟΏΠΙΥ͂ 
85 ἃ υϑ οἷο οὗ ἢϊ5 1 ογα 5 ροοάηο58, δη 85 δῃ 
ενϊάθηςς οὗ [μεῖγ Ο γι βίίδη ἔδ ἢ δηὰ ἰονε. 

ἐῤῥαΐ ποαὺ αἱ 1δὲ ἰαεὶ γομν εἄγέ οΓ νιε ῥδαϊδ 
)ομγιεῥεά ασαὶη) 1.1ἰ., “ἸΒα᾿ πον δὲ 18 δῖ γ9 
δουτὶδοὰ δρδὶῃ δ θοποθσυπΐηρβ οδΥΐδα, 



οὸ 12.} 

ψνληῖ : ἔοσ 1 ἢᾶνα Ἰεαγπεά, ἰῃ ννδδῖ- 
ΒΟΟνοΓ βἴδῖε 1 δπὶ, ἐῤεγειυτἦ ἴο ὃς 
ςοηΐεης. 

ΡΗΠΠΙΡΡΙΑΝ8. ΙΓ. 

12 ἴ ἵκηονν θοῖἢ ἢον ἴο ὃς αἰναβεά, 
ἃπὰ 1 Κπονν δον ἴο δρουπά: ἐνεγΥ 
ννῆοτα πὰ ἴῃ 4}1 τῆϊπρβ 1 ἂπὶ ἰπ- 

ἴον τΔ9" (“εἰΐ,, ἤδη {ΠΕῪ 5εηΐ τποὶγ ρ [{8-- 
80Γ., ἀνεθάλετε, “γε Ρυΐῖ ἑοἢ ἔγοϑῃ ρον"). 
ΤἝὮΘΥ ἅγὸ ἱκὸ ἃ ἴγεὰ γον νης ἔγτοπι [5 ΜΜ]ΠΙΕΥ, 
ἴο ρυΐϊ ἔογἢ 8πμοοῖβ (Κὶπάὰ ριγροβθβ), δηά 
ἴο γιεϊὰ ἔτι (Κιπὰ ἀθοάβ8---Ὀθ]ονν, τ. 17). 
Ηςε ἵγαρ] 165 παῖ δυςἢ ῥτοοῖβ οὗ ᾿ἰξδ ἢανε Ὀθθη 
ἔογ βδοπῖθ πιὸ ἀογπληῖ; διιῖ συδλτά8 δραϊηϑῖ 
411 βοπιδίδηος οὗ τοργοδοῖ ΟΥ̓ ἀϑογθπρ {ΠΘῚΓ 
δῃογίςοπηηρ ἴο ΠΕΣ αἰτγοιπιβίδηςεβ, ηοῖ ἴο 
τ Πεῖσ ν}}}.---- Τ ες νογὺ 15 Ὀεβί ἴδκθη [ἢ ἴῃ - 
ττδηϑιτνεὶγ. Το ἰγδηϑβίαῖε 1ἴ,7 “γε τενινοά 
ΥΟΙΓ σᾶγα ἴῸΣ πιε᾿ (ἰγαηϑὶϊ,, ἢ τὸ, .. 
φρονεῖν ἃ5 ἃςουϑ. ΔίζοΥ 11) 5. ξτΑΠΊΠΊΔΓΙΟΔΙΪΥ͂ 
δαγη ϑϑι 016 ; θυ νου ἀσεποῖς γευϊυεά φοοά- 
«υἱὲ, ἀπὰ ποῖ (85 ἴπε ἠδ! ἸσΔΟΥ οὗ (ἢ ραβϑϑαρο 
ΓΕΑΙΪΓΕ5) ΠΊΘΥΕΪΥ γέπεαυεά αὐϊίν, ἴο αἱά. ὙΠΟ 
1ηϊογργοίδιοη ἤγβί μίνθη 966 ΠῚ5 ΠΊΟΓΘ ἴῃ ΚΟΘΡΙ ΠΕ 
τ ἢ ἴΠ6 δριγς οὗ ννμαῖ ἔο ον, ἀαηὰ νι [Π6 
Βοη1|6 σοιγίοϑυ οὗ (ἢ νντίἴοῦ ἴῃ δνοϊ ἀϊηρ Ἔνθ 
ἴο Πιηΐ ὈΪάπιο ἴῃ δοκηον]θαάρίην 4 Ὀοποῆϊ. 

[ΤῊΪ8 νοσὺ (ἀναθάλλειν) οσσιγα ἰη ΧΧ,, 
ΒΟΙΊΕΘΓΠΊ65 ἰΠΓΔΠη8., 45 Ρ8. χχνυὶϊ. [ΧΧΥΪ]].] 7: 
ἊΝ σά. ᾿ν. 4 ;-- δου Π|65 ἴΓΔη5., 85 ΕΟ Κ. χυ]ὶ. 
24:1; Ἐσςο]μ8. 1. 18; 1. το.--- .] 

«υρεγεῖ")] “Ομ Ὀ6Β4]ΐ οΥ ψῖοὩ᾽" (ἐφ᾽ 
5),---56]}}., γ»} «υεἰζαγε (Δηϊοςοά, ἱπιρ] δά τη τὰ 6 
Ὁ ΜΑΒΙ ΟὙΥ̓ΟΌΓ ὈΟΙΠΙΎ ννᾶ8 ἃ τοπεννθὰ 
ἴοκεοῃ οὗ γο Γ σᾶγε ἴῸΓ ΓῊῪ ννοϊίαγε ;--- δηά γοιυ 
ϑΟΓΟ, 1 πὶ δυγθ, οδσίης ἴοσ ἰζ δ]ῖ αἰοηρ." 
866 Νοῖε αἵ επὰ οὗ ςἢ. 

γε ἰαεζεά οῤῥογίμπὶ}}] Ἐδίδμοσγ, ἐγο Ἰδοκοὰ 
088 (ἠκαιρεῖσθε). 80 Οἰγγ5.,---εΧρ αἰπίηρ 
τπᾶὶ 8ι:.0 ἢ} ννὰ5 πε ςο]]οαι4] 086 οὗὨ [ἢ]5 ΥΟΓῪ 
ΤΑΓΕ νεσῦ. ῬσοΌΔΟΪΥ ἴῃ6 ῬΓΌΡΟΓ δηά ὈΥΙ ΠΊΔΓΥ 
Ττοοδηϊηρ 18 “γε ἰδεκεά με σεαςον»,"---5ς}}., ἔοτ 
θυάβ οΥ ἔγυΐϊ (5ο Βρ. γνογάεν τι). ΤῊΪβ 
ΡΓΈβογνο5 ἰη ἴῃς νοῦ ἴπ6 πδΐυγαὶ 56η86 οὗ (ἢ 6 
ννοσὰ (καιρός) ψίεπος ἰὰ ἰ5 ἐετγιυθά, δά 
τηδηϊδίηβ ἴῃ τηοίδρθοσ οὗ [86 γΟΥ νης ἐγες 
(αϑονθ).---“1 ννεἰςοπχεα ἴΠ6 γοηθνίαὶ οὗ γΟ ΙΓ 
ἐγ Πα] σᾶγο 88 ΟἿΘ ννε]σΟΠΊ68 πανν ἰοάνοϑ δηά 
τυ αἴογ ἴΠ6 νηΐογ: δηὰ 1 ἀουδὲ ηοὶ {παῖ 
Β0Οἢ σᾶ νγᾶ8 ργεβεηῖΐ ψ ἢ γοὺ 411] [ἢ {|πη6, 
(Ππουρῃ ἴΠ6 40} } ἴο δον 1 ἴῃ ἀοθαβ νγᾶ8 
νυν7ηζηρ ;--τμαῖ {πὸ Ὀυ 58 γεγο ΓΕ ΔΩὟ ἴο ρυΐ 
ἔοσίῃ, δὰ ἴπ6 βράβϑοη ροστηϊε, δὰ ουϊννατὰ 
ςοηαϊ]οη8 θόθη ργοριου8,᾽ 

ΤἼ18 “ ἰσεῖ οὗ νιεαης" 18 Ἐχρ᾽ αἱηθὰ Ὁ. ννυβαδῖ 
νγε Γεδά οὗ (ΠεὶγΓ Ῥγεβθηΐϊ “ σοηῇι!ςοῖ" [Ρογβθσι- 
τ[ο0η] (ἰ. 30), -- δηά οἴ ἴῃ “ στοδῖ {γἰδ] οἵ δῇ]ις- 
ὕοη " [450 ρεγβεσοι τ οη], δηὰ “ ἀθορ ρονεγίγ, 
οὗ ἴῃς Μαςθάοπίδη Οδυγοῖθβ, ἃ ἔδνν ὙθΑΓβ 
Ὀείογε (2 Οὐογ. νἱ]. τ, 2): ψ ΏΠ6 τῆς οοπὶ- 
τηοηάδίοη οὗ {πεῖγ “ΠἸὈΘΓΑ ΠΥ" δεπ, ἴῃ (ἢ 
τηϊάξι οὗ {πεῖγ τγου Ὁ ]68, ἴο [Π6 ροοσ Ὀγείβσθη 
(ἰ6. 2,.3), τοξαϊεβ [ἢς ἰάεα (τῆς ἢ 8. ἰποοη- 
δἰϑίεηϊ υὐἱῖ 4}1} (Παΐ ννὰ Κπονν οὗ 1π6πὶ) [δδῖ 

[6 ῬΠΠΙρρίδη8 οδη ἤᾶνε θθθη ἰδοκίην ἴῃ φοοα- 
«υἱἱ!, 866 [πἴτοά., ξ ΙΝ. ΑΕ. 

11. οί ἐδαΐ 1 “ῥεαλ] Α ἔατῖμοσ συδγάϊης 
δραϊηβὲ πιϊβοοηβιίγυοίίοη. ́  “0 ποῖ βιρροβε 
ΤῊ ἴο ςοπιρίδίη οὗἁὨ ργΙνδί! ἢ 8,---ΟΥἨ Φἴο [ΠΡ Ὁ 
[Π4ἴ σάγα [ῸΓ ΠΥ ποοὰβ ἢ85 ὑδθη ἰδσκίησ οὐ 
ΥΟΙΓ ρατῖ. [ ἃπὶ ϑδιἰϑῆθα νν ἢ τὰῪ ἰοΐ (υν. 
11-13}, ἀπὰ ψΨΠ γουγ Κιπάηο885 (14--..8).᾿" 

ῶγ 1 ῥάαυε ἰκαγπε)] Οὐτὐ ἰάϊοπι τεη γα 8 
115 τγεηάογίηρ, σγαῖμογ Τπδη τῆ 6 νου αν 8ο- 
συγδῖς, “1 καγηφά " (ἔμαθον, Δογ.),---551}., ννῆδη 
ἢς Ὀεςοδπια 4 αἰ είρίς οἵ ΟἸγδὶ (μαθητής, 
Αςῖϑβ ᾿ἴχ. 26; ορ. Μαῖϊ. χ. 24). Οὐοπίεηπέηιοης 
νν58 ρατί οὗ [Π6 ρτεαῖ ἰθββοὴ οὗ σεηπηςίαϊίοη 
γῆ ἢ ἢς 1Π6η “ ἰεασπθά." ὙὍῆὸ “1 18 ὁπ|- 
Ῥμαῖϊς,---ἰ 1, ννυαΐθνεσ οἴμογϑα ΤΊΔΥῪ ἀοϑῖγο, πᾶν 
Ἰοαγηθὰ ἴο Ὀε βαἰ8ῃς 4." 

ἐπ τυρῥαϊσοευεῦ σ᾽αίε 1] α»|ἢ Αγραϊη ἃ τοηάογ- 
ἴῃς ΒΑΓΑΪΥ δοςιγδῖο, γεῖ 5 δοίη 4} }Υγ σον γὶπα 
186 ΑΡΝαΣ 11||, ἰὴ ψαδὲ δἴαῖθ1 8π|᾽ 
(ἰπάϊς., ἐν οἷς εἰμί;---80 Νϊρ., ἄς., “ἐπ φμέδιμ 
«ρης-- ΑΝ. ννου]ὰ σϑαιῖγα σοπ). ΜΠ Ὡ ἄν), 
Βυϊῖ τῃουρῇ ϑρθρακίης ἴΠ18 οὗἁὨ Πἰ5 γένη! 5βἴαϊα 
ἢς Ὀυϊ 1.865 1ἴ 45 Δη ἰηβίδηςε ἴο Θχοιιρ ΠΥ ἢ 5 
ΒΑὈϊτι4] ἴοηρεσ. Ὑι5 ἴΠ6 86η56 5. ΠΟΑΓΪΥῪ 
45 ἴῃ ΑἸ. ν.; νι 118 βδῃαής οὗ ἀϊδγοησο, 
[Π4ἴ [6 οτγίρίπδὶ Ὀδτογ σοηνουβ ἴπ6 Ἰάθ4 οὗ 
ἀδιὶγ ἰγία]8 πιεῖ, ες 48 ἰζ Ἴοπιθϑ, ΒΥ͂ ἴΠ6 
ΒΌΡΡΙΥ οὗ βγη ρτ βυβῆςϊεπί ἴῸΓ [6 ἀΔγΥ. 

εομῖοπ1|}] Ιτὰ ΘΑΥΓΠΪΥ ΤΠΙηρ8 Π6 15 δα ἰ5βεά ἴο 
Ὀε ἃ5 ἢδ 15; ἰὴ βρίσιζιιδὶ [πη ρ5, 6 ὑγθ5565 Οὐ σ 
Οηιννασγά ἴῸγ ΠΙΡΠΟΣ αἰϊδιπτηθηΐ (111. 12,14). 
“ (σοηϊορηϊ ἢ (αὐτάρκης), ἀραϊη ἃ ζδγλ ᾶγ ἴογπὶ 
οὗ ἴῃς Οτξεκ ρὨΠ]ΟΒΟΡΏΥ, ἴογ νη] οἢ 566 
Ατιβῖοῖ. "τη. Ν. 1. νι. 6, --ἤθγο ΟὨΪΥ͂ ἰῃ 
Ν. Τ΄, ΡΓΟΡΟΓΙΥ “4017}- 00] οἱ κα," τπδηςς 
“Ἰηἀερεπάοηϊ, “53δ[ἰϑᾷοἃ νυ οἠοβ οοῃ- 
ἀϊίοη." ΜΝ θη ἢδ δβϑογῖβ ὉΥ ἨϊπΊβοὶ ἢ δυςἢ 
861-80 ΠΟ ΠΡ 658, 1 186 ἴο δ6 ιἱπάοτϑίοοσ 88 
δὐβοϊ υἷε ἰονναγὰάβ πῆ οπὶγ,---ποῖ τονναγαβ 
Ηἰϊπι ΝΝο 5αἰά ἴο πἰπὶ “ ΜΥ στᾶςς ἐν “είοπε 
(ἀρκεῖ) ἴον {π66᾽ (2 (οτ. χί!. 9). δ5:Π}}ΠΔΥ]Ὺ, 
1 ΟοΥ. ἰχ. 8, 6 ι.586ι5 ἴἢ6 ἐογνοα ποιη 
αὐτάρκεια,---ΑΟ., “σιὐείοεπον ) οὗ βδιυιςἢ τγεὶδ- 

ἔν6 ἱπάοροπάθηςς, Ὀεβίοννοα ὃγ Οοά. 

12. 1 ἐποαὺυ δοίδ ῥοαυ ΄Ίο... 1 Ηε Κηοννβ 
ποῖ ΠΊΘΓΕΙΥ αὐδαὲ ἐξ ἴο πιθεΐ δι 0} οἰγουπη- 
βἴδηςοϑ, δυῖ δου ἴο σοπιροτγῖ Ὠἰ πη ἢ ἀπά οΓ 
πε. ΤῊΪ8 ἀποευδεάσε 185 ἴη6 56 4.6] οὗἔἉ [86 
ἰοϑϑοη ννῃϊοῖ (ἰ45ὲ «".) 6 οἷαι πὶ ἴο “δανδ 
ἐκαγποά,"---ἴίο υ86 ἀϑυηάδηςο ἢ πχοάοτγακίοη, 
ἴο ὈδαΓ ννδηΐ ἘΠ ραΐδηςο, ἰη Ὀοΐἢ ἴο δ6 
(δή κί]. 

ῥο δ] ἈΔΙΠΟΥ “ 4160," ---δϑοθηάϊηρ οτῃ “1 
Ἰοεαγηθά " οὗ ἰαϑὲ υ. ἴο 1 “ Κηον," οὔ 1815. 

ο δὲ αὐα:εὐ . .. 0 ἀδοωπ] ὭΤδα ἴΌΥΤΠΟΣ 
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βίγιςῖοἀ ὈοΙδ το ὃς (]}} λπά ἴο ὃε 
ΠαπρτΥ, Βοιἢ τὸ Δδουηὰ ἀπά ἴο βυῇετγ 
πεεα, 

13 1 σλη ἀο 4}1] τῆϊπρβ τῆγουρῇῃ 
ΟἼ γιδὲ χη] ἢ 8:Γεηρτῃεπ διῇ τηδ. 

14 Νοιντῃδιαηάϊηρ γε πᾶνε ννψα]]} 

ΡΗΠΠΙΡΡΙΑΝΞΒ. ΙΨΡ. ν. 13--15. 

ἄοηε, τῆι γε 614 ςοπιπιυπίςαία νυν ῇ 
ΤΥ ΔΠΠ]ςτίοη. 

Ις Νὸον γε ῬῃΠΙρρίδης Κπονν ἷ5ο, 
τἢδὲ ἴῃ τῆς δερίππίηρ οὗ πε ροβρεὶ, 
Ψηεπ [1 ἀερατῖεα ἔτοπὶ Μαςεάοπίδ, 
ὯῸ σῃυτγοῦ σοπηπγμηϊοδῖθ ά νυν πλε 

νοτῦ (45 ἀρρθδᾶγβ ΠΌμῃ ἴῃς ορροϑί['οη ἴῃ νυ ςἢ 
1ἴ [5 ρἰδοθὰ ἴο ἴ6 ἰαϊῖοσ) 15 ἤθσγὲ υδεά ἴῃ {Π6 
᾿πιτοὰ ππρδηΐϊηρ “ἴο 6 οαοὶ ἄονη [ςὁν 
ουενιν})." 5 ἷὴ 16 πεχὶ βοηΐοθηςς ψὰ δᾶνθ 
20 αδομμα " ἀραῖῃ, σουρὶ θα ἢ [18 ΡΓΟΡΘΓ 
ορροϑίῖε, “20 “εν πεεά." 

ἐυεγγιυδεγε ἀπά ἱπ αἱ ἐδὶπρ.] 1.1, ΣῈ 
ΘΥΘΣΥ͂ ΓΠῚΠΩ δὰ ἱπ 4]11 [ὲπρ85," (45 
6 540} “Ἰὴ Θαςἢ δηά 4]]." Ηἰἷ5 ὀχρογίθηςς 
5 Ὀοΐῃ βρεϑςῖαὶ ἴῃ Κἰηὰ δπὰ υηϊνοῦϑαὶ ἰη ὀχίθπξ. 

1 αηι ἱπείγμεί) 1, “1 ῥαυε ὀξεη 
ἐπ! αἹ]εά "--- δὺο ΟΙὰ [,Αἴ., “ ηῤμα σῶρπ " 
(μεμύημαι,---ΘΓα ΟΠ]Υ ἴῃ Ν. Τ᾿, ονβεγε ἴῃ 
1,ΧΧ. --δδηοῖμοῦ νογὰ οὗ ἴπε οἱὰ τοϊρίοη, 
Ὀεϊοπσς ἴο 186 γεϊογίσε: ἰ.Φ.,. “1 ᾶν6 
δἰτδϊποα {.}} ἐχρεγίθηςο : ---ϑς}}., 85 ἕο] ονν5, ἰῇ 
ΡΙοπίγ δηὰ ἴῃ νυδηΐϊ.---Νοῖς {Π6 ῥγοργοϑδίοῃ 
Ης " Καγηεά " 16 Ἰοββοη; “" ἄποαυ. " Ὦονν ἴο δςῖ 
οὐ ἴἴ; “δα: ὀεοη ἐπὶδα!εαά ἢ ὉΥ [0}} ὀχροσίθησς 
π᾿ ννῃαῖ 11 ἱπιρ] 165. 

0 ὁε μι απά.. .  1|0,κ τὸ ὃς , οι άργεά,᾽" 
--ἴβθησθ ΚΟΠΟΓΑΙΥ “ἴο 9 7.11-79Δ," ὙΤὨ18 
νογῦ, ἀπά “τὸ Ὀε ΠΌΠΡΤΥ, ἅτε ϑρεςίαὶ ἰπ- 
δἴδηςεβ οὗ ἴ[Π6 τῆογο ρβϑποσαὶ “το δϑοιπὰ δηὰ 
ἴο 5 γ ἡρεὰ " (0]]οννίηξ. 
ΘΓ β[ΙΔΠη5 ἀσγὸ ποῖ ἴο Ὦδ {κὸ ἴῆς [Ξγβ6 1165 ; 

ΠΟ Κηονν ποῖ ἤονν “10 δὲ δμηψγγ," ἴοσ {ΠῈῪ 
“ βαἰά, (δι Οοὐ ἔυγΠΙΞἢ 4 (Δ0]6 τη [6 νον - 
ΠΕ655}" (5. ΙΧΧΥΠ. 19}; το Γ νϑὲ ον “10 δὲ 
“μ!," ἴον {ΠῸῪ “ νναχϑὰ δὶ δπὰ κιςκεὰ " (ΒΒ ευΐ. 
ΧΧΧΙΪ. 15). (ΤὨΘΟΡγ)}.) 

18. 1 εὐ 4ο... ἢ “Ἴαγο εἴσϑοικχίὶ 
01 ΑἸ ἐπΐημα, ἰὼ Ηἰΐπ 84ς ΘΙ. ΒΌΙΘΕὮ 
0} ((6 ννεϊῃϊ οὗ διιῖποῦ τοαυϊγίηρ (ἢ ς 
Οπϊϑϑίοη οὗ “Οργι1᾽). Οὔδεογνε (1) ἴῃ6 
Ῥάβϑίνθ βίγθεηρίῃ 19 δεαγ, (2) ἴμαϊ 5ίγοηρτῃ 
δι υ55ῖηρ ἐπ Οῤγσὲ, (1) ἴῃς «ριγμα! βοτυεν 
ὑπραγίεά ΌὉΥ Ηΐϊτη, ---ἰόγα σοηνεγοὰ :--- Ὀυϊ Ἰοϑῖ 
ἴῃ “1 οσδῇῃ ἀο," “τγοιφ» ΑἸ τίσι," ““ἰγεηφίε 
ἐπεί "---οἔ Α. Ν΄.--ΕὌτ Ἰαϊίεγ νετῦ, ςρ. Αςῖβ 
Χ. 22. 

ΑἸοης ΠΗ ἴη6 σσοη, ἴ[ἢ6 ἀποαυϊεάσε, ἴῃ 6 
ἐπα ον (υν. τι, 12),---ἴῃς ῥοαυεν ἴο να ΌῪ 
Π6 πὶ 15 'ἰῃ ἢίπι. ΕΓ ἴἴ, ἢ6 ἰ8 ςοηίοηί ἴο 
ἀερεπὰ οἡ (Οἢτγϑῖ; ἱηάἀορεηάόηϊ τποιρῇ δα 
ἢ45 ἀδοϊαγοά Πιπιϑοὶξ ἴο θὲ οὗ 8]] 6Ἶ56. 

14. ΙΝΝοικπυδείαπαάϊπς γε ῥαυε «υοἱ! ἀοπε) 
ΤΒουρὴ δι σοηΐοπί ἴῃ ΠΙπιβοὶξ, δηὰ ἴῃ ἢ 5 
Ἰογτὰ ΝΏὨο ἰ8 5 βδίγοημτῃ, δ6 ψ}}} ποῖ θ6 
Βρροβθά ἰῃβοῃβῦ]ε ἴο τΠεῖγ Ὀεηςῆί8. “ὙΥοῖ 
[που ἢ 1 8πὶ βαϊςϑῆθα ἴο ἔογεμο πυπίδη τοῦ 
γ9 ἀϊὰ ψ911" ([η σεπάϊηρ πιὸ [6 ἰοκθηβ ὁ 
ΥΟὺΓ 5υγιρδίῃγ). 

γε 44 εονι»μπίοαίς «αὐ... ͵ ΗΘ οοπι- 
το παᾶς {πεὶγ ἂδςοῖ γαῖ ου Ὀθοδιιδα οἱ ἴπ6 “εἠοαυ- 
“εἰς ονιηςεὰ ἰπ ᾿ξ, ἴμ84η οὗ [Πς δεῖυδ) 5βεσνῖοθ 
τοπάογοα, Τῆς Ἰαϊῖζεσ πὸ ςοιὰ πᾶνε ἀσης 
τ Πουΐ; [ῃ6 ἔογπηογ ἰ5 ννοϊσοτηα δηά ργοςίουϑ 
ἴο πὶ. Τὸ υπάογοϊδηα “ σοπηπιιηϊςαῖε ᾿" οὗ 
{ΠΕΙ͂Γ ψέυΐπσ τ ΟΓΕΙΥ, ἰ5 ἴο ἰοννεσ ἴε ἴοης οὗ 
πὸ ννῇοϊθ ράββαξο: ἰΐ τηθᾶπβ ἴο “ἢδνς ἔθ] ]ον- 
8810 (Βρ. ΕἸ]Πςοῖ). ΟΡ. ἴδε σορπδῖς πουπβ, 
ἷ, 5) 7. 

16. Νοαυ γε Ῥῥίϊρῥιαπς ἐποαυ)] [πάϊοδῖ, 
(ποῖ ἱπηρεγαῖ., 25 ἃ. Ν. δθεπὶ5 ἴο ϑιιβεεβί). 
Ῥατγ ἴο επιρἤδϑιζε 15 [δηΚ5, ραγΥ ἴο 
ΤΟΆσβιγΟ ἴἢοπὶ οὗ ἢί5. Ἰἰονίηρ ΜῈ] ΠΠΡ»Π655 ἴο 
τοσοῖνε θΟΙΠΔ δ {ΠΕῚΓ παπάβ, ἢς γοπιηάς 
(Πθπὶ οὗ γιοῦ ρἣβ ρίνοη ΌῪ ἴπεπὶ δηά 80- 
ςερίεα ὈΥ Πίπλ.---ΓΝοῖ πον ΟὨΪΥ ἤᾶνο γοὰ 
τοὶ ενεά π|6,.}ὺ θπῚ (δὲ) θεδίάἀθθ, ἃ5 γοῦ 
ΓΟΠΊΟΊΡΟΥ, ἔγοπὶ [Π6 ΥΘΟΤῪ ἤἢγϑῖ γοὰ δι ρρ εὰ 
ΤᾺΥ ν δηΐβ, γῇθη πὸ οἵμποῦ σμυγοῆ ννᾶ5 γΟΔαΥ, 
ΟΥ ννᾶ8 δάπι)τῖοά, 50 ἴο ἀο." 

ἐπ δὲ δεσίηπὶησ οὔ δὲ ξοῤρεῆ [ε. “ἴῃ 186 
ΘΑΓΠΙοϑῖ ἀδγ5 οὗ ΤΥ ργεδοπίηρ ἴο γοιυ ἢ (Ας 
ΧΥΪ, 12, “φ4.}, ἀυουϊ ἴση γεαγα Ὀείογε ; ἃ Ἰοην 
(πιο, ἰη ἴῃ6 (θη ἱπίδπιὶ [{ΠΠ 6 οὗ ἴπ6 ΟΠυγοῆ, 
ἕογ [Π1|8 ρῆγαβθθ, ςρ. τ ΟἸεπι. Κ., ΧΊΝΊΠΙ. 
(νμόγε 5εὲ (οίε  οτ᾽β ποῖθ) ; 4150 1. 5, ἀδονε. 

«υδέεη 1 ἀεραγ!εά γον Μαεεάοπία)] Α,5 τὸς 
Ἰαϊθὰ, Αςῖβ χνῖὶ. 14. ὙὮδ νογὺ (4ογ.) 5δεπὶβ 
πδῖυγα!γ ἴο τεϊδίς ἴο ἴῃς οςςαβίοη οὗ ἴῃδΐ ἀδ- 
Ῥαγΐωυγε; δηὰ ἴο ἢχ [ἴ 45 ἴη6 {{π|6Ὲ ννῇδη σοη- 
τΠθυζίοηβ ψψέγο δόηΐ ἴο δἰπὶ ΟΥ̓ ἴΒ6πὶι. ΤῊ Ϊ5 
ἄῦτοοβ σὰ τπΠ6 ννοτγάβ. 188 δείογο, νῃϊςὴ 
ἱπιρὶν δῇ εαγίν ἀδῖε ; δηὰ ἔ4118 ἴπ Θαυλ}} ννοὶ] 
ψ ἢ τῆς ΟἸ] ον ν., πόσο Μὲ τοδά οἵ ἃ 51}}} 
Θαγιογ αςΐ οἵ {μεῖὶγ ὈοΟυ ΠΥ, ἀοης νἢ}]6 ἣθ νγ25 
511}} ἰὴ ΜδοἊοθάοηϊδ.---ΟἸΠοΓ8 πόννευεγ ἰγδηβίδῖο, 
“1 ῥαᾳά ἀορατίθα," δηὰ υἱάετβίδηα τπαΐ (ΠΟΥ͂ 
δοηΐ σΙβ ἴο ἢἰπι, σεν πο Παά Ἰεῖς ΜδςἼεάοηϊίδ, 
ΜῈ ἢῸ ννὰ58 ἴῃ Αςῇδὶα (Αςῖβ. ΧΥΙ]. 1--ι8}}; 
- 56}}., γ ἴῃς δδηήβ οὗ ἴῃς “γι γος νΠῖς ἢ 
σᾶς ἔοπιὶ ΜδἼοθάοπηϊα," νν ῆο “ βιιρρ θα τηδὲ 
νΥΙοἢ νν85 ἰδοκίηρ ἴο Πϊπὶ" αἵ (ογπίι (2 Οοτ. 
χὶ. 9). 80 Ρδίου, Η.Ρ., Ν1]. κ᾿. Ηἰ8 δάπιγο 
40]6 5βἰδϊοπιεηΐ οὐ ἴῃς οοἰηςοϊἀδηςοβ διποηξ 
{Π686 ἀοοσιιπιεηῖβ, ΠοϊΪ5 σοοὰ ἰπ {πε τηϑίη 
υὑπάον οἰἴπον οὗ ἴπ6 δῦουνθ ἰηϊογρσγεϊδτοηϑς.--- 
866 δῦοτο, ἱπίτοά., 5 11., Β, 2; 8ϑ1ΙΝ., α. 

κο»γϑ)ρεμηἰοα! ὦ «υἱὸν ας σοπεεγηὶης σε υὶης 
ἀπά γεκοίυϊπσ) [ἃ “ξοπνατὰδ 189 δοοουδῖ 
οἵ..." Το ρμιῆβ ἅσγὸ σοηῃοεινθαὰ ἃ5 εηϊογοὰ 
1 8ὴ δεςουηῖ; ἴῃ ννΠ]ςἢ [ΠΟΥ ΡΡΘΑΣ ἃ5 χέει, 
Δη4 (Πςοηῃϑοαιθηῖγ) πὸ ἃ5 γεεεῖνεγ. 



γ. τό---το.7 

45 ζοποογηΐηρ ρἰνίηρ, πὰ γαςεϊνίηρ, 
δυϊ γε ΟΠΪΥ. 

16 ἔοι ὄἜνθη ἰῃ Τ᾽ αβϑαϊοηΐςα γ6 
βεηζοηςς ΔΠ4 ΔρΆ]Π πΠηἴ0 ΤΥ ΠΕΟΟσ55.1γ. 

17 Νοῖ Ὀεῦδιβε 1 ἀσδίγε ἃ ρίξ: 
δυῖ [1 ἀεβίγε ἔγυϊξ τῆδϊς πᾶν δδϑουπά 

ἴον, 7 ἴο γουγ δοσουηῖ, 
ρα αἵ. [8 Βιῖ 1 Πᾶνε αἷὶ, δηά δδϑουπά: 

Τπεοά. Μορβ., “ΤΉΡΘΥ ραν, ἢ6 σοϑοοίνοα." 
ΤῊΐβ ἤσευγο ἀοεβ ποῖ ἱππρὶν (85 δοπὶε ἱπλαρίηθ) 
ἃ τερυϊαγ ὈοοΪς ἢ ἀθυῖοῦ δηὰ σγραϊἴοῦ 5:665; 
---51}}} 1655 (485 Μεγεγ)ὴ ἵἴνγο ὑοοῖκβ, οης Κερῖ 
ΌΥ Θαοὴ ῬΑΓΙΥ. ΝΟΥ ἀἄοεθβ ᾿ἴ βιιρροϑδί (25 
ΕἾ γγ8., ὅζς.) ἃ τεπάοτγιηρ οἵ εαγπαὶ τῆϊηρσ5 ἴῃ 
γτοϊιγη ἴον σρίγιμαὶ.γ--τ αι ἰάεα ἱπιροτίθα ἤεγα 
ἔτοπι τ (οσ. ἰχ. 11, θυζ ΡΙΑΙΏΪΥ ἰοτείψη ἴο [ἢ 6 
ςοηϊοχὶ, νν σι τοδί χα! υβίνο Υ ἴο ἐωηρογαὶ 
εἰἢ5. 

16. ον ευεπ ἐπ Τότε ταἱοπὶς4}] (ΟΟπἤττηδίοσῪ 
οὗ τπ6 φαγγ ἀαῖα ἴο νηοῦ 6 ἴΓΔοο5 Ὁδοκ 
(Ποῖν Κηάπεβ8. “υὔόὰ αἷοης δαᾶνα Ὀέδη [1 ΓΑΙ 
ἔτοπι ἴῃ ἢγϑῖ Μὸν εὐεη [Ὀεΐοτςε 1 Ἰεΐ γοιΓ 
Ῥτγονίηςς, δηὰ νγἢ}]ς 1 νν5 511}}}}] ἴῃ Τ Βαβαί ηΊ 8, 
γου 5θηῖ πιοτὸ {Πδῃ Οηςο ἴο τγε]ονς ΠΥ ἡθοά." 
τ. ψνὰ5 18ὸ ἢσϑίῖ ΟἿ ἰῇ ψῃοἢ ἢ βο)ουγηεὰ 
(Δεῖ χυ]. 1, 2--566 ηοῖοβ {μεγο) αἴτογ ᾿θαυης 
ῬΏΠΡΡΙ. ὙΠεῖγ ὈΟυΠΙῪΥ νγᾶ5 [ΠογοίουΘ ΥΕΓΥ͂ 
ΡῬτοπιρῖ. (Τ 8 185 Ὀθεϊίζεγ (ΒΔὴ ἴο Ὄχρίδιη, ἃ5 
ΟΒτγ58., ψζο.---᾿ ἔνε ἴπ ἴδε τηείσγορο β ἢς 
Τεσοινοα βιβίθπδησα ἔγοπι ἴπ 6 ϑαιδί]εσγ ογ." 
--ἰΟρ. ᾿ Ὑ 685. ἰϊ. 9; 2 Τ μ655. 111. 8; ψνΠΘΓΟ 
ἢδ αἴῆττηϑ ἴδαῖ ἀπτίηρ [Π6 βδοϊουσῃ ΠοΥῸ Σὸ- 
οττοὰ ἴο, ἢς δνοϊάθαὰ ἴο δὲ “ σβαγρθδῦϊθ᾽ ἴο 
τῆς ὙΠοβϑδοηΐδη8. ῬδΙοΥ (45 δὔουβ}), ἰῃϑϊοδά 
οὗἩ “(γ δνϑη," στοπάθσθ “ωμά ἐῤραὶ ὔ;---ἰ. 6. 
Υου ταπηοΉ  Υ ἴδαΐ γοὺ 5εηῖ κ18ᾳ.58 αἵ ΤῊΥ 
ἀερασίυγο.. .. σπά δαὶ! γου πδὰ ἀοῆθς 530 

Ὁτο." Βυῖ {πὸ ροϑιτίοη οὗ ἴπ6 σοη]π8. 18 
ἀναίηϑδὲ (ἢ 15; δηά ἴπθ ἱηνεγίθα ογάθσγ οὗ [6 
᾿ποϊἀοηΐβ, ἱπτ6}} 15 10]6 ἢ [6 ΤΟΥΠΊΘΥ ΓΟ 6 Γς- 
ἴῃς, 16 [5 υπδοσουηῖοα ἴοΥ. 

17. Νοὶ δεεσιως 1] ἀξεῖγε α σι: δὲ 1 ἀεσείγο 
2ωη Ὑγτδηβίαῖο, "Μοξδ [8 (15 Ὁ. 11}ᾷἃ 
Β001Κ ΑΥΟΣΙ [00 Χἰζῦ, ὈπῈ1ΟΕ 606]ς ΑΥτοΣ [89 
ἔταὶ!." -- 115 ηοἱ [Π6 ΚΠ 1 ἀεδῖγο, ἔογ ἴπ6 
οἰ 5 βακο.--σηῃαῖ 1 ἀο ἀεσβίγε ἰ5, ἴπ6 ἔγυϊ 
{παῖ 581}} τράουπά ἴο ἴῃς ρίνογθ᾽ ροοά,---ἔοτ 
{πεῖν 8α 6." --Ηἰ5 βοηβιτἶνο βρίγις 5ἤοννδ [56] 
(45 ν. 11, ἤθγο 566 ποῖθ) ἴῃ {15 οἰοασίηρς οὗ 
ἘΠ ΠΊ56]Ε ἔγοπι ἃ}} ϑιγη56 οὗ δογαϊὰ τηοῖῖνα. 

,ηιὼ ταὶ» αὐομπά .. . ἡ “Ἴδο ταὶ 
[Βαϊ ἱποσθδβοβ,"-- Ἰἰἰ., “πη !ρρ᾽ κι." “ΤΠΘ 
7 ηω:,"--τἰκο., 485 ἃῦονε, ἱ. 11, δηά οἰϑουνῆογε 
τγουρδους Ν. Τ΄. (ε.., Μαῖϊ. νἱῖ. 16), τῃς 
γεσ: οἵ (ἢ Γισδη τῆ. «ξοοά ΟΥΚ5, 65ρΡ6- 
ΟἸΔΠΙῪ δομπίν (45 οπι. χνυ. 28). ὙΠαῖ νν Ὡς, 
85 Τοσεϊνθα ΟΥ̓ Ὠϊπὶ, νγᾶ5 “2ῤε σὶ." 18, 85 
γἱεϊάεὰ Όγ τπόπὶ, “ ἐῤε μ᾽ (οὗ {μοῖγ ἐδ ἢ 
δηὰ ἰονϑ). Τ15 ἄρτεοϑ 1 ϑογρίυΓαὶ υϑᾶρ6, 

ΡΗΙΙΠΙΡΡΙΔΑΝΘ, ΙΓ. 

Ι πὶ (]], μανίπρ' τεςεῖνεά οὗἩ Ερδρῃ- 
τοάϊτυ8 τῆς τῆϊηρβ τυληεῦ τοῦγε τορΐ 
ἔτοῃγ γοιι, ἀη οὐοι οὗ 4 ϑυνεεῖ 5π|6]], 
ἃ ϑβδςγιῆςε δοςερίδθ]ε, ννε]]ρὶ εδϑίηρ ἴο 

19 Βυῖ πιν (ὐοά 5}18}} Ξιιρρὶγ 4}} 
γοΟΓ Πεεα δοςογάϊηρ ἴο ἢΐ8. σίσεβ. ἴῃ 
δίογυ ὃγ ΟἸἨγίβὲ [ἐϑβι8. 

--δηὰ αἷ8ϑοὸ ἢ [86 5: πλ}}6 οὗ ἴδε “ γενϊνίηρ ἢ 
[δὲ (υ. το, ΠΟΙ 566 ηοἴ6),---Ὀοἰἴογ [ΠΔη ἴο 
δχρίδιη “γα ( τηοϑτ) οὗ τΠ6}᾿ γεαυαγά 
Πογοαΐσοσ. Ὑπουρὴ ἴδο Ιάδ4 οὗ βυςἢ γονναγὰ 
15. ὑπόθου δίοαϊγ ἰη 6 Ραββᾶρσο, [ἃ 1168 ποῖ ἴῃ 
ἴῃς νογτὰ “,“ηιἐ," Ὀπὲ ἢ πε ἀρροπαθὰ ννογά5, 
“(Πδῖ ἰπογθαϑθθβ 20 γομγ ἀεζομρ."- 1 ἀσδίγα 
ἴο 566 (6 Μη μἱέ οὗ γουγ [δ ἢ (γουτ θουμγ), 
ὙΝΏΙΟἢ ἃ5 1ἴ ἐπεγεασει, ΒΕ ΟΠ ΓΕΒ ἴῸΓ γοῖι 8η ΟΥΟΥ 
Ἰπογεαϑίηρ ΓΕΟΟΠΊΡΟΠςΘ, 56ῖ 10 γομν ἀεεομπὲ 
ἴῃ Ηεαάνεη." 

18. δις 1 ῥαυς αἱ, απά.. . ἡ 1Τῖῖ, ΚΣ 
δανθ ἴο 189 ζ.11" (ἀπέχω. ὍΤῃο τοϑγῦ 
Ὀεϊσηρο ἴο ἴΠ6 Ιάε4 οὗ ἴδ “ σεεομηξ" (υ. 15), 
δηα ἱπιρ 168 ἴῃς τεςεῖρὶ οὗ 4 Μμμμ} διιοιυηΐ. 
80 Μαῖῖ. νὶ. 2; σϑηῃ. χὶ, 22 [22] {0 ΧΧ.}- 
566 Ηδιηηπιοηά οἡ Μαγκ χὶν. 41:.- 1 δηὶ 
διιβιοοα ; ΠΑΥ τηοτο, 1 οϑοσδον, Βα το 608 
8119ἀ." 

97, Εραῤῥγοάϊπηιμ} ὅ86ε ἰὶ. 2ς. 
απ οὐου 977 ἃ τεὐεεΐ “»ιοί, α “αογίδες ἀεοεβῖ- 

αὐΐϊε. ...  Αποῖδπογ δϑρεεῖ οὗ πε ῖσ ΡΊΗ͂, 
ἀρασί ἔτγοπη [18 [δ ΡΟ] νᾶ]ιθ. Ηδ ἢ89 
Αἰγεδαῦ ννεϊσοπιθά ἰΐ,--(1) 28 ἃ ἴοκθη οὗ 
ΒΥ Πραῖμοῖῖς “ οον»ιρεμνίοη ἢ (Ὁ. 14}, (2) 845 
“μ᾿ 80Ὑ6 οὗ ὨΘΑΥΘΠ]Υ γοσοηροηςε (Ὁ. 17); 
δὲγε (ὨΙΡ ΠΟΥ 51}}}}, 11 15 δοσορίε Ὁγ Οοά 85 
“Δ “πογίβος."-- 1,0, μον διρῃ ἀοα5. ἢ πρὶ τ 
(μεῖν σὰ ! [15 τοῦ 1 (86 5405) ἴπδλΐ ἢανθ 
τορεϊγνοα ᾿[ἴ, θυΣ Οοα τὨγοιρὴ τη6.᾽ ((ἢτγ5.) 
--ὰ5 γε χᾶνε ἴο Ἐραρῃγοάιζιι5, αηὰ ἢ ἴο 
ΤῊ ; 50 Τῃγουρῇ πὶεὲ ἀϊὰ Οοά τοςεῖνο γουγ εἰ 
88 8η οὐϊἰδίοη." (Τ ιοοὐϊ.) 
ΤῊ “οάουγ οὗ 5υγθεῖ 5Ππ)|6}} " 5 [6 

ἀβαΑνοῦΣ᾽" οὗ ἃ «σαίδεε,---β Οδη. νἱ}}. 21 
(ΧΧ.); ςρ. Ερἢ.ν. 2; δἰϑο 2 (ὑουύ. ἱϊ. 14-πό. 
Εογ {π6 “5δογῆςε «υεἰρ᾽εα της," ςτρ. Κοπι. 
χΧὶ ᾿ (ογο Α. Ν. τεπάεγϑ δάπια δα). “δες 
εορίαὐΐς, Ηεδτ. χιῖ. τ6 (ν Βογε ἴμ6 ἀετίνοά 
γο ἰ8. ιι566):--ἰη [Π6 ΤΟΓΠΊΟΓ ρΡἷδοθ {Π6 
ἰδοῦ ῆςε" δείηρ οὔ εἰ, --ἰπ [ῃς ἸΔτΟΥ (ΠΟΑΙΥ 
45 6.6) οὗ χοοά «υογᾷ.. 

10. Βω! μιν Οοά «ῥα! σωῤρίν... 1 “Ἢ 
Οοὐ;".---5866 1. 3, πη ποῖθΘ. ΓΠοῖο ἴ 15. Κ1 
ἐδαηᾷ ΤᾺΥ Οοά Μὸν γομ; " ἤεγε, “τὴν Οοά 
«υἱ!! γε γοι."---“ ἣς ΝΝῆο 15 »»» Οσοά, 
ὟΝΠΟ {Ππογοίογο δοσορῖβ ΥΟΙΓ μι ἴο πῖὸ 45 
οὐ]αϊίοηβ ἴο Ηἰ πιβοὶ (ἰΔϑσῖ «".),---νν} ἴακο 
ὑροη Η πιο] ἴο τεοοπίρθηβα γοιν, δηά παῖ 
ἴπ δυρογαδυπάδηϊξ πηδαβιιγο. Υοι οὐ οἵ γΟΓ 
ἄδορ ῥουεγὶγ (1 Οογ.. νι]. 2), ἢανα ΠΟ ΠΥ 
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20 Νὸον υηῖο (ὐοά δηά οιἷικ Ελιίμογ 
δέ νίοτν ἔογ ὄἐνεὺῦ δηὰά ὄνεσ.0 Απηεη. 

21 ϑδαίυϊε δνεῖΥ ϑδδίης ἰῃ (δ τίβς 
“505. ΤῊς Ὀγετῆγεη ννῃϊσἢ ἅγα νυ ἱτἢ 
πι|6 ρτγεαῖ γου. 

-----.--. 

οπϑ περ; (τὴν χρείαν, Ὁ. τό, ΠΡ. ἰΐ. 2ς ;- 
ΠρΕα ἰπ οπἊ ἔογπι); Ηδ ουΐϊ οὗ Ηἰς εβε: 
1} 811] γοῦσ ΘΥ̓́ΘΤΥ πο0Δ" (πᾶσαν χρείαν 
ὑμῶν) :---50, “1 αν Ὀδοη Μ|ϊεά " (]45ἴ «.).Ψ 

αεεογάϊησ ἰο ῥὶς γίοβες ἱπ σίογγ ὁγ Ορνυ σὲ 
Ψψε1.}] Ὑταπϑίαῖο, “πὰ Ομσὶδῖ 7958." -- 
ὙΤΠε σϑσοπροησε 01] σοηϑῖϑὲ ἴῃ Ὀεὶηρ “ἐπ 
Οῤνιε;" τῷ Ν }} 6 πίω, οὐ οὗ “"Ηἰ5 Εἰς ἢ 65 ἢ 

,. ἍΝ ο κἶνοβ ἴἴ ; 1ἴ5 βδοθηπθ ψ}} Ὀς Ηἰς Κίηρ- 
ἄοπι “ ἰὴ σέογγ." ΑἸΙ 1Π15 Ροϊπίβ ἴο 4 γειναγὰ 
ποῖ ΠΊΘΓΟΙΥ ϑριγίῖιαὶ, Ὀιῖ ξαΐαγο δηά οἴογηδὶ 
(ποῖ, 35 ΤΊΔΩΥ ἱπιογργεῖ, ργθϑοπί δπα τἐπιρο- 
ΤᾺ]),---ῖμο “ τοννδγὰ ἴῃ Η άνθη "ἢ (Μαίί. ν. 1.2), 
(86 “ τοσοιηροῆςε ἂῖ ἴῃς ἘΚ ϑυγγθοίίοη οὗ [6 
5:1" ([νυΚὸ χιν, 14), Ψ ΒΙ ἢ ἴμς Ἰυοτὰ Ηἰπι- 
56] ργοιηϊδοά. ὍΤΒοιρῆ “ ἐυεγν ποοὰ ἢ ἴη- 
οἰὸς σαρί δίν νναπῖβ, [Π 6 ΒΙΡΡΙΥ Πογὸ ργοπηιϑοά 
5 ποῖ δαγίῃ!Υ Ὀυΐ ΠεδνοΠ)Υ,---[ἢθ [) ͵ 1νπὸ 
ἔυϊηθθ5 ἴῃ ὙΠΟ. ὁ ΘΥΘΙΥ͂ ποοὰ 584}} Ὀὲ 
ΒΙΙοά." 

240. ΟἸΚΟΒΙΝΕ ΑΒΟΕΒΙΡΤΙΟΝ. 

Δόαυ μμΐο Οσοά απά οἷν ἔαΐδεῦρ)] Α ἄοχο- 
ΙΟΡΥῪ ἱπϑρίγο ὈΥ ἴπ6 εἰθναίίηρ ργοβρθοῖ οὗ 
Ἰαϑὶ «.--- Τγδηϑίαῖο γαῖῃοσ, “"οὺῦσ θοὰ δπὰ 
Ἑδῖμοτσ,"- (ἢς ῥγοῆχοά αζί. ἀπά (ἢς βιιυδ)]οϊηρά 
Ργοῇ. δοϊοηκίην ἴο Ὀοΐῃ ποιη8. 80 Οδὶ. ἱ. 4 
(ἰπ τἰὲ Οτεοκ);--ορ. “τὰς Οοά δηὰ Βαῖδμογ 
οὗ οὖγ 1ογά," 2 Οογ. 1. 3; Ερῃ. 1. 2.(Ἁ. Ν. 
ἴῃ 186 ἸΑϊἴεγ ρίαςς, ᾿που ἢ ποῖ ἴῃ ἴπε ἔοστηρυ). 
-Οὔβογνο, “οι Οοά;," --οἵ, 45 ἴῃ αϑῖ υ., 
ὦ» Οοὐ;," ὝΠετγο, ἰη Ηἰ5 βρϑοῖδὶ γοϊδίϊοη 
ἴῖο ΗΙ8 Αροβίϊο, Ηὸ ν}}} γονναγὰ ἴπθπλ ἔοσ 
ΒΕΓ σο5 ἀοπο ἴο Πϊπὶ; ποθ, Ηδ ἰ5 βεῖ ἔοσιῃ 
ἴογ ἴπ6 σοτηπηοη δαογδίϊοι; οὗ Ὀθοζῇ. 

Ὅς σίογ"»}ῇ “16 80 ΟἽΟΥΣΥ " (νἹτἢ ἀτί., 45 
5114] ἴΏ 50} ΟἿ Δ5ΟΥΙΡΙΙΟΠ5,--- ἐς. Κ., Ἀοπι. χὶ. 16) 
-- 5611., 184 ρΊΟΥΥ νν ΒΓ ἢ 845 Ηἰ5 Αἰἰτγιθιῖο 
δηά ΕἸοπιθηΐ 15 ἤοῦΘ δϑογιθοά ἴο Ηἰπὶ: “ἐς, 
ποῖ “δε, Ὀεΐην διιρρ θα, 25 1 15 ἴθ τῃ6 
Ποχοϊοῦν δρρεπάθα (Μαῖίϊ. νἱ. 13) ἴο τῇς 
1 ογὰ 8 Ῥσυεσ. ὅ66 οἡ 1118, Βρ. Εἱρῃίίοοι 8 
ποῖθ οἡ Οὐ]. ἱ. 5. 

21-λῸ}. ΘΑΓΌΤΑΥΙΟΝΒ ΑΝῸ ΒΕΝΕΒΙΟΤΙΟΝ. 

21. δαΐμιε συν σαἱπὶ ἐπ Οῤγσ! ὕει] ΤῊΘ 
ννογὰ5. “1η (Ἶγίϑὲ [6511 ἂγὲ ἴο ὕες Ἰοϊπεά 
ΜΠ “ δαἰπῖ," 48 ἴῃ ἴῃ6 δχργοβϑδίοη (Ϊ. 1) 
“αἰπέν ἐπ Οργίδέ ὕδε ἢ (866. ἴῸΓ πιιπλογοιβ 
{πκὲ ᾿ηϑϊδηςοϑ, ὁπ]. χυὶ. 3, ὅς.) ;---ταῖμοῦ τπδῃ 
ν ἢ “ ϑαϊυῖο" (Ἰουρὴ Κοπι. χνὶ. 2λ: τ ΟοΥ. 
ΧΡ] 19. συ γροϑῖ [Ὠ6 ἰδῖῖοῦ σοπηθοίοη). “ δαλμε 
ἐπ Οὐχ σεσ Μοῦ] ΤΏΘΓΕΘΙΥ Ἔχργοϑ5 ἴῃ 6 
ΤΟΙ ΡΊΟΙ5 σμαγαςοίοσ οὗ ἴπε ρτεείϊης ; “ “«αἰη! 

ΡΗΠΙΡΡΙΑΝΒ. ΙΝ. [ν. 2ο---23. 

22 ΑἹ] τῆς 54ἰηἴβ βαΐαῖα γοιι, ςἢΙ ΗΚ 
ΠΥ τῃᾶῖ τὲ οἵ (ὑκεβαγβ δουςε- 
Πο]α. 

22 Τῆς ργᾶςε οὗ οἷγ [μογά 7εϑὺ3 
ΟἼἾγῖβὲ δὲ νυ τῇ γου 21. Απιεη. 

ἐπ Οργὶ ὕό " αἀάγοιδοβ ἃ ἴο ἴποθο ττθο 
ἐμανα δε ἡσπελίβεά πῃ ἢ γίϑὲ [6505 (1 
(ον. 1. 2). 

Τῶε ὀνείῤγοπ «αὐδίορ ἀγὸ «υἱὲδ᾽ »με] 861, 
ΤιΙπιοῖΐωγ δηὰ ἢ18 οἴποσ ἱπηηδαϊαῖϊο οὐαὶ» 
Ραπίοῃβ δηά ςο] ]θαριιθ8. Ηδ οὐῆβ ἴμοπὶ αἱ 
ἃ5 “" ὀγείῤγεη  ---γεῖ δεὲὸ 1ϊ. 2ο, 21. 

22. ,ΑΠ] εῤὲ «αἰπ] ΑΙἸΙ ἴδε ΟΠ γιβιϊδῃβ. οὗ 
Κοτης,---5 νν)6}} 25 ἴδε ρεγβοηδὶ δϑοβοςιδίθβ 
βροκθῃ οὗ ἴὴ ργθοθάϊης συ. 

εὐδὶφν ἐδεγ δαὶ γε 977) Οσιαγ᾽: ῥοιαεδοία) 
Νοῖ τρελθογς οὗ {πὸ [πλρογὶδἱ] ,αρεὶν (85 τὸ 
1.56 ἴῃς ννοσγα) οὐ Κιπάγοά, ποῖ οὗ ἴπθὸ Ρσςπ - 
τογίδη ψμαγά; Ὀιυϊ ρογβοηβ δοϊοηρίηξ, 45 ϑἰανεβ 
ΟΥ ἴγοθάμηθη, ἴο ἴπ6 ΡῬαδίδος οὗ Νεοτο. Τ 6 
ἴεστῃ “που βεΠο] ἃ ἢ 15 ννὸ}} σβοβέη ἴο ΓΕΏΔΟΥΣ 
(ἢς Οτεοκ ([μ4ἴ., “αν δα ἢ}; 45 Ἰηο μάτηρ 41} 
βιιςἢ, ἰτοπὶ οβῆςϊαὶα οὗ δῖ δος ἄοννη ἴο 
186 Ἰοννοδῖ πιθῃ.415.--ἶνε πότ ἰφασὴ τῆδῖ 
(6 Οοθβρεὶ, αἵ ἴῃς {{|6ὸ οὗ (6 ψτιης οὗ 
{Π|5 Ερ., παά γοδοιβεὰ ἴο ἴῆοβθ ννῆο νϑέγο, 
ἴη ΠΙΡΒΕΣ ΟΥ̓ ΆΪοΟνΟΓ σαραςγ, δδουΐ ἴῃς Ετὰ- 
ΡΟΙΟΣ 5 ΡΟΥΒΟη ; δηΐ, πη ἴῃς ννογά8. οὗ ()νίη 
(φυοῖορα Ὁγ Μογοτῦ), μβδά ““ρεποίγδιθα ᾿ηἴο (παῖ 
ΑΌΥ55 οὗ 4}} οὔπιο δηὰ 1ηΐδπ)γ."---“ Η ἰσίοιῃυ 
μ85 ἔδνν βίγδηρεσ Ἴοηϊγασῖθ ἴ8ἢ8ηὴ ψ ἤθη ἃ 
ϑδῆδννϑ 05 δι] ργεδοῃίηρ Οἢγιϑῖ ὑπάεγ ἴῃς 
νν4}}5 οὔ Νεγοβ Ῥαϊδαςθ." (ΠΏ θδὴ Ηοννβου, 
“11 οὗ 81. ῬΑ, ΧΧΥΙ.) 

ὙΝῊΥ ἴδθθε Ῥεσϑοῦβϑ Ἔβρεοῖδ!ν (“ ἙΠΙοΗ͂γ "ἢ 
βδοι αὶ βα]αΐε ἴῃς ΡὮΜΠΙΡΡίδῃ5, ἀοο5 ποῖ ἀρρθᾶγ. 
Βυῖ τὴς Αροβίϊοβ τηοῖΐϊνε ἴῃ ἰἰγδηϑπ την 
ΠΟΤ στεεῦηρ, 15 γεδά "Π γ ἐχρίαϊηθὰ. [1 ννουὰ 
σἤθοῦ [86 ῬμμΠρρίδηβ, 48 σεν ίηρ, (1) παῖ [6 
Οοβϑρεὶ μδὰ πιδάβς ἰἴ8 ννὰὺ ἴο ἴϊ6ὸ [πῃροσιδὶ 
σοϑηΐγο, (2) παῖ Ἔνθ ἰη ἴπῆ6 (ουτγί [ἢ6 Ἔχδιηρὶο 
νγ85 5εῖ οὗ τ ϑκίηρ ἃ}} ἴοσγ (Ὁ σιϑῖ, (3) ἴΠαΐ δί8 
Γοροτί οὗ {δεπὶ πδὰ ᾿ηϊογοϑῖθα ἐνεὴ ἀἰϑίδηϊ 
ΒΊΓΔΏΡΟΓΒ ἴη {ΠΕΣ ννο] λγο. (ἢ γγ5.) 

δε6. Βρ. {ΠΡ οοῖ 5 Ἰηϊογοσῦμρ ἀ156}5» 
βίοη (ΝοῖἊς, αυαγ, Ηοιμοῤοίά, Ὁ. 169, ἴῃ 
ννηϊςῆ, ΟΥ̓ σοπηραγίηρ ςογίδιη βορυ σγαὶ ἰἢ- 
ΒΟΥ ρτ[Ίοη5, οι ἴῃ Οοἱμ»ιδαγία ὭΘΑΓ Ἐ οπιδ, 
νυν 6 5αϊιζαιοη5 ἱπ τι. χνΐ., ἢ6 5ῆθνυ8 
1 ἴο θὲ ργοῦδῦὶο τπαῖ οὗ πὸ “ Ὀγείῆγθη "ἢ ἴῃ 
(πδὶ σπαρίοῦ, δοπὶὸ δὲ ᾿θασὶ Ὀεϊοηρεά το ἴδ6 
[πιροσῖ] “μιριάδα.:" ψο τπογεΐογο, δοῖηνῦ 
Κηονῇ ἴο {πε Αροβίϊδ 45 (σι ϑ[Δῃ5 τνῆεη δ6 
ντοῖς ἴῃς Ερ. ἴο {με Ἀοπιδηβ, Α.Ὁ. 58 ([ἢγθο 
6878 Ὀεΐοσγε 8 διτῖν] ἰη ΒΕ Οπιθ), πᾶ ὑγο]]} 
νο Ὀδοη Κηονν μὰ πᾶπιο, δ ἴδο ἀδῖο οὗ 

115 ΕΡ. (62, 63), ἴο ἴῆς ῬΒΠΙΡρίΔη5β. 

43. Το ργαζ οὐ ον Δογ ΤὨς “' σταος 



ΡΗΙΠΙΡΡΙΑΝΒ. ΙΝ. 

τυ δῖος Ηδ Ὀοξἴονν5, 8 ἰῃ 1ἢ15, ἃ51η 81} 81. Ῥδι}}}5 
ἘῚῬ 51|65,-- ἰῇ 41} ἢἰ8 του 8,---πς Ὀορὶπηίης 
δηὰ ἴδε οηά (ςΡ. Ι. 2).---ἰ. 

«υἱ γοὰ αἰῆῇ Ἀραά, “ΣᾺ γοῦςσ δρὶσὶΐ," 
485 ἴπε ννεὶρῃς οἵ ονϊάθηοε τϑαιυΐγεϑ. 

σα]. νἱ. 18; ῬΏΠΘπι. 25 ;---ορ. 2 Τίπι. ἵν. 22. 
Μοβί οὗ (πε οἵἴπογ Ερρ. επὰ νἱ ννογάβ 
δ᾽ ΠῚΠ]1Γ τὸ 1ῃ6 τοδάϊης οἵ Α. '. (45 αῦονο,- 
4130 οὗ Κθς.), ψθῖο πο ἀουδέ ννᾶ5 δάορίδά 
ἔγοτα ἃ ἀδβίσο ἔοσ 4551: π|}] 1] η. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΒ οα (ημ». [ν΄ 

8. γοζεζε  ἰοαυ)] Οὗ [6 τπιδην τπεοσίες (μδὲ 
δᾶνα ὕθεη δαάνδηςθά ἃ8 ἴο ἴπ6 βδεύβοῃ 80 δά- 
ἀγεβϑοά, οὔθ, ἤγβί ϑδἰδίθοἀ ὈὉγῪ Οἱεη. ΑἸεχ. 
(΄ ϑίγοπι., ̓  [11]. 6) ἰ8 ἴο θὲ ποῖεα ἴο ἰἴ5 
δἰσδηρθηεβ8,--ἰῃδί 581, Ῥαυ] 5 «ὐἱ7 158 τιθδηῖ ;--- 
νυν πο ἢ 8 ἱποοηϑιϑίοης ἢ δὶ δε 5ᾶγ5 οὗ 
Εἰ πιϑ6], τ αοτ. νἱῖ. 7, 8,--ηὰ νἱιῖρ (ἢ τηδϑο. 
δα]. γνῆσι. Ἀξδπδη δονενε (΄ δῖ. Ρδυ]} 
ΝΙ., Ρ. 148) δάορίβ 115, δά ἀΐηρ [86 οοη- 
ὁεοΐζυγε [δδλῖ [15 νυϊε νγὰβ 1.γάἀϊ' (Αςῖϑ χνὶ. 
14, 15, 40.) ΟΥ̓ ἰᾶνε βυρροσίοα (δα 
διμδαπά, οὐ ἴμε ὀγοίῤεγ, οὗ οης οἵ (6 ννοχηθῃ ; 
--θυῖ εἰ πεσ ἘΠΘΟΥΥ͂ [5 τοπδϑὶς ἰῃ [86 υβθῆςς 
οὗ ΔΠΥ ποίθ οὗ ἢ15 γεϊδίίοη ἴο οὴς οὗ ἴποῖὴ 
τοτὲ ἴδδη ἴῃ οἵοετ. ΟΥΟΙΒ δρδίη 8:. Ῥβείεγ, 
ΟΥ δ8,. Βαγπαδας, οὐ 8,. Ζμάε, οὐ ας (Αςἰβ 
ΧΥΪ. 19-.40). ὙΠΟΘΟΡΉΥΙ., ἐδ ῥαέίον (ἰὁ. 21--1.4).Ψ 

Οἰενιο 1] Οτίθη᾽β σἰδιεπηθηΐ 15 ϑυρρογίεὰ 
ΌΥ Εὐυπεδιυ5 ( Η. Ε΄... ΠΠ|..4, 15}, ΕρΙΡἤδηϊι5 
(' Ηκτεβ., ΧΧΥΊΙΙ. 6), [ἐτοπιο, "6 Ν᾽ ιγί5 1]. 
1.5), ἀπά οἴδιεσ δηςίθηΐ νυτῖεσβ. Ακξδίηϑί [656 
Ῥοϑινε δυϊ μου 5 15 ἴοὸ Ὀὲ 5βεῖ ἴῃς 5:|6ῆοδ 
οὗ ἰτοησιῖ8, πο, ἰῃ γος οὗ ΟἸεεηῖ Ἀ. 
(΄ Αἀν. Ηκπτοεβ., {Π1. ---5ὲς Ευ5οῦ., " Η. Ε;., 
Ν. 6) ἄοεβ8 ποῖ τείεσ ἴο {5 ν. ; 1ουρ ἢ ἢδ 
25 ᾿ιι5ῖ Ὀείογο οἰϊοὰ  Τίπηι. ἵν. 21, ἔογ ἴπ6 
τηοηϊίου οὗ 108 (ΒΡ. [Δοοῦϑοη, " Ῥαῖγεβ 
Αροϑῖ.,᾿ Ἰηἰγοά., Ρ. χὶ., ηοῖδ).---ἰῃ (6 58πὶ6 
Ῥαϑϑᾶρο, ἤπονγανοσ, ἢ ἀϊβι ποῖ ςοπηδοῖς 
ΟἸΙεπιεπῖ Ἀ. ν ἢ 8ιῖ. Ῥδυϊ, ΌῪ βίδιηρ [πδί ἢ6 
“ δά 56δῇ δηὰ οοηνεγβοά ν ἢ (συμβεβληκὼς) 
Πα Αροϑβίϊεβ "" (5ς1}}., δῖ, Ῥείεσ δηὰ 8). βαιῦ ; 

ἥσιο 7::..---Χοῖ, 11]. 

80 ἔαγ σοστοδογδίίηρ Οτίρθη. (866 Βυγεπηΐοβ, 
“ΟἸεπιθὴξ οὗ Ἐοπιο, Προλεγόμ᾽, Β΄, ἐ--τή. 
566 Οὔ ἴδε οἴδπεοσ ϑἰάς Βρ. 1 ἰρπιίοοι 5. Νοῖς, 
Οἰενεορ, " ῬΆΠΙΡΡ., Ρ. 166; 4150 ἴῃς διίίοὶο, 
Οἰεριθηὶ 9 Κογιθ, ἴῃ ὁ ϑια 5 Ὁ ἰοτἰο ΔΙ οὔ 
ΕἸ γβιίδη Βίορτρἢγ. 

ἐδε δοοξ.....) ΟονροΓ (΄ ϑοηηεῖ ἴο ΜΑΙ 
νυ ᾽), Ρουμδρ8 ποοηβοουϑὶγ, δάορίϑ {μὲ8 
[Βουρῆϊ,-- 

“4 ὝΠΟΣΕ ἰ5 ἃ Βοοῖς, 
Οἱ νυ ἢ ἢ ἴῃς ἐγε5 οἵ Οοά ποῖ ταγοὶγ Ἰοοΐς, 

Α ςὨτοηίοὶς οὗ δοϊΐοως Ἰυκῖ δηὰ ὑγρῃϊ ; 
ΤΆοΓα 4}} τὰν ἀεεάς, τὰν (απ ] Μάτσγ, βμίπο ; 
Απὰ 5ἴησε ἴδοὰ ονγη δὶ [μαῖ ῥργαίβε, 1 βρᾶγε ἴδ68 

τηϊηα.᾽" 

10. «υδεγεῖσ γ6 αὐεγὸ αἰ0] ΤὮς οοηϑίσυςοῦ 
ἀῦονθ ρίνεη, [που ἢ ἰγγορΌϊαγ, 15 ϑἰπιρὶς δηά 
αἰθαγ; δηά 5 δεῖζοσῦ ἴδη (ἢ δοπιθ) ἴο 
ΤΆΔ ΚΘ “ »ι6" ἴἢε δηϊεςοά,, (γδηϑβίδτπς ἐφ᾽ ᾧ, 
“γ)ὸγ «αυδονῃ ; "--- ΟΥὍἩ (8 οἴθεΓ5) ἴο ἴακο ἐφ᾽ ᾧ 
Δάνογθ δ! , “ ἐνθη 85.) ὙΠ τεϊδλί. ᾧ νου]ά 
ΤΟΡΟΪΑΓΙΥ πᾶν ἴοσ 115 ἀπίεοθά. [Βς βοηΐθησο τὸ 
ὑπὲρ ἐμοὺ φρονεῖν 1--Τ  ἰσἢ ννου]ὰ γιε]ὰ τ86 
ὉΠ. ΘΔηΪηζΖ Ταβι]ξ, ἦγε νεγ σατίηρ Οἡ δε Πα] έ 
ςαγρ ἴοσ π|Ὲὲ.} Βιῖ (Πϊ5 ἰ5 ἁνοίἀθβά ὉγΥ 
ΒΌΡΡΙγηρ “ΤΥ ἡγε το " (45 αθονθ). 

ΕΥ̓́ΕΓ τηλίὸβ τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ δεοουδβαῖ. οὗ 
οὈ᾽εςϊ δε φρονεῖν, ἀπά «πίεςοά. ἴο ᾧ,--- 
“γρ ρῥγοβρογεά δηρῦν, [90 45] ἴο ςοπϑί δῦ (δὶ 
τνῆϊο σΟΠΟΟΓΠ5 πὲ; ἴἢι5 οδίδιηηρ ἃ 
ΤΟΡΊΪΑΣ σοπδισυςίοη,---Ὀυζ ἃ ἑογοδα οηδ, ςοἢ» 
βἰἀοστίηρ [86 ροβί[οη οὗἉ φρονεῖν. 

ό4ι 



ΠΕ γίσοοσίς 



(ςΟΙΙΟ551ΙΑΝ5. 

ΙΝΤΚΟΘΟΌΟΤΙΟΝ. 

Ι. 
ῬΑΟΚ 

Ι. Οοἰοσ.εἰ . . 643 
ἅ. 8ι. Ραμ: γεϊαείοι 1 ἐ ευαν, 2τγοῦ- 

αὐέγ, ποί ἀϊγεοίν βεγτοπαὶ . 6423 
Δ. Ογεμνίαπες: «ὐδίεϑ ἐασισεά δίρε 10 

αυγίο. 644 
(α) δε “" Ρόγγχίαη δεγει " ό44 
(δὴ) ΤΡε εασε 97 Οπεείρες 644 

4. 8:. Ραμ: εαρίοϊν μοὶ ἱπεοησίείοηῇ 
αὐἱ ἤγεεάονε 0.77 εχίογπα! εο0)1- 
»γιμγεαίίοπ ό44 

Π. 

ι αεγίριίοη 977 Οοἷο.ς απ ἐδ 5 “εοπε)7 δ4ς 
2. γοῤαδίς ἰοοαἱ ἀπά ἐφρηρογαν αἱμν 

“ἰοπς ἐπ ἐδ Ἐρίμΐε, ν . 647 

1. 
1. ΜΟΝΟ [ῖδδ ψιηθδϑϑοβ οὗ (ἢ6 ἢγϑῖ 

στοαὶ Ῥεηϊθοοβὶ οὗ (με Οθυτοῇ, 
ἄν! οτβ ἴῃ ἀγρία ἀτα ταθτοηςα (Αςῖς 
;. το). ῬὨγγρία ΒΟΟῺ ΔΡρθᾶγβ διηοὴς ἴῃ 6 
ΡΙονίηςαβ οὗ Αϑβὰα Μίῃοσ, ἴο ψοἢ τῃ6 
Οοθϑρεὶ ννὰβ οατγι θὰ. Αξἴοσ ῃς (ουῃο]]} οὗ 
7Τεγυβαίθα Ῥαὺ] δῃρὰ ἢϊ5 σοι ρΔΏ]ΟῺ 5 ΔΓ6 
5814 το ανα ““ροης [ῃτουρῆους ῬΠἢτΙγρῖδ, 
δηὰ ἴ[ῃ6 τερίοη οἱ Οαϊαί4. 2 Αἴδσ ἢ]5 
ἀερασυτε ἔγοσα (οχηῖῃ δη Ερἤδϑυβ, Ὦς 
ΘΏϊΟΥΟΙ ὁ 4]} ἴπη6 σουηίγ οἵ Οαἰδία δηὰ 
ῬὨτυρία ἴῃ οσάθσ, βιγερι οηϊης, 4}} [ἢ 6 
ἀϊβοι 0165 " (ἀςῖβ χνϑ!. 23). 

Α ρἴδησο δ πε τὯδρ Μ1]}1} 5ηονν (Βαϊ, ἴῃ ἃ 
τ ἢ ρῥ]δίη, ναϊογεα Ὁγ [η6 Μοδηάοδυ, ψεσ6 
ἴἴτεα ἴον, διἰυδϊοὰ δἱ ἴῃς Ροϊηΐβ οὗ ἃ 
τὐδησίθ. Α ἰουπῆ, οα]]6α Αρδηιεα, ἢΔ5 
4150 Ὀδδθὴ τηϑηϊτοηδά, ([μδυδάςφη, “ ῬΏ1]1ΟΙ. 

ἘῚς νουϊὰ 6 πηογὸ δοουγαῖε ἴο ντιῖς ( οἱοββδα : 
Ὀυϊ, οη ἴῃς ψδοΪςο, ἰξ βεειηοα ῥγοίεγαθ]ς ἴο τεϊδίῃ 
{πὲ Δῃλ 11 γ ( ο]οβδα. 

Σ διελθόντες τὴν Φρυγίαν, ΑτςἰΞ χνὶ. 6. 
8 Εογ αγρυπιθηϊ ἴῃαὶ ἴπε Ἰουσηευ αἰ πού ἰῃ- 

οἰυάε ἃ Ῥδίβοῃδὶ νἱϑὶῖ ἴο (οἱοβθε-- -ψτῃϊςἢ, 85 
6 πιαϊηίαΐῃϑβ, 15 Ἔἐχοϊυάεα ὮὉγ ἴῃς νῃοὶς ἴοης οὗ 
5, Ρδὺ] ἴθ τς Ερίβι]ς ἴο ἴῃς (οἸἹοβϑίδῃβ---5ε 6 
Βρ. {ἰρμιίοοι, ΡΡ. 23, “(. 

ΠῚ. 
ΡΑΟΚ 

Τόε Ἐρ τες ἱμε 6. 648 
Ι. 11 »αὶπ αίμγε: ἀείεγηιπεα ᾿ ἐδουέ 

οὔ δε “" Ῥῥνγγχίαν δεέγε " 648 
2. Τὦὼὲ «ἱγίε ἰαγχεὶν ωβωεπεεά ὃν εδξ 

ἐδαγαείεῦ οΥ “4 ργιπείραΐ “μδ- 
͵,. 648 

Ἡσσιεε ἐῤγές οὐϊεοτίοπε 10 “δε αω- 
ἐδεμ οὐ οὗ δε Ἐρῥτἶς ἄγε τε- 
μίοά 649 

3. “4παἰγεῖς οὗ δε Ἐρίηεϊε Ιο δὲ Οοἶος- 
ὶ “ας. . . όξο 

Ιν. 

Ἐχίογπαὶ Του έιο ὶ . ὄξει 

Ἡδερτο-Οτεο., Ρ. 17γ}).) ὙΠ6βα ἴον, 
οὔσα οὗ Πηροτίδηςα, ΕΙΕ 50 ΟΪο56 ἴο ἐδοῇ 
οἴδοσ ἰμαϊ ἃ ἴτάνϑ]]ογ σουἹὰ νιπουΐ σοὶ 
ἀπ σα ΠΥ Ὧάνα ν]ϑι6ἀ [Π6πὶ ἴῃ [Π6 σουχβα 
οὗ ἃ 5ϊηρὶς ἀδύ, δῃὰ 4}}] ἴἤσγεθ δῖα τηθῃ- 
Ποηδὰ 1ἴῃ [ἢ15 ΕΡΊ5116 ---- νἱΖ. δοάϊςδα, 
(ο]οββο, δηὰ ΗἩ]οσαροὶβ (]ν. 13, 15, 16). 

2. ῬΏχγρια Νά ἰΔΙΡΟΙΥ δνδηρο]ζεά 
ὈνΥ ἐμμερηπε γί. 8ῖ. Ῥαὺὰὶϊ δὰ τηδάς 
σοηνοτίβ ἴτοπὴ [Ὧ6586 ἴὮχαα οἹ]65 οὗ ἴῃ 6 
1 γοὺβ, οης οὗ ψδοιη--- 561 ἃ παῖνα 
οἵ (ο͵οββε (ὁ ἐξ ὑμῶν, (οἷοΞβ5. ἱν. 12), 
ἘΡδρῆἢγαϑ---δα ργεδοῃθα ἰδ οβροὶ ἴο 
ἢϊ5 [6] ον ΟΠ] Ζοη5. Ηδ Πδά δὴ ονογϑίρῃϊ 
οὗ, οἵ δὶ ᾿θαϑὶ τηϊηϊβιοσοα Ἰδοσουβὶν ἴοσ, 
(ηὴ6 (ἢγχες οἰεἶ65 οὗ (οΪοξβϑο, 1υδοάϊοθα, δηὰ 
ΗΙεσαρο] 15 (ιν. 13). Ης νγὰβ ἃ ἀἰϊβοὶρὶς 
οὗ ὅ8ι. Ραυϊ, δηὰ πησὶ ἤν ἔοϊς ἴο 9ιῖ. 
Ῥαδῃ],---ἰῖκα δηοΐῃοσ ( οἱοββίδη, ἢ ΘΟ 
(νοσ. 2),.---ἰῥἰῃαϊ 6 ονεά ἢ15 νϑῖγ Ὀεὶηρ ἴο 
ΟΠ γίβι 5 τ] ϊδῖοσ (ΡΠ δηοη ν. 19)... ΤὴΘ 
Ῥᾶβϑᾶρε ἰῃ (ο]οβ5. 11. σᾧ (5866 ῃοΐθ) 5θϑῖὴ5 
ἴο ΤΏΔΩΥ ΟΙἹΠΏΟ5 δἰπλοβὶ ἀθοϊϑῖνα ἀραϊηϑῖ 
δὲ, Ῥδὺ} 5 ρούβοῃδὶ σοῃηπδχίοη ἢ ἴῃ 6 
(ο]οβϑίαη Ομυσοῃ. ὙὍΤὨΙ5 ἸΠίουθησθ 15, 

1 ΤῊε ἔδοῖ ἴπᾶὶ 51. Ῥδὰὶ πδὰ πενοσ Ῥδγβοῦ δ! 
566 ἰἴὼῃς (οἹ]οδϑίδαῃ Γδυτοῦ---ἀουδιεὰ ὈΥ ϑοϊὴθ 
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ῬοιθαΡΞ, 9. γοηρίῃοηθα ὈΥ οὐδβεγνιηρ τῃς 
ἀἸβεγθηῖ ἴοὴθ ροσοθρί 6 ἴῃ δὶ δά- 
ἄγαββθας ἴο σῆυτομαβ ψ ΏΙΟἢ ἢς Ὠϊτηβο] 
μαὰ 86θὴ δηὰ ἰουμάβα (ἐγ. Οὐαϊαῖ. ἰν. 
13; ῬΏΠΙΡΡ. 11. 12). [Ιζ 15 αυϊῖς ἴτὰς 
ἴπαι ᾿παϊνιάπα]5 ἅτ τηθηποηδαὰ δὲ ἴῃς 
αἰοβα οὗ ἴῃς (οἸ]οβϑίδη ἰεῖῖοσ. Βιυῖΐῖ, 1ἴ 
1 6 οὐβεινεᾶ ἴῃδὶ βϑνοσαὶ οὗ [Π 656 
816 τους Πα α προ ἴῃ ἴΠ6 βοσὶ οἵ ἴοῃε ἴῃ 
ΠΙΟὴ ψὰ ΨΠῖῈ ἴο ἰπεηάβ δρουΐ [ῃ- 
αϊνιά πα ]5 ῬΓΟϑυ Δ ΌΪΥ υπκηονῃ ἴο [ποτὰ 
(Ατιβίδσοῆιβ, Μάτουβ, [6505 [ υϑἴυ5, Πα 
ἷν. 10,11, 14). Οπαβίτηυβ δηὰ Ἐαρῆτγαβ, 
Βονανοῦ, ἡ ΓΘ Μ16}} Κπόντῃ ἴο ἴπεῖὰ (ν. 7, 
12). [τ )Ὧ45 Ὀδδη βυρροβαά [δαϊ ΤΙΠΔΟΙΏΥ 
(5: ΠΡῚΥ Βροκθη οὗ ἃ5 Τιμόθεος ὁ ἀδελφός 
ἰ. 1) ἸΏΔΥ ὕᾶνα Ὠδά δὴ δοῖϊνα βϑῆδσε 1ἢ 
ἰαγίηρ ἴπ6 ἰουπάαι!οηϑ οὗἉ {ΠππῚὉ οἰ γυΓΟἢ. 

4. Τῆς Ομυτοῦ οὗ τῆς (οἰοΞβϑβίδῃϑβ, 
{πεη, ἢ νὰ δῆορὶ ἴῇς σομοϊυβίοῃ οὗ 
τηοάδγῃ Οὐ Ο5. ροηοσα ν, γὰ5 ποῖ ἀϊ- 
ΓΟΟΙΎ πα ροΙβΟΊΔ}}γ Τουηἀ δα ὃγ ὅ8ι, ΡῬαυ]. 
Βυϊ ζσο οἰτουπιδίδηςε65 δὲ ἴἢ15 ἴπγ6 σαυδοά 
Ὠἰτα ἴο Ἰοοῖκ, ψ ἢ σρισιτυαὶ ραζΖε, 50 }}} 
δῃὰ αϑδοϊομαίεϊν ἴο ἃ Οδυγοῦ ΜΏΟΒα 
ΤΑΘΙΏΌΘΙ5 6 Πδά ηοΐ 566 ἢ τῃς γα οὗ 
[Π6 δὴ (11. 1, 5). (1.) Α νι δῖ ἐΤοπὶ 
ἘρΑρῆχαβ δα δ)]εὰ ἢϊπὶ νὴ αἰ 5ἴΓ655. 
71} ΟΒυγοὶ οἵ ἴῃς (ο]οββίδῃβ νὰ5 Ἰμάδεά 
ίτεα. ἴτοτῃ δ ἐρογοφγ. [τ ςἰοοά ἴῃ ἃ ἔδισ 
οτρδηῃϊζαϊΐοη, ΠΟ σάνε ἴθ Αροβιὶς 

᾿ρ᾽δάβυσθ.ι ΤἬοτο ψὰ5 ποῖ ψα Πρ ἃ 50114 
σοτα οὗ οὈδ]εςῖῖνε Ὀε ϊεῖ (5666 ΟὨ τὴν τάξιν 
καὶ τὸ στερέωμα, ( οἷοβ5. 11. 5, 5..). 5681], 
[86 ΝΘΙῪ ΔΓ ΜΏΙΟἢ Ὀ]ονν ονεσ [ἢ6 Τγοῖιβ 
---τὀΙἐἑἐ οἱὰ τυὐδαϊοης οὗ (ἢς ρΐδοο--- ἰὴ 6 
ἰηϊογηλχίυτε οὗ 7 ν ]5ἢ δηαὰ Οεμί]ς εἷθ- 
ΤΙ Θηϊ5, δἰαττηθα ἢ. Εοτ 6 Ὠρασζά οἵ ἴῃ 6 
ἰοτι δ ὺ]ς στον οὗ ἃ ρθου δεῖν σοπλ- 
ρουηαδα Οποβίϊς ἤΘΓ͵ΟΘΥ ---Ῥα ΣῪ ρῬὨ]]οϑο- 
ῬὮΙΟΔΙ, ῬΑΓΌΪΥ [υἀδϊΖίηρ, ΡΑΙΓΕΥ δηρο]οὶδ- 
σοῦ ΟΥ ἀδ] Ο ΟΪδίγου5--- ὙΠ Οἢ δα ΔΙΒΘ ἢ 
διηοηρ [Π6π|, Δη4 νγᾶ5 [ευτ ὙἹρ᾽ ΞΟΠ] 6 ὉΥ͂ 
115 ατήάθηϊ ὑσοβθ για (11. 8), δῃὰ 115 ἀ6- 
τηΔη 5 [οΥΓ Δ} διιβίεσε δϑοθίοίβιι (11. 23) ; 
αἰϊτλοηρ οΟἴθοῖβ ὈΥ 115 οἰαϊπὴ5 ἰο ἀδρίῃ 
Δα τηγϑίϊς Ἰηϑιρῆς (11. 8, 1,8... 866 οἡ 
[}158 5 ῦ)εοῖ, Νοῖεβ “γα ΟἹ ἰϊ. 8, 549Φ.). 

οοτησηθηϊδίοσθ---τγας αἀνοσεῖοα ὈΥ ΤΩΔΩΥ ἀποϊοηῖ 
ἐχροβίϊοιβ. Ἐκ. ἴδε δυίμοσ οὐ ἴπεὶ ὁ  πορβ. 
ϑογρῖ. 5.᾽ αἰϊγτιθυϊοὰ ἴο Αἰμδηαϑῖις τος. οὗ 
115 Ἐρίβιϊς, ταύτην ἀποστέλλει ἀπὸ Ῥώμης, οὐχ 
ὁωρακὼς μὲν οὺς, ἀκούσας δὲ περὶ αὐτῶν. 
(Αἰμδηδβ. Ορρ. ἱν. 420, οἀϊῖ, Μίσπιο. 80 Ρεϊαρ. 
(αρυὰ 5. Ηϊετοῦ) “Τῆΐβ ἢ6 Ξἴονβ ἰ. 4, διὰ 
ὙΡΗΙῈ ἰϊ. 1." -ὀῊὕῖἷ͵ἷὴνιεοάοτε οἵ Μορπιιαριία, “ ΜιηοΥ 

ΡΡ. οἵ 81. Ῥδῃ],᾽ Ὁγ ΤΠ. Β. ϑννεῖς, 1. 252. 
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(2.) Αμοῖδποσ οἰγουτηβίδπος Ὑἢςἢ ἀϊτοςιδαᾶ 
σὲ, Ρδυ]}}5 1πΠουρἢϊ5 τοννατάς (οἱοβϑθα νγ»45 οὗ 
ἃ ἀϊθογεηῖ σμασζαοῖοσ. Α 5ἷανθ, Ομ δβίτηιϑ, 
δὰ ἢεὰ 8ἃ5 ἃ ΠΙΏΔΊΎΔΥ ἴὸ Εοτη6, εἶπες ἴο 
Ὦϊα 6 ΒιτηβοὶΓ 1 τς βοϊτυάς οὗ ἴπ6 ρτεδῖ 
αΕἰἴγ, ΟΥ ἴο 8ε6 88: Ῥαυ].. ὙὍΤῆτες ΕΡΊ 5116 5 
ΕΙΣ τ ςᾺ6ὴ δῃὰ ἀσβθραίομεά, οὔς ἴο 
(οΐοββθε, οὴς ἴο 1, ,δΔοάϊςοδα, οὔθ ἴο 8ῃ 1ἴἢ- 
ἀϊνιάυα! (ο]οΞβϑίδῃ, ἴῃ 6 τηδϑίου οὐ Ομ δ5ι- 
τΩ0}5---ΠΠ]οοη. ὍΤηδ σἤυσοῆοϑ οὗ τῃς6 
ἴννο ΟἸἴ165 ΘΙ͵Ο ἴο Ἔχοῆδηρε {πεῖς ΕΡΊ51165 
ἴοτ τῇς. Ρυγροβε οὗ ρυῦ]ις τεδάϊηρ ἴῃ ἴδ ς 
8556 10 ]}Υ (ἰν. 16). [{ 56 ετηβ ἴῃ ἴῃς Ππιρῃ δεῖ 
ἄεγστεθ ῥγοῦδοϊς ἴμδὲ πε ἰεϊῖεγ οὐ ν Γἢ 
ἃ ΟΟΡΥ Να5 βεηΐ ἴο 1,δοάϊοθα νγὰ5 ἃ ϑοσῖ 
οἵ εἰσουΐασ ἴο ἴῃ Αϑδαῦς Οσῃυσοῆθ5, δηὰ 
(ῃ6 ϑατὴς ΨΏΟὮ, ἔσοτῃ ἴπε τηϑισορο ἢ 
ΟΒυτοῆ, ραβϑθὰ ἰηἴο ἴμ6 (αποη 85 ἴδ 6 
ἘΡΊ51|6 ἴο ἴτε Ἐρμδθίδηθ. Τῆς (ο]ο09» 
8145 δη]ογϑὰ τῇς Ὀ]εϑϑίηρ δῃὰ ὑπνερα 
οἵ 8ῃ ἘρΙ51|6 οὗ ἰμεῖγσ ονῃ. ὙΠῸῪ τϊρῆϊ 
Μ06}} Ὀ6 σοηΐοῃΐ ΜΠ (ἢς 1,Δοαϊσθδῇ ΘΟΡΥ͂ 
οὗ ἴῃς ΑΡροβιὶε5 οἰγουϊατ. ἢ 

4. ἴὶ μᾶ5 οἴδῃ δρρεαγθα ϑςοιηονῃδῖ 
ΡοΙρΙ οχίηρ ἴθδὶ τῇς Αροβίίθβ, ψἢ}]}6 ἴῃ 
σΔΡΌΝΙΥ, 5ῃου]ὰ αν θδδη 1ῃ ἃ ῬΟβΙ ΠΟΣᾺ 
ἴο β6εηἀ τηδοϑδαρὲα δηά ]Ἰοι[οῖβ ἴο ἀϊοίδηϊ 
ΟΠυτο 65. Βιυῖ 5ενοσαὶ ρδϑϑᾶροθ ἔγοτμ 
1ῆ6 ΕρΙΞ51165 οὗ ἴῃς (δρινν σοηῆπῃ ἴῃς 
δι ρας οἰοβίηρς οτγὰς οὗ ἴῃ6 Αςῖβ οὗ ἴῃ 6 
ΑΡροϑβίϊθϑ, δῃᾷ ϑῇου τῆδῖ ἴοῸσ ἃ σοῃϑιἀοσ- 
ΔΌΪΘ ρατί οἵ ἴἱ δὲ ᾿δδϑῖ, 88, Ῥαὺυὶ] εου]ὰ 
ἰΘλοἢ τῆς [Ὠ]ηρ5 ΠΙΟἢ σοησοτῃ ἴῃς 1, οτά 
7ε505 Οηγϑὶ ψ 411} ὀηβάσι νὰ  [ἢ- 
ουἱ δύπώγαπες (μετὰ παῤῥησίας, ἀκωλύτως, 
Αςῖβ χχνὶ, 421).. ὙΏ16 ψαϊηρ ἰοσ τδ6 
ἀδῆπηϊία Ἰυάρτηδηϊ οὗ ἴΠ6 Ετηρετοῦ 5 ἰΠ- 
Ῥυηδὶ, ἴοὸ ψοἢ ἢς Δα ἀρρεαϊθὰ, 6 
δη͵ογδὰ 4 στηδάϑυσα οὗ Ἰπηάυϊροηςς, νὨ]Οἢ 
ΔΡΡτοδοῆεά ἴο ΘΓ 1 90Π)6 τοβρεοῖβ. 
Α ἴοι οἵ ποηὰς γσαϊπμεγοα τουηᾶ 11, 
Νενν δοαυδιηΐδησοθ δηὰ ἀἰϊἴβορε5 ΤΟΙΣ 
ἰουηᾶ, εϊεραῖοβ οατηα ἴο ὉΟΠ50} ΟΥ ἴο 
ΒΥ ΡαΙΠΙΖῈ ΠΌσῚ ἀϊθίδαϊ σἤυσοῃθ8. Ιΐ 
ΨᾺ5 ἃ Εἰγοΐθ, τ ο96 ΤΟΙ ΌΘΙ5 ΤΟΙ͂Ο σοῆ- 
[0 8}}Ὁ ΟὨμδηρίης ἀπά ἴῃ τποῦοημ. [{ νγ85 
τηνε ΌΥ ἴῃς οοπιηρ δηὰ ροϊηρ οὗ 

1 ὅ66 ποῖρ ἡηῃργα οὐ ἷν. τ16.5. 1ΐ τῦδυ ὃς δά ἀεὰ 
{πα (δε ἔοστῃ οὗ ἴῃς Αροβίϊεβ Ἴχργεββίου δῦουϊ 
τηϊς. Ἰοϊτευ- ποῖ τὴν πρὸς Λαοδικέας, Ὀπὶ τὴν ἐκ 
Λαοδικείας---ἰεὰ (ΟὨγγοοβί., Τβεοάοτε οὗ Μορ- 
βυοοῖία, ἴμ6 Ῥεβηϊϊο νοσϑίοη, δῃὰ οἰδεῖς, ἴο Ξὰρ- 
Ῥοβε ἴδαῖ ἴῃς Ερίϑιϊς ἴῃ αυσκίίοῃ τρῶς υυτιτθ ὈΥ͂ 
16 1 ,λοάϊςεδης ἴο 81. Ῥαυϊ. ΤὮς ἤτγβιὶ τηεαῖίοῦ 
οἵ τῆς ἰοτρεὰ ἰεἴἴον ἰ5 ῬΡσοῦδο]Υ ἰῃ ΤὨεοάοτε οὗ 
Μορπυεβίία (εἀϊ!. ϑινεῖς, Ρρ. 310-311). 86:6 
αἰσο ]αςοῦὶ (Ῥτγοαῦα. δά (οἱ. 1, ἱν.). 



ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ἸΠ]ΌΪΓΟΙ5 δηὰ τησϑϑοῶροῖβ.Ό [Ιἱ Μὰβ8 ἃ 
ΒΟΟΙΘΎ δὲ οὔςς ἰοῦ ρτιοραχαϊϊηρ [ῃς 
(ο5ρ6] ἴῃ οσείση ρᾶτίβ, ἀπά ἴοσ ἀξερβη- 
ἱῃσ τῆς εορὶ Πίυ4] 1 οὗὨ 115 τηθηΌ 6158 --- 
ἃ 50Ποοὶ οὗ Ομ τ βίη ΤΠΘΟΪΟΡῪ δηὰ 
ΟΠ πβδη τη 55: 0ῃ 5, 056 στοαλῖθϑί Π115- 
ΒΙΟΠΔΙΥ Μὰ 4150 115 πηάϑῖοι [ΠΘΟΪΟρΊΔη. 
Τῆς “Ἰοάρίηρ," (ξενία, Αοῖς Χχν]]. 23}, 
ἴῃς ρίδος ψἤεσα ἢ6 ννᾶ5 ἴῃ “ ἔτες οιιβίοαγ," 
Ὀεοᾶπια ἃ οσἤστοῃ. [Ι͂π ῬΠΠΠΙΡΡΙΔΗ5 ἰἴ 15 ἃ 
ΒΟΊΓΟΘ οὗ ἸΟΥ̓͂ ἴο ϑ8ῖ. Ῥ41} τῃδὶ 15 ᾿πὶ- 
ῬΓιβομπιθηΐῖ, 411} ἢ19 ργαβϑθηΐ οἰγουτηβίδῃοαϑβ 
(τὰ καθ᾽ ἐμέ), ταυκὶ τομἀ ταῖῃοσ [ἤδη οἴδοτ- 
μῖϑε (μᾶλλον) ἴο [6 ῥτόρταθβ οὗ ἴῃς 
Οοβρεὶ.Σ ηεη ἃ πιδῃ 50 ρυζγο, ἰΘηογ, 
δὰ ποῦΐϊδ, ρχίνεβ ὑὉΡ ἐνειυτηρ ἴὼὺσ ἃ 
σάι56, δἰἰδηίίοῃ τηὰδὲ Ὀς6 οΔ]]εα ἴο Ἰἴ. 
Τῆς ἱπρτγεϑϑίοη οἵ ἴῃ δϊρῃ δηΐδυ- 
βἰαϑτη ραϑϑθα ἴγοπὶ ἤθαῖῖ ἴο ἤθαστί.0 Τὴδ 
οἰδίηβ ψῃϊοἢ 6 Ὀοτα ““Ὀδοδτηδ πιδη]- 
ει ἴθ (ὨΠ5:." ἘὩΤῆς 5ο]Ἱάϊεσς οἵ τῃ6 
ΕἸαρογοτβ Ὀοάγ-υᾶτά, πῆ μαὰ ἴο 
Κοεὲρ ναῖσῃ ονοῦ Ὠϊπὶ, 5ὰνν ἴῃ 6: ἴῃ {ΠΕΣ 
τεϊδίοη ἴο Οἢχιϑι. Ἐδοῖ σοὶ οί, ἀδὺ ὉΥ 
ἀδγ ἰο]ά ο, δΔαάεἀά ἴο ἴΠ6 πυῦοσ. Νοῖ 
ΟΥΪγ νβ τῃϊ5 ψιῖπε85 ρσίνθη ἴο [ὴδ 
Ῥτγρῖοσγίδῃ Ουδτγά----ἰς νὰ 5 ρίνἝη ἴῃ ἃ 5686, 
“ὸ 4}} [ῃε τεϑὶ οὔτις οἰτγ ἢ (καὶ τοῖς λοιποῖς 
πᾶσιν, ΝΟΥ. 132), 50 τῃαῖ [ἢ6 ρστραῖ Τ᾿ Δ] ΟΣ 
οὗ Ὀοϊονοῖβ (τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν, 
νοτ. 14) δοίυδ! γ δοαυϊγοα ἃ 5 ΓΟΏΣΟΣ σΟΠ- 
δάξησς ἔγοσῃ ἢ15 νϑῖῪ Ὀοπάβ. ΝΟΥ͂ γγ83 
[15 411, ΟἿΙδδβ δῃάὰ πιοϑϑαρεβ θθρᾶῃ ἴο 

1 Τῆς ἰἴαδησυᾶρε ρορυϊασὶν υϑεὰ ἀροὺῦϊ [ἢς 
““ ῬΕΠΙρΡρΡίαπς, ἰῃς Ερίμιςε οὗ 1ΟΥ, Ὀεΐησ ττιτοδα 
ἔτοτα ἃ ἀυσηροοη,᾽" δῃὰ ἃ πιὶϑαρργεμεπβίοῃ οὗ 51. 
Ῥαυὶϊς πῃηραηΐϊπρ ΨΏΘη ὃς βρεᾶκβ οἱ ἢὶ5 
“4 φῃδίῃϑ ᾽᾽ οὐ οὗ ἧι Ὀεΐπρ ἃ ΡῬγίβοπεσ, Ββανε ρίνεῃ 
τίδε ἴο ἃ οἊοηίυδίοα, ψηϊο δδ5 οδυβεά ἴΠπ6 
αἰ βίου τείοιτοά ἴο ἴῃ [πἰ5 βεςϊοῦθ. Τδς 
ἀυηρεοα οαπια ἰαῖογ ἰῃ [ἢς ΑΡοϑβι]ε᾽8 οδσγεοσ. 
Τῆς ““Τυ]αηυπ,"" τδς Ἰονεβὶ ἀερίῃ οὗ ἴδε 
ἹΜαπιοσίίης ῥτγίϑοῃ, Ἂἐχοαναϊοὰ ἔγοπι (ἴῃς ἰυΐα 
πάθον (6 Οαρῖϊοὶ, πᾶς δε νἱοϊϊοά Ὀγ 
ΦΥΕΓΥ οὔε ψὯο ὀπίετα ἴμῈ [ἰπ|6 ΟΒυτοῦ οἱ 5. 
Ῥιεοῖτο ἱπ Οαγζοεγο. ὙὭεγα ἴπς πιοπιοσῖες οἵ [δ 6 
(αι παγίλῃ οοπηθρίγαϊοτβ, οὗ ᾿υσυτγῖῃα, οὗ 856- 
ἦλῆαβ, οὐ δϑίπιοῆ Βαγ- Οἴογας, ἃσε ϑίγδῃρεὶυ 
ὈΙεπάεὰ τὰ τς οὈϑιϊηαϊς ἱγααϊκίοη ἴπαὶ 81. 
Ῥεῖος ἀπά ὅ8ι:. Ραὺὰὶ σεῖς Ὀουπὰ ἴο ἴῃς Ὀ1Π1ΔΓ 
Ψ ΟΝ ἰ5 ροϊπῖςὰ οαὐἵ. Τῆς οχίοσηδὶ ἰεαίυγεβ οὗ 
ἴῃς ““ Κοῦυτγ ᾽᾽ τε εἰοψιυθηῖγ ἀςδοτ Ὀεἀ Ὁγ 54] υ5ὲ 
(εαπηετα ἰαρίἀεἰ5 ἰογπιοὶρυ5 νἱηςΐα ; 56 ἱμοῦϊῖα, 
[απο τὶς, οάογα ἴσεάλ, δἴχυς ἰογγὶ Ὀ}]}15 6)5 (Δοῖε65 
--Οὀαἰ ἔμ. 1Ν.); τς ρεηεγαὶ ἱπιργεββίοῃ ἢδ5 ὈΘθῺ 

ΨΟΓΠΙΪΥ οαυρῆξ Ὀγ Ὠιοκεης ἴῃ ἢ15 ποῖδβ οἵ 
5 ἴουγ ἴῃ Τἰαἰγ. ἍΝ ΙὮ σους ἢ ἃ 5ροῖ {86 Ερί5116ς 

᾿ οὗ ἴῃς ἤτοι Κοϊχδῃ οδριϊν} Ὑ οἀπ πᾶνε ΠΟ οοπ- 
Ὠσχίοῃ, ἤουενοῦ ΒΙΓΟΏΡΊΥ ἰΐ ΤΥ Ῥγοβθηϊ [50], 
8ἃ5 Ὅ τεδά, 2 Τίπι. '. 8, 12; ἰΐ. 9; ἱν. 6, 8 
((. 1 ϑ8ι. Ρεῖοσ ἱ, 12-16. 

. 
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σομς ἴο δηᾶ ἴσο. [ἴἷἢ οτδ ρᾶϑϑᾶρὲ οὗ 
ῬΏΠΙΡΡΙΔἢ 5 ἢ ἰ5 ἢ}}} οὗ ἃ ἸοΥ νοι Ὧδ 
Κηονβ 15 ἄῦονε ἡδῖυτε (ἐχάρην ἐν Κυρίῳ, 
ῬΉΣΠΡΡ. ἵν. 10) οὐ δοςσουηΐ οὗ ρῥγϑϑθηῖβ 
86ηῖ ἴο δίπι ποτ ΡΏΝΠΡΡΙ. Τὸ δβοζὴβ 
1ἴ ἢᾶ5 βϑοπιδά, το οὔθ Ὀδδυῖδι ποσὰ, 
85 ἴᾧ τῃ6 ῬἈΝΙρΡρίδη ἀερυϊαῖίοθ δὴ 
Αττινεὰ ἢ ΤΠδῖγ σι ἤθη [6 Ὀτοδίῃ 
οὔ [π6 [ἰ4]ίδη Ξργίηρ ψγὰ5 οἡ (ἢ οἱὰ τηδῃ᾽ 5 
σἤοοΪκ---ας [{116ὸ ᾿πουρμῖ οὔ λοπλ 45 μαν]ην 
μὰ ἃ σρτίηρ-ῖ κα Ὀυγεοῖ οὐ ]ονὶηνρ σΑγα δἴϊοσ 
ἃ Μ᾿ΏΟΙ οὗ υ}ΠΠἸηρ πέτα] 685. Νοῖ 
[ἢδὶ {ΠῸῪ ψοτα ψιτουϊ Ἰονηρ οαγα. [ἢ 
σας [εἸῖ, (καὶ ἐφρονεῖτε, 455 το αΪγ γοῦ 
ἀϊὰ 50 τῆϊηκ δηά ἴδθεϊ, ἵν. 1ὸ) ὑυῖ ἴῃ6 
βΒ6ά80η οὗ Θχυῦογδησα γΔἅῪ8 ποῖ ΟΟΙΏ6. 
Τῆς “ νἹηΐεσ" οὗ ἱπδοιίοη ἔσο ἴῃς Οἢ}}}} 
οὗ οἰτουτηθίδηςσα5 ἰΒ τηδᾶὰθς “φίοτγοιϑ 
“φγίιρ" ῖἴο Ὠϊπι. [τ ψουϊὰ 56 ἴσγοτὶ 
(ἢ15 ραϑϑαρα ἰδδῖ, δε ἃ Ἐπ|6, σοσίδιῃ 
τοβι οτοης ' γα τειηονθαά. Νοπα οὗ 
(οβα ψῃο οΑπιὸ ἴγοπλ Αϑία Μίμῃοσ, οὐ 
οἰβονῇεγο, ἴο νἱϑιῖ (ἢ τηλϑῖοσ, ΟΊ ἱτὩ- 
ΡΙΙσαϊεὰ νι Ἀἰπα, οὐ συ πιο ἴο ΔΗΥ͂ 
ταϊμαῖα ροΪΊος ἱπβρεςίοῃ, οὐ ΟὈΪσεα ἴο 
ΔΌΡΘαΥ ἢ παι. ΤἬΏΘΓΙΕ ΠΊΑΥ ἢάνα ὈΘΘΏ 
ΒοΙη6 οδυϊΐΐοη οὐϑεινεὰ δῦουϊ ὙΠΈΗΣ 
οογίδίῃ ἔδοϊβ ; Ὀυῖ, οα τῇ6 ψλοΐθ, [Π6 γα 
Ὰ5 ὯὨΟ Γαι ΠΟΓΊΟ ἀραϊηϑβῖ βεηἀϊηρ ἰεἰοτ5 
ΤῊ το δαηγίβϑίοη οἵ Ά {πεηά9--- 18 
εἰγοῖα οὗ ψῃϊςἢ νὰ Καον βενεσαὶ Ὡδῖηθ5 2 
-ὠἶαις βεπάϊης οὗ σις δηα τηθϑϑᾶραϑ [0 
δηὰ ἴτο---νοῦἹά βϑοθπὶ ἴο 80οΥν [ῃδΐ [ἢ6 
σΑΡΌν, ἴογ ἃ σοηῃϑιἀθγαῦϊα ρεποὰ αἱ 
ἰεαϑβῖ, νγὰβ ποῖ νεῖ τὶροτγουϑ.ὃ 

11. 
:. Ουϊναζά 5ΟΘΏΘΙΥ ἰεᾶνοϑ5 {116 ᾿π ρΓ65- 

ΒΟ ὩΡΟῺ [ῃς ἰεἴῖοτβ οἱ δῖ:. Ῥαὰ]. Τῆς 
τηοϑβῖ νἱνϊὰ δηά δοουταία ἀεβοτ ρου οἔ ᾿ΐ 
ΒαταΪγ πιᾶῖκαα 5 ἀπάοτεῖδηα ἀπε Ὀεῖίοτ. 

1 ἀνεθάλετε : ἀναθάλλω ἴῃ ΤΧΧ. ἰ5 υξοᾶ ἰγΔηΣὶ- 
ἄνοϊγ ἢ δοουξαῖίνε οὗἨ την Ῥτγοάυςεά, οἔ. 
Ἑςεῖος, χὶ. 18; Εζεῖκ. χὶ. 24, κιτ.λ.---ἴὴ ἴῃς ςου- 
δἰγυςῖ, ἀνεθάλετε τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν, πὸ 
ἰπβηἰ να πιᾶγ Ὀς τιδάς ρσγαπιπιδίοαΠ}Ὺ δαυϊναϊοηϊ 
ἴο ἃ κυνϑίδηιϊϊνα ΌὈΥ τπιθβδῃϑ οἵ ἴῃς δτίοὶς (ΝΥ ἰβεσ, 
Ῥε 1ἢ|, 88 χ]ῖν. 4, Ρ. 340). Εοτ ἃ ἀϊβεγεηΐῖ, ἀπά, 
τορι ἶγ, ἴσας δχρ᾽απδίίοη, 958ες Νοῖεβ ου 
ἈΠΙΡΡ. ἱν. 10. 
3 Ἐμοίαν, Ματεῖς, Ταὐἱο, Ατϑίασομας, Τγ- 

οδίοδαθβ, [6505 Τυκίυς, ΠὨειπιεῖσα5 (ογς [επηδ5), 
Οπεβίπηαθ. (ΡΠ πὶ. ν. 24; Ἐρδαβ. νΥἱ. 21; 
(οἷοΞ5. ἰ. 1; ἰν. 7, 10, 11, 14.) 
δῶρ. Αυὐυνδέ, δἤἔεί. ὧδε ερΜΗΟΣ δ 

ΛΑ ρίέτε, Τοτα. 1. Ρῃ. 64, 65. 
“᾿ (ομίγασί Οοεῖῃε᾽ 9 Ξαγίηρ : “Ἧς Ὑ80 τ ῖβΠ 65 

ἴο ἀπάογοίαῃα ἴῃς ροεὶῖ τουβί ρὸ ἴο ἴα ροεῖ᾽δ 
ςουηῖγγ.᾽; 
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Μοτα δϑρεοϊα!] ν 15 [ἢ15 ἴη6 οα56 ψ ἢ 
8δῃ Εριδῖῖα ψΠΙΟἢ ὯδΔ5 50 1{||ὲ παῖ 15 
ῬΌΓΣΕΙΥ Ἰἰοοαὶ δηὰ ρβϑιβοῃδὶ ἃ5 ἴμαϊ ἴο 
[ἢ6 (ο]οΞβϑδίδῃϑ. [ἴ 566 πη5, ἰῇ βδοῖῖθ ἀ6- 
δτεα, ἴο βίαπα διηοὴρ ἴῃ6 ΟἴμΟΙ ὙΠ ηρ5 
οἵ 81. Ῥαυ], κα τὴς οῆαρα οὗ ἴῃ6 Αροϑιϊβ 
81, ] μη ἴῃ τῃ6 νἱδίοη οἱ ([ῃΞ ρτεαΐῖ [{4]|14 0 
Ροεῖ, ψιπουζ αἰ συ Ἰ5ηΔ0]6 Ὠυπλδη [8Δ- 
ἴυγεβ, ἴγοπη ἴῃς Οἷαζε οἵ ἴῃε ρου οἵ 
Ομπϑὶ ἴῃ ΠΙΟΏ ἰἴ 15 ᾿πηπηεῖβεα. “ΤῊΘ 
Ροτίοη οἵ ἴῃς ἰοΐ οἵ [πε βαϊηῖς" οὗ ψῃ]οἢ 
Ὧδ Θρεδκθ 15 ποῖ αἀδβοσι θεὰ ἰζοῖη ΠΥ 
ΤΩΘΠΊΟΤΥ οὗ ἴῃς ρ]ογίοιιβ ἰδηάβοδρε οἵ ἴῃ6 
ΥΔΙΙΕΥ οὗ ἴπεῈ Μεάμαεσ δπὰ γουβ; ἷἱ 
“ποτ ἴῃ ἴῃς Πρ" Ὠ]Οἢ 15 υῃογραῖθα 
(.. 12). Βαυῖ τῃ 6 τερσγεβεῃιαῖοη οἵ ἴῃ6 ουΐ- 
γναταὰ βυτγουπάϊηρα οὗ [Πο056 ΨὴῸ ἅττα δά- 
ἀσθϑοθὶ ἴῃ ϑουιρίαγε 15 ἃ σύν οἱ [ἴῃς 
ταοήθστῃ 5ρὶπῖ. ϑυςῇ σαργθϑθηϊδ[! 05 
ΘΏΔῸΪΟ ἃ ἴο υπαοχοίδη ἃ Ὀδιῖοσ, 1 ποῖ [ἢ 6 
ττιῖοῖ Ζγεαέν, γεῖ ἴῃς τῖοτ [σου ἴΠ056 
πο Π6 δαάγοϑθος, ψ ἢ [ΠΘΙΣ τηϊηαϑ 
ἈΘΟΘΘΒΑΙΪΥ τηου]άεα δηα σοϊουζαα ὈΥ ἴῃ 6 
οοηϊοχὶ οὗ {ΠΕῚΣ οἰἰμπαῖς δηά Ὠϊδίοτγ. Απὰ 
Ε ΤΏΔΥ ἤΕΙΘ, δὲ ᾿δαϑῖ, ὈΟΙΤΟῪ ἰδύροὶγ 
ἴτοῃ ἃ ἴγανθι θοῦ δηα οτῖο, κῆο, 1 ἢ 
5665 ἴο ὃς ἱηῆυφησεα ὈΥ δὴ δἰμηοϑβῖ 
ῬΘΙβΟΏδ] τ] ΡΉΥ ἀραϊηβῖ 51. Ῥδαὶ], 15, δἱ 
Ιεαϑίὶ, ἃ νἱνι ἃ Ἰπιουρσεῖοσ οὗ βοθὴθ5 ΜΏΙΟΙ 
Ὧδ Πδ5 νιδιἰεἀ, δηΐ ὑσηρδ ἴο ἢϊ5 ΨΟΥΚ 
ατρε βἴοτθϑβ οἵ γεδαϊηρ, ἃ5 ΜῈ]] 85 τη υοἢ 
ὈΓΠΠΔΉΟΥ οἱ οσοἰουπηξ. 

“Α ποὺ οδῃΐοη οὗ βουζοσηῃ ῬὮΣγ- 
ρῖα,")--ὐντιῖοβ Μ. Ἐδηδῃ,---1η ρατθοσυ- 
1Ατ, τῆς 5114}} Ὀαβίη οὐ ἴῃς 1 γουβ,} 4 
{ἸΟυΪΔΥΥ οὗ ([ἢῈ Μοδπαρυ, 54. 5016 
δοῖννε (ἢ χιβιίίδη σεησο5 ἰοσηγθὰ 1 11. 
Τῆγος ἴονγ5 ΥΕΙΥ οἷοθα ἴο δδοῇ οἴδοι--- 
ΟοΪοβϑδα οὐ (οἶδϑββϑα, 1,δοήἤϊοθα ὑροὴ ἴΠ6 
1 γε, ἀηὰ Η!ογαρο]!5---ἢ]]οἀ 11 ἢ 16. 

“Οο]οββα, ψΏ]Οἢ ἴῃ οἷά ἀᾶγϑ 45 [ἢ 6 
τηοϑῖ ᾿ηροχίδηϊ, ἀρρεασεα ἴοὸ ἀδθοΐης ; 1ἴ 
ψὰ5 ἃ ἴον ὙΠΟ τοιηδιηθα (Δ 11] ἴο 
ΠΟΘ ννᾶγβ, δηὰ ΨΠΙΟΝ αἰ ποῖ ΓΤΟΠΘῪ 
1156], 1Δοάϊοεα δηὰ Ἡ]δσαρο δ, οα [ἢ 6 
ΟΟΠΙΓΑΤΥ, Ὀεδοδῖηθ, ἴῃ σοπβοασδηςα οὗ ἴΠ6 
Ἐσοπηδη ΘἸΏΡΙΤΟ, ΝΕΙΥ σοι ἀθγα ες οἱ 65. 

δ ϑίγαῦο, χίὶἱ, 8. 16 ; χιϊὶ. 4. 14. 
3 Τῆς 7Σλογμζ- δοιε οὗ (με Τυτίϑ. 
δ ἘὸΣ [ἢς δποίοηϊ ἱπηροτίδπςοε οὗ ( οἷοββθ, 566 

Χορορἤου, “4παῤας. '. 2. 6 (εἰς Κολοσσάς, πόλιν 
οἰκουμένην εὐδαίμονα καὶ μεγάλην) --- πόλιν μεγάλην 
Ἡετοά. νι. 20 ; 4150 Ρ]η. “47}ὲ:΄. Διίαί. ν. 3. 41. 
Α τὐἰβαρρσγεποηβίοη οὗ ἴῃ6 ἰαςῖ ῥραϑϑᾶρα 5 ΟὔὉ- 
Υυἱαϊεά ὉΥ Βρ. 1ἰρμιίοοῖ, Ρ. 16, ποῖε . ϑίγαρο 
4150 Κ5 οὗ ἰἴἰ δ5 πόλισμα (χὶϊ. 17)). ΤὨΟ ταϊῃϑ 
οὗ (οἷοβθα ᾶγὸ ἴμοβε οἵ ἃ νεσγ βϑεςοῃάδγυ ρῥἶϑοα, 

ΙΝΤΚΟΘΌΚςΤΙΟΝ. 

ΤῊς νεΙῪ 5οὺ] οὗ 41] [ἢ18 Ὀδδυῖἢι] σουῃ- 
ΓΥ 15 Μουηὶ (δάσηυς (8αῤα-ϑασά ἀπὰ 
Ολοπμας- 2) αρ), ἰλ6 ρδίπδτοῃ οὗ 4]} τῇς 
ΠιουηἴΔ1η5 οὗ ᾿νεβίεπι Αϑια---ὰὶ ρίσδπμπο 
Ταᾶ55, 11] οὗ ἀατκ ῥγθοριῖςαβ, δηὰ Κεερ- 
Ἰηὴρ᾽ 115 5ηονγ5 41} 106 γεϑαᾶσγ τουῃὰ. Τὴ 
νναΐθυϑ ὙΏΙΟἢ ἔονν ἀἄονῃ ἔτστοπι 1ἰ (σεϑῆθῃ, 
ὩΡΟΩ ΟἿ οὗ [ῃ6 5]ὁ0ρ65 οὗ [Π6 ν][δγ, οἵ- 
σματάς Π]]δὰ νι} ἐπιι-ε65, ἰτανεσβεα ὉΥ 
σΤίνοῖβ {1]] οὗ ἤβῃ, δῃὰ βη]νοηξά Ὀγ βἴοικϑβ 
ΜΠΙΟἢ τὰ αἴ ἴδθ. ΤὨςδ ΟἸΠΕΙ 5 15 
αὐ σίνθῃ ὕρ ἴο ἴῃς ϑἰτδηρεϑῖ ἔτεᾶκϑ οὗ 
Ὠδλῖυγο. ΤῊΘ ΘΟ ΓΟΙΞΌΠΡ ΡΓΟΡΟΓΏΘΞ οὗ ἴῃ 6 
οαἰσάγθουβ γαῖεγϑ οὗ οὴς οὗ ἴῃ δῇυσηϊβ 
οἵ ἴῃς 1γουδβ, δηὰ ἴδε ἐποπῆοιυιβ τηδ55 οὗ 
Ποῖ ψγδῖοσ ὙΠΟ [4115 ἴῃ ἃ σϑϑοδάς ἴγοιῃ 
τπ6 τηουηῃίδιης οὗ ἩΠΘσαροΟΪ 5, να βῖσυςκ 
[λ6 ῥα ψ] δια ΠΥ, δηα ἰοστηθα οσϑ- 
γλ5565, συδίηΐ σᾶνοσγηβ, ρεαϑ οὗ βυδίετιτα- 
ὨΘΔῺ 5[ΓΘΔΙΏ5, δηίδϑις ἢ1165 δηα ἴδγεσβ 
Κα ρεϊπῆεά 5ῃοΥν, βευνῃρ ἃ5 ἃ ΣΟϑεσνοσ 
ἴοσ ψαΐθιβ ΨΏ1Οἢ σεῆθδοϊ 4}1 τὴς σοϊοιιγϑ οὗ 
[Πη6 ΓΑΙ ΌΟΥ ; ἄδερ ΒοΊΙονγβ, θη Οα ἔδε- 
Γοβουηήϊηρ νδίθτβ Γυβἢ ΟἹ 1ἢ ἃ 5 ΘΟ 551 0ἢ 
οὗ οαἰλσαοῖβΌ Οἡ [ἢϊ5 διάθα ἴμ6 ἤδδὶ 15 
ΘΧΌΘΠΊΘ, ἴῃ6 5011 Ὀδὶηρ μοίμιηρσ Ὀυϊ ομ6 
ναϑβῖ ρ]αῖη, ρανεὰ ψ ἢ σαδἰσασθουβ Ὀϊοςῖκς, 
Βαῖ, Ὁροη ἴῃς Ὠεϊρἢϊς οὗ Η]ΕγΑροΙ 5, τὰς 
Ρυτῖγ οὗ τῃ6 δἱσ, [ὴ6. ϑρὶθηά!α Ἰιρῆϊ, τπε 
νιενν οὗ Μουηὶ Οδάχωυϑ, βυτηγοὶηρ Κα 
ΔΏΟΓΠΟΙ ΟἸγτρυβ ἴῃ ἃ ἰυξίτοιθ δἰπηοϑ- 
Ῥῆοτα, ([ἢ6 Ὀυπηῖϊ-Ρ βυτωτηϊῖα οὗ ΡΏσγυρια 
[λάϊηρ ἰηῖο 186 ὈΪὰ6 οὗ ἤεᾶάνθῃ 1ἢ ἃ ΤΟΞΥ͂ 
πἰηΐ, [πὸ ορθηϊηρ οἔτῃα νά] }ὸν οὔτε Μεδη- 
ἄδσ, [ῃ6 ΟὈΠ ας οὐ] πηῈ5 οὗ Μεββορῖβ, 
[6 ἔδσ ψῃϊθ ϑυσατη5 οὐ ΤηλοΪυ5, Ρῥτο- 
ἄυςβ ἃ {τυ ἀΔ2ΖΙηρ εἴδεϊ. ΤἬρΕτε Ἰινοὰ 
5ὲ.: ῬΏΠΙΡ δηὰ Ῥαρίδβ : ἴἤετα Εριὶςϊοῖυς 
γγὰ5 Ὀοση. ΑἹ] [ἴῃς νδ]]ογ οἵ ἴῃς 1ἃγοὺβ 
Ῥταβϑθηῖβ ἴῃ6 βαῖηθ σμασδοῖοσ οἵ ἀτεδῦ 
Τηγϑ]οθη. Τῆς Ρορυϊδοῃ νγὰβ ποῖ 
Οτεοκ ὈγΥ οΠρίῃ ; [ἃ ψὰ5 ρασν Ῥηχυρίδῃ. 
ΤΏΟΤΟ νγὰβ αἷϑο, ἰὸ ψουϊὰ βθοῖῃ, στουπὰ 
ΜουπιΟβαάμῃυ5, Δὴ οΪα οι ις βο Πεσαθηξ, 

“ΤΠ]5 ρεδοθαῦϊα νδ]]ου, βξερασαϊθα ἔτοπὶ 
(ἢ6 τεϑδὶ οὗ τῇς “ψουϊα, Ὀδολὴῆβ 4 οχῖ 
οὗ δϑογίυμιλ ἔοσ (πη πβιδηῖγ. ΟὨπϑδα 
[πουρῆϊ νὰ8 βυ ]θοϊεα τῆοτα ἴο βεπΠοιβ 
{π4|5.. ΤῊς δνδηρε δὶ οὗ ἴῆ656 σερΊοη 5 
νγὰ95 ἘΡΔΡὨχσοαϊτυ5, ΟΥἨ ἘΡδρῆζγαϑβ, οἵ (ο- 

Τῆς (Πελῖχε ἰβ ρΡοοσ. Ῥσορδῦϊγ ἴῃς ἴοττ πυγὰς 
ὭΘΥΕΙ Δ] τεβϊογεά αἤεσ ἴῃς βδατίπαθδκε οὗ ΑἹ. 
όο (Τδοῖῖ, πηπαΐ, χὶν. 2)). ΤὨς 5ιῖς οὔ (βοῆς 
τουδὶ ἤᾶνθ βθεηεα της ἢ πιοῖς ΘΔ ]ς. ΤὨς 
τυ οὗ 1 ποάϊοοα δπὰ Ηϊεσγαροὶὶα ἃσὲ οὗ ἴῃς 
ἄτϑῖ οσγάεγ, ἱΓᾺ σταπὰ δηὰ Ὀεδαυι 

"- 



ΙΝΤΚΟΌΌΚςΤΙΟΝ. 

͵ο556, ἃ ὙΕΙ͂ Ζοαΐουβ (σι ϑιϊδη, (ἢδ 
πο δηὰ [6]! ον ουτοσ οὗ δῖ. Ῥδὰὶ] 
((οἷοϑβ5. 1. 6,7; ἰν. 12,13). ΤῊΘ Αροβιὶβ 
Παὰ ἀοπςε ποίῃιηρ τοσα [ἤδη ΣΩΘΓΟΙΥ 0858 
ὉΥ τῆς νδ᾽ϊον οὐ (86 [γοῦβ; ἢ6 ΠΕΝΟΓ 
τεῖυγηςα ἴο 1 (1. 1). Ἰθυῖ ἴ[ῃ656 (Ὠυσο ἢ 68, 
ΤΩΔΊΏΪΝ σοϊηροβοά οὗ οοηνογίεα Ῥαρδῃ8, 
ὍΕΙΘ, πον ϑιδηἀϊηρ, σοι ρίοίεὶν ἀδ- 
Ῥαμάδης ὕροη ἢϊπὰ (1. 9; 1. 1, 13). Ερδ- 
ΡὮγΑ5 Ἔχοσοϊβοά ἃ βοτῖ οὗ Ἔβρὶϑοοραῖθ ὌνῸῚσ 
(6 [ἢγδα οἱ 65 (ιν. 13). ὟΥὙε τεδὰ οὗ Νγτω- 
ΡῬδοάοτχιι, ΟΥ Νγτρῆδ5, ῆο δ 1,δοήϊοθα 
Ὠδὰ 4 σῃυτοῦ τθοῦηρ ἴῃ ἢ15 ἤουδ86 ; ἴῃ 6 
ΤΊΟἢ δηά δ σὰ] ῬΏΔ]Θσλοη, ἢο ῥγεϑι θὰ 
δῖ (ο]ο556 ΟΥ̓ΕΙ 80 Δ55ε ἶσα οὗ ἴῃ 6 516 
ἰσπὰ ; Αρρδία, ἃ ἀθδσοηβ85 οὗ [ῃαϊ ἴον ῃ, 
ῬΟΒΒΙΌΪΥ ΡὨΙ]ετοπ5 Μῖΐ ;3 ΑὐσοθΙρρυ8, 
ὮΟ «αἷϑὸ 81|εὲἀ δὴ ἱτηροτίδηςξ {0 ΠΟΟΏ, 
τεοοχῃϊδίης Ῥαὺὰϊ ἃς ἢ15 οἤϊεῖ ((ο]ο58. 
ἷν. 15; ῬὨΙΠοοη νν. 1, 2, 5, )). 1Τὴβ 
1αΞι-παπηδὰ 5θεηβ ἴο ἤανε νοσκαα ἀἴσγθοιὶγ 
τ 51. Ῥδὰ ; ἴῃ 6 ΑΡΟβι]6 βρβακβ οἵ 1] 
85 ἮἢΙ5 “ ΠΟΙΏΡΔΏΪΟΣ 1 ΔΙΤη5.᾽ ὅ 

ΦἸῈ ᾿ς ἴο Ὀ6 ορβετῖνθὰ ἴῃαὶ μμίσίςηι 
ΡῬτεοβάδα ΟΠ τβ δ ηὙ ἴῃ [656 ΓΟΡΊΟΏΒ. 
7 νϑἢ οοἰοηϊεβ πδὰ Ὀθθῃ (αηβρδηϊοα 
ἔτουλ Βαργυϊου ἵνο σθηΐυ65 δηὰ ἃ Πα] 
Ὀείοτο, δηὰ παᾶα ἢἔσγϑρι Ὀγσουρῆϊ σχῇ Ποῖα 
Β01Ὼ6 οὗ ἴῃο56 ᾿Παπι517165 (σαγροί- αν ην, 
ἴοσ ᾿Ἰῃϑίδῃςθ) " ψὩΙοὮ, υπάογ ἴῃς Ἐοϊηδῃ 
ΘΙΏΡΟΤΟΥ͂Β, ρσοάυςσσι Σὰ ἴῃ6 σουῃίγυ βοῇ 
ΟΡυΐεησα, δηὰ δυο ρονοσίι ρου] 5. οὐ 
ΠΟΙΏΡΔΗ165. ῬὮτγρια Ὀεοδπὶα το 
Ποηςοίοπῇ, δῃὰ σϑιηδϊηθα ἴοσ ἴῆτθο ἢυη- 
ἀτεὰ γεᾶσβ, ἃ σου γοἢ τγὰ5 6556 ῃ- 
τα! γ ΟΠ τσαη. Α γγθαῖ δυπδεσ οὗ [Π6 
ΟΠ Πβιίδῃϑ οὗ Ερἤδϑυβ δηὰ οἵ Ἐοτλδ οδδ 
ἔσο Ρητγυρία. ΤῊΘ ὩδΙη65 τγοϑβῖ σε 6 ΓΥ 

1 ῬΒΙοΙΟΏ 2. 
3. 8ι, σβγγξοβῖ, δὐὰ ΤπεἼεοάογεϊ 50 υπάοχβίδηά 

ἱξ, 
᾿ ἢ συνστρατιώτης. ῬΆΠΕπιΟ 2. (, 2 Τίπ, 
ἱϊ. 
δ ΤῊΣ σΟΌΠΙΓΥ τουπὰ Τ,δοάϊοοα τγβ σονογοὰ 

τὶ Ξἤδερ, τῖῖ ἃ ρεοῦ Αγ στο ὈΪΔοὶς ἤἥεξεοος 
(κοραξός, γαυεκ«ὀίαεζ). ὍΘ ταῖοσ αἱ Ηϊΐογα- 
Ῥο] 5 νγᾶβ του οἢ ναϊαθα ὉΥ ἀγεῖβ ἴοσ βοῦς οδδ- 
ταὶ] αὐ] 685. Οοἷοθθα σάν ἰΐϊ πᾶ ἴο ἃ 
Ῥυγρὶς ἀγε (“4 νορτίδυ5 παϑβοϊϊασγ Ἴγοϊδιλπυτῃ 
--οβ. ε)υ5 Οοέροείνδς ἴῃ οογομᾶς δαῃοϑοίίαν,᾽" 
ῬΙη. Ν. Η. χχὶ. 9. ἃ 27). 15 ἴποεγε," 89 Κ8 
Βρ. 1ἰρδιίοοῖ, “᾿ ΔΩΥ δ] βίου ἴο [5 Ὀγαηςἢ οὗ 
τάς ἴῃ [μα τλεβδᾶσε ἴο ἴῃς ΟΠυτοὴ οὗ 1, δοάϊοδα, 
Ἐδν, 1. 17, 18" (γυμνός... ἱμάτια λευκά). 
Ἡς αἷϑο βυρρεβῖὶβ ἃ ροβϑίῦ]ς δ]]υβδίοη ἴο [δῆς 
βάμμα Σαρδιανικόν ἀπιὰ ἴῃς φοινικίδες Σαρδιανικαί 
πῃ ἴῃς πηοββαρσὲ ἴο ἴπ6 (ΠΌΣΟΝ οὗ ϑαγαΐϊβ, ρου. 
δ.  (Βρ. ἰἰρμιίοοῖ, 52. ἐ Οὐέρες. Ῥ. 22, 
ἠοίο ἢ). 
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ἰουηὰ ὑρου ἴῃς ῬΗΧΥρΊΔη το τ τη ηἴ5 ἀΓῸ 
τὴς. οἷά ΟὨσδῃ πᾶῖλθβ, ἴπ6 πδηγ68 οὗ 
[86 Αροϑβίοϊις αζϑ, ἴῆοβε ψῇ ἢ 6]1 [6 
ΓηΔΥγτοϊοριοϑ. ἢ ΤἼΕ σουην αἰ ΠΕ 8 
ἃ ζοοὰ ἀ624] ἴτοτὰ [Π6 στεϑὶ οἵ Αϑία. [{ 5 
ΒΟΥ Τα δηά τη ἰδησῃοὶγ, Ὀδαπηρ ἃ ἀδαρ 
᾿ΠΊΡΙΘ55 οὗ οἷά ψϑοϊ]ορίοδὶ σδιδβίορἢ 68, 
Ὀυγηϊ ὕρ, ΟΥ ταῖμβοσ ἱπωπεγαζε, πὰ 
δριιαἰδὰ Ὁγ ἐτεαυξδηῖ φασί ῃπαυλῖος." 3 

2. ΑἸ] βΙοη8 οὗ ἃ Ἰοςδὶ δηὰ ἰδ ΡΟΣΑΙΥ͂ 
σμαγδοῖοσ ᾶζὲ ἠοῖ ἐτεαιδηΐ ἰὴ [πΠ6 ΕΡΙ5116 
ἴο ἴῃς (ο]Ἱοβϑβίδῃβ, ἃ5 γε πάνθ δ᾽ γοδα ῦ 
οὐβεινεά, Ὑεὶῖ ἃ ἔδεξν ἵΔΥ δ ποίσαα, 
(4) ΤῊ μετέστησεν (“ τταηῃϑἰαϊοα ᾿) οὗ 
ΟΠΑΡΙΘΥ ἱ. 13, ΤΏΔΥ Μ6]}} Ὀ6 4]]υϑῖνα ἴο ἃ 
ἴαοϊ οὗ πὐροτΐδηοα ἰὼ ἴῃς ἢ 5ΙΟΥΥ οὗ 
ῬΒτγρία. Τῆς ραηῖ]ε “ ἰταηϑίδοη ἢ ὉΥ͂ 
Οοὰ οἵ τεάξδεπιεα 5ουΐβ ἰηῖο Ηι5 Κιῃρ- 
ἄοτλ τΊΔῪ Ὀς ἃ τείδσσθμοα ψῃο ἢ ψουἱά 
Ὀδ6 ΡῬδου  δΥν τοσοορτβοα ὈΥ ἴθοβα ΠΟ 
ἢδΔά 50 οἤξῃ πεδασὰ οὗ (ἢ6 τουρῇ δηὰ 
Ὀαιῦάτουβ ““ [ΙΔ 5] Δ1ΊΟΩ ἡ ΌΥ ΑἸΠΟΟἢυ8 
ἰηῖο [γάϊα απὰ Ῥηχγρια. (5ε6 Αἀὰι- 
Ὠομαὶ Νοῖθ οἡ 1. 13.) (Ὁ) Τῆε “ποῖ 
Ὀεϊηρ τηονθα ἀνγαν " (μὴ μετακινούμενοι, 
Ἰ. 23) ἰδ ΡΓΟΌΔΟΌΪΝ ἰῃ δ] υδίοα ἴο δὴ ἴἢ- 
Ὡονδίηρ 5ρ1Πῖ, ἴο σὔδηρα δηὰ τὐγθυϊθηςσα 
ἴῃ 500] οἵ ρος! 16.825 Νον ΟοΪοβ86, 
45 αἀἰϑθηρι 5η6 ἃ ἰτοῖὰ 118 πεϊρῃηδουτο οὗ 
Ι,δοάϊοθα δῃὰ Ηϊθγαροΐβ, ον] θην τὸ- 
ἰαἰηςα δῃᾶ Ξυβοτοα ἔτοτῃ 15 ἐσπσογναίεηι, 
[15 τοιηδίη5 ἰεδὰ τῃοάθτῃ {χάνο]]οῖς ἴο 
οὔϑδγνα ἴπδῖ ἰς ἀϊά ποῖ τῆχονν 11561{ Ἰηἴο 
[πΠ6 πὸν [ἶἰὸ οἥετεα ἴο Ῥητγρία ὉΥ [ῃ6 
Ἐοχηδῃ οἴρίτα, δηὰ Ζϑδου 5} ν δοςοριοά 
ὉΥ 1,δοάϊςεα δηὰ Ηϊ]δγαρο 8. ΤῊΘ ΥΩ 
δαρυΐζυτο οὗὨ ἴῃς ἀραά Ὀοῖε ιῖη 655 ἴὸ 
[6 5Ρ6}1 Θχϑσοιϑβδὰ ονδῦ ἴπΠ6 (οἱοϑβϑίδῃ 
τηῖϊηὰ ὈΥ ἴῃς ᾿ἸΙάδα5 οὗ δῦ αυ Υ, δπὰ ἴο 

1 ΤἸτορδίπιυβ, Τγςοδὶςυ5, ΤΎΡΠΕΙΕ, Τοῖος- 
Ῥῆοσιβ, Ῥαρίαβ, Οπεϑίηυβ. Ὑῆοθο ὩΔΙΊ65 ϑ,6 
σοιθοη ἴο 411] Νεβίεσῃη Αϑία. Οἱ. 2 οζρ. 
Ο. 2η88, 1664, 3749, ἄς. ; Υαρεπετ, 2.5.7 1.ἄ 
Ω 4:9 Ἡπιὲπ. Ρ. το; Ναἀάϊηρίοη, Κ9γ. δίεσις 
ῬΡ. 55-κ.34.- [ες οἴδες δυϊβοσιεβ ἴῃ Εδπδῃ, 
,“δαΐη Ῥαμΐ, Ὁ. 364, ποῖε 1.] 

3 ρφηδῃ, δα ῥα, ὉρΡ. 256-26ς. [((, 
ΚὨγουρσδουϊ ΒΕ οαγεσ, Ἱπιτοὰ. δ. 5. ἀς 
Ν. Τ. (Ετ. ἰσδῃϑδῖ.), Ὁ. 281; Βιϊπιεσ, “εαρορ. 
ἐπ ΕΡ. αὐ Ορέοτς. ῬΡ. 1 “εφῷφ.; ϑίγαθο, Οο- 
4“γαρά. ςΔΡ. χίϊ. 8--13. 

8 ἕο ἰδὲ Ροϊιτοαὶ τοίθγομος οὗ ἴδς νοτσά, 
ς( Χερορἢ. ας Αο. Ζαεεά. χνυ. 1; Ἐπὰ, ἰχ. 
11, ΧΧ. Βγειβο;πείδεγ (ῆο 5ᾶγ5 ἴμαϊ ἴδ6 
ποτὰ ἰ5. υϑοὰ ““ ἀς ρεττυγθαϊίοης ταῖρι Ὁ]1ς88,᾽}) 
δάἀὰς δποῖμεσ ἰπβίδηοα ἔσοτῃ ζοβερἢι --- μέτα» 
κινηθέντος τοῦ κόσμου τῆς πολιτείας, Α "9. 
Υ. 8, 4. 
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[}6 ᾿Ἰπη] ΟΌΥ τι ΒΙΟὮ 1Ὁ ΠΠηρογοαά ἴῃ 
ἃ νου (πτ δὰ ραβϑϑεὰ ανᾶγ. ΟἿΪΥ 
ΟἿΘ ΠΕΟΙΌΡΟΙΙ5 Ὧ45 ὈδΘῺ ἀϊδοονοσεα ὈΥ 
ἴτανθ!]εῖθ. Απά Μ. Ἀδηδὴ 5ρεοα 
δάνεια ἴο τῃ6 δηΐαις δηᾶὰ “Ἕδἰπηοϑῖ 
Θδη ς᾽" Ομαγδσῖοσ οὐ 115 Ἰῃοῃυτηθηΐβ. 
(ο) ἴὐπ!οθϑ νὰ πᾶνε γα βαρ ποηάθα ἴῃ 6 
τοδδηϊηρ οὗ ἴῃ6 ρῥάϑϑαρε ἴῃ ὙΠΟ. 5ῖ. 
Ῥδὺὶ ρῖνεβ ἀϊγθοϊϊοηϑ ἴο ἴῃς (οἱοβϑίδῃ 
ΟΠυτοῦ ὑροὰ ἴῃ 5υ ]οοῖ οὗ 5ἰηρίηρ ἴῃ 
ΟΡ (ἐν χάριτι ἄδοντες, 111. 1ό, 566 
Νοῖθβ), ἴστε 15 4 ϑρεοίαὶ ἢϊηΐ δἱ [ῃς 
ῬὨγγρίδῃ τηυϑβίς, αυἴα οὗ ἃ ΡΊδος τ] ἢ τῆς 
τΤοίοσθησθς ἴο οἰἡσοηλὲρ τθ ἴῃς Ἐρίβι18 
ἴο τῆς ῬΏΙΠΙΡΡΙΔη 58, δηὰ τῆς 4]] υςῖοῃ ἴο 
ὀμέ έπρ τὰ τμαῖ ἴο ἴῃς ΕΡΗΘβἰδῃϑ8. 

ΠῚ. 

1. Βιυῖ 1 οἴδπεσ Ἰοςδὶ δῃηὰ ἰδ ροσατΥ 
[ορῖοβ ΟσσΌΡΥ {{||Ὲ σρᾶσα ἴῃ (6 ΕΡΙ51]16 
ἴο ἴῃς (οἹοΞβϑίδῃβ, 1 15 ἢοΐ 80 στῆ ἃ 
ΡΠ οβορ οὶ δθὰ τοὶρίουβ τηονοπχεηΐ, 
ὙΠΟ. Ὀερᾶη ἴο 5ῆον 156] [ δὲ τὴς. ἘΠῚ 
ἢ ἃ νἱροῖοῦβ ἀδνεϊορηγθσηῖ. ΤὨ]5 
τοονθιθηϊ 495 Ὀδθὴ οδ δὰ τὴ6 “ὈΠῃγ- 
“ιλῃ ἤοσοϑγ." ΤὍΤΠα ρῆγαβα ἢΔ5, ΡγΟΌΔΟΪΥ, 
[6 ϑδτὴβ τηδᾶάϑυτε οὗ ἵπ|ῖἢ 45 ἴηδί οὔσθ 
ἴΪηὴ ἰαβῆϊοη διποηρ ἱπεοϊορίδηβ, 80 
δρυπιοταῖοαὰ Μδδῃοιητηθαδῃθπὶ) ΟΥ Ώς 
Τυγκιϑῃ ΠΟΓΟΘΥ, δπλοὴρ ΟΠ Π5Π Δ ὮΘΓΟ- 
8155. ΤΠ πᾶὴθ οὗ (Ἠσιβδί ψὰβ ῃοΐ ἀΪ9- 
οδγάδα ὃν ἴμεβα ῬΗσΥρΊΔη8, ὩΟΥ ἃ σογίδιη 
Ὀινῃῆς τϊϑϑίοη ἀδηϊοὰ ἰο Ηϊ σι 
σαγεπλοηίουβ ΘΧ τσ 5 ἢ 5 οὗ Ποηοιγ; Ὀυΐ 
[μαι νγγὰ5 4}1, [Ι͂ἢ σείθγθησα ἴο (ἢ15 ἔουγα 
οἵ εἴτοῦ ἰῃ Ῥμτγρία, ἴῃς Εριβι]ς ἴο (ἢς 
Οο]οβϑίδῃβ ἰ5 οτοβδθὰ δηὰ σχε-οσοββοά 
ΜῈ τοὺ αἀορστηδῆς ρίσάειβ. [|ζ 18 
ΒΟΔΙΟΌΘΙΥ Δὴ ΘΧΑρρΟΤΔΙΟη ἴο 54Υ τῖῃδὶ 
ΔΙΙηοϑῖ Ἔν τ νοῦβῈ οἵ ἴῃς Ἐρ]5116---δχοθρί 
ἴη6 νΟΙῪ ἴδ νῃϊοῇ ἅγα οὗ ἃ ῬδΊβο δὶ 
σμαγδοίοσ.--ἰα σοπηραοῖδα ἰηΐο, Δηὰ 16}}5 
ὍΡοΟΠ, ἴῃς πιοίδ]}}Π1ς ἀθηϑὙ οὗἁὨ [ἢ]5 ἀτρυ- 
τηθηϊδτνο βἰσπιςίυσο. ΕῸΓ ἴῃς ἵνο ρτεδῖ 
σμαγδοίοσϑῖοβ. οὗ [Π]5 δἰηριασ ῬΗτγρίδη 
τηονοιηδηϊ ἰδϑυθα 11). ὕγο ρτδηά τηϊϑίαϊκος, 
ὙὮΟ. ὑτανοῖθοα (ἢ ψο]6 τοχίατο οὗ 
τπουρῆϊ δπα ῥσδοῖϊςθ, βςρθουϊδίίοη δηά 
ΔΟΙΊΟΏ, ΓΙ οἰρὶς δηὰ 16. ϑρειίαί νυν, 
[Π6 τεοθρῦοῃ οὗ 1τῃϊ5 ναϑὲ ἠρίνοσίς οἵ 
ΔΏΡΟΙΙΟ δηά βυὐδοτάϊηαϊα τη δά! 5 νγᾶ5 
ἃ Ττα͵δοϊοη οὗ ἴπ6 Ιῃοᾶσηδίίοη, [τ ν)͵ὰ5 
8214 ὈΥ δὴ δοιιῖῖα Οὔβεσνοσ οὗ τηδῃ, 0 
Ἰοοκοά δἱ 41]1 ἔοστηβ οἵ (γι βεϊαηῖν νπτἢ 
[Π6 Ἰπηρατγία! Ὑ οὗ οὔθ ο οσσυριοα Ὧῃ 

ΙἹΪΝΤΕΚΟΒΘΌΟςΤΙΟΝ. 

ὀχίοσγηδὶ ροϑιτοη,  ἴπδὲ ἴῃ 1Π6 τεϊι σίου οὗ 
ἘΥΔΏΟΘ 1ὴ ἴΠ6 δατὶγ ρδτὶ οἵ [ἢ ἰαϑὶ σε, 
“(ἢγχϑί Ἰπάςοα ρῥτγεϑι θα δ5 Κίηρ, Ὀυϊ νὰ8 
ἃ δοοὰ ἀδδ] πιάάδη Ῥεβιημα ἃ ογονα οὗ 
σουχίετγϑ᾽ (Ξα! 5 δηὰ ΔΏρ6}5). Βυῖ, 'ῃ ἴῃς 
ῬΗΤΥρΙΔῃ ϑγϑΐοῃ, Ομτιδὶ τνὰ5 δΌϑοϊ υϊ 6} 
ἀειῃγοηθὰ, δὰ Ὑιῖϊ ΠΛΔΏΥ ΘΧΡΓΟΞΘΙΟΏ9 
οὗ τοϑρϑοῖ, σεϊοραϊθα ἴο ἃ ρἷδοε διροηΐζ 

ΤΏγομεθ, ἀοπιϊμδὕουθ, ῥγϊῃοοάοιιβ, τἱσγςε9, 
Ροόνεσς. 

Α 5Πα δον ῥρδηίδϑις ἰγληϑοςηθηῖδὶ 
Ἰάθα]ϑτη, δηὰ ἃ τιγϑσαϊ Δρρσγοδςἢ ἴο 
Οοά [Ὠγουρῇ δηρεὶβ δηὰ ὥοβ, Μεῖα 
ΒΞ ϊυϊοὰ ἔογ [6 νοῦ Μδῃ, ἴῃς σϑδὶ 
Οτοβθ, ἴῃ6 δοείυαὶ ἀδφαϊῃ, τῇς ἵπι6 σε- 
ἀειαρίίοη ψὨϊοἢ σοῃβιϑῖβ ἴῃ ἰουσινθηθβς 
οὗ 51π.2ξΏ Βυῖ [Π1]5 Τῃεογεῖοδὶ ΘΙΤΟΓ νγὰϑ8 
δΔοσοιηρδηϊθά ὈΥ, δῃά δἱ τοοῖ νψὰ5 ἴδ 
σᾶυ56 οὗ, ἃ ρστᾶνε ῥσδςίϊοδὶ τηϊϑίδκε--- 
ταϊδίακε ρεσνδαϊηρ [86 εηἴτε |ἷ6 οἵ 
ἴῆοβε ψῆο τεςεϊνοὰ Ἢ Α δ8επο5 οἵ 
ταϊμυἴα ΟὈδεγνδηςθβ, οἵ ῥεῖ ἀενοῖοῃϑβ, 
οὗ ἐταρτωθῃϊδσυ τὰ] 65 δηα {π|Ὸ δϑοεῦς 
εβοτί5---ἰῆς 5:14}} τιι18]15πῈ5 δη 518 116τ 
ῬΓαςῦςδ] οοάς οὗ ΤυἀΑ]ἸΖίηρ 5 ΡΟ ΒΠΠΟἢ 
-- πεσε Ἐχομδηρδα ἴοσ ἴΠ6 Ὀγεδάτῃ δηά 
βίσεηρτῃ οὗ ἴῃς ΟΠ Δπ᾿ 5 συροσηδίυτγαὶ 
Ἰἴς, Ὀδσυμ ἴῃ Βαριϊϑτη--ἰοῦ ἃ χ6 4] Ὁ] οἢ 
ἢ τὴς ΕἸβοὴ δηα Αβοθηαορὰ 1, οσὰ. 

2. ΤηΘ 5:}]6ε οἵ δὲ. Ῥαὺ] 1ὰ ἴδ6 ῥτεϑεηϊ 
Ἰεῖῖου 15 ᾿πβδυσησεά τῃγουδῇ δηὰ ἰσου σῇ 
ΌΥ τῆϊ5 ἱπηροτίδπί βυδεςς Ηΐ!5 νδοῖ οἵ 
Ῥοτβοῦδὶ δοαυαϊηίδμος ἢ [ἴῃς (ο]ο5- 
5'δῃ ΟΠ ΣΙ Δη5, σοΠΟΓΑΙΪΥ Ταϑ[ Τα η5 ἴΠ6 
Δἰτωοϑδὲ ραβϑιομδῖα ον οἵ αδβδς:οηδῖθ 
ΟΣ 50 ΟΟΙΏΤΊΟ. ὙΠ} Ὠ]πὶ 6Ἰβον ἤεΓα. 
Τῆς ἰδηριάαρα 15 ὑγεβθθα δηῃα 56:τιθα, 
βίους δηά ὑγιεῖ, Εοσ ἴῃς τοδᾶδγ ῈΟ 
διιἀ165 ἴἢ τ τπ6 ἴπιῈ ΚΟΥ ἴῃ ἢϊς Ρο5- 
8695] 0ΟΏ, ἴἤεγα 15 ΘΟΔΓΟΘΙΥ οὐ βυρεγῆιουϑβ 
νοτχά---οὴς ὙΠΙΟὮ ἀοα5 ποῖ [6}}] ὕρο 
ἴῃς τοῦ 5 τηδῖῃ ρυτροβα. 
1 ἃ ρετοορῦου οὗ 81. Ῥαυ}}5 οὐ )]εςῖ, 

δΔηά ἃ σοηῃϑιἀοσδοῃ οὗ ἴῃ 6 ῬΘΟΌΪΙΩΤΙΥ 
οὗ 51}γ]6 πεοθϑβϑαυ!ν του πη ἔσγοτα ἴΐ, 

’ 

ς ϑι. Εντεπηοηά. Ἐξεεῦδ τς Νεῇ 
Οἱ τῃοβο νοσβος γΠοϑα ““τηοᾶὰς ο ΤΕΞΊΟΏ 

ΟἿΪΥ 56επὶ5 βίγδηρε τη] ψε μλτοι ἐξ τνεα 
ἴδε τοδάςοη οἵ 1ἰ,᾽}}. 22, 14; ἱὶ. 14, 15. 

δ ἢἰ, 20, 22; 1 1, 12. Τῆς οἹά ἀϊξρεηοδῦοο 
ταδη [5 1}γ αἴοτάοα δῷ ἐχουθε ἴοσ πιακιὰσ τὰς ἢ 
οἵ δηρσεὶς. Οαϊδί. εἰ, το; Ἡδῦτγεν 11. 2. Εογ 
Ἰνοὶγ ἰάθα οὗ τῇς ψὰὺ ἱπ Μοῦ Μαηϊοῆελῃ 
ΟἸποςι εἶπ ΤΩΔΥ ἢᾶνε δάἀαδρίοά 1ἰς δησεϊο οσῪ 
ἴο ]υάαϊχίπσ νίενβ, 5εῈ δῖ. Αὐυρυξίης, Ορη- 
7) ποης, χ. 6]. 



ΙΝΤἈΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ὩΘΑΥΙΥ 411 οὈ͵ ΟΠ ΟὨ 5 ἴο [ἢ 6 σευ πη 685 οὗ 
186 Ἰοτῖοσ [4}} ἴο ἴπ6 στουμα οὗ [πολ βοῖνεβ. 

Εογ ἴῃς οὐγεαίομς ἴο ἴμ6 Ῥδυ]ης δυΐϊῃοχ- 
8ἢ]0 οὗ τὴς ΕΡΙ5116 ἴο ἴῃμ6 (οϊοβϑ: Δ} 5 ΤΏΔΥ͂ 
Ὅδ αἰταηροα ὑμᾶσ ἴσος Ὠθδάβ : 

Ι. ΟΥἵΓ μοωγίμε. 
1. Οἱ ϑῴνζ. 
111, Οἱ 7νιξαζίοπ. 

Ι. Οἵ Ὠοοιγηδ. 

Α. Αἡ εχαρρεταῖθα (γι οἱ ορΥ. 
Τιληρσυάρα 15 καϊά το Ὀ6 υϑεα δου ΟὟΓ 

Τ,οτὰ 85 ρτοίοιγρε δῃὰ δυῖμοσ οἵ Ὁγεδίίοῃ 
(ἡ 15), ΒΟ 15 Ῥεγομά δῃγ ετηρὶ ογεὰ 
ἴῃ Ὁπαυ 5Π ΒΔ ΌΪΥ Ῥαυϊης ἘΡΊ51165, απὰ 
Ψ ΠΙΟῊ ἰ5 ἴῃ ἴῃ ἴοης οὗ τϊηρϑ δι υϊεὰ 
ἴο ϑῖ. ]᾿ ὁἤῃ. 

Β. Α πιὶηϊταϊζεὰ νἱεν οἵ ἘΔ. δηά 
7υβηποδίίοι. 

ΟΠ. Α 5υνετατοῃ οὗ τηοτα] δη τηεία- 
ῬὨγϑίςδὶ ἐοσγωυΐδ (" Ἰονε," “ Κηονϊεάρε ") 
ἴοσ “(αἰ δηὰ πψοσκβ᾽ Ψ ΠΟΙ ΟΔΙῺ6 50 
ῬΙΤΟΙΔΙΠΘΠΠΥ ἴο [με ἔτοηΐ ἴῃ εαυὶγ {{Π|68. 

Ὁ. Αηρεϊοϊορυ ἀενεϊορεά ([. τό, 1,. 10). 
Ἐν. Α Ομοβῖϊς ἴηρα (1. 19, 1]. 9). 
Ε. Κεἀειηρίίοι ἐχαρροσγαῖβα (Ἰ. 20). 

11. Οὔ 16 δηρὰ [δηριδρο. 

Α. Ῥϑουϊδγ υ56 οὗ πλήρωμα (1. 109, 11. 9). 
Β. Τῆς ῬὮγαϑβα τῷ κυρίῳ Χριστῷ (11}. 24). 
σ. φανερώθη. . φανερωθήσεσθε (1, 

4) ἴον “τῆς Ῥανομεία» 
Ὁ. Ουπουθὶ οοπιρουμἀεὰ ποτγὰϑ 

(πιθανολογία, ἰ!. 4 ; ἐθελοθρησκεία, 1. 23; 
ὀφθαλμοδουλείαι, 111. 22). 

ἙΕ. ϑγηϊδοῦοδὶι.---- Α ϑρδῦηρ ΘιΏρΪοΥ- 
τηδηΐ οὗὨ ρΑΓ]0165---4 ἰΔ5ἴ6 ἔογ Ἰοορί:ρ᾽ οὔ 
ΤΑΘΤΏΌΘΙΘ οὗ ἃ Πῆταβο, Ἰηϊοτδοαα ὉΥ γαΪδ- 
να ῬΓΟΠΟΙῺΒ ΟΥ ρῥΑτ ΟΡ] ποχα8. 

ἙΕ, Ἐπεῖοτιοδί. ---- ΤῊΘ διγῖε 16 ὑσο- 
Ὠουποοά ἴο Ὀὲ το δ ρῃΔῃς δηά 
τουπαεδά, ΨΠἢ 1685 οὗ βρτίηρ δηάὰ πδίιυ- 
Ταῖη 55, ἀδοϊαπηδῖοτυ δηὰ ονετοδάρα, 

ΠῚ. ΟἵἩ [πΔῈ]0Ώ8. 
ὙΠο56 ΔΘ ΤῊΔΙΗΪΝ οὗ ἴῃ6 Ἐρίβεἰε ἴο 

τῆς ΕΡ ιεβιδηβ.ἢ 
1 ΑΪ50 

(οἱοςΞ5. " δ. Ι (ον. ν. 3. 
ἷ, 10. Οαϊδί. 1ἰϊ. 28. 

τι «δουϊὰ Ὀ6 Ἐπ τα ἴπδὲ δονόγαὶ χοίογθηςδβ ἴὸ 
ἴδς Ἐρίϑί. ἴο ΕΡΒ65. ἃσὲ αἷβξὸο τη δάς ΌὉΥ ὅι. Ροΐεγ: 

Σ: ὅΤ. Ρετεκ. ἘΡΗΞΘΙΑΝϑ8. 
1..1,2,... Ι,.3, 4, 7. 

ΤΠ, 18. ΥΙ. 5. 
11.: Ν. 22, 544. 
111. 28. Ι. 20, 544. 
Υ. 5. Ν. 21. 

ό49 

. ΟΟΓΟΒΘΙΑΝΒ. ἘΡΗΈΘΙΑΝΒ. 
Ι. 13, 22. Π. 

11. 12, 
Ι. 2ς, 25. ΠῚ. 1-12. 

ΙΠ, 2, 3. 111. 18, 19. 
11. 9, το. 111, το ; Ι΄ 13. 

ΠΙ. 12, 13. ΙΝ. 2. 
ΠῚ. 14. ΙΝ. 3, τό. 
111. 18, 21. Ν. 21, 26. 

που δηϊοπηρ ἰηἴο 41} ἀεῖα1]5, [ἢ 6 
οτος ἱηιροτίδης οὐ {δ ὶγ Οὔ] ΘΟ ΙΟΏ 8 
δΙτηοβῖ σείαϊο [Πποηβοὶνθβ. 

ὯΥ ἴῃ6 ἰοδάϊης ἀοοσίτηδὶ οὐ] ΘΟ [ΟΠ ---- 
δῃ οχδρρεοταῖθα (ἢ Π5ΙΟΙΟΩΥ. 

ΘΌΓΟΙΥ [6 πηοϑῖ ΘΏΟΥρΟΙΟ ΘΧΡΓΘΘΒΙΟῺ8 
οὗ ἴῃς Ερίβι]ῖ6 ἴο ἴη6 (ὐοϊοβϑιδῃϑ δῖα ποῖ 
ΓΟΑΪῪ ἴῃ δάνδηοσες οὗ ἴῃ ρίοιγ αἰπρυϊεά 
ἴο Οἢπϑὶ ἴῃ δδσῇοσ ΕΡΊ51165, δ οὔσδ 
“ πησοηίαδῖοα δηὰ Ἰηοοῃίοβίδυϊς," 6 
504} 5866 (ἢαΐ τἴῃῆ6 τηοβδὶ τωδρηϊβοθηΐ 
ΟἸΠΒιΟ]ορΊΟΑ] ράββαροϑῚ (ΟΙΟββ Δ 5 16 
Ὠοῖ ἴῃ βυρβίδηςεα Ὀεγοηά ἴἢ6 111165 ἴῃ τῇ 6 
(5ο- “4116 4) “ ἀπάορτηλίὶς ΕΡΊ51165᾽ ἴο ἴῃς 
ὙαββδΙ ἢ ἸΔη5.} 

ἼΠδ ῥγόβδοηοα οὗ νοζὰς δῃὰ Ῥῆγαϑαθϑ 
ψ ἃ ““Οποβῖῖς τηρε" 2 ᾿ς. δσοουηιοά 
ἴοσ ἰὴ ὕνο Ψαγϑ : (1) ἃ ροσίίοη οἵ ἴῃ656 
ἴοπ9 σδη6 ἰηἴο ἴπ6 σοιητηοῃ βίοοϊκ οὗ 
ΟὨμτβίδη ἰδησυᾶαρε ἴτοπθ ἴῃ6 |1ρ5 οὗ 
ΟὨσῖδὶ Ηϊπηβεὶξ (σε Νοῖς ἐπγγα οἢ (ΟἹ, 
ἷ. 12, 13, πὰ [Ἰητοά, ἰο 1: δ8ϊῖ. [οἢ) ; 
(2) ἴδ Αροβίῖς Ἰονεά, κ86 4}} ρτϑαῖ 
Ομ ϑίδη ἐδδοῦοτβ, ἴο Ἰᾶκα ὉΡ τνοτάς δηάὰ 
Ιάθαβ ναϊυδὰ ὈΥ Ορροπεβηῖβ, δηὰ ἴο 0.86 
[δὰ ἴῃ {πεῖς πὰ δηὰ Ὠϊρῃδϑι κι σηϊβοδ- 
Ἐοη. 

Τῆς δῦϑβθησο οὔ Πουρῃϊ5 δηά οἵ ἀϑρϑοῖβ 
οὗ ἱππ|ἢ Ρσοπη ΘΕ Ὀσοιρῃϊ ἰογνψαγα ἢ 
οὔθ Ερίϑι|6, οὐ οἶδ855 οἵ Ἐρίϑιϊθβ, 185. 0 
οὈ]εοῦοη ἴο ἴμοβε ψὴΟ σοηβι 6. τῆς 
Ὀτοδάτῃ οἵ Ομ σγιϑείδη ΤὭΘΟΪοΟΥ απὰ ἴῃς 
ἀϊδεσοηῖ ἴγρε5 οὗ εἴτοσ, ψ ἢ ΠΟ ἢ 1ἴ 
νγ5 σοηῃίτοηϊθα, 

Ιὴ ἴῃς σοῃοῖθε δηα δηεγρεῖς ἴγ]6 οὗ 
(οἹ]οβϑίδηϑβ 1165 τῆς Ὀεϑβῖ στοίιυϊατίοη οὗ 115 
ϑιρΡοβεὰ ἱπηιταϊίνεμεθθ. Νὼο υκίαϊηοα 
δηὰ ροϊηϊεα! Υ ἐχρτεβϑεά δγριτπηθηΐαςινε 
ΟΟΙΏΡΟΒ, ΠΟ σ4 ΡΟΘΒΙΪΥ Ὀε 4 σεηΐο οἵ 
αιοϊδίουμβΒ. Βυῖ τῇς Ερι51|685 ἴο [᾿ς 

1 ἍΝ ΕΙ τὰν Μ. Ἀσπδη ἐχοϊαὶτὰ παι “ὁ ἴΏ δυο ἢ 
65 (1 (ογ, ἰἰ. 8; νἱῖὴ. 6; 2 (ον. ν. 18, 

21; Ἐοιηδῃ8 ἰχ. 5) ἴῃς πιοβῖ ἐχαρφεταϊθὰ “ν: 
“4. οἵ " ΘΟΒΕΜΟΕΙΣΒΕΝΗΙ ἃς ἰεϊς ὉΥ δηῖϊὶ- 
εἰραϊου!" (8αἐκμ’ ἔε “} 274: 

5 Τδῖ ἰῇδσε ἃζῈ πῸ νεκίίρος οὗ Οποκιὶς 
Ῥίας ἰῃ ἴῃ ντον οὗ ἰῃς ἘΡ. ἴο (ἡοἱοβ5. 85 ὑέεῃ 
Ῥτονεὰ Ὁγ Η. Ο. Μεγεῖ, ὥσγισε. ρ. 160; Ἀοεΐίμεσ, 
αὧε σἀγέρίοίοσ, αμέϊά, ἰὶ. 42. 



όςο 

ἘΡἢΘΚ514}5 δηά ἴῃς (ο]οϑϑιδῇϑ γοσα δἰ πηοϑῖ 
σοι ροσαηθοιβ. Α τῆδῃ ἴκὸ δῖ. Ρδὰὺ] 
Πρ ὕνο ἰοηρ ΕΡΊ5116ς δρουϊ ἴῃ 6 54Π16 
Ὠπ]6 ἢ σελ ἰεδάϊησ Ἰάθαϑ ῬΤΌΓΩΙ- 
ΠΟΏΓΥ Ὀείοτε ἢϊπι, ψουϊα Ὀ6 βυτα ἴο [4]]} 
Ἰηἴο βοῖὴξ ἔδνουπῖθ ΘΧΡΓΘΞΘΙΟΏϑ5. 

ὝΝΏ116 ἰἢ656, ἀπὰ βενοσαὶ οἴου σοηοσαὶ 
[ελῖυγεβ, ἄγ αἱ Υ]Ὺ ἱπσοηδβιϑῖθηϊς ἢ ἴῃς 
ποίίοη οὗ ἴῃς Ερίβι]ϊα ἴο τῃ6 (Ο]οβ51 Δ} 8 
ὈΘΙηΡ ἃ ἔογροτν, στεαῖ ψεῖρῃϊ πιυβῖ αἰνναΥϑ5 
Ὅς ἰαἱὰ Ὡροὴ 15 σοπηδχίοη ΜῈ [Π6 
Ἐριϑῖς ἴο Ῥῃι]δοῆοη. [1 (οἰοβϑβίδηβ 
8. ἃ ἰογρετῖγ, ἴδ πηοβὶ δϑϑυσεαϊγ ῬΠ116- 
ΤΏΟΙ 15 ἃ (ΟΥ̓ΡΟΙΥ 415οϑ. Βιυϊῖ (ῃδὶ ἰεαῆεὶ 15 
850 5126 6Γ6, 50 ᾿ρσοϑϑοα ΜῈ Δ Ἰηΐθη586 
δη Τηἰτ 4016 στρα] γ, 50 τπυυςῇ Ῥεγοπά 
(ἢ νετγ Ἰανοϑὶ οὔιῃς (δ! ηρβ οὔ ἴπς Οῃυσοὶ 
Ἰ56 1 [ῸΣ οσδηΐϊυτγίθ5, ἴῃαϊ 1 γημδῦ Ὦανα 
Ὀδ66Ὼ ντιτῖθη ὉΥ 51, Ρδυ]. 

4. Τῇε Εριβῖ|6 ἴο ἴ[ὴ6 (ο]οββίδῃ8 ΠΊΑΥ͂ 
Ὅδ6 δηλ) γϑθα 85 [Ὁ] :-- 

Αἴτον ἴῃ ϑαϊυϊδῖίοι ἀπὰ Ῥχείδοο, ἱἰ [4115 ἱπῖο 
ἔνγο Ροτγίἰοῃβ---οὗ νοῦ ἴῃ6 ἄτβὶ 9 οοριαξε; 
ἴῃς ἰαϑὶ αΞῥῥεαδον, ῥοζρορεεαί, ἀπὰ 2γαείεας, 

ἱ. 

ΤΒε ἀορτηαίὶςἶ Ροτίίου οὗ ἴῃς ἘΡί53116---ϑ41- 
ἰατίου (.. 1, 2). 

Α. γαπβιτοη ἴο ἰῃς ἀορτηδῖῖς ΤΡ ΡοΞ 
(α) Ῥγυεῖ δηὰ {Π4π|κ5 ρίνιηρ ίοσ ἴἤθτῃ (ν6γϑ. 2, 5); 
(Ὁ) τοπιπάοσ οὗ ἴνγο ρτεδῖ ποῖςϑβ οὗ ἴῃς ὅοθβρεὶ, 

ἃ5 ἰδ ΟΥΙ ΡΊΠΑΙΠΥ τεςεϊνεά 11--ὐξορριδν ἀπά 
Οαλοδίεέν (νετς. 5, 8) ; 

(ε) Εραρῆγας μαἀ Ὀστουρῆὶ ροοά (ἰάϊπρϑ οἵ ἴῃς 
σοπάποῃ οὗ ἴπΠ6 (ο]Ἱοβοίδῃ (δυτοῖ---δηςα, 
ἰπογεδϑθά ῥγαγοσ ἴοσ ἱποσεδϑϑὰ ρη[15 (γ6Γ5. 9, 

) 11). 
1. Κουγίπᾶσν δὶ (ΠΟΥ Βαὰ ἂμ πᾶνα ἔτοτα 

Οοὰ ἴῃ (Ππβι. 
(4) ἀο!νοόσγαηςο, 
(Ὁ) ἱγαπο]διϊοη--- ἢ ἱποοτγροταιίοῃ ἱπῖο [ἢ 6 

Κιηράοπι. 
(ε) τεαδιιρίίοῃ (νεσβ. 12, 16). 
2. Κεπιπάεγ δὶ ΟΠ σοὶ 5 ἰὴ ΗΪπι5ε][--ἰἢ6 

ἀορτηδῖϊο ρογίϊοῃ ὑσοόροὸτζ (,. 15---ἰϊ. 4). 
(α) Τῆς [πιᾶρς (ν. 15). 

1 ΤΠ ἴοττηβ σορυπαΐίς, ὐρείγίμαΐ, ῥοἑενείεαῖ, ἀτὸ 
υϑοά σοηί5ς αν, αἰ ποῖ ργοϊαιϑοσουβῦ, ὈΥ ΤΔΗΥ 
Γοοθηῖ ννυτῖοῖβ. Α αρρια 5 ἴῃ 6 Τογιδὶ 5ίαϊθ- 
τιαοηῖ, ἴῃ ῥγεοῖσδα απὰ ἀδβηϊζο ἰδησύαρο, οἱ ἃ ροϑὶ- 
ἔνε “ἀεοίοριεα ἴταῖῃ. Βαϊ ἑλοέοσν ἵπ ἴῃ 5θῆβα 
οὗ ἴδ δαγιοσῦ σμυσγοῖ ἰ8 ΡΘΟΌ]ΑΙΥ ςοπηςοῖοά 
νυ της Ρεγβοῦ δὴ ΙΝ Υ οἱ (γος. Ηρηρα 
ἀοσνιαίίς 156 δῖ τῆς αἰϊγίθυῖς ἴο 6 ρτςεάϊ- 
ςαἰεὰ οὗ 5υςῦ ῥσγεοῖθα ἀπά ἰοσηιδὶ 5ἰδιοηθηῖβ 
8ἃ5 ΟΟΟῸΣ ἰῃ (ΟΟἸ]οβοίδης ἱ. 14, 18. οείγίρξ 
5. ᾿οδομίηρ ἰαιτὶγ ἀαάμεῖδίε ἴτοτα ἀορνηα, αὐτὶ ἰ5 
ὈεῖοΥ Δρρ θα ἴο ἴμ6 πιούε βυδ)εοῖϊνα ἀϑρθοῖς 
οἵ τεϊρίοθ. ὙΤμα ἱποαγηδίίουῃ οὗ ΟἾσιςῖ ἰ5 8 
ἄορνια; Ἰιϑιβοαῖίοη ὈΥ (αἱ 5 ἃ αρείνγἠρ. 
Τῆς ἴθ δοέρρεεα  ἱπαϊςαῖεβ ἴῃ 6 ἀρρ]ϊσαιϊίοη οὗ 
ἃ ἀορτῃᾶ ΟἹ ἃ ἀοςίτίῃς ἰῃ σΟὨΙΓΟΨΟΙΒΥ. 

ΙἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

(Ὁ) Τῆς ΕἸγϑῖ-Ῥοσα οὗ Ογεδίίοη (νυ. 15)---τδδὲ 
τὰϊς ἱηνοῖνος (νοσβ. 16, 17). 

(ε) Τῆς Ηεδὰ οἵ τλ6 Ομυσοῖὶ (ν. 18). 
(ἀ) Βερίηπίηρ (ἐῤέώ.). 
(6) ΕἸτϑῖ- Ὀόγη ἔσοπι ἴῃς ἀσαὰ (6 :..). 

7Ζλεγώονε, Εἰτϑῖ ἴῃ 41} (ν. 18) ; 
Ὀδοδαβε ἱἰ νγας (οὐ 5 ρίεαξυγο τἴδὲ ἴῃ Ἡ] τὰ 81] 

[ὃς 2έγορια 5 ουϊα ἀστοὶ] ἴῃ ὈΟΟΙγ τγῖ56 (ν. 19). 
ΖΑ οονε, ἃ5 τοϑαϊῇ: 
4. (4) υῃΐνογϑαὶ [ἀε8] τεσοπο δίοη (ν. 20). 
(Ὁ) ζἀεῖγ τεςοποι]δίίοη Ὁ Ηἰς γε Ὺ ἀελῖῃ, ἱπ 

ΗΙς νεσὺ Ῥεγβου, ἴο Ὀς εὶς Ῥσγεβεηΐεσ ἴο 
Οοά (νεῖ. 21, 22). 

Βαϊ τῃ696 τεϑυ]ῖ5 ἀγὰ οοπάϊοηδὶ ὑροὰ ἴδεῖς 
βἰεδάίᾳοϊηςθ55---ποῖ δ] ονίηρ ἴΠεπΊδεῖνες ἴο ὃ6 
ἰϑοϊδιθἃ Ὁγ Ἰοοδὶ εἰτοσ ἱπῖο ἃ ραγίϊδὶ δπὰ ἔγαρ- 
ΤΘΏΪΔΤΥ 50 ἰδ ἥσοσῃ ἰμδὶ νυ ἰ ἢ ἰ5 ἴῃς (οβρεὶ-- 
ἐαμέίριε αγια .42οεἴοὐε (οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παύλον 
--ἀπόστολος--ν. 23). 

[Τταπϑιτίοη ἔσοτῃ ἄόρστηα ἴο Δρρ]οδίίοιι. 
(4) Ῥεγβοῃδὶ ᾿ου ἰῇ βυβεγίησ ἔοσ ἴδς ΟΒΌσοδ 

(ν. 24). 
(Ὁ) ΗἰΞ εδατγε οὗἩ ἔ1]γ ἀδοϊαγίηρ ἴῃ 6 τηγσίοσγ 

(νεῖβ. 25--27). 
ὙΠῚ} 115 τηεββασα ἴο Ὀ6 Ὀτουρῶἣϊ ΒοηΘ ἴο ΘΥΕΣΥ͂ 

βίῃρ!ς Πεαγῖ (νεῖβ. 25--209). 
7815 ἀεο]αγαϊίοῃ 15 ἃ 5ἰσε δηὰ εἰ πιρρὶς, νοῶ 

ἴον ἴδηι δηὰ οἴμεῖβ Ὑοσι Ὠ6 δά Πενοσ 56 δῶ 
(ν. 209 ; ἰἱ. 1). 

Βυϊ πο ρΡῆςε ἰ5 ἴοο δρᾷ ἴο ΡΆΥ ἴογ δὶ5 ρυσ- 
Ῥοβα, νἱζ. ἴῃδῖ ἰπ τῃοῖτγ Ὠεασὶ οὗ ἢεαγὶς [ΠΟΥ ΤΔΥ 
ἢανε (ὃς ἀεερ-ίεἰϊ Καον]εάᾶρε οὗ [86 σηγϑῖο συ 
(ν. 2); 

ἴον παῖ τηγϑίεσυ ἰ5 Ολγίσί. ΑἹ] (δὶ Οσποςῦς 
ΤΩΥΚ5[105 δηἀ ᾿μεοβορἶϑῖβ Ὀοδϑὶ ἰ5 ἰῃ Ηἰπι (ν. 3).] 

1. 

ΑΡρ]!οδίίου οὗἨ ἴδε ἀορτοδὲς ροσοῃ οὗ ἴδ6 
Ἐρίβ:1ς. 

ἱ, 
Ῥο]οσηΐοδὶ δρρ]οδίζου (Ἰὶ. 4---ϊ. 1). 

Α. 
γόζαει.---- 15 ἀορτηδίς ἰοδοδίηρσ 15 ἴο γυλεὰ 

ἴδεπὶ δραϊηϑῖ ϑορὨἰϑίσυ (ν. 4). 
ΕΑ ΑΥΔΥ 8ἃ5 Ὠς ἰ5, δ 5665 83π4 τε)οίοεβ ἢ 

(δεῖς ογάδυ δῃὰ ἢχοὰ ἐδ ιἢ (ν. 5). 
1,κεὶ τἤδαὶ σοπίϊπυς δηὰ δάνδῃπος (γεσβ. 6, 7). 

Β. 

γε ῥοζρνεῖοα  αδῥῥεαΐοη. 
κεἰ ἴδ ὑενψαγα οὗ ἴῆοβς ψῆο ψουῦϊὰ πιλῖτο 

ἔδεν: ἰΠοἷσ 5001}, ὈὉῪ ἃ ΡΠ ΟΒΟΡὮΥ͂ ἩΓΒΙοΒ 15 190 
ἃ Ὠο] ον ἐεςορίίοη. 
ΤῊ ΡὨΠ]ΟΘΟΡΏΥ 885 ἧνς ἀεβοϊεηςῖς5. [Ιὲ ἰδ 

(1) ἡγαασϊοπαί; (2) ἀιρπαρ; (1) φἰρα ρα ; 
(4) σιαζεγα ---ιηοτείοτε (6) “πελγίείαν (ν. 8). 

ορστὴδ οὗ ἴῃ ᾿πολζγηδίϊοη κἰδϊδα (ν. 9). 
ΟΠ πιδη5 σοιρ]εῖε ἴῃ Ηΐπι, ο ἰς ἴδε οοτὰ- 

Ρ]εἰεάποββ (ν. 10). 
ΤΕΥ πος 0 οἰσουτηο που, μανίην ἰῃ Βαρτςαι 

ἃ οἰγουπγοϊσοη, (1) ἐμέγπαΐ; (2) κριξοεγσαΐ; (3) 
οὗ νΒΙοὴ Ολγρύ ἰς ἴπ6 δυῖμοσ (νοτβ. 10, 11). 

ΤὨα 5'ρῃ οὗ οἰγουτηοϊϑίοη μας ᾿αϑθθὰ ἰηῖο ἴδ 6 
βδοσαιηεηῖ οὗ Βαρςη. ε Βᾶνε ἴῃς ἀελάῃεςς 
οὗ ἴδε 5ρί ϊαδὶ υποϊγουτηςϊςίοη αυϊοκεπεοὰ ἱπίο 
᾿ς τΝ ΟΒτΚ1 --- ἰογγὶ νδΏ 6989 --- ΟΙΏΔΗΟΙΡΔΏΟΣ 
τοῖὰ ἃ γοῖκε οὗ ογάϊῃδποςβ-- -( σῖϑῖ᾽ 5 Υἱοΐοσυ ἴ86 
ΡΙεάγσε οὗ ουζβ (γεῖβ. 12--ἰ6). 



ἹΝΤΕΚΟΘΟΌΟΤΙΟΝ. 

(οπο]υβίοι : 
1. θο ποῖ ἰεϊ ἴμοτὰ βατηϊῖ ἐνεῃ ἴο Ὀ6 ἡμασεα 

8ἃ5 ἴο [Πϊηρϑ τίϊυ)--- [ἀαϊζίησ ςοταπχ οΏ 4115: 
διά πὸ κὸ (ν. 16); ; 

Ὀεοδιιδε ΠΟΥ ἃσγε τεσ σἀαάσιυς (ν. 17). 
2. 5111} 1655 1οῖ (ἤθη βϑυῦτηϊς ἴο οτἱεηἰδ] σίησ 

Οποκῖὶς ΡὨ]οσυρἢγ--- ἢ 115 ἀρεῤίες οὗ δηροὶβ 
(ν. 18) -- ΜΠοβς οΠαγαοϊογίϑῖῖοβ ασὰ (4) ἃ Ὠυ τ 
ἰδϊηϊοα Ὀγ 56}{-ιῦ}} ; (Ὁ) δῇ ἰηβαϊεά δηὰ οαππιδὶ 
διζόρσδῆςς ; (ς) ἃ Ῥτγοίεοβδίοῃ οἱ ἰονογίηρ ἴγδῃ8- 
ςεπαςηία)]ϑπι ; (4) δὴ αἰεοϊαιϊίοη οὗ Κπον]εάρε 
οὗ ἴ8ε υπκηον δῦ ]ε---ου]πληδίϊηρσ (6) ἰπ πιϊϑεσγαὶς 
56] [-ἸΞο]αϊίοη ἴτοσλ ἴδε οπα ἴσῃς [νη Ηεδὰ, 
ἔσοσι ΟΥ̓ Ὠοτὴ {πε ΒΟ]. θοὰγ ἢδ5 [15 νἱἴ4] ρσίπεῖρὶς, 
δίγυσίυτεο, δΔηα στον ἢ (νοΓβ. 18, 19). 
ΝῺΥ 5ῃου]ὰ ἴμπῸῪ ρὸ οπ, 85 ᾿ἴ τῃεὶσ Βαρί[15πὶ 

ψψοσα ποῖ ̓  Πο]άϊηρ ἃ ίαἶϑεε γέμα ῥίς οὗ Ξριιῖιδὶ 
1{6---ἰΠεγείογε τΑΊΘΟσΔ ὈΪΥ ψσοὴρ ἰῃ ἰΐἴ5 οἰγέαίίξ; 
τηϊςίακίην βῃδήονυ ογάϊμαηοδβ ἴοΓ σταςς- νη 
ΤΟΆΪ] 165, ΠΑ ΡΊΠΑΣΥ 5ρ᾽ Πα] θεΐηρβ ἔοτ ἴῃς δεοῖσα 
ΓΟ τὶςῖ, ρεῖὙ τι]ὲ5 ἴοσγ ἴῃς να] -ϑρτίηρ οἱ ἴδς 
δΌΡΕεΙΠιδίυτγαὶ ᾿Ππ (νοῖβ, 18-23). 

11. 
Τοστηδῖὶς ρογίίου οὗ ἴῃς Ἐρίβιϊς ἀρρ]οά 

2’ αεἰεαίίν. ' 
Α. Οεπογαὶ ργϊποὶρὶς οὗ ἴῃς βυρεγῃμαίυγαὶ [18 

(111. 1--ξ.8). 
Ογίϑβι ουγ 1 1{ε---ἴῃς ρτεαῖ ῥυϊηςίρ]ε οὗ ἃ πεν 

Βυτηδῃ [ἴ{π ἰ5 απίοη νυ ἡ ἢ οὐ Ε156η δηά Αβοοηδοὰ 
Ι,οτά---ἰο Ὀς τηδηϊ οι (τεσ (νεῖ. 1--4) ; 

τβετγεΐογο, τισι ΠΥ σδοὶ Πἰτὰ οὗ πε ρτεδῖ ὈΟΑῪ 
οἵ 51}---ΤῊ Δ] ]Υ, 5ἰἢ5 οἵ Ἰυ5ὲ (νοῖβ. 5-8). 

Νοῖ οἿἱγ ἴῃεβε, ὑὈὉυῖ οἴοῖβ οὗ δηοῖμοσ κὶπά ; 
ἴοσ ἴπευῪ πᾶνε ἃ πον παΐυγο, ἃ πον οτοδίϊο, 

ἴῃ ἃ παν νου] ά-- ψπεγο Ὁ τὶβ 5 Ἰηἤυσηος ἰ5 [6] 
ἔγοτῃ ἴῃς σοπῖτο σουηὰ ἴῃς ἡ ὮΟ]ς οἰγουτηΐδγοῃοα 
(νεγϑβ. 8-1:1). 

(αϊπιναὶε ἰεπᾶάθν Ὠστηδη οτη οὕοῃβ, Ἔϑρεςο Δ }} 7 
Ἶονε (νεῖβ. 12-14); Ἰἰεῖ (τίϑι᾽β ρθᾶος τὰΐα ἴῃ 
{δεῖν Βοαγίβ (ν. 15) ; 1εἱ ἴῃς ἱηνναγὰ Ὀεδυῖγ οὗ 
Ηϊς νοσζὰ ἤπὰ βϑνεεῖ δῃά ρσταςείῃ] Ἴχργαϑϑίοῃ ἴῃ 
νασιεὰ Ολεγεολ-οηρὶ (ν. ιδ). 

Αἷτπὰ δ ρεγρεῖυδὶ υπίου ἢ ΓΟ χὶβῖ, ἀπά αἱ 
ταλκίηρ [6 οπα ὉΠ σοίκε 1πδη κερί νην (ν. 17). 

“2είαϊἤε 977 ἀπῖγ. 
τ νεβ ἀπά Ὠυβραηάᾶς (νεῖβ. 18, 10). 
ΟΠ] ἄγεθ δηὰ ἐδιίῃοσβ (νοτῦβ. 20-21). 
81΄1΄δνὲβ8 δηά τηδϑίοιβ (ν. 22--ἰἶν. 2). 
ῬΓΑΥΟΙ͂ σΕΠΘΓΔΙΙΥ ---ἰοτ ΐτὰ (νοτβ, 2-- 5). 
Δ θα βρεεςῦ---οαρο ρυγοῆδθα ὉΥῚ ΟἸτίϑιβ 

ἘΠΡΣ οὗ δᾶ} ρσοϊάεῃ ορρογίυ θη! Ὑ (νεσβ. 
5-6). 

Τγοδίους ἀηὰ Οπηεβίπιυς (νογ5. 7-9). 
ϑαϊυϊαϊοηβ ἴο ἴῃς (ο]οββϑίδῃ ΟΒυτγοῖ, 
(α) ἧμὰ δὶς ΒεΙροῖβ οἵ ἴῃς (ἰγουτας βίοη (νεσβ. 

10, 11); 
(0) ἔγοτπι Ἐραρῆγαβ, ῇο δδᾶὰ βυςἢ ἃ Ῥεουϊίασ 

ἰἸηϊογεσὶ ἴῃ ἴδηι, ἰῃ 1.Δοαΐοεα, δηὰ ἰπ ἩΪοσαρο] ς 
(νοῖβ. 12, 12); 

(ο) το [υὺκὸ δηᾷ Ποτμδς (νεσ. 14). 
ϑαϊυίϊδτίίου ἴο 1,δοάϊοδα (νοσ, 15). 

ΣᾺ σεΐδζσεποα ἴο [ἢς ποῖεςς οὐ ἰϊΐ. τό, 17, νυ] 
βῆαν ἰῃαὶ [15 ἰ5, ΡΥΟΡΔΡΙΥ, ἴῃ 6 ῥγϑοῖβς 1ά464--- 
ποῖ ΠΊΘΤΟΙΥ “ (τ βἔδη οοπνογβδίίοη δἀπὰ τηϑάϊιᾶ- 
Ὥοῃ, δϑϑοϊϑίς ἃ ὉΥ Ὠἰνίης ΡοςΥ πὰ τηυϑὶς.᾽ 

όςι 

Ι,οἰἴοτς ἰο Σ,δοάιοοα δηά ( ο]οβϑε ἴο θ6 τα [Δ Π]γ7 
τεδά (νος. 16). 

Μεξβαρε οὗ ναγτηίησ ἴο ΑὙοΟδρρα5 (νοτ. 17). 
ϑα]ϊυϊαίίου δπὰ ἰαϑὶ ψοσγάβ (νου. 18). 

ΙΝ. 
ΤἼς οχίεσγῃηδὶ τοϑθ τοῦ ἴο ἴῃς ἘΡΊ5116 

ἴο ἴπε (ὐοϊοβϑίδῃβ 15 σοῃϑι ἀθσδῦ]θ. 
ΤΠδ [ΟἸ]ον Ωρ νεῦβῈ 5 ἃ16 αυοϊξα ΟΥΣ 

τείοττεά ἴο ἰὴ ἴπ6 Αροϑίοϊ]ις Ἐδίμουϑβ. 

(οἹοβ5. ἱ. τ6. Βάγηδῦ. ἘΡὶΚῖ. χὶϊ. 
τ 18. 1 (Ἰεπι. δὰ (οσίηϊῃ. χχῖν. 

(ἢ τ Οοσίηιἢ. χν, 20.) 
᾿ 25. Ιρῃαῖ. δὰ Ερῆἢεϑ. χ. 
,»“ ἷἰν 4. ΤΡιά., 1}. 
τ 14. 1 (Ιεπι. δὰ (ογπίῃ. χ]ῖχ. 

Ματοίοῃ, ἴῃς δδι]εϑὶ Πογαϊὰ οἱ βοθρῦ- 
οα] οπἰοίστη, νἢο το͵θοῖθα τς ἘΡΙ51165 ἴο 
Τιμλοῖῃυ δδα Τιῖιβ, δα πητεα (Ο]ο5514η8 
δρᾶ Ῥῃιδγαοη ἰμῖο ἢ15 σοῖο. [Ιϊ 18 
οἰτεἃ ὈγΥ Ισαπφουβ,} Ο(]εσηεηῖ οὗ ΑἸεχαη- 
ἄπια,2 Τοττ ]δη, δ δηὰ 51}}} ΘΑΣΠ ΟΣ ὉΥῪ 
ὙΠοορδυ5 οὗ Απθοοῦ ὁ δηὰ 7υ5η 
Μασίγτ. 

ΑΙ οαπάϊά οὔποθ ἄρτος ΜΙ 
Μ. Κδηδῃ᾿β σοῃοϊυβδίοῃ [ἢδὲ ἴῃ6 ΕΡΙ5[16 
ἴο ἴῃς (ὐοϊοϑϑΔῃ5 15 “ἴο Ὀς τεοαὶνθα πἢ- 
ἨΘϑΙ ΔΌΡΥ 85 ἴῃ6 νους οὗ 8:1. Ρδυ]}}" 
(ϑαὐρηί αμέ, Ταϊτοά. Ρ. 1Χ.). 

1 Αἀν. ἴξγειε:, Ν. χὶν. 2 (αυοΐο5 (ο]οες. ἱ, 
21) ; τῤϊά, 111. χὶν. 1 (φυοῖες ( οἷοββ. ἱν, 14). 

3 ὡσαύτως καὶ τοῖς ἐξ Ἑλλήνων ἐπιστρέ- ὁ 
φουσι Κολοσσαεῦσί (φησι) βλέπετε μή τις ὑμᾶς, 
κι τ. λ. Οοἶἷοββ. ἰϊ. 8. «δέγρηε. νἱ. 8. (Οἵ, ϑ)γοτ:. 
ν. 10 ἴοσ (οἷοβϑ. 1. 9. 

3 Τογυ]}. ς. ἤζαγε. ν. 19. 
4 τούτον τὸν Λόγον ἐγέννησεν ὃ Θεὸς προ- 

φυρικὸν, πρωτότοκον πάσης κτίσεω:.--- (αἱ Α πμίοί, 
ἷἱϊ. 22 ((οἱοββ. ἱ. 16)... ὙΠΕΟΡὮΙ]υ5 4Αἷ5οοὸ αυοῖαβ 
τὰ ἄνω φρονοῦντες (( ΟἷοΞ5. 111. 2. “4414 “τ ο,. ἰὶ, 
17 (Ρ- 84, εὐϊ. 1. [. ΗΠ ΠΡΉ ΓΕ). 

5. »διαίορ. ες. 7Ζγγῤάομ. Ἰχχχῖν. ἶχχχν., ὙὮΟΊΟ 
(οἹ]οβ5. ἰ. 15, 17, ἅτε χυοῖϊεά, (. 4150 περιτεμ- 
γόμεθα δὲ καὶ ἡμεῖς τῇ περιτομῇ τοῦ Χ. διὰ τοῦ 
βαπτίσματος, ἐκδυόμενοι τὸν ᾿Αδάμ.... καὶ ἐνδυό- 
μενοι τὸν Χ. δι᾽ ὃν δικαιωθέντες ἀνιστάμεθα ἐκ τῶν 
νεκρῶν, ἐν ᾧ, φησὶν ὃ ἀπόστολος, περιετμήθητε 
περιτομὴν ἀχειροποίητον κιτ.λ. ((ο]οΞ5θ, ἰΐ. 11). 
Ομυῶεί. εἰ Ασρομς. σα Ογίλοά. αυξδῖ. 102.--- 
υϑἴϊη Μ. Αἷβο, ἰῃ ἢϊδ βΚοιςἢ οἱ ἃ (ΟὨ σβίίδη 
16, 58γ5 οἵ πὶ πὸ ψουὰ συϊάς ἢῖ5 σουγβα 
αὐ ρῆΐ, ἴῃ τἴῃς σοτηπγαηίοη οὗ ἴς (πυτςοὴ (τὸν 
ὀρθῶς πολιτευόμενον) ἴΠδὶ 116 τηυδὶ ἰακε Πἰ5 ρατί 
ἷῃ ῥγαῖϑθο (ὕμνους τε καὶ ψαλμοὺς καὶ ὠδὰς καὶ 
αἶνον ῥητέον) τείεττὶηρ ἴο (οἷοΞ5. 1ϊϊ. 16 (Ἐρίϑβι, 
δὰ Ζεηδῖὰ εἴ ϑεγεημπηι, 90). ΟΟ]οβοίδης ἱ. 16 ἰς 
ἴῃ Ὠὶς τλϊπά ἴῃ Οὐλογί. σα Οερ, χν. 21. (366 Ὡοΐὰ 
ἴη Οιἱἵο, 5. Ϊυβίη. Μ. Ο. ἴϊ. 6ο).. (ἕ, Ξριώ!. 
αὐ Διιορνιεί, νὶϊ. 8, 9θ.ΚὨ ἼἼ:ς νοτγάβ ποιητὴν καὶ 
δημιουργὸν τῆς πάσης κτίσεως, ὁρατῆς τα καὶ 
ἀοράτου, κιτιλ, (4 εἴα “Μαγί, 5, ϑισίένς ἰὶ, ο, 10), 
Ῥοϊμϊ ἴο ἴῃς β8πι6 ρᾶϑβαρα, 



ΤῊΝ ΕΡΙΘΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪ, ΤῊΝ ΑΡΟΘΤΙΕῈ ΤΟ ΤῊΗΒ 

(ΓςΟΙ Ο551.ΑΝ5. 

ΟΒΠΑΡΤΈΕΕΚ 1. 

1.422.» ταὐμία οι ἀετλακξζείλ Οσοαά ον ἐλεὶν γα, 
 ερμήννεολ ἐᾷς αἀρείγέμς 97 Ξραῤράγας, 9 
2γα; εἰἀ γεγίλεν 20» ᾿δῖγ ἐπιογϑασέ ἐπεὶ ΡΥ ΖΕ, 
14 ἀσευγιῤείά ἐΐφ γέ Οἀγίσί, δι ἐμεοεγαρείλ 
ἑλεηε 10 γέεείυε ες Ολγσί, απ ἐονερεονφίλ 
ἀξ σιυρπ »πέμ ς ν. 

ΑὖὗΙ,, δῃ ἅροβίῖε οὗ [ςβὺ5 (ἢ τκς 
ὉΥ ἴδε Ψ}} οὔ Οοά, δπηά 

Τἰπιοῖῆοιι5 οῳ7 Ὀτοῖδογ. 
4 Το ἴδ6ὸ οδϊπῖϑ δηά ἐδιτπαι 

1. Αροεβὶ]9.}] ὙΠῖ5 ἘΠῚ6 ἰ5 ηοῖ υιϑοὰ ἰη 4]] 
τῆς Ερί51165---ογ ἰηδσίδηςο, ποῖ ἴῃ ῬΠΝΡΡ. 1. 1. 
Ἡς ντιῖθ5 ἢονν ἴῃ υἱγίις οὗ Ὧη ἀροβίοὶϊ!ς ςοπὴ- 
τη ἰϑϑίοη. 
9 Ορνγμὲ ὕες ὁγ 11 οὗ Θοἁ}] “Οὗ 

ΟὨγίδε [6 5115" ϑοδγοεὶν ἰης]υάθ5. ἃ Ροϊοπιοδὶ 
Τείογοηςο, 85 1 ἴῃς Αροβῖϊα ψογα διηηρ ἰῇ δη 
υηάετγίοης, δηὰ ννὰ ννόσε ἴο τεδὰ Ὀδεΐνοοη (ἢ6 
1|π65 “μοὶ 97 ἀηφεῖν" (ὙΒεορηγίδςοῖ, Οἢτγς 
8οϑῖ.). [ἴ 5θεπὶ5 ἴο ἔοθ!]ονυ ὩΘΟΟΞΘΑΓΙΪΥ ἃ5 δῃ 
εχρίαπαίίοη δηῃά οπἰδγροπιεηΐ οὗ “ Αροβίϊο. 
Βυὲ “ὃδγ ν"}} οὗ Οοα " τηδῪ ἱπεϊιιάς ἃ σείεγ- 
εηςὸ ἴο ἴα͵ϑε ΑΡοβίϊθβ 'π τοῖν 56] ἔσν]}, 

απά Τίνιο δῦ ἴἰ80 ὉΣΟΙΒΟΣ.) ΤΙΠΊΟΙΏΥ [5 
τηοηϊἰομ δα 5 ΠΡῚΥ δηά ψἱῖμουῖ δα άϊοη ἴῃ (ἢς 
τς οὗ ΡΒΠΙΡΡ. “ Τιπιοῖθγ τς Ὀτοίδοσγ ἢ 
ΟΟΟΌΓΒ, ΡΓΘΟΙ5ΕΙΥ͂ ἃ5 Ποῖς, ἴῃ [6 βαϊυϊαιίοη οὗἍ 
ἴς ΕρΡ. ἴο Ρμιηεποη. 'νε ὅδνε ἤθσε οὔἐ 
ἰηάϊςαίίοη παῖ τὴς ἴπγος Ερίϑι]6ε8 ἅἃσγὰ οὗ [6 
δδ1ὴ 6 ἀδία. 

Ὡ. Το 1δὲ ὈΥΘΕΒΤΘΩ πὰ 601]068690 (Ξε Νοῖς 
αἴ εηὐ οἵ ΟΠπαρίογ), ΒΟῚΥ͂ διὰ ζαϊ 8 7.1] ἐπ 
ΟἸτὶδ:.} ὙὍΤΠὸ ἴοτος οὗ ἴῃς ογίρί δ] τηϊσῆῖ 
εκ ὃὈ6 ρίνεη, ἰἔ νὰ ψεγε δ0]6 ἴο ϑΑΥ͂ ἴῃ 
Ἐπ] σι, “ ἴο ἴ86 ἴπη (ὐοΐοβϑε ᾿οηϑδεογαϊεὰ δηὰ 
(Δ 1] Ὀτοίπεγβ ἴῃ ΟἸγῖϑι." 16 ἀεδβογρ- 
Ὠοη γτεΐοτϑ ἴο ἴννο αἰ ἤδγοηΐ βρῆογεβ (1) ἐοεαὶ, 
ἴτοπι {με ρἷᾶςθ ἴῃ ψνῃϊοὰ (εὶς ἰοῖ ἰ5 ςδβῖ; 
(2) νιογαὶ δηὰ «“ριίγέμαί, ὙΒΕΟΥ͂ πᾶνς υπϊο 
στῇ δας ΟΙΠΕΙ 85 ἃ ἔγδίογη τυ πανηρ ἵννο 
ςοπαϊίίοηϑ (4) υπίοη νΒ Οοά ζ' ΒΟΙΪΥ ᾽), 
) υηίοη νι τῇς ΟΒυγοἢ 5 (“βπ- 
ἢ), δῃὰ 81} 15 ἰῇ ἃ νου ἃ ψνβογε ΟἾ σοὶ ἰ5 

Ὀτεῖδγεη ἱπ ΟἸγβε ψ πο ἄγε δὲ 
Οὐοΐοβθε : τᾶσε δὲ ὑπο γου, δπά 
Ρεᾶςε, ἔτοηι (ὐοά οὖν Εδίδεγ δηά τῆς 
Ιοτά [εθὺ5 Ομ. 

3 γε ρῖνε τῆδηϊζ8 το (ὐοά δηά τῆς 
Ἑλῖδετ οὔουγ [,οτά εβι5 Ομ κι, ργὰγ- 
ἱηρ; αἰννδυβ ἔογ γου, 

4 ϑῖπος ψχε δελγά οὗ γουγ ἔλῇ ἴῃ 
ΟἸγῖβε [εβυβ, ἀπά οἵ τῆς ἰονε τυλἑεῇ γ΄ 
ἦσυε ἴο 411 τῆς 5Δϊηἴϑ, 

ς Εογτδε δορε ΨΠΙΓΝ ἰ5 ἰδ! ά ἂρ ἴογ 

411 ἴῃ 411--(Οη ἴδε πιγϑίολὶ ἴογος οὗ ἐν, 8ες 
οῃ 1 δῖ. [οβὴ ἰϊ. 6). δες δάαϊοηδὶ ἢοῖϊὲ οὔ 
Υ. 2. 

8, 4. δὲ κίε δῥαπᾷε. .. 8119 τἯΘ ῬΤΔΥ. 
«ον. “ποῖ «ὐε δεαγά, (8εε Ν ἰηοτ, 11. δ χὶν. 3, 
Ρ. 61.) ΤΒουρῇ ἢς δ:ά ποῖ “εεπ ἴδετη, ἢ6 
δεκῖοννβ ὕὑροη ἴπεπὶ ἴῃς διΐπε55 οὗ Αροϑίοὶ]ς 
Ἰους ἀπά Αροκίοϊ!ς ᾿πίεγοεβδίοη (Ὁ γγϑοϑβῖ}). 
δῖ, Ραὺ] μαὰ ποῖ “ ἀϊγοςϊ ρεσβοπδὶ Κηοιννεάξο 
οὗ {πῃ6 (ο]οβοίδη ΟΒυγοὴ." (Βρ. 1ἰεδοοῖ, 
Ρ. 111, ςἔ [ηἰγοά. Ρ. 27.) Βιυϊΐ [ἢ15 οοηοσϊυ βίου 
οουϊά ποῖ θῈ ἀγάννῃ ἔτοσ {Πεϑς τότ 5 δήονε, 
ἔοσ 81. ΡῬδὺυὶ υ8ὲ5 ἴῃς 54Π|6 Ἄεχργεϑβίοῃ (΄ λυ 
μεαγὰ οὗ γουγ (δ᾽) ἴη νντ της ἴο [Ὡς Οδυι οἢ 
οὗ Ερδδβιβ, νθοσε ἢς δὰ ἰαδουγεά ἴἧγες 
γελτβ, ΕΡῆῇ. 1. 1.5. 

4͵ δ. ἴἰ 15 ρῥγείθγαδ ας ποῖ ἴο ἰοϊῃ “ ἴοτ ἴδε 
Βορε" νὰ “ννὸ γίνε (πληκϑ"--- νε ρῖνε 
1ΠδηΚ5 ἔογ {πε ἢορε" (45 Βεηρ.) --δυῖ ἴο ἊΝ 
Δ πη ἙΠΑΓΙΥ ἴο ορθ. “δίηςε χὰ δεδσὰ 
οὗ ἴπε ἔδἢ ἴῃ ΟἾτίϑὶ [ἐ5ὺ5, ἀηὰ ἴδε ἰονς ἴο 
411 ἴΠε 5αϊηῖϊβ Ὡς ἢ γε Βο]ὰ ζδΔδὶ ἴοσ ἴμε 
Βορε᾿5 8ᾶκς." (Οη ἴδε 8εη3ς οὗ 
“ῥαυε," ἰῃ δῖ, Ραὺυϊ δηὰ δῖ. [οδῃ, 9:6 οὐ 
1 81. []οδῃ ἱ. 8.) 

ἰαἰά μῤ.}] ἘἈεϑετνεά, βεῖ ἀραγῖ, (οὗ ἴ)ς λέζνα 
ἰαιὰ ὉΡ τῇ {Π|Ὲ πδρκίη, δῖ. [υκὸ χιχ. 20), πὰ 
ἀφῖ, οὗ ἴδ6 ρεύβοη ἔογ ψῆομπμ. [ἰϑςεὰ οὗ ἃ 
“ ργονγῃ " (12 Τίπι. ἱν. 8), οὗ ἀεδ (Ηεοῦ. ἱχ. 
271 ςἢ, 4 Μδος. νἱϊ!. 19). 

«υδέγεο Γ γε δεαγὦ ὀφίογε) ἭΝ ΏςΣ νταβ 
Ῥαγὶ οὗ γουγ φγὲ Οοερεϊ-ἰεδοϊίης, ἰδ ς Αγ 



νυν. 61] 

γου ἴῃ πεάνθη, γῃθγθεοῦ γε ἢεαγά ὃς- 
ἔοτε ἰῇ τῆς νογὰ οὐ τῆς τγυτῇ οὗ τῇς 

Ρεὶ: 

ΓσΟΙΟΘ5ΙΑΝ"5. 1. 

ἴῃ 411 τῆς ννογ]ὰ ; ἀπά Ὀγίπρεῖῃ ἰοστῃ 
ἔγυϊς, 45 ἐὲ ἀἰοέλ 4180 ἰῇ γου, β'πος [ἢς 
ἀαγ γε δελά οἵ 1, ἀπά κπενν τὰς 
δῖᾶλςε οὗ Οοά ἰη τι : 6 ὙΝὨϊςΝ 18 οολς ὑπο γοιι, 48 1 ἐς 

ΕΣ Ιεϑββθοῦ γὲ ᾿ἰεασῃεὰ ἴπ Ὀείῖζοῦ ἀαγβ, ὃ6- 
ΤῈ ἰδλοῃογβ οἂπὶς {ΠῚ ἰαῖοσ σοβηοπηθηῖβ, 

νι ὰϊοῖ νοΓο ταῖποσ σοχγυρἝοηῃβ.᾽ Οὐ, ἢ ἃ 
αἀἰδεγοηϊ ἰηϊεγρζεϊδίίοη οἵ προ, ἃ 50 1]εσ σεη- 
ἀογίηρ μᾶ5 ὑδοὴ ρίνεη--- ΤὮς πορε οὗ ψ Ὡς Β 
Του, ἃπά ἃ]] οἵ υ5, μεᾶγ ἰῃ τῃε Οοβρεὶ δεΐογε 
11 ςοπλε5 δπά ἰ5 τυσγηδά ἱπῖο ἔγυοη.---ἰῆς 52]- 
υδίϊοη πορεὰ ἔοσ δεΐογε [15 αστὶναὶ "" (Οσίπηπι, 
1». Ν. 1. 4. ν.). 

ἐπ ἰδὲ «υογά 9.7 1δὲ ἐγιδ 9 1δὲ ἔπη) 
νι ἸπρὶἸεὰ ορροϑηίοη ἴο 4 ἴϑϊἰςς Οοβρεὶ, 
ὉΥ νον [ΟῚ ΜΕΓῈ ἰῇ ἀδηχος οἵ θείην 
ἀεοεϊνεά. 

6. ΨῈΣΟΣ ἔθ 0:10 1 ῬΤΟΒΟΩ66 ποῖο0 γοῦ, 
8 ἷξ ἰδ 4160 ἐπ 4]}] [809 ον]; γοδ, δε ὰ 
ἐς ἰο Θοπτἑη πα Δ}}Ὺ Ὀσὶ πίη ζοτίδ Ἷσχυΐΐ 
δβιοὰ πιδκῖης ἰπόσοδ80 ὑπο ἐϊ80]7, 8Δ6 ἐΐὶ 
ἀοίῃ δὶϑὸ ἰῃ γοῦ (8εε Νοῖίε αἱ εοηά οὗ 
Ομαρίο). 

Ἡδίωδ 'ἱ' εοριὸ ἐπ βῥγεσέπες] Τοῦ παρόντος 
εἷς ὑμᾶς. “Ηδε 5 οὗ ἴῃς Οοβρεὶ 45 οὗ ἃ 
᾿νης δηὰ δηϊηχαϊεὰ της. ον ἴὶ ἀϊά ποῖ 
ἄγϑῖ σους ἴο γουῦ δηὰ ἰοᾶνς γοιι, Ὀυὲ Γοπιδιηρά 
δηὰ ἰ5. πον ργεβεηῖ," ((γγϑοϑῖ., ΤΤ Βεορ γ].). 
παρείμι ἷἰ5 ΑἸπιοδῖ ὈΠΙΝΟΓΘΔΙΥ 5εἀ οὗ 2470. 
(δεε Νοῖο δῖ επὰ οὗ (μαρίεγ). 

δα: 1 ἐξ (καθὼς καὶ, κυ. πάρεστι) εο»μ"Ὲ 
ἐπ αἱἱ δὲ μι δρα, ϑοιμοιίης ἰ5 Βοσε ἴο ὃ6 
δἰΙοννεὰ ἔογ τῆς ρον ἀπά εἰενδίίοη οὗ ἰδηριιᾶξο 
(45 ἐηγα, ν. 21). Ὑεῖ, δοσογαϊηρ ἴο (τσ 5 
Ἄσοτηπιδηά, ἴα Οοϑρεὶ δά δἰγεδάυ θεοη νυν] ἀεὶγ 

δομεὰ (δῖ. Μαῖϊ. χχνῇ!. 19). δῖ. Ρδιιὶ 
ἕεςς ἸηςἘΠ56Ὲ}} (παῖ [86 ἰεάνεη ἔτομηι ἴπ6 5ἴογεβ 
οὗ ἴδε Νααζαγθοης Ἠουβοβοϊ ογ 15 ἰοσδνθηίΐης ἴῃ 6 
“νοἱς Ἰυπὶρ οὗ Ππυπιδηϊγ ; {π2ὶ ἴΠς 5Ξεεὰ οὗ ἴδς 
᾿νοτά 5 θείπρ νδῆθα δνεγγυνβεστο ΕῸΣ ἴῃ- 
ἀϊοδιίίοηβ τμδὶ {Π15 ἴδο] ηρ νγὰ5 παδιῖυ δὶ στ 
Ὦϊπη, 8.66 Ἀοπὶ, Χ. 18: ΧΥ. 22; 2 ΟΟΓ. Χ, 14) 
ἄς. [Ιἰ [5 ἰηϊεγεβίίησ ἴο οὔϑεσνε 818 ΘΑΓΪΥ 
ἀρργοοϊδίίοη οὗ [Ὡς ποῖς οὗ σέῥολει!γ.--- ΤῊς 
Οδίπο οἵ οὗ τῆς Οὐοβρεὶ ννᾶ5 ἃ ἴορ!ς οὗ ςοῃ- 
Βστηδίίοη. “"ὟΝε ἃἵὸ 80 ςοηῃϑβκυϊοα 85 ἴο ὃ6 
ςοπῆππεά ΟΥ̓ ΠΑΥΠΡ ΤΊΔΩΥ 5ΠΑΓΟΙ5 ἴῃ ΟἿΓ 
ΔῈ" ((Πγγϑοβῖ.). [τ νψουϊὰ ἐποουγαρσε τῆς 
(Οο]οΞ5ἰδῃβ ἴο γεῆεςῖ [αἱ {ΠΕ ψεγα ἰδϑουσίης 
ὉΠῸΘΓ πο ἰοςδὶ ἀο] υβίοη, ἀπά ηροὰ δϑιϑρεεῖ 
ἴῃς ςοηΐδρίοῃ οὗ πο ἰος:] ἔδηδίς 5Π1. 

ΒΡ. ΓΙΡΒοοῦ ν᾿ 6}} τολασκβ πον ἴπ6 {γπ6 
Οὐοβρεὶ ργοςἸδι πὶ [15 ἐγμζ ὉΥ 115 τιυνεγ!α γ. 
ἘἙΔ156 ξοβρεΐὶβ ἅγὸ Ἰοοδὶ δηἀ βρεςῖδὶ. ΗἩογοβίεβ 
ἅτ ὑσγουϊηςίαὶ οσ πδιϊοηδὶ {ἢ 15 σδίθο !ς. 
ΤὮΟ βᾶπ|6ὸ ἴπουρῆξ ἴῃ Δποῖδοσ ἔοστῃ υπάθγ}1658 
1. αὐ ἢ ἃ ππογὸ βρεοῖδὶ τοΐξτεηςθ ἴὸ ἴδε 
δΙτόράηςς οὗ [ενν5 δηὰ [ιαδίστῃ. 

[τ μᾶ5 δδθὼ οὐδογνεά {πδὶ ἴῃ6 ὑπ ίνογβα γ 

οὗ 186 Οοβρεῖ ΠΊΔΥ 4͵]50 6 οοηίγαςῖοά ποτὰ ὮὉΥ͂ 
᾿ς δτίου ἢ (6 βοςτεῖ ἀοςγη68 οὗ ΟὯο5- 
"- βρεουϊδίίου δὶς ογε ἔογ 186 ἰηϊθαϊοά 
ἜΥ,. 
ὕεα, απά ἐ ἐς εοπεϊπμαίν ὀγίπρὶπρ γι ως 

,)ὃγ ἐμοί] 86εε υοῖς ἐωῆα ἔογ ἴδε τοδάϊηρ. 
δῖ, Ῥαδι] κἰδίοβ {πδὶ ἴπ6 ΟὐΟ5ρ6ὶ 18 ἃ ἔδγιϊα 
τες ἰῃ ἴῃς νοσ]ά, γιοϊἀϊης ἔγυ! δουηάδηῖιγ, 
οὗ νηοῦ ἴπς (ο]οβϑίδης αἰβδὸ σατο δυπάδηϊ 
δροςοπηθηβ. ΤῊ!5 δου Ρ ΐ 15 οὗ βρεςῖδὶ νγεϊρῃξ, 
δῃηὰ ποοᾶβ δηρηδς αῇιττηδίιοη. Ηδηςς, μα 
ἄοεβ ὠοῖ Τσοπίηϊοε ἴἢ6 β8εηΐδηοε ἴῃ [δ6 ἴΌστῃ 
ΒΟ Ὦ ψ͵ὸ ταϊσῃξ ἐχροςῖ, Ὀυϊ ὀχομδηροβ καὶ 
καρποφορεῖ, ἴος καὶ ἔστιν καρποφορούμενον,Ἠ 
48 δῇ δϑϑογίίοη πρὶ 1 5 ἃ ἴγες ννῆοβε πδίυσαὶ 
Πα ὨΘΟΘΒΘΑΤΥ͂ [ΕΠ ἀΘΏΟΥ ἰ5 ἴο ογεαῖς ἔγυϊ ἴο 
[1561 (Ἀεἰςδθλ. Τῆε, ΜΙιάάϊε ἢεγθ “ σεΐοτβ 
θαςῖς τΠ6 δοϊίοῃ ἴο ἴπῸ δρεηῖ »ηῥαίείγ, ἴῃ 
8ἃ5 ΔΙ 8ἃ5 ἴῃ6 δΔδοίίοῃ 18 ἄορ ο, ΟΥ ἰῇ ΔΗΥ͂ 
ΨΑΥ γῶν, ἴῃς ἁροηΐϊ. Δ ίηογ, 11. ὃ ΧΧΧΥΪΙ. 
Ῥ, λ68. “ϑοθΏ βΡ8ΓΡῸ γηῤι," Βτγείβοδμῃ. 
ΤΟ σογὺ καρποφορῶ ϑ8εεη8 ἴο ὃς σφυρί 
ἔγτομαι ἴδ 11Ρ5 οὗ Ομγῖϑῖ ἴῃ ἴῃς Ῥαγδδὶς οὗ [δ6 
ϑοννεσ (81. Μαῖί. χὶὶ. 22; δῖ. Μαγὶκ ἵν. λο 
νῷ 18); 81, [ὑ0κὸ νἱ}}. 1ς. [158 υδοὰ ουϊϑιδ 

ὁ Οοϑρεὶβ Ὀγ δῖ. Ρδὺὶ δὶοηθ---ηὰ ΟΥ̓ πὶ 
ΟἿΪΥ ἰπ 1818 Ἐρίβι16---οχοορὶ ἰῇ Ἀοπλ. Υἱὶ. 
4) 5- 

απά »"αλίηρ ἱπεγέασε πρῖὸ ἱσεἶ}] Ἐχίογηδὶ 
ἀῃ4 ἱπίογηδὶ γοδϑοῦβ ἃ:Ὲ δἰϊκε ἴῇ ἕδλυοισ οὗ 
τείϊδιηἰην 686 νοσάβ, οὐ το ἴῃ ΑΟὟ. “ Μακ- 
ἴῃ ἰῃογθδϑο " βϑδεηβ, ἃ ἢχϑϊ δεῖ, ουἵ οὗ 
Ρίδοο, αϑεν “ Ὀτϊηρίης ἔστι ἔγυϊς," ὙΠ ἴτϑε 
Τηυβῖ φγοῖν Ὀεοίοσε ἴἴ 15 “7. Βυΐ νἢ}]}6 
δτον 8, οὗ οουγϑα, βρεοῖδν ργεάϊςαϊοα οὗ 
ἴΓε65 ἀπά ρ]Δηΐ5 (51. Μαζί. χι!. 32), [6 Αροϑβῇαε 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἀγορβ ἴπε ἤξυγε Ὡς ἢ} 6 85 ἐπη- 
Ρἰογεά, δῃηὰ 5 γΡῚῪ σοεβ οὔ ἴο βρεᾶὶ οὗ Οοβροὶ 
᾿Ανάν. (Α ρεάδηιολι! δοουγαῖε 86 οὗ 
δυγαῖϊνε ἰδηρυᾶρε ἰ5 ποῖ δἰννᾶγβ δἰπηεὰ δῖ ὉΥ͂ 

δῖ. Ρϑιυὶ; οἴ Ἀοπι, χὶ 2.) [πη Αςῖ5, τὰς 
νογὰ ἰ8 ἐγεαυεηίγ, ἃπὰ δἰπιοβῖ ἰεσηί Δ}, 
υϑεί, ἴο ἜΧργεβ5 ἴ815. (Αςῖδβ νἱ. 7; χν. 24, χίχ. 
20). “Βειιησίηρ ἴοτ ἔτι 7 ψνουϊὰ το 
ἀδηοῖς ἴῃς ὑγοάυςίου οὗ δρίγίϊυ21] γτδοῦβ, 
ἀἰϊδβροβιίίοηβ, δηά νυἱγίυεβ; σῇ ]6 ([ῃ6 “1ῃ- 
οἴθδϑε ᾽ ννοιυ]ϊὰ 5: ΣΕ ἴῃ6 Ἔχίεσηδὶ ργοραρα- 
ἴἄοη οὗ τῆς Οοθροὶ, ἴπ6 δάάϊποη οὐ πον 
ςοηνογῖβ δηά πονν σπυτγοῦῆθ5. (ΤῸ ἀϊβεγοηΐῖ 
βδιλάθς οὐ τπουχῆϊ ὄχργοββεὰ ὈΥ ἴΠῸ 534ΠῚ6 
ννογὰ ἴῃ ἃ αἀἰβογεηΐῖ ςοηίεχῖ, ἰηΐ. ν. 1ο, (“ ἰη- 
ογεδϑίης ἰὴ Κηονϊοάρο ᾿)) 5. ηο οδ]εςτίοη ἴο 
τιϊδ νἱονν.) 

ΎΤΠΕε56 “ ποῖδβ " οὗ “εάν πὰ ἐχραποίος 
5111} ςΠλγαςίογίβε ἴ 6 Οδυτοῆ. ΚΝ ἴυγῃ, ΠΟΥ 
ἴο ἴδε οπα ἔχις οὗ ΠοΙΙΏ655, δἸ1Κὸ ἴῃ ΘνΟΤΥ 
οἸϊπηλδῖς δηὰ υηάοσ 4}} ςοη ΠΟ Π5; ἢονν ἴο ἴ86 
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654 
7 Αβ γε δ[5ο ἰεαγηβά οἵ Ἐρδρῇγαδϑ 

οὔὖγ ἀδαγ ἔε]]ονγβεσνδηῖ, γν ἢ 15 ἔογ γου 
4 ἰλιτἢι] πιϊπἰβῖοσ οὗ (Ἰτῖϑο; 

8 ὟΝο Α͵50 ἀεοϊαγεὰ πῖο τ15 γοὺγ 
ἰονε ἴπ ἴῃς ϑριτγιξ. 

9 ἔοτγ τῇ !ϊ8 σδυβα νγεὲ 4͵50, βίηςε πε 

ψΟΥΚ βοΐϊηρ οὐ ᾿ἰη 186 πιϊ5ϑίοη-βοϊά. Νὸ οβεῖς 
δγϑῖθῃιη οὐ ΟΩ 806} ναγίοιιβ δαάδπογοηΐϑ. 
Νο ἀγίηρ ἴγεθ ὀυεγ ργοάδυςεδά 80ςἢ ἔτ. 

7ε Ἀθατὰ διὰ ἘΔοΟσΟΌ ΠΆΙΣ ἄπεαυ {δὲ 
Σδοῦ οὗ 6οἀἁ.] Τῆθ “οἵ [ ἴῃ τὴς ΑΟΥΡ. 

15 ἴο ὃς σδτγει ἢ ἀνοιϊιάθ. “γα ἰ8 ἴδε 
ἃοςιι5. ΔῸΣ ἴῃ6 ἴννο νογῦβ, ““μοαγὰ " δηὰ 
“Κηονν." (ὅεε Νοῖδ δῖ δεηὰ οὗ Ομαρίεοσγ.) 

ἐπ ἐγ. Ῥεγὲ, ἴσαὶγ. Ηεῦ. ΠΝ. 
7. Ευεη αἱ γε ἰεκαγπεά ἱξ ζγορι Ἐραρόγα:. 

Ου Ἐραρῆγαβ, 58εὲ6 ἐπγγα, 'Ν. 12] ῬΒηεπίοη, 
γυ. 22. (ἔ ἴῃς ἴετῃβ δρρ] θά ἴο Τγοῆίςιιδ: 
ἐη ἵν. 7. 

,)ογ γομῇ Ἀδῖδογ, οὴ ουσς 698417, "45 τὸ - 
Ῥιγοβϑοηζίης Ὁ." 

8. οἱγ ἀείοφαίε ἐο γοι, γοιγ: αἰηο 1ο τῷ, «υϑὸ 
ὀγομσό! τὸ δὲ πεαυ: ΟἹ γοωγ ἰουε, “4 γομ γεεὶ 
απά “ῥοαυ ἐ ηιουϊηρ δύδγ ἐπὶ 1δὲ εἰγείς Ὁ δε 
ἑηἥμεπες οΥ ἐδε ϑρίγι!. 

9. ἐδαὲὶ γε »εφόῥ δὲ Μά «υἱὲ ἐδε Ῥοτίοοϊ 
Κηον θᾶ β9 (τὴν ἐπίγνωσιν) 97 ΗΜ“ «υἱ δ]. ΑἹΙ 
(Π6 ἔουγ ΕΡΙ51165 οὗ ἴῃς Οδριν ὈΓΔΑῪ ἔοσ [ἢ 15. 
(Ερῆ. ἱ. 7; ῬμΠρρ. 1. 9; (Δοἴοβ8. ἱ. 9, το, 1ϊ. 2, 
11, το ; ΡΒ θΘπιοη 1. 6.}ὺ Ροβϑβίθ]γ, ννἤεη ἃ ἴπο- 
ΤΟΌΡὮΙΪΥ βρί γι] δουὶ 15 τυὐγηθά ἴῃ ὑροῇ 1156] ἢ, 
Δηά εχο]ιάεά ἔγοπι Ἔχίογηδὶ δοΐνιγ, ἐσθ 86 
Βροου]αῖινα θεδιΥ οὗἉ Γι 5 σθθη πῖοσὸ ἔΪ]Υ, 
δΔηά ἴπΠε Ε]ΟΥΥ͂ δηὰ ἱπιρογίδηος οὗ ““Κηον- 
Ἰοάρο᾽ ἰ5 ππογὸ ἔν το] δθὰ. 511}, 16 " ρεγέεςὶ 
Κηον]εάμε᾽ οὗ δίς 8[. δι] ἤθε βρϑᾷκϑ ἰβ8 
ομαβίεηρά δηὰ γεϑίγαϊηεαὰ ΌΥ ἃ ργδοίίοδὶ Ἰϊπλϊῖ, 
ὙΈΙΟΝ βᾶνο5 ἰἴ ἔσοτη ἤηάϊηρ ὯΟ “" 6ηα ἴῃ ψ8η- 
ἀοσίης πι42Ζ65 ἰοβῖ.᾽ Ὑῆδῖ ᾿ἰπλ ἰ5 ΒΘ ρΡ δὰ ὉΥ 
[)6 ννοτά5 “ οὗ Ηἰ5 «υὐϊ." (Το τοῦ Ρϑδὶ τὴ 
νν25 ποῖ ἱρτο Δ ὈΪΥ νυγϊΐθη ΟΥ̓ ἃ ΟΠ Έ55ΟΥ ἰὴ ἃ 
ἀυηροοη, δηὰ 15 ρεγυδα θά ὉγΥ ἃ 5ἰπηϊαγ ἰονε οὗ 
Οοά5 ἰανν, δηὰ 56:56 οὗ ἰῖϊ5 ὀχοῤοαϊηρ Ὠσγοδα ἢ 
δης [Π6 Ὀϊοβϑθάηθθα οὗ Κπονίηρ ἴ 8566 νν. 
οό, 97.}ὺ ὍΠΕΓΘΟ ΠΊΔΥ 4150, ἰῃ [15 ερίρποσὶς, Ὀ6 
ἃ τεΐογοηςε ἴο ἴδε 8156 σπου. οὗ ἴῆςΣ Οποβῖς 
ἰεᾶσμεγβ.Ό Βίββορ ψνογαάβυνοτῖῃ οἱΐε8 2 8ῖ. 
Ῥοῖογ .. 2, 3, 8; 11. 20. 

ἦπ 411 τνὶϑάοθ διὰ πυπὰοτοϊδηὰὶπβ 
δρὶτὶτα 81} ὍΤΠε διΠθυῖς φρίγέμα! Ἔχίθηαϑ 
ἴο Ὀοῖῃ. ΔΝ Ἰδάοπῃ (σοφία) 15, δοςογάϊης ἴο 
Ατίβίοι!ς, ποῖ ΟἹ]. ἴο Κπονν ἴῃ γεσμἧς οὗ ἢγϑϊ 
ῬΓΙΠΟΙΡΙ68 (τὰ ἐκ τῶν ἀρχῶν), Ὀυΐ ἴο ἢδᾶνα ἃ 
ἴ[υς κ͵γάβρ οὗ ἴπο γίπωρίεν ἐῤερισοίυε: (περὶ 
τὰς ἀρχὰς ἀληθεύειν). ΝΕ νυἱϑάοπι 15 ἢ 5 
ῬΥΓΪΠΊΔΓΥ, ἴΠ6 τπηϊϑίγοθ5. οὗ 411] βδείςςοβ (ἡ ἄκρι- 
βεστάτη τῶν ἐπιστημῶν, ΒΛΉΙς. Νίοσοπι. νἱ. 7), 
πηαἀογϑίδπαϊηρ (σύνεσις) ἰ8 ΡΑΓΓΟΌΪΑΓ δηὰ σοῦ" 

ΓσΟΙΟΘΘΙΑΝΌΟ. 1. [ν. 7---το 

ἀδγ ννὲ μελγά 11, ἀο ποῖ Ἷβᾶβε ἴο ΡῥΓΑΥ͂ 
ἴογ γοιι, ἀπὰ ἴο ἀαδβίγε τῇαϊ γε πηρῃζ 
δε ΠΠ]]εὰ νὰ τῆς Κπον]εάσε οὗ ἢϊ8 
Ψν1}} ἴῃ 411 ννϊϑάοπι δηά βρίπτυδὶ πηάεγ- 
διδηαίηρ ; 

10 Ἴδαῖ γε πρῇῃϊ ννδ]ῖς νογῖδν οὗ 

ςοσγηοὰ σι ἀοίαι]5. ὙΠῸ ἢχϑξ ἰ5 ογεδλᾶνο, 
[86 βεοοῃά οτςαὶ. ΟΥ̓ ἴῃ6 δίρμοσ βεῆϑθε οὗ 
σοφία, ϑυς ἢ 45 ννὲ ἤηπά [ἃ ἰῃ ΝΥ ̓ἰϑδάοπι ἀπά 
Ῥχονεγθϑ, ἴβεγε ἰ5 πὸ 4υιοβίίοη μέγα. 850 ἴῶσ 
ἃ5 ἴποιε ἰ5 ἃ αἰϊδιποῖίοη δοεΐνοοη {πΠ6 ἵνο 
ὑνογάβ, ᾿ν]ϑάοπι 15 σΈΠ ΓΑ ΠΥ (ὰ 6 Κπονϊοάρε οὗ 
βρί για] πιγβίεσιεβ, οἵ βτεδῖ ᾿μπθοϊορίοδὶ ῥτίη- 
ΟΙΡΙ65 ; υῃηάεγβίδηαϊηρ 5 ἴῃς ἔδου Υ οὔδρρὶ γΥἱηΣ 
1Πεπὶ ἴο ἀοίίοη. “ΒΟΙΒ ἰῃ ὡπάεγεαπάιης ἴῃ6 
ΤΥ ϑἴοτο5 οὗ ΟΞ ἸΔΠΠΥ, δηὰ ἴῃ ογάεγίρ γοει' 
ἐΐυες δεςοτάϊηρ τμογεῖο." (Ηδιηπιοηά, ἐπ ἦθος.) 

10. Ἴδα! γε »πίκδὲ «υαἱξ «υογί δῦ ο΄ ἐδὲὲ 
1ογά.] 1.4. ΜΟΥΛΆΙΥ οὗ Οὐγίμἐ, 485 Ὀοοοσεβ 
[Δ πῆ} Οδγίσείαπς. Ἐογ ἴῃ6 οχργοββίοη, ς. 
“ΦΜΟΣΊΒΙΥ οὗὨἨ οδ]ηρ," ΕΡΒ65. ἵν. οὗἉ “ 5δἰηΐβ," 
Κοπι. χυὶ. 2; οὗ “ξοβροὶ," ΡΠ. 1,27: οὗ 
“Οοἀ;," 1 ΤὭεβ8. 1. 12: 3 851: [ὁδη ν. 6. 

μρῖο αἰΪ ῥίεασίνισ.) Νοῖ Ἔχδοῖγν οὗ Οσοά, δυῖ 
οὗ ὥῤγισι, ψο ᾿ᾶ5 ιι5σῖ θέ δροίθῃ οὗ ἰῃ 
αν ΓΙ οὔτἢς Ζογαά." Τῆς νογά “ ρ]θαϑίηρ ἢ 
(ἀρέσκεια) να οΓρ ΠΑ ἃ 5.1 ΠΕῚΥ υὑπίτουγ- 
ΔΌΪες ἴηρε αΑδουΐ τ, δῃ ἱπιρ]ςαἴϊοη οἱ ορδεαυΐουβ 
ΟΟὐ ΓΕ Π6855 ΟΥ ἢαϊΐζοιγ. ὙὍηὲ νεγὺ ἰ5 σῶσε 
δε ὈΥ δῖ, Ρδμ] ἰῇ ἃ βοοά 8εη8εὲ (1 Οοσ. 
χ. 31; «ἢ οοιηρουπά ἰὴ Τίίυ5 |ἰ. 9), δυῖ 
1 5 αἰδὸ υϑεὰ ἴῃ 4 ὑαὰ 5θῆϑε οὗ υν ΓὮΥ 
Βαϊζοσυ οὗ πδη (τ Τ 658. ἰϊ. 4; αἰϑὸ ἴῃς ςοσῃ- 
Ρουπά ἀνθρωπάρεσκος, “τΑΔΏΡ εΔ5εγ," ἰηΐ, 11]. 
22). ἴη ΡῬΆΏΪΟ 1ἴ 5 γαῖμοσ ἔγοαυθητν ἀρρ τὰ 
ἴο 5ιιιάϊου5 ἀεβίγε ἴο ρίεαδβε σοά. (8ὅ6εε ρᾶ9- 
ΒΆρ65 ἰῃ Βτγείβθοῃ. [,6χ. Μλδῃ. 8. ν.) [!ἢ τὲς 
ΠΙΚΠΟΥ σἰρηϊποδίίοη ἴο ψ  ἢ τ 5 ταϊϑοά ἴῃ 
ΓΟ ρίοη, ἴῃς 464 οὗ σδγοῖα ποπλᾶμε ἃ5 ἴο ἃ 
Κις ψΒοπὶ ννεὲ ψυ]ϑῖὶ ἴο ρ]6ᾶ5ς ἰ5 ργοῦδοὶνυ ὑτὸ- 
βϑογυθά, “Ὑπεῖ ννὲὰ δῃου]Ἱὰ τῇδκθο ΟἿ οπὲ 
᾿π͵ύνναὶκ νου γ οὗ ΟΝγσῖ οὐνγ Κιίηρ, ἴο 
ΨΥ ΠΟΠῚ νὰ ΡΑΥ ἃ οουγΐ, ννῃϊο οάπ ον ὃς 
οχίγαναρδπί ΟΥ ἀερεπεγαῖο ἰηΐο βαϊζετγ, ἴμδῖ 
ΘΟ ΤῊΔΥ ρΪεάβε Η ἴπ|.᾿" 

Ετοσὶϊο ὧν τονδσὰθ [80 ρμοχζοοϊ 
Κυπον οᾶὰρο οὗ 6οἀ.] 'νε δάορί δεζτὸ ἴῃς 
Τ. Ἀ.. (αὐξανόμενον εἰς τὴν ἐπίγνωσιν). Τῆς 
ετοδῖ δι που οὗ Βίβῃορ 1ςβίίοοι ἰ5 ἴοσ ἃ 
ἀϊῆοτγεηῖϊ τεδάϊηρ δἀπα ἱπιίογργεϊδιίοη, νἱζ. τῇ 
ἐπιγνώσει--- δ ““ 5'πλρ]6 ἰπϑιΓυπιοηϊδὶ ἀδῖνε ἢ 
--ετοντῃ ὈΥ Κηον]εάρε. (50 δἱϑὸ Ηυϊδοτ; 
ἂς Ννεῖϊς.) Ψνουϊά 1 ποῖ γαΐπογ Ὀς ἐν ἰῇ (ἢ ϊ5 
δοη56} (1 Ροίεγ ἴ!. 2.) Ὅδ νοτῦ 5 σοηϑῖσυςά 

ἢ εἰς, ΕΡΒ6Β. ἰν. 15, 21: 1 Ρεῖοσ 11. 2, ἀπά 
1Π|5 εἶνεβ ἴῃς Ὀοβῖ τιρδηΐης. Αἴ ἴδε βϑᾶπις 
πιο, 86 »τοαϊοσὶ ἀπηουπηῖ οἵ οχίεγηδὶ δυῖῆο- 
ΓΙ ἰ5 ἔοσ ἴδε τοδάϊης νυ! οἢ δἰ χηῖϊῇος. “ ὅτον- 
ἰῃφ ΕΥ̓͂ ἴδε Ρεγίεςξϊ Κηον]εάρε οἵ Οοὐ." 



Υ. 11--- 14. 

τῆς Ιογὰά υπίο 411] ρ]ελβίηρ, Ὀείΐηρ 
ἔγυιτι} ἴῃ ἐνεῦγ ροοά ννοῦκ, δπά ἰη- 
ογεδϑίηρ ἰῃ τῆς Κπον]εάρε οὗ Οοά ; 

11 διγεηρίμαηθὰ νυ 411} πιϊρῃῖ, 
Δοςογάϊηρ᾽ ἴο 5 ρἱοτγίουιβ ρονγεσ, ὑπο 
411] ρδζίεπος ἂπὰ ἰοπρϑβιυίεγίηρ ἢ 
)ογίμϊπαϑ8 ; 

12 (Οἰνίηρ, τπ4πη|κ5 ἀπίο τς Ελίπετ, 
Ὡς ἢ Πδῖῃ ππδάθ ὺ8 πχεεῖ ἴο Ὀδ ρΡΔΓ- 

11, ραΐϊίεπες «πα ἰοπρ-σι)εγὶησ. Ῥαδίεροε 
5 ἴῃ τεβροςῖ οὗ ρεγύοπς, ἰοηφ- ὔεγίηρ ἴῃ τὸς 
βρεςὶ οὗ ἐῤίηψε. 1, Ρ- 50 ΓΙ Ὼρ, ΤΏΔῪ Ὀς ΔρΡ] θὰ 
ἴο Οοά, ἴογ Ηες Ὀθδᾶσβ νυ» »πεπ; Ὀυϊ ἔτοτῃ 
ἐδίπφε ἴῃθγὸ σὴ Ὀ6 ηο δυγάδη ὕροη ΕΓ τη, 
ΔηἋ {πεγεΐίοτγο ΠΟ ραίίΐεηςθ. (Ασοβθρ. Ττθηςῇ, 
δὅγη. ΝΟ Τ., Ρ. 189), “Τα βρβεῖε οὗ ἴῃς 
Ἔχογεῖβα οὗ ρδίίθηςς 168, πον ἰη ςοπίειῃηρῖ οὗ 
ὉΟΤΙΑΪΥ κοοάς, πονν ἴῃ Ὀγαυοὶν δηὰ (Πδη ΚΕ} }γ 
δηἀυτίηρς «δἰιοιίοη, πιϑῖηγ ἰῃ ςοηβίδπου οὗ 
ἔλιι ἢ δηά ἙΒαΓΙΥ ; 50 παῖ ποιῖθοσ ΟΥ̓ ἴῃ6 
τετηρίδτίοη οὗ ννου γ σοοάβ, ΠΟΥ ΟΥ̓ Ργθβϑιγο 
οὗ διἱῆιςτίοη, νν}}} 1 δἰίονν 11561{ ἴο βἤδίκθῃ 
οζγ δίηάογοά ἔτοπι ἰἴδ ργορεγ ψόσκ " ((οςςείι8 
Οἡ 51. [4π|68 ἱ. 12). 

12. ῥο ῥα! »ιαάς τ᾿ »ιεεῖὶ Ὁ γ ̓ Δ9 86- 
ἱκποὰ »Ῥοτίϊου ογ᾽ 46 ἰοέ οΥΓἹ ἴ80 φαϊπῖθ 
ὙΕΪΘΝ ἰδ ἴῃ [89 ἐκ 1.) (εἰς τὴν μερίδα τοῦ 
κλήρου.) ὍὌΠο ἀῤῥουἑηίοῦ ἈΟΓΘ 18 δηπεχοὰ ἴῃ 
ξεοηϊίῖνε ξονογηοά δγ ἴδ ὑγϊποραὶ ποιη ἰΐϑοϊξ, 
(Νννίηογ, Ρα. 11. 8 Ἰ’χ. Ρ. ςς3. “ἼΤδο βῆδγο 
σοηπίϑιίηρ ἴῃ ἴδε ἰοῖ᾽ “ὙὍΤῇς ρασγςἼεὶ οὗ ἴΠ6 
Ἰοϊ."--Βρ. Ἰεδιοοῦ) 

Ἴδὲ Ῥοτίϊοιυ οὗ 189 1011] ΑὮ δ᾽ υβίοη 
ΕἸἾΒΟΥ (1) ἴο τὰς ἀυῤίοπ οἵ ἴῃς Ῥτομηϊϑεά 
1,ηὰ Ὁγ ἰοὺ 'ἰπ ἴδ6 ἀοοτηβάδυ-Ὀοοῖ οὗ (δ- 
Ὠαδη ([οϑδυ4 χΥ. 1, 54ῃ4. “ΝΠ τείοσγεηςς 
ἴο (ἢ͵8, ἴ[Π6 Αροκῖίϊε 418 [6 ΒοαυΘηΪΥ 1η- 
Βογϊίδπος {πὸ ον οὗἨὨ ἴῃς 5δἰηΐβ," Βρ. [ανἊ- 
Ὡδηΐ ἴῃ ἰος., 50 450 Ῥεΐδαρ. δρ. 85. Η!οσοῃ. 
ΟΡ». χὶ. 893); ΟΥ (2) πιογὲ ῬγοῦδοϊΥ ἴο [86 
Δποιεπῖ οἰδίοπι οὗ αν [Π6 ἰῃΠογ δηος 
ΌΥ Ἰἰοῖ, ““ογ. ῥαγεάιαι!.." (5414 χνὶ!. τα; 
ΧΧ.ὺ τ ψουϊά Ὀε υἱίογ!Υ πηϊδίδκεη ἤεγα 
ἴο ἱπίεγρτγεῖ 51, Ρδὺ] 45 δἴτγιδυτηρ ἀγὶ ΓΑΓῪ 
δηά ρτγαϊι οι δοϊίοη ἴο σοά; ἢϊ5 οὐ]εςῖ 15 
ΒΙΠΊΡΙΥ ἴο ὑτίηρ οὐδ Ογ πηννοτίϊηεβ5. ΤἢΘ 
ἰοέ ἀοεβ ποῖ ἔοϊϊονν ἴῇς ογάδσγ οὗ ἀσεγυίης, 
υΐ [ἴ5 (ΔΠΠ[Πὴν 15 γυϊοὰ ὉΥ παῖ ᾿Ἰηεχρ] σαῖς 
σοχγηδιπαίίοη νι σςἢ ννῸ ο8}} ἑοσίιιηθ οὐ σἤδηςθ: 
δηά οὐκ ἰοξ ἰὴ ἴα ὨΟδνΘΠΪΥ Κιηράοπι ἰ5 ποῖ 
οὗ οὖν τπεσγιῖ, θυῖ οὗ ϑδοπιοῖδιπρ, μι σμοῦ ἱπερὰ 
δὴ σἤαηςε, γοῖ δα δ! } 7 τεπχονεὰ ἔγοπλ ΟΣ 

νΟΓ οὗ ἱπῆυοηςο, ΥΖ. Οοὐβ σσαςε. (ΤῊ 5 15 
Ἱπιροσίδηϊ ἴῃ ἰπϊεγργοϊίίηρς ἐν ᾧ ἐκληρώθημεν, 
ἘΡἢ65.1. τι; 566 ποῖθ ἴπετθ.) ΓΒΟΓΘ 15 Β  ΠΊΡΙΥ 
ὯΟ στουπά οὗ δηϊοσδάθηξ ϑνο ]] η6 55 ἰῇ 8. 
(“1ὰ 5 οδ]εά )οὲ ἴο 5ῆονν τμδῖ 1ἴ 15 ηοΐῖ ψσοῃ 
ὉΥ Οὐκ «υογ.) ((Πγγϑοβί.) 

4ῤε ἰοἱ 97 ἐῤε “αἱπὶς «υδίεῤ ἐξέ ἱπ δὲ ἰϊδὲ.} 

ΟΟΟΙΓΟΡΘΙΑΝΘ, 1. 655 

(ΔΚεῖβ οἵ ἴπε ἱππογίϊδηςε οὗ πε βαὶπῖβ 
ἴῃ πιρῆς: 

121 ὟΝ Βο Βδῖῇ ἀε]ϊνετεά υ ἔγοπι τῇς 
Ρονγεῦ οὗ ἀλγίζπεβδθ, δηὰ διῇ τγαηϑἰδῖεά 
“5 ἰηῖο τῆς Κίηράοηι οἵ ᾿]5 ἀεᾶγ δοηῃ : ιν “ 

14 ἴῃ ποτὶ γγὲ δᾶνε γεἀθπιρτίοῃ ὥνε. 
τὨγουρἢ [5 Ὀἱοοά, ευέπ τὰς ἐογρίνε- 
Π688 οὗ 51Π8 : 

Ις ὟΝο ἰ8 τε ἱπχᾶρε οὗ τῆς ἰη- 

ἐν ΕἸ] τοηάεσοὰ ὉΥ Τδηκ, “το δυςίοτε 
εἴΐ βδυηϊ ΡΑγ οῖρ6 5 ΘΟΣΕΒ “ἀηπείογιε φα “1Ω 

δ: πὶ ἱμνιέπο." Ηἱἰκῖ. κδν. ᾽ν. ἰ1. 445.) Τα 
οὶ οὗ τποῖγ Ἱηπογιίδησε 1165 ἰῃ (ἢ6 ργνἱογίουβ 
Γερίοη οὗ {π6 ᾿ς. [Πἰρμῖ ἰ8 τῆς ρεγίοςϊ 
ἰάφα] οὗ δοϊϊπθββ, δεδιύ, ἂπὰ ἸΟΥ͂ (Αρος. 
ΧχΙ. 22). Τὸ δὲ Ραγίδκουβ ἰη ἴδε Ἰοῖ οὗ ἴδ 6 
βϑηἴ5 ἴῃ ἴδε ᾿ἰρϊ 15 ἴο θ6 ραγίδιοσβ οἵ τποὶσ 
ΒοΙ 655 δηὰ ἐδ} 1ς 1 γ. 

189. ῥο ἁοιϊλνοτοὰ ὦΣ ,ονι 1ῤὲ βοαυεῦ οΥ 
189 ἀκαγζηει:, απά ἰτϑπϑαῖθὰ “ ἰπίο {δὲ 
ἀϊηρ οι ΟΣ ἐδε Βοὰ οὗ Ηϊε 1ονθ.) “Πεϊνετοὰ 
1.5 Υ Ομδ γσγεδῖ νυἱοεϊογίουβ ἂςΐῖ 8ἃ8 ἃ ςοῆ- 
ΠΌΘΤΟΓ (οη ῥύομαι, 566 1 ἼΠε554]. 1, 10); 
“ τγρηβὶαϊεὰ 5" ΕΥ̓ 84 νυῃοίεθαϊς ἰγδῃϑ- 
Ρἰαπίδ !ου δηά ἱποογρογαϊίοη “ἱηῖο ἴῃς Κίηρ- 
ἄοπιὶ οὗ ἴῃ6 ϑοὴ οἱ Ηἰ5 ἰονε," (6 Κίηρ- 
ἄοπιὶ οὗὐ Οἢγσιϑῖ, (ῆὩ6 Οῃυτοῦ Πόσο ἂδπὰ ον 
(ΡγοῦδΥ ἢ ἃ Ροϊεπιοδὶ υπάετγίοπε---ῃς 
τηράοπι οὗ Ηΐϊβ8 ἀξασγ ϑ8οπ, ποῖ οἵ χηροϑ). 
( ννε ἃἵεὲ υπάογ ἴς Ἠεῖγ, ποῖ ὑπο “ἐγ 5 
τ΄αηΐ." ϑονογίδη, φυοϊεα Υ Βρ. 1ἰρμίοοῖ ; 
εἴ. Ηοῦτενϑβ 1. 2, ἰ᾿. 5.) να ἃζὲ ποῖ 5ἰΠΊΡΪΥ͂ 
ἀεἰϊυεγεά; Οὐν (6 νογάποθ ἰ5 αἶδὸ ἃ ἐγῶπ9. 
γεμπεε. (δεε Νοῖε δῖ εηά οὗ ἉὉμαρίεγ.) 
ονι ἐδε βοαυεγ 97 τἰᾺ9 ΤΓΆΠτοῚ ἐ Τῆς 

Ροννογ᾽ (τῆς ἐξουσίας). Τῆε νογὰ οἴξῃη το Π8 
ΔυϊΠοτ Υ, τρτὰ] ροννεῖ--- γοῖ τεαυθηῖν Π45 
δῃ ἱπιρ]ἰοῖξ ποίου οὗ δεῖς 85 οὔὲ νν}}15, 'γτθ 
βροοῖϊνο οὗ Ἰυδῦςς δηά πιεῦογ. 81. Ρδὺ] ενὶ- 
ἀἀπεὶν 5 ση1Π65 ἃ ᾿γδηβίεσγοπος ἔγοπι ἴὐγληηῖοδὶ 
ΒΊΝΑΥ ἴο ἃ ΡΟΠΕΥ οτγάεγεοα δηὰ Ἴοπϑι τυ! οηδὶ 
Κιηάοπι. “ ΘΙΠΊΡΙΥ ἴο 6 ὑπάοσ δαΐδη ἰ5 
μαγά. Βιῖ ν ἢ [815 ρον οῦ νν Δ] ἢ 15 ΤΥΤΑΠΗΥ͂ 
δάάδά, ἰξ 15 πᾶγάθγ ἔασ. (( τγυϑβοϑβῖ.) 

189 κἀς ἐνούμν Ουὖυγ 1,ογ δ νετῪ νογά8 
ἤᾶνα Πόσο ραβϑθὰ ἱπῖο ἴῃς ἰδηγριιακε οὗ 5ῖ. Ρδυ] 
(ἡ ἐξουσία τοῦ σκότους, 5. [ὺὑκὲ χχί!. 53). 
δαΐδῃ, ὈΥ βίη, Ὀεσοπηεβ ἀδγίζπεββ σοποεπίγαϊεά, 
δηΐ, 85 1ἴ ΕΓο, ΡῬογβοῃϊβοά -- οἱυηροά ἴπ {86 
τούξίοιι {παῖ 1165 ουϊδίἀε Οοά, ννο ἰ5 ἴῃ 1 ς ῃϊ, 
[ἡ “ ἀλγίκῃθβϑβ ᾽᾿ νὰ ἤᾶυθ ἃ 30- δ᾽]εὰ “"οῤαηπὶς 
ννοτά," νῃϊςἢ 18 γεῖ σοχηηοη ἴο ἢϊπὶ ΜῈ 51. 
ὺκὸ δηὰ 5.1. Ραυὶ --- οὐ νος ννῈὲ ἢδᾶνδ 
ρἴοοῦ ἴα Οδγθὲ νὰ5 ἴδε διυῖδποτυ --- δηά 
ΠΟ. ραβϑοά ἱπῖο ἴπ6 σοχηπίοη δβἴοςϊς οὗ 
(γι ϑίίδη βροθς. 

14. 15 «υδορῖι «υὖε ῥαυςε ἰμαὶ γεώρηιρέοη 
ΜΔΪΟΩ ἐδ 186 γχγωρίσσίοη οὗ οἶα. “ Οὐδπὶ 
ἰοϊληλ γοάἀοπιριοηεπὶ Ταπιϑϑίο ρεσοδίοσγυμι 
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νἱϑῖῦ]ς (ὐοά, τὰς βεβῖδογῃ οὐ δνεῖγ 
ογαδίαγα : 

16 Εογ ὈΥ πηι νγεγεὲ 41} τῇϊηρβ 

ΟΟΙΟΘΘΙΑΝΞΘ, 1. [ν. :ς---τό, 

ογοαϊοά, (παῖ ἂς ἴῃ ἤδάνεῃ, ἀπά τηδῖ 
ἅτε ἴῃ δᾶγῖμ, νἱβϑί]α ἀπά ἱμνβιῦϊε, 
ΠΕ ΙΠοΓ ἦεν δὲ τγοηεβ8, οἵ ἀοπι ΟΠ 5, 

ςοπιρ οςιυγ᾽ {ΓῈ} Εχίοσγπδὶ διυϊποΥ 
δὰ ἱπίογηδὶ οὐϊάθηος ἅγὸ ἂἰϊκὸ 'ῃ ὥνοισ οὗ 
[πε οπιϑϑίοη οὗ ἴπε ψογάβ, “σου Ηϊ5 
δΙοοά, νν Ὡς ΡΓΟΌΔΟΙΥ σάπης ἰπ ἔγοπι ἘΡῆῇ. 
Ι. 7. 

«υε ῥαυε. ἴη ἴπε ὑτεξηδπὶ ἰομδπηῖς δηὰ 
Ῥδιυ]ῖπο δοηβ6, “νὰ ἢδνο δηῃά μοϊα.᾽ 

ἐδαῖ γεάεριῥίίοπ) ὍΤΠ6 τ]οῖΡΠΟΥ Οἰδπρο5 
Ποπὶ “ἃ υἱεῖον' τεβουΐπᾳς ΟΥ̓ ἔογςο, ἴο ἃ ῥῥιδαπ- 
ἐδγορίε: τοϊεαβης Ὀγ ραυπιεηῖ." (Βίβῃορ υἱκδῖ- 
ἔοοῖ) ΤὉὌὈε 5884π|ὸ ρτεαῖ οττὶς 4150 Ῥοϊῃΐβ 
ουἵἱ (Π6 ρτοῦ ὉΠ ΠΥ οὗ ἴῃς ΑΡοβί!θ᾽ 5 ετηρίογ- 
᾿ἴηρ ἴῃ 1ῃ15 ετηρ δὶς οχργεβδίοη ἃ ἰδοϊϊ, γεῖ 
ὙΘΓΥ ρονογέμ! ροϊεαιὶς ἀραϊπδὶ ἴῃς Ομποβῖὶς 
ςοποορίίοη οὗ “σεάεπιρίοη. ὙὉὍηῈ ςοπ- 
ταυηἰοδϊίοη οὗὨ πηγϑῖὶς βεογοῖβ, ἰῃ ςοπηροίίοη 
ψ δὴ εἰαδογαῖε βγϑίθπι οὗ ϑηβεϊοϊοξγ, νν838 
ῬΓΟΌΔΌΪΥ Δϑϑεγίεα δῪ ἴδεπὶ ἴο ὃὈ6 ἴπε τό- 
ἀεπιριίοη. (Ρ. 1432.) Αραϊηϑῖ ἴοβε ψῆο 
τηδάς ““χοάδοιηρίοη ἢ σοηδίϑὶ ἰὴ [ἢ]15, δῖ. Ρδὺ] 
1.365 ἰδησιιᾶρο ΥὙΘΓῪ ᾿ἰκὸ παῖ νυ] ςἢ ΖΔΟΠΑΥΙ85 
εἰηρὶογοά ἢ ἢ 5 ϑοῆρ, ἤθη ὃς ἀ6Πη68 “ 54]- 
νδίίοη ᾿ ἃ5 Ἴςοηῃϑίϑίίηρ, ποῖ 1π ΘΙ ποΙρδίοη 
ἔἴτοπὶ ἃ ἔογείρῃ γοῖζα, δυῖ “ἴῃ τεηιιβϑδίοη οὗ 
81η5. (“ Κπονϊοάρς οὗ ἃ βα νδίίοῃ σοῃβιϑίην 
ἴῃ τοι ϑϑίοη οὗ {Ποῖσ 515, δῖ. {6 1. 77.) 
ἘἈράοπιριίοη ἄοό5 ποΐ ςοπϑὶϑὶ ἴῃ ᾿ηπαζίοπη ἰηῖο 
ἃ Δ ΠΟ} Δηρϑιοορυ, δυϊ ἴῃ ρατεςὶ ραϊίοη οὗ ἃ 
ΤΟᾺ] ἴογρίνοπεβΒβι Νοῖς ον ἴἢ6 ΔΑΡροβίϊθ 
Ῥᾶϑθθ5, ἃ5 ἰξ ψεγο, τῆγουρῇ τΠ6 ροσγοὴ οὗ 
τοἀοτηρίίοη ἴῃ [15 νοσβὸ, ἴο ρ4Ζ6 "ἢ! τλ561}, δηὰ 
Ιρδὰ ι.5 ἴο μᾶζθ, ἰηῖο [6 πἰρῆοδῖ μεάυθῆ, 
ὙΠογο ἴῃς Εἴσγηδὶ Ρουβοηδὶ ἱπιᾶρὲ οὗ Οοά ἰ8 
ἢ Ηἰπὶ--ηά οΥεσ ἴἢ6 υηΐνεσβα οὗ νψῃϊο ἢ 
Ἠε [8 ἴῃς Οτεδίου. 

νυν. 15-τ9ς. ΤῊ ρσεηοσγαὶ σοπηδοίζίζοη ΟΥ̓ [πὸ 
Ῥάβϑαρο, ἃ5 ἃ Ὑγδοἷς, 15 45 0110 νν8 :-- 

Τρεῖς ὖὐὖ. “ῥεαξ 9. Οδνμ!.--- εΥβ. 12, 13 
δεῖ ἔοστῃ ἴῃ6 ρτθαῖ Ὀεηοῆῖς οοηξεσσοα ὈρΟΩ 18 
ὃγ ἴῃς Γαέῥεγ. Αἴἶογ σηθητοηίης “ἴἢε ϑοὴ οὗ 

15 ἰονο," δἵ ἴδ εἶοβο οἵ νϑύ. 13, διιὰ οἱυἵσ σε - 
ἀεταρίίοη ἰὔγουχὰ Η 8 ἀεδῖμ, δηὰ ἴΒ6 ἐββεῃ- 
[4] οπαγαςῖοσ οὗ ἴδε σεἀοτιρίίοη, ν. τῳ, ἴῃς 
ἈΡοβῖϊθ ργοοεεάβ ἴο δἰ ογ Ὗ ἢ» (6 Γ5. 1.5--19). 

Ηε 15-- 
Α. ΤῊὁο Οεηῖσε οὗ (6 οἱἠ οτγεδίοῃ 

(ὑν. 15, τό, 17); : 
Β. Το Ηεαὰ οὗ ἴὸ πεεῦ ογεδίοη 

(τεσ. 18); 

“)εγεΐογε: Οο. Ἐνεν οοηεπυΐηρς ΟὨἰεξηά ΕἸγεί 
ἴῃ αἱ, 

[Τὴϊς ἄρτγοες τ Βίβηορ Β.]}᾿ 5 δηδὶγϑοὶς οὗ 
[δε ραῖβθᾶρε, ψῃϊο ἢ οἷοβοα 1} (δ6. ῬΙΤΩΥ 56Ὲ- 
ἴδηςοσ,--- αἴ οΟὐηπίπηοάο σαϊΐοης 56. ἴδπὶ σοϑῖα- 
εἰομπὶς αυδηλ ᾿πϑ( το Ἷ5, ἴὰτπι 408 ὈΥΠΟΙΡΙ τὴ 
ταυμαϊ, ἴὰτὰ αυά οαρυϊ Εςο]εϑὶδβ, σαρσγα οὔ 65 
Ῥτζατωϊηεσει.""-- [αἀϊς. Εςο], ΑΒ. ν. 8.} 

ἴῃ τὸτ. το, ἴδε Αροβίϊς ροὸβ ὕδοῖκ ἴο ἴδε 
οουηθοὶ οὗ Οοά, ληά δΒρεδῖϑ οὗ ἴῃς γεζοης!]δ- 
ἴίοη 45 ἴῃς βοοά ρ]εάϑυγε οὗ Οοά, ν ἢ}16 Οδγμΐ 
18 [Π6 τηδάϊυπι [Ὠγουρῃ νυ Βιςἢ ἰδὲ ροοά ρ]θᾶ- 
ΒΕΓ 5 σατο οὐἵἱ, “1 ρἰοαϑεὰ ἴῃς ἔσέδεν 
(Α.Ν.) δου ὰ ταῖδογ Ὀς, "αοὰ τδϑ ρ]οδϑοὰ," 
ΦἸς πδὸ Θοἀ᾽ δ κοοὰ ΡΙοΔ δΌσο [δ αἱ --" 

ΤΎΠΟΥ 18 ἃ 4ιἱοὶ τηδ) ϑῖΥ ἴῃ ἴῃς αὐτός, 
7 ϑυγίκεη τἰτλοβ τερεαϊεὰ Ὁγ δ.. Ῥαὺυϊ δεΐνεεη 
ὙΘΙΒ. 16--21, Ζαυείυε ἴἰπλθ5. σΕΓΙΔΙ ΠΥ γείεστιης 
ἴο ὥδγμε, δῃὰ ἐφυίοο ἴῃ ἃ ΥΩ ἴῃ ΜΒ ἢ νν6 σδῃ 
ΒΟΔΓΟΟΙΥ ἀοβη εν ἀϊδιηρυϊδῆ, [Τῆς πιοᾶς ἴῃ 
ὙΠΙΟἢ αὐτός 18 υϑεα, ΘοΟΠιε Πλ65 ΕἸ ΡΒ ΙΟΔΙΥ 
οὗ Ορνγισὲ (οἴ, οὐ τ 851. [οδη ἱ. 5), βοιῃθτη68 
ἴῃ 8 5ΥηΠ658158. ἴῃ σὴ Ογϑὶ δηὰ Οοά ἅτγὲ 
δ᾽εηάδεά δηὰ σδπποῖ ὕὲ ϑεραγαϊεα ΟΥ̓ στ ΟΔ] 
ΔηΔΙ γϑβὶβ, ἰ5 ΟὔΘ οὗ [6 σἰγοπρεβϑῖ ργοοῖβ οὗ δῖ. 
Ῥδιι} 5 εηζίγε ροβϑοβϑίοη ΟΥ̓ ἴῃς ἱπουρδῖ οὗ ἴδ6 
ἴσχυε δηά ὑγορεσ Ὠ νι ΠΥ οὗ τῆς δοη οὗ Οοα.] 

νδεῆ νὰ ρᾶ58 οὔ ἴο ἴπε τπιοάς οἵ ἴῃς 
ΤΟσοποΙ]ἰδίίοη, ἴῃς γχοίογοηςθ 15 ἴο δγω, 
[Ὠχοῦ βοτὰ Οοά πιου 5 Η!5 ρυγροβς δηά 
ὀχοουΐεβ Ηἰβ5 θοποῆςσθηϊ νν}}}. ὙὍῆε φαγὶ οὗ 
Οργὶσὲ ἴῃ τοαἀετηρίίοη 15 ἴῃς ὩΣ τΠεπιο. 

ΑΒ ἴο ἴδε υϑὲ οὗ οπε ἱπιρογίδηϊζ νοσά. 
“ Ἰχγηαρε ἰμώνόι ἴη ἴο Νονν Τοίδηιοηϊζ, 
᾿ΟΠ68 ἴο εηρίογεὰ ἰῇ 4 8εῆος ὙΙςΝ 
ἶδ ἜΧΟΥ ορροβιῖς ἴο [παὶ οὗ ἴδε Η εὗΓΕν 
ψογὰ οὔ ὙΠΙΟ. ἰτ 8 ἃ ἰγδῃϑίδίίοη ἴῃ (δς 
.ΧΧΧ. τῆς Ηοῦτεν ὉΝΥ ΤρθΔῃ5 ἃ βῃλάθ οσ 
Ρδδηΐοπι, δηά ἰ5 δρρὶ) δὰ ἴο βεοπηης ὀχ βίθῃςς, 
ὈΏΓΘΔΙΠΥ οΥὗἨ δοίης (5. Ιχχῆ!. 20) ; Βεῶςς 
ΓΑΟΔΡΠΟΣΙΟΔΙΙΥ ἴο ΔΗΥ͂ ἱπιᾶρε οὐ ΚΕ η688. 
Βυῖϊ ἰὼ ἔπε Ερ. ἴο ἴπεῈ Ἡρῦτενβ εἰκών ἰδ 
ιιϑοὰ 45 ἴῃ6 οχαοΐ σηδιέδεσ ἴο ἴπαί ΨὮΙΟΣ 
ἰ5 “δαάοτυγ,---“ ὙὨ6 ἰᾶανν Βανίηρ ἃ οῃδάοιυ οὗ 
ξοοά {π|ης55 ἴο ςοπιο, δηά ἠοῖ ἴΠ6 σεν ὦ 
οὗ τῆς τιϊηρπ᾽--(Ηδοῦτεννθ χ. 1), ἃπὰ ΠΊΔΥ͂ 
1ΠςΟΓΑΙΥ ἰτδηϑἰδίθα ὈΥ 1ῃ6 ρῆγαθς οὗ Οἰἱςεσο' 
ΙΓ ἢ ΟΡΡΟΒ65 ἴῃμ6 “5011 δηὰ ὄχργεββ ἱπιᾶσθ᾽ 
(σοἰϊάα εἰ ἐχῤγεσα εὐρίεε) ἴο τῆς " Ξῃδάον,. 
νι τῆς ἰάεα οὗ εππδοάϊτηεηὶ δηά τοδὶ ζᾶ- 
ἄοη ἴῃ ἴδ6 ψογὰ ὑἡπασε ῖνο οἴδοῦβ οῶπὶὲ ἴο δ6 
δ]επάρά : (4) ἴδε ἱπιᾶρα δπὰ ᾿ἰκοῆς55 οὗ Οοά, 
δου νοΐ πᾶ νγᾶ5 πιδάθ, νγὰβ δρρ δὰ ἴο 
Ὁ σίϑε [ςϑὺ8 (“ ΟὨγίϑῖ, νῇο 15 ἴῃ ἤψιαξε 
Οοὐ͵" 2 ον. ἱν. 4; Οοἷοβϑ. 1. 10); (Ὁ) [ἢ τὲς 
ΡῬΙφιοηϊζίης βρεου δίοπβ οὗ ῬΏΠ]ο, ἴπὸ ἵπιᾶρὸ 
οὗ Οοά τὴ ράγαδ]εὶ ἢ ἴδς 1, οκοβ, οὗ ψ Ὡς 8 
ἴξ ννὰ8 δὴ διγδυῖθ. ὙΠυβ, ΌὈΥ ἴδς βρεςιυὶδ- 
ὈΟἢ5 πὴ: ἀτο θην ΤΕ 5 οὗ νδγί ουδ 
δ΄οΒοοΪ8, τς Οδαϊάθε ραγδρῃγσασίβ---Ὁ 
Οτθηίδὶ ἐπουεδέ ἀοτινοὰ ὈΥΙΠΊΑΓΙΪΥ ἥγοτῃ 
ϑοϊογηοῃ, δηά Ηυϊ]οηϊσῖς δουρῖ 
Ργοτηρίεά ὈΥ ἴδε Βοοκ οὗ ΚΝ ἰϑάοτι---ΟἩτ]51 8 
ΨΑΥ ΜΒ 8ἃ5 ἴΓΌΪ πιδάς τεδγ ἴῃ Ὑ Βοος 
ἸΟΣΥ͂ 85 ἰζ νγὰϑ ἰῇ ἃ ἀϊξεγεηῖΐ δριεσε Ὁ7 τἴ86 
]ἐν 58 στ], 



“χῴζ(οι. 8. 

7ομα τ. 5. ἀπὰ Ὁγ δίπι 411 τῃϊηρβ σοηβίϑβζ. 

γν. 1η)--τ8.] 

ΟΥ̓ Ῥτίῃο! ρΑἰ ἴτι6 8. ΟΥ̓ ρόνψευβ : 41] {Π]πρ8 
ὑνοτγα σγοδῖθὰ ὈΥ ἢ]πΊ, ἅπὼ ἔογ ἢΪπὶ : 

17 “Απὰ δε 8 δείογα δ᾽] τῇϊηρϑ, 

15. “Οὗ [μαῖ Οοά νῆο ἰ5 ποῖ 5δϑῇ, δηά 
σδηποῖ 6 566 πη (τοῦ Θεοῦ τυῦ ἀοράτον). 
ἼΤὨ15 διδοῖς οὗ Οοά 15 ρἰδοθὰ ἰη ἃ ἔογπὶ 80 
ΟΙΡΒΔς, Ὀδσᾶι56 ἰξ 15 ἜἘχρίδηδίοτυ οὗ “ἴῃς 
ἴπλαρο.᾽ ΟΠ γίβί 15 ἴῃς [πιᾶρὸ οὗ [δι Οοά ννῆο 
5 ποῖ, δηά οσδῆποῖ 6, 566 η οἴδμογινίϑβθ. ἴῃ 
1ῃδἴ [πλᾶρὸ ΟἿΪΥ σδη πίδῃ 8εὲ6 Οοά. [ ἰ5 εχ- 
ἃςῖϊν δῖ. [οη 5 ̓ἰῃοιιρῆΐ: “ Νὸο τῆδη ἢδῖῃ βεθῆ 
Οοὐ δἵ δηὴγ τἰ|ὸ. Ὅἢε οπηϊἰγ-δεμκοϊζεη δοη, 
ΥὈΙΟὮ 5 ἰη τῆ Ὀοδοπὶ οὗ ἴπε Εδίμογ, Ης δηά 
ὯΟ ΟἴΕΥ (ἐκεῖνος, ἐχείμσ δ), ἰηϊογρτεῖοά Η τὰ 
ἴο ι15 οῇςδ ἴου 8} (ἐξηγήσατο, 51. [οδη 1. 18), 
ὉγΥ ἴῃς Ἰαληρυάᾶρο οὗ Ηἰβ [ποδλγπδῖίίοηῃ. Ἃοπι- 
Ῥαγο {π6 ἰδηρυᾶρε οὗ Ηφῦτενν8,:. 3: κ΄ ΎἼΠε οἵ- 
ταγὶης οὗ ἴπὸ Εδίμετ᾿5 βίοσγυ, δηά [6 ϑἰδιηροὰ 
Γ(ΟΡΥ͂ οὗ Ηἰ5 5ιιρείδηςρ." “Ϊη συϑγ. τς ϑῖ. 
Ῥαδὺ] 5 ϑοασϊζεγίηρ δες. οἵ ἰπουρῃΐῖ, ἔγοιη 
τυ ῆϊοἢ Πα πα ἀἤογνγαγάς γεΐαϊο [(ῃ6 ννοῦ- 
ϑἢΡΡΕΙΚ οὗ δηχεὶβ." (Βϑηρο]) 

ἐδε γε πδογη 9 Ἔύεγ. ἐγεσίμγεἾ (πρωτότοκος 
πάσης κτίσεως). Οη ἴδε δἰδίογΥ δηά ἰηΐεγ- 
Ῥτοεϊδιίϊοη οὗ {6 ννογὰ “ΕἸγοῖ-θογη," 8ε6 Αἀά!- 
τοδὶ] Νοῖθ. ὙΤὨ6 πιοραπίηρ οὗ ἴπὸ ἴοστῃ ἢΔ5 
Ὀεεη δεῖ ὀχρίδιποὰ ὃγ ἴῃς ργεδίεδὶ οὗ ἀορ- 
τηδίϊς ἱποοϊορίδηβ, γο δηὐογεα ἴΠ δἀνδηῖϊδρο 
οὗ βρελκίηρ δπὰ τὨϊηκίηρ ἴῃ Οτοθκ. “ἤθη 
Ης ἰ5 οδἱϊοὰ " Εἰγϑίσθογη οὐ οἽγοδζίίοη, ἰἴ 15 
ποῖ ἃ5 Οπε ρυῖ αυϊϊο οὐ 4 ἰενθὶ νυ 
τηϊηρ5. οστγραῖοα, δηὰ δηϊεσεήθηϊς ἴο {πϑπὶ ΟἾΪΥ 
ἴῃ ἴπ|6, (αὶ Ηδ [5 οἰγίοαὰ ΕἸσγϑοῖ-δοτγη-- -πονν 
σουϊὰ ἴἴ Ὀ6 50, 5εείηρ ἴῃαϊ Ηδ 18 οὔμἱὺ Βεροῖ- 
ἴδῃ ᾿---δυῖ οἡ δοςουηΐ οὗ ἴμ6 ςοηάδβοοηβίοη 
οὗ ἴδ6 Μοσά ἴο ἌἽγοδίίοη " (Αἰβδηδβ. Οτσαῖ. ἰ1. 
62). “Ἰῖ ἰ5 ποῖ 841ἀ ψ ἢ Δὴγ σοπαϊτίοη 8η- 
ποχοά, δυῖΐ Δρϑοϊυΐοὶγ, “ἴδε οπηϊγ- Βοβοίζεη 
50ὴ ΨΠΟ ἰ5 ἡ ἴθ Ὀοβδοπὶ οὗ ἴπ6 Εδίπογ᾽ 
(ϑ:. ΪἙδη 1. 18). Βιυῖ ἴΠε “ ΕἸγβίσθοση ̓  θῦ 
[88 ἴῃς οοπάϊποη οὗἨ ογεδοη δηποχοὰ ὉΥ 
σι. Ρδὺ] (85. ον ἐπ Ηρηπ «ὐεγε αἱ ἐῤίηφε 
ἐγεαϊεά, ν. 16). Βαϊ, 14]] [ΠῚ 58 ψογο οτεαϊοά 
ἴῃ Η!ϊπὶ, Ηε ἰ5 ἀιβογοηΐ ἔτοπι, απ ποῖ οπο οὗ [86 
οτεδίυγοβ, δηά Ης 15 ποῖ ἃ οσοαϊϑα {πιηρ, δαυῖ 
(Βε Οτοδῖοσ οὗ {πϊηρ8 Ἵγεαῖοά, Ὑπογείοτγο, 
Ης [8 «οδ)]εὰ ’ ΕἸἰγϑῖσθοση ᾿ ποῖ οἤ δοσοιιηῖ 
οὗ ΗΙ5 ςοπιίηρ ἥοῖη ἴδε Εδίποσ, δυῖ οἡ 
δοςουηΐ οὗ 6 Οτοαΐϊίὶοη δανίηρ Ὀδοη Ὀτοιρῆϊ 
ἔοστἢ ἰηΐο οχιϑίθηςσθ ἰη Ηἰπ. Απηά 85 Ὀεΐοτε 
Οτοαδζίοη Ηδ ννᾶ8 ἴη6 θοῇ... 50 δεΐογε θείης 
ςΔ]]οὰ “ ΕἸγϑῖ-θογῃ οὗ δυεγὺ στεαῖΐυτο Ης ννᾶ8 
(6 νογὰ νῆο ννὰβ8 ψ ἢ Οοά, ἀπά ννὰ5 Οοά. 
[τ 16 εἶδασ [δαὶ Ηοσ 15 ςδ]]Ἱοὰ " ΕἸγβί-θοσγη, ποῖ 
οη ΗἰΞβ ονη δεςουηΐ 85 1 Ηε ψογα ἃ οσοδίυσο 
“π- ΠΟΥ 85 διανηρ ΔΠΥ Γεϊδίοη ἴῃ Ηἰ5 ὀϑϑθῆςο 
ἢ ἴῃς ΠΟ]. οτεδίϊοη--- υῖϊ Ὀοολυδο ἴδ6 
νογά, νυνδὴ σγϑαζίηρ 411 ἐπίηρβ ἰὴ ἴῃ. Ὀδρὶπ- 
Ὠΐηρ, σοπάἀεδοεπάξα ἴο [Πϊηγ8 οτγοδῖοα, {ῃδῖ 
(ΠΟΥ πὶρθξ θὲ δῦ]ε ἴο σοπῖε ᾿ηἴο ὀχίβίθηοθ. 

Ἄαυ 7:ε,.----Χοι, 111. 

ΟΟΙΟΒ5ΙΑΝΞ. 1. 

18 Απά ἢε ἰ5 τῆς Πεδά οὔιῃε Ὀοάγ, 
τῆς στοῦ : ΠΟ ἰ5 τὴς θερίππίηρ, ἴῃ 
βυβίθογη ἔτοπι τῆς ἀεδά ; τῆδῖ ὁπ ἃ}] ἢ ὧσ, πα 
ἐδίησε ἢ6 ταρῆς ἤᾶνε [Πε ργθεπιλίπεποα. 

(Αἰῆδηδϑβ. διά. δηὰ 632). Τῆς ςσοηπεοοίίοη οὗ 
ἴῃς ννογάβ ἴῃ ν. τό (44 ἴῃ.) πΊδὺ Ὀε οἰ θαυ 
Ριυϊξ τη τῆς ἔογπὶ οὗ ᾳφιυδβίίοη δηά δηϑννευ, ἴΠ.8--- 
ΨΝῊΥ 5 Ηε τὲ ΕἸγϑῖ- Βογῃ οὗ δυθῦῪ ογοᾶ- 
ἴυγε ἡ Βεοοδυβα δ} {π|ηὴρ8 ννογο σγοαϊθα ἴῃ 
Ηϊπὶ, (1.6. θεσαυβε Ης [5 ποέ ἃ σγεαῖιγε). 

16. αὐ ἐδίπ: πυόγε ἐγεαϊεά ἰὰ βρη, ὧγ οπὲέ 
ἐγεαίΐυε σε (ἐκτίσθη). ὙΠαῖ σγοαζίνο ἀςῖ, [6 
ἢγϑι οὔ ρΊΩΔ] γοϊατίοη οὗ σγοδίίοη ἴο [6 Οτσθδΐοσ, 
νν 85 Ὀὑγοιρῃΐ ἀδουῖ ΔΠδγ ἃ ἴγρε ψψίοβα [1Π65 
ἍΘΓΟ ἰδ! ἴῃ (πε οἴογπαὶ Μιηά οἵ ἴπ6 ΕἸγβίθοσῃ 
(ἐν αὐτῳ). ΜῈ ἴα δου. δἵ δερσιπηίηρ οὗ ἴῃς 
νΘΙΘ6 σοηίγασὶ σΔΓΘ ΠΥ (δος ΡΗ. αἵ 118 ο]οβϑ. 
“ΑΙΊ τπηρβ δοπτοῖππαθ ἐπ οζϑαῖτοι" (ἔκτισ- 
ται), αν Ὀθθη οδ]] θα ἱπῖο οσγοδίίοη δηά σοης- 
[πιο 80 ὉΥ Ηἰπὶ ἀπά ἔογ Ηΐπι. Τῆς ργοϑβεηΐϊ 
Δοϊαϊηρ τοϊδίίοη οὗ Ἵγεδίίοη ἴο [5 Οοά ἼἿοη- 
τἰπ65 Τπτουρἢ ΟἾγϑ. “ὙἼἢδ Πσοπβογνδίϊοη 
οὗ πῆ! 55 18 ποϊμίηρς Ὀυῖ ἃ ϑοτί οὗ σοπίίπυοι8 
ογοαίίοη " (Ἐϑει5). 81. Ῥαᾳυ} 5 τἸῃουνῃῖ ἤόγα 
8. ργθΟ 56}. ταδὶ οὗ δῖ, [ο δηὰ οὗ ουὖγ 1 ογὰ 
(81. [οὔ 1. 3, 4; ν. 17). ΨΜ»ὲ δᾶνα ἴη 51. 
]οδη πὸ ἀϊΞπεϊίζοη θεΐννεθη [6 οὔ ρίπδ] ἂςῖ 
οἵ σγοαζίοη, πὰ [Π6 σοπίϊηιδηςε οὗ 411 [1] 55 
ἴῃ σγοδίίοη ἰηάὶοδῖεα δἰ αὶ Ὁ ἃ σμδηρθ οὗ 
ἴδη86 (ἐγένετο, γέγονεν. 81. οῆῃ 1. 3). ΤῊ ]8 
σρηῖγαὶ ςοπόγοηςε οὗ σωυδπε δηὰ «“οῤαηππὶς 
ΟἸ γϑϊοΙ ΡΥ ὑροὴ ἴδε ραγί δϑϑϊρηθα ἴο [δ6 
ϑοη ἰῃ (ὐεαΐίοπ νγἃ8 ὈΓΟΙΡἢΣ οὐ νυν τυ ςἢ 
Ρονοσ ΌὉΥ ἴῃ (ουης!]} οὗ Απτοςΐ ἀραϊηϑὶ Ρδι] 
οὗ ϑαπιοβδῖβ, Α.Ὁ. 2όρ. Αἶεγ αυοίίηρ δῖ, [ομη 
Ἰ. 3 δηά (οἸοβϑίδῃβ ἱ. τό, ἴδε Ἰεῖίοσ οὗ [6 
Βίβῃορβ ργοςεθάβ: “ἡ ἐδίηρ: «ὐεγε νιαδο ἐγ 
Ηἰνι απά ζῶν Ηἰν»ι. Ἐσγθῇ 80, 845 ὉΥ οπς {ΓὈ}}Ὺ 
οχιϑῦηρς δηά δουρί Ζίηρ---ἃ5 ὉΥ Ηἰἶπὶ ννῆο [5 
ὈοΙδ Ψννοτά δηά Οοά; ἰσγουρῃ ψβοσὰ [ἢ 6 
Βδῖδογ πδάο ἃ}1 [Ὠίηρβ, ποῖ 25 [σου ἢ ἃ πλοῦ 
᾿ηϑίτυπιοηΐ ΟΥ̓ ἱπΠΡΟΓβοπδὶ Ρτποῖρἶος οὗ Κηον- 
ἰεάρε (δι᾽ ἐπιστήμης ἀνυποστάτου) --ἰῃς ΕΔΙΠΕΓ 
δανιης Ὀοχοίίζθη [86 ϑ0ῃ 85 ἃ [ἰνίηρ, Ἵχι βίης, 
Ῥογβοηδὶ ΕΠΘΓΦΥ, νγογκίηρ 41} τὴ 41}. (Ἀουΐῃ, 
Ἀ ο] ἴα. 58ςτ. 111. 291.) 

ΤὨΪ5 ἀοοίσιπα 15 οὲ οὗ ρτοδῖ ἱτηρογίδησε ἴῃ 
ΔΠ ἃψε οὗ παῖηγαὶ βείθησε δηά βρϑου]δίίοη. 
ΤἼο νγοτγά οὗ σοά 5 ἴδε ςοηίτο οὗ οἽγεαδίίοη. 
ΤΠἼο ογάσδγ οὗ ἴΠ6 υηΐνογβε 15 ἴπῸ τοβοςίίοη οὗ 
Η!5 τπουρμῖ. Ηδ παδάς δηά ϑδιιίαίηβ 4]] 
ΚὨΐηγ5Β. ὍΠ6 16, σοβόγθηςς, ἀενοϊορπιοηΐ, 
δγβϑίοπι οὗ ἴῆ6 ὈπίΎΟσΒα ἅτ ἔοπὶ Ηπι, ἴῃ 
Ηἰμὰ, ἴο Ηϊπι. (δ6εε Μσ. 1.1. ᾿ανιθϑ᾽5 ὀχςο]]θηῖ 
Τοιασκς, Ερίϑι]α οἵ δῖ. Ραυϊ, ἄς., Ρ. 9.) 
ΤΠ Αροβεὶθ ἴῃ [ἢ ]5 γθσβθ 866 5 ἴο πᾶνε 8. 
ΧΧΧΙΙΣ. 6 ἴῃ ἢ8 τηϊηά. 

ἐδγομει, οὗ ἀἀογηέμ!ομ, ογ ῥγίπεῥα δα, ΟΣ 
ῥοᾳυεγ..)3 ῬτΟΌΔΟΙΥ γείεστίηρ, ἰῃ 1ῃ}8 ἐχυδεῦς 
δῆςο οὗἩ ἰάῆρυάρο, ἴο ἴῃ6 δηροὶῖς ΒΙΟΤΆΓΟΝΥ, 45 
ςοηρεϊνεα ΟΥ̓ Οποβῖῖς [υἀλῖσπι. Νοῖ ν᾿ ἢ- 

21 
»- 
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10 ἔογ ἰξ ρἰεασεά ἐἦε ἔαϊδεν τιαλῖ 
ἴῃ. ἢϊηι 5Ποι]4 41 πε 85 ἀννεὶ! ; 

ρα 20 Απάᾶ, 'μᾶνίηρ πιδάς ρεᾶςε 
σ΄ βεάξσσ. . 

τῆγουρῃ τῆς δοοά οἔ Πἷθ σγοβϑ, ὈΥ 
πὶ ἴο τεσοποῖϊε 4}1] τῆϊπρβ υηῖο 

ε τῆΐηρβ ἱπ δαγῖῃ, οἵΓ ἊΠίηρ8 ἴῃ 
ἢδάᾶνεη. 

21 Απά γου, τῆδλξς ννεγε ϑ8οπΊεῖὶπης 
ΔΙ εηαῖεά ἀπά επεηλίεβ ᾽ΠῚ γον τη Β τ, 

γο- ὅτικ. 

ΌΥ ψγίοκεά ννοῦκβ, γεῖ πονν πδῖἢ ἢξ ἐν τοῖα 
τνον ἀξ. 

Ὠἰπιϑοὶ, ὉΥ Ὠΐπι, 7 «αγ. ννμεῖμεῦ ἐδ γοςοηο]οά 

ουξ τεάβοῃ 45 ἃ Οὐϑοκ Εδίδεγ ἐουιηά ἴῃ ἴπεβςε 
οἰονίπε ννογὰβ ἃ ργοῦαδὶε σετηϊπίβοθηςε οὗ [μδῖ 
ὙΥ ΒΓ ἢ ννᾶ5 δαί! ὈεΒε]ὰ ΟΥ̓ πὶ νι ννᾶϑ8 
 ρΔΌΡ αρ ἴο ἴδε τπϊγά Ὠδανεη." “Πε 
ταϊρϊ πᾶνε 566 50 τῇῦςἢ  !} (81, Οτερ. ἴῃ 
ΕΖοΚ. Ηοῃι. 8.) 

17. ΑΙ] ἐῥέπρε εοἰἐεοίυείγ--τέδε «υδοίε μπὲ- 
σεγις Γ᾽ ἰῤίηφ, ΘΟΆΘΤοΒ ἱπίο ΒΥ̓́ξίθια ἐπ 
Ἡ»ἢ ὍΠα ρᾶϑβδᾶρμε, Ῥγουεγθβ υἱῖ!.--ἰχ, 12, 
βδῃοιϊὰ 6 στο ἰγ διιάϊεὰ ψν Νοῖεβ 
(ϑοϊυμηα ΓΝ. 553) --- " νογάβ υἱεγοὰ ὈΥ͂ 
ΟἾγοῖ Ὀείοτε Ηδ νϑ8 ἴῃ ἴῃς ΕἸεβ. ὙΠΟῪ 
4. ροβρεὶ δεΐογε 8}Υ ροβρεὶ οὔ {μεπὶ δ]} ; 48 
ξοοά κοβρεὶ 45 ἰξ τεοογάε Υ͂ ΔηΥ οἵ ἴπε 
ἔοιγ᾽" (Βρ. Απάγοννεϑ᾽ ΝΥ ογκβϑ, ἰν. 277). Τῆς 
εἴογπαὶ νυϊϑάοτῃ (1) ἕγοπι Ἔνθ δϑεῖηρ (Ρτονογῦβ 
γῇ. 22, 23}, (2) ἴῃ οτοαϊίοη (ἰδ. νυ. 25, 29), 
(3) ἢ πιδη (υν. 30, 31), ϑννοῖβ ἴο (ἢ γιβῖ 
ἴῃ (οἰοΞβϑδίδῃβ 1. 15, 16, 18--(1) ἴδε [πιᾶρὲ 
οὔ ἴδο [ηνἰϑίδῖς Οοά ; (2) ογεδίηρ 4} [Βίηρϑ8; 
(3) τις Ηεδὰ οὗ ἔπε (δυο. 

18. ον ἴτε τδουρῶξ οὗ ἴπε6 πεῖν οἽγεδίοη 
ἴδυς ᾿ϊηκοά ἰο ἴδὸ οἷά, ἀδηά Ὀοΐῃ Ὀγουξῆῖ ᾿πῖο 
ςοηποοίίοη ἢ ΟΠ τγίϑι, οἕ. τὰς δηςίεπὶ ΟἾΓΙ5- 
[[Δπη ΠΥΠΊΩ. 
4 Βυῖ ὀνϑὴ ψῆϊς {π6 του] σατας ἔοτίῃ, 

[πὶ 411 1ὴ6 Ῥδαυτ οἵ ἰἴ5 Ὀϊτίῃ, 
Ιη ΤῊΥ ἀδερ τἰπουρῆῖ Του ἀϊάϑι Ὀεμοὶά 
Αποῖπον ψογὶά οὗ ποῦϊοσ πιου]ὰ ; 
Ἐογ Τῆου ἀϊάςι ψ1}} τμαὶ ΟὨγίβὶ βῃου! ἁ ἴγασως 
Α πον ογδαϊίοη Ὁγ Ηἰβ Νδιμε." 

Ηγπὶπ ἔος ϑερίυαρεβ. ϑυπάαγυ, ἱπ “ Ἡγπης 
Απεϊοηῖ δπὰ Μοάεογη.᾽ 

«αυὐδο ἐς Βοκίπηϊηκ.) ἀρχή (εἴ ἀρχαί 
ΒΡΥ. γογ. 16. Ης ἰ5 ἴιε Βερίπηίηρ οὗ 8]} ἔς: 
εἰπηϊησϑ). Τα Οτεεκ ψογὰ (ἀρχή) δἰεπάβ 
ἴη6 ἴννο ποῖίοηβ οὗ ἴοιηρογαὶ δηἃ Ἴδιυαῖῖνα 
Ῥερίπηΐπρ. (“Ὑμδῖ ΟΥ̓ ψνΒῖοἢ ηγιίηρ ὃε- 
εἶπ ἴο ὃε, [15 ρτγίποῖρὶθ, ἀπά οϑιι5ε." ῬὍΠὲε 
ῬΠΙΠΟΒΟΡΠΟΓ Απαχὶ πιδΠάοσ, 15 βα!α ἴο μάνα ἢγϑὶ 
πιδρά ἴπΠ6 ννοτάὰ ἴῃ τ 8 ϑθῆδθ βθύθη ἿθηζιΓ 68 
ΒΟ. ΟΕ, ϑιμριὶις. ἴῃ Ασίϑι. Ῥῃγϑὶς. ἔ. 6 ἀπά 
42 (Οτίιηπι, Ζεχν. Ν. Τ. Ρ. 52). [1 [5 αἴ οπος 
δορὶ πηΐηρς δπὰ Ἵγοαῖῖνε ρῥγίποῖρ]6. 850, “ὙὍὙΠὲ 
Βορίπηϊηρ οὗ [86 ογεατίοπ οὗ Οοα " (Αρος. 1], 
14). Νοῖε «αἷδο [παῖ " ΕἸγβί-θοσῃ ἴτοπὶ ἴΠ6 
ἀεδά ᾿ 'ἰβ δποίδε οῤαππὶς {π|6 οὗ Ο τίσι 
(Αρος. ἷ. 5); 50 {παῖ 118. νεγϑὲ 5:10 0 1168 
8ΠοῖΠοῦ ροϊηξ οὗ σοπῖαςϊ Ὀεΐνεεη ἴῃς (γιϑῖ- 
οἷορυ οὗ 851. Ρδὰὶ] δπά τῃαῖ οὗ 51. [ομη. 

19. ἐδαὶ ἐπ ῥίνι «ῥοωΐά αἱ! τὰ 9 1} 988] 
[π 8}} οἴμιοῦβ -- ραϊ γίδγοῃβ, ἀροβίίθβθ, ργορῃεῖβ, 
ΔΕ 8---ἴῆο ϑριΓῖ ννᾶ5 ρίνεη “ ΌΥ πλεάβογε " (51. 
]ολη ᾿ἴ. 34). ὙῈε ψβο]ς [πε οὗ ἴῃς 

Ὀ᾿νἱπιῖγ ἀδοάς ῬεππΑ ΘΟ ΏΠΥ ἴῃ Η πὶ (“ φιλο 
8 ἀϊςδ5 σερρρ»αλε," Ῥεῖδς. αρ. Ηἰοσγοῃ.). Οἱ 
(με ΕὐΪπο58, 566 Ὠοΐθ οὔ ΚΡ! 68. ἱ. 23. 

ἐᾳυεί. “Διά ῬειτΏΔΠΘΏΥ "-- 5 ἀϊσθῃςῖ 
ἔτοπι δῃὰ ορροβίϊα ἴο ἃ ᾿Γδηβιίογυ νυἱϑῖτ (ςξ 
μόνος παροικεῖς, “ τί ἴδοι! ΟΠ]Υ ἃ νἱϑίϊογ " " 51. 
1,υκὸ χχῖν. 18). ((οπηραγε “ἴμε δρισγξ γὸ- 
"παϊπὲπρ οἡ Η πὶ," δῖ. [οὁδὴ 1. 11.) 

4Ο, Ιἰ νας Οοὐἶδϑ ροοὰ ρῥ᾽εαϑυσγε ἰβγουρὰ 
Ομ γσϑδῖ ἴο γεσοηςῖϊθ 4}} τη 8 ἴῃ Βοάνεη δηά 
ρα. Τἢδα Αροβῖϊθ, ηοὸ ἀουδῖ, τλδίη]ν (56 Ὲ 
Νοῖο δὲ επά οὔ (μαρίογ) τππκϑ οὗ δῆρεῖβ δηὰ 
τήθη, ΠΟ ἂζὸ υπίϊοὰ 85 οὔθ ὕὈΟαῪ ἴῃ (γσισῖ, 
τοὶ. Ηρα. Απά τε ραςϊβεορίίοη Βᾶ5 δε 
ἀφενεβς ΕΥ Ηἰ5 δ]οοά, 5ῃεἀ ὕροη ἴδε ςτοββ, 
Υ Ηἰ3 δεῖυδὶ ἀεαῖῃ. (1 ροη ἴδε δ]οοά, 5εεὲ 

ΟὨ 1 8ῖ. [οδῃ 1. 7.) 
απ δαπίηρς »ιαάε ῥεαες ἐὀγομσὺ ἐδέε ὀίοοά οὗ 

Ηἷ εγοἹ] 8δὲὲ (αὶ οπὴ 5 Ὀεδυῖδι] ἐχ- 
Ροβίτἰοη : “1 ἰ5 στεδῖ ἴο “σεσοῃςῖϊε ᾿᾿ στεδῖετ 
ὁ Κῆγοι ἢ Η ἰπιϑοϊε; ρστοδῖεσ δραὶπ "ΤΠγου ἢ 
Η!,-5 Ὀἱοοά ; γστεαδίεϑί οὗ }} "τῆγου ἢ Η5 στοββ. 
Ηδρτε ἅτγὸ ἔνε {πϊπρβ ἴο Ὀς δάἀπιγεά, γεεοσαήα- 
ἐΐοπ, ἐο Οοά, ἐῤτομσ Ηρ», ὁγ ἀεαίό, ὧν ἐθὲε 
σον." 
ἐδίη ἐπ τὰ 6 Βοανθ9 88) ΟἿ Ἐρδαβ. 1. 1ο. 

«ον» Ὑμίηρβ ἰπ ἴδε ἢεάνθῃβ ἴδιι5-- Πς 
ἰγδηϑέοστοά πη ἔβεσγε; Ης τεβϊογοα ἴο ἔνεπὶ 
ΤΠΟΙ͂Γ ἘΠΟΠΥ. Νοῖ ΟἿΪΥ αἀϊὰ Ηδς οἂυϑς τΒὶπος 
οἡ οαγίῃ ἴο ὃς δἵ ρεᾶςε: Ηες γαϊβϑεά Δ ἘΠΕ 
ἴο ἴῃε πεᾶνοπβ. Ηδηςε ἀξὸρ ρεᾶςθ. Απρεὶβ 
ΔΤ 56θῆ ἀρδίῃ ΟἹ εδυίῃ, δίησς τΏδη [25 ἂρ- 
ροαγοά ἰὴ πεάνεη." (( γγϑοβῖ. ἰη ἰος.) 8ῖ, 
Ῥδυ}5 υηϊνογβα  ἰσπλ 8 ποῖ Ἰιΐοεσαὶ δπὰ ἔυϊυ- 
τιϑίς; 11 ἰ5 αἴ οηςε δίβίοσιςδὶ δηά ἰά6 Δ]. 

ἘΒΣΟΌΧΕ Ηϊπὶ 10 γεεοποὶίς αἱ ἐδὶπφε μπίο 
Ἡ;»»"ε|.}1 [ἃ ν}}} θῈ ἠοιϊοεὰ τπᾶὶ ἴδε ργερα. 
ἐξ γου ἢ δηά “ἀηϊο  Ἅγα 56, ἢ υπηηιςῖλκ- 
ΔὈΪΘ Δη ἘΠ 6515, Πόσο ἰη ἴῆς δοςουηῖ οὗ ἴῃ πεν 
ογοαϊίοη, δῃὰ δῦονυς, υεσ. 17, ἴῃ ἴμαϊ οὗ τ} 
οἷά εγεδλίίοη. Δ. ἅγε γϑοοῃο]εά, 85 ἰϊ ψΈΓε, 
ἱπῖο ἂπά τοναγάὰβ Ηἰπι, 80 ἃ5 ἴο Ὀ6 ἄγαν 
ΠΕΑΓ ἴο Ηἰπ|ι---Ὑ Δ} ὑπο, δηὰ δϑεογθεὰ 
ἰηῖο, Ηἰἷς βυρογπδίυσαὶ "6, 25 ππεηθεγβ οὗ (Πδὲ 
Ὀοὰγ οἵ ννῆιος Ης ἰ5 ἴδε ΗΠ οδά. 

41. Μπά γομ, ὁ8)00 Ὀοὶπ ἐπ ἃ “ἰαἰε Γ᾽ 
ϑαοϊταπβοιιοπΐὶ δηὰ δουμίε ἐπ 7γόοαΓ το πδ, 
ῥἰμηρφεά α΄ γε «ὐεγε ἐπ ἸΔ080 ὶοκοὰ «ὐογά! 
7ομγ:. [Ιῃ ἃ 5ϊαῖς οὗ ἐβίσδηρετηεπῖ [ΤῸπὶ Οοῖ, 
ἔτοπι ΟΝ γιςῖ, τοι Ηἰς Ομυγοῦ, ἔσοῦλ δορε-- 
“ Βοϑβῖϊα ἴῃ γουγ πιϊπά, νυ ἰς ἢ ΙΔΥ ἱπιπγεσεε, 
δηὰ [δὰ ἰϊ5 Ὑε τ Ἔχ δΐοθηςε, ἴῃ [86 αΥἹὶ ἡγοσὰ 
οἴ γουτβ." δεε Ὠοῖεβ οὐ ΕΡρὮ68. ἰ,. τό, ἵν. 18. 



Υ. 22---2..] 

22 ἴπ τῇς δοάγν οὗἉ 8 ἤεβἢῃ τῆγουρῇῃ 
ἀελίῃ, το ργεβεηῖ γου ΠΟΙΥ ἀπά υπδ᾽δηιο- 
δὐΪε δηά ὑηγαργον δῦ ]ς ἴῃ ἢ 18 βρῆ: 

23 1[ γε ςοπείηυς ἱπ τῆς ἔτ 
διουπάεά πὰ 5ετ]εά, «πὰ ὁῚὲ ποῖ 

ΟΟΙΟΘΘ5ΙΑΝ6Ξ5. 1. 

τπονθὰ ἀὐγὰὺ ἔτοπι ἴπ6 πορε οἵ τῆς 
βοβραὶ, ψῆϊο γε πᾶνε Πελγά, σηπά 
ὙΠΟ ἢ ννᾶ5 ργεδοῃεά ἴο δυοσΥ ογδδῖαγε 
ΠΟΙ 5 ὑπάοτ ἤδάνθη; ψνποῖοοῦ 1 
Ραμ] δηὶ πιδάς ἃ πιϊηιβῖοῦ ; 

Δ. 1π δὲ Βοάγ οΥ δὲς 3εε2, ἐδγουσὸ τπῶῖ 
ἄοδιμ οὗ δ᾽.) ὙὍΤἢε εχυρεγαπῖ Ειΐπεδα οὗ 
Ἰδλησυᾶρε ΠΟΙΘ 15 δπίϊ-Ἰἀθ6 8} }511ς---ἴο ἀἸβτιηρυ 58 
Ὀτολάϊγ {π6 παίυγαὶ, ᾿ἰζογαὶ, μἰσϊογιςδὶ Βοάν 
νυ ἰς ἢ Ὠιιηρ προὴ [Π6 Οὐὑοββ ἰῇ 41} τῆς γε! Υ 
οὗ Πυπιδη Ἰηδττ ΠΥ, ἔτοπὶ [πε πηγπίίοδὶ, 64] 
δοάγ, πιοηϊοποαὰ ἴῃ νοσ. 18, ποὶ νψἱῆ- 
ουἱΐ τεΐεγεηςε ργοθαῦὶν ἴο Ὠοκεῖῖς ποίίοπῃϑ, 
Αἰνναγδ ἰαΐεηϊ 'π Οπηοβίϊεῖβθ. Τῆς Αροβίῖς 
βρελίκς οἵ ἴῃς ἴγιις ΗἩ υπιδηΐγ, συ Ἱἢ 115 ΠΑΡΑ ΟΙΥ 
οὗ βξυδετίηρ δηά ἀδδῖδ. 

28. ΖΡ Ἀ εοπείπωε (ἰ. ε. α, γε τμγεΐγ «υὐῇ ἱκ 
ἐδὲ 7αἰ.}] ϑυςὶλ 15 (η6 ἕογοθ οὗ εἴγε 
τῆς ᾿ἸηἀϊοδΈνα. 

γομπάεά.)] Τῆς ἰάεα ἃ5 δρριϊεὰ ἴο [ῃς 
δριγίυ.2] {Π{Π ϑοθπβ ἴο "6 ἀἰγοςῖν ἀοτγίνοά ἔτοπὶ 
οὔγ [τὰ 8 ψογάβ (5ῖ.ὄ νυΚὸ νἱ. 48) “πανί ηΒ 
88ο Τουππά αλΐοι Ἰδὲ ἃ," 

απά “4.1 Μροδῃβ ἴῃς οοηβοαιοηςς οὗ 
Βανϊὴς ἴδε ἐουπεδίίοηθ ἰδαἰϊά. Τδὸ ἤγβῖ, 
δανηρ 4 ἰουηάδίίζοη ἐχίογηδὶ ἴο {ποπΊϑεῖνοβ 
ὕροη ἴπε ἈοΟΚ, νης ἢ 15 ΟΠ γί ; [ἢ βοςοηά, 
ἃ ςοηϑεαιιεηΐ 5{240 0} ὺ νυν 8] η {ΠΟ ΠΊβοΪνα8. 

ἀπά ποὶ ϑοὶπρ πιουεά “ευαγ.)}) ΤὨε περ. 
Πογὸ (μή) 5 5ιιδ]εςῖίνε --- πιονθα ἄννᾶν ᾽ 135 ἃ 
ποσὰ βοπιείίπιο8 υδοὰ οὗ σἤἴδηρο δηὰ ζυτδι- 
ἰεηςς ἴῃ Ροϊἰς!] 6. Νοῖ οὗ βυςἢ ἃ σδιαγσγδαςῖεγ 
85 8 ἰῇ ἃ ΓΠῃτοηίς δἰδῖε οὗ γϑροὶ]ϊοη δηά γονο- 
ἰυϊοη ἀραίηϑξ ἴΠ6 ρϑηῖ]θ ϑΨΔΥ οὗ ἴῃς πορς 
ὙὩϊςἢ ἴῃς Οοθρεὶ ρίνεβ. Οἡ (ἢ}8 πιοδηίΐηρ οὗ 
ῖηε ψνοτγὰ, ψΠ} ἃ Ροβϑίδὶε δ] υδίοη ἴο τῇς 
εο"μ“ἐγυρίυε ἴοπα οὗ ἴῃε (ὐοἰοδϑίδη πηπά, 
5866 [ηἰγτοάἀυςίοη. 

09 ὙΦ ἐγέαίωγε.. .. ὠηάφν δεσυφη.} 866 
δθονε Οἡ τεσ. 6, Δηὰ ςἔ, Ἀοπι. χ. 18. 

44, ΤἼο πηοητίοη οὗ ἢ]5 παυϊης Ὀδοοτης “ἃ 
ΤΑἰηἰδῖοῦ οὐἩὁ {πὸ Οοβρεὶ (διάκονος) ἤσγοβ ἢ 5 
501}, δῃά 9εἴβ [ἴ ἰὴ πχοϊΐοθη, “Νον " 5ῃουϊά 
βδίδπα ργοπη ΠΥ (ηοΐ, 45 ἰὴ ΑΝ. 1} ἦν ΒῸ 
πον," ἔἴοτι ἃ στο τεδάϊηρ,) δυῖ ἴῃ {πε 
ϑεηϑο οὔ “δι ἐξ ἐβ, 1 σεϊοίςς." 

απά 41} μρ δα! «υδίεδ ἐς δοῥίπά 97) ἐδε αὔῇ[ε- 
ἐϊοη: 977 Οργίσί, . . . 2ὸὼν δίς δοάγ'. «αἔε, «υδίεῦ 
ἐ’ ἐδε εϑωγερ.) 

ΜῊ ὡρ ὙΥΠ᾿ ψογά ἀνταναπληρῶ 18 ποῖ 
ἐουιπὰ τῇ [6 ΧΧ. δηά ΟἿ πεὸ ἴῃ ἴδε 
Ν. ΤΌ οε οὗ οἵβεσ οὗ ἴνγο πιοδηϊηρβ δίοπο 
825 ΔΗΥ͂ ἄδρτος οὗ ργοδδὈ!}γ---(1) ΤὨς ἀντι 
ΤΑΔΥ Τηρδῇ ΞΠΡΡΙΥ͂ σοπλίηρ ἔγομη ἂἃπ Ορροϑίίθ 
υαγίεν, ἴο πιᾶκε Ὁρ ἀεἤοϊεπογ. Ὅῆδ δηῖϊὶ- 
ἘΠ6515 5 οὗ ἴννο ρεγβοηδὶ δροηίβ---( ἢγὶσῖ, τὰ 6 
8655 [,οτὰ, Ἰοᾶνοβ ϑοτμοῖῃιρ ἴο δ6 5ιιρρ θὰ 
Ὅν Ηἰ5β ϑογνδηῖ. Τἢ]β γἱενν 18 ροννεγίι!}}} 

ϑυΡρΡοτίοά ΒΡ. Πρ οοῖ, (δες Αἀαϊποηδὶ 
Νοῖς δ εηά οὗ σμβδαρίθσ) (12) Βυῖ Δηοῖδογ 
βδάς οὗἨ ὠπηρδηίηρ πιᾶν δὲ δϑβϑοίρῃςά, νης ἢ 
ῬΕΓΠδρ5 χίνεβ ἴῃ 6 νοὶ ραβϑϑᾶρθ ἃ 56ῆ86 δῖ 
οὔσα ῥτοίουπασι, αηπὰ ποσε σομογεηῖ, ᾽Αντε 
Αἶθο πιθδῃ8 γηωμαίίν, ἱπ μγσπ. ὍἘὺυβ ἴΠ6 ἀντι 
ἸῺ ἀνταναπληρῶ ρῖνεθ ἃ ποξίοῃ οὗ ἃ Κὶπά οἔ 
τόβροῆδα οἢ ἴδε ρασγί οὗ Ο γιϑυ 5 ΠπΟΠΊ ΌΘΓΒ, ἃΠ 
“ἔ6(Βο " δηὰ τεββοϊζίοη οὗ [ἢ 6 νοὶ απίασυ συ ῆογ- 
ἴηρ5 οὗ ἴῆε Ηεδὰ (Μτ, 1.1. ϑανίθϑ). τ ὶβ 
σψίονν ννᾶ5 δάορίοαἀ ΟΥ̓ πιδηγ οἱ οττϊςβ. (ες 
Ῥοϊ. ὅγπορ., ἰπ ἷος) 81. Ῥαυὶϊβ πηρδηΐηρ 
νου ϊά θ6, “45 (τίβὶ βυβεγοὰ [ῸΣ πιὸ, 50 1 
ἰὴ ἴσῃ δυο ἔοτ ἴμ6 χοοά οὗ Η!ἰ5 Οἤυτςο.᾽ 

ἐδαΐ «υδίεδ ἐς δεῤίπά.1 (τὰ ὑστερήματα, ἴῃ 
ἴῃς οἰυγαὶ, νυ ττἢ ρεη. οὗ τς τπῖπρ ἤοβο ἀ6- 
ἔεςϊ 15 ἴο δὲ βυρρίε. Οἔ 1 Ὑη658. {1}. 10.) 
“δε ΨΣΟΔ 15 Ἰδο κί "--- 86 γοπιδίηογ8" 
(Ηαπιπιοηὰ) ---“εα ατια: ἀδβιιηῖ " (Υ}.).-- 
ελλείμματα ((τγγοοκῖ.). “ὙΒουρΆ ᾿ξ οοβέ τὴς 
ἀδαγ, γοῖ ἴὰ 15 ποῖ δηντηϊηρ Ὀυΐ )ΟΥ ἴο πιε-- 85, 
Κηοννίηρ αὶ νυ ϑαῖ 1 συ ον ἰ5 θυῖϊ δοπιο 5π|8]} 
τοτηηδηῖ οὗ [Π056 8511} Π 05 ἢ ]Γ ἢ ΟἩγιϑῖ θορδῃ 
Οἡ ἴπε σἴῸ58 ἴοσ Ηἰ5 δοάγ, ἴη6 ΟΒυτςοῇ, δηὰ 
ἀοῖῖ πον, ἰπουσἢ Ηδ ὃδ6 ἴῃ ϑάνθη, οηάυγο ἴη 
{πε Ρεγβοουϊίοη οὗ τηδη " (Η πιηπιοηά). 

9 δὲ αὐβιειίοης ὁ Οδγ Βρ. {ὶιρδεοοι 
δῆονβ [πὶ τῆῖ5 ςᾶπποῖ Ὠδίυγα Υ 5ΙΡΏΗΥ 
(1) δυδοεγίηρβ ἱτηροβοὰ ΌὉΥ ΟἸγιϑσῖ ; (2) βυβεγ- 
ἴῃρ5 ἐπάυγεα ἴογ (ἢ γίϑι 5 βᾶκε; (3) Ξυδεγίηρδ 
δυςἢ 25 (ἢ γϑί 5 ψνοσο, (τ Κα δηιςτ οἢ5--- 
(γεῖ νυ τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ ςΐ. τὰ 
ἔργα τοῦ Χριστοῦ, Μεβϑίδηῖς ΨΌΤΚΒ5, δυο ἢ 
ψγοΥΚ5 85 ἴῆ6 Οἢτιϑῖ ννου]ά ἀο. 81. Μαζί. χὶ. 2.) 
[τ πιυδῖ, ἴπδη, 5ἰσην, “ δ] ςοη5. Ὀοτης ὉΥ͂ 
Ομγβι." ΟΠπβιβ «ἀοργῤβεία!, οὐ γεάεεπεπρ, 
δ} ἴοι ηρ8, ἄγ ηοΐῖ ἤσθγο βϑροόκϑη οὗ; ψΈγο [ἢ]18 
(ῃς ολ56, ἀεοογάϊης ἴο δῖ. Ρδι}} συβἴοπι, ἀθδίῃ, 
ΟΥ στοϑβ5, οσὐὁἡ ὑϊοοά, ψουϊᾷ 6 υϑο. ΑΙ] {πὲ 
ΔΠΙοςοη5 οὗ 5διηῖβ, τηαγῖγτϑ, {Γι 6 ΘΠ ΘνΟΥΓΒ, 
ἄο ἢ] υρ [πὶ ννὩ!ςἢ 15 θοηἀ οὗ ἴδε ΔΠΠσ  οης 
οὗ (τσὶ. Ἀθρεαῖοα βοίτονν5, ΔηἋ 56]{-ἀ6η1215, 
ςοπτίηιια (ἢς Δ[ΠΠστοπ8 νος Ης Ὀομᾶη οἡ 
οατίῃ (2 (οόσγηίῇ. ἰ. 5,7: ΡΒΠΙΡΡ.11. 1.9). (ἢ γίϑὲ 
ὁἐπάυγεὰ αὐ Αἰ Π]οϊοη ἐπ σεπεγαί; 118 νάτίουϑ 
ῬΑΓΠΟυΪΑΓ ρῆαϑθ5 ἅγὸ γεῖ ἴο Ὀ6 [Γανεγβοὰ ὉΥ 
δδςῖ ἴῃ ἢἷ5 ἀρροϊηϊοά ἴὰγη, [μ5ῖ ἴῃ ([Π6 84π|6 
ὙΑΥ ΟἾ τσὶ “ ἴοοΚ ΟἿΓ ᾿ΠΠΓΤΆΪ 165 πα θάΓῈ ΟἿἹΓ 
δἰ Κη 55" (81. Μαῖίϊ. νιῖ. 17). Υεῖ 4}} 53ἰςκ- 
65565 οἵ ΟἸ γϑι 8 βογνδηΐβ, θογπὸ ἴῃ (ἢ γϑι 8 
δρίὶ τῖ---ν ἢ ὉμοΓ Τρρογίυηϊ[ἰε5. ΟΥὗἩἨ ἙΠΑΓΙΥ, 
κοητ]οη 655, ραίθηςθ, γοϑι μηδίϊοη -- ἀγὸ Δῃ ἀντα- 
ναπλήρωσις οὔ (ἢ γ51}5 Δ[ΠΙςτ]οη5---ἴῃς “ Β]ΠἸς 
ὉΡ," 1ῖπη΄ ἕδοῖ, Βιβίογισδιὶγ, δηὰ, 580 ἴο βρεβᾶκ, 
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6δόο ΟσΟΟΙΟΘΘ5ΙΔΑ ΝΘ. 1. [ν. 24-- 26. 

24 ΝΟ πον τγε]οὶςε ἱπ πιγ βυβεγ- ὡς ὉΝΒετΙεΟΓΙ δηι πιδάες ἃ τ]! 5ἴεῦ, 
'πρ8 ἕογ γοιι, ἀπά ἢ}} ἂρ τῆλι ννῃϊς ἢ ἰδ δοςογάϊπῃρ τὸ τμε ἀϊβρεηβδιίοη οὐ (ὐοά ᾿ς ον, 
δεδιπηά οὗ τῇς Δ] οτίοη5 οὐ (ΟΝ γβε 'Ώ νης ἢ ἰ8. ρίνεη ἴο πιε ἴογ γοιι, ' ἴο ν᾿ φέραος 
ΤΥ ἤξεβῃ ἴογ ἢὶ5 δοάγ᾽β βᾶκε, ννῆϊοῃ; 16] τῆς ννογά οἵ (σοά; “Ἱ Φοέ. 
15 τῆς σμυτοῇ : ἀδων . 26 σνεπ ἴπε πλγϑίεσυ νης ἢ Ὠδῖὴ το. 

πιδίογαγ, οὗὐ ταὶ νῆϊς ἢ Ης “δΙ|εὰ ἀρ" 
ἸάΘ 4}, ἐσϑεητ 8} } }, 1π ὑτηςρΡ]6. 81. Ραυ] ἀοοβ 
Ὠοῖ 5ρδδῖκ οὗ ἴδ 80}ετιηρ5 οὗ (ἢ γίϑῖ γοσογάθά 
ἴῃ τῆς (σοβρεῖβ, θπάγοα Ὡροη ἴΠ6 σΓΟβ5, ΟΥΓ ἰῇ 
(ἢς ννοτ]ὰ ἔογ τῃϊγίγ- τος γεαῦβ. Ηδ {Π|ΠηΚ8 
οὗ ἴδε βιιβογιηρβ, ηοῖ ἴῃ ἴπε Βοάγ οὗ Ηἰ5 Ε]6βῇ, 
ποῖ ἰη Ηἰ5 ρούβοῃ, δυῖ ἰὴ Ηἰ5 τηγϑῖςαὶ ὈΟΑΥ. 
ΤΠὸ ραϑϑίοη οὗ δῖ. δι] 15 δη ἱπῖογται ραγί οὗ 
186 ΟΒυγοἢ 5. ὑσγοϊοηροά ραββϑίοη, δηὰ ἴπμδὶ οὗ 
ἴτε Ραββϑίοῃ οὗἉ 6515 Οἢτιϑῖ, (1) ἴτοπι [ἢ σϑδὶ] 
υπίοη οὗ ΟΠ γιδὶ ἢ Ηἰ5 ποθι ογβ ; (2) ἔΤΟτΤα 
Ηἰβ5 ἰπΐϑθηβε βγη ρΡΑΙΠΥ ἢ ἤθη. ΕοΥ τὸ- 
ἀοπιρίίοη ΟἸγίδὲ ϑυβογοα οηουρῇ, δηὰ Ἰοῆ 
Ὠοΐϊδηρ ἰδοκίηρ. Νοὸ ϑυρρίεμηεηῖ οὗ ἃ 
ΤΆΔΙΓΓΥΣ 5 Ὀαβϑίοη ῬΜὰ8 Ὠεεάθὰ, να ἰ5 
“ΟΠ ηἀ ἢ οΟΥΎ “ας κίηρ ἢ ἴῃ ἴπαϊ ψῆϊοἢ 159 
ἱπβπῖῖε } ὙΤμδὲ ἢ οἢ ὑπάοτ! 65 δῖ. Ρᾳι}}5 1Δῃ- 
δύυδρε ΠΟΓὲ 15 (6 Τῃουρῆὶ οὗ Ηἰ5 ] οτά πο 
Πμαὰ βαϊὰ ἴο ἢἷπὶ ἔγοπὶ ἤξάνεη, “Ἂν ΠΥ ρεῦβθ- 
οσυΐεϑῖ ἴηου Με... [658115 ννῆοτιῃ ἴδποι ρεΓβα- 
ουΐοκι᾽ (Αςῖϑ ἰχ. 4, 5). Ηε τὴ ἢἷ5 ἴση ἢ}15 
(δῖ νι ἢ 15 ἰδοκίηρ οὗ ἴῃς δἰ] [ΙΟη5, νυ] ς ἢ 
ἃτῈ ἴο ὃ6 βυβετοά ΟΥ̓ Ογισῖ ᾿η Ηἰ5 τποηθοΓβ. 
Α νδοδηΐ ρίδςθ 15 ἰεϊ ἴοσ ῃἰπὶ ἴο ΠΙΪ ὑρΡ. 51. 
Ῥδὺ] ςογίαϊηϊν Κπὸνν {πὶ δὴ ἱπιρογίαπί μαζί 
ννα5 δϑϑϊβῃδα ἴο ἔπι. Ηδ πιρῃῖϊ, ψπου ἄστοὸ- 
ἔδῃςςο, 5βρεαὶς οἵ Ὠἰπηϑοὶῖ 45 δἀάϊηρ δὴ ἱπιρογίδηϊ 
“ σοιηρ  οπηοηΐ ᾿" ἴο (πε τοῖα] ἰογο-ογάἀδιηθα 5ι}πὶ 
οὗ ἴδε «]ιοτίοηβ οὔ (πτὶδὲ ἴῃ Ηἰ5 τηεπιθεγβ. 
(ϑεε Αἀάπίοηπαὶϊ Νοῖς ο νοῦ. 24.) 

«υδέγεοῦ 17 ανι »ιαάε ἃ »εϊπὶσίογ ΤῊΪ5 
ϑδῆονβ ἴπαἴ ἴῃ ἴπ6 ργονυΐοιιϑ ννοσά5 ἴῆ6 Αροβί!θ 
8 Ξδρολκὶηρ οἵ εὐϊδεαέίοηι οὔ ἴῃς Ογοι, ποῖ οὗ 
“αὐἱεγασίίοτι ἴῸΤ 51:5. Ηδ ἰ8 ἃ πη]ηἰδῖοσ, ποῖ 8 
Μεάϊδῖογ. ΤῊΣ δῆηιςςοηβ οὗ νυ ὶςἢ ἢε 5ρθδκ8 
ΔΓῸ ἴογ (ἢς Οδυτοἢ 5 ἀἐμωρίπε, ποῖ [ῸΓ ΠΟΓ 
γεάονιρίοη. “ἩἨς 5υ 8 ῸΓ οἴμογβ, Ὀθοδι56 
ΟΠ τισὶ ἢγβὶ βυβεγεὰ ἴογ ἢϊπὶ." (ΒΡεῖαρ. 80. 
Η!ἱογοη.) 

24. ᾽1ὸ 1 ΜΝΏθη ἃ ψογὰ δεδςοπΊοβ 
ἱπιρτοβϑοὰ οὐ δῖ. δι} 5 πηϊηὰ, ἢῈ 5θεπὶ5 ἴο 
ἀνθ} ἀρ ἴτ ΜΒ ἃ Κἰπὰ οὗ 5) πιρὶς αβεςτοη 
(" ὡι νιοὶ Γοῤιξάε,, δὰ ἴο ἴδίκε ρίεαβυσε ἰῃ 
Τοροαίίηρ [ἴ ἰπ νάγίουϑ 56ῆ56858. πληροῦν ἃηὰ 
ἰϊ5 Κἰηάτγοά ᾿νογήϑ ἃγὸ ἔδνοιγθ8 ἴῃ {Π]18 ΕἸ ΡΙ5116. 
(Οἵ. ἱ. 9, 24, 25; 11. τοὶ ἵν. 12-17. πλήρωμα, 
ἵν τῷ; ἰϊ. 9.) 

45. περιογαεηφ 1ο ἐδε ἀμρεπσαίίον 97 Οο4.] 
(οἰκονομίαν). ΤΉ 5 ννοτγαὰ τη 4η8 (1) ἀἸΒρΕ Π58- 
1Ἰ0ἢ, 8ἃ58 ΟΥ̓ 84 5ἴεννατά, οὗ ἃ Βουβεμο]α ΟΥὉ 
ἔασιν ; (2) ἤψ. ἴα ἀϊδροηβδίίοη οὗ ϊνίης 
εἰῆς ττουρῃ Αροβίϊθϑ. [{ φεηογα]ν πο] 1465 
(ἢς ποῖϊοη οὗ μπίυεγεαὶ ἀϊδιτι υϊίοη ἴο [ἢῃ6 
Θπζγο [ΠΥ οὗἩ (τβῖ, σ πτΠ6 45 νν6}} ἃ5 [ενν. 
(1: Οον. ἰχ. 17; Ερδἢεβ. {.. 2; 1 Τίπι. 1. 4.)} 

46. Τόε »ιγε:εγ 7. ἊΝ οτὰϑβ ἔγτοπι ἴδε δπεῖεπῖ 
ἰη!πἰδτίοηβ ἅγὲ ἐπνουγῖοβ τ ἢ 81. Ραυ]. ((ἢ 
“ ρογίοςϊ," ν᾿ 28: ΡΒΗΪΡΡ. ἵν. 12: πῇ “ 5εδὶθα," 
ΕΡδθβ8. 1. 13). 2γε,ορῪ πῃ (ῃ8 ρίαςς, δηά 
ΘΕΠΟΓΑΪΥ ἴῃ Ῥαυ]ης ΕΡΙ511ε5, 15 δεσοιραηιοά 
ΌὈΥ ϑοπῖο ννογάς ἀθποῖηρ γευελαίίον ΟΥ ""απὶ- 
“7 εηαοη, ἴο β' ΠΥ ἃ βεογεῖ τηδάς Κπονμη. 

ἴη ἴνο οὗ ἴδ6 Ἐρίϑβι]65 οὗ ἴῃς Οδρίνῦ 
ἰἴῖ βϑοπὶβ ἴο ἢανὸ ἵἴνο αἰβογοηΐ 85. εςῖϊ5β. [Ι͂η 
ΕΡΒοϑίδη5 (11. 4-.0) ἴ6 ΙῆΥϑίοσΥ 15 ἴῃῸ 
Οδυγοῦ στον ηρ οηνναγὰ ἀπά ὑρνναγά, δ κῖης 
ἴῃ τῆς. Οδη|65 ἴῃ 115 δάάναποίηρ πηουοιποπῖ, 
δηδριηρ ἴ56} Ὀοίογε πιθη δηὰ δηχοὶβ ἴῃ ἴδε 
ἰηογοαϑίηρ ρῃϊ. Ηδτο ἴῃ (Οοἰοβϑδίδηβ ἴδε 
ΤΑΥϑἴογΥ 15 ἴη6 ἰηνναγά δηὰ ϑβρίγίτυ] ργοόρτεβθ 
--͵τἰἂς “γονὴ ὕρ Ὀοίοτε ἴῃς 1, οτγὰ "-- ἰδὲ 
ἑοττηδίίοη οὗ ἴπε βρίγιζιὶ σπάγαςίεσ (“ Ὁ τγισῖ 
ἐπ γου,"---οῦ “«»ποησ γοι, "ἡ ν. 22). νὲ ἀθ- 
οἷἶατα 'ἰπ ἴῃς Οτερὰ οὐγ Ὀο οῦ ἴῃ ἴῃς Ηοὶν 
(δίμοϊις σμυγοῆ. ΤὨς “ τηγϑίογν " ἴῃ Ερῆδε- 
βίδὴ5 ἰβΒ ἴῃ6 ἐασέδοἰεὶγ; ἴδ “ τηγϑῖογυ " ἴῃ 
(οἰΪοβϑίδῃϑ ἰ5 ἴθ δολπεις οἵ ἴῃς ῆυγοῃ. Τῆς 
ὀχροϑιίοη οὗ ἴπῸ Εριβιῖε ἴο (ἢ6 (Δοἰοβϑίδπϑ 
ΟΥ̓ ἃ ρτοαΐ ςοτηπιοηίδίοσ οὗ ἴῃε ϑομοοὶ οὗ 
Απίοο διᾶ5 ἃ ϑεπΐεποα ἤθῖὲὸ ΨΟΣΙΠΥ ἴο 
Ὀ6 τοοοτάθδὰ : “Ηδ ο8}}58 Ηἰ8 ργᾶςες Ἴοη- 
ςογπίης ἴπῃ6 Οδη 168 ἃ πλγϑίογυ, 25 δοὶπς 
πηγονοαϊθὰ ἴο ποθ Ὀεΐογε ἴῃς αἸδρεηβαίίοη, 
δυῖ τΠ6ῖγ ρῬαστςρδίίοπ πῃ ἰξ (ἢ6 ς8115) (ἂς 
81}1 Κπον]εάρε οὗ τῇς πηγϑίογυ " (Ὑ Ποούογ. 
Μορϑιιοεβῖ., Ρ. 929, οὐ. πΖβοῆθ.) ες 
Ποΐο8 οὔ ΕΡρἢδ5 1. ο : 111. 3, 4, 9. [{ 5 βί ῇι- 
βοδηῖ οὗ ἴπ6ὸ ἀδορ ἱπιργεβϑϑίοῃ πηδάθ ΟΥ 1ἢ!5 
Ρατί οὗ 81. Ρδυ} 8 τεδοβίηρ. ἴ[μαῖ ᾿βπδίιυ5 δά- 
ἄγοϑϑοβ ἴμ6 Ερῃοβδίδῃβ 45 ἴἤοϑες ννῆῦο “Ὃννεγὲ 
Ἰοῖ πεν ἱπιτἰῖοὰ νὴ Ρδ0} ἱπῖο ἴπ6 τηγϑίετγ " 
(Παύλου συμμύσται---" ἘρὶΞδι. δἠ Ερδε5.᾽ χί!.). 

7ῦὥονι αχες ἀπά ὕουι κεπεγαϊίοη,.} “ Ἐτοπὶ 
5.65 (ἀπὸ τῶν αἰώνων) “᾿ ἀπκπονῖῃ τη σοπιοῖς 
ροσίοάβ οὔ πα Υ "; “ἔτοπὶ ξεπεγαῖίοῃβ " 
(ἀπὸ τῶν γενεῶν) “ὈΠκηοθ εἐτεῆ ἰῃ 
τεσθηΐ ρεπογαϊίοηβ." (Βρ. ἱεδιίοοῖ.) Ογ, ἰΐ 
ΤΑΔΥ͂ 5: ΒΠΙΥ “ ἔγοπι πε ἀρέο5," ἴῃς ρεγιὶοὐβ οὗ 
ἔπι ἰη ψνὨϊςἢ ἴῃ6 νοῦ] εχὶβϑῖβ ἴῃ ςἢτγοηὶς 
σοπίπιδηςο, δπὰ “ἔοσὰ ἴδε ψΟηΘΓΔΌΟΠΚΒ " 
Μ 80 οσσυρίοα ἴῃοϑε ἃρεβ8. Ὑ8ε τπηγϑΐετυ, δοῖἢ 
Ποτο δηά ἴπ ΕΡῇἢ68. 1}. 9, 15 βαίά ἴο ὃς διάάεηῃ 
ἔτοτλ “ἴπε ἀρ685." Βιιῖ [Πογα ἰ5 ἃ αἰϊβιϊποίου 
ἴῃ ἴδοβεο ἴο ῇοπι ἃ 18 γονθδαὶθὰ. Ιη τὰς 
ΕΡἢοβίδῃβ {πε το 18 Δη οδ]εςῖ οὗἩ ἰπβιγιιςοη ἴο 
“ (ἢς6. Ῥγίπο ρα τε5 δηὰ ρον εῦβ ἰῃ ὨΕΆΝΕΩΪΥ 
Ρἰδοο5; πεγὲ ἴο ““ἴπ6 5δἰπῖβ᾽ ὉΠὲ “ πιγ8» 
ἴΟΓΥ "ἴῃ ΕΡἢΒεβίδηβ 18 οης οἵ [ϑἱνῖπο «οὐ δομε, 
ἴῃ (ο]οποίδηβ οὔθ οὗ ἰδινης σγα. Τδδῖ 
βοογοῖ ἰηἰτιατοη οὗ ν Ὠϊςἢ 81. Ρδιὶ σρθᾶκϑ ἰῷ 



ΕΟ τ, 

ν. 27---20. 

Ὀεεη Πἰά ἴτοπι λρ8β8 δηά ἔτοπι ρεηεγδ- 
τίομβ. δῖ ποὺν 156 πηδάς πγληϊΐεϑῖ ἴὸ 
ἢ]5 βδϊηἴβ : 

27 Το ψδοπὶ (σοά ννου]ά πιᾶίε 
Κκηοννη ννἢδῖ ἐς ἴπε τιςῆεβ οὗ τῆς ρίοσγ 
οὗ τῃϊ5 πιγϑίευυ ἀπιοηρ ἴη6 (ὐεπι1|68 ; 
ΜΠ ςἢ 15 ΟἸγίϑε δ᾿η γου, τῆς Βορς 
οἴ ρίοιγ: 

ΟΟΙΟΘΘΙΑΝΘ5. 1. 

)ὃ ΏοπΣ νψγὲ ργεδςῖ, νγαγηίπρ, 
ἜΥΕΙΥ͂ πιδη. ἀπά τολοῃίηρ Ἔν εσΎ πιᾶῃ 
ἴῃ 41] νγίβάδαι ; τῇδι νγὲ ΠΊΑΥῪ ργεβεηὶ 
ΘΥΘΙΥ πδη Ρεγέεςς ἴῃ (ΟΝ γίϑὲ [6808 : 

290 νΒετγειηῖο 1 4150 ἰδθουτ, εϊἴτίν- 
ἴῃρ' Δοςογαΐηρ ἴο ἢ ννουϊίηρ,. νυ] ἢ 
νγογκεῖῃ ἴῃ πλ6 τ ρ ἢ τΪγ. 

ἴῇς ἴογτμεσ σοηοοσηβ ἴῃ6 δἰ βίου οὗ [ἢ6 
Οπυσγοῖ; τδαῖ οὗ νηοῦ ἢὰ 8ρθᾶκ 'ἱπ ἴῃς 
Ἰλίϊον σοησοῦηβ ἴἢ6 ΠΙ5ΙΟΤΥ οὗ ἴῃς ἰηάίν ἀυα] 
-- δὴ ἱπαάννο! πη οὐ ΘΟ γῖσε πη τῆς ποατγῖ. (πῇ 
γ. 27, “Ομ γβὲ ἴῃ γου ἢ). ὙΠΟ ἔοστηευ 15 ἃ 
δ'ορεεῖ, ἴλε Ἰαιεγ 15 ἃ ῥγεθεπεε. ἰτι ΕΡΠ68. 
"ΐ. 16, 17; 81. [οῇπ χίν. 22.) Τῆς “ πλγ8- 
ἴογγ " 5 ἰᾶκεη ἴῃ 16 ἴἔψο 586ηβ8ε8 οὗ (1) 
Οοὐἷδδ ρυτροβὲ ἴογ ἴῆς Ομυγοῆ δὲ ἰαγξε 
(Ερβαϑβ. ἴ. 9, 109); (2) Οοὐ᾿β ριιγροβα ἔογ ἴπε 
ἱπάινίάυ4] Ὀε]Ιονεγ᾿ 5 μεασὶ ((οἷοββ. 1. 27). 
“81. Ρ4}}] πᾶκὲβ ἃ ἀϊβιϊπεϊοη δεΐνεθη 
ἐς ἘΡΘΕΪΠΊΟΗΥ " δηὰ “τηγπῖετυ "---ἰῇ6 [ὈΓΙΏΟΣ 
ἷ5 τῆς οδ]εοῖ οἵ (δἰ, τῆς ἰδῖίογ οὗ Κπον- 
ἰεάγε." (επιδίηβ οὗ Α. Κυοχ, ἔ54., '. 418.) 

«υδίεοδ Μ“.}]ὺ Μοτε ῥγοῦδθϊ!γ “ψῶοὸ 15"-- 
(ὅς ἐστιν Χριστός). Ἴδε ΠΙΥΒΊΟΓΥ Ρ45565 ἰηῖ0 
(Π6 Ἰινίπρ ΟΠ γι, Εογ [Πϊ5 δρβογρίίοηῃ, 85 ἰΐ 
γγΌΓο, ἰηῖο ΟΠ τσὶ οὐ ἴῃς αστοββ οὗ παῖ ννῃ!ςἢ 18 
αἸοβοὶν σοππεοοϊοά ψ ἢ Ηἰπι, οἷ, ἃ τεπλάγκδθ]α 
δοηΐσηςο ἰη ἰρηδῖ. Εριϑῖ. αὐ ρῃθ5. Χ. ἔογ 6 
δτΑτητη 108] ἐσ ρ απαίίοη οὗ {πε τεϊδίϊνα ἄργοθ- 
Ἰηὴ5 ἴῃ βόπάξγ διὰ ἡυπιδοῦ ἢ παῖ ΝΠ] ἢ 
720 ἠοαυ:, 5εὲ Νν ἴποσ, "Οσγδηλτ., Ρ. 143, δαϊ. 3. 

27. Οδγίεξ πὶ γοι, ἐδε δοβε οὗ κίοσγ) Τδ9 
ΘΙΟΣΥγ. ὅς. “"Α5 σ 45 Ηὸδ [5 ἴῃ {δεπῚ, 
ΒΟ [ὯΓ {ΠΟΥ πᾶνε ἴπε ἧορε οὗ βίου ̓ (Βρ. 
Βανεπδηῖ). “Ηε ἰ5 ἴπε Ηορε οὗ ἴδε βίου 
ΠΟ Πᾶ5 ΠΟΙ είν ι.5 τῆς τϑᾶβϑοῃ ἴο Ἔχρεςῖ 
(Π656 τηηρ5᾽ (Ἰεοάοτγ. Μορϑιιεβῖ. ἴῃ Εριϑῖ. 
δὰ (οἱοββ8., Ρ. 929, οὐϊῖ, Ε σι 25. Π 6). 

28.1] Νοῖα τπ6 δαᾶρογ, ἱπιρεΐυουβ, [ἢγθο- 
ἔο]ὰ “δυεν7 "παη" ΈΪΟ ΠΕΙῸ συϑῆο5. ἴο 51. 
Ῥδιυ}5 1|ρ56. ὙΏΘΓΟ τρδὺ ὕ6 ἴῃς ἱπιρ|οὰ το- 
ἔογεηςε ψν Ὡς ἢ 50 ΤΊΔΩΥ δᾶνα βυρροϑοά ἴο ἴῃς 
Οποβίὶς ἱπιται]οη5--- ἰὴ ἔδενε, [6 ὁ τοδοδίης ἢ 
δηδ ““ῥγεβοηίδ[ίοη " οὗ ἃ ἔονν δεν )άογοά 
ΠΕΟΡΉγίε5, ἢαλιίεγοά Ὀγ {πε Πιοτορῆδηϊ 45 ἴῃς 
4“ Ρεγεςῖ," ψΠ0 ροβϑθββ ἴδε πηοδῖ ργεςίοιιβ οὗ 
δοογοῖβ --ἰἢ τῆς Οοβροὶ, ἴῃς ἱπ!τἰατΠοη ἔοσ 4]} 
ΨΠη0 Μ1]}} δοςσορῖ ἰἴ, δηά 118 ἱπιραγίίαὶ Ὀ] σϑίηρβ. 
Ὕοῖ {|ὸ ραββθᾶρὸ ἰ8 ποῖ τΊΘΥΕΪ Ρο]οπηϊοδὶ. 
ΤὨς τπουρῃῖ οὗἩἨ Οδιμο !ο γ μᾶ5 Ὀδσοοπηε Ρ85- 

ΒΙΟΠΑΊΟΘΙΥ ἀἄθᾶγ ἴο ἴδε Αροβίϊῖε. ΤΠε βῃδάονβ 
Ἰεηρίῃοη ἴῃ ἴδε δυιηϑοῖ. Υεῖ 6 ἔδοὶϊς αἰϑο πα 
ἴδε ρ]ογίουϑ πιγϑίεγυ (ηονν πιδη!εϑῖ6 4), ψῃϊςἢ 
οαλῦγασεϑ 4 ψῃοΪΐο {Δ]]}Ί6ἢ τᾶςθ, 15 ἴο δῖα ἴῃ 
{Π|5 πη δηά (δῖ. Νὸο ἱπάϊν!ἀι4] 5 ἴο ὃς 
ὨσρΙεςῖοα ἴῃ {πὸ ραϑίογαὶ ννόσκ, Ὀυΐ δδςῇ 15 
ἴο δε 5Αν] ΡΥ ἰηϊταῖοα (ςξ, Ρ5. Ἰχχχυ]. 4, 5. 
6). Το ἤοςοκ 15 ἴο Ὀ6 ραϊπεγεὰ ἰη οἠς ὉΥ οῃς, 
δηᾶὰ δᾶσῇ ἴο ὃ6 Κηοννῇ ΟΥ̓ πᾶπι6. ὌΟΙΠΡᾶσο 
(ἢ6 τοπηαγκαῦϊς σἤδηρο δηά θδίδηςο οὗ ἴδε 
Πουῖογ ΌΥ πε πιαϑου]ης ἴῃ οὐγ 1 οτγὰ 5 ογάβ. 

“αἰ έδαι! τὰς Εδίῃον ρίνει ἢ Μο." 
“ δέρε τῃδτ σοπιεῖμ ἴο Με." 
“ 4} «υδίοῦ Ἠς Βα ρίνθη Με." 
“1 9ῃοι]ά τγαὶῖβθα ἐξ ΠΡ ἀρδιη.᾽ 
“{Παἴ οφύεγγ οπε." 
1 1 γαῖβο δέρε μρ.᾽" 

δῖ, )οδὴ νἱ, 37, 39, 40. 
ΤΒΟΓΕ 5, ἴῃ {Π|85 ραϑϑθᾶρε οὐ (οἱοβϑίδῃβ, 

6 βατηδ σοηνιςΙΟη οὗ ἃ ναϑί τη455 δηὰ οοἷ- 
Ἰεςτίοη ἴο δε Ὀτουρῇϊ ἴο τπ6 οἰογηδὶ Ἰἰἔ οὗ [Π6 
ἘἈοδυγγδοίίοη, οὗ ννισἢ πὸ ἱπάϊνϊ Αἱ 15 ἴο 
θεὲ ἰογμοζίΐθη ἰη {π6 νοῦ οὗ ἴδ τι] 5 ΓΥ ΠΟΤΟ, 
ΟΥ ἴῃ ἴδο ὑχγεϑοηϊδίίοη ἴο (γιὲ μογοδῆοσ. 

«υαγπίη ἀπά ἰεασῤῥίησ.] ἢαγηπιπς, “" ταϊηῖ8. 
ἴοεγβ βῃουϊὰ 6 ᾿κὸ «αἱ ἢ; ἐεαερίπα, “8εγΥ 
8Ποι)α Αἰ5οὸ ὃἊ 'κὸ δε" (Βρ. ᾿ϑανεηδηῦ). 

}εγεεῖ.] 8εὲ ποῖο, γθσ. 26, οῃ 8. Ραυ]} β 
ἴονε οὗ τηγεοΐϊδρορις νογάϑ. 

29. 7 α'ο ἰαδοωγ, «“«ἐγίυϊιπφσ Τῆε ἢχβῖ 
ψογὰ ἤΟσΘ 15 ΡΓΟΌΔΟΪ αέῤίεις (ςἕ. ῬΏΠΙΡρ. 1}. 
16: “14 1 ἤανεὲ ποῖ γὼ ἴῃ νδίη, ποιῖθοῦ 
ἰαδομγεά ἴῃ ναϊῃ ἢ; ἴῃς ϑεςοπα 15 ΠεΓΔ ΙΗ 
80 ---΄ ςοηἰεηάϊηρ ἰη ἴπε [1515 ἔου ἴῃς ργιζε." 

“ειογάϊηρ 9 Ης ἰᾳον κὶπρ ε«υδίεθ 1» 
ὙΟΥΧΟΙὮ (ὁγ, ΜΠ ΘΏΘΣΘΥ «αὐδίεδ θ8 9: 1599) 
ἐπὶ πιὸ γι δε ν.} 11 16 81. Ῥδὺ} 5 ςοην!ςτίοη 
1ηαἱ ΟΠ ΓΙΒΕΔΠΙΥ 5 ἃ [ἴὸ ἀπά ρονόσ. ΓΟ, 
ΦΈοΟΥ Ηὀς Ψ ΒΟ 5 σοπηι} }Ἐ}[ ἐπ τον χης ἰη 
γοι θοΙΒ ἴῃς ψὶ]1ἔξἔπα δηὰ τς ἑππτοσκίης 
οὐ δεμδ οὗ Ηἰβ ροοά ρίθαϑυσοὸ ἰ5 Οοά. 
(ΡΒΙ ΙρρΡ. ἃ. 1.) 

ΑΠΘΙΤΙΟΝΑῚ, ΝΟΤΕΚ. 
ΥΟΥΙ. 2. 

Βρ. 1ἰἱρμεοος τπίηκ τῆδῖ ἐν Κολασσαῖς 
15 θεγοηά ἀουδὲ ἴμ6 γοδάϊης μεγε. δυϊ {παῖ Πα 
ΌΠΕ 15 πρὸς Κολοσσαεῖς---ἃ ρτοοῦτΠαῖ ἴῃ 6 {1Π|6 
ἷβ βοίπεν δῖ Ἰδῖεγ ἰὼ {π|ὲ; νυν} 16 186 ὙΕῚῪ 

ἔλςϊ οὗ ναγίαϊίοη ἴῃ ΟΥ̓ ΒΟΡΤΑΡΗΥ ΤΩΔῪ νγ16}} δὲ 
8Δὴ ἰἱπαϊοδίίοη οὗ ἴῃς οὐδουγ!ν ἰηΐο ψ Ὡς ἢ 
ἴῃς εἰἴγ παὰ ΔΙ. (Ρρ. τό, 17.) 

Ογάεε δὲ μηΐο γοω, απά βεαεε, οι Οοά οἱ" 

6όι 
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Ραίδὲν απά ἐδε Ζογά σὦς ΟΡγ ἢ ΤΠς 
ουϊἄοηςς οὗ ἴα υποΐΔ] Μ55 ,2ῶὃγ δπὰ χψαΐποὶ 
ἴδ τεϊοηῦοη οὗ “ἴδε ογὰ [ε5μ5 ΟΠ τισι " 15 
δἰπιοδῖ θαυ} Ὀαϊδποεά, ἢ ἃ 5 ἱρῆϊ ργὸ- 
Ροπάεγαηοε ῶὯγ. Οτγίρεη κἰδῖεβ μα 'ἰπ (οἱ ϑ- 
8'Δη95 ἴἢ6 58] υἱδίίοη 15 ἔτοπι ἴῃς λίπε οπὶν 
(( Ορρ. ἵν. Ρ. 467). ΟὨγγϑβοβῖ. ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ͂ 5478 
ἴπαῖ ἴῃ 15 ρᾶβϑβᾶσε δῖ. Ραὺὶ ἄοεβθ ποῖ ρῖνε 
ἴπε πάπα οὗ Ογῖϑὶ ( Ορρ. ὄχὶ. 324; (ΚΕ ᾿Ηοπι» 
ΧΧχ, οὐ 2 Οοτγίηίῃ. χη. 11: ὁ Ορ.᾽ χ. 651). 
Οτοβϑῦ., Τίβεῃ., Βρ. 1Πιρῃτίοοῖ γεϊοςῖ [86 
ννοτάβ: [Δς0ἢπι. Ρίδοος ἴμεπι ἴὴ Ὀγαςκοῖβ; 
Ηυΐδογ, Βοηρ., Μεγοσ, ἄρργονε ἴῃς οπιϊβϑίοῃ. 
Βιι τἴῃ6 ννογ5 περ ἤανὸ Ὀδεη οπμεὰ ἔγοπῃ 
ἃ ἀορτηδίίς βοσγυρὶς οὗ ἴῃς ςοργ᾽πῖ5, ἴο ννῃοπὶ 
ἴ πρῃϊ δαϑὶν ἢᾶνο βοοτηθα {παῖ [ἴ ννὰ5 δρδίηϑδὲ 
[86 ψΠοΪῈ ἀπδίορυ οὗ Ῥδυϊπὸ δηὰ δογρίυγαὶ 
(δο!ηρ ἴο υ.56 ἃ ἴοτπι οὗ ἐχργεϑϑίοη ὑνΒΙςἢ, 45 ἴ 
οἴδηες ἤθγο, πηι ρδῖ Ὀ6 σοηδίγυξεα 48 “Εδίδοῦ 
οὗ τῷ, απά οἵ ἴῃς ογὰ [6505 (ἢ τιϑῖ. “1ἴ ἰ5 
σοΓΙΔΙΠΪΥ πιογὲ σοηςεϊναοὶα {παΐ [86 οσοργίοῖβ 
5ῃοι ἃ δᾶνὸ οπιτοὰ 16 ννογάς ἴῸΓ [[15, ΟΥ 
ΒΟΠΙ6 οἴπον σγϑάϑοη, ἴδῃ ἴπδὶ [ἢ15 ΔΟϑΟ] ἴΟΙῪ 
“ἰπχψμίαγ ἀσνϊατίοη ἔτοπι δῖ. Ῥδιυὶ5 ἰηναγίδθ]ς 
Ργδςοῖίςς 5ῃου]ά ἤάγνε οσςιγτοά," (866 ἴπε δι] 
ἀϊβουπβίοη ἴῃ Ἀ οἰοῆο, “ Οοτηπηοηῖϊ. Οτ. ἢ, Ῥρ. 
250--252.) 

ΥΟΥ. 6. 

γε τολὰ νὰ Το θη. δηά Ἐοςδο--- τοῦ 
παρόντος εἰς ὑμᾶς καθὼς καὶ ἐν παντὶ τῷ 
κύσμφῳ, καὶ ἔστιν καρποφορούμενον καὶ αὐξανό- 
μενον καθὼς καὶ ἐν ὑμῖν. 

πάρειμι ἰ6 οἴοῃ (δὲ ἰΥληβίδιίοη οὗ δε ἴῃ 
[ ΧΧ. 

ἐπέγνωτε. ΟΥ 6 αἰϊδιϊηςσιοη δεΐννεεοη 
γινώσκω δηὰ ἐπιγινώσκω, 45 Ὀεϊννεξη ῬΑΣΙΪΔ] 
δηὰ 1ποτοιικῇ Κηον]θάρε, 566 ἘβροΟ Δ} 1 (ον. 
ΧΙ. 1Δ. (ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους τότε δὲ 
ἐπιγνώσομεν ΑΘ 

ΕΓ. 13. 
“Ὑτγδηβαϊθα," μετέστησεν ἰ8 ἴμε ννογά υδεὰ 

οὗ τῆς στοαὶ ἀθροσγίδίίοη οὗ ἰϑγδεὶ, 2 Κιηρβ 
χυϊ!. 22 (ς οὗὁἨ [ἐποδῆδΖ, ᾿Ὀ]4. χχῆ!. 132). δὲεὲ 
Βρ. ᾿ϑανοπδηΐ ἴῃ ἶος. Απίϊοςιβ ἴδε Οτοαδῖ 
(5 “ττδηϑαῖοα "ἢ ἴσο τποιιϑαπά [εννϑἢ δηλ - 
Ἰῖεβ οπὶ Βαδγίοη ἱπῖο 1 ,γάϊα ἀπά Ρητσγεία 
(]οβορῆῃ. “" Απεᾳ. χὶ]. 3, 4). ΤΒε οδιεξ οἰε5 οὗ 
Ῥηγγεὶα πλιιδὲ ῬγοΟΌΔΟΙΥ πάνθ Ὀθθη ἃπιοηρ ἴπε 
βίδίιοῃβ ἔογ {11656 [εὐν 5} σο]οη!βί5 (Βρ. Γρῃῖ- 
ἴοοΐ, Ρ. 19). [5 1ἴ ροϑβϑίδϊε ἰδὲ 851. Ρδι] ἰ5 
Βογο δ᾽υὐΐϊηρ ἴο ἃ εἰγουγηδίδηςθ νυ ἢ Οἢ πγιιϑῖ 
δᾶνα Ὀδοη τυ ςἢ δοιιρδὶ οὗ ἀπιοηῖς ἴδ [εὐν15} 
τᾶςο ἴῃ ΡὨτΥεᾶ ἢ 

Υν. 15-1ο, “ε4. 
(4) Οη ΟοἱἹ. ἱ. ᾿ς, εἰκὼν τοῦ Θεοῦ, ςοἕ 

Ῥ]αῖο ΤΊπισι5, χ.: 

Σ᾿ ΟΕ “Βείοτε Αὐσαῆαπι νας Ὁσουρῃῖ ἱπῖο 
Ὀεΐηρ, [ ἘΧΙ5Τ.᾽) πρὶν ᾿Α. γενέσθαι, ἐγὼ εἰμί. 
51. Τ᾿ μὴ νὴ! 58. 

3 8ὅες Οτίπι. " (αν. Ν. Τ᾿ ρ. 281:. ““πρωτό- 
τοκὸς (ϑι. Μαῖίί. ἱ. 29 ; 51. 1υὕἷἱκς 11. 7) ἰ5 τὴς 5ατὴς 
ἃς ον. Ἡξετε ἰἴ τλεδὴς (δὶ ἴῃς σεποταίίοη οὗ 

ΟΟΙΟΘΘΙΑΝ6ΞΘ. 1. 

εἰκὼ δ᾽ ἐπενόει διακοσμῶα ἅμα, οὐρανόν [ὁ 
γεννήσας πατὴρ) κινητόν τινα αἰῶνος ποιῆσαι, 
καὶ. .. ποιεῖ μένοντος αἰῶνος ἐν ἕνὶ κατ᾽ 
ἀριθμὸν ἰοῦσαν αἰώνιον εἰκόνα, τοῦτον ὃν δὴ 
χρόνον ὠνομάκαμεν. 

50 ἔπαῖ Τίπις ἰ5 {ῃς εἰκών οὗ ΕἸΘΓΏΪΥ,---ἃ 
τηδληϊϊεβίδιίοη οὗ ἴδε ἰηδπηϊ6 αἰών ἴο ἴδε βηϊῖς 
σγεδίιοῃ. 

(Ὁ) ΕοΓ πρωτότοκος ΒτεΟΝ. δἷΞτο σεΐεσγβ ἴο 
᾿βδο ΧΧΧΙ. 9, Ῥ5αϊὶ, 84]. χιὶ. 8. νουθετήσει 
ίκαιον ὡς νἱὸν ἀγαπήσεως, καὶ ἡ παιδεία αὐτοῦ 

ὡς πρωτοτόκου, Ἰδὺ. χυὶ. 4; 4 Εδάγας τἱ. ςὃ ; 
“πο: σμίεηι ῥοῤμέμα ἐμμς σεν υοεατ! ὶ ῥγίσεος 
ϑεπὶπρη."-- εχ, Μδη. Ν. Τ.. ῥ. 161. 

ΤὮΗϊ5 νογὰ 5 ἢγϑὶ υδοάὰ οὗ ἰϑγδεὶ, 85 [πὸ 
Ἰάθαὶ ϑοὴ οὗ Οοά (Ἐχοά. ἵν. 22) : ἴδεη οὗ ἴδῃς 
Μ εϑ5ἰδὴ (ΡΝ 88. ἰχχχῖχ, 28) [52}, πρωτύτοκος, 
.ΧΧ. [Ια ἰπρ]εθ υουφγείψπίγ, ἃ5 ΜῈ}1] 45 
γίογῖ. Τῆς Απδη δηά ϑοςσίηίϊδη Ἰηϊεγργεῖδ: 
ἰἰοπ, νι οἢ ψνουϊά ἰηΐετ ἔτοπι (15 αὶ Ης ἰ5 
ἰηἀφοα τπθ6 ἢγϑϊ οὗ εγεδίιγος, ὈυϊΪ ἃ ογολίυγο 
5111}, 15 σοηϊτγλαϊοϊεά ἴῃ ἴῃς ςοπηίοχῖ : (1) ὃ 
[Π6 ραγί δϑϑιςπεά ἴο Η πὶ ἰπ ἴδε Ἵσγεδίίοη οὗ εἶ 
τὨϊη;5 (δε αὐτοῦ ἐκτίσθη τ. π. τότ. 16); (2) 
ΟΥ̓ ἴδε δϑϑοσίίοη οὗ Ηἰ5 οχίδίοθηος δείογε ἃ]]} 
τη} 5 (“Ηὀς ἰδ Ὀεΐοτο δ} {Π|πρ5,᾿ ἐστιν πρὸ 
πάντων, νοτ, 17.) “ἸΕ Ὀεοίοτο ογοαϊίοη ἴΠ6 
δῇ νν85 ποῖ θεροϊζη δεῖ οτεοαϊεα, Ης ννοιυϊὰ 
αν Ὀόθη οαἱ]οά Εἰγϑι-οσοαῖθα, ηοῖ Εἰγοῖ- οσγη. 
5. Βαϑίὶ, ς. Εὐιποπη. ἵν. 1: 566 ϑυνοῖθ᾽β ηοῖο, 
Τπεοάοτε οὗ Μορπυσδβῖδ, :. 263. 
Τῆς ἴσυσ ἱπιογργείδίίοη οὗ πρωτότοκος 8, 

“ῊΦΘ νῆο οχίςῖθα 5 ἴπ6 Οηϊγυ- Βοροϊζζθη Ὀοίοσο 
186 τιηΐνεγθς οὗ [ΠῚ Πρ8 δηά δείπρϑ σγοαῖοά ὉΥ͂ 
Οοὐά." Σ ϑοπῖο πιοάεσῃ Ἵτιτς5 (ἐϑρεςιδιὶγ ἴ᾽5- 
[ετΓ ὃ δηὰ Βαυγ 3) ἄγρυθ ἴπδῖ 581, Ρδὺυὶ μεϊά τῆς 
Τοξοβ ἴο 6 ἀπιοηρ ἴῆς πυπηδοῦ οὗ οτεαϊο 6χ- 
ἰδίεησεβ, δηά ἰηξετίογ ἴο ἴπ6 ὨἸνΙΠΠΥ : ἃ τἱεῦν, 
ἃ5 Μὰ πᾶνε 56θη, οοῃιγδαϊοϊεὰ ὈΥ ἴδε νυ δοὶς 
ςοηΐεχί. 

ΥΕΥ͂. 20. 

Νοῖ Ἔχοϊυϑίνοῖγ. ΤὨς τπουρῆὶ οἵ ἴπε ἀϊ5- 
σογά δηά ΒΗ οΥ̓͂ «τοδίίοῃ ἰ5 οἥδφη φργοβοηῖ 
ἴο 851. Ρδιυὶ]. [τ [45 δε ΠΠΟΙΥ͂ 5αἰα προ 
Ἀοπι, ΥἹἹἱ. 22, “ ΡΕΓϑοῦπΟ Π8 τηΐϊθυχ σοπιρτγίϑ 
15 αγριθ ἐε ἰᾳ Ναίωμγε" (Ἀδηδη). “1 ἸΠΩ͂ 
Ὀς 5414, ποῖ υηδβῖϊγ, [αἱ Οἢγὶδὲ μ845 γοσοοης]οὰ 
ἴο Οοὰ δ8]] [πηρ5, Ὀοΐἢ ἴῃ δαγτἢ δηά Ποάνοη--- 
τηΘη, φγοῤεγίγ, ὈὉῪ Ὀεαγίηρ {ποὶγ σἰηβ δηὰ Οοα β 
νυτῖ ἢ ΠΡΟΏ 5ἰη; δηρεὶβ, σπαδοσίοαίέγ, Ὁν τακίην 
ΑΥΑΥ͂ τοσ ἴποηὶ ἴῃς ροβϑι ὉΠ Ὺ οἵ ἔπε ;--- 
ἴδε νῃοῖὶς ἔδοτῖς οὗ ἴῃς υπΐνοῦβο, ΟΥ̓ ἐγεείην 
ἴἰ ἔγοσι ἴδ Ὀοπάλσο οὗ σογγιρίοη ἂπὰ τγὸ- 
βίοσίης ἴἃ ἴο ἰἴ5 ἡδίϊνε Ὀθαυΐϊγ." (Βρ. ανο- 
Ὡδηΐ, “ ἔχροβ. Ερ. δά (ὐοϊοβϑβ. ἢ. 134.) 

ΓΟ σγίϑε ἰβ Ὀείογα 411 Ἵσεαίίοῃ οὗ Ἴσεδϊυσεὶν ὀχὶδῖ- 
εῆς65, αῃά, (πεγείογε, Ῥεΐοσε δηρεῖὶβ."---(ἀ [,δρ. 
χίχ. 76.) 

3. Ῥαυϊίη. ἸΘὨΣΡορτιΗ,᾽ Ῥ, 215. 
δ τς ΟΒτβίθίμυτη ἀος ἀγεὶ ετείεη δατὶ" 

Ρ, 296. 



τΟΣ, Μμαν, 

Ρ. 1-2.] 

ΥΟΥ. 24. 

ἴπ τῆς ρει εἰστείεας ἴτοπὶ ΠὨ ΘποβῖΠοἢ65 
(περὶ τῶν συμμορῶν), οἰϊοά Ὀγ 4}} ἰοχὶςορτᾶ- 
Ρίιογβ, ἀνταναπληροῦν Πα ΟΞ ΙΟΠΔΌΪ ἢ85 ἢ} 18 
τηδδηΐηρ. 866 1,1446]] δηὰ ϑοοίί, 5. ν. 

8ε6 δβροςίδλιὶγν Μγ. 1,1. αν εϑθ νἱενν 
οὗ τΔὃ8 ραββᾶρο, “"Ἐρὶϑ[] 995 οὗ δι. Ραδιυ),; 
ῬΡ. 94. 581.- Αιὐργιυπίίηε᾽, 55 ἰηϊογργοίδι οη ἰ8 
ΜΈΓ εδυ τ}: “ ΟἸγῖδῖ 15 51} βυβεσιης 
δίηιοείίοη ; ποῖ ἰῃ ΗΔ νεγῪ ΕἸϑδ, ἴη νος Ης 
ἢα5 Ὀδθη τοςεϊνοὰ ἱπῖο Ηφανθη, δυῖ ἴῃ »7 
ΒΠυσἢ, ννῃ]οἢ 51}}} ἰαθουγβ ἂπὰ 18 ϑοστοννίυι) 
υροῦ οδεῖν." Οὐδίδί. 'ϊ. 2ο. Ἐπατταῖ. ἴῃ Ρ8. 
οχὶ. “Οἱ αἀριρίεα. Δι μδ ΜΝ δΒδῖ τε- 
πιδίηϑ, νυν παῖ ἰ5 Ὀεἱπἀ) Τὸ ννῇοπι ἰ5 ἰΐ ννδηΐ- 
ἴηι} Το [(Ἃδεὲ αδἰπιοϊίοηβ οὐ Οἶγίϑ. Βιυὶ 
ὙΒΟΓΟ, νδητηρ} [ςἋἢ ΠῚῪ ἤεσῃ, ... Ν'ν 8 ΔῃῪ 
δίῃ! ςτίοη ννδηῦης ἴο ἴῃς Μδη ψβοπὶ Οοά ἴδ 6 
Ἁνογά ἴοοκ ἵἰηἴο υπίοη ν ἢ Η π1561) ΕοΥ 
Ηε 5υβετγεά 4}Ϊ {πίπρ5. ΕῸΓ οὐ ἴῃς Ογοβϑ Ης 
ἴοοῖκ [δ6 νἱῆορασ δἱ ἴπο οἷοβδα ἀηά οδά ῥργ- 
Μαη οἰ. ΜΝ Βαῖ πιοᾶη8 παῖ δεγχεωηῇ 
Νοιερίηρ ἰα νδητίηρ ἴο [Π6 ζ.}}1 πλθάϑιγε οὗ Η 15 
Βυ ΒἘογίηρδ; θοοδαϑο 8}1 {Π|Π 5.5 ννττῖθη οὗ Η ἰπὶ 
δῖε (0186]16ἀ, τποτείογε 411 Η!5 βιβογπρθ ν γα 
ἔυ 1 6}|6ἀ -- Ὀυὰς 8} ἴῃ τῆς Ηραά. ϑυβον- 
ἵπρβ οἵ Ὁ γίϑῖ 51}}} τοσηδίη Ὀεμηά, Ὀμπς ἴῃ της 
ὀοάγ. Βαῖ γε τὸ ἴῃς ὑοαγ οὗ ΟΠ γίϑῖ, δηὰ Η 8 
Το δο5; τπογοίοσο, 848 ἴῃς ἀροβίΐϊδ ννᾶ5 
δΔίηοης ἴποβϑο της πιῦεγβϑ, ἢ6 σου] 5ΑΥ, " δάϊπη- 
μὴν 45 ἀσβιιηΐ ργοϑϑΌγαγι π᾿" ἡ (Ιδ]4. 5. 
ΧΧΧΥΪ.). “Α1] [ἢς Δ[Πϊοιοη5 οὐ Ογίϑὲ δῃηὰ 
ΟἸ γϑιδη8 Ὀσϊοηρ ἴο οὔδ σοπηοη σορυδ]ὶς 
οὗ Ομ γῖβὲ δηάὰ Ομ γιβδηβ. ([01]4. ῬΒ. [χὶ.) 

ΓΗΑΡΤΕΚΒ ᾿Ι. 

: ἴτε ΟἿ] ἐχλονγίσά Ιάσνι ἰο δὲ ερμείαμέ ἐπ 
Οἀγῆέ, 8 το δετυαγε ο7 2 εοεοῤάν, ανκαά σαί; 
ἐγαύϊίἠομς, τὉ πτυογεἀϊῤῥέηερ ο7 ἀπρεῖς, 20 απά 
ἐκρα  “εγώπορές, τολιολ αγέ ἐμαεα ἐξ Ολγερί. 

ΘΕ Ί νου ά τμᾶῖ γε Κπενν ψνῃδῖ 
δτελῖ 'σοπῆϊςς 1 πᾶνε ἔογ γου, 

δηὰ ,ῶγ τῇδ δὲ [υδοάϊσεα, ἀπὰ ,0γ 43 

1. ον 1 «υοὠἱά ἐραΐ γε ἄπεαυ «υδαΐ φγεαὶ 
ἐ εως, ον τεΐετβ ἴο ἴῃ ργενίουβ νϑῦβθ “1 
415ὺὸ ἰαῦουγ οοπίοπἀέηρ--ἶ 527 εοπέεηάέης, 
γ 1 νυ ϊϑῃ γου ἴο Κπονν ννῆδὲ ρτεδὶ οπϑε 
(ἀγῶνα τεΐετιτίης ἴο ἀγωνιζύμενυς). 

δ: »παη} α..Ὶ Τῆς νοτγὰ ὅσοι ἤδΓο ᾿τ0} 165 ἴῃ 6 
ψν Πο]ε ο]1455ἴο νν ἢ! ςἢ ἴΒο586 πιοητιοηθα Ὀοϊοηροά 
(5εε Αςεῖβϑ ἰν. 6; Αρος. χυ!!. 7). 1. Δοάϊσεα 
δηὰά (οϊοσθθο ἃγο δρμδίη Ἰοϊποὰ ἴῃ ἴΠ|15 θρίβιὶθ 
ἐηα, ἵν. τ6. ΤΠῈ ᾿ἰδηρσιάᾶρο ἴῃ {Π|8 ρἷδοα 
ςοΟΠῆγΠπ5 511} Γυγῖθοῦ τἢ6 ἰηΐεγεηςο παῖ 581. 
Ῥαδιὶ ἀϊὰ ποῖ Κῆονν {6 ΟΠυτοῖ οὗ (οἷοββο 
ῬΟΓΘΟΠΑΙΥ. δ ννᾶβ 'ἴπ ἀθθρ δηχίειῖγ ἔοσ 6 
ΟΒυτγοδεβ οἵ Αϑᾷ Μίηογ, δηὰ δβροςα}}}γ ἕως 

ΟσΟΠΟΒ5ΙΑΝ5. 1]. 

Βί5πορ {͵π:]}οοἵ, ΜΒ Π]6 δάσαιστιηρ 115 ἱπίοτς 
Ῥτγεϊαϊιοη, ᾿οηδίαογα [Πδῖ, οὐ σα! γ, τποτὸ 18 
οὸ ἔδίδὶ οὐ]θοϊζίοη ἴο [. [ἴ εἰπιρίϊ68 ἴῃς ἀντι 
ἴῃ ἀνταναπληρῶ ΟὗὨ 18 ΡΓΟΡΟΙ ἴογοο, ΟΥ̓ ταῖδοῦ, 
ςοπίγαάϊεῖβ τ, Εοτγ ἴῃς σθηΐγαὶ ροϊηΐ οὗ (15 
ἰπτογργοίδιίίοη, 6 υγρθ5, (5 τη λάσπη βεαίοη οὗ 
της ΔΠιςοϊο Οἢτγϑίίδη νν ἢ ἢ15 δΠιςῖοα 1], οτγά, 
νν ἢ] 6 ἴῃ 6 σεπΌ 4] ροίηϊ οὗ ἴῃς ἀντι ἰ5 ἴῃ6 ἐμ- 
ἐϊπολίοη οὗ τῆς ΟΠ γιϑιίδη ἔγοπι ἢϊ8 ᾿ογά. Τα 
οδ]οςςοη ννοιϊά, ἰιοννονοσ, Ὀ6 τοπιονθὰ [ἢ ἴπ6 
ἰηϊεγργοίϊδιοη οὗ ἀντι ρίνθῃ ἀδονοὸ δὲ δήορίεα, 
[τ 5 ψ» ὲ}} Κποννῃ [μδῖ οἡ ὑεῖ. 24, ἃηἋ πιδίῃὶΥ͂ 
Οὔ ἀνταναπ. ὑπὲρ τοῦ σώματος αὐτοῦ, τηοάογῃ 
Κοπιαη Οδίδοϊις τῆθοϊορίδηβ 856 [6 ἀοο- 
ἴπης οὗ {δε βυβετιῃς8 οἵ 8ε1πἴ5. δεῖπρ ῥγοῆῖ- 
4016 ἴο 186 (τέ τῇ ἴῃς ἔογηγ οὗ γε βϑίοῦ 
οὗ 5|η5, ὙΠ] ἢ 15 ἰθοθηΙ ΠΥ τογπιεὰ ἡπάμ» 
ἄεπεε. Ὑοῖ [86 ργοδῖοσῖ Κομηδη Οδίμο]ς 
ςοπλπδηΐδίοσβ ἤᾶν δθεη ἰῃαΐ ΔΩΥ ἰηΐοῦ- 
Ργεϊδ!οη οὗ 115 ραβϑβᾶρο, νι οἢ Ὀγίηρ5. ἴῺ 
τὰς Ιάεδ οὗ “«αἰῤ αςίίοη αἱ 41}, Ὀτίηρ5 ἰὴ δὴ ἰάεα 
ὙΠ ἢ [ΠΟΥ {Πεπιβεῖνεβ γεὐεςῖ 45 ὠριρδίομσ. “48 
1 οτἱοθ Εβίϊυβ, “ ΟἸγιϑῖ δὰ ποὶ δυβετγρὰ 
ἐπου ἢ ἴογ τεἀεπιρίίοη, δηά ἱπεγείοτε περάρά 
ἃ 5ι:Ρρ]επιοηίδὶ βατισίδοςου οὗ πιαγίγτβ ἢ [ἴ 15 
ἐγριρίομς ἴο Ὀδίίονο {Π|5, Δη4 ποῖ [658 ἱπιρίοιιϑ 
ἴο αἴγίδυϊε ᾿ἴ ἴο Οδίμο]ο8." ὙΤὉὯῆὲ δαπὶα 
ὑτϊογ δάμη (μαῖ, νι] τῆς ἀοςῖγίπο οὗ 
Βαϊ ἰϑίδο!οη οὗὁὨ ϑαϊηΐῖθ 18 δϑϑιιγεϊν (δίμο!ῖς 
δηὰ Αροβίοϊϊς, ἴξ “ εαπποὶ ὁφ «οἰάΐν εοπεἰμαάεά 
ἔτοπι 1ἢ!15 δ. . .«. ϑυςἢ ἃ 8ἰδϊεπηεηΐ οἢ 
δῖ. Ῥαι}}5 ραγί γηϊσῃΐ ῬοβϑίΥ ἤν ϑ5ΟΠΊΘ- 
ἀττοξδηος." 866 αἷἰδο ἢ15 ϑιπηπΊ Δ Ὑ οὗ ἴδε 
ΒΘΏΘΓΑΙ ἰηιογρσγείδλθύοῃ οὗ ἴἢς Οὐεεκ ΕλΊμοΣ 
(ἰ.. ρ. 666). 

ΤΊΔΠΥ 88 ἤν ποῖ 56 6ῃ ΠΥ ἔλσε ἴῃ τὴς 
ἤεϑῆ ; ᾿ 

2 Τδαῖ τποῖγ ἤδαγῖβ πιρῆς Ὀς σοπ- 
[ογτῖθὰ, θείηρ Κηΐϊς τοροῖμογ ἴῃ Ἰονα, 
δῃά υπῖο 411 γισῆεβ οὐ τῆς ἔμ}} δϑβιιγ- 
Δῆςε οὗ πυπάετγϑίδηάιίηρ, ἴο ἴῃς δοκηονν- 
Ἰεάρεπιεης οὗ τε πιγβίεγυ οὗ (ὐοά, 
δηὰ οὗ τῆς Ἑδίδετγ, δπὰ οἵ (ἢ γιβε, 

ἴδοβθο οὗ Ῥῃγγρία. [τ ψουά 5θεηι, ἔγοτῃ [ἢ ς 
ἴυγη οὗ 8 ΘΧρΡγοϑϑίοἢ ἤθγο, ἃ5 1 ἢς {611 [ἢ 
ἘΡΘΘΠΕΥ ἰη ἴμ6 οἂϑε οὗ Ομυγοἢοβ οὗ νοὶ 
 Κηονν ποίπιίηρ ΡΕΓΒΟΏΔΙΪΥ, δηὰ νυ ἢ] ἢ 6 Γα 

ξουπάρά Ὁγ ἢ]5 ἀοἰοραῖεβ. [15 τεπιδγκδδὶο [δῖ 
ἔτ  ἶαΓ Ῥεγβοηδὶ δά άτγοϑϑος --- Ὀγοϊῆγοη, ὃ6- 
Ἰονοά,᾽" δηὰ τὸ |ἰκὸ-- τσ τοῖν δοϑοηϊ ἔγοπὶ 
[15 ἰοῦ δἰοῦθ. (866 ἤονενοῦ ἔυσί ον ἀ155 
οιιϑϑίοη οὗ ἴῃς φυεδίίοη ἴῃ Ῥτεΐ. ἴο Ερίϑιϊς ἴο 
ΡῬΗΠοπιοη.) 

Ὡ. δεῖη ἐμὴ ἰορείῤεγ. 
τορεῖμογ." Νοπιηδίϊνο 
ψ ἢ “ Πραγίβ. 

ἐο ἐδε ἴα} Ἐποπν]οὰμο ὁ. ἐόὲ »ιγε εγ ὁ 

“ἘΒΟΥ͂ δοίης Κηϊ 
80] ιἴε -- ποῦ ἀρτεείης 
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664. 

Οτ, 
λόγον. 

43 '1ὰ ψΒοπὶ ἅγὲ ἢἰά ἃ}} τπε τγεϑᾶ- 
διγε8 οὗ ννἰβάομῃ δηά Κηον]εάρε. 

4 Αμπὰ τΠϊ18 1 84γ, ἰεϑῖ ΔΥ πιᾶπ 
8ῃου 4 Ὀεσυῖε γου ἢ απεςηρ 
ννογάϑ. 

ς Εογτβουρῃ [ δὲ ρβεηΐ ἰπ {πα 
ἤεβῃ, γεῖ δηῃ ἔννμ γουῦ ἴῃ τῆς βρί πε, 
Ἰογίπρ ἀπά Ὀεπῃοϊἀΐπρ γουγ ογάετγ, δηά 
τῆς 5:εάᾳβιηεϑϑ οἔγουγ [ἢ ἴῃ ΟἨγίβε. 

Οοά, ονϑπ Ομ τὶδι. Τὰς Τοεχῖ. δες. “ οὗ 
Οοά, «πὰ οὗ ἴῃς δίδου, δηά οἵ (σιϑι," πιὰν 
Ὀὲ σοηάετηποα νἱτδουῖ βοσαριθ. (566 Νοῖε αἵ 
οηα οὗ Ομδρίοσ.) : 

8.1. ΜΟΙ 810 8}]}1 ἐῤῥὲ ἐγοιμγ οὗ 
«υμάονι ἀπά ἀποιυδεάφε Ἀϊὰὰθι..) Τῆς 
ψνοσά " ἰἀάοη᾽ (ἀπόκρυφοι) 5ἴαηἀδθ. νυν] ἢ ὙΘΙῪ 
τλλυκοὰ Ἐπ ρῃα515 αἵ ἴπ6 οεἷἶοβδο οὗ ἴῃ νϑῦβο. 
11 [5 υϑοά ν ἢ ΡΘΟυ] ΑΓ δα 01Π|ν οὐ γοάϑογα 
(Νοῖς {παΐ ὠροεγγρῥα! ΜιᾺ5 ΟΥ̓ΡΊΠΔΙΥ υδεὰ οὗ 
οϑοΐοσίς ᾿υστηρα οὗ Πογείιςβ, νη ἢ ὙΜΈΓΟ 
Κερῖ ἴπ τηγϑίοσίουβ ϑδϑοῦεου, δηὰ ἰαῖοσ οἡ 
οὗ ἴαἰϑδε δπάὰ ϑρυτγίουβ ἀοσιιπηεηῖθΒ. ΕΑΓΪΥ͂ 
ΟΠ σιβιίδη νυγιῖογϑ υ5ϑι τΠ6 ἴογπὶ ἴο ἀδηοῖς, 
ποῖ ἀδυϊζογοσοδποηϊοαὶ, θυ. πιοπάδεοϊοι5 δηά 
μογεῖςδὶ. (Βρ. ὶρπιίοοί δηὰ Ὠ]ςεῖ. Β. .. «.) 
Νοῖθ αἱϑο τῃαῖ ἔουσ ψοσγάβ ἰῇ [15 σϑῦϑθ 
(τυλ ον», ἀποκυειίσε, ἐγεασαγε, ῥίάάεη) Ὦᾶνο ἃ 
βίου Οποβίῖς ἴησθ, δηὰ πὸ ἀοιιΐδί γεΐογ 
ἴο Ομποβίίς ἰάθαβ. ΕΓ ἴποβϑε ννῆο τϑοοῖνο 
ϑογίρίωγε, {Π]5 ν Γθ6 18 5  ΠΊΡΙΥ ἀδοῖϑινα ὈΡΟη 
τῆς ἐπ, αἰ ἐδην οὗ ΟἸγσι. Τῆς οἷά ἀορτηδίὶς 
ἰηςεγργοῖογα ὀχρουπά ἰ οὗ ἴῃς Ὠινίης Κπον- 
Ἰεάξε οἵ Ομ τϑῖ, Ὀυΐϊ τιφἰπίαϊπ παῖ 1 οχίθπαβ 
ἴο Ηἰς Ηυπιᾶὴ Κπονϊεάρο. Εσοπὶ ἴΠ6 
νυϊβάοιῃ οὗ ἴπ6 υποτοαϊοὰ ΔΝ ογά, ἴῃς ρ]επιτυα ας 
οὗ νυἱϑάοτῃ ἤοννβ ονϑσ ἰηἴο ἴδε Ηυτπδηὴ 80υ] 
ψ ἢ ν ΒΙοἢ 10 [5 ΠΥ ΡΟΒΙΔΌΟΔΙΙΥ ὑπο, (ΤΊΘ 
σοηΐεχὶ 5ροᾶκβ ἀἴγεοιγ οὗ ἴη6 δ υΐπο Κπονν- 
Ἰοράρθο. ΟἿ ἐπα, νϑῦ. 9.}.--“ Ὑγθάθυγεβ ἢ [ῸΣ 
αὀμπάκσηπεο. “ ΑἸΊ " Ὀδοδιδὲ ποίῥὶπο 15 ἐχερίεά. 
Ηιάδάση ἴῃ Ηιπι,᾽" 1. ὁ. Ηὶνε αἰοο. ὝΒοΟΠΙ. 
Α4. 84γ5 1ῃδι «υξεαΐον»! 85 ἴοΥ 115 οδ]οςΐ 1} 1η 08 
ἀϊνίπο, δηὰ ἀποευίράσε [Πηρ5 Ὠυπιδη.᾿" 

4. ὀερμίΐίε γομ «υἱὸ Ῥοτβιαδεὶνο δΡ6Θ0Ἐ.] 
(ὐδγίλιηἶνγ υδοὰ οὗ σΠοδίηρ. (8ὅεε ἴῃ τγοϑροςῖ 
οὗ πιοηοῦΥ, ιοϊδίίοη ἴῃ ἷ,. «πὰ δοοίΐζ, “. σ΄. 
παραλογίζομαι) ἜἬξετεα ΕΥ̓ “᾿ϑρεείοιιϑ σγεα- 
βοπίηρ ̓᾽ (πιθανολογία, ἃ ἰδομηΐςα)] 5.Ποο] 
ἴογηλ), “ ὉΥ ἴῃ ἀδχίθγοιβ ι.56 οὗ 2γοδαδἧἊ αὔρυ- 
τηθηΐβ ορροβοὰάὰ ἴο δρριοηοίγαίίοι οἵ ἴπ6 
βρί γίϊ, 45 1 15 ορροβϑά Ὀγ Ρ]δῖο ἴο ἴπε ἐΐδρτοϑι- 
“γαίίοη οἵ 5είεπος (ΤΠεαῖεϊ. 161). “ΒΥ 
δαγὶηρ ἰδίηρβ ἴπ4ῖ ἰσοκ ἴκὸ φγοδαδέἠῥὲει, Ὀαϊ 
8.6 ποῖ " (Ηδιλπιοηά). (βεγεμασὀἐἐία.--- 51.) 
“Ἰὴ σεγυμὶ  βούτήοπο" (Λυριιπῖ.).---“ ) 6- 
σοίνοσθ ΟΥ̓ Ρἰδιιϑῦϊε δγχιπηοπί" (Κοδίὶε, 
« διυϊα ϑδσγα," ἢ. 228). “δοιὴθ ννεσὲ ΤΥ 
ἴο ἀδοοίνο {(Π6 (ὐο]οβϑίδηϑ ΟΥ̓ ΞΒΟΡἢἰ5Ππ15 οὗ {πὸ 
Ἡεἰϊδηῖς ἴγρε" (σοφίσμασιν Ἑλληνικοῖς) 

σΟΙΟΒΘΙΑΝΕΡ. 1}. [ν. 3-. 

6 Α5 γε πᾶνε {βεγείογε τγεςεϊνεὰ 
ΟἾγῖβε [688 τε [νογά, :9 νγαὶκ γε ἰῃ 
δηλ: 

γ Ἐοοιεά «πὰ διυ}]Ὸ ἈΡ ἴῃ Βίηι, ἀπά 
ΒΔ Π5ηθὰ ἴῃ τῆς (8, 45 γε πᾶνε 
δεε ταυρῆς, δρουπάϊηρ, τπεγεῖη στῇ 
τπδη Κερίνιηρ. “ς 

8 Βενγαγε ἰεβῖ ΔΩΥ πηᾶῃ 5001] γοῦ 
ΓΠγουρῇ ΡΠΠΟβορΩΥ δπα νδίη ἀεςεῖξ, 

ΘΥΏΟΡΒ. 5.5. ὙΤΟΠΡΙΥ διτἱδυϊοά ἴο ΑἸπδηδϑέι5 
(8εε Αἰμδηπβ. ΟΡρ. ἵν. 420, οὐ. ΜΊρΡπε.) 

5. ἐπ δε «ον. Οἵ, 2 Κίηρο, ν. 26 (ᾳυοϊεὰ 
ΌῪ αἰπιοϑῖ Ἔσνεσυ σοτῃηπιοπίδϊοσ βίηςε ΡεΪΔρ] 5) ; 
Ι Οογ. ν. 3. 1ἴ ἀοεβ ποῖ πεοοϑϑατ]ῦ ΠΊΡῚΥ 
ἀϊγεςῖ ργορμεῖς Κπον]εάρε, Ὀυϊ ΤῊΔΥ ΠΟΓΙΔΙΏ]Υ 
ἱποϊιάς 1. 

7ογίηφ Ὀθοδαδ90 1 5966. 
γον ογάονγ, απα 1δὲ εἰεά ανἐπεις 97 χουν ζωὴ 

[οσατὰδ ΟὨχὲεῖ.] ΤῊΣ Αροβῖὶε ἰοοκεά ἑοσῖῃ 
ἴτοπὶ Ἀοπια 8 [ῃδῖ βρίγιίυδὶ ϑδεσοπὰ εἰχῆϊ ἴο 
ΜΒΙΓἢ ἀἰδίδησες 15 85 ποίησ. Ης ϑυτνεγεά 
Ομυγοθῆοθ. τοτηοΐα ἰῇ βρᾷςε, ἴῃς (οἸἹοκβϑίδῃ 
διηοπῃρ, [6 γεϑῖ. [ἢ ῥγαϊϑδίηρ 115 σοπάπιοη, ἂς 
1565 δἃηῃ ἱπιᾶρε ἀογινοὰ ἴτοτῃ {Π6 ογάοσ ἀπά 
50 ΠΥ οὗ 16 50] Ἰετβ οὗ ἰῃἢς Ῥγαῖϊοσιδῃ 
Ουδγά, ννοπὶ ἢῈ δἂνν 50 Ἴοπϑίδηςυ ἀυπην 
ἢ15 σαρυ νγ. ((ΟΥ, ῬΏΠΙΡΡ. 1. 13; οἱ τ ΓΥ 
᾿πηᾶμα ἰῇ Ερδαβ. Υἱ. 11, δέφῳ. ; ἀπά ἃραίη ἴῃ 
ΡΆΏΠΙΡΡ. ἱν. 7.) “Οτάογ᾽ (τάξις) ΡγορΡοτὶΥ οοη- 
Βἰ5ῖ5 ἴηὼ 1ἢῃ6 ἄϊιε ἀϊδροβιίοη οὗ ρασίβ ἴῃ τείοτ- 
οηςς ἴο ἴδ ννίϊοϊο ; ἤθῆςσς, 85 ἤεγε, τ] ΠΑΤΥ͂ 
ογάου-- " βἰιεδα αοΐῃοβϑ ᾿ (στερέωμα) Ἰ1ἴ. “ ψῇῆδῖ 
15 πηδάθ ἤπῇ ἢ; ἤδῆςθ, Βοιῃ  Ὀ π|65 ἴῃ 6 50]1141- 
βεά Ὀοάγ, ἴπ6 90] βἰγοηρῖδ οὗ 8π ΔΙΤΉΥ͂. 
850 1 Μᾶςς. ἰχ. 14, «ἢ 1δι4. χ. 50.) ΤῈςἋ 
γεῖ 15 ἴῃ6 ογάουγ ογρδηϊχζαϊίοη, στ πουξ 
ΠΟΙ 5ἰΓοπρίῃ ἐναρογαῖθβθ; ἴῃς βεσοπά ἴδε 
5014 βἰγεηρίῃ, ντδοιῖϊ νηοῦ ΟΥΟΓ 15 ἃ 
ΒοΙίονν ρασγαάθ. Ὅὕῃθ Οδυγοὶ 5 ὕγοροῦ οἵ- 
βϑῃϊς ἔογπὶ δηά 50]14 ἀθῆηϊ!ῖς σοηνϊοϊοη οὗ 
[6 ππα]ζοσγαῦϊς οἰθπηθηῖϊθ οὗ ἴδε (ΟΠ γβιίδη 
Οτοοὰ αγὸ οἰοβεὶν σοπηεοίεα ἴῃ (Π6 Αροϑῖϊο 5 
ΤΑΪΠ, 45 {ΠΟΥ πᾶνε Ὀδθη ἰη {Π6 δίβίουῃ οὗ ἴῃς 
Οδυτγοῦ,. Τῆς (Οο]οβθίδη ΟΒυγοὴ ρΡγοπεηῖβ 
1156} ἴο Ἦἰπὶ 45 Δ ἅΙτὴγ---ἃ5 ἴο [6 ΟΠΙΓΟΒ᾿ 8 
ογξϑηϊς ζόγηρι, ἰῇ δογγιθὰ ογάφγ: ἃ5 ἴο ἴδ 
ΟΠυγοἢ 5 Ογεεά, 5014 αἵ ἴῃ ᾿όγο. 

Θ. «α͵ξ.ὺ] Εογ ἴδε νογά, 5εὲ6 οῇ χα 5. [οδῃ 
ἰ. 6. 

Ἵ. Κοοίεά (ἐῤῥιζωμένοι), 2 ῥγοεεις 97 δεὶπ 
εοπεπμα ἑν δι μρ (ἐποικοδομούμενοι). 

ἐπ Ηρη. ΕἸ σῖϑε 156 θοῖ ἴῃς τοοῖ ἀπά ἰὰδς 
ἑουηάδίοη. 

8.] 8εε ἴο ἴἴ Ἰεδὲ ἴποῦρ 6 βοπὶθ οῆς (μὴ 
τις); ἴ ἀο ποῖ Β54Υ͂ τηογ6---ου δῇ δβι}658 
ΤΥ τηρδηϊηρ---ἰο ΟΔΥΓΥ͂ γόου ΟΥ̓ 45 ἢϊ5 5001} 
(ὑμᾶς. .. ὁ συλαγωγῶν) : “ βοπὶς οἠδ δοῖ 
ἴο ἴᾶκε 5001} ,ο»:ι γου, Ὀυῖΐϊ ἴο τῇδκε »οὦ 



ξ Οὐ, οἷω- 
-εσνεζέ. 

ν, 9--11.} 

αἰτοῦ τῆς τγλαϊτίοη οὗ πιεη. δε τῇς 
᾿ γιἀϊηχεηῖβ οὗ ἴῃς νγογ]ά, δῃὰά ποῖ δίϊεγ 
ΟἸὨἨεῖβε. 

9 ἔογ ἰπ ἢϊπι ἀνε! ]εῖῃ 411 τῆς (α]- 
Π688 οὕ τὴηε (ΦΘΟαΠεδα ὈοάΙΪγ. 

ἙΓΟΟΙΟΘΘΙΑΝἍ5,. 1]. 

Ι0 Αμὰ γε δῖε Ἴοπιρίεῖε ἴῃ δἴπι, 
ὙὨΙΓἢ ἰδ τὴ6 Ὠεδά οὐ 4}1 ρμυποῖρα! Υ 
ΔΠᾺ ρονγεγ: 

1 ἴῃ ψῃοπὶ 4'5ὸ γὲ ἅγε οἰγου- 
οἰδεά ννῇ τῆε οἰγουπὶςοίϑῖοι) πηδάς 

ἢ]5 5ρ01]." ὙΤῊΪ8 ὀχργεβϑίοη ρους νυ ζσγαϑρ8 
1η6 δβϑθῆςθ οὗ ἴδε ῥγοβεϊγἊ χηρ βρί γι; 
[6 Ργοβοὶ Υ ΖΘ Γ᾽ 8 5001} ἐς ἴῃς ρούβοη ργοβο- 
Ἰγιϊχοά. “Ης κΑἰπὶ8 δὲ ἀοίηρ 1815 τῆσγου ρα 
(πδῖ νὩΙΘἢ ἰ5 αἴ οὔσα ἰπ ἰἴ8 ἀυτορδηΐ ο]Αἰ ΠῚ5 
ἃ Ὠϊξῃ ΡΠΙΟΒΟΡΩΥ͂, Ὧἀπά ἰπ ἰΐ8 πηβογαῦὶο 
ΤΟΔ ΠΥ δὴ επρΥ ἀδεςεῖϊξ (διὰ τῆς φιλοσοφίας 
καὶ κενῆς ἀπάτης) ; ἃ ῬΗΠΟΒΟΡΗΥ͂ ἀΓΓ[]}, ιουϊάοὰ 
ἴῃ δοοογάδηςε νυ ἢ δὴ δϑβοΐοσιὶς ϑγϑίθπ), ρος 
νδάοα ὈΥ ἔνε ἔφα] ἀεῆοϊεποῖεβ. (1) [{ 18 
ΤΩΟΓΟΪΥ γα ἰοπαί, απὰ, τπογοΐοσγο, οὗ ρὑσγο- 
ςδγίουιβ ἴγαἢ. (2) [ἴ 185 ῥωριαη, δῃά, ἴπογὸ- 
ίοτβ, ἀδῆςϊοπι ἴῃ δυϊπογγ. (3) [{ 5 εἰγ- 
»επίαγν, ὈδΙοηρίηρ ἴο “16 ουϊννογηῃ οτορά;, 
ἴο ἴῃς τιαϊπιεηῖθ οὗ τοὶ μίοη, 8ηὰ, {πογεΐοσο, 
υηπιῖοα ἕως (Ἰγβίίδη τηδημοοά. (4) [ἰ 15 
ριαίεγίαί, ποῖ σοπηδοϊρα ἢ τῆ 50ι}}}5 ἴγιιθ 
Βοπὴθ δηά ςεηῖγο, Ὀὰϊ νι ἴῃς ραὶραθὶθ δά 
οχΐογηδὶ, (τοῦ κύσμου), δηὰ [5, (Ὠογείοσο, ἀ6- 
Βοίεπὶ ἰῃ «ῥέγἠμα δ). (5) Δηά, δοΐηρ [8 ]5, 
ΔΘΒΌΓΘΩΙΥ, πὰ 48 τηλοῦ οὗ ἔαδεῖ, [ἴ 18 ποῖ 
φῆεν ὠργμι!. 

ἐδγομσὸ ῥῥιϊοσορ ἀπά αἱη ἀξοε. ὯἘΘ 
ἴνο ργαηαὰ Οὔδοκ ννογάϑ, “ ΡῃΠΟΒΟΡΒΥ ᾿" δηὰ 
“ νἰγίυο," ἴθ υϑοὰ ὉΥ 51. 8] ΟὨΪΥ οΟῃςθ: 
“ ῬΒΠΟΘΟΡΗΥ " Πογο, “ ντίυθ ἢ ἴῃ ῬΆΠΙΡΡ. ἰν. 
8. Ὑπεγὸ ἅγὸ ννογάβ ὀχαϊοὰ Ὀγ ἴῃ6 νοσ] ὰ 
Ὡς ἢ ἴῃς Οοϑρεὲὶ ἀεργοϑϑοϑ, δηὰ ννογάβ 
ἀεθρίϑοά Ὁγ ἴπε ννοῦ]α νν ἢ) ἴἢ6 Οοδρεὶ 
Εχϑ] 5. 8ὃεὸ Αὐἀάιτίοπαὶ Νοῖς δ επὰ οὗ (ἢ 6 
σΠπδρίοσ ἔοσ "σι ἀϊηγοηῖ5 οὗ ἴΠ6 ννοτ]α. 

Θ. ον ἱπ ῥίνι ἀκᾳυείϊει δ (κατοικεῖ) αἰ δὲ 
“εἰπε: οὁ,(Ὑ ῤεὲ Οοάῥεαά, ἱὰ ὈοάΣῚΥ ψ 69]. 
Ηδρττς ἰ5 ἴῃς ρὑγοοῦ οὗ ἴπῸ ἰδαϑοῖ ννογὰ5 οὗ 
ὙΟΥ, 8, “ηοἱ «γεν ὥῤγμὲ; ῶγ ἴὰ Ηιπι," ἄς. 
ΤΏὮτγοο ΤΠϊηρ5 ἀτ6 πογο: (1) ἴῃς ἀννο! την -- ἴῃ 
Ηϊτὰ;" φ) της Ὠνν ] !εγ---- τς ἔμ] η655 οὗ τὴ 6 
Οοαμεοδά: (3) ἴῃς. πιοάς. οὔ ἀννεὶ]ηρ--- 
“θοάϊγ.᾽ 

ὠοά)γ.)ὺ ΤΕ ἔννο γσγοδῖ ἀοσίγηδὶ βἰδίετηθηῖβ 
οὗ 81. Ρδὺ! ποῦ ἅγεὲ οὔσὸ τογε ἴθ οὀχδςῖ 
σομηϊογραγί οὗ 51. [οη. “ΑΙ! τῆς ἔι] 6855 οὗ 
ἴῃς Οοὐἀμεοια" σογτεϑροηάβ ἴο “Ὑπὸ δι ογὰ 
ννὰ5 Οοά᾽ (851. [ὁπ 1. 1. “ννε]οῇ 
ὈοάΠγ" 5 ἴῃς σουσίεγρατὶ οὗ Τὸ ΔΝ ογὰ 
ννὰ5 τηδάς ἤεϑῇ." (5. [οὔ 1. 4.) δῖ. Ρδυ} 8 
ἀορπιαῖῖς ἰδηρυαρε 185 ἃ5 σάσγε !}Ἐῦο} ρυαγάρα 
48 δῖ. [ὁΠπ᾿58. [{ 15, ρογῆδρβ, ἴπ6 οἷν ἰοιτῃ 
ψνὨιςἢ σου ]ὰ πάνὸ ἀνοϊάθα [πὸ ἰάδ4 οὗ “ ἠπηΐα- 
ἐοη οἵ ἴῃς [ηῇηϊῖο, ΟΥΎ μηγεαἠν οὗ τὴς ΒΟΟΥ͂ 
ἀϑϑιιπιοὰ " (45 Βρ. ΠΙροοῖ ἰγδηβιδῖοϑ “ ἰη 
ΒΟΩΠΥ νυ 156, “ὙΠ 4 ὈΟΟΠΥ πιαηϊοπϊαϊτίοη.᾽) 
ΤΠἼς ἀονπιαῖις ἕοσοθ οὗ (Π15 γϑῦϑὲ 15 ρον εγ- 
ΠΥ εἰνεη ὈΥ ἴ8ὲ ἀουποῖ! οἵ Απίοςῇ, 4.0. 
22όφ. “δε «αἤγηὶ ἴπαὶ ἴΠ6 ὅδοη... 15 Οοά 

Δηᾶ [ογὰ οὗ πε τοῖδ] οὗ τπϊηρ5 ογοαίοὰ : δι 
{Π4ἰ νην δε βθηΐ 'τοπὶ [86 πεάνθπβ ΟΥ̓ 
τῆς Βαΐμογ, δηὰ πανίηρ ἴακοη βεβῃ, Ης ννᾶ5 
τοδάς νίδη. Δνβοσγείοσγε, ενβὴ ἴῃς ΒΟΥ 
ἔτοπι ἴῃ Νιγρίη σοηϊδίηίηρ 4}} ἴΠ6 δα] 655 οὗ 
ἴῃς Οοαβεδά τη ὈΟΟΙΥ ννῖβο, [[ΠῸ Μαπμοοα) ἰ5 
ἸταπΊ Δ Ό]Υ υπηἰτοὰ ἰο τὸ Οσοάὐπελά, ἀπά ἰδίκθη 
ἰηῖο Οοά. (τεθεοποίηται). ἘἈουΐῃ, “ ΚΘΙΙᾳ. 
ϑϑογ. πἰ, 298. Εογ ΟΝ βιοϊορίοδὶ ἀοοίγιηο5 
σοχηπῆοη ἴο 51. Ρφὺ] δηά δῖ. [οπηῃ, 866 σωῤγᾷᾶ 
ἴ. 15, 16, 18. 

οΓΓ, ἐδε σοάῤεα4.}] ϑυςῇ αὐϑδίγαςϊ ὄχργεϑ"» 
5'0η5 ἔογ σά γε ΝΎ σᾶσγε νυ 51, Ρδυ}--- 
θεύτης ΟἸΪΥ ΕΓΘ; θειύτης ΟὨΪΥ Ἀοχῃ. ἱ. 20; 
τὸ θεῖον ΟἿΪΥ Αςῖϑ χνὶ!. 29---πὸ ἀοιυδέ ἵγοπὶ 
της ἐδεϊηρς Πα {ΠῸῪ τηῖρῆς τεηά ἴο οὔϑβουγα 
ἴῃς Ῥεγβοηδι Υ οὗ Οοά. 

9, 10. γε ἀγε εον»ιρίεις ῆ ὙΠὸ ἔμ] πη685 οὗ 
τῆς Οοαπεοδα ἰ5 ἴῃ (ἰδγιδῖ ; ἀπά ἴῃ ἃ 56ῆ56, 
ἰονοσ ἰηάθοά, γεῖ αιϊε ἴσιο, γοὼγ Μιμος 
ἰ5 ἴηΏ ΗἰΪπ.. Ὑε ρογίροιζίοη οὐ ἴμὸ [)᾽νῖηθ 
σμαγαοῖογ, ἀηά ἴπε ροσίθοϊοη οὐ διιτδηϊγ, 
πχοεῖ ἴπ ΟΠ γδῖ. κ1ἢ Ηἰπὶ πιᾶπ ἢᾶ5 ἃ ὑοπ- 
Ρἰεῖς [ἀθαὶ (Με. 1,1. 1ανῖε5); “πὰ γε 
ἃΤῈ ὉΥ ἃ υἱῖδὶ υπίοη ἴῃ Ηΐπι, υεῖπν πο ἢ 
ΗΙ5 ἔμ]ηθδθ, ηο ἰ5 [πὸ ᾿ϊνίης ϑουτοο, (86 
Ηεδὰ οὗ 4}} ῥγίηοῖ ρα γ δηὰ ροόννεσ. Υἵα γα 
ΠΠΙοἀ, ποῖ ΌὈΥ δηρεῖὶβ, Ὀυϊ Όγ πεῖν 1, οτά," 

11. Ηδνίηρ Ὀδδη οὔσο ἔου 1] εἰγουτης! πε 
ἴηῃ ιπίοη ψηἢ Ηἰπι ἢ 4. αἰγουτης 510 
ὙΠ ἢ ἢδ5 ἴἤγοο σμαγδσίογιϑ!ςϑ.---(1) 1πίεγπαὶ 
από «ῥριγμα! Εἰ ὮΓΔΟΥ ; δὴ ορεγαϊίΐοη ἄθοροῦ 
ἀῃαη δυπιδη παηὰ δὴ ψοσκ. (2) ὕπέιυενγ- 
σαίμγ, “ Ἀλνίηρ ἰἴ5 5Ρἤεσο ἴῃ ἴμ6 ρυζτίης ΟΥ̓ 
οὗ πε Ὀοάν οὗ ἴῃ ἤθ5}ν}" (ςογίαδιηἱγ ηοῖ “ τὴ6 
Ὀοαγ οὗ 2ῤὲε “εἰπς οἵ [πὸ Ποδἢ," 5 1ὴ Α.ν. δες 
ποῖο οἡ {Π|5 ρἤγαϑθο δῖ ἴἰὸ οπμά οὗ τις. ομδρ- 
ἴ6τγ). [{|15 ποῖ ὁποιιμὴ ἔογ ἴπ6 δαριϊχοὰ (ἢ γι5- 
(ἰΔη, ΨΜὴΟῸ ἰ5 ἴγι 6 ἴο τῇς δ: ἢ τάολ] οὗ (6 
ΒυΡοΟΓπαίυγαὶ [ἰἴὸ, τὸ οἰ ΟΝ οπὲ οὐ ΟἾΠΟΓ 
το ῦοΥ οὗ τὴς Ὀοάγ Ψ Ὠ] ἢ ςοησὶϑῖβ οὗ ἃ ΠΠ65ῃ 
ςογγιρίοα ὃγ 51η, θυῖ {πὸ  οΪο. (1) [1 5 ἃ 
αἰγοπηοϊδίοη ΙΓ ἢ 15. “ οὗ (τισι, γι είαη, 
οὗ πο Ης 5 ἴδ Αὐἴποτ. “ΟἸγοιιπιςι βίοι 
ἰ5. Ὧο Ἰοη εῖ ἰὴ {πε Κηϊίο, Ὀαϊ τη (ἢ γσϑὶ Η πὰς» 
5.61. Νοῖ ἃ μαμὰ, Ὀυΐ [86 ϑρίτγιζ, συηΐξοῦα (ἢ6 
εἰγοιπςϊδίοη,. [{ οἰγσυχης 565, ποῖ ἃ ραγῖ, θυ 
{π6 νυΐοϊα τδη " ((ἰ γγϑοϑβῖ. ἴῃ ἰος.). “Ης 
6418 ἰζ οἰγοι Πιςἰϑίοη ποῖ »ηαάς ὁγν α ῥαπά, ἴο 
8ῆον ἴῃς αἰἴογεηςο οὗ 15 ἱπννογκίην---ἰὴ οη6 
(56 ἃ διιπιδπ πδηά, Ὀιῖ ἤοτο Ὠινιπὸ Οτῆςς, 
ὙΠ ἢ ἰηννοσκ ἴῃς τολονδὶ οὗ Μοσγῖδ γ 8 
ςοττυρίίοη. (Τῆεοά, Μορβ. ἱ. 288, εἀϊῖ. 
διννοῖθ.) 

δός 



δοό 

ψπους μδηάβ, ἰη ρυκείηρ ΟΥ̓ τῆς Ὀοὰγ 
οὔ τῃε 5|Π8 οὗ τε ἤδβῃ ὈΥ τῇδ οἰγουπι- 
οἰδίοῃ οὗ ΟἸἨγβῖ : 

12 Βυτίεά ψῖ δἰπὶ ἰῃ Ὀδριίδηι, 
Παγεὶπ Αἰ8οὸ γε ἅγε τίβϑεη ὙΠ ἐπι 
τῆγουρὴ τῆς ἔΔ ἢ οὗ τπε ορεγδιίοη οὗ 
(οἀ, νγῆο μιδῖὴ γαϊβϑεὰ ἢϊπὶ ἔτοσι τῃ68 
ἀελά. 

12 Απά γου, δεὶπρ ἀεδά ἰπ γουγ 

19. “Ἡδνίης Ὀδεη οηςε ἔον ἃ}} δυποὰ 
ψ ἢ Ηἰπὶ ἴπ γουγ Βαρίίδσπι, ἰΏ ΒΟ ἢ γὲ ἅ1Ὲ 
πο-τίβοη ἢ Ηἰπὶ τπγουρὰ γουγ ἔΔ ἢ ἴπ (Ὠς 
ΠΟΥ οὗ Οοά, νῖο ταϊϑεὰ Ηἰϊπὶ πῸπι ἴδε 
ἀοδά .᾿ οτ, “Ἰσουρῃ τμαὶ ἕ ἢ νν δίς 15 τῃ6 
τοϑαϊς οὗἨ τῇς δποῦο οἵ σοά, Ψῆο ταϊβοά 
Ηἰπι ἔγοπὶ ἴπ6ὸ ἀοδλά.; ὍὙῆε ϑίδίθμηθπι. ἴῃ 
ΜΟΥ 11 πιᾶκεβ ΟΠ γίϑιίδη οἰγουπλο 50 δη ἰῃ- 
(δ Ώ5Ε}Ὺ 5ρ᾽τίζια] ῥγοςεβθθ. Βυΐῖ πιᾶη᾿5 Ὠδίυγε 
ογᾶνεβ ἔου η΄ δχΐθιπιαὶ δηὰ νἱ᾽ϑί]6 βΞυπιθοὶ, 
ΜΠ γνὰ πανα ἴῃ Ηοὶἷγ Βαρίίδπι; δηά τἱπάογ 
[πε Οοβρεὶ, ἴῃ σἱχη Ρᾶ5565 ἱπῖο δὴ ὔεαείοις 
σίρτι ΟΥ̓ σασγασιεπί. (Βρ. Ὠανοπδηῖ.) 

Βιεγίο «υἷρΖ Ηἰ».ἢ ὅεε. οὐ Ἀοπι. Υἱ. 4. 
11 ἰ5 ψ ἢ 81. δὼ] ἃ ρτίηςὶρία [παΐ τπ6 νυ 0 ]ὲ 
ΟἈἸ γι ϑιίδη Ἰιἔδ ἰ5. ἃ ξο!]ονίης οὗ ἴπε Ὀ]εββοά 
βῖορβ οὗ οὔὲ πιοδῖ ΠΟΙΥ 1,16, δὴ ἱπιϊδιίοη 
οὔ Οἰπδ. 'νε ἂζὲ Ἴοηςεῖνεα δηὰ ὕοπὶ 
(Οαϊαῖ. ἱν. 19}; Ἄςτυςϊδεά (Οαϊαῖ. ᾿ἰ. 290 ; 
Ἀοπι. νἱ. 5); ἀοδὰ (Άοπι. νυἱ. 3, υἱῖ. 4: οἔ 
1 81. Ρεῖεγ ἵν. 1); δυγίοά (Ε οπι. νἱ. 4); Γίβθῷ 
(Εοπι. νἱ. ας; (ο]οββ. 111. 1); ΔΎ, δϑοοπαάρὰ 
πὰ τεϊξηΐην (Ερἢ65. 11. 4). 5, 6) ψ ἢ Η ἴπι. 
ΝΥ παῖ ἰ5 ἄοῃθ Οὐ 5ιιβξεγοὰ ΌΥ Ηἰπὶ ὀῥσέογίοα ἐν 
ἰβ ἄοπο ἰῃ 5 ἀπαίορφοιἷν δηὰ »"γοεεαἑίν ΠΟΥΨ, 
δηΐ νν}}} Ὀ6 σοπιρ!εῖοα Ὠἰδίοσι δ!  δηά δεῖα- 
ΔΙ μογοδῆεσ, Τὴΐβ ἰ5 ἴε υὑπάεγγίης ῥγίη- 
εοἰρὶα οἵ τς ογάοσ οἵ ἴλε ΟἸγιβίδη γὙθᾶγ. 

138. ὙΠ15 ΠΊΑΥ ὃεὲ Ρᾶγαρηγαβεά-.- “Απά γοι, 
δοίην ἀοφὰ ν ἢ 4 τννοίοϊά ἀδαῖῃ, ἴῃ γουγ 
ΓᾺΙΞΟΓΔΌΪΥ τοροαῖθα ἰγαηϑρτυεϑϑίοηβ, δηά ἴῃ [ἢ 6 
ὙΠοἿ6 ἀπγοροησγαδῖο, βρὶ γι 14 }}Ὁ υποϊγοιπιςοῖβοα 
ςοηάπίοη οὗ γους βοϑῃ, ἢ [6 ννεακηθβ5 οὗ 
ἰϊ5. δυο ρη 1 1{165---7οι, Οοά, υγ οπς Ὀ]εβϑοά 
δεῖ, ςο-αιτἱςκΚοηρά νν ἢ ΟἩγβῖ, μανηρ είνθη ἴο 
«," (ποῖς ἴπ6 διιδῖ]ς ἀοιδοῦ οὗ ἴῃ6 σμδῆρα 
ἔτοπι ὑμᾶς, 5ἰαπάϊηρ, 80 δλρὨ δον δἵ τῆς 
Ὀορίπηϊπρ οὗ ἴπ6 γεῦϑθ --- ο]οννεά ὈΥ ὑμῶν, ἀπά 
ΔΠΟΠ ΟΣ οπρηδίς ὑμᾶς---ίο χαρισάμενος ἡμῖν) 
(γε, ἴο γοιι ἀπά πὴθ ') οηςα ἔογ Α]}, οἵ Η!5 
ἔτοθ ρτᾶςο, ἴμο ᾿τοαῖ γ᾽ ει οὗ γεπηβϑίοη οὗ ἴποϑα 
ΟἿΥΪ ἴΓΑΠΒρΡΤ 55: 0η8.᾽ ΓΤ Ὴ]Β “ σοπαοπδίϊοη " ΠΔ5 
ἑαυο στολῖ ἰρδζιιγεβ : ἰἃ 18 σγαζμέοισ (χαρισά- 
μένος), Δῃηᾷ [ἴ ἰ5 μπένενγεαἱ (πάντα). 

14, 15] ὙΠα ροηθγαὶ πλεδΏ 5 586 ῈΠὶ8 ἴο 
6 τηϊ15. “Ηδνίηρ δοιὰ οὐὖξ ἴδ6 ὑοπά 
δρδϊησῖ ι.8, σοῃϑιϑίης ἴῃ οΟγαϊπδησοβ8 (ΟΣ ἐδ- 
ΟΥ668), ν Β!οἢ ΕΓ ΠΟΠΊΓΑΤΥ ἴο ι1|5---αἀγε. δηὰ 
ὀὲῷὼ: ἴάκεὴ ἰ δναγ" (ῃόΐε ἴΠ6 ρογέεςϊ ἦρκεν, 

ΟσΟΙΟΘ5ΙΑΝ΄. 1]. [ν. 12---Ἰ4. 

81Π8 ἀηὰ τῆς πηροϊγοιπιςίδίοη οὐ γουγ 
ἤεβῃ, παῖῆ ἢθ φυϊοΚεηεά τορεῖμεγ 
νντἢ Ὠΐπι, Βλνίηρ ἐογρίνεη γοὺ 4]] 
(ΓαΒΡΆ3568 ; 

14 ΒΙοϊηρ οὐ τῆς δαπαντιτίηρ 
οὗ ογάϊμδῃοεβ τῆδλξ νγᾶβ ἃρδίηϑῖ ι.3. 
ὙΠ ἢ ννᾶβ ΘΟΠΙΓΔΙΥ ἴο ι.8, Δηα ἴοοϊκ ἰτ 
ουῦ οὗ τῆς νγᾶγ, παδιηρ ᾿ἴτ τὸ ἢίβ 
ΟΓΟβ8 ; 

δῖον 186 τορεδίεα δογίϑβϑίβ), "" 50 45 ἴο ρσγενθηῖ 
1 ἔτοιῃ ἐπέεγαυεπὴηρ Ὀεΐνοοη ὃ85 Δηὐὦ Οοὰ 
(ἦρκεν ἐκ τοῦ μέσου) (γεΓ. 15); διανης 
βἰσιρρεὰ οἵ ἴῃς ῥγησρΑ 165 δηὰ ρόοννοῖβ 
ΠΟ, 45 ἰἴ ψ γα, οἴσηρ ἴο Ηἰπι, ΗΘ πιδάς 8 
βῆονν οὗὁἨ τδεὰ ἢ 4 γ]ἱογίοιιβ Ὀο] 655 ἢ 
(Ξοε Νοῖίο αἵ οπὰ οὗ Ἴδδρίεσ), “ μανίην ἰοά 
1Πο ἴῃ {τ ρἢ 1ἢ [{ (5... ἴπ6 (ὙΟ55). 
ἴῃ 186 Ἰηϊεγργείδίιοη οὗ [15 ραϑβδᾶρο ννὲ πγεϑί 
Το 6 ἴπ6 ἤρσυγαῦνε ργαηάθυσ οὗ ἴῃς ἰλῃ"- 
θυδρο, σογτοβϑροπάϊηρ ἴο [Π6 5:0} πη γ οὗ τῆς 
5 )εςῖ-τηαῖῖον---ῆς 5ΕΠΓ πὰ ρον οἵ [(δ6 
ΑΡροβίϊθ᾿5 501}} δ5 πὸ Ὀσίηρβ οὐ “(πὸ ραγδάοχ 
οὗ τ1π6ὸ Οτυοσῆχίοη,᾿ δηὰ βἤῆονν5 05 πονν “ ἴῃσ 
οοηνῖςῖ 8 ριδῦεῖ 15 ἴῃς νἱοΐογ᾽ 8 σἂγ." (Βρ. 
νητοοῖ). “Νο σοπαιογοσ, Ἰοδ ν ϑοδιοὰ 
ἴῃ 5 {Π|ΠρΡἢ!4] σπαγὶοῖ, ἀϊὰ δνοὺ γἍιοϊὶὰ ἃ 
βροοίδοϊο 50 μβδι]δηΐ οὐ τηδρηῆςσθηΐῖ: ΠῸ ἴσθα 
νν8ἃ38 Ἔν τ δαογηδὰ ψ ἢ ΓΟΡΠΪ65 50 ροϊρουβ 
ΟΥ ΡΓδοοι5 ἃ5 ἴῃς Οὔοβϑ." (Βάδττονν, ϑεττη. 
ΧΧΥΪ. ; Ῥόδγβοη, Ασῖ. 11.). “ Νονῆογο οἶθο ἢδ5 
6 βροόΐθῃ 50 πιδρῃβοοηίὶγ "Ὁ" ((Πγγϑοϑῖ.). 
ἴῃ [Ἀ9 ογάϊηδησεβ ἡ (τοῖς δόγμασιν). 

ΤΎΠΟΙ ἅτ ἵννο 4 βογεηΐ κι γοδπὶϑ οὗ ἱπίεγργοῖδ- 
τίοη οὗ [158 ρᾶϑϑαγθ, ἃ5 δόγμα ἰ5 ἴάκοη 1 (1) ἃ 
βοοά, οΥ (2) θ8ἀ 96η96, 45 (1) ἃ ὑτδςῖοιιβ γυΐς, 
ἑοστηῖηρ ρατί οὗ (ἢ 515 δᾶϑΥ γΌ Κα, ΟΥ̓ 8ἃ5 (2) 
ἃ ἀδοῖεε οἵ ἴῃς ουξινογῃ οὐϑοϊεῖς ἰανν. Τἢς 
1,110 8 ΡΒΟΠΟΥΔΙΪΥ ἴλκὸ ἃ ἃ5 οὖν Α. . ἴῃ τδς 
ἸαϊίοΥ δθῆβϑο, ΨΏΠ6 ἴ[η6 Οτροῖκς υπάογοίδη 
“ ἀορτηδϑ "85 2 γεἊρΙ; οὔ δε Οοερῥεί, ἃ5 ἃ τλεδῃς 
οὗ Αὐυτογαϊηρ πεγα ἰεραὶ ογάϊπδηςοβ. “ Ηδνυίηξ 
ὉΥ Πὲς ἀοοίγίπες Ὀϊοϊϊοὰ οὐ." (Ηδπιπιοπα.) 
(Ηδης οδιυϊοπεῖῃ ἀεϊονι ἀδφοτγεῖῖα τ ἀϊοαῖ 
Γοϑυστος Ιοποπὶ οἵ ἱτημηοσγίδ αἴοπὶ. ὙΒοοά. 
Μορβ. 1. 2φο. Ὑμροοάογο, Ὀοῖϊῃ ποτα δηὰ 
Ερἢ 65. 1|. 15, υπάογβϑίδπας ΕΥ̓͂ δόγματα “ἴδε 
ἔλςῖβ ἀπά ποροβ οὗ ἴπε Οοβροὶ.) ΤῊ ἰ5 ἃ 
ζογοδά ἰπηἰογργοϊδίοη. 

ὀίοι ἐπ οὐδ... παὶδησ)]) ΤὮογε ννότὸ ἴνο 
ὙΑΥ5 Οὗ σδΠοο  Ππρ ἃ ΠῚ οσ θοηὰ: “ὉΥ δίοεείπρ, 
ΟΥ οἴοϑϑὶης ἰἃ ἃ Ρεὴ [ταῖμοσ, ὈΥ οχ- 
Ρυπρίηρς ἴῃς Ἰεϊϊεσα οὗ ἃ ννὰχ ταὐϊεῖ---( Βρ. 
ΔΝ ογάβννοσι ῃ),) ογ ΌΥ σέγιξίης ὦ παὶ! ἰγουρὴ 
τ (Βμαπιπιοπά.) 

ἐδε ῥαπάαυγη 5) Ναὶ ἰ5 ἴδε ᾿ιδηά- 
νυττηρ ὁ (Οὐομηπιοηϊλίογβ ἢᾶνε ροϊηϊεὰ ἴο (8) 
Οοη. ᾿ἰ. 17: (Ό) ἔχοά, χίχ. 8; (ς) “τῆς οοη- 
ἀεπιηδίοτγν βεηΐθηςε ψὨϊοἢ ἐομσελεηοο ΤλΌΓΤΩΟΣΕ 
ΟΥ̓ΕΓ ἴο [1561 δρδίηβί [561 ἔγοταῃ ἴῃς ἀδοσοοβ οὗ 



ν. τ5---ι8.] ΠΟΙ ΟΒ81ΑΝ8. [Π. 66) 

Ις “πά μανὶηρ βροϊεὰ ρῥτγίποὶραὶ!- ϑρεςῖ οὗ δὴ ποϊγάαγ, οἵ αὗ ἴπε πεν 
τἰεβ δηὰ ροννεῖβ, με τηδάς ἃ 8ῆεν οὗ ἴὭοοΟη, ΟΥ̓ οὗὁἉ τῆς δ ὈΔἢ 447: : 

Ἐτν, τΠεπὶ ΟρΕΠΪγΥ, {τ πιρΐπρ ονεγ ΤΠ ε πὶ 17 ΝΥ ΒΙσἢ ἅγα ἃ βῃδάον οὗ τῃίῃρβ 
Οσ, Μὸν ἐφ᾿ ἰΏ ἰἴ. ἴο οοῦα ; υῖ τῇ6 δοὰγ ἐς οἵ 

“τέεδεα. Ι6 [εἴ π0 πιδὴ {πογοίογε ἡπάρε ΟἨτίβῖ. ᾿Οτ, ἥμάζε 
ας ΛΟ γοῦ "ἰπ τηδδῖ, ογ ἴῃ ἀτγίμϊ, ογ "ἴη τὸ- 18 [εἴ πο πῆᾶῃ 'Ῥερι ες γου οἵ ἐξα 

ἴδε 1λινίπο ἰανν, 15 δῃ χἹ, ς."" (ΜοϊδποΒίἢ.); 
(4) τπὲ νυ θη ππεπιουίαὶ, 45 τ ψψεγα, οὗἉ 5ἰῃ, 
ττοδϑυγοὰ ὑΡ Ὀείοτε σοά. ευΐ. χχχὶϊ. 14: 
]εγελδῇ χΥῖ. 1. “ὙΠΪ5 ἴοο 5 ἀεἰεϊεὰ οἡ 
[ηὴ6 οτοββ; Ὑ8|5ῖ, 858 δίῃ σε ἰογρίνθη, τΠ6 
ὙΨΟΥ͂ ΠΛΕΠΊΟΓΥ οὗ ἴδμοβθε ϑἰη58 18 ὑἱοϊ[οὰ οι 
(Ρεῖαρ. δρ. Ηϊεγοη.). (6) εεγεριοπέαί γίδες, 
ὙΥΠΙΓἢ ἅτε χειρόγ. 85 ΤὨΕΙΊΟΓΊΔ]5 οὗ ΤλΔη᾽5 δΈΠ 
δηὰ ἀοῦῖ. ““(δτγεπΊοηΐθβ, ἢοΐ 85 5δογδιηξῃῖβ 
οὗ γστᾶςθ, δυΐ 45 Δρρεηάϊςοβ οὗ [ἴῃς ἴανν, ἅγὰ 
ποϊμίης δυῖϊ ρΡυθ]ῖς ῥγοίδθδδίουβϑ οὗ δυγῆδη 
τηΐϊϑεῦγ." (Βεζ4.) ΤῊΐ8 πηραπίηρ 15 σοπῆγηηεα 
ΕΥ̓ τοῖς δόγμασιν ἰοἸ]ονρ (εξ, Ερἢ65. 11. 1.3). 

φῇ ογἀπαπες)] χειρόγραφον τοῖς δόγμασιν. 
“Τᾶδς ἀδίίνε ἰ5 δέ ἀρ τ ΌΥ τηόννα οὗ 
γεγραμμένον ἰηνοίνεα ἴῃ χειρόγ." “Ὧδε ἴεχῖ 
οὗ [ἴῃ)6 1ϑνν ν α5 πκὸ 1}6 Ὁ1]], οὐ ποῖς οὔ μδηά, 
οὗ 4 ἀθδί ψῃϊο Βυσηδην ννὰ8 ὑη40]6 ἴο ἀ15- 
σμᾶγρα. |6βι5 85 ἀδδιγογεά (6 δπιοιυπί οἵ 
86 ὈΪ] ὈΥ πδι]ηρ ἴἴ ἴο τὴ Οτοββ. (Κδηδῃ, 
1, “πιεεῤγίσί, Ὁ. 80.) 

16. ῥαυίης εἰτιὶρροὰ ο1.)] ὙμῈ Οτεεκβ 
ΒΕΠΕΓΔΙΥ οχρίδίη 85 αῦονε. Τῆς [,αἴ1Π8 ἰηΐογ- 
Ῥγεῖ οὗ (Ἰ γβι 5 ρυϊζίης οΥ΄ Η]5 Βοαγ ἰη ἀφαίῃ. 
1 Πα8 Ὀεδθὴ βυρρεβῖεα {μαὶ ἴῃ Ιάδᾶ ἴῃ δῖ, 
Ρδι}}5 τηϊπαὰ Ποσγε τὺ δὲ μπδὶ Ογίϑ( 8 ΡΈΓΘΟΙΣ 
νν85 δηνεϊορεα Ὁγ {6 ἔα]ϑε ἴθδοθοσβ δος 
1ῃς (ὐοἸΪοβϑίδηβ ἰῃ ἃ οἰϊηρίην πηϊϑῖ, ΟΥ̓ βυνδί ΐην 
ξβαττηθηΐ, οὗ εἴ ἢογοδὶ θεΐηρ5 οὔδε 5ρι τσ νι οσ]ά, 
ὙνΠοτ Π6Υ ἰονθά ἴο ϑρεὰκ οὗ ὈΥ τηδχηϊῆσθηϊ 
ὩΔΙΉ 65, 500 ἢ} 25 “ ὈΓΪΠΟΙΡΑΙ 65 δηὰ ῬΟνγΟΓΘ Ὁ 
δηά [πα Ηες, ἴῃ ἴδε σΟΥΥ οὗ ΗΙ5 Ογοββ, 
βίΠρΡρεὰ δηὰ ἀϊβεοηίδηρίε Η!πι56]  ἔγοπ 8]} 
1815. (Μζτ. 1]. Πλανῖθ5.) 

16-23.} [τ 15 οὐϑεγνθὰ Ὁγ Βρ. ΠΊΡδοοῖ 
1ῃαί (86 ογάεγ οἵ διταηρεγηθηΐ ἴῃ ἴῃς ἰδϑὶ 
ΡΔΓΔΡΥΤΔΡῊ ἰ5 Πότε τονεσθοά. να ἢδνθ μοῦ 
( Ῥτδοῖίοδὶ οὐ τίτι4}1511]ς ΟΥΤΟΥ͂Β, Υν. 16, 17: 
(2) τ1πεογεῦςδὶ ουτοσβ, ἰη τερασγὰ ἴο δηροὶὶς 
τηοάϊδτίοη. 

16. εἰ πο παη . ... Ἰμάφε γον] Τἢδ ἴῃ - 
ἀεζετγτηϊηδῖε ννοσὰ ἡμάφε (Α.Ν.) 5 ἤεσε δῖ ΠΟΥ 
σογγεοῖ. ὙῈῈ ἡμάφνιεπε ταὶσμί, σοποείνεαϊυ, 
Ὀ6 ,ηνοωγαῤίε. Βιυῖ ἴΠ6 ροιηΐ νναϑ---οΐ ἴο 
8 πιὶῖ ἴο ΔΠΥ͂ υϑυγρίη ᾽561[“ἀβϑογίϊηρς δι ΠΟΥ 
οὔ 16 Κιηά. 

ἐπ »ιεαὶ, ΟΥ ἐπ ἀγίηδ ΟΕ, οι. χίν. 17; 
1 ΟΟοΥ. Υἱῖ!. 8; Ηεῦ. Ιχ. τ. ΤΟ Ο. Τ. 58γ58 
ΥΟΓῪ {πιὸ οὗ ργοῃι τεὰ ἀγίπᾷε (ΟΠΪΥ ἰπ 1μονιῖ, 
Χ. 9, χὶ. 14-16, ἀπά, ἔοτ ἴπε Νδζαγῖθβ, Νιπὶ- 
Ὀεῖβ υἱ. 1; [υᾶρθ5 Χἱ!, 4, ἄς.). [,αἴογ [- 
ἀδῖςπη, πο ἀουδί, δήἀοε τυςἢ (51. Μδίῃ. 
ΧΧΙΙ, 25), Ποῦ νουϊὰ δοσοουπὶ ἴοσ {ΠῸ 

ξΌΠΟΙΑΙ ἴοστῃ οὗ ἐχργοββίοη ἰῃ Ηδθῦ, ἰχ. 1ο. 
Τῆς Εββεποβ ὑγέγε ὈΓΟΌΔΟΪ νυθρεϊδσγίδηβ δηά 
οί] δὐϑίδίῃετβ. (Ἀοσλ. χῖν. 2, 21; 1 Τίμι, 
ἵν. 3.) 

ἐπ γωρεοΐ ψ (ἐν μέρει) “ ἴῃ ἴδῃς ἀϊνἰ5βίοη 
ΟΥ Οδίθξοσυ οἵ; ἴθ ἴδαῖ ν Ὡς ἢ Ποποογηβ." 
ὙΤΠΘ ΕΧργεβϑίοη Πατὸ ννὰ5 σείεστεα ὈΥ 50Π16 
οὗ ἴῃς οἱάεγ σοτηπιοηϊδίοτβ ἴο ἴῃς “τ Γη ἢ ΟΥ 
“γοβίου " οἵ ξθϑευδὶβ ὈΥ οΟἴθοσβ ἰξ νγᾶβ γϑη- 
ἀεγεά 45 5: 5} ΩΡ “1Π ΟΣ σοηςογηίηρ ῥα οὗ 
ἃ ἴεαϑῖ, οη δοσουηΐ οὗ ἴῃ νἱ]οϊδίίοη οὗ βοπὶς 
ῥαγὶ οὗ ἃ ἔεαϑβῖ." ϑοπῖθ ἔδϑίίναὶβ ῃδὰ στη }ϊ- 
Ὀ᾿ΙΘα σογαπΊοηἶ4|5 δηὰ εἐχίθηάθα ΤὌνοσ βουογαὶ 
ἄδγϑ8. [1 [15 Ὀ6 ἴπὸ δἰ] βίου, ψν 81] 6 (ἢ 6 
1 Δ᾽ 2  γ5 δεϑοσῖθα τῆδλΐ διιςἢ ἔοϑίναὶς τηιϑῖ 
ηοῖ δ6 δυύβθῇ Ῥαυ Δ ΠΥ υἱοϊαϊοά, 851. Ῥδι] ἱπιρ 165 
[ηδί [ΠΕῪ παῖ ποῖ ἿᾺ ἜΥ̓Θἢ ΡΑΓΠ ΔΙ οὐβεσυςά, 

α δοίγάαγ, οΥ 97 ἐδὲ πεαὺ »ιοοπ, ογ οὕ α 
ΒΑΌΔΙΣ ἀα6γ.) Ννὲε πᾶνε ἤόγὲ δι ὀχῃαδυξίϊνθ 
δηυχηογαίίοῃ οὗ [πΠ6 [ἐὐν 58 ἀᾶγ5 οὗ οὐὔϑοσν- 
Δηςε--σαπημαΐ (48 Ῥδββουεσ, Ῥεπίθοοβί, Τὰ- 
ὈΘΓΏΔΟ]65); »ποπίδὶν (Νιιπιθογβ χχν. 11}; 
«νεεζίν, ἰῃ ἴῃς δαῦθδιῃ ἄγ. ὙΉΘΥ ἅγὲ [ἢ 8 
οἰδϑϑιῆθά ἴῃ Ο. Τὶ (2 Κιηρβ ἰν. 22; ᾿ (ἤγοῃ, 
ΧΧΙΪ. 11; 2 Ογοη, 11. 4, χχχὶ. 3; ΕΖΟΚ, χὶν. 
7.) ΗοβϑθοΔ 11. τας ςοἢ, βδίδῃ 1. 13, 14). Ηδρησα 
πε αἰνιδίοη νν8 γεςορηϊϑθα ἴῃ ἴμ6 γυγ]ςοδὶ ἰΔῃ- 
ξυδεε οὗ τἰϊυ 4] 151|ς [υἀδί5πὶ (ςΐ, (σαϊαῖ. ᾿ν. 10)» 

ον" οὗ ἐδε “αὐδα!ὁ ἀαγ:, Δ. Ν.] ΤῊ Ϊ5 σπουϊὰ 
ταῖμεσ Ὀ6 “ἃ ΒαΌΒΔΙΤΙ ἀδ γ᾽"; σάββατα οςουΥ8 
ΟἿΪΥ οηςδ ἰη ἴδε Ν. Τὶ. ἴῃ ἃ Ρ] Γγαὶ 5θηβ6, 65ἴ8- 
δ] 153: ΟΥ̓ ἃ πυπιογαὶ (“ ἴὰγοθ βδῦ δῖ ἀδγ5,;» 
Α-ςῖϑ χυῇ. 2) (ὅες Νοῖὸ δἱ επὰ οἵ σπαδρῖου.) 

117. αυὐδιεορ γε α “δαάοευ ο7 ἐῤίπφ' ἰο σον, 
μέ ἐῥέ βιυνϑεῖδποθ ὈΘΊοα 8 [0 ΟἈτὶδῖ.] 
““Α βῃβδάον, δδοδιιδὸ ὠπγεαὶ, ἀηὰ ἐῤγοαυη 
δεύογε (φργαπιιηςίαιίνα οὈϑεγνδίίομαϑ --- Αὐ- 
ευκίίη.). ὙὍΠὸο τδἰπρ5 ἴλι5 σδαάοαυεά τὸ ΠΟΥ 
οχῃ ιοα δηά σοηνεγεά σουρῃ ΟΠ γβῖ, (μετα - 
ἔογε ΠΕ}, “ ϑῃδάον᾽" 5ῃμοιϊ]ὰ δ 400} }5Π6ὰ. 

18, 1.εἰ πο πιαη ὀεσιεΐς γοι 977 γον γεαυαγαη 
ΑΟΝ., “τοῦ γου οὗ ἴδε ῥγίΖε᾿ (866 βεποσδὶ 
Νοῖθ οὐ ἴπθ δμαρῖοσ), ΟΓ γδῖβεγ Ῥεοῦῃδρ8 
“ ργοηοῦησα γοῖ υηνοσίῃΥ οὗ ἰϊ.᾽ 

ἐπ ὦ οοἰμπέαν ῥωρ ἐγ. ἍΝ ἃ Ὦαγνο ἴο ᾶ5ςγ- 
ἰΔῖη 3γ:2 16 τιοδηΐης οἵ ἴδε ννογὰ ῥωσδ!ῦ 
{πα π᾿ τοβόσυνην. Βγείβοπηοίοσγ ργοάιϊοοβ Ομ 
Ρᾶϑϑδρε ἱτῸπὶ ἃ ἰδίεσ. Οτεεκ ΜΓ ΕΣ ἴῃ ΜΒ] Οἢ ἐξ 
15 ΔΡΡΙΙο το ἴδ »ιεαπερίγεεα ἈυΓΛ ΠΥ οὗ 1π6 
Οἰδεοηϊίοβ, [οδυα ἰχ. 4. Βυῖ ἴΒεγα σοδὴ Ὁδ 
πο ἀοιδὲ τπαὶ ἴῃς ψννοσγά ἴῃ {818 ἔοστῃ 15 ἰουηὰᾶ 
ἰῇ πὸ ντίιοσ ργενίουθ ἴο [86 ΟἸγϑύδη οσᾶ, 



668 ΠΟΟΙΟΒ5514 Ν5. 1. [ν. 19. 

ἐ Οτ᾿ δίας γουγ γενναγὰ ἴῃ ἃ νο]πῖΆγΥ ιιπλ}}ΠτΥ 19 Απά ποῖ ΠΒοϊάϊηρ τῆς Ηελά, 
ον δηα νγογβῃϊρρίηρ οὐ δηρεῖβ, ἰμτγιδίηρ ἴτοπι νἈ] ἢ ἃ}1} [με θΟαγ ὈΥ Ἰοἱηῖβ δηά 

᾿ΠἸηἴο ἴΠο86 τΠ]πηρ5 ψνῃσἢ ἢς Βδῖῃ ποῖ 
86εη. ΔΙ ρυβεὰ ὰρ Ὀγ ἢ]8 βΈ5}}γ 
πιιηά, 

δαπάβ μανίπρ ποι γϑῃπιδηΐ πιἰηἸδτεγεά, 
δηὰ Κηϊ τορεῖθεγ, Ἰμογεάβεῖῃ ἢ τῆς 
ἰποῦθαβα οἵ οὐ. 

δηὰ παὶ ἴῃ {πε Ν. Τ᾿ [ἃ 4ἰνγᾶγβ Ὀθᾶγβ 1ῃδί 
ἔλυουγαῦϊα 86η56 ννῖςι τῃ6 Οσοβροὶ Ὀεβίοννεά 
ὍΡΟΩ ἴδε νοι] ἀ-ἀδβρίβεά δα)θοῖϊίΐνε ἵγοπι 
νἢϊοἢ [ἴ 15 ἑοσπεά, (Αςῖβ χχ. το; Ερδἢε6β. ἱν. 
2; ΡΉΏΠΙΡΡ. 1. 1; ΟοἹοβδ. 1.11. 12.) [τ ἴδ6 
ΧΧ,, ταπεινοφροσύνη ἰ8 ΠΕΝΘΓ ἔοιιπά : δυῖ 
ἴῃς δῷ. (ταπεινόφρων) 185 ἴπε {τΔηϑἰαῖίοη οἱ 
γυτ εν, ἰοαυ 4 «ρίγ! (Ρτον. χχίχ. 21). Τα 
νετῦ (ταπεινοφρῶ) ἈρΡΕΔΓβ 48 ἴῃς [γδηβϑδίϊοη 
οὗ ΠῚ, ἴο τρᾷκο ἰθνεὶ, ἴο οοπιροβε ἴδε 5οι)] 
ἰηἴο δὴ αἴἰτάθ οὗ μυμλ γ. (5. οχχχί. 2.) 
ΤΠε τριοδηΐῆρ οὗ ἴτῖ6 ννογζά ἰ5 Θϑβϑθητδ! νυ 
ἔδλνοιυσγαῦϊο, δηὰ ὄχργοβϑῖνε οὗ [πα γγάᾶςὸ 
ψΠΙΓ ἢ τηὸ ννουϊὰ ἸΠΟΧοσΔΌΪ σοπάσηηηβ, δυῖ 
νος ΟἸἾγΙσῖ σοηηεςῖθ ἢ ΗΙ5 Ὀεδῖ Ργο- 
Τηϊδ65. [ἴ ἰ5 ονιἀρηΐ, Πογοέοσο, τμαῖ διρηὲ- 
δὲν, ἴῃ ἴἢ15 ρίαςθ, [5 ἀδργδάθαά δηὰ ἀϊβοοϊοιγοά 
ὈΥ ἴῃς (ἰπρὸ ΜΠ ΊΓἢ 15 ρίνθη ἴο ἰἴ ΌΥ ἰἴ5 εἶοϑβε 
σοηπεοίίου ἢ ἴ[πἢ6 ψογάς θέλων ἐν (ἐπ ἃ 
“οἰμηήαγν μη }). ὙὨΪ5. 15 ἃ σοηάρσγιηρ ἴῃ 
(8.5 ΕΧΧ οὗ 3 ν»ὈΠ, “τακίηρ ἀοῖρης ἴῃ, 
βανϊηρ οποβ οὐνῇ ἱποὶ! πα οη γσταϊβεαὰ ἰη.᾽ 
Θέλω 5 υϑεά ἴῃ ΡΓΟρη. 56η5. οὗ [πδϊ ννῆϊςἢ ἃ 
Ἰήδὴ ἀἄοες οὗἩὨ ἢϊ5 ονῃ τηοίΐοη (μέγο), δηά 
Ῥᾶ5565 οὐϑῦ Ἰηῖο ἴῃ ποίϊοη οὗὨ βῆθοῦγ 56]{“νν]}}} 
δηά γ᾿ ΓαΓπ655 (ςἢ ἐθέλεχθρος. ΤὨιιογά. 11], 
"η6). Τδυβ νὸ ἰδασπ ἴπῸ ἱπιροσίδηϊ ἰθββϑοῦ 
παῖ υἱγίιιο5 δη υγᾶσοβ ἃγὸ ἴοο ἀοϊἰσαῖρ ἔοσ 
{π6 τουρὴ ἀἀπγεαβυγοπιθηῖΐῖ οὗ πλοῦ μαγά-δηᾶ- 
[λϑὶ πιογαὶ |ἴπε5. ὙΠ ΕΙΣ ὈεδιΠΥ δηά 86- 
Περί ΠΥ εἐὀραγί. δηὰ ΠΊΔΥ ουθῃ ἴμση ἰηῖο 
ΓΠΕΙΓ ορροϑίῖοβ. Δ ΜΙ δε σοπιρίδοεποῦ ἴῃ 
Ἀπ ΠΉ ΠΥ 15 σεηϑυγεά ὈΥ 51. Ρδὺ] 45 ἱποοῃϑβι5- 
τε Ψ Ὡ τἢ6 δννεεῖ υποομδοϊοιδϑηθ685 οὗ ἴσὺς 
ἈυπΉ γ. [τ Ὀδοοηθ8 ἴῃ6 νγογϑῖ ρῥγίάθβ, οὐ 
πο τηοδί δὐ]θοῖ πγοδηηθ55---ἰῃ6 ὑγὰθ οἵ 1ῃς 
ΤηΘΔΠΠ655 ΠΟ, ἂρ Ἀυπλ γ. ὙΠῸ νοσά 
ἐθελοθρησκεία (ἰηῦγα ν. 23), β58ῆον8 παῖ ἃ 
δΊΓΟΠ Ξ6η856 οὗ θέλω 45 πΐδθηβθ ε ξεν) 
νν85 ρΓοβοηϊ ἴο δῖ. Ῥδυ]5 πη. ὙΤΏἬΡΓΟ, 85 
ἤστο, 56] ἔν} ᾿πηραγῖβ ἃ σοηϊληηηδίίοη ἴο 
(ἢ6 νίγίι6 ἢ νν ΙΓ ἢ [ἴ 15 ἀϑθοςιαϊοά. Ηι- 
ΤΩΙ δηὰ ννοσϑῃῖρ {πεπιβεῖνεα θεσατηθ ῥγάς 
δηὰ ϑιρογϑίοη. ([Ἡδῆςς ἴῃ 851. {ν0Κ6 1. 48, 
ταπείνωσις 5πουϊά Ὀ6 τοπάεγοα “1ονν οϑίδαῖο," 
ποῖ ““υ τ ΠΥ." Οπθ ΠΟ 54Υ5, “1 4πὶ ἢιιπ|- 
16, ἐς ποὶ ὨμπΊ0]6. ΜΑΤῪ ἀο065 ποῖ 2γοζξ 
ΒυπΠΉ ΠΥ, 5.16 γασσες ἴ1.} 

«υογοῤίρῥυις ο,(,Ὑ ἀπφε ἢ “4 εμ, οἵ 
τοϊ αίοι οὗ [6 8:Ἀ6618." (θρησκεία, πεῃ. 
ἴῃ 4 δὰ 8εῆβϑε οὗ [υἀδϊχίηρ, οὐ ὄνεη ἰάοϊα- 
Του 5, 50 γι οη. 866, Ποννόνοῦ, 8 ΠΊΟΓΟ 
ξανουσγδῦϊς βμδὴς οὗ τποιρῆς ἴῃ 51. [π|65 ἱ. 
246, 27. Οὐοἰεγιάρο, " Αἰὰβ ἴο Βεβεοςϊίοπ,᾽ Ρ. 
14.) ὙΠοΙΕ ννᾶβ ἃ 56 |οὰ “ ραγαάς οὗ 

ΠυΠ  Υ  Ἰὴ ΠΥ ΠΕὺ ΤΟΟΓτεηςθ ἴο ἰδδϑ5ε 
εἰογίουβ Ὀυΐ οτεαῖοά Ὀείηρϑ, ἰηπιεδά οὗ Βο]  Υ͂ 
ἰϑὶπρ ΟἿὐ δοοθβθβ ἴο ἴπ6 ΤὭτοης οὗ Οτγδος. 
Έτοσὶ ἴπ6 θοριπηΐπρ οὗ 1Π6 ΕρΙ5116 ἢς οῶγο- 
ἔΥ Κεορθ ἴῃς δηρεὶβ ἴῃ {πεῖὶγ ρίαςς " (Βρ. 
᾿λανοηδηῖ). οὔ δῆροϊβϑ ἂῃηὰά δηροί οἰ ΌΥ, 
ςΐ, Αἰιγξιιδῖ, Οοηΐοβ5. χ. 67. “ὙΥ Ποπὶ σῃουϊά 
[πὰ ἴο τοοοηςῖϊο πιὸ ἴο Τ μος ἢ δῃουϊά 1 
8εεῖς ἴο Αηρεῖὶϑβ ὃ (απιδίεπάα πὶ τῖπ! ἔμ δά 
“πρείοΣ 1) ΜΔΑῺΥ (858 1 διθαγ) ἰγινης ἴο 
τεῖϊυγη ἴο ΤΉΘο, ἀπά υὑπδὺϊο ἴο ἀο 530 ΡΥ 
ΠΟΙ βοῖνοβ, πανο {πὰ [Π656 1 ηρ5, ἀπά ἤνυε 
ἔαϊϊθη ἰηΐο 4 ἀδβίγο ἔογ συγίοιις νἱϑίοηβ, δηὰ 
Ὀεθη ςοηϑίἀοτοα ψογΥ οὗ ΠΠἸιίοπς. ἔογ ἃ 
Ὀεδυτ} σοηίγασὶ Ὀεΐννδεη 6 “ νϑγιι8. 11|ς 
Ὀεηϊρηυβαις Μεαϊαδῖογ ἢ" δηά “" πλδ] σὴ [8112- 
σΟ5406 τηραϊαΐογοβ," οξ “6 (Οἷν. Π εἰ. χ. 24. 
ΕῸΓ ἃ οὐτίοι!5 ἱπτογρσγείδίοη νυ ἢ τδκο5 ἴῃς 
θρησκεία οὗ δῃφε}5 5 ΠΊΡῚῪ ἃ διιροσβίπιουβ ἔδασ 
Οὗ ΤΠΕΘΙΓ ΔΉΠΟΥ, 1η σᾶ56 ἴδ ἰανν ννᾶ5 ποῖ σἴσιςι) 
Κορῖ, 5εῈὰ Τβεοοάοσε οὗ Μορβϑιδϑίία, νοἱ. 1 
294 (εαϊξ. δυνεῖο). 

ἐπηίγμαάπσ ἱπίο ἐδοῖο ἐδίηφ: αυρίοδ δὲ δα: 
ποῖ “π Ἐλθδβοῇβ ἔογ Τοιάϊην ν ἢ τδε 
Α. Ν. «πὰ τείδιπϊηῃρ ἴπὸ ποραῖῖνε ψ1}} 
Ὀ6 ουηὰ ἱἰπ Νοῖες 2 δὲ οπά οἵ ἴπε ςδδρ- 
ἴογ. ““ Ργοίουπα Υ ἐχρίοσης (Βτγεΐβομη. [. εχ. 
Μδῃ. .. νυ. ἐμβατεύω ... δ. 3.. ἐμβατεύων ἴοΓ 
ἐμβαίνειν, ἐμβατεῖν, Ἰηφστοάϊ, ρεάετῃ ᾿ηΐοττε -- 
ΘβρθοΑ ΝΥ οὗὨ ρῥίδοεβ ἀἰϊβίςιδ οὗἩ δεςεββ, δρὰ 
ῬΘΟυ ΑΓ οὗ ροάβ εηἰεγης [Π6ΙΓ δ ηε5 ΟΣ 
βδςγοά ῥγοοϊποῖβΌ. ὅ0 οὗ []οῦγϑδοβ ἰὴ ἴδε 
ςοἸο γαῖθα σἤογιιβ ἀδβογιρίινο οὐ (οίϊίοπος ἴῃ 
τῆς. “(Εάϊρ. Οοἱοη.᾿ οὗ δορῆοςϊοςβ. σοῖίης 
ἀδορὶγ ἱπίο τδίηρβ ἰηνϑ Ὁ] ες ἂδπὰ Ὠδάνθηὶγ --- 
1Πηρ8 δυο ἢ 85 ΠΟ] ἢ15 ςοπβάεηϊ {ΠεοΓ6 5 
6 παρ δὲ ϑιιρροδεὰ ἴο ἤᾶνε 8εεη, δι 
8α8 ποῖ, δἀηὰ οουϊὰά ποῖ 566 " (ἐώρακεν, 
Βροο γ υϑεὰ οὗ ἀϊγεςΐ, ἰηζανο Κπονεάςο 
οἵ σοά; ςἢ τ [οδῃ 11]. 6) (μὴ, 5υδ)εςῖῖνς 
ποργαῖϊνο αἴ γείαίυε, ΝΝιηοΣ, ΡῸ 111.  ἰχν. 
Ρ-. 593). νὰ ἴθ πεχαῖϊνο οὐ ἰοὰ, ἴτ 
νου ϊὰ Ὀ6, “ 5000} δηα συγίου 5} 7 τηεαϊτλῖην 
ὈΡΟη, Ρογίπρ ονοσ, {πὶ πρϑ νυ ς ἢ ΠῈ 25 ϑεεῆ 
ψ εἰποά βρδς ἴῃ νἱβίοη ἢ (80 1 Δοῆπι. 
Ηυΐμεγ, Μεγοτ). 

ταΐπὶν ῥυζεά μρ.)}ὺ Ῥαϊπῖν ἐικὴ), “ νυβεὰ υρ 
σοι τοαβοη. ἡ ὍΠ15 δἤεςϊοα ραγαάς οὗ 
ΒΟΤΜΙΠΥ ννᾶθ ΠΊΘΓΟΪΥ 4 οἷοακ [ῸΓ ἃ δυο ]ο 
(φυσιώμενος) δηά Ἔχοτθίϊδηϊ ρῥτγιάθ. 

ῥ᾽ Μειδίν νιπΔἢ ΤᾺ9 πυὐἱπὰ οὗ ἰδ δ68Ἀ 
(ςξ. οπι. νι]. 7). ΦΤρὶ:, ἴγοσῃη Ὡς 6 ργοὸ- 
ῬΟδ65 ἴο ρῖνε διηδηςραϊίοη, 15 ῥγεςίϑε! Υ ἴδο 
ἵνεδκ δῃά ΏΡΟΓΣΕ σουγος οἵ 8}} δἰ5 βυβίεπι. 



Β ΟΥγ, ἐοζε- 
φρεδνεξε. 

Υ. 20 --23.} 

20 ΝΒετγείοτε 'ξ γε δε ἀεδὰ ν τῇ 
Ομηβε ἴτοηι τῆς ' τυάϊπιεπῖ8. οὗ τῆς 
νν τα, ννῇγ, 45 τῃουρὴ ᾿ἰνίηρ ἴῃ τΠ6 
ννοῦ]α, ἀγα γε βυῦ)]εςῖ ἴο ογάϊπδποθϑ, 

21 (Τὸουςῇ ποῖ; ταϑῖς ποῖ ; μβδηάϊε 
ποῖ; 

22 ΝΏΙςἢ 411 ὅγε ἴο ρεγϑῃ} στῇ 

ΟσΟΙΟΘ5ΙΑΝ5. 11]. 

τῆς υϑίηρ ;) δίζεγ τῆς σοπιπιδληἀπηεηῖβ 
δηά ἀοσιτγίπεβ οὐ πιθῃ ἡ 

232 ὟΝ Ιοἢ τῆΐϊηρβ πᾶνα ᾿πἀεεαά ἃ 
8ῆενν οὗ νυ βϑάοηχ ἰῃ νν}}} ννόγβῃ!ρ, δπὰ 
Βα πα ἴον, ἀπά ' περ]εοείπρ οὔμε Ὀοάγ ; ἢ οτ Μμ 
ποῖ ἰῇ ΔΠΥ Ποπουζ ἴο [ἢ 54 {Ἰ5[Ὑ]ηρ, οὗὨ ποῖ ἡβᾶν. 

ἐκγ. 
(ες ἢοβῇ. 

19. δὲ Ἡραά, ἵτοτα  Βοτα] “ὍΤὩς Ηεδα" 
8 υϑοὰ ἴῃ ἃ 56η56 50 δεγσοπαί παῖ 581. Ρδυὶ 
δας, “οὶ ΟΣ" ἴῃ [ἢ6 τηλ5ς. 

ὁγ 7οἷπ. απά δαπά:, ῥβαυΐπς ποιγίσδηιεμέ 
νρηϊτι ἱεγεά, ἀπά ἀπὲ ἱογείρεγ.] 
δηά ᾿Ιρδιηθηΐβ, οοηΐαδςϊ δΔηα αἰδο πηθηῖ, “ ἿΡ: 
ἷγ οὗἨ πυϊπιεηῖ," ἀπὰ “ ςοτηραςσίηρ οὗ ἴῃς 

ε" (Βρ.1Ἰεπιοοῖ ; οἴ. ΕΡΠα5. ἵν. 6). ἘΠ α 
Ἰοεδάϊηκ τάθα ΠΟσῸ 56 “υἱῖδ] σοπηδοίίοη "; ἰῃ 
ΕΡΒεβίδῃβ, ἈΠΠΥ ἴπ ἀϊνεγϑιίγ" Βρ. 1ἱεμέοοι 
5 δὴ ἰηϊογοϑίηρ ποία οἡ ἴμθ ρῃγβιοϊορίςδὶ 
Δεσυγδου οὗἁὨ [ἢ15, δηά δ6 γετῆδγκβ ἴΠπαΐ δος 
51. Ῥαι}58 ἱπΌπηδϊε σοπηραπίοη8 δὲ ἴῃ {Ππ|Ὸ 
ννὰ8 “1 κε, ἴῃς δεϊονεὰ ρῃγϑπὶςοίδη ᾿" ((ΟοἿοβ5. 
ἵν, 14). 

ἱπεγεασείδ᾽ «υἱέ δὲ ἱπεγεασε. (Οοπῖδεϊ ἀπά 
δἰ(δοῃηιθηΐ, ἡ τ πηθηῖ δηά ϑἰσγυςσίαγαὶ ὉΠΙΥ, 
55:16 ἰῃ γγοαυΐό. 
9 Οοἀ “Τμε βηϊΐε 5 {γυ  Υ υηποὰ ννἢ 

{Πε Ἰηβηϊῖο. (Βρ. ΠΙρποοῖ.) 

40. “ΟΥοὺ ἀϊοά οπος ἕοσ 4]}, ἰπ ἴπῸ ρτοαῖ 
ἀδοϊσῖνο πηοιηθηΐῖ οἵ ΥΟῸΓ 5ρίγιτυδὶ 116, νυ ἢ 
ΟἾγισῖ. ἔσγομῃ ἴῆς τυ πηθηίατΥ δηὰ πιᾶ- 
Κεγ 4] σις, γου ραβϑϑοά ἰηἴο ἴθ ροσγίδεςϊ δπά 
ὈΠΟΠαΠσοδ 6. ΨΝὮΥ ἀο γοιῖϊ ξὸ οὔ 85 1 γου 
Ἰϊνδὰ ἴῃ τιμῇ οἱὰ ννοσὶ ἃ ὁ (εἰ ἀπεθάνετε. “Ιῃ 
4}1 οᾶ8ε5 (Π6 δογίϑῖ, ηοῖ ροσγίθοϊ γεργεβθηΐβ 
ΔΌΞΟΙ] 6 ςτΊ5815.) (Βρ. Εὶρτοοϊ.) (Οη “16 
συ σἀϊπιοηῖβ οὗ ἴπΠ6 ννογὶα,᾿ 566 σωῤγα, ν. 8). 

“μόϊεο! ἰο ογἄΐπαηποες.) ΜῈ ταὶρῃὶ αδἰπιοϑῖ 
[;απϑίδῖε, “σα ]]ο - ιἀάοη." ὙὍὙΠὸ ογιϊϊ δηςθ5 
τηῖσῃῖ δὲ (1) Μοβεαῖς, οσὐ (2) Ρῇῃ])οβορῃαδὶ. 
" βῳ; ΠΟΥ στοὰ οὐϑοϊεῖΐε; [ξ (2) [ΠΟΥ ψετα 

Ἱ, “Ἡδπᾶ]ο ποῖ, ποθμθοσ ἰαδῖο, ποὶ- 
ἐμοῦ του }" (Βρ. ἸΡΗΠοοῖ). Α ἀοβοθπά- 
ἱπ 56στίεβ οὗ ἰη)ιηςσίοηβ, (ες ἤγϑὶ δεῖηρ (ἢ 6 
δισγοηροβί. Τῇδ ἱποῦθᾶθα οὗ ἴΠ δ βυρουϑθ !Οὴ 
58. 500 ΠΥ ἀδηοϊεά ὈΥ ἴῃς ἀδογθᾶβα οἵ (δ συ ϊὸ 
ἴῃ Ὀγεδάίῃη. ὌΠὸ τυΐϊς θοςΟΟΠΊ68 πλϊπυΐοῦ ἃ5 ἴῃς 
ΒΌΡΕΓΘΓΠΙΟΠ Ὀδοοτηθ65 ἰηϊθηβοσ, ΤὨΪβ 18 νοὶ] 
ἀεποϊεά ὈΥ͂ {πε ἱπηρεγδίϊνοϑ,---δογίβοϊς ἐπ “6π26 
ὙΠΟ Ροϊηΐ, ποῖ ἴο Ὀγοδὰ βϑπουδὶ συ θβ, θα 
ἴο οἰησίε ἀεί, Ῥτοῃεἀ. [Τὴες μὴ ἅψῃ οὗ 
(ἢ νεῦβα ΤΏΔΥ ὃς ἰπδίσυς νεῖν σοτηρανοα ἢ 
ἴπῸ μή μον ἅπτου οὗ 81.. Ϊοῆη χχ. 17: [86 
ἢγϑὶ “ ἀο ποῖ ἴοιιςἢ ἰπ 1ἢ1]5 Ῥαγι σα ολ56 :ἢ 
16 β8θοοπᾶ “ἀο ποΐ Ἴοπίϊηιιθ ἴο ἴουςῇ ΟΥ 
εἰ ἴο Με." ὅδε οπαϊάσοη, Οτοοκ 
Οὔτχαπι., Ρ. 414. 

22. ἤδιορ αἱ] ἀγε ἰο βεγὰδ «υἱὲ ἐδὲ μείης;) 

Τυποίίοπβ. 

ΟΥ̓ ἴδιο νασγίουϑβ ἰπιοσγργείδ[[ουβ οὗ (ἢ158 ἀιβῆς} 
ρῬᾶβϑαρο ἴνο ΤΏΔΥῪ Ὀ6 5οἰθοϊοα : (1) “ ΗδπαὶςἊ 
ῃοῖ, ποῖζῃοσ ἴδδῖθ, ποιοῦ ἴοιυςἢ" (ϑυῦ. 
(δίη 5), ““ὙὙὨΙΠἢ ΤΠϊηρ5 (4) ἅγὸ 4}} ἀθϑποα ἴοσ 
ςογγπρίίοη ἰῇ ἴδε υδίηρ." (Βρ. [ιἰκῃεξοοί). 
11 εἶνεβ. δά ἀπο] ἱπίογοσι ἴο τΠ|5 ἰηεσΡΓο- 
(αἴϊοπ {παῖ 1 ννου]ὰ δῇον οὺὐσγ 1 οτὰ 5 ννογάβ8 
ἴῃ 81. Μαῖκ υἱῖ. 18, 2ο, ἴο αν Ὀδοη ριύδεηῖ 
ἴο 81. δι β πιπὰ: «δηὰ ἴῃς οοἰϊποϊάθηςδ 
ὑοῦ κὶ Ὀ6 οσοταρὶεῖεὰ ΟΥ ἴπ6 τεΐεγεηςς δἵ ἴῃ6 
εἴοθο οὗ ἴ86 νϑῦβο ἴο ἰβαίδῆ χχίχ. 12. Οἱ. 
δῖ. Μασῖκ υἱῖ. 6 “σεφᾳ. (2) Τἢς οἴπογ ἰηἴογ- 
Ῥγεϊδιίίοη γοξεστοὰ ἴο δοσεηϊιδῖεβ ἴπ6 πηθδπίηρ 
οὗ ἀπόχρησις 8ἃ5 ἀόισε. [ἰἴ 5θεηὴ5 ἴο ἄρτϑο 
Αἰἰκὸ νὴ 81. Ῥδι}} 8 σοῃοῖβε ἘΠΕΓΡΎ, δηά νυ ἢ 
[η6 ἀγατηδίὶς νἱνἀη 658 οἵ ἴΠ6 βαυπρς ἀϑογ θα 
ἴο 86 [υἀαϊζιηχς ἴδοδοθοῖα ἴῃ νοῦ. 21. δῖ, 
Ῥαυ!, ἴῃ ἴποϑθο νογάβ, σοπίϊηυθβ ἴῃ6 ὀνογ- 
Γοσυγτίης σἰιοκοο ΟΥΥ οὔ ἴΠ656 δϑςεῖς ἴδ ο ἢ 6Γ5: 
“ Ἡδξηάϊο ἠοΐ, πεϊῖΠοῦ (δϑῖθ, ποῖ γ τοιςοἢ 
{Πῖη 5, νυ] ἢ ἃ}} τεπὰ ἴο βρίγζδὶ σοττιρι!οἢ 
δηά ᾿ΠΊΌΤΥ ὈγΥ ἴπε αόισε οὗ {ποῖ “όιωε 
ψγ͵ὰ5 ἴπΠ6 ψννογὰ νυ] οι (Π656 τη Ψψ6ΓῈ τοῆ- 
ΒίδηοΥ ἀρρὶγίηρς ἴο νψίῃθ, πιοαΐῖβ, δηὰ οἱ εῦ 
τηΐηρ8. ὙΠΕΥ͂ ἱμπουχμὶ ἐμᾶῖ αόιωο νγὰ5. ἰῃ- 
γοϊνοὰ ἴῃ ΤΠΟΙΣ ὙΕΣῪ τε. (58ε6 Οτίπιπι. ὁ [μοχ. 
Ν. Το Ρ. 46). 

428. “ΑΙΙ νι ς ἢ οἷ455 οὗ {πὶπρ8 (ἅτινα) 
ἃτα {ΠΡ 8 δανυΐηρ ἃ σερυϊδίίοη ἔοσ νν]ϑάοπι 
ἴῃ 56  ξ-ἀονϊϑοὰ γεϊρίοη--- οἰ ΆΓΥ, ἀΥΟΙΓΑΓΥ͂ 
τοὶ ρίοη, ἱ. 6. τῃδί ννϊοἢ ἃ τηδη ἢ458 ἴπουγπῖ 
ουῦ ἔογ δηά ἱπιροβθὰ τροὴ ἢϊπιβδοὶξ. [ἰ 18 
ΔΡρίἰεὰ ἴο ἴπε ρέγνεγβε οὔβεγνδηςεβ οἵ ἅβςε- 
Ἐ.ς5 (Οτίπληι.).---8. 4150 ἰπ αβεοῖθα δυπλ γ, 
δηὰ παγὰ υηβραγίηρ ἰγεδίτηθπίὶ οἵ πε Ὀοάγ, 
εἴ ἄγε ποῖ οἵ ΔΠγ σϑδὶ νγογῖἢ ἴῃ σεϊδίοπ ἴὸ 

᾿πάυϊροηςσο οὗ {[π6 βε65}." Μδηγ οὔ πε Ἑδῖδι τβ 
ἰγδηβὶαῖο αἰ βεγθηΥ “ ἀπϑραγίης τΓοδίτηεηϊ οὗ 
[6 ὈΟΑΥ͂, ποῖ ποϊάϊηρς ἴἴ 1 ΔΠΥ ΠΟΠΟΟΥ ἔογ 
ΤΟΔΒΟΠΔ0]6 οαἰἰϑἰδοϊίίοη οὗ ἴΠπ6 ιι5ῖ ἀεοπηδης8 
δηά ογδνίηρβ οἵ {με ἤθϑῃ." ὙὉΤῇὸ ἔδῖδὶ οδ)ὲς- 
οη ἴο 115 ἱπτεγργείδίίοῃ 8 τῃαἴ πλησμονή ἰ5 
Αἰνγαγ8 υϑοὰ ἔογ ἴπ6 ἐοο γπμεδ, ποῖ ἕογ {μαῖ 
ὙΒΙΟΒ 5 ἐπομσό, δὰ τηϊϑῖ τηέδη βοπλεῖμ!πν 
τῆοτο ἴδῃ ἰοσιεπλαῖο Ξαἰἰϑέλοες οη. 

ΟἸδοσ νἱονν5 οὗ [ἢ}]5 ραβϑθδες δῖο " Νοῖ οἵ 
ΔΠΥ ΓΕΔ] ν4}}6 ; ΠΑΥ͂, ταίῃεσ, ἰη ἴῃς ἰαϑῖ δηδὰ- 
Ἰγοὶ8, ἴο 186 υηάς »σαιἢοδίίοη οἵ ἴῃς ἢδβῃ." 
ΤΠΗ15 ψουϊὰ 86θπὶ δὴ υηάιυ}γ 5ἴγοηρ ἰδῖθ- 
τοοηῖ.) ΟἸδΠοΥβ ἃμδὶπ στεήάοσ “ Ετσοπὶ {μεὶγ 
οὕνῇ ρΡοίηϊ οὗ νῖενν ἴῃεῖσγ ἀοςσίπης 15, ΒοΪ ἀ ποῖ 
τῆς Ὀοάγ ἴῃ ΔΗΥ͂ ΠΟοΠΟυΓ, 50 45 ἴο στα Υ ἴπὰ 
βοὴ ἴο τῆς Ὧ1}}. Με. Κεῦϊε δυρξέδίδ: 

6όορ 

τ 



όγο 

“ὙΜΠΙοΝ (Ὠἰηρ8 ἢᾶνε ἃ βσῇονν (ποῖ ἴῃς 5υὉ- 
δίδηςε) οὗ νυ ϑάοπι 'ἰπ δβεοϊθαὰ νυ] υηϊασγ 
δεν 6 δηάὰ ᾿αΠλ ΠΥ ἀπά ὑηϑραγπρ υ8ὲ οὗ 

ΑΠΒΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ 

Οἵ πίριε οἴδουν τοδάϊηρβ, πιοάθγῃ ογ ς5 56 6Πὶ 
ἀϊνιάοἀὰ Ὀεΐνοοη ἴμγεο---(1) τοῦ Θεοῦ πατρὸς 
τοῦ Χ.., 1.6. “οὔ Οοά, ἴπε ΕαῖμοΥ οὗ Οτιϑι." 1[{|5 
ἴῃ δοοοσάδηςσε ἢ 81. αι} ̓ 5 οσἴγαϊη οὗ τπουρῃΐ 
ἴῃ 1195 Ερίϑιϊα ἴο ἀδεποῖες ἴῃε πιδ)εδσῖν οἵ 
Ομγκὶ ὃγ τῆς ἔαεῤεγ᾽: υἱππίαιι γοϊατίοη ἴο Η [τ]. 
(2) Τῆς οὁποσίοβι γοδάϊηρ (τοῦ μυστηρίου τοῦ 
Θεοῦ) 5πιρίγ, ψήμουῖϊ δάάϊτίοη, πὰ5 Ὀθεη 
Τεσεῖνεά ὉγΥ ΑἸξ,, Οτίεβῦ. (3) ΤἊς τοδάϊπε 
τοῦ μυστ. τοῦ Θεοὺ Χριστοῦ [45 ποῖ (Π6 
82Π|6 ΟΧίεΓηΔ] δνϊάθηςα 85 1 ("2.). [ἴ ἰ5 
Βιρροτγίθα, ἤοννενοσ, Ὁ Β. δηά 5. Ηϊΐαγ. ἀς 
Τηη. 1. οἱ [ΙποΓΏΔΥ, 16 ἀγριυπιθηῖ ἴοτ ᾿ξ 
5 σἴγοημ. [ἢ 186 ραβϑᾶρο, 51. Ρ0] γείουϑβ 8]} 
ἴο Οὐγμ. Ης ἰ5 τῆς Βοππηίδίη οὗ Πινῖης 
Κηον θάρο. ὍΠὲ τοϊδῖϊνε (ἐν ᾧ, ν. 3) τηιϑῖ 
ΤΟΙΣ ἴο ΟἾγϑῖ, δοςογάϊηρ ἴο ἴῃς Αγροϑβίϊθ᾿ 5 
ἰηϊοητιοη---διῖῖ ἴῸγ 1818 (6 πᾶπὶὸ οἵ Ο γὶϑί 
ται ργοσθάθ. ΟΥ̓ (ἢ15 γεδάϊηρ, ΗΠ οΥ ρῖνοβ8 
2) δεν ροϑϑιδ]ς ᾿ηϊοσργοίδιοηβ: (4) ἃ ἀερεπάθης 
ξεηϊξῖνε οἵ μυστηρίου, “" Οοἀ-πιγείετγ " (Ὠ᾿νίης 
ΤΥ ΞίοΓΥ) οὗ (ἢ γισῖ. Ὑ15 566 Π18 νΟΓΥῪ ἔογοθή. 
(ὁ) Α ἀεροπάοπε μοπείνο οἵ Θεοῦ, “16 
Τηγϑίετν οὗ [πῃ Οοά οὗ Οἢτίϑι." (ὦ Χριστοῦ 
ἴη αῤῥ΄ ἴο Θεοῦ, “ἴη6 τιγϑίοσυ οὗ Οοά, 
Ομ τΞι.".--ος. οἵ (τς, ννἢο 15 Οοά. (5. ΗἸ. 
ἂς ὙΤτίη. ἰχ. 62 μὲ “.). ΤὨΪϊ5 ἰ5 δοοορίθα 
Ὀγ Βρ. δ ογάβννοσί ῃ. Ῥογῆαρβ, ποννούοσ, ννα 
Βῃου]ὰ τίποσ ὄχροςῖ ἃποῖποσ ἔογπὶ οὗ ὃχ- 
Ργεβϑίοη (4) “Μγϑίοσυ οὗ ἴς Οοάὰ οἵ 
Ογίϑι," 5ος. “Οοὰ νψῆο ἰ5 (τσ 5 Οοά." 
Ηυ1. ιοίο5 ΕΡἢ 68. ἱ. 17, δἀπὰ ἄγρια (δῖ 
ἴι 5 δῖ. Ρδυ}8 οὐ͵εςῖ ἴο βῆον φυῤαΐ τηγδίοῦν 
Ἦθ 5ρεὰκβ οἵ---νἱΖ. ([ῆ6 σουηβεὶ τς Οοά, 
ἴη Η!5 β5ρεεῖδὶ γεϊδίίοῃ ἃ5 γέ, σοά, ξοττηθά 
[ΟΥ ΓΔ Π᾿5 βαϊναϊΐόοηῃη. Τὸ ἴδοϑ6 πιυκὶ Ὀ6 δΔἀἀοά 
ἃ 3.) ἱπιεγργείδιιοη, (ε) ννῃϊοῖ Πᾶς [π6 ΠΙΣἢ 
Δυϊπουν οἵὗὐ Βρ. 1ἱρμοοι, “ ὙΤΠῈ ταγϑίοσυ 
οὗ Οσοά, Ἔνθ Ομ γϑι." οὗν θείης ἰπ ἅρρο- 
δ[Ἰοη τ Π τηγβίεσγ. ὍΠε οδοῖοε 86 τῺ5 ἴο 116 
Ὀεῖΐννγεεη ς ἀπά δ. 

ΥΟΥ. 8. 

Τῆγος ἰο5 οὗ ΕΥΓΟΓ--- ΡΣ Οπορῖϊς, 
ῬΑΓΕΥ [π|Δαἰδι]ο---το τεΐοσσεὰ ἴο ΟΥ τῇς 
Αροβίϊθ. (1) ῬὨΙοϑορδὶςοαὶ βροςουϊδίίοη ; Ὀυϊ 
ΟἾΪΥ 50 ἴα 88 ἰΐ 15 δηρῖῦ δηὰ ἀδςοϊῆι!. 
Τῆς Αροβίϊ ἰονεβ ἴο σεζορηΐδβα δἱἱ ταδὶ ἰ5 
ἴγυς ἰη Οτγδεὶς βρεσυ]αϊίοη (᾿ς χνὶϊ. 21--28), 
Ὑ8116 ἢ6 σοπλθαῖβ 41} νυ ϊς ἢ δὴ ἱπιρυσε ρῃ1]ο- 

Δ Τὴ ἀρπίτϊοποτη «σεγανροζ 2 εὶ Ολγίςιὲἑ --α 
θεὰς Ομηβίυβ ϑδοσασηοπίυπι δὶ (χυοῖϊεὰ ὉΥ 
Ἐοὶςἢο), 

3 Θυςῇ 85 τοῦ Θεοῦ, ΟΥ ὃς ἐστιν Θεός. 
8 στοιχεῖον, ίτοτῃ στοῖχος, “ὁ ΟΥΟΙ--- ΘΟ τδ5 ς ἢ 

ΓσΟΙΟΒΘ5ΙΔΝΕ. 1. 

(η6 ὈΟΔΥ͂, ποῖ ἴῃ ΔΠΥ͂ τοδὶ τοϑροςὲ οοντι ἴο 
ἐξ ἴη [δε ννΑῦ οὗ συδγάϊηρ ἀραϊηϑὶ βυγέοῖ οὗ τς 
Δρρεῖίς." (' διυάϊ!α ϑαςτα, Ρ. 229.) 

Οὐ νν. 8, 11, 14, 15, 16, 18. 

ΒΟρ ἢ ἶςδ] ϑβυπογοίίϑπη 885 δλάἀοὰ ἴο ἴδε 5:π|- 
ΡΙΚΗΣ οὗ ἴμ6ὸ Οοϑρεὶ. ΟἸ γιϑελδη ἰδοιρ δὲ 
ἃ5 ΟΥΟΥ [ΟἸ]οννεὰ ἴπεθε αἰθβεγοηῖ δι τ 68. 

Οηἡ ἴδε οὔθ πᾶπὰ, ἴπογο ἃσὸ {{Ππ|ὲΞ ψΒεη 
ΟΠ τ βύδη ἘΠΙΏΚΟΙΘ ϑθὸπὶ ἴο ΒΑΥ͂ τί ἢ Τετ- 
10} }Π1| 4} ---ἰ  ψ ἤδη ΠΕΓΕΌςΔΙ] ἀορτηδϑ στον τε ὰκ 
δῃηὰ σἂπ Ην πὸ διγίμεσ, [ΠΟΥ ἢπὰ ἃ τεϑςῖ 
ἷῃ (6 ΠΟΥ Ὀγακοβ οὗ Ατίϑίοῖϊθ. ὙΥ Βδὲ 
ἢανο Αἴδεὴϑ δπὰ [εγυβδίεῖη ἴο 847 ἴο δλςἢ 
οἴπεγ δ" Αἱ οἴδπεγ {π165 {ΠΕῈΥ οἰδίπι, σὴ ἢ 
Αὐρυπίίηο, 4}} γυΐϊῃ, νυ πούονοσ ἐοιιηά, 485 Ὀ6- 
Ἰοηρίηρς οὗ τίρῃς ἴο ΟὨτῖδὶ ἢ 1ΠῈῪ [πο] τῃδῖ 
{Πότ ἰ5 ΠῸ τορίοη οὗ 1δουρς οτὐ Πτογαίαγε 
ΜΠ ἢ ΠΊΑΥ͂ ποὶ 1]υ5ἴγαῖα Ὠϊνίπα ἰμη55. (2) 
Ης τείετβ ἴο δυπιδὴ τδάϊϊοηβ, [υἀλὶζίην 
ΡΓΑςίΙσε8 δηὰ σΘγο ἢ 65, συ ρογοι ου5 οὔ" 
δεγνδῆςεϑ. (1) Ης πιοηπίίοης “16 γυάϊ- 
τηοηῖβ οὗ ἴη6 ννοτ]ὰ " (τὰ στοιχεῖα τ. κόσμουλ. 
ΜδῊΥ οὗ {πε οἷάεγ οοπιπιοηίδίουβ βᾶνν Ποτ 
Δη Δ] υδίοη ἴο δοίιδ! γ Ῥᾶρδῃ ἰά6λ5---ἂη 
ἰἀοἸαῖτοιιΒ ννουβῆρ οὗ ἴῃ6 δατἢ δπὰ οὗ τῃ6 
ἤδάνοη]ν Ὀοαϊε5---ἃ τἰηρο οὗ ἴῃς Οεηῦϊες Ρδη- 
[Ποῖσπι νυ] οἢ ράγος δὰ οὐ {86 1} ροννοσ οὗ 
Οοά [ηἴο ραγίουϊαγ ροϊοηοῖοβ ἀπά εἰοπηθηῖξ. 
Βυΐ ἴδ γείδσεπος 15 ΟΕ ῬγΓΟΌΔΟΙΥ ἴο [πἀΔ- 
ἰζίηρ ἴδῃ ἴο δοῖυδιν Ραρδῃ ἰάἀθᾶβ. Τεϑοῃοσα 
Πα ςοτης ἀπιοὴρς ἴδεπὶ 80 νυ ϑῃοὰ ἴο κὸ 
Ὀδοκ ἴο ἴῃς “ γεωώριεηία Ῥαάδροριολ, 
ΜΙ οἢ Οοὐά πδὰ ἴδυγῃῖ [6 Οδυγοῦ ἀυτηρς 
ΒΓ ΘΑΥΥ δαἀιιςδί!οη---Μοβαὶῖς γί ἴθ5, ἰΘραὶ σοτὸ- 
ΤΏΟΠΙ65, σηδάοννβ οὗ ἢ τίς ἴο οοῦιθ. Τῆτγουρἢ 
{Π686, 45 ἢγϑί εἰἊςπγεπίβ, Οοά ἢ᾿αά ἰγαϊποὰ Η:;ς 
ΟΠΟΓΟΝ ΓῸΣΓ ἃ ἰρμοΓ δηᾶὰ πιογὸ ερίγιζιυδὶ 
ἐμέμις, ΜΘ 1ἴ σαπιε ἴο ἴδε πιαϊυγΥ οὗὁἨ τπρδη- 
Ὠοοά (Οαϊαῖ. ἰν. 1-9)ς. ὙΤἢδ Αροβῖϊεὲ ἤετε 
ΔΙΤῚ5 ποῖ αἵ 6 ογοαΐυγοσσόσϑν οὗ σεηκὶς 
Ἰαοἰδίογβ, θυῖ δὲ ἴῃς γϑουγγοηςε, ἰη ἴῃς (]]} 
ΒΌΠδηπς οἵ ἴῃς Οὐοθρεὶ, ἴο πε {Πρ ῆϊ ἰπῖο 
Μ ΙΟΒ [υἀλϊζίηρ οαςογβ ου]Ἱὰ ρίυηρε τΠεὶσ 

ἰγ]15-- -ἰἢ ἔν Πρῃῖ οὗ ἃ τυαϊπιθῖασγ δὰ 
εἰοπιθηΐδὶ νγοσϑἢ!ρ. 
ΤΠ πιοδίίοη 845 οἴδθη ὕδοη δοκοὰ, ἤΟῪ 

{Π15 δἴθγῃ Ἴοπάετηπαοη Ἴοβογεβ ἢ 51, 
Ῥδ0}5 οὐ ρῥγδεῖϊος οἵ “Ἅ ὀρρογϊιηΐκπι "ἢ ἴῺ 
τεοίεγεηςς ἴο [ἐν 5ἢ τἰῖοβ. Η!5 [θο]ὶπς ννᾶ5 τμδῖ 
ἸΘρΡᾺ] σΘΓΘΠΠΟΠ 68 ὑνετῸ, ἃ8 τοζαγάς ( τἰϑϊίδης, 
Οὔδοισε ἰῃ ϑἰρηιδβοδίίοη, ψνϑαὶς ἰῇ ὌβῆςΔςΥ, 
Ὀυγάδηϑοπηα 'ῃ οὈβεσνδῆςε. ΝΑΥ, ψοσϑα [ἤδη 
οὔϑουσγθ. ὙΒΟΥ ἱπτοϊνοαὰ ἰῃ {ποπηβεῖνεβ, 950 
ἴα ἃ5 {ΠΕΥ Ὕεσε υοἱ υ ΑΓ ἀπά ἐκ ἀπο 

ῬΓΟΡΕΙ͂Υ, “ΔῺΥ ἢτγβὶ ροϊπὶ ἴσοιῃ σι ἰς ἢ} [86 
ὙΑΙΟΌ5 ρδγίβ οἱ ἃ ψῃοὶς ἅττα τεἀποεα ἴο οτάεσ ; 
Ὠεηςς, ἐκήζερ:, ἃ5 οἱειηδηῖβ οἵ βρεδοῖ (μοΐ, ἢοννς 
ὄνοσ, Ἡττοη, Ὀπῖ δροκϑη)---σέογα  οἰονι ΝΣ 
οὔτε νου] ά---αχερ»:. ΟἹ γμα ριοπία ῥγέκαβέε;, οὗ 



ΟΟΙΟΘΘΙΑ ΝΕ. 1]. 

οὐϑεγνοά, ἃ ὑσοίδβδδίοη οὗ (Δ ἴῃ 4 Μοεβϑίδῇ 
γὴῸ ν»8 ἴο ςοπῖθ. ὙΒΕΓΟ ἃγῸ 580πὶῈ ἄοο- 
{γϊη65 δηά τὶΐοϑ 80 οἰοϑοὶυ σοπηροϊεα [παῖ ἴο 
ἰοδςἢ ἴΠ6 ἀοςίγιηθ 15 ργδςίςδ}ν ἴοὸ θη]οίη {86 
το, δηὰ υἱεε υενσά. [ἴ ψουϊὰ Ὀ6 ΠΟΓΘΒΥ δηὰ 
Δροϑδίδου ἴὺσ ἃ Ο γιϑίιαπ ἴο “4} ἐπ τυογάς, 
(ἢ γχοῖ ἢ45 ποῖ ςοπιο  Ηθ 5 ἴο σοπγβ." [1 
του]Ἱὰ 6 Θαυ Δ} } Ὁ δὴ δεῖ οὗ ἀροβίδϑυ ἴο 54Υ͂ 50 
ὉΥ 5:58 δηὰ ϑυυῃθοὶβ 'πῃ ἃ ἰδησυδρε οὗ ἐῤίησι 
δηὰ πε. Ὑπεγείογο, ἴο γος ἴο [ἢ νο]υη- 
ΤΥ δηὰ δαδιῖια] 56. οἵ {πε86 (ἢ πρ8 ννᾶϑ8 
ΒΙΓΊΡΙΥ ἴπ6 ῥγοξοϑδίοῃ οὗ ἃ ξδίβε ἔδιἢ (566 
Αὐυριυῖ. ο. Εδιυκί. χίχ. 16). 

ΑΙΙ τιῖοβ δῃηὰ σογεήοηιοβ οὗ ἴῃς [ἂν ΨΈΓῈ 
(Δεοογάϊης ἴο ἴῃς εχβδιβῖϊνς αἰνϑίοη οὗ 6 
Βοῃποοὶ πιο η) «σεγίβεία, “αεγανιοπία, σάςγα, οὐ- 
“εγυαηίία. ΑἸἾΟΥ ἴῃς Ῥαβϑίοη δπὰ ἴδε ργὸ- 
οἰαπιδῖίοη οὗ ἴῃς Οοϑρεὶ, ἴβεῪ οοιϊά ποῖ ὃς 
Κορί, ψνιπουϊ υπίδιΠΠ 1655, 845 ἴπὲ ἥγη ἴο 
ΡΓΟρΙαῖα, Ὧ5 ἴῃς “εοοπά ἴο 5ης , 85 ἴῃς 
ἐῤίγά ἴου δοςοϑ8 ἴο σοά, δυῖϊ ΟὨΥ 8ἃ5 ἴδε 
ἐα:ἐ, ἴοτ Ῥυῦ]ς ΠΥ ἀπά ἀνοϊάδπος οὗ υἢ- 
ὨΘΟΟΒΘΑΓῪ 5οδηάδὶ (εἴ. Αςῖβ χΥύ. 2ο, χν]. 3, 
Χχί. 26). 

ΨΟΓΟ ΣΙ. 

“]η ρυζίηρ οἹ (ῃς ὈΟΑΥ͂ οὗ ἴπ6 51η8 οὗ 
ἴδε ἤεσὰ  (Α. Ν.). ἐν τῇ ἀπεκδύσει τῶν 
ἁμαρτιῶν τῆς σαρκός (Τ᾽ οχί. Ἀδςοορί.). 

Ἐχίοτῆοι Δπά ᾿ἰπίογῃδ] εὐϊάθηςθϑ ἀτὸ δἰῖκα 
Δξαϊηθῖ τῶν ἁμαρτιῶν ἃ5 ἃ δῖ088 ῸΓ τοῦ 
σώματος. 

νΒαῖ ἰ8 ἴδε τιοδηϊηρ οὗ τὸ σῶμα τῆς 
σαρκός Σ ον οδΔῆ ἀπέκδυσις Ὀε Δρρ δὰ ἴο [) 

ΜΑΔΗΥ͂ ΔΏ5ΜΕΙ [πὶ “τὰς ὈΟΑῪ οὗ ἴδε βεβῇ " 
ἀἰεποὶεβ “τς Ὀοάγ, νυ] ςἢ 15 ςοπιροβοά οὗ ἴπ6 
ἤεϑα,᾿ παῖ ραγί οἵ πιᾶῃ ἴῃ ννδιο ἢ ἴΠ6 56 568, 
ἀοϑῖτοβ, δηαὰ εοπιοζϊίοηβ οὗ [6 ἴον πδίυγο 
τεβιθ- -ἀη [ῃ4ὲ {Π6 “Ρυζτἰηρ " οδ΄ οὗ 1815 
ΤιΘδη5 ἴΠ6 ΓΟ ΠΟΙΔΌΟη οὗ ἰΐ, ἰὴ 458 ἔὩσ 85 ἴῃ 
Γ565 ἔγοπι ἴῃ 6 ὈΟαΎ, ἀπά πιδίηὶυ ἔγοπι (Π 6 
ΔηΪΠ]4] 5:15  ΡΓ 101} (σάρξ). 

Ὑεῖ (ῆε6 ρῆγαϑθδε σώμα τῆς σαρκὸς Οδῃ, 
ΒΌΓΟΙΥ, 5ΟΑΓΟΕΪΥ πιθδη “ ἴῃς ΠΕΒΆΪΥ Ὀοάγ, 45 (ἢ 6 
ἔουπίδϊη ἀπά ᾿ηβϑίγυπιοηΐ οὗ 510," νι ἀυο 
τεζασγά ἴο ἴῃς Αροβίϊοβ υϑᾶρθ---ΔΥ ΤλΟΤΟ 
1ῃηδη ἰἴ ἐδ τηϑδη (νν δῖ ἰΐ πὶ σς ΠῚ ΓΑ ΠΥ δοθτὶ 
ἴο 51:51.) “πὲ βῃηυῆιης ΟΥ̓ (ἢ]5 τηοτῖδὶ 
ἙοΟἿ],᾿ (Π6 ἰαγίηρ δϑιθ 118 πιοτίδὶ δηὰ βεβὮὶν 
Ὀοάγ. ἵνα τοιϑῖ ἰοοῖκ ἴοσ ἴ6 Ἔχρίδηδίίοη ἰῃ 
Δηοῖμοσ αυδῆίετ. Ηον οδη πλεη ““Ρυΐϊ οἱ" 
ὙγΠδί 15 ἡδίῃ γα! Δη ΠοσΘϑβαγΥ κε ἴῃ ὈοαΥῪ» 
[τ ψοιυὰ δθεῖπὶ [μα “ ἤδϑῃ" ποσγὲ πικυϑβὶ 
υδοᾶὰ ἴῃ ἴῃς εἴβίοδὶ δηὰ βγη ςαὶ 5θηβα οὗ 

[86 Ἰονγοσ παίυσε τ 115 Τοπάθηου ἴο ἑογοὶ - 
ἄδη ᾿Ἰυϑῖ5 ἀπά ἀεούβ. “ὙΠΟ ὈραΥ" 5 ποῖ 
ογὸ [6 {ἴεγ] ῥῃγϑίςδὶ ὈοαΥ, ποῦ Ἰοοκοὰ 
ὉΡΟῺῚ 85 δῃ ἰπϑῖγυπιοηὶ οὗ 515. ΓΠΟ ἐχργεββίοη 
5 πσυγαῖϊνε, ἃ Ραυϊπε ργοβδοροραοῖα. [ι8ῖ 50 
ἃ νοῦς 8 αἰγὶ δυϊεὰ ἴο ἴῃς Πεδ (ἐπῇ ν. 18). 
δίηρ!ε 5η8, ἰη ἴΠ6 546 ΨΑΥ, ἃ οδ]οά 
“ χγ ΠῚ 6 Γ5 νν Πσἢ ἀγα ὑροη ἴῃς φάτ " (Π]. 4} ; 
ψογα, ΌΥ ἃ ἤρυγο, ἴΠε56 5'η5 ἃγεὲ ἰοοκθὰ ὑροῃ 
85 850 ΙΔΠΥ͂ ΘΑΓΓΠΪΥ ᾿ἰπ5 οὗ {πὸ ίάδουβ ἴγυηκ 
οἵ 5ιη.52 51. δι] 5ρεδκβ ἴπι15 Γ}}}γ ἴῃ ογάθγ ἴο 
ΟΡΡοβε ἴῃ {πε δἰγοηρεβῖ ΨΥ ῥαγίλαί τρογαὶ 
αἸσουτης βίο ἴο πεσε 50 .ΓΠ|14] οἰγουπιοϊϑίοη, 
(8ο ἴῃ Άοπι. νἱ. ό, “ἐπ 18 Γεργοϑεηϊοα 85 δανίηρ 
ἃ ὀοώ».) 

ΤΒυ5 ἴῃ6 ψῆοὶς Ῥάβϑαζο ΠΊΔΥ ὃ6 Ραγᾶ- 
ΡΠ γαβοά--- ἢ (δῆ, ἴῃ σοηπλπιπίοη ἢ 
Ηϊπι, ννεὲ ννόσε οὔσε ἔοσ 41} αἵ Ὀαρίϊ5πι ςἰσ - 
ουπηςοϊθε ἃ ἢ ἃ οἰγουμης βίοη, ποῖ εαίεγηαὶ, 
Ὀυϊ πιδάς νπουΐ ἢυπιδὴ Ὠδληά: ποΐ ῥαγέίαὶ, 
οὗ ἃ πιπιιῖθ ρογίίοη οὗ ἴπ6 δυιπίδη ἤδη, δυΐ 
ἰοῖδὶ, ἃ5 ἰὖ (ἴο υδὲ 4 ἔριυγε) ννὲ μαὰ ρμιυῖΐ οἵ 
τῆς ν μοὶ ὀοάν οὗ ἴμαϊ δίῃ πὰ δν}} ννῃϊοὴ 
15 ςοπηεςοιοά ν ἢ ,“Ζεη, ποῖ πο γεὶν ἢ [ἢ 15 
ΟΥ ἴῃδῖ βρεςῖδὶ ἑηηὸ οὗ 1," 

ὙὝΠΙ5 ΤῊΔΥ δὲ ἃ Πίϊζηρ ρἷδοθ ἴο ποῖϊςθ δη 
ἱπηρογίδης ἀἰβ ποῖίο ἴῃ 81. Ρδιι})}5 ἰδλῆσυδχε 
ΞΟΠΘΓΑΙΟΥ Ὀεΐννοοη τ 6 δοάν Δη ἴῃς Με. 

Βοάνγ (σῶμα) 586 6Πὴ5 πευεγ ἴο ἀδηοῖε πλλη 8 
ἰηπαῖο οοττυρίίοη. [ἴ 15 πονογ [πα νῃϊςἢ δὲ 
ἢγϑῖ 858 “ἔοπιθβ ρεοςδίϊ," ΟΥὙἩ δεγνναγαάβ 45 δίη 
σοηδιιπιπιαῖοα ΟΥ̓ {πε νΜν}}}, 15 ΟΡροβθά ἴο ἴδε 
ἴὰνν οἵ Οοά, ἀπά ἴῃς ἰεδάϊηρ οἵ Ηἰ5 ϑριτῖϊ. 
[τ 18 αἰ νναγβ (1) ἴμ6 σογλρίοχ ἰοϊδ ΠΥ οὗ ραγίϑβ, 
Δηἀἃ ἔδει [165 νν ἢ] ἢ τλδη Ῥοβϑο5865 ἴῃ υἱσῖιθ οἵ 
[158 τιδῖοσίδὶ ογρδηϊβδίίοη, ΟΥ̓ (2) πιδῃ 5 παΐυγε, 
85 ςοηποοῖορα νυἱτἢ τἢς ῥΪΑΥ οὗ ἴῃ 5εηβεβ, ἴῃ 6 
[οιυιπίδίη οὗ αἴεςτοῃβ δα οπτοϊΐοηβ. Βιιϊῖ ἰἴ 15 
ὨΘΥΟΓ υιϑεὰ ἴῃ ἃ αἰ οΙΥ ὑπίδνουγαν!ε 5επβε, 
ΑἸνγαγ5 ἴῃ ἃ 56η86 ΨὙὨΙΟἢ 15 ξοοά οὗ ἱπαϊβεγεηῖ. 
Μδῃ, ἱπάθοα, ΔΑ ἀθυδ6 Πἰ5 Ὀοὰγ (Άοπι. νἱ. 
12, “ε44ᾳ.;} τ ΟΟΥ. νὶ. τό; 2 ὗογ. ν. ιτοὔ). 
Βυῖ 1τδὲ ὈΟΟῪ πιᾶύ, ἀπά οὐμμῖ ἴο Ὀς, ἴῃ 
ἰηπιτυπιεηΐ οὗ [πε ϑριγιξ (Β οπι. νἱ. 12.; 1 Οοσ. 
Υἱ. το; Υἱῖ. 14; 2 Οογ. ν. το; τ ὙΠ ε585. νυ. 23: 
81. [ἅπ|6ὸ5 1}. 2). Βυῖΐῖ [ποτ 58 ϑοπιδίδίηρ, 
δυθῇ ἰὴ {Π6 τοροπεγαίς τήδη, ςοπίγΓΑγΥ ἴο ἴπ6 
ΠΙΡΒΟΥ τράϑοὴ 88 ὙὙ6}} 8ἃ5 ἴο {πὸ ῖνιπθ ἰᾶνν. 
ΎΒοτγο ἰς ἃ δἰἱπὰ ργορθηβιοη ἴο ςοτγίδιη οὐ]οςῖβ8 
Ρτεβοηϊεὰ ΌΥ ϑεῆϑε ΟΥΓ ΟΥ̓ ἱπιαςσιηδίίοη ; ἃ ἔδϊαὶ 
Ἰηϑηγροηος οὗ δρρείϊε δραϊηδῖ γϑάϑοη δηά 
αν. ΤῊΐβ 15 δυοσ ἴῃ δῖ. Ριυὶ “εε ὁ, ποῖ δοάγ 
(Ά αι. νἱϊ. νὴ}. χ, 14.; Οφίαϊ. ν. 13, σεφᾳ. ; 
(οἷοϑ58. 1. 18). Δ΄ Ποη σῶμα πλέδῃ8 ἴῃ 5εαἴ δηὰ 

ΔῺΥ δεοίΐθδῃος. ϑυοῇ, ἴῃ το] ρίοη, ὑγεσα τυ] ῥσο- 
ςερῖβ οὗ ἴῃς [ἀἰζίπρ Ξομοο]5, ἃ5 ἐεχρουηάεὰ Ὁ 
ῬΠῚΘΞΘΕῊς ἰΠεοβορ] 515. ὅϑὲες Οσγίηλπι, "[μοχ, Ν 

.᾽ 8. ἡ. Εἰ ϑοδαυῦδο! μᾶς πυττθη ἃ πιοηο- 
δΥΔΡἢ οὐ ἴπα συ )εςῖ, ““ (ουηπιεηῖ. χυᾶ δχρο- 
Ὠϊΐυγ συϊὰ στοιχ. τοῦ κι ἰῃ Ν. Τ΄ 5101] ναϊδθηῖ." 

1 “Τῆς ψ οὶ ὈΟαΥ ψΜΗϊοΟΝ οομϑίϑῖα οὗ ἴῃς 
βΒεδι," (Βρ. Ι᾿ρμιίοοι,) 

5 (ι(-.-. 
“Αηὰ Ἰεῖ υ5 σἤοοβα βυςἢ δἔγεός οὗὁἨ ΠΟΌΪα οουηο!], 
Τμδὶ ἴῃς στολὶ ὀράν οὗ ους 5ἴδῖε πιδῪ ρὸ 
Ιῃ δαι8] ταῖς ΨΠῺ ἴῃς Ὀεβι-ρονογη᾽ ἃ παιίοῃ, 

Κίησ Ησςη. ΙΝ. (2ηὰ Ῥαγῖ), δεῖ. ν. 855. 2. 
8 Τῃ Βοιηδῃβ ἱ. 24, ἴῃς δχργοϑοίοῃ οὔ "τοῖς 

Ὀοάϊος Ὀεὶησ ἀϊςροποιγεα" (ἀτιμάζεσθαι τὰ 
σώματα αὐτῶν) Ῥοϊηϊβ ἴο ᾿πεὶν παῖϊνα σίοτγ. 

., 

όγι 
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ἰηϑίσυτηοπΐ οὗἹ σάρξ, ποτα ἰ5 ΒΟ 5:5 η οδηῖ 
υλ νης ἐρίῖμεῖ. Ἐοπι. νη]. 11 βἰδπάβ δοπα 
Δεςοσάϊης ἴο {π6 σοτηπιοη τοδάϊης (10, Εις ΕῚ 
Ο; δὰ τῆς σαρκός). Βιϊῖ [ἴ 15 φυα!ῆρα ΟΥ̓ 
αἰ ] ΤΙ ἴῃς ἀδεά5 οὗ" ἴπ τ Οὐογ. ᾿'χ. 27, ἴῃ 6 
δοάν 185 ποῖ βροκθῃ οὗ 48 ἃ ὨΟΟΟΞΒΑΥΥ ΘΠΟΙῺΥ 
οὗ ἴῃς δριπῖ; ἴῃς 5δρέγιϊ 14] πιδῃ 90 αἰ! 5.1] }η6 5 
ἢ]5 σογφρογοδὶ παῖυσε, {Παΐ, ἰπ ἴῃς Ὀ411|6 ἀρδιηϑῖ 
581η 11 18 8ὴ ὅπλον δικαιοσύνης (οπι. νἱ. 1.3). 

ΕΓΒ. 14, 15. 

ἐν παῤῥησίᾳα ΜάμεϊαἰοΡ (ἈΑυρυπῖ.). 
“ Ορεηγ" (Α.Ψ0) [ᾶ5, βονενεσ, τῆυςῃ ἴο 
ςοτηπιεηά 11, ὅ66 ἐν παῤῥησίᾳ, 85 ορροβεή 
ἴο ἐν κρυπτῷ, 8ἴ. [ὁΠη τῖϊ. 4, οὗ, παρῥησίᾳ, 
1014. χὶ. 44. 

θριαμβεύσας αὐτοὺς ἐν αὐτῷ: (566 ποῖε οη 
2 (ογ. ἰϊ. 14). θριαμβεύοντι ἡμᾶς, “ Ἰεδλάϊπρ 
ι.5 ΠΟΠ ΠΌΔΙ ἴῃ Ηἰ5 {Πυτῃρἢ.᾽ 

διὰ τ. σταυροῦ, ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν 
αὐτῷ (ΕΡΠα65. 11. τ6) 

τοῖς δόγωασιν δεοςοταϊηρ ἴο ἴδε ἤγεϊ οὗ 
{π656 ἱητογργεϊαϊϊοηβ πλεδῃβ 2γερί. οἵ τῆ6ε 
Ν. Τ΄, ἀοϊνετοά ΕΥ̓͂ ΟΠ γιδὲ ἴῃ Ἰηα]|5501}}]6 
ςοηπεσίίοη ἢ Η 5 2 γορπίσος, ἀπ Βυθσθϊυϊοά 
ἴου ἴπο Μοβαῖς ἔανν. “ΟΟΠΙΓΑΤΥ ἴο τ᾽ ἰ5 
βροκεη Ὁγ ἴπ6 Αροϑβῖϊε 'π 1ἴπ6 ρόγβϑοὴ οὗ ἴδ6 
[6νν5, ἔοσ τῆ Ἰᾶνν νγα8 “ ἴῃς τυ! ηἸϑῖογ οὗ εοπαΐφη- 
παιΐοπ ἢ (2 Οον. 11}. 9), ἀπὰ ἱπνοϊνθαά πιδὴ ἴῃ ἃ 
οΥυϑηΐης ἄεδέ (Ο ]. τ. 23). ὙΤῊϊ5 Ὀοπά ΟΠ γῖβί 
σδηςεἸ]εὰ ΒΥ Ηἰ5 ἀεξογοαβ, κα ἃ Κῖπρ 80] }5ἢ- 
ἴῃς Υ εἀϊςῖϑ 411 ἀθδῖβ ἀυε ἴο πε σσοννῃ. ΤῊΙ5 
νίονν 5 ἰδυβεὶν βυρροτῖεά ὉΥ Οτσθεκ σοτηπηθῃ- 
ἰΔῖοτβ (Εἰ515)ὲ. ΓΒΙ5 ἰ5 ἄοῃς ὈΥ̓͂ ΟΠ γϑ 5 
ἄοχ»»"ας (ἀοςῖγπ68 --τοῖς τ. πίστεως δόγμασιν, 
1 ἈΘΟΡὮΥ].), Ηδππηοηά, Βυῖ ψ ἈΠΕ δόγματα 
5. ΠΕΥΪΔΙΏΪΥ 568 ἐπ ὀοπο “τπεμ, Αςῖβ χνυ]. 4, 
Ηδπιπιοπά 5 ἱπτογρτγοϊδιίοη οὗ ἐν δόγμασιν ἃ8 
βίη γῆς ΟἸγισι 5 ἀοείγίπει, ΕΡΙ65. 1. 15, 
ταυδῖ Ὀ6 ΡΓοποιιποξα ΕΥΓΟΏΘΟΙΒ. 

νοσ. τό. 

Α58 ἴο ἴδε δοαγίηρ οὗ 1ἢ15 γθσβα (1) οἡ ἴδ6 
Ιοτὰϊδξ ὨΔΥ; (2) οα ΟΒυγοὶ ἐεβεναϊβ. (1) 

ΟΘΕΝΕΆΚΑΙ, ΝΟΤΕ 

ὙΠΟ ἀροβϑῖῖθ ἀθαὶς πλδῖἶὙ Βετα ἢ 8 
Τυάαϊίη τρρομορδὶς 5γϑίετη, δυ} ἃρ οἡ 
ἃ ἴοτπὶ οἵ οτἱθηῖδὶ ῥῤιηίοσοῤόγσ. ΤὍ 5 σγϑβίεπι 
νγ85 τἰπσοὰ ἢ ἀυ4}15πὶ ἀπά ἴῃς ρδητμειῖβὶς 
ἰάθ45 οἵ Ραγϑθείσπι. Οὐοά ννᾶβ γεργεβοηῖο ἃ5 
16 συ οἵ ᾿ἰεμῖ, οὗ σῆς ἢ ἴπ6 ὑπΊνοῦβο 18 
ΔῈ οἰηδηδίίοη. ὙΠὲ τγ1Π5 οὗ ἃ σοβπιοζοην, 

ΓἼΏ ῬΉΠΙΡΡ. 11}. 21, οὐγ ἱγδῃϑίδίίοπ οἵ τὸ 
σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν ἰ5 ἴο Ὀδ6 τερτεῖίϊοά, 
ὝΝΠοη οπο, τεδάϊησ {Π1|5 νεῦθς ἴὸ ΑὐοπΌιβῆοΡ 
ΒΔ ὑροῦ ἢὶκ ἀδαιῃ ςα, σαπὶς ἴο ἴῃς ψοτὰβ 
“ἐν}}|6 Ὀοάγ,᾽" τῇς Ατοποσηορ οχοϊδιτηςα, ὁ" 51. 
Ῥδὺϊ πονεῖ 5δὰ, " στάς ὁσαάγ. ἩἨς 5κ1ἀ, “ Ὀογ 
οὗ οὖσ μυπλ δ, οη. ᾽᾽ 

ΠΟΙ ΟΘ551 ΔΝ. 1. 

“1 Ν. Τ. τῆς ϑαῤῥαῤῥ ἰ5 ποι ΒὸΥ φγαξεά () 
ΠΟΥ͂ σοτηπιδηθεά - 186 Ἰ,οτὰ 5 ΠΔΥ 15 πιθῶ- 
[ἰοποὰ, Ὀυϊ ποῖ εη]οϊηεά. ἼΠοβδε ΠῸ ἅτε 
ἴΏΟΓΟ ἀδερὶΥ ἱπηπηθγβεα π΄ ννοσ  αἷν δι: σ᾽ηε58 
βπὰ ἃ ἀϊδτιηςῖΐ ἀδ ιϑεῖὰϊ δηὰ πεςόβϑατγυ. 
ΤΒοϑε ννῆο πιᾷκςο ᾿ἶδ οὴς σοπίϊηθαὶ ϑαθδαιῃ 
παν ἴθ ῥσίνερο οὗ ἃ ρτεδῖεσ ᾿ιἰρεγῖν "ἢ 
(Βεηξε]). Ὑδόβε γοπδγκϑ, ἤοννετεσ, ΓΕ ΌΓΕ 
τηοάιβοδίίοη ἔγοπι οὐγ 1 οτα 5 ὑγιηςρὶς τμδῖ 
(6 δαθθαῖ γᾶ5 »ιαδδ ζῶθγσ νιαπ (δῖ. Μασκ 11. 
27). [ἢ 50, 85 ἴἴ δ Ὀθοη νοὶ] ρυῖ, ““ΨὮΥ 
πο ϑῃου!ὰ πιδὴ δδ ἀεργινεὰ οὗ 1} (δες 
δηοη (οοκ᾽β ὀχδιβῦνο βούτποπ, “ δαῦθαϊῃ 
Ἀεδῖ." ἴῃ ᾿ΟΒυτγοῖ Ποςῖγιπο δη ϑριγῖυαὶ [ἱξπ, 
Ρρ. γ6--838 ; 4150 ἴῃς δάπιιγαδὶἜς ἀϊϑουββδίοη ἴῃ 
Μ. Βογβίεσ᾽ 5 ϑεγιη 5, ἱ. ΡΌ. 271-01). (2) 4.5 
ἴο ὥδωγεῤ ει υσαίς, ΒΡ. ανθηδηῖ τοπλλγκβ 
(4) ἰπ [ἐννϑῃ δαϑίῖβ ἴπ γα ννὰ5 ἃ "πογαὶ αῃιὰ ἃ 
εεγεριογαί οἸοτηθηΐῖ: ἔγομῃη ἴπο ἰδῖῖοσ ὸ ἃγὸ 
ἔτεςε, Ὀυϊ ηοἱ ἔγοπι πὸ ἔοττηθοσ. (6) ϑρεεϊῆς 
Ὀοποῖῖ5 δου] θὲ βρθοιῆςδ!Υ δοκπον)οά κοά, 
(ε) ΕΠ ΔΟΥ͂ 15 ρίνθη ἴο ἴπε ρτεδῖ {τ 5 οἵ 
ἴῃς Οοθϑρεὶ ΟΥ̓ ἴπ6 γεουτστοπος οὗ συςἣ ἀλγϑβ. 
(4) Τῆα {ΠῚ } οὗ ἤχίπρ ἴπε διϊεπόη ὕροῦ 
Ῥαγίιου ϊδσ δεῖς δηά ἀοςῖγιηοβ. (εὴ) ΤῊ οχ- 
ΔΙΏΡΪΙς οὗ [86 ᾿πϑδτυοη οὗ τῆς Ριιτῖπιὶ δηά 
Εποξηϊά. Τὸ ψῇὶοἢ νὰ πΔΥ, ἀῦονο 4]}, δά 
1ῃαἴ ἴῃ ηο οἴμεῦ ΨΥ σδὴ (86 ὥδωγεῤ, 45 ϑυςῃ, 
ΤΏΔΚΟ δύσῃ Ῥγονϊβίοῃ ἔοσγ τῆς ζ1}} ργεδοῃιησ 
οὗ ἴπΠε Οὐοϑροῖϊ, ΟΥ ἔοσ. τηοιϊάϊηρ ταϊὶπ 5. δηά 
Πεοαγῖϑ δἴεσ δῖ. Ρδϑυ} 8 στοδῖ σοποεθρίίοη οὗ ἴπ6 
ζο]ονίης οὗ ΟΠ γσῖ. δὲὲ σωῤγω, τ. 12. 

ΤΟΥ, 18. 

ΤὨε ἙΤδίεῦ φυςσίοη ποτὰ ἰ5, ποίου τ νῈ ἅΓὲ 
ἴο τεδά μὴ ἑώρακεν οΥ ἑώρακεν. 
ΤΟ ποραῖινε ἰ5 οπιτοά ἰπ Α, Β, Ὁ, κ. 

[Ὁ τίε5Ὁ. βυβρεςῖβ μή, 1, οΒδηη δηά 1 ἰρμτοοῖ 
τεῆονο τὸ ἴτοπὶ ἴΠε εχ. Μεγεῦ Ἄρτεεβ ὑἹἢ 
1815 νἱενν.) 

Οη ἴδε οἵδεον μαπά, ὀχίοσηδὶ δυϊπογῖτυ ἰ5. ποῖ 
ὈΠΟΥΘΏΪΥ Ὀαϊδηςοα ᾿ἰπ ἔδνουγ οὗ μη. Ἐεἰςδε 
εΕἶνεβ ἃ ρονοσῆι ἀγρυτηθηῖ ἴῃ 115 ἕνουτγ, οὗ 
γΥὨΙ ἢ [815 ποῖος 15 ΠΊΔΙ ΠΥ ἃ Θ ΠΊΤΏΔΓΥ. ἡ 

οῃ (ο]ο85. ἱ, 8, σε. 

ΜΏΙΟΝ τνᾶς δὲ ἰἢς τοοῖ οἵ Ογεοίδη ροὶγ- 
1Ποῖσπὶ, ογῸ ἱπιοττηησ]οὰ ΜΠ [ἢ 5, ἀπά 
ἴἴ νᾶ ἔ}} οὗ ἔγδυπιεηῖθ οἵ Ῥυίῃατογθδη 
ἂηά Ρ]δίοηϊς ρῇῃ)]οθορῆγ. Μυςῆ ν 5 διά 
ΌὈΥ {Π6 ΠΙεσορῃδηῖβ οἵ [5 βσγϑῖεπι οὗ ἃ ἀοιυδὶς 
Γερη οὗ Ἰἰρῆς δηὰ ἀδγκῆθϑβ, οὗ δηκεὶβ δπὰ 
ἀειηοηβ, τπεὶγ οὔρίπ, ΒΙογΆσοἢϊεθ, ΡοΟνΕΊ, 

Ξ ΟὟνβ πο νυἱάεσϊ ἱπουΐςαηβ, δῃϊ εἰςαϊ, 
αὐυἱάαπι οοὐϊοοβ μαρεῖθ, αυσε τσ ἱπουϊςασις," 
(Αυραβίίη, " ἜΡΙΣ ἜΡ. οχ]ῖχ. δά Ῥαυ]η.᾽ 
2, ἢ" διὰ "““Ἔ, ΕἾ, δῃὰ (ὁ ἢανὸ οὐκ. 
4 Ἐείοδς, “(οπιηεηῖ, ( πῖ, Υἰϊ. 275, 200. 



ΟΟΙΟΘΘΊΑΝ5. 1]. 

ὙΟΥΞΗΙΡ, δηὰ πτηράϊαϊϊοθ. ]Ὰοὴς δεῖοτε 
Ἀροίοϊις ᾿ {ἰπλθ5, [αι λῖπρ ΡΠ] ΟΘΟΡὮΥ δὰ 
ΜογΚοὰ ᾧρ ἰάφα5 ΠῸπι 115 βοῆοοὶ, δπά 
{π04 ἴο Ὀσηυ ἴδοι ᾿πἴο [ἢ6 ςοἰγεοὶς οἵ Μο- 
8αῖὶς [ποιὶν πῖ, (45 ἴῃ ἴῃς Αροσιύρῇᾶ δηὰ ΡΠΙ]Ο). 
'Γι5 ΤΠΟῪ ἐπιρίογοθ ἵννο Κι πάϑ οὗἁὨ πιαίοτ!δ) --- 
[Π6 ογἱοηῖδὶ σοποορίίοη οὐ ἀο]νογαηςθ ἔγοπι 
π6 ἔηῖαϊ, Θβϑθπε ΠΥ Εν}} τοῖρῃ οὗ πηδῖϊοτ---ἀπὰ 
{Π6 σογοτλοπίᾷὶ ργεςερίβ οὔ ἴΠπὸ [ονν δὴ 1ἃἄνν.Ψ 
Ετοπὶ ἴποθθ {ΠΕΥ σοπϑίγῃςσῖϊορα ἃ ΠΆ,ΤΟΥν, 
{Π|Όρτγαὶ, ργαςῖὶ ςοάς, «πὰ εδη)οϊπθα δῃ 
δυβίογε δϑοοίςίδπθι ροὴ {Π6ῚῚ ἔοϊϊοννοῦα. 
ὙὝΠΟΥ δησοιγαρθα ἴἤοβθα ννῆο βῆγδηκ ἔγοτῃ ἃ 
τορι ϑῖνο ἀἰ5ο ΡΠ πα, ΟΥ Ῥγοτηϊϑίησ {Ππετὴ νἱσΐοσν 
ΟΥΘΓ ἴπ6 Πόβῃ, δπιδηςσιραϊίίοη οὗ ἴΠ6 ν}}}, ἂπὰ 
ππίοη ἢ Οοά. 

δῖ. Ῥὺ} ἰ5 ἀσαὶηρ ἢ δυο ἰοδοθ ΓΒ ἰη 
1Π15 ρᾶσβαρθ, (1) Ογιεπία πίη ΡἈΠΟΘΟΡΆΥ, οΥ 
(2) ὑμάαϊπίηφ ΠΘΥΓΘΤΊΟΠ Δ 5π, ἃγῸ σΟΠΒΙΔΠΙΥ 
ἴῃ Υἱὸν. (1) ΕΟΥ οτοπίδ! Ζίπρ ΡΒΠΟΘΟΡΗΥ, 
ΟΥ {ποοβορῇγ---ἰῆθ εμέ οὗ βοπὶὶ οὐ δηρεὶς 
(11. 18), {ΕΙΣ ὨΙΕΓΆΓΟΒΙ65 (ν. 15), [ἈΘΙΣ ΡΟΥΤΕΣ 
Ὀτγοίεη δηά {μοπιδεῖνεβ ἰθὰ ἴῃ {τἰπιρὰ ΟΥ̓ 
Ομπσί (ν. 15). ΟἸγίβξ 15 οοηϊγαςῖοά νν ἢ 
δυςἢ 5ρι γι 8 Τῆγουρ μου. [ἡ Η πὶ ἀννο 115 [ἢ 6 
πλήρωμα οὗ ἴῃς Οοὐβποαά (γ. 9. Ηδὀ ἰβ5 
τῆς Ηεαὰ οὗ τῆς οἠθ Κίηράοπι, νης σοπλ- 
ὈΓῖθ65 ἰῃ 1ἴ5 ναϑὲ σοπΊρα58 ἴπε νν ἢο]6. ὈΠΙνΟΓβα 
οὗ Ὀείπρ. Ἦδε ἰ5 ἴῆθ δεβίοννοσ οἵ ἃ γοηονδίϊοηῃ 
οὗ (6 500}, ἔαγ Ὀεγοηά οἰγουπὶοϊδίοη (ν. 11), 
{πε ΤΟΥΡΊΝΟΣ οὗὨ 5η5 (ν. 13), ἴῃ6 18 οὗἩ [ῃς 
ΟΒυγοΝ 5. 1 δηὰ στόν τῆ (ν. 19). (2) ἔογ 
7Τυάαϊλιης σεγο ΠΟ 4} 151|---δθὸὺ “ ΓΙ ηΔης65 " 
(ν. 1τ4) “πιοραῖβ ἂδπὲά ἀπηκβ,, δηπηιδὶ), 
ΤΠΟΠΙΉΪΥ, ΘΟ ΚΙΥ [εϑιϊναῖὶσ (ν. 16), Ἠιιπιδη 
οοτηπιαπατηοηϊβ δηα γα οης (νν. 2ο-- 22). 
ὙΠῸ νοῦδὸ 18 ννᾶΓΠ5 ἴῃς (ο]οβϑίδης ἴδ 

{ΠΕΙῸ 15 ΠΟ Τρ ἴῃ ΔΗΥ͂ πηΔη ἴο ἴγοιδ]ς {πε 
Ρεδος οἵ (γβζίδη5 ὈΥ ἀεοϊασιηρ ἴΠδΐ Δη δυϑ- 
ἴοτο τορυϊαϊοα ᾿ξ οὗ οβίοπίδίίοιιβ ΠΥ, 
Δη τευ γθσ6 ἔῸΓ βρί Γι ι4] θεῖ ηρ5 18 ΠΟ ΘΟ ΘΑΓῪ 

1 μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευνέτω, ν. 18. ΤῆὨΪΐβ 
ϑΟΓὰ ΟἿΪΥ ἀρροᾶτβ οὔσὲ ἱπ Οὐδεκ, θαΐ 1 ἰ5 ἴῃ 
ἴδε γροϊάεξη ὅτεει οἵ επιοβίμεηθβ (καὶ διὰ 
ταύτην τὴν αἰτίαν ἐπιστάμεθα Στράτωνα ὑπὸ 
Μειδίου καταβραβευθέντα, καὶ πάντα τὰ δίκαια 
ἀτιμωθέντα, ἃ. ΜΙά. (ΒεκΚΚοΥ, 21, 93). (Επ5- 
ἰαϊῃὰς, Ὠονανοῦ, (565 ἰΐ, σοιητμθηϊησ ὌΡΟΠ 
Πα, α, 93, 33. (καταβραβεύει αὐτὸν, ὡς φασὶν 
οἱ παλαιοὶ) ἴῃ ἃ ΨΨΑΥ͂ ὨΙΟΝ γπεῖράξ ἱταρὶν τη ἴἰ 
οοουττεά εἰδεννῆεγο. “ ϑαδ]ΐθιη ηυ} Πὺ] 4145 
Ρτοοῖοτ δρυὰ 1λεπποϑίμεησῖῃ εἰ Ῥασϊυμα ἱηνεηίτζατ,᾽" 
(Κεῖςμε, " (οταμι. Οτιῖ.᾽ 11. 279.) 

3. εἐ (οοξβα, ονν οδ]]οα Οἤοπο (Χῶναι), ννἤοτα 
ἷ5 ἃ σα]εγαϊοα σμυτοῇ οὗ (6 Ασομαηρεὶ ΜΊΟΒ ΔΕ]. 
(Ρογρῆγτοσεη. ΤΠ οπΊβ, ἱ. 2.) 

δ ΤῸ ἃς ποῖ Ἰαννίι! ἔοσ (γι ϑιίαης ἴο Ιδανὸ 
ἴῃς Ομυτοὴ οὗ οὐ, δπὰ σοὸ ἔογἢ δπὰ δάἀάγεςς 
δΔησεῖὶς. Ὁ. πᾶπιῈ (ἀγγέλους ὀνομάζειν) ἀπ τηᾶκα 
ΨΥ ΟΥΘΠΙΡΡΙΩρΡ 4556} Ὁ} 165, ἡ] οἢ ΤΠΙρΒ. ἅγα ίοσ- 
διάάεη. [, ἰΠεγοίοτς, Δὴγ ὃς ἰουπά, ρίνίηρ Πἰπι- 
50} ὰρ ἴο [Π]5 βεοσγεῖ ᾿ἀο]αῖγυ, οἱ ἰπὶ Ὅς δηδ- 
{Ππεπγ8 "ἢ ((δποη 35. ϑγηῃοάᾶ. 1,8Δοά. αΑ.Ὁ. 264). 
Οὐ Ὡς Ζοπδγας οὔβεγνεβ: “" ΤΠΟΤΟ νγῶ8 8Ώ 

«γαῖὸ 7:1.---ἰχοι, 111, 

ἴο 8δἰνδίίοη : πο στἱρῆϊ ἴο Ῥγοποιῆςε ἴῃοβο 
80 Μν}1}} ποῖ δεςσορῖ βυςῖ (οδοἢίης ὈΠΙΝΟΓΙΗΥ͂ 
οὗ ἴῃς Πδάνοπ)Υ ὑγίζο Ηδ ννῆο αἰά 50 ννᾶϑ 
586]{-ἀϑϑιιπηης ἂηὰ 56 υ Ποσ χοά, ἤοννονοῦ 
Ῥ δι ι5 ῚΥ ἢ6 ταὶ ῖ ῥγεϊοπα ἴο δοϊεςϊ Πα τ ΕΥ̓͂ 
δᾶ ἃ ϑνοσβηϊρ οὗ αῇδοῖθα ἰον)]ποβθ ρα ἴο 
δΔηροῖὶβ. [{ 15, οὗ σουγβδο, ργοοδγίοιβ ἴο ἀγανν 
οοηδάήρηϊ ἱπέεγοηςοβ ἔτοπι ἀοοίγίηο5, ἰάοΔ5, ἀπά 
Ργδεοῖίςθβ, συγγοπῖ ἴῃ ἴπε ϑᾶπὶθ Ἰοσδ ΕΥ̓ ΞΟΠ6 
σοηζιγῖθ5 ἰδλίοσ. ΤῊς οχίβίθησε αἵ (οΐοςθο οὗ 
ἃ ὈδΔιπδι] δηή ςο]ο ταῖθα σπιγοἢ, νι σῇ θοΥΘ 
1Π6 πᾶπι6 οὗ ἴῃς Ατομδησεὶ ΜΊςΠδοΙ, 18 5 ΠΊΡ]Υ͂ 
ἃ οἰγοιυιπισΐδηςο ΜΠ σῇ τηυδῖ πᾶν ὈΘΘῺ σΟΠΊΠΊΟῺΏ 
ἴο (οἴοθθα ψ ἢ πάη οἴδεον ἴοννη5.2 ΤΠ 
Ὠἰβίοσυ οὗ Μοηΐϊ 81. ΜΙςβοὶ βῆοννγβ. ἢονν ἔδυ, 
αηά ἴο ψνῆηδὶ αἰ δγθηϊ 50115 (ἢς βοεάβ οὗ ϑιιςῇ 
ἀονοϊΐοηβ δαὰά δὑέθῃ βοδίζοσεά. 5111, [ἴ 
15. αυϊῖθ νΟΓὮΥ οὗ ποῖς πᾶΐ ἴῃ (δ 6 νῦν ἀϊ5- 
(τἰοῖ ννἤογα [6 ἤγϑοι τοδάθυβ οὗ (5 ἘΡ 5116 
᾿νεά, (ἢς ὠμὰ ΟΥἨ ἀηροὶς ρσγονυδοὰ διηοῦς 
ΠΟΠΊΪΠΑΙΪΥ Οδίμοὶῖς Ο γιϑεδὴ5 πη ἴπ 6 ἐουτῃ 
σΘΠζΌΓΥ, ἴο διιοἢ 8Δη εχίθπί 5 ἴο ἄγαν ἀόννῃ 
[ῃ6 σοηάετηπαίίοη οὗ ἴπ6 (ὐουηο! οὗ 1,40- 
ἀϊςοα ὃ 

ἴΙη τῃϊ5 βἴίγδηξο θοϊθςτοίϑτῃ ἴο Ἀν] ἢ 81. δι 
τοίοσβ, [6 δῆρεὶβ οὗ {πὸ [ον ννεσε πιὶχοὰ 
ἢ της ἀδπιοηβ οἵ Ρ]αϊοηϊίπρ ΡΒ ΠΟΞΟΡΏΥ, 
αηά πε Ποβίβ οὗ οὐ] ννεῦδ ᾿ΠΟΧΙΣΊ ΔΙῚ σοη- 
ἔμ5εα ν ἢ τΠ6 δηρο]8 οὗ ᾿ἰρε. 

Τῆιυ5, τοδάϊηρ μὴ ἑώρακεν ννὸ Πηά 4}} σο- 
ἤὨοσγοπῖ. “Βοννᾶγο οὗ νυδίη, ἀδοριτ [οασἤοΓϑ, 
Ῥαϑϑίηρ υητὶρπΐθοιθ πὰ ὑπιυναγγαηῖοά 956 η- 
ἴεποοβ οἵ ςοπάεδηηπαῖϊΐοη ἴο οδάάθη δοαγίβ 
ψνοἢ Οοὐα Πᾶ5 ποῖ τπηδάθ 544, ΌΥ δγΌ  ΓΑΤΥ͂ 
εἴμίοδὶ ἄθοῦεεβ, πὰ υὑπβϑυρροτγίθα ἀοστηδῖὶς 
ἢρτηοπίβ. ὙΠ ΠΕΥ ῥσγοΐοθββ ἃ ργοίοιιηά πιγϑίὶςαὶ 
βοίθηςθ, ἃ βοδγϊην ἰγαπηβοθηἀθηϊδ᾽ σηλ," ἃ ΠΡ 
ΡΟΝΨΕΓ Οὗἁ ἰπζτθβ5 ἱπίο {Π|πρ8 νγῃϊο ἢ ΠΕΥ Πᾶνθ 
ποῖ 86θῆ, ἃηἀ Ἷοδῇ ΠΡΟΣ 566. ὙΠ ΠΟΥ πιᾶΐῖκο ἃ 
πδυρ ΠΥ αἰϊετιρί ἴο ἰογπηθηΐ γοι νυ ἢ Ὀά456 1655 
ΒΟΓΌΡΪΙε8. ΕἸΥΟΥΥ͂ ϑυοῖ ἴδᾶσῃοσ ἰ5. 86] εν] ὰ 

αδηοϊδηΐ ὨογΕΒΥ οὗ βοπὶὸ Ψηὴο κΞαἰὰ (ἢδῖ 1ἰ ἰ5 ποῖ 
τηδεῖ ἴο 0}} ὑροη (χίϑι ἴο ἢςὶρ, οσ ἴο γίνε ἃ8 
δΔοραβ9 ἴο σοα, Ὀυϊ ὑροη ἴη6 δηρεὶς." ΤΉςδο- 
ἄἀοτγεῖ υυσῖῖθϑ : ““ϑοῖης 5αἱὰ {παὶ {πε Οοά οὗ ἴδα 
ὉΠΊνεθα 5 [Ὡνίϑ:0}]Σ6 αηὰ ἹποοτηργεοηβίΌ ]6, 
δηα τῃαϊ 11 15 5 {4}}]6 ἴο ψόοτκ οὐὔΐ οὖζ γεςοηοὶ]- 
ἰαϊίοη ἢ Οοά (τὴν θείαν εὐμένειαν πραγματεύειν) 
ΚὨτουρ ἴῃ6 ἀηροὶθ. ἼῊΪ5 δε! ηρ ςοριἰηπδά 
Ἰοηρ ἴῃ Ῥηγγρία ἀπά Ριϑβιἷα, οὐ δοοουηΐϊ οὗ 
ΨὨΙΟΝ ἃ ϑγηοά αἱ [δοάϊσδα ἰῃ ῬΗτσγγριαᾶ ἰοσραής 
ΌΥ σᾶποῃ ἴῃς ἱηνοςδίίοη οὗ ἴῃς δηροὶς᾽"" (Ἰςοα, 
δὰ (οἷος. ἰὶ. 18). 

4 Εταςπῖὰβ (Ὠῖηκ5 ἴμαϊ ἐμβατεύειν πιοδης 
“Ἅ δ] τηὰ ἱποεάογε," κὸ ροάς δηὰ Κίπρϑ ἴῃ 
ἰταρσεάϊεβ. ΤῊς Τταρὶς οοἰμυγηι5 νγὰ5 Τα] δὰ 
ἐμβάς, 1. “. “Α Βαοίίδῃ 5ῆος, ΟΥ κόθορνος, (ἢ 6 
Ὑγ6 1} -Κηοννη Ὀυδκίη οἵ δετοὶς ἵγαρεάγ, νηὶ ἢ 
Ὀδοδηηα [15 δι Ὁ] τὴ." (966 [[,1Δ46]}] ἀπά 5ςοοίϊ, 
σ. σ.)ὺ Βυάξουβ δῇὰ Βρ. ανεηδηΐ βυρροβα 
ἐπὶ (πε ννυοσά εἰρτιὶῆεϑ “" βεϊξπρ ἰοτῖ ἢ ἀπά εηϊοσς 
ἱπσ ἱπίο {πίηρθ ὑπκηονῃ ἀπά οὔβουτϊς, 45 ἰξ 
ΠΟΥ ψγνεσα ἰοοϊὴρ 1 σοπῇ θη ἴῃ πεῖς ΟΜῺ 
Βοηχα5.᾽ 

2}ὦὺὺ 
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(θέλων ἐνὺν; 5 Ο]]6η ἢ ἀἸτόγζαπος (φυσιού- 
μενος); ΤῊΟΓΔΙΪΥ Ρογνοσθα πὰ γα] δ} σατγπδὶ 
(νόος τῆς σάρκος) ; αῇεςίίηγ ἃ βει"ου5 Κηον- 
Ἰοάμο οὗ (Ὠἰπμϑ ἴο πᾶ πηκηόννῃ δηά πηκηονν- 
4016, ἱἰπ ογάεγ ἴο ἴπγῃ 5015 ἀννΑΥ ἔτοσῃ ἴῃς οἠδ 
Μεάϊδίοσ, ἴῃς ορεπεὰ τηγϑίοιυ, δηΐ [ἢ σενθ- 

ΟσΟΟΙΟΘΘ5ΙΑ ΝΘ. 111]. ν. 1:--5. 

Ἰλξίοη νυ ῃϊς ἢ πλλῖκοβ τπ6 ἡγῪ οὗ σα]ναϊΐοη οἰφασ." 
(: Τί. ἱ. γ). 

{δὸς μή 15 ἴο ἢς οπιδὰ, ἴῃς ἀροϑῖϊε πιυϑὶ 
Ροϊπί ἴο νἱβίοῃϑβ, ϑρί γι] ϑεοίηρ, ἡ Ὑ ΠΘΊΒΟΣ 
ἐγοπίεαὶν (διίοιξεσ, Ηυῖϊμεῦ) οΥἮῪ Ά σ“επο 
(Μεγεῦ). 

ΓΗΑΡΤΕῈΒ ΠΙΠ. 

: “Πε“λευείά τυλεγε τοῦ «λον σοεέ Ολγίεί. αὶ δ 
ἐχλογίεα (9 »ιογέβεαίοη, 10 ἰο μέ οὗ ἐδέ 
οἷά νιαῃ, αμαὶ ἰσ ῥμί οὐ Ολγίτί, 12 ἐχλογ- 
ἐμ Ιο ελαγίίν, δηνεδέν, απα οὐδέν σευε αἱ 
αἰμέζεν:. 

ἕ γε τῆεη δα τίβεη ἢ Οτίβι, 
86 τῇοβε τπϊηρθ νυ ϊο ἢ ἃτγα 

ἃῦονς, νῆετε (ἢ τγίϑδε διε οἡ τῆς 
ερῃῖ Παπὰ οὗ Οοά. 

11] Α5. 8 υϑυ4] ἢ 851. Ῥδμ], ἴπῸ βεσοηά, 
ΟΥ φγδςίίςδὶ, ρατί οἵ ἢ5 θρίϑεὶς ἢονν ΤΌ] Ϊονν5. 
ΤὨΟ οἴμιςαὶ 15 ουπάεα ἀροη ἴῃς ἀορτηκρίςαὶ. 
ὕροηῃ ἃ δ4515 οὗ ἠοςίγΙης Γἴ565 ἴῃς 50 ΡοΓβί Γι 0 - 
ἴυτγο οὗ ργαςξςδ! (ΓΙ σΕ 12 Π1γ. 

17γε τδεπῦ ΟΕ ἐδ ̓ ῃ 11. λο. 
δὲ γϑεπ.} “ἍΝ τὲ ταϊϑεὰ οηςε ἔου 81]]}" (51. 

Ῥλυ}8 Ὀδρίϊσπιαὶ ἴεηβε---ἰῃς δογ.). ἘΪϑιηρ 
ἔγοπι ἀοδῖῃ 85 Ὄχργοββοὰ ἴῃ Βαρίίβπι, δηὰ 
στοῦ οὐἵ 'π δαςἢ ἰηάϊνά 4] |1ἴε͵ ἡ ΒΙ ἢ 8 
(σις ἴο 118 Ὀδρί5π|4] ζσᾶςθ. 

«υϑεγε Ορῤγίε 185---ὠο-οπεπμα]ν “εαἰεά.] 
Φ. ἐῤίησ: αδοις.})ὺ Ἐδροαϊεά [ΤῸπὶ 1491 νεγβ6 

“ὅροις (6 τπϊη5 νΠ] ἢ ἅγα ἀὔονε.---ΠΔΥ, ποῖ 
ΤΆΘΓΟΙΥ 6001. ἰπεηι---ἰδίπα ἴδοπὶ, »πα ἘΠοΙᾺ 
(φρονεῖτε)." 

8. ον γο ἀϊοὰ.] ΤὭς Ὀαρ(ϊ5πιΔ] ἴεηϑε ἀρδίη. 
οι ΠΣ ἰς ῥίά «υἱὲ Οδγὶ τε ἱπ Οοά7 “1ικε 

1}: Ξρτίπαε οὗ τῃδῖ τηγϑῖς 8] τῖνεγ οὗ {πὸ υγαῖεῦ οὗ 
1:6 νος βοννβ ἕοστι ἔγοπι ἴῃς τσοηο οὗ Οοά 
δῃἃ οὗ πε 1, πὶ " (Α. Κποχ, ἢ επιδίηϑ, 1.397.) 
ΎΒΘ ΟΠ τί βδη᾿5 {π|Ὸ5 " διά ᾿ ἴτοπὶ ὈΠΌΘΙΙΘΥΟΓΒ 
ὙΠῸ ἀο ποῖ 5δπᾶσο ἰζ ; οἴθη ἴο ἃ ρτοδί οχίθηϊζ 
ἔοι δὶς [οἰϊονν-ΟΙϑΌΔη5: δοπιαίϊ ποθ ἰῇ 
ταθᾶάϑισε ἔγοπι ἢ15 ΥὙΟΣΥ 861. (δεὲ σδποηῃ 
Οοοκ, “Οδυσγοὴῃ οοίγίηθο ἂηά ϑριγιδὶ 
1π|᾿ ΡΡ. 57, 64.) 

4. ΝΗΕΝ ΟῊἩΒΙΒΥΤ ΒΗΑΙ,, ΑΡΡΕΑΒ, ΟὐΚ 
11:Ὲ.1 ΤΒουρδῖ ηὰ ἰδημύδρο γε δρδίη ὕοῤαπ- 
πῖς. “1 ἀπὶ ἴπ Ε ἐβυγτοοίίοη δηὰ ἐῤε Ζ ε, βα ἢ 
{π6 1 οτά" (5. [οἢη χὶ. 2ς. ΟΕ]. 4: χῖν. 6), οοπι- 
το τ} “ Οοηςοογηϊηρ ἴπο ΚΝ ογά γΠ0 [5 450 

ἴὴ 1,8 (τ 5. [ὁδη ἴ. 1-5ᾶπ|6 σοηβί γι []Οἢ 85 
16 Οο5ρεὶ 11. 21; χί. 13). “Ἰηνιηΐογ, (ἢ στεεη 

1 ὁρᾶν, ἴῃ 1ῃ 15 8686, 85 σΟΠΟΓΔΙΪΥ ϑότὴς σογα 
αἀὰεὰ (οἴ. ὀπτασίαν ἑώρακεν, 81, ἴακὸ ἱ. 22; 
ὄπτ. ἀγγέλων ἑωρακέναι, ἸὈϊ]ά. χχὶν. 223). Οἷς οἵ 
ἴΠ6 βυρροτίετβ οἱ [Πἰ5 τελάϊπρ (Ἰππκοῦ- -οαυοῖδά 
ὉΥ ἘδΙοΔ 6) υπάεγρίδπαβ ἱἴ οὐ ἴῃς βρὶ επάϊα κἰρδϊ 

2 ϑεῖ γουγ ᾿'αβεςτίοπ οὐ {πῖιρ5 ἢ Οτοαα 
ἃῦονε, ποῖ οἡ {ΠῚ Πηρ5 οἡ ἴῃς δδττῇ. 

4 ἔοτγ γε ἅτε ἀδδά, δηά γουγ {Πξ 
15. ὨΙὰ ἘΠ ΟὨτβ ἴῃ σού. 

4 νῆεη ΟὨγῖβι, τυὴο ᾿ς οὖν Ππξδ, 
8|.4]} ἀρρϑᾶγ, ἴἢεη 514}} γε 4150 δρ- 
Ρεᾶγ νγιῖἢ Ὠΐπγ ἴῃ Ρ]ΟΙΥ. 

ς Μοπῖίν τῃεγείογε γοὺγ πηεπλθετῖς 
ΜΠ ΠΙΟἢ ἅτε ὑροη ἴῃ εἀγῃ ; ἰογηϊοᾶ- 
τἴοη, υὑποίεδηπεβ8, ἱπογάϊπαῖε δῇες- 

γος 1511Κεῖδε ατγ. ϑυπηπιεῦ σοπΊεβ, δη (ἢ Πνῖπξ 
τοοῖ Ργοάιιςεϑ5 ἰδᾶνεβ δῃὰ ἔγιι8. 50 ΟἿ νυ Ἱηΐεῖ 
8 [η6 σοηςοαϊπχοπὶ οὗ ΟΠ γβῖ, ΟἿ δυπη πιο [Π6 
τηδηϊοϑίδίίοη οὗ Ὁ γισ, “αἴθ ἂζὲ ἀεδά, δηά 
γοὺΓ [Πἶὸ 15 διὰ ἢ ΟὨ τισὶ ἰὴ Οσοά." Ὗε; 
ἀεδά [}}} βϑυγεῖγ. Βιΐ ἀδδά ἴῃ ἀρρεαγδηςθ, δἰϊτε 
αἵ {πε γοοῖβ. Βαυῖ (Ὠίηἰς οὗ [6 βυτηπγοτοδυγεῖ 
Ὑ Ὡς ἢ 15 ἴο ἑοϊΐονν. “ΨΝ Ώ θη Ο γισῖ, ννδο 58 Οὐ 
Γἰξπ, 5}}4}} ἀρρθᾶσ,- --ἰνο" ΠΥ σονεπδηΐζ, ἀθᾶσ 
Οοα! Ι ΝΠ} αἴθ ἴο πιγϑοὶξ, ἰδὲ Του πιλγεϑῖ 
᾿ΐνε ἴῃ πι}." (Αυρυβῖ. δεγτη. οχῖ!. ἰπ Τοπιρ.) 

«υδέη Οὀγμέ “ῥα! αρβεαν. τ Ϊοδη 111. 2, 15 
ΒΟΔΓΟΕΙΥ ΔΉ ἜΟχδοῖ ραγαὶ οὶ. “ἍΜ Βοη Ηο ῥα. 
αρῥεαν" (Α.Ν.). 58μουϊά ἴδετε ὑγοῦδοὶ ὃς 
ἜΝ ΠΘη ἐξ 5141} ἕδνα δρρεοαγεά,᾽" ---ϑδο]. σμδῖ 
Ὑ6 5314}} Ὀ6. ὅ66 ποῖβδ ἰη ἷος. 

Οῤγαε.1 ΕΟῸΓ {{π|ὲ8 ονεγ ἴῃ [656 [ΟὉΓ νΈγβοβ. 

δ. γον ἸΑΘΙΤΔΌΘΥ δ ευὐδίο αγε μροη τρεὲ εαγίδ; 
7ογπίεαίίοπ, 49 ..1 ὍΤῊΘ δν}] Πα 5 Πετὸ βσρεςὶ- 
Ποὰ ἂγὸ ἴῃ6 τηϑιηδοῖβ. ὅϑρεςίδὶ Πδρὶϊ5 οὗ ἴῃ 
ἔοσπι ᾿πιῦ5 οὗ ὦ δοάνγ, νυῖτῃ νυ ῖςἢ (Π6 ἱπνεατά 
6Υ]] ᾿Πἶδ Ῥγουϊδ5 1156}, Ὅς ἱπιᾶςε οὗ ξἴῃ 5 ἃ 
Ὀοάγ υηάογ}165 ἴπ 6 πλεπίοη οὗ ραγί συ αγ 5η58 
ἃ5 Ποῦ ΈΓβ. (866 ἀῦουδ οἡ ἱϊ. 11.) 

)ὈΟγπίεαοπ, σ'ς., ἀπά εουείσιμηε!:, «υδέεδ ἃ 
ἑάδοία!γ)γ.1] (Νοῖς δῇον ἐογπιοδίίοη δπὰ ἴῆγος 
οἴθον δηδγζγουβ νυογᾶβ καὶ τὴν πλεονεξίαν 
ἥτις ἐστὶν ἐιδωλολ.) “ΜΟΙ ΟΥ̓ ἃ ἀσςεῖϊκῖνε 
ἃοῖ ΥγοΟῸΓ πη θεγ5 τυ ]οἢ ἀγα ὑροὴ ἴῃς δατῖῃ, 
ζογηϊοδζίοη, ἄζο., δηα χοῦ [ἢ6 σονοϊουδηθο8 
ὙΠΙΟΝ ἰ5 οπα οὗ ἴδε οἶ455 οὗ [δίηρ5 (ἥτις) 
[ἢδῖ 15 ργϑοῖς Δ} υδῖ εαυϊναϊεηΐ ἴο ΙΔοἸΔΌγ." 
[τρυγγΥ δηἀ ςονεϊουβπεβθ ΠΟΥΕ ὨΕΩΓΥ τὰς 
ψ Βο]ς Πε]ὰ οἔὗ νίςοϑ. 

οἵ ἴὴ6 οοπῃευχηπγαῖο Ῥεγεοξίοη οὔ τἰτυαἱ] π- οὶ τὰς 
]υάδαΐζοτα δά 5εεῃ ἴῃ ἴῃ6 Τοηιρὶς αἵ [ γα σ8] ἐπὶ, 
τα ΞΘ ἴο ἱπίσγοάιπςα αἱ ( οἷοξςε δηκ οἶσθ" 
ψδοτα. 



ΡΨ. 6--: 1. 

τἴοῃ, εν} ςοπουρίϑοεηςε, δηά οΤονεῖ- 
Οὐμϑηεβ8, νυ] ἢ 18 ἸΔΟΙΔΓΓΥ : 

6 Εογ νψ  ίο {Πῖηρ8᾽ 8ακε τῆς 
ννγατῃ οὐ Οὐοά Τσοπλεῖῃ οὐ τῆς ςἢ}}- 
ἄτγεη οὗ ἀϊΞξοδεάϊεηςε : 

γ ἴπ τὰς ψ πο γα 180 ννδὶϊκεὰ 
ϑΟΠΊ6 {1π|6, θη γα [ἱναὰ 1ῃ {ἢ επλ. 

8 Βυῖ πονν γα [580 ρυΐ ΟΥ̓ 4Σ4]]} 
{Πεβὲ ; ἅπρεῖ, ννγαῖῃ, πλΔ]|ςα, ὃὉ]45- 

Θ. ον «υδιεδ ἐδίηψη᾽ ταΐε ἐδὲ «υγαΐδ᾽ οὗ 
Οοά ἰς δοταΐὶπᾳ.})] (Οη [(Πῖϊ5 σγδηὶ ψογά, 
Ἡ ΠΟ γσίνοβ ἃ ῬΟΓΘΟΠΔΙΠῪΥ ἴο ἴηῆ6 δάνοηϊς 
οὗ οὐ β νυγδίῃ, 8ε6ὲ οὔ 1 δῖ. [οῇῃ [Ϊ. 18). 
ΤΠ6 5πογὶ τϑδαϊης, ἡ ῃῖς ἢ οὔθ “Ὁ [ἢ6 

Ἰάγεη οἵ ἀϊϑοδοθάϊεπος,᾽ 18 βυρροτίοα ΟΥ 
(που ποῖ ΟΥ̓ ἴΠδ τη258 οὗ Μ55.), δπά 

τεςοϊνοά :ηἴο ἴῃς ἰεχί ὉΥ Τίϑος. δπὰ Βρ. 
εἱεδοοϊ; ἰδ 15 45ὸ ΨΕΥῪ 5ιγ κίηρ ἴῃ 1τ5εἰΐ, 
δηὰ αιυϊῖε ἀντεο5 ἢ 186 χεηογαὶ οοης 86 η658 
οὗ ἴδε Ἐρίϑιὶς ἴο [ἢ6 (ο]οβϑίδῃβ. 

7. 7 180 Ὑπ108.} Α. . ϑρεςῖδι ἴο 
Ὀς (πυ5 ἰταπϑίδίθά, ἢ (6 Ὑοχί. θο. βἰδηά8, 
83 τείοστίπρ ποῖ ἴο ρεγϑοῃβ, δυΐ ἴο ἴῃς {π|η 8 
οη νἢϊςἢ τς νυγαῖῃ οὗ Οοὰά ἰ5 σοπιίηρ. 

τὐδέη γε υεά ἐπ ἐδερι.) (ϑες Νοῖε δῖ επὰ 
οὗ οσδιαρίεσγ.) 

8. Βα: 1ὲ ἰδ (νυνὶ δὲ) γε αἰο ῥμὲ οὔ 411) 
--- Νοῖ οπἱγ ἴμοϑ6 7υ5ῖ παπιεὰ, Ηδ ργοςθοάβ 
ἴο πιοηζίοη 51ὴ58 οὗ αυϊῖ ἃ ἀἰβεγεηϊ σπδγαςῖογ 
ἔγοπι [ἢ οϑο ἴῃ νυ. ς. 

αηβέγ, «υγαίδ) “ΑὨρεγ (ὀργή) ἴδ6 
ἰηἀρηπδίίοη νυ ἢ ΡΟΒΒὈΪΥ Ὀορίπηϊηρς ἔτγομὶ 
᾿ι{|6, Δ Κοβ ροββϑοϑϑίοῃ οὗ ἴῃς δηζγο τηϊηί,. 
“Αντδῖῃ" (θυμός) [6 εἴἴεοδγνεβοθηςε ψνῃ!οἢ 
ΤΑΔΥ 5800ῃ 58ιυ 8:16. ΟΥὮἁὨ 16 ὀχεσπάξηςεηα 
ἀεπηεά ὈΥ Εἰἴςετγο, " Τιις.᾽ ἵν. 9--:2:1. 

»ηαἰορ.} κακία. ὙΠ τὶς οὗ ταϊηὰ ορρ. ἴο 
ΒυπΊΔ ΠΥ δηὰ τηοάογδίοη. 

Ἐυλ] οοιαταππὶοοίὶοΣ. ΤΏ ννοσγὰ σουθῦβ 
ΟΝ ϑρθοἤσ}!}}γ ΒΥ, ἀπά ροπογα νγ ευΐ] 
δρεδλκίης (ΒΡ. ἱεμοοῖ). Τα σοηϊοχὶ ἤογα 
νου] βθοῖὶ γαῖμεσ ἴο ροίῃηξ δἴ ζτοόββῆθβϑα οὗ 
δρΡοΘςἢ, ἀγιϑίην [ΤΌτ ΓΌΤΥ οὐ Βαϊγοά. 

9.10. ἐδε οἷά »ιαη---ϑδὸ βεαὺ ταϑ} (τὸν 
νέον) ἴῃε γουηρ Ὡδίυγο «ὐδίοῦ ἐς ΦΌΦΡ 
δεὶπρ τόπον δίθὰ (τὸν ἀνακαινούμενον) ΤῊΘ 
ἀἰδιιηοῖοη Ὀεϊνγθεη (1) νέος, (2) καινός, 5 
ἩΟΓΓὮΥ οὗὁὨ ολγεί} ποῖϊοθ. (1) 15 οἵ {πιδ. 
(12) οὗ φυδιῖγ. (1) Ὡενν, 845 γουηρ. (2) πεν; 
ῶ5 ἔτεβϑι. (1) [Π6 γεωπέ, ΒΊΟΝ σμορεεάν. (2) 
τῆς ποτε, ψὨϊοΒ σῥογσεάσα. ΟΓ, τῆς “πον 
οονεηδληΐ᾽ (διαθ. καινή (ΗεὉ. «111. 8). ὙΠΕΙΟ 
ἰ8 “πρεγισισίο ἰηνοϊνεά ἰὴ (ἢ Ὑεσγ ἰάθα οὗ 
καινή (ἰν]ά. 13). 

1ιε ποί ομό 9 αμοίῤδεγ) [υὙἱηρ 8 ἀϊ- 
ΤΟΟΕΥ ἰογϑίδαάθη ἴῃ ἴπ6 Αροβίοϊις ΕΡρ. ΟΠὶΥ͂ 

ΓσΟΙΟΒ5ΙΑΝ5. 1Π. 

Ρἤοπαγ, ΒΙΓΠΥ σοπιπιυπίςδίίοη οὐ οὗ 
γουγ πιουῖῃ. 

9 ἴα ποῖ οπα ἴο δῃοίδεσ, βεείπρ 
δῖ γα ἢᾶνς ρυῖΐ ΟἹ τῆς οἷά πιδῃ 
νὴ ἢ15 ἀδοάς; 

ΙΟο Απὰά δᾶνε ρᾳεΐ οὐ ἴδε πενν σιῶν. 
ννΠΙ ἢ 16 γοηονγαά ἴῃ ἰηονίεάρε δίζεγ 
(ῃς ἱπιᾶρα οἵ πἰπὶ τπδὲ ογεδῖεα ἢϊπῃ : 

11 Υεῖε τότε 8 πεῖῖμεῦ Οτεεῖ 

ἤογο, δηὰ Ερδοβ. ἵν. 2ς. ΤΉ ὙΟ ΤΥ ἰηἴτο- 
αυδηονΥ οὗ δρϑβοϊυῖϊο ργομί ΠΟ ϑἤοννβ [δδῖ 
{τ} ψγὰ5 Ὧἂη ἱηϑιίίποϊ οὗ 186 πὸνν ϑρισγίίυ δὶ 
"ἴδ. 81. [οἱῃ 866πὶ8 ἴο βῃυάάεσ ψποθη Π6 
ψΟσά οσουγβ ἴο ἢϊπι. Ηδτ 5668 ἃ ἴσας οὗ 
ἴῃ ΦΥΟΙΥ͂ αἀοραγίσηοηΐς οὗ δὶη (1 5. [Ἑοῇῃ 1. 
Ιο; 2 ἰν. 2. Ηον εἰοᾳυεηΐ τὲ ἴδοϑα 
ψογά5---απά αὐ “αγι---ἰὰ τδί τοττίδ]ς τοσβα 
(Αρος. χχὶ. 8). 

ἐδ πεαυ "παη (τὸν νέον). Οὗ. ἴῃ ποίϊοῃ 
οὗ γομπφ ᾿ἴξ ἴῃ Ἐρἢ65. ἱν. 23 (ἀνανεοῦσθαι), 
δηὰ [Π6 γεπουαίίοη [ΟἸ]]ον η, ἴοῖὰ ἰΐ, ἰῷ 
(Π6 γεπουαίεά τλῆ (τὸν καινὸν ἄνθ.) οὗ ἴῃς 
Ὠρχί γεῖβο. ὍὙπὲ πλδη ᾿νῆο, ἰῃ ρΡοϊπξ οὗ Ὀτη6 
δηὰ ἔδεῖ, 15, 8ὺ ἴο ΞΡΘδκ, " γοωρς,᾽---οδ]] δὰ ἰηΐο 
Ὀεϊηρ ἰαῖοσ 2 “ἕἐρριε ἴβδὴ ἴπε ἰηΐδηξ Ὀυγῃ 
ἰηῖο {πὸ ννοτ] ----ἰδ ρεγρεῖιδη!γ Ὀεοίηρ γεπουασεά 
τῆγοιρἢ πὰ τἤσγουσῃ (τὸν ἀνακαινούμενον) 
ἴη ἰῃαϊ πδίυγο ἢ οἢ ποῖ ΟὨΪΥ σμεοέεάς ἴο, 
Ὀυϊ “«ὠῤεγιεάες, τὰς παῖυτε Μν στ Βὶοἢ ἢ 
νγ)ἃ5 ὈΟΓΏ. 

“Ῥαμἠαϊί»ε γοῖ5 ἤοσλο ὀχυϊΐαγ, πόνο ὑγο- 
Βεϊεηίε.᾽) (δπίυ5.) 

ΎΠΟΙΟ 185 ἃ [πγοοξοϊὰ οἱάπε:, δηά ἃ σοστο- 
δροπάϊηρ γεοίοϊα πετυπε: --ο ἴῃ [6 Πραγῖ, 
Οουγ ἐῤομσῥία; ἴῃ ἴδα πιουῖῃ, ΟἿΣ «ὐογά!; ἰἢ 
(8ε Ὀοάγ, οὔὖγ «υογῷ. (δῖ. Βογῃάγά, ϑεσῃλ. 
χχχ.) 

ἐπ ἀποςυϊε σε] κ' ἰϑ ΘΥΟΥ θοΐπᾳ τοπονδίοὰ 
ὉΡ ἰονναγάβ {πὲ δίδηάασγά οὗ βρβοσζοοῖ πον" 
1Ἰοὰᾳο." 

ἴεν ἐδ ἡπωΐῦε 9 Ηῖ»ε ἐδαΐ ἐγεαϊεά δὲ». 
Οἵ Οργμε. Οἱ, Ο δ η. 1. λό, 28 ; ΕΡΒ68. ἱν. 24 ; 
Δηὰ 566 ποῖε οὐ ΟἸιγίϑξ 88 {πε ἱπιᾶφε, “μργα, 
ἱ,. 15. 

11, Ἡ»δεογε] ἰ. 6., ἴω [6 ννου]ὰ οἵ βοςίεἰγ οὗ 
[ΠῸ πὸνν σσεδίίοη ἱπιρὶ δὰ ἴῃ ἴπ 6 Ὀγεσθάϊηρ νοσ, 

ἐδόγε ἐ πε δὲ Ογεεξ πον “ὕεαυ, εἰγ εν 105 
ποῦ ὑπογαρμεὶςίοπ, Βαγὀαγίαη, δου δίαη, ὀοπά 
πον γε Οἵ Ἀοπι χ. 12, ἀπά εοπέγασ ἡ ἢ 
Οδϊδῖ. εἴ. 28. (Νεϊξποσ (1) }ενν ποῦ Οὐεεκ, (2). 
Ὀοπὰ πος ἔγθο, (1) πιδ]ε ἢοσ ἔδγηδίε, (1.6. ὨΘ ΒΟῸΣ 
(1) γεἰφίομα Ῥτεγορϑίίνε, (2) ἢογ “οείαὶ σαβῖε, 
(3) γον παξωγαὶ ἀϊδιποϊίοη.) ὍΤΒὲ βρέςιδὶ ΟΣ 
οσυπιοίδηςεσϑ ἔόγὸ ᾿ἰοδά ἴο ἃ ἐἔεγοηϊ ἀγιδηξθ- 
ταθηῖ: (1) Οτεεκ αηὰ [ενν"--ἃ τοῖ. ἴο υμάαϊ- 
ἐπῷ ἰεασῤεγοε, ν ΠΟ Ἰλϊα βῖγεβϑ ὕροῇ οἰγου ΠΊςΙ5ΙΟΏ. 
Η οῆςε (2) “ εἰγοιπιοίδίοη δπά υποϊγουπλοϊδίοη.᾽ 
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ΠΟΥ ενν, οἰγουπης ἰϑίοη ΠΟΥ ἀποίγοιπη- 
εἰδίοη, Βαγθαγίδη, δογτῃιδη, θοπηά ποῦ 
ἴτεα : διῖ ΟἾγιδε ἐς 4}}, δηά ἴῃ 8]]. 

12 Ρυῖ οη τἢετγείογε, 48 τῆε εἰεςῖ 
οἵ (ὐοά, ΒοΙγ ἀπά δεϊονεά, θοννεὶβ οὗ 
πλογοῖεθ. Κιπάπεβθ δυπιθίεπεθ8 οὗ 
ταὶ, πιεεκηςεβ8, ἰοηρϑυεγιπρ ; 

(3) “ Βαγδασγίδη, ϑογίμιδη. ὙΠῸ Οτεεκα ἀϊὰ 
Ὡοῖ φοπβιάοσ Βαγθδγίδηβ ΟΓΙΠΥ οὗ ἃ σὐπὶ- 
ΤΌ ΠΙΥ ἴῃ ΤΠΕΙΓ πάθε. Βεῖ ἀπιοηρ ΒαγθαγΔἢ8 
τῆς δογιμίδηβ δά ἃ ργε-επλίηεηςε οὗ ἀεργδάδλ- 
το. ΠΟ Αροβι]ς᾽5 τπουρπῖ 15, τα θῈ πλθῃ 
ΟΥΟΓ 50 τη ςῖ Βαγθδγίδη---αγε, ϑιιοῇ 85 [ἢθ 
ΥΘΓΥ ΘΟ ΥΓΒ14Π8---Τ ΠΟΥ ἀγα 51}}} σαρδῦϊε οὗ τὸ- 
ῃοναϊίοη. ὙΠ ΟΓε ἰ5 ΠΟΙ ἃ γοΐέγεηςς ἴο Οποβῖϊ- 
αἰβην, νν ΠΙ ἢ νν45 πιεῖ Ὁ. ροϊπτπρ οὐἱ {παῖ [6 
Οοβροὶ ννὰ8 οἤεγοὰ ποῖ οὐἱἹῇ  ἴο Βαγθαγίδηβ 
ξαποΥΆ γ, Ὀυΐϊ ἴο ἴποβεὲ οὗ ἴμῈ ἰοννοϑῖ οδϑῖθ, 
νν 0 νοῦ τοραγάρα ἴῃ ἴπε δηςίεπί ννοτὶ ἀ 88 
Ῥαρυδὴβ ΟΓΥ Απάδιμδη ἰϑίδηάθγβ ΠΊΔΥ Ὁ 
Δπιοη ΟὈΥβοΙγεβ. ϑοὴς πιοάοσπη τπίηοῖβ 
Ποῖ τπαὶ πδιζιιδὶ στ πλῖη8}]5 ἃἀγὸ ἃ ῬϑΟΙ ΑΓ 
Τάς ΜΠ αἰδνιϑιῖς ᾿πμογιῖοά ροσυ τ ε8. [ 
ΠΟΥ ἃγὸ διιςῇ, ἘΠΕΟΥ ἅἃτὰ γεῖ ἴῃ ἃ ϑνοσ] ἀ ΠΟΓῈ 
1} 15, Κ6 ἜΕΥΟΣῪ ΟΒεΓ ἀϊδεϊ ποίου οὗ ΓᾶςΘ, 15 ἀοης 
ΑΥΑΥ. (4) “ Βοπά, ἴτεε "---τηλϑῖοῦ ἀπά ]δνθ 
ννᾶϑ ἃ το δίοη οὗ 5σρθςῖδὶ προτίδηςε αἵ ( οἱοββα. 
“«Νοῖ ΠῚ (η4ἰ ψογὰ βαγδαγίαπ ννἂϑ βῖγιιςκ 
οιΐ οὗ ἴΠ6 ἀϊοι!οΔΥ οὗ τηδηκιίηά, δηά 
τορίδοθά ὈΥ ὀγοίδεγ, σδὴ ψῈ ἰοοὸκ ὄνξῆ ΤῸΓ 
16 ἢσϑδε Ὀορίηπίηρβ οὗ οὐγ δείθποθ. Ὁ 8 
σἤδηρο νγαὰβ εἰεοϊεά ΟΥ (ΟἸ γι πιαπιῖγ. ... 
Ημνιαηγ ἰβ ἃ ψοτὰ ν δ ςἢ γου ἸοοΚ ἔοὺγ ἰῃ υδίῃ 
ἴῃ Ρ]αῖο οὐ Ατ᾽ϑίοι , ἴπ6 Ἰάθὰ οἵ πιδηκιπὰ 45 
οὔς ΠΥ, 5 ἴῃς ΠὨΠ]άσθη οὗ πε Οοά, 15 Δη ἰάδἃ 
οἵ (γσδη τόση... ὙΝΏδη ρθορὶς δαά 
Ὀεοη ἴδιρῆῖ ἴο Ἰοοκ ὕροη 8}} πλθῃ 45 Ὀγεΐῃγεη, 
(θη, δηά (πη ΟΠΝ, αἀἰά [6 νατὶοῖν οὗ ἢυπιδη 
ΒΡΘΟΟἢ Ὀγεϑεηΐ ἰἴβοὶξ 45 ἃ ρσγοῦϊεπὶ (πδὶ ςα] δὰ 
ἴοσ ἃ οϊιιξίἼοη ἰῇ (6 δγὸβ οὗ {πουρδίδι] 
οὔβοσνοῦβ; διὰ 1 {δογοίοτο ἀδῖθ ἴῃ6 στοὰ] Ὀθ- 
εἰηηϊηρ οὗ [86 βείθηςε οὗ ἰδηρυᾶρο ἔτοσὰ ἴΠ6 
ἀλγ οἵ Ρεηϊοςοϑί." (τοῦ. Μαχ Μάύϊεγ, δέος 
ἡμγό, φα ἐδ ϑείσησε οΚἱ ᾿αησιαρε, ιτϑῖ 561165, 
Ῥ. 118, αιοϊεά ὈΥ̓ Βρ. ᾿ξ ῃτίοοῖ.) [τ ψ]]}, 
Βονονεσ, ὃς οὐδεγνοὰ [παῖ τῃ6 “ῥουέίε 18 
ϑρεακίπρ ποί ἀἰγεοῖ]υ οὗἨ τηᾶπ᾽5 σοπιπιοη οδρᾶ- 
ΟἿ οὗ ἐπεε ροίμαί ἐμδέμγε, Ὀυϊ οὗἩἨ Ὠ15 σοπηπιοῃ 
σΑρδοῖῖυ οὗ «ρίγμαί γεπουσίίοπ. ῊΪ5 15 6χ- 
ΔΟΙΥ ἴπὸ ἴοῃο οὗ ἴπ Ῥβδἰπγίϑῖ ἴῃ {πδὲ ννοηάογ- 
ἔμ] πιϊηϊαῖυγα οὗ ἴΠ6 τοροπογαίίζοη οὗ [ἢ νου], 
ψ ἢ 115 (Ὠγοείο! ά δϑϑεσιίοη οὗ {π6 πεαὺ ὀέγι οὗ 
19 ἱπάϊν!ἀτι415 νῆο τπηλκὸ ὉΡ πδίϊοῃϑβ ἰηΐο ἴῃς 
οἵ οὗὁ σοά. (“ὙΠΙ5 πιῇ ννᾶβ Ὀογη ἴπογα. 
«Α΄ τῇδη δηᾶά ἃ τῇδῃ ψγεσα Ὀούῃ ἰἢΏ ΠΟΓ.ἢ 
“ΦΤῊϊ9 τη νγὰ5 Ὀοτη ἴδογο. 5. Ἰχχχνῖ! 4, 
5, 6.) 

Βιιῖ 8411 αἀπὰ ἰπ 411 8 Ομ τὶει. “ΟἾγίοῖ 
σνἱνῇο5. τῃ6 ννῆοὶο ϑρῆογὸ οὗ μυσηδλη ΠΠ6, δηά 
Ρειτηθδῖο5 41] 115 ἀενεϊορπιθηῖβ." (Βρ. 1 ἰχῃϊ- 

ΟσΟΙ ΟΘΘΙΔΑΝΘ, 11]. ἶν. 12---ξ1.4. 

12 Βοτγθεδγίηρ οὴς ἃποῖδμεγ, δηὰ 
[ογρινίηρ οὔθ ἁἀποῖπογ, ἢ ΔΠΥ πιᾶπ 

ι ἱ . Ον, βᾶνε ἃ 'αυλγγοὶ ραϊηβ ΔΠΥ͂ : Ἔνεὴ ἔτ. ον. 
45 (ἢ γῖβι ἔογρανε γοῖι, 50 4150 40 γε. 

14 Απά δῦονς }} {πεϑεὲ τῆϊπρϑ ῥκέ 
οὔ σΠΑΓΙΓΥ, νυ Π]σἢ 15 τῆς θοπά οἵ ρετ- 
[εςἴπεβ8. 

ἴοοῖ) ὙὍΤῇς ψογὰ Οῤγώ κἰἴδηβ ἢ ρτεαὶ 
ΘΠ ΡΠ 458 ἰδϑῖ. ἴῃ ΟἿΓ 1658 σ]οννηρ ἰδηριᾶςς, 
ν»Ὲ πιρηϊ 5ᾺΥ Οῤγιρεαπὴν Ὀὰῖ δῖ, δι), ἢ 
5 ἰηΐοηθο γοαδ]ζαίίοη οὗ ( ἢγίβί 45 ἃ ᾿Ἰτὶπρ ρετ- 
50η, 54Υ5 ὑῤγιν1---- Εὐνεγγτης ἰη ἴδε τοπονδῖοα 
οσγοδίίοη 15 (ἢ τίδῖ, δηὰ (γί 15 ἴῃ ]}. 

109-18, “ὙΠοΓείογο, ἃ5 ἃ Ρεορὶε ἐπα δὰ ἢ 
(γος γγεαῖ ριϑ οὗ σοά--εἰεςΐ, οοηϑεσγαῖοα, 
δοϊονοά --- οἰοῖμθ δηὰ ΑιΤᾺΥ Ὑουσγϑοϊ "8 
ἰϑηάου δηάὰ {τυ} πυπΊᾶη ἐπλοῖοπ5 οὗ ᾿οπι- 
Ραβϑίοῃ, νἱἢ ργοοάηο55 ἴο ΟἴΠΕΓΒ, ΒυΠΆ]Ὑ ἴΩ 
ΟΣ ον πη, ροητεπεβ5, ἰοη 80 ἘΠ σίης--- 
ἐογδοδγίηρ οὔδ δποῖδβεογ, δηὰ ἔογρίνιπρ ες 
᾿ιῖ58. [] ον -ραγίδκογ ἰη ἴῃ6 θοὰγ οὗ ΟἈγίϑςὶ, τ 
ΔΩΥ Πᾶρρεπ ἴο ἰᾶνε οἼδυϑεὲ οὗ ςοπηρίδὶπὲ 
ἀραϊηβὶ Δηγ. ἔνεη 85 ἴῃς 1 ογὰ ἔογξανο γοῦυ 
411 ὉΥ τῇαλδῖ οπὸ γγεαῖ γεαςειηηρ ἃςῖ, 50 '5ο 
ἀο γε. Απά δῦουθ δηά οὐὲεσ δἱὶ ἴπεϑε εἰοῖμε 
ἃ Πα ΔΥΓΑΥ Ἄς νὴ τῃδὶ Ἰονε, τυ δὶς ἢ, 
(Ἄκθη ἴῃ δἱὶ 5 ρἱογίοιιβ θη ΓΕ 655," (συ ςἢ [5 
ἴῃ6 ἔοτοο οὗ (ἢδ6 πουῖοσ ὅ ἰπ ν. 14.) “15 τῇς 
Θηοϊδϑρίηρ ραγιηθηῖΐ, νυ ἢ μος τορεῖδεσ (ἢ Ἂς 
ὙΔΓΊΟι5 ραγῖβ τπδῖ πιᾶκα υρ ἴῃ ἔδυ ςοπιρίεῖε- 
π655 οὗ ἴῃς (γιβίίδη 16. Απά Ἰἰεῖ ἴῃς ρεδος 
οὗ Οῤγμὲ τυὴῆδ ἰὴ γοι!γῦ Ὠεασῖβ, ἴο νυ μος ἢ ἰ5ὺ 
6 ΟΓΘ Οὔςς ἴοσ 4]} ςδὶ]εὰ ἴῃ οπς Βοάῦ---δηὰ 

γε 1δηκῆ. 1, εἴ τῆς νογά οὗ ΟἸτκὶ ἀν εὶξ 
ἴῃ νου τίς ἢϊγ. [ 4]} νυ ἱδάοπι ἰδαςῃϊηρ ἁπὰ 
δατηοηϑῃΐηρ ΘΔ. ΟἾΠΕΓ τυ Δ }}}7 ἴῃ Ὀ54]πὶ5, 
Ἀγτηη5, 5ρ Γι υ.4] σοηρ58, συ Ὁ} δηά συν ἘεΌν 
βιπρίηρ νν ἢ 0}}} προτὶ ἴο ἴῃς ᾿ογὰ. Απά }} 
ὈΏΙΨΟΓΒΆΪΙΥ, Ὑναίβοενεσ γ6 ΠΊΔῪ ἀο ἴῃ τνογὰ 
οΟΥ ἀεοά, δἷἱ τῆῖπρ5 ἀο τὴ 6 πᾶπις οὗ ἴδε 
Ι,οτὰ [6βιι5, σξίνιπς ἴδῃ κΚβ ἴο Οοά ἴῃς Εδῖδετς 
τγουγὰ Ηἰπλ.᾽" 

12. εἰδεί, δον, δείουε.1 Ηςξ δρρελὶς ἴο 
(οπὶ ΟΥ̓ ἴπγοθ ὈΥΓΙΠΛΔΤΥ δἰγυίεβ οὗ ἴποες 
ψνῆο ἃζγὸ οδι δὰ ̓ πῖο ἴπο (Ὁ γϑδη Οἢυτγοῖ, 

2 μι οπ ὀοαυείς οΓ »ιεγεῖες.} ΟἿ. 51. 0ε 1. γ8. 
“ΟἸοίῃθ. γουτγϑοῖνοβ νὰ ἄξορ ἸὨΔΓΟΪΥ 

[61 Βυπιᾶη Ἔπιοϊίοῃβ οὗ ἢ 
ἐϊπάπευ., δωριῤίεπε.. οΥ᾽ »εἰπά.)ὺ ὙΠῸ ἤχοῖ 

ΤΑΔΗΙΘΘΕΥ ἴο οἴδετβ, [86 βοοοπὰ ἰὼ ἴδς τὸ- 
ο65565 οἵ Οὐγ οννῇ 500}. 

18. Εογδεαγίπρ οπἊ σποίδεγ, σϑπά γονγχίυίην 
ἐαορ ἴλ9 οἶβοσ.) (1) ἀλλήλων, (1) ἑαυτῶν. 
Τῆς βεοοοηὰ τγϑοιργοοδὶ ρσγοποιιη εἰ ρῃδ5ὶ 
ςογροσγαῖθς ὉΠΙῪ τόσα ἤδη ἴπῸ ἢγϑοῖ (Βρ. 
ἰεπεοοῦ). 

ῥανε ἃ φμαγγε!  Μαῖζεσ οἵ οοπιρἰδἰηῖ. 

14, αὐουε αἱ ἐδέηε ἐδίηρ: μέ οἡ εὐαγίξ.} 



ν. 15---τ6.} 

Ις Απά ]εῖ τε ρεᾶςε οἵ (“οὐ γυϊε 
ἴῃ γουγ Ἠελγῖβ, ἴὸ ἴΠ6 ΨψὨισἢ 450 
γε ἅτε σδ]θά ἴω οπβ Ὀοάγν ; δηὰ 6 γε 
{Δ ΚΗ]. 

Απὰ ΟΥ̓́ΘΣ 811 [8986 ὑδέηο ναυϊ ὁ. (Ηδλπηι- 
ΤΩ ΟΠα).--Ριιῖ οὐ " υηάφογοίοοά (45 ἴῃ Α. ΝΥ.) 
ἴτουγν. 2. Ονδὺ ἃπηά δῦοτςε 4δ}} 656, ὩΥΓΑ͂ 
γε γουγϑείνοα νυ ἴονο--- ον 15 ἴπ6 οὐΐοῦ 
ξαττηθηΐ ἢ] ςἢ μοὶάς [ἢ 6 οἴΟΓΒ ἰὴ ΤΠΕΙ͂Γ ρίαςθ5, 
ἴδε ροννὸγ ψ οὶ τη1165 τορεῖμον 41} [ῃ6 σσγᾶςθϑ5 
ὙνὮΟἢ πλᾶκα ὡΡ ρεγέεσοη "ἢ (Βρ. {μμιοοῦ). 
Εογ ἴμε 1Ἰάθα οὗ 4 στάςε οὔ νιγίυθ Ὀείηρ ἴδε 
σοπηραίίηρς ᾿ἰηΚ ἴο Ἰοορ τορϑῖθοῦ 411] (ἢ6 γχαϑβῖ, 
σομηπηοηϊδίογβ ψ 6 ]}] αιοῖο, “ Αἀπλ γα Ὁ}}} ἔ2ς1}}- 
ἴδϊς νἱγτυζαπιὶ ἱπογθά Ὁ} 1.π|, φωα “βεεὶς ἠμῥαγο: 
»γμάεπε ἃ σοπήμασισί." (Εἰς. δὰ Μ. Βτευΐαπι, 
Ογαῖ. ἰχ.) 

«υδἰιοβ.] Νοῖε ἴπε υηϊνογβα! Ζιης βίης. που. 
τὴν ἀγάπην, δ)---ἶονο, ννΒ]Γ ἢ ἐδίπσ μπέυεγεαίζ. 
Ο55Ὁ]Υ, ἤοννόνογ, ἴΠ6 ΠΟΌΪΟΙ ΠΛΔΥ Γοΐοσ ἴο 
6 σοῦ οὗ ρυϊζτηρ οἡ ἰονθ. 

ἐῤὲ δοπά οἔΚΓ. ῥεγξείπε:.ἢ Τῆς (πουφῃς ἰ5 
ἴῆηλῖ 411] Οδϑίίδη γγάσθβ ἅσὸ Ἴοϊϊοεῖϊοα δηὰ 
οἰλβρεά ὈΥ ἰονθ, δηὰ [2}} δϑιιπάοσ νι μουΐ [ἰ. 
((οτχη. ἃ [,4Ρ.) 

15. ἐῤδε ῥεαες 9 Οοά.}] ὍΤἼε Ὀοδιτ δι] τοδά- 
πε Ῥοδοθ οὐ Ομ γὶδί μᾶ8 ἴθ ργεροπάετ- 
ἅπος οὗ ιηςϊλ] Μϑ85. (566. Θβρεοῖδ!ν Β δὲ). 
[{|5 Δάορῖεα ὃν 1, δΔοῆπι., ΓΓΙΒοοπά,, Βρ. Πἰρῃϊ- 
ἴοοῖ, δηὰ γεοορπίβοα ἴῃ (ῃ6 οἱοϑῖ νϑγβι οῃϑ. 
(βαχ Ορνι εἰ, (σά. Απιαὶ.) ὙὍηο ςοηϊοχῖ ἰ5 
Αἰσὸ ἴῃ 15 ἕἄνουσ, Ὅῇε 4υσδίίοη ϑΌΓΟΙΥ 5 
ποῖ οἵ Οσοά": Ψ ν ἢ πάη, ΜὨΙΟΝ 15. Ρ ΓΟ 
Η!5 εἱδ, δηὰ νυνηϊοῖ τλθη σουϊὰ ποῖ δὲ ΥΕΣῪ 
ΔΡργοργίδίε!Υ επἸ]οϊηεά ἴο πᾶνε, ᾿παϑπλιο ἃ5 
1 15 Ηἰ5 γᾶ. Ὑδὲε ροίηϊ 8 ταῖμοσ ἴπδί ρεᾶσθ 
ψδιςἢ δ] ΟΠ γι δη5. σῃοιι ἃ ΚοΟρ οὔσ ἴο 
ΔΠΟΙΠΟΓΣ, δηὰ δον ἴο γιὸ ἰη ἘΠ οῖγ ποασῖβ. δῖ. 
Ῥδιιὶ 15 ἢοῖ 50 τη σῇ νυ ϑῃϊηρ ἴογ ἴΠ6 ρϑᾶσε 
οὗ Οοά ἴο Κεορ ἴμοπι, 48 Ἔπ)οϊηΐηρ ἴπθπὶ ἴο 
ἄεεῤ ἰῃῇς ρϑᾶσθ οὗ ( γϑι-- -ΤῊΘ ρεᾶςθ ἴδ ι.5 
οηὐοϊπεα 15 δ ΡΒ ΔΈΟΔΙΙΥ 6 ρεδᾶος οἵ Οὐγω, 
ςοπηπδπαάοά ΌὉγ Η!5 ργειορί (οἶς “ἴῃς νογά 
οὗ Ομ τγίϑῖ," ν. 16). 866 δῖ. [ὁδη χίν. 27, ἄζε. 

γε Βραβευέτω. “ Βε ἴδῃς »ποάεγαίον αηὰ 
δυϊάθς τὴ γοι Ποαγίβ ἢ 15 Ηδπηπιοπα 5 ραγᾶ- 
Ρῆγαθο Οἠ ἴῃς ΨΠοϊςθ, μοννενεσγ, ἴῃς “ σι]ὸ ἢ 
οὔ [ἢς Α. Ν.΄. 15 ργοῦδΟΪΥ πιοϑῖ σἰπηρὶε δηὰ σοσ- 
Τεςῖ. Βραβεύω 5 πο ἀοιδῖ, πιοσῖ 1. “ἴο ὃ6 
ὈΠΊΡΙΓΘ. ΟΥ ΔΙΓΌΙΟΓ, 45 ἰΏ ρυπηηδϑῖὶς ΡΑΠΊ65," 
δὰ ἤόποο ἀθοιογ οὗ σοηϊοοῖ8 δηὰ αἰ ογοηςσο5 
(8ες Ἰοχίοος. ἔογ Ἰηδίδηςε5 οὗ 1ἴ5 Δρρ]!οδίίοη ἴο 
ΓΘ, ἰανιβϑι 8, δηκὶ δγριιπιθηΐϊβθ). Βιιϊΐ, 85 
οἴδπ, ἴῃ6 πιοίαρῃ. ννὰ8 σιιδυθα ἀννᾶὺ ἴπ ἴἢ6 
(τισιϊίοη οὗ ΟἀΔΠΥ υ86, ἀπά ἴῃς νοτγὰ οδπὶθ 
5 ΓΊΡΙΥ ἴο πιθδη “ ἴο ἀΐβροβθ, δά ἀπ! 5ἴου, γι] 6." 
ΤΠ οἱάογ Οὐθοκ Τοπιηηεπίδίογβ ((Σ γγυϑοϑβῖ., 
ὙΔΠοοάοτ.) πδίυγα! Υ τηδάθ τὰς οὗ [Π6 
χροίδρδοσ οὗ ὠηρίγε. Βυῖ δῖ, ΡΔ0} 15 5οδγςε!ῦ 

ΓσΟΙΟΘΒΙΑΝ, 1Π|. 

16 [,εἰ τῆε ψοτά οὗ Οἢγϑι ἀννεὶ] 
ἴῃ γου τσ ἢΪ]Υ ἴῃ 811 νγβϑάομι ; τεδοἢ- 
ηρ' 4η4 Δλἀπιοπιβῃ!ηρ οπ6 Δποῖπογ ἴῃ 
Ρ5Δ1Π|5 Δπα ἢ ΠΊΠ8 Δηἀ βρί γιτιια] 50ηρ5, 

βρεακίηο 50 πιο οὗ ἐδαξ(ογ οὗ υἱείονγ, ἘΑ5ΠῚ.; 
(αἰ νίΠ), 85 ϑἰ ΠΊΡῚῪ οὗ ἴθ ἀπ οὗ 4 (γιϑιίδη 
τηΔη ἴο δ᾽ῖονν ρόδες ἴο ργευδὶ! ἴῃ 15 ῃοαγί. 

[ἴ πιᾶν Ὀὲ τεπιαγκεὰ τἢαΐ ἴῃ ἀποῖμευ Εἰρίβις 
οὗ τς Κοπιδη οαρίϊνιγ, [ἢ6 Αροϑβί]θ ι.568 δῃ 
ὑποοιηποη ννογὰ ἴο ἀδηοῖο ἴῃ οϊος οἵ ρεᾶςα 
(φρουρήσει τὰς καρδίας, ῬΆΠΙΡΡ. ἵν. 7). ΤῊ! 
ΤΑΥ͂ διὰ ϑοπὶῈ ϑἰγεηρίῃ ἴο [6 ἀγρυπιοηΐ ῸΓ 
γοϊδιηιης (6 πιοῖδρῃογιοδὶ 56Ππ86 ἴῃ ἴΠ6 ρᾶϑϑᾶρο 
Ὀείογα 8. 

160. Ζεὶ ἐδε «υογά Γ᾽ Οδγμέ ἀ4υε}} ἱπ γο 
γε. Ιἴ δα8 θεθὴ βαἱὰ (δὲ ἴδε 18. ΠῸ 
ἄϊγεςϊ τεοΐεγεηςθ Βοσο ἴο ΔΠΥ͂ ἀδβηϊζε ὈΟΑΥ͂ οὗ 
(γυ ἢ 5, υυτιτῖοη οὐ ογὰὶ. ὙΠῸ ψοζά, οὗ σοι γβο, 
τνὰ5 ποῖ γεῖ τυγιτῖθη. ἀπά ἴπ 6 τεΐεγεηος σᾶπηοῖΐ 
δε ἴο “ἴδε ννογά Ὁ ἴῖὴ 1ῃ6 5θηϑ8ε οὗ {πε νο]υπὶς 
οὗ τῆς Ν. Τ. Βδυῖ δυγεὶγ “ἴτε νογά οὗ 
ΟἸγίβι," ργάνεῆ οπ Αροβίοϊϊς δεαγῖβ ἂπά 
Ῥτοδοβεά ὃν Αροβἴοϊ!ς 1108, γὰ8 ἃ ὙΘΎῪ ἀδ- 
ἢηϊῖς Ὀοάγ οὗ ἔτσυἢ5 πάσα... Εδνν ραϑϑαροϑ 
16 πιοσε ἀοἤεςοϊεα ἔγοπι {Πεῖὶγ οχδςῖ τπηθδηϊηρ 
ἴῃ ἴῃς σοηΐοχί ἴῃ ογάϊπαγν ὑγδςίιςδὶ ργοδοθιηρ 
[Δη 1015. ΤὮς “᾿πάνγο!]πρ ἴῃ γοιι ἢ ἀοε5 ποῖ 
δἴ Δ}1 ροϊηῖ ἴο {πὸ ἔγυ τ] ἱπιργονεπιθηῖ οὗ 
Κηον ]θάρσο ὈΥ οἀςὴ ἱπαϊν!ἀυ8] νγῆο τεςεϊνοα 
(δ 6 νογὰά οὗ (γίϑῖ, {Τραΐ 15 ποῖ {πὸ φιοβίοη 
ἰόσὸ. δῖ. Ρδιυ] ἰβ του ηρ ἸΡΟῚ 2ιυδίῥς φυον- 
“δὶ ἀτπιὰ 118 ͵568---ἂαᾳ πδίυγαὶ βθαιθηςς οὗ [ῃ6 
τεῖξη οὗ ρϑᾶςς οὗ ννῃϊοῖ ἢς ῃαὰ βϑροκθη. “1,εῖ 
τῆς νογὰ οἵ Ομγιδῖ ἐπα οὶ δυιοπβ ΥὙοιὶ 
ΤΙΘἈΪγ. ὙπΠαῖ νογὰ, Κα σμαγγ, πρϊ ὈΘρῚπ 
δῖ ἴοπιο, Ὀυϊ 1 νγᾶ8 ποΐ ἴο ὁηά ἴῆθγθ. [1 ννᾶ8 
ἴο πιᾶκε ἃ ἀννε!]!πρ “ ἀπιοηρς {π6πὶ. Ττυε--- 
δῖ ἰἴ νναϑόῖο ἀο 50 γίεφ. 1 ννᾶ8 ἴο 6 ρτο"- 
Ραραϊοὰ δηὰ ἐχραπάθά. ΤῊ ννᾶ5 δὴ [ἄθᾷ 
ὀβρθοία!γ Ὀγουσμῖ οὐἱ ΟΥ̓͂ ςοπηηοη ριδ]ὶς 
Ὑνογϑἢρ, ἢ 115 πιοδη5 οὗ πιυῖιι4] θα! Πολ ΙΟΩ, 
Ἔβρθοῖαγ ψ ἢ 15 οἰδηῖϊβΒ δηά ἢγπιηβ (ΟΣ 
1 Οοτίηϊῃ. χὶν. 1, σέφφ.; ΕΡἢ65. ν. 19.) ΑἹ} 
1018, ἴοο, τεδεϊεοἃ ὑροὴ ἴθ ρτγεϑογνδίίοῃ οὗ 
[δαἱ ρεδος οὗ νι ςἢ ἢδ δὰ }ιι5δῖ βδροκδη. 

γίορὶν ἐπ αἱ! «υἱξάονρ; ἱεαεῤίη, 49" «. 
ΟΓὰ5 ἃγθ ργοῦδαῦὶγ Ὀεδῖ ςοηποοὶ 

ΤΙΗΘ 
45 ἴῃ 

ἐεαερίης ἀπά ααριοπλίηρ οπο σποίδογ ἐπ 
}ιαἱρη, 2: [{ ΠΙΑΥ 86θεπὶ, δ ἤγϑβι οἰρῃῖ, 
βοιηδν δῖ 5ιησυϊαγ παῖ νυ ἱδάοπι ἀπὰ δα! Ποδιοη 
Βῃουϊά ὃς ρῥτγοαϊοδίθα οὗ πηείΐγιοδὶ εἴιβίοηβ 
ΓΑῖΠΟΣ πη οὗ ργοδθὲ. Βιιῖ 6 Ὠγπλη5 οὗ [6 
Ῥγίγαἶνε Ουτο γεγο ἌΓ Ὺ ἀορτλδῖς δηά 
ἀἰάκςι!ς. 

ἐπ ῥεαΐν: ἀπά ῥγνιη ἀπά σρίγἐμα] οησι.) 1. 
Εογ ἴδ σοποιγυςίίοη οὗ ἴῃς ννογάβ. Τἢς ἴἄγοο 
ἀλίϊνοβ ἀγὸ ποῖ ἴο ὃς Ἰοϊπθά ν ἢ ἴπΠῸ ρᾶγς 
τἰσὶρὶς ““δἰηρίηρ " (“ 5ἰηγίης ἐπ᾿ οὗ “ὃ 
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όγ8 

5] ρῚηρ ἢ ρτάᾶσς ἴῃ γοὺγ Πολγίβ ἴο 
τς [νοτάὰ. 

17 Αῃὰ ννηδίβοενογ γε ἀο ἴῃ ννογά 
οΥ ἀφςεά, 40 411] ἰπ τῆς παᾶπὶς οὗ τῇς 
Ιοτὰ |εβυ5, ρἰνίηρ, τῆδηκβ το Οοά 
δηά τῆε Βδίῆεγ ὈῪ ἢιπι. 

Ῥ841Π|5 [ὉΓ (ἄδειν 566 Π|5 ἴο δδ ΠΟΡΟΓ {Π115 
υυιϑεὰ ΜΠ ἃ ἀδίνο) ὅζο.,---δυῖ νυ νυ παῖ 2γε- 
ἐεαε.-- ἴῃ. 411 νυἱϑάοτα, ἴεδοῃίπρ, ἄζα., ΟἹ δ 
ΔπΠοΟΙΠοΓ δγ," ΟΥ “ἐμ ᾿58Π|8, ΠΥ̓ΠΊη5, ϑρισίτυδὶ 
Βοη 5." 11. Εοτ ἴπιε ἀϊδιϊποϊίοη Ὀοίννθεπ {Π656 
ἴἤγοθ νογάβ. (1) “ Ῥϑδιπιβ,᾽ πὸ ἱπϑριγοά 
Ῥρδίτοσ οἵ ἴῃς Ἡοῦτεν σαποη. (2) “ Ηγπιη5,᾿ 
1Π6 οχρσγεϑϑίοῃ οἵ ἴῃς ἤἢδνν βαϊνδίίοη υἰῖθυηρ 
᾿56]  ἴῇ ἃ πονν δϑοῆρ. Δοςοσγάϊηρ ἴο 81. Αὔὖυ- 
ξυπίίης, [ὰ6Ὲ ΗΥ̓ΠΊ τοαυΐϊγο5 ἐῤγέε σοπα ἸΟῺ5 
--ἶκ πιυδῖ 6 σκπρ, ἴἴ πιιδὲ 6 ἴο Οοά, δηὰ ἴἴ 
τηυϑὶ δε φγαίσε. (3) ὠδή ἰ5 ἴἢ6 ΟΠ]Υ ννογά οὗ 
186 ἔτοὺρ ἰουηά ἴπ ἴδε Αρος. (ν. φ: χὶν. 1; 
ΧΥ. 32) “ΝΙΔΟΓ σδηρο οὗ ροοῖις υἱϊογαηςο 
(δὴ ἀϊγεοῖ δάἀάγεβα ἴο ἴπ6ὸ οΙγ "-- δυσὶ, 
6. ὅτ. 85 ἴθ ροεπὶβ ἰηπ Η ογδογι 8" Τ᾽ ορΙ 6, οὗ 
ΚοΌΪε᾽5. " ΟΝ γ βείδη Ὑεαγι (866 [Π6 πηδδίογὶυ 
ἀϊδοιιδδίοη ἴῃ Αγοῦῦ. Τ γος ἢ 5. ὁ ΘΥΠΟΠΥ ΠῚ5 οὗ 
Ν. Το  Ρ. 287.) 

ΤΉΝ «αὐ σγαζό ἱπ γ7ομγ δεαγί: [0 1φὲ 
1ονγά.) “Ογαςς με κἰπεὶηρ ἢ Ἀθασεῖοῖϊ 
ἁἀονοῖΐΐἑξοπ ἴο ἴδ80 Ιογὰ." (δεὸ Νοῖο δἵ 
ἐπὰ οἵ σπαρῖοσ ἴῃ ἀείρηςς οὗ ἴπ6 τοπάδγιηρ.) 
ῬΗγυρίδ ννᾶ8 ῬΓΟΥΕΓΌΪΑΙΥ ἃ ἰδπά οὐ πιυϑίς. 
Α πιιδῖὶς οὗ νὰ ὀχοιϊεπιεηῖ νγὰ5 υϑοά 1η (6 
Ὑνογϑῃΐρ οὗ Ογδεῖο, ἀπά οἵ δαἰδζίοη, [6 Ρἢγγυ- 
δίδη Ὠ ιοηγϑοβ. (ϑίγαῦο, χ. 479.) Ηρηςθ 8ϊῖ. 
Ῥδυὶ πιῆ ὃς [ἢ τόσο δηχίοιιβ [παῖ Ο ἢ γιϑδη 
5ηρίης 5μῃου]ὰ δ6 βυνεεῖ δηὰ ργδοοῖμ) ἰη ἃ ΡΏσγ- 
Ξξίδλη ΟΠυγοῖῦ. Εογ ἃ ἀδὲὸρ ἔδοϊπρ οὗἁἨ δηχιοῖν 
οη ἴδε ρμαγί οὗ ἃ συ ]οῦ ἴῃ πὸ δησιθηῖ ΟΠυτοὴ 
{παῖ βαογθά βδοηρ δβουϊά 6 Ὀοδωτα!, 9566 
(δὲ δίοσυ ἤονν ἱπαῖιυβ Ὀγουρηΐς Ὀάςκ 186 
ΤΟΪοαΥ οὗ δηροὶβ ποδγὰ ἰπ νἱβίοῃ ἴο ἢ 5 
ΟΒυγοὴ δῖ Απίίοοἢ. (δοογαῖθϑ, Ηἰβῖ. νἱ. 8). 
Ηελγίοὶς δἰηρίης 18 ποὶ οίεείςι.: 5ιπρίηξ. 
Απ οἷά εοτηπιοηϊδίοσ ΡΥ οὔδοτνοβ, “ὁ 
ὭΘΥΘΥ τοδα [ἢδϊ ΔΠΥ Οἣς δδηρ υυἱῖδοιϊ υοὶςο :ἢ 
δηἀ ΡΟΓΓΙΠΟΠΕΥ ροϊπίβ ἴο Ῥϑαὶπὶ εχ. 1, “"] 
ὙΨ1}1 ρσαῖβο ἴῃς [ογὰ νυ ΤΥ νΒοΪς Ποαγῖ, ἴῃ 
(ἢε Δ55ΟΥΟΙΥ οὗ ἴπ6 υὑρτὶρῃῖ, ἀπά τη ἴΠ6 σοη- 
«τοραίίοη." ΤῬὍΤΠο Ῥβδι τη 5 ὉΓ1156 ννὰϑ ἴῃ [15 
Πολγῖ (ἐν καρδίᾳ μου---Ἰ ,ΧΧγ, Ὀχῖ τ πλιισῖ 
ἤδνο Ὀδεη νοςδὶ 4150, ἴοσ [ἃ νν85 5:10 ἢ ργδὶϑὲ 85 
5 οἴεγοα ἴῃ ἴῃ6 ““Δ55Έ 0 ]}Υ ̓ δπά “ σοηρτερα- 
Ὀοη." Ὑογείογο ννὰὲ πλυδῖ υπαογοίδπαά ΠΟΘ 
'ἴπ δὲ βοαγί 848 ἴγοπι ἐῤε ῥεαγί, 5ς. ἴῃδῖ ννὸ 
ΔΙῸ ἴο 5ϊης ποῖ ΟΠΪΥ “ἢ πὸ τπουτὰ δῖ 
ψν ἢ τῃ6 Πολτῖ." (Ρεῖϊαρ. ἀρυὰ 5. Η]Ἔσοη. ορῃ. 
ΧΙ. 9οο.) 

ἰο ἐδ Ζογ4.}ὺ ὙΠ θαΐαποε οὗ δι!ποσίΥ ἴῃ 
ὉΠοΙ415 15 ἀραϊπβϑὶ τῆς Τοχῖ. θςο. δηά ἰῃ ἔδυ οι 
οὗ “τὸ Οοά:" ὙΤῖ5 τεδαϊηρ 15 δοςορῖοαά ὉγῪ 
Τιβοποη!ογέ δπὰ Βρ. {ἱμκπιίοοῖ) Βιυῖ 1ῃ6 

ΓσΟΙΟΒΘΙΑΝ, {Π|. [ν. 17-- 20, 

18 ὑνῖνεϑ, ϑι πη γουγβεῖνες ὑπῖο 
ἡϑοὶ οὐ Πυβθδηάϑ, 48 ἰΐ ἰ5 δῖ ἰπ τῇς 

οτά. 
19 Ηυθαηάς, ἰονε γοιγ ννῖνε8, ἀπά 

Ὀς ποῖ δίττεῦ ἀρδιηβῖ [ἢ 6 η]. 
20 ΟΒάγεη, οὔεν γοργ ρᾶγεπῖβ ἴῃ 

ψΠο]ε Ῥαβθδᾶρο 5βῆοννβ ἴπαΐ τῆς προβῖὶς ᾿ιδά 
ΟἸ γίδὶ ἀἸβε ΠΟΥ ἴῃ νον. Εσοπι ᾿ἰϊ. 1.2 ἴο ἵν. 1, 
Οῤνγίοε ἰβ 4}} αηὰ Ἔνεγγννῃογο---Οδγά τ [οΥρῖνος 
Ὧ6 59,11}. 13: Οδγμδ Ῥόδος, γν. 15: γι νοτὰ, 
γι 16; ὥδγμῖ: ὨᾶπΠΊ6, ν. 17 (ςΐ, νν. 18, 2ο, 22, 
211. ἵν. 1, στε (ἢ Ψοτγὰ “1 ογὰ ᾿" ΟσςυΓς 
ἡ τ πι685).. Ννὲ παῖυγα!γ {πὶπκ οὗ Ρ] ην 9 
οἴεη αιοϊορά νογάβ (" βἴαϊο αἴθ δηῖθ Ἰιιςὲπὶ 
σοηνοηλιπῖ, ἐσγηιόπσμε ΟΡΡΠο φμαὶ [χο 
δίεεγε τοἰοη!.") ΟΥ. Τοττι}}. Αροϊορ. 2. Απ 
ΔΠΟΠΥΙΊΟΙ5 νν ΤΙ ΕΓ (ἀδοιϊ Α.Ὁ. 200) 5ρεδκϑβ οἵ 
“ ΒΌΓΝ ρ54Π|8 δηὰ ΠΥΠΊΠ5, νυγ το ΟΥ̓ ἐδπιὶ 
Ὀγοῖδγθη ἔγοπι (ἢ Ὀερίπηΐϊημ, Ἃ5 ἤγτπη ἴδε 
ννογὰ οὗ Οοά, ἴδε (τγὶβῖ, ργοςϊδιπηιης Ηἰπὶ 
Οοά (τὸν λύγον τοῦ Θεοῦ τὸν Χριστὸν ὑμνοῦσι 
θεολογοῦντες). Αριιὰ Ευ5εῦ. " Η. Ε.᾽ ν. 218. 

11.) Αποῖδογ ἰηβίδηςς οὗ 51. Ρδυ}᾽5 νγὰῦ 
οὗ γιης ἴτοτλ ραγίϊσυϊῦ ἀυϊι65 ἴο μοπογαὶ 
ΡΓΪΠΟΙρΙ65 :-τ-ἂϑ 51. [πλὲ5, οα ἴπ6 σΟΠΙΓΑΓΥ, 
ἀεεεπάς ἴτοιῃη βΌΠΕΓΑΙ Ἀχίοσηβ ἴο ῬΑΓΓΟΙΪΔΓ 
ἀυξίοβ. ᾿ 

ἐδγομσ Ηρμ ΤῊΪ5 σοπιεβ ἴῃ, νυ ταις ὰ 
ΕΠρἢ 4515, αἴ ἴπῸὸ εἰἴοβδα οὗ [ἢ15 ραγανταρῆῇ. 
ΤὨγοιιρὴ Οὗγεΐ, ποί---Ἔβ ἴΠ6 (Σο]οβϑίϑπϑ ννεγε 
(ετηρίεα ἴο ἀο---τῆγοι ἢ ἀηρείς (Βοηρο]). [ἢ 
ἰδ. ΟἿΪΥ }ι5ῖ ἴο ηυοῖος ἴδ ἜΧρ]οῖ σἰαϊτεπηοηΐ οὗ 
Εκίίυ5. “1ἡ {μ18 ρίαςς 5[. Ραὺϊὶ ρεου γὶγ ἐχ- 
ΡΓό5565 ἴΠε πηράϊπὶ [Πγοιρ ἢ νν ΙΓ ἢ,---- ἴῃ τἢς 
Ὡλπὴς οὗ ἴῃς [ογὰ [6805---ἰὀγομφ Ηρ» "-- 
Ὀόσδιιδθθ, 88 Ογγϑοβί. ληὰ ὙΠΕΟΡΉγ]. ποῖος, ἣς 
15. νυσιτὴρ ἀραϊηδὶ ἴποσο νν πο ἱηίγοάμος ἀηκγεῖς 
85 πηραϊδίοῦ 5 ΔηἋ ϑδνίοι 5 ἰησοδα οὗ (ΟΠ γιϑῖ." 

18, “ε45.}] 44} ἰ6 ἴο Ὀ6 ἀοπς ἰῃ ἴδε πδπιὸ 
οὗ ἴῃῆς [Ιοτὰ [|[εθ05. (866. ἴπεὸ οἰοηυοσπῖ 
ῬάΞβαρε ἴῃ (μγγβοβῖ) ὙΤ 5 ἔοιπτιβ ἃ πδίιιγαὶ 
ρΡοϊηΐ οὗἉ ἰγαηϑβϑ[οη ἴο ἴῃς ἀοῖ4:}5 οὗἨ ἐνεγγ -ἀδὺ 
[πἴθ. [{|5 ρατῖ οἔ 81. Ραυ 5 ργαςῖῖ αὶ τ᾿εαςσπῖπα 
παῖ τπΠ6 1 ινίπς ογάοσ, ἱπίσγοαιιςοα ἱπῖο ἴ86 
νου] ἃ ὉΥ ΟΠ γί, ἰᾶγ8 1ἴπ6 ϑίσοῃῃ σσᾶβρ οὗ ἰἴς 
ΡΌΓΠΥ ὕροὴ δὶ] πὸ ἱη1  Γ το δ] οη5. οἵ ἴδ6 
[ΔΠΉΠΥ πὰ {Π6 Πουβθῃοϊ ἃ. Ὅῆε δροβῖὶς ποτα 
τα ἢϊ αἰπτοσῖ Ὀ6 βιι ρροβθά ἴο ἢδνθ ἴῃ ἢΪ5 τηϊπὰ 
6 “1χεθ ργθαῖ βδισγβ οὗ στιυζυδὶ τοϊδιίοη, οὗ 
ὙΥΒΙΟἢ ΤΆΤΏΙΪΥ 116 156 σοηϑίγυςϊοα," ἃ5 γίνθη τ 
Ατὶϑι.---ἢυδραηαὰ δηπὰ νυ δ, ραγοπὶ δηὰ ςδιά, 
ΤὨΔϑίοῦ ἂπὰ βεγνδηῖ. Τἤθδα ἃγὸ “1ῆς [Ἃἢτος 
δοπάςβ ουἱΐ οὗ νοὶ ἔδυ ᾿ξ ἰ5 ογχαηϊχοά." 
Ατῖϑε, Ῥοϊτ. 1. 2. 

7ομν ο«υη ὀιωδαπά..) ἘἈΔΙΠΕΥ, ΟΣ Βπ8- 
Ὀδαπᾶπ." 

ΑΒ 11 15 ΕἸΤΊΝ ΤῊΕ [ῸΚΡ.} “11 5 πὶ," 
ἀνῆκεν.  ῬΘΟΙΠ Αγὶν Ο ὁπ] ννογὰ ἔοσ [Πδῖ νυ πο 
18 ΤΊΟΓΔ]ΪΥ Ὀδοοτλίηρ (ἀνῆκον πρέπον (ϑυ1428λ 



ν. 21---25. 

41} τῃϊηρβ: ἴοσγ 18 ἰ5 ννεὶ] ρ]εδϑίηρ 
ὑπο τῆς [,οτα. 

21 Ελίμετγβ, ργόνοκα ποῖ γουγ ςἢ]]- 
ἄγεηῃ 10 ὠμοῦ, ἰεβῖ {ΠῈΥ ὃε ἀϊ8- 
οουγαρεα, 

22 ϑεγνδηΐϑ, ΟὟΘΥ ἰπ 411] τηϊῃρ8 
γ0μ7 τηλϑῖθυβ δοσογαϊηρ ἴὸ τῆς ἢδςϑῃ ; 
ποῖ νυ "ἢ αγἜβαγνίςα, 48 ΠΕ Πρ] Θᾶ56Γ8 ; 
δυϊ ἴῃ δἰηρίοπαϑβ οὗ ἤεδγῖ, ἔδαγίπρ 
Οοά: 

Τῆς ψογὰ οσςσιγβ ἰῃ ἴπ6 Ν. Τὶ. ΟΥ̓ ἴῃ {Π6 
ΕρΙ511ε8 οὗ ἴπ6 σδρίνγ. ΟΥ, Ερδδ8. ν. 4: 
ῬΆΊ]6πι. ν. 8. [ἴ ΠΊΔΥ πᾶν ὕεθη βιιρρεβίο 
ΌΥ ἱπίεγοουγθε ἢ Οεη. ὙΠῈ Αρ. ἴῃ 
δάοριπε ἰξ ρίδςθβ ἰἴ νυν η ἴτπ6 Οσοθρεὶ εἶτο]α 
ΌὈΥ ἴννο ἀνοτάς (ἐν κυρίῳ). 

10. δε ποὶ ὀΐδίογ αφαΐπαὶ ἐδενι.} “ἊΝ οὐκ ποῖ 
γουγβοῖνοβ ὉΡ ἴο διΓΕΓΠοθ5. ἴῃ ΥΟᾺΓ ἔδο ηρ5 
ΟΥ τεϊδιίοηβ ἰονναγάβ {π6πὶ.᾽ 581, Ρδι}}8 ἴθ ἢ - 
ἵπρ ἰ5Θ ἴο ϑΘυρρτοθβ ἴη6 ὈἰτῖοΓηθ585 π᾿ [ῃ6 
ὙΟΓΥ νυν γκίημ8 οὗ ἴῃ Ποασῖ, δηὰ ἴο σβδηρο ἰἴ 
ἰηΐο δυνθεῖῃθϑ8. 

40. Οριάνγεη, οὐδ γομν βαγεηὶς ἐπ αὐ ἐδίηρ:. 
51. Ρι}} 15 ποῖ ἃ (δ31:11|51 ἴῃ ἴη6 πιοάδγῃ 56η56. 
Ης ἀοδϑβ ποῖ οἵἴορ ἴο γϑοοηςῖϊο ἴῆοβθ σοηῇιοῖβ 
Οὗ ΔΡΡΑΓΈΠΕΙΥ ἱηοοηβίϑίθηϊ αἀἰ{165, νν ἢϊσἢ οσςσὰΓ 
ΕΥ̓ΟΓΥΠΕΓΘ ἔγοπιὶ εἰπὸ ἴο {Ππ6,| ἃπᾶὰ πγιιδῖ 
οἴη δὲ ρα η ΠΥ ἔθ] ἴῃ ἃ σοτηπλιηΥ 6556η- 
(ἰΔ]}ν ποαῖῃθη, νυ ΒΙ ἢ ΘῈ ΡΡ Ιο5 ἴῃς ΟΠ γ ἢ νυ ἢ 
σοηνοτίϑ οὐἱ οἵ ἰδοϊαῖοα ἔβπι}} 165. Ηὀ ψουϊὰ 
εἶνε πὸ δαπάϊθ ἔογ βδιιςἢ τθδομῖπρ 85 ἴπμαῖ 
ΓὨϊ ἢ νν5 50 5ἴ ΓΏΪ οοπάεσιηηοά ΌΥ οὐν ἴοτὰ 
(δι. Μαῖί. χν. 31-6). 

2]. ῥγουοΐζε πο γομ οδίάγε 19 ἀπχον]) 
Τῆς ργδείϊςαὶ νυϑάοπη ἂἀπὰ κόθη οὐδϑβογνυδίίοη 
οὗ 5. Ρδ0} ἃγὲ ονίηοθα Υ [18 νοῦβθ. ὙΠοῖς 
18 Δρῖ ἴο θὲ6 δη οἰθπιθηΐ οἵ βἰηδιϊηθϑ5 δηὰ 861- 
Ρἰοαϑίηνς ἴῃ, Ρεγῆδαρϑ, 41} ἢυσηδη Ριιπϑ ἢ Πηεηῖ5, 
δύῃ ἴῃ ἴβοβε οἵ ραγεπῖβ (" ΤΟΥ οἰαοϊεηρα 5 
Αἴοῦ ἐδεὶγ οαὐπ ρέεασωγε"-- Η εὉ. χὶϊ. 10). 
ΕΠΙΩΙ ϑανου Υ, ΟΥ̓ ΤΟΥ γ-ϑονεγγ, οἡ ἴΠ6 ρατῖ 
οὗ ρμαγοηΐϑ, 15 δρί ἴο θερὶπ Ὁ. δγοιιίης θυγϑοῖβ 
οΟὗἨ ἐηβεγ (ἐρεθίζετε) ΜΟΙ ρᾷ55 δινδύ, δπὰ 
οηά Υ υἱζετ!γ Ὀγεδκίησ ἴῃς βσριγιῖ, δπὰ Ἰδανίηρ 
ἃ πιοοά οἵ υἱίογ βαςςϊ ΠΥ πὰ ἀϊδοοιγαμο- 
τηθηΐ (ἀθυμῶσιν). (“ ἔταςσζιι5 Δηϊπλι}8 ροϑί 8 
ἠυνεηίυ5.".--Βεηρο}.) 

22. Υο δ'δνοβ. ΤΠΟΤΕ 15 ἤθγῸ ἃ ἰᾶγοῦ 
ἀενοὶορπιοπὶ οὗ ἴπ6 ἀυ168 οὗ «ἐστι [δὴ οὗ 
ΔΏΥ ΟΙΠΟΓ οἶΔ585. ΤῊΪ5 Ῥγοϊηίποηςε πιδύ νν6]} 
θεὲ δοςουηϊιεά ἔογ ΕΥ̓͂ ἴπ6 Ἰηςἰάοπε οὗ Οποβί ΠΊ15, 
το ἢ πισῖ Πᾶνα θη τηιςῆ ἴῃ δῖ. Ρδι}}8 
που ἢ 7υ5ῖ πονν (ΟΕ ΕρΠ65. νἱ. ς--ο. 

πο «αυἱΐδ᾽ εγε-“ογουϊς..}ὺ ἘΔΙΠοσ ἴῃ ρίυγαὶ, 
ΘΥγ0-.-Βουνΐο9θ8 (ὀφθαλμοδουλείαν) ͵  ΤὍὌὙδὸ 
Τοδαϊης 15 πιυςῃ τηοτὸ ἀἠεμῖ, ἀπά, [πογοίοτο, 
τόσο ΚΟΥ ἴο θ6 ξεηυϊηθ. [ἴ νΟΎῪ ἀρ ἀθ- 

ΓΟΟΙΟΒ5ΙΑ ΝΡ. 11]. 

232 Απά νΠηδίβοενεγ γε ὅο, ἀο 2: 
ΠδΑγϊγ, 48 ἴο [6 [,ογά, ἂδηά ποῖ 
ἀηῖο ΠΊΕ ; 

24 Κπονίηρ τλλῖ οὗ τῆς [Ινογὰ γε 
50] τεςεῖνε τῆς γενγαγά οὗ τῆς ἱπῃεγι- 
Δηςε : ἔογ γε ϑεῦνε τῆς [ογά (ἢ γίϑβι. 

ἃς Βυῖ Πε τῆδῖ ἀοεῖῃ ψγοηρ; 584]]} 
τεςεῖνα ἔογ τῆς ψτοηρ νγὨϊο ἢ ἢς δὴ 
ἄοπε : ἂπαὰ τοτὲ 18 πὸ γδβϑρεοῖ οὗ 
ΡΕΓΒΟΏ8. 

80 1065 ἃ 5ἰδυθ᾽β γερεαϊεά Αςῖβ, ἃ Ἰοηρ “ἐγ16: οὗ 
ἀεδοοίτξι δηὰ ἱτηρογίοςϊς βογνίςςβ. ΤῈ νογὰ 
8. ὈΓΟΌΔΟΪΥ οὗ δῖ. Ρδυ} 5 οννῇ οοίπαρθ, Ὀοίηξ 
ἴουηἀ ΟὨΪΥ ἤογα δηὰ Ερβδβ. νἱ. 6ὅ.{ [ἰ νουϊά 
βίην [παῖ ἴ[μ6 ΟΠ γι βιδη 5᾽ανθθ βῃοιιά ροῦ- 
ἔοστῃ {Ποῖγ ἰ25Κ8, ποῖ ΟὨΪΥ ννἤδθη ἴμοῖν τηδϑῖοῦβ 
γΈΓΘ ρτόβοηΐ δηὰ Ἰοοκίηρ οὐ, δυΐῖ ννῆθη (ἢ 
ΕΓ δῦβοηϊ. (580 Τ ὨΘΟΡΉΥ]. δὰ ΕΡἢ65. νἱ, 6. 

“«ἰπρίοπε. Οὗ δεαγ] ΔΑπ ὠπάδιυϊάεά ὨἨεατί. 

423, 24. 40 ἱΐ α΄ 1ο δὲ ζογά. .. . ἐποαυα 
ἐπηρ δαὶ 97 ἃ Ἰιοτὰ (ὡς τῴ κυρίῳ. ... ὅτε 
ἀπὸ κυρίου). 

25.}] Τα Οοβρεῖ, τ ΔΠ 118 πιοϑβαρο οὗ 
ἢορε δῃά ἰογρίνθηθϑβϑ, [15 ἰηνιδίίοη δηὰ ρῖὸ- 
ΤΏΪ9685 ἴο τγορεπίδηςθ, ἀοεβ ποῖ σόρϑδὶ τῆς 
εἴεσπαὶ Ἰᾶνν οὗ γῆς δηὰ ννγοῆρ. ΔΒοΐδ »ιασίεγ' 
δηά «οἰανε τὸ ἱηοϊυ δὰ ἴῃ 81. Ρδι}5 βοϊεπηη 
ννατηϊην ---(ἢ6 ἰαϊΐογσ, πὸ ἀουδί, Θβρθο δ! ]γ. 
51. Ρδυὶ ννὰ8 πιδά βεηϑβϑίίίνα Ὁγ [6 Ἵσοηάιυςΐ 
οὗ Οπῃαβίπιυ8. 

ἐδέγε ἐξ πὸ γρεεῖ οΥΓ εγ:ο.. “ Τ[ὺ5- 
τἰςα δα5 ἃ ἀουδὶς εὐἀρθὲ. ὝὙδοῖε πιυδῖ 6 
ἃ γεεῤγοσγ Ὀεῖννθεῃ (Πἢ6 τηδϑῖοσῦ δπὰ ϑἰδνδ. 
ΤΒΟ ΡΒΠΟΘΟΡΠΟΙΒ οὗ Οτϑοςο ἴδυρῆῖ, δηὰ ἴῃ 6 
λιν οὗ Ἀοπῃς 8455πι|οά, {πα ἴῃς 5ἰανθ ννὰϑ ἃ 
σδδίῖοὶ. Βυΐ ἃ οδαῖῖο] οουϊὰ ἢᾶνα ηο τὶ 8. 
[11 νοιϊὰά ὃς αδϑιγὰ ἴο ἰδἱκ οὗ ἴγϑδίϊπρ ἃ 
ςἤαῖίο] ἢ υδῖῖςσθ. δῖ. Ῥδϑιυὶ ρἷδοθβ {Π 6] 
ΤΕΪ [ΟΠ 5 πῃ ἃ ἰοϊδὶὶγ ἀϊεγοηῖ χης. [υϑῖϊςς 
δηά δαιυῖν ἀγὸ ἴῃ6 ἐχργεϑϑίοη οὗ ἴῃς Ὠἱνίης 
τηϊπὰ ; Ὧἀπὰ νἱἢ Οοά {ποτὰ 5 πὸ τεϑροοῖ οὗ 
Ῥούβοῦβ. ν πἢ Ηἰπὶ {Π6 οἰΔιτη5 οὗ [ἢ 5ᾶνὸ 
Δ΄Ὲ ἃ5 Γδὰὶ 28 ἴῃ6 οἷδὶπιβ οὗ ἴΠ6 πγδϑίογ. 
ΠροσωποληψΨία, τεβρεςΐ οἵ ΡΘΙ5ΟΠ5, τηΐρ εξ, 
ἴῃ οογίδίη οᾶϑεβ, Ὀ6 οἡ ἴΠ6 5]4ὲ οὗ [πὸ βοοσῦ 
δηά ορργοβϑοά. ([μονϊ χῖχ. τς, 0ΧΧ.) ΤΠογα 
νου Ἱὰ ὃς ἃ ἰοπάδπογυ ἴπ {Πα πιηα οὗ ἴῃ “συνε 
ἴο ἀϑϑυγης {ῃ4ῖ, θεσδυϑ6 (6 προσωπολ. οὗὨ πηδη 
νγ5 ΟἹ ἴΠ6 5,46 οὗ {Π6 τηλϑίοσ, ἴἤθτο πιιιδῖ δ ἃ 
ςογγοβροηάϊηρ προσωπολ. οὗ Οοάὐ οη {πε 546 
οὗἩ 16 οἷανε. ὙΠ18 δ5ϑ:ΠΊΡῈ]ΊΟἢ 18 Τςοττοοίοα 
Ὀγ 81. Ραι)]." (Βρ. ιρμείοοῖ, ΡΌ. 229, 230.) 
Α δἰ κίης ἰπδίδηςθ οὗ βυςἢ ἃ προσωποληψία 
Εὐθῇ ἴῃ ἃ ἴγαϊποὰ ἰθραὶ πιὶπὰ πλὰν Ὁὸ ἔουπά ἴῃ 
(86 πιαηϊΐοϑδὲ πο! πδίοη οὐ ἴπ6 1 ογὰ ΟΠιο 
1 51 ἀϑαϊηβὲ ΕΔ] ϑ δῇ (Κι Ησηγ) 1}., τρὰ 

ατῖ, Αςὶ {0 ϑοθηα 1.) 
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68ο ΟσΟΟΙΟΒΘΙΑΝΘ5. [1Π|. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕῈΒ ουἱ νν. 7, 12, τύ, 19. 

7. ΛΟΝ. ϑενοσαὶ Μδ5 (ἃ, Βι 6,1), Ε, κ᾿), 
[ο]]οννοὰ ὉΥ [,ἀςἢπι., ΤΊΞος., Βρ. Πιὶρπῃτίοοϊ, 
τοδὰ ““ἷἴη [8989 Τΐπ 5.86" (ἐν τούτοις) ὍΤἢῇδ 
Τοχί. θςο. 48, ἤονονοῦ, δοπῖα δχίογηδὶ 
ΔυϊΠοΥγ. “ΝῸ γϑάϑοη ἄρρθᾶγβ ΨῈΥ {π6 
ΔΡροβίϊθ, σρθακίην ἴῃ Ὀοίῃ πιοπιῦθῦβ οὗ [ἢ νεῦβο 
οὗ ἴμο ϑδαπὶὸ {πιπρ, σῃουϊὰ 56 ἴῃ οπθ ἴΠ6 
γείαίευε; δῃὰ ἴῃ ἰδ οἴδοΓ (1η ννῃϊςἢ βοτηθιῃιην 
ΒΙ ΠΊΠΔΥΓ 5 ργεάϊοδῖϊθά οἵ ἴπ6 δαπιθ ϑιδ͵]θς) 
5ιοι]ά ποΐ 56 ἴΠ6 ΡῬεγβοηδὶ ργοηοι (ἐν 
αὐτοῖς) διιξ {π6 ἀδπιοηδίγαϊινο (ἐν τούτοις). 

138. ευέπ ας Οῤγι1.) Τιδο λδηη, δίογεσ, Βρ. 
ΤΠ Ἰρμτίοοϊ, τοδὰ Ζογά (κύριος). Βυῖ {πὸ τοδά- 
ἴῃρ5 οὗ {86 ὑπο] Μ55. ἃγὸ ΠΟΔΓΪΥ ΘΥΘΗΥ 
Ὀαϊαποοά. ὙΠΟΓῈ 566 5 ΠῸ 5.Π1ς!οηΐ γοᾶβϑοῇ 
ἴον ἀδραγίηρ ἴγτοῃ ἴηἢ6 Τεχί. Ἀθοερ. 80 
Τιβοποπηα. ἢ 

16. [{ 15 οὗἩἨ σοηϑι ἀουδῦ]ο ἱπιρογίδηςθ ἴο 65- 
(Δ 158} {}|15 ἱπτογργοίφίοη. 

Τῆδ ἴῆγος σοπαάϊτιοη5 οὗ Ομυγοῦ 5βἰηρίηρς 
δηὰ οὗ ϑβαςγοά βδοὴρ δ΄θ “τὐξείπεις οἵ τοεαὶ 
ἐχργεσείονι; γμίπει. οὗ ἱπαυαγά ἀευοίίοπ; ἀΐγες- 
ἐἰοπ ἴο ἃ ἀϊνὶπο οδ]θςῖ, ὙΠόθε ἴῆγεθ Τσοηάϊ- 
ἘΙΟΠ5 4ΓῸ σοπηργοβϑθα τηἴο {Π15 οἰαβθ. (1) 48 
ἴο ομέαυαγά ἐχργεισίοσ--- ρος ΠΥ, ϑννεεῖὶγ, 
80 85 ἴο μῖνε ρἰθάβυσο δηα ὃδ αἰϊγαςίινο." (ἐν 
χάριτι). (2) Α5 ἴο ἑπευαγά ἀευολέοη---“ Ἠεατί- 
ο1Ὁ (ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν). (1) Α5 19 ἴδε 
Βεὶπσ αὐάγε:ἐά --“ ἴο ἴι6 Τιοτὰ ᾿ (τῷ κυρίῳ). 

ΤὨο εἷὰθ ἴο ἴῃς τοδὶ τηδαηϊηρ οὗ ἴπ6 Ρ845- 
ΒΑ, ἃ5 ΜῸ]|] 85 ἴο ἴῃς δι δῖ]6 ῬΕΓΡΙ ΧΙ Υ͂ οὗ 
Τεδήϊηρθ ΠΕΙῸ, ἰῖι5 ἴο Ὀδασ δῖοι δίο! Υ ἴῃ 
πη ὑπαὶ ἴΠ6 Δροβδίὶθ 15. βρθακίηρ, ποῖ δὲ 4]} 
οὗ Ῥδύβοῃδὶ οὔ ἀοπιδϑϑῖίς, θυζ δἰϊορεῖθοσ οὗ 
Ρυδὶις ἀπά ἐςςοϊ οϑἰαϑιϊςαὶ δ ηρίης, 88 ἃ Οδωγε 
ἄμίν, ἃ Ῥατῖ οὗ ἴμ6ὸ ΟΠυτο ἢ 5 σοτρογαῖς ἰδ, ἃ 
ἀεοϊαγαῖίοη οὗ [6 ρϑᾶσθ δηλοηρ ΠΕΥ ΤΠ] άγοη, 

Φ 

1 Ν ἢδ5 ὁ Θεός, σού, 
2 Τα ἢγβὶ τηδαηίηρ οὗ χάρις ἰ5 [αὶ ὙΠΟ ἢ 

Ὀχίηρβ Ὡ ἰἴ ἸΟΥ, ρῥἰεάβυγα, αἰϊγαοϊίνθηθϑδ ; 
βιδὶ δηά ϑδρϑθοῖδν οἱ τυσγάς (Ἐξος]65. χ. 12; 
δίγᾶς χχὶ. 16; δι. κ|κῈ ἵν. 22; Ερῆμδθβ. ἷἱν. 
29; ὋὍὐοἷοξββ. ἱν. 6); Ὀυΐ αἷοὸ “1Ἰὰ πυοὰ ἀε- 
Ἰεοῖδὶ ἴῃ Ποιηΐϊπα ναὶ το. τον. ἱ. 9; 5. 
χὶν. 2 (Ξεε Βτεΐίβφομβῃ. [ὲχ. Μδη. 441; απτηπι, 
ΟἸΙαν. Ν, Τ᾿ 455). 

5 1 τῇς διρῇ δυϊπογγ οὗ ΒΡ. Τἱρμοος ἰ5 
ἀραϊηϑδὶ [ἢ15 νῖονν, ἴἴἃ 5μου]ά Ὀς6 τειηθπιθετεά (1) 
παὶ ἢς τοδάς ἤεγε ἐν τῇ χάριτι; (2) ἴπαϊ ἴῃ ἷν. 
ς ες οχρίδιης ἴπι|5.: δ 1οἴ γοῦῦ βρεεοῦ Ὀς αἱ- 
ὙγΑ4γ5 ἐν χ. υνἱἱἢ τγάσε, χαυομν, ὶ. εξ. δοςερίδὈϊε- 
π655, Ρ]εαϑ Ὡσ655.᾽ [ἰ 5, οὗ οουγβα, ρίαιῃ {παῖ 
ἵ τῇς τοαάϊδησ Ὀς ἐν τῇ χ. ἴῃε νογάς τηυβὶ 
ΤΘΔΠ “ὁ »γακ." ὍΤῃαε Ὀαΐδηςο οὗ υποῖϊὰ] Μ595. ἰ5 
ἀραϊποὶ ἴπ6 ἀπατίητοιβ χάριτι. 951}}}, Ὀεϑῖαες ἴῃς 
Ὀοαγίηρ οὗ ἴΠ6 οσοηϊοχί, (ῃ Τοχί. ἴἰςς, Ὧδ5 ἰοσ 1ἴ 
ΔΟ δ. Ομ γγϑοβῖ. ἤαπιαθς. ΤΘορΉγ]δοῖ, (Εσαπι. 

4 ἐν ταῖς κι ὰΞ πιοεῖ Μϑϑ,, Ὀυϊ ἴῃς Εδίθοῖς 
δΟΆΘΓΑΙΙΥ οἷϊς (π6 σἰηρυϊαγ, είς ἤοτα βγϑ8, 
44Ἴ τδῖμποσ Ὀεΐονς {1 81, Ῥδὺ] νσ τοῖς ἐν τῇ κ.', 
85 ἰπ Ερὶι. ν. 19. [ἴ 5δυ}15 ἢϊ5 ρμιχρωξε Ὀεῖζο, 

Δη4 ἃ πιόδη5 οὗ οἀϊβοδίίΐοη. ΤῊΘ πογάβ 
{Γηϑ]αῖθα “ βίηρίησ ΜΠ στάςσς "ἢ (ἐν χάριτι 
ἄδοντες) ΓΟΔΙΥ πιόᾶπ “ σσδοεῖι}γ.᾽" (χαριέν- 
τως). 

ΤῊΘΥ τεΐεγ, 285 ἴμεν 50 οὔεη ἀο, ἴο ὈεδιΥ, 
Βτδςείιϊηθ55, Δοσορίδοϊοπθθβ, ἃ5 ἴθ 1 οδϑε 
οἵ {85 ΟΥ̓ βΡεγβοῇβ, θβ ρδοῖα!ν ϑνογά5. σαν η 5, 
ΨΟΓΒ65, ΟΥ̓ νῃ]ςἢ ννῈ ἅγὸ ρ]οαθοά. ὍΤὴθ νογά 
ἅδειν ΑἸννᾶγΒ ἀθποῖθϑ [παῖ ψνῃὶς ἢ 15. τοεα πὰ 
αμάδίο, ἀπὰ ἐν χ. ἅδ. ποδὶ παΐυγα! ν πιεδηϑ 
{παῖ σὴ σᾶη ννίη, τους, δηὰ ρἰθᾶϑο 5ι15- 
σΕρΡΕΌ]6 οαγϑ. 

ΤΠδ σΠΙοῦ ἀγριπιοηϊ σαί: [15 ἡἹονν 15 ἰδὲ 
ἐν ταῖς καρδίαις (1 τἢῃαῖ Ὀ6 τὸ τρις τεδάϊης) 
πίω τηιισῖ--τ- ἐν τῇ καρδίᾳ (1 {παῖ γοδάϊηρ 

δοςορίθα) ουσέῤίγ" ὑλῶν τῆθᾶη ϑοπρθ οὗ 
“ἐ ΥΟΥΒΠΙΡ ΠΊΔΙΠΪΥ οὗἩἨ ἰῃς 5116ηἰ Κὶπά.," (Ηιἢ. 
Μεγογ). Βιιΐ 18 15 ΘΌΓΟΙΥ γοαϑοηδοὶς ἴο τἰπάεγ- 
βίαπά [86 βρῆ γαθο 85 πιθδηΐησ ηοΐ ΟΥ̓ ν ἴΠε 
1105, θυ. ἢ πραγ δηά σοι]. Οἵ. ΕΡΒ65. ν. 19, 
ὙΠ ΕΓΟ καὶ ψάλλοντες ἰ5 Ἰοϊπεά ννῖἢ ἄδοντες, 
δῃηὰ οσδηποῖ νπουΐῖ νἱοϊσησε ὃὈ6 υπάογειοοὰ 
ΤΆΘΓΟΙΥ οὗ ἴῃς ἑπαυαγά. 

ΤὨῊΙ5 τοσορηϊοη οὗ σννθείηθϑς δης ρἰδδϑίηρο 
685, 85 Δη εἰεπηθηΐ ἴο ὕδ αἰπιθὰ δῖ ἴπ ριιδὶὶς 
ὙΝΟΓΒΠΪΡ, 156 ΨΘΓΥ ᾿ἰπἰογοϑίίηρ ἀπά ἱπιροτγῖδηϊ, 
ΘΓ σΑΓΘ [ῸΓ 5:ΠρΊΠς, ἄραῖη, 15 αυϊῖς οὗ ἃ 
Ρίοςα νυ 81. Ρι}}5. ΙΡἢ Ἰάθα] οὗ ννΟΠΛΔΠΙΥ 
δτᾶςε δηά Ὀοδιῖγ ἴῃ γουῖῃ (τ (ΔΟΥ. χὶ. 159), 
ΡΓΙοϑίσ Κα αἰ ἴῃ ἀρὸ (ΤΙζι5 1᾿. 3): ψπῆ 
ἢ]5 τοςορηϊτίοη οὗ {πίηρ8. “Ἰονοὶγ " (ὈΡ}μ]. ἵν. 
3); ὙΠ ΠῚ5. ἀρρθαὶ ἴο ὈΓΙΠΊΔΓΥ τ ϑῖποῖς [ἢ 
δίηςῖθ (1 Ο(ὐοΥ. χὶ. 13}; ΜΙ ἢϊ5. ΠοΥτοσ οὗ 
“ ροηξιπίοη ᾽" ἴη ΡυΌ]ς ννουϑῃ!ρ (ἰδ! ὰ. χὶν. 21}; 
ἢ τε ννοσὰ [ῸΓ ἃ ργᾶνο δῃά τηαγοϑτὶς Βθαυγ 
ἴῃ ΡΌΌ]1ς ϑόγυῖςθ, ἐχργοδϑθὰ ἴὴ τπδῖ γτοδί ἔουη- 
ἀδίίοη - γτυῦγις, εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν, 

Τῆς ἴογπιυΐα ἐν τῇ κ. (Ἡ 6] Ἐπισῖ. ἔτγοπι 4355) 
μᾶς ἴη6 ΟΠΙΪΥ 5εηθε ΨΏΪΟΝ 15 πεγα δρρτγορταῖς, 
νἱ2. ἐσ αμένιο, σι 11} δοροηΐ οὗ πεατ, ΒΥ 
{15 δα άϊτίοη Πὶ5 τεϑάεγα ἃγα νναγηθά, ἴῃ ρα ]ς 
ΟΒυτγοὴ 5ἰηρίησ, ἴο Ἰοῖὶπ ποῖ οἱ ΜῈ ον εεῖ 
δηὰ τὐπδῦϊ]ς νοῖςα (ἐν χάριτι), Ὀὰϊ ΜῈ ρᾶγε 
ἐπλοϊΐοη οὐ πεατῖ, Βυὶ ΔΊ τῃ6 τοδαϊησ ἐν 
ταῖς κι 6 ἅτε δἰπηοξῖ ποοθϑβαγν ἀτίνεη ἴο τλϊηΚ 
οὗ 53|]ςηΐ, βο  αΎΥ πἰηρσίηρ, οὐ τηθηΐαὶ τος ταιίοῃ 
50 ἴο ὁρεδΐκ, απρεαγὶ Ὀν Ὠππιδη εατς (580 τ, 
Ησκ., Μενοῦ). Βαϊ ἄδειν ἰ5. ΠΌΝΟΙ 50 υβοὰ, 
Τῆς ψο]ε γρατίὶςῖρ. Ρτορ. 5 50 ᾿οπόγοηϊ ἃ5 
ἴο ρΡοίῃϊξ οἸδαυν το τμμα οὐϊῥεαίίοπ, Μνϊς ἢ 
οσουἹά οὐἷγ ὑὲ εἤἼεοῖεα ὉΥ Δ !|}}}6 Ἑμδηῖς οὗ 
τποάυϊαϊεά τοοϊδίοη νυν ϊς ἢ οἴποῦα σου ἤᾶγ. 
Ιῃ τῃς ννῇοϊα ρᾶββαρε Ἄνεγυ την ἰεπὰς ἴο ΞΠΟΥ 
ἴηδι 51. "δὰ ννᾶς ποῖ τὨϊπκίησ οὗ 1Π15 ρῆναδϊς 
Κιῃα οἵὗὨ 5ἰηρίηρ, Ὀὰϊ Δ] ορεῖπεῦ οἱ παῖ σοπηπιοῃ 
β5ϑογο ςοὴσ ὈΥ͂ ΜΝ ΠΙΠὮ [ΠΟΥ σου παίαγα]!ν εἀϊν 
ἐᾶςἢ οἴδετν, 5ο ἴμαϊ ἴπ6 ἀοςίγίηε οὗ (Ἀπ κὶ πιρδὶ 
ἢχ 115 ἀν  ] ]]η: -ΡΊᾶσα τῆοσς πὰ τῇογε Ἀσηοῃς 
ἴἸοπὶ (ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν). δδοὸ Βεῖςδε, (ἰοπι. 
Οτιῖ. ἢ. 299, 311, ίοτ ἃ ἢι}} αἰβϑεγίδιίοη οὐ 
[6 ρᾶξβαρε. 



νυ. :--.] 

ἰ014. 40). [ἴ ΠΠ]υϑἴγαῖο8 81. Ῥδι}β νᾺῪ οὗ 
οδυτγίηρ ουἱ δὶ5 οὐνη ργεςερί ἴπαὶ ΟΠ Πσ[ Δ 5 
Οὐρῃξ ἴο Κῆον ἢονν ἴο Απδννοῦ ἐαοῦ “ἰηρίς 
νη (ἰν. 6). [ἴ βῆοννθ πον το ΒΓΔ Πα 
ςοπϑβίἀογεα Ἰἰοοδὶ οἰγουπιδίδηςοβ, δηὰ δαδλρίθα 
Ὧ15 ἰεββϑοπβ ἴο ἴοπι. Ῥηγυρία ννᾶ8 ἃ ἰδηὰ οὗ 
τηυδὶς, Βιιϊῖ [5 τηυδὶς ννβ δρί ἴο δθεςοπὶθ 
(ἢε δοςοιηραηϊσηθηῖ οὗ ἴῃ ραβϑίοπαῖΐς δηὰ 
ὈὨΠΊΔΠΙΥ ᾿νΔΙΠηρ οὗ Αϑίδῃ δαγρθατσπι [ἰ 
μπδὰ Ὀδεη τιου]άφὰ ἔτοτα [18 γ ΓῪ ἢγσί οχἰβίθῃοθ 

ΓσΟΙΟΘ5Ι ΑΝ. ΙΝ. 

ἔγοτῃ ἴδ ἔδηδίςδὶ Ὄχοιοηθηΐ οἵ (6 ἐγεηζίϑὰ 
βοσυΐοεβ οὗ γρεῖὶς δπὰ Ὠοηγϑιι5.32 [1 ΠΙΔΥ͂ 
Ὀς δάἀάερά τῃδῖ 815 Ἰητογρτγεϊδιοη ἢ88 βρεο δ 
ςοπηπιοηάοα ἰἴϑοϊξ ἴο ΔΩ ἢ ννοσὰ ἰΐ 
ΒΟ ΆΓΟΕΪΥ τα πᾶν Ὀδθη οχρεοϊεα ἴο Βπὰ 
ἴδνουγ. 

19. μὴ πικραίνεσθε. ὙΤἢο πιϊά ας 15 ιιϑοὰ 
ἰκὸ Νιρῇ. οὐ Ηρ. ἱπ Ηροῦγονν ἴο ἀδϑοσὶδα 
186 ννογκίηρ οὗ ἴῃ6 ἴῆποῦγ δεἼς(οῃβ (πάθη). 

ΓΗΑΡΤῈΚΒΚ ΙΝ. 

: 4.1“ ἐχλογίείά ἑλέρε ο δὲ μγυέη ἐμ 2γαγέγ, 
5 10 τυαίξ τυὐἱπεῖν ἱσιναγα ἑλενε ἐλαΐ γέ μοὶ 
͵)εΐ εοριό ἴο ἦς ἐγμέ ἐμοτυέκάρε οΥΓ Ολγσί, 
10 .“7ὲ «αἰμέρά ἐδένε, αμα τοέξ σά λένε αὔΐ 
2γονῥεγ . 

ΑΥΤΈΕ ΚΘ, γίνε υπἴο γον 8εῖ- 
νδηῖβ τῃδῖ ννῃ !]ς ἢ 15 1υ8ῖ ΔπᾺ 

ἐαιαὶ ; Κποννίηρ παῖ γε α͵50 ἢᾶνε ἃ 
ἀβῖεγ ἰῇ ἤδάνεῃ. 

2 Οὐοπτείηυςα ἰῃ ῥγάγεγ, Δπά ννδίοῃ 
ἴῃ τῆς 58πι6ὲ ϑν ἢ τῆδη Κϑρινίπρ ; 

4. νΊΈΠΑ] ργαγίπρ 4ἰ8ο ἔοσ υ5, ἴῃδῖ 
(ὐοά ψοιυϊὰά ορεὴ υὑπῖο υβ ἃ ἀοοΥ οὗ 
αττογάησα, ἴο βρεὰκ ἴΠ6 πιγϑίοσυ οὗ 
Ομ βῖ, ἔογ ψῃϊςἢ 1 4πὶ αἷ8ο ἴῃ Ὀοπάβϑ ; 

4 ἼΤπαῖ 1 πλᾶὺ πιᾶκα ἰξ πιδηϊξαβῖ, 
ἃ5 1 οὐρῇϊ ἴο βρεᾶκ. 

ς ἿΝ αἱκ ἴῃ ννὶβάοῃι τονναγὰ τῆεπὶ 
τῆδῖ ἀγα υννἱτπουζ, γεἀςαπιηρ ἴῃ 6 τἰπ|6. 

1. γίνε μρῖο γομῦ 818 08.) “ ΕχΒΙδΙς οη 
γουΓ ραΓγῖβ " (Βρ. δ ῃιοοί). 

Ὡ. «υαἱερ. ΡΥΔΥΘΥΙ ἰ5 ἃ «υογᾷ, ἀδτηδηάϊην 
τπουρμῖ, σᾶγο, ἀπά ρῥγεραγδίίοη. “ΔΝ ογὰ 8 
σὐἱὰπουῖ του 5 ΠΟΥΟΥ ἴο ἤθάυθη σο." 

8. . ἀοον οΓ κίίεγαπες.) “Δ ἀἄοοῦ ἴογ ἴῃ6 
ποτὰ" ἴο Ρ858 [ἤσγοιυῆ; οἴ, τ (οτ. χνὶ. 9; 
 ΟοΥ. ᾿᾿. 12. [ἰὴ ἴδὸ τυβῆὴ δηὰ Ῥγεβ8 οὗ 
τπουρῃῖ, [86 ἐετογοὰ Οὐοϑρεὶ δεεῖηβ ἴο δὲ 
αἰπιοβί Ἰἀθπτιποὰ ἢ τῆς ἐετογοὰ ΑΡροβίϊα. 
(ϑεςε δέδεμαι αἵ {πε εηά οὗ ἴῃ νεγ56.) “Ὅῇθ 
τογὰ "ἢ 15 ἃ σἀρῖνο ἢ Πἰπι. ὙΠΟΥ ἅῖὸ ἴο 
Ργᾶὺ ἴῃμαῖ Οοὰ ψνουϊὰ ορεη Ὀείογο Ἀἰπὶ ἃ ἀοοῦ, 
τηαῖ τὴ6 πηρτγιϑοηθα ννοσγά ΤΏΔΥ ἢ855 ΤἸγου ἢ, 
δηά βροϑθά οηναγά, ((ὗ 2 Τίπι 1.9; Δ 
Ἴδ658. {|. 1.) 

δ. ἐῤε»ι δαί ἀγὸ «υἱδομ..Ἱ Ὅδε ἴδοδηϊοδὶ 
ἴΟΣΤΩ ἔοΓ ρΟΙΒΟΠ5 οΟὐ51:46 [6 ραᾳ]6 οὕῃς ΟΒυσοΣ 
(1 Οοτ. νυ. 12, 13}.-.-5ε6 ϑοδοιίρεη οἡ 1 (οσ. 
Υ. 12. 

γεάεεριη ἐδε ἐἰρι9.1 “Βυγίηρ υρ 16 ΟΡ» 
ῬογίπδΣὶιγ." Α ππείδρῃοσ κε ἔτοτη τηδτ - 
σΔΩΌ]ε 16. ““ ΒΑΡΕΙΙ͂Υ Ρυγοδαβίηρ, 45 ἴἴ νοσο, 

} Φρυγίοις ἔτυχον Φρυγίοισι νόμοι --- 
βαρβάροις νόμοισι. 

Ευπρ. Οτεβῖ, 1426-1420. 
βάρβαροις λέγουσιν αἰαῖ 
᾿Ασιάδι φωνῇ.---7Τὀεΐ, 1305. 

5 ὁ Πρόκλος φησὶ τήν μὲν Δώρεα ἁρμονίαν εἰς 
παιδείαν ἐξαρκεῖν ὡς καταστηματικήν (ἰετηρεταῖς, 
τοβίγα πε) τὴν δὲ Φρύγιον εἰς ἱερὰ καὶ ἐνθεασμοὺς 
ὡς ἐκσστατικὴν (“ΤΏς ῬὨγΥσίΔη 5ἰγαίῃ ννᾶβ 
δάδρίςα (οΥ Ξδοσεὰ σἴεβ αηὰ ἰαπαῖϊςαὶ Ἔχοϊοτ θη ΐβ, 
Ὀεϊηρ οἵ αἰπιοβὶ ἐτοηζίεά ν]άμ 655 "᾽).--- δελοίία. 
ἐς ῥαί. Κορ. ἰλι, (3994, εὐϊι, 51210.). 

δδοῖ ροϊάθη ορρογίυηγ ἔοσ Βεϊρίηρ ἔογυνασὰ 
[86 οδιι8εὲ οὗ Ομ γϑδῖ." (καιρὸν, ποῖ χρόνον.) 

Θ. Ζεῖ γομγ “ρεεορ δὲ αἰτυαᾶν «υἱδ' σγαςε. 
ἐν χάριτι (ταῖμογ 2 εαυίης, δοςερίδοϊο, χαριέν- 
τως, ἃ5 8.0ΓΔ, ||]. 16.) 

“εσπονεῖ «αὐ «αὦἢὃ] ΝΕΙΒΕΓ ἰπϑιρίὰ 
Ποιη πο ρἶδοθ, ὩΟΥΓ σοΙΤρῖ Ρἰθαϑδηῖγ. ὍΠ6 
ἈΡοϑβῖ!ε 15 ποῖ βροακίπρ οὗ “ες, Ὀυϊ οὗ “«αεγὶ- 
, ειαὶ 5α]ῖ: ποῖ οὗ «υἱέ, Ὀυϊ οὗ «απειγ. Ηδ 
Τοίε 5 ἴο ἴδε ἰηὐαποίίοη οὗ {πὸ ἴδανν.----“ νυν ἢ 4}} 
{πὴ6 οὔἴεγιηρβ ἴποὺ 5μαὶῖϊ οὔοσ 5δ]ῖ" (1 εν. 
᾿. 12). “Τ,εἴ 41} γοιγ σοηνογβδίίοῃ Ὁδ, 845 ἴΐ 
ὑγοΓο, οοηΐοτιηθὰ ἴο ἴπδῖ ᾿π]αποϊίοη. [,εἰ [ἢ 
6 δὴ οδ]αίίοῃ ἴο Οοά, βεαβοηθά νυ 86 
βριγιτιιδὶ δας οὶ Ηδ σεαυῖγεβ." ὅδ ἤἢγϑ 
οἰοσλθης ἴῃ ἴῃς ἰάθα 5 ἴπε ρογςοοϊδιίοη οὗ 
ΒΡΟΘΟΝ ΌΥ ἴῃς ΠΟΪΥ, ΡΟΣ Πρ, 561 }πϑλοσ της 
ἰηῆυσπος οὗ [πε ϑριγιῖ. ὙὍῆὴς ἱπιογργοϊδιοῃ 
εἴνθη ΒΥ οἱἵγ [ογὰ ἴο ἴδε 5υπιδοὶ οὗ 5αἱῖ 
᾿δὰ ραϑϑοὰ ἰηΐο ἴπῸ νοςδυιυ αγυ οὗ (ἢ ΓΙ 5. 14Π8. 
(αἢ. 85... Μαῖϊζ. ν. 11; δῖ. Μαγκ ᾿ἴχ. 49, 5ο; 
δ(. [ὑΚὸ χίν. 34.) ΤῊς ςοηβεαιεπος οὗὨ (ἢ]18 
νν}}}, πὸ ἀοιδῖ, Ὀ6 τμαῖ 1ἴ νν}}} πανς ἴἢοβὸ 
ΒΟΟΟΠΟΔΙΎ 404 }1{|Ὶ68 σοΠΟΓΑΪΥ ὑπάοτοϊοοα ὈΥ͂ 

8 ΡΊρ ἀεχίογϊαϊα αὐδὸ ρταῖα εἰΐ, εἴ Ξυᾶ 
τα] Παῖς ρῥ᾽δοοαῖ δα πογθυβ" ((αἰνη). “ Μιΐ 
ροὶβι! οἰθη, ᾿ Ὁ] με 1, Ἰεάδη ᾽" ([«ατ]ετῦ). “ Εὐ- 
σχημόνως, 5ἴης σοηῃπιΞίοηο ᾿ἢ (Μο]Δηο μι }.). 80 
Βεζα, Τῆς βὁῃδάς οὗ τπδδηὶηρ ρσίνεῃ Ὁγ Εξίϊαβ 
δ ρεου]ίασ, “σατα τοεῥίαίε ερίγίώδα  ϊ, 55. Θοτα τ 
4ὺϊ δυάϊυηῖ᾽" (11. 0832). Οπ τε ν ο]ς, 1ἴ ΤᾺΔΥ͂ 
Ὀε 5αἱά τμαῖ τῆς ἕλος Ἰπιεγρτγεϊδιϊοη 15. ΠΊΔΙ ΠΥ 
βυρροτίεα ΟΥ̓ οτγτἴο5 οὗἉ ἀρ εἰ-εσεύλείίς ΠΟΤΑΥΛΒΙ ΟΏΒ. 
Απιοηρ ἀποιδηῖ τ το γ5, ἰἴ5 ΟΠ ]Θ ΒΡ ΡΟΙΕΙ 5ΘΕΙΏΒ 
ἴο Ὀε ΤΠΟοΟΡγ]Δοῖ. 

63ι 
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6 1,εἴ γουγ 8ρεες ἢ! δὲ αἰννὰν ἢ 
φίλος, βελδοπεά ψἱ δαὶς, (δῖ γα 
ΤΩΔΥ ΚΠΟΥ ον γα οὐρῆϊ ἴο ΔῆϑυΕΥ 
ΕνΘΙ πΊδη. 

7 ΑἹΙ τὰν δία 8384}1] Τ γοδίςυβ ἀ46- 
εἶδε υπῖο γου, τὐὴο 'ς ἃ δεϊονεά 
Ὀτγοίμεγ, δπά ἃ ἐδιτηξαι] πλϊηἰδῖεγ δηά 
[ε]]οννβεσνδηῖ ἰη τῆ6 ],οτά : 

8 ΝΒοΙι 1 πᾶνε βεηΐ ὑπο γου ἔογ 
ἴῃε 5δπὴηθ ρυγροβε, τῃδί ἢς πηρῃς Κηονν 
γουγ εβίδία, ληά σοπγίογί γουγ ᾿ελγίβ ; 

ο ΝΙΝ Οπεβίπιυϑ, 4 ἐλ] ἀπά 
Ὀεϊονεά Ὀγοίμεσ, ψὴ0 15. ὁμ6 οἱ γοιι. 
ὙὝΠΔΠΕΥ 514}1} παῖε Κπόννῃ ὑπῖο γοὺ 
411 τϊηρ5 ννϊςἢ ἄγ ἄπο Ἠετα. 

ΙΟ ΑΥἸδίδγοῃιι5 ΠΥ ἐδ] ]ονν ΓΙ ΒΟΠΟΓ 
54 τε γου, ἀηά Μάδτγοιι8, 5ἰβῖεσ᾽ 5 80η 

Βα ὶ(--ἰ(Πδῖ 1 11 δ6 ννῖϑδε ἀπά ρυπροηΐ, ΡυΓΣΕ 
δηὰ ροαϑαηῖ.0 [ἴῖζ νγαὰβ ΒΏΘΙΥ 5αϊά Ὁγ Μτγ. 
Ἀοδετί Ηδὶϊ οὗ ἃ ἔπ θηά---" ἢ6 ννᾶ5 ΨΥ ; Ὀυΐ 
Ἦ15 5411168 ΠΟΥΘΓ οοβῖ ἃ δδἰηΐ ἃ 51:6}, ΟΥ̓ 8 
ΥἱΓρΡΊη ἃ δ] 5}. ΕῸΥ ἀι168 οὗ “ρεέοϑ, ἀπά 
{πεῖν ἱπιροσίδηςο, ςξ, 51. [4π|65 1. 2ό. 

ῥοαυ γε ομ σὲ ἰο ἀπραυεγ ἐΌεγ. »ιαπ.}] ἘΒΟᾺ 
δὶ 519 δὲ (ἑνὶ ἑκάστῳ. ὙΠ ΕΙΓ Θροθςἢ ἰ5 ποῖ 
ἴο Ὀ6 νάριὶιο δπαὶ ἀδοϊαπιδίογγ, διιῖ ἴο δε ἃρ- 
ΡῬγορτίδῖς ἴο ἴπ6 ἱπάϊνίάι4]19 ἴο ποσὰ ἰΐ 15 
τἰάτγοβθοά, ἴο {πεῖν τναηῖβ δηα ἔδοϊηρβ. “Ἶη 
ΟΠῈ ΨΑΥ ἴο Ῥαρδῆϑ, ἰῆ ἃποῖπεν ἴο [ἐνν5, ἰῇ 
ΔΠΟΙΒΕΙ ἴο δεγεῖιοβ." (Ρεῖᾶαρ. ἂρ. Ηϊδγοῃ. 
ΧΙ. 9οοι.) Απάὰ νῇϊῇ ϑιπλ]Γ ναγΊΥ δηά 
ἢἴηπα55 ἰῇ Ἔὐ ΤΥ οἵδου τοϊδιίοη. (8ε6 ΟἾγγβο9- 
τοτηβ δα ὙΔΌΪΥ νψν1586 ἐχρδηβίοη οὗ 15 ἴθχί.) 

7, 8, 9. Τρερίεμς, . .. «υδοπ 1 ῥᾳυε “ἐπί 
(ερ ϑίοίαγυ δου βῖ) ὠσο γομ.}] ΤΥςδίςσιι5, ἃ Π8- 
ἔνε οὗ ΡγΓο-ςοηβυ 1. Α5ϊ8, ροβϑι Οἱγ οὗ Ερθθβιυβ 
(Λεῖδ χχ. 4; 2 ΤΊ πη. ἵν. 12). Ηδ [5 δεϑδοςϊαίοα 
πὰ 851. δὶ οὐ ἴχτοθ αἰβογοηΐς Οσοδϑί 8, 
(1) δὲ εἰοβο οὗ γα πλ5ϑ ΟἼΔΓΥ ἸΟΌΓΏΕΘΥ, Α.Ὁ. 58 
(ΑΔ-εῖϑ χχ. 4): (2) δὲ Π8 {ἰπῆ6 ἤδη [ἢ}15 Εἰ ρ᾿ 5116 
νν58 νυ η, Α.Ὁ. ὅλ, 61: (3) ἰονναγὰβ {Π6 
εἶοδο οἵ 51. Ρδι}} 5 1ἴ6 (αρουΐϊ Α.}. 67). (1 Τίπι. 
ἵν. 12; ΤΊ[Β 111. 12.) (Εγοπι ΒΡ. Πὶρδίξοοῖ, 
ΡΡ. 233, 234.) 
Δ ἢ τορασγά ἴο βοπάϊηρ ἰεϊίογβ, ἴξ νν1}} Ό6 

Ὀογηθ ἴῃ πιϊηά (παῖ, ὑπάοσ ἴη6 Βοπηδη 6ηι- 
Ῥίγο, [ποτ ΈΓῈ ἢῸ ροβίδὶ 6ϑίδὈ] 5 πηθη 18 ἔῸΓ 
ΟΑΣΤΥ ΠΡ Γναῖος ἰεϊογϑ ν ΠῊ γορυϊαγιῖγ. (Μ. 
 Ἀρηδῃ γεΐεσβ ἴο (ἱς. " λὰ Εδπι. 111. ο, χυ. 17, 
ΧΥ. 5,21; “δὰ Αἰ. 1. ς, 11. 7: ΡΊ]Ιη. "Ερ!5:.᾽ 1... 12, 
1], 2,1Χ. 28 ; 56η66, " ΕΡΙ51.᾽ 1... ; α]50 ἴο Εογοο]- 
11πὶ|, υηάογ ἴΠ6 ννογὰ 2αϑεαγέμ, ἀπά ἴο Ναυάεϊξ, 
“Μέῃι. ἐς Ἰ᾿Αςδά. ἀ65 [Π50τ]ρ.᾽ Τ. χχὶϊ. ρασί 2, 
ῬΡ. 166 “εφᾳ. Ἀεηλη, “51. ΡΔι},᾽ Ρ. 228, ποῖς 3.) 
Ἐνογυιίηρ οὗ τη 69} Κιηά ννᾶὰ5 ἀόῆθ, ἃ5 δη 
ΟΟσοδϑίοηδὶ Ορροσγί μη {Υ ργοβεηϊθα ἰἴβοὶξ, οὐ ὉΥ͂ 
ΕΧΡΓο85. 8ῖ. Ρδὺ] ννᾶ8 ἴδ ΟὈἸ ρα, ἰῃ ἢ15 

ΟσΟΙΟΘΘΊΙΑΝΘ5. ΙΝ. [ν. 6---ἰ2. 

ἴο ΒΑγπδραβ, (τουσληρ σγποηλ γέ τα- 
ςεἰνεα ςοπηπιδπαπηεηῖβ : 1Γ ἢδ Τοπια 
υηῖο χου, τεςεῖνο Ὠΐπ ;) 

11 Απά 7εβυ8, ψ Ὡς ἢ 18 ςδ]]εὰ 
]υβῖυβ, νγῆο δε οὗ τῆς οἰγουπιοϊβίοη. 
ἼΠεβ6. ΟἿΪΥ δγό μῖν [ε]]οννυνόγίκοτβ 
υπηἴο τε Κίηράοπι οὗ (σά, ψΒΙςὴ 
ἢανε Ὀδεη ἃ οοπιίοσι υΠῃϊἴο Π16. 

12 Ἐρδρῆγαϑθ, ψγῇῆο ἰ8 δγ6 οὗ γου, ἃ 
βαγνδηῖ οὐ (ΟἸτγίβῖ, βαϊυτεῖῃ γου, 4]- 
νΑγ5 "Δθουπηρ, ἔεγνεμτ! ἔῸγ γου ἴῃ κοι, σε 
ΡΓΑγοΥβ, ἴδ γὰ ΤῊΔΥ 5ϊδλπα ρετίεςϊ τς 
δηά 'ςοιηρίεῖε Ἰη 411 τλε νψ}}} οὗ (ὐοά. 

11 Εογ] Ὀεᾶγ ἢϊπὶ τεςογά, τῆλ ἢς 
ἤδῖῃ ἃ ργθαῖ Ζεδὶ [οσ γοιι, δΔπα τῆεπὶ 
ἐδαὶ γε θὰ Ἰ,δοάΐϊςεα, διά τῆεπὶ ἰῃ 
ΗϊετᾶροἹ 8. 

Β]Ροσ  πΐοπάθηςο οὗ (Π6 σῆυγοβο5, ἴο Ὀτίηρ πὶ 
Ὠἰπὶ Ῥεβοῆβ ννδο ἀἰβομβαγρεοὰ (6 ἀυιϊ65 οἵ 
σΟΥΓΊΟΓ5. Α βγϑίετῃ οἵ σοσγοβροηάδηςζο οχἰςῖοα, 
δ [ἢ {π|ς, Ὀεΐννθθη (ἢ6 [νυν δῇ βυπαρορασδ: 
[ΠΟΥ δά ἃ 5ρεςῖδὶ] οὔϊοείαὶ γῆοβο ἀυτγ 1ξ νγᾶς 
ἴο ϑσυρεσγπίεηα [5 σοστεβροηάρηςσ. 

9. Τνεῤίομς «αυἱ δ Ομ.) “ ΤῊς πο 
ὨΔΙΊ68 ΟΟΟῸΣ ἰῃ ΡΓΟΧΙΠΆΠΥ 1π δοῖα ῬΒτγείδη 
᾿0ϑο στ ρ[οη5. (Βρ. Πὶρἴοοι.) 

ΤἼΘ γεεονριοη α!οη οἵ Ο ποβί πηι (ν. 9) ἴὲ 
ΥΟΥΥ͂ ἴεπεγΓ δηά {μουρπῖξα!. [τ πνου]ὰ ὃς 
τὰ ἢ ηφεάδά 1 δι ἢ ἃ (8986. 

10. 11. Οη Ατσίβίδγομιιβ, Μάᾶσγουβϑ, [6β03 
[υδβίυ8, 5ε6 [ηϊτοά. 

Μαγες ἐδεὲ οοπεῖπ οΓ Βαγπαδα:.ἢ (ο- 
[ΑΙ ποῖ “Ὡοριονγ ̓  45 πῃ αν. ΤῊ νυᾶ8 
(ῃ6 ἰαΐεγ υϑᾶρεὲ οὗ ΒγΖαηίίϊπε ἰᾶνσ.0 ΤῆδἊ 
ποίϊςα ἤεῦὸ ἴγονν5 ἴσῃ ὕροη Αςῖς χν. 17, 
δηὰ ρῖνο8 ἃ πδῖυγαὶϊ ὀχρίδηδίίοη οὗ Βαγηδθδϑ' 
Ραγ Δ ΠΥ ἕοσ Μαγκ. ὙΠΕΓε 5 ϑοπιείηρ ΥΕΤΥ͂ 
Ρἰεδϑίηρ ἴῃ (ῃ6 5 ΓΙ Κι ΣῪ Κιηὰ ἴοης τονγαγάϑ8 
Μαγὶκ οὗ 118 ραϑϑᾶρε δπὰ οὗ 2 ΤιΟΙΩΥ ἱν. 
11. “Ἰη {Π6 γεᾶσγ 62 Μαγκ, [6 Ὡθᾶγ γοϊδίϊτο 
οἔ Βαγπηδῦδϑ, δηὰ Ἴοπιρδηίοη οὗ ἢ ΐβ ἸουΓῃεγ, 
νγ5 Δραίῃ ἴῃ ἴδ6 5Ο(ΕΙ͂ οὗ δι} ((οἱοββ. 
ἷν. 10); ἤθῆσθ ἍΘ ΠΊΔΥ ἱηΐογ ταὶ δἱ [πδὶ 
ἀαῖε Βαττιαδας τνναῶὴβ ἀεϑδ. ὙὍῆῈ βαπηθ ἱπ[ο1- 
Θηςς ΠΙΔΥ͂ θ6 ἀγανγῃ ἤτοπὶ 1 Ρεΐεγ ν. 13, δὰ 
2 ΤΊΓΠη. ἵν. 11. ΑἸεδχαπάεσσ, ἃ το Κ οὗ Ογρσγυβ8 
(οὗ ἴπ6 δῖ} οΥὁ οἵῃ Τεπίυτυ), ἰῃ ἃ ράπεργης 
ὈΡΟῚ Βαγηδθαβ, δϑϑὶρΏβ 5 τπηλγίγγάοπι ἴο ἃ 
ἀδῖθ βοιβενογα δεΐννθοεη ἴΠῸ ὙΟΑΓΒ ς 3--57" 
(Η εξεϊε, “Ῥσοΐερ. Ερίϑι. 81. Βαγη.᾽ υἱῖ. ; ςἔ 
“1045 ϑεῃάϑβομγεί θη ἀδ5 Αροβὶ. Βαγηδθδϑ, ρρ. 
231 “εφᾳ.) Δ 159). 

ἐομεῤῥὶπ «υδοηι γ6 γχεζονυεά εονερισπανεν 
(ἴο [ηϊ5 εἴεςϊ, νἱ2.}: ἐ δε εονρεδ μσεῖο γομ. γεοξί Ἢ 
ῥί»ι.) ὙΒβεοάογεϊ πιριηίδιη5 ἔτοτλ [Π|8 τδδὲ 
δὲ. δι] ννᾶ8 ῬΡογβϑοηδιν κΚηονῃ ἴο {μ6 (Δοΐοθ-» 

οι, Ια 



γ. 14---18.] 

14. [μκε, τῆς Ὀεϊονεά ρῃγοίςίδη, 
δηά [)επηλ5, ρτεεῖ γου. 

Ὶ1ς δϑαίυιϊε τὴς Ὀγεϊθγθη ψῃϊο ἢ δτὸ 
ἴῃ 1,λοάϊςεᾶ, ἀπά Νγρἢδς, δηά τἢς 
σὔυγοῦ ψ ΒΘ 8 ἴῃ ἢ]8 Ὠοιιβ6. 

16 Απά ψβεη {πὶ8 ἀρ 8616 ἰ8 γεδὰ 
διηοηρ του, οάι156 (δῖ 1 δ6 γεδά ]95ο0 
ἴη τῆε σἤυτοῦ οὗ τῆς Ϊ,δοάϊςοδῃβ : 

ΠσΟΙΟΘΘΙΑΝΕΘ, ΙΝ. 

Αηά τπδί γα [ἰκεννῖίβα τγελὰ τῆς δρῥτεζ 
ἔτοπχ [,λοάϊςδδ. 

17 Απά 81Υ ἴο Ατοδίρρυβ, Τακο 
Παρὰ το [δε πιϊηἰβϑῖγν ἢ ἢ του ἢιαβὶ 
γεοαίνοά ἴῃ τῆς [οτά, τῃδὲ που (1Π] τ. 

18 ΤῊς 54] υϊδτίοη ὉΥ ἴῃς Παπά οὗ 
τς Ραμ]. ἘΠΊ ΠΊθΕΓ ΤΥ θοπάβ. 
τᾶς δὲ ἢ γου. Απιεη. 

δ'ἴδῃ58. “ΤῊΪβ ργονθβ (δῖ ἢς μδά 86 (θη. 
Αὔεῦ ἴΠε ἀϊγοςοη σοποοσηίηρ Ματκ (Αςῖβ 
Χν. 39) Π6 ὕοτο πε ψοσγὰ ἴἰο Ρηγγρία. Ῥσγοῦ- 
ΔΌΪΥ, ᾿δογείογε, ἢθ (ἤθη ρᾶνθ ἴβεϑθ οομχηδηά- 
ταθηῖβ ἀδουΐϊ Μαγκ. ΟΜ γγϑοβίοιῃ βυρξεϑῖβ 
[Πδῖ ΠΟΥ ΤΏΔΥ πδτα τεςοοϊνοὰ {μ6 αἰγεοοίίοηβ 
ἔἴτοπιὶ Βαγηδθαβ. ὅ6ε6 Ὑδεοάογε οἵ Μορβυ- 
εβίδ, γο]. 1. 308, 3099 (οἀϊ, ϑυνεῖθ). 

αὐϑὸ αγε ἔτοτα ἰδὲ εἰγεμρηείοπ. οἱ ὄντες 
ἐκ περιτομῆς) Ηδεῦτοεν, ΕΟ τἰβιίδηβ, σοηγοσῖβ 
ἔγοται [υἀδίϑπι. 

«υδίιο ῥαυε δεομ) οἵτινες, ῬΟΙΒΟΩΒ οὗ ἃ 
εἶα... «υδο----οὶης “ὠμοῦ ας ῥαυε ὀεεη. 

12. Ἐραρῆγαβ ψἢ0ὺ 8 οπθ οἵ γου, (ὁ ἐξ 
ὑμῶν) 2.ε. θεϊΪοηρίπρ ἴο (οϊοββθ. “Υν Ββαίΐονον 
ΒΟΙΎΟΘ ΠΊΔΥ ἤᾶνε ὕδθεη τοπάογρα δὲ (οἱοββα 
ΟΥ̓ ΡἈΙΠΕπιοη, οΟΓΥ ΌΥ ΝΥταρμαβ δἱ [,δοάϊςδᾶ, 
ἴϊ νγὰ8 ἴο ΕΡΑρὮγαβ ὀβϑρθοὶδ!ν τῆδὲ 411 [γος 
ο68 ννογε ἱπάθίθα ἔογ {πεὶγ Κηον]οάρο οὗ 
πε Οοβρθὶ. ὙΒουρὴ πὸ ννὰ5 ἃ (οϊοββίδη ὉΥ͂ 
διτῖδ, ἴῃς ἕδγνεπου οὗ ἢ18 ργάγοτ δηὰ [ἢς 
ΘΠΊΟΓΡΈΠΟΥ͂ οὗ ἩΣ δ1ε ΔῈ ΓΟρΡΓεβοηϊθα 88 6χσ 
τοίη δαυδ}ν ἴο 1,δοάϊςοα ἀπά Ηϊογαροἶβ. 
[18 οὐνίοιιβ ἴπαξ δ Ἰοοκοὰ ὕροη δἰ πιβ6} ἃ5 
ΓΟΒΡΟηβὉ]6 ἔου [86 5ρίγίζιιδὶ νυν} }}- δοίην οὗ 8}} 
Αἰ Κε." (Βρ. 1ιἱεμεοοῖ, Ρ. 31.) 

εογπρίε!ε] οὐ (ΠΥ ρῬοσθπαδὰοὰ. 

18, α “τγεαί σεαϊ ῬτΟΌΔΟΪΝ “ρτεαδῖ 
ἸαΌοτ τ᾽ (πόνον ἢ Α Β Ὁ Ὁ δὲ. ὅ8ο ΤΙ5ο"- 
ἐπά., Βρ. 1ἰρμοοῦλ. 

ἐῤῥοη δαὶ αγὸ ἐπ Ζαοάϊεεα, ἀπά 1δεηὶ ἐπ 
Ἡϊβγαωῤοί ἡ “ὍΘ ἴννο ἴοννῃβ δὰ 50 οἷοβἊ 
ἴηῖΐ ψἴο ΠΙΑΥ ννῈ}]] βιρροθο ἴπαΐ ἴῃ βδπηδ 
Ε Ι5116 βεγνοὰ ἔογ Ὀοΐῃ. 51. διυὶ Ἰοὶπ5 ποτὰ 
ἴῃ ν. 132. ἴην., τό, ἱπάδϑά, ΟὨΪΥ 1,δοάϊςθα 15 
ταοηποηρά ; δυῖ τῃδὲ ἰ5 Ὀδσοδυβο 1 ,δοάϊςρα 15 ἃ 
ΠῸΠΠῸ πράγοσ ἴο Οοοβθς (Π4πῃ Η]ΘγΆΡρΟ 18. 15. 
(Κοπδη, ὁ 1.᾿ Απίεςδτιβί," Ὁ. 91.) 

14. Ζμῖε, ἐδε δεἰουεά ῥῥγεεαπ. Ἰεακὸ ΓΒ 9 
Ῥηγεϊοΐδη, ἴπΠ6 Ὀοϊονθὰ. [ἰ ἰ5 ᾿ηϊογεβί πα 
ἴο οὔδεγνε τμδὲ ἴπῸ ἴνο Ενδηρο δῖ, Μασ 
(νυ. 1ο, “εῷγα) δῃὰ [,κεὸ, ἅτε πιοηιοηθά ἴῃ 
ἴπῸὸ οοηίοχί, 8ἃ5 Μ6]1] ἃ5 ἰῃ ἢ θη. νυ. 24. 
Οἵ, 2 Τίπι. ἷν. 11. 5866 [ηἰτοά. ἴο 8ῖ. 16 5 
05Ρ6}.) 
Ῥερνια..} 14. Τίσι. ἱν. το; ῬΒΙΪΘτλ. τ. 24, 

ΡετΠμαΡ5 [πιεῖ Γυ8. [8 ἴῃς εὐγί πηεητοη 
οἔὗ 1) 6 πηλ5 Πστο, ςοπίγαϑιοα ἢ [Π6 }} δἔδο» 
Ὀοηδῖε τεοορηϊτίοη οὗ 81. [ἃκ6, τς εἰουὰ 

νειν 7:51.--]οι, 111. 

ὯΟ Ὀἷρρεῦ (Πδῃ ἃ τιδη 5 παπὰ ὙνἘ ἢ ΡΓΟΡΑΓΟ5 
Ὁ5 ἴογ {πΠῸ ϑυθδοαυεηΐς ἀλυκπεββ 1πὶ ἤδηρβ 
ΟΥΕΣ [15 τηδη ἡ (2 Τίχλ. ἱν. 1ο.) β 

15. 2δεὲ ερωγεῦ «υδίορ ἐς ἐπ δὶς ῥοι..ὺ Φτ 
“ ἐδεῖ» Ἀοι56,᾽" (αὐτῶν). “ὙΒΟΓΘ ἰβ ὯΟ ΟἶθᾶΣ 
Ἐχδιηρὶε οὗ 84 βερασγαῖς θυ] ἀϊηρ 5βεῖ ἀραγί Ὸῦ 
ΟΠ γιϑιϊδη τγοσβὴρ νη (δὲ 1Ἰπι||18 οὗ ἴδ6 
Ἀοιϊμδη οπιρίγε Ὀδείοσγε (86 1γτὰ σδηΐυτγ --- 
1πουρῇ δραγίπηεηϊβ ἰῃ ῥγίνδία ἤοι865 πλὶρ ξ Ὀ6 
ΒΡΟΟΙΔΙΪγ ἀενοῖϊοἃὰ ἴο παῖ ρυγροβὸ" (Βρ. 
ὶεῃοοῖ). Βυῖ 866 ἰῇ οΡρ. ΒΒίηρμδπι, 
“Απίϊᾳᾳ.᾽ Υἱ11.1,.13. [5 ἴΒογὰ ποῖ ἃ 5ἰρηίβοδηΐ 
ΔηΠΓΠ65185 Ὀοΐννθθη ἃ ργίναῖϊς “ δουβε᾿" δηά 
“(ἢ ΟΒυχοῖ" ἴῃ τ Οὐσ, χὶ. 22}---οῖ. σαι, 
ΧΥΪ. δ᾽ 1 ΟΟΥ. χυὶ. το; ΡΒ οι. ν. 1; Αςίβ 
ΧΙ. 12. “Α ἀοπηαδίὶς σἤυσοῦ. ΕνΟΤΥ μεδά 
οὗ ἃ ἔν Π}15 δὴ δεεϊείασεεαί, ἀπὰ, ἴῃ 80 πὶδ 
86η86, ἐῤέοοβα! οἴδεοο " (5105). 

16. απά ἐδαὶ γε ἤξεαυμε γεαά ἰδὲ οῤῥμΐε. 
δον» 7, αοάίεεα. “Β6 8506 ἴῃ γε 4150 γοδά 
(ἴῃς ἸοῖΟΓ ψ ιςἢ 1 ἤᾶνο 86πὶ ἴο 1,Δοάϊορᾶ, 
δηά νος γὲ 1} γεῖ ἔτοπι {πεπὶ." (Βρ. 
1ἰροοῖ. 866 158 οἰδδογαῖθ δηὰ πηδϑιευ] 
ἀἰδεοιιδίοπ οὗ ἴῃ6 σοπίσουεγευ οἡ [ἴῃς ερίβιὶθ 
ἔἴτοπὶ 1. δοάϊοσθα, ΡΡ. 274-190.) “Ομυγοῆεβ 
ΥΟΓΥ ΠΕΔΓ ἴο Θδδοὴ οἴπε ψγογε δάνυϊβϑεὰ ἴο ζοπλ- 
τηυηϊςαῖς {δ εῖγ Ἰοῖῖοτβ ΓΕΟΙΡΓΟΟΑΠ ΠΥ, δηὰ ἴο 
τοδά {ποῖ ἰπ ἴῃ6 σοηρτοραίίοη ὉΥ ἴυγη5 ᾿ 
(Άεπδη, “δαϊηὶ Ρδὺ]᾽). Ματγσείοῃ (εἶγο. Α.Ὁ. 
150) ςοῃδίἀετγεὰ {πδῖ (Π6 Ερί5116 ἴο ἴδε Ερδο- 
δ'Δὴ8 οὗ οὔὖῦ σδῆοη ννἃ8 ἴμε Ἐρίβί]ϊ ἴο ἴΠ6 
Ι,λοάϊσεδη8 ἤθσὸ τηθηςἰοπθά. (Τογῖμ}. ὁ ς. 
Ματγείοη.᾽ ν᾿ 11--ἰ7, Ὀμζ 566 ΕΡΙΡἤδη. Ἡ ατε8.᾽ 
ΧΧΙΙ. Ὁ, Ὧπὰ Οδηοη. Μυγαῖογ., ᾿ἰπε8 62-67.) 
Ταδί [ἢ]15 νον 15 Ῥγοῦδοϊυ ἴο δὲ δεςερῖεα, 566 
[πισοά. δηά Βίβδορ 1ἱβδιίοοίῖ, Ρ. 37, ἀηά ῥ᾽. 
274 “εᾳφ. Οπη ἴΠδ6 Δροςσυρῇδὶ ερίβι ας ἴο 186 
1,Δοάϊςοδη8, ἃ ΠΊΕΓΟ οεηΐο οὗ Ῥδι}}1ΠπῸ ΡὮΓΑ568, 
806 01. ΡΡ. 281 “ε44.γ 299 : ὙΠῈ δὴ ἱπρεηίουβ 
αἰϊειηρὶ δὲ ἴμ6 γεβιογδαίΐοη οὗ ἴῃ οτὶρίηδὶ 
Οτεοκ, ΡΡ. 293, 294, 8δηα ἴδδ6 εςςεηίσις ἀθ- 
ἔξηςο5 οὗ 1ἴ Ὁγ τπ6 1 υἱδογδη ΡΊαῖοσ5 δπὰ 
ἴῃ6 [6501 δίδρίεΐοη, ἰπ δρῖῖε οὗ ἴῃς ϑυνεθρίης 
ςοπάετηηδίίοη οὗ 581. [Ἔτοόπιθ, σό ογριρέδι ἐχα 
}ίοάδίασ. (' 6 Νιγ. [Ἰυ58ῖ.᾿ 5.) 

17. “54 “αν ὁ Αγεῤίῥῥιμ. “840 γ8," νὰ 
ΔΠ ἰάτδ οὗὁἨ ἱπηγηθεάϊδίς δηὰ ἀοννηγρϊ βαγηρ 
(εἴπατε). 1ἴ ννᾶ8 ἃ ποτὰ οἴδοϊίνε Αγ ἴο βεῃὰ 
ἴῃς πγοβϑδᾶρε Τῆγουρῃ οἴμετβ ἴμδη ἴο δάάτεβ8 
ἰς ἰπ ἃ ἀϊγτοςῖ ἕοιτη. 1 ΠΙΔΥ ἤανὸ Ὀδθη 4180 
δἀνδηςεοα ἃρο, οὐ ἀεσϊπίης Ποα] ἢ, ν ἢ ] ἢ ΠΏ - 
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ἀογοὰ Ασοδίρριυβ ἔἴτοπι πηϊηϊβίοσίδὶ δοΌ ΝΥ, 
(ποι ρμὴ νῈ ταῦ Ὀὲ ἰοὰ ἴο βυβρεοῖ βοός οὗ 
(παῖ ᾿ἰυκονναγπιηθθ5 ἢ νος οΟὐγ [οτγή 
Ηἰπιβοὶῇ οραγροὰ τπ6 1, 4οάϊσςεδη σμυγοῦ ἴῃ 
ἴῃς. ἱπιπιδάϊαθ νἱ οἱ οὗ (οἱοβδθε (Αρος. 
1}. 16). 

«υδίοῦ ἰδομ ῥα! γεζοίυε. 1] Ὅς ψογὰ 
“ γροοϊνοά," ἔδνοιιγβ ἴ6 ᾿ηΐογοποο {παῖ (Πς 
ΤΑΪΠΙσΓΥ οὗ Ατσομίρρυ5---ἰδουρῇ Πᾶνίπρ 118 
ΒΡΏΟΓΕ ἰῃ ΟΝ τισῖ, “ἴη ἴῃς 1 οτὰ ἢ---ννᾶ8 γεῖ 
οὗ τορι]αγ διισςοβδίοη, ποῖ οὔ ἱπηπιοαϊδίο ἴῃ- 
ΒρΡ᾿ γαῖ (ς. παρέλαβες ΜΙ τ ΟΟΥ. χὶ. 21). 
ΤΠΘ ννογὰ 5ιμηῇῆεθ “ ττδάϊζυπὶ δοςὶρίο" οὗ 
οἶος; ““τηρηΐο δοσίρίο ᾽᾽ οὗ ογδὶ ᾿ϑδοῃίηρ. 
ῥα ἐῥος Ω ἢ ΤὙὌὨ5 Π85 οἴθδηῃ ὕεθη 

Ἰηϊεγργοῖοαά 845 4 πίπὶ [παῖ ἢ]5 τι ΠΙΘ1 ΥΥ͂ ννᾶ5 
ἀγαννιη ἴο [5 οἶοϑθ [{ 85 γτοίεγεῃηοθ ὑγοῦ- 
ΔΟΌΪΥ γαῖμεῦ ἴο “ ἀμθ δηὰ [}} ρογίογπμδαπος οὗ 
ἱ"--- Ὀδπὸ ρεγβιηρι." (Οτοί8.) 

18. Τόε ταἰμέαίίοη ἐγ 1δε δαπί 77 »ις Ῥαμί. 
“Της πΒαϊαϊαϊίοῃ οὗ ἐπὶδ ἸοιΟΥ [18 
δίρηοαὰ ὉΥ ΤΥ οὐὰα Βδπὰ," ἴο ὙΠΟ ν᾽ 45 
δάἀάοα, ἴῃ 5 ον νυ τηρ, ἴῃ [6 μοηϊῖνο, 
Παύλου, “ οἵ 45]. δῖ. αι], 45 ἰ5. ννε]] 
κπονη, ἀἰά ἠοῖ ντιῖε δὶ ΕΡΙ 511 65. νν ἢ 5 
οννη παηά : πὸ ἀϊοταῖεά ( οπι. χνὶ. 22. ὙΠῸ 
νυοσγήβ ᾿η ΡΒ] (1 Ρδὰ] δᾶνὸ νυτγδη τἴ 
ἢ πιίηθ οννη Παπά, 1 1] τοραγ,᾿" νυν. 19) 
ΒΌΓΟΙΥ πος ποῖ ᾿πΊΡΪῪ τὲ [86 ννο]ὸ ΕρΙ5τ]ς, 
ΟΥ ΔΩΥ͂ ποῦ ἤδη ἴῃς εἰρῆς Οαὐοοκ νογάς 
(οΥ ῬοΟϑβϑιΟΙΥ ΟΠΙΥ ἑαυο, ἐγὼ ἀποτίσω) ΜΕΓΙΕ ἴῃ 
δῖ. Ρᾷ0}]} 5 Ππαπανντηρ. ὍΠῆθ Ραγαρσγαρῃ ἴῃ 
Οαϊδῖ. νἱ. 11, Ἰωδά8 ἴο [ἢ6 5ᾶπὶιὸ ἰηΐοσοποθ. 
ΤΠ ἰογπλα] 54] ἴδ] ΟὨΪΥῪ νν 85 ἢ15 δι στ ΑΡἢ. 
(: Το 55. Π.. 17). ὙΠ ΡῬαϑβϑίοπδαῖε σοὶ βίου 
ςοηϊγονογσϑίοβ οἵ [6 [ἴπλο, (6 ἀδοίϊσινο ννοῖμμῖ 
εἰνθη ἴῃ ἴπὸ Οπυτγοῖ ἴο Δροβίο!ὶς δυϊποσγίίγ, 
δηὰ ἴπε6 ἱπιρογίοςς σοηαιοηβ οὗ δριβϑί οἰ ΑτΤΥ 
ὙΓΠΠ, ΘΒ μάν Τσοσάαϑίοη ἴο ἴογρογθ8. 
(1 Τ655. 11. 2; ίοη. ὅογ. δριιὰ Εἰιβθῦ. 
4Η. Β.᾿ ἵν. 22). [{ Π45 Ὀδθη Ἴσοπ᾽οοϊιγοα {παῖ 
δῖ. δι] δοηΐ σουηὰ ἃ βρθοϊπιθη οὗ ἢϊ5 δηή- 

ΟΟΙΟΘΒΙΑΝΘ. ΙΝ. 

νης τ δἰ. ἘΡΙ51165, ϑαϑὶγ γοςοχηϊ σε 
ἔτοπι ἰἴ5 ἰάγγο, τουχῃ, ἱπιροΐιοιβ ἕογτηδΌοῃ οὗ 
Ἰεϊζεγθ. (πηλίκοις γράμμασιν, Οαἰδῖ. Υἱ. 11, 
ποί “Ὧον ἰοπς απ Ἐρέδεἰς," Ὀυζ “Ἰὴ νν δῖ ἐσγσέ 
ἰε εν ς.ἶ [{ 5 σογίδίη (παῖ [ἃ ννὰ5. ἢΪ5 δαδιῖ 
(δεοογαϊηρς ἴο ἃ ΥΟΣΥ͂ σΘΠΟΓΑΪ ιἰι58.6} ἴο νντὶς 
δῖ [6 οπά οὗ ἢὶβ ἰειἴουβ ἢ]58 πδπιθ, δηά ὑγο- 
ΒΑΌΪΥ βοπὶθ οἴποσ νογάβ, 5 ἃ μυδγδηῖθε οὗ 
ἴδε δυϊπεπεοϊτΥ οὗ {πε ἰετίεγ. ; ΤἬ655. {1}. 
17: 1 ΟΟΥ. ΧΥΙ. 21; (οΪο55. ἵν. 18. Μ. κε- 
Ὠδη τοΐουϑ ἴο (ἱς. "δὰ Αἴζ.᾽ νἱϊ. α ; ϑυσίοπιυβ, 
ΤΙΌ.᾽ 21, 12; Πίοη (455. ᾿ν}}. χ1; Οδυθάοηι, 
“1,6 ϑαϊυΐῖ, 46}}|6 Ερίβὲ, ἀϊ 8. Ῥδοϊο᾽ (Τοπι. χυ!. 
56Γ165 2 οὔ“ Μοηι. αἱ γε] ζ.,᾽ ργηϊεά δὲ ΜΙ οάςηδ), 
ὈΡ. 12 “ε4ᾳ.; "ϑαϊπῖ Ρδι]},᾿ Ρ. 213, ποῖςβ.) 

Κοριθιδεῦ γι} ὀοπά:.} 81. Ῥδῃ)], μανίηρ ἀϊο-ς 
τἰλϊοα τὴς Ἰοῖῖογ διὰ οἰμποά ἢἰ5 πᾶπιὸ, δά ἀθὰ 
ἢ 5 οννὴ Ππαηᾶ ἴΠ656 ἔθ Γ ννογάϑ---μνημο- 
νεύετέ μου τῶν δεσμῶν. Ηδ ἀνγε}}5 ὑὕροη ἢϊ5 
Ὀοπάδβ νυ πιλγκοαὰ δηά του ςπιηρ ᾿ϊογαϊίοῃ ἴῃ 
{Π15 σμαρῖοσ. Ηφ 15 το δΐοις ; ἢε 5 ἃ 56η96 
οἵ ἰηὐυδῖίςα δηὰ υπάεβογνοα ἱηάϊ μην, δπὰ ἃ 
ἔδοιηρ ἴπδὶ 15 βυοπηρ5 ρῖνο Ὠιπὶ 4 οἰδὶπὰὶ 
τροη ἴμοδε ἴο ννῃοπὶ ἢς ννγιῖεβ. Τῆγος ἘΠΠ165 
ἴῃ (15 σΠαρίεγ με ἀρρέδ]β ἴο ἢἰ5 ςβδίῃβ (ἰν. 3, 
το, 18). Οὗ ΕΡΒ65. 11... 1 ἵν, αν Υἱ. 20; ΡΠ οηι. 
9. ΓΒ ννογάβ πΙΔΥ͂ νν 6 ]} ᾿τΡΙΥ, ἰῇ ἃ 5οτῖ οὗ 
Ὀπάοτ-ἴοπο, “ΒΒ ΜΠ ΠΠΠρ, ΑΠΟΓ ΠΥ ἜΧαπηρὶς, 
ἴο 5υ}εσγ ἴῃ [ἴΚ ΤΠΆΠΠΟΙ ἴογῦ ἴδε {τ ἢ." 
(ΓΒεοοάογε οὗ Μορϑιεβῖϊα.) 

Ογαΐζε δὲ «υἱὲ γομ.] δυςἢ ἔογπλβ οὗ δεῆε- 
ἀϊςοη να ἃ ἰδπάθηςνῦ ἴο δὲ 5βιιογίθηθα ΚΥ͂ 
ἴη6 (τἰοΐίΐοη οὗ ἔπιὶὸ δηά 50. ΤΠΟΥ ἄγε 
τοιιηἀοά οἵἵ ἴον ἴ86 βικὲ οὗ σομνοπίοηςς δηά 
Οὐ ΠΠΠγ. ΟΥ̓ πὲ ἸοΠμΟΥ ἔοττῃ ἴῃ ἴμι6 Θαγ]οσ 
Ἐνυώ (1 ὙΒεβ8. ν. 28; 2 Τβεβ5. Π|. 18; 
Ι (ὐοτ. χΥὶ. 23; 2 ΟΟΥ. ΧΙ. 11: Οδίδῖ. "]. 8, 
Κοηι. χνὶ. 20 (24); ΡΆΠΙΡΡ. ἵν. 21; δηὰ ἴδς 
ἔογπιὶ ψ πάντων ἰπδοτίοά (ΤΊζυ5 11. 15; 
Ηοῦ. χὶϊ!. 215) ὙΠ τἢ18 5ῃογίοηοὰ ἴοπῃ 
((οΪοβδ5. ἰν. 18; τ Τίπι. νἱ. 21: 2 Τίσι ἰν. 
21). 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ οἱ νεῖΐ. σῇ. 

Βρ. ΠΡ πιίοοῖ, ἴῃ ἃ ἀδθορὶν ἱπίογεβιίηρ 
ποῖς, 5ῆονβ ἴῃς ροβϑϑιϊα σοππϑοίίοη οὗ 1815 
ὉνΆΓηΪηΡ ἀμαϊησῖ ἀγαννίηρ δαςῖκ ἔτοπι ἴπ 6 ννοσκ 
οὗ (ἢ γίϑι νυν παῖ ΟἸΠΟΙ ννάγηίηρ ἀρδιηβῖ 
ἐμφεαυαν»ι9 5θηῖϊ [Πγοῦρῃ 851. [οὔη ἴο 
ἴῃε δῆγεὶ οὗ ἴπ6 ΟΒυγοῦ οὗ 1νΔοάϊοοα. (Αρος. 
Ἷ. 16. ΤὙπιῖ νῆες Ερίϑι]ῖς νουϊ]ὰ 
ΔΡΡΟΔΓ ἴο Παῦα ἔοιγ ρΡοϊηῖβ οὗ ςοηΐδοϊ νυ ἢ 
ἴὴς Εριδῖίες ἴο ἴῃς (ὐο]οββδίδῃβι (1) ΤὴἊ 
δρϑςοϊδὶ ({ΠΠ|6 Ὁ ννῃϊς ἢ [6515 βρϑαῖϑβ οἵ Ηἰπὶ- 
8601 25. “τῆς Μερίππὶπρ οἵ τῇς Οτοδίοῃ 
οὗ Οοὐ᾽" (Αρος. 1}. 14). 581, Ρδιιὶ 566 ηὶ8 
ἴο ντιῖς ἴῃ ἴῃ6 δᾶπηθ δίπλοϑρῃογο οὗ τπουρῆΐ 
ΠΕΩ δὲ βᾶγ8 οἵ (ἢ γίδῖ, “ΒΥ Ηἰπὶ ν6 γα 
41} τηγ8 οτγοδλίθα ; 4}} (μὶπρϑ8 ψνεγε Ἵτοδίςα 

Όγ Ηἰπιὶ ἂδηὰά ἴογσ Ηΐϊπιὶ... βο ἰ5 ἴδε 
Βεγίπηὶπρ " ((ΟοἿοδ8. 1. 16-18). ΤὨϊ5. ὑτεαῖ 
δηά 5ἰηγι ίαγ Ἐ[16 τ δῆϊ νν6}} δοθῖλ ἴο μοϊπηΐ 
δῖ {πὸ βδάπιθ πὸ οὗ ογεῖςδὶ πουρπὶ ἰὴ τῆς 
βΒλῖη6 Ἰοσδιγ, δηὰ ἴο ἢανο ἃ βρεςίδὶ ςυἱῖα- 
ὈΠΙῚῪ ἴον ἴποθ6 ψῆῸ ψέγε οδιτίεὰ ἄν ὉΥ͂ 
“ἃ τεϊ! βίο οὗ δηροὶβ.) (12) Το πηαρηϊπορηῖ 
Ργίνιορς οὗ “ δῆς ἢ ΟἾγιδὶ " (Ἄρος. ἵν. 
1) μᾶ5 πε 54Π|6 ἴοηξε 845 (0]085. 1}. 1. (3) 
ΤΗς νναγηΐϊηρ ἀρδίηβδξ ἡμξεαυαγνιησι. ((ΠΟ]088. 
ἶν. 17), σοπηραγοαὰ ἢ τη6 δυγάθη ἴο 1,40- 
ἄϊςοα (Αρος. 11}. 19). [ Ασὐοδρρυβ ννοτὰ ἴῃς 
Βιδῆορ (Ἄπρε!) οὗ 1, ,δοάϊςόα, ἴΏ ννοπι ἴδε 
ΟΒυγΟΝ ΟΥ̓ νυ ϊοἢ 6 ρῥγεβί 5 15 βυτησγηοα 
ὉΡ πὰ ρεγβοῃμιοά, ἴπε ςοπησθοϊίοη Ψψου]ὰ δὲ 



ΓΟΟΙΟΘΘΙΑΝΘ ΙΝ. 

81}}} πιογθὸ σοιαγκαῦϊθο. (4) ΜΑΥ νψὸ ποῖ 
ΒΌΡΡοΟΞΟ νυν οϑ]ῃ, ἐπ εείμα! ἃ5 ΜΕ} 85. 1Πεγαὶ, 
ἴο αἰτηθα αἵ ἴῃ ἴΠ6 ννογάβ, “ Ἴ μοι βαγοϑῖ 
1ηδῖ 1 δπὶ γί 3) (πλούσιός εἰμι, ΑΡος. 1]. 
17). ΤἼΘ ραββϑαζοβ ἴῃ (ΟΪο55. 1. 27, 11. 2, 3 
(εἢ Ερμοβ. 1. 18) πιίρῃξ δθεπὶ ἴο ὕεὲ δά ἀγεβϑεα 
ἴο Ρογβοῦβ ὙΠῸ 1πουρῆϊ ἀπά σροόῖκὸ τιιςῖ οὗ 
αὐεα δ, ΜΒΘΙΠΟΥ ἴῃ [ἢ]8 τηοίαρῃογιοαὶ ΟΥ̓ 
ἴῺ ἃ ποτα ᾿|ῖ6γὰ] 56 η86. ἴη τῃ158 ἰαϑὶ 5686 
1, Δοάϊσεα ννὰ8 νου. ΑΠῈΓ 115. ὀνετίγον, 
ΌΥ͂ δὴ δθαγῖμαιάκο, ἃ ννᾶ8 σεῦ} ψ]Πουΐ 

Δ ες ἐβρεοῖα!ν τῆς “δή κατει᾽ (οὐκ οἴδας 
ὅτι σὺ εἶ... τυφλός, ᾿Ό14.), νος ἢ Δηϑννοσβ ἴῃ 
ἴῃς ραγαϊίείξενες ἐς οῤῥοτίδορμο ῖο ἴμ6 πλούσιος 
.... πεπλούτηκα. ... οὐδὲν χρείαν ἔχω οὗ ἴδῃς 
ἄγοι ρατί, Ὅλ ρμᾶγαῦες οὗ ““ἴπῸ τὶς ἢ πιᾶῃ νῃΟ 
δοὶ ὩΡ ρῥτεαῖοσ Ὀασγηβ᾽" (5ῖ, 1υκὸ χὶϊ. 16-21) 

μοῖρ οπι Ἀοπιο.Σ δ6εὲ Βρ. 1ΠἸρπιοοῖ, ΡΡ. 
41-..4.} 

18. ΤὮυ ἴπε δϑϑοϊιυῖε ἡ χάρις ἴῃ [Π6 ΗΠ] 
Ὀεποάιϊοςοη τΔΥ θ6 ἴδκθὴ 85 ἃ Ἂῤγοποίοσίεαὶ 
ποῖς. Βρ. 1 ἸρΒιοοῖ, ννῆο πλᾶκοβ [ἢ γοιηδγκ, 
Πηπαάβ5 δηοῖμεῦ ποῖδ οἵ ἴῃς βᾶπλθ Κἰπά ἰῃ ἔπ οχ- 
σἤδηξε οὗ τῇ ἐκκλησίᾳ, ταῖς ἐκκλησίαις οὗ ἴῃ6 
ΘΑ] ΟΓ ΕΡ᾿βῖ]65 (ΤὭεββ., Οογίπτῃ., Οἱδί.) 
ἴογ (ῆ6 ἁγίοις οὗὨ ἰαῖεγ Ερίβι]|65 (Κ οι. 
ΡΆΠΙΡΡ., (οἱοβ8., Ερδ6β.). 

ΒΘΟΙῺΞ ἴὼ ΔΡΡΟΪΥ τὶ στεαὶ ἴοσος ἴο 56] 5} δπὰ 
γοά]εβ5 σὐμάγ, δῃὰ ἴο ᾿πο]αάς τ ἃ5 οης οὗ ἴῃς 
ἔοπη5 οὗ ἴῃς σπαγδοίοσ οὗ ἰῆς ὁ... μὴ εἰς Θεὸν 
πλουτῶν (ν. 21). 

1 ΦΝᾺ}}Ὸ ἃ ποῦὶβ τεπιοάϊο, 2γοῤγίῥς οβίδις 
τανϑὶοι." Ταςϊῖ. ππαΐ, χὶν. 27. 

ΑΠΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΘ ἴο ἴῃς ρίας ἴο ἴῃς (ο]Ἱοϑείδηβ. 

ΟΗΑΡ. 1.---15. 7ὲ ἡριασε 9.77 ἐδὲ ἱπυϊδίε 
Οοά ὙΠ ποῖ ὑροὴ 1ἢ]8 ραϑϑᾶρε 5.ὩΡ]Υ͂ 
Γείογβ ἴο ἴῃε ιι86 οὗ (6 ννοτὰ ἡσιαζε. [1 
νου] ά, μοννενογ, θεὲ ἃ στᾶνο ἀθῇςίεηςν ἴο οπηΐξ 
4}} πιεητίοη οὗ [ῆ6 γταπεὶ ἀορτλέ!ς βἰρηϊβοδπος 
ΠΟ Ὠᾶ5 ὈΘδη Ἰυδῖ ἔουηά ἴῃ 1 Ὀγ ἴῃ 
δτοδλίεσς τΠποοϊορίδηβ οὗ ἴπ6 σμυτοῆ,. ΒΥ πὸ 
ὙΓΙΟΥ, δηςσίθηΐ ΟΥ τηοάύθγη, 1.45 [ἢ18 γυῃ 
Ὀδοη ΒΟΙΟΥ Ὄχργεβϑοὰ ἋΠ8η ὉΥ ΜΙ οἰδησΠοη 
--- Τῆς Ἰριαχε ἡ Οοά." ἉΝΉΏΘη [οἱνη ἀΠτ 5 
δα “Τρὸ ἤογά ννὰϑ τοδᾶὰθ ΕἸ6ϑῆ," ἴῃς 
ἉΠΟΪ6 ἰοχίιγο οὗ ἢΪ5 παγσαῖϊνα ργονθβ ἰἢδῖ 
Ὧ6 5ΒΡοδκ5 ἠοῖ οὗ δὴ ενδησϑοεηΐ βοιυπηά, δυΐ 
οὗ ἃ Ῥεγβοηδὶ δυδϑίδπεαὶ Εἰχιβίδηςς (ὑφισ- 
τάμενον). Βεῖοτγεα ἴΠ6 δϑϑουμιρίοη οὗ ἴδπ6 
Ἡυπῆᾶη Νδῖυγο ἴῃὴ6 Ῥογθοη οχὶδῖβ ΠΟ 15 
οδι]οὰ ἴτ6 ννογὰ απὰ {πὸ ἴτππᾶρὲ οὗ Οσοά; 
1 15. Πότε ἀδοϊαγεά {πᾶ 411 {πὶ πρ8 ᾶγὸ πιδάδ 
δηὰ σιικκίαϊποά ὉγΥ πη. ᾿ἂβ8 ἰῃε οτγεαῖϊνα 
Ναΐυγο 15 ἰῃὴ ἴς Μὴ (ἢ τιϑβῖ, τὶ ἘΠΕ 
ἔο!Ἰονν5 {παΐ ἰξ ςαπηοῖ 6 δὴ δναποβοθηΐῖ δου 
Βυΐϊ Ηδ [5 οδἰϊοὰ [πιᾶρὸ οὗἨ [ἢς ἰηυ βιθϊο Οοά, 
ἔου ἴπεϑθ γραξοηϑβ:---[1) Ηδὰ δυπΊδη πδίογο 
τοϊδιποιὶ [15 οστρῖηδὶ ὄχοοι]θηςο, τ ννουϊὰ μαναὰ 
Ὀδοῃ ἃ 1658 ἀϊπιπιθα δηὰ εἰουάεα πλῖγγοσ οὗ 
το Ὠϊνίπο Ναίυγο. ΥὙοΐ ὄνθὴ ἴῃ 1ἴ5 Ῥγεβεηΐ 
ἀλυκηθβϑ ϑοῦῖθ ἴραϊιγοβ σἽδη 511} ὃς ἴγαςθά. 
ἴη [Πς δεῖ οὗ {πἰηΚίπε, [ἢ υσηδη πη ἔογἢ- 
ἢ ραϊπῖβ 84η ὑπᾶσε οὗ ἴδ την τποιρἢΐ. 
Βιῖ νὸ ςδηποὶ {Γαπϑέιϑο δἂηὰ ῥσγο͵ΐεςῖΐ οὐγ 
Θβϑθῆςθ 'ηῖο ἴποβο πᾶσ. ΤΠΟΥ ἃΓὰ π|ὸ- 
τηοηΐαγυ τπουρἢΐδ, ἐναπεϑοθηΐ στηθηΐδὶ δοϊί οῃ8. 
Βυῖ τ8)6 Εἴογηαὶ Οοά, ἰη Ηἰ8 Ξε Ἰητυϊίοη, 
Βορεῖβ Ηἰ5 τπβουρῃὶ οὗ Ηἰπιϑεϊξ, νι ὨΙ ἢ 15 Η!5 
ΟΥ̓ ὙΘΙῪ [πιᾶρε, ἀπά παῖ ποῖ δη ενδηθϑοθηΐ 
ἴτπᾶρςο, δυΐῖ 4 Ρογβοηδὶ Ἐχίβίθηςε ἴο ΨΠ]ςἢ 
ΗΪ5 Εἰβϑοηςθ ἰ5 σοπηηγιηϊςαῖοα, ὙὍΤΠΪ8 [πιᾶρὸ, 
(θη, ἰ5 ἴῃ6 ϑεοοπά Ῥεοίβοη οὗ ἴῃε Ηοἱγυ 
ὙΤΙΠΠΥ͂, ἀπὰ ἴο Ηἰπι, 85 δυςῖ, ἐόγες βτολῖ 

Δρρε !δἴίοηβ ἅἀγὲ 5:40 ]6 ἔγοτα {Ππ|8 ροϊπὶ οὗ 
νιον---(4) Ηδ ἰ5 ἰεπτηεαὰ ἴῃς Λόγος, Ὀδοδιι56 
Ης [5 θεροϊζεη ὈΥ {πε Τβουρμὶ οὗ Οοά; (Ὁ) 
Ης ἰ5 ἴεττηθά Εἰκών, ὈδοΔι56 ἸΒουρῆΐ 15. δὲ 
ὑπασε ο7 1ὁν ἐδίισ ἡδουσῥι; (ς) Ηθ ἰ5 ἰοσπηθά 
᾿Απαύγασμα (Ἠεδ. 1. 3), τῃαῖ ἰ5, Ξρ᾽δηάουΓῦ 
55 πῃ οΥ Οβεσγαγίηρς ἔγοπι ᾿ἰρἢϊ: “1, ἔγοπι 
ΠῚ ΡΠϊ, 45 1 5 ἰὴ ἴη6 Οτοε " ([μοςὶ ΤἬΡΟΙ. ἢ) 6 
ΕἸΠο, Μεϊδηςμίποη. Ορρ. ἱ. 152). “Μοτζγο 
γ, [Πεπ, Ης 15 ςδ]]δὰ ἱπιᾶρο, Ὀδοδιβο Οοά, 
ἴῃ τῇ ΠΕΟΟΘΘΑΓΥ͂ ῬΕΓΒΟΠΔΙΠΥ οὐ Ηἰ5 ρογίοοϊ 561- 
τηδη  οβίδιοη, {πη κίηρ Η ἱπηβο] ἢ 50 ἴο βρϑᾶκ, 
Ὁγ ταὶ τῃουρῇί οὗ Η ᾿πη56]Γ Ὀεροῖβ Ηἰ5 [πιᾶρϑ. 
Απά, 45 1}15 βϑυδδβίδηϊ αὶ [πιᾶρὲ ἄρρϑδγβ ρίοσὶ- 
ΟΥΒΙΥ ἴῃ ἴπ6ὸ Ηυγῆδη Ναῖυγο οὗ (ἢ γχιβῖ, νῆο 
ΡΟΓΘΟΙΥ͂ Κηον8 ἴπε Εἴεγπδὶ Ἐδίμοσ, δηὰ 18 
Ρεσγίεςτγ κὸ Οοα δέοδιι5ε οὗὁὨ [Π6 5ιιδειδηξίαὶ 
ἰτᾶρο ϑῃϊηϊηρ ἰοσῖῃ ἴπ Η:πὴ-- γίνε ἃ5. Οοά 
απὐ απ, 15 ΤῊΣ [μΜμΆθὲῈ οὗ [86 [ηνἰϑιθὶα 
Οοὐά. (2) Ν»ε ἅἃγὲ ἴο Ἴοηπβίἀδγ [παΐ {πὸ 
ἴογπὶ “ἰπιᾶρε οὗ τ [ηνἰϑὶθῖα Οοά᾽ [5 ἴο 
Ὀ6 υἱπάεοτβίοοά ηοΐ ΟΠΪΥ οἵ ἴῃς ἰγαηδοοπάθηϊ 
τοϊδιίοη οὗ τἴῃ6 ϑοη, δυΐϊ οὗ Ηἰ5 τηδηϊοβία- 
ἴοη ἴο 8. (3) Εὐτῖθεγ, {Π185. [π|6 οὗ [παρὸ 
ὙΆΓΤ5 05 ἴο αἰπ[! σι ἢ (Π6 ἴσιο Οοὐά Οτὴ 
411} ἔλἰϊϑε ροάς δηὰ ἰάοἱβΊυ ὙΠῸ ἰην σοῖς Οοά 
ῬΙΟΡροϑ68 ἴο ἴπθ6 Ἡ [8 ν᾽ ϑ0]6 [π|ᾶρϑ, ἀπὰ δ 5 
ἴπθ6 ννοσβῃρ Ηἰπὶ ἃ5 ἴδε ἴγσγυς Οοά, (4) 
ΤΠ5 ἱπιᾶρὲ οὗ Οοά [5 βοηΐ ἴο ι.5, [δῖ ψν6 
ΤΏΔΥ θεσοπια δρδίη, ᾿ἤγουσῃ Ηἰΐπι, ἴΠ6 ἱπιᾶρο 
οὗ Οοάἂ (1 Οοτ. 11. 18). (Μεϊδπομίμοη. 
“Ἑπαττ. Εριϑῖ. δά (οϊοβϑβ.᾽ Ορρ. ἱν. 336). 

ΟΗΑΡ. 1[Ν.---17. ὙΠ νυτῖτοῦ ἀεϑῖτος [Πδὲ [ἢ 6 
νἷονν ρίνοη ἴῃ [6 ἢοΐθ προη ἴδ τησϑϑᾶρβο ἴο 
Δα δίρρι5 5ῃουϊὰ θὲ ᾳυλιιῆδα ὈΥ 5ιιθδβεαιεπὶ 
οὐδεγναῖίοηβ [ἴῃ ἴῃς Ἰηϊτοάυςίίοη ἴο ἴπρ 
Ερίϑιὶς οὗ ῬΡμ]επιοη, δηὰ ἰῃ ἴπῈ ῃοΐς οὐ 
ῬὨΙεπλοη (νεγ. 2). 

6δ6 



; 

εὐ πῃ γίσοοσίς 
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ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 
ῬΑΛαΚ Ῥλοκ 

Ι͵ 4. Μοτγδῖ σπά ϑοςῖδὶ οἰρηιεηΐ: . 69οό 

:. δὲ. Ῥαυῦ: Οἱ} 1ο Τρεσταίοπία . 687 ( δέγως ἰαϊά μροη ἱπάμε!}) 6. 697 
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Ι. δηϊαγρεὰ ἱἰ, αηὰ Ὀεβίον θα ὕροὰ 1 ἃ μὲν 

ἌΣ δῖ, Ῥαὺ] ἢγξιὶ Ἰαπά θα προ 
ἴῃς οοηηοηῖ οὗ Εὐὔσορε (Αοἰβ 

χνὶ. 11), Δηὰ ἢδὰ ῥγεδοῆεβά δῖ ῬΏΠΠΡΡΙ ἴῃ 
Μδαοράοηϊα, δ ραϑϑεὰ [σου θῇ ΑἸΡὮΙΡΟΙΪΙ5 
δηὰ Αρο]οηΐα ἴο Τ᾽ 6558] οησα, ἱπηπλ6α1- 
δῖοὶγυ ἴο ἴπ6 βουΐῃ οὗ ψῃϊ]οἢ 116 ἴῃς δηον- 
οἶδά 5]οροβ οἵ Μουηΐ ΟἸγριβ8. ὍΤΠηὶ5 
Εἰ, βυΔιεὰ ροη ἴῃς ΤΒεγθαῃ Ου], 
δια ομςο ἴῃς οἀριῖα] οὗ Μδοεάοηϊα, μδὰ 
ἔουτηουυ (ἢ6 πάπα οἵ Τῆεπηθ. πάει 
[αὶ πᾶτης τὸ τεδα οὗ 1 85 οὴς οἵ ἴῃ 6 
σΔΙΏΡΙρ-ῬΪαοε5 οὗ Χογχαβ. (ἈβθδηαοΣ 

1 Ἡετοά. ΨΥ μὲ. νΥἱὶ, 21. Τβαρςγά, ὧν 2. Δ ίορ. 
ἑ, ό:. 

ὨΔΙΏΘ, ἴῃ ὨΟΒΟῸΣ οὗ ΠῚ5 νι Τἢ6554- 
Ἰοηῖοδ, ἀδυρῃζοτ οὗ ῬΏΠ]ΠΡ, Κιηρ οὗ Μδςε- 
ἄοῃ. “.Α5 ἃ σοϊμιῃθσοὶαὶ ροτί," 58γΥγ8 ἃ 
τοορηΐ {γᾶν ]ϊεσ, “ ϑαϊοηϊοᾶ πλιϑῖ Δ] να 5 
ΠοΙ]ά ἃ Ὠρἢ ῥΪαςθ, δηὰ υπ6δσ ἃ ἀϊβδγοηϊ 
δονεογηγηθηΐϊ τοδὶ Ὀδοοσηθ οἠθ οἵ ἴῃ6 
τχοϑὲ ᾿πηροσζίδηϊ σθηΐγαβ οὗ ἴσαὰθ ἰὴ (ἢ 6 
Ἑαβῖ, ψῃθῖηοῦ ομθ τορασὰβς 115. πδίυγδὶ 
δανδηΐαροθ ἃ5 ἃ ἤδύῦουζ, ΟΥ̓ [ἴΠ6 ΤΟΙ 655 
8Δη4 {ογ 1 γ οὗ [6 ῬΔΟΚ σου ΤΥ, ἴο γνΠΊΟἢ 
1 ἰοπὴβ ἴπΠ6 οὐ]εῖ. [Ιϊΐ ννὰ5 ἴῃς Ἰἰασρόϑβιὶ 
δηἃ τηοϑδὲ ρορυϊουβ ΟΥ̓ οὗ Μαοςεάοηϊα, 
δηαὰ εδη͵ογθὰ σοηϑιάογαῦϊα σοι ογοίδ] 
τοϊαιοηβ.} μπαεσ τ[ῃ6 Ἐοχηδηβ 1 88 

1 ϑίγαρο, σωργαρή. ἱ, ἢ. 
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Ρἰαςσοὰ ἴῃ [Π6 ἀἰϊνιοῖοηι ο4]|1ςα ήασαάοπία 
σε, αλὰ Ὀδοδιὴδ τῆ Τοϑιάθηςθ οὗ ἃ 
ργοίῖοτ 

2. ΤὨοϑϑαϊοηϊοα 5 ΤΟ τοϑογίθα 
ἴο ὈΥ εν ἰῃ 9ῖ. Ραυ]} 5 ττὴ6.2 ΤῊΘ 
ΑΡοϑβίΐε βθεπὶα ἴο αν ἤδη ρσι!άδα τὸ 
ὙΠοϑϑαϊοηϊοα ΡΑΙΠΥ Ὁγ {πε ἔδοϊς [μαὶ ἴΐ 
Ῥοϑβαβθθεά ἃ ΘΟ ΒΙἀΘΥΑ Ὁ]86 ΒΥΠΔΡΌΡΊΙΘ, 
ΜΠΊΟἢ τνὰς Γσαυδηϊθα ἔτοπὶ {Ἰπ|6 ἴο {1π16 
Ὀγ Ηδε]]θηὶς ραραη5. Απ Ορρογίπη! νγΑ5 
5 ρσίνθη οἵ ρτοοϊαϊπηηρ ἴῃ6 (ο5ρε] 
ΡΟΘΙΙοΪγ ἴὸ (σε 165 85 ΜῈ]] ἃ5 15γ8 6168. 
δῖ, ΡαὺΪ ργδδοθθα ἔοσυ ἴῆτεα νε 5, δηὰ 
5 σα Εα 64 1ῃ τ]Δ ΚΙΏρΡ 5ΟΙ6 σΟηνοΤί5 ἔΤΟΙῺ 
[η6 7ενν5, [Πουρἢ δ ρδίῃμθα ΤΔῊΥ ΤΟΙ 
ἔτοπὶ ἴῃ (θη ]65---ῶὰ ἴδοϊ ψὨΙΟἢ 15 Γα6- 
Βοοϊεά ἴῃ ἴη6 τ ῇοΐα ἴοὴθ ἀπα σἤμδζδοῖοσ 
οὔ τὰς ΕἸγϑὶ ΕΡ 5116 ἴο ἴμ6 Τ ΠΟ ϑϑδ] ΟΠ Δ 5, 
Ατηοὴρ ἴΠ6 πεορηγίος γοσῈ βοιηβ ἰδά 65 
οἵ τὰπκ δηά ροϑβιῖίοη. Νονῆοτα νγὰβ [ἢ 6 
Παϊγοά οὗ τπ6 [δὐνὺν7Ἃ πλοῖα βδανᾶρα δηα Π14]6- 
νοϊθηῖ, ὙΠαΥ Ὠϊγεά βϑοσλα οἵ {πὸ Ἰοννοϑῖ 
δηα τηοβὶ ὈΠΡΙΙΠΟΙΡΙΘα οὗ τἴῃ6 τοῦ ἡ ῆο 
ἢυηρ δῦοιΐ (Π6 βἰτθοῖβ δηά τῃαγκοῖς, δηὰ 
βιοςοοάσδα ἴῃ Γδιϑιηρ ἃ ΤΟΥ σοτμτηοῖ ἢ 
δραϊηϑὶ 51. ἤδ8] πα ἢ15 σοτρδηῖοηβ. ΤῊΘ 
Τ]οἴθιβ δἰουπηθδαὰ ἴῃἢ6 ἤοιδα ψῃΠΘτῈ [ΠΟῪ 
Ἰοάρεα, Νοῖ δηάιϊηρ [Π6 ΓΙ ΒΒ ΟΠ 65, ΠΟΥ 
ἀταρρσοά [Π6 τηλϑίου οὗ {Π6 ἤοιδ56 Ὀείοσγε 
[ῃἢ6 τηδριδίζαϊθϑ, ἀϑϑονθσδῦηρ ἰπαΐ [6 
ῬΙδΔοΠοῖ5 οὗ (τιδῖ 6 ΓΘ ΡΟ  ς 4] σοὨΞρὶ- 

Ε͵Δ ν. 27.5΄. χὶν. 10, 45. 
3 Τβοβθαϊοηῖοα Δρρεᾶγβ δ ἃ ἴαδίοσ ρογιοᾶ ἴῃ 

ὈΠΉΔΡΡΥ οοππεοίϊΐοη ΜΠ ἴῃς ΕἸροσονυ ΤΉΏθο- 
ἀοβίυβ (866 ποῖρ ἡηηζγα ὁπ ἵν. 18). 1 νας ἴῃς 
806η6 οὗ ἀείεδί οἵ (οηβῖαηίϊυ5 Ὁ. ἴῃ 6 Θδσδσθῃβ. 
Οοηβίαπίιι5 μα Ὀδοη ἰδὰ ἴο πιαΐζε ἴῃ διίδοϊκ ὈΥῪ 
8 ἀτρᾶπι, ἴῃ ν ϊοῆ ἣς βοαηδᾶὰ ἴο ᾿ϊπιςοὶ το Ὀδ 
ἂαἵ Ὑεββαϊοηῖοσα. ὙΠΕΤΘ 5 ἃ αὐτου κἴογυ [ῃαΐ 
οπδ οἱ ἢ15 ᾿ἰδαϊδηδηῖθ ργεάιοϊθα βυσοοθς ἴο ἴῃς 
οἴμος κἰ4ε ἔγοτα τῆε ἴδηοϊα] εἰγτιοίορυ, θὲς 
ἄλλφ τὴν νίκην. ΤῊ ΟΥἿΥ νγὰ5 δἰϊεγνναγάςξ βοϊὰ 
ἴο ἴῃε Ψνεπεῖίδης ὈῪ Απάγοῃϊοιβ, Ὀυϊ σαριαγοά 
ΌὉΥ ἴτε Τυῖκβ (5Ξες ]υϑάρη, 2 ἀι), “ἰδόγαο- 
Οσγάε., Ἰλιββογίαϊ, χχὶΐὶ. Ρ. 180, ψῆο τοίοιβ ἴο ἃ 
Ὀοοῖϊς ὑροὰ Τεϑϑαϊοηΐσα ὈΥ Τοῖς Τατταειι5). 
ϑδϊοπίοα 15 ΠΟ Ἰἰοοκεά ὕὑροὴ ἂς ἴδε “4)γα 
οἰγ οἵ τ1λ6 Τυγκιϑἢ Επιρίσγα, ϑυαγσπα Ὀεϊηρ ἴῃς 
σεεομά, Τῆς Ῥορυϊδίίοη αἱ ῥσγοϑθηῖ 15 δϑιϊπγχαϊοά 
αἱ 8ς,οοο, οὗ ψῃοπὶ δρουῖ Π4]{ δὲ ΄εννβ. ὙΠ οτος 
ἷθ ἃ 5 πρΌϊΑΣ σομλ 11  ἂἱ δαϊοηίςα, οἵ [εν 5ἢ 
οτὶρίη, μυπιροτηρ δρουϊ ὅςοο--ἴῃς ἀδβοοηάδηϊβ 
οὗ τῇοβα ψῃο, δἱ τῆς {ἴπης οὗ ἴῃ σοηπαυδβῖ, ποπηὶ- 
ὨΔΙΪΥ οταγασθα 15] πλῖβπλ, δηὰ ἡγῆο 5111} ὀχίοσ- 
ΠΑ} σοηίοτγηι ἴο (δῖ τε]ρίοη, Ὀπῖ ννῆο ατο, ἔνθ 
αἱ ὑγεβεηΐ, υπίνογβα! νυ Ὀ6]ονεά ἴο Βο]ὰ |χ6 [εὐ ]5ἢ 
αι ἴῃ {μεὶγ Πδαγῖ, δῃαά ἴο Ῥγδςοίϊβε ἰΐβ οδγδ- 
ΤΑΟΠΪ8] ἴῃ βεογεῖ, 566],εἴϊζεσ οὗ " διαπάδγα ̓  σοσ- 
τοβροπάεηϊ ὕοτῃ ϑδ]οηῖοα, Ματσοῖ 20, 1878. 

ΙΝΤΕΚΟΘΌΟΌΟΤΙΟΝ. 

ΓΑΐΟΥβ, Ὀ]οἰτηρ ἀρσαϊηδὶ [Π6 ΕἸΏΡΟΤΟΥ δηᾷ 
(6 αν. ὙΠ 656 [εν υἱΐοι!γ ἐα]δα ἴῃ (ἢ 6 
Ἰγητηθαϊαῖα οὔ͵εςῖ τ ῃϊοἢ ἴδ γ Παά ἴῃ νίεν. 
Βαϊ ἴῃς ρΡοβιοῃ οἵ 51. Ρδ0] νναϑ [6] ὉΥ͂ 
[6 ΤἬ Θ5ϑδοηΐδῃ (τ βιδηβ ἴο Ὀ6 ὁπ οὗ 
ΕΧΙΓΕΠΊΘ Ρ6Π], δηά ἢδ αῃηά 8:1145. ἰοᾷ 
ΤΠ Εβϑδίοηϊοα ἢ 6 (Ο]]ονηρ Ὡἰρῃῖς. ΤΟ 
Αροβίὶα ρτιοσεεάβεά ἴο Βεῖθᾶ. [π|τη6- 
ἀϊαῖεὶν ψΏθη [Π6 πῃροϊονησ [68 οὗ 
ΓΤ ὨΕβϑαϊοηῖοα ἤθασὰ οὐ τῃϊ5, (πΠεγ ἤμην 
{παιηβεῖναθ ὉΡΟΩ ἢϊ5 ἴτᾶοκ, δῃὰ οοη- 
ΒΊΧΑΙΩ6α Ὠϊπὶ ἴο ἴΔ Κα ἢἣϊ5 ἀδραγίισε Ηβ 
ΘΙ αγΚΟα ἔογ ΑἸΠΘη8. 

ΤῊ6 ψῃοΐΪα Ερίβιϊα Ἰεδάς ἃς ἴο ἴῃ6 
σοηο]Ξίοη [Π4ὶ [ῃ6 ἀοϑρε] ἰουηὰ ἃ σοη- 
ΘΘΏ14] 5011 ἰῇ ΤὨΘϑβα]οηοα. ϑΠοχῖ 85 
ἢΔ4 Ῥδδὴ 81. Ρδι}5 ϑίδυ, δηὰ Ὀσοκθϑῃ 5 
ὝΕΓΘ ἢ}5 ἄδγβ ὈῪ νου, ἢ6 δὰ πηδάθ δα 
1πΠ6110]6 ἱπηργοϑδίοθ. ΤῊΘ σοηνοσῖς ΤῸΓδ 
ΒΟΙΟΙΥ {π|6α ὈΥ ἴῃ ΤαΞΈ}6 55} 655 οὗ [ἐσ] ϑἢ 
Τα] Πρ. 81. Ῥδὺ] γοατηδά ἴῃ ἢϊ5 ἢδατὶ 
ἴο 566 {Π6π|, ἴο σοηϑο]ς ἴδει, ἴο ]1 ἃρ 
ἴῃ ἀεῖα!}] ἴπ6 οὐ] 65 οὗ τῆς Οτσεεά οἵ 
ογαθᾶς ψ ῃ] ἢ ἴΠεΥ δὰ 50 ἀἄδορὶγ υπάεοι- 
βδίοοά, ΤὨ]5 αϊρῃϊ ποῖ 6. Βυϊῖ Βα βϑηί 
Ἦ1]5 ΘΟΙΏΡΔΠΙΟΩΒ Ὀάο0κ ἴο Βεῖθα, ἢ δῃ 
ΟΥΘΓ ἴοσ ΤΙπιοῖῆυ, νὯΟ νγὰβ 511}}} ἴῃ τῃδὶ 
ἴονῃ, ἴο ρτοσοθδὰ ἴο Τἢοϑβα]υπὶοα ἔοσ 
[86 Ῥυγροβα οὗ σογηξοτίηρ ἴδε δ] οϊοά 
ΟΒυγοῆ ; δηὰ (ἤδη ἴο ροὸ οἡ ἴο Αἴθϑῃβ, 
εδατιηρ 1} Ὠῖτα ἃ [0]] τοροτὶ οὗ ἴῃ6 σοη- 
ἀϊπίου οὗ ἴῃς Οῃυτοῦ οὗ ΤῊ Θϑςα]οηϊςδ, 
(Αοῖβ χνι. τς; 1: ὙΤΉδ55. 11}. 1--). ὙὍὙΒ6 
παϊηρ5 ψΠΙΟἢ ΤΙοῖηΥ Ὀγουρῆϊ Ὀδοκ ἴο 
ϑῖ, Ῥαὰ] ψασα ἴο ἢ]πΠὶ ἃ ΘΙ δυδηροεὶ οὗ 
Βοοά ποὺ (1: ΤΉ 655. 11. 6). Βιυῖ 8ὲ. Ῥαὺ] 
σουὰ ποῖ Ὀ6 ψιποιϊ δηχιεῖν ἤδη ἃ 
ΒΡ᾿Ὶ Πυ4] [αὈτῖς, δοσθοῃαΐ ΠΑΒΌΪΥ τοαγοὰ 
δΔηα σοπιρδοῖεα, ψγὰ5 50 πιά] γ δβϑδιυ]θα, 
ΤΠοθῖΘ Μ6͵Θ 5111 ρὰρ5 ἰῇ [6 ὠἰρρυμα- 
ἐς ταδοῃὶηρ ΜΏΙΟΝ ἢ6 δαὰ Ῥδθῃ δ0]ς 
ἴο ρίνεα (1. 10). Τὰ »γισγαί απὰ 
“»έγίμα οδἀποσλίίοη οὗ 15 σοηνοσῖβ νγὰ5 
[ἀν ἴτοτγα ὑδίηρ οοποϊυάθά, Ζωζεῖας- 
Πεαῖ οτάθυ ψὰ5 Ὡοΐ δ ΕΙγοΪγ σοηϑοϊἠαιοά. 
Αμοίμονῦ αἰ που] πνεῖ ρῃεα ὑροη ἢρδατγίς, 
ΤΩΔΏΥ οὗ ἴῃδπὶ ἀοι11655 ἰοπάθσ δηὰ σὸ- 
δηθρά. Τῆς φρολαίυίορ) οὗ ἴῃε Οοβρεὶ 
δυρσὰῖ ταὶ τ[π6 αγομεία οὗ (6 1οσὰ 
γγουἹα Ὀ6 ἴῃς ἔπι οἵ τεϑὶ δῃα ἀδ]νοῖ- 
δηζ6. Τῆς ἰδησυαρο ἴῃ ψ ῃ] ἢ ἴῃς Αἀάνδηϊ 
νὰ5 ἀδβϑου θα ψ85 οὗ ἃ Κὶηὰ ΜΠ] οἢ πρῆί 
6 πιὶδοοποεῖνθα ὈΥ δγάξηϊ πηϊπάς, τοὶ 
γαῖ ἴῃ ροϑββϑϑβϑίοῃ οὗ ἴΠ6 δα τιατ οὗ 
Ομ βαδῃ ἀοοσίτμα. Πεαῖῃ δὰ Ὀδθῃ ὈυΞΥ 

᾿ 
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810) 6 ἴη6 ἀφραγίιτα οἵ ἔῃ Αροβίῖθ. (ου- 
νοτίβ ἢδα (]]16 δϑίθθρ ἰὼ [6515. ὙΠΕΥ 
ἢδὰ ποῖ 5δδθῆ ἴδε οἱουα οὗ ἴῃς (ζοπηην, 
ὩΟΥ͂ Ὠρασά ἴῃ 6 Αὐοῆδηρε! β πῦρ. Ὑ᾽ μδῖ 
οἵ ἴῃοβε ἀθᾶσ ομοϑ ὶ δή [ΠοῪ ϑυῆεογοα 
ΒΟΠῚ6 ζίθαίΐ ἰοϑ5, ΟΓΥ Ὀδθὴ ἀδρτναα οὗ 
ϑβοῆς ργδοϊουβ αἰ 

ϑὺο νὰ ἴἢ6 ρϑῆοσαὶ ροβίυσε οἵ 
τοϊηὰ δη σοηϊδχίυχγε οἵ οἰτουτηδίδησα5 
ΪπΠ ἴῃε (Ομυτοῇ οὗ Τμεββϑαίοηιοα. ΤῺΘ 
ΑΡοϑίὶς ψουἹὰ ρἰδάϊγ ἤᾶνθ τενιβιεα ἃ 
ΠΟΙ Υ [ΟΥΓ ψὨΟ. δα (Εἰῖ τῆς ἴδη- 
ἀετοϑὶ αἰεσοῃ. [ηϑυπηουηΐδῦ]ς οὔ- 
δῖδο 859 Ψεῖα Ἰὴ ἴῃ6 ναγ. Ηδ πκυδὶ 6 
δα 5η6αἋ ν]1ἢ} τ Ὸηρ δὴ Ἐρ δι] ἰο [ἢ 6 
ΓΘ ςϑδ] Δ 5 ἴο σοτμίοτί [ΘΙ ὉΠ6ΟΙ ἃ 
δἴοττῃ οἱ ρεγϑεσυίοι ; ἴο δοαυαϊηῖ {Π 6 πὶ 
ὙΠ Ὦ5 ΤΟΔΘΟῺΒ (ΟΥ ποῖ νἹϑι τὴς ἴΠ6Ι ; 
ἴο ζίνθε Δ ΔῆϑΟΥ ἴο ἰἢς ΔΒ] οι ηρ ἀου δ ῖ5 
οὗ ρεηῖ]α δηα 5 8σεΡί0]6 5015 ; ἴο ννα σῇ 
(δῖ οὗ ρῬοϑβϑιῦ]α ὑσγδοίϊοδὶ ἀδῆροσβθ, δπὰ 
ἴο ἜΧΡΓῸ55 4 δίῃει᾽ 5 ἰονε δηὰ ρταί66 
ἴου ἴῃ6 ἴαῦρεὲ τηδαβῦγα οὗ ροοά ἴο ὃ6 
ἰουπά διηοῃς ἴΠοτη. 

Τῆς ΕΡίΞ1165 οὗ 81. Ῥαὺὰὶ Ὀερίη ν ἢ 
Ὦ15 ϑδοομα ΤΠ] 55 ΟΠΔΙῪ νόγάᾶρο, δηα οἵ 4]] 
ἢϊ5 ἰδίους ἴη6 νοὸ ψττίθη ἴο ἴη6 Οδυτγοῇ 
οὗ Τ᾽ εϑϑαϊοῃσα τηυδὲ Ὀ6 μ]δοοα ἢτϑῖ. 

11 ἀρρεᾶσβ Ἵθγίδίῃ πα ἴῃς ἘΡιβ[16 
οουϊὰ ποῖ ἤᾶνθ Ὀδε ντίθη αλογ 581. 
Ῥαιυ]5 δδοᾶθς αἱ (οπηίῃ : ἴοσ ἴἢ [6 
ΟΡΘπιηρ 54] ἰδίου νὰ 566 ([ῃ6 πᾶπὶθ οἵ 
ΘΙ νΔ 05, ὙΠΟ αἷϊοσ (Παΐϊ δηὰ 2 ΤἬΘ85. 
1. 1 ἀἰφάρρεατβ ἔτοπὶ ἴπε ΑΡροϑβιῖε᾽ 5. σοτὴ- 
Ῥᾶηγ. [ζ οουἱὰ ποῖ βανε Ὀδεὴ νυτῖθη 
ὀεΐογε; ἴου ἴποβϑα ψῆο δά ἴο ὑὈπηρ 5. 
Ῥαὺ] ποῦν ἴτσοπὶ Μασδάοηϊα ἰουπα ἢ ΤῺ 
ποῖ αἵ Αἴῆδθηβϑ, Ὀυϊ ψοα αἱϊοννεα ἴο 
)οἱῃ δῖπα δὲ (οσίμτῃ (Αςῖβ χν. 15, σέφφ., 
ἴο ΧΥ . 5: ᾷΣ ΤΏ655. 11. 1). [ἴ νᾶβ ποῦ 
1Π6ὴ νυτίση αἱ ἄζάσις, Ὀυϊ αἱ Οογίρίλ. 
Νοῖ ψὰβ 1ἴ νυ αἱ ἴπ6 Ὀερὶηηΐϊηρ οὗ 
Θὲ, Ρδ0}}5 δθοάς ἴῃ ἴῃαϊ οἰἵγ. τ ΤἼη655. 
1. 7, 8, ὑσονεβ (αὶ δῖ, Ραμ τηυβϑὶ πᾶνὸ 
τοτηδιηδα δἵ (όοπητἢ β8οπλα ἘΠΊ6 ἴον ἴῃς 
τερυϊδλδοη οὗ ἴῃῆς ὙΠεβοα]οηδη (ὨΓ]5- 
[1405 ἴο ἢᾶνα δοαυϊγεα διῇ οὐγτεηογ.3 

Π. 

Τῆς ωρπέρης οὗ 1Π15 ἘΡιβιΐα ἃτὸ οὗ 
ῬΕου αγ Ἰηΐετγεϑὲ δηὰ ἱπῃρογίδῃοε, ἔγοπὶ 

1 80 ἴῃ [Π6 Ξυ βοτρ[ίοη οὗ πῆᾶπγ Μ959, τη ϊϑ] οά 
ΌὈΥῚ ΤΉ 85. ἢ]. Σ᾿ 

5 Ἐοιαγεσ, 7 γοά, 26. Οαπ. (ΕΥυδη ἢ 
[ΓΔ15].}, Ρ. 20Ο. 

νειν 7:91.----Χ οι, 111. 
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τῆς ἕαςϊ οὗ ᾿ἴ8 Ὀεὶηρ ἴἢ6 Θδασ]θϑὶ δπιοὴρ 
ἴ(ῃ6 Αροβίο]!ς ΕΡ] 5.165. 

χ. Εἰτβὶ ἴῃ τῆς ογάθσ οὗ ᾿ππροτίδῃοα 
βίδῃας [η6 ἠορνηαζίς οἰθσηθηῖ ἴῃ ἴπΠ6 ΕἸγϑί 
ἘΡΙΞ!6 ἴο τῆς ΤΠΕϑϑδοηδη5. [11 ἢᾶ5 
Ὀεσοπς ἴοο σοηηοῃ ἴο δϑϑης ἴπδὶ 
οδοὴ Ερίβι]ς οὗ ϑ8ῖ. Ῥδὰὶ] Ὠ85, 80 ἴὸ β5ρθᾶᾷκ, 
ἃ (ΟΒηβίοϊορΥ οἱ 15 οὟῃ. Τ7ΤῊ]5 νἱοεν 
845 ὈδΘῺ ρυβῃθα ἴο 115 δχίσγθοηχαδὶ ἰορίςδὶ 
σοῃδοαυδησος ὈΥ ἴῃῇοβα ΨῇῆΟ σοποὶπὰθδ 
ΠῚ Μ. δηδη ἰπαϊ “16 Ἔχοο]] θη ΠΟΤΟΘ58 
οὗ [ῃ6 δροϑβίοϊις ἂρὲ ψεῖο Ῥεῦρϑῦιδ!ν 
σμδηρίηρ δηα σοηίσδαϊοηρ [ΘΠ 5 αἶνθβ, 
[δὲ [ΠΥ υϑ64 [ἢχο6 οΥ ἴουγ αιετθηΐ 
ΓΠΘΟΥ65 ἴῃ ἴἢ6 σουγθα οὗ [Π6ῚΓ ᾿ἰν65, δηᾶ 
οοπαἀεσβδοθηαδα ἴο ὈΟΙΤΟΙ͂Ν το [ἢ6 ΥΘΙΥ 
δάνουβατιθβ ἴὸ Ὥοτα ΠΟΥ Πδα Ἀδδὴ τηοβῖ 
βανοῖο." ---Τὴς τηοβῖ [οσουρῃ δῃά 800- 
6550] δΏΒΘΥ ἴο [15 ΤΠΘΟΥΥ πιυδῖ σΟὨ- 
δἰϑί ἸΏ δχδῖϊηρ [6 ΨΕΙῪ δα ]Πδϑῖ οὗ 186 
Ῥδυ]ηδ Ἰεϊῖοτθ, ἀπά σομνηοίηρ Οὐτϑαῖνεβ 
(αὶ {π6 βαῦηθς ΟἸἾ ΣΙϑιΟΪΟΡῪ ὑπάθυ! θα 1ἴ 
ψΏΙΟῚ ἤη 5 βοῇ Τηλρηἤοθηΐ ΘΧΡΙΘΘΘΙΟΉ, 
Ζ. σι, ἰὰ ἴῃς. ΕΡΙ51]6 το τῆς. (ΟΟ]οΞ51:8}8. 
Θσἢ δὴ ΦΧΑΙΩΙδΙΙΟΩ ΤῊΔΥ ᾿ἰοδα ἰο ἃ 
τανε ἀοιθὶ οἵ [Π6 ΔοσυγλοῦΥ ΟΥ ῬΙΟΡΠΕΙΥ 
οὗ τοῦ ἴῃ6 ἘΡΊ56 Ὀείοτα ὺ5 [6 
“Ἰραϑδὶ ἀορτηδᾷς οὗ 4}} [ἢ Ἰείζοτβ οὗ 8. 
Ραυ].""} 

Ἂ; 

μαι νῖονν, ἴἤδη, 15 ἰἀκθὴ οὗ [6 
Ῥοίβοὶ οἱ 7655 ἴῃ ἴῃς ΕἸγϑῖ ΕΡΙ51|6 ἴο 
[ῃΠ6 Τοβϑαϊοηλη5 ὈΥ 51. Ραμ], ἃ5. 6 
Ἰοοκβ ὃρ ἴο [6 Ἡδανθη ψῆεῖα ἢ]5 
Μαβίοσ μαᾶὰ αβϑοθηάθα ποῖ το ΠΊΟΪΟ 
[Δ ᾿Θ ΩΓ γθαῦβ Ὀδίοτε ἡ 

(α) 8ι:. Ῥαυϊ βρεᾶκβ οἵ 7655 ἃ5 “τῆς 
Τιοτα," “ουν Ἰιοτγά," ῦουϊ ὑνερῖγ-ῆνα 
ἘΠῚ65 ἴῃ ΕἸγοὶ ΤΉ Θϑϑα]οηίδη8. Τῆς Π1]] 
ἴογτος οὗ ἴῃς {π|6 15 βοδσοεὶγ σθα]1Ζεα ὉΥ͂ 
ΟΥΔΙΒΑΙΎ τοδάθιϑ, ΟΥἠἨ ΤΠ6 σΟΠΟΘΏΙΓΔΙΟΙ 
οὗ ἀοριμα ψοῇ 1 ΡοΒβϑοϑϑθα [ῸΣ ἴπμο868 
γνο ἢγϑὶ πι566 1. 

Οἵ τὸ ἴουγ ρτθαὶῖ Ναπ)εϑ θοῦ αοά ἴῃ 
[ῃ6 ΟἸἹὰ Τεβιαμηθηῖ, Τ᾿ εἤονδῇ 15 [Π6 τηοϑβῖ 
8016. Α Ρε]ονιηρ [6 Ψ1}} ηοῖ ὈΠηρ 

1 Αἱ 41] δνεηΐῖβ, {ἶ{ ἴἃ Ὅς νεγΌΔ]Υ δοουγαῖς 
ἴο ϑδρεδῖις οἱ Εἰ ΤἬ  ϑϑϑ] ο Δἢ5 85 ἴῃς ἰεαϑῖ 
ἀορτηαῖϊς, απὰ οὗ (ο]οςβἰδὴβ 85 ἴἢς τιοβϑὶ ἀορ- 
τηδῖὶς οἵ δῖ. Ραυ]} 5 Ερίβι]ε5, ἴμετε 15 ἢο στουπὰ 
ἴόσ σοποϊυάίηρ ἰμαῖ ἴῃ ἴδῃ γϑδῖβ ἴῃς Αροβι θ᾽ 8 
ἀογστηαῖϊς ροὶπὶ οἵ νἱενν δὰ ρτόννῇ ἀἰβεσγεῃῖ 
δηὰ ἰαγρεσ. Ἀπ ἱπηραγίίδὶ δχαζηϊμαϊίοη οἱ τῃ6 
ἴνο ψ}}} ὅῆον [δῖ ἴῃς βϑῖηθ πιὰ νγᾶ5 δἵ νους 
Ὥροη ἴνο αἰβεγεηϊ 5εῖς οὗ οἰγουιπιδίαμοο ψ ἢ 
ἴῃς 581:η6 ἀρρᾶζαῖι5 οἵ ἀορστηδίίς ῥΓοΙΡ]65. 

2 Χ 



όρο 

ὨΙγαβα Γ ἴο ρσοποῦηςοα 1ἴ, [{ τ ρ}165 τῃδί 
δἴθγηαὶ, πεσθϑϑάσυ, σἤδηρο] 655 αχϑίθησθ 
ΜΉΘ 15 ἴη6 ροσυ πλτ οὗ τη6 (οὐ οἵ 
πε ΒΙ0]6. [ἡ ἴἢ6 οἰαϑβιοδὶ στην ΠΟ] ορΊΘ5 
᾿ς τηδοὶ ἢ ροάβ γῆο μανε δανθηΐυγαβ. 
Βυϊῖ τῆς ἀοἀά οἔὗἉ [μ6 ΒΙ0]6 ἢᾶ5 πο δάνβη- 
ἴυγα8, ΠῸ ῬΘΙΘΟΏΔ] Ὠἰβίοτγ.᾽ ΤῊΪ5 ῬΡΘΟΌΠΑΓ 
ὨᾶτηΘ οἵ Οοὰά 5 Ζογήά (Κύριος) ἴῃ ἴῃ6 
ΤΧΧ ; δηὰ ρα556ἀ οὔ ἰηἴο (ἢ Νεν Τ65- 
ἰδΔιηθηὶ. ΤὴῈ Νὸν Τεβίδιμθηϊ ὙΠΙΟΓΒ 
[Δ Κ6 [ἢ ἀρ, δηὰ ρῖνε ἰἴ ἴο [6515. Ης 15 
“οὰΓ Πμοτὰ [6505 ΓΟ γϑι." (1 Τῆεβ5. 1. 
1-ὦὁ ; 1. 1τ| δζα.) 

1τ 15 ᾿πηβόϑβιῦ!θ, 6, ΤΟΥ ΔῺΥ 51:056- 
αυδηῖς ἀεοϊαταϊίίοη οὗ ἴμ6 ΙΝ ΠΥ οἵ 
ΟἸὨγιβὶ ἴο τῖδα Ὀογοπα ἴμαὶ αβογαθὰ ὃν 
5. Ῥαυ]}ς ἰτεαυθηῖ δρρὶιοδίίοη οὗ ἴῃ6 
δἰτιυῖο οὗ “1, οτὰ " ἴο [6515 ἴῃ ἴῃη6 ΕἸγϑῖ 
Ἐριϑῖς ἴο ἴῇς ὙΤἢοβϑαϊοηϊδηβ.3 Τῆς 
Αγροβίὶα μᾶ5 δἰγοδυ Ὄχῃδυβίθα πυπηδη 
Ἰδῆρυᾶρα ἂπὰ δυμηδῃ ἰπουρῃῖ. Τῇ 
Ὀἰυπιαεῖ οὗ ἀορτὴᾶ σδηῃ ἀσγοὸρ ἢ0 ἀξερεγ; 
[16 νἱὴρ οὗ δαοσδιοῃ δῇ 80 ΠΟ 
ΤΠ Ὁ ἃ 

(6) Βιιῖ ποῖ οἠἱϊγ 15 ἴῃ 6 τϑοορῃ!ῇοη οὗ 
76505 5 "τῆε 1οτά " ἃ βρεουϊδῖνο ἀορτηᾶ 
10 [ῆ6 τη οὗὁἩ τὴς ντιῖου οὗ [ἢ]15 ΕΡΙ51|6 ; 
ἰς 15 οατγγιθαὰ ουὖἱ δαυ οσϑ 10 ῬὈτδοῖςΘ. 
ΑΙΙ ἡῬνουβῃΡ 15, ΠΡοὴ οι ρίυγαὶ ΡΓΙΠΟΙΡΙ65, 
ςοηδηρα το αοά «Αἷομπθ. Βιιῖ ὑγοσβῇ!ρ 15 
ἔτεεὶν ρίνεη το Ομηβὲ ἴῃ ΕἸγοὶ ΤΉ 6554- 
Ἰοπίδηβ8. ὙΤΠογοίοτο ἰξ ννὰ5 ἴῃς ἀορτηδίς 
σοηνίοίίου οὔτἢς πτιεσ οἵ παῖ Ἰετίοτ τμδὶ 
ΓΟ γιϑῖ 15. σοά. 

ΤῊΘ 765 οῖ σαϊδαὰ σὉΡ ἴο ΜΠ Π655, 
ποῖ ΟΥΪΥ ἴη6 τη] δηὰ βρι ΠΑ] Ὑ οὗἁ 
Οοά, ὕυὰς τῆς Δὐρϑοϊυΐϊα δχοϊυβίνθηθβϑς οὗ 

ΝΜ. σιυΐχζοιῖ, μέ μαονς. Ἐχοὰ. 111. 2, 3; 
ἹῬΜαϊδοῆὶ 11}. 6. 

8 ΟἸγίοι ἰβ ποῖ ἀϊσγοςι ςα]1].ἀ “τὴς 1,οτά,᾽ 
“[ἢε6 Ἰιοτά 655 ἴῃ δῖ. Μαΐζπον οὐ Ματῖς 
(Ῥυῖ 5εε 8:1. Μαῖι. νἱϊ. 20, 21, δῃά Νοῖβ οἡ 81. 
Μασῖς χνί. 19). Ηβ ἰ5 τερεδίβα!Υ 30 ἴδγπιδα ὈΥ͂ 
5... Γκ6. Εοὶ 51. Τ]ομῃ, 56εὲ6ὲ Ἄϑρεοία!!ν χχ. 2, 
11, 18, 28. 1η Αοἰβ δὰ ἴδε Ἐριβι]ε5 11 ρᾷ5565 
ἰηῖο δὴ δρρε]διΐνε. Α ἰαϑὶ ογὰβ ᾶγὰ ει ϊυ, 
ἴδε ο]οπίηρ ᾿ννογὰβ οἵ ἴῃς ψῆ0]6 οδῆοη οἵ 5.τὶρ- 
ἴατο 5ῃου]ὰ Ὁ 5ἀϊεὰ, ΤῊς ἰ᾿ἰ5ῖ οἵ Ὁ 65 1ῃ 
ΜΒιοἢ ΟἸ γιϑὶ 5 580 ἰοστηθὰ ὁσουρίε5 πραγ πίϊεεη 
οοἷαμηης οὗ Βτιίἀετ᾽5 Ορπεογάαρέα. 

8 Θἴηςα [Πἰ5 ἰπιγοάδαςοίίζοι νγ85 σοπιροβεά. ἴῃς 
τὶϊοτ'ς αἰϊεπίίοη μᾶ5 Ὀφοη αϊτγεοίςα ἴο ἴῃς (ο]]ονν- 
ἱπρ ρονγεγίῃ! βεηϊξῃσεβ, “ΤῊς (τ βίο οργ οὔ ἴῃς 
ΟοἹοκοίαπ ΕΡί5:1|6 ἰβ 'ἴπ πὸ ΨΨΑΥ ἀϊεγεηῖ ἔγοπὶ 

παῖ οἵ ἴῃς Αροϑῖ]ε᾽5. φαγὶ οσ Ἰεῖῖοτβ ΤΠ ἀοο- 

{τῖπο ἰ5 Ῥγδοῖῦ Δ}  ἱπνοϊνθὰ ἰπ ἴῃς ορεηὶπρ ἀπά 
εἰοβίηρ ψοτγάϑβ οἱ 15 βαυ!δϑὶ Ἄχίδηϊ Ἐρίβιϊε (1 
ὙΠοο5. ᾿.1; ν. 23.)""-- Βρ. {ἱρῃιίοοίῖ, Οολρσσέανις 
απαά δῥίἑριοη. 

ΙΝΤΕΟΒΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΗΙ5 νοσϑῆρ. Μυςῇ οἵ [Π6 Ρετρίεχ 
[παι ἢ45 Ὀδδη ἔδϊϊ 45 ἴο [ῃ6 ρΡοββιθλ ιν οὗ 
ἴῃῆ6. [εν (Δ}Πρ ἰηἴο ἸΔΟἸΔΙΓΥ ἢΔ5 ὈεδΏ 
οοσδϑίοηθα ΟΥ ἰοτροίβι]ηθθς οὐ ἴἢ15 
ἴαει. ὙΠΕΥ φνουϑῃρρεα [εῃονδῇ, σνοῦα 
Όγ Ηϊπι, δἀηὰ κερὶ Ηἰϑς ἐδαϑςῖβ ; Ὀυϊ [ΠΟῪ 
)οϊπεα οἴδεῦ οάβ ντῇ Ηΐτ ἴῃ ἃ ἀδρτα- 
ἀϊηρ, ϑγμογείιϑηη. ΑἹ] ψόσϑῆιρ, ψπμουϊ 
ἀἰξποῦοη, οὗ δΔὴγ θυῖϊ σοά νὰ οοῆ- 
βιγυςίνο!υ Ἰἀοἰαῖτγ.2 

ἘοΙΙρίουβ ΕἸΤΟΓΒ να {πεὶγ τοοῖ ἴἢ ἃ 
νηΐ. Απά Ι4οἸ ΔΓ 15 ἴῃς Ἔχργεϑβίοῃ οἱ 
ἴῃς ναηῖ οὗ ἃ σοά νψῆο σδῇ σΟΠΊΘ ΠΘΆΓ 
ἴο 1.5.2 ΤῊΪΞς ποοὰ νγᾶ5 βαϊι5ῆδα 1 6503. 
ΑΙ] τμε πηα)θϑίγ, Ὀεδυῖγ, δηὰ ἴονε οἵ 
αἀοά,ννα5 Ὀγουρῆϊ Ὥθασ ἴο 15 ἰὴ Ηϊ μι. 
Ης ψὰϑ8 [ΚῈ 5 Ἰῃ ἵοσηι, ἰδαΐυ γα, στοντῃ, 
ἰυποίοη, ἰδῆσυαρε, αῇδοϊοηβ, σδρᾶ- 
οἷν οὗ βυβεπηρ. Ηδ ννὰβ ὉΠΊΊΚΕ ὺ5 ἴῃ 
8}} 61956----ϑοὸ κα τῆαϊ Ηδ 15 οὔῦγ Ὀγσοίδοζ, 
580 ὕη11κ6 τα Ηδ 15 οὖὐῦ (οα. Βείοτγε 
ἴηι συροτπυιήδη ΗυΠΊΔΗΠΥ͂ τὸ ΤΠΊΔΥ 
ον ἀονῃ ψιουϊ Ρ6Π]Ὶ οὐ ἸάοἸΔΙ. 
ΕῸΓ ΟἿΤΓ ΜΟΙΒΏΙΡ ἀοθβ ποῖ [δγῃηηλῖε 
ἴἿῺ ἴἢῆς Μαῃῃηοοά ; ἰἴ5 οδ]ϑθοϊ 5 ἴδε 
Ὀινίηα Ῥεύβδοη ΠΟ 15 Οοὰ 45 γ06]} 45 
Μδαῃ." 

[{ 15, βυγεὶν, τηοϑί βί τ Κρ δηα τηοκὶ 
βἰσηϊβοδηΐ (αὶ ἴῃ [Π6 δατθϑὶ οἵ δῖ 
Ῥαιυ]5 ἘΡ 511ε5 (ησιβὲ 15. ἜΧρ ΠΟ ΕῪ νγοτ- 
βηϊρρεὰ ὈΥ ρσγάγει. " “ῃἯκ οὐυγ Οοά 
δαηα Ἐδίμοσ, δὰ οὖν 1 ογά [6505 (ἢγιϑῖ, 

1 ΖΕρἨδηϊδῃ ἷ. 5. 
5 Τὸ ἢδς Ὀδδη 5 ΓΔΏΡΟΙΥ τηδϊηϊαϊ πο [παὶ ἴδε 

ῬτΠοΙρΙς ἰῃαΐ ΔῊ ἄερτες οἵ ψουβῃίρ Ἐμογῖ οἱ 
ἴῃς πιρῃσδὶ ἰ5 ηοὶ ἰάο]ΔίΤΥ, 15 ἴῃς ἥπδὶ ουϊοοτος 
οὗ ἰῃς Ατίδῃ Ἵοῃίσονεγσυ. (Ν εσσταδῃ οἡ [ενεῖορ- 
ταεπῖ, Ρ. 405). Ἐδίμον, ἴῃς ρτεδίοβδὶ (ίδοὶις 
τη κοῖς δοουβεά Ατίδης οὗ θείην Ῥαγσδῆς ἴῃ ὑγίῃ- 
εἶρ!]ς, Ὀδοδυβα ἴῃς Ατίδηβ γογβῃιρρεοα οπα ΓΒ Οπὶ 
(ΠῸγ Ἄοοποϊἀογοά ἱπ ἰἢς Ἰασῖ δηαϊγϑὶς ἃ Ἵγεαίιτσε. 
ΤὮς Ραρϑὴ ᾿νουβηϊρρεὰ οὔς Οοά δηὰ τλᾶηγ 5υὉ- 
οταϊηδῖς ἀεἰτϊες ; ἴῆε Ατίδῃ ᾿ψογβῃιρρεά οἷς 5Ξυ" 
Ρτετια Οοά δῃά οῃς ἱπέεπογ σοά. (εὶ δὲ οἱ μὲν 
Ἑλληνες ἑνὶ ἀγενήτῳ καὶ πολλοῖς γενητοῖς λατ’ 
ρεύουσιν, οὗτοι δὲ ἑνὶ ἀγενήτῳ καὶ ἑνὶ γενητῷ, οὐδ᾽ 
οὕτω διαφέρουσιν Ἑλλήνων .. τοῖς δὲ Ἕλλησι 
ονγκυλίονται. 81. Αἰδδη., Οταῖίο ἰϊϊ. ς. Α΄Πληοβ, 
443.)). Τῆεῖς νοσβῃΐρ νψνᾶ5, ἱδμεγείοσς, ἰδιοἱοὰ 
ψ ἢ Ῥαραπίστι. - 

8. ((, Ϊοῦ χχὶϊ!. 8, 9, ἢ 51. Το ἱ. 18. 
4 οὗ κτίσμα προσκυνοῦμεν, μὴ γένοιτο, ἐθνικῶν 

καὶ ᾿Αρειανῶν ἣ τοιαύτη πλάνη... εἰ γὰρ 
ἡ σὰρξ αὐτὴ καθ' ἑαυτὴν μέρος ἐστὶ τῶν 

κτισμάτων, ἀλλὰ Θεοῦ γέγονε σῶμα. Καὶ οὔτε 
τὸ τοιοῦτον σῶμα καθ᾽ ἑαντὸ διαιροῦντες ἀπὸ τοῦ 
Λόγου προσκυνοῦμεν, οὔτε τὸν Λόγον προσκυνῆ" 
σαι θέλοντες μακρύνομεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς σαρκός. 
“-οΑἰδαη. ξλίί. αὐ Α ἀείβλημνε, 729. 

δ κατευθύναι, τ ΤΏΘΣΒ. 11]. 11. 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ἄϊτοοϊ ΟἿΣ ΜᾺΥ ὑπο γου. Βιυῖΐῖ γου 
ἴῃς Τιοτα πλάκα ἴο ἰποζθαθα δηὰ δρουηὰ 
ἰπ ἰονα," ογίεβ δὲ. Βδὰὶ] (11. σι, 12). 
ΤῊ 15 οὗ δϑυγραβϑίηρ βγη δηά 
ἀορτηδῖϊς ῥτεοϊδίοῆ. ΤῈ ἵἴψο ρτδπ- 
ΤΩΔῖΟΔΙ] 50 0)6ο 5. ἅτ σοπηροιοὰ ψΠ} ἃ 
ν Γ ἴῃ [ῃ6 5ἰηρυϊατ,. ᾿πἀσδίηρ αἰδίίηοιί 
ῬΘΙΒΟΏΔΙΠῪ δηα Ὁ οὗὨ βυϊϑίδηςσς νὶτῆ 
αηϊ6α οροταΐϊίοη ; γεῖ ἃ ραβϑαρα ἴῃ [6 
ΘΘΟΟΠα ΕΡί 5:16 ροεβ Ὀδγοηὰ ὄν [ἢ ]5. 
Ϊῃ ἃ ὈΓΔΥΘΙ 50 [ἰκὰ [δῖ ἴῃ [ἢ6 [ὈΥΘΓ 
Ἰδοῦ ἴῃ ροϊηΐ οὗ σοηῃδίγιοτοη 3 45 ἴο ἴῃ- 
αϊοαῖς {Π6 ἰἀεπε ν οὗ πε ἢχεά ἀορτηαιὶς 
ταουάὰ ἔτοτῃ τυνῆϊοΐ ἰἴ ᾿ϑϑυθὰ, [η6 ἤατης οὗ 
[Π6 Τιοτὰ [658 ΟὨἩγϑὶ βίδηἀς δεζογε ἰμαὶ 
οἴ (ῃς Εδίθοσ. 

ΤἼΘ βἰτοηρεϑῖ Ἔχρσεϑϑίοη οὗ [ἢ 6 :007- 
»ἀξΐῦ οἵ (ῇγβὲ 15 ἴῃ ἰουηα ἴῃ (6 ἢγοῖ 
ἩΓΙΙΘη οὗ ἴῃς οχίδηϊς ΕΡρ]5:165 οὐ 81. 
Ῥαδι].3 [Ιὑ τωῖρῆϊ βθοῖλ ἃ5 ἰ {π6 σὑΠο]α 
τη δηὰ [πουρῃϊ, φαγὶ δηὰ 116 ]]6οὶ οὗ 
(Π6 πιαγίγτ αἱ ᾿ἤοβα ἀθαίῃ ἢθ δὰ 45- 
βἰϑδίθο ἃ πδῆ ραβϑεά ἱπῖο 8ι:. Ῥδι]. ΕῸΣ 
δὲ. Βίερῃεη 5 ἀἴδοουγβα, δηά τῆς σἤδτρα 
Δραϊηϑῖ ἢϊπὴ, ἴοροῖμοι ἢ 5 ἁγίηρ 
Ῥτάγεγ, σοῃϊδϊη Ἰῃ φόγηχ 41} ἴῃ6 Ῥαυ]η6 
(Πεοϊορυ. Τῆηδὶ 7655 514}} ““οἤδηρε 
(ες πῖο5 ΨΏϊΟῃ Μοβες ἀεϊνετοὰ υηΐο 
5 4 15 ἴῃς τοοῖ ἰάθα οὔ τἢες ψῇο]ε 
τηοϊηεηΐουβ ΟΟΠΙΤΟΥΘΙΘΥ ὕροὴ ἴῃς 1Δν 
ἀδνεϊορεά Ὀγ ὅ8ι. Ρϑὺ] ἴῃ βενοῖαὶ ΕΡρ  51165. 
Ὑπαῖ ἃ ἀγίηρ 6] Ιν σ νουθρρεα ΟΠ γίϑβι 
ὙΠῚ βυςἢ ὈΓΑΥΘΙ 45 οουἱὰ δ6 τισιν 
οἴετεα ἴο αοἀἁ οηἱγῦ ννᾶ5 ἃ ἔδοϊ ψῃϊ ἢ Βαά 
Ὀεμιπηὰ 11 116 ἀορτηὰα οὗ (6 Ὀἰν ΠΥ οὗ 
σῃσϑ. ΑΚ ἴἢε δοῆο οἵ ϑίθρῃθη᾽ 5 ἰθδοῆ- 

1 πβιπαϊεά ἐχρτγεββίουβ οὔδη ἴσου ρτοδῖ 
Ἰσὴς ἀροη [6 Ῥηδοῖρ᾽ς5 οὗ ἰῃς ῥγοίδδβοσβ οὗ 
ΔῊΥ οἴεοά, Τα Θαιγ ΓΟ γι ςἰίδης γοσα ἰηβίϊηοῖ- 
νοὶ ἀεβιρτιδῖεα ὉΥ (μογαβοῖνεβ ἀπά οἴπειβ ἂς 
ἴμοβα ψῆο Βα Δ} “΄ 64}} ροη ἴῃς Νδηιϊς οἵ 
(ἂς [οτὰ." (Αοἰκ ἰχ. 14,21 ; χχὶϊ. 16 ; Εοπι. χ, 
12, 13, 14; 1 Οὐογ, ἱ. 2 ; 2 Τίπι. ἰΐ. 22.) 

5 αὐτὸς δὲ ὁ Κ. ἡμῶν 1. Χ. καὶ ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ 
ἡμῶν... παρακαλέσαι ὑμᾶ----2 ΤΏΉσ55. ἰϊ, τό, 17. 
ΕοΥ ἂῃ ἱπϑίδηςς οὗ ἴῃς βϑπι6 οοῃεοίσυςιἑου, οἵ, 
Πατὴρ καὶ Ὑἱὸς καὶ καὶ ἅγιον πνεῦμα πάντα ἐργά- 
ζεται (ὃ. [οάπη. ΟΠ γγϑοϑίῖ. ἐμ ζσαρρ. ον, χχν.), 
Μέγα 51. ΗΘΏΤΥ ϑαν]]α Ροϊπὶβ ουΐ ἴῃς ἀορτηαῖὶς 
ἰάεα Π6 ΕΓ ΝἸηΡ ἴῃς σταπιηηδιϊςαὶ σοηϑίτιος οὨ. 

5 Βεηροὶ ϑβαγβ8, ψἱἢ} Ξἰησυΐϊας Ὀοδαῦ :- 
““ιτααυς Ἐρίβϑίοῖα δὰ Ὑπμοββδϊοηίσθηςοβ ἐδγὰ 
βίπσαϊα ςαρὶῖ8 5' ὩρΊ  5 συσρί 5 οὐϑίρταΐα Βαθεῖ,᾽" 
Μοβὶ οἵ [Ἃπε56 ““Ξυβρὶ τα" αἴ δαάγεββο ἴο 
]ε5υ5. 

4 Αοἴϑ Υἱ. 14. 
5. Αοἰϑ Υἱϊ, 5-9. 

6οΙ 

Ἰπρ δδουϊ τῇς αν ἰ5 ὑῬγοϊοηρεά ἴῃ (α]α- 
[14 ῃ5, 50 ἴῃ6 δοἢο οὗ Π15 ῥγάγογ “᾽ς (ἢ σίϑῖ 
15 Ρῥιοϊοηρεὰ δηᾶὰ του]ρ θὰ ἴῃ [Π6 
Ερί51165 ἴο τὴ6 Τ δ ϑϑαϊοηϊδηϑ.} 

ΤὨΒ ἰδςῖΐ ἰ5 οὗ ἴῃ6 νει ρῃ 651 Ἰτροτί ἴῸΓ 
ἴποβϑε ψῇῆο Ῥδϊενα τμᾶῖ 51. Ρδὺ] ννᾶβ δὴ 
1ϑ5ρΙτεά Αροϑβῖϊα, δηά δάἀαγεββθα ἃ Ἰδῦρογ 
ἀπ θησα ἤδη ἰἤοθα ἴὸ νοι ἢς ἢγβῖ 
ντοίθ---νθὴ ἴῃς (ῃυτοῇ οὗ 8]1 ἀρ65. 

Β. 

αὶ υἱὸν 15 [ἀκοὴ ὉΥ 8ῖ. Ῥαυ] οὗ 
ΟὨγϑῦ 5 ψουκΚ ἴῃ ἴῃς γβῖ οἵ ἢ!]5 δροϑβίοϊϊς 
Ἰφιῖοτϑ ἢ 

Ουγ σοποϊυβίοη ὑροὰ πα ψὮΟ]6 15 85 
ἴο]]ον5 :- 

τ σολνουβ ἃ ἱποτουρ γ [α]ς 6 ̓ΠΡτοϑ- 
βίου ἴο 580 [ἢδί ποπε οὔ ἢ στοαί ἀοοίσιη 68, 
ὙΠΙΟἢ ἃγὸ σοηϑιἀοσθα δβρθοῖα! γ Ῥδυ]ης, 
Α΄6 ἴο Ὀ6 ἰουμὰ ἴῃ ἰΠ6586 τηδηλογαῦ!δ 
σπαρίοτβ. ὙΒοβα ἀοσίχη65 ἀγο, οὕ σοῦζγεθ, 
Ποῖ ῥχγαβεηϊθα ἴο υ ἴῃ ρῥγαοίβεϊγυ [ἢ 6 5ΔΠΊ6 
᾿πνοϑιζαυγα οὗ ψογὰς ψΊ ἢ  ΠΙΟἢ [ΠΥ γΕΓα 
αἰϊεσινασάς οἱοι Πα, Οτ, ἴο οὔδηψχε [6 
ἤρσυτεα, {ΠΟῪ ἀγα οί {ςῃηῃϊοη θα Θχδοῖν [ἢ 
[ἴΠ6 βϑατὴθ 5ῆδρα ἴῃ ΜΏΙΟΠ [ΠΟΥ χ γα δῇεσ- 
᾿νατάβ. πιβαα Όγ [ῃ6 ἔτεϑβ οὗ σοῃίσζονεγϑυ. 
Βυῖ (ἢδΥ ἅῖὲ ἴπθτα 1 ῥσχιηοῖρὶα δηὰ ἰὴ 
ββθθῆςθ, Τ7Τῇῆδ ΓΑῪ τηδίθταὶ, 50 ἴο βρεᾶδῖὶς, 
οἵ ἀορπιᾶ ἴῃ [ἢ6 50- 416 ““ππμαορτηδᾷς "ἢ 
ἘΡ. ἴο ἴῃς Τ ΠΟϑβϑδ]οηδὴβ 15 ἴΠ6 βᾶτηβ ἃ5 
ἴῃ [6 50-(4|16δἀ “ ἀορπιαῖϊς " ΕρΡ. ἴο ἴῃ 68 
(οἹ]οςθῖδῃβ. ἔνεῃ Ὀο]ϊονηρ ΟΥ̓ ΟΙβηΣ 
ἢα5, ῬΘΙΏΔΡΞ, ϑοπηθπηο5 ρΌΠΘ6 ἴοο [ὩΣ 
Ἰῃ δηάϊηρ οὨ6 5εῖ οὗ ἀορτηᾶβ, οῃς Ἔχοὶυ- 
δῖνβ (ΓΙ βιο] ορίο4] ἀϑρεοῖ, ᾿ῃ ομς ΕΡΙ 5116. 
Τῆς Ῥεβοῃ οἵ (τί, νοὶ δηὰ δηΐϊζο, 
γγὰ5 ΡΓΟδοηΐ ἴο ἴῃ6 τιϊηπα οὗ [πΠ6 Αροϑβιίϊθ, 
δηὰ πε δαάγοδθεὶ Ὠιηβεὶ ἴο ἢ]5 ἴδ: Κ 
δαυρραά, ποῖ ψι ἢ ἰγαρτηθηῖβ οὗ αἸβοοη- 
ἡρδοῖρα (ΟΠ βοΙορίοδὶ ἔδηςϊθ5 βυρραἌίοά 
ὈΥ ϑυσςαβοῖνα ΟἸτουπηδίδησοβ, δὰ ΜῈ 
ΟἿΘ σοδίγα] δηά ρετίβοϊ σοησερίου, ψὨ]Οἢ 
ἢς ᾿Ἰηϊοτρτγοίεά δηα ρῥγεβεηϊθά ἴο οἴδμειβ. 
ΤὭυϑ ἴ 15 οἴἴϊδηῃ δϑϑυμηθα [δὶ [ῃ6 σοη- 
σορίϊίοη οἵ Γῆ γίδί ἴῃ ἤδάνθῃ 15 1ῃ6 οὔθ 

1 Τῆς Ν, Τ.΄ ραξβᾶροβ ἴοσ ἀἰτοοῖ ἰηνοςδέίοη 
δηὰ δλἀογδίοῃ οὐ ΟἢτιΞῖ, δάάυςοεα Ὁγ Μεϊαδποὶ- 
ἴποπ, τα πΊΔ  ΠἿγ ίσοτη ἴπεϑε Ερὶς] 65. Ης δαάς, 
“ΤΠ δ56 ἅγα ἰοϑιἱπιοΐθ5 ἴο ρεγρεῖυα] ἱηνοοδίίοι 
οὗ (Οβτιβῖ, ἐνεὴ ψμδὴ Ηε ἰ5 ποὶ νυἱβίὉ]Υ. νὰ 
τη. (Ορρ. ἱ. 153.) Εογ ᾿ψουβῃρ οἵ (σιβῖ, ἴῃ 
(Πς Ο. Τ., τῆς νυεϊῖεγ τηᾶγ Ὀς Δ]]οννοα ἴο τοίδγ ἴο 
ἴῃς Βαπηρίοη ἰ,δοΐυγε, 1874, ΡΡ. 193-224, 2ηἀ εὐἱϊξ, 

2 Χ2 
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ΟΠ Πϑιοϊοσίοαὶ ἰάθα οὗ [6 Ἐρ᾿ ΞΕ] ἴο ἴῃ 6 
(οΪοβϑίδῃβ, ϑοιηθῖῃϊησ ῬΘΟΌΠΑΓ ἴο τῃαϊ 
ἘΡΊ51:16, δῃηὰ σοῃβιϊατηρ 115 ΑἸ ΠΈΓΘ ΠΟΘ 
ἴτοιῃ ἃ}] οἵἴπϑγϑβ----ἃ βῖδρ ου ψι]Ο ἢ 51. Ρδὰ] 
ἰουηα Ὠϊτης 6] δἵ (Π6 οἷοθα οὗ ἃ 561165 
οὗ ἀεδνοϊορπηεηΐβΊΎ. Βιυῖ ἴτῃ6 δϑοθηπδά 
Ομπβῖ, δ (δ ΕἸρῃϊ Ηδπά οἵ Οσοά, ἀοα65 
Ὡοΐ οτονγαά οὖϊ νοῦν οἴμποσ οὐ]εθοῖ ἴῃ 
[ῃ6 ριοΐαγα ἄγαν ἴογ ἴῃς (ο]οβϑβίδῃηϑβ. 
ΟὨγτϑῖ, ἴῃ σοπιγδα!ϑεϊησίοη ἴο Αηρεῖΐϑ, ἴῃ 6 
(εηΐσε οὗ ἴμ6 Τὐηίϊνεγδο,. [η6 ΒΟρΊΠΙηΡ,2 
15 Ὡοΐ 50 ΘΧοΪ βίν ΕἸ Ὶ ῥγεβεηϊεά τῃμαΐ τῃ6 
ΤπΟΔΤΏΔΙΙΟΩ 15 ἰοσροίζεη.3 ὙΤῇδ νεῦῦ 
Βοάγ ν] ἢ 115 δοῖυα] Πυπιδὴ σδρδςο 165," 
16 νοῦν ΒΙοοά τῃδὶ ον οα [τότ Ἰλτ8} 
νείη5," ἂὸ ἴῃ 6 ροτοῖ τῆγουρῃ νὶςἢ νὰ 
Ῥᾶ55 Οηνγασὰ δηᾶ υὑριϑνασὰ, Τῆι, ἀρϑ]η, 
11 15 αϑδϑοτίθα [ηαΐ ἤοηδ οὗ [ἢ6 Ῥθου ΑΥῪ 
Ῥδυ]ηα ἀοοίγη65 ἀγα ἰὴ ἴῃς ΕἸἰγοὶ ΕΡΙ 5116 
ἴο ἴ1η6 ΤΠοϑϑδὶ οηΐδηβ, {Π6 ϑαυρρτεϑβϑθά 
ΠΟΠΟΙ 510. ἴῃ ΒΟΠῚ6 σ4565 Ὀοίηρ ἴΠαϊ 51. 
Ῥδὺ] Πδᾶ ποῖ γεῖ ἀενεϊορεα οὐ ἱηνθηϊεὰ 
πε. Βιῖ ἴῃ6 ἀϊδοουτθα οὗ ϑ.. Ῥδυ] δἵ 
Απίοοῇ οἵ Ῥιϑιᾶϊα δῇοτσὰβ ἃ οοτῃρὶεῖς 
ΠΙβίοσιοαὶ σοηιγααϊοίοη ἴο [Π15. ΕῸΥ τῃδὶ 
ἀἸϊδοουχθα νναᾶαβ ἀδ νετεά βοΐηῆθς Υθδσβ5 
Ὀείογε τῆς Ερίβι]ς ἴο ἴῃε ΤἬ ΞΘ] ΟΠ ΙΔ 8 
ν5 τ ς}ςᾺςῈΓ6Π,4, [6 ΘΑΙ Π6οὶ οὗ 411 51, Ῥδυ]5 
Ἰοιῖοσθ. [ΙΓ 1 6 ἴγυθ παῖ τμαῖ Εριϑεὶς 
ΠΟ Δ1η8 “ὨΟΙδΙηρ οἵ ι5πδοδῦοῃ ὈΥ 
(ἢ, ποῖ ὈΥ νουκβ οὗ [ῃ6 αν, 1ἴ 15 
σοσγίδιη [Πδὶ ἴῃ 6 ΟΠ 550 ἄο65 ἢοΐ ΔΓ156 
ἔἴτοΠΊ ἸρπΟύδηςΘ, ΟΥ ἔτοτῃ ἴῃς ἔαςϊ ἴῃαΐ τῆς 
1Ἰάοα μδὰ πόνεγ Ὀδδη ρῥγοϑεηϊθα ἴο {πε 
ὙΠΠΟΙ 5 Τη]πΠα, ἘῸτ, ἴῃ [ἢ6 Ῥσθβεῆςς οὗ 
[Π6 τυ]οῖ5 οὗ (ἢ6 ϑσυπᾶάρορις δἵ Απτοοῇ 
οἵ ῬΡιβιήϊα, ἢς δᾶ ϑαϊὰ βενεσαὶ γὙεδτβ 
Ὀείοτο : “ ΤῊσουρἢ [Π15 τη 15 ργεδοῃθά 
ἴο γοῦ ἴῃς ἰοχρίνθηθβθθ οὗ 51η5, δηα ὈΥῪ 
Ηΐπὰ 41} (δὶ Ῥεϊενε ἂτὰ ᾿υ5ῃοα του 
411 τηϊηρθ, οσὰ ψῃϊ ἢ γε σου ποῖ θὲ 
͵υϑεδεά Ὀγ [ἢ ἰὰνν οὗ Μοβεβ."δ Νοσ 15 

1. (οἵοΞξϑ. ἱ. 15, 16. 
3. (οἷοββ. ἱ. 18. ““ὟΏο ἰβ ἴδε Βερὶπηΐηρ." 
8. (ο]οβ5. ἰὶ, 6. 
4 “Τὴ (6 Ὀοάγ οὗ Ηἰβ ΕἾ65}." (ζο]οβϑ. ἱἰ. 

22. 
δ (ο]οβ5. 1. 20 (ν. 14 οδηποῖ Ὀς αποϊεα 85 

Ῥτοοῆ. 
6. Αοἷβ χιὶϊ. 438, 2329.9. 8ε6 Ατοδάδβαοοῃ 

Ἡδηπδ 5 Βαιηρίου 1 βοΐυγεβ, ΡΡ. 216-217. [ἃ 
δβου]ὰ σαγεί ]γγ Ὀ6 ποῖθά τπμᾶΐ ἴῃς σοποορίϊοη οὗ 
ἴῃς δοοϊϊοῃ οὗ [86 [ἀνν-ττοῦ 15 αρϑογρίϊοη ἰῇ 
8 ΠΡΟΣ 1Δ64] ---τνᾶβ ποῖ ὁ ἰπηροτγῖθα Ὀγ Ῥδὺ] ἰπῖο 
ΓΟ σιβ απ ; θυϊ ἰοττηθά δὴ ἱπίερτδαὶ ρατγί οὗ 
ἴδς τεοογτάδα ἰεδομίηρ οὗ οὔτ [ογά, ΤῊΝ 2γέμ- 
εΥὐρῥίς, ἀλὰ οἠδ τρλτκεὰ ἐμἐμοίγαξίον οἵ ἴἴ, πᾶν 6 

ἹΙΝΤΕΚΟΌΟΟΤΙΟΝ. 

| ἴτας τ τῆς ἘΡΙΞΉΪ6 το ἴῃ 6 ΤΉ Θ69541ο- 
ὨΪΔῺ5 186 850 ΘΏ(ΓΟΙΥ δηρτοσδοαὰ Ὁγ ἴῃ6 
τουρῆς οὗ Οἢπδὶ σοπληρ ἴὰ ἴῃς ρτεαῖ 
Ταγομσία ἴμαῖ Ηδ Οσσυριθθ ἢῸ οἴδποῦ 
Ῥοβιοη. γε βανθ βθϑὴ τῃδῖ ἴῃ (οἱοῦ- 
βἰδηβ ἴῃ6 ὑσδσῃεσ οὗ ἴῃ δϑοοθηάδα 1] οσά 
αἴ τῆς ΕἸρῃϊ Ηδμπὰ οὗ ἀοὰ ἰ5 ποῖ 30 
δοηραρεοα ψ ἢ [15 ἀϑρεοῖ οὗ ἴπὸ ϑανΊου 
[μαι μα οτροῖβ Βειῖ] ἤθτα δηα ΟλΊνδῖν. 
1ῸῚ5 ΘΑ5} ἴο 5δῆονν ἴπμδὶ ἴΠ6 δυΐπμοσ οἵ ἴΠε 
Ἰεϊῖοσα ἴο ἴῃς ΤΠΘββδ ἢ Δη8 ἀοοθα Ὠοϊ 
Ιοϑο τῆς Ῥαϊδμοθ οὗ ἀορτὴα ἴῃ δὴ αὖὔ- 
ΒΟΥ δηὰ ομε-ϑἀεα ῥχοβεηϊδθοη οἵ 
16 Αὐἀνδηῖ, Τῆς [ο]ονιαρ ἀορτηδῦς 
ΟΠ Πβιοϊορίοδὶ ῬΓΏΟΙΡ]65 ἃ’ ἴο ᾿ς ἰουμά 
ΪῃΏ ἴῇῆ6 Εἰχϑὶ Εριϑῖ!α ἴο (ἢ6 Τμεββ- 
ἸΟΒἸΔΏ5. 
οχι ΟΠ ΠΒῖ 5 δ έζερξ. 

Ζηξς. 

(α) ΤῊΘ Τιοτά 6508, 11. 15. 
Ουτ Ιοτὰ [6505 (Ὠγτιβῖ, 11. 10, ν. 22. 
Τῆς 1οτὰ Ηιπιβοϊξ, ᾽ν. τό. [ΤὨετε ἰϑ5 

Δ ὉΠΙΧΔΙ 5] ΔΑ 0]6 ἀἸρΉΠΥ ἴῃ ἴπ6 οὐρηηδὶ 
Αὐτὸς ὁ Κύριος---ΗἙ, ΤΗΕ ΙΟΚΕΡ. (ἱ 
2 ΤἼΏ 55. ἰ1. τό. 

Τῆς Ι,οτά--- ας ίη. 
(ὁ) “2 ἐυϊμεῖν εὐπγοίρϑα τοί 114 ας. 
Τῆς Ομυτοῦ ἴῃ οά {πε Ἐδίδευ δπὰ 

ἴῆς Τιοτά 6515 (Ὁ σιβῖ, 1. σ. 
(Ὁ) Ῥταγβᾶ ἴο ψιῇ Ηϊτα. 
“ Ἠδ, οὐγ ἀοά δηὰ Ἐδίμοσ, ἀπά οὖσ 

ΙΤοτὰ |6δὺ9 Ομπδὶ αἰτοῦ ΟὟΓ Αγ." 
(1. ΤΏα55. 11}. 11). ὙΠ νοτὺ “ ἀϊγεοῖ " 15 
Πόσα ἴῃ τῆς [Ὠιχὰ ῬΟΥβοη 5 συϊλ ορῖ 
κατευθύναι, ἴπλουρ Μὰ ὕγὸ 5] εοῖϑ 
δτδτωτηδίισα!γ. Ῥσεοιβοῖν ἴῃ τῆς 58Πὶὲ 
ΝΆΥ “Ης, οὖ Τιοσὰ 6505 ΟΠτϑβῖ, δπά 
ΟἿγ αοἀ δπὰ Ἐδίῃοσ," ζὲ (ο]]Ἱονοὰ ὈΥ 
16 {πὰ ῥρεϑῖβϑοῃ δ] ρΉΪΥ ορίδενο 
παρακαλέσαι ἴὰ 2 ΤΠ655. '. 17ζ. Τῆς 
Ἰηνοσϑίοη οὗ ἴπῈ ογάθυ, δῃὰ [ἢ τηδ)οϑς 
αὐτός ΔΡΡ]Ἰεα 1 ΟὨΘ Ρἷδος ἴο ἴῃ 6 Εδιίδευ, 
ἴῃ ἴῃς οἴδευ ἴο Ο γιβῖ, ἅσα υΈσν ϑἰρηὶ- 
δοδηῖ. ᾿ὐπάοιγιηρ Ὀοΐῃ ρᾶβθαρεβ νου]ὰ 
Β6ολ ἴο Ὀ6 ἴῃς ραν οὗ ἴῃς ἘδίπεΥ 
ἢ ἴῃς ϑοὴ Ἰησϊοαῖοα Ὁγ [ἢϊ5, δηὰ τῆς 
ἡδερίν οἵ [ῃ 6 ορδτατίοη ὑσοσθεαϊηρ᾽ [ΤῸΠὶ 

ἰουπᾷ ἰπ ἀϊτεοϊ βυσοσεθίοη ἴθ 51. ΓΚὸ; τς 
2 γίπεῤίς ἴὰ ἰὰς ῬδύδθὶἜ (ν. 26), ἴπε αρλήεαϊοα 
ἴῃ (ἢδ ςᾶβ6 οὗ τῆς ϑαῦραδιῃ (νὶ. 1-9, ςοπιπιοῦ ἴο 
[ῃ6 τῆγτεα ϑγῃορῖϊοϑ). Τῇδ βατης ΤΟΣ ΠῚ 
ῬΙδοεά ὃγ δῖ. ]οδῃ ἰὰ ἴδε ἑοτγείτοῃηϊ οὗ μἷ5 σορρεὶ. 
(1. 17.} 



ΙΝΤΚΟΘΌΦΤΙΟΝ. 

Ὀοίῃ, ᾿παϊοαϊθα ὈΥ [ῃ6 ϑδιῆρυϊαῦ νοτῦβ. 
[τ 15 ἴῆὴ6. Ὠδαγοϑῖ ροϑϑιῦϊς τεῆθοιτοη οὗ 
(6 Αἰπιρῃ ἀαμηοέ ἰὼ “ΤῊΣ δον ἐαπ οἷο 
ποίδιηρ οὗ Πσιδοεδ" (ὅι. [ΟΠ ν. 19). 
ΤΠς αἰδηςε τλδητοη οὗ ἴῃ Εδίθοσ δπὰ 
(ἢ6 ϑὅοῃ ρζδνθηΐῖβ ΔΩ ἀδηρο οὗ [ῃς 
ἐάσει έν οὐ τοογζίμρ τῷ ἴῃ 6 βιηρι δῦ ν τὺ 
Ὀεὶηρ᾽ πι!)ϑοοηῃϑίσιθα Ἰηἴο ἃ “ ὠλσίο οὗ 
ἔλε 2 εγϑορ." 

2. (μῆβιὶ ἐπῃρ|!Ὦ  ἤεασσσ. 
Το ναὶ ἴογ Η5 ὅοῃ ἥοτῃ 2 7εανερ, ὶ, 

1ο. Ης, ἴῃς [],οτγὰ, 5141} ἀδβοθηα ἔγζοῖὰ 
ἴεανερ, ἵν. τ6. 

4. (ῃπϑιὶ ωρεμρ ἀραΐῃ, ἴῃς Ἐδδυστεοο- 
Ὠομ δηά τἢς [{ἴ6, ἵν. 14-18. 

4. Ομηϑι, 2ἀε Αἰ εάδεηιοῦ, 
(α) ενεῦ ἐεσεγίηρ ,γονε 2λ6 τυγαΐζὰ, 

1.11. 
(ὁ) ΤΙΣ γεραΐτη 97 σαῤναϊίομ, 
“-- τὸ οὐὈΐδιη βαϊνδίίοη ὉΥ οὖσ Γοσά 

76βὺς Οἢτιβι," ν. 9. 
(ὁ Οἰνίηρ τς ἐἐἔ[ζ ἑλγομρὰ Τὲς 2 εαϊά. 
“Ὡς ὝΠΟ ἀϊδὰ [ῸΣ ιι5, (ῃαϊ, νοοῖ οΣ να 

ὙΑΪΚΕ ΟΥ̓ 516 6ρ, ψὰ δῃουϊὰ ἰἵνῈ τορεῖμοῦ 
ψἢ πληι, Υ. 10. 

Νο “Ομ βίοϊορν " ΟΥ “ ϑοίβ ΠΟΙΟΡῪ " 
1ῃ [6 Ν. Τ. σὴ ροὸ Ὀεγοπά [ἢ ϊ5. 

2. Τῆς ερελαϊοέοσίεα εἰδτηθηΐς ἴῃ [ἢ6 
ἘΡΙ51|65 ἴο (6 Τ Βεβϑα] ομ Δ 5 15 ῬΡἜΟυ ΠΙΑΥΪῪ 
δουηάδηϊ, : 

Α5 ἴ.6 βδιρροϑθεα οἵτοῦ οἵ [6 Θδυὶῦ 
ΟΒυτΟΣ 1 τοίδγεησα ἴο οὖσ 1 οτα᾽ 5 (οτηϊηρ 
15 χη ΊΩ]γ Ἰη(δτγθα ἔγοπὶ ΟἿ 6 ραβϑαραὶη ΕἸγϑῖ 
ὙΒΕββαϊοηϊδῃβ (ὶν. 17) ; ἰἴ τυ Ὀ6 νι 6]]} ἴῃ 
[815 ρἰασθῖο δηίθγ ροῖ ἴΠ6 Ἐχδιηιηδίοι οὗ 
[Π6 50-σ4116α ΑΡοσαϊγρίϊο 6] θπλθη 5 ἴῃ ἴῃ 6 
ςοῃοθρίοι οἱ ἴῃ6 Κιμρσάοχῃ οἵ σοά, ΜΒΙΟἢ 
15 ἰουμὰ ἴῃ ἴῃ6 τεοοσάὰ οὗ οὐγ [οχγα᾿ 5 
[οΔοῃϊη. [ἢ {Π15 ρασῖ οἵ Οὔσ ϑύγνου, 
ΙῺΔΥ ἢγξί ΘΟ: 66ΓΥ δηα δοοοιηΐ ἴογ (Πε 
ΔΡΡαγθηῖ ῥγοιηῖϊβα οὗ δὴ πητηδαϊδῖς Αἀ- 
νοηῖ, οὗ ψοἢ βοηθ νϑηΐυσο ἴο 5ρϑακ 
80 τεαὶγ. 

10 15 ἴῃ τείοσεηςθ ἴο [15 50- δ] δὰ 
Αροσδϊγρῇς εἰθηθηῖ ἴα Μ. Ἐδηδῃ 
τᾶῖαα ἴῃ6 τοδὶ αἰϊδιίίηοι δηὰ ἀεῆηϊία 
βἰδι πη ηῖβ ἢ ἢ15 " [ε οὗ 655. Τῆι 
6 οἴαῖθθ, ἴπ νϑ]οῖ5 ρᾶβθϑαρθθ, [ἴῃαΐ 
“ὉΠ γιϑῦ 5 ἀδοϊαγαοῃ ὕροὴ [Π6 ΡΧΟΧΙΓΆΥ͂ 
οἵ 186 "γοτ]α᾽ 5 οδίδϑίσορῃδ ἰδᾶνθβ ὯὩῸ ΓΟΟΠ 
ἴΟΥ ΔῺΥ δαιϊνοσδίοη :"---ῃαὶ “τὴς ψοτ]ὰ 
ἢα5 μποΐ δηάθά, 5 Ηδ δηποιηςδϑὰ ,"-- 
ἴπαὶ “ναὸ τηυκῖ ὄχοιβα ΗἸβ ΠΟρα οἷὰ ναΐῃ 
Δροσαῖίγρϑε ;"---ἰῃῆαῖ “ΗἜ δοςθρίθα τἢ6 
υἱορίΔ5 οἱ Η!5 τἰπλ6 δηα σταςθ, [που ρἢ νὰ 
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τηυδὲ ἢοῖ ἀθηριθ6. Ἠϊς οδίμλοτγα ;".--ἰμδΐῖ 
“16 Ἰογαὶ δοσερίαίίοη Ὀγ τῃ6 απο }Ρ165, 
Δα αἵ σαΥΔΙ ποθ ηῖβ ὉΥ (ῃ6 Μαβῖοσ 
Διτ 561}, οὗ δὴ ἱτηπιοάϊαῖο δηὰ ουϊνατά 
Τυάρπηγχεοηΐ, σοτλα5 οἷ ἴὴ ἴῃς ὙΠΈηρ5 οὗ 
τῃ6 τὲ ἢ αὐϑοϊαῖς δνιάσπος ;" τΠδΐ 
“16 τϑα] δίς σοησερίίοη οὗ ἴῃ6 Πὶνὶης 
Αάνδηϊ μᾶς ὕδεῶ ἃ κῃηδάον οὗ ραϑβϑιηῖ 
ἀεδοερίοη ΠΟ. παῖ ἀφαῖῃ ἢᾶ5 οδυδοὰ 
05 ἴο ἰοτρεῖ." 

ἘνΕΥΥ ΟἿΘ ΨηΟ ἢδ5 ἰιδίβηδα σᾶσθ 
ἴο ἴῃΒ6. Νὸν Ταβίδιηθδηϊ ἢδ5 ῃεασὰ ἴῃ ἴζ 
[Π6 5ἴΤΟ 65 οὗ ἃ σταῃα δηά 3οϊθῆγῃ Κη6]]} 
ΟΥ̓ΣΥ οἵδαίΐίοῃ. Φ7Τῇῆϊς Κη6]}, ἱπάθθα, 15 
τηυοῇ οἱάδθσγ ἴδῃ ἴῃς Νεν Ταβίδιηθῃίϊ, 
ΤῊΣ ἴνο ἢχδὶ ρσόορἤδοιθϑ ᾶσα οὗ ἴῃς ἢγϑὶ 
δηὰ βδεοομβὰ Αάνεπῖ, ΨΘη τδῃ μδά 
ΟὨΪΥ ΟΟΠΊ6 ἔγοπι ἢ15 Μαϊκου 5 μαμὰ δρουΐ 
ἃ τῃοιβαηῃὰ γϑᾶῖβ, ΕΠΟΟἢ στυὴρ ἰξ ἢτϑῖ, 
“ΒΟΠοΪὰ, τῇς Τιοτὰ οοιμοῖ "ἢ ΤὨΘ 
ΟΒυτοῦ μᾶ5 Ῥδθὴ ναϊης ἄνα τπουβαπά 
γοᾶτβ. Βιυῖ ἴῃ ἀρεὰ Ο(γεδίίοῃ ᾿ἰηρθυβ οἱ 
51}. Τα ρῥχιδβίβ οἵ ἀοὰά 5ἰδηὰ νναϊϊὶπς 
ἂἃϊ ἴῃ6 ρσαΐξ, δηὰ [Π6 Ὀ6]] [0115 οη, Ὀὰϊ [86 
ἔσηογαὶ [Χά] μ45 ποῖ γεῖ ἀρρεατβά. 

Ννε οδὴ δοσουπὶ ἔοσ [ἢ686 ραβϑᾶρεβ, 
δΔῃά οὔστι βϑοΐὴξ ῥτοοίβ ὑπαὶ [Π6 βοϊ 0 Ὰ 
15 {Π|6. 

Ιη τῆς γεξ ρίδοθ, ἴῇδῃ, δὴν οὗ [6856 
Ῥᾶβϑαρθϑ, ββρθοια! ν [6 τροβὶ δι Κίηρ οὗ 
84}} ἰὴ ἴπ6 τνϑηϊγ-ἰΟὐσίῃ Τσμαρίοσ οἵ ϑ5ῖ. 
Μαίίηεν, ἀγα ἴο θ6 Ἰηϊεγρσεῖθδα δοοοσζαϊῃρ; 
ἴο ἴῃ6 Διδαϊορυ οἵ 4}1 ρσορῆεου. Ἐχοερῖ 
ἴῺ ἃ δ νἣν 5ρεοιῆδιὶ οᾶβθβ8, Ππη6 15 ποῖ ἀδ- 
δηξα ὈΥ ἴῃ6 ρτορμεῖβ. Τμα ἴαΐυστε 18 
Ῥτο)εοϊθα κα ἃ τἰπ16]655 ρἱοΐασα δείογο 
τῆς 5οὺ] οἵ ([Π6 56 θυ. Ο ]Θοῖβ. ψῇϊοἢ ἃ16 
ὭΘΑΙ 566ΠῚ Δἰηγχοσί ἴο ἰουσῇ ἴἢοϑα ΜΏΙΟἢ 
Δ΄ ταπιοῖθ. ΤῊΙ5 πλᾶὺ Ὀ6 ΠΠυδίταϊοα Ὀγ 
[16 θεαὶ] ορΌσΔ] 1] υϑῖου ἡ ὨΙοἢ οδιι565 
της Ὀτοδὰ ἀϊδίκ οὗ [86 βϑϊτηρ βιὰ ἴο 56 θῖω 
85 Ἰ{1τἴ ογυϑηθα ἀοννῃ ἀροὴ ἴῃἢ6 ψγεϑίογῃ 
ἢ1115, οὐ ἴΠ|6 πΟΟῺ ἴοὸ ἀρρ ΑΓ 88 ἰ{15 ψἢἱϊ6 
ἢγα ψεγα δοίυδ!!ν ἰηζοσσονεη ΤὨσοι ἢ (ἢ6 
ΒΟΙΊΌΓΟ Πη455 Οὗ ἃ ρτονα. 

Ουτγ 1οτὰ, ᾿πά δοιὰ, ἀἰοῦβ ἔσοπὶ οἱ σὺ 
Ῥτορμθῖθ. ΤΏΘΥ παραρα ἃ ἀϊνίηθ βη- 
τ .5145Π} ἴο τη κα [δὰ τεσερίνε οἵ [6 
Ῥτόορἤεῖς ᾿ηῆἤπδησθ. Τῇ βουπὰ οὗ 4 
ἰγτα ἀνακθηβα, οσγ ἴῃς []}ΠἸρ τηυβὶς οὗ 
νλίογϑ, σα] μη α πε. Υὴς δε] τμαΐῖ {ΠῈῪ 
ΘΓῈ Δηηλῖοα ΟΥ̓ ΔῊ ΘΧίγαΠΘΟιΙ5 ΠΏΡριι|56, 
{παῖ [ΠΟῪ δ ΘΡΕΚΘ ἃ5 [6 νοῦ γηουεσ ὉῪ 
[η6 Ηοἱὶγ μοϑι." Βῖ {Π 5ριγιῖ οὗ ρτο- 
ῬΏΘΟΥ 15 ποῖ ἃ βϑυἀάθηϊγν ᾿ηδιβεα Πρῆς ἴῃ 
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ΟἿΓ οὐ 5] η4, ΠΟΙ ΘὨ ΤΑ ΤΙΪΥ 11 ππλ] δ τ] Πρ’ 
ἀἰδίδηϊ ὑσοβρθοῖβ {πκὸ ἴῃς Ἰιρῃτηΐηρς 45}, 
δηὰ [6 αγίηρ αν. ΤΠ τηγϑίεγιθβ οὗ 
(υτυπίγ, [η6 ἀρθ5 ἴο σοΏδ, ἃγα 566 ὈΥ͂ ἃ 
ΒαθιΐαΑ4] σὴς 58}}}, οὐῦ [οτὰ 85 ρσορῇαῖ 
οοπίοτιηθα ἴο ἴῃ6 νϑΎῪ σμαγδοίθ [105 
οὗ ρύόρῆθογ. ὍΤῇε ρσορῃεῖίβ γεγο ἠοῖ 
ὨΙϑίοπΔἢ5 ὈΥ δηςοϊὶραοη. ὙΤΠΕΘΥ ΜΈΓ 
ἀοϑουθετβ οὗ ρἰσζυγοβ ὑῆβθθ ΒΥ ΟἴΠΕΓΒ. 
ΤΠΕΥ 5ανν τη ἡμαίαῤοσίξοη, ΛΟ Ίη σμεζές 5107. 
Α Ἰγτίςδὶ οάδ, 1 ἢ45 Ὀδθη 8414, 15 βοῖῃδ- 
ἘΠΠ165 σοῃμηφοίεα Ὀγ [ῃχοδάς τηοσα ἀκ] οδῖθ, 
[που ποῖ 1655 σθαὶ, [ἤδη ἴῇοβδα ΠΟ 
Ὀϊπα τορεῖμεσ [ἢ 6 ραᾶτῖβ οἵα οἱοβαὶγ- 6 ἢ 
ῬΠΙΠΟΘορΡΪ αὶ] εϑθαᾶγ. Μύςἢ τΊΟΥΤΘ 15 1ἢ]15 
ἴΠ|6 οὗ Ρῥγορῆδογ. Τηοθσα ἃ.ΓῈ νυδιοΟῖ 5 
Κιηάϑ οἱ λει ῃοά. ὙΤἤετα ἰ5 τη6 τροιῃοὰ 
οἱ Ἰορίςοαὶ οτάθσ. ὙΤθοτα 15 ἴῃς τηεϊῃοά 
οὗ ἃ ϑεπῆοῃ, ἃ ροεπὶ, δηὰά ἃ ἢἰβίουυ. 
Μειμοά, ἴῃ [ῃ6 ἴππι6 5656, 15 [ῃς αρὶ 15- 
Ῥοβιῦοη οὗ ἃ υῦ Σ οὗ [ΟΡ ΨΜΏΙΟΣ 
ΤΏΔΥ ὑδδ τείοιτεα ἴοὸ ἃ σοσγηοῦ ΟΘὨΙΓΟ. 
1,οἴ τ5 ]]ον ἴῃ6 ῥσορῃθδίβ ἴο (ο]ϊονν ἃ 
ἄδοροσ οσάδσζ οἱ [Πθῖσ ον. ϑνν ἀπά 
ΠΟΙ56 655. ἴσοι ἴῃ6 ἰυτϊηουβ σοηῖσο οὗ 
50ΠῚ6 αἰνίπθ ῬΓΏΟΙρΡΙα, ἴΠ6 ρσορδείιο 
ΒΡΙΓΙ ταα!αῖθϑ τὸ τῃ6 {αγτῃδϑοῖ αἰγουτηζοῖ- 
Θῃς6 οὗ δυϊηδὴ δνθηῖβ, ΜΠ Δῃ ΟΥΩΘΓ 
ΜΠΙΟΝ 15 βΘΏΘΓΑΙΪ τοὶ, ποῖ οἤτοῦο- 
Ἰορίοδὶ. 

ΤΏΠΘΓΘΟ 15 ἃ ““0" 4 ὉΓΠΟΙΡΙ6 ν]Οἢ γα 
βῃουα ὈΘΑΓ ἰὴ τη Ψν ἢ116 να βίπαγ ἴΠο56 
Ρᾶϑϑαρθβ ἴῇ ϑοηρίαγα ““ιοῦ Μ. Ἐδηδῃ 
08}}15 ΑΡοσφὶγρίϊιο, δ ἃ ψῃ]οἢ ΤῊΔΥ 5θεῖὰ 
ἴο 5ρεαϊ. οὗ ἃ νἱβῖῦ]6 δπὰ πηρθηαϊῃρ 
οδίδϑίσορῃθ. Τῃς ΒΙ|0]6 ΡὨΙΠΟΘΟΡὮΏΥ οὗ 
ὨΙΒΙΟΙΥ 15 ποῖ Μτσ. Βυςκὶε᾽ 5. ΑἹ] Ὠιβίοτυ 
15 ἃ ἰἸοῃρ υάρτηεηΐ, ἃ ἰΙοηρ᾽ σοτηϊηρ οὗ [ῃ6 
1,οτὰ. [{|5 πιυςῇ ἴο 6 τερτειθα ἐῃαϊ 50 
ΤΩΔΗΥ͂ Οὗ υ5 ἢᾶνε σοαβθα ἴο 5Ρ6ακΚ, {Κα ΟὔΓ 
ἰοσείδίμοσς, οἵ [η6 [1,451 Τυἀρτηθηῖ. Ης 
5041] οοτῃδ ἴο Ὀ6 οὐγ [υᾶρὲ, ΝΥ, “νΘΓΙΪΥ 
Ἡς 15 ἃ ἀοά ἰδὲ υάρεῖῃ ἴῃ τῆς φάσίῃ." " 
ΤΠΕΙΕ ἢὰ5 Ὀδδὴ ἃ ἡπαρτηθηῖ, ΟΥἩ ἃ 56Π65 
οὗ υάρτηξηΐθ, δοηρ ἴῃ6 νῆο]6 ἴσαοῖ οὗ 
Πυγδη ῃ!]5ἴοσγ. [ἴ νγν85 50 ὄνθὴ ἴῃ Ῥαδζγᾶ- 
ἄϊδε. Τῇε 7Θν]5ἢ πδίϊοη γὰ5 σμοβθ ἴο 
Ὀς ἃ ῬΑΙρΑ0]6 βρεοϊμηθῃ οὗ (σοά᾿ 5 εἴεγῃδὶ 
Ῥχονιάθῃσθ, δῃ δχϑῃρὶας οὗ Ηϊς τηοσαὶ 
Βονογημηθηῖ. [Ι͂ἢ [Π6ῚΓ Ὠἰδίοσυ ψὲ ανα 
ΔᾺ ὈΠνΘ της οὗ [ἢ6 ΡΠΠΟΙΡΙΘΟ5 οὗ Ηἰ5 

1 “0 Ἰορὶεῖαη, αοὰ δΒαΐῃ ἃ πιοϊῃοὰ οἵ Ηἰς 
οὐσι, ἴῃς Ῥγορῃοῖίοδὶ πιεῖ πο, τ ΠΟΙ πὸ τι]οὸς οὗ 
Α΄ϑίοι!α νη} ἀεῆηε." -,ΟΔΕΑ ἀυαγὰ 7ευίρρ. 

ΙΝΤΚΟΒΘΌΟΌςΤΙΟΝ. 

ἡαάρτηοηῖ,. Εν δηᾶ δῆοῃ ἴἤεγα ρίεσος 
τσοῦρ ἴῃ6 ἴδηρὶθα ϑἴοτΥ βίσδηρε ίοτε- 
δ᾽ Θαπλ5 οὗ ἴπΠ6 Ἰπαρτηδαϊ ἤτος δηα οἵ τῃς 
ἤθανθηὶ σης. ϑυςῇ 15 ἴῃς ατριυμηθηῖ 
οὗ ἴῃς Βοοκ οὗ πάρες, δῃὰ οὗ ἴῃς Βοοῖκϑε 
οὗ Κίηρβ. ““ὙΥ βοδϑβϑοενοσ [ἢὴ6 οᾶσγοβϑε 15, 
ἴΠ6γ6 ΜἘΠἘ (η6 οαρὶθ5 Ὀ6 ραϊδπετεα ἴο- 
βεοῖμον. [Ιῃ Ποῖ οἰιτηαῖεβ, σοά δδ5 
50 Οὐ τ δα (ἢς Ἰῃησῃηςῖβ οὗ ἴῃ6 πνιηροά 
βΒοδυθῆροιβ οὗ [ῃῆ6 δ. δηὰ ρεαῖς, τῃδῖ 
[ΠΟΥ Θ΄ΟΟΡ ἀονῃ Ὡροὴ ἴῃξ6 ΟδΙΠΟΏ, 
δΔηα τεῖηονα ἴἴ ουὖϊ οἵ ἴηΠ6 ψγαγ. Ὑδετα 15 
ΒΌΟΝ ἃ [ΠῚῚΡ᾽ ἃ5 ΤΊΟΥΑ] σαττίοθ. ὮΏΘΓΕΝΟΣ 
ἴΠ6ΙῈ 15 ἃ Ὀοαγν οὗ τηοσγαὶ δῃὰ ϑριτιτιδὶ 
ἀδαΐῃ, ἃ ἀθδὰ σμυγοῦ, ἃ ἀθδά 5ἰδῖθ, ἱΠ6 σα 
ἸῺ6 ΟΑΙΌΔΘ6 15.) ϑυςῇ ἴο ἃ Ὀ6]ΙΘν]η 
ΤῊΔῊ 15 ἴῃ6 ἀβρϑοῖ οἵ ῃιβίοσγ. 5111 τῆς 
ΘΔ6165 ᾶ1ῖ6 ραϊμεπηρ ἰοροῖμοσ. 5111 τὴς 
Ὀγθαϊῃ οὗ βϑρὴρ ΠΡΡΙ65 τῃχουρἢ ἴπε ὕε65. 
5Ό1] Ηδ σομηθϑ ψ ἢ οἰουάθδ. 51} τῆς 
581η15 ΟΙὟ, “Τῇ ρτοαῖ ἀδὺ οἵ ἴμε [οτά 
15 ὭΘΑΣ." 950 1 θδθῃ [ὨΓΟῸΡἢ. ΠΙΔΗΥ͂ 
ΟΥ̓ΟΪ65 οὗ ΠΙβίοτγ, ἴῃ6 ἀδϑίσυσίοι οὗ [6 - 
584] 6, ἴῃ 14}}] οὗ Βοπιθ, ἴῃς ἘΒροίοπηδ- 
(ἰοη, ἴῃΏ6 Ετοποῆ ἘΒδνοϊαοη, οὐσ οὐ 
Ὠπη6. 850. 5}4}} 1 θ6 υη8], αἴοσ ραβϑί 
(Ὠτουρἢ 411 ἰγρίςοαὶ ἠυάρτηεηιβ, ἴῃς [1,45 
7υαρστηδηϊ 541} ἀάύκθη ονεσ ἴῃς Ὠυμηδῃ 
ταςα.32 

ΤΠΟΓο 15 ἃ ζἀίγα τ[μουρῃϊ ὨΟἢ νῈ ΤΔΥῪ 
ἴακε ἢ 5, ψΏ16 ψγὲ ἱπίεγρσγος τῆς 
“Αροοαϊγρίϊςο δἰθπηθητ" Ἰὴ οὖν Θά ΘΠ ΟΣ 5 
ἰοδοῆϊησ. ϑΌΡροβο, ἴπθη, ἴῃδὶ ᾽'ἃ νᾶβ 
ΗΙς5 ἰηϊθηϊίοῃ ἴο 86 ἰδησυασὸ ὙΠΙΟΝ 
Βῆηου ]α ρΪδος Ηἰβ ροῃθγδίίοη, ἀπ θδοὴ 
ΒΌΘΟΘΒΘΙΥΘ σεῃοσδῦοῃ, 1ἢ ἴῃ6 ροβιίοη οὗ 
ἴπο56 ψῆο γηρἀξ Ὀ6 αἰϊνα αἱ Ηἰς σογηηρν, 
αἴ ἴῃς 54π|6 ΠΠ]6 50 δα)ιυβίίηρ ἴπε ρεῖ- 
βρδοῖννα οὗ ΗΙ5 ἰΘδομίηρ ἴπαὶ ἴἤο5 6 ψὴῸ 
᾿ϊνεα ΔΓ διναν 5ϑῃοι ἃ Ὀ6 δ0᾽!]6 ἴο ἄρρτε- 
μεμα [6 Ῥγϑοῖβα ροϊηΐ οἵ νἱεῖνν Ὀεῖίεσ 
ἴδηὴ ΗἸ5 οὟῊὮ ΘΟὨΓΘΙΡΟΓΑΓΙΘ5. [2065 
ποῖ (ἢϊ5 δι ρροβιίοῃ στηδεὶ ἴῃε ἰλοῖβ οὔτῃα 
οαβδο ““ηηριο ξεν αἴτου ἰμ6 ἐπ υϊατοη 
οὗ ἴποϑ6 ἀδγβ." “Τῃεθε δια 5ιγΏ ΔΓ 

1 8. Μαῖῖ. χχὶν. 28. 
3 Ουη ἴδε εὐγδἔέμμσμς ᾿αἀρτηεηῖ οἵ Οσοὰᾶ ; ἴῃς 

τηεδηϊηρ οὗ ὥαν 85 ἃ ρεποὰ οὗ υπάδεΐηρὰ ἀυγα- 
ἴοη ; πὰ ἴδε ἱπιροτίδηοε οὐ ρΡτγοβεγνίησ τὲῃς 
ο]ά ρῆγαβς, “" 2 αν ᾿υἀρτηςεπῖ ;᾽᾽ φες Αὐρσυκιϊπεῖς 
Ρτοίουπα ἀγρυτηεηί, --- Ῥεῖ αυοῖ ἀϊε5 ῃος )υἀϊ- 
οἰαπι τεπάδιυγ, ἱποεγίαπι εθὶ ; ϑεὰ ϑεοσγίρίυγα- 
Τταπι Ἰπογα αἀἰεπὶ ΡΟΙΣ 50] 6 γὸ Ρῖο ἰοῦ ροῖε πεῖηο 
Ὠεϑοϊῖ, [Ιἄδὸ δυΐετῃη οὐπὶ ἀΐοαν )υαἱςῖ; Π εἰ ἀϊεὶ- 
ἴηυβ, δάδειηυς κ“ἐἕρεένε νοὶ πουϊεύρεε.""--- δρ 
Οἰν. Δεῖ, χχ. τ. 



ΙΝΤΕΚΟΒΘΌΟςΤΙΟΝ. 

ἀφοϊαταιοηϑ,᾽ κδὰγ8 Μ. Ἐδηδῃ, “δᾶνα 0 
Τοοπλ ἔοσ δαυϊνοσλίοη," “ὝὙμοβε (οῦ- 
56 να αἰῦρου) ψ πο υλδάοτιδίοοά ἴῃ ἃ 
Ἰογα] β8εηθ6 ἴἢ6 αἀἰδοουζθοβ οὐ (ΟὨτγιϑῖ 
Ἡ!πλϑο]ΐ, νος ΟὈἸ σε το δἜχρεοὶ τῇς 
β6σοηα δηά ρ]οτίουβ σοϊῃϊηρ οὗ ἴῃς ϑοῃ 
οὗ Μδῃ ἴῃ ἴῃς οἱουάβ, Ὀείοτα τῃδϊ ρεηδγα- 
ὕοη νγα5 ἰοϊα]ϊγ δχοηρι ϑηθα, ψῃϊοῆ δά 
ΕΠ 6] ἃ ΗΝ ]6σ σομάϊπίοη ἀροὴ δασίῃ, 
84Πη6 ΜΏΙΟΝ ταϊρῆϊ 50} Ὀ6. ψιη685 οὗ [ἢ 6 
σΔἰδτασῖ 65 οὗ ἴῃς εὴνα ὑηάοσ Ν᾽ εβραβϑίδῃ 
ΟΥΓ Ηδάγιδῃ. ὍΤῇδ σενοϊυτοη οἵ βανεηΐθοῃ 
σΘηζΌΤ 65 [85 Ἰηβίγυοϊε ἃ ἃ5 ποῖ ἴο ῥγ655 
ἴοο οἸοβαὶν [6 πιγϑίθσίουβ ἰδησυάᾶσα οὗ 
ΡΓΟΡΏΘΟΥ δηὰ σανοϊαίοη," Ὑεῖ τὰ ἴμ6 
5ρ8η οὗ {μαΐϊ 546 τηγϑίθγοιβ ἀἰβοοῦζβα, 
ἴΠογα οσουγ γαροδίθα ποίϊςθϑ, ΨΏΙΟἢ ΨψὙ6 
ταδί Ὀ6 ὈΪΠη4, ᾿Π666ἀ6, ἢ να σδηηοῖ τϑδα, 
“Βιυΐϊ δηὰ 1ἴ τῃαϊ 6ν]] βοσνδηΐ 5}8}} 54 Ὺ 
ἴῃ 15 Ὠδατί, ΜΥ [οσὰ ἀεϊαγεῖῃ Η:5 
σοτηϊηρ,, ---ἃ ΡΤΟΡΏΘΟΥ βυγεϊγυ, οἱ ἃ {ΠΠῈ6 
ἴῃ ἴῃῇ6 Ομυτγοῆ, ποῖ οὗ ὑμρθε]ιοί, Ὀυὰϊ οὗ 
διηδιίου δηα νου] ] 1655, ἰκ6 τη6 τη α]6 
ᾶ2.5.. “ὙΜΏ)16 τὴς Ὀτιάδρτοοῖλ ἰαστθα," 
ῖἴπῃε ννοσά ἴῃ ἴπ6 οὐἱρίηδὶ αἰπιοϑί στη δῇ 8 
“ὁ ρΙπηϊηρ οὐἵ [Π6 τἰπ|ὸ.}2 Αμαίῃ, “ δἴϊεσυ 
ἃ ἰοῃρ Ὦτηθ, ἴῃς Ἰἰοτὰ οὗ ἴῃοβε βογνδῃΐς 
σομμείῃ, δηὰ σϑοκοηθῖῇ ψτἢ τῃοιη,᾽ 5 
ΘΌΓΟΙΥ [Δ΄ 5ρᾶοθ οἂῃ ἤᾶνῈ Ὀδθὴ ΠΟ 
ἄγδδπ οἵ πε τηογηϊηρ  ὨΊΟἢ βεειηδα Ἰοηρ 
ἴο Ηϊπὶ ᾿νῆο 5614, ““ Βείογε ΑὈγδμδχῃ γγᾶ5, 
Ι΄δτὰ." Μία Ὡδθά ποὶ ἀν} ὕροὰ ἴῃς 
ΠΟΙΩΓ 551 00 ““ἴο ρὸ ἰηἴο 41] ἰαη 5," ὕΡΟῺ 
[6 Ἰηϑδτυῦ!οῃ ὈὉγ ΟὨσιϑὶ οὗ σλυτοῇ, δπὰ 
{πΠ6 Ἰηου]οδίίοη οὗ ἃ τηοσα]ῖγ, δααρίβα ἴο 
ἃ ΜΟΥ ψγῃ]οἢ νγᾶ5 ἀδβιηδα ἴο ἰαϑβῖ, 

ΤῊΣ Δρρ]οαῖίοη οὗ [656 ῬΓΠΟΙΡ]65 ἴο 
ΟἿΓ Τιογὰ᾿ 5 30 σα]]δα Αροσαδϊγρίς ἀςοϊαγα- 
[ἸΟἢ5 οὐ ἴῃς Κιηράοπι οὗ ἀοά 5οἶνθ5 Δ]]} 
ἀιου 65. Τὴ ν᾽βδίοῃ οὗ ΡῥτορῇεοῦΥ 
ῬΙδϑθηΐβ οὐ]δοῖβ ἴὰ υχίδροβιτοη, ποῖ 
ΒΟ ΘΒ5ΊΟΏ, ἸΏ 5086, 50 ἴο 5Ρ6ΆΚ, ταῖπου 
[ΠΔ} {1Π16, ΤῊ 5ΈΟΑΠΥ οὶ ΟὨΤΟΠΟΪΟΡΊΟΔΙΪΥ ; 
1ἴ5 ΟὈ]δοῖβ ἀτὸ ἰπαὰ ἰηΐο ἃ σϑἰαϊοη ὃ6- 
γοηὰ δηὰ ουΐ οὗ ἴ6. ΑἹ] ὨΙβίοσυυ 158 
να α, 45 1ἴ 15 νἱενθαὰ Ὁ ἀοά, 45 ὄνεη 
6 σΔὴ νἱονν 1 ΨΏΘΩ Ὲ 566 Ιἴ ἴῃ ΡὈΪδ 
ΤΑΙΠΘΓ [Δη ἴῃ βοοίίΊοη. Τδαΐ 15, ἰζ 15 ἃ 
ογοΐθα οὗ ἰγρίςοαὶ Ἰυάρτηθηΐβ, δηϊβδῃθα δηά 
Πσοιῃρ]οῖαα ἴῃ ἴΠ6 1,451 ᾿ἀρπιεηΐ, οὔ ν ϊςἢ 

1 δὲ, Μαῖϊξ. χχῖν. 48. 
3 χρονίζοντος δὲ τοῦ νυμφίου, 5ι. Μαῖίΐῖ. χχν, 

5--ἰῇς βαπὶαὸ ψοσγαὰ ἰγδηβιαῖϊοα Ὁ “ ἀοἰαγοῖῃ," 
Χχὶν. 48. 

δ ϑι, Μαῖϊ, χχν. 19. 
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ΘΔ ἢ δϑδισοδβοινα ΟΥ515 Ῥοββθθ965 50 1ὴ6 
δΘηΘΓΑΙ σμαγδοίθσιβῦςβ. Ααά ἴο [ἢϊ5 [ἢ6 
τηοταὶ δηά βριπζια] εηας Ψ ὨΙΟἢ ἄτα ραϊηοά 
ὈΥ Κεσριηρ ἴα Αανθηΐὶ Ὀείοσγα βασὴ 5ι110- 
σαϑϑῖνα ρεηθσγαςοη. 

γε 54}} δάάυοθ ὕνο ἂγριπηθηῖθ ἴο 
βδῆον ἰῃαῖ, 1 ποῖ [Π15 Ἰηςοσρσγείδτοῃ, δὲ 
Ιοδϑί 115 σβϑ} 5 ταδὶ ὩΘΟΘΘΘΑΤΪΥ δ {Π|6. 

Οοῃηϑιήογ, (ἤθη, [ἢ6 ΟρΡΘμηρ νΈΓ565 οὗ 
ἴῃς βεοοηά σμαρίεσ οὗ [Π6 ϑεοοπα ἘΡΊ 5116 
ἴο ἴῃς Το ϑοδ] οηίδηβ. ΤἬὭδνίεν βδιρροβοὰ 
ἴο θ6 Αροϑίοϊ!οδὶ, ξυρρμοβδὰ ἴο 6 (ἢγιβι 5, 
αρές ἅ1τ|53δ6ὅ. ΗΟ 15 ᾿ἴ ἰτοαϊθα ἡ ἫΥ ἃ5 
ἃ Δ δοῖση), ἃ (ΑἸσθῆοοα, δηά ἃ ἀ6] 510 Ώ. 
σὲ, Ῥαὰὺ] Ὀεβθθοῆδβ ἴδῃ, ποῖ ἜΧδοῖΪΥ ὈΥ, 
Ὀυΐ (45 Ῥτοΐδδβοσ Ἰονεῖϊ γγ6}} ἰγαηϑαῖθϑ 
1) “Ομ Ὀόμαὶῇ οὗ, 25 τπουρῇ ἢ6 Ψ ΘΓ 
τοδομίης ἴῃ Πορουγ οὗ ἰδ ἄγ, {παῖ [86 
ἀχρθοίδιοῃ οὗ τἴ τ ρῃϊ ἢοῖ Ὀ6 ἃ 5ου706 
οἔὗ ἀϊδοσάθχ ἴῃ [6 σμυσγοῇ,᾿" 

Βυῖ σογ. Ααμῖ ποῖ τηδιοὶν ἴμαΐ 
τῆς ρηπλτνε ΟὨγβίίδηβ Ἰοοκεά ίοσ δπὰ 
δχρεοϊθὰ (Ὠχβὶ (νῃιοἢ {Π6 Ὺ αἰ, αἵ τῃαῖ 
π|6, ἢ δὴ δἰγηοδίὶ ὄχοδϑϑῖνα [6 5108) 
Ὀπῖ, [μ4ἴ [ΠΥ σοπϑδιογαὰ [Πδΐ “Ἔχροπθῆςα 
Μοῦ ἃ Ὀ6] 6 Ηἰπι οτιθὶγ, Γ τῃ6 ψοτ]ὰ 
νὰ Οὐϑίιηαία δηΟΙρΡ]. ἰὼ αϑδῖ οἡ δδύ 
[δὶ ρεηογδίίοη," ψῃαϊ νου αν ὈδΘὴ 
[86 τάϑυ]ὶ -- ὙὟΥ τἢ15, ταὶ νῆθη 8... 
Τοἢ, οΥἵ [86 ᾿αϑὲ βυγνινοῦ οὗ Γῇ τίβ 5 1π|- 
τηραϊαῖε ΓΟ] ον νεῖ ἀϊεά, (τβι ιν ψουϊὰ 
ἢανε αἰοα μι ἢ. Ῥοῖπαρβ 85 ἴῃ6 
βίοστη ἀδυκθηθα ὕρ ἴῃς 5Κγ οὗ Ῥα]εβίη6, 
ΟΥ ἃ5 ὈΥ [ῃ6 5ῆογαεβ οἔίῃε Ζέροδη (ἢ δὰ 
νοηΐ ἀοννῃ ἴῃ [6 ἀκ οἰουά, οὐ τῇ [6 
Ὀυγηϊηρ 5ΚΥ, ἃ Κποί οὗ ῬοοΥ ἰδῃλί!οβ 
ταϊρς ἤανα Ἰοοκοα τῸΥ (Π6 5ῖριι οὗ (ἢ 6 
ϑοὴ οὗ Μδαῃ, ἰῃ6 οἵἴοβ5 οὗ ἦγε, οὐὔ΄ 1ῃ6 
Ῥίοτοθα ίοση. Βιυῖΐ 1 ἴὴῆ6 Οοβροὶ παά 
Ὀδθ σοτηγηϊτίεα ἴο {ῃαῖ ἔα]δε ἤΟΡΘΟ, [ἰἴ 
τουδὶ ἤᾶνα Ὀδθη οδιτιθα ἴτοπὶ [15 στ α]6 
ἴο 1185 ρτᾶάνβ. Τὴ ἀοβρεὶ μᾶ5 ϑυγνινοά 
τυ ἢ. [ἴ 45 βιιγνινοα ἴθ Ῥογβθοι ἸΟ0Ώ8. 
1 [45 συγνινοα [Π6 5υ]]ορΊβη), [ἢ 6 ΘΡΊΡΤΑΙΩ, 
δῃα τς 5.48 0]6---)1οοἸοία πη, ῬΟΓΡΏΥΓΤΥ, 
δηὰ Νοϊίαιγθ. [{ 85 βυγνινοα οδτιοδίυγοβ 
οἵ ᾿ιἴ8 ἀοοίγ 65, δηα δῦι.565 οὗ 15 ΠΟΙ 655. 
115 βίσοῃρ δῃοιρὴ ἴοὸ ὕδθασ ἴἢ6 Ὀυτάθδη 
οὗ τηδη᾽ 5 ἢορ65, δηὰ ἴῃς τὴ] ρ τεσ Ὀυτάδῃ 
οὗ πλδη᾽ 5 5οῖτονβ. Βυΐ ἴΠεγ 15 ΟἿ 
τληρ ψ ὨΙΟΝ 1 ΜΜῈΠ ΠΈνΘΙ δυγνῖνα, ἃ Γ6- 
ΓυϊΔίίοη Ὀεΐίοτε ἴῃς ίαςε οἵ Ποηδϑβῖ γϑάβοη. 
ΤΏοτε ἰδ οὴς Ὀυτάδη ΨΠΙΟἢ 1ἴ σαπηοῖ 
Ὀθαγ, δηά τἴῃαΐ Ὀυγάθῃ 15 ἃ 116. [1{ (ἢ6 
(ο5ρ6] δά οοτημλῖςα τχθη ἰο ΟἿ νἱβί ου- 
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ΔΙῪ οχρδοίδίοη, τ γί ἤᾶνα δχριγοά 
τπουρὴ {Π6 ἀδβίηγ οὗ μυμμδηῖϊν ψου]ά 
Βανα δχρισεὰ ψπῇ τ Βαυῖ, ι5ῖ δὲ [6 
[6 ἡνῆθη, δοοοτάϊηρ ἴο Μ. Ἐδθηδῃ 5 
ἱπιεγριείατ!οη οὔ [6 ρτθαῖ Τρασῃοτ᾿ 5 

. ΜΟΓΩΒ5, [Π6]Ὶ (ΑἸ! } νναὰβ τῃδη]  δβίεα, 
ἸΏΔΙΙΥΙΒ ΨΕΙῈ Ὀ͵ΙΘΡΑΤΙΩΡ ἴο ὈΙ66α ἔου 
1Π6πὶ, Δ τ 551] Ο Δ ΤΙ6 5 ΕΓ βἴδστηρ ΜΙῊ 
ἃ ᾿ἰι6 ΄1ῇ {ΠῈΣ ΠΡ Πδηά ἴο δπποῦηςσε ἰἴ 
ἴο ἴῃ6 υἱπηοϑῖ Θμα5 οὗ [ἢ6 εασῖῇ. [1 τῃ6 
Οσοοβρϑὶ, τῇ Ὁῃπϑιὶ δπαὰ Ηἰβ δροϑβίίθϑ, δὰ 
Ὀεδη σοταπ δα ἴο ἴῃς ἀοσίπης ἴῃαὶ Ηξς 
Ἰυϑ᾽ νἹΒῚΌΪΥ ΔΡΡΘΔΓ ἴῃ ΟἿδ ρεῃθτατΊΟη, 
ἴῃς (ὐοβρεὶ πλισὶ μᾶνα ἀϊδα οοὖἱὐ ψῈ τηδὶ 
δοροζαῖΐίοη. Βιυῖΐ ἴῃ6 (σοοϑδρεὶ ἀϊὰ ποῖ 50 
ἀϊα οὐυἵ, Τπετγοίοστα, [ἢ6 Οοβρεὶ νγὰ8 
σοσηπθα ἴο Ὧ0 5 οἢ ΠοοΙΓΠη6. 

Τῆδ νιον δἀνοοδίδα οἡ ἴῃ ἱπιοσρτεῖδ- 
τ[ἴοη οὗ ἡμεῖς (ι ΤΕ55. ἵν. 17) 15 σοη- 
δηθὰ ὈΥ σοηϑιἀογαϊοηβ ἀογνεα ἰτοῖῃ 
ΡῬΆ55ιρ65 δχίθγῃλ) ἴο ἴῆθϑε Εριϑῖ]65. 81. 
Ρδαὰὶ] νψὰβ δὴ δχίδηβινα ταν θυ, δηά 
Κηθν ἴΠ6 ΟὈβί δου οὗ ἢϊ5 σουπίγγτμθη. 
Ἣς αἸαὰ ποῖ ὄχρϑοῖ ἴῃς οἷοβε οὗ [Π6 
Ῥγοϑθηὴΐ αϊβρδηβαίίοη σϊμοιϊ ἃ ρτϑαῖ 
Ἰησαῖῃοεπηρ οὗ [6 7εν8. ιά ἢδ 500- 
Ῥοβα τῃδί 1ῃ15 ννουἹὰ Ὀς ἴῃς ψοτκ οὗ ἴῃς 
ἴδνν γϑατῖβ ὙΏΙΟΣ γαῖ τοηγαϊηθα ἴοὸ ἢ]πὴ ὃ 
(οι. χὶ. 25, 26.) ὍΤΠΘΓΘ ἃγὰ ρᾶβϑαρθϑ 
ἴῃ ψΠΙΟἢ ἢθ 5ρθᾶκβ οἰθαΥΥ οὗ ἢϊ5. οἴνγῇ 
ἀεαῖὶῃ δηα σϑϑυσγθοῖοη (1 (οσ. νὶ. 14; 
2 (ΟΥ. ἵν. 14, ν. 2; ῬΏΠΙΡΡ. 1. 22; 
2 Τίπι, ἵν. 6). ὙΤῇεβα δχργθβϑίοηβ ἅΓ6 
Ἰορισα!ν ἱπσομϑίβίθης ἢ ἃ ἰοσηχυϊαϊοὰ 
Ὀε]ϊοῖ οὴ ἴῃ6 ρατὶ οὗ 51. Ῥδὰὺὶ] {παῖ (χε 
νοι] σοηδ Ὀδίοτε ἢ ἀϊεά, ΤῊΘ [Ο]]ονν- 
ἸῺ 15 5ῖ, Αὐριβίηθ᾽ 5 νον οὗ 51, Ῥαὺυ]}}5 
ἰοδοῃιηρη α 1655. ν. 1, 2: “δ Ξςῃονθά 
τι 1 νγὰς ποῖ ΘΟ Θ55ΆΤΥ ἴοσ ἴἤστὴ το ΚΟΥ, 
1}15---ουδέιοιθηϊ τγὰϑ ἰἰ ἰοτ [6 ἴο Ὀ6 5.Γ6 
[ῃαΐ, ΜΜ 1151 τηθῃ 5}4}} Ὀ6 β᾽ υσ θετηρ δηά 
ὈΠΡΓαρατοά, τῆ Τογά νν1}1] σοπὶα ἃ5 8 
τε, ΒΥ Ῥε]]ονιηρ [ἢ15, [Π6Υ νουἹά Ὀ6 
ΚΘ] γ ρῥγαραγθα δέοσ ἴῃ 6 ἰαρ56 οὗ ΔῊ Ὺ 
διηπουηΐῖ οὗ 6. ὅ81ῖ, Ῥδὺὶ] Κερὶ σι ῃϊη 
Ὧ15 ΟὟ [ΠΓ1ἴ5, ᾿η (ΠΔϊ, ἀροΚ]ς του ρἢ ἢς 

 ΜΜ6ΓΟ, ἣς αἸά ποῖ ργθϑύτης ἴο ἴδ ἢ οἴθοτϑο, 
Ὀεοδυβε ἢς Κηον ταὶ ἐἀε “4 οεζίς οἵ οὐγ 
Ῥτοίδβϑιοη ῃδὰ βαϊὰ “1 15 ποῖ γοῦγβ ἴο 
κηον. "" 

ΤῊΘ ρῥγδοίίοαὶ ροϊηΐ ἴο Ὀ6 ροτγοαϊνϑα 
1 ταραγαὰ ἴο {16 δϑομαϊοϊορίοδὶ δἰθπγχθηὶϊ 

1 Ὅδηκ. “2ι-ὶ. Κευ. δέν. ὃ. 370, ,47γι. (ἕ, 
Βυτγρεημπατγάϊ, 26 κοί, Τλοσεαίρη. ογίμ, Ὁ. 152. 
δίγηασς, 219 ΖΑθυϊ, ἀἐ: ἀ. Ῥαμέμς, ΡΡ. 228, 544. 

ΙΝΤΚΟΘΟΟΤΙΟΝ. 

ἴῃ 1686 ΕΡΊ51[685 15 (Π|83.'Ἢ Οηδ νἱϑίοῦ 
6115 τῇς βουΪϊς οὗ [6 ΤῊ Θϑβδ]οηΐδη οοῦ- 
νογίβϑ---ἰῃαῖ οὗ 1ὴ6 ρστεαΐ (οχίηρ. Αἵ 
ἢτϑῖ, 1 15 10 ἀδῆροσ οὗ δϑϑυμλησ ἰΔηΔ- 
[164] Ῥχτοροχίίοηβ, αλὰ βῃακιηρ {ΠΕΣ ᾿νθ 5 
ἴο ἴῃ6 νϑῦὺ σοηῖγο. Α ἔδν οδἱῃ νοτάϑ 
ἴῃ ἴῃς ϑεοομά Ερίϑιῖς ρἱθαὰ ἔοσ ἴῃς 
ΒορουΣ οὗ ἴῃς ρτοαὶ Αἀνδρηὶ. απὰ οὗ 
[Π6 πηα)]δϑῖῖς ραϊμοσιηρ ἴο ἴὴςΣ ἘδαδοπΊΟΊ. 
Τηδη ἴῃς ρετβρεοῖινθ, ἴοὺσ ἃ ψΏ116 ἀϊ9- 
τατρθα, γγα5 Ρεσ δ θη το- δα] σῖοὰ, δηά 
ΓΟΠΔΙ5 δὶ ἴῃ 6 54η16 ροϊηΐ Ἔνθ ον, 56- 
οὐσηρ ἴἢ6 ρεσίδος ῥσγαοίοα]ὶ σοϊηοϊάδησα 
οὗ τῃ6 παῖυγαὶ ογάθσ οὗ [πϊὴρ5 ψιῇ ἴῃς 
Βρογαδίυσγαὶ οχρεοοϊδθοηῃ. ἸμΘα τηδῃ 
566 Κ ἴο 5ἴδαϊε ἴῃ6 ὄδχδοῖ ἄδυ, δηᾶ τῇασϊ ἃ 
ΠΘΔΓ ἦδγΥ, δῖ. Ραυ], σρεακίηρ [Βσουρὴ τὴς 
565, ὈΪΔτλ65 ϑιοἢ (Δηδ.ς στα, ἀμ ροϊηῖξ 
5 ὈΔῸΚ ἴο οὐγ 1,οτα᾽ 5 νοσὰβ5.2 Ης ρυῖς 
ἄονῃ ἴἢ6 οὨΠ] 15. ἤηρεῖς ἴῃαΐ σουπηὶ (ἢ ς 
ΠυΠΊΡΟῚ οἵ ἴπε ἀάγβ. “ΟΥ̓ αὶ ἀδγ διὰ 
Ὠουσ Κηονοῖῆ πο οπμς." 3 

4. Το “ἴογα διὰ «ϑδϑοααί εἰδτηθηὶ ἴῃ 
[656 ἘΡί51165 ποχὶ ἀδιηδηάβ σοῃϑβιθγᾶ- 
ἔοη. 

Τῆς ἘΡιϑῖῖο5 ἴο ἴῃς ὙΤμεϑϑαϊοηϊδης 
ΤΩΔΙΚ ΔῺ 6Γα ἴῃ ἴμ6 ἑοππηδίοη οὗ ϑ.πρ- 
ἴατε. Τῇα Ἰοοσ οἷαι πη5 115 ρίδοςς Ὀδβιά δ 
1ὴ6 ΡΙΌΟΡΏΘΟΥ δηὰ [ἴῃ6 ἢιβίοσγ. ζὉὍὴὲ 
ἢγϑὶ βρθοιηθη οὗ ἴῃ6 πδν ἰοστ οἵ ϑογρ- 
ἴυχα 15 Ὀαΐοσα υ8, δῃὰ 1ὲ ἀϊγεςῖγ τηςεῖς 
οὔθ οὗ ἴῃς ἀεαρεβδὶ νηΐ οὗ ἴῃς οἷά 
5ΟοΟΙοίγ. 

ὙΥδῖ διῆισδὶ Οὐ βοςία! ᾿δοβοῃ, ἰημϊσδῖινα 

1 ὑπὲρ τῆς παρουσίας τ. Κυρ., 2 ΤὮεΞ5. ᾿ἰ. 1. 
3 Ἅ Τίιεββ. ν. 1. 
8 “ἐ Ομγχῃδβ οα]συ]δηϊίατη ἀἰρίίος τοβοῖνιῖ,᾽ (9, 

Αὐρα5ῖ.) δι. Μαῖϊ. χχίν. 26. Τνο δπεοςαοῖες οὗ 
ὮΜΟ ν γῪ αἰ αγεηῖ πλθπ ν᾿ 6}} ΠΠ]πςίγαϊο [Παϊ ῥτδς- 
τίς] σοπη δἰ παιίοη οὗ εἐποτρεῖὶς ἀϊποδατρςο οἵἉ ἀπ Υ͂ 
νι Αἀνεηῖ ἐχρεοϊδιίοα ὑυῆϊος ἴποςο Βρίςι!ος 
δανα τ Υ βοουγεὰ ἴο ἴῃς Ομυσοῆ. Δ Ὦξῃ 
Ετδηςὶβ οὗ 5416ε5 ννὰν ὁῆςθ, δἴζεσ ἰπΐθηςς ἰδῦοαυς, 
ἈΠὈοπάϊηρ ἰπι5 6} αἱ ἃ μας οἵ οἤδββ, βοπις 
τ οΥ ἃ ῥγδοϊϑίδη ΨῆΟ νγὰβ πεᾶγ δϑϊκοαὶ ἈΪπὶ νυ ἢαὶ 
ἢδ ψου]ά ἀο, {πὸ Κηον τπδὶ τῆς οτ ̓5 οΟη,] 
ψὰ9: ἄνθῇ αἱ παπάὰ. “ἽΕἸΏΙἢ (Π6 σάπιο,᾽" 5αἱ 
ἴῃς Βίδῃορ, Ῥο]άϊγ. “Εοτ Ηἰβ γίογυ 1 Ὀόσδη 
1 Οὔδπεῖαὶ [,εὰ ψτοίε ἃ βἰτκὶπρ βἴογυ ἰὸ ἢϊς 
500, ἴῃ ἃ Ἰειἴογ ΨΏΟἢ ἢᾶς ἰουηὰ ἰϊΞ ννΑῪ ἰπἴο 
Ῥτίηϊ, [,25ῖ οξεηΐυτγ, ἰῇ Νεν Επρ]δηα, ἃ ἀδγ οἵ 
βυάάεῃ ἀπά πηδοςοιηίαρίε ρίοοπι, Κῆον ἢ γεῖ Ὁν 
ἰγδάϊοη ἃ5. “πὲ ἀδτκ ἄδγ,᾽ οσουττοῦ νῆες τῃς 
βεμῃαῖς οὗ ἴπε βἴαῖε νας οἰτσ. Τῆς ππίνογωλὶ 
᾿ΠΡΓΟϑϑίοπ γὰ5 ἴμαὶ Ποοπιϑήάαγ δὰ ἰποεά 
οοηθ. ϑυάάδηϊγ ἃ ψγ6}}-Κηοῃ τοιοῦ Ξιυυὰ 
ρ. ““Ῥχγδοιάβηϊ,᾽"" καἰ ἢς, “1 ριοόοροβςς τδμαῖ 
Ἰρηϊ5 Ὀς Ὀτουρηϊ ἱπ, ἀπά ἴῃδὶ ᾿γὰ ρᾶβς τὸ τῃ6 
οσγάοσ οἵ ἴῃς ἀαγ. {πιὸ Τυἀρε οοπιος, Ηε πδὰ 
Ὀεδῖ δηὰ υβ αἵ οὖς ἀυϊγ." 



ἹΝΤΚΟὈΟΟΤΙΟΝ. 

ἷπ ἃ 5ρΡ6οῖδὶ νδὺ οὗ Ο γβιδη τόσα 
ΤΏΔΥ Μὲ ἀδσῆνα ἴοσὰ ἴῃ6 5ἰυαγ οἵ τΠ6 
ἢχοϊ το ἀκοὴν [6 ΕΡΡ. οἵ 51. Ραυ]} 

Μαςοὰ τρῃϊ Ὀ6 54] οἵ ἴ[ῃ6 ἢθὺνν νιτίμ6, 
(45 1ἴἃ αῖρηϊ Ὀ6 ο8]}}]ςα) οὗ 2:γ:ζν---οὗ τῆς 
Ὧσν δηὰ δι} ᾿ἰπ6 ἀγα τουπᾶ [6 
οἰἴδά6] οὗ τῆς Ὠυτηδῃ 500} Ὀγ ἴῃς ρε οὗ 
ἴῃς Ηοὶγ ϑριπὶ ἴο ἴῇοβε ψῇᾷο Ὀεϊενοά 
δηα νεῖ Ῥαρ(Ζ6α.} Βυῖ [Π6Γ6 15 δηοίμοῦ 
νοῖη οὗ δχμογίδιοη ἰὴ (ῃ6 ΕΡ. ἴο ἴῃ6 
ΓὨβϑδ] ο ΙΔ} 5, ΡΥ ηδηῖ 1} Ὡλοσηθηῖουϑ 
506014] ΠσΟΠΒΘΟα ΘΏΟ65. 

7Τυβῖ Ὀεοίογε ἴμαϊς ρἱοτσίουβ ράᾶβϑᾶρθ, 
ψῃιο 58.. Ῥαυ}}5 ὑμυνα] 16 ΘΠ ἀθ 655 
ΔῊ ΤὩ8] 5 Ὺ ὩΘνΟΥ δχοθαθαθά----ῇ  ΏΙΟἢ 
ἢδ 16}15 οὗ [6 ἀδϑοθηΐ οὗ ἴῃε 1,οτά ἔἴτοιῃ 
Βαάνθη, δϑὰ ([ἢ6 ρδίπεπηρ οὗ [Π6 τὸ- 
«ἰεασπχεα---ἢς 5ρεᾶκβ μι ΡΘΟυ ΠΣ εἰη- 
ῬὨΔ515 οὗ ἃ οἶδβ5 οὗ ἀυξζί65, ἴῃ ἢ15 τηϊπα 
ΘνἀθΠΥ σοππηδοῖοα ψἢ {πι6 “ Ὀτοῖῃοτν 
Ἰονα." 3 ὙτΤΒεῖγ δι ΠῚ μου] Ὀ6 ἴο 6 
αυϊεῖ, ἴο ἀο {Π6ῖῦ οὐ Ὀι510.655, ἴο τΟΣΪΚ 
ψῈ ἢ ΤΠΘΙΓ ον Βαπας, Τἢδ γεβυϊὶ οὗ [ἢ]15 
1} 6 τὑὉυνοίο] ά----ἃ ρΘου ΑΓ αἸσ ΤΥ οἵ 8ἃ5- 
Ῥεοοῖ ἴῃ [ἢ6 εγδϑ οὗ ἴῃοβε 85 γαῖ δβχίθγῃδὶ 
ἴο ἰὴς σοτϊῃπηπηϊοι οὗ ἴῃ6 (υτοῇ, δα [ἢ 6 
Βομοῦτσγαῦ!α ᾿ηἀθροηάδησα νὨΟἢ σδΔῃ δῃ- 
4016 [δ ἴο ἀϊβρεῆβα νηὶ ἴῃ 6 σοπίειαρ- 
ἴχποι!ι5. ΟΙΓΓῪ οὗ ΔῺΥ πιδη᾽5 Δ]5. [Ι͂ἢ ἴῃ6 
ϑεςοηά ΕρΙ51]16 ἢ ἀ5511Π|69 ἃ 56 ΌΓΟΣ ἀηά 
ΤΆΟΤΕ ϑατοδϑίῖς ἴ0η6 Δρδιηϑῖ [056 0 ΔΓΘ 
ΟὨΪΥ Ὀυ5Υ στ ἢ ταὶ γΏΙΟΒ 15 ΠΟ Ὀυ51η 655 
οὗ 16 ιγβ ; πα σοϊῃηπηαηας δηα δχἤουῖβ 
Ψ 1 ᾿πηραϑβϑίοημθα Θλγπδϑίηθϑβ, ουθῃ “ΟΥ̓ 
ΟἿΣ [τὰ 6518 Οηγϑῖ," ἴἰο ψοῦκ σῇ 
αυϊοίηε55, ἀηὰ δαὶ ζλε427 οτῦρ Ὀτοδα, ποῖ 
τῃαϊ οὗ οἸΠΕΥ ΡΘΟΡΪδ. 

Ἐὰν ΡΕΙΒΟΏ5, ῬεσθΔΡ5, ἢᾶνα τερασκεα 
ΟΝ 5ἰρηϊδοδηΐ [Π15 σίγα οὗ Ἄβχῃογίδιοι 
15 οὗ ἃ πον νου, δηὰ ἃ ΘΝ ΟΥΩΘΙ οὗ 
Ιάδαϑ. Ἐου ἴῃ βρίίε οὗ υἱτϊτὰ-ἀδιηοογδῖιο 
ΔΡΡΟΘΑγΑησθβ, ἵππου ψὰς ἴῃ Οτοοκ 80- 
οἰδεῖ δὴ 0{Δ- Δ Π5᾽ ΟΟΥΔΏΣ ΘρΡΙΓ ἢ 118 
ταοδὶ δν}] ἰοσηὶ ---- [ἢ6 υ]{ΓΔ-ΔΥΙΒΟΟΥΔΟΥ͂ 
οὗ ουὐαγο 85 ψῈ}}] 45 οὗ 5οςὶδὶ ροβιοη. 
Α5 τορατγής ἴῃ6 ἰοσηλοσ, ἰτααἀθϑηθη ἂἀπὰ 
ΤΩΘΟΔΏΙΟ8 6 γα ΠοΙὰ ἴο Ὀ6 ᾿ἸῃοΔραῦϊα 
οὗ ἴσὰς ῬΠΙΠΟΘΟΡὮΥ ΟΥ 5ριτιῖυδὶ τα] ΡΊΟΏ, 
ΟΥ τεβηδα τους. Α5 τεραγὰβ ἴῃ6 

1 ΤΠε55. ἱν, 8. 
1 ΤΏ685. ἱν. 14, “ΩΩ. 
1 ΤΊιδ55. ἱν. 9-11, 12. 
366. ραββδᾶρε αυοϊεά ὈΥ Νεδμῃάοι---- λον» 

97 ἐἀε Ολεγε, ἰ. 309, 40---Ἔβρεοία! γ ἴῃοϑς ἔτοπι 
ἴδε τοίδ Βοοῖς οἵ Ρ]οΐπ, ΞΖ μεαά, (ομραγε ἴῃ 6 

δ ω ὦ .» 

6097 

]αϊΐϊοσ, οὔθ οὗ ἴ6 νοτγϑοῖ ᾿ηῆμπθηςοθβ οὗ 
Βίδνοῦυ νγὰς ἴῆς6 αἰβοτθάϊ ῃΠΙοἢ 11 [ὨΤΘΟΝ 
ὍΡΟΩ ἔτεα ἰαῦουγ, δῃὰ 4}} [ἢ6 δ: ] 6 Γ 
ἴοττηβ οἵ σοιηηθσοα. Ασιϑίοια ἰτϑαῖβ 
ἢ οο]α ογηϊοϊδλ δνογτῃηρ οὗ [Π6 
βϑο.2 Τα ἰτδἀδϑιηδῃ ΟΥ̓ ΠΊΘΟΉΔΩΙΟ 18 
υϊ ἃ Πίρῃοῦ Κιμὰ οἵ 5]ανε----αἸ θυην 
τορι Ὠϊη} ᾿ῃ Κη, ποῖ ἴῃ ἄξρταο ---- ὈΘΑΤΊ ΠΡ 
[06 54πὶ6 τεϊαϊοη ἴο ἴπ6 ρα]. τ ΠΙΟἢ 
[)6 5'ανα Ὀδᾶῦβ ἴο ἴπ6 πανιά]. Τὸ ἀο 
ΔΏΥ ΨΟΙΚ ἩΠΙΟΩ Τρ ᾶγκο ΟΥ Οοὐτνα5 {Π6΄ 
ὈοαΥ ; ἴο ᾿ἰἰνδ ὕροὴ ἀδιὶγ ῬΑΥ; ἴο ὃ6 
σοηηδοίοα ψιῇ (Π6 ἀδί4:] οὗ ΔΓ ΔΈ ΟΉΒ, 
ΟΓΥ ΜΙ 54165 τη 126 ὈυΌ]ς τηδγίκεῖβ ; [ἢ]15 
γγὰβ ἴο ἀσρτδαθ 4 ἰγδοηδῃ, δηᾶ ἰο 222- 
ὀείαρῖζε Ὦϊ5 5ρ1Π| δ5 ἯὙ6}} 25 ἢ15 Ὀοάγ. 
ΘΌΟΘΠ ΘΙ τῆς ἰάδας οὗ Ατσ)ϑδίοι!θ, ννῇῆο 
Κηον Μαοβθάοηϊδα 50 ψ6]}, δηὰ πδὰ ᾿νοὰ 
ἴῺ ἰἴ 80 Ἰοηρ---ϑυςἢ ἴῃς Ἰάδ45 ν ΒΟ ἸΝΘΓΘ 
ἴῃ ἴἢῃ6 νΟΙῪ δἱἷσ οὗ ΤΙ βαβϑϑαϊοηϊσα ἤθη 81, 
Ῥαὺ] ντοῖς ἢ18 Βριϑι165.3 [Ιἴ 15. ἢ] οὗ 
βρη βοδηςσεῖῃαῖ [ἢ 6 ἄγϑι Αροϑίοϊς ΕἸ ρΊ5116 
Βρ6αΚβ ουΐξ 50 ὈΟΪαΪγΥ δηὰ δα σ 5] ἸΡΟῚ 
τῆς αἸΡΉΠΥ δα ὈΘοουλριι655 οὗ ᾿Πα π5.ΣῪ, 
(ἢ6 πΟΌΙΠΥ οὗ ψοσυκιηρ ἢ ΟἿΣ ΟΥ̓ 

ςοπίετηρίυουϑβ ἴοης οὗ ἴ!ς Ῥἢδγίβεες ἴῃ 51. ἢ 
11. 49. 

λϑες ἴῃς δάγλγαῦ ας ράσο ἰῃ Μ. δ 4]]οπ᾽5 
πείοίνε ἐς ἢ ςείαναρε, ἱ. 446, τεέφφ. 

3 Τῆς τεδάογ πεεα Ὀαϊ τοίοσ ἴο Δγ ροοῦ ᾿ῃὰδχ 
ἴο ἴΠ6 ΡοϊΪττο5 οὗ Ατιϑίοιϊο, δηα ὀχαταῖπο ἴδ 15 
οὗ αυοϊδίίοῃβ υμάογ ἴῃ6 πεδὰς οἱ βάναυσος, 
βάνανσον. Μέεη φρεΏοδγα] ν ἀϊὰ ποῖ ὑεΐϊενε ἰμδῖ 
6 ν]ιο ᾿ϊνοὰ τῆς ἀδίὶν 1} οὗ ἴπ6 βάναυσος, οου]ὰ 
ουἱείναῖο νγθ ἢ ἀπΌτγοίκθη ἀενοζίίοη. (2 δ. 
νι}, 5.) Τῆς γγοαῖ δυῖπουβ ογηΐοαὶ αἰ5:1κα οὗ 
186 αὐγαῃηῖ πηδοῃδηὶς ἰουπὰ 1ἴ5 ουἹπιϊηδιηρ ροϊηϊ 
ἴῃ (6 χερνῆτες. “ΤΉ οες ατο,᾽ ἂἃ5. Ὧδ 58 Υ5, 
“1ἢἴοφ6 ψῆο ᾿νε, ἂ5 {πε παῖθὸ ἀδποῖςβ, ἀπὸ 
τῶν χειρῶν." (οδί. ἃὰ. ἵν, 2; ς΄. ΑΑἸλείογ. ὶ. 
ἶχ, 27) παῖ α οοησδεοὶ ἴο 81. Ραὺυ] 5 οἷθ- 
νλῖϊϊηρ δι το “ὁ ψοχίς ψ ἢ γοῦν στο 
λαμ " (1 ὙἼἢ655. ἰν. 11).---ἧο τῆ6 ἰουοιίην 
Δἰυϑίοηῃ ἴο πὶς οὐ 5[δϊιιεὰ δἀηὰ ΒΠΟΓΩΥ͂ Ὠδηαᾶβ 
(Αοῖβθ, χχ. 34,} ΤῇςἊς ρετίεςϊ ογπὶ οὗ οἷνὶ- 
Ἰϊσεὰ ΡΟ 1} ποῖ πᾶν ἃ τπεοῆδῃϊς οἰ ΣΟ 
(ἡ δὲ βελτίστη πόλις οὐ ποιήσει βάναυσον πολίτην. 
Ατῖϑο δολ, τς ν. 7). Βαϊ ται “ οἰἵγ νοὶ 81} 
(πε Γουπααίϊοηβ ᾽ οροηΚ 115 ἱπηραγίιαἱ ραΐος ἸΘῪ 
ἴον ἴῃς τεοδρίίϊοη οὗ 5υςἢ. 

8. (οἴοπεὶ 1,δαΐκε ρ᾽αςεϑ ϑίαρίτυβ αἱ ἴῃς πηγοάοτῃ 
ψἢ ]Πασο οἱ δίδυγοβ, ἢθαῦ ἴῃς βἴοτε οὗ ἴἢς δϑίτγ- 
τήοηῖς ΟΠ ([(ρακεβ Διογίλεγη Ογορζέ, ΟὨΔΡ. 
χχν.). ὅ8ι:: ὕδογρε Βονεη δῇον"β ϑἴγοῃρ σγϑάβοῃ 
ίος ἀουδιὶηρ (Ὠΐδ, ὈΥ ἃ τείεγεηος ἴο Δμωγοά, νἱὶ. 
15. Εογ ἃ ὑγ ἴδηι ἀείεηςε οἵ ἴῃς ““ υπϊνοτϑαὶ 
(ταἀιτίοη οὗ ([ὴ6 Μαροεάοηπίαπ ρεϑαϑαηῖβ,᾿ Ὑ ΒΙΟᾺ 
ἀϑοβδῖρῃς ἴὯ6 Ποποὺγ οὗ Ὠανίπρ σίνθηῃ Ὀἰγ ἴο 
Αὐίβίοι]ς ἴο Ιϑῦογτος (Ἰσβορός), νη ἃ ἀαΥ 5 
τίάο οἵ Τμοςβαϊοηΐςα, 5.6 Ὥρεπέ “ἰος, Ζ74ε:- 
σαν, α»ά ῤίγιεσ, ὉΡ. 120, “ἀφ. 
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μαηάς, ἰπουρῇ [ΠΕῪ πᾶν 6 Ὀ]δοκεποά 
Ὀγ {Π|ὸ νγοτῖκ---ῃθ ἀυγ οὗ ῥτγαίθυτι δ ΟἿΓ 
ΟΥ̓ σοᾶῖβδα Ὀὑτοδά, οη ὈΥ ἴῃς σϑαΐ οὗ 
οὐ ὕτονν, ἴο {π6 ργθοάγοιβ ἰοοά οὗ [6 
Ὀερρατ, οσ τὴς ἱβηῃοχαϊηίοιβ ἰυχυτ οὗ ἴπ6 
Ῥαγαβιῖεα, ὍΤῆ15 νὰ5 οἠθ ρτϑδῖ βοοὶδὶ δηὰ 
ΤΏΟΤΑ] ΓΟΒῸΪ οὗ [6 πγεδϑᾶρο, Ῥ ΏΙΟἢ, 1{ 115 
ΟΥΙσ νὰ5 ἴῃ (οὐ 5 δἴθγῃδὶ Ἴσουηϑεῖ5, 
οᾶῖὴβ ΟΠ ἃ σδιρθηίο 5 5000, δῃὰ νγᾶϑ8 
ΡΟΝ]Ιϑημεά ὉΥ ἃ σοιρδηΥ οὗ δῃθγηθη, 
δΔιλοηρ ΜΟΙ ἃ θη ς τά Κοσ. οὗ Ταγϑιβ Ὠδὰ 
ΟὈἰαϊηςδα Δα] 55]Όῇ. 

4. Τῆς ΕἸτοὶ Ερί βία ἴο [η6 ΤἬὭδβϑα]ο- 
Ὠ]Δη5 Ὧα5 οἴἴδῃ Ὀδθὴ ῥζοῃουῃοθα ἴο Ὀ6 
ἃ5 ΘΩΌΓΕΙΪΥ πηδοο]δϑιαϑίοαὶ ἃ5 1 15 510- 
Ῥοβϑὰ ἴο Ὀ6 ὑυπάορτηδίιο. 

1 5 Ὠδγά ἔου οὔβ νυν δὲ [15 [ΠῚ 6 
ἴο ΘΧϑΙΏΪη6 5 οἢ δὴ δἰδραίίοη (Δ τ]γ, ἀοου- 
Ταΐεϊγ, δηὰ ψιπουϊ ρῥγεροββαϑϑίοθ. ΒΥ 
ΓΘ Δη5 οὗ πηὰρ8 δηα ἀδβοτιρίίοηβ Μὰ σδῃ 
ἔοττὰ ἃ Ῥίοῖυτα ἴο ΟἿΓ πιϊηά οὗ (ῃς ΒΑΥ͂ 
οἵ ΤΠαδϑϑαϊοηϊοα, ἀηα 566 ἴπ6 56,1 ΟΙΓΟΪΘ 
οἵ Ὠοιυβες τϑηρ ἰονψαγὰβ ἴῃς ἢ1}}ς ἢ 
Βοιηοηρ οὗ [ῃὴ6 δ'Γ οὗ δὴ [:ΐδΓΟΣ 
ἀεποα. Βυῖΐῖ ἴἴ 15. σις τηοτα αἰ ἔσο] 
ἴου ἃ5 ἴο 566 ἴῃ6 φαγί ιθϑὶ ΤΠ βϑα] ΙΔ ἢ 
ΟὨΠβιΔη5 ΘΧΑΟΙΪν ἃ5 ΠΕ ΨεγῸ. 8 
Ἰηϑῃ! στ νεῖν [Π1Κ οὗ ϑβοιγθίμιηρ [κα 
σμυτγοῆθθ. [}ἢ ϑαϊοηΐϊοα, αἵ ἴῃ6 ργδϑβθηῖ 
ἄδαγ, ἴῃγοα οὗ {πΠ656 τὰ 51} ἰου πα ψῃοἢ 
ἤἢανα Ὀδδη τυτγηθδα ᾿ηἴο πηοϑαῖι65, με οἵ 
ἴΠ656 (3. ϑορῇῃϊα) 85 ἃ ὑυϑσὺ δηοϊθηΐϊ 
Ῥυΐρις οὗ Ὀδαυτα] τρατγῦ]α, ἔτοα ΠΟ ἢ 
[η6 Ἰοςσαὶ {τα ποη τεροτῖβ {παῖ δὲ. Ῥδιὶ] 
Ῥγεαοῃεὰ ψἢ1]6 δἱ ΤΙ βαϑϑϑϊοπῖοδ,ἷ Υεῖ [ῃ 6 
ΟΠ βιδης οὗ ἴΠ6 ρῥἷδες οοιυ]ά, οὗ σουγδθ, 
ἤανα πα πὸ βθραζαῖαδ Ὀυμαϊηρβ, δηὰ 
τλαϑῖ ἢᾶνε Ὀδε σοηϊθδηϊ ἴο τηθοῖ ἴῃ ἴἢ6 
ἤουβε οὗ 745οη,2 οὗ Απϑίδγοδυβ, οὗ 86- 
οσυπάι5,3 οἵ οὗ βοὴ οἵδοσ δαϊίονοσ, Ὑεῖ 
ἴΠδγο ἂῦὰ σϑγίδιη [1η65 οὗ οἰγυσοὴ [6 δηὰ 
οτραῃιζαϊίοη ὙΏ]Οἢ ψγὰ οδῃ (ΔΙΠῪ ἴσᾶσα 1ἢ 
ἴῃς Ερίξῖες ἴο ἴῃ ΤΙ Θββα] οῃ Δ} 8. 

(α) 8ὲῖ. Ῥαι] γεοορτῖζθοα ἴη6 ΤἬδϑβαϊο- 
Ὠἰδη5, [Π6η, αἵ [15 ΘΑΙΪΥ ρεγοά, ἃ5 ΟἿ6 
ΟΥΤραηϊζεὰά Ὀοάγ, ἂἃβ α οὐμγεά." Αἱ ἃ 
Ῥαποά σοῃβι ΘΓ ἰαῖοσ ἢ ἀοδθ5 ποῖ 
Αἰγαγ5 50 δαάτοϑϑ ἴοβα ἴο ψῃοπ ἢ 
ΤΙ 65. 

᾿ οπέ Αἰλος, 7ΤΑεαῖν, απὐ Ἐῤίγωω, ὉΥ 
Μτ. (πον δῖγ ὕεογρε Ε.) Βονςη, Ρ. 40. 

3 Αοἴς χν]ϊ. 5. 
8 Θεσσαλονικέων δὲ Ἀρίσταρχος καὶ Σεκοῦνδος, 

Αεῖς χχ. 21. 
41 ΤΠοβς. 1. 1. 
δ ὅ6ς (ο]οβϑίδῃβ ἱ, Σἱ, 2, 

ΙΝΤΚΟΘΌΟςΤΙΟΝ. 

(ὁ) Τὶ (656 ὈδΙΙονοῦβ νους 411 δαῤ- 
ἐϊ 24] 15 ἩΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ ΠΡ] 16 α ἰὴ ἴῃ6 ΥΕΙΥ͂ 
σοποορῦοι οὗ ἃ ἐἀμγωδ. {|| ΡῈ τῃουρσῆῖ 
(δῖ νὰ Ἰοοῖς δ ἴῃ αιυσϑθοῃ ἴοο ταυοὰ 
[ἢσουρῃ [ἢ6 δἰοππουρῃῖ5 οὗ δος] θϑῖδϑ- 
ἰς4] ἀῃὰ ἰθομηϊοδὶ ΘΟ] ΟφΎ, ἰεῖ α15 σοἢ- 
Βἰάοσ ἃ ίδοϊ ἰω 5ι. Ρδι}}5 ον [1{π, ἀηὰ 8 
Ῥάϑϑαρθ ἴῃ [ἢ]5 δ ρι 5116. 

ι. 81. Ραυ}}5 ον βίοι δηὰ ὄἜχρετ- 
ὅηος δῆον ἴδμαὶ ἢθ ν5 ποῖ ΚΟΥ ἴὸ 
δηϊοτίδιη (ἢ6 ποϊοη ἴμαΐ ἃ Ὀ6ΙΙΘνοῦ 
οουἹἱὰ Ὀ6 υηϊτεὰ ἴο ἴῃ6 Ομυγοῖὶ σἱϊβουϊ 
(ἢ Ὀαρίϑηηαὶ ᾿πϊπδῦοη. Τῆς ἀϊτοσοι 
ψΏΙΟΙ ἢ Πιτη56 1 Ὠδα σεσεϊνεα ἔσοτῃ Οὔ 
Ι,οτὰ δήθ ἢϊ5 σοῃνοσβιοη ἰθὰ ἢϊπη ἴο 
Ῥαρϑβηῃ.Σ {παρ ϑ1ὴ νγ85 118 ΠΕ  5ΒΑΓΥ 
ἴον ὅι. Ραυϊ, 1 τηυβὶῖ ἤᾶνε Ὀδθὴ 640 2)}} 
ΠΘΟΘΘΘΑΤῪ [ΟΥ̓ ἢ]5 σοηνοτσίβ, | 

2. Βυῖ [ῃ6 Αροϑί]6 γεοορῃϊζθβ ὑαρἕϑηι 
ἴῃ τὴ᾽15 ΕΡ 5116 ὉῪ πχοϑῖ ροννδῦῇι! ργδοτοδὶ 
ἰοδορίηρ ἀσανῃ ἔτοπὶ 115 ΥΕΙΥ 168 
ἃ5 ἃ Τσομϑοοσδίοη οἵ Ὀοάγ, 5ουϊ, δηά 
βρ τὶ, ὉῪ τῃ6 μάν! ηρ οὗ ἴῃ6 ΗΟΪΥ 
αμοβ ει ἃ ργεδοθοσ ἰῇ ἃ τῃοάογὰ 
Ῥυ]ριὶς ἴο Ἄσῃ δ15 ἤδάσοῖβ ἃρδίηϑί ἱτὰ- 
ΡῬυΠΙΥ, ἰηνγαγά οἵ ουϊνατγα, δηὰ ἴο οἰδὶμ, 
[θὰ ἴῸΓ ἀπ50}}164 Ρυ σι οὐ ἴἢ6 στουπὰ 
ταὶ τλ6γ παὰ τεοεϊινεὰ τῆς ον ϑριτσιξ, 
δηὰ [ἢδὲ {πεῖ Ὀοάΐ65 ννοτε Ηἰ5 ἴθρ!]ςο, 2 
ἴ που]Ἱὰ δὲ οησδ 6 υπμάστοιοοά, δνθῃ τ 
Ὀαριῖϑ γα ποῖ τηθητοηδα, ἴαῖ (ἢ 6 τ6- 
ἔεσθησε νγὰ5 ὈΔΡρ[ΒΙΩΔ]---αΥ, τῆαῖ [τ πηυϑῖ 
Ὀ6, 1 τῇς ΒρδαΚαΥ νιον δα τῆδι βδοσγαιηθηῖ 
85 ἴ.6 ᾿π1114] δοὶ οὗ (ῆς Ὁηπϑοῦδῃ ἰϊ6. 

711 15 ἔτοσα 115 ροϊηΐ οἵ νῖον ἴῃλι τῆς 
ΜΠ] ραϑθαρα ὉρΟ ἱπιρυτν (1 ΤὮα55. 
ἷν. 3, 8) πχυδὶ Ὀ6 σοῃϑιἀεγεά, ϑ81ὴ οἵ [ἢ]5 
Κιηά, δοοοζάϊηρ ἴο ἴῃ6 Αροβίϊ!ε, 15. ποῖ 
ΤΛΘΙΘΙΥ νίοα, ΟΥ ΟΠΤΊ6, ΟΥ Ἔνθ ΟΓαὶ 
δίῃ. [15 αἀἰτθοῖ ρϑβοηδὶ ἰμϑυῖϊς ἴο τῆς 
Ἡοὶγ ϑρίγιι. ϑυςῇ 15 [ῃ6 ἔογσοβ οἵ ἴῃ8 
βοϊδιηῃ ννοσγάβ, “Οοὐ ψῇο 4«]50 ρᾶνε Ηἰὶς 
Ηοἱγ ϑριγῖ οηςα ἴου 81]} το γομ." 5 ἩἨς 

1 Αοἰς ἰχ. 18; χχὶὶ. τό. : 
3 Τῆς πιοάστῃ οὐ)])εοιίοη ἴο [ἢ15 ἀοοίπης, οἱ 

ς στουπὰ ἴπᾶὶ ΟὨΠΞτίδῃς εὐλεονυεῖν, πιοῖ 
σἰμρίν, ἴοττα ἴῃς Τεαιρὶο οὗ ἴῃς Ηοὶγ ϑρίτι, 
μᾶς Ὀδοῃ δηϑνεοὰ ὉΥ δηςποϊραϊίίοη ΜῈ 8 
[εἸϊο Ὑ ̓ ς ἢ βολσοοῖὶν δάπιῖῖ5 οὗ ἰγδῃβ) τίου --- 
“Ἡυ)υ5 οηἰπὶ “πρέμηε εἰρη ὀνερέ:, εἴ ἰηρεἷ 
ἐερεῤία ϑυτυ5.᾽" 51. Αὐρυδῦη. 2. αν. δα, 
χ, 3. 
ὗ τὸν Θεὸν, τὸν καὶ δόντα τὸ ΠΙ.. τὸ ἅγιον εἰς 

ὑμᾶς, τ ὙΠο55.]. ἰν. 8. ΤῊΣ εἰς ὑμᾶς 5. νΟΙ 
εἰ ρῃαῖίο. (Οη εἰς, ἢ νετὸς οὗ ρἰνίηρ, αἰπιοϑῖ 
ψ ἢ τῆς ἴοσος οὗ “"ρίνίπρ ονοῖ ἴο,᾽ 5.6 ποῖς 
ὥωγα τ ΤὮε55. ἐν. 8.) ΤΟ τεδαΐϊηρ ἰ5 ςεγί δ Ὁ 



ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

15 βρϑαϊιηρ οἱ ἃ ρτεαὶ ἰϑοϊαϊεὰ δοῖ δηά 
εἰς οηςς ρίνεῃ, οὗ παῖ σι ΠΙΟἢ 15 ἴῃ 6 
ον ΟΠἰοβὶ ΗϊἸπλβοὶ Ιἴ 15 [6 ϑδγδ 
Ροϊηΐ οἵὗ νίεν ἴτοιὰ ψῃοἢ 81. Ῥδὶ} αἰνγαγϑ8 
ΒΌΓνοΥ5. ὈΔΡρΕΚβι.---ΟὨ]Ὺ [Παἴ ἴῃ [ῃ6 ἢχϑῖ οὗ 
ἢ15 ΕΡΊΒΕ165 1 15 τῇοτα 51 {40]6 ἴο Ιοοῖκ 
αἴ [ῃ6 οἰ ἴῃ τὴ6 μαπὰ δηά ἢεαζί οὗ [ἢ 6 
Οῖνεσ ; αἴογνασάβ, ἰὰ τῇ6 δδηᾶὰς δηά 
ἢδατγίβ οἵ τὴς σϑοδίνοιβ. [{15 ἴῃς Πινηα 
Ῥδριϊϑη)] δοτιϑὲ δοῖνε οἵ ἴδε αἰνοῦ νῃ]Οἢ 
18 ΘΧΔΟΙΪΥ δομοθὰ ἀραὶη ἂηὰ δβᾶὶῃ ὉΥ 
[6 Βυπηδῃ Ὀαρ(ϑηλαὶ δουϊδὲ ρᾶϑϑιῖνα οὗ 
τοσθρίοῃ. 

Της ΤῊ ββδ οηἶδὴ5 ῬΕΙ͂ ἃ σμυτοῦ οὗ 
ὈαρίΖεὰ ὈδΙΙΈνοῖϑ. 

(4) Τὴ ΤὨεϑϑαϊοηΐδη Ομυσοἢ 4150 
Ῥοββοϑβοα ἃ “οἱαζεά Ἴϊρῖείγγ. Ιτ 15. 'ττὰ- 
ῬΟΒΘΙΌ]6 ἴο δνδάδ [ῃ6 ἕἴοτοα οὗ ἰῃ6 ραϑϑαρθ 
(1 ΤΏα55. ν. 12,13. δῖα ἴΠοῖ6 ἰ5 ἃ 
οἶ455 οὗ πγθη, τρδᾶγκϑα ΟἿ ἴτοτῃ ἴῃ 6 ρεῃθγαὶ 
Ὀοᾶν οὗ Ὀε]ϊονοῦβ, ἰο Ὀ6 ΤἝΟΟρΏΙΖΘΑ, 68- 
τἰεοπη]θα, Ὀεϊονθα, διιὰ ἴπαὶ ἴοσ [Π6ῚΣ 
ὙΟΥΪΚ 5. 54Κ6--- οἶ455 οὗ θη ΨΏΟ [8- 
Ὀουτεά, ρτρϑι δα, δατῃοῃϑῃθα, 

σὲ, Ῥαὺὶ] νὰβ δἱ Ταϑβϑαϊοηΐοα Ὀυΐ ἃ 
ἴεν ψθο κβ, { τῃ6 ἠδιταῖϊνα ἰη Αοἰβ (ΧΝΊ]. 
1, 2) ἰ5 ἰο 6 νΕΙῪ 51.ΠΟΠῪ ῥγε55663.-- 
ΠΟΓΔΙΏΪΥ ποῖ ἰοῦ ΔΩΥ͂ νΟΙῪ ἰδηρτῃπεηρά 
Ῥοποά, Ηδ μαὰ ποῦν ἰοίϊζ ἴῃπθ6πὶ ἴὺσ ἃ 
σοιῃρδγαινοὶν διιογί ᾿ηἴοσναὶ; γαῖ 1ἴ 15 
αἰθαγ ἴπαὶ ἢ6 δα ῥτζονΙαθ6ά, 1η 5016 ὙΑΥ͂, 
ἴΟΥ ΤΑΙ Ἰϑίοσα] ΟΥΟΙ δηὰ ϑιισςοβϑιοῃ. 
ΤῈ Ομυτοῦ ννὰ5 ἴἢυ5 οαυρρεὰ δηὰ 
Ῥτονϊ ἀδα ἰοῦ 4 σοηππακα δχἰβίθηςα. 

(Ὁ ὙΠεγα 15 δνιάδηςσα ἴῃ τῆς ἘΡί5116 
1Πῃαὶ [ῃ6 ΟΠυτοὴ νγὰ5 ραϊμοτγεα τορείμοῦ 
δῖ σοηνθηΐϊθηΐ ΟΡΡΟΥΓΙΠ1Ε165---ΑΡΡΑΥΘΏΤΥ 
ἴοσ ἴνο Ῥυτροϑ65. 

ι. Τα "ΠΟΪΥ Κιβς " οὗ αβεοιοηδία 
δτεοίηρ (ν. 26) μαἀ δνιἀθηι]ν ἃ ομδσδοῖθυ 
ὙΓὮΙΟΝ ννᾶ5, 50 ἴο 5ρεακ, οὔο αὶ] δηὰ [ἰτυτ- 
δῖςα]. Το ἴᾷοβε ῆο ἅΓ6, ἢ ΔῊῪ ἄδθρτεα, 
σοηνοῖβαηΐ ἢ ΟὨπϑίδη δηςτααυϊγ, (ἢ 6 
ΤΙ 15 Ἰῃΐθρτα!Υ σοηηδοϊοα ἢ τῆς ΗΟΙΥ 
Οοιμμλιπίοη. [Ι͂Ιἢ Τυ5π Ματγίγτβ νε]]- 

Ὡοῖ ἡμᾶς, ΠΟ που ρσῖνε [ἴῃς ἱπαρρτορτγίαϊα 
τηδδηΐϊηρ--- σοηϊοτηρὶ οὗ τ815 ψαγηΐηρ ἰ5 οοῦ- 
ἰεπιρὶ οὗ Οοά, ἃς ΞυΓΟΙΥ ἂἃ5 Ηδ Πᾶ5 ρυὶ Ηἰ5 
Ἡοὶἱγ ϑρίτγιι ἴῃ " [..] “"Ηἰἷ5 Αροβιὶς}β,"-- Κϑρθὶς, 
δ, ϑαςγα, Ὁ. 232. 

1 86ε Εοχιδῃβ νἱὶ. 1, 6, (οοςβ. ἰΐ. 11, 20; 
111, 1-Ὦ, πὰ ἴῃς ἱπβίγιοιϊνε ρᾶρεβ ἴῃ Βίβῇομ 
ΙΤΑρδιίοοιβ Οκ, Αευΐον οὐ ἐὰσ ίσιν Ζεείαπεερ, 
ῬΡ. 84-86. 

3 ἘῸΓ τεαβοῦβ ἃραϊπεὶ (15, 858ε66 ποῖς ἐγ, 
1 ΤὭεβ5. ἰΐ. 9. 
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Κηονῃ ρᾶ55ᾶρα ἀοβου ὈΪηρ δατὶγ (τ 5. ΔῈ 
ὙΟΥΘὮΙΡ ἰἴ βίδηᾶϑβ ὀείσεζε ἴῃ 6 ““ Οοιημοῃ 
Ῥχαγοῖβ " δῃηά ἴῃς Ἐποδαγίϑῖ, 51 Ὀδίοτα 
τῇὴ6 ΟὈΪΔειοη Τὴ Κιὲθ οἵ ρδδᾶοα 
Αἰνναγ5 δοσοιηρδηϊθά ἴῃ6 ον Οοϊῃμι- 
ὨΙΟΏ, Ὀοΐῃ ἴῃ ἴῃς δαϑβί δῃὰ ψεϑὶ (“ Οβου- 
ἴὰτι ρᾶςο15, Ραχ ἢ). ὙΤῇῆδ οηἷἱγ ἀϊβδγεμοα 
85 ἴῃ ἴῃ6 ἔθ. [Ι͂ῃ ἴῃ Εαβὶ τὶ 5 
Ἰγηγταϊαῖοὶγ Ὀείοσγα ἴῃς οδ]δίίομ, ἰῃ τῃ 6 
γεϑὶ αἷϊοσ ἴῃ 6 σοῃβθοσδίίοη δηα Ὀείοτγα 
[πε τεοθρῦοῃ,23 

2. Βυῖ [δες Οδυτοῦ διστίμου τηεῖ ἰο Ὀ6 
ἰηϑίπιοῖϊοα ὈΥ τοδάϊηρδ Τῇδ νεῖβθε (ν. 
27) τοῦβὲ θεὲ ἰακϑὴ σι τας ὨΙΟἢ Ρῥτα- 
σαάδϑ, ἴο ρῖνα 1ἴ ἢ}}} βἰσῃηιῆσαησα. ϑ8ι. 
Ῥδυ}8 ἰοἰεῖθ σεῖα ἀεδοιίηθαὰ [Ὁ (ἢ6 
ψ]ἀ6δὲ ΡΟ ΠΟΥ ; ̓ητομαθα ἴοὸ ἴακα [πὸ 
ὈΪΐᾶος οὗ {πε 1» δὰ Ῥγορῃείβ 'ὰ [ῃ6 
ΘΥΠΑρΡΌσιΘ ΜΟΙΞΠΙρ---ἰ[ο Ὀ6 4 (σι βιδῃ 
1,ΑὉν Ῥτοπιυϊρσαῖεα ΌΥ̓ ρυδ]1ς τεδάϊηρ. Ιὲ 
15 ΒΟΔΙΌΘΙΥ ὨΘΟΘΒΘΑΙΥ ἴο οΟὔϑετνε ψἢδί 
ἃ δυδδηῖοα Ψὰ5 ἴῇυ5 δβοσάβα ίοσ (ἢ6 
ΔΌΓΠΘΠΠΟΙΥ οὗ ἴπ656 Ἰειζεσθ, δὰ ψῃαΐ 
Δ ΠΟΤ (ΠΟΥ οἸαϊτηθα, Τῆς σοιῃητηδηὰ 
οὗ ἴῃς ἘΡΙ5:16 ψγὰβ ἴ[η6 σοπιηδπα οἵ ἴῃς 
Αροβίίθ. Ὑῆδα τὰς ΕΡΙ51165 σάπια ἴο Ὀ6 
οΟἸἸδοῖθα [ΠΟΥ ΨΈΙΘ, ἴῃ ἃ 56η86, “16 
ΑΡοβῇς," 
Το ΟὨπΠβίδηβ οἵ Τ μοβϑβαϊομϊοδ, ἴδῃ, 

6 ἃ Ολπμγελ, σοῃδιϑιηρ οὗ δαῤίΖεί 
ὈΘΙΙ νοῦβ, ἢ δὴ οτρδηϊζθα 22151517}---ὸ 
ἃ (μυτοῦ, νι ραϊῃογεὰ 8556 0168, 
ΠΟΙ τῆς ον Οὐ»ηρημ1071 ννὰ 5 ΔαΓΩΙῈ15- 
ἰογοὰ δπὰ τἢ6 ““2οεοῶς Ἐῤίοίος ΜΕΘ 
Τοδὰ ἃ5 Ἰηϑριγθά ϑοσιρίυσο. 

1 Κοινὰς εὐχὰς ποιησάμενοι . . . ἀλλήλους 
φιλήματι ἀσπαζομεθα παυσάμενοι τῶν εὐχῶν" 
Ἔπειτα προσφέρεται τῷ προεστῶτι τῶν ἀδελφῶν 
ἄρτος καὶ ποτήριον ὕδατος καὶ κράματος .---  υκίϊη. 
Μ, Αροΐογρ. ἱ. ὅς. ὅες Ουγεγιζρί, δεν α΄. 8. 
Ταμῖ αν αἱ, Αὔνιοῦ; Βαυταρασζίθη - σ᾽ 05, Ρ. 425. 

3. Οα ἴδε Ὁδυγοὶ᾿β τίσ τὸ ἀΐϊβρεμβε ψ τῇ 1815 
ΔΏΟΙΘ ἢ ΟΟΥΘΙΩΟΏΥ, 8566 Ἡοοΐκοσ, Α΄. 8, Ρτοίδοα 
ἷν. 4. (Οἱ αἷϑο ἴῃς δυϊιοσγι 65 εἰϊτοά ἐμ γα, ποῖδ 
ΟὨ 1 ΤὭεββ. ν. 26. 

δ (1 ρῇαῖρε γοὺὰ ὉΥ ἴα Ιογὰ τπαὶ (ἢ ϊ5 
ΕΡί5116 ΡῈ τεδὰ (ἀναγνωσθῆναι) υπίο 41} (ἢ ΠΟΙ 
Ὀγεῖθγθη "ἢ (1 Τ655. ν. 27). Τῆς δοζ, ἰηῆῃ, 
ἤδτα σδηηοῖ. Ὀς ταϑίτςἰεα ἴο [Π6 υὑϑι.4] δοτγίβιὶς 
56η586 οὗ ἃ 5ἰηρὶα δῃὰ ἤμπαὶ δοῖ, Οη ἴμ6 ρεοὺ- 
1ϊατ ἔ[νιείξες οΥ εὐυερέμαΐξ βεηβα οἵ [6 δου. δῇοσγ 
γεγὺς οἱ ““ςοητηδπαϊηρ, Πορίηρ,᾽" ἄς., 566 {Π|6 
δοουταῖς ποῖς οἱ Βίβῃορ ΕἸ]ἰοοῖῖ, Ερ. ἴο ΤῊ 6558- 
Ἰοηίδῃβ, ᾿. 88. 

4 Τίιε δοςϊδοίαϑιῖςαὶ αἰετηθηΐ ἴῃ (ἢς ΕΡΙ51165 
ἴο ἴπ6 ΤἬΘβοδ] οηδῃβ 15 Ὀγτουρσῃϊ οὐἱ ἢ στοαὶ 
Ιεαγηΐηρ δἀπὰ οἰδάγηθϑα ΟΥ̓ 1δι5δῆορ ΝΥ ογάβννοι τῇ 
ἱπ ἴπ6 βεςοηά νοϊιπλα οὗ δὶ (ΤΟ ΠΙΊΔΓΥ ὑροη 
[Ὡς Νενν Τεβίδιησηΐ, 
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Αἱ τὴὁ ΘΑ Υ ρεποά ἴῃ τἢς6 Πιβίοτυ οὗ 
ΟὨτιϑι πη Υ δὴ ἴῃς ΕΡΙ5116 ννὰ5 το ἢ 
τη6 ΟΠ τιϑλῃ ΒΟΟΙ ΘΙ Θχιβϑίθα ἢ ΜΝ 6]}- 
ἀεῆηεα οὐ 1685. 

(α) Νοὸ σοπημημδηα ἴο σοῆοσα ἰηΐο ἃ 
Ομυτςοῃ--- 8, 4 Ολωγε ἐαϊεῖς. ΝΟ σοτ- 
ταδηὰ ἴο δε ὈαριΖεα---ϑμέ, ὀαῤίμενι ἐαίσές. 

Ὁ ΡΆΩ], δηὰ ϑιϊναηι5, Δη6 ΤΙπιοίῃοα5, 
υηΐο ἐῃς Οὐλωγοῖ οὗ ἴῃς Τ μοβϑδὶ οΔη5,᾿" 
1.1. 

(Ὁ) Ν σοτητηδη ἴο ἴοττῃ ἃ Μίῃἰ5{1γ.--- 
Βμέί, δῷ αἰΐλργίσοιί 27) πεν} δχιβῖβ. 
“γ 6 ὈΕβ66ςἢ γοιῦ ἴο ΚηοΥν [Π6τὰ ἡ] ἢ 

Ἰαῦοιιτ ἀπιοὴρ γοῦ, ἀπ ἃτὰ ονδσ γοι 1ἢ 
[6 [Ιογά, δηὰ δαπλοηϊθῃ γου ; δηὰ ἴο 
δϑίθθηι [Π 61 ΝΟΥ ὨΙΡΏΪΥ ἴῃ ἰονα ἴοσ ἴῃ 6 τ 
Ὁ ΟΙΚ᾿5 5 ΚΟ,ἦ ν, 12, 13. 

() Νὸ οοἴμπημδηὰ ἴο υπϊῖοα 8556η)- 
ὈΙαρο5---"μί, τριϊϊε ἀϑδεορεῤίαγψες Θχιβῖ; 
ἴογ αἵ [ἢ , ΟΥ̓ οη6 οὗ ἴδε, ἰλ6 Ερ!51}6 
Ψ85 ἴο ὃς τοδά. 

ΦἼ ομᾶτρα γοῖι Ὀγ [ῃ6 Τιοτὰ [παΐ [Π]5 
Ερίϑιῖὶα ὕὉε τεαὰά υηΐο 4}} (ἢ6 ὨΟΙΪΥ 
Ὀγοίῃσθη," ν. 27. 

(4) Νο οομῃπμαηά ἴο οαἰοῦγαϊα τῆς 
ἩΟΙΥ Οοιμημηλιῃϊοη---- δ᾽ μ, [6 ον Οοη:- 
ν247110)]1 Θχὶϑῖβ (ργδ- αι ρροβθά ἴῃ (ἢς Κὶ55, 
ΜΉΝ τηὰδῖ ἤανα Ὀδθη ραῦ]ο, δηὰ νναϑ5 
το [6 εα]6ϑῖ {{π|65 δϑϑοοιαῖθα ΜΠ 
{π6 ΗοΙγν (οπιημῃ!οῃ). 

ΤῊΣ ρεαὶ οἰθτηθὴῖ ἰὴ 8ῖ:.- Ῥδι]}}5 
ἘΡΙ51:165 45 θεϑὴ δὶϊεγηδίθιυ ονοτὶοοκαά 
Δηἃ Θδχαρρεοζαῖεα, [τ ννβ οἴϊδη ονοσ- 
Ἰοοκδά Ὀγ τοβα ψῆο 6] ἃ στὶσιὰ τχθοῃδ- 
ὨΪΟΑ] νίονν οὗ ἴ[ῃ6 ἸῃϑρΙγαίίοη οἱ ϑοχιρίυζα, 
Δα ἰοτροί ἰἴ5 Ἀυπηδὴ σΠαγαοίθυιβῖιοβ. [1 
15 ἴῃ τηοάξδγη {{π|65, ραῦθαρϑβ, [γε υ ΘΠ ΠΥ 
Ἔχαρροτγαῖθα Ὀγ [Πο56 ψῆο ἰογρεῖ ἴπαΐ 168 
ἘΡΊ51|ὲ5. οἵ 81, Ῥαὰ] νοῦ τηθδῃϊ ἰοσ δ] 
ἃρε5 οὗ τ1λεὲ Ομυτζγοῖ, δηὰ δαάγεβϑϑεα ἴο 
ἸΏΟΙα ἴδῃ {Π6ὶγ ργέβεηΐ γεδάοσς, ἢ 

1 Τῆς ροίπι οἵ οοποϊ]ϊδίίοη ψν}}} Ὀς ἰουπὰ ἴῃ 
δασιποηϊζίησ ἴνοὸ σοϊάξδῃ βεηΐθηοοβ---οὴς ᾿τι 6 
ὉΥ ἴῃς πιοϑὶ ἰδαγηθὰ οοπιηςηϊαϊοτ, ἴμ6 ΟἴΠΕΥ 
ὉΥ ἴδε ρῥγοίοιπάφοει τῃεοϊορίδη, οἵ ἴῃς Ν᾽ ἐβῖεσῃι 
Ομυτο. Εογ ἴῃς εαί δῃὰ ἐμιβογαγ» εἰοτηθῃϊ 
ἴῃ 8ι. Ραυὶς Ερι51165--- ἡ αἱτἰ5. ϑοῖτε ἀποχηοᾶο 
Αροκβίοϊυβ. “πα ριφμαησμς δγου με σμῖς 270" 
2»1εἰα ἴδιες ἀεποίβτι 3" (5. ΗἸεγοη. Οοηρπρρ, ἐγ 
Ἔῤιεί. αὐ Οσαίαί., ΤΛΌ. ἰϊ. οἂρ, ἰϊ. ἰοτὰ νἱϊ, 381, 
Ἑάαι. Μίμηθ). Εογ τς λέσσιαμέρ εἰεηθηῖ, ἴῃ 6 
“δγε οὗ Οοὐ᾽β5 ννοτὰ ᾿ ὕροῦ ὄνεγὺ σεπεσζαίίοῃ ἴῃ 
ἴῃεος [Ι,εἰἴοτο---  οςίογεη ρσοῃίαπι, αυὺϊ. .. 
ῬΙαγθυ5 Ερί βίο] 5 ρόορυ]οβ Ὀςεὶ, πο ἐὸ5 ΡΜ ΜΣ 
σι 2γεδέμί: ΔῸ 1110 ν]ἀςραπίαγ, νογὰπὶ δ απ 
1105 αὺὰ μωώίμγε ῥγαυστυοὐαη 7, ἱποίτυχιῖ," (51. 
Αὐυρυκίης, 26 Οἷν. 24. χὶν. 9.) 

ΙΝΤΚΟΘΌΟςΤΙΟΝ. 

Ιη τῆς ΕἸγοὶ Ἐρίβιῖα τὸ ἴῃς ΤΠδςςαῖο- 
ὨΪΔῺ5 ἴἤθτθ ἃ1ῖ6Ὲ ἴνο ἰοζδὶ σγείθσεμοςϑ 
ΜΏΙΟΙ ἅτ ψουῃΥ οὗ Βρ6ς]4] τηδηθοη. 

(α) Ατ με Ὀεριπηιηρ οὗ ἴῃ6 ΕΡΙ5116, 51. 
Ῥδὰ] νυσῖϊαϑ :--- ΕῸΤ ἔγοτῃ γοι βουηαφά 
οιξ ἴ[η6 ψοτὰ οἵ τῆς 1,οτὰ, ποῖ οηὶν ἴῃ 
Μαοδάοηϊαᾳ δηά Ασδαῖα, Ὀυὶ 4150 ἴῃ Ἔν υῦ 
Ρίασβα γοὺγ (ἢ ἰο σοάνασγα 15 Ξρτγεδά 
αὐτοδα " (1 Τηεθ55. τ, 8. Τῆς ατθοκ 
Ποτητηδηϊδίοιβ ἴῃ ἴπ6 Ῥιοζυγοδαυς ψννογά 
αδηβίαῖϊθα “ βουηῆξα ουἱ," οὔϑβετνθ ἃ 
ΤΩΘΙΆΡΠΟΥ ἀεηνεα το ἴῃς ἰπυτηροῖ 5 
ὈΠ|1Π|Δηΐ ἴοπα δηά ροννου οὗ αἰδίδπι τθ5ο- 
Πδησδ.} [{ σδῺ 5οδύοο ὃς ἀουδιοα τῃδὲ 
σὲ. Ῥδ}] ννὰβ {πιηκίηρ οὗ ἴῃς ρεορτάρῃιοδὶ 
Ῥοϑιζοη οὗ ΤΙ ϑϑαϊοηῖοα ἡ ϊοἢ λα Ὀδο ἢ 
ῬαΓΠΟΪΑΥΪγ ποῖϊθδὰ ὈΥ (ἰοετο. 1 ννᾶ8, 
ἰηἀεδα, ὈΥ ἰαηὰ 4 Ἵοἤιεῖ ϑίδϊίοη οὔ ἴῃς 
δτεαὶ Εοχωδῃ σα] ΠἴατΥ τοδα (τς ρα α). 
ἃ5 ΟἸσΘΤΟ Αἷϑδο οὔϑβεγνεϑ; ψῃ}16 ΌΥῪ 568 1ἴ 
δὰ ἃ ῬΠΏΟΙΡΑΙ] 5ηάγα ἴῃ ἴῃ 6 σοπηπιεῖςε οὗ 
ἴῃς 1,ονδηῖΐ, ἀηα ννᾶ5 ἴῃ σοῃϑβίδηϊ σοπηῃλι:- 
πΙσαῖίοι ΜΙ αἰπχοϑδῖ ΘΝ ΟσΥ σῆογα οἵ τὴ 6 
Καονῃ νου. θη ψνα ἴδκα [ηἴο δο- 
σουηῖ ὅ8ῖ. Ρδιυ])κ βθτ]6 ἴᾶσὶ ἴῃ ἀθα]ηρ 
ΜῈ τῇδ, ἴδε βϑθεὴὼβ ἴοὸ ὃς τηυςῇ 
ΤΟΆΒΟ. ἔοσ ππαάϊηρ, ἢ (Ὠγγϑοβίοαι, ΔῈ 
ΔΙ] βίοη 4150 ἴο ἃ Ὠϊβίογυ οὗ ψῃϊς ἢ ἜνεγΥ 
ὙΤΠΟϑϑαϊ Ομ δὴ τηυδῖ ἤανα Ὀδδη ῥτοιά--- 
8 ἀϊείογίίαί ὈΪεπαεα ψῈ ἢ 4 ρευργαῤῥιλεαζ 
τοίεσθησθ. Της Αροβίϊα δγ πᾶνε ΠΡΠΌΥ 
τουοῃμ δα ἀροη ἃ πδν ἴδλπια ἴῃ ἴῃς σοϑρεὶ, 
βισσεοαϊηρ ἴο δηὰ ϑυγραβϑίηρ ἴΠ6 δηοϊθηΐ 
Μαοράομιδῃ ρ]οτγ.ὅ 

᾿ Δξήχηται---λαμπρὸν ἠχούσης. (ΤὨΘΦΟΡὮΥ].) 
“ΤὨς γϑϑοηδηοα οὗ ἴδε ἱπιηρεῖ,᾽) 5γ5 (Ὦγγυβοβ- 
ἴοπι ἀροη ἴδ]5 νεῖβα, “" δ1}]ς τῇς ψ Ὦο]ε ΥἹΟλΏΥ. 
Βαϊ ἴμ6 ίδπιε οὗ γουγ Ὄχοεί]εηος 4115 ἴῃ 6 ψ οσ]ὰ, 
δῃὰ σόϑοθοβ 4}} δῃὰ ἐνεῦυνῃοτο ἘΠ 6484] 
βδουπὰ, ὐΟτεδῖ ἀδεεῖς ἃζὲ ςεϊογαῖϊθα ἢ (Πς 
ἀϊΞςειποῖεβὶ οοπιπειηιογαϊίϊἯου Τοῖς ἴποΥ νοσα 
Ῥεγίογπιεά, ΤὭΕΥ ατε, ἱπάθεά, οἔΐϊεη ςαἸευτδιεὰ 
ἔατ ἀναγ, Ὀυϊ ποῖ 50 πιο. [Ιἰ ἰ56 ποῖ 50 ΔΒ 
γου. Βαῖ ἴἰπς ρ]οτίους ϑουπα Ὧδ5 σοῆς τοῦ 
τῆς εαγί." 

8. ἐς ΤΠ ββδ᾽οπίοθμθοα.. ,. 2οσέ ἣἥε χγένείο 
ἐριρεγιὶ ποιίγὶ  (Ογαί. δε ἤγου. (ορμς., 11.) 

δ Ιῃ [ἢς γεῦβο ρεησγα] νυ, δηα τῆογε Ἔβρες ΑΠ] 
ἰὰ [6 νυἱνῖά νογτὰς ἥ πίστις ὑμῶν ἐξελήλυθεν 
(““βρόκβϑη 85 1{ οἵ ἃ ᾿ἰνίησ τπηρ ᾽), ΟΠ γγξοβίοτη 
56 6Π15 ἴο ἴγϑοα ἃ τοτηϊηίβοθηςε οἵ ἴδ οἰαςῖὶς πὰ 
Ὀουπάϊῃρ 5 πι00] οἱ ΑἸεχαπάετς ΜαἼςἀοπίδῃ 
ἐπιρίτε τῇ απο] νἱϊ. 5-ὃ, Ἐδτεὶγ, ἱπάςεά, 
ςου]ὰ Ξυςἢ ννοτάς ἢανὸ δἤεσγναγαβ θδεη ἀρρ] δά 
ἴο ἰἴ6 ΟΒυγο οἵ ΤΉΘβεδ)] ομοδ. Ογτὴ πη 
Μοιποάϊΐυς, Ὠοννενοσ, Ὀοϊοηρσὶηρ ἰο ἴῃς ϑεῖανο- 
Βυϊσατίδῃ Ὡδιοηα  Ὑγ, ὙΠ ἢ οχίεηας ἴγσοσι τὰ δ 
Ῥδηκϑ οὗ ἴῃς ϑαπυὺς ἴο ἴῃ) τηοιυπίδϊης οἵ ΤὮ65- 
58]γ--- ΗΠ ο]]επϊζεὰ δοῖανε5---ονδηρει σε Μοσανίδ, 



ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

(ὁ) ΤῊΘ ἐεοοηά ἤρεαΐ τείεγθῃςθ 15 ΤΔΟΤα 
τ 646 η140]6. [15 50 ΤΏΟΙΤΘ Ἰροσίδηϊ, 
Ὀδοδιιθα 1ἴ Π]υϑῖταϊθ5. ἴηι ΠΟ 15 [16 
οἤιοῖ βοοῖαὶ ἰθϑθο ἰὴ {Π|15 ΕΡΊ 5116. 

ἴῃ οπα οἵ [6 πιοβῖ δαγηγα}]6 ρᾶ5θᾶρθϑ5 
οἵ ἢ15 τ ΠὩρ5 Γ ἐγοσης δανοτγῖς ἴο δῖ, Ρα0}}5 
Ῥονετγ οἵ ἰαγίηρ Ὦ15 δΏρευ ὑροὴ ἴπε ἀ15- 
ὈΠΡΊ 5 Πτηρ σπαγαςί δ 5[105 οἱ ἜΝ ΟΥΥ ρῃ856 
οὗ υμηδη μαΐυγα Ψ]Οἢ Ὧ6 δαάγθϑβεα 1ἢ 
Ἔν οτΥ τορίοη οἱ ἴπΠ6 ψψοσϊά. ΤὨΒ 511|0]}}- 
οἰγ,} τὴς ἔδο Ππγ, τ[Π6 Δα ρ 6553 οὗ 16 
Ἐοπιλη ΟΠαγαοῖοσ γα τοῆβδοϊεα ἴῃ ἢΪ5 
δάάγαοϑβος ἴο ἴῃ Ἐοιδη (Ὠσιϑιδηβ, ΤῊΘ 
1η16]]Θοῖυ4] ρτιάς οὗ [π6 (ον ῃδΔη5 ; ἴῃς 
ΜγΟσΆ ἢ ὈΟΪΑΪΥ 5: Ἐπ ρ᾽ ’ῃ ΡΌΡ]1Ο 4556. 0165 
ΜΠ υποονογαα ἢδαά, ἴῃ6 τηθη νΊῊ ἸΟῺΡ 
βΒοαίϊηρ ΑΓ, υϑεὰ ἴο δαὶ {ποιηβοῖναϑ 
ΜῈ )6 [ἢ [ΠΘΙΓ [6 Π1Ρ0165, Δα σΔΙΓΥῺΡ 
ἴΠ6 5Δπ16 ουβίοπῃ ἰῃῖο ἃ ΠΟΙΙΘΙΓ 4556 ΌΪΥῪ 
Δη4 ἃ τῇοτα δυριϑὶ Γ6, ΔΙῸ οΟὈϑεγνθα ὈῪ 
ἜνΟΙΥ Ταγεία] τοδάοὺ οὗ ἴῃς Ἰεϊίοτβ ἴο ἴῃ 6 
ΟομητΠΔη5.5 ΤῊς Ἠγδίεσιοα]" Δηα ρΡ49- 
διοηδίθ μαΐυγο οἵ ἴῃς (εἰζ 15 τεβεοίθα 
ἴτοπη ἴἰῇ6 ΤΉΪΤΟΥΓ οἵ ἴῃε Ἐρ]δῖ]6 ἴο 1ῃ6 
(σαϊατδη5. Οηδ οὗ ἴπ6 τηοϑὲ ποίδοϊα 
Ἰηϑίδῃοθβ οὐ 1ῃ15 ἰδαΐυσα ἴῃ δῖ, Ῥδι]}}5 
ΤΌ 5--- ὀγοὴς ῥτοςσδδας ἴο 54γ---ἰβ ἴὸ 
Ὀς ἐουμά ἴῃ (ἢς ἘΡ᾿51165 ἴο ἴῃς ΤὮδ556- 
Ἰοηῖαη8. Τῇα πδιίιοηδὶ ἰγρα οὗ σπμαγδοίοσ 
σομπηπεά ΔΌ5ο] ἴεν ἀημοηδηρδα ὉΡ ἴο (ἢ 6 
(τὴς οὗ ἴῃ6 ρτοδαΐ σοχητηθηίδῖοσ οὗ ἴῃ 8 
γγεκίεσῃ Ομυγοῆ. ε οδῃ οἴϊθη [ηΐῸΓ 
ἴτοπη ἃ ἰθῖζοσ [ἢ6 Ἵμασδοῖοσ οὗ ἢϊῃ ἴὸ 
Μ ΠΟΙ ἰΐ 15 δα ἀγθϑϑθθα σαϊΐα 45. ΟἸΘΑΥΥ ἃ5 
[06 σμασαςῖεσ οὗ ἴῃ6 ψχτιῖοσ, Τῆδ 9816 
νἱγίυο5. οὗ σα, Ποβρι δ] ν, ἔγαΐθγῃ δ) 
δοοά-ψ}}} ; ἴῃ6 5ατὴθ νἱοθ5 οὗ ἱπάοϊθῃςθ, 
ΔΙΤΏ1655 ἸουηρΊηρ, ΡΘΓΥ τηραῆηθ85 ἰῃ 
τα κίηρ ΟμΘ 56] ἃ ρδγαϑιία (0Υ ἴῃ6 ϑαἶκα 
οἵ ἄδιὶγν ἰοοά νῃϊο με ἘΡ 51165. πννου]Ἱὰ 
Ιεδὰ ὰἃβ8 ἴο αἰΠρυΐϊα ἴο οὔθ ϑϑοϊίΐοῃ οἵ 
[ὴ6 Ῥδϑορὶβ οἵ Τἢδββαίοηϊοα, σοπηυοα 
ἴο τηαῦκ ἴῃς Μδοβαοηῃϊδῃβ οἵ ὅϊῖ. Τ6- 
ΤΟΙ 65 ἀαγ----ἰἴ ταν Ὀ6 δαάθάα, ἔγοτῃ ἴΠ6 

Βοδπειηΐα, ἀπὰ Ῥαηποηία ; δη, πὸ τὰς Ὀεβὶ οὗ 
ΟὟΥ [55] ΔΙ 65 11 πιούσσῃ {π|65, ογδαϊοα Δῃ 
αἰρμαρεῖ ίογ {πε γ σοηνεσί5. ὙΏΘΥ ψ6γα Ὀότσῃ ἴῃ 
(ἢ6 οἱἷἂὰ ςΕΘΠΙΌΓΥ δἱ Τ βοϑβαϊοηϊοα. ((. 7ϊἸγεοζοῖ, 
7εἰογα Βμείσαγ. Οἄεββα, 1879.) ΤΟΥ μάν ᾿αῖςοὶν 
᾿οτηδά (Π6 5υὈ0]εςῖ οὗ 4 Ῥαραὶ δἱἹοσυοη, σις ὰ 
(5665 ἴο ἴῃε υὑπαγίηρ δδοϊίου ἰῃ ΒΙΟὮ ΠΟΥ 
ἃτα Ὠα]ά ὈΥ ἴδε ϑοίανο- Βυ σαγδηβ. 

1 Ἔσοῃ). χνὶ, 17-:19. 
3 Τοϊά. χὶ. 29, 25 ; χὶϊ. 3-, 6, 16. 
81 (οτίηςῃ, χ. 14, 15, 20 ; ἵν. 6. 
4 ἀνόητοι Γαλάται, Οαϊαῖ. ἰἰϊ. Σ. 

7ΟῚ 

(ΘΠ ΏΟΩΥ ΟἵἁὨ ἔγάνθῖ]οσβ, αἴ [ἢ6 ὑσϑϑοηΐ 
τηοχηθῃῖϊ. ὦ : 

6. Τὶ 156 παῖυγαὶ ἴο δϑκ πον 8:. ῥα] 
Ὠδηα]65 δοῤέμγε  [Π656 ΕΡ 5165. 

11 15 ΤΘΥΓΙΔΙΏΪΥ Ἰηδοσυγαῖα ἴο (Ἰ51155 
ἴη6 αυσϑίου ΒΌΣΑΓΊΔ ΤΥ, ΌὈΥ τερὶ γιηρ τἢδὶ 
ἴῃς ἘΡΙ51165 ἴο ἴῆς ΤΠ ββϑαϊ οί 5 σοηϊδὶη 
ὯΟ 4ιυοϊδοῃβ ἔγοσῃ [6 ΟἹὰ Ταεβίδιηδηι. 3 
ΤἼς [ΟΠ] ον ηρ ἰδὲ Ψ}}] βῇῆονν οἰθατῖν τῃδὶ 
ἴΠ6Γα ἅγὰ βενεσδὶ βυςἢ :-- 

1 ΤΏεθ5. ᾿. 5 Ῥϑαὶπι. χχὶχ, 4. 
ὃ ἰϊ, τό Οοεη. χν. 16. 
᾽Ὃ », 18 ΝΟ πηι. χῆ!. 20. 
ἢ ,» 19 Ῥχονεῖθβ χνΐ. 21. 
»ἍἉ ἵἱν. 9 Ἰςαῖδῃ ἢ}. 16; Ἰῖν. 13. 
Ὄ τ» Τὰ Ῥϑδὶπὶ χ]ν !. 14, 
οὗ .», 15,16 ]ἐγοσι. χχνυ. 30, 31. 
δὴ ν. ξ ἘΖεϊκΙ δὶ χα. το. 
5. τὴν Ιϑδι δὴ ᾿ἰχ, 17. 
᾿ ,»,Β ὕ149 ΙΞαϊδῇ χχχν. 4. 

2 ΤὭςβ5. 1. 8 ... Ῥβδ]η χχίχ. 7. 
νυ. «ἐν ὋΝ ... ῬβαΪπὶ χχίχ. 
39 ὶϊ. 4 δηϊοὶ χίὶ. 26. 

᾿ »,| 8 ῬςΔ]πὶ χχχὶτ. 6 ; [5αἰ δῇ 

χὶ. 4. 
,», 0 ῬϑΔΙση οχ]νε!, 15. 

ἍΝ μαὶ 5 οογίαϊη ἰ5 ἴδὶ (νι ἢ (ἂς 
δχοδρίιοη, ρϑῖῆδρ5, οὗ 2 ΤΠ655. 11. 4, 
Τδηϊθὶ χὶ. 36) ἴΠ656 τσϑίθγεμοθθ ἅΓ6, 50 
ἴο 5Ρ6αϊ, μα] -σοπβοϊοῦβ υοίδιοη5--- δ 
ΤΟΙ ΙΒΟΘΏΓΘ65 ΟΥ̓ Δ] 5] οη5 οὗ 4 τηϊη {1]} 
οἵ ϑοσγίρίυγε, ποῖ ἀονῃσρης σἀαοίδΕ 05 
ἔοσυ ἴῃ6 ρύτροβα οἵ ἀϊβου 55: ἢ. ΟΥ̓ΔΌΪΠΟΤΙ- 
(Δῖῖνα βειϑλθῶς οὗ απεϑῦομβ. ΤῊΙ5 

1 δὲ, Τεγοπιος ψογάβ ἃσὸ νχ6}} ψοτ συοίϊηρ : 
ΦῊξεοο ἐχ ραγίας τὐφϑέ ἀσα δ ῬδιτλΆΠεσα, ΠΟ 

ἰ65ὲ ἀυλίζατε φυὶ Αςδαίαια νἱάετι. Μαςεοάοῃμδβ 
ἴῃ οπαγαῖὶς Ἰδυάδηίυγ, εἰ Ποβρὶ δ] ἰαῖς ἂς 58.5- 
οαρίίοπς ἐταῖσαη. ὕπάᾶς δὰ δο5 ϑοτιθιζατ (1 
ΤὮα55. ἱν. 9) βοὰ σερσγομβεοπάυηΐυσ (Ἰ͵ 4, 1ο, 11) 
---αὐαοά πε αυἱϊς ρυΐεῖ οἤῆςίο τιᾶρὶς ἀοσθυτ5 
αυδηὶ σέζίο ρέρίς δαταοηϊΐατη. .. . ἴῃ ϑεουηάᾷ 
δὰ δοβάστῃη ἱπουϊοαὶ ἃς τερὶϊοαῖ," (2 ΤΉΕΒ54]. 
111. 10-12 ; 85. Ηἰἷδγοῦ., γενέ ει Ἐρίςί. αὐ 
Θαίαί, Τὺ. ἰϊ. σαρ. ἱϊ. ορρ. ἴοῃιχ. νἱῖ. 381, 282, 
Ἑάιι. ΜΊρτια.) 

2 Ῥχροί, Ἰονοεῖῖ, Ἐρέτέδες οΥ 5., Ῥαρί, ὶ, 6. 
8 τὸ εὐαγγέλιον ἐν δυνάμει, τ ΤὮδε55. ἱ, κ. 

“Τῆς νοΐοα οὗ ἴῃς Τιογά ἰπ βίγεηρί"" (Π55), 
Ῥξαΐπι. χχίχ. 4. 

4 'Ολιγόψυχος ΟΟΟΌΓβ ἤδΙῈ ΟἿ]Υ ἰῃ ἴδε Ν. Τ. 
Ιὴ (ὃς ΧΧ. τς κιηάτεά Δά)., νεγῸ δηὰ ξευϊπίδηϊ. 
ΔΙ6 ουηά φονοσαὶ {Ππ|65, Μ᾿ Ώ116 ἴῃ οἰαβοὶςα] Οτδοὶς 
ἴῃς ψογὰ ἀρρεᾶτβ ἴο Ὀ6 ὨοΔΥΪΥ ὑηκηονη. Τῆς 
Θχῃοτχγίδιίου οὗ 8.. Ῥϑαὺὰὺ (1 ΤΏ εθ5. ν. 14), Πα5 
(ῃῆς αἱῦ οὗ ἃ τοπιϊηΐσδοομος οἱ παρακαλέσατε οἱ 
ὀλιγόψυχοι. (]Ξαἱδῃ χχχν. 4. 0ΧΧ.) 

5 Οὗ τδ6 υπυΞυαὶ οοἰοςαϊίοῃ ἐν φλυγὶ πυρός 
(2 Ἴδε55. ἱ. 8) τ ἰ} φλόγα πυρός (5. χχίχ. 7. 
1ΧΧ.). 

4 ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ ἰ5 ἃ 5οτῖ οἵ 
ΒΌΓΙΩΙΩΔΙΥ οἵἩ ἴῃς Ῥβδϊτα; 56 υχχ, 



7Ο2 

δαϊυτα ἴῃ ἴπ6 ΕΡΊ51168 15. οὴβς ρτοοῖ οὗ 
[τῆς ρῥγθάοιηηδίηρὶγ θη! θα οπριηΐ δηᾶ 
(ταϊηῖὴρ οὗ (6 τρδ]οσν οὗ ἴῃς Τἢ6554- 
Ἰοπίδη Ὁμυζγοῆ. 

Α τῶοστὲ ἱπηροτίδηϊ 4υθβΌΟη ΓΕΠΊΔΙ 5. 
ον ἴα ανε ψὰ δνιάθησθ ἔτοπὶ ἴῃ 656 
ΘΑΙΥ ρᾶρθ5 ἴπαὶ 1Π6 ψογὰβ οἵ ΟὉησϑὶ 
Ἡϊ56 10, αἴεγνατάς ὑγαβεσνεαά ἴἢ ἴῃ 6 
(σοΞ εὶς, γεσα Κηόονῃ ἴο δῖ, Ῥδι] δῃηά ὑσε- 
βϑηϊθα ὈΥ δἰπι 1ἢ ἢϊ5 τοδοπίηρ δ Ἦοτα 
ψοσάβ οὗ [ῃ6 Τομδηηϊς ἃ5 Μ6]}} ἃ5 οὗ [(ἢς 
ΒΥμορῖίς ἴρ6 ἴῇ ἢ5 ροββθβϑϑίοῃ ἴδι5 
οαιὶγ ΤῊ [Ο]ον Ωρ ἰδὲ τὰ Ὀ6. ῬΓ͵Θ- 
Βοηϊθα ἃ5 Δἢ ΔΏΒΥΟΥ :-- 

1 ΤἸΒα55. ἰἰ. 2 51. 7οδη χνυΐ. 33. 
ὡς  ἀνν ὸ᾽.. ὕὃὕ.; ,.» Υ͂Ι. 45; ΧΙΠ, 35. 
» Υ. 1,1... 5. Μαῖίϊ χχὶ. 43; χχν. 

6; 81. 1[ἱο χνίϊ. 34. 
ἢ ἢ 2 51, Μαῖϊ. χχῖν, ὃ; 51, 

Ματκ χιϊὶ, 8. 
ἣν τἀν. 1 σὲ. Μαῖιῖ. νἱῖ. 24, 25; 

χῖν. 18 ; 8ῖ:. Τιὰὺκς 
Υἱ. 2. 

Ἧ):. ἐφ ΟἿ δι. Μαγῖκ ἰχ. κο. 
2 ὙἼΠα58. 1. ῸΘὃῈΣ ϑ:. [μκὸ χνἹ]. 37. 

πο " 5, ]οβὴ ν. 43. . 
, ἴὸ Θὲ. ]οδῃ Υἱῖ. 309 ; χνἹ!. 

10. 
εἰΐ ϑι. Μαιῖ, νἱ. 12. [Νοῖίς 

(ων), 
: ἘΝ νι τς 

αἷτο ἈΠΟΙΠοΣ Πᾶτης, οὗ ϑαίδῃ (ὅ πε 
1 ΤΏδ55. 11}. 5; 5. Μαῖϊ. ἵν. 2. 

τ ν}}} Ὀὲ οὐδογνβά τπμᾶῖ ἴΠ686 ζτὸ- 
ἔδιθησοβ ἅτ ἴο 6 τὐείρλεα ταῖῃοτ ἴδῃ 
εὐμγε, Αροηρ ἴὩ6 ὈΓΠΟΙΡ]65 ἰδυρῃϊ 
Ὁγ 8:. Ραὺὶ ἴῃ ἴῃς νΘΙῪ ψογάβ οὗὨ 6515, 
ΟΥΙ Δ] υδῖνεὶγ ἴο ἴπειη, δῖθ---ἰἝὰ Τὴ8 
στοαὶ ἰαΐν οὗ τῇς τοῦ] ὩδοθβϑΥ οὗ 
τπρΡυϊδῦοη. (2) Τ6 δὴν σοιϊηϊηδηά- 
τηθηῖ, (3) ΤῊΣ σοπηηρ οὗ ἴῃ6 ΠδγῪ οἵ 
(ῃ6 Τιοσὰ 85 ἃ τῃϊεῖ ἴῃ τπ6 πἰρῃῖ, (4) 
ΤΟ 1τά64 οἵ ““ οἀϊδοφίοῃ," νὨΪΟΝ [165 δὲ 

1 ΟἿΠΟΙ ΥΟΥΥ͂ 5ἴΓΟΩΡ' ες οὗ (8 ἃγεὲ Ἴοοῦ- 
ἰαϊπεά ἱπ ἰῃ6 νοσγάς, “"ἤον γε ἰυὐγηεά ἴο αοὰ 
ἔτοπι ἰάοἱς ἴο βοσνα ἴδῃς Ἰ᾿ἰνίηρ δηά ἴγυς σοὰ "ἢ 
(1 ΤῊ 55. 1. 9)---ἰπ ἴῃ ἴοῃμε δάορίεα ἴῃ Ξρεακίησ 
οὗ ἴῃς ζευς (1 ΤΠ 655. 1. 14, 15, 16) ; ἀπά ἴῃ ἴῃς 
δὈβίϊπεηςς ἴτοπι 8}} γείδθγεπος ἴο ἴμ6 στοαὶ 4165- 
ἰἴοη οὗ πε δυϊδουν οὐ ἴῃς Ζατο. 

3 ΤΊιε τοίοσεπος οὗ δῖ, δὰ ἴο οὐ ,οτά᾽ 5 
ψογάβ 15 ρον εγί ΠΥ Ὀτουρῃὶ οὐ ΌΥ (ὮἩγγϑοβῖ. 
“441 διὰ οοτὶς ἡ» 2,»  αίλεγ᾽: παριξ, αϑιὰ γὰ6 τεὲ- 
ςεῖνε Μὲ ποῖ; ἱΐ ἀποίμοῦ 514}} οοσὴβ ἰῃ ἀξ στον 
πασιό, τὴ γε Ὑ.1}] τεςεῖνο." “ὁ Οὔοςα δηά ἀρδίῃ 
Ἧς 5Ξ4γ5 ἴἢδίῖ Ηε ψὰβ σορῦ δηα τεοεϊνεά Ἰυάρ- 
τοοηΐ γονε ἐλ ξαίλε, αλλ σοὺ ἀο ποϊπίηρ “γογε 
ἩἕΠρισεΐ, Βαϊ οὗ ψοπι 19 1 1ῃαἴ ΟὨγχίσὶ 1τ6}}5 
ἴπει παῖ ἢς ΜῈ] σοτὴς ἴὰ ὁὲρ στ παρε 
Ηδξς ἀατκὶγ τεΐετς ἴο ἴῃς Αιςοδτιοι. Εὸσ ἢς 
ΜΠ ἀο ποῆς οὗ ἴμιεϑε τπῖηρθ, ποῦ οἰδίτη ἴο Ὀ6Ὲ 
δεηΐ Ὦγ ἴῃς ΕΔΙΠΟΓ, ΠΟΥ ἴο πᾶνε οοπλα δοσογάϊησ 
ἴο Ηἰξβ ν}}},., Βαϊ ἐνεγγιπίηρ ἴῃ 15 ννβοΐβ τη δη]- 

ἹΝΤΚΟΘυΟΟςΤΙΟΝ. 

ἴἢε τοοῖ οὗ ἵτχο ραγαῦϊες, δά οἱ ἴῃ 6 
σοῃσερῦοη οὗ ἴῃς (δυτοῦ.2 (5) ΤΠΕ 
διηάἀϊηρ ἴο Ὀ6 δ ρδᾶςε ἀτηοηρ οὐγϑεῖν 5. 
(6) Τα τηγϑίθπουβ Ἰάδα οἵ τε ταυῖα8] 
ο]οσιβοδίίοη οὗ (Ὁ τβε ἴῃ ΗἼ5 ρβορίο, μὰ 
οὗ ΗἸ5 ρθορὶδ ἴῃ Ηϊμπ. 

11. 
Απαϊγϑὶς οὗ ἴῃς ΕἸτεὶ Ερίβες ἴο ἴδε Ὑμεξβϑα- 

Ἰοηΐδηϑ. 
1. 

Ῥοτβοηδὶ. 
ϑαϊυϊαιίοη (ἱ. 1). 
Τμαηκορί νίηρ ἕοτ τΒοῖτ ἔλ Ὦ, ἴον, Βορς (τεσς. 

2, 3)- 
ἴος ἴα ῥγδοῖῖοδὶ ομαγδοῖοεσ οἵ ἴδς Οοβθρεῖ ἴω 

[Ὠεῖτ ςαᾶ56. (ν. 5). 
Τοῖς ᾿ἶναβ σσογα ᾿σαϊδίϊοης οὗ δἷδ (ν. 6). 
Ἑδο} οὗ ἴπαπὶ ἃ τηου]Ἱὰ οἵ ίοσττηῃ ἔοσ ἀγεοϊδῃ 

ΓΟ ΠΞιϊδης (ν. 7). 
Τοῖς ἴσας ἴδπιο (ν. 8). 
ἘΔὺ δηὰ σὰς νγέσα Κπόυσῃ ἴῃς σπαζαοίε 9 [1.5 

οὗ (πεῖν βρι γῖαδὶ 11ξε--- 
(α) ἴπδὶς οοηνοσβίου ἴτοαι [6 νγ6]}-Κπονγα 

ἸἀΟΙΔΙΊΤΥ ἴο ἴῃς ἴσας ἀοά (ν. 9). 
(ὁ) {πεἰς ᾿ἰξ6-Ἰοὴρ Κεορίηρ οὗ Αἀνεηΐ, ναϊϊησ 

ίογ [εβὺς του δσανεη (ν. 10); 
Ὀαβοὰ Ὡροὴ ἵἴνψο ρτεαῖ ὑπο ρ 68 οὗ ἴῃς Ὠἰνης 
Οσονετγητηεηῖ--- 

(4) δοϊαϊηρ ἀεἰ ἑνοῦ ὉΥ [6505. 
(ὁ) δοϊάϊηρ γαῖ οὗ (ὐοὰ δραιηβὶ βίη (ἐδὲά.). 
Ἐοπληάογ οὗ Ὠἰς τοὶ σοπιίηρ ἴο ΤΠ ϑϑδίοηϊοᾶ 

ὙΠ} 115 θο]άπ655 ἰῇ ρδσβθουτοη (1ϊ. 1, 2). 
ΟΠΒαγδοῖίεσ οἵ δ15 ἰθδοβίηρ ---ἴγδηϊο, ρυσο, Βομῃοϑῖ, 

ἴτεε ἔσοπι ἤδίίεγυ (νεῖβ. 4, κ, 6). 
Τοηᾶοσ ἄρρεδ] (νετβ. 7-- 12). 
ὙΤΒδηΚερίνιηρ, Ὀδοδαβε [ΠΟῪ τοοοϊνοα τῆς πογὰ 

85 οὐ β ίν. 13). 
ΤΒεὶσ ραίϊεπος ψψὰ9 ΟἹ ἴῃς φάτ ᾿ἰπὸ τ ἰδδὶ 

οὗ [86 ρεγβεουϊοαὰ Οδυτγοδμοβ οἵ [πάδεα; ἱποϊάςηϊλὶ 
ῬΤΟΡὮΕΟΥ (ν. 14-16). 

ἷἰ5 ἰπίθηβε ἀδβίτε ἴο 566 (δηλ ὈΔΗ͂ΪΘ ποτε 
ἴδῃ οὔςς (νοτβ. 17--20). : 

ϑοηαϊηρ οὗ Το ἴο οοχίοτι δηἃ οοϊθτη 
1Πεπὶ|--τευηάες ἴπδὲ [ΒΟΥ πδὰ Ὀδδῃ ῥσγοπιϊςεὰ 
{ΠΡυΪ]δοη (11. 1-- 5). 

ΘΙρἢ οὗ ργάγοσ Τὸ ΟΠΕΤΒΤ (ν. 5). 
Τυμοῖγ᾽ 5 ροοὰ πεν (ν. 6) ; 
ςοῃβοαυσηϊ ἸΟΥ οὗ 51. Ραυ], δηὰ ἀδϑῖγε ἴο 9θὸ 

ἴ πι. 
ΘΟΪΘΙΊΩΪΥ τορϑαίοα Κρ οἵ ἱγοίοϊ ἃ ῬΒΑΥΕΕ ΤῸ 

ΟἩΒΚΙΒΤ; (1) ον ἃ ει ροτγαὶ Ὀ]Θβϑίηρ; (2) ίοτ ἃ 
βρί γι] δπηᾶὰ εἴεγηδαὶ Ὀ]δϑθίησ ἴο (δ6πὶ (νεῖϑ. 
111-13). 

[εβιαιίοη Μ}} ὍὈ6 ΠΟΠΊΓΑΙΥ ἴο ἴδεΐῖ, τι Ἠϊς 
ἘΥΤΆΠΠΙΟ4] αϑϑυτηρίίου οὗ (ϊπρε ψ πο ἢ Ὀεϊοηνσ 
ποῖ ἴο δΐτη, 85 αἷϑο δῖ. Ῥϑῃὰὶ ϑαϊῇ (2 ΤὮοΞϑ, 
11, 4).- ὙΠαὶ ἰ5. ἜΧΟΥ “ σοτΐηρ ἰῇ οὔθ᾽ 5 οὐῺ 
Ὡδιης.᾽᾽ (7κ ἌΠΗΣ, 270», χ]ὶ.) ὙὍῆς τϑα] ν οἱ 
δῖ, Ῥαὺ]5 τείεσεπος ἴο {15 ρατί οὔ οὖῦ 1 οτά᾽ 5 
[εβοὶπρ 5μου]ά ποῖ Ὀ6 ἱπινοίνεά ἴῃ ἴῃς συοκτίοι- 
80]6 βρεου]αιομϑ ἀπά ἰηίεγεποαβ γῃϊς ἢ} ΟὨτγβοβ- 
ἴοῃι Ὠαζαγάϑβ ἱτηγηθαϊδίεὶυ δἴζεν [ἢ 5 ρδβϑασο. 
8: Μαῖϊ, νἱῖ. 24, σεφ᾿ ; 5:1. ἔακς χὶν. 28, 

δέ. 
ἧς; Μαῖὶ. χνὶ. 18. 



. ΙΝΤΚΟΘΌΟΓΤΙΟΝ. 

Ἰ, 
ΤΓΔΗ ΚΞ: [Οἢ Δ] ---Οαβϑὶηρ οὐ ἴο ἴῃς στοδῖ ψιιθϑῦοι 

δῦουϊ ἴῃς ἀερατίοα, Ιονὰ ἰ5 ἴῃς ὑηβθοθη τῆγεδα 
οὗ σοπηῃδοίίοῃ, ἴπ6 ““τοοῖ Ὀεϊον [Π6 Ξίγοδηι" ἢ 

1. Τῆς μαζε ἰσνε. 
Προ ἃ5 βἰη ἀραϊηβῖ ἴμς Ηοἱγ αΒοβὶ (ἰν. 1-8). 
2. τῆς ἔγμό ἰσυό ἴο ἴῃε Ἰἰνιησ, ἰδυρῆϊ ὉΥ 

ΓΟ εςίὶ, οἷν (οά. 
[(οπηδοϊδ 1} (ἢϊς--- 
(4) Απιριτίοη ἴο Κααρ αυϊοῖ, 
(0) Ηοπεβὶ Ἰαρουγ, νυ τῆ τοϑυ δηϊ ἀὲρη!  δηὰ 

ἱπάερεηάεηςα (νεῖβ. 9--ἰ:2)]. 
3. ΤῈςε ἥγιμό ἰονέ οἵ ἴῃοβε ἴπδϊ ᾶγὲ δϑ8ῖδερ, ψὶ ἢ 

ἐϊ5 Βορε δῖ ἰδ ρετβ [86 ἀδβραὶνγ οἵ ἴμ 6 ἢθδίῃθῃ 
(ν. 13, σε4.). » 

ἐ, 
Α. 

Πορτηδίϊο---αςοῖ οὗ ἴῃς Αἀνοηῖ (ἰν. 12--ἰ.8). 
Τῆς ““Ἰεδάϊηγ " οἵδε ἀοδὰ νψἢ [6505 ποοδ8- 

ΒΑΓ ἔο]]οννβ ἔτοπὶ Η:5 Πδδίῃ δπὰ Ἐδϑυγγοοτίοη. 
[κεἰ αἴεοϊίοη ᾿ἰδάσῃ ἴδαιὶ τοδ---ἰ.6., ἴῇοσο νψῆο 

ΤΆΔΥ ὈςΆ αἰϊνε---54}} ποῖ ανε ἴῃς δαναηίαρε οὗ 
(Π6 ἀερατγίθὰ ὈΥ οἣθ ροϊάθπ δουγ οὗ Ηἰβ Ρεε- 
δθῆςε (ν. 15). 

ΤΉτθα οἰγουπιδίδηςδς βοϊεοϊοα : 
(α) Ἰεβοοηὶ οὗ ἴῃς οτά ἴο Τυἀρστηοηΐ (ν. 16). 
(Ὁ) Βακυγτοοίίοη οὗ ἴῃς ΠοΙγ ἀσαὰ (ἐῤ14.). 
(ε) Τοῖηι αϑοεηβίοι οὗ ἴμε ἀεδὰ ἰῃ Ογίβὶ ἀπά 

ἴῃς Ἰἰνίηρ ἴῃ ΟὨσβὶ (ν. 17. Τοῖς 15. πὸ 
τη το Ὠοτα οὗ ἴῃς Οεμεγαΐ ωαηρρε). 

ΤὨΪ5 ἰ5 οοτηίοτί (ν. 18). 

Τίτας οὗ (Ὡς Αἀνοηὶ : 
Τὰς ἀΔγ---α8 ἴΠεγ ἀμστο---οι ἀάση (νεγβ. 2-- 3). 
Ῥτδοίϊ δὶ 6βθοῃβ : 
{ΠῈγ ἃγε βοῃβ οὔ] ρῆῖ δηὰ βοῃϑ οὗ ἀδὺ (γεσϑβ. 5-9). 
ΒΡροϊηϊθά ἴο “σλναΐίο» (ν. 9). 

οηίοη οἵ ταὐναίονε Ἰεα 5 ἢϊπὶ ἴο “οὐ ἐοΐοσν. 
(4) ϑαϊναῖίϊοι 5 ἰπσουρὰ [6505 (ν. 9). 
(Ὁ) Ηε αἰϊεὰ ἔοσ ἃς (ν. 10). 
ΤῊϊ5, ἴοο, ἰ5 ἃ οοτηίοσίδοϊς ποσὰ (ν. «Σ 1). 

ἷν. 
ΟΟΟΠΘΓΆΪ ΤΠΑΧΙ ΠῚ] : 
Ι. Αβεοκίοπαῖθς τεβρεοῖ ἔοσ ἴς ΜιηϊΞίεσίαὶ 

ογοσ ἃ95 βΒΌΈΓἢ (νεῖβ. 12, 13). 
2. Ῥεδοεί πε85 (ἐῤία.). 
3. ϑρεοίαὶ ἀυτἰ65 ἴο βρδοΐαὶ οἶδςβθβ (ν. 14) 
4. ἴονε (ν. 15) ; 70Υ (ν. 16) ; ῥτάγεσ (ν. 17) ; 

{Ππαπἰκϑρίνιπρ (ν. 18) ; “μου βηϊπρ τς ὅτε οὗ ἴδ 
ϑριγὶῖ (ν. 19); τεβροςῖ ἔοσ ριορῃεςίεβ, Ὀαϊ ἃ ἀἰβοτί- 
ΤΑΙ ΠΔΙΙΠρ᾽ τοϑροςῖ {(ν 5. 21, 22); υηΐνοσϑαὶ δηά ἱπ- 
Ῥᾶγι!α] αρβίϊπεπος ἔγοπι ΕΥ̓ΘῪ ἔοστη οἵ δν]] (ἐ 14... 

ΘΟ]επλη ργάγογ πὰ βινεςεῖ ργοπἶβα (γε σβ. 23, 24). 
Ἐδαῦδβι ἴοσ ῥσγάγοσ. 
ΤΙΗς Ευςδατγίςῖίς Κὶβς οὗ ΤΣ (ν. 26). 
Αα)αγαίίου ἴο τοδα ἴδς Ἐρίβε]α ρι] ον (ν. 27). 
Φονεέρς σοῤέτειεηε (ν. 28). 

Ιν. 
Τῆς δυϊπε μῦς! οὐ τῃ15 ἘΡΊ5116 ἣδϑ 

ΒΟΔΙΟΘΙΥ ὈΘΘΏ ΒΘΓΙΟΥΒΙΥ ᾿ρυρηδά. 
1 ἼΒῈ οὐμ]ῖηε οὗ [με Εἰσὶ Ἐρίβι]ς ἰς ςοῦ δπὰ 

Ὁπαυϊαίπρ ἰπ [ἢ6 φαγὶ εῦ ομαρίςτβ-- ΟἽ τ]6 τλθ- 
ΤΏΟΓΙ65 ; [δΏἀ6Γ τεσορη!του5 οὗ [86 {τα τ}]πό8ς 
οὗ στᾶςε δπιοηρ ἴπαπ ; αἰεοϊϊοπαῖα ὀχρτοβείοης 
οἵ ἀεξῖσε ἴο βες ἴῃδπὶ ; ΞΥτΡΘΙΩΥ ἰὰ τΠεἰγ ττὶ θὰ- 
Ἰλίοπϑ ; δῃ δοοοῦυηϊὶ οὗ δίβ ργεβεηῖΐ ροβιτίοῃ, ]]} 
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(4) Βαυτ, Βονγανθσ, [85 δάνδηςβά δοϑὺ- 
ταῖη ΟὈ]) Ο ἸΟῊ5, 

Βαυτ5. δρυπιθηΐ 5 πη] στουπᾶοὰ 
ὍΡΟΙ [ἢ 6 ἀϑϑυτρηοη ἴῃδὲ ΕἸγοὶ Τ 6 554]ο- 
ΠΙΔῊ5 15 ἃ σδηΐο τηδάβ ὑὕρ Ποῖα ΟἰΠΕΥ 
ἘΡί51165. Ηδ ᾳυοῖε:--- 
1 ΤΏὮδ655. 1. ὃ ως ᾽Ν 1 ον. ἴϊ. 4. 

3} 9} . . ΧΙ. 1. 

33 9393ϑ νον... Ἐομ. 1. 8. 

0 Ὁος. ἰἰ 4; ἷν. 3, 4; 
ἶχ, 15; 2 (ογ. 1.17; 
νΟΙΙ; χὶ, 9. 

Βυΐ, 85 1ἰ 15 88, Ῥαυ] 5 ἀσδίΖ ἴῇῃυ ἴο το- 
Ῥεδῖ ΠΙπη 56 [1 ἀηἀου εν ροηυΐηα 6ρ5- 
1|ε5, {Πε88 σαρϑίοπβ ἃσε ταῖμοτ ἃ 2γοο 
[πῃ 4 εὐ 2» οῦ οἵ ρεηυϊηθηθϑς. 866 Ρτο- 
ἔεββου Τονεῖ 5 πγαβίεγν δηα σοηνίποϊηρ' 
ΔΙραμθηϊ, δ, αωζς Ἐῤίεχῥς, 1. Ρ0.19--2 ς.ἷ 

(ὁ) Α8 ἴο δχίθγῃδὶ δυϊῃουγ, ΘΑ 
ΟὨΒυΓΟΙ ΠΙδίοσυ τϑοοσάβ πὸ ἀοιδῖ. [18 
Τεςερίίοη ἱπίο ἴῃ6 μοῦ ἢδ8 διηρ]α 
αἰτεϑίδτιοη, [Ι{ ἀρρϑᾶῖβ ἴῃ ἴῃ “Ἄμοη 
Μυτχαϊοπδηυ5."2 Το] Δ οἰϊδϑ 1ἴ τ ΟΓΟ 
ἴΏδη “ευερῖν ζήγεος 3 Ἰτοηθοὺϑβ δηὰ (]οπιθηῖ 
οὗ ΑἸοχδῃάγία Ἰροη βονεσγαὶ οσζδϑβίοῃϑ." 

ὍΡ ἴδεδε Ὀτίε ρᾶρεβ, ψ Ὡϊοἢ χυΐνοι ἢ Ἔπιοιίοῃ 
(ςμαρίετϑ ἱ.--ἰ11.). Δ Π οπαρῖεγ ἱν. Βερίῃβ ἃ ρατῖ 
οἵ ἴδε Ἰεἴζεγ τόσα βυβοερί 0] οὗὁἉ τορΌϊαγ ἀμ] γϑὶβ, 
πὰ ψῃοβα Ἴοοηΐθηιβ ΔΓα 5ῃαγρὶν ἀεῆποά, ᾿δπά 
ποίελεαῖ ο7 ὉΥ ἴα ῥγεροξίτίοη περί (περὶ δὲ τῆς 
φιλαδελφίας, ἷν. 9-12; περὶ τῶν κεκοιμημένων, ἱν. 
132-18 : περὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν, ν΄. 1). 

Δ ΤῈ 5 ἱσ ογεβίϊηρ ἴο ποῖθ ἢονν τῆδῆν ψυρνῃ; νν8 
᾿ανς ἴῃ (ἢ δλγ]εβὶ Ἐς ρί5:]ε αἰζεγνναγάβ οχραπάδά 
δηὰ τηδίαγεά (566 Θβρεοΐα! }υ 1 ΤΉ 55. ν. 8; ΕρΡΒ6β. 
ΥἹ, 132-17; οὗ ΑἾδβο ἱ. 9--11 1 (οσ. χίϊ, 2, ἰν. 12 ; 
(ο͵οβϑ. ἱν. αὶ ; 2 (οσ, νἱἷ. 11 ; αἷΞςο ἴῃ Ὀδγο τηϑῃ- 
οπ οὗ κτδς ἵγτυτὰρ οὔ οά,᾽ 1 ΤΉςΞ5. ἱν. τό, ψἱτἢ 
1 (οτ. χν. 52). “" Α 5ἰπιη]αγ στον τῇ 5 ορβούνϑθ]ο ἴῃ 
ἴδε Αἰ] βίου ἴο ἴῃς ἀπὶγ οὗ τῃ6 ΟΠ αγοῖ ἴο Ξυρροτῖ 
[86 ργεδομεγβ οὗ [86 Οοβροὶ ψῆεπ ρ]αοθά 546 ὃὈγῪ 
5βἰάς ἢ (6 ἸΑΓΡΕΣ ΤῊΔΏΠΕΙ ἱῃ ΜΠ ϊοἢ [ἢ 6 βατηδ 
ΒΞ] οὶ ἰ5 ἴτεδῖθὰ, 1 (ογ. ἴχ. ; 2 (οσ. χὶ. 8,9; 
χἰϊ, 13. [ἡ 4}1} [π656 ἴΠογα 15 (ἢ κίπα οἵ ἀϊεσθηςα 
ἴδαῖ γγὰ 5Ββου] Ἔχρεςὶ ἴο ἢπά βείννεεη ἃ ἱπουρῃϊ 
ΟΥ ῥσγεςερὶ τερεαίεα, δὰ [ῃ6 βαπηὰὲ ῃουρῆϊ ὁχ- 
τεβϑβεὰ ίοσ ἴῃ ἢγϑβί ἰἴτηε ἴῃ ἃ ἔδυν ψοτάβ." (Ρσο- 
ἜΒΒΟΥ Τονγεῖῖ, Ρ. 24.) 

5 “« Ἐρίβίοϊαα δυϊθπι Ῥϑθ];., δὰ ὙΒοββδ]οηΐςοβ 
σεχία. συκως (οτητδις5 εἰ ὙΠΟΒβδΙ ΟΠ! σθηβίθι5 
Ἰίοεῖ ῥγοὸ οογτθθιίοπε ἰϊογαΐαγ, τπᾶ ἰᾶπλεπ ΡῸΣ 
ΟἸηποσὴ ΟΥΌΟΤΩ ἴσγγος δος] βία αἰ θα ὁ55ὸ ἄθῃος- 
οἰἴαγ" (αρυὰ Κοιῖν, Αεὐλ ὅσενα, ἱ. γ20ς, 396). 

8. 866 ἴδ Ἔχρτεβς σοίδγοηοθ “"οὰπὶ 7 ζεεραίο»- 
ερηρίῤμς " διὰ τῃ6 [Ἀ}] αυοιαιίοη οὗ 1 ὙΉε55. ν. 5 
ἴῃ Τετῖ. 2 Αερνῦ. Οαγρῖς, ο. χχῖν. δῃὰ Δποΐποσ 
δαυΔ}}γ ἐχρ] οἶς ἀπά Ἰεηριῃειοὰ φυοίαιτϊο ἴῃ τῃς 
Β81ὴ6 οἤδρίεγ οὔ ΤΉρδβ5. νυ. 1. 

ὁ. ΤΊιεβ5. ν. 23. [τϑπδουβ, ἀν. Ἔἤεγες. νὶ. τ. 
1 ὙΠεββ. ἢ. 6. ΟἸοπι, ΑἸεχ, αξωώαρσ. ὶ, ς. 866 [}} 
ΠΣ ΠΟΗΕ ἴῃ ΚΙιγομοίου (᾿μοοητατεριίμηε κε Δ᾽, 

. (αμοης, ὈΡ. 174, 180), ἀηὰ 7»ν)γοα, Ζ. 16. σα». 
οἵ Ὁτ. τ. Ἐειπιαγεσ (ΕΤε ποῦ ἰγδηβ]αῖ.), Ρ. 2Ο:. 
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5ΕΟΟΝῺ ΕΡΙΘΤΙῈ ΤῸ ΓΗΒ ΤΗΒΘΘΑΙΟΝΙΑΝΘ. 

ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

Ι. “πα]»εἰς Ἶ ᾧ ἑ 
Π. “ωεἰῥεπηογ. : : 

ΠΠ. σεηόγαΐ Οοπεϊμσίοης Ε 

1. 

“μα. 

[Μυςὴ οὗ {πΠ|5 ΕΡΙ5116 μ45 δ᾽γοδὰγν Ὀθθβθῃ 
ἀἰδουβθε ἴῃ ἴπ6 [Ιηἰτοἀυοσίίοη ἴο [ἢς 
ΕἸτβ Εριβῖ!θα. Τὴ Μὴ οὗ 8:1} [15 
ττεαϊεα οὗ ἴῃ ἴῃς Νοῖες ἴο (ῃαρίοσ 11. 
ΤῊΘ ΑΡροβῖὶβδ ϑρθοῖαν πιοεῖς {6 ἵψνο 
δν}]5 οἱ μυσίελ απαϊεαὶ ἐχα ζφριφη ἸῺ 
Γοϊλίίοη ἴο (ἢ6 Αἀνδηῖ; δηὰ οὗ 4}1507- 
ἐστὸν »ιεπδξαμον. 

ἷ, 

Τῆς ατεαῖ ὈδΥ, ἀπά εὐσοῦβ δθουΐ ἰϊβ ὨδΑΓΠ 689 
ἱπ Ὀπ|6. 

ΤΒαπκεσίνίπρ ίογ (Πεἷσ βρι πῖαδὶ στόν, ἀπά 
Ραϊίεηςο ἴῃ ρεγϑεουίίοῃ (ἱ. 1[--.4)}.Ψ 

Ηςε ροϊπὶβ ἴπδπὶ ἴο ἃ ἀδΥ οἵ ἱτπηρατίαὶ Ἰυὰρ- 
τηεδηῖ ; οὗ τείγεβδῃπιεηῖ ἴο ἴπεῖὰ ; οἱ δνοη αςηρ 
Ῥαηιϑητηθηΐ ἴο ἴῃς οποιηοϑ οὗ σοά (νετϑ. ς- 9). 

Ὑνοίοϊά επὰ οὗ τἢδϊ σοπμνίηρ ἔοσ ἴδε ϑαϊηῖς. 
ΟἩγιθῖ ρἰοπβεα ἱπ ἴδοιῃ ; [ΠῈῪ ρ]ογ πο ἰῃ 
ΓΟ τς (νότβ. 10-12). 

Βείοτε ἰἢς [ΑΥ τηυβῖ σοπὶς ἴπε Αροβίδου δῃά 
ΑΡοσδγρβα οὗ (Π6 Μδη οἵ ϑ᾽η ; δείοσε ἴῃαῖ ἃ 
δἰπάγδηςς ἴο Ὠΐ5 ΑΡοσδῖγρβα σηυβὶ θ6 στοπιονθά, 

ΑΝΤΙΓΗΒΙΒΤ ΑΒ, ΑΝΤΙΟΗΞΒΙΒΤΙΑΝΙΤΥ ΗΑ5, 
.1ΚῈ ΟΗΚΙ51- {ΚῈ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΙΤΥ-- 

(4) Α ἐσ» (ν. 3). (4) Α »η» 17} (ν. ἢ). 
(Ὁ) Απ σροεαένῥες (10.). : : ᾿ 
(9) Α ἀντήρνιαιίονε (ν.4,.. (Ὁ) ΔὮ ἐν οι 
(ἀ) Α “ἐαφον (ν. 9). ΞξΝ Ὧ7 ἡ 
(6) Α αγομσία (ν. 9). ΄ 
(ἢ) “ῥρτυεν, «ἦρι, τύορε- (0) Α με λ οὐ ϑ ϑο (ν. 

ἄεν: (10.). 11). 

ΗϊἸπάγδηῃςς ἴο ὃς τειηουεα Ὀείοτε Απις τοι ̓ β 
οοπλησ. 81:, Ῥδῃ]}5 ᾿εδοβίηρ 8116 ἢ (Πετὰ 
τοδὰς ᾿ἴ ὈΠΠΘΟΟΒΘΑΤΥ ἴο ΡῸ ἔχ ΕΓ (νεῖ. 5, 6). 

Οαυβε οἱ ἴπε τεοορίίοη οἵ Απιὶοῆγίϑὶ ΌὉγ ἢΪ8 
δα βεγεηῖβ πιοσαὶ δηὰ βρίσιτ4]---ηοῦ ἰπτ6]]Θοῖμα)].}} 

᾿ὶ, 

ἩΗς δια5 τοάβοῃ ἴο ἴπδηὶς αοά ἴον τόση (νοῖβ. 

13, 14). 23.2.3 
1 [ν᾿ 1το0.-- “ὙΥ̓Βαΐενετ, ἰπεγείογε, [Π6 ῬσοΡΏΘΟΥ͂ 

πιοδηξ, [πο5Ὲ ὙΠῸ ἅγὰ ΓᾺΪΥῪ τν 6}}- πηεδηΐηρ σδηποῖ 
Ὅς ἱμνοϊνεὰ ἰπ 185 οδηβυγε,᾽")- Κοῦϊε, διρρα, 
γα, Ρ. 235.] 

ῬΑΟε 
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ϑιδηᾷ (αϑῖ, ἰπεγείοτε (ν. 15). 
ΘΟΪΟΠΊΠ ὈΥΔΥΕΙ ΤῸ ΟἨΚΙ5Τ. δϑιρῇ οὗ Ξυρρ]!- 

σδίίοη ἴο Ηἰπιὶ ίοσ ἃ "Ίιγημαί, ἃ5. ἴἤὴ6 ῥσγάυοσ ἰῃ 
1 Τηεβς. {1.111 δὰ Ὀσδοη ἴοσ ἃ ἰεωροσαὶ, 01655- 
ἱηρ (νεῖβ. 16, 17). 

[εἰ τΠοπὶ ὈΓΑΥῪ ἴοσ δ1 πὶ, Ξσρθςῖ!Πν ἴοσ ἢ ορτγεδὰ 
οὗ ἴῃς Οοβρεὶ (1. 1), ἀπὰ ἕοσ δὶ5 ἀδ νεγδηος 
ἤἴτοτι ψὶοκοὰ θῇ (ν. 2). 

Οοπἤάεπος ἴπμαὶ [Π15 ψ1] Ὀ6 ρσταμίςα (ν. 3), 
δηᾶ ἴΠαἴ {ΠῈΥ νν}}} ἀν] ΟΌἸ σε πίπι (ν. 4). 

ΘΟΙΟΠΊΏ ὈΓΑΥΟΙ ΤΟ ΟΗΚΙ͂ΘΤ. [ΤῊΪ5, στ ἢ, 
16, 17, 15 (ῃς δηϑυετηρ ἐοδο ἴο ἴῃς ἀοῦθ!]ς ςἰρὴ 
οὗ ΡΚΑΥΕΕ Τὸ ΟΗΚΕΙΒΤ ἰὴ τ Το5ς. 1. Σ1, 128. 

ἵν. 

ΘΟΟΟΒα τηδΐῃ συδ]οοί οὗ ἴῃς ἘρίΞι]6. ὙΉΣΥ δῖὲ 
ἴο ἀϊξοουηΐεηδηος 81] ἀϊξοτγάογ (ν. 6). 

Αρρϑδδὶ ἴο Ὠΐβ οὐγῷ Ἴσοπάυςὶ---ποῖ ἰδαῖ ἢς ᾿εά 
ποῖ ἃ τίρῃϊ ἴο σῃδὶπίεῃδηςς---ὰϊἨ οσ ἐχαπιρὶς 
(νεσβ, 7. ὅ, 9). 

ΘοΪθλη ἐχμοσγίδῃοπ ἴο συϊεῖ τγοσῖκ. Αἀΐαγι- 
ἄοπ ΟΥ̓ ΟΗΚΙΒΤ (ου ἴῃ βᾶπὶς Ἰίης Ὑγἢ ὈΓΑΥΟΣ 
ΤΟ ΗΙΜ, νϑσϑ. 10, 11, 12). 

Ηονν ἴδε  ἂζὲ ἰο ἵσεδὶ ἴδε ἀϊϑοδεάϊςεπι, νὰ 
[86 αἰεςκ᾿οηαῖς 5ἴσγημθϑβ5 οὗ ἃ ἰουϊηρ ἀἰδδρργοῦλ- 
ἴση (ν. 15). 

ΘΟΪεπῃ ὈΓΆΥΘΙ ΤῸ (ἨΗΒΚΙ5Τ---ἄου]ς κρα οἵ 
ΒΌΡΡΙ ΙΑ ΟΠ, 

(4) “Τῆς [,οτά οὗ Ῥεδος γίνε γοῦ ρεδοε"-- 
Ῥαχ νοῤίπολεηε. 

(Ὁ) μὠονιήπμς ποτε ηε. 
ϑαϊαϊαδιίοη (ν. 17). 
1,αβϑὶ ϑἰρὴ οὗ ρσγαγεσ Τὸ (ἬΒΙ5Τ (ν. 17). 
αταςς δηϑνοσίηρ ἴο στδοθ, δ8 ἰῃ ἰαεὶ Ερίεΐε 

(1 ΤὭεδ8. ν. 28). 

Π. 

ΤῊΘ ϑεοοηά Ἐρίβεϊα ἴο (6 ὙΠ δ55410- 
ὨἰΔῺ5 Μ|] τϑαυῖσε 1{|6 τὸ ὈῈ 88] ἃ ὕροὴ 
[5 δι ηογ. [τ ψ͵ὰϑ τνυυτθη Ὦ]]6 
ΘΙ να ηῈ5 σου] 511} 6 παηλθα νὴ ἢ Ῥαυὶ 
δὰ Του, δὰ πΉ1]6 41} ἰἢτοα σοῖς 
δῖ (οπηΐῃ, Α.Ὁ. 52. ΤΣ ϑυϊδοτιρὕοης 
ΜΏΙΟΠ Ρἷασα ᾿ἢ δὲ “ψμάεμς (Τπεοάοτες, 
Ο(δῖμο]. Α, Β); δὲ δον (ϑγῃορϑβ. ϑ8ι, 



ΙΝΤΑΟΒΌΟΤΙΟΝ. 

Αἰ Δη45.); δἱ Ζαοάίοεα (Ῥεβςο ἢ.) ἃστθ ἴῃ 
ΘΙΓΟΙ, [ἴ 15 Θχίογηδ!νγ ψν6}}] αἰίεϑιοά 
(τους, 4“. ἶνες. 111. νῖϊ. 2, αιοῖδϑ 
2 ΤἼΏΘ55. 11. 8. (ἸΙεπι. ΑἹ]. δύ. ν. κ, 
αυοΐοε5 2 Τἢ655. 111. 1, σφ. 581. Τυδίη 
Μ. φΘρϑᾷκβ οὗ ““ῃ6 τηδῃ οὗ 5ϊη" (221. 
Ο. ΣΟ; 2 ΤΏς85. 11. 323-38; 51. ΡοΪγοΔΓΡ 
αυοῖΐεα. 2 ΤἬΉΘ55. 11]. τ΄; δὰ ΡῬΆΠΠΡΡ. 
ς. ΧΙ.). β 

111. 

ΙΓ τῆς νῖεν συ ῃϊο 15 [ΚΕ ἰὴ (ἢ6 
Τπιτοἀποίοη5 ἰὼ ἴπ656 ΕΡΙιβ[:65 Ὀ6 ΓΤοΙ- 
Ιοςῖ, οὐγ δϑιδῖθ οὗ [ΠΕΣ ᾿προσίδηςσθ 
11 Ὀ6 Ῥτορογιοηδίεὶυ οἐπμδησοθά. γε 
5.8}} σοηῃϑιάδυ 1 όοῦθα ἴδῃ ἰπδσουζαῖθ 
ἴο σοηΐδηϊ Ουὐγδεῖνοα ἢ ϑρθακίηρ ἴῃ ἃ 
Βοι Δῖ ΡΔΙΓΟΏΙΖΙΩΡ ΜΑΥ οὗ [ΠΥ τὑἢ- 
ἀορτηδίὶο ἴοῃα, οὗ [Π6ΙΓ ΡΘΟΌ]ΠΔΥ σα ΓΘ 55] Ὡς 
ἰοηάδθγηδϑβ,} [ΠΘῚΓ ΘΙΡΤΟΒΘΙΠΡ ΒΘ ΠΠΊΘΗϊ, 
δηἀ τηϑγοίθιμδίς 1464]153}1ὲ. ΕῸΓ ΜῈ 
54} ρογοεῖνα ἴῃ [6 πὶ ἃ ἤγθοῖβε δαάδρίδ- 
[ἴοη ἴο 1η6 νδηΐς οὗ ἴ[ῃς ΟΠυΓΟ. δμὰ ἴο 
[6 515 οὗ Ὠυ ΓΔ 5ΟΟΙΕΙΥ. 

ΤῊΣ ροϑβιίίοη οὗ ΓΙ Πϑίδη5 ἂδηὰ οὗ 
Ῥαρδῃ οἷν" Ζατοη δὲ [ἢ ἴς δ [656 
Ιεϊ[εἰ5 γε νυτῖθη 15 τηθῖ δ δΘΥΤΥ 
Ῥοϊῃΐ Ὀγ ἴμ656 δαγ] δὶ Π65 οὗ Νὸν Ταβία- 
τθηξ ϑοτιρίασθ. (1) Τῆς ΟΒυσγοῦ 511} 
ϑαζεὰ δίϊετ μεσ 1οσὰ, πο δὰ δϑοθηάβα 
δῦουϊ ὈΙΥΘΠΓΥ γεαῖβ ὈΘίοσα ; 15 [6 {1Π|68 
ἴο σομηα 85ῃὴ6 νδηῃΐξα οἸθασ αἀἰσγεοίίοη δηὰ 
δυιῃπογ δεν Θχδιρ]ο, [Πδἴ 516 τιϊρῇϊ ἴ6]] 
(ἢοβ86 ο ψεῖα ἴο σοϊῆδ αἴϊοσ, ψ ῃθΊΠοΥ 
ἴὴ6 παπὴθ ψΏΙΟἢ 50η6 ὈΟΙΘῈ 'Μγὰ5 ἀδγινοα 
ἔτοπι [6 ἢγοί οὗ τωσίυσϑ, ΟΥΓΎ ἔγοπὶ ἴῃς 
Ι,οτὰ οὗ ΟἸοΥΥ ; ὙΒΘΙΠΟΓ ΠΟΓ ῥρσάγυοῦβ 6 ΓΘ 
ἴο Ὀς ἀϊτοοῖοὰ ἴο Ηϊπὶ δἃ5 ἴῃς οὈ]δθςὶ οὗ 
ΠΟΥ ΨΌΓΒΗΙΡ ; ψῃεῖμοσ ΗἸ5 Πεαῖῃ ννὰ5 8Δῃ 
1] ΠΟυβ ΘΧΔΠρΡ]6 ΟΥἩ ἴῃ6 ΟἿΘ {τι|6 5801]- 
ἢσε. (2) Ηκς ψῆο δϑοθοηθθα νγὰβ 50 ἴο 
σομΘ ἰὴ 'ἰκ6 ἸηδηηδΥ ἃ5 Ηδ ἤδὰ βροῃδ ὕὑρ 
ἰηῖο Ηδανεῃ. '͵χλαοιβ ἴῃ6 ΟΒ ΤΟ ἴο Ἔχρεοῖ 

1 ὝὮΐ5 ἰδηάδσησθββ ἷἰ5, ἢὸ ἀουδί, Ρδου αΥΪν ἃ 
εδίυτε οὔἴπε ΕἸγοὶ Ἐρίϑιϊα ἴο ἴῃ6 ΤἬἢ  ββα] οηϊδῃς 
(1 Τμαββ. “Ἰ. 7, 8, 17-||0; 1. 1-ϑ; 'ν. 123-,,8; 
νυν. 14) Αμπὰ τἢϊΚ βοΐἴηδϑϑ ἃ5 οὗ ἃ ψνουηδηβ πεαλγῖ 
ταδη  δϑιεα ἴῃ 81. Ῥαυ]5 ἢγεοϊ ὀοχίδῃϊ Ἰεζῖοτ 5 8ῃ 
ἱπαϊςαϊίοη οὗ {πα τοῖα] οἤδηρα οὗ σπαγαςίεσ ΨὮΙΟΝ 
δα ρῥαβϑοὰ ονεσ πη ῆο δαάὰ ἀεναΞίαιϊε [6 
ΠὨυτοῦ, ἀηὰ ψπὺ Πδά αηρ πο ρῥγίϑοῃ ἴοσ {Πεὶσ 
[115-58 Κα Ἔνεὲπ ἔθοβα Ψῆοβο ψνοα κηέβα τηρἢϊ 
Ὑ611 ᾶνα Ὀθεη {πεῖὶγ ργοϊεοϊϊοα, (“ Απά μι] ηρ 
το ἃηὰ τυσνιδρε σομλτηϊ τε [Πδ6 πὶ ἴο ῥγίϑοῃ 
--Ααοἴβ νῖ!]. 2.) 

δίσευ 7::1.----Χ οι, 111. 
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ΗΙς τοΐσση ψἢ τῃ6 δυττιοα γιυΐςς οὗ 
ἃ ἔδνουϑῃ Ἔχρθοίδθοῃ, ΜῈ ἃ νν]] ἃ δχοῖῖθ- 
τη 5ΠαΚιὴρ Πυχηδη ν ἔσο 115 5ἰθδά- 
αβδῖπθβ5 ὃ οὐ ψὰ5 ἴῆ6 Ποηουΐ οὗ ἴῃἱ ὨΔΥ 
οοποεσγηδα ἴῃ 1ῃ6 γανοσθητ αὶ] σα] πη 655 οὗ 
ἃ ασυϊοῖ ἐχρθοίϊδίιοη δ (3) Τῃς ΓΒ βιδῃ 
ΟΠ ΠΥ, ἴῃ 16 νεΙῪ ἐγεθάοωῃ δηά 
ΒΡΙΓΙ ΔΙ Ὑ οὗ 186 πον [᾿ἶδ, τρῃξ Ὀ6 
ἰοιηρίεα ἴο τα͵)θοὶ 411] ογαϊμδῃσθβ ἃ5 ἃ 
Ὀυτάδῃ, δὰ 411} δοοϊδβίαϑςδὶ οὔβϑῃ]Ζᾶ- 
[ἰοῇ ἃ5 8 0.561655 ΟΥ̓́Τ Ι5ΟΠΙΘνΟΙ 5 ΓΟΒΈΓΔΙηΐ, 
(4) Τῆς ννοτάβ οἵ (ἢ6 Οτοδῖ Τ δ ῦοσ ψγοσα 
αν τ [ῸΓ ἃ ΨΜΏϊδ6; {Ππαὺ ᾿νε ἴῃ 
ΤΑΘΙΊΟΣΙ65 ὨΙΟἢ ογα αυοκεηθα ὈΥ ἴμ6 
Ηοὶγ ϑριγῖ, μας νγὰβ ἴη6 γοϊατίοη οἵ 
ἴἢοβε ψογάβ ίἰο (ἢς ἀοοίχπα ψὨϊοἢ ννὰ8 
Ὀεϊηρ θοτηδ ὈΥ͂ Ἔν γΥ ὈτεαΖα, δηὰ δἱοὴρ ἃ 
δυηπαάτγοα ἀϊῆδτγοης τοδάβ, ἴο ἴη6 πδατί οὗ 
1τ]γ δμὰ Οτϑεςεα, ἴο ἴῃ6 οἰ65 οὗ Αἰτῖοα 
δῃὰ Αβια Μιμοῦῦ (5) ΤἼδ οἹα βοσιεῖγ νγνὰ5 
βοΚ ἴοὸ ἀδαῖῃ ἢ ἀἸδθαβ65 Ὠ]Οἢ Ιἴ ἰοἰῖ 
ἴο ὯὈς ίαιΔ], θυϊ ἔοσ ννϊοῆ τ᾿ 5 ὉΠ 4}0]6 
ἴο πα ἃ ὨΔΠΊ6, ΟΥ ἴο ΔΡΡΟΙΥ ἃ ΓΟΙΊΘΑΥ. 
1 τῆβ νιον ρῥγεβεηϊθα ἴῃ ἴπεθθ ρᾶρθβ 

6 οοττοοῖ, ἴῃς ἘΡΊβέ]ας ἴο ἴῃ6 Τἢ6554- 
Ἰομίδηβ σοπίδϊη Ὀγδοβαὶν ἴῃ6 δήβννοσ ἴο 
{8656 αιιοδίίοηβ. (1) Τὴς ἤτοι ψυηρϑ. 
οὗ ἴῆ6 Νεν Τοβίαπηθηϊ (ἀηοη οΔ]} [6505 
““ἢ6 1,οτά." δηα Ὀγεαίῃς ότι ταρεαϊοα 
ῬΓΑγΘΙβ ἴο Ηϊη. (2) ὙΥΏΙ6 (ΠΘῪ πλδϊη- 
ἰαὶη (6 αἰτὰάς οὗ Αἀνεοηΐῖ, ἴΠ6Υ γα 
[6 δι] αραϊηδὲ Ῥβειάο- ροοδιγρίς 
ἔενει-ῖ5. (3) ὙΠΟΥ ἱποιάθητα! } Υ ΓΠΊΡΙΥ 
Δ ΘοοΪΘϑδϑίοδὶ οὐρδηϊζαϊίοη, δΙσγοϑαῦ 
οοιηρδοίθα δηᾶὰ τστεςοορῃϊζεά, Ὑϊοῆ, 1 
5ΏΡ]6 δηὰ ἔτεα ἴσγοϊῃ ἱπίΠΟΔοΟΥ, Μὰ5 γοῖ 
5011 45 Ἰτο---ἃ βϑδοσδιηθηίαὶ ᾿6 ΔΙΓΈΔαΥ 
ἴῃ Ἔχιβίθηςσθ ΨΏΙΟὮ 15 ΔΘ ΥΘΥ ἴο [41] 181}} Π 6 
δηά οὗ {ἰπ|6. (4) 56 ΕΡ᾿51165 ἀΐβοϊοϑα 
ἴο ἴἢοβ6 Ψὴο Μ}1}} βθατοῦ ἰοσ [ἢθπὶ σᾶγο- 
{]γ, νοσάβ οἵ 65ι5- --ζοσνασαάβ γεοοσα θα 
ἴῃ ἴῃ6 (ἀοβρε 5---ηά ἴἤοβ6 ψοσάς τὰ Ὡοΐ 
ἰηττοδυσοά ὈΥ ΨΑΥ οὗ δοοιάδηϊδ] ογηδ- 
τηθηΐ, κα ρῥίεςεβ οἵ οἷα ἰδϊηθα ρ]δϑϑ, 
ΨΏΙΟΝ οὈίδίη ἃ ρῥΐασθ ἴῃ βοῃθ ΜΊΠΘΟ 
50 οἷν ἴοσ ἴπεῖτ οοϊουπησ, δημα σοριΠθυῖα 
ΒΟΙΠΙηΡ ἴο ἴπ6 ἀδδῖρη. ὙΏΘΥ ἀὺα σαῖθοῦ 
πκὸ τὴ6. ταϊζοιβ πο, σοηοθαϊ θα ἔσχοσῃ 
τῇοβε Ψψο ἀο ποῖ Ιοοκ ίοτ ἴῇδτη, βυρροτί 
16 μεῖρῃς οὗ (Ὡς τοοῦ, (5) ΕἸἴμδ]]γ, 
[6856 δαι]δϑὲ οὗ ἴ6 (ἰδηῃοηΐοδὶ ἰοιζοτβ 
ῬΙΟοΪαϊπηθα ἴοὸ ἃ ψοσϊὰ νηοῦ ννὰ5 ἀ6- 
σταάδα ὉΥ Ἰυ5ῖ, δηά νιαϊθα Ὀγ ἴΠ6 5γϑίεχῃ 
οὗ 5ἰανεῖγ, ἴῃαϊ δηρίζν 15 ἴὴς ἔχει οὗ 
Ἰροσαὶ νἱσίιθβ, δηὰ ἡμάμογ ἴῃ6 ἢγβϑὶ οὗ 

ΦΥ͂ 



σοῦ 

δοοΐδὶ ἀυτ165.}1 Ὑθὰς (ΠΟῪ 5εγνεὰ ἴο ῥτε- 
Ῥαᾶτε ἢ6 ΨΑΥ ἰοῦ ἴῃ 6 βδῃσί65 οὗ (Γ5- 
[ἸΔῺ τηδυτίαρθ, ἃ5 ΜῈ6]] 45 ἔοσ ἴθ στεοορῃϊ- 
Ὅοηῃ οἱ ἴῃς αἰρηϊν οὗ ἔγεα ἰαθουσ δηὰ 
ΠΟΙ ΘΓΟΙΔ] Ρυ͵ϑυῖ5. Α ταναϊδίοη, 
ΜΏΟΝ αἀἰα ποῖ σοπα ᾿ἰπΐο δχιϑίςῃοθ 
διηϊάϑξε [6 ροιὰρ οὗ ρὨ]]Οϑορῖςαὶ ἀϊδρυ- 

᾿ς 1ἴ απο} ἴο βηά ἴῃ 2 Τίπ). ἵν. 1ο, ἃ Ρο5- 
5: 0[]Ϊ56 σοπμπεοίίοῃ ἢ (ἢ]15 ραγὶ οἱ 81. Ρδυ]᾽5 
ἰεδοβίησ ἴο ἴδε Τμοββδὶοηδῃβ ἢ ἘΕχμογίδιΟἢ5 
ἴο ἰπἀυϑίγγ πὶ ϊ δαβ}]Υ Ὀς ἀουσοα ΌὈΥ υπϑρί τυ] 
ΟὨτβιίδηβ ; δηὰ Ποπᾶς τηὶρῖ δηὰ ἰῃ 7λε::α- 
ἐομέτα ἃ σοπρεθηϊαὶ δἰσμοβρῃεγο, γῆ οσὸ 5 ἰονα 
οὗ τὴς νόου] ταϊσῃϊ ὃς ἱπάυίρεά ψιπουΐ ΔὈϑο]αῖς 
δραπάοηιμῃεηϊ οὗ ἴῃς (Ὠγ5[Δ ςΟΙΏΤ, ΠΣ. 

ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ἰΔ[Ἰοη 8, ΟΥὙἩ ΤΠ6 ἴοττοῦβ ΜΙ Οἢ δοσοτηραηϊεῆ 
116 6ἰά6γ ἀἸΒρθ; 54 0}--- ΓΟ ἢ ψνᾶς (ΠῸ}Ὺ 
Πυπηδη 85 611 45 {τ}ῪῚ Πινιηο---ἰουμ 
502 0]6 ἜΧΡΓΙΘΘΒΙΟῺ ἴῃ ἃ ἰοιῖοσ. Τῆς τοὸ- 
σορη οι οὗ τες ἰαῦουτ---50 παίυχαὶ Δῃ 
Δοσοιῃραηϊτηθηΐ οὗ [Π6 πηδϑδαρε πιῇ, 
τπουρἢ 1ἴ σατο το οὐ Η!π,5ε] {, ̓Ἰϑϑυοὰ 
ὍΡΟΙ Θασίῃ ἴτοῖῃ ἃ σδγρεηϊετθ 5ΠῸΡ ἰῃ 
Ναζαγοῖ, δηὰ ψῇῆοβα πηοϑδῖ ϑυςορϑϑείυὶ 
ῬΙΘΔΟΠΘΙ Μγὰ5 ἃ ἰδ ΑΚ Υ οἱ Τατγϑυ9--- 
ὨδΔ5 ἃ ῬΘΟΌΪΠΔΑΙ δίποϑθα ν Ώδη 1ἴ ἰ5 ἰουηὰ 
ΡΟ [Π6 Θατ] 1651 ἰδσᾶνθ8 ὮΙ Οἢ νγε ρόβϑοβ55 
οὔτμε Νὲν ΤΕΈΒΤΑΜΕΝΤτ---ῃς ΕΡ᾿ 5.165 ἴο 
[ὴ6 ΤῊ 554] ΟὨΙΔΏ5. 



ΤΗΕ ΕἸΚΒΤ ΕΡΙΘΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΠ, ΤῊΕ ΑΡΟΘΤῚΒ ΤΟ ΤΗΣ 

ΤΗΒΘΘΑΙΟΟΝΊΙΑΝΘ. 

ΟΗΑΡΤΕῈΚΒΚ 1. 

: 71ε 7λε:αρκίαν: αγέ γέσεκ 9 πριαδγεία μα 
ὀοία ἄστυ νἐκα μέ οΥ ἐλόνε ϑαέκἰ απ τοας αἔ 
αὐ ἔνι ἐπ λαμ ρεσέηρ, απα 2γάαγεῦ: αὶ ἀπά 
αύρο ἄστο τυεΐΐ ἀξ τυας 4εγεωααζα ο7 ἐἀε ἐγιά 
αμαΐ «ἐπεέγεν ο7 ἐλεεῖν ,αΐά, ἀνα ἐσνενεν "192 ἐο 
σοά. 

ΑΟΙΪ,, πὰ διίνδηυβ, δηά Τίπιο- 
τπδυ5, υπῖο τῆς σπυτοῇ οὗ τῆς 

ὙΠεβϑδοηίδηβ τολιεῖ ἰς ἰῃ (οά τῃς 

ΠΗΑΡ. |.--Ἰ. ῥα, 4.7 ὝΠετε 5. πο 
Ἀροβίοϊις {Ππ|6 σίνθη ἴῃ {π|8 δ] υϊδιίοη, ννδῖς ἢ 
ὑοῦ] ά σεΓίδΥ μάνα Ὀεθη δϑϑδιμπηοὰ ὉΥ ἃ 
ζογγεγ. ὙὍὨΘ Οὔ 5ϑίοη ΤΑΥ͂ ὃς 5[υαἀ!οΟ 5} } ἴῃ 
ςοπβϑοηδῆςθ ΜΠ [ἢ 6 σΠαγδοῖογ οἵ [ἢ}5 Ερι 516, 
Ὑν Ὡς ἢ ἢ45 {{||6 οὗ ἴῃ ἴοηΐϊς δενογγ οὗ 5οπὴθ 
οἴποιβ, δηά ργεϑβεηΐβ ἃ Ὀἱςΐζυγε ἀγαννῃ ν ἢ τῆς 
βδοΐεβὶ ρβεῆς!] οὗ Οἢγιβίίδη ἰονθὲ. ( Ηδϑεῖ 
"πο ηη ἀμμεοά γο»»."--- ΒοΏρο6].) 

ἐδὲ ερωγεῦ οΥ ἐδὲ Τδε“σαίονέατις . .. δι Οοά 
δὲ αίῥεὲγ απ... ἐδ Σογά 7ετῳ9 Οῤνὶσ.} ἐν, 
γεχπαηὶ απά »ιγσεϊοαί, Κα τῆς ““ Δοιάϊηρ " οὗἉ 
ΟἿ [,ογὰ δηὰ οἵ δῖ. [ἰοπ, ἀθηοῖοθβ ςοπίϊηιϊηρ 
ἴῃ ἸΠΠΟΓ τυηϊοὴ ΜΠ, ρογρεΐια!γ ᾿ἰνίης ἰη, 
δηϑρῃογοὰ δηὰ επογοϊ δὰ Ὁγ. “ ΑἹ] τπίηρ5 ἴῃ 
Ποῖ Πιχμοδὶ δορεςῖ-- Πυγοῦοβ, ἱηάϊν 0.2], 
ἴηε δοϊϊοπβ, ἔδεϊρβ, δηὰ νοσγάβ οἵ πηρη--- 
το ἰῃ δ ϑῖ. ὙὝΔΕΥ ρᾶ55 οι οὗ {δοηηβοὶνεϑ 
ἱηΐο υπίοη νὩ ἴδ Ὠἱνίης Ναίυγε" (Ρτοΐ. 
]ονεῖ). 

2. γᾶς... τπ|ο γομ, απά βόας, ὕγονι Οοά 
εὖν αίδεγ, αμά ἰδὲ ]ογά 9.5 Ορνα ΤῊΣ 
ννογαβ αὐτο δεαεε ἴῃ ἴῃς Τοχί. Β ἐς. ἄγὸ οὐρα 
ΌΥ 1,ἀςἢπι. (ἐο]οννοά, 88 υὑδυ4], ὈΥ Ρτχοξ, 
ον ει), ἀπά Ὀγ ΤΊβομεπα.--- ΓΟ ΔΟΪΥ νυτΟΏ Ὶγ. 
(1) ΤΒε ψογάβ ἄγὸ οτηϊτοα οἢΙΕΗ͂Υ τη ΑἸεχδης- 
ἀσγδὴ βουγοοϑ, απὰ Κν οδίοσῃ Μϑ5 ςοππεςοίος 
νυ ἢ ἴΒόση. (2) Τε 5α]υϊδιίοη ννου]ὰ ϑοάγοοὶγ 
Ὀε νεσῪ Αροϑβίοϊϊς, οσ ἱπάθε Ο γιϑιίδη νυ ἢ" 
ουζ {Πὲπ|. ὙὍΠο οπιϊϑϑίοη ννουϊὰ σογίδίη]γ δα 
ρϑιυϑὶ 8.1. Ρδι}5 ἱῃνασίδῦϊε υδᾶρὸ ἰῃ 4}} ἢ 5 
Ἰοεῖθυβ, ὄθνθ 1η ἴδοϑε ψῃϊο ἢ δῖὸ δά γεςοοὰ ἴο 
ἱπαάϊνίυα]5, (8ε6 ΕΡΙ51165 ἴο ΤΊ που, ΤΊ5, 
ῬῃΠεπιοη.) [Τῆς οχηϊβϑίοη ἴῃ ((ο]055. ἱ. στ οὗ 
ἴδε ννογάϑβ καὶ κυρ. 1. Χ., ΜΜΠΙςἢ ἀτγὲ νναπίϊης ἴῃ 

Εδίῃεγ ἂπά 75 τῆε [,ογά [6805 ΟἨγίβῖ: 
Οτάσα δδ υηΐο γου, ἀπά ρεᾶςε, πὶ 
Οοἀά ουγ δίδει, δηά τῆς [ψοτά [6ϑ8118 
ΟἸτῖϑβῖ. : 

2 ὟΝε ρῖνε τΠπληΚβ ἴο Οὐοά δἰνγαγϑβ 
ἴοτ γου 4}]}, πηακίηρ πηεπιίοη οὗ γου 
ἸΏ ΟἿ ΡΓΑγΕΙβ ; 

2 Ἐεπιεπιθεπὴρ νους σεδϑίηρ 
οι νοῦκ οὗ ἔδιτῃ, δηὰ ἰαδουγ οὗ 
ονα, ἃπά ρδἴϊξεηοςς οὐὗὁ ἢορε ἰῇ οὐζγ 

βοῃς Μϑ595, οδῆ βογοοὶν ὃς ϑ8υπϊδ πο. (866 
Κεῖςδο, “ οπιηλ. Οτιζ,᾽ ἰὴ ].). “ Ῥραςς"---ῖ5 
ἰ5α ἴπ6 βγϑὶ ννογά νυϑῖςἢ ΟΕ γίϑῖ βροῖε ἴο Ηἰβ8 
ἀ5ς 1 ρ]65 ἴον (πε ΚΕ βδυγγοοϊίοη. ὙΒογοίοσο 
Ῥδὺὶ δνουγνθεγο 8408, “ ζγᾶςα υηΐο γόοιϊ δπὰ 
Ρεδςθ."-- (8. ἰ[οᾶπη. Ογγϑβϑοβῖ. “ἢ [|οδῆη, 
Ηοτα. υΧΧΧΥ].. 

Οὗ, ἴὼσ ἕεηογαὶ ϑεαηιπιοηῖ δηὰ ἔδεϊϊηρ, 
ΡΒ Ρρ. 1. 3,4. 

δὶ ον ῥγαγεγ: } (ἐπί ἢ φοη. δἰ χης 
ἴῃς “δἵ [Π6 {Ππὶ6 οὗ ΔΩΥ δνοηῖ ; “ δἵ [δ6 ρΡοϊηΐϊ 
οὗ ὥπιο ψν ἤθη ἴἴ ἴδκοβ ρ]δςθ." Οἱ Άοπι. 1. 
1ο ; Ερ 65. 1. 16; ῬΒΠ]επηοη ν. 4, ἕοσ 1818. 

3: «υογὰ 977 γα, ἰαδοων (τοὶ, Βρ. Ε}}- 
ςοἵἕ) ογίονε, απά ῥαέίεπες 9 δορε.Ὶ (1) ἔργον, 
2) κόπου, (1) ὑπομονῆς, ἅτὸ δάἀάεοὰ ἴο (1) 
ἢ, (2) Ἰονε, (3) βορε. Ηε αἴζιίδυϊζεβ ἴῃς 

ἴηγες γτεδῖ (ἢ γιβ[ίδῃ σγδοθβ ἴο 6 ΤἬὭς554- 
Ἰοπίδηβ, ἴο βᾶςἢ οἵ νυῃῖς ἢ με ἱμουν ὨΈ }Ὺ 85- 
5 ξῃ5 115 βρεςοϊῆς Ὀγορεγ δηά διἱπδυῖϊθ. (1) 
“ ΜΟΣΚ᾿ ἴῃ βίην. 5'ρη:ῆε5 ἴΠ6 ρεγρεῖΐυδὶ σοηῖσαὶ 
«υογὰ ΜΏΓΝ ἴδ ὡς δηὰ δα, ἰγδηβίδίης 
᾿ἴϑ6}  ᾿πῖο σσοῦῖκ ἴσοῦλ [15 ὙΘΓῪ πδίιυσγο: 80 
(παῖ δὲ ψῆὴο ψοσκϑ ΠῚΠ|6 45 {|||6 δ ἢ. Οἡ 
1}}5 σοηςορίίοη οἵ δι, οὗ, οὐνγ οτα 5. ννοτγάβ. 
Ἄν θυ δὲ [νν5 δϑκ, “" ὟΝ μαῖ 8}4}} ννυς ἀο παῖ 
ἍΕ ΤΩΔΥ ψοτκ ἴδε «ὐογὰ. οὗ Οοά Ὁ" |681.5 Δῃ- 

. Β΄ν6Γ5, ὙΠ δὴ εηρμδίὶς ἰγδηϑι(οη ἔτοπι ἴδ ς 
ΡΙυγαὶ ἴο τῆς δἰπρυΐαγ, “ ΤῊ58 ἰ5 ἴῃη6 «υογᾷ οὗ 
Οοά, τιμαὶ γε Ὀεϊϊενς οἡ Ηἰπὶ βοτὰ Ης δαῖὶ 
βΒεηῖ ἢ (δῖ. [οῃη υἱ. δ, 29). (2) “[μἀδουτ 
οὔ ἴον, ἰαδογίο.: ἴσου. “1, ΔὈοσι οϑδπὶ 
ςδαγιδίεπι" (Ῥαρηϊηῖ). “Ζουε 18 τους ΟΥ̓ 
1561, Ὀυϊ πιο πιοσα 1 ἐοῤ μι Ἰαδομγ (ον 
δ. (ἢ 15 ἴΠ6 56 η56) ὃς δά ἀεὰ ἴο 1. (Οτοῦυβ, 

ῶ2 2 



"ο8 

Ιοτά Ϊεϑὺ5 ΟὨγίϑδι, ἰπ τῆς βίρῃες οὗ 
(Οοὰ ληὰά ουὖυγ Εδιίδπεγ: 

εΟΥ, ὁ... 4Ἠ τΚπμονίηρ, διγεΐδγεη ᾿ εϊοναά, 
ἔα λνν γουτ εἰεοτίοη οἔ (οά. 
ἐἰεοζεοκ, ς ΕοΓ ΟἸΓ ΟϑρῈ] σᾶπιῈ ποῖ υὑπῖο 

γουῦ ἰη ννοτὰ δ ΐν, δυῖ «ἴ5ο ἰῇ Ροννγευ, 
Δηἀ ἰῃ τῆε Ηοὶ]γ (ὐποβῖ, ἀπά ἰῃ πιυςῇ 
ἈΒΒΌΓΔΗΓΘ ; ἃ5 γ6 ΚΟ ννῆδῖ ΠΙΔΏΏΘΓ 
Οἔ πηξῃ ννὲ ννεγα ἃπηοηρ γοῦ ἰῸγ γουζγ 
88 Κα6. 

««---.ὄθς.-.-..-.. ...-.-.-.- -----.... 

υοϊεά ὈΥ Βίβῃορ ΕἸ]ςοιξ, Ρ. 6). ε πιὰῦ 
νν6}} ἱπιαριπε [Πδἴ ἴΠ15 ννὰ5 Ἔχοπιρ  Ποα ἴῃ οπς 
᾿κε (ῃς Τῥευσαἰοπίαπ Ιαβοη (Αςῖϑ χυΐ!. 5--9). 
(3) (τῆς ὑπομονῆς τῆς ἐλπίδος τοῦ κ. ἡμῶν 1. Χ.) 
δ ραίίθηςο οὗ Πορὲε ἴῃ οὖσ 1Ἁ,ογά [65ιῖ5 Οἢγδι.ἢ 
(Δ. Ν.) Το ϑβεεομὰ ρεῆ. ΔΥ ὃς [ἌΚθη 85 
ΔΡΡοβϑοηαὶ ΨὩ της ἢγδῖ, “τηδΐ ραίΐθησα 
ννΒΙΓἢ 5 αἰδοὸ Βορε ἴῃ τῆς σοπλίηρ οὔ οιιγ 1 ογὰ ἢ 
(Βεηρ.). Βιυῖ (48 ἴῆε 5δεοοηά 5ιιδϑίδητῖνα ἴῃ 
ἴῃ6 ῬγΟνΙοι 8 ο8565 15 δί ΓΙ δ Εἶν6), τῆοσε ρῥγο- 
ὈΔΌΪΥ ““γουῦγ ρῥαϊϊεηΐῖ, βορεῦ] ννδιτηρ," 1. 6. 
ΦΠΟΡΟ 5 ραϊϊθηϊ νυνδιτῖπρ ἴῸΓ οὐὖγ 1,οτὰ "-- 
Ῥαξδιισς ρίνθη ΌὉΥ ἴπὸ πόρε ψῃϊοῦ 845 ΟἿΓ 
Ιοτὰ [6805 Οἰγδὶ ἔογ [18 οὐδήεοςξ (οἴ, τὴν 
ὕπομ. τοῦ Χριστοῦ, “ ραϊϊδηξ νναϊηρ ἴοσ 
Ομτιϑὶ, παν ΟἾγισὶ ἔοσ [158 οδ͵]οςῖ. 
1 ΤΊ βε55. "]. 5). [Ηδπιπιοη β ραγδρῆγαθο 18 
ΌΤΙ αυοίηρ: “ΒΙεββδίπρ Οοά ἴοσ {παῖ 
ονεάϊθεησε ννῆϊοῦ γοιγ ἔδἢ, {παῖ ᾿ηάυ ΒΥ 
ὙΠΟ ὙΟῸΣ ἴοτο, ταὶ οηάυτηρ ΠΟΙ ΒΙΔΠΟΥ 
ὙΠ Ι ἢ ΥοὺΣ ἤορο ἴῃ ΟἾγῖδὲ δίῃ νσουρδί ἰῃ 
γου.᾽ 

4, Κηποαυΐηρ, ὈΤΘΙΆτΘΩ Ὀθσθ]ονοὰ οὗἨὨ Οοώ" 
γουγ' εἶδε ον (“ βθεῖης τνὸ ΚΠΟΥ," ΟΥ̓, “Κηον- 
ἴῃ 85 νε ἀο." Βρ. ΕἸ] ςοῖ). 

Θ. “πώ γε δεεαηις 7οϊοαυεγ: οΓ 5.7] 81. Ρδὰ] 
ἰδ ῦ᾽]6 ἴο 5ρεᾶκ οὗ ἢϊ]5 Θχδῃιρὶθ ἃ5 οπα ἴο ὃ6 
ἐγιαίεά ΌΥ 41} ὮΪ5 ϑρίγιῖυδὶ σἢ]άγθη, δηὰ ἴο 
ΜΉΘ [ΠΟΥ ννεγα Ὀουπὰ ἴο σοπέοστη (ςξ. 
ῬΒΠΠΡΡ. 111. 1.7, ἰν. 9). ὙὕΤῆδ ΠΊΔΏΠΟΓ ἴῃ ΠΙΟΣ 
{ΠΕΥ Ὀοοδτης ἱπηϊδίογβ οὗ {π6 1, οτά 5 Ὀγοιῆῖ 
οὐὔἕ ἴῃ νι ῆδὶ ἐοϊϊοννβ: “ἸΟΥ͂ πιὰ “ἰεγὶης 
δηὰ αὐείίοηι ἰδ ἴΠ6 ἠεγέμοπ εορπραγαϊον.ἢ 
(Βρ. ΕἸ) οι.) 

Ἵ. 80 ἐδαὶ γὲ «ὐόγὸ ΘᾺ Β8ΙΩΡ168.1 80 ΑἹ Γ. 
τ Εγ. (Ὁ ὙΝΏΙ6 ἴΠόγὸ 15 σοηϑιθυδο]ο δι1- 
(που δοῖῃ ΓῸΓ 5δἰηρυϊαῦ δηάδ ρ]ιγ4] {τύπον 
δΔηά τύπους), (ῃ6 ὈΔδηςοα 15 ἴῃ ἔηνοῦγ οὗ Τοχῖ, 
τς. (ἐς Α, Οὐ, 50 πιοδῖ Εδίμογβ. Βρ. ΕἸ] ςοῖὶ 
δάπη5 τπαῖ (ΠῈ δ ΠρῸΪΑΓ Πᾶ5 “655 οχίογηδὶ 
δυῖΠοτγ." (ΤῈ νεγβίοπβ, δοννενοῦ, ἅγὸ 
ταῖθοΥ γον Ἰἴ,-- 6. 5. κ“1ἴὰ υἱὐ ἔδει! 51:15 ἥγρια 
οπληΐυ5." ΜυΪ,.). Α5 ἴο ἴῃ6 ϑᾶρὸ δηά 
τοθδηϊηρ---Τύπος 8 ἃ ῬΟΓΘΟῚ ΟΥ ΤΠ ηρ ΟΥ̓ ΨΥ] ςἢ 
8 Ργεβρυτγοα {παῖ ψν ιςἢ, υηάογ [ἢ πιοι]άϊηρ 
᾿ηΠποηςο οὗ π6 Ὠ᾿νπῈ ΡΌΓΡΟΒΟ, βοπηθ ΟἴΠΟΥ 
(ΒΙῃ5 ΟΥ Ῥϑύδοῃ ΨΜ}} Ὀ6. ΟΥ Οἰμῆῖ ἴο δο. 
Βυΐϊ τπ6 υϑᾶρε οὗ (ἢς Ν. Τ| 15 ἴδῖ Βεη [ἢ15 

Ι. ΤΗΕΒΒΑΤΙΟΝΙΑ ΝΘ. 1. ἷν. 4--8. 

6 Απὰ γε δεςδπια [Ὁ] οννεῖβ οὗ υϑ, 
δηὰ οὗ τῆς [,ογά, Βανίηρ τεςείνεά τε 
ννογά π᾿ τας ἢ Δ ςτίοη, νυ ἸΟῪ οὗ 
τε Ηοὶγ (μβοβε: 
.7 80 τῇαῖ γὰὲ ψγεγε δηβδῃιρ[685. ἴο 

41} τῆλε Ὀεϊενε ἴῃ ΜΜαςεάοηϊᾳ δηά 
Αςμδδὶδ. 

8 ον ἴτοπι γοὺ βουπάδά οὐκ ἴῃς 
ννογὰ οὗ τε ],ογὰ ποῖ οπὶγ ἰη Μάδςε- 
ἀοηΐδ ἀπὰ Αςβαίδ, θυ 180 ἰῃ δνεγΥ 

15. ργεάςαϊοα οὗ "παηγ, [6 νογὰ δβουϊὰ ὃὲ 
ἴῃ ἴῃς ῥίμγαί. (τ (ὐογ. χ. 6; τι δῖ. Ρεῖογ 
ν. 4. ΜΏρη ἃ ἰ5 ργϑάϊοδλίοα οὗ ομε, ἴῃ6 
σἰησωίαγ 185 υδοά, ἐνθη ννἢ ἴδε δίμγα ὑτο- 
ΠΟ αὐε, ΒΕΤΟ αὑὐό ἰ6 ΘΥΙΔΘΏΓΥ σὐπφωίαγ ἰὴ 
γιεαπίπς. (2 ΤΊο558]. 0.9; ΡΏΠΙΡΡ. 1}. 17: 
«ἢ Κοπι. ν. 14: 1 Τίπι, ἱν. 12; ΤΙζι5 ἴ᾿. 7.) 
ΜδηγΥ, ςο]]εςτἰνεὶγ ςΑ]]οα τύπος, νου ὰ Ἰηνοῖνα 
(Π6 τοοηϊοδὶ ΒΙ ᾽ς] 5εηβε οὗ γρε. ΝῸΓ ἃσο 
[Π6 Τ Βεϑϑδ οπιδη8 ἤθγὸ Ἰοοϊκοαά ὨρΟ 45 οπε Δὺ- 
ϑῖγαςϊ εοὐσείξυε δοάγ, ἴο ΜΝ Ὠϊςἢ (815 ἴοττα πλὶρἢϊ 
Ὅ6 ΡῬΓΟΡΟΥΙΥ Δρρ)ο. ὙΠΟῪ ἅγε βδροΐθη οἵ 
Ποΐ ΕΧΔΟΙΪ 45 ἃ ὥδωγεδ, Ὀιιξ 45 ἰηάϊνίάιι:]ς 
ἃπὰ ἴῃ ἴῃς σοῃοσγεῖε (ὁ γε, νεῦ. ὁ; “γε, 
νεγ. 7; ᾿ἔτοιῃ γοιι᾽. . . “γουσ ἔπ, νου. 8). 
Οαϊνίη δ48 ργαϑρεὰ {πὸ ἰάθα ντἢ ετοδῖ οἰοᾶγ- 
655. “Το δέμγα, ἰῇ τὰῦ ἠυάρπιοηῖ, ἰ5 τυςὴ 
πιοῦὲ ΠΙΠΠΪΥ εχργεβϑῖνε ἴἤδῃ τ δῖ. Ρδὺ] πδά 
βδιά (παῖ ἴῃς ΟἸυγοῖ οὗ ἴῆε ΤἼοϑϑδι οὨ δη8, 
8ἃ8 ἃ ὀοάν, νγν8ἃ8 Ῥγοροβθά ἴογ ἱπιιαϊΐοη. 1 ἢς 
56η56 ΓΕΔΙΪΥ 15, [παϊ [Ώ6ΓῈ ννογο ἰὴ πὶ ΟΠ το ἢ 
ἃ5 »Ω ἐχαρηρίε: (τύποι) 85 ἰηάϊνϊάυ]ς5." 
ὙΠΕΥ ὈοοΔΠΊΘ 850 ΙΩΔΗΥ͂ “ "πομίάς οὗ ὕόγηι" 
ἴον τῆς (ἢγίβιίδη ἴδ. (δεε Κοιοδε, “ (Οπιπι, 
πῆ, οὐ Ν. Το 1]. 324.) 

8. Σον ἥγονι γομ σοιπάρα οκὲ 1δὲ εὐογά οΓ ἐδὲ 
1ογά.] ἐξήχηται. ““ἘοτίΒ τοι γου, Ὀγ ἴδε 
ἴατης ὑνῆϊο ἢ δᾶ5 βοῆς δὐτοδά, ἴπὸ ψογὰ ἰβ 
ργοραχαῖοα " (σππιπι, “1.οχ. ΝῸΤ.᾽: ςἶ. ἀς 
Λνεῖϊε, δἀ Ἰος.)-ιτἰδάς ἴδε} [6] δηά δμοαγά, 
85 ἰἴννοτγο, ἡ ἴῃς δουπὰ οὗ ἃ ἴσυπρεῖ. ΝοῖἊ 
ἴῃς ριοϊυτεβαιθ ἴοσγος οὗ τῆς ρεγίεςϊ ; ἴδὰ 
Ο]αθῖ δῆρβ οὐ ἴῃ6 δἱγ ἃ8 186 σϑϑι] οἵ ἴδ6 
ἰγυπηρεῖ πανίης Ὀεοη Ὀΐονγῃη. [ΕοΥγ ἴΠ6 ψογὰ 
866 ἦχον ἐξήχησαν. ἸΌΓ, [οεἱ 1}. 14, 0 ΧΧ. 
ΕοΥ ῥγοῦδοϊο ροοργαρηῖοδὶ ἀπὰ ἢϊσίογιςδὶ 811ὺ- 
8ίοῃϑβ, 566 ἴδε Ἰηϊγοάμςίοη ἴο ἴδε ἘΡΙ5116.} 

"οὐ οπῖν ἐπ Μαεεδοπία ἀπά Αεδαα. Νίδος- 
ἀοηΐα, ννῇεσε γοῖϊ ἅγε, δηά Αοἶαια, ννἤεσο 
Ι πη’. 

8, 9. .0 ἐδαΐ «υεὲ πεεά ποὶ ο ὡεαξ “57 ἰδέ, 
“ον τόεν τῤεριφείθες σοαυ δοποθτΐῃρ ω6.} 
ΤΉοῖΓ ςοηνογβίοη, ἀπά σΟγγοβροπαϊηνς ςἤβηκὸ 
οὗἉ σἤδγδοῖοσ νγὰ5 κποννῃ ΔΓ δηὰ ἤφᾶσ. ὙΠοβο 
ΜΉΟ ππρῆϊ Πᾶνα σαῖπεῦ ὕδοη ὀχροοῖϊοα ἴο 
ΠΕΟῚΓ οὗ [ἃ ἔγοτση ἴῃ6 ἀρεπῖ ἴῃ 80 Ὅτεᾶΐϊ ἃ 
σἤδησθ, σοὺς ὁπ ἐῤεὶν οαὐυπ αἀεεοωπί, δηὰ 
[611 ὺ5 ψιουΐϊ θείης ᾿ἰεὰ ἴο . [Βὸγ (δὶ5 υϑς 



Υ. 9---1ο. 

Ρἷαςε γοιγ ἔφ το (σοά νγαγά ἰ5 βϑργεδά 
αὐὑτοδα ; 80 ἴῃδλϊ ψε πεεά ποῖ ἴο 5ρεὰκ 
ΔΩΥ τἢϊηρ. 

9 ἔοτ {ἈεῪ τπεηλβεῖνεβ 5ῃεν οὗ 8 
ννΠδαῖ τπληπεῦ οὗ επίοσιπρ ἴῃ ννα ἢδὰ 
υπἴο γου, ἀπά πον γε τυγπεά το (συα 

οὗ αὐτός οἴ. “1 547 ποΐ υπῖο γου (παῖ 1 ν}}]} 
ὈΓΑΥ͂ ἴτε ΕδῖθοΓ ἴοσ γοὺ; ἰοσ (6 ἔχέδεγ 
Ηρ» "οἰ (αὐτὸς γὰρ ὁ Πατήρ) Ἰονεῖῃ γου." 
δῖ. [οὔη χνί. 26, 27. 

ῥοαυ γε ἐωγηεά οπες ζὸγ αἱ (ἐπετρέψατε) 
ἐο Ηρ «υδο] ἐς Οοά ἥγονι [Ἐ8ὸ 1άο18, 1. 6. οὗ 
«υδιορ γε ἄποαυ (ἀπὸ τῶν εἰδώλων), ἴο τηᾶκε 
γου {|| -Ἰοηρ 5εγνίος ἴο 4 Οοά ννῆο [5 1 Ἰντηρ; 
διὰ νοι σοά. Οη ἴδε ἀϊδιϊποϊίοη Ὀοίνγοοη 
ἀληθής, ἴῃ6 ἐγ ἃ5 ορροβεά ἴο (ες πηεπάδ- 
εἴοι3, δηά ἀληθινός, ἴΠ6 τεῦ} 45 ορροβξοά 
ἴο [δες ϑοηδάονγ--(αῖ ἴῃ ψηϊςῇ τΠς Ιἀο8 

, 15 τε βοΐ, 45 ΟΡ ἴο {πα ἴῃ ΒΟ ἢ 1 15 
ΟΠΪΥ͂ ρδι(14}}Υ Θχῃι 66, 566 Ἰηΐτα οἡ 1 51. [οἢπ. 
[ὁη δι. [οἢη ἴ. ο, Μυ. Κεῦϊε οὔβοτνεβ, “ Τγμό 
ἀληθινός), ορροδεά, ποῖ ἴο (δ ἔβ]ϑο, Ὀυῖ ἴο 
ἴη6 5ῃδάονυ δηὰ ἴγρίςδι. Α ἀδθρ Ἰόβϑοη αἷ- 
ἴλεδοβ ἴο ἴδε ψογὰ ἴῃ [ἢ]|5 δρριοδίίοη οὗ ἰξ. 
δ ἢ ρἢΓΑ568 85 “ἴπὸ Τύὺς {πε ,᾽" δ {πὸ Ὑ τιῖδ 
Βτγεοδά, “πὸ Ὑσὰς Νίηο," ἴῃ τῆς Οοθρεὶῖ, ἴῃ 
δῖ. 1υκο, “(ῆς ὙΤὰς στο Π 65, δηὰ ἱπ [Π6 
Ερίβιίς ἴο ἴῃς Ηϑφῦτγεννβ, “(δε τὰ Ταθογ- 
πΔ0]6,᾿ δηὰ “ Βοὶγ ρίδοθβ, ννῃϊο ἢ ἃγὰ ΠέΌΓΟΒ οὗ 
16 Τιτις," ἄς.--- δυάδα ϑᾶσγα,᾽ Ρῃ. 29, 30.] 
566 αἷδο  (ἤτσοῃ. χύ. 3. (οὐ Θεῷ ἀληθινῷ, 
1,ΧΧ.ὺ Ουχσοαῖ νογάβ, 85 δα ἀγεββδεοὰ δ ("δῖ 
ἀλῖε ἴο τῆθη δηὰ ψόοπίθεη ννῆο πϑμῆῖ ἀλλ} 
Ἰοοκ ὑὕροη ΟἸγτηριβ! (Οἔ {πὲ ἀπ 515 ἢ 
ΜΉΘ 5. [οὁἢη ο]ο565 15 ΕἸγσῖ ΕΡΊ5116 --- ΤῊ 5 
5 ἰῆς δε Οοά᾿ (ὁ ἀληθινὸς Θεός, ν΄. 20). 
ΎὝΒΕεη, ΜΠ ἃ δἰρἢ δηὰ ἃ δῃυδάοσ, “Κοὸρ 
γοιιγβεῖνοβ ἔγοτῃ ἴπες Ἰάοἱβ᾿᾿ (ἀπὸ τῶν εἰδώλων, 
ν. 21). “ὙΠΜΕΓΟ 5 ποίδίηρ ΠΊΟΥΘ Θοϑθηῖίαὶ ἴο 
δηνίππρ ἤδη ἴῃ πὸ τῃογεοῦ-- ἀηά τῃαΐ ἰη 
ΠΟΙΠΙ ΠΩ 890 σοηπβρίσυοιιϑ 845 ἴῃ 6 Οοὐπδοδά, 
ψοτε [{ὸὶ δηὰ ἰγυῖϊῃ ἃΓδ 50 ᾿πϑεραγαῦ]θ παῖ 
{Πογθ σδῃ Ὀ6 η0 ᾿νίηρ Οοά διι [πὸ {Γι6, ΠΟ 
ἵγιιο σοά δυῖ ἴδῃς ᾿ἰνίηρ. “Το 1, οτά Ης 5 
Πε ἴτις Οοα, Ηε ἰ5 ἴδιο ᾿νηρ Οοὐ.;" (Ἔτεπὶ. 
Χί. το; 1 Ὑδεβϑαὶ. 1, 9)ς. Ῥϑαύθοη οἡ ἴῃ6 
Οτοοά, ῬΡῬατί 1. 57. Εογ Οἢ τσὶ 45 ἴῃ6 
Εἰἱνης Οοά, 866 8. [οἤῃ νυ. 26, νἱ. ς7. 

10. “πὲ ἐο «υαἱῷλῶ ον Ηΐ ϑ8οπ 7γο»π δεατεη.} 
ἀναμένειν---ἀνά ἴῃ! ΠΟΙΏΡ. 5:5 21ῆ65 “ επαδ τη 10 
απ ἐπά" (Βτεΐβοῃ. [,οχ. Μδῃ.᾽ Ὁ. 232): πδῆςδ ἃ 
ποίϊοη οὗ ῥαΐίεπες δῃὰ οοηβάερνος 15 Ἰταρ!εὰ ἴῃ 
ἀνα-μένω (Οτμητῃ, “Ἰ,6χ. Ν. Τ. Ρ. 26). [1 885 
Ὀδοη 5διἃ ἴο δ τουηδγκδῦϊο [δὲ δῖ. Ρᾳι}] 5ῃοι)]ά 
ἤσγο τῇῆᾶκε “ἴῃς οσέπες 9. 1ῥὲ Οουρεὶ σοπ- 
δἰδῖ, ποῖ ἴῃ [86 δε] οῦ ἴῃ (γί, ΠΟΥ ἴῃ τδκὶησ 
ὉΡ Ηἰ5 ἌἼσοββ, δυῖ τη [6 ἤορο οἵ Η!5 σογηϊηρ 
δρδίη." Βυῖ 51. Ῥαι] ἀοεὸβ ποῖ εῖνο υ5 ἴπε 
βΙ'σηΐεδῖ σσουηὰ ἔοσγ τπιηκίης [Παἴ δ 15 ἤθτα 

Ι. ΤΗΒΘΘΑΤΙΟΝΊΙΑΝΞΘ. 1. 

ἔτοσι ἰ4οἷβ ἴο δεῖν τῆβε Ἰἰνὶηρ δηά 
τὰς Οοά : 

ΙΟ Απά ἴο νγαῖς ἔογ ἢϊ5 ϑοῇ ἔγοπὶ 
ἢεάνεη, ψῆοπὶ ἢς γαϊβδεὰ ἔγοπι [πε 
ἀελά, ευθμη [65ι8, ν σἢ ἀε]ϊνεγεὰ 8 
ἴτοτη ἴδ ννγδῖῃ ἴο ςοπΊα. 

ἀοβηϊηρ “Τῆς δββοῆςθ οὗ {ες Οοβροὶ." [ἢ 
. ἢΘ 6 ΓῈ 30 ἀεἤηϊηρ, δι Γοὶν [ἢ6 ῬΓΟΥΟΙΙ58 οἾΔ1156, 
“10 ςοπίϊηιιο ἀοίηρ 8εγνίος ἴο ἃ {,Ἱν1ηρ ἀπά 
ΟΣ Οοά;," νουϊὰ μανε ἃ σης ἴο Ὀ6 ἴη- 
οεἸυάεά. ΜΒ δῖ. Ῥαμϊ, 485 ἢ 411] ρτοδῖ 
ΟΠ ιϑιίδη {ΠιηΚοῖβ, ἀἰογοηΐ δοροςοῖθ οὗ (ἢθ 
Οοβροὶ ν 1] ἀσαυΐτγα δβϑρεςῖδὶ ἱπηρογίδπος δἵ 
ἀϊβεγοηῖ Ὀὔπιοϑβ. [,1π0θ85 ἀπά ψόγαβ νυν} Ὀ6 
ΤΟΥ ΟΥ 655 δοσθηζιαίθα ἔτοπὶ {{π|6 ἴο {ΠΠ|6. 
Τῆς βεϑᾶϑοηβ οὗ ἴπῸ (γιϑίίδη ΥΘΔΓ ἃΓῸ ΓΕρΓα- 
βοηϊθα ναγ ΟΞ ἴῃ 81. Ρδὺ} 5 νυ πηρ5. ΤΠῸ 
Ὀτοδῖῃ οὗ Αἀνεοηζ-ἀθ Ὀ]ονν8 αδουΐ ἴῃς ἢγϑῖ 
Ερίβιὶς τὸ {πὸ Ὑεβδδϊοπίδηβ. Βρ. ΕἸ]Πςοῖ 
δοδι ΠΥ δαγβ, 1 ΟΥ̓ Ὀ6 54 ἴο ὃς [ἢ6 
Κογτ-ποῖε οὗ (τῆς Εριβῖῖς ἴο (ἢ6 ῬΠΠΙΡΡΙΔη5 
({π. 1), ἢορῈ πλᾶῦ ΤΓΌΪ δὲ ἰετηθά ἰμαΐ οὗ 
τῆς ῥσγεβεηῖ ἔριβιὶς "---Ρ. 14. 

ει, «αυδιε ἀοϊυογεά τῷ ζγοπ δὲ «αὐγαὶ 
ἐο εο»..}1} Ἵ 6 (ταηϑίαϊίοη οἵ ἴδε ΔΝ. ἰ8 
ἤόγὸ ἀοιιθὶν ὑρμαρρυ. ὍΠεῖε ἰ5 πο [1ηξ6 
ΘΙΙΠΟΥ οὗ ἴῃ ραβδῖ ἴὴ ἴθ γοῖ ρατςιρὶο 
(ῥνύμενον), οὐ οὗ ἴλε ἔπιξιγα ἴθ [Π6 βεοοηά 
(ἐνχομένη.). Βο7Ιἢ ἅτε ργεβεηΐ ἴῃ {πὸ βἰτιςῖοϑι 
56η96. ΕΔΟἢ σοηνουβ ἃ ἤχεα ρῥτίποῖρὶ οὗ 
Οοὐάβ ρονεγημηεπί.Ό Εδοῇ αἰπιοϑδῖ ὌχδοῖΥ 
σουτοϑροπάβ ἴο ἴῃς ποδάϊηρ οὗ ἃ σμπαρίοσ ἴῃ 
Βίϑῃορ Βυτογς "ΑΠΔΙΟΡῪ ᾿--- [ἐ515, 0 15 
ΘΥΟΓ ἀο]ϊνοσίηρ ᾿ ἜΧργοϑϑοθ “16 ῬαΓ ΠΟ ΪΑΓ 
“γείοη οἵ (ἸἸΠΙΘΓΙΔΠΠΥ, ἴλῈ ἀρροϊηϊσηθηΐ οὗ ἃ 
Μρεάϊᾳῖοσ." “ὙἼὝΒΕ νταῖθ ν ἢ] ἢ 8. δον 
Ποπηληρ,᾿ Δῆβννοῦβ ἴο ἴῃ 6 Ρουτηληοηῖ “ σουογη- 
»οη! οἵ Οοἀ ὈΥ Ῥιυπηὶβῃπιεηίβ "--( Αηδίοργ, 
Ῥαγί 11., εδαρ. ν.; Ρατγί 1., σῆδρ. 1..). Εὸογ 
ἢ γῇ νν ὨΙ ἢ ἰ5 σοτλῖης," οἵ, [ἢ [οΥΤΊ ΡΥ 
Ὀγιοῖ δηπά οπιρ δίς ννογά8--Ἴὴς ψυγαῖῃ 15 
ςοπλίηρ ᾿ ((οἱοβ5. "1. 6). 

ἀεἰκυεγίης.ἢ ῥυόμενον. Ουγ ]οτὰ ἰ5 ΕΤΥ͂ 
ΘΙΊΡΠΔΙ ΙΓ ΑΙΪγ βροκοη οὗ 45 “ἴδε [εἰϊνεγοσ" 
ὁ ῥυύμενος, Ἀοπι. χὶ. 26.Ὁὸ ὙΠ5 15 [ῇῃ6 

(γτδηϑαϊίοη οἵ δὴ) (ξδε}}, β8αἰδἢ Ιἴχ. 20, 
ΧΧ. Το Οτοοκ Ὀγηρ8 Ίἢ ἃ δῆδάςε οἔτβοιρπί 
Ὁ ὨΙΓἢ 5 ἠοῖ ἰη ἴΠ6 οΥ μπᾶ] ψογά : (1) “ ἀγᾶνν- 
ἴῃς ἴο οποβοὶξ;" Βοηος (2) γεβοιΐίηρ (Ε οι. νΥἱ]. 
24, Χὶ. 26, χν. 21: 2 (ὡὑοΥ. ἰ. το; ΟοΪοββ. 1. 
11: 2 ΤἬσβϑαὶ. 11). 2: 2 Τίπι. 111. 011. ἱν. 17, 
18. ὅε6 1λέδῃ δυρμδη, δῖ. Ραυ] 8 Εὐριϑ]6 
ἴο Ἐοπιδη8, Ὁ. 145. ΤΠὶ5 ΘνΕΓ ῥγεϑεηῖ 
ἀο]ινογδηοθ ἐριρίδες ἃ Ῥαβ. ΗὌς τεὐἀδεπιεα ι.8 
Οἤςὸ ἔοσγ αδἱὶ ; Ηδ ἰβ8 ὄδνοσ ἀθ] νοτίηρ 8. ΕῸΣ 
τοαεπηρίίοη αηὰ ἀεϊϊνεγαηςς, οἴ. Ῥϑδὶπὶ ον]. Δ 

.6. Τῆς 1ΧΧ ἴη {Π18 ρἷαςθ, ἤονθυεσ, 
ἢᾶνα είνοη ἃ ἰγαηϑίατίοη ἰῃ νυ. 2, νυ] ἢ αἰ θῖο 5 
ἔγοπῃι {πδῖ ἴῃ [5 ᾿ἰχ. 1ο. 
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γ1ο 

ΓΗΑΡΤῈΚ 1. 

1 7 ταί πιά {δε φοςῥεῖ τας δγομρἀζ ανπα 
2γεαελεάί ἴο ἐάε 7 Ἀεταίοναης, ανια τι τυλαΐ 
ογί αὖδο {λῶν γεωσεα {, 18 44 γεατσοπ ἐξ 
γρηαΐεγ αὶ ὀοίά τυὰ» δαϊπ αι τρᾶς “0 ἰσπξ' 
αὐσερί γον ἐδέσι, απα αἴδο τυὰγ ἀξ τας “Ὁ 
αρείγοις 10 266 ἐζεηε. 

ΟἈ γουτϑεῖνεβ, Ὀγεῖῆγεη, Κπονν 
ουΐ επίγδηςε ἴῃ ὑηἴο γοιι,, τἢ δῖ 

ἰϊ ννᾶ8 ποῖ ἴῃ νδίῃ: 
2 Βυῖ ἐνεη δῖτεγ τῆδλϊ χε ἢδά ςυΐ 

εγεά δείογε, δηὰά νγεῦε βῃδιγείι !ν 
δητγεαῖθά, 25 γε Κπον, δὲ ῬΠΠρρι, 
να ψεῖα δοϊά ἴῃ οὖν (Οἀ ἴο 8ρεὰκ 
απο γου ἴῃς ροβρεὶ οὗ (σοά νψττῇ 
τὰυςἢ ςοπῖοπίοῃη. 

(ΗΑΡ. 11.-2. «ὑό «ὐεγε δοίά ἱπ ομρ Οοά.ἢ 
Οοπῖραγε (8 ἢ “ σρεακὶηρ ὈΟΪΑΪΥ ἴῃ (Π6 
Νάπιο οὗ ἴῃς 1,οτὰ. (ΑςῖβΊΧ. 29). 

«υἱὸ »ιμεῦ εοπίεπέίοπ [πνναγὰ επηοϊίοη 
αηά βἴσυξεϊο, ἃ5 νγ}6}} 25 ουΐνναγά, ἰ5 ἱποϊυἀοά 
ἴῃ ἀγῶν. ΟΥ̓ Οοἵοϑ5. 11. 1. 

8. ον οἱγ ἐχῥογί αἰϊοη.] (παράκλησις) ΤὨΘ 
δοϊς ΟΟΟδρ6 1] ρῥγοδοῆϊηρ δηά πιόϑθᾶρθ ἰ8 
80 ΟΔΙοἃ, 45 ρειτηεαϊδοά ὈΥ, δηά ἰἰνης ἰη, 
8Δη ΔΓΠΛΟΒΡΠοσΕ οὗ ρεηῖίθ, ϑοοΐϊδιηρ δβεςίζίοη. 
ΒΕ εἰϊρίου 5 Ὀδεὴ ἀεβηεσά 45 “το γα ΠΥ ης- 
τιγοά ΕΥ̓͂ επχοῖοη. Μυςῇ τόσα {ΓῸ]Ὺ 15 ἴμ 6 
ΜΠο]ς ὐοδρεὶ ἃ βγϑβίεπι “"{ἰποϊυτεὰ ὈΥ εἰῃο- 
Ὠοη,᾽" 1. 4. ἃ παράκλησις. Ἦξεηςε ἵνο ἀϊβετγεηΐῖ 
βῃῃδάθοβι οὗ πιραηΐηρρ ἂῖεὲ δίοπάοὰ ἴῃ {πὸ 
ψοσγά. Α98 δάἀάσγοςβθα ἴο ἴῃ6 Ἴσάγοὶθβϑϑ, "ἰοϊῃ- 
ι], ἰοπιρίεά, ἔΔΙΙθη, 1 ἰ5 οαρογίαϊίιον; 85 
δαάγοβθοά ἴο ἴπ6 5δὰ δηά βϑεεκίηρ ἰἴ 15 “οἰσεξ 
δηὰ εογηογί. [ἴ 15 ἴῆ6 Οοβρεὶ Ὄχῃογίδιίοῃ, 
ὙΥὨΙσἢ 15 ΠΟΥΟΓ ψπουΐ ἃ οογίδίη βοοΐπιην, 
βυτηραίμοίς ϑυνθεΐῃ658. 
«υα΄ [18] ποὲ ἔτ οτα ἀεεεί!, ποῦ ἔτ οτὰ ὠπείεαηπεν, 

ποῦ ἐπ σι. ΤῊΣ ογίχίρ» απά σομγος ἤγονι Μ Ὠϊσῃ 
ἴι νγᾶβ8 ἀουινοὰ δηὰ υἱἱογοά νν88 ηοΐ ἀδοορίίοη 
ΠΟΥ ἱπιρυγ (οὐκ ἐκ πλάνης, οὐδὲ ἐξ ἀκαθ- 
αρσίας, “ποῖ ἤζομι ἀεςοῖί, ΠΟΥ ἔσοτῃ ὑῃ- 
οἰοδῃ 655), ΠΟΥ νγᾶ5 ἰΐ σοηῃςοϊνοα δηά Ἵγδάϊθά, 
᾿ἰνίης δηά τηουΐϊηρ, ἰῇ ἃ σοηρθη Δ] δἰ ΠΠΟσρἤοσα 
οὗ κυ!]ε " (ἐν δόλφ). Α βοοά {Πυ5ϊγαίίοη οἵ “ ἴῃ 
εὐϊο ΨἘ]1 Ὀὲ ἐουπὰ ἰη {πε σοτηρ]ϊοδῖεα πεῖ- 
ννοτκ οὗ ̓γὶπρ ἴῃ νος ἢ [|4οοὉ ὈΘοΔπιε οηϊδηρὶεὰ 
(Οεποβὶϑ χχνὶ. 19). “ ΜδΩΥ ραϑϑᾶροβ οὗ {πῸ 
ΝΎ. Ἰοαὰ υβ5 ἴο δυρροβε ἴδαϊ (ἢεγο ὀχ βιὰ 
ἰῃ ἴῃς ἂγὲ οὗ ἴῃε Αροβίϊθβ. ἃ σοηποχίοη ὑ6- 
ἴνοοη {πὸ ἔογπι οὗ βριγιίτ 4} ΠΥ δηὰ ᾿Ισοπίοιυ 8» 
Ὧ65ὅ. Οὗ {Π18 81, Ῥδὺὶ ἀθοϊδγοβ ἢ15 1πῆ0- 
ἕδηςο, δηὰ ἢ ἰξ π6 εἰϑεννβογα ἀρχαὶ 5 ἴΠ6 
ἔα]ϊϑες ἰοδολεσβ." (Ρσγοῖ. [ονεῖ, “81. Ῥαυ}5 
Ἐρίϑι16ς,᾽ ἱ. 48). 

4, Βμΐ δοοοτάϊπηᾳ, δὲ ψΧ1͵ὸ ΔΥΘ ὀεζ 8ὃὉ- 
Ῥιονοϑὰ 977 Οο4.) (δεδοκιμάσμεθαλ). 

Ι. ΤΗΒΘΒΑΠΙΟΝΊΑΝΞΘ. 1]. [ν. τ---ὦ. 

2 Ἐσογ οὖ Ἂχβογίδιίοη τυᾶς ποῖ οὗ 
ἀεςεῖῖ, ΠΟΥ οὗ υποϊεάπηςβββθ, ΠΟΙ ἰπ 
σα}16: 

4 Βυΐῖ 45 ψε νψεγε αἰϊοννεά οἵ (σοά 
ἴο δὲ ρυῖ ἱπ ἴγυδῖ ἢ τῆς ροβρεὶ, 
Ἔνθ 80 Ψὲ βϑρεᾶκ; ποῖ 848 ἐλανβο 
ἤθη, δυῖ (ὐοά, ψΒῖοῦ {πεῖ οὐ 
Ἠεδγῖϑβ. 
᾿ς Εογ πεῖῖδεῦ δῖ ΔΠΥ τἰπὶς υ5εἀ νγὲ 
βαιϊταπηρ, ννογάβ, 48 γε Κπονν, ΠΟΥ ἃ 
οἰοκε οὗ σονεϊουβηε85 ; (σοά ἐς νἱῖ- 
ΠΕ585: 

6 Νογ οἵ πιεῆ βουρῆς νγε ρίογῃ, 
ΠΟΙΠΟΓ οὗ γοι, ποῖ γε οὗ οἴβεῖβ, 
ψῃεη Μὲ πιρῆς πᾶνε ἰδεεη Ὀυτάδξη- τ. καί 
50ΠΊ6, 48 ἴῃ Δροβῖε8 οὗ (ΟΝ γίβῖ. 

}ίρασίηρ νι] Οη [(ἢῇῖ5 νογζά, δηά (ἂς 
ποῦοη οὗ οχοθαϑῖνα οὐβϑαιμοιιδηθθ8 Ὑγδὶςἢ 
υηά6γ}165 ἰξ, 566 ἢ (ΟΪο55. 111. 22). 

νμϊοΝ δΡΡρσονϑῖβ. Τῆς 58πὶ ψογὰ 858 
(παὶ πιο οσουγβ ῦονυς δἱ ἴῃς δερὶπ- 
πίῃς οὗ ἴΠ6 νοῦϑθ. ὉΤῆς αἰ εγεπὶ ᾿Γληϑδί!οῃ 5 
οὔ τηῖ98 νογά ἴν ἴῃς Α. . (“ «ὑεγε αἰοευεά," 
“ ἐγὶρι ᾽}) γε υηξογτιυηαῖα. 

5. “ννε ἀϊὰ ποῖ 86 ψψογάβ σις ἢ 85 ἤδῖ- 
ἴΟΙῪ υ.565, ΟΥὉ ρῥγείοχῖβ δυο ἢ 88 ΥΑΓΙ ΓΘ 11568 
(Ρτοῦ. [οψεῖ. ΜνγεΈε ἀϊά ποῖ «ἰἴονν ουγ- 
56᾽ῖνε8 ἴο δ ἀγαψη ἱπῖο δῇ αἰπιόβρθογε οὗ 
Ρογροΐυδὶ βαϊζοσΥ ἰῇ βρεεςῖ, ποῦ Ἰηῖο ἃ Ἰοηρ 
ἀοοορίοη ἀγϑίηρ ΠῸΠ) 561 πβθεϊιηρ. 

6. ΝοΣ ψ9τ9 ψὸ δοοκίῃβ χ᾽ γ7ῦ ομδ οὗ 
ΙΏΘΕ 4: ἐΐ’ σομγεθ, ποῦ ἴτοτωα γοῦ, ὯΟΥ ζἔζοιι 
ΟἾΒοΣσ, αὐ ἐΐ ρῥαγίϊειίαγ οεεασίοη (ἐξ ἀνθρώ- 
πων... ἀαφ' ὑμῶν... . ἀπ’ ἄλλων) --- ἐξ 
β'ηῇο5 ““τηοϊΐοη ἴτοπὶ α«υῤῥῥίπι 8δῃ οδ]εςῖ 
(ὑπεγίπσεομ), από, ταοΐίοη ἔγοπι ἐῤέ σωγζαςε 
οἵ 8η οδ]ϑςοῖ. (Ποπαϊάβοη, " τσ. Οσ., ςοό.) 
1 15 ἔγιια {πα ἴῃς ἀϊβοτγεησο 15 οἴη βοδγοοὶν 
ΡΕΓΟΘΡΌΘΙ6, θυϊ ἴδε ρῥγεροϑβι[οηβ ἅγε Βεσὸ 
υϑοὰ ψν δὴ δη Π 6515 νυ ΠΙς ἢ ἰ5 δοσεηίιαίοα 
Ὀγ 16 τνῖσς τορεαϊεά ἀπό.--- ΟΠ νδιη- ΙοτΥ, 
ἢ ἃ ἀϊγοςῖ ᾳφυοϊδιίοη οὗὨἨ 1ἢ8 νεσϑε, 5ὲ6 [ἢ6 
ον Γυ ρᾶϑϑαρο οὗ 81. Ο τυϑοβῖ. “1ηὴ [οδπη. 
Ἡ τη]. ὄ11].,. 5.) 6. 

ὦ εἰοξε 9.7 εουείοιπει:, Οοά 9 «υἱΐπε:.:.} 
“ ΟἿἹ διαδιζυ) 5ἴδῖο, (ἢ6 Τοηπάϊτίίοη ὑπάογ 
νΠὶς ἢ γα ΒΟΟΔΠΊΘ, ννγὰ8 ποΐ οὔὸ οὗ [δδί ρῬεγ- 
Ροΐυλ] ρῥγεΐεχὶ ψ ῃῖς ἢ σονοίοιιϑηθϑβ 15 ψοηΐ 
ἴο ι.56. “Φ“Α οεἷοδκ οὗ ςοτνεϊουδηθ55 ; [οῦ 
νῆο 5μαπιοῖῃ ἤοῖΐ ἴὸ νγέαγ ἰἴ ουϊναγαϊγ" 
Νο τᾶ νυν}}} ργοίςββ δ πι5ε} Ὁ οογοΐουϑ ; 
δυῖϊ πα ΜΠ] ῸΓ σΟΓῪ διδπιὶε οαϑὶ 849 ἢδηά- 
ΒΟ6 ἃ οἷοδκ οὐξσγ ἰΐ ἃ85 "6 οἂη ()γηραδν, 
ΒΟΠῚΘ οἷοακ ΟΥ̓ οἴποτ), ἴο μά ἴῃς δΙΓΠΙΏε55 οὗ 
ἴϊ ἔγοτη ἰψῃϊ οἵ οἴποσβ. “Οοἀ ἰ5 νἴηςβϑ.᾿ 
Ης ολἱἱϊοὰ Οοά ἴο δὲ 18 ςοπιρυγξᾶῖογ, 
νΠιοἢ δυγο ἢῈ ψουϊὰ ποῖ ἀο, περὶ ἀΐπω 



ν. 7---το.] 

7 Βαυῖννε ἡγ6γα ἀρβλ δηοηρ, γου, 
Ἔνθ ἃ48 ἃ πυῖβα σπεγβῃθιῃ ἢδγ ςἢ}]- 
ἄγεῃ: 

8 80 δείηρ Δἰεςτίοπαίεὶν ἀεϑίγουβ 
οἔ γου, ννγεὲ ψψεγα Πρ τὸ ἤᾶνα ᾿πὶ- 
Ρατῖεά ἀπο γου, ποῖ τῆς ροβρεὶ οὗ 
(σοά οηἶἷγ, διιῖ αἰδϑο οὔὐγ οὐγη ϑ8οιυΐδβ, 
Ὀεσδιιϑε γα ψγεγα ἀθᾶγ υηϊἴο 8. 

αἱπάΐεο ποάμι." (Βρ. δδηάογβοῃ, ϑοττη 5, 
Ῥ. 419.) 

7. Βιυὶ «ὐε φυεγὸ ρεηλΐο ἀριοης γομ. Α.ὔ δ. 
δῆεγ Τεχῖ. ες. ΕῸΣ ἥἤπιοι τῇδ Μ955. 
(ὃ Β ( ἢ, κ.τ.λ.) τεδὰ νήπιοι, “ὈΔ4068." 
ΤὨς τοδάϊην [845 50 τυςἢ Θχίογηδὶ ϑυρροτί 
ἴδαϊ νι νοιυϊά ποῖ νϑηΐυγο ἴο ἀσβοσγὶδς [ἴ, 
ἢ Ἐοείςῆο, 45 “ἀκωΐο αὐνσωγάα." Βιυῖ ἰἴ 
ταῖρῃϊ ποῖ δε υϊϊε ΨψοΙΠΥ οὗ {πε ΑΡροϑβιὶεβ 
ἀΙ ΡΠ 50 ἴο βρϑαϊῖ οἵ Βιηβο δ; ποῦ, 85 ᾿ἴ 
σου ἃ ἀρρθαγ, νοι ]ά 8υςἢ ἃ ιτι5ὲ οὗ {π6Ὸ ννοτὰ 
“Ραῦοϑ᾽ αἱ 411] ἱπ δοζοογάδποες ὑνἱἢ ἢὶ5 

εἴϊςθ. τ νουϊὰ 866πὶ 85 1 ἴἢε βρί γι} }Ὺ 
ἱηῆγπι, 1Π6 ΤΊΟΓΑΙΪΥ δηᾶ πιο! δοῖυ δι] τυθᾶκ, 
ψΈΥ6 [18 ἀσβογι θεὰ ὃγ 81. Ρδι]. (Οἵ. “ἸοασἢοΓ 
οὗἨ ὀαόε:," Ἀοπλ. 1. 20; “ δαῤες ἴῃ ΟἸγίβῖ," 
Ι Ὅον. 1. τ; “νε, βοὴ νὰ ννεγὸ δαόε:,᾽" 
Οἱδϊαῖ. ἵν. 3; “(δαῖϊ νὰ 6 ἢο πιογὸ ὀσδε:," 
Ἐρδεβ. ἵν. 14: ΘΥΘΙΥ͂ οἠς {παῖ υϑοῖἢ τὰκ ἰ5 
ὉΠ5.11] τη 1ῃ6 ννοσγὰ οὗ στ ρῃιθοιβηθθδο: [ῸΓ 
Πε 5 ἃ δαδε," Ἡθῦγοενβ νυ. 13). “[η πηδίϊςα 
Ὀε γε δαδε:" (τῇ κακίᾳ νηπιάζετε, τ (ον. χὶν. 
20), ἰ8 ἰπάδεά δὴ ἐχοθρίίοη ; δυῖ [πε ραϑϑᾶρα 
Ὠ85 ἃ 800 {16 ΡΙΑΥ ου ἴῆς ροοὰ δηὰ δαὰ 5836η568 
οὗ Ἑςπιάδποοά, οὐ εὐ μερηδις δηὰ εὐρέα ἐξεπε 
Βαβι 68 [ἢ υϑαρο οὗ [με ψογὰ, 81. Ρδυ], ἴῃ {116 
ςσοηϊοχί, ὈΓΟΘΘη 8 ΒΠ 56} ἀηά [6 Τ᾽ Ο552] ΟΠ ΔΠ8 
ἴῃ ἂῃ ἀβϑρεςῖ ψῃϊςο νουϊὰ ῬΓΘΟΙ5ΕΪΥ Γόνοσϑβο, 
ἃηὰ ὈΥ ᾿πιρ|ἰςδίίοη σοηϊγδαϊςξ (5ε6 Αἀαάϊϊοηδι 
Νοῖςε δῖ επά οὗ οδμαρίου), ἴθ ἤσυγε οἵ Ῥδυγποοά 
ΔΡΡΙΙοἀ ἴο κἰπηϑο!ῦ, ΤΡε ἄτὸ ἴῃς δαόει; ῥὲ 18 
[ῆς τροφὸς, ““ πιοίδεγ, νηΐο 158. 4150 ἃ Πυγ86." 

Ω! ἃ πωγ εὐεγα δεῖ δὲν εὐ άγεη.)] Α58 
ἃ πυσδίπα ἸΔΟΌΒΘΥ ΟΠΟΓΙΒΠΟΙῃ ΒΟΟΣ ΟὟ 
οὨΠ]άγεη. 

8. δείηρ αὔεςοπαλοῖν ἀφείγομς 97), 7γομ. 
Ααἀάϊθοημαὶ Νοίε δ εἶοϑβε οὗ ἴδε σδαρίοσ). 

ὀεεσιθ γὲ ὈθοδτλΘ ἄρα ἐο 1τ.} 

(ϑες 

9. ον γε γεριογιδεογ οἱ τοὶ] απά ἰγαυαί, 
ψοχκίηρ πίγδί πὰ 447,͵]Ϊ ΤὮΘ ῃλτταῖίνε ἰῃ 
[(ῃς Αςῖ5, 1 νΕΥΥ͂ 5: ΠἸΟΓΥ ργεβϑεά, πρμς Ἰοδὰ 
05 ἴο ϑρροϑε {πὶ δῖ. Ρδι)]} ἢδά ΟὨΪΥ β8ρεπῖ δ 
ὙΠΟΘΘΔ]ΟΠΪΟΔ 27 ἀδγϑ δὲ [86 υἱπιοβῖ, ῬΕΥΠΔΡ8 
ΟΠὨΪΥ͂ 21 ΟΥ 22 (Αςἴβ ΧΡ] 1, 2, 10). ΤῸ 50πὶς 
πε ᾿γεϑεπῖ ῥβαϑβαρε ἢᾶ5 Δοσογάϊηρ} ἀρρεαγεὰ 
ἴο Ὀγόϑοπί Ἴοῃϑιάογαθὶς ἀἰϊβῆςσι 65. ΤῊΘ 
Παιγδῖϊνε ἴῃ Αςῖβ, ἤονγουοσ, ἀοθϑ ποῖ δῦ9ο- 
Ἰυζεὶγ ἀεπιδηά δυς ἢ πδῖτον ᾿ἰπιϊῖ5 οὐ {ἰπ|6. 
Αμὰ ἴνο οἰγουτϊηδίδηςοβ σθὸπὶ ἴο ΓΟ] ΓΟ [5 

Ι. ΤΗΕΒΒΘΑΡΟΝΙΑ ΝΘ. 11. 

9 ἔογ γε τεπιεπίθεγ, Ὀγοῖῃγαη, οὐγ 
ἰάδουγ δηὰά ἴγανδὶ] : ἔογ ἰδδουγηρ 
πἰρῃῖ δπά ἀδγ, δεσᾶυβε νγα ννουὰ ποῖ 
δὲ σῃαγρεδῦϊα ὑπο ΔΠΥ οἵ γου, νε 
ΡΙδαςοῃεα ὑπῖο γοὰ τῆς ροϑθρεὶ οὗ 
σοα. 

Ιο Ὗε κἊγέ νγῖπαββαβ, ἂδπὰ (ὐοά 
αἰτο. Ἦονν ἈΟΪῚΥ ἃπά ᾿υ51}7Υ ἀπά υπ- 

οχίθπϑίοη--- [6 σΟὨΥΕΓΒΙΟΏ οὗἁἨ ΠΊΔΩΥ͂ ἰάοἶδῖογβ 
(τ Τῃ6552Ι. 1. 9), δηὰ ἢ8 οὐνῇ ὄὌχργοβδ βἰδῖθ- 
τηοηῖ, (αὶ Πα τσχεπιδιηθὰ ἰοὴς δπουρ ἰη 
ὙΤΠΘϑϑδ]οηΐοδ ἴο τϑοοῖνο δςϑἰϑίδηςθ, ᾿οηοδ δπὰ 
ἀφαῖη ᾿ ἔγουῃ ΡΏΠΡΡι. (ΡΆΙρρ. ἱν. 16). (δ6ε6 
Οδηοη Οοοκ, "Αςῖβ οὗ Αροϑἕϊοβ, Ρ. 205.) [Ι͂ἢ 
ΔΩΥ (856, [πε βρεοΐδοϊο οὗ ϑιισῇ δὴ οὔδ 85 8ῖ. 
Ρδυϊὶ 90 ννογκίηξ, δύθη ἴοσ 5δοπΊ Πρ [685 [ἢ Δη ἃ 
ταοπίῃ, ννου]ὰ ἐς ἃ τηρπιογαῦϊθ οπο---ἃ {πίης 
ο αἴίταςΐ δἰϊοπίοη, αηὰ ἴο ὕὉ6 Ἰοῃς ΓΕΠΊΘΠ.- 
δεγεὰ δηὰ αἰϊβεουβθθάὰ. ΤὨ}8 ννου]ά Θϑρεο δ! Ὺ 
Ὀ6 ἴῃς ςἀ86 ἰῃ ἴῃς Οδυγχοῖ οὗ ΤΙ βεββδιοηϊςᾶ. 
Α 5βορκεερίπρ ἂπά ἱπάιιβίγίαὶ! σοπιπλ ΠΥ 
νου] ἰπϑιησνεὶΥ Κῆονν ΒΒ Γ δυςὴ δῃ 
οχμιδίοἢ ννᾶ85 ἃ ρίδθςς οὗ ἌἽπαγαϊδπίϑη οὐ 
ἃ τολ γ. ἔνθη 1ἢ δῖ, Ρδιι}β δίαυ ννᾶ5 εὺϊ 
βιοτί ΟΥ̓ ἃ τίοϊ, ΒΟΥ τὐῖρῖ 6 Ρεγίες 
ΔΜΆΓΕ ΜΠΕΙΠΟΙ ἴΏο56 ἔδνν γθοκβ ΜΟΥ. ἃ ἔδιτ 
Τοργοβεοηϊδιίίοη οὗ ἴπὸ ἔγαπιε δπὰ πηου]ά οὗὨ ἢ 18 
ΕΘΠΘΓΑΙ ἰἰἔθ. [{ 18 ΠΟΤΔΙΗΙΪΥ δἴγδησε ἴο {πίη κ 
ον ἔγ ἴθ ἰΙάθα νυν ἢ νγὲ ᾿ηϑεϊ στ νοἷν ἔοττῃ 
οὗ ἴῃ σγεδὲ ἀροϑβέϊε, 35. οπβ υἱέεσὶγ αὐϑογυοὰ 
ἴῃ τῃοοϊοσίοδὶ ἰπουρμῖ οΟΥ ϑογαρῇϊὶς ἀδνοίίοῃ, 
γνθοη ποῖ επρίογοά ἴῃ ργοδοπίηρ ΟΥ τηϊ5- 
ΒΙΟΠΔΤΥ͂ ψΟσΚ, πιυϑὲ δὲ πηοάϊβοά ΟΥ 5ιςὴ 
ἃ ῬᾶβθδρῈ 85 ἴπ:|8. Τὴ ἰδησυάᾶρο ἤογα υδοά 
δύουῖ “ ψογκίηρ πἰρῆϊ δηὰ ἀδὺ " νου] δον 
1ῃαῖ ἴῃ ΤἼροβϑαϊοηίοδ, δἱ ἰθαϑῖ, οε ὈΠΌΓΟΚΘΩ 
ἀδγ ἴῃ τῆς ψ θεῖ ΟὨΪΥ σου]ὰ ὃὈ6 υπαϊν] 6 ]}γῪ 
εἴνθη ἴο ἀΐϊγθοιγ Αροβίοϊ!ις Ἰαῦοιγσ. [11 18 
γαὶῆ ἴο ςοη͵εςίυτε ΠΟΥ τχυςἢ {Ππ||δ ΠΛΑΥ͂ 
πᾶανο Ὀδοθη δὲ ἢ5 ἀϊβροβαὶΐ ὑὕροὴ ἴῃς οἴδπεογ 
ἀδγβ8 οὗ ἴῃς ψεεκ. [τ πα8 Ὀδθὴ δάάδρά ἴο 
τῆς ἰδὲ οὔ 51. Ραι}}5 ἀϊβηςυ 168 (ῃαἴ ἢς ἴῃ 8 
ψνογκοαὰ πιδηι δ }}} “ δῖ δὴ ἂρὲ ἤθη [ἢ ὈΟΟΠΥ 
ἔγαπιθ τοΐυβεβ ἴο ρβογίοττη ἃ πεν οΟΠοθ." 
ΎΠΝΙΒ ἰ8 δυσεὶγ ποῖ 580ὅ.. Μοη οὗ 5ἰδίίοῃ δηά 
οἀυςσδίίοη ἀπιοης ἴῃς [ἐνν5 αἰ] κο πεν ἰεαγηθὰ 
ἴταάθϑ. Τῆς βάπης ΟὈ] ΣαῖΟη ἢ85 ῃ ἰπὶ- 

56 ΟΥ̓ ουδῖοπι ἸΡΟΠ ἢ5 Ἔυδῃ οὗ τουδὶ 
ἰῇ ἴῃ ἀἰϊδοτγοηῖς ἡδίοη5 ἂπὰ σουηῖγιεβ. 

Εκὶημαγάὰ [6115 υ5 [παῖ ΟΠΑΥ οσηαρτθ δὰ ἢ 5 
8005 ΔΡῃϊ τηθομδηὶς ἴγαάθϑ, Π15 ἀδιιρηῖοῦβ 
ϑρί ππίπρ δηὰ νυδανίηρ. Εδοῦ τπεηδοσ οὔ ἴῃς 
Ῥγυπδίδη Ἀογαὶ ΕΑΠΙΪΥ, αἱ [πε ργεβεηϊ {ΠΠΊ6, 
8 ἀρργεπίϊςθά, δηὰ δπίεσβ ἰηΐο ἃ γι] οὗ 
τταάοϑπιθη. δ. Ῥδὺ}᾽5 πιοίΐνϑβ ἴῇὴ σοπίηυης 
ἴο ΟΥΚ Ψψεγο ἴῆγοο: ᾳ) ἑπάερεπάρηεε, τῃ6 
δείηρ δο]ς ἴο ἴδκε νυῆδί ΘΟ ἱὨΡΘΠΙΟΥΒΙΥ͂ 
οδ θα “8 Αγ ροϑβιτίοη"; (2) εχαν»ηρίε (1 ΤΉ 658. 
1], 8, 9); (3) ραν, Βανίῃρ ϑβοηεῖίηρ ἴο 
εἶνε ἴῃ δἰπιβ (Αςῖδ χχ, 34). 

11 
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ΒΑ αν ψ͵ὰ Ὀαμανεά ουγβεῖνεβ 
διηοπρ γου τΠδῖ δεΐϊενε : 

[1 Α5 γε Κπον πον νγε Ἔχμογίεά 
Δηἀ4 οοπιίογιεά δλπὰ σἢαγρεα ὄνεγὺ οης 
οἴ γοιι, 485 ἃ ἔδῖμοι ἀοί ἢϊ5 σῃ!]άτγεη, 

12 ΤΠδῖ γε νγουἹά νγαὶκ ὑνογῖῆγ οὗ 
(οά, ψγῆο διαῖῃ οδ θά γοι ἀπο ἢΪ8 
Κιπράοπι δπὰ ρίογγ. 

11 Εοτγ τὴ15 σδιι86 αἰϑὸ πδηκ νγε 
(σοά ντμοιῖ σεδϑίηρ, Ὀασδιβε, ἤδη 
γε τεςεϊνεά τῆε νγοτά οὗ (σοὰ ψῃὶςἢ 

10. Το γομ ἐδαὶ δε ϊίφυε)] ΤῊΪ5 15 δοσιιβοά 
οὗ Ὀείπῃ “ νοι οἰρἢ 515," “4 Ροϊῃί 655 
νοτά." [5 ἰἴ ποῖ γδῖπογ νογνὺ ροϊηϊοά ἢ "ἔργ 
οι {πῖ δε ϊευε,᾽ --- ΑἸ ΠΟΙ ΡὮ 1ἴ ΠΛΑΥ ποῖ ἰνναῦϑ8 
ἰἰᾶνε βθοπιοὶ 50 ἴο οἴποσϑ. 

11,12, (τ) ἐχῤῥογίφά; (2) εονηγογ!φά ; (3) 
εραγνσεά. (1) παρακαλοῦντες; (2) παραμυ- 
θούμενοι :(3) μαρτυρούμενοι. Ἐχῥογίνιρ, ἐογγι- 
ογήησ, ὀσεεσδίησ. ΟΥ̓́ΔΊΤΩΕΤ (αιιοίεα ΒΥ 
Βρ. ΕἸ]Πςοῖτ). ΤῊ18 βοπηεινδαῖ αἰ βΊσυ] Ρᾶ5- 
5Δ 76 5 {Π115 (Γαπϑ᾽ αἴθ ὃγ Βρ. ΕἸ]οοῖῖ. “ Ενεη 
8ἃ5 γοὺῦ Κπονν ονν ἰῇ τοραγά οὗ δνεσΥ πα 
οὗ γοιι ννε αϊα “ο, ἃ5 ἃ [δῖμεῦ ἰονναγα 8. ἢ18 
ον ΤΠ] άγοη ; Θχπογίηρ γοῖι δηἀ ῃησουΓαρ- 
ἱπρ γοιι. ἀπά τοϑιγιηρ {παῖ γὲ 5ῃου]α νναὶκ 
νοσῖηγ οἱ σοά." (Βρ. ΕἸ] οί, “ Ερρ. ἴο 
ὙΤΠο55. Ρ. 145.) 

δὶς ἀμπισάονι ἀπά σίου) (τὴν ἑαντοῦ βα- 
σιλείαν καὶ δόξαν). ὙΠ6 δγίϊοϊθ σϑίουβ ἴο 
Βοῖἢ σϑυδοϊαπενος, δηά ἴἢ6 ῬΥοποιιῃ 15 πιοβῖ 
οι ρμαῖις, “ τπαῖ νη ϊοῇ 15 αἴ οποθ ἴῃς Κὶπρ- 
ἄἀοπὶ ἀπά ςίοσυ οὗ ΗἸβ5 οὐη 561 “ΒΥ 50 
δοςορίϊηρ τ, {ΠῸῪ ὈοΙενοὰ [Ὁ υἱξπγαῖε ! Υ ἀροη᾿ 
ἴῃς τϑσεποηΥ οἵ Οοά, ἱπηπηθα ον τροη 1Π6 
[οϑ τ πιο οὗ 51. Ραὺ! (Ρεδαῦθοη οἡ Οτγεεα, 
Ατίοεϊα τ, Ρ. 19), οἕ 2 Τεββ. '. το ἤ--Τἢς 
ξεῃ. 5ἰμηῖῆεβ ννποβς «μόγεεί, ποῖ ψΏοβε σμέϑοτ' 
15 σοά. 

Ηἰ ἀιησάον.)] Τῆε ΟΠ γίβιιαηβ, ἀγαρροά 
ἔτοπι [ϑοη 5 ἤοι56, νΈσῈ σμαγροά δοίοτε ἴῃς 
ΡΟ Αγοἢ5 οὗ 1 Ποϑβδίοπισδ, νυ ἢ “ ἀοίῃρ σοἢ- 
ΤΣΤΑΥΥ ἴο ἴΠ6 ἄδογοοβ οὗ (βαῦ, βαγίης (δῖ 
ἴΠεγ6 νγὰ8 ἃ ἀἰδογοηῖ Νίηρ, [6815 (Δοῖβ χνὶ!. 
2). [ἴ Βα5 Ὀόθη ἰηίογγοὰ τπδΐῖ δῖ. Ρδιὶ ρᾶνε 
ῬΘου]αΓ ργοπηηθηςε ἴο ἴπ|8 ἃϑρεοῖΐ οὗ ΟἿΓ 
1ιοτά᾽ 5 οβῆοοβ --ἰὸ Η58 Κιηχάοπι---ἰη τολοδίην 
«αἵ Τ μοββϑδίοπιοα. ΤὨῖ» νεῦϑὲ ἂἀηὰ 2 Τἢεβϑα- 
Ἰοπίδη5 ἱ. 5, ἤᾶνε Ὀόθη δρρϑαὶθὰ ἴο ἰη σοπῆγ- 
τααίίοη. Βιιῖ [Π686 Εἰ Ρ᾽51165 μῖνθ 1Έ{1|6 σι ρροτί 
ἴο ἴδ ἰΙάεαΔ. Ὑ δ σοπςοερίίοη οὗ ἴπΠ6 Κιηάοπι 
5. ποῖ 80 ργοπιηθηΐ ἴῃ ΟἸἿΠΟΥ οὐὗὁἨ τλ686 ἰοῖίοτϑ, 
85, ἐκ... ἰπ τ (ὐογπι ίδηθ οσ Οδἰιίαηβ. [{ 5 
ΒΟΑΓΟΟΪ νναγγαηίδῦὶς πε ἴὸ Πηάὰ ἰῃ ἴΠ656 
ἴψγο νεῦβο5 ΔΩΥ͂ 5ρθοῖδὶ Π]Ἰυδίγαιίοη οὗ ἴῃ6 
Ὠἰδίογυ (Αςῖβ. ΧΙ. 11, ΟΥ οὗ τῆς ργορἤθου οὔ 
ἴς Μη οὗ δὴ (2 1 6585. 1. 

15. Τπαῖ ἤδη γὲ σεςοϊνοά ἃ ψογὰ οὗ 

Ι, ΤΗΒΘΘΑΙΟΝΊΑ Νὅ. 1. [ν. 11--’. 

γε ἢρσαγά οὗ υ.3, γε τεςεϊνεά 7: ποῖ ἂς 
τῆς νγογά οὗ πχεῃ, διιῖ 85 ᾿ξ ἰβ ἰπ τγυτῇ, 
πε ννογά οἔ (ὥοά, ψμςἢ εβεςτυδὶν 
ψνόγκεῖῆ αἶβο ἴη γου τῃδῖ δεῖϊϊενε. 

14 ογ γε, Ὀτεΐῃγεπ, Ὀεσδπις (0]- 
Ἰοννεῖβ οὗ τς σβυγοἢαβ οὗ οὐ νϊςῆ 
ἰπ [υάδεα ἅτε ἱπ (ἢ γίβε [6ϑ8 : ἔοσ γε 
4150 ἢᾶνα βιβεγεά [ἰκε τιϊπρβ οὗ γουγ 
ονῃ Πουπίγγπιθη, Ἔνθ 85 Τῆ6Υ ἠάαυέ 
οἔτῃς εν: 

Ις ηο δοιῖιὴῇ ΚΙΠοὰ τῆς [,οτά 

ποαγίηρ (ργοδοποὰ σνογὰ) ἴγοπη 1.5, ψῆηϊοἢ 
ἰ8 γεῖ ἃ ψοσζγὰ οἵ σοά (παραλαϑόντες λύγον 
ἀκοῆς παρ' ἡμῶν τοῦ Θεοῦ) (“ νεγθυπι δυοσίοτι- 
(δ1|5 Π εἰ."---Ν ]ρ.), γε δεοςσορίθα, ποῖ ἃ νψογὰ 
οὗ πλδῇ, Ὀιυζ, 45 1ἴ 15 τιν, ἃ ννοτὰ οὗ σοά." 

φΓ :ῥὲ ἐφμγεῤες οΓ Οοά . .. τ᾿ι διιάσα.] 51. 
Ῥδὺ] 5ρθακβ οὗ “σμιγο 65" ἴῃ ΟΠ. σΟΙΠΙΓΥ οΥ 
ΟΕ, γεῖ (Ὠὲ βϑάπη6 συ γοθ5. ΟΥ̓ ΠΟΠρτορδῖιοπϑα 
ἃύα εοἰϊεει είν πο. ΟΥὮ “ σΒυγοδοα" τ ΟοΥ. 
χὶν. 14.; ψ  “ σδυγοῖ" (αι Οογ. 1. 2.) 58ες 
Ῥραάσγβοῃ, Ατί. Χ.ἥ 

14. δεεαν»"ς ζοἐοτυεγ..1] ]ρεδίαϊογ:. 

9 γχομγ οαὺπ τοι γγηιεπ) συμφυλέται. 
Τῆε ὑποοηνογῖεά [ἐγ ἴῃ Ὑδεβϑαϊοηϊςα, οὗ 
ΨἤΟσΘ ΘΩΥΥ δηα νυἱοΐθηςς νὰ σὲ ἰοϊὰ 50 
ΥἹνΪγ ὃν 81. Γὺκ6 (Αςῖβϑ ΧνΙ. 5, 11, .13}-- 
ἴΠ6 υετυμὁ ἱππαδιίδηϊα οἵ ΜαοἼοράοηϊα, τοτὲ 
ΘΘΡΘΟΙΔΙῪ οὗ Τ᾽ μβοββδίοηϊςδ. 

15. δι Πρα δὲ Σονά σ..ἢ Ὅῆς Ὁ1]ς “τῆς 
[τὰ ἢ Βεγὸ ἰ8 ποῖ δἰ οηὲ οὗ υδιιαὶ γ7ε- 
“εγεέπιο. ὍΤΏΟΙΓΟ 18 Ὧηὴ υὑπάοτγίοπο οὗὨ ΠΟΙ,ΤΟΣ, 
ἱπαϊρηδίοη, δηα τοδὶ ζϑῦοπ οὗ {πε ]Γ στ ἰη 
1ἴ, “ὙΠΟΥ Κιοὰ {πὸ Ζογά [6505,᾿"--- Ηΐπι, ννδ8ο 
ἃ5 ΤΠΟΙΓ Μαβίοσ, [ΠεΥ σσοῦο Ὀουηὰ ἴο 5ετνε. 
Τῆς 0{|6ὲ 15 δὴ δαάϊθοη ἴο τπεὶς συ: ςἢ 
1 ΟὐΥ. 11. 8. 

ἀπά τῤεὶν οαὐη ῥγορῤῥεί..ὮῚ δϑενοσγδὶ υὑποςῖδὶ 
Ταδηιβοτρῖ (δ, Α, Β, 10.) ἃπά πιοάστγη 
σας 5 (1 4οἢπι., ἰοἸ ονγεὰ Ὁγ Ῥγοῖ. [ονεῖ, 
Τιβομεηά., ΒΡ. ΕΠ ςο) οαὔὸῷ ἴθ ἰδίους 
ἴῃ τοὺς ἰδίους προφήτας οὗ ἴ!6 Τοεχί. ες. 
Βυῖ τε ννογά ἰ5. ηοῖ που σοοά οχίοτπαὶ 
αἰϊοσιδίϊιοη, δὰ ἃ δά 5 τπλυςἢ ἴογοθ ἴο 1ῃς 
Δροβίϊο 8 ἀγρυϊηεηΐ ποῦ. (1) [ξ ϑδον. [6 
ΤΟΟΚΊΘ55 ΘΑ ΌΪΏΔΓΥ ὉΠὈΘΙοΥ οὗ ἴῃς [νν8 ἰῷ 
τηυγάετιης ἴῃς ργορδεῖβ. ΨΝ ἢ, τποϑὸ ὑγορδεῖβ, 
ἴΠς ἤοννοῦ δηὰ γμίογυ οὗ {πεὶγ γσᾶσθ, γα δεὶν 
εν οὐὐπ (2) ἴἴ δά άβ ρϑδουασ υἱνιπ659 
ἴο [86 ραγδὶ δὶ ργοβεπῖθαὰ ὈῪ τῆς Ὑδεβϑδίοη- 
ἴλη ΟἸγιβιίδηβ, ΨὴῸ νγόγὸ ρεγβεςυῖϊοά ΟΥ̓ 
(Ποῖ ον Ὀγείδγθη δηᾶὰ ἔθ ον -ου  Γγτηθῆη. 
γ. 14). Ἴο σόδϑοῃβ αν ἰρὰ ἴο 
115 οπηϊδϑίοη. [{ πιίγῃξ Βᾶνὸ βεοηδαὰ βοπιο- 
ΜΠδῖ ἀεγοξδίοτυ ἴο ἴδε ῥρσορβεῖβ ἴο Ὀς ἀεϑ- 
ογί θεὰ 858 Ῥεου ΑΥΙΥ δηὰ ἐχο  υϑιν οὶ υεευεό. 
1 μα αἷδο Ὀδεῶ βδιωζεδίεα ἴμὰὲ ἃ δοσυρίο 



ν. τ6---17.} 

7658, 4η4 τπεὶγ οὐ ῥγορδεῖβ, δηὰ 
ἢάνε 'ρετγϑβεςιιϊεά 15; δπά τῇ 6Υ ρίεδβδε 
ποῖ (ὐοά, δπηά ἃγὰὲ Ὁοπίγαγυ ἴο 4]] 
πε: 

16 Εοτγδιάάϊηρ υ8 ἴο βρεαδὶς ἴο τῇς 
(επΈ]ε5 τῆδς ΤΠΕῪ παῖρῃς Ὀς βανεά, τὸ 
811 ἃρ {πεὶγ 5118 ψξλξα ἴογ τῆς 

ταῖῆϊς ἤᾶνε οσουττεά ἴο ἴδε 5οῦῖδθο 45 ἴο ἴδε 
ςοϊτοοῖηοθα ἰηΏ Οστόεκ οὗ ἴδιος ἴἢ 8 υϑ6ά 
(Ἀ εἰςβο). ΕῸΣ ἐχργεισίοι τῇ, τις . .. ἴδιος 
αὐτῶν προφήτης, Τίϊυ5 ἱ. 12; ἴοΥ ἐῤομδί, 
«ἢ 5. Μαῖϊ. ν. τ2, χχὶϊ. 11. ΓΤοπυϊίαη 
δοσιι8ὸ5 Μαγοίοῃ οὗ δανίηρ ἱηϊογροϊαϊοα “ἘΠ οὶτ 
ον ἦ ΒΕΓ, ἴο συ 5 ρϑςι γ ἀοςίΓιη6. δυςἢ 
σμᾶγρεβ νεγα ἴοο οἥξηῃ τηδάς νυτπουΐ ενὶ- 
ἄθηςθ. [{ Μαγοίοη, οὐ δοῦδ οἠδ εἶβθ, ννῆο 
μοϊὰ τδδὲ (δε ΟΙα Ταβίδπιθηϊ ργορῃεῖβ πδά 
τοϊμίης ἴο ἀο νὰ ΟΠ γβιδη5, πδὰ ἱπῖογ- 
Ροϊαϊοά τὴς νψογά, ἴ νψουϊὰ ἠοῖ πᾶνε Ὀεξοη 
τοσεῖνα ἰηἴο 50 ΓΔ Υ͂ οὐ βοάοχ ὈοοΚϑβ. 

ῥαυε ῥεγαεεμίεά μ..1] (ἡμᾶς ἐκδιωξάντων.) 
Νοῖο ἴῃ ἐκ --- [Β6Υ οβδδοὰ δ ουΐ ὃΥ Ρεῖ- 
δεςσυθύοη. 

{δὲν ρίεα.ε ποῖ Οοα, απαὶ αγὸ σοί γα 1ο αἱ 
»πεη.}] Μή, ἴδε ϑυδ]εςῖίνε ποραῖϊνο; ΓΠ6Υ ἃγα 
οὗ ἃ οἶαϑα οὗ ψβοπὶ γγὙὲ ΓΊΔΥ͂ σοηςεῖνο (δῖ 
[ΠΟΥ τὸ ποῖ ρἰθαϑίηρ ἴο Ο 51. Ραὺ] Βαά 
πδὰ διιῖ ἴοο πΊΔΩΥ ΟρροσυτυΠ1|ε8 οὗ" 5εεῖης 
16 Ὀεοατγίης οὗ 15 σου ητγυτηθη ἴο (ἢ ταδί οὗ 
(ἢς6 ννοτ]ά, δηάὰ τῆς ορίπιοὴ οηϊογίδι πο οὗ 
(Πποπι. ΑἸτογηδίε!Υ ἤογοοὶῦ οσγοάυϊουϑ (ἐγεάαὶ 
ιυάσκι: “ρεϊϊς6), ἀρὰ βεγσεὶγ ἱηογοάυϊουβ ; 
νυδηϊτηρ ἴῃ ΒΟΧΙΌΝ ΤΥ, ὈγθΑΠΙΥ͂, τεπησπιεηΐ, 
Κἰπάπεββ (σά ,οπίες “οἷος ἀξάμεεγε Ὁτγρουν) ; 
{πεῖς ἔυτίοιιθ ϑρίσις οὐ τἱοΐῖ, ΠῸῚΓ βανδροὶγ- 
ΤΟΡυΪϑῖνθ ὩδΙΙΟΏΔΙΠ (σάτνεγς ογῖπε: αἰοα 
δοοίἱΐε οάϊωνε, Τ᾽ ςῖς, “Η ἰ5ῖ.᾽ νυ. 5), {πεῖγ ὈΠῸΣ 
δηὰ ἰηβοίεπί ςοηϊεπιρῖ, οϑοηϊοα [1561 ἴο 
51. Ῥαὺ] αἰπιοδὶ 85 ιἴ ἀϊά ἴο [υνεπδὶ δηὰ 
Τϑοῖυ. 

16. Γονδιάάδίης ὡς 10 “ρεαῖ ἰο ἰδὲ Οεπεες 
δαί δὲν ρνῆσῥὲ δὲ ταυνεά.}] ΤὨϊδ, ἴῃ {πε 
ΑΡοβίϊε 5 ῃουρμΐ, ἰ5 ἃ ὙΟΓΥῪ βρεοῖαὶ Ἰῃβίδῃςα 
οὗ {πεῖγ "'δάυθσϑιιβ ΟἹ 65 4105 ἢοϑβία οάϊυτη." 

ἰο ΜΙ ρ ἐῥεὶν εἶπα. (εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι.) 
Οὐΐεεί δηὰ γοιμΐβ ϑθεῖλ ἴο ὃ6Ὲ δὶεπάεά 
τορεῖμοσ ἰπ ἴῃς εἰς ; ἃ ἀουῦ]α Ὠθοσϑϑυ ἰη 
{ποηιβοῖνοβ, δηά ἴῃ ἴῃ 6 σοιγϑο οὗ ἐνθηῖβ τηθοῖ- 
ἴῃς ἰπ οπο " (Ρτοξ [οννεῖῖ). Εοτ {πὸ τποιυρδῖ, 
458 ΜῸ1 ἂἃ5 {πὸ ἰδηξίιᾶζο ςἢ. οὔπω ἀναπεπληρων- 
ται αἱ ἁμαρτίαι κιτιλι “ὙΠα 5'π5 οἵ 1ῃ6 
Αὐροτίϊεβ ἃγὰ οὶ γεῖ Με ὠΡ." (Ὅδεη. χν. 
16.ΧΧ.} 

αἰτυαγ.} “Βεζόγε, αἱ 1δὲ {σις οὐ, ἀπιὰ αὔίεῦ 
Ομ τι " (Ρτγοῦ, [ονεῖ.) 

μέ τἸΔᾺ9 ταῦ ἡ τορι μοι ἐδερι.} Οἡη 
“860 ὙΓ1ΑΙἈ," οἷ. διιργα οπ 1 ΤΠ655. ἱ. το; 
ΟΟοἿοϑ5. 11}. 6. 

Ι, ΤΗΕΒΘΑΓΙΟΝΊΔΑΝ, 11. 

ὑνγΔῖ 18 σοπὶδ ἸΡῸΠ ἴπεπὶ τὸ [δα 
αἰτεγπιοβῖ. 

17 Βυῖ νγε, Ὀγείῆγεη, δείηρ τἀκεη 
ἔτοπι γοῦ ἔογ ἃ 8ῃοτγῖ τἰπ|ὲ ἴῃ ργεϑθῆςς, 
ποῖ ἴῃ Ποαγῖ, επάελνοιγεά τὴς πιογε 
ΔὈΘΠἀδητ ἴο 866 Ὑουγ ἔλεος σῇ 
ρτθαῖ ἀεβῖγα. 

ἐο ἐῤὲ μον νιου ἱ.] εἰς τέλος ὯΔ5 ἸΓΘΘ ΡΟΒ510]6 
τηεδηΐίηρβ: (1) ἔνε ἰο ἐδὲ ἐπά οὗ δηυτίηρ, 
6. ». οὗ βιβοτγίηρβ (581. Μαῖϊ. χ 22, 2:4; δῖ. 
Ματγκ χίν, 13). (2) “4: ἰαεἰ (8ῖ. νυκὸ χνυῆὶ. 
ς; 81. [ὁδη χίϊ. 1). (3) 50 45,ἴᾳ δυίηρ ἴῃ 
(Πς οηά, 1. 6. εν ἀεεέγμείίοη, (ποϑ “νου ϊὰ 
ἠοῖ ἐείγον ῥί»ι ἀἰογείδον,) 4 (ἤτοη. χὶϊ. 3; 

ἸΕΡΎΜΩΝ (ἀπὸ τΠῸΥ πὰ μρεγὶν ἀδεὶγογοά 
ἐδονι αἱ!"  Οἤγοη. χχχί. 1), “ δὰ ἱπίεγίζιπι, 
τα αἱ Ἰηϊεγοδί, μιάϊ, ῥγογει." (Απολέσαι 
εἷς τέλος, ΑπλοβΒ ἰχ. 8). 8566 σπηλ, “ἴμ6χ. 
Ν. Τ᾿ Βτεΐίβοπη. “1, 6χ. Μίδη. 8. νυ τέλος. Τ δαῖ 
ὈΠΙΟΓ οπά ! (“ {|5[15. οχίτιι8," Βεηρ.). Τ8 
ἘΡ 5:16 ννὰβ Ῥγοῦ δ νντιτεὴ αἱ {πε οἶοβε οἵ 
Α.Ὁ. 52, ΟΥἩΎΥ̓́ἴῃ6 Ὀοριηηϊηρ οὗ Α.Ὁ. 53, ἰὴ (6 
ΘΑΤῚΥ τιοητἢ5 οὗ δῖ. Ῥδι}}}5 Ξἴδυ οὗ ἃ γεῶτ δπὰ 
ἃ δαὶ δ (οτίπίῃ (Αςῖβ χνὶ. 1τὴ. Αδουῖ 
ἴουγ γοατβ δείογο, δ ἴπεὸὶ Ῥδβοῆδὶ ἔδαβῖ, ἃ 
(οὐ τῖ]6 τίοϊῖ οσουττεά, ἰπ ννὩϊςι, βοπὶς δ 15- 
ἴοΓΙΔ 58 547, 320,.οοο [ἐν3)λὲ ΜΟΙ 5ἰδῖη. Τ 5 
Ῥάβϑδαρε ᾿ᾶ8 Ὀδοη δἀάιιςεὰ 45 ονϊάθησες {παῖ 
{ῃΠ6 Ερίϑδιϊς ννὰ8 νυ το αϑθεγ ἴῃς δίεσο οὗ 
ΘΓ ϑαίοπι. Βυῖ ἴῃς ἰδηρσιιαρε οὗ “6χ ροβῖ 
αςῖο ΤΡΕΟ νου] πᾶνὸ Ὀδαπ τότε ἀοἢ- 
ὨΪϊ6 ἀηὰ πιογὸ ἀπιρ] |Πθὰ. ὙΠό56Ὲ ὑγιοῦ ψψογά8 
Βαᾶνθ ἴΠ6 ἰάγξε βϑηθγδιῖγ, [ἢ ᾿Ἰπἀοβηϊϊα ΠΟΙΓΟΥ͂ 
πὰ ὑγαπάσισ, οὗ ἃ ἴσιις ρσορῃοῖς Ὀυγάθη. 

“Τῆς [Θνν5, ἔοσ βδίοπιηρ ἴπὸ Ῥγορμοῖ-- δι 
τηοβῖ οὗ δ᾽] ἔογ Ἅσσυς γιηρς τῆς ϑοηὴ οὗ σοά-- 
Ὀγουρῃῖ Ὀοοά- υ Π }π655, ποῖ ον τροη {Π61- 
δεῖνοβ (51. Μεῖζον χχνι. 25). ὙὍΤΠο “ νυγαῖἢ 
οὗ Οοά; {πογεΐογθ, σοπληρ προ [μοτη ἴο ἴῃς 
υἱτεττησβῖ, δηά δϑιάϊηρ ὑροη ἰπεῖσ ροβίογΎ 
ὄνεη ἴο {Π|5 ἀδύ, νγῆθγενθγ ΤΠΘΥ 51}}} τγεπδίῃ, 
δοδίϊεγεα αἰπιοϑῖ ἐνεγγννῆθγε." (Βίβῆορ 88η- 
ἄφγβοῃ, δογσήοῃ, Ρ. 190.). 

17. δείησ ἰαζεπ ὥσονι γομ ἀπορφανισ- 
θέντες ἀφ᾽ ὑμῶν. Βρ. ΕἸ] ΟἿ ΠΑΡΡΗΥ τὸς 
τηλγκβ, “Ἰη {Π|5 ΘΟΧΡΓΘΒϑῖνο σορατίβοη ἴἢε 
ἀπό (τοιϊϊογαῖοα δείοτο {Π6 Ῥγοηοι ἢ) βεγνθβ ἴο 
ταᾶγκ ἴπο ἰἄθα οὗ “εβαγαίίοη, ἀπά τῆς ἴοττῃ 
ὀρφανός, ὀρφανίζω, ἴδε ἔδο!πρ οὗ ἀεϑοϊδιίοη 
ἃπαὰ ὀεγεαυενιση! ΜΉΏΪΙΓΗ ἴῃς βεοραγαίίοῃ ἰῃ- 
νοϊνοά." [Νὼὺ ἰἄθδ, εἰἴῆοῦ οὗ ογρῥανρδοοά οτἵ 
οὔ εὐ ίωίοσιπεις 1ὶβδ ὈΘΟΟ ΒΓ ἱπιρ] θὰ.) Βρ. 
ΒΠ]Ιοοῖς νγ6}]} δι οϑῖβ "" βανίην Ὀθθη ἴογῃ ἔτοτῃ 
γοι;," 45 ἴῃς [γδηβίδτίοη (“ ἀεσοίπι α σοὐΐν αὐ 
ἐρηρ ῥογα," Ν αρ.). 

18. ὙΠετα 15 δὴ διίοηὶ 258 εγυοπαὶ 858 
(ὴδ6 «ὐὐ οὗ πιῆ. “7 ψἰὶ!]οά ἴο Πᾶν 
σοῖμα υηΐο γου, ουϊ ϑδα’αη πιηάετοὰ 8. 
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18 ννμεγείοτε νψγὰ ψόιἹά ἢδνε 

σοῦ ὑπο γοι, ἐνεη [1 βΡαδιϊΐ, οπος 
δηὰ δρδίπ; διιῖ δαῖδη Ὠἰπάδγεά υ8. 

Ι9 ἔογ ψῇῃδῖ 19 οὐγ ἢορε, οΥ ΟΥ̓́, 

Ἡς ἰ8 οἤδη {Πς τεαΐ ἔδεΐογ ἴῃ ἢ βίουυ, δοίης 
[σου νυ Κοά ππθη, ἤθη 5 Πάπα 15 ποῖ 
ταθητοηθα (566 4.3. Αςῖβ χνίϊ. 13). ΤΒδ 
Ρᾶβϑδρε 15 ἀουτωδίσα!Υ ἱπιροτίοα 85 ἃ “ ἀϊςζυτα 
Ῥτοθαῃ5 " ἔογ ἴΠ ρεγβοηδιγ οὗ ϑαΐἴδῃ. 

Ι. ΤΗΒΒΘΑΙΟΝΊΙΔΝΟΘ. ἢ]. ιν. 1 8---20. 

οὐ οἴοννη οὐ 'τγε)οϊςἰπρ ἡ “[γχεὲ ποῖὶ ον, 
Ἔνθη γα ἰπ ἴα ργθϑεποα οὗ ουὖὖ ψογά 
]εϑὺ5 (Ἔγίβὲ δὲ ἢϊβ ςοπιηρ ἡ 

20 ἔογ γε δὲ οἱιγ ρίουυ δπά [0γ. 

190. οὐ ἐγοαῦηπ 9, νεοϊεὶπσ. (ὅες Αἀ- 
ἀϊιοπαὶ Νοῖίθδ δὲ εηά οἵ ἴῃς οδαρῖοτ.) 

αἱ Ηἱ: εο»ηρ. “8 Ὠορο ὀχίθηβ δτδ 
ἴο {Παϊ," (Βεηρεϊ). 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ οἱ νυ. 7, 8, 10. 

7. Ῥτοῦ. Ιοννεῖξ μετα (45 υ51141} ἔο ον 
1 Δοῆπιδηη. Ηδ ςοηπϑιάεγβ (παῖ ἴΠ6 “ εοπϑμσίον 
ὙΠΙοἢ 1 Τὁσοδϑοηβ ἰῃ [86 ἱπιᾶρα 18 γδῖθοσ ἴἢ 
ἔδυουσ οὔ ᾿ἴ5 βεηιίηθποββ ἴλη ΟἴΠογνν θα, ἃ5 
δι οἢ σοπξιδίοηθ. Οὐσισ οἰϑοννῆογο," [1 18, 
ἰηἀθοά, ἴσια τῃδῖ ννγὸ ἀο ποῖ αἰνναγβ βηὰ ἃ 
Ρεάδπες πὰ οἰαδογαῖε δοσυγαοῦ ἰπ }} (ἢς 
ἀεῖ4:}15 οὗ δῖ. Ῥδὺ}}8 τρεΐδρῃπογ.: δυΐϊ “οὐ 
εοπγααελίοθ 16 βοιῃθῖδηρ τόσο ἴλη “ σοη- 
ἔυδιοη.᾽ ὉΠ6 ἴννο ἰηϑίδησοβ ρίνεη ἴτοπὶ {Π 6 
Ῥτεβεηί Ἐρίιϑδι 6 ἃγθ ϑ}ΓΕΪΥ ὈΠΡΗΔΡΡΥ͂, ἴο ΑΥ̓͂ 
(6 Ἰεαϑί. ᾳ) Ι ΤΠδ658. Υ. 2-4, ΠΟ ἢρ 
τελάβ, “(πες ἀδγ οὗ {πΠ6 1 ογὰ 80 ςοπιείί ἃ5 ἃ 
{πιεῖ (κλέπτης) ἴὴ ἴδ6 πἰρδῖ," νυ. 2: “τῇδῖ τμαΐ 
ἀδγ 5}}4}}] ονογίακε γοι 85 ἐῤίευς, " (κλέπτας, 
ν. 4.) Βιυῖ τῆς Τοχῖ, θο. 845, ἰῇ 41} ργο- 
ὈΔὈΠΠΥ, [πΠ6 τι σῃϊ γεδάϊηρ ἴῃ νυ. 4, "88 ἃ ἐδ 
(κλέπτης). (2) πρόσωπον δληὰ προσώπῳ (1 
ἼΤΠ655. 11. 17). Βιυῖ Ποῖα 15 Ὧο “ Ἴσοηξιδίοη ᾽ 
ΟΥ̓ πιείδρῃου-- ΟΠ ἃ ΨΕΙΥ 5115 ΠῚ νατιεά 
βῆδαδ οὗ πηεδηίηνρ ἴῃ ἴΠ6 ἵνγο νγοσάϑ, {{, ἰπἀθοά, 
παῖ, [ἴ πιαῦ ὃὲ δάάοὰ {πὶ ἤπιος νουϊά 
866 πὶ ἴο ὃ6 ἃ ννογά ρδϑου λυ} ἀρρτοργίδῖα ἴο 
}αγεπίαὶ ἱεπάεγησι:; ἰξ 18 σογηδῖθ ἴο ἔπος, 
εἰπῶν. [ἤπιος (σορπαῖθ οὐπὶ ἔπος, εἰπεῖν) 
Ῥαΐγυ ΠΊ ῬΓΟΡΤ τη 6ϑῖ. 

ον πατήρ δ᾽ ὡς ἥπιος ἦεν. ἤοπι. Οἀγϑ5. 11. 47. 

ΗἩεγοά. ἰΐ, 4. 1.---ἥπιος.--- Κοἰσῃς, “Οοπι. 
Οπτ᾿ ἢ. Ρ. 325) ποῖς ".] 

[τ ββουϊὰ Ὀ6 δά ἀεά [δῖ ἴῆς Ψ υϊραῖο [Γ4η5- 
ἰαῖθ5, “ ἕδλςεϊὶ ϑιυπλυ8 ῥαγυμί τη πιράϊο νοϑίγυτι, 
ἰΔηηυᾶπιὶ 8ὶ πυϊγὶχ ἔονθαϊζ ἢ]1ο5 8008" ((οά. 
Απκιαΐ.), [{ 1ῃ 15 τοδάϊηρ 15 δοσερίοα δῇἔροσ 4]}, 
ΜῈ ΠΊΔΥ 4υοῖος ἴῃς ψογάβ οὗ ἴῃς εἰοᾳφυθρηΐ 
Βίδῃορ οὗ Οτθαηβϑ. “Ὅηδ ρῥγθδοῆοσ, δῖον τῆς 
οχδιηρὶο οὗ 81. Ρϑιυ)], πηλίκος Ὠἰ 56} 411 ἴο 8]], 
δοοοιηπηοάαίεβ ὨϊπΊ5ο] ἢ το (Πόπὶ, 5οπΊθ 168 
ὀγθῇ [45 βοιησείῃίην οὗ {πε Ὀγρ ἢ ρδιεῖγν οὗ ἂπ 
ἰηξαηΐῖ (“᾿ ἐψαὶε γγιδ»γιδ οονρι»γε6 τοῦ ἐπ απί, ἰαπφμῶ 
»αγυμί), οὐ οὗ ἴῃε [επάρθγηθβϑ οὗ ἃ πυγϑην 
τροίμοσ." (ἰ Επίγεϊίεηθ δι. ἰὰ Ργέά. Ῥορ. 
Ῥ. 159.) 

8. Τε νοσὰ ἱμειρόμενοι οὗ ἴῃ6 Τεχίῖ. 
Ἀδς. ἄρρθαῖβϑ 8ἃ8 ὁμειρόμενοι ἰῃ ἃ στολῖ 

ὨυπΊθεγΓ οὗὐ Μ55. (" Α, Β, ἢ, Ε, Ε, 6) 
Νο ἀουδί ὁμειρόμ., νὰ δυς ἢ ἃ ννεϊζῆϊ 
οΥ̓͂ αἰτοϑίδτίοη, πιισῖ ἢᾶνς δόθὴ ἴῃς τσϑδάϊησ. 
Βυϊῖ ἰξ βεδότηβ Ἴογίδίη (ἢδί ὁμειρόμ. 15. στοῦ 
ἔουπά ἴῃ Οτθοκ. [ἰ 18 ποῖ αιυϊδθ ἴο {86 
Ῥοϊηΐ ποῦ ἴο ἅρροᾶὰὶ ἴο 81. Ῥαὺ] 8 οὔοᾶ- 
δίοηδὶ μιδθϊ!: οὗ σοιϊπίπρ ννογάς. Α οτγίεὶς 825 
οὐβογυθά, ἰη βρολκιηρ οὗ οπὲ οὗ 51. Ραωυ 5 
σοἰπᾶροβ, “ νΒΙοΒονοσ οὗ ἴῃ6 ἴνο νογάϑβ 
(παραβουλευσάμενος, ΟΓΥ παραβολευσόμενος, 
ῬΏΠΙΡΡ. ἰἰ. 30) 851. Ρϑυϊ πᾶν ἤᾶνο νυνυτι ἴδῃ, 
{Πεγο 15 πὸ ἀϊϑρυΐϊε δηοηρ βδοῃοίαγβ ἴπδί ἢς 
ἤγοι ἱηνεηϊεὰ [ἴ; [ἃ 15 φυϊς οἶεαγ τῃδί ἢδ ἀϊά 
{86 88πὶι6 (Πίηρ ἸῺ οἴθο Ἵδ865 Αἰδο. Βιιϊ ν 
ΤΏΔΥ ὃὈ6 5Γ6 ἴπδί οἰ ΠῸΓ ννογὰ νν5 ἐογηοὰ 
ἔΔιΤΙΥ, πεεογάϊης ο δὲ φϑῃθσαὶ τυ ΐθὸ5 οὔ τὴς 
Ογεοξ ἰαηρίασε, ΜΏϊσΒ δῖ. δι! γε σιοι 
οὗτογυες, οσνο θη του ϊάϊηρ πονν ἴθστὴβ οὐ 
οὗ οἱά " (Β εἰςδςε, " Οοπηπι. Οὐ. 1). 223). [1 
τῆς ἀεπνδίίοη γίνῃ ΟΥ̓ δοπὶς ογὸ σοττεςὶ 
(ἴοπὶ ὁμοῦ ἀπά εἴρω, ἴο ἐφυέπε οΥ «τυὐγεαῖδε, 
“Ἰηςεγυνοανίηρ ΟἸΓΒΟΙν 8, 485 ἴ όσα, σὰ 
γου," ““σοππεοίϊην Οὐγδοῖνεβ νυ ἢ γοὺγ ᾿ἴνε5," 
ἴπ6 ννογὰ βῃου!ά μᾶνὸ ἃ ἀϊβογεηΐ ἔογτιι (ὁμηρ- 
εἶσθαι, ΜΝ ποτ, ὃ χὶ!. 4) δηὰ δῃου]ὰ χουόγῃ 
ἃ ἀαίνυε, Ὠοῖ, ἃ5 Πεγο, ἃ φεπίυε. Ἐλοῖοδο 
ςοποϊάδ5 ἢϊ5 δῦϊε ἀγριπιεπὶ ΟΥ̓ ἰς ρΡοβηίοη 
(8αῖ ἱμειρόμενοι Ὡροα ποῖ 6 8ἃπ Θχοϊιϑίτεὶγ. 
Ἐρόθα ννογὰ, δηά τηαΐϊ ἴῃς οἴδου ἔογπι πιυϑὶ 

νὰ Ὀσοῃ ἴάκοη ἄονγη ΤΟΏΡῚΥ ἔγοπι ἃ ρεοὺ- 
᾿ΑτῚ Υ οὗ ργοηυηοίϊδίίοη οτ ΕΥ̓͂ ἃ 5110 οὗ ἴῃς ρεῆ. 

19. (στέφανος). ϑοπὶε ετϊποπὶ ΒΙδΙϊςδὶ 
οὐ ς5 πᾶν ἄγδννη 4 ἀἰσξι ηςοη, ἱπνδγδοίο, 
ἃ8 [ΠΟΥ Τοηϑίἀεγ, δεΐννεεπ στέφανος πὰ 
διάδημα: ἴδε ἢγϑοί Ὀοΐηρ ὄνεῦ ἴδς “σῃδρ εῖ οἵ 
ν]οἴοτγ," 16 Ἰλίου “(Πς ἀϊλάσπι οἵ γογαδγ." 
[1 ΠΛΔΥ, ἤοννονοσ, 6 ϑεγουϑΥ αυσϑιϊοηδα, 
νι τὰς ΙΧΧ δὈεΐοσο 1.5, ψ δεῖθοσ πὸ ἰ5 
ποῖ υϑοὰ ὈΥ 58. ῬΑ] 5 ΠΡ ᾿νΒ τς ἰάελ 
οὗ ογῃδαπιθηΐῖ οἵ ἀϊσηΐγ, ψιπουΐ ΔΩ ποῦοη 
οἵ νἱεΐοσγ. [{ 5 580 ἴαγ ἔγοπι θείης τῆς ολ5ε 
(Πα στέφανος 15 πευεγ τιϑεὰ οὗ ““ τογαὶ ἀϊδ- 
ἄσθπι," (μα ἴῃ τῆς ΠΧΧΟ Ιἴ σοηϑίδηςτΥ ϑἰδηάβ 
ἔου ΠΊΘΨ, σγονγη τ γα] ὍΠε ϑ4πὶς πγεδῶ- 



Υ.1--2. 

ἴῃ ἴον 5 στέφανος ἰη ἴῃ6 Ν. Τ΄ α'Ξο. Τῆς 
ἰάδθα οὗ 1ῃε Ἵσοννῃ οὗ (δοτηβ ἰπ ἴἢς Ογαςϊ- 
Πχίοη 18 ποῖ τΊΈΥΟΙΥ ἃ ουγεσί οὗ ἃ ςετ- 
[δῖ πιαΐεσγιαὶ ἔογ ἴτε ἰηβϊὶοϊίοη οὐ ραΐῃ, 
δυῖ 4 εαγίεαίμγε οἵ οὐδ οὗ ἴδε ἌἽπίοῦ ουϊ- 
ψατὰ ἐππίσα οὗ Κιηρβηρ5 Τῆὸ νογὰά 
στέφανος, δραῖῃ, 18 ιἰϑ6ὰ ἴῃ ἴῃ6 ΔΑΡοσδίγρϑε οὗ 
ἴῃς ΚΙΠΡΙῚΥ ῥγίεϑῖβ, ννῆο ἅγὸ ὀχ ῃιθιτοαὰ νυ ἢ [86 
δρΘοὶδὶ βυτλθο 8 οἵ ΠΟΙ γογαν 85 νγ0}} ἃ5. οὗ 
πεῖν ῥγιεε δοοά δ Νὸοτγ 5 [ἢ ]5 4}1. Ὅῇδ 58π|6 
ὙΟΓΑ στέφανος 8 υδοὰ (τ) οὗ (ῃ6 στον ὕροῦ 
πε πεδά οὗ ἴῃς Ἀογαὶ Νὶςῖοῦ (Αρος. νἱ. 2); 
(1) οὗ ἴῃ6 εὔονπ ὑροὴ ἴῃς δεοδά οὗ [6 
ΟΒυγοῖὶ (στέφ. ἀστέρων, χὶ!. 1); (3) οὗ τδ6 
ξοϊάεπ σσονῃ προη ἴῃς ἢοδὰ οὗ [π6 ϑοη οὗ Μδῃ 
(χίν. 14). [ἰ 15 ἰγαηϑίουγεά ἴο νυβδίενοσ 18 Δη 
Οσγῃδιηθηΐ οὗ ποῦϊε αἀϊξηϊγ ἴο ἃ πιδῇ, νοὶ 

Ι. ΤΗΕΒΘΒΘΑΙΟΝΙΆΑΝΘ8. [Π1. 

δεβίοννβ ὕροὴ ἢΠΙΠῚ ΔΩΥ 5μδύον" ΟΥ γεβοοίϊοη 
οὗ γογαΐγ. (οὐ χῖχ. ο; γον. χίϊ. 4, κιτλ.λ. 
ἼΠ6 Ιάθᾶ 15 ἴπεῃ, ρεγθδρβ, πέδον “ νἹΠΟΣΥ,᾽ 
πὸ “ἃ οἰαρὶεῖ, 845 ἐσ! σι 5η6 ἔτοπλ ἃ 
ΤΟΥ] ἀϊδάεπι ;" Ὀυΐ ογπαπιεηΐ, ἀϊβιϊποτίοη, 
ὈΓΙΠΛΑΓΙΥ͂ ἰῃ σοπηδοϊοη νυ, δὰ ψ ἢ 
Αἰ] υϑίοη ἴο, τόνδ! γ. Εογ βδοῖῆας δεδυῖ αὶ 
{Πυδίγαϊ 8 οὗ ἴἢ6ς6 ΨᾺΥ ἰῃ ΠΟ “ ΠΥ 
ΓΟ ὁ ραβϑοά, 45 Ὧῃ δἰπιοβὲ ἠέγγηι. ἱεοῤ., 
ἰηΐο δος ει ϑῖ σαὶ ἰαπρυᾶρε 5 γὴν “ ΠᾺΥ͂ 
ΠοςΚ," ΟΥ᾽ ““ΤΩΥ Ρεορίε," ψῆεη υϑοὰ Ὁγ 
ὈΙΒΠΟΡΒ ΟΥ ῥγίοδῖβ, 5.06 οσγη, ἃ [,Ὧρ. (ἴοπι. 
ΧΙχ. Ρ. 57). [Τῆς ντιες τυδῖ δὲ σοηϊοηϊοά 
ἴο τεΐίεσ ἴο {π6 να] δὶς ἡοΐε ὕὑροη ῬΏΠΙΡρΡ. ἱν. 
1, ΜΏϊςΒ, υπέοτζυπαίεϊγ, ῃ6 ννὰ8 ὑπδὺϊθς ἴο 
σοηβα ἴῃ {ἰπ|ὸῸὸ ἴο τεπεῦ 118 σοποΪ 5108 
ἀν Δ1140]6.} 

ΟΗΑΡΤῈΒΚ ἹΠ. 

1 ϑαΐϊκμέ αι ἐσέβελ ἀὲς ργεαί ἴσυε ἰο {ἀξ 
Ζἀεσαίρμαμς, ῥαγν ὃν τεμαϊΐηρ Ζιριοίλγ 
μηο ἐλέγε ἰ9 οἱγεησίλοε αμαὶ ἐονεογί ἐλέσε: 
2αγὴδ ὃν γοοίείηρ ἐπ ἰλαῖν τοί σοί τὸ 
απ ρανγίν ὃν φγαγίμρ 0» ἐλέη, αμαὶ δείν᾽ 
ἃ :α7) εονιῖν σ᾽ τ»ἴ0 λέγε. 

ΟΗΑΡ. [11.---1. φυδεπ «υε εομ πο ἰοηρεῦ 
,ογδεαγ) Νοῖες {π6 “ωμὀἥεΐυε τἰηρε οὗἨ ἁ {δε 
ποραῖινε μηκέτι---“" (δ! ὴν παῖ ψ6 σουϊά πο 
Ἰοηροσ"--ἰη δοοογάδησς τ [δ 6 ΚΟΓΥ οῃοσ 
τίοηδὶ ἴοπε οὗ ἴῃ6 ραββαρθ. 

«υε ἐδοισθὶ “ φοοά.}] εὐδοκήσαμεν. ΤΟΤΕ 
ἷβ. ἃ 8:.0{]6 ΡΙΑΥ οὗἉ ἔδεϊηρ ἴῃ (ῃ6 νγῆο]6 (δχίιγο 
οἵ {π656 ψογάβ. Οηἡ ἴῃς οὔθ παπά, υαΐδσε::; 
(ἴο θεὲ 3} "--" αἰομο ἐπ “τδεη:), ου (ὰς 
οἴπεγ μδηὰ, ἃ Ὀγίῃϊ δπὰ ἰθηάοσ ρίσσσωσε, Ὀ6- 
γοηάὰ γτοβιρτιαίίοπ, ἃ Ἴοοπϑεηῖ ἴμαϊ ννὰ8 ποῖ 
Ἔχίοτίοα (“νὰ ογα «ὐεἱ ρίκα:εά"). Οτοξιβ 
Ὀτγίηρβ ουὐξόννθ}}] 16 πληρὶοὰ ΡΪΔΥ οὗἉ ἔδεϊϊης. 
“Τρ Ὦος, 5οἀ ἴάπιοη ἠὀοηίογ,, ΘΒ ΓΙ οδυϑᾶ.᾽ 

ο δε Ἰοῖξ Ὀομἰπ ἃ.] (καταλειφθῆναι.) δδ5 
οἴπξἼεῃ δδοιῖΐῖ ἴΐ ἃ ἴίηρε οὗ ἐξεεγίίοπ δηὰ ζογ- 
ἰογηπει (ες. οἵ Ἰ᾿εανίηρ ,2αιῥεῦ ἀπά »ποίῥεγ, 
δῖ, Μαῖϊ. χίχ. ς; δῖ. Ματκ χ' 7; Ερδοβ. 
γ. 13, τοπὶ σεη. ᾿᾿. 24, υΧΧ ; 2δεὲ τδεέερ ἴῃ 
ἴῃς ν]ογποβ5, 51, [υκο χν. 4; (πε ῥγεσεῤ- 
ἐπρ 97 1δὲ αυογά, Αςἴϑ νἱ. 2. ἴη ἴδε Ο. Τ᾿, 
οἴ οὔθ ἐανίη ὙπΠῈ ΟΥ̓ ΟὨΠάγεη ὉΥ ἀοδίῃ, 
Πουΐ, ΧΧΥΠ. 54; Ρσον. χχ. 7 ἰη ΧΧ΄ οἔ 
δσ1, Μαζκ χὶ! το; δῖ. Πυκὸ χχ. 21. ΤῈ νογὰ 

ΗΕΒΕΕΟΒΚΕ νῆεη νε οου]ά 
ΠΟ ἴοηρεν ἔογθελγ, γε τπουρῆς 

ἱξε ροοά ἴο θὲ ἰείξ αἴ Ατπεηβ δἷοης ; 
2 Απά 5επὶ ΤΊπιοίπειιβ, οὐγ Ότο- 

ἴπεγ, ἀπά πκἰηίβτεγ οὗ (σοά, ἀπά ουγ 
[εἸ]]οννδθουτγεσς ἷἱπ ἴδε ῥοβρεὶ οὗ 

ἰ8 βυϊυηϑε ψἢ τὴς 8δάηοθθ ἢ ϊο ἢ ΔὈϊ 468 
αἴτοσ ἃ ἔλσενε). 

αἱ ιῥεης αἰοπς.} αἰοπε, βἰδπιάϊηρ ἐοσγο νυν 
ἰαεῖ. ὕροη [δε ἀεοραγίυγο οὗ ΤΊμιοίδΥυ, Ρδὺ] 
δηὰ δ8:]1νδη118 6] {Πεηβοῖνεθ ἴὸ 6 ᾿πάθοὰ 
δἴοηῃθ. “αἰοὴης ἰῇ [πάη δὲ5 Ὀθοοπια ἃ 
Ῥγονοσγθ. Βιυιῖ ἴῇθγε ννᾶ5 βοπιοιπίηρ τποτὸ ἴο 
οὐδ [ἰκὲ 851. Ρϑὺὶ ἰῇ ἃ ρίδος ᾿ἰκὸ Αἰ επβ, (ἢς 
ΟἿ ΒΟ. ννὰ5 80 ὑοδια), Ὀυϊ 50 ΔΣ ἵτοπὶ 
Οοά. Νοῖε ἴδαϊ [ἴ 15 ἃ πηϊϑίακθ ἴο Βυρροβθ 
(σὰ ἴῃς βιιϑοσιριίοη, Τ᾽ Ὠςοά. ἄς.) τΠαῖ 581. 
δὰ] ντοῖς [815 Εἰ ρ!βῖ]6 ἔγοηῃ Αἴβθηβ. ΤῈ 
ΘΧΏΓΟϑϑίοησ ἰῇ (15 νεσϑῈ ὨΘΙΠΟΓ ῥτους (ἢδῖ 
δῖ. Ραυ] ντοῖθ ἔγοπιὶ ἴπθῆςθ, Ποῦ ἱπάϊςαϊο ἰὴ 
νν δῖ εἰγοιιπιδίΐδηοοβ ἢῈ ψσοῖΐθ. Ηδ ΟΠΪΥ σοη- 
ἢγπβ ννῆδί ἢθ δὰ 84: οὗ δ]15 δηχίοιιβ ἀδϑίγα 
ἴο νἱβιῖ [Πθπὶ (σεῴχα, ἰϊ. 18}, Ὁ ἐχργεβϑίηρ ἴο 
ἴῇς ὙΠοβϑδοπίδηβ (Ππδῖ ἐνθη ἀυγηρ 18 514} 
δῖ Αἴδεηβ Π6 δὰ ϑιργετΊε Υ ἀσδδιγοὰ ἴο 566 
(πο πὶ δραίη, δῃ ἴο ἤθδσ [ἰἀϊηρβ οὗ ἴθ. (866 
ΔΝ τἸοβείοσ, “ Οἤγοη. ἀδ Αροϑβῖ.᾽ ὑΡρ. 241, 257; 
ἈΘΙ πιά οσ, " Ἰηἰγοά. 84ς. Οδηοη.᾽ (Ετεης ἢ 
{Γδηϑ]δῖ. Ρ. 2οο). 

ΟὨ ὀγοίδεγ, απά νηρισίεγ 9.7, Οοάὐ (διά- 
κονον), ἀπά οἱ 7ε]ϊοαυ- ἰαδομγόῦ ἐπ ἰδὲ χουρεὶ 

1 ὍΠεΩ αν ταῖκοβ [ἢ ἰκίηρ᾽5 ογοτυνε ἴτοση 
τὰς Απιπιοηϊΐε τηοηασοῦ, ἔλαβε τὸν στέφανον τοῦ 
βασ. (2 ὅϑᾶτη. χὶϊ. 20). Ιἢ ἃ ρτεδὶ ρϑβαϊπι οἵ Μεϑ9- 
518} 8 τουδὶ γ “Του ἢαϑὶ ρίδοεά ἀροη ᾿ς μοδὰ 
ἃ εὔσιυν, στέφανον ἐκ λίθον τιμίον (ῬΞ. χνὶ. 3). 
90 οὗ Μοτάδοδι᾽β γογαΐ 5ἰδῖε, Ἐϑίῃεγ νι. 15. Οἵ, 
Ζεοῆδαγ. ΥἹἱ. ΣἹ, 14. 

2 στέφανον ἐξ ἀκανθῶν, 51. Μαιῖ. χχνὶϊ. 20 ; 

ἀκάνθινον στέφανον, 8ῖ. Ματΐκ χν. 17; στέφανον 
ἐξ ἀκανθῶν, 58ι. 7οΒὴ χίχ. 2. 

δ τοὺς εἴκ. τέσαμαρεσβυτέρονς. ... περιβεβλη- 
μένους ἐν ἱματίοις λευκοῖς, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς 
αὑτῶν στεφάνους χρυσοῦς, ΑΡοο. ἱν. 4. ΓΟ, 
βαλοῦσι τοὺς στεφάνους αὑτῶν κιτιλ., γ, 1Ιο. ὅ8ες 
ΑΪΞο ἰχ, 7. 
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ΟὨ Γβῖ, ἴο Ἔβϑιδ ὉΠ 15} γου, ἀπά ἴο ςοπη- 
ἔοσε γου σοησεγηϊπρ; γουγ δ : 

2 Γῆδῖ πὸ πιδη β5δουϊ δε πιονεὰ 
Ὁγ ἴπεθε ΔΗ] ςτίοηΒ : ἔῸΓ γουγβαῖναβ 
Κηονν τῆλ ννὲ γε δρροϊητεα τῆεγε- 
πηῖο. 

4 ἔογ νεγγ, γἤεη ψγεὲ σγεγε σχῇ 
γοιι, νγα τοϊά γοὺ δείογε τῃδλῖ να 

9 Οδνηε. ΑΟΝ'΄, Τοεχῖ. ες. “Ουγ ὈγοῖθοΓ 
δηά “ει ἠοαυ-«υογάον νυ Οοά (συνεργὸν) ἰη 
ἴλ6 Οοβρεὶ οἵ Οπσιϑι" Βρ. ΕἸ] ςοῖς, 1,4οἢπι., 
δηά Τισομοηά.)δ. χίοεγπαί ονιάθηςο 16 γαῖμοῦ 
ἴῃ ἴδνουγ οὗ πὸ Τοχῖ. κος. ὙὝΠογο 5. η0 
1.561655 γοἀυπάδηςν ἀροιιΐ ἰζ, Ὀΐ 4 τοδὶ ροϊηΐ 
ἴη δδςὴ δἰζγιθαῖο οὗ ργαίβθ ρίνεη ἴο ΤΊτλοῖῃγ. 
“ΟἿΓ Ὀτγοῖδοτσ ᾿" Ἰηἀ]οδίθ5 ἴῃαΐ πὸ 15 [Ποῖτ 4.505 
εἰαίς ἴῃ ἃ ςοπιηοη ἰδῆ, ἢ 8η δά] οηΔ)] 
τπουρμξ οὗ Μη αἰεγπαὶ αὔέεέείίοπι. Ηΐϊ5 Ὀεΐηκ ἃ 
“ ΜΙηϊδῖογ οὗ Οοά᾽ ᾿πάϊολῖθϑ ἢ]5 ἰαδογίομς οἷος 
οὗ ργεδοῆίηρ, δηὰ {παῖ ν ῈΠ ἃ ϑροςίδ] 641} ἂπά 
ΔΛ ΠΟΥ ἔτοπὶ Οοά («εἶ ἕογ Ἰιυποίίοη οὗ 
ΕΘγοῖμεγ ̓  ἀπά “τα ηἰδίογ᾽’ ψννῃδλῖ 8 δά οἵ 
Τγςβίςσιι5, ΕρΒ. νἱ. 21). Τὸ ἴδεβε ἴννο ρτὸ- 
ἀϊοαΐῖοβ 18 δά ἀφὰ γεῖ δῃηοῖδογ: “Οὐγ ἔρον" - 
ἰδλθουγοῦ," Οὐγ δϑϑιϑίαπε ἴῃ ργοσϊαϊ πη {ΠῸ 
Οοθρεὶ (εξ ῬΆΠΙΡΡ. ἰ1. 29ς). ΤῊΪ8. υπρτυάς- 
ἵπῷ ΡῥΓαῖβθὸ ἰδ ποαρθὰ ὑροη Τπιοῖδν, Ὀοῖϊῃ 
[9 ργοπιοῖθ σοπῆάσοηςοθ ἴῃ ἢ18 πιεβδοημογ, δηὰ 
ΜῈ ἃ ἰοπάθυ τοξογεηςα ἴο [Π6 5δογίῃσθ ννῃ]ςἢ 
ἴθ νγαὰβ τηλκίηρ ἴπ μίνπρ ῸΡ ἴΠ6 βοοῖθτῦ οὗ 
δ. Γἢ ἃ ἔπεηὰ πὰ ΒεΙρϑυ. 

2, 8. το εοριζογὶ γοΐ τοηποογτιδησ χοῦ Κα; 
ἐρδαὶ ποπαπ σῤοωά δὲ ν»ιουεά. ΑΟ Ν. ἘἈίΒοτ, 
“το θχδοτῖ γοιὶ Οοἡ ῬΘΜΔΙΖ οἵ γοιυγ ἔδιτἢ, 
1Π2Δῖ πο πιδη," κιτιλ. (Βρ. ΕἸ]Πςοῖ). ΤΒς 
ςοηϑίγιοςοη 8. 85 [ΟἸ]ονν5 : “ἴο ὀχῃοτῖ γου 
Οη ὉΘ8417 οἵ γοιυγ ἐδ ἢ,᾽ (παρακάλεσαι ὑπὲρ 
τῆς πίστεως ὑμῶν) ἴο τεςσοπΊπηοηά νοιιὶ 
πε [οἰ] οννης οουτβο, ν1Ζ., ἴπ6 ηοῖ γίοἰάϊηρ ἴο 
πε Ιάεὰ οἵ ΔῃΥ οὗ γοι θείην ϑῆακθη. (866 
Νοῖίς «αἵ επὰ οὗ ἴῃς Ἄσμδρίοθσγ.) 

8. Τραὶ πο »παῆ «ῥομίά δὲ νιουεά. (μηδένα 
σαίνεσθαι.) ΙΒ νεγῸ [ΠΟ ΓΑΠΥ πηθδη8 “ ἴο ννὰρ 
(Ὠς 1411" --ἤρηςς (1) ἴο βαῖζοσ, ογ ἔδννῃ ἱροη ; 
2) ἴο μανε ἴῃς πηϊπὰ πηονεά, νυ εῖποῦ ἴῃ τῆς 
ἰγοστίοη οὗἉὨ ρΡΙθαβυγε Οὐ οὗὨ [ΘΥΤΟΥ, ἰῃ ἃ ΠΊΔΏΠΟΓ 

ὈΠΥΝΟΓΙΕΥ οὗ ἴΒε ἀξ! οὗ (γί βιίδη πιδη- 
Βοοά. 

,)ῶν γοωμγφείυε: ἀποαυ ἐδαΐ αὐό γε ἀρῤῥοϊηπ!εά 
ἐδεγεμηο.)] ““Ὑουγΐϑβοῖνεβ" ψουΐ δὈεΐπε 
(ο]Ϊά ὈΥ πιὸ ΟΥ ὈΚΥ οἴδετβ. Οπ 1ῃ8 δοςθη- 
τιιαῖεά ι15ς οὗ αὐτός, 566 ηοἴθ φωῤγά οἡ τ Τ 658. 
ΐ., 9. ΨΙῺΥ ἀϊά {Π6Ὺ ἔμοιυ [Π15) Βδοδιι8θ 
81, δ} μαά το]ὰ {Πππὶ οὗὁἨἁ ὧ(Ὠγίϑι᾽ 5 βαγϊηρ. 
(δι. [ὁδη χνὶ. 11.) “-- 

αῤῥοϊμ!εά ἐδεγεμπίο.) Κεῖμαι ΜΙΝ εἰς ἀπά 
δοσιυβαῖϊνε οὗ ἴπ6 δπὰ ἀδβιβηδῖθα, 5ἰξηῖῆθβ 
ἀεβποαά δηά ἤχεά Ὁ 1π6 οουπδθεὶ οἵ Οοά 
(οὐ “ὙΠΚΒΙ5 οπΠὰ 185 “εξ γον," ρον ἀθητ δ! Υ 

Ϊ, ΤΗΕΒΒΘΑΤΟΝΊΤΑΝΘ, [1Π|]. [ν. 3--6. 

8ῃοι ἃ βυῇενγ τυ ἰΔτίοη , αν 48 ᾿ἴ 
ολπιε ἴο ρᾶ588) Δη4 γα Κποῦν. 

ς Εογ τῇϊβ σδιιβε, ἤθη 1 ςουϊά πο 
Ἰοηροῖ ἔογϑεαγ, 1 ξεηῖ ἴο Κπονν γουΓ 
ἐλιτῆ, ἰεδῖ ΟῚ δοπλα πηεδῃβ τῇς τεπΊρτεῦ 
Βᾶνε τεπιρῖεα γοιυ, δηὰ ουγ ἰάδοιγ ὃς 
ἴῃ νδίῃ. 

6 -Βυῖ πονν ννῆεη ΤΙπιοΐδειβ σάπιε 

ἀοβιιηθα ἴο Ὀτίηρ δϑουΐ (51. {υ0ύἱκ6 11. 14). 
Ἄν 6 πᾶν θὲ ἔγυς ἴπαῖ ἴπε6ὶ Δροϑκῖὶο 
νγ5 βροακίπρ ἢ ϑροςῖδὶ τοίδσγοποθ ἴο δ1π|- 
86} (Ε53:.), 1 δδβοιὰ γοῖ Ὀ6 τεπιεπι- 
Ὀογοά (βαῖ διηιοιϊίοη ἰ5, 80 ἴο βρεακ, 186 
ΟΠ γϑ[ ἢ 5 πδῖυγαὶ οοηάϊίίοη. (“1,εἰ α᾿ τς 
ἐαης ἮΘΑΥ {[15.7--- ΒΕΟΡΉγ. ἰπ ἰος.). “Τθε 
Οο5ρεὶ] ἰ5 [ἢ σονοηδηΐ οὕ ἴῃς τοββ᾽" (Ἡ δπιπι.). 
[τ 15 ἴῃ6 δανϊουγ᾽ 5. ῥγοηιδ ἘΞ [Ἑὁδηὴ χυῖ. 13). 
Ἅδη Ηο δά ἀγοϑβοα δῖ. Ρδυὶ [σοι ρῇ Απδηϊλϑ, 
Ης τοϊ]ὰ Ηἰ5 5εγναηῖ ποῖ ἤονν γγοαῖ {πὶηρ8 
ἢς ν»͵β ἴο ἄο, διῖ  ἢονν πλςἢ ἴο 50! γ 
(Αεῖθ ἰχ. 1τ6.) [{ |8, δοοογάϊηνρ ἴο ἴδε 
ἈΡοβῖῖθ, ἴἰῇς ρεγροῖυδὶ ἰδανν οὗ Ηἰβ8. Κίης- 
ἄοχῃ ; ἰξ 5. ρυΐ ἴῃ ἴπ6 ἰοσπὶ οὗ ἃ τηαχίπι δηά 
ἃ αιιοίαίίοη [Παὶ “τοι ΤΏΔΠΥ {τγίδιι]Δ- 
(ἰἸοη5 ἴΐ 5 »μογαδίγ πείφαῦ 70 τῷ ἴο επῖεγ 
ἰηῖο ἴπ6 Κιηράοπι οὗ Οοά. (Αεῖβ χὶν. 21; 
ςἔ, 2 ΤΊπι. Π|. 12). Τ ΠΊρΡΟΓΑΪ ρΓΟΞΡΟΓΙΓΥ 15 ἴῃς 
Ὀ]εβϑίηρς οἵ {πε οἱὰ (ονεπδηΐ. Υεῖ “ἴῃς ρεηΐ] 
οὗ ἴῃς ΗοΙγ ΟΠοβῖ ἰδδοιυγεῖῃ ᾽" ἴῃ ἀςϑοτιθίης 
ἴΠ6 8ΟΥΓΟν 5 γαῖ Γ ἴλη ἴΠπῸ Ἰογβ οὗ [οὐ, δηά 
πε Ῥϑδ]ῖεν 15 ἃ πηαπιδὶ ἔργ ΞΟΥΓοΟυ ΕΓΒ (566 [δ 
ΧΥΊ.; ᾿ναπχεηϊαδζ. [1]. 1.-.13., κιτιλ.). Οογπεὶ, ἃ [,Ὧρ. 
4υοῖθδ ἃ ποῦ]. Ῥᾷϑβᾶρὸ ἔγοπι δθῆφοδ ; (“ Εσος, 
ΡᾶγΓ [260 αἴκηιϊι5 νἱγ ἔοστῖβ σὰπιὶ πιδὶᾶ ἐοττιιηᾶ 
Ἑοτηροβίτιι ; ὁςς6, βρεσϊδουληπι θεὸ αἀἰξημπι. 
Ὠιςαηῖς δὶ ογρο, αἰμηϊδϑιπιὶὶ βαπηὺς ΠΏ θῸ ἰη 
αιυΐδιι5 Ἔχροσίγοῖσ ψφυληπζυπιὶ Πυτηᾶπηα παῖωγα 
ραϊὶ ροβϑοῖ. Ὁ) Βιῖ, βιιγοὶγ, ψ ἢ Π15 βο! ςοη- 
50! ΟἹ 5η 655 δα ῥγιάὸ ἴῃ [Π6 στδηάδισ οὗ μυτηλῃ 
Θηάυγδηποο, ϑοπόςα αῇογάς γαῖθοσ ἃ εοπίγαμ 
ἴο, ἴῃΔη δη "]Ππϑϊγαίίοη οἵ, δῖ, δι). 

4. ον... αὐο ἰοἱά γομ δεΐογε ἐδαΐ «ὐἬε “ῥοιίά 
“767 ἐγ δμα!οη.) ΤΏΘΡΟ 15 ϑοπιοῖηηρ Ὁγος 

εἴς ἴῃ θείης ἴῃ ροβϑοβϑϑίοη οἷ γγεδῖ βεπογαδὶ 
αν, ὑκὸ ταὶ αἵ ἴπ6 εἴοβο οὗ τεσ. 2. Τὸ 2ὁΐ 
ἢ6 ῬγΟΌΔΟΙΪΥ Γοίετβ ἴῃ “" 23ογ ννὲ :ο δ γοιε δεζογε " 
τΑῖμοτ (ἤδη ἴο ραγίουαγ χοῦ ]ε5 δηὰ ρογθθς 
οὐζίοηθ. ὙΠ ΕΥ ἀϊά, πον ονοσ, σοπιθ, δηὰ τῃλὶ 
ΒΡΕΘΟΪΥ (Αςῖβ χν]!. 4, 5--.3)Ψ. 

5. Τὸν {δὶς εαισε, αὐδέη 1 ἐεομ δ πὸ ἰοηφεγ 
ογόεαγσ) Τῆς Αροβίΐς σοβϑυπιοβ ἢ τῆς 
ΟΡΘηϊηρ ννοσγαὰβ οὗ νϑσ. 1, “" Δ δογείοσε ν ῃςῦ 
ννὸ σου]ὰ ηο ἰοηροῦ ἔογυθαγ." 

ἐδε Ἱφρρ6γ.}] ὁ πειράζων, ϑαῖδλῃ (πῴγα, ἰἰ. 
18). Το 54πὶς {Π|6 8 ψίνεη ἴο ἢϊπὶ Υ ϑ8ὶ. 
Μαῖζδεν (ἰν. 3). 

οἱ ἰαδομγ δὲ ἱη υαἰπ.) “11 8 ἃ 5δλὰ τὨϊηξ 
ἴο ἰοδὸ βρίγίτπδὶ Ἰαδουτγ. 

6. νντϊης δῇες Τιπιοῖ γ᾽ Β αγτίναὶ, ἢ} 



“5 Ἐρπ.7. 

ν. 7-13.} 

ἔτοπῃ γοῖι ὑπο υ8, ἀπά Ὀτουρῆϊ υϑ 
δοοά τίἰαϊπρβ οὗ γουγ ἔλτῆ δηά ςδδ- 
ΓΙ. ἀπά τῆδλς γε ἤᾶνε ροοά γεπιεπι- 
Ὀγάπος οὗ υ8 δἰννᾶγβ, ἀδϑί Πρ ΡΥΘΑΙΙΥ 
ἴο 8566 118, 83 γγὙὲ 430 20 “66 γοι!: 

 ῬὙπετγείογε, Ὀγεῖῆγοη, ψγὲ ὙγΈΓΕ 
ςοπηξογῖβα ονεῦ γοι ἰπ ἃ}1 οὖ 4881ς- 
τίοη δηά ἀϊβῖγεββ Ὁγ γουγ ἔφ! : 

8 Εογ πον ψὲ αἾῖνε, ἱξ γε βίδπὰ 
ἔλϑι ἰῃ τῆς [οτγά. 

9 ἔογ ννβαῖ {πδηΚ8 σδηῃ νγὲ γεπάεσ 
ἴο (ὐοά δραίη ἔογ γου, ἔογ ἃ1]] πε ον 
γνΠογο ἢ τγὰὲ ΟΥ̓ (ὉΓ Ὑουγ 584 .κ68 
Ὀείοτε οογ Οοά ; 

ιο Νίρμεο δπὰ ἐδ ργαγίῃρ ὃχ- 

5[]ε ἤότὸ αυἵνεγα ἢ ἸΟΥ͂ (“ τεςεπῆ ρδιάϊο, 
1οῃεστίτηο δηϊπιο," Βεηκ.) 

ἀπά ὀγομσδί τῷ δε φοοὰ εἰάΐηρε 97) 7οων 
ἴμ απά ἰσουε. (εὐαγγελισαμένον ἡμῖν τὴν 
πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην ὑμῶν.) Ἑὐαγγ. ἰ8 ἃ 
“ἐτῃδρηιῆοεηΐ ρῥαγίορ] ς᾽" (45 Βεηροὶ 5475), ηοΐ 
σπουΐ ἃ τεΐσσοηςε ἴο 266 “ χοοὰ πονν8.᾽ 
(ϑεε εὐαγγηλισάμην δικαιοσύνην, Ῥ8. Χ]. 9 

ΕΧΧ.: Ἐ.Ψ3). 
“ΤῊ τἱρῃϊδουβηδθς δἱουά, 

Οσοοά τιάϊηρβ οἵ ρτεαῖ )ογ 1 ἰε]],"--ΑἈΦἀἈΚ 6016.) 

8. ον ποαὺ «υε ἴζυε, "7 γε "Ἰαπα ζω: ἐπὶ ἐδὲ 
1ογ4.1 οῦ πον ννὲ ἴἴνὲ ἱπάθεα, “πυης 
86 ΠΓΠΊ118 Π05 νίνογα, Ἔχρσγοβϑῖνο οὗ ἴῃ δϊρῃεϑῖ 
ΡΙθασυσο. “Μὲ Ἰινο," ἴ 15 τπηδῖῖοσ οὗ ἱπ- 
πηϊῖο ἸΟΥ ἴο ι15᾽ (Ηδιηπιοπά); εἴ. 51. ]ὁΠη 
Χῖν. 19, ἀπὰ “γουγ ΠελΥΐ 5}4}} ᾿ἴνὸ ἴῸσ ευεγ," 
5. χχὶὶ. 26; Ῥβ. οχίχ. 77, δῃὰ ϑ8ῖ. Αυρυίης, 
“Επαγγαῖ. ὕοπίγασέ “1 ἀπε ἀδιὶγ, τ (οΥ. χν. 
41. “Ο νῇδῖ ἃ τΠοσ ποαγῖ ἣθ δά, ννῆο 
γεαγπεὰ οὐϑὺ ἢ15 σμιάσγεπ ἢ δυςῖ αβεςίοη 
1ῃδλῖ ἢδ ςοιι!ὰ 54Υ," ΝΜ ᾿ἴνε, ᾿ἔ γε βἰδηά ἔδϑὶ ἴῃ 
δες 1 οτὰ ᾽" (8. Αηϑεϊπλ). 

10. Δίψδι απά ἀαγ.}] ὙΠ[ῖ5 ἰ5 ποῖ τἤΈΓΕ 
Ἀγρογῦοὶε (ςἕ, 2 Τίπι. 1. 3). [Ι͂ἢ ἴὴ6 Ῥβαὶπηβ, 
ἐηρῃϊ 6 ἃ στεδΐ οπδρῖοσγ, ἴο νος αν 
οἥξδη σοι Γϑ᾽; ( οϑϑρῇ ἀθ Μαλιϑῖγο) ; 566. Ρ5. 
Ἶν. 4) ΧΥ. 3, ΧΙ. 3, 8, ΙΧΧΝ]. 2, 6, ΟΧΙΧ. 52. 

πᾶ »ηιλρόι βέγεοῖ ῤαὶ «αυδίορ ἐς ἰαοῤέγῃφ ἐγ 
γοωγ αι δ ἢ ϑυρρὶν τῖῃ6 ἀεβοίθηοιθς (οΥ 
“Ἰαςκίηρ τηθᾶϑιγοβ," ΒΡ. ΕἸ] ςοῖ) οὗ γουτγ 
ἔτ : οὗ οἡ (ο]088. ἱ, 24. ΤῊΪ5 15 ΄συϊα σοη- 
δἰϑδίεπιὶ ἢ {πΠ6 δοσοιηΐ ἴῃ ἴδε Αςῖβ οὗ 8ῖ. 
Ῥδιι]}5ςοτραγδίνεῖγ Ὀτιο δῖδυ αἵ Τ μοβϑαϊοηΐοᾶ, 
ψΒΙςἢ νου] ἢδνο ργονθηϊοα [86 ἔμ}} ἰηδίγιιο- 
κίοη οὗ ἴῃ6 γουης σδυσγοῦ (Δςεἴβ χυιΐ. 1--το). 

11. Οοά Ηρ» εἰ] ἘἩΐδσ, οἷν 6οὰ, δηά 
ῬαΊΘΣΥ (αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν). 
[1 15 Ὀοδιί ἢ} ἴο ποῖο τῇγοι ἢ ἴΠ 656 ἘΡι51165 
ἴῃ ΒΟΥ ΠΊΔΩΥ σΠαρίογβ ᾿ς δἰγαίη οὗ ἜἘχοσταίίοῃ 

Ι. ΤΗΒΒΘΑΓΟΝΊΑΝΕἝ. 11]. 

ςεςάϊηρῖν τῆδλὲ γα τὰρῆς 566 ΥΟῸΓ 
ἔλςε, δηὰ πιῖρῇς ρεογίεςς τηδὲ ψ Ὡς ἢ 18 
ἰδλοκίηρ 'π γουγ (Δ ἢ ἢ 

Ι1 Νον Οοά Πἰπι5ε]  δηά ουζγ 
ἙΑῖηεσ, ἀπά οἱἵγ [ογὰ [εϑὺ8 (ΟἸἨ γβῖ, 
 ἀΐγεςϊ οἿγ ΨΥ ππῖο γου. 

12 Αῃηά τῇς ΓΝ κε γοῖι ἴο 
ἰποῦθαθα δηά δρδουπά ἴῃ ἴονα οπε 
τονναγά δηοῖῆετγ, δπὰ τονναγὰ 4}]] γιϑρ, 
δνθῇ ἃ5 Ὁ Ἅ τονγαγὰ γοι : 

11 Το τῆς επὰ ἢθ πιᾶὺ 5314 ]15ἢ 
ουν ἢελγῖβ υποἰδιηεαῦὶε ἴῃ ΠΟΙ Π 688 

ζείοτε (ὐοά, ἐνεπ οὐγ ΕΔίμογ, δὲ {δε 
ςοπηίηρ οὗ οὖὐγ [ογὰ |εβιβ (γίϑῖ 
ἢ 4.1} ἢ15 βδἰ πῖβ. 

ἰδ ΒΈΠΕΥ δαγτεά ΕΥ̓ [Π6 βίῃ οὗ ρῥγαγεῖ (οἴ 
ἼΔ655. 1. 11, Ὁ. 23; 1 ΤΏ 688. 1.11, 1ϊ, τό, 111. 
5-ι6). 
πᾶ οὐ 1ογά «9}ὲππ Ορνίς.. Τὰ 6 ἱπιρμογίαηὶ 

ἴο ποῖϊςθ, ἴῃ (ἢ}}8 θαυ δὲ οὔ ἴῃς Αροβίοϊις 
Ἐριβί]θβ, ἰπαΐ Ῥγδαυεσ δπὰὰ δϑριγδίίοη ἃγθ ἢδῖι:- 
ΓΑΪΥ δηθὰ ϑροῃϊδῃθο 5} αἰτοοῖϊοά 20 [6518 ὈῪ 
δῖ. Ρᾳυ]. ὙΠΟγε ἰ5 πὸ (οιμπάξίοη ἴωσγ ΔῪ 
800 ἢ δίδίθπιεπί 845 ἴΠδιὲ “{ΓῸῪ Ὀγίπηίνε δηά 
ΑΡοβίοϊ!ς ὑγδᾶυεγ ἰ8 ἱὨναγ Δ Ὁ 1 Οοὐ ἐῤγοωσ 
ΟὨγκι." ὙΠ “τὺ Ης ἀἰϊγος " Ὀεΐοηξβ ἴο 
ἐρυΣ Ἰογάὰ [6515 ΟἸτιϑί," 25 ννο]} 85 ἴο “"οὺζγ 
Οοά δηὰ Ἐδίπον.ἢ 

ἰγεεί Ομ «ὑ47.0ὴ κατενθύναι, ορίδίϊνο,--- 
ἦτήΔΚο κἰγαίρ ῖ " (Ηδιηπιοηά). 'Γδε ηριίαγ 
ΕΓ ΠΟΓΕ 15 σογίδιἷγ τετηδγκδῦϊθ, ὑγεςθάθα 
ΌΥ ἵννο 5ι10]εςῖ5---“ Οοὐ Η ἰπι56 1 δηὰ ““ουὖγ 
Ιοτὰ [6505 ΟἾγδι." τγοϑςίβεὶγ [ἢ βᾶπὶς ἴθδ- 
[ΓΟ τδσισβ ἰη “δ οἱἷἱἵγ ],οτὰ [ὁδ5ι5 (ἢ τιϑῖ 
ἃπὰ Οοά οὖ Ἐδίποσ Ἴσογλξοτὶ γουγ Πεαγῖβ "ἢ 
2 Τ685. 1). 17Ώ. Το ΕΡί5Ε]6 νυ μος ἢ 5ἴδηάϑβ 
ἢγδῖ ἴῃ ογάευ οὗ [ῖ᾿π|6, 18 ἃ πηᾶπυδὶ οὗὨ ῬταΥΟΣ 
ἴο ΟἸγιϑί--- 866 δ᾽50 2 Τ βοβ58). 1}. τ6. 1 δε 
Ργᾶνεσ νγᾶϑ δου ἀΔηΓ}Ὁ ργαηϊοα (Αςῖβ χχ. ι, 1: 
1 Τιπι. 1. 3). Οη ἴδε ἀορπιαῖὶς Ὀεδγίηρ οὗ 
[15, 866 η)γοδωείίοη. [π ἴδ ψνογὰ “ αϊγοςῖ "ἢ 
ἴπεγο 15 δὴ ὑπάγει γίης ἠοϊοη οὗ ἰδκίηρ οὔ» 
βίδοϊθβϑ οιξδλ οὗ ἴθ ψψΑγ---ΟΥ̓͂ 5Θε4 (ΟΥ̓ ΠΊΠὶ, 
5.0. 

; Α μινομγαῤίο “ῥεεαὶ 
Ἐυὴϊε ΤῊ ταϊττοτ᾽ ἃ τηδοῖ, δαπὰ Ἰοδὰ 
7Ζάγοιρά  γοσβόγοις Βοος." 

(Τεπαγβοπ.) 

- :ὉΥ ἰαπά, “ ἕδγ δάνεηζυγε" ὈΕΠ]Πην {Πόπὶ. 

18. Βια γοι "μα δὲ Ζογά »παξε 1ο ἑμεγεα.δ 
απά αδοισι.) ΤῊς ννοτὰ “γοι ᾿ 5ἴαπάϑ ετῃρῇῃδ- 
{ἰσα}ν αἱ τῆς Ὀερίηπίηρ οὗἁ [5 βοπίδθηςο - τοσγα 
ΘΠ ρ ΠΑ Αγ, νυ βοῃ ννῈ τοπιοηΓ ἴΠ6 ἰπΠιΠ16- 
ἀἰδίο!υ ῥγονίοι5 ννοσὰϑβ (κατευθ. τὴν ὁδὸν ἡμῶν 
πρὸς ὑμᾶς. Ὑμᾶς δὲ ὁ Κ. πλεον. καὶ περισσ΄ν 
ΙΡγδΑΥ ἴπαῖ Ηδ ΠΙΑΥ͂ βπιοοῖῃ ἴδε νΨΑῪΥ νυ ἢ 
«υε ἀσβῖγε ἴο ἴδκε ἴο ζοὼ. Βιιῖ γον----βδίονοσ 



γΣ 1. ΤΗΒΘΘΑΤΟΝΊΙΑΝΞἝ. Ὁ. ἵν. 1--ς3. 

οοσλο5 οὗ τ᾿, ὈὙΒΕΙΒΕΙ ΟἿΤΓ ΨΨΑΥ ὕες τπδάς 
δίγαιῃς ἴο γου, οΥἹ ποΐῖ--ἸΏΔΥ Ηὸ τρᾶκε γου 
ἴπογοάᾶθα δηά δδοιιμπά ! 

ἐπογεῶσε απά αὀομπά.}) ““ ΝΕΑΙΙΥ͂ 5 ποηγ- 
τοι5. Τῆδ ἔΌΠΏΘΥ 5:ρη1ῆε8 ϑρι τυ] ἐπ-᾿ 
ἰαγχεριεηί, ἴῃς ϑεςοηὰ ϑρίγιίιιαὶ σδωράίηες, 
τ Π45 πιοτε οὗ ἃ βυρεσγίδεινα πλθδηϊης " (Βρ. 
ΕἸ]ιοοῖξ, Ρ. 47). 

18. δεΐογε Οοά, ευεη ομγ Εαίδεογ) ΒΒεῖογε 
Ηὰ Ὦο 15 οὖσ σοὰ δηὰ δίδου. 

«υἱὖ αἱ] Ηἱ ταἰπ 1] ἭΜοτε Ἰεγα!ν, “τῆς 
βλὶπῖ5 οἵ Ηἰπι᾽ (τῶν ἁγίων αὐτου). Τ 
ἃΓ6 ἰοοκοά ὕροῦ 845 εἰ δ ΙΔ ΠΥ Ηΐ; (ςξ τὰς 
ψνογά5 οὐἔἁἩ Απηδηΐδθ, τοῖς ἁγιοῖς σου, Ααϑ 
ἷχ. 13). Οη τ1}15 νεῖϑθὲ ἃ 1,20. ΜΕ] δ8γς, 
““ὙὍΤΒῈ Αροβίϊε, 1}} οὗ πὸ δρίγι:, βεσθ ριῖε5 
τοροῖδοσ τπαὰςῇ νυ οι ννᾶ8. σιιρρεβίεὰ Ὁν ἢ 
αβεςξοπ, δηά '5 ποῖ σοἠοέομς αδομὲ «υογάξ, Ὀυὶ 
ἰεανοβ βοὴῆδ ἴο Ὀ6 υπάεγδίοοα ΟΥ ρᾳ556Ὲ5 οὐεσ 
ἴδοῖὰ ἴῃ 5]1εηςς.ἢ 

ΑὨΒΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ οἡ σῦ. 2, 3. 

Ὡ, 8. παρακαλέσαι. .. τὸ μηδένα σαΐνεσθαι, 
ὍΏΕΓΕ παρακ. ρονεγβ τὸ ΨΠῺ ἴδ6 ἰπῇἤπ. 85 
8Π δεεισαίίυε οὐϊεείνυε. Παρακαλεῖν, ἴῃ ἴπ6 
86η86 οὗ δαπηοηϊδῆ, ΘἜΧἤοτῖ, ΓοςοπΊπηοπα, [1845 
ἃ ἄοιδ᾽ε δοουβ8. οὗ ρούϑοηῃ δηὰ τὨϊπρ ἴῃ 
Ν. Τ. (ςἔ 51. υκὲ 11. τ8; δῖ. Μαγκ ν. 
28, 17; Δοῖβ νἱδ. 31: χ Τίπι. νἱ. 2; ΤΙ 
᾿. 11)» ὙΒς ἰηδη. νι  ἀγί., ἰ5 οἴδθη εαυΐϊνδᾶ- 
Ἰεηΐ ἴο ἃ “μόσἠαπένυε, ογυε ΜΜΏΘη ΟἴΠΟΣ ννογά8 

ΓΟΗΑΡΤΕᾺ ΙΝ. 

: Μ͵|Ὡε ἐχλογίρίλ ἑάενε ἐ9 »Ὸ οκε Μογιυαγά ἐπ αἱ 
ΩΡ» ο7 ροσίγε:, 6 ἰσ ἠἐἔσε δον απαά γον, 
9 ἴο ὥνε οκό αμποίλέν, τἰ πα φείοίίν το )οέίστο 
ἐλεεῖν στῦ ὀμείμεις: 13. ἀγα ἰασί ο7) αὐ 19 507.- 
γοτυ »ποάΐζ αἰεί )ον ἐδε σεαά, τ Απμπόάώ τρρεο 
ἑλὲς εἴ ἐχἀογία οι ἐς ἀμηεχδα ἃ ὀγιε ἀ6- 
σεγίδίομ ο7 ἐδέ γεν γεσοη, ἀπά σεκοπα ς052- 
ἐμ οΥ Οἀγίρί Ιο ἡμάρηορέ. 

εἰὐδ ἀὰ ΒΤΗΕΒΜΟΒΕ τἤεη νε 'Βε- 
Ερμα 86 ΕΓἢ γου, Ὀγείδγεη, δπά 'εχ- 

ἃτε λἀ ἀδὰ (30 δεδοῖ, Ὑνίηοσ, Ἀ εἰςδς). ΤᾺς 
Τοδαϊηρ τῷ μηδένα σαίνεσθαι οὗ ἴῃς Τεχὶ 
Κοοορῖ. βθοβ ἰηάοίθηβι ας ἰῇ ΟΥΟΓΥ ΨΩ. 
μᾶς ἢ πὶ. ᾿ὨΡΘΠΙ ΟΒΙΥ ςσοπ͵θοΐυτεβ μηδὲν ἄσα» 
νεσθαι, ἴᾺυ5 Κεοορίηρ ΘΧΑΟΙΪΥ 41} ἴΠ6 Ἰοίίεις. 
ΤῊ τηδαηΐης οὗ ἀσαίνεσθαι ἰ56 σίνεῃ ὉΥ {πε 
Ἰεχσορταρθεβ ἃ5 ἄχθεσθαι, χαλεπῶς φέρειν 
(ςοπηεςῖ. ἢ ἀσάομαι, “ ἴο ἔδεε] ηδυβεδίει.) 

Βογῖ γοώ ὃγ τῆς [μογά εβϑυ5, τῆδι 25 
γε ἢᾶνα γεςοϊνθά οὗ υ μον γε οὐρῆϊ 
ἴο νναὶκ ἂδπὰ ἴο ρ]εαβε (σά, :9 γε 
ὑγου]ἀ ἀρουηά πιοῦε δηά πιοζε. 

2 ἔογ γε Κποὺνν νγδαῖ σοπγπηδηά- 
Ιηοηἴ8 ὰ ρᾶνε γοὰι ΟΥ̓ τῆς [τά 
[εβ8υ8. 

2 ον 1τῃ18 15 τῆε ν}}} οὐ Οοά, 
εὐέπ γουγΓ ϑδποιποδίίοη, τῇδ γε 
8ῃοιυ]α δοϑίδίη ἔτοπι ἐογηϊοδίοῃ : 

ΓΗΑΡ. [Ν.---1. «ὐὐ δεσεεορ γομ.) (ἐρωτῶμεν 
ἴῃ οἰαϑϑῖςδὶ Οὐσθοκ 5ἰσηιῆεβ δ5Κ φυεβίίοηβ. ΤῊΣ 
δεϑβι γοδαϊηρ οὗ [818 υοῦβα ἰ8 : : 

“ἵνα καθῶς παρελάβετε παρ᾽ ἡμῶν τὸ πῶς 
δεῖ ὑμᾶς περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν Θεῷ, καθῶς 
καὶ περιπατεῖτε, ἵνα περισσεύητε μᾶλλον" 
(ΤΊ βεδεηά. 80 Βρ. ΕΠΙςοιΌ. 

 ὙΒΙ5. 56επὶ5 ἴο ξίνε ἴμε ξ]οννῖηρ πιεδη- 
ἴηρ: 

“Ὑνς Ὀοβοθοῖ γοὺ (Ἔνθ 845 γὰ ἤᾶνε στὸ- 
ςεἰνοὰ ἤτοπι (Πὶ8 ἰοςοῦ, υἱΖ., πον γοι ἃΓῸῈ 
δουπὰ ἴο ΚΘΕΡ νναϊκίηρ δηὰ ρθαϑίπρ Οοάλ), 
δνεῆ 88 ἰπάδεα. γε ἀο ἰκθερ ννδϊκίηρ, ἴμαῖ γα 
νου] δρουπά τπιοσὸ δηά πιογο." Δ 18 

ὨΓ]6, ᾿πιτλδὶς ἴδςῖ, 81. Ρδι] 8βϑϑυτηθ5 δηὰ 
ἱπιΡ}168 ἴπαὶ ΠΕ ψεγα δοῖίυδ!ν νναϊκίης Ἰῃ 
(δς τίρῆϊ ννᾶγ. “Ης ἀοα68 ποῖ 5 ΠΡῚῪ οχποτί 
(στὰ ἴο ννδὶκ ἴῆωϑ8, Ὀυϊ ἴο δδϑοιιπά ποῦ δπὰ 
ἴῶοσο. ἍΝΏΘη Ὧδ ρΓ65565 ῥγοσγος Ὀροη ἴδοπι, 
μ6 δἰηῖθ (Ππδῖ (ΠΟῪ γε ΟἹ {πε τοδὰ ; [ὉΓ ἢξ 
ΟἿΪΥ͂ πιᾶκοβ ῥγοργες ΜὮΟ ἢ45 Ὀδζυη ἴο νγαῖκ. 
ΘΟΙΏΣΩΔΓΣΙΪΥ, [15 18 ἴο δα ἴΠΕῚΓ σᾶϑ6 : ἴο τλδῖκα 

ῬΓΌΡΤΟΘ5 ἰὼ ἴῃς ἀοοσίτηας ἩΠΙΓἢ ἘΒΕΥ διᾶτε 
τοοοίνρα " ((αἰνίη). ὙΤΠμὲ ψοσγὰ περισσεύητε 
[45 ἃ εογιραγαίέυε οἰ στϊβοδῆςε. 

Ὡ. «υδαέ εο»ρπαπάσιεη ἢ Τῆς Αροδῖε 
ΘΙΡΙΟΥ̓Β [ἢ]15 ννογὰ ϑοπιενν δὶ ἔγχε ΠΕ ἴὸ 
(ῃ6 Τ βοβϑδὶοηΐδηβ (ἰπΐ. ν. 11: 2 Τ 655. Πἱ. 4) 
6, το, 12). Τὸ ΤΙΠΙΟΙΒΥ͂ ἢς υδὲ8 11 ΒΙπ,ϑοὶῇ 
(. Τίπι. ᾿. 18, νἱ. 13), δηά 145 Ὠὶπι ἔτεα 
0896 ἰἴ ἴο οἴδεοῖβ (1 Τίπι. ἱ. 3, ἷν. τας το 7) 
ΥἹἱ. 17). [{ νου]ὰ 56εοπὶ ἴηι ἤδη τυΓρ ἐἱϊ- 
ΤΕΟΙΥ οὐ δῆδιτα ςοηποοῖοα νυ ἢ τῆς 
τηεηῖ οὗ ἴδε Οἰυγοῦ πὲ ἔγεειὶγ σοπιπγδηάδ. 
Η! 8 νϑσῪ ἰεηάφγηςβϑ ἰ5 πλδ᾽ 6ϑῖ!ς. 

[τ|8 δβίγδηρε ἴο ποίς Μ. δηδπβ ρεγρεῖυδὶ 
γδο ]ατίοπ δηὰ ϑο] σοοηιγδαϊςοη οἡ τὶς συῦ- 
ἦεςῖ -- φοῃβίδμε Υ ἩΙΠΙΠ ἃ δὰ Ρᾶξ68 -- εξ. 
“Ῥλι}]} πηᾶκο8 ἢϊ5 Δυ ΒΟΥ Υ͂ ἔε]ξ νυν ἢ ἃ ἡσπε οὗ 
σωρεγίογί εν ΜΏΙΟΝ “ῥοοξε α8," Ὁ. 216: “ Ηεν 88 
τῆς “γι Ιο γορεί 4}} τς σουϊὰ πᾶτο ᾿οοξωδ 
ἐἶξε »ιασίεν," 8... Ῥαμί, Ὁ. 218. 866 Ὠοῖες οὔ 
ΡΠ δπιοη, ν. 8 δηὰ ν. 21. 

ὁγ δὲ 1Ζογά ὕ2:...}] “6 τχοδης [μα : ἴδε 



ν. 4---ὅ. Ι, ΤΗΒΒΒΑΓΟΝΙΑΝΞΘ. ΙΓ. 719 

οέπος, Ἔνεη 48 ἴπε (ἐπ 68 τυ] ςἢ ἃ ος, ο. 
πον ποῖ οά: Ἄγε, ὁτὲ 

6 Τμαῖ πὸ γμιᾶθ ρὸὼ δεγοπά δπά 1 οσ, ἐὲ 
ἰἀείταυάἀ ΗΒ Ὀτοῖπεγ ἢπ ἀην τδῖζου: ἐμ Η͂ΝΒ 

4 Τμαῖ ἐνεῦῦ οπα οὗ γου 8μου]ὰ 
Κηονν ἢονν ἴο ροββ688 ἢ᾽8 νεβϑ8εὶ ἴῃ 
8ληςτἤολίίοη δηα ἤοποιιγ 

ς Νοῖ ἴῃ τὰς ἰυδῖ οὗ ςοπουρί8- 

τϊηρ5 νοῦ 1 Βανα Τομηηδηθδοα ἅτε ποῖ 
»πἰπε, Ὀὰῖϊ Η;.." 

8. Σὸν ἐῤὶς ἐν ἐδὲ «υἱὲ! οΥΓ Οο4.1 ἢ} ἰδ υϑοὰ 
ἴογ 16 “πεμίγ---ἴοτ ἴπ6 δεὶ οὗἉ νν}}} --ἀπά ἴον 
ἴδε 2ῤέηρ «υἱ]ρά ." γε υοἰϊά ᾽). ἴῃ 8. Πρ- 
ἴυγε “[ἢς Μ}}}} οἵ Οοά ̓" 15 ἔΓε υ ΠΥ υϑεὰ ἴῃ 
(Πς ἰαϑῖ βθῆϑθο. ΤὮυ8β ποτ “ἴδ ν}}} οὗ σοά, 
ΟἿΓ 5δηςτΠοβίοη,᾽" πλθδηβ ἴπαῖ Οὐὗ βαηςίῆςσδ-» 
Ὀοη ἰ5 ἴδμαϊ νος ἢ πιοϑῖ ρίεδϑοβ σοά. Βυΐῖ 
[195 ΠΘΟΘΒΘΑΥΥ 0165 “ νν}}} Ὁ ἢ (86 ἢγεῖ 
86 056 (“ ΟἸγη6 υεὐἕε οϑῖ ἃ νοἰμπέαϊς")). Ῥοδγ- 
δοῃ, [,οςἰ. ΧΧ. "6 νοϊυηΐϊδῖο οἱ. ΜίηοΥ 
ΤΏὮροΪ. νου, 1. 2οό6--2ο7. Τὸ θέλημα σατο 
ἴο θὲ 80 ἰῃα 55 Ὁ] σοπηθοϊοὰ τ τῆς 
Ῥινῖπε νν1}}, οὐ (Βαϊ ΜΜὨΙΓᾺ 5. ψ]]Πεὰ Ὀγ Οοά, 
παι 18 οἰδηάβ δίοης νἱβουΐ ἴῃς δάάποη οὗ 
Οοά (οι. ᾿ϊ. 18), οσοδϑίομ ΪΥ ἄνθη νυ δου 
ἴῃς ἁγίοεῖο (ςἢ οὐκ ἦν θέλημα, “ἰἴ νγ»͵ὰ5 ηοΐ 
Οοὐδβν}} τπαϊ," τ Οοτ. ΧΥϊ. 12). 

“απο βεαλίομ.) “ ἔταταθ οὗ τηϊηά, ΠΟΙΥῪ ἀϊ5- 
Ῥοσιτίου " (ΥΥ̓ δἰεγϊδηά, νἱ. 7.) 

ον δ ἐς ἐῤδὲ «υἱδὶ φ Οοά, γος “απο βεας 
ἐἰοη, ὍΣ.) ἐδαὶ γε «ῥομίά αὐ“ἐαίη.) Ἡς ταρῃ- 
[οΠ8 ϑδῃςἸΠοδίοη σΌΠΕΓΆΪγ, δηὰ πε ρτο- 
ςδϑάβ ἴο ἰηάϊῇςαῖο ἴμδὶ νυ] ς ἢ ννὰ8 (ἢ ργοδίεϑι 
ΘΠΟΙΏΥ ἴο 5δηοιβοδίίοη, ἤθη δηὰ ἴδετσο--- 
(ἢς ,μογπὶεαλοη οὗ μθαίποη σοπηπλυπ 65. [ΕῸΓ 
πε Ἰηϑιηςτῖνε ΨΑΥ ἴῃ Ὡς αὐ Ποδί ΠΕ Ὼ8 
δϑϑοςίδιοα ρωγίγ δῃὰ “απελίγ, οἷ.---- 

““Τυσιο, Ο ταμεῆεείνια σομὰχ 1} 
“ Ἐπειϊὰ," ΧΙ]. 2ς8.] 

81. Ῥδυ] ἰη5᾽5ῖβ, νὰ στεδίῖ βοϊετηη γ, ὈΡΟΏ ἃ 
{ἢ νυν ἢ δὶ νδυίουβ {1Π|68, ουθῇ 1η ἴδ6 
Οδμυγοῖ, 45 Ὀδδη, 1Ε ποῖ ἀεηϊεά, γεῖ δαὶ] 
ζογροϊίεη, τμδξ »»ογαὶ 6ν1}5 ἀγα δἰννδγϑβ υῥἐγμαὶ 
ΕΥ}}15 οὗ ἴμὸ ἤγϑξ τηδρηϊυάθ. [{ 5 σεγίδ!η]ῦ 
ΤΟΠΊΑΓ ΚΑΌΪς ἰδὲ Πεγο, δὰ εἴθε πεσε γορεᾶ- 
τούϊγ, (ἢ ΑΡροβὶὶς ἀοθβ ηοΐ ϑρεαῖ οὗ {815 
οὔσης ἃ8 οὔ δὴ εν ϑοδῦςεῖγ Κηονῃ 
διοης, δηά ᾿{π|6 ἴο ὃς ἔξαγε ὃγ, ἴσγιια. δ6- 
Ἰΐδνογβ, θυ γαῖ Γ 85 οὗ δὴ εν} ποῖ ΟὨΪΥῪ νυ] 6 ]}γ- 
ϑργεδά Ὀυΐ ᾿σογίδίη ἴο 4554} ἰῆεη. Ρτσοῖ. 
]ονεῖς ἤποὶγ 8541γ8: “νμαῖ πὸ 566ΠῚ5 ἴο 
Ῥεπεῖσαϊο ἰ5 ἴπὸ ἰηνναγά πδίυτο οὗ 51η, ποῖ 118 
ουϊννατὰ εἴεςί5. Ενδη 115 σοῃϑεαιδηςε8 ἰῃ 
Δποῖδεσ βιαῖο οὗ θεΐηρ ἄγὲ διιῖ 5:15 ΒΕ}Υ ἰουσποὰ 
ὈΡΟΩ ἰῃ σοτηραγίβοη ἢ ὑπαὶ ἰἰνηρ ἀδδῖῃ 
γΠἸςΓ ἢ [ἴ56] 18. [{ 18 Ὡοΐ πλεΓεὶγ ἃ νἱοα ΟΥ ἃ 
ΟΥπηθ, οὐ ὀνεὴ δὴ οἴφηςε δραϊηδὶ ἴμε ἰανν οὗ 
Οοά, ἴο δ6 Ριυιπίϑῃεα Πέτα ογ βεγεδλῖεσ. [{ἴ [8 
ΠΟΤΕ ἴΠδη ἴἢ15. [{ 15 νυμαῖ πηθη ἴδεὶ φολέῥιίη; 
ποῖ ννῆαϊ 5Π4}} Ὀ6, Ὀυΐ ννβδῖ 18; ἃ ἴοστίθ]α 
ςοηβοϊοιιδηεβθ, ἃ σοϊμμλυηίοη ἢ υηδεθῇ 
Ῥονεῖβ οὗ ον] (55 Υ οἡ “Εἶν}8 ἴῃ ἴῃς 
Ομυγοὶ οὗ [6 Αροβίοϊ!!ςαὶ Αξε, ΕΡἰβῖ]!65 οὗἉ 

δῖ, Ραυϊ, ἴ. Ρ.. 77). Ῥὸογ 8η5 οὗ ἴδε ἤεϑῇ, 85 
οαἰίηρ ἱηῖο 16 νΕΓῪ δεασὲ οὗ Οδηί!ο βοςίδὶ 
[1ς, 566 Αςῖϑ χυ. 19, 20. 

“ονπιεαίίοα.) Μοτε επιρμαῖὶς ἴῃ οί ίηδὶ, 
“δὲ ξοτη!οΔΌΟη,᾽" δς. ἴδαὶ ψθϊοδ γοὺ 566 δἱΪ 
ἃτουῃὰ γου. 

4. ἰο ρου. δὲΣ τυεσ“ε} “ἴο ὲπλ- 
8017 (κτᾶσθαι) Ὧϊ5 ον ἢ ν88801᾽ (ΒΡ. ΕἸ}}- 
οἵδ. [{ πὲ Ὀδεη τυοῖ ἀεραῖοθα τοῖο Γ 
ἴῃς σνεννεἰ ἸΘΓΕ ἰ5 (1) 8 οὐνῇ «υὐῤ2, ΟΥ̓ (2 
Βῖ8 οὐ δοάγ. ἴπ ἔδνοισ οὗ (1) ἃτζό, ἕν 
ἴδε παῖιιγαὶ πιεδηϊηρ οὗ κτᾶσθαι; (Ὁ) [ἢς 
Θρῥοοδίοη οὗ ἢἰ8 οὐη᾿ ἴο [86 ,ογπίεαϊίοι 
7υδῖ βϑροκθὴ οἵ; (ςο) ἴδῃς ἔγαιιὶ δηὰ ονοῦ- 
ΤΟΔΟΠηρ ἄοης ἴο δηοῖμπεοσ (“" δἰβ Ὀτγοίμεσ᾽). 
[Τῆϊ5, δοννενοσ, ψουὰ ΦΡΡΙΥ δαυ δι} ἴο 
ΨΙΟΏΡ ἀοπο ΕΥ̓͂ βεάιυοσίίοη οὐ {6 Ἥκει} (4) 
“ὁ γεβϑοὶ ᾿ βϑοπὴϑ ἴο ἤδνε Ὀδοοπὴα ἃ ΠΟΠΊΠΏΟΩ 
δηὰ υπάογοίοοά [ἐννὶϑὴ δαιήνδιεηΐ ὺγ «υδ 
(δες ϑεβοεϊζρθη οἡ ν. 6). [ΤῆὋ ἰάθα ἰβ8 ἰῃ 
Ῥχγονεοσγῦβ ν. 1:5. Ὑὴὸ ννοσγὰ 15 ποῖ ιἰ86ὰ, 
μοναυεσ, Ὁ 0ΧΧ.] (6) ἴῃς ἰδηρυάρσο οἵ 81. 
Ρεῖεσ ("υπίο ἴδε νν]δ, 85 υηΐο {πὲ «υεαζεν" 
τε εἰ Ἃτ 851. Ῥεῖοσ 1]. 7. (12) ΜΒοάγ, οἡ 
ἴπ6 οἴπεγ πη, 18 [(ἢ6 σοπιποη ἱπιογργεῖδ- 
κίοη, δηὰ ἴπδὶ ρεσῆαρϑ ννῃϊςἢ βιρρεϑῖβ ἐἰ5ο] 
ἴο πιοϑῖ γοδάεγβ. [{ 18 ἃ παίιισγαὶ πηεϊδρθου. 
ΟἸἰσοσο βρθᾶκβθ οὗ ἴποὸ δοώρ 45 “τῶι εἴ τὸ» 
σορίδουϊυπι δηϊπλ}.) δῖ, Βαγῃδθαβ ς 4115 ἴῃ6 
ΒΟΩΥ οὗ [65:18 “16 νεβϑϑεὶ οὗ ἴῃε ϑρίσιι," 
ΟΥΠΟΓΒ τεΐεσ ἴο 2 Οου. ἱν. 7. Βεηροὶ δηά 

Ἐπί Ῥοϊπί ἴο 1 84π|. χχὶ, ς. ὈΣΨΞΠ 9 
(τλε νεοβϑεῖβ οὗ ἴῃς γουηρ πε ᾽). [ἴ ΠΊΔῪ 
Ὀ6 ἀουδίοα, πονενοῦ, ΠΟΙΠΕΓ Σ: [45 ἴδε 
Βυρροβοὰ τῃοδηΐϊηρ. ὙΠΟΓΕ 5 ρογῆΔρ5 50ΠῚ6 
ΒΟ ἢ ΠλΟΪΔΡΠΟΥ ἰῃ Π523), 866 Οεβεη. “1εχ. 
4οο.] Τ ἢε ετοαῖ οδ)εςιοηβ ἴο (πε νον ΠΟ ἢ 
ἸητοΓργοῖβ “ νε 556} 85 “ὙΠ ὲε ἢ γο--- (4) [Πδί ἴῃ 6 
Ἀροβίϊο πιρῆϊ βθοτηἴο δπὐοὶη πηαγτίδξε τροὴ δἰ]; 
(0) τιδῖ {πὸ ἔασῖμοτ ννοσγάβ, “1 8δηςτἰΠοδίίοη,; 
ὅχςο., “ποῖ ἴῃ [ἢ6 Ἰυ5ῖ,᾿ ἄς. νου ]ὰ δεεῖὰ ὑπ8ι}}- 
δὺς [γεῖ τὲ ἔδαγξι δϑιιϑὲβ οὗ Ββοδίῃεηάοιῃ 
γαῖμεῦ ννεάκϑη [ἢ15 Οὐδ) ΠΟ]. 

δ. εὐδίερδ ἀποιυ ποὶ Οοά.] ϑιυδ)εςξίνε πορᾶ- 
ἔνε μή, “ οὗ ψποπὶ ννὰ ᾿οηςεῖνε 45 ποῖ ον" 
ἵπρ Οοάἀ." [Ιρξποτγϑῆςς οὗ Οοὰ ἰ5 ἴπὸ ἑουπίδιη 
οὔ ἱπιρυγίγ, οξ Ἀοπι. 1. 14. “ἸΟοοΚ αἱ ἴδα 
ῬΌΓΙΥ οὗ ἴῃ 6 5ΚΥ, δηὰ Ἰεῖ ἃ ἰοαϊζῃϊηρ ἴὺγ 'πὶ- 
ΡυγῪ ἴλκα μοί ὕροη ἴῃ 66, ετῖος Βεηροὶ. 

Θ. Αποῖδοσ αἀϑρεοῖΐ οὗ ἱπρυσιν 5 ΠΟΓΟ 
εἰνοῃ --ἴὰς ψντοῆρ ἄοπε ἴο οὔθ᾽ β ὑσοΐδμοσ. 
ΤὨΘ ἔογοθ 15 νν6}] Ὄχργοββϑϑὰ : “δῖ Ὧο πηδῇ 
βῃοιιαά ΟΥΑΙ σοπηραβ8 δηά εἰγουχηνεηΐ ἢ 5 
Ὀγοῖβμεσ ἴο οὐϊδιη ἢϊ5 βαβὮΪυ ἰιι5ῖ5." (᾿ ΝΕοο88,. 



Ι. ΤΗΒΒΒΘΑΙΟΝΊΑΝΞἝΒ. ΙΝ. 720 ἴν. 7--9. 

Βέσαυδε τῆδι τπς [μοτὰ ἐς τῇς ἀνεέῆρεῦ 8 εξ τβετγείοτε τμαῖ ᾿ἀεβρίβειῃ, ον 
οὗ 41] ϑβιιςῆ, Ὧἃ85 νγε δὶϑο πᾶνε ἔογε- 
γνλγποα γου δηά ταβιπεά. 

7 ἕογ (σά δῖ ποῖ οδ]]ςἀ 8 υπῖο 
ὈΠΟΪεδη 685, θυζ πηῖο ΠΟΙ 685. 

Ὠοςῖ. δΔηά Ετυά!οη ῸΓ δὴγ Ογιβιίδη Μδη, 
φιοϊεά ὈγΥ Ηδπιπηοπά.) 
ἀςγαμά. (πλεονεκτεῖν) Τῆς ᾿νοσγά ἴῃ οἶδϑ9- 

βῖςδὶ Οτεεκ 15 5 ΠΊΡΙΥ “ ἴο οὈϊδίῃ ποτα," δηά 
ἴσποθ “ἴο εχ]. [Ι͂ὴ {πε ΠΟΧΧ τῆς οἰ δῖ οα] 
ἰάεδ ἰ5 δα ἀεὰ οὗ “ οδίαἰηϊηρ πιογὲ ἐδαπ ἀρ ἡ" 
(Εχεκιοὶ χχὶ! 27: Ηδρακκυκ ᾿᾿. 9). Τ 5 ἰ5 
ἸὨνΑσ Ὁ]. ἰπ ἴ6 ΝΎ. 81. [|βϑγόπὶὸ ἢᾶ5 
Ῥοϊπιεὰ οὐ 5(ΓἸΚίημ]γ {Π6 ϑοτὶ οὗ συσγίεε παῖ 
ἴΠποτΘ 5 ἴῃ δάι)ῖετγ. ὙΤΠῈ ΑΟΝ. 5 Πετε 
υπίογίιπαῖθ.Ό. ΜδηΥ͂ τοδάογα ϑυῦϑιυϊοὸ δη 
ΠΠορ σαὶ ννᾶγηὶπρ ἀρδιηϑί ἀἰβμοποεβῖυ ἰπ ξοπογδὶ 
ἴον ἃ ϑδρεοὶῆῇς δπά ρονεπῖα! ὀοχῃοσγίδιοη ἀρδἰηϑβὶ 
815 οὗ πηριγῖγ. Α [6855 ἱπιρογίδηϊ ἱπδσς- 
ΤΑΟΥ ἴῃ ἴῃς {ταπϑϊαϊίοη οὗ ἴπε ννογὰβ ἐν τῷ 
πράγματι, ΝΝ1}} Ὀ6 ἐοιπά ἴῃ 2 (ογίπιβ. Υἱῖ. τι. 

ἐπ ἄπ ριατ!εγ. ΟΟγδιΥ ποῖ ἴο δ6 ἴγαη5- 
Ἰαϊοὰ ἂς ἰη Α. Ν.; διιῖ “ἴῃ τ 9 πιδίτῖοσ, ἴ6. 
οὗ ννῃϊοἢ 1 πὶ βροακίῃηρ; “ εϊζίηρ ου[κ οὗ Ὠὶπὶ 
τλογε ἴπδη ννῈ 5ῃποι]ὰ ουοὺ μοι." 

ἐῤδε 1ογά 1. δέ ἀρ ΘΟΒΟΘΙΒΙ ΠΩ 41] 
8Ὲ0}.}] ΤῊ 1, οτά--- Οὐχ ἐ-- ἰθ σρες ἤς 4}}Ὁ σὲ- 
ἔεγστεὰ ἴο 45 ἴῃς [υᾶρε. 

ΩΓ «4υε ἹΛΟΥΘΟΥ͂ΘΣ ,ογεαυαγπρα γομ, 7, 
αηπδ ΒΟ ΘΙΔΏΥ αϑἰγηθὰ.} Τῆς ἰαϑὶ ννογά 
866ΠῚ5 ἴο ἢανε ἴΠ6 1Π|Ρ]16 56η586 οὗἁ “νη 655, 
συ τηϊογροϑοα ἱηνοσδίίοη οὗ Οοα δηὰ πηδη,᾽ 
ὙΥ ΙΓ ἢ 15 ΓΘ] ΠΘΠΕΥ Ἔχργοβϑϑθα, (1 ΤΊπι. ν. 21; 
2 ΤΊ πι. 11. 14.) ἵν. 1; 566 Οτπηπὶ, " ΟἸαν. Ν. Τ᾿ 
5.ν.) 6 ρϑοι δ Γ Βο᾽ ΠΥ οὗ ἴῃς ΑΡοΒΕ Ἂς 5 
ἰδησιιᾶσο, αηὰ ἴῆο ἱπιρ θὰ δάϊυταίίοη ἀγίϑθ, ΠΟ 
ἀοιιδι, ἔγοιπ {πε γέαηπὲ νἷθνν οὗ τυοσγαὶ ἱπιρ ΓΙ Υ 
ἴδθη ἢ ἃ σὐσεηῖε σου ΠΥ. 

7. μπίο ππείραπρεις, δίξ μπΐο ῥοϊπε:. 
ἘἈαΐδογ, “ Οοά εϊὰ ποῖ οἱ] 5 (1) ζοσ υη- 
οἰοδῆηό55, δυΐ (5υὉ.---50 1ηδἴ ννὸ 8ῃποι]ὰ ὃ6) 
ἐπ ΠΟ] η655." (1) ον, ἐπί Ττηθδῃ8. “20, μηΐο,᾽ 
οὗ αἱπὶ οὐ επά [ἢ νἱενν (48 ἱπ Οὶ]. γ. 13. (2) 
«5 ῥοΐιπει." τῆς ἐν οὗ τηράϊιπι, εοπίεχίμγε, 
δηά 5ιγτουηάϊης ςοπάϊοη8 οὗ πὸ (Ν Ίποσ, 
“Οτ. στ. ρῖ. πὶ. 8ὶ χίνί!. Ρ. 412; οὗ, Ρ. 416). 

8. ἐβεγεζογε.) ψἈθτθίοσθ 868} (ΒΡ. Ε}1}- 
οοἵἕ) 5ῃουϊὰ οἰδηὰ αἵ ἴπε δορί πηϊηρ οὗ (Π6 
βεηΐθηςθ. ὍΤῆς ἰπΐδγθηςθ 5 Ἰορίςαὶ. 1.Χ,. Οοά 
[5 50 σδ᾽] θὰ 15, ἐδεη ἴο τγεϊεςΐ 15 ἴο τε)εςὶ Οοά. 

δὲ ῥαέ ἐε:» με ΜΝ Μαῖ, οΥΣ ψῇοπι» Βουγ 
ΔΏΒΥΕΙΒ ἤᾶνθ ὕξεη σίνθη. (1) “ἢ τηδῖ ἢδ5 
Ὀεοπ τηρηιὶοηοα ἔγοπι τόσ. 1, “αὶ ΜὩϊςοἢ 
ΙΪ αν πόγὸ ἴδιι τ" (δα. ἢΪ8 οδχβοσγίδιίοη 
ἴο {πεῖγ σοπίπιοα ἀϑυηάδηοσε ἴῃ γσοοά, νεσ. 
1; ἢ᾽5 Τοπιπιδηάβ, ρίνοη ΟΥ̓ ἴπε ἱηβιξῆςο 
οὗ 6818 ΠΠ ππςοῚ ς νοῦ. 2; Οοὐά β ν]}}, (Πρὶν 
δι ΓὈδοδίίοη, ἰῇ δροϊδίηϊπρ ἔγοπιὶ ἔογηΐοδ- 

ἀεβρίβεῖῃ ποῖ τπᾶη. διῖ (σοά, νῆο 
Πα Αἷδο ρίνεπ ὑπῖο 85 ἢὶ5 ΒΟΪΥ 
δρΙτ, 

9 Βυῖξ 5 τουςπίηρ Ὀγοῖβε Ὺ ἰονε 

τἰοῆ, νοσ. 1; ἴδε νοάάρά τοϊδοη, ἢ ἴδ6 
λιυάγταεπε οὗ ΟἸγιβῖ, νεῦ. 6; Οοε β οδὶ]ὶ, υεσ. 
). (2) ΚΑ πιδῃ" υπηάογείοοά --- “δε ψ80 
ἀφδρίϑοιϊῃἢ πη, ἃ τιδὴ ἴῃι.8 τοδοῃίηρ, γε δῦ 
ἀεβρίβοβ, ηοῖ ἃ πηδῃ, δυῖ (οὐ. (1) δῖ. Ρδυ} 5 
“ ροτητηδηάβ," νοῦ. 3. (4) Τῆε “δἰ ίης," 
ἢ 115 ΡΌΓροδα τηθητοηθαὰ μπὲ δῦοτε, τεῦ. 
8. ΤΠΟ ςδοῖοςς νψοιυϊά 566πὶ ἴο [ὲ δεῖνεςῃ 
(1) δηὰ (4). Το ᾿ἰαϑὲ 15 ὑσοῦδοὶυ ἴῃς πιοκρῖ 
οὈνίουϑ δηὰ [6 τηοϑῖ ἰορίςϑὶ, νυ ῃ1]6 (1. ννουϊά 
δεοὰ δοβδί ἴο δηϑννεῦ (0 ἴῃ6 5οἰεπὴῃ δηά 505- 
(αἰποά οἰονδίοη οὗ 18 ψἤοϊο ραβϑαρὸ (“" Ουὶ 
χε βρογηῖϊ, Ννυϊς.). δεὲ Νοῖς δἷ επὰ οἵ 
Παρίου. 

ποί »ιαπ.) Νο ἀοιδῖ, π᾿ Δ υπάοτζοης 
οὗἁὨ ᾿πρ] 1 ἀ τοίογοησθ ἴο ἢΙπησο ἢ παι νιἀυΔ}γ, 
δυῖ υδοα φΟΠΕΓΔΙΪΥ. 

(δας Οοά, «αυὐδοὸο ῥα! αἰο σήυενε ἀπίο κα ΗΜ 
Ἡον ϑρίγ" ἢ [τ ἢὰ8 Ὀεοη πιυςσῇ αἰδεουποοά 
ψ ΠΟΙ οσ {Π6 ραγίςοῖρὶς πεσε δῃοι: ἃ δὲ [η [δὲ 
"ΠΡ Ὸ οΥ Ραξκῖ (δίδοντα, ΟΥ δόντα). [ἴ Πᾶ5 

ἢ Θοιήοεϊυγεὰ τπὰῖ ἴπς ἔοπτιοσ σγοδάιηξ 
ΤΆΔΥ πᾶνε Πδὰ [15 οτἰρίη ἴῃ ἃ δοχ»:α1)ς βοτυρὶς 
δῦουϊζ (ἢς Ἰαῖῖοτ. ὙΤΒῈ ρμᾶϑῖ τ ῆϊ 56επὶ ἴο 
τοϑῖσιςι ἴῃς οδιβίοη οὗ ἴδε ΗΟΪΥ δρίγι ἴο 
(6 τποπηεπῖ ἤθη ἰἴ ννᾶ5 ρουγεςεὶ ὑροη [δὲ 
ΑΡροϑβίϊεβ, οὐ ὑνῆοη ἴῃ Ὑ Βοϑϑδὶ οπ 3η5 γεςεῖνοὰ 
ἴϊ δὲ {ῃεὶγ Βαρίϊβδπῃ. Βιῖ ἴῃς (τυ ἢ οἱ ἰδς 
ςοπίίπυδὶ ννοσκ, {πὸ ὀνοσγείνιπε οὐ ἴῃς ΒΙοβϑεα 
δρίΠῖ, Ι5 ποῖ ἰουοδεὰ ἴῃ [6 5115 ἢϊοϑῖ ἀθετεῖ 
ὈΥ ἴῃς ραϑὶ ρα οῖρίε, “ αὐδο δαί σπεπ," 
ὙΠΟ ἢ 15 (6 {Γὰδ τοδάϊηρ. ἼἢῈ ΑΡροβῖϊε ν85 
ΟὨΪΥ ταϊηκίης οὗ, ἀπά ΟΠΪΥ͂ ἀρρόδίεὰ ἴο, ἴδε 
ἢγϑῖ ρτοαῖ δεῖ οἵ Οοά ἰη ἴδε ϑρίγίζιὰ] ογάοῦ, 
ἰη τῆς ραβδί γειῆ οὕ ἴῃς ΗΟΙ͂Υ ΟΠοβὶ ἴο ἴδοϑβέ 
ψΠο Ὀο]ονοὰ δηὰ νεσὸ Ὀαρί!χεά. 76 οοῃ- 
κἰηιιου5 δαεκίονναὶ οὐ τῃ6 δρίγις ᾿π τῆς ᾿δουΐβ 
οὗ ἴπ6 δι Ὁ] 15 ποῖ ἀδηϊεά, διιΐξ γαῖ πο 85- 
δυπιοά. 866 ἴῃ [ηἰγτοάιυοξίοη ἔοσ ἴδ. Ὀερλπηΐ 
οἵ (Πϊ5 τεχῖ ροῃ Βαρ[ 5π|. 

«υδο ῥα α'0ο.3ὼ ἴῃ δἀάἀπίοη ἰο Η 5 ολ] ηξ 
15 1 ΠΟΙ] Π658. 

δὲς ῥοὶγ ϑρίγ!!. Ὅς ᾿πιεηβεὶν ἀπά ὑππ|ῖ8- 
ὈΑΚΔΌΪΥ Ῥεγσοηαί υδὸ οὗ “Ηἰβ Ηοὶγ ϑριπς " 
Ἠεγο (τὸ Πνεῦμα αὐτοῦ τὸ ἅγιον) ἰ5 ἃ ἔι ΓΒΕ Γ 
ςοπῆστηδεοη οὐ ἴπθ τεδάΐϊηρ “᾿νῆο γατε" 
Τἢε Αροϑβίϊς τλῖηκ5 ἀπά βρεᾶῖϑ, ποῖ 50 τηυςῇ 
οὗ ἴῃ εοπεπμαὶ ρέυὶηρ οἵ τῇς χὶϑΣ οἵ ἴδε 
Ηοὶγ Ομοβῖ, 85 οὔ τμδῖ Οὗ τ πίοι ἰ56 ἴδε 
ΗΟΙΥ ΟΒοβὶ Ηἰπιϑοῖξ. ὙΒὲε εἱᾶ οἵ Ηἰπι ν8Ὸ 
58 ποῖ ΟΥ̓ ἴπε ϑδηςῖβεσ οὗ πιεη, δι ἴδε ΡῈ 
1 ἰνίπε ϑαποῖγ οὐ Οοὐ, ἐππαηςεβ ἰδ ς κυ οἱ 
ἴοσς ψῆο τορυσΐεῖο (6 Αροβιίϊεῖβ ἰεδοδης 
ὈΡοη ΡΌΓΙΥ. Οπε ραββᾶρε ποῖ οἴξῃ, ρεγῃδβϑ, 



ν. 1ο---ἰτ. 

γε πεεά ποῖ ἴῆδὲ 1 νυγῖε υπῖο γοι : 
ἔογ γε γουγϑεῖνεβ ὅγε τδυρῆς οἵ (οά 
ἴο ἶονε οπα δποῖἴδου. 

ΙΟ Απά ἱπάδεἀ γε ἀο ἰξ τονναγὰ ]} 

Ι. ΤΗΒΒΘΒΘΑΙΟΝΊΙΑΝΈ. ἸΡ. 1 

τε Ὀγεῖῆγεη ψ σῇ ἀγα ἵπ 41} Μάδςς- 
ἀοηΐα: ὃδυῖ νγε Ὀεβθεςἢ γου, Ὀτεῖῆγεπ, 
τΠΑῖ γε ᾿πούεδβϑα πλογα δηά πΊογα : 

11 Απᾶ τπαᾶῖ γε βάν ἴο δε αιἰοῖ, 

εἰϊοά οη ἴῃς υιοδζίοη, νν1}}} βῆον 86 αἰ εγεηξ 
ὙΑΥ ἴῃ ψῃϊςἢ Ν. ΤῸ υυιῖεῦθ Ἔχργοββ {Π6Π|- 
86ῖνθβ, πη [ΠΟΥ ἰηΐεηά ἴο 5ρεὰκ [655 
ἀοῇηιῖοὶν οὗΥ̓͂ τῆς ΗΟΙΥ ϑρίτγιι, δηπὰ ἢ ἃ 
δίιδαο οὗ πηδαηϊηρ ῬΌΓΡΟΒΟΙΥ ἰοῆ ἰηἀοτογτηϊηδῖοθ, 
δεΐνοοη τῆς ϑριγι Η ἰπη56} δηά Η!5 ἰηβυθης 68. 
ἴη ορεακίηρ οὗ δίπιθοη, δῖ.ὄ [0Κ6 54γ5 Πνεῦμα 
ἦν ἅγιον ἐπ᾽ αὐτόν (ἴϊ. 25) - Αἰπιοδῖ ἃ5 [ἢ 6 
ΤΟΔη ἴὸ ΘΧρΡΓΕ55 “ ΤΠΕΓΘΟ ννὰ8 ἃ Ξρί γίτιιαὶ ἰῃ- 
βυσηςο Ὀτγοαῖμῃοα οἡ ἢίπι, δπᾶά ἴδαϊ ᾿ηΠυδῆςσθ 
ΠοΙγ." 51. Ρ41:1}}}85 ψογὰβ πόσο, οὐ ἴῃ6 ΠΟΠΊΓΑΙΥ, 
ΑΥ̓͂ δἰπλοϑὲ Ἵηυϊναϊοηῖ ἴο “νΠοΟ Βαῖβ βίνθῃ 
Η!.5 ϑρίτιῖ-- τῃαϊ Η οἷν δρίγίξ "---υπἴο γου." 

μγο γομ.}ἢ (εἰς ὑμᾶς). ὙΤὍὌῇο Ρῥσγεροϑβίξίοη 
ογε ἀοθβ ἢοΐ ΠΊΟΓΟΙΥ 5  σηΕ “ Ἰοςδὶ τηοίοη,᾽" 
Ὀυΐ 18 υδει, 25 δοπηθῖϊ πιο οἰϑοννῆοσο, ν ἢ 
νοτγθ5 οὗ ρ᾽νίηρ “ ἔογ ἴδε ροοὰ;," οἵ “" δάναηϊ- 
ἃξε ν " (566 ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ ΕΡἢ 68. 11. 2; (1058. 
1. 25). 

ὠπίο 15.101 Α. Ψ. Τῇδ τὰς δηά ἔογοι δὶ 
Τοδάϊηρ 15 γαῖποῦ γοῦ, ΤῊ18 845 τυ σἢ ΠΟΤ 
Ῥοϊπῖ ἰῇ ἃ ΠοιίδίοσΥυ ραβϑϑᾶφρε οὐ ργδείιοδὶ 
ἌΡΡροδὶ. [ἴ [48 Ὀδθη βιιρζεβδίοα (δὶ ἴπῸ τῷ 
ΓΑΥ ἴᾶνε ὕδθοῆ ὕτουρῃῖ ἴῃ ΟΥ̓ 5. Γῦ68, 
ἀεςεινεά ὉΥ ἴῃς δρραγεπὶί ρᾶγα}]εῖὶ οὗ δῖ. 
1Κὸ χ. 16 (“ ̓ Ἱπιροχτιηὲ τησπιογο5," ΒΘ. Π6). 
ΤἼς Ἰαϊῖεῦ ρα οὔ [(ἢ6 σνεῦθα τρῆς 6 
Ττοπάογοα Ὀοῖίζογ, “Ἴμαῖ σοἃ ψ8ο ἈΔ.ἢ 4]50 
Εἶἷνοιυ ΞῚ8β8 ΒΟΥ ποδῖ ἀπο γοῦ." 

Θ. πο πεεά οΥ τὶτὶπα ὑπο γου: 20. 
7ε γοῦΌΤΒοΙνοθα αγό Θοἀ-ἴΔαρλ..) Τδιρὴϊ 
οὗ Οοά αᾳὑπῖἴο (εἰς) ἰονίηῆξ οὔθ δηοίμογ: 
εἰς ΘΧργοβϑίημ ἴπ6 δἷἱπὶ δηά σεϑυὶ οὗ (ἢς 
τελοπίης (ἜΠΟΣ πσοίϊδίίοη οὗὨ ἐπα, ΟΥ 5Ι ΓΊΡΙΥ 
οὗ ώ7εεῖ." -- Ηαταπιοηά). Τῆς Αροβῖϊε σεΐουβ 
ΡΓΙΠΛΔΓΙΥ ἴο ἃ ρᾶβϑᾶρε ἰῇ [βδίδῃ, ἃ5 ἰξ ἢδ 
βδαϊά, ““ΟΥαυ'υ΄οόυ τε οὗ ἴῆοβε οὔ ψννῆοπι [δ6 
Ῥγορῃεῖ οὗ οἱά 54:4, “Α]] [ΏΥ οἰ] άγοῃ σα 
ἴδυζηῖ οἵ Οσοά᾽ ([54141} ἰἰν. 13, ΧΧ..Ψ 
Οοτήρᾶτο 5. [|οΐπ ν. 45ς. Ὁῆὴε ἴοπῃ 
(θεοδίδακτοι), ᾿1κΚθ οὖν 1 ,ογάϊπ ννογάβ (διδακτοι 
Θεοῦν, τείουβ ποῖ ΟἹ ἴο ἃ ραγίϊαὶ δηά ἔτγδρ- 
ΤῊΘΗΓΔΓΥ ἰοββοη, θυῖ ἴο ἃ ρΡοϊτηδηθηΐ σοϊδίοη 
Θϑ Δ] 5ηοὰ Ὀεΐνεοη ἴῃς πυπΊδη τη δηά {ἢ 6 
Ὠλνίηο Τοδοθοσ. Ὧν ε ᾶγὸ Ρι}118 81} οὐσ 118 
(Ὠγουρἢ ἰπ τἴῆ6 δεποοὶ οἵ Οοά. [“ ΑἸ] τὰΥ 
οἰ ]άτοπ 5181} ΡῈ ΠῚ) γ192---διδακτούς Θεοῦ 
ΧΧ. [5δϊδὴ ᾿ἰν. 12. Οἕ ΉΡΟΒ “ ΔΙΠΟΠΣ 

ΤᾺΥ ἸΕΑΥΠΕΓΒ᾿᾽" οὐ “ ἀϊδεϊρίε5," [||53414}} ΥἹ1}. 16. 
Ρ8. χεῖν. 12.] ὙΤῆδα ραβϑαρθ 1 Οογ. 1]. 13, 15 
ποῖ ἃ ραγδι οὶ, ἱπαϑιυς 45 ἰξ ϑρθᾶκβ οὗ ἃ 
ὙΠ ΑΡοϑβίϊς γἱἵἴῆ, ὝΠεγο οδὴ δὲ [π||ς 
ουδὲ τπαΐὶ δῖ, Ῥδὺ] 15 Πόσο τεΐδγτίης ἴο ἴῃοϑα 

ψογάβ. οὗ Οὐσγ ἰ ογά, τοσογάςα ἃ ροοά τηδῃῦ 
γεᾶγβ δἤογνναγαβ ὉῪ δῖ. Ϊ]οῆη (χιι. 35), δηά 

αι 7::|.----Ν οι, 111. 

(Πα, Ιοππης ϑαδὴ ᾿ἰν. 112 ἢ τπόπὶ, Π6 
ΒΡΘΔΚ5 οὗ [|ε8085, νῇο ἰδυρῖ τἴΠοπὶ ἴο ἢἰ58 
ἀἸϑοῖριε8, ἃ85 σοά. Τῇ “ οἵ γουγδεῖνθβ᾽ 
(αὐτόι γάρ---ϑ8.. 1 Τῆεβ5. ἱ. 9, ποῖορ) --ἐἀπά 
“ σοάεϊδυρῃς ἢ (“ ἄος! 01] 65 Ὁ οἱ," Νυϊς., 858. 
]οδη νἱ. 45), ΠΥ ννῈ}} ροϊπί ἴο “ἴπ6  ΤἼῆθ9- 
58] ΟΠ ἱΔΠ5 48 ἃ ρεορὶς ἄος!θ, ἀπά αρί ἴο ἴδκο 
[6 ἱπλργεβϑίοἢ ΟΥ̓ Ά πιοϑί ᾿ἰυοΥ σπαγαςῖοσ οὗ 
ΕἸ γι ϑεϊδηιγ." [Δςκβοη, νου κβ, χ. 239. Οἱ, 
αῖϑο ἔογ Οοαάδβ ἠεσεβίηφ, Ῥ8. χεῖν. 12; [θγῈπΠι. 
Χχχὶ. 31, 34; Ηοῦγονβ Ὑἱ[}. 11. « 81. [οῇη 1]. 
21, 26, 27). ΒτοΙΠοΥΥ ἴονο 15 ἃ ραγῖ οὗ γον 
τοοησγαῖθ παίυγο, ομδ οὗ ἴποϑὲ βρίγιίιι] 1πη- 
5[:1ηςἴ8 ΒΟ ἀο ηοΐ ἡεξοά ντιηρ δϑουϊ, ἴοτ 
γε ἅτε γοιυγϑοῖνεβ Οοα-δυρῆῖ ἰηῖο 0. ΨνῸ 
ΤΊΔΥ ὮΘΤΙΟ, 8458 οἴδη ἰη δῖ. [οδπ 8 Ἐρίβϑιϊεβ, Πηά 8 
δι (16 τ γοδα οὗ οοπποϑοίίοηῃ, “ ἃ τοοΐῖ δεῖονν [ἢ6 
δἰγοδηι,," ἰδϑϊεηθὰ ἴο ννϑαΐ ἱπιπιθαϊδίθὶ Υ ργο- 
σθάθβ. Ηδςξ ννὰϑ βροδκίηρ οὗ δά] ῖογυ, οὗ ἱπι- 
Ρυ ΠΥ, οὗἉ τηαῖ νοὶ [ἢ6 νου] δβϑίθοπβ ἐούυε, 
υἵ ψΜΏΪΟΒ 5 580 Ἵὐ6] δηά 50 ἴδἰϑβε. ΤῊ ϊβ8 

Ἰεδάϑβ ἢϊπὶ ἴο βρεαῖκ οὗ ἴσιιςε ἔγαϊθγηδὶ δβδεοτοη. 
(Οὗ ἐμὲ Ερίβίς ἴο ἴδε Ἀοπιδηβ, ννβεγε 81. 
Ρδὺ] ρυΐϊβ “ ὙΠου 5}4]} ποῖ σοπηπῖ δά ΥῪ ἢ 
αἵ τῆς πεδά οὗὨἁ [πε σοπιπηδηἀπιθηῖβ νυ ῃ]οἢ ἅΓῸ 
Γ]ΒΙΙεὰ ΟΥ̓ {πΠ6Ὸ σοηεγαὶ σοτηπιδηά, “Ἢ ΤῆὮοιι 
50} ἰονῈ (ΠΥ ΠΟΘΙ ΡΉΘΟΙΣ 45 ἴΠγ961}. Κλ οπι. 
ΧΙ. το.) Νοῖ οχίσεπιθ ἧσυε, Ὀυΐ ΕΧΙΓΟΠΊΘ 
“εἰδεπεις, 1ῖ5 αἵ ἴῃς σοοῖ οὗ ἱπιρυσίγ. Ετοπὶ 
(1π6 8]56 ἰονε (86 Αροϑί]ϊς ἤεγε ὑγοςεοαβ ἴο 
ἴδε ἴσιο. 

10. “4πώ4 ἱπάεεά γε 4ο 1.1} ΑΥΘ ονοὸσ ἀοὶπα 
ἐς, ἰ. 6. Ἰονίηξ οὔδ δηοίδεσ. 

ἐδαΐ γε ἱπογέῶςο »πογό απ ριογε.)ὴ εἴ. δῦους 
ἵν. τ. 

11. ,Απ4 δαὶ γε «μάν ἰο δὲ φωοί.) “6 
δια ἱτἰου α (εοηίεπά, Ἡ διατηοπα) ἴο ΚθΘΡ 
απὶοῖ" (φιλοτιμεῖσθαι ἡσυχάζειν). “ὙΒοΓα 
15 ἃ ἴτυο «πὰ [2]56 ἀπιϑιτίοπ ; ΡΟ Εἰ 4] 4πι- 
Ὀϊοη ἐχελμάε: κοερίηρ υϊοῖ,... ὙΠΟ ΟΧργο8- 
βίο Τοπίαϊποιἢ ἃ γοπλδγκαῦϊθ ΘΠ Ρ[ 4515, ΟΥ ἃ 
ἔτνος δουπίθῃ, ἔοΓ νἤεγεδϑ αηπ δέ ἑοπ ΠΟΤΩΠΊΟΠΙΪΝ 
ἄοτῃ ρτοπιρῖ πῆθῃ ἴο Ὀ6 τοϑί οβϑὶν, ὅτ ἴῃ {Π6 
ΠΟΠΟΘΓΠΠΊΘηϊ8 ΡΓΟΡΕΙ ἴο οἴποῦβ, ἢς δι οῖἢ 
1ποπὶ ἴο 6 Δηλδ οι {πΠ6 ΘΟΠΙΓΑΣΥ ὙΨΑΥ͂, ἰῃ 
αῇἴοοϊης υἱεῖ, ἀπά δοβίίηθπος ἔγοπὶ οἴδοΓ 
αϑδιγα Ὀεκὶθ Ποῖ οννη." (Βαγτονν, ϑογγῆοη 
ΧΧΙ ΤΒε νυοτγά ἰ5 υϑοά τος {{π|ὲ5 ΟΥ̓ 
5:1, Ῥυ)], αἰνναῦϑβ, ἰἴ 5 τοιλδγκαῦϊο, ἴῃ 4 ροοὰ 
8686 -- ἰῇ [ἢ]5 γ6γβ86 ; οἵ “ ἀιπθιτίοη " ἴο ργεδοὴ 
(ἢς Οοβρεὶ ( οπι. χν. 20); οὗ “ διηθϊτίοη " ἴο 
ρἴοδϑε σοά (2 Οοσ. ν. 9). ΤΊδ ννὰὺ ἰῇ νυβὶοἢ 
5:, Ῥδὺὶ] δε βῆονθβὄ 08 ἃ παίισγαὶ ἱπιριι 56 
τυγηοαά ἰηΐο ἰἴ5 τῖρδι ἀϊτοοςίοη δβῇοτγάβ ἃ ἤπθ 
{Ππϑισδοη οὗ ΒΡ. Βυ ἐγ 8 ἀοςίτηε ἴδ “ γὸ- 

22 



Ὃ 

Δ ἴο ἀο γοῦγῦγ οὐγῆ δυβῖπ658,) ἀπά ἴοὸ 
ννοΚ νὴ γουῦΓ οὐ Ὠδηάβ, 48 ννὲ 
ςοπιηϊδηἀαὰ γοι ; 

12 ΤΠπᾶῖ γε πιᾶὺ νγαὶκ ΠΟΠΕΒΟΪΥ 

Ἰιξίου ἀοεβ ποῖ ἀοιηδπά πον δβεοϊίοηβ, Ὀυϊ 
ΟἿΪΥ οἰαῖπιβ {πε ἀϊγεςσίίοη οὗ ἴποβο ννε δγεδαγ 
δᾶνθ. [,οὐ ἴῃ6 "πα 977 α»ιδίιϊίοπ ρῸ οἡ 511}, 
ὅτε. (ϑεγσγπιοη ΧΙ1]1.) ΤἼϊ5 ἀοοσίπηε 15 6χ- 

ἀεὰ ὃὈγ 81. Αὐυρυδίίης ἴῃ ἃ σπδρῖογ νι ἢ 
15 Ῥεγθδρβ 6 που]εδῖ π᾿ ἢϊ5 ργεαίεβδί ΝΟΥΚ. 
νον. ΤΈΡ οἰθΖοηβ οὗ ἴῆε Ηοὶγ ΟἸγ ννΒο ᾿νε 
δῖον Οοὰά ἔδασ, ἀπ ἄγὸ δι Ὁ οι 5, σσίονο ἀπά 
τΤα͵οῖὶςο ; δηά Ὀεσδυβδο τποὶτ ον [5 σίηῖ, ΠΟῪ 
ἢν 4}} {πεῖγ δθεςιοηϑ5 γρῃς 4150 ᾿ (" ς (ἵν, 
Ὠ) χὶν. 9). “1ἔἴδου νῖ 56 εκ ρβίοσυ, βθὲκ ἃ 
εἴοτγγ, Ὀυϊ οἠα νυ Βιοἢ ἰ5 ᾿ἱπιπγοσγίδὶ."" (5. [οδῃῃ. 
Ομγγϑοϑῖ. “ ἰη [οδηη. ΗἩοχμ]. ΧἸ!. 4, χχίχ, σά 
“ἤη.) 

ἀδερ φμεί. “Νοῖ ρῥγείεαί Ὀυὶ ν»ιογαὶ τοϑβῖ-- 
ἃ (δἰπι, 5 , Τερυ ΑΓ νΥΑΥ οἵ Ῥγοσθδαϊηρ ; 
ΒυῈΓἢ 84 πιοοη 848 ἴῃ6 ἤιδαυθη Ὀοάϊε5 ἀο 
Κοορ, ννῃις ἢ 50 πῖονὸ [Παϊ (ΠΟῪ 566 πὶ ονοσ ἴο 
βίδηα 951|}}, δηδ Ὥδυοῦ ἀϊδίυγ Ὁ οπς δηοῖπογ.ἢ 
(Βασγτον.) 

10 ο γομγ οαὐπ διμίπει5.} ἴο Ὀε, ἃ5 ἴΠ6 
Ἐτέηςἢ ταϊρηϊ 88Υ, “ δῇδιτέβ» Ὀυϊ ψΠἢ πε; 
οαυη αὔαὶν:--- ἴο ἂςῖ {Π]ρ5 ῬΓΟΡΟΣ δηὰ ρεῦ- 
Ὀπεηΐϊ ἴο .5.᾿ 

ο «υογᾷ αυἱὴρ γομγ οαυη ῥαπάι,.)] ὙΠῸ δ γον 
οαυη" (ἰδίαις) οὗ τῆς Τοεχί. ες. 5 οπιῖοά 
ὈΥ πίδηγ -- Τβδοποηά., ΒΡ. ΕἸ] οοῖς, 1 μά οἤτι., 
Ἰονεῖι-- Ὀὰϊ 1 Ὧ48 το οχήεγπαὶ δα ΒΟΥ 
(Α, Ὦ, δ). Απῃά Ιἴ [858 γεαδὶ γῤείογίεα! ἔοτος, 
{π6 ῥαγοποπασίαᾳ νυ {πε ἱπιπηοά δῖον Ῥτο- 
σϑάϊη “ γοωγ οαὐη " (πράσσ. τὰ ἴδια), Ὀεΐηρ 
ποσοῦ Ῥαμης. (ΟΕ τ Οον. ἵν. 12: (ἢς 
τοδάϊηρ ἴῃ Ερἢ68. ἰγ. 28 ἰ5 ἀουδίι}). ὙΠοτε 
18 ἃ ϑρδοῖϊδὶ Ῥγορσιεῖῦγ ἰπ [ἢ18 δαπηοηϊ(οη, 
Ὀοοδιιβο ἰΐ ἰ5 δά ἀγθϑοϑοά ἴο πῆθη ψγῆο ἢδί, 48 
ἰ 'ψψόγο, (αϑϊοὰ οὗ ἴπ6 τνου]ά ἴο σοπὶθ, δηὰ 
βδθθη ἴῃ6 ποτίχοη οὗ δϑαγτῖῆῃ πηοϊτηρ ἱπῖο τῆς 
εἰουάς οὗ τς Αἀνθηῖζ. Αἡ ᾿πάιυϑίτίουϑ σοπὶ- 
ταυη τ, Πκοῖῃς Τ μοϑϑαϊοηΐδηβ, ννοι]Ἱὰ βοδγοοὶῦ 
μᾶνὸ ποοάρά 80 ιγροηΐ δὴ ἀρρθαὶ υηάογ ογάϊ- 
ΠΑΤΥ͂ οἰγουπιδίδηςε5. Τῆς ΝΡ. γοη 6 γ5 ψνΕ]] -- 
«ἘΠ τείχη ὩΘρΟῖ πὶ ἀρδῖ]8, οἴ ΟΡΕΓΕσΊηὶ 
τηδηΐθυβ τενχὶ,." --- 818 5115 τηδηδι18 40}15- 
ηιτις ορογεῖυτ.""---Αεἰςῇς, " Οοπηπι. ΟΥΙϊ, Ἰὴ 1. 

12. Τα τϑϑι}]ξ οὗ [15 {Π{π οὗ βιυάϊεά αυϊεῖ- 
Ὧ655, ΤΏΔΗΪΥ τοϑιγι στο ἴο ΤΠ ΟΙΓ οὐ 0151} 655, 
Δηἃ φρεογβοηδὶ ψοσκ ἢ {ΠεΓ ον Βαηάϑ, 
νου 6 ἐνοίοϊ ἁ, (1) Α [δ τννκ ν Ὠις ἢ 
ψουϊά 6 γϑαὶγ αἀϊρσηϊβοά «πὰ Ὀδοοιηη 
(ϑοοοταΐη 17," εὐσχημόνως, ΒΡ. ΕἸ]Πςοῖΐ 
ἰονναγάς ἴἤοθ6 ψηῸ νοῦ γοῖ οιι5]ἀς ἴδ6 
σοιηπηπίοη οὗ τΠ6 ΟΒυτγοῆ. 2) ΤΟ 
ΡΥΟΡρΟΓ ἱπάερεπάδσπος ννδῖο ἢ ὑνου]Ἱά οχοιηρὶ 
ποπὶ ἴτοπὶ ἃ ἀορτδάϊηρ ποοὰ οὗ ΔῃῪ "παρ᾿: 
Αἰπι5. (μηδενὸς χρείαν ἔχητε). [Οὐ [ἴδ6 

Ι, ΤΗΕΒΒΘΒΘΑΤΟΝΤΑΝ. ΙΓ. ἷν. 12---12. 

τονναγὰ τῆεπὶ τῆλ ἀγὸ σιτποι, ἀπά 
ἐμαὶ γε τὰν Ὦλνε ἰᾶςκ ' οὗ ποτῃϊηρ. 

182 Βιῖ 1 ψουϊὰά ποῖ ἢᾶνε γοιῖι το πὴ 
θὲ Ἱρπογδηῖ, Ὀὑγεΐδγεη, Ἴοποεγηΐηρ 

ΠοηϑίϑιεποΥ οὗὁἩ ἴδε νεῦβὲ στῇ Οὐ 1 οτὰ 8 
[οδοδίηρ, 5εὲ Ομγγϑβοσῖ. οὐ 8ῖ. [οῇη υἱ. 27, 
Ηοπι!. ΧΙΕΙ͂Ν. 8:1. Ῥδὺὶ ἰ5 δά ἀγεβϑίῃβ ἃ 
Ῥορυϊαϊϊοη ἰΔγοὶγ ςοτϊηροβεὰ οὗ ἰαδογίουϑ 
ννΟγΚηηθη δηά τηθομᾶπῖοβ. Ης εἰΐεγβ ἰηΐο 
{μεῖγ βρίγι ςσοπιρὶεἴεῖϊγ. [Ιἢ τη15 ρᾶϑϑδξε ἃ 
ΒΟΙΙ65 οὗ Ἰά645, νος ἢ ψνογὸ ἐογείσῃ ἴο ἰδς 
τπουρῆῖ οὗ τῆς οἷά Οτοοκ ννογ]ά, Ὀυῖ ψῃςὶ 
ΔΓῸ ἴἢ6 νϑΎῪ [πὸ οὗ πιοάογῃ ῥτορτεϑβ, βηά 
{Παῖς βαποίίοη ἰη τῆς Νὸνν Τοσῖ. (ὅ6ε [πίἴτο- 
ἀυςζοη ἴο {Π15 Ερ!51:16.}ὺ Οἰαγεία! Δρρ]]οδῦοη 
ἴο ἔγδάε ; Ἰυάϊςϊοι!δ ΘΟΟΠΟΙΠΥ͂ ; ΠοΠΟὺΓ δηά 
86] τοβρεςῖ, ἑουπάθα ἀροῦ πε Ἰαθουσ ᾿νΒῖ ἢ 
τηδοβ5 [πε ἢαηάβ δαγὰ δηά ἤΟΓΩΥ ; ΤὨΔΠΙΥ ἴῃ" 
ἀεροηάσηςο; δὲ τεοορηϊδοὰ ἴῃ ἴπεθο ἵνο 
ΥΈΓβΈβ. ὙΤΏΉΘΓΟ ἰ8 δὴ ἀρρεαΐ ἴο [ἢ 5θῆϑε οὗ 
ἸηἀΔιιδιτίαὶ Βοποὺῦ ἰῃ ἴδε ἸΟΗΥ ννογά “ ὃ86- 
ΘΟΙΔῚ ΔἸ," ἀπὰ ἰὴ (ἢ6 παϊργουὰ ἔγεοάουι 
οὗἁ “δαῪανίῃβ ποϑὰ οὗὁὨ πὸ το" (ΓΑῖθΕΓ 
(ἴδῃ ποίδίησ, Α. Ν.). 1 ννᾶ8 80 υπάετοτοοά 
Ὁγ δ8(. [ἐγοπῖθ. “ὙΤΏΘΥ ἃγὸ ΒΏΔΓΡΙΥ ςεπϑιστοά 
Ὀεοδυδε (ΠΟΥ ΡῸ τοιιηᾶ ἰαΪγ ἔτγοπι ἤοιπε ἴο 
ἢοιι86, Ἔχροοζίης ἑοοά ἔτοπι οἴμεγβ, ν"Ἐ}]|ῸῈ ἘΠΕΥ͂ 
ΓΥ ἴο πιᾶκο [ΒΘ ϑοῖνεβ ΡΤ δ ]6 ἴο ἐδὲν βέγοα 
από ἐδαὶ (τἰηπσμί), ἀπά Ἰοιπρε δὺυουϊ τεροτῖ- 
ἴῃς γ μδ 5 σοιηρς οἡ δεῖς δηὰ ἔπεσε" (΄ (ὐοπιπὶ. 
ἴῃ Οδ]αΐ.᾽ 1.18. 11. 8ρ. 11.). 

18. ΝῪΕ «υομἹά ποὶ βαυε γοι 0 δὲ ἱσπιογαπὶ.) 
Α ,»νρωώα βοταενδῖ ἔτεα θη} υϑεὰ ὃγ 51. 
Ῥαιϊ ἴο ο81} διϊθητ!οὴ ἴο ἃ ποῖν β8ι:0)6ςῖ 7ι51 
ἱητγοάυςοά. (Ε οπι. ;. 13, χί. 25: 1 Οὐοτ. χ. 1, 
ΧΙ. 1: 2 ΟὐοΥ. ἱ. 8). Τῆς ἰπκ οὗ ἰγδηϑιτοη 
ογο, ἴῆ6 ““τοοῖ δοῖΐον ἴΠ6 5ἴσγθδπι,᾽" 5 ὙΟΓΥ͂ 
(οηάοῦ ἂηά Ὀοδιτδι. ὙὉηὸ ραγασταρῃ 1υ5ὶ 
ςοποϊυάοά (νν. 9, 12) [Γοαῖβ οὗ ἴ[ῃδλι ὈΓΟΙΠΕΤΙΥ͂ 
Ἰονς νυ δῖος ἢ τγὯ8 4 ρατί οὗ ἴπε ἢδνν ϑρίγιτιδὶ 
᾿ξ ἴῃ σοι. ὙΠῸ ἀεδά ἅγὸ ποῖ ἑογμοίϊεῃ 
ΌΥ ΟἸγίϑιίδη δοαγῖβ. ΕΟ γι ϑιίδη ““ ὈΓΟΙΒΕΠΥ͂ 
Ἰονθ" ἱπο]υάο5 ἰονο ἔοσ, ἀπά ᾿δοιρῆϊ οὗ, ἴποδὲ 
ὙΠῸ 5166 0 ἴῃ [6805. ΤῊΪϊβ ἰ5 ἰηάϊ!ςαῖοα ὈΥ (ὃς 
ὙΟΥΥ οτάεγ δηά βεαυδῆςε οὗ [Π1|5 ΕΡιϑίϊς. 

εοπεεγπίησ ἐβέηι τυδίοεδ ἀγὸ αείγερ.} “ὙΒεπὶ 
(δαῖ τὸ «ἰκερίης." Βρ. ΕἸΠοοῖῖ, ψἢο τεδάϑ 
κοιμωμένων ἃ’ 7 Α, ΒΒ, Νὰ, νὴ [,Δςἢηλ.), 
ονοῖς, ἅς... [ἰ ἰ8 ρΡγοῦΔΟΪΥ Ὀεϊῖου ἴο ἴγδῃϑ9- 
ἴδ “(Βοπὶ ἰπαἴ ἂτ ζ8411601: (ΟΣ δ δ ́ Υο ζ81165) 

8Δ6100}," δῃηά ἴο τοδὰ (ἢ ρῬογίοςϊ ραγίςιρὶς 
(κεκοιμημένων) ἢ (ἢς Τοχῖ. ες. (1) Τῆς 
νογδ, ἐγοαυθ ΠΥ υδεὰ οὗἉἩ ἴῃς 5]εθρ οἵ ἴῃς 18" 
ἔι] ἀοραγίοά --- σοτιῈ “οαγέδοη τἰπλ65 ἴῃ ἴπ6 ΝΕΥ 
Τοϑῖ. (586 Βγυογ 8 (οποογά.᾽ ἢ. 5οο) ---ἰ5 οὔτδ 
ΟΠΪΥ υιϑϑὰ ἴῃ τῆς ργεϑεπῖ, δαπὰ ἴπδη δι μογίεαὶν 
(τ ον. χὶ. 39). “Ὑ6 βδογεὰ νντιζεγϑβ, σοπιραγς 
ἱπρ ὈΥ̓͂ ἃ δοδιιῖδι] εὐ ροπιίσαν τῆς ἀεδὰ ψἱὰ 
{ποβεῖπαΐ 56 ρ, εοασέση ν υβε τῆς ρταῖ., [6 80 Υ,, 
ΟΓ ἴῃς ρνΗ-., ἀχοθρίης ὁπα γαῖποσ οὔϑοιγε ρ69- 

Τ ον, σέ 



νυ. 14-.1.5.} 

[ἢεπὶ ψ ῃοἢ τὲ δϑίεερ, ἴα γε 8ογ- 
τον ποῖ, Ἔενεῇ 45 οἵπειβ ψῃϊοῆ ἢδνε 
ΠΟ δορς. 

14 Εογ Τῇ ννε δεϊϊενε τῆλς εβ808 
ἀϊεὰ δηὰά τοϑα ἂἃρδῖπ, Ἔενεὴ 80 ἴἢεηὶ 

δαρε (: Ο(οτ. χὶ. 1ο). ΤῊΣ 58πὶ6ὸ ΨΥ οὗ βροακίηρς 
15. αἶϑο υϑ0υ8] ψῖἢ τῆς 1,ΧΧ, (5δ18 ἢ ΧἸΙΙ. 17, 
κιτιλ.)." (Κείςδο, “οιηπι. Οὐ. 11. 340,341.) 
(2) Βυῖϊ ἴδε ρότγίδοεϊ μοῦ 4190 5θεπὶ5 ἴο 
τιθεῖ ἴδε οχαςῖ ροϊηῖ νυϊοῖν δῖ. Ρδυϊ μαὰ ἴῃ 
νίεν. Ηἰ5 οδ͵εςῖ ἢονν 18 ἴο 5ρεᾶκ οὗ 1δοβϑδὲ 
νὴῆο ΨΕΓΕ ἰγοδὰυ ἀεδὰ νη 5ὲ ἢς πδὰ ὕδθη 
την : ψγν80 ννογα ἴῃ [ἢ σοηάϊίίοη οὗ ἀδδίἢ 
αἵ {παῖ Ππ|6, θασδι56 (ΠΟΥ πδὰ δίγεδαυ ραϑϑθὰ 
Γπγουρῇ {πο δεῖ οὗ ἀγίηγ. [{ ννᾶ58 οοῃοοσζηϊης 
50 ΓΟ ἢ Ἐ5ρεΟ Δ} }}γ [Πδΐ, 50 ἕδὰσ 458 ννὸ σδῇ )άρο, {πὸ 
ὙΠ οββδ)οπίδηβ μδὰ ἀϊγοςῖν δϑκεά ἃ ηιυεϑίίοῃ : 
(πουρῖ, οὗ σουγϑο, 4}} (μδὶ δῖ. Ρδὺϊ 8ᾶγ8 οἵ 
ἴποϑε αὐγεαάν ἀξεαα ψουὰ δὲ υπάεγϑϊοοά ἴο 
ΘΌΡΙΥ ἴο 4|] ννῆο 584]} ἀϊθ, Ἄἐνθῇ π|}} (Ὡς βοοοηά 
δήνεπῖ οὗ ἴῃς δου]. Βωυῖ ἴο ἴᾶνε δϑϑογίθα (ἢ}85 
ἴο ἴΠ6 ῥγεβϑεηΐ οὐ ἔυϊιιγε νου] ϑοδυσοὶν Πᾶνα 
(ἢ 54π|6 ἀο]Ἰσ ΟΥ̓ ΟΥ ροννεσ. ὙΠὸ ηυρσϑίίοη 
ν 48--- Τ Βοδο, ΟΣ ἀδᾶσ οηδϑ, ννῆο δατε δ θη 
δϑίθορ, ῆο ἄγε ἐεαά, αὶ οὗ τποπ}" Τα 
Ὠαΐυγαὶ δηθννοῦ ἴῃ τορίγίηρς νου] ποῖ τίη, 
-τ 45 ἴο ἴποβδο ννῇο ἄγε σἰκερίην,"-- 580 ῥὑσο- 
ῬΕΙΥ͂, 45 1Π.8---- 85 ἴο ἴῆοβϑο ννῦο δαύε ζαδεη 
ααἰοορ, οἵ “Ὦοπὶ γοι 45Κ. ΕΟΥ ΓΕΆϑΟΠ5 
ὙΠΙΟΝ ΤΔΥ ἤᾶνα ἰεὰ 58. τῖρε8 ἴο πιᾶκα ἴδε 
σἤᾶγρο, 566 οιοδα ἴῃ ἰος. Οης οὗ ἴδπο6ϑὲ 18 
δῖ ΓΙ Κίηρ. “ΤΟ 50ΠῚ6 5.σῖθε5 (ἢ6 ὕγεβ. ψουἹὰ 
ῬΓΟΌΔΟΪΙΥ ἀρΡΡΟᾶΓ ποῦ ἰῃ δοσογάδηςε ψ]ἢ 
ἰεηδογ (ΟΝ γιβδζίαη ἔδθοϊηρ. Βυΐ (δο86 ψῇο 
ἣδνς ΘΗ͂Ι 115 πιογίαὶ 1 ἀο ποῖ σϑᾶβθ ἴο οδχιϑῖ, 
δυΐϊ ἀτὸ ΟΠΪῪ τοϑίίης ἰῇ ἃ ϑννεεῖ βίεερ, ἢ ἃ 
οογίδίη ἢορε οὗ ᾿ἰνίηρ δραίη." 

ἔυεν ἂς οἰδέεγ.) Τὰ0 οἴδποτπ, ἔμο τοϑῖ, 
8ς. ἴῃς ᾿εδίποη (80 ΕΡδι68. 11. 3). 

αυδίεῦ ῥαυε ποῖ δοῤῥε.}) Ὑῆε 5υδ)εςῖίινα 
ησραιϊνο μή, “οὗ ννῆοπι, 5 ἃ οἶδλββϑ, ννὸ Ὁοῃ- 
«εἶνε παῖ ἴπὸν πᾶν ηοΐ Πορο." (866 (6 ἀδ- 
δοϊδίηρ ραβϑϑαροβ, Ρ]αί. " Ρῃαά.᾽ ό4ᾳ ; ὙΠοοςΣ. 
16}} ἵν. 42: Οδίυ]]5, ν. 4; [νυςσζγεῖ, 11, 942.) 

14. ον 1ἢ νγεὲ δ6]]ενς ---β ννὸ 4550 ΓΘ ΪΥ ἀο 
(εἰ γὰρ πιστεύομεν)---ἴαῖ [6518 οηςε ἔἴοτ 8]]} 
ἀἰοα δηά τοβο, ευύθῆ 80 150 (81:10. καὶ πιστεύειν 
δεῖ, οΥ πὸ 16), φῦ ἃτο δοιπά ἰο δεϊίσυε ἐδαΐ 
πεπὶ νῆο ἤᾶνα δεν αἰ 10 εἰφοῤ ἐδγοισ ὁ ὕει, 
Οοὰ νἹ}] Ἰεδὰ ἢ Η πὶ. 

ἐδερι ὙἘῸ ἈδΔνΥΘ ὕὉθθ0π5 ᾿ἰδἰἱὰ ἴο0 6160} 
ἘΕσοῦρὮ 598π8.}]ὺ Νοῖ Δ55Ό γε) “ἴποβο τἴμδὲ 
βίθορ ἐῤγομσὸ ὕεσις, ὈὉΥ οσςαβίοη οὗ Ηἰπι, ἔοῦ 
ΟΠ ΓΙ ἘΔ Υ}5 5 Κα, ΠΊΔΓΓΥΓΒ " (Η πηπιοηά δηά 
ΟἾΒΕΓΒ); ΠΟΙ “1 [6805 ; δι [Π6 »ιεδέαογίαϊ 
διὰ, [ῃο5. ννῆο Τῆγουρὴ ΗΠ ἄγε “ΤΠ δο- 
ςσοιυπίοα 85 “ 5ἰεερίηρ ᾽" (Βρ. ΕἸ]Πσοῖτ). 866 
ἢ]15 ἐχοο]]θηΐ ποῖθ, δπὰ {πὸ γοδϑοῃϑ ρίνθη ἴῃ 1ἴ 
ἴοσ σοηπθοϊίηρ “Ζόγοισ εν " ΜὮ “ ἴποβς 

Ι. ΤΗΕΘΘΑΓΟΝΙΑΝΡ, ΙΝ. 

αἶδο νη ϊο ἢ 5]εαρ ἴῃ 6805 νψὶ., (σοά 
Ὀτγίηρ ψν ἢ ἢ πη. 

Ις Εογ τῆῖ5 νγὲ 84Υ υηῖο γοὺ ὉΥ͂ 
τῆς ψνοτγὰ οὗ τῆς [,ογά, τπᾶῖ ψψε ψῇηϊοὴ 
ἃΓῈ δἰῖνε σπά τϑπγδῖη τπῖο τῆς σοηπγίπρ; 

ΨΠῸ ἰᾶνς ὕθθη ἰδίὰ ἴο 5ἰεερ, σγαῖμοῦ τῆδη 
ντ τς [Ο] ον νεγῦ, “ νν}}]} Ὀτης τὰτουζὰ 
[6511.5.᾿ 

Οοά «υἱἱ! Ἰοαὰἃ ευἱδ Ηΐ»..ἢ ἄξει. Βεοῃξ., 
Ὀεδυ τ} 7γ: “ΧΑ ἰεπάοσ ψογά, υϑεὰ οὗ ἴπε 
᾿νῖηρ." (1 ἀδφηοῖεβ “ Ὀγιησίηρ νυν ἢ Οἷς 88 ἃ 
ςοπιρδηΐοη,"  Τίπι. ἱν. 11). -Ο,, ἔοσ ἴῃς 
τβοιρῆ, (6 οἷοδο οὗ [πε 481 Ρ5]πὶ, “" Ης 
Ψ}}] βαάδ τῷ [ποῖ π2ο, Ὀυϊ ὠπίο απά } οὐδγ 
Τεαι " (58. χν. 14) Ννᾶε 5που]ὰ ποῖ ἔδιὶ 
ἴο ποῖΐοθ, ψ τῇ Βοης., πονν, ΟΥ̓ 4 Ὀοδυδι 
ἰηϊεγοδδηρς, ἀεαΐῥ ἰδ ᾿οΓο, 185 οἴεπ, ργοαϊοδῖεα 
οὗ ὕει; «ἰκορ, οὗ δείευεγ: (τ (οΥ. χν. 3, 
6-ι8, 1ο-- 51). 

15. Τὸν δἰ: αὐῊ “7 “210 γοΐ ἷὰ δὲ «αὐογαὰ 
97 δὲ 1ογά) (ἐν λόγῳ Κυρίον). Τδε 
“ονριωία ἴου ἃ ὕὲνν τενεϊδίίοηο. Ὑπε ΓΧΧ 50 
{τδηβἰαῖεβ [ΠῚ ἽΔἽΞ (1 Κίηρβ χν. 35). Νὸ 
ἀουδὲ [τ 15 δη δϑϑουίίοῃ οἵ Ὄὀχρύοβϑβϑ ἰπϑρίγα- 
(ἴοη ἴῃ {18 οᾶϑθ, πὰ ΠΊΔΥ δὲ ἔδιγὶν Ῥδᾶγδ- 
Ῥμωϑβεά, 85 Μ. βθηδη 88 ἄοης, “μα 1 
δρεδκΚ ἴο Υοὺ ἰ5 45 ἰξ ἴῃς 1 ογὰ 54ἰἀ [ἰ ἴο γου;. 
(( ϑαίηϊ Ρδι)], Ρ. 250.) 

«ὐε «υδίε αγὲ αἰξυε από γεριαὶπ.}] 3372.---ἼἾ 
18 ἱπιροσίδηϊ ἤθσο ἴο οὔβεγυς ἴμδί ἴῃ Αροϑβῖ!θ 
Ἰδλῆσυᾶρε βμῃουϊὰ ποῖ δ6 ρεάδητίςδι!υ γεϑισιςϊςά, 
8ἃ8 ᾿ἢ “«ὑε᾽ ΜΕΙΕ ΠΟΟΘΘΘΑΓΥ ἴο ὃς ἴδίκθη 
᾿τεγαῖν. [{ 15 [Ὡς Ὀτοδά, ἐπλοϊοηδὶ, ἱπλαρὶπᾶ- 
ἴνο, ποῖ {πε γοϑιγςϊοα δηά μἰδίοσίς 8] ςυε---[ἢθ 
«υὐε, Ὡοῖ οὗ πὶπι νν πο δϑϑοςδίοϑ ᾿ἰπιϑ6 1 ἢ 
50ΠΊ6 δος! ἀθηΐδὶ] δηὰ δγθιγαγγ οἶδ88, θυϊ οὗ Π!πὶ 
ΨοῸ δεϊίενοβ πη [6 “ Ηοἷγ Οδίδμοϊις (δυγςῇ, 
τὴς σοιηπλιηΐοη οὗ 5δίηϊβ"--ἴῇε «“ὐε οὗ 8 
ἴτυς πιεπιῦενῦ οὗ ἴπ6 ϑυρογηδίυγαὶ! σΟΠλΠΊΠΠΙΥ. 
Ηδ υυντὴ ὴϊοβ 48 ἃ ἰἰνίηρς πιᾶη ἴο Ἰἰνίη ΠΊΘΠ, 
δοπι ἴδε ρΡοϊηϊ οὗ νίενν οὗ ἱπτπιᾶῖς σοτηπηι- 
ῃἰοη ἢ ἴποῖὰ ; τ τΠδὲ ργορδεῖς ὝΡΕΩΙΣ 
σἢ τὴ ΟΒυτγςοῇ οἵ ἴῃς ἔιτυγα νυν] οἢ πιᾶκὸβ 
ὨὶβΒ ρυΐθο5 ἴσου ἱπ υηΐϊδοη ψ ἴΠ6 ΨνΠοΪ6 
νναϊτπηρ Οοπρτγοραδίίοη οὗ {πὸ τεάφεπιεά, Ηες 
Ριιῖ5 ΠΙπιβ οὶ ἴῃ ἴπ6 ϑᾶπιὸ δἴττὐἀ6 ἡ ἢ ἴΠο568 
ὙΠῸ 58}4}} Ὀὸ αἰϊΐνε δἱ {6 Οτοαῖ Δάνεπῖ. “ΑἹ] 
(αἴ ἃγὸ αἷϊνθο οὔ οαγῖῃ, ἃ5 ὸ ΠΟῪ δΓο." 
(ΗΠ πιπιοπά.) ϑροδκιηρ 45 ἴδε πιοιίμρίθος 
οὗ ἃ μεπογδίϊοη ννῃϊοῖ, {κὸ φαςὴ οὗ 115 5116- 
ΟΟ550Γ85, Γοργοβοηῖβ ἴθοϑα ννῇο 5}}4}} ἤηδΠΥ 6 
αἰῖνε δῖ ἴῆς 1 ογαὰ 5 σογηίηρ ; ἢ6 58γ5 αὐε---ἶυδ, 
(6 υίη, ἴθ ΚΓ συέν (οἱ περιλειπόμενοι). 
Δ ογάς Τοτηροιπάρα νὰ περί δᾶνς ἴῃς 
566η56 ΟὗἨ ἐΟΥΟΓ δηά δδονυς, ὕδθσδιιθα ἴπαϊ 
ΜΠϊςἢ ρΌΕ5 γομπά Δηγιθίπρ ἀο68 ποῖ Ὀεϊοπρ ἴο 
τ, Ὀυϊ 1168 ομσἑάς 11) 566 Οτίπηπι. "1,6χ. Ν. Τ᾿ 
Ῥ. 344); “1ὲ5 γτύϑογνέβ " (Ἀθηδη). Ὅπῆὲ νοτὰ 
ΤΆΔΥ ποῖ δὲ ψἰμπουῖΐ ὑπ πες οὗ εδάπεβϑ 
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οὗ τῆς [,μοτὰ 5}}} ποῖ ργενεπῖ {πεπὶ 
ὙΏΙΟἢ ἅγε δϑίεερ. 

Ι6 Εογ τῆε [,οτά Πιπλβο]  5}4|} 
ἀεβςεηὰ ἔτοπι ἤδᾶνεὲπ ἢ 4 βῃουῖΐ, 
ἢ τῃ6 νοῖσε οὗ τῆς ἀγοπδηρεῖ, δηά 
ἢ τῆς ττυπὶρ οὗ (ὐοά : «πὰ τῆς 
ἀεδά ἴῃ (ἸἾ γίϑυ 514]} τίϑα ἢγβ: 

ἙΠΟΝ ρεσνδάοβ δποῖποσ σοπῃηρουπά οὗ λείπω. 
(Εογ καταλείπειν ἴῃ ἴπ6 ρῥδίῃεϊ!ς ϑθῆϑε οἵ 
ὦ ραν ὈδὨϊηά, δἰοῆθ ἰὴ ἴῃς ννοσὶ ἃ, 566 
σωῤγα ΟἹ 1]. 1). ὍΠϊ8 ννουϊὰ 6 ᾿ἴ΄η δυδῖι6 
ΒΔΙΤΉΟΗΥ ἢ Π6 οὔ͵οοῖ νι οἢ 81. Ρὺὶ πδά 
ἴῃ νίενψ. ὍΤῇδ ἔδρασγ ννβϊοἢ τῃῇ6 ΤἼἢοβϑδ] οΠἸΔη8 
᾿δά ἴον {Πεὶγ Ὀε]ονεα οὔ θ5 νν85, ἰἜδδῖ (Π6Ὺ στρ ῆϊ 
Πᾶνα βιιβογεα βδοπὴθ ἰοβϑϑβ. ὙΠΟΥ ρῥἰτιο τἤθπὶ 
Ὀεοδυδε ΤΕΥ ψνεσῈ ἴἄκεπ. ΒΥ τ 18 ἴννῖσο- 
τοροδϊοα ννογάὰ, ἴῃς ραϊμοῖίς γοΐγαϊη οὐ {818 
ΟΠ ἀογΡΙΪ ἄγρα (νν. 15, 17) 81. Ρδι}} βθθπὶβ ἴο 
58 Υ---Νοῖ ΠΟΥ ἅτε ἴο ὃὲ ριτἰοὰ, ἘἈδίθεγ ννὲ 
ὙΠῸ ἀγὸ ἰοίς ονυϑσ, θᾶ νπδουΐῖ ἴῆθπὶ ἴῃ ἴπὸ 
ννοσ] ἁ. [ΙΕ ΈΠοΓο 15 ΔΩΥ ἰθαυϊηρ οἱ ἰη [86 σά56, 
1 15 ννγὲ ΨὴΟ ἃγο ἰεβ ομζ, ηοΐῖ ἴΠ6γ. Α5 ἴο {πὸ 
ἔπ Ῥαγίς!ρ.--ἰῃς ,ογ δ Αἀνθπῖ δνῸΓ 
ΤΊΠΡ5 ἃ ργεβοηΐ ἴθηβε ἴο ἴῃε Αροβίϊεἶβ 1108. 
ἌΝ δῖ. Ρεῖογ 5 ἰδηριιαρο, Αςῖβ χ. 42.) “ ἢε ἐν 
αὐτός ἐστιν ὁ ὡρισμένος. . . κριτὴς) τὰς 
Οοά-οτγάαϊπεά ἡυάρ6." 

σῥαδ ἱπ πο χὶβο χὸ ὈΘζοΣΘ ἐῤους ἐδαὶ ἈΦ ῪΘ 
Ὅθθῃ 1αϊὰ [0 5190Ρ9.)]}] [π πὸ ψίβθ (ἴΠ6 
ἀουδὶθ πορϑῖνθ); ρὸ Ὀθζοσθ (φθάσωμεν). 
Οη (ἢ6 δοσ. ςοπὶ. ἔογ ξυΐυγα ἰπ ἘΠῚ ὑποδς- 
ἰδῖη δηά ἱπάθῆπίῖο, 566 Ὑν ποῦ, “στγ. Οτ. 8 Ιχ. 
ΗἩδιηπιοηα 5 Γοπάογιηρ, “541 ἢν πὸ σάς-ξ 
τ μζι ἢ 97" 53εθπὴβ8 ἴοο ἀδοϊάθα!γ ργοπουηορά, 
Τπουρ δυο ἃ ομδάθ οὗ 1βοιρῆϊ μργοῦδΟΪΥ 
πηάογ 68 τπ6 νγογά. “6 5841} ποῖ ΟἿἱὺ ποῖ 
τοίση 'π βίοσυ σψιουΐζ τἤθτ ννῆο ἃγὰ ἰαϊά ἴο 
δίθερ, δυιῖ ννὸ 5384}} ποῖ ὄυύθῆ ρὸ δεΐόγε ἴθ πὶ ἴο 
τοοεῖ Οἢγ5ι." (Ε838:) ννε 584}} ποῖ 45η1)- 
εἰραίε ἴχοϑο γῆ πανὸ ΓΑ] ] 6 Δϑῖθθρ ; ἐ.ς. 5ῃ4]]} 
ποῖ δγγίυθ τήογε 40} ΚΙΥ ἴο σοτηπιυηΐοη νυν τἢ 
ΟἸγῖβῖ, ΠΟΥ ἢᾶνε δῇ ΘΑ ] ΘΓ ἐπ]ογηηθηΐ οὗ ὑθθδι!- 
ἴυἀδ ; ννῈ 504}} ηοῖ ἢᾶνς ἴμ6 δάἀνδηΐδρο οὗ [ῃϑῖω 
ΌΥ οπο ροϊάδθῃ ἤουγ οὗὨ (ἢ γίδια Ῥσγεβθῆςα. 

16. ὁ 1Ζογά ῥὶγιαε}] Ἧς, τλ9 Τοσχὰ, 
ΤΒογε 5 στοδῖ αἰ ρΉ ΠΥ ἴῃ [6 ννογ8 (αὐτὸς ὁ 
Κύριος). ΟἈἷΥΥ(ἁ 2 ΤΆε58. ἰϊ. 16. 

“ῥα ἀδεοοπά ον δεανεη. Βεῖζεσ ἴο τεϊδίη 
1ῃ6 ογάάθσ ἴῃ ἴδε οτἱρίπαὶ: “"ὙΨῚ0Ὲ ἃ δβδμοῦῖ, 
νὰ ΑΥΟΒαΙ κ61᾽ 5 σοΐοθ, ἀπά νὰ ὑσαωΡ 
οὗ αοἀ, 5}4}} ἀεβοθηά ἔγοπι ἤεανθη." 

«υἱ1.} ἐν, οἵ Δοςοτῃρδηϊπηοπῖ, ςοησοπηϊδηοδ. 

α «ῥομ!.} ΜΝ τα 4 ΟΥὙ οὗ σοτηπιαηά γἱηρίηρ 
ἴοσῃ, ἱκὸ ἰῃδῖ οὗ ἴἢ6 φσϑῆθσδὶ οὗ ἃ ρτοδὶ 
ἈΓΤΙΩΥ͂. 

«υἱήρ ἀγεβαησεῖ “υοἱο..}] ΜΕ σδῆ ΟΠΙΥ͂ ῥγοὸ- 
ΒΌΔΟΙΥ τοῖο ἴο δὲ, [υάε,ν. 9. Εογ ἀϊογεηῖ 
ΟΓΥεΓ8 οὗ δπροῖβ, 5εὲ6 (Σοἱ ϑ8. 1. 16. 

Ι,͵ ΤΗΕΒΒΘΑΠΟΝΙΆΑΝΘ. ΙΓ. [ν. τό---τ8, 

17 ΤΠεη νὰ ψ Ὡϊσἢ ἃγα αἷϊνε σϑπά 
Γεπιδίη 504} 6 σαυρῆς πρ᾽ τορεῖμογ 
ἢ τἢεπλ ἴῃ τῆς οἰοιά5, ἴο τπηεεῖ τῇς 
Γ,οτά ἴῃ τῆς δἱγ: δηὰ 80 8ὴ4]] ννε Ἔνεῦ 
δε ἢ τῆς [μοτὰ. ᾿ὰ 

18 ὙΝοτγείοτγε 'σοπγίοτξ ομς δποῖδοζ ἀνε 
νυ ἢ 656 ννοσάβ. 

«υἱὲ ἐδο ἱσιρηρ 9 Οοά Νοῖ Ηενγαὶξς, 
“ Οοσ', ττυτηρεῖ, 1δογείογε στεαῖ:;" (Βεηρεὶ), 
δυῖ (ἢ6 (γυπηρεῖ ρογίδιηϊης ἴο Οοά, δηὰ υϑεὰ 
ἴη Οοὐδβ 5ογνῖσθ. (Ἃε “ Πᾶγρϑ οὗ Οσοά," ρος 
χν. 2.) Ἦν τδῪ {δίηκ οὗ Εχοά. χίχ. 6 : ᾿5. 
ΧΙΝΠ. ς ῳ 6 στοδῖ ἰγυπιροῖ᾽) ; [54]. χχυ!. 11; 
Ζθοοδᾶγ. ΙΧ. 14. ὙΠΟΓΟ 15 ΠΟ τεΐογεησςε ἴο ἴῃς 
εκαυὶε εϑειναὶ υ86ὲ οὗ γυπηρεῖβ (Νυπιδ. χ. Σ: 
ΧΧΧΙ. 6; οϑβῆῇ. ἱ. 1). γε σδῃ ΟΠΪΥ φοϊηϊ ἴο 
δῖ. Ρδυ}᾽5 δεβογίίοῃ, ψ ἢ ᾿ἴ5 πιοσὲ ετηρδζις Γο- 
ΘΓ ΙοΙ--“ δὲ [86 ἰΔϑῖ ΓυΡ ; ἕοσ πε τΓυτηρεῖ 
54}} δου (1 Οογ. χν. ς2). δῖ. Μαῖϊ(. χχῖν. 11, 
5 ΡῬΟΓΠΔΡ5 ποῖ ΦΧΔΟΙΥ Ῥάγα]} 16]. (8566 Βίϑδορ 
ΕἸΠοοῖ 5 σοιπηργοβθοὰ δηάὰ σευογεπίῖδὶ ποῖε, 
Ῥ. 66.) 

““Ταυθᾶ ταϊγυπὶ ΒΡΑΓρΡ ΘΠ 5 ΞΟΠΌΤΩ 
ῬῸΙῚ βερυ ϊοῆγα τορι μα πὶ 
Ο(ορεῖ οἴηποβ δηΐς ΤὨσοηυπι.᾽ἢ 

(δες ποῖε δἵ ἴδε οηὰ οὗ τε σπαρῖεσγ.) 

ἐδε ἀεαά ἱπ Οῤγσέ “δαὶ γδε ψσ 1.1] 881 Ῥαὺυ] 
ΟἿΪΥ ἀεαὶβ ποῦ ἢ ἴῃς τεβυστοςοη οἵ [ἂς 
7,1, 88 ἴῃ τ (ον. χυ.---ἢγοεί, "ἴθ θ ἢγϑὶ δοῖ οἵ 
[86 ἰαϑί στεδῖ ἀγαπηδ.ἢ 

17. «τὦ «υῤίοδ αγε αἶδυε.1] ἈΝ ΠΟΥ ἴΔγ5 ἴΐ 
ἄοννῃ ἴμαῖ ἴῃς 4υδ]Ποδίίοη δηηεχοα τὸ ἴδε 
“ (644 1η [86 Ἰαϑξ εἰἶδιιϑε -- " πὶ Οῤγι "--ἰβ 
σλττιοὰ οἡ ΕΥ̓͂ ἴπε σοηϊΓαβὶ ἴο [Π1|5; 50 (δῖ 
“ἐν ὸ ψηϊοῦ ἅγὲ ᾿ἰνίηρ" (ϑυῦ. “25 Οδγι" 
ΔΏΞΥΜΟΙΒ ἴο “ἴῃς ἀεδὰ ἐπ Οὐγί" (γν. 16}. 
(νίποσ, " Οσ. Οτ. Ρ. 111. 55. χχ. Ὁ. 147.) Οη ἴδε 
ννογάβ, "" ψὨὶοἢ ἄγ Δ[|ῖν6 δῃηἋ σεηδιη," 96ς 
Ὠοῖβ σωῥγω, Υ. 1ς. 

“ῥα δὲ ἐαμσδὲ μὸ 'π οἹου ἃ 8.}] “ΒΥ 5οπὶε 
ἸΠΏΘΓ ροννεσ, ἰπηδῖα ἴῃ ἴδε τεροπεγαῖς "- 
(Ε560υ5). 
ἐαμσ δὲ ααυα (βϑάτηθ ψογάϑ ἢ Αςῖβ νὴ[. 1-. 

ΤΠ ϑριγιῖ οὔἴπο 1, οτὰ ἐσεσδέ νυ ΡῺ}]Ρ"-- 
“ΤῊΘ Αροϑβί]ε ϑ5εεπὶβ ἴο ἀθοΐδγε [ἢ ϑοπὶλδ δὲ ἴῃ ε 
Ιμοτὰ 8 Αἀνεοηΐϊ νν1}} ποῖ ἀϊς ; Ὀυῖ, θεϊηρ ἑουπά 
αἰϊνθ, νν}}} δυά άση]}} Ὀ6 σπδηρεα ἱηῖο ἴδε 1πὸ. 
τογίδ Υ ν ςοἢ ἰ5 σίνεη ἴο ἴπΠ6 ΟἾΒΟΓ 5διηῖδ, 
πα ἐαμσδὲ σαυαῦ ἐπ εἰομάς νὰ το. Οἰξη 
85 ἰδνο 1πουρῆϊ ΟΥ̓ΘΥ ἴδθ56 ννογάϑ, 1 σουϊά 
ὭΘΥΘΙ ἔοστη ΔΠΥ͂ Οἴπου ορὶπίοῃ οὗ τδμεῖὶσ πιϑδη- 
ἴῃ." 51. Αὔὐρυκί. "Αἀ τογίδπι φυξϑῖ. Π ]ο}.᾿ 
ΤἬ5 ΤΊΔΥ Ὀθᾶγ προη ἴδε ἰγδηϑίδίοπϑ οὗ Εποςὶ 
δηὰ ΕἸ7]4ἢ. (δῖ. Ηἴεγσοη. Ερίϑί. ὁ: ; Ῥεάγθοῃ 
οη " ὑτερά;, Ασί χὶ. ρ. 588.) 

1ο »ιεεὶ ἐδὲ ]ιογάῖ ἐπ ρὲ αἰγσ ἢ] Ὅῆὲ Αροϑβίϊε 
ἄοοθβ ποῖ ϑρεακ οὗ οἴ ποσ θαγῖἢ ΟΥ̓ ἢδδύδῃ 85 
[6 ἢγϑί τηθεϊηρ-οᾶςε οὗ (με ᾿νὴρ δηά ἀελὰ 



ν. 1---2. 

νυ ἢ τποὶγ Τ,οτάὰ, Ὀυὶϊ οἵ ἴπο αὐνρ. ὌὙΠὸ αἱγ 8 
Ὡοῖ ἴο ὃς {πεὶγ δϑϊάϊηρ-ρῖδοοθ. Ἐδίμον 581. 
Ῥδὶ εἰϑοννῇογο ἄρρθᾶγβ ἴο βδηςίίοη ἴμο [ἐν]5ἢ 
ἰάεα οὗ ἴῃε δἷἱγ θείη δῃη ἀπιρὶς βρᾶςς τεηδηϊεὰ 
ὡΝ 61] 5ρίγι 8.0. (866 Μογοσ οἡ Ερῃβδϑ. 1ϊ. 2.) 

ἤθγα 566 Ππ|5 ἴο δὲ ποῖδίηρ ἴῃ ἴπ6 ργορηδηῖ 
Ὦχον οἵ (Π]5 ἀνγῆι! ρᾶϑϑαρὸ δραίηϑθί Οἵἷγ τἢ- 
ἀἰογϑιδηάίηνς τδαῖ {πὸ ξοῦ]γ, δυϑοϊνθά, ἄγε γαρί 
ΝΑῚ ἃῦονες ἃ58 λ59655015 οἵ ἴῃς [υάριηθηῖ 
(Ρϑαὶϊπὶ οχὶῖχ. ο; 2 ὅογ. νἱ. 3, 6)---ἴ ον ἰὴ 
ΤΩΔΏΥ οἰοιιά8, Ηα ῥγε-επιπεπί ἴῃ πο. (Οἱ τὰς 
»ἰμναὶ “οἰουά5," δῖ. Μεῖί. χχῖν. 20; χχυὶ. δ4; 
51. Μαγκ Χμ. λό: χὶν. 62; τ Τ 658. ἱν. 17; ΜΠ} 
τῆς πφωαν, 51. ΓὺΚῸ χχὶ. 17. 866 4]50 Αςῖβ 
Ϊ. 9, “4 εἰομά τοςοῖνοὶ Η πὶ, δηὰ “530}} 50 
ςοΠπΊΘ, ἴῃ Π|Κὸ ΠΔΠΉΘΥ 85 γε πᾶῦα 8εεη Ηἰπὶ ρῸ 
Ἰηῖο Ηδρδδνοη."---Ἰδιά. ν. αι. 

18. ᾿δεγεζογε κορ  ΟΓΙ ομό ἀποῖδεγ «υἱΐδ 
ἐδειε «υογά.ὺ] Α {|| πιογὰ πὰ 200 γοδγβ 
δῇοῦ τε Εριϑῖ]ὶς αγγινθὰ δ [15 αδϑιπαίίοη, 
δεν [Πποιϑαπά ρεορὶς νγετα ρὰυΐ ἴο ἀφαϊῆ ἰῇ 
π6 εἴτα αδἵ ΤἈἢδββδίοπίςα, νη ἴἤγοθ 
ὨουΓ5, ὈΥ ογάθσ οὗ ἴπ6ὸ Επηρεγοσ Τμεοάοβίιι5 
(Α.Ρ. 389). Οὗ {18 Ὠϊάδου πιᾶββϑᾶοσῦε οὔθ 

Ι,͵ ΤΗΒΒΘΑΤΟΝΙΑΝΞΘ. ΡΥ. 

ταοϑὲ τουςδίηρ ἀποοάοϊς 15 τοϊά (5[. Απιῦγοβ. 
Ερ. ς1). [9 ποι] ἴο βϑιρροβε ἴπαΐ (656 
ννογάβ, λἀ ἀγοβϑοὰ ἴο ἴποϑο ννῃο δὰ Ἰἰνοὰ ἴῃ 
(Π6 5δπὶ|6 βροῖ ὈΥ ἴπε σγεδῖ Αροβίὶς οἵ (6 
Οδπί]ο5, πᾶ ἤᾶνα Πδά ὉΠΑΓ ΡΟΝ Γ ἴο 
οοπηογί ἴῃς δεγοανοά ρθορὶο οὗ Τ βοβϑδι οηΐο ἡ 
ον ἴῃεβ6 ἴδεῖβ, ληά ἔοσ ἴῃς πιαρηιῆοεηῖΐ ορίϑούς 
οὗ ἴδε οχοϊυδίοη οὗ Τμοοάοβίυβ ἔγοπι ἴῃς 
Ομδυγοῖ αἵ Μιίδη Ὀγ δῖ. Απιῦγοβο, 5εὲὲ 80Ζο- 
τλθη. νἱὶ. 2ς, ἀπά (τῆς Ὀοδιι 411 υδίοη ἰη 
Ογγϑοσῖ. 1} Μαῖϊ. Ηοπιὶ].᾽ 8, 2.6. Οπὲ 
Οἴμοσ ἢἰδίογίςδι δεβϑοοίδίίοα, ἰῇ (ἢ 8 ἰ1- 
δίδηςς ἃ οοηίγαβί, ΠΊΑΥ͂ ὉὈ6 ποίεάὰ. Οἰςεγο 
ντοῖς οης ἰείίες---ἰοηἄεγ δηὰ ραίδμοζις, ἰῃ 
ϑρίῖς οὗ ἴδε δἰπηοϑὲ ἢγϑίθγιοδὶ νϑπεπηθπος οὗ 
Ραϑϑιοηδῖο ρτίεῦ ὈΥ ΨΒΙΟΔ ᾿ἴ 15 ἀϊδῆσυγοι---ῖο 
ἴποϑς ννῆο ννεγε ἀδαγοβῖ ἴο ἢϊπι. ΟΥ̓ ἢΪ5 βορεβ 
οὗ τϑ.υηίοη οπ δαγῖδ πε δῆ ΟΠΪΥ 540, ὙΠ 
[λια σις Γοσιρηδιίοη, “ ΗΖε ποπ σι ἐπὶ πισπε 
ποιίγα." ΤἸῸ Ἰαϑὲ ψοτγὰ οὗ {παϊ ἰεϊἴοσγ οὗ ἀθ- 
ΒΡΑΙΓ ἰ5 πε παπὶὲ οὗ [πὸ “ΠΥ ἔτοπι ννμῖοῖ ἰξ 
νν 25 ἠαἰο ---Τειαἱοπίοα. (ΑΕ. ΤΌ] .5, Γεγεπίς, 
Τα] οἷα, εἰ ΕἸσεγοηὶ 5ι118." Οἷς. “ Ερίϑι. δὰ 
Ἐδπι.᾽ χὶν. 2). 

ΑὈΠΘὈΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕῈΘ οὐ σὺ. 8, τό. 

8. ἀθετῶ---Ἰῖῖ. το τεηάθσ δηγιῃΐηρς ἄθετον--- 
τὴς πορδῖνο οὗ [δῖ ννδιςὴ 15 ἤχϑά δηά ογάογεά 
(θετόν). Α58 δρρίἰθά ἴο ἃ ἐῤίησ, ἰἴ 8. Ὀοϑβί 
τεηάογοα ὉΥ 5οπιὲ ννογὰ Ἔχργοϑϑηρ ,,υγατίον 
ΟΓ γχεῤμάϊα!οπ (εἶ. 51. [νυΚὲ νἱ!. 10; Οαδ]αῖ. 1". 
21); 85 Δρρ θα ἴο ἃ 2εγεοπ, ἰἴ ΧΡ τ 5565 ἐσρ αὶ, 
εοπίοπιρί (560 Οτπιηι. ὁ ΟἾαν. Ν. Τ᾽ Ρ. 9). 

16. ΟΥ̓ 411] ἴμ6 ϑοϊθπίη δϑϑοςϊδί!οη5 (οῃ- 
πεοοίοα 118 ἴδε νεῦβθ, ἔενν σὴ ϑγρᾶβ8 186 
[οἸ]οννηρ, τοοογάθα ἰῇ ΤΊΔΠΥ οἵ [πε ἔογεϊρῃ 
ΡᾶΡροῖβ οὗ ἴὲ ἀαγ. Αἱ (Π6 δαγίμαυδκο οὗ 
Μδπηη14 (1863), ἴπε οαἰποάγαὶ ἔ6}} ᾿ροη ἴπ6 
ΟἸΟΓΩΥ δπὰ σοηρτομαίϊίἼοη. ΤὨς πιὰλ55 οὗ σγιΐϊη 
ονογῃθδὰ δηά δγουηά ἴῃς ἀοοπιδα 855 ]αρὸ 
γγλβ Κορὶ ἴογ ἃ ἘΠῚΘ ἔγοπι Ἵγυβηίηρ ἀονη 
ὉΡοη ἴποπι ΟΥ̓ Ξοπὶς ΘΟ ΑΓ Υ οὗἨ ςοηβίγιο- 
(ἰοη. ὍΠοβα ουϊϑιάς ες δὺϊθ ἴο μθᾶγ τυῆδῖ 

ΓΟΗΑΡΤῈΚΝΒ Ρν. 

1 “Ἴε φνοκεκάίείλ ἐπ 1Δς γογρ: ἀφεγίβησοη οὗ 
Οὐγεῦς ἐονεῃν ἰο ἡμάρυπεπί, νό ἀκα σίυείἀ α᾽}- 
σε: γέχώῤι, 23 αμαά :ὁ9 εορμεῤμαίιἁ ἀξ ἐῥέτίζο. 

γνΔ8 ΡΟΪηρ Οὐ ἰῃ ἴπε σδυτοῖ, ψπουῖ τῆς 
515 ῃηϊ6ϑῖ ροβϑι Ὁ} ΠΥ οὗὨ ςἰαγίηρ ἀνναῦ ἴΠ6 Γυΐη8, 
ΟΓΥ οὗ αἰάϊῆηηρ ἴποδε νη, ἀροη νποπὶ (ἢ6 
Ου ] απ πλιιϑὲ ον] ἀΘΉἘΠῪ {4}} Ὀεΐοτε ἰοπς. Α 
ἴονν ἀδὸρ 0855 νοῖςς, ἀοιιδῖ1655 τηδὶ οὔ ἴῃς ὑγεβϑῖ 
οἸἸδΠειδύηρ, ννᾶ8 ποαγὰ υζίετίηρ ἴῆ6 ννογάϑ, 
“ Β]οβϑοά δγὲ (πε ἀθδὰ {παῖ ἀϊε πη ἴῃς ἴ,ογά. 
Α5 τ}}5 ϑόηΐθηποθ Ἴδπὶθ ἔοσίῃ, ἴῃς τυ ἰτυᾶς 
Ὀυγϑῖ ᾿ηἴο ἃ ραϑβϑϑίοη οἵ ἴθαγβ, μον ννὰ5 5800ῃ 
οδοκεά. ΕῸΓ βοπὶα ἀθὲρ »τοδῃβ ἰϑϑιιεὰ ἔγοτη 
ψ Πὶπ, ρρΑγΟ ΠΥ τυηρ ἔγοτῃ {ΠπῸ Θρο δ Κοσ ὉΥῪ 
Ἰηΐδη86 ρΡαΐῃ, δηά 1Π6ὴ ἴῃς 584π|6 γοῖσθ βροῖε 
ἴῃ ἃ οδἰπὶ Δηὰ ὄνθη ἴοῃθ, 85 1 δά ἀγεϑϑίηρ ἃ 
ςοηρτοραδίίοη, δηὰ 81} ἤραγά (πῸ ννογσγάβ, “ΤῊΘ 
Ιογὰ Ηἰπιβε}ῇ 5}.4}} ἀεϑοοηά ἔτοπθι Ἡρανεῃ 
ψ ἢ ἃ σβουῖ, ἢ (ἢ νοῖςο οὗ [6 ἀγομιδηρεῖ, 
δηά σίτῇ τς τγυτὰρ οὕ Οοά, δηά (Πε ἀοδά ἴῃ 
ΟΠ γϑὲ 584}} σγίϑε ἢσϑι," 

ὕΤ᾽ οἴ τϑε εἰπιε8 δπὰά τῇς 86δ3οῃϑ8, 
Ὀγείῆγεη, γ6 ἤᾶνε πο πεαά τηδῖ 

[π᾿ υτῖῖς υηῖο γουι. 
2 ογ γουγβεῖνεβ Κῆον ρεγίες Υ 

ΟΗΑΡ. Ν.--1. Βωξ δϑοποθζπΐηᾷ 2δὲ ἐΐγε: 
ανά ἰδὲ “εα.0π4.}] τ. (τῶν χρόνων), {Ππ|6 
εὀνονοίοσίοαδν; 2. (τῶν καιρῶν), πὲ ἴῃ τεὶα- 
ἴοη ἴο εΓὰ8 ΟΥ̓ ΟΥἹβ68 --- εἶ. Πδη. ἰϊ. 21: 
ν Ἰϑάοσπι Υἱῖ!. 8; Αςῖϑ ἱ. 7). 

1, 2. γεδαυε πὸ πρεά ὁ Ὧ6 τὶτῖθα 206. ΓῸΡ 

Ζοισεείνε: ἔποαυ ῥεγ ζέον. Οἡ αὐτοὶ γάρ οἴ 50}. 
Οἱ. 9. [{15 ἱπιρογίδηϊ ἴο 566 «ὐδ εἶα ΑΡροϑβῖϊος 
1.565 [ἢ 6 Θρεςῖαὶ ἱπίαχα οὗ ἴδ ἐδίφῦ ἴῃ γεΐδγοησθ 
ἴο ἴῃ6 ϑοςοῃὰ Αἀνρηΐ, ἀπᾶ δ851:1Π|65 Δῃ χεζμσ 
γαίς Καοψίεάρε οὗ [6 πιδίίεσγ οἡ {πεοὶγ ρδγῖ. 
Βένθῃ δ τἢ]5 ΘαγὶΥ ρογιοα, δ ἴη6 τὸ θη 
τῆς ἢγϑῖ Ερί5:16 οἵ δῖ. Ρδὺὶ ν᾿ᾶ5 ντιτἴθη, 1ἴ ννῶ8 
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τμδῖ τῃεῈ ἀδγ οὗ τπε [ οτὰ 80 ςοπιεῖῃ 
8ἃ5 ἃ 116 Ἰη τπς πίρῆζ. 

2 ογ ἤδη ΠῈῪΥ 514]] 88Υ, Ρεᾶςε 
ΔΠπα 5δίεϊγ ; 1Ὡδη βυάάεη ἀεβιίγυςτοη 
σοπλότῃ Ὡροη {πεπ|, 85 ἴγάνδ1} ὑροη ἃ 
ννοηδη Ὑγἢ Τοἢ]ὰ ; ἀπά {ΠῈΥ 5}2]]} 
Ποῖ 656Άρα. 

4 Βιυῖ γε, ὑδτγεῖῆγεη, δὲ ποῖ ἰῃ 
ἀλγίκηβββ, ἴπατ τῆδλῖ ἀδὺ 8ῃοι]ά ονογ- 
ἴδκε γουι 5 ἃ [δῇ 

ς Ὗε 'ῳἅτὲ ἃ} τῆε Ἴμι]άγεη οὗ 
Πρης, ἀπά τῃε οὨΠ]άγθη οὗ τῃ6 ἀΔγΥ : 
γε δῖε ποῖ οὗ ἴτε ηἰϊρῃῖϊ, ποῖ οὗ 
ἀδγκηςβ8. 

6 Τπετγείοσγε ἰεῖ ιι8 ποῖ 8ἰθβερ, 48 οἷ 

στοονοά ἰηἴο (δγβιίδη σοηβοϊουϑη638 ἔΓῸπὶ (ἢ ς 
ννοτὰ οὗ 65ι5 --- “Τῆς ὙΦὲΦ εονρηοί ὁ." (8ῖ, 
Μαῖϊ. χχῖνυ. 43). ὍΘδα ρορυΐϊάγ ραγδῦοϊ!ς ἔοσπι 
δᾶνε οὐγτεηον ἴο ἴπΠε Μοσγὰ δηά ἰο ἴδε ἰάθα 
(ςἔ. ]οεὶ 11. 9). 

ὉΥ πὶ... Ἐογ ἴμε ςοπηεοίίοῃ οὔ [με Οτεαῖ 
Αἀάνοηὶ ψῖ πίσδί, 866 δρδαίῃ οὼγ Ζογαᾶ"): 
τεδοδίηρ (51. Μαῖξ, χχνυ. 6; δῖ. υκὸ χυῇϊ, 34). 

8. «υδεη ἐδὲν “ῥα! “αγ, Ῥεαες αμά “αὐείγ.] 
ΑΡΡΑΓΘΏΓΙΥ ἃ τεΐογεηοο ἴο ΕΖΟΚΙ6Ι] Χὶ. 1ο, 
,ΧΧ. 45 ἴγαναι, γαῖμοσ 186 ὈΣΣ ΤΣ ἘΆΣΟΘ" (ἡ 
ὠδὶν). Οη ἴδὸ σωδάεπηει. οὗ ἴῃη6 ῥαγοωσὶα ἃ5 
ΠΠυδιγαϊοα ὈΥ τ86 “μἀδεππεις οὗ ἴῃ 6 ρῥδηρβ οὗ 
ἸΔΌΟΙΙΓ, 566 βοπθ βιτΚίηρ βεηΐεηςεβ οὗ ἢτγ« 
8οϑῖ. ([ Η οτλ]]. ἰη [οδπη.᾽ χχχν. 3). 

4. ἐδαὶ δὲ ἃΔγ. “ὙΤῆδῖ" 8 οοδαῖῖίς, ποῖ 
ἴο]]ῖς. [1 ἀοεϑ ποῖ ὄεχργεϑδ διγφοισ, Ὀιιζ 5: ΠΊΡῚῪ 
ςοηϑοαϊιποε .--ἰ [0 Γ [6 ΟΔΥ͂ ἴο ΒῈΓΡΓίδα γου.᾽ 

ας ἃ ἐδί, 7. ἘΓΥ γθᾶ50Π8 ἴῸΓ ῥγείοστίης [815 
τοδαϊηρ ἴο (6 ρ]υΓΑὶ, “ σου ϊά ονεγίδκε γοὺ 
ας ἐδίευε:," 566 “εῤ. οἡ ἱ. 8 (ηοῖς 2.) 

δ. 7: ἀγε αἰ βοπ 5 οὕ ἢσῥι} ΟἿ. Ερδ68. νυ. 
8. “Οὐ νϑσῪ Βαρίίϑιηι θη 6} 5 Γποσγθυηΐο, 
ἢ ἢ ἰ5 ἴῃε ϑδοσαπηοηῖΐ οὗ οἿἿγ ἰηϊἰδίίοη, 
ὙΠΟΓΘΟΥ 6 ἃγὸ τηδεῖδ οἰ] άγοη οὗ Οοά. 
ἌΝΒοηςο, ἰη ἴῆς Οτοεῖκ ἔαίποῖβ Βαρίβιῃ ἰ5 
Ὠ5ΌΔΙΪΥ οδ]]οὰ δὴ επί διεπίπ, δὰ ρουβοῦ8 
ὨΘΝΥ ὈαριΖεα πεαυ »-ἐπἰοῥίεηοά, νὰ ὁ ἐπὶ 
τῶν φωτῶν Δῃ ΟΠΓΕΓ ἱπ (6 Οτεοκ ΟΒυγοῇ, 
νἹ ΤὨΔΗΥ ΟΙΠΟΓ ῬὮΏΓΑΘΟ5 δηκὶ ἘΧργθΞβ ἢ 8 
δοστοννεα ἔγοτῃ ἴῃς βδᾶτηθ τηεῖρθμοσ οὗ ἐἔσϑέ, 
Δ ηα Δρρ θα ἴῃ ᾿ἶκα τπδῖογ ἴο Βαρίϑηι" (Β᾽. 
ϑδη Δ Ο,ΘΟἢ 8 ΘΟΙΤΏΟΏ8, Ρ. 570.) 

Θ. «““. .. οὐῥεγ ἡ) (85 ἴδε τϑϑῖ) 866 
“μρ. ΟἹ ἷν. 12. 

7. ον ἐδεν ἐδαΐ εἶδερ σἰτρ ὉΥ πὶᾳδῖ, ἀπά 
ἐδεν δαὶ δὲ ἀγισιζεη ἀγὸ ἀγισιζεη Ὁ πἰαἈι.] 
[τ νοιυ]ὰ 56οπὶ [δῖ [Π6 ἸΠτογα] τηοδηίηρ 15 ἤθΓΟ 
Ργεΐεγαθϊο. Ὅὴδ β|εθρ ἰ5 ἃ ᾿ἴ6γ8] δίθθρ, [86 
ἀγυηκοηη685 ἃ ἴθ] ἀσι η Κοηηθ55. 656 ἴννο 
[]ηΡ5 ἃσὸ βδιῃρ]ε5 οὗτῃς ψῃοὶς ᾿ης οὗ ἔξεϊης 

Ι, ΤΗΒΒΘΑΙΟΝΙΑΝΞΘ. Υ. [ν. 3- ]Ίο. 

οἴδειβ ; διυὲ ἰεξῖ ὦ8 ψαῖς ἢ δηά δὲ 
βοῦετγ. 

7 Ἐογ τῇεγ τῇδῖ 8ἰθερ 31εβρ ἰπ ἴδε 
πίρῃῦ; δηά τῆεγ τῃλὲ Ὀ6 ἀτιηκεη δγε 
ἀγυηκαη ἴῃ τῃ6 ηἰρῃζ, 

8 Βυῖ]εῖ 8, νγῆο τε οὗ πε ἀδγ, 
δε β8οῦεῖ, ρυκίπηρ οὐ τῆς Ὀγεδϑιρίδίε 
οὗ ἔδιτῇ δηά ἰονε; δηά ίοσ δῃ δεἰπιεῖ, 
τς Βορε οὗ 5αἰνδιίοῃ. 

9 ογ (ὐοά μδῖῃ ποῖ δρροϊηϊεά υϑ 
ἴο γῆ. δυῖϊ το οδιδίῃ βαϊνδίίοη ὮΥ͂ 
ουὖγ [,ογὰ [εϑὺ8 ΟἸΒγίβῖ, 

1ιο ὟΝο ἀϊεὰ ἔογ ιι5, τῃδῖ, νυν πεῖθεῦ 
ψὸ ψγάΆκε οὐ βδίεερ, ψγὲ 8δου]ά ἱἷίνε 
τορεῖμοῖ νυ ἢ ἢ Π|. 

Δηα ςοπάμςξ οὗ ἐβοτουὮΪγ ἱπάοϊεηϊ δηὰ ἀϊ5ς:» 
Ραϊθά πιθη, ννῆοβθ ρ᾽θΆϑιγο 5 'ἴπ (ἢ ς ἀλγκηθϑθ 
Δηἀ ςονεσὶ οὗ ἴδε πίρῃῖ. (8ες ϑοῃοῖ 5 ποῖθ.) 
Α ἀϊοιϊηςτίοη μ48 θθθὴ τιδάθ Ὀεΐννθεη (1) 
ΦΕΠΟΥ ἴπαῖ 6 ἀγυηκοη," δηὰ (12) ““ἅτὲ 
ἀτγυηκοη "--- 5 1 (1) ἀθηποῖϊθά {δὲ σεῦ (2) ἴδε 
“46 οΥἩὨἁΔαδίί οἱ ἀτυηκοπηθβθ. Βιυῖ ἴδ15 ἀϊ5- 
τἰηςτΟἢ 566 Πὶ8 νΟΎῪ ἀου δῖ} ἴῃ 15εἰ; δηά ἴδε 
ΔΟΞοϊ ἴα ἰἀδηγ οὗ ΠΟΥ {Πδὲ σἴεερ, 51|6ερ," 
ΤΑΙΠΕΓ ἰοδά 8. ι.}5 ἴο οχρεςῖ ἃ |ἴκὸ ᾿ἀΘΏΤΥ ἴῃ ἃ 
δοηΐθηςδ 850 Δη{1{Π6 Ἐ ΟΔ}}Ὁ θαϊδηςεά. 

8. Ἡανΐπρ Ραΐ το 8 ὀγεα!-Ρίαίε Γ᾽ Καμϑ 
αηπά ἰουε.} Βαϊῖῃ, ΠΟΡΘ, δηά ἰοῦ ἀΡρθᾶγ ἴῃ ἴ}15 
γοῦβθ. [{ [5 ἰηϊεγοϑίίηρ ἴο ἴσγαςθ ἴῃ ἴῃε Ὀγεδϑῖς- 
Ρίδῖο δηὰ ποεϊπγεῖ ἴπ6 σοῦ οὗ ἴῃ ἰσηλρε 50 
ΤΩΔΕΠΙΠΟΘΉΓΥ εχραπάθα ἰη ΕΡἢ 65. νἹ. 11, 17. 
866 4150 Άοπι. ΧΙ, 12, 2 ογ. χ. 4. (( , [5]. 
᾿ἴχ. 17, οὗὁἨ ψῃςἢ ἴΠΘΓα 18 σΟΓΔΙΏΪΥ ἃ γε η}" 
ΒΟδη06 Π6ΓΘ.) 

9. ον Οοάή αἀδϊδ ποῖ δρροΐπῖ ωμῇ 0 
«υγαΪ δῇ Τῆς “,ΟΥ" ἴοϊϊονβ πεχὶ δῆε 
(ἢς νογὰ «“αὐυαέίονι αἵ τῆς. οἷοδε οὗ μὲ ργὸ- 
νίοιβ σϑῦβθ. “Τῆς δΒορε οὗ ϑαϊνδιίοη--ῖ 
ΒΔΥ ἀο]!θεγαῖοὶυ «αὐἱουαλίοη---Ὅδοδυδε Οοὰ Δρ- 
Ροϊηϊθα 8 ἴο δοηιυϊβι του (ΟΓ ρῬοβϑεβϑϑίου) οἵ 
“αἰυασίοη." 

9,10. Ττου ΚΙ Ὦ οεν Ζογά 796 Οδτὶμ, «ὐδὸ 
αἰεά γὸν :4.} (ὑπὲρ ἡμῶνν οα΄ οὐγ θεβιλ!ῇ, 
δηὰ ἰῃ Οὐγ ρἷδοθ. [{ 5 'ά16, ἢ [ἢ 656 ννογὰβ 
οὗ δῖ. Ῥαιιῖὶ5 οαγ] εϑὶ Ερίϑιϊς Ὀεΐογο 5, ἴ0 
ΒΡΟΔΚ οὗ "8 βυ δδϑεαυθπί ὀχδρρογαῖθα ἀδνείορο 
τ οηῖ5 οὗἉ «“οἰεγίοἰοργ. 

ἐδαὶ «υδειδέτ «ὁ ΔΊΟΒ ογ «ἰκορ.} [ῃ 
ογάεγ ῥα! (ἵνα), “ἴῃς ΠΟΙΥ ρυγροβθὲ οἵ 
(6 1, οτάβ τοάθοπιηρ ἀδαῖῃ." (Βίβῃμορ Β}}}- 
ςοἵι.) ΤῊ νοτγὰ “ νγδίοῃ " ννᾶβ 50 ρορυΐδγ 
ἃ τηοῖϊϊο οὗ δδυΐνγ ΟΠ γιϑιίδη [1{6---οαυρῆῖ, 
ἃ5 ἰξ ννᾶβ, ἔοπὶ ἴῃ |ἱρ86 οὔ Οἢ τισὶ (8ϊ. 
Μαγκ χὶϊ. 14, 35, 37)--δαῖ ἴξ τοοῖκ ἴδε 
ἔοστῃ οὗ ἃ πᾶπιο---Οὑεροτγ. [ἃ Πᾶ5 δθθη 9δἰά 
ἴπαΐ ἴπογο ἅτε ἴῆγοο 5ἴθερ5 ἔοσ πιδῃ -- ἴβοϑε οὗ 
πδῖιγε, δἰ, δηὰ ἀθδίῃ ; δηὰ ἴδγοε ςοιτοβροῦς 



Β Ον, “σ - 
ἄρον. 

ν. 11---1..} 

1. ὑνΒεγείογε 'σοπηίογε γοιγϑεῖνεϑ 
τορεῖῃεῖ, δηά βα!  οπε δποΐμεσ, ὄνβη 
8ἃ5 4]50 γε ἀο. 

12 Απά ννε θεβεεςῇ γοιι, Ὀγεζῆγεη, 
ἴο Κπονν {πεπὶ νι οἢ ἰδθοιγ Δπηοηρ; 

Ι, ΤΗΒΘΘΑΤΙΟΝΙΑΝΞ. ΡΥ. 

γοιι, Δπὰ ἃγε ονεῦ γοιῖι ἰῃ τῆε [,ογά, 
ΔΠᾺ δάἀπγοηϊδῇ γοιι ; 

12 Απὰ ἴο δϑίδβεπη [Πδπὶ νεῖ 
ραν ἴῃ ἰονα ἔογ τῃεὶγ ψγογκ᾽ 5 βαίκα. 
“Ἵ7πά ὃς αἵ ρεᾶςε ἀπηοηρ γοιγβεῖνεβ. 

ἀεπί δννακθηϊηρβ---μοβα οὗ ἡδΐυσε, γἰρῃίθουπ- 
Ὧ655, δηὰ [6 εἴθγηαὶ (Ε51.). [ἴ ἰ5 οὗ [ῃ6 
ϑεςοπά [δῖ δ1. Ῥαυϊ δῦ βρθᾶκβ. “ϑαϊναίίοη 
τΠγου ἢ οὐν Τογὰ [65ι5 Ογίϑῖ, πο ἀϊδα ἴον 
15 νυ] ἢ [Π]5 ρυγροβο, ἰπ οΥάου [πα ννβοῖῃοῦ ννὸ 
ΚΕΕΡ [1{π᾿8 Ἰοπρ το ἔμ] νναῖοι, οὐ Γ8}1 ἀ5]θδρ ἰῃ 
ννδαΐ 15 σΔ] 16 ἀδαῖῃ, ννὲ σδῃοιιϊὰ πᾶν ουὖυῦ ἵγιθ 
[πξ6, τΤορεῖμεγ ψ (ἅμα σὺν) Η ἰπι.᾽" 

απά εαὐγ ἐδ ὁπ 1Ὲ 9 αν ἢ “Ἑάιδηρ᾽ 
18 οῃς οὗἉ ἴδε πιοϊδρμογίςδὶ ννογἀβ. ψῃῖςιν μᾶνα 
ΡΑϑϑϑά ἰπΐο {πε ἰδηρσιιασο οὗ (γε ΠΥ ΠΤῸΠὶ 
{πε 1105 οὗ ον 1 οτὰ Ηἰπιϑοὶξ, ΤῊ ουπάδιίοη 
Δηα ῥγόξγεββ οὗ [86 Ο "γί βιίδη [36 ἰ5 ΠΠἸκοηθα Ὁγ 
Ἡ τα ἴο ἴΠ Ργοςς88 οὔ διιϊ]άΐηρ ἃ πουϑε (ς “ἴπ 6 
νν 56 πιβῃ ννῆο ὀμίλ' (ὠκοδόμησεν) Ὠΐ58 Ποιι56,; 
ἄς. --ϑί. Μαῖϊ, νἱΐ. 24, “οᾳ.; ςἔ, 4150 ἔθηκεν 
θεμέλιον, 851. [κε νἱ. 1, 8; τεθεμελίωτο, 51. 
Μαῖϊ. νὶϊ. 25, ψὩ τεθεμελιωμένοι, (ΟΪο58. 
ἰ, 23; θεμελιώσει, τ 851. Ρεῖ. ν. το), ἀπά ἴδε 
Ῥαγδῦϊε οὔ {π6 ἱπιργονίάθπὲ δυΠάογ (518 {μπ|Κὸ 
χίν, 28). ΟἸγίβι βαιά οὔ Ηἰβ ἉὉδυγοῖ, “1 ψ}}} 
εάν μὴν Οδεγο" (51. Μαῖῖ. χίν. 18). ΤὭιΒ ἴΠ6 
ΟἸγίβίιαὺ Ομυγοῦ ἂηά ἴθ ΟΠ γίβιίδη 80] 
ὉΓΘ Αἰκε ςοπιραγοὰ ἴο ἃ δυϊάϊηρ οΥὐ᾽ (ἐπηρίο. 
ὙΠπαῖ δυϊάϊπρ νν}}} ποὲ δῈ Μηέδεά ομέ 
(εὐ σαάρῥεαγί) ἀπῈ}} ΟΠ γίδε σοπιθβ. ὙΠοβο ννδο 
ΟΥ̓ ΞΥπιραΐηγ, ννογά, ογ ἀεεά, αβϑϑὶϑὲ ἴῃ6 στον τὰ 
οἵ (γβιίδη υν]ϑάοπι, ἔδοϊηρ, οὐ ᾿ἰξδ, ἄτὸ οοη- 
ςεἰνεά οὗ 85 ὀωμάετγ:, Ἀεὶρίηρ οἴπειβ οσ [μθπὶ- 
8ΕἾἶνοϑ ἴο ΒΌΡΡΙΥ δοπὴδ ρασί ἴοσ ἴῃ ςοπϑίτυςτίοη 
οὗ τῆς 5ριγίζιιαὶ εἀὐϊῆςο, πὰ ἂγὸ βαἰά ἴο εὐ. 
((ἕ τ ον. νἱ. τ, χίν. 3,4; (οἱοβϑ. ἰϊ. 7, Ὁ) 

ἐδὸὲ ομθ ἴδ οἵὗδοσ.) (εἷς τὸν ἔνα). 
[8εἀ ἴῃ ἃ πιᾶγκθα νυ τεςίργουδὶ βἰαϊεπιθης (ςξ 
1 (ον. ἵν. 6). [τ ἰ5 βαἱά ἴο 6 δὴ ΑὙαδπιδίϑπὶ 
(δες ΝνΊηοσ, Ρασὶ ΠΠ1|. ξ 27, Ρ. 186). “ Βδοὴ 
οἣς οἵ γου εαοΐ ΟἴδοΓ γβοπὶ ἢ6 τηθοῖβ." 

ἐυεη α9 αἰτο γε αγὸ ἁοὶπ ᾳ.] ΟἿ δε ννογάς 
685 γε ἀο ἱπάδεὰ Κϑὲρ ννδϊ Κίηρ, σωῤγα, ἵν. 1. 

[{|15 |Κκ6 ἴῃε οἷά Εἰ Ρ Ι5ἢ ἡᾶνδὶ αἀἰϊγοοίίοη ἴο 
πε τῆλ δὲ ἴπ6 μοὶπιὶ ἴο σοηζίηιιε βιθογίηρ 
ΕΧΔΟΙΪΥ ἰπ (ἢ 6 5Ξ4π|6 ροϊηϊ---δορίοά 45 ἃ πιοίΐΐζο 
ΌΥ ἃ εγεαΐῖ Αἀπιχῖγαὶ. “{Τῤω"-- 

12, [Ιηίτοάιπς685 ἃ τηδυκοαὰ δεοἰυα εα] οἷο- 
πλεηῖ ---“ ἴο Κηον ποῖ νΠς ἢ γα ρῥγεβιἀϊηρ 
ΟΡ γοι ἴῃ ἴπε 1 ογὰ," [{ πιᾶγ δ6 σοίης ἴοο 
ἔλτ ἴο 54γ, ϑγ ἢ βοπιο, [αὶ 45 ἴῃς ἱπιρογίδπε 
οἵγ οὗ Τ᾽ βεββαϊοηΐοδ ννουϊὰ αν σμυγοῆοβ σοη- 
Προῖεα νἢ, ἀπά ἴῃ ἃ β6εη86 ὑπάργ ἰΐ, ἴΠ686 
ἘΡίβε]εβ. νγεγα ῥσγδοῖς δ! ν ἴῃ βοῆς ἀσζτοὸ δά- 
ἀτγεβϑεὰ ἴο 4}} ἴῃ ΜδἼεάοπίδη Ἵπυγοῖιθβ, δηά 
{πὶ {πΠε588 προΐσταμ. (προεστῶτες, Ρτείξεῖϑ, 
Γεβίἀθηΐ8) ΠΊΔΥ ΤΕΐογ ἴο, ογ ἱποϊιάθ, Βί5ῃορϑ. 
πῇ, δὲ 411 ἐνθηῖβ, αἵ {Π18 ϑαγὶν ροσιοά, 51. Ρδὶ] 

ἀἰβε ΠΟΌΥ ΓΕΟΟΡ 568 ἃ εασρίρμς γηἰπὶεῖγγ, Δἢ 
οΥΘΓ οὗ πηθὴ ϑεραγαίϊθά ἔτοπλ ἴῃς σγοϑῖ οἵ 
τε ςοηρτοραίίοη. 851. Ρδ 0} βεχῃογίδεοη ΠΑΡΡΙΥ͂ 
ΕΧΡΓΘ5565 ἴΠ6 δ]οηάδα ἵδο]ηρ5 οὗ (1) τεβροοῖ- 
ἔμ! εβίθοπι, ἀπά (2) δβεοϊοπαίε ἰονθ. (866 
σα οὐ ῬΠΠειιοη, ν. 8, ἀηὰ ν. 21.) (1) 
“10 ἐβἴθοῃ {πο πὶ ὙΘΥῪ ΠΙΡΕΙΥ, " ΠΠΈΘΟΓΑΙΥ {86 
γυϊγχαῖο᾽ 5 “«ωῤεγαδιπάαπίεγ, ΔὈυΠἀδ ΠΥ ἀπά 
βοιηθι ῃϊηρ πιοτθ. (2) “ἰη Ἰονς." “Ἀδνοσ.Ἅ 
Θηοηρ ἴπεπὶ ἀρυπάδητΥ " (Ηδηιπιοπά), Βοὶά- 
ἴῃς τδεπὰ δ ἴδε ϑδᾶπὶς {{|6 ἰὴ ἴον ἔογ 
1π6ῖὶγ νου Κα βδακο---ἃὶ σοπάμπςϊς δηὰ ἔδεϊης 
ςοιπροιπάεά οὗ ἀυῦ δπὰ αβδθοϊίοη. [{ ἰ5 
οδαγδοίογιϑτς ταῖ δῖ, Ρδὺ] ἀοὸβ ποῖ ἰουςἢ 
(ἢς υδβίίοη οὗ δὰ δηὰ ιυπέδι ἢ ι}} πιϊ πἰϑίογϑ, 
Απηά {{||5 οἰγουπηδίδποθ ΤΔΥ Πᾶνα 5οπλῈ ννεϊρῃξ 
ἴῃ Ἰεδάϊηρ υ5 ἴο 4ιδδίίοη ἴῃ6 νἱὲνν ψν ἢ] ἢ 
ἤηάς ἃ 56ῦεσε σδῆβυσγα ἰῃ ἴα τηρβοᾶρο ἴο 
Αγοδρρι8. ((οἷοββ. ἵν. 17. 866 Ῥμῃ)ηογοη 
Ιηϊγοά. δηὰ ποΐε οὴ ν. 2.) Ψντιθηρ ἰδοῦ ἴο 
8 χω οἵ ἴπο (πυσοῦ, ἢ ἀοθβ ἢοΐ ϑβἤσγίηϊκ 
ἴτοτῃ ἀοίῃρ 50 (1 Τίπι. 1]. 21-ὀ6,) 10, Υ.1, 19, 
2ο-22; κιτιλ.). [866 ἔωγδοῦ σγοιδγκβ ἰη [86 
Ιηγοάιιςτίοη ἴο [ἢ]5 ΕΡ᾿5116.1 

[τ τρᾶὺ ποῖ Ὀ6 νιτουΐ ἰηϊογοβὲ ἴο πιθητίοη 
[δῖ οης οὗ [ῃ6 ῥγίποῖραὶ ννυγίἴογβ οὗ ἴ[π6 Οτθεὶς 
ΟΠπαγοῦ ὑροη ἴΠ6 Μ|ηΙ5ΕΓΥ σἀπὶὸ οπι Τ᾽ μ6554- 
ἰοηΐςᾷ ἴῃ ἴῃς 8(ἢ σοηΐυγγ. [566 [6 ἰΣεδῦϑο οὗ 
δυο, Ατγοδίσηορ οὗ Τ Ββεββαὶοπίοδ, περὶ τῶν 
ἱερων χειροτονίων, ἴῃ Μογίηιιβ, 6 ϑδοτγίς 
Οτγάϊπαιοη!δυ5, ΡΡ. 127--ἰ91.7] [{ 5ῃου]ά δ6 
οὐϑοσνεά παῖ {Π6 ροβίτίοη οὗ ἴῃς ἁγίϊςϊθ (τοὺς 
κοπιῶντας καὶ προϊσταμένους καὶ νονθετοῦντας) 
βῆοννβ (πδἰ {π656 [γος δίιγ θυἴο5 Ὀοϊοηρ ἴο [86 
ΜιπΙΞίΓΥ 88 ομό εἰα::, ἀπ σαπηοῖ δ ραγςοοὶἸοὰ 
ουξ δεΐννεεη αἰ ἔδγεης ἔογτηβ ογ αἰνὶϑ οἢ8 οὗ ἴξ. 

15, δὲ αὐ ῥεαζ αὕποηφ γομγιείυε:. ἘῸΓΣ 
(6 Τοχέ, θα. (εἰρηνεύετε ἐν ἑαντοῖς) 50ΠΊ6, 
ποῖ νηζδπουΐ 84 οεγίαίη δπιοιηΐ οὗὨ Ὄδχίθγηδὶ 
ΔΟΪΒΟΥΙῪ (ὃ, Ὁ) τεδὰ εἰρην. ἐν αὐτοῖς, 
ἐς ροἴθοιῃ δηά ἰονθ ἴβοβα ννῖο ἃγὰ ὀνὲῦ γου---αἴ 
{πε ἰεᾶϑῖ, ἀπά ἰοννεδὶὲ βοννενεσ, δξ αὐ ῥεαζθ 
«υἱήῤ ἐδε»"." Βαϊ (1) ἴδπογε ἰ5. ἃ ϑογίοιιβ οὔ- 
ἡεοστίοη ἴο ἃ πιοάς οὗ ἐχργεβϑίοη νος οδη 
ΟἾΪΥ̓ δ6 ᾿υδιΠφὰ 25 ἃ ᾿εόγαϊ»ι, Ὀὰϊ ννῃϊοἢ 
ἰδ αυϊΐο ἱποοποίβίθηϊ ἢ Η ῦτον ὑϑαρο. Εογ 
Ὁ π ἰ5 Ἰοϊηεα νὰ Πὲξ, Δηὰ Ὀξὲ, πονοσ νυ τῇ 

(ἐν), υ5ῖ ἃ5 51. Ῥδι)] 8λγ8 μετὰ πάντων 
εἰρηνεύοντες, Ἀοπι. χὶϊ. 18 (,ε4.). (2) ΤῊς 
οἷς σοηίεχίὶ ΒῈΡΡ] 165 ἃ βἴγοησοσ ἀυρυπιοηῖ 
δεδίηϑι [ἢ158 νίενν. ὙΤῊ6 Αροβίϊὸ ἰ5. ἤονν ρμᾳ55- 
ἷπῷ οἢ ἴο ἀμυζίε5, ποῖ οἵ 4 «ρῥεείαί, Ὀιϊ οὗ ἃ 
δεπεγαΐ ἰαμὰ (ἡ τοννατά αὐ »ιεη"---“ το αἦ 
67, ὄν. 14) 15). Ηδ ἰδ δδϑ}}γ ἰοὰ ου ἤδσα 
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Ι Ον, ν- 
ἐσεελ. 
ι ὦν, σέ:- 
φνΐεγν. 

14 Νον ννεὲ 'εχῃογῖ γοιυ,, Ὀγεῖῃ- 
τα, ΜΆΓΩ τπαπὶ τῆς ἰδγαε ὑηγυὶγ, 
οοπιχίογε τῆε ἐξεῦ]ε-πχηἀεά, βαρροτῖ 
τῆς ννεᾶκ, δὲ ραῖίεητ τονγαγά ]]} 
πιθι. 

Ις ὅεὲὲ [παῖ ποῆς γεπάεγ εν}] ἔοσ 
Θν}] αηΐο ΔΠγ σιάπ; Ὀμῖ ἐνεγ (ο ον 

ἔγοτ ἴῃ βρϑςοῖϊαὶ ἀυτγ οὗ γεβρεςῖ δηὰ αβδοϊὶςοηῖο 
βρίγιῖιι4] ῥαϑῖοσβϑ δηὰ τηδϑδίοσϑ ἴο ἴ86 ρσϑηθσαὶ 
ἀυῖγ οὗὨ πιιῖυαὶ (γιϑῖδη ροδοε] 685. [{ 15 
ἃ 5δοζῖ δἴορ ΠῸΠπ) σοπίοπιρί δηὰ ἀἰβιῖκα οἵ 
Ῥαϑβίουβ ἴο 411] [Ὡς ὈΓΠΙΕΓ 6 ν}}5 οὗὨ ραγίυ ϑριγιξ. 

δὲ αὐ ῥεαες. Κοαρ ῥέα. Τῆς 584π|6 εχ" 
Πογίδοη 15 ἴῇ ΠΠΊΔΠΥ Εἰ ρ σῖ|65 ( οπι. χίϊ. 18; 
Ι ΟὐοΥ. 1. 1ο, σ4ᾳᾳ. ἄς.). ὍΤδὸ Ὄοὀχπμοσγίδίίοη 
ΠΕΓΘ ἰ5 ποῖ σδγγιθα οἷἱἝἱ ἱπίο ἀεῖδὶ! ; ΡγοθδΟὶν 
ὯΟῸ ϑρθοϊδὶ φυδγτοὶβ πδὰ γεῖ αὔβθη ἰὴ ἴπ6 
ΤΠοβϑαϊοηίδη Οἤγοῃ. [ἴ Πα5 ποῖ ὕδθη 5118Ε8)- 
ΟἸΘΠΕΙΥ ποῖδα {παῖ ἤθγα ἀραΐίη (45 σωρῤγα, Υ. 2) 
ννῈ ἤαᾶνς ἃ αἰδιίηςῖ γοΐογεηςε ἴο, απ αιοίδτιοη 
οὗ, ὁοπ6 οὔ {π6 ψογάϑ οὗ ουγ], οτά (εἰρηνεύετε ἐν 
ἀλλήλοις, 51. Ματκ ἰχ. ςο). [Ιἴ 5 βοιῃείῃϊης 
ΤΟ ἴθδη 8 ΓΕΠΙπίδοθηςς οὗ [Πα βαγίησ, ἀπά 
ΔΠΟΙΠΟΥ οὗἩἨ {6 ΤΊΔΠΥ [᾿ἰπκ56 Ὡς σοηπποςεῖ 
(Π6 ἰδηριαρε οὗ 81. Ρδυὶ νυ τ τοοογάρά 
[οδοδίηρ οὗ ον 1 οτά. 

14. (1) εονπῃῇογὶ (2) ἴῃς Μεεῤἰε-»ιἱπάρά (παρα- 
μυθεῖσθε τοὺς ὀλιγοψύχονς). (1), “ἴο οἶεΓ 
«υογάς ἴο ΔΗΥ ΟὨΘ, 5ρΘΟΙΔ ΠΥ ἔογ {Π 6 ρυγροβο οὗ 
ΤΥΔΠ41}}}12Ζίηρ δηὰ ϑοοϊῃίηρ." “Ηδνο ἃ «νογά 
ἴον," “βρϑαῖκ {πεπὶ ἔδισ" --ο 8010 ΟΥ̓θῃ- 
ΘΟΌΣΔρ9 (Βίβμορ ΕἸ] οο). (2) ΤῊ γεόῤήε- 
γιά. “{{Ὲ||6η 655 15 πηρὶ θά. (866 
ἰϑαϊδῆ χχχνυν. 4. υΧΧ.)ὺ Ὑἢὸ νοσζάὰ οσουτβ 
ἤεΥΘ ΟἿΪΥ ἴῃ ἴπ6ὸ Ν. Τ΄, ἀπά ἰ5 δἰπιοβὲ υπ- 
Κπονῃ ἴῃ οἰβββῖςαὶ Οοσεοκ. ὍὨδ βἰυάεπς οὗ 
Ατβίοι!β ψ1}} ᾿ηϑειπειίνεϊυ ἰοοῖκ ἀροη ἰΐ 45 ἰπλ- 
Ρἰγίπρ Π6 σοηϊγδαϊοΐζοτγ οἵ ἴμε μεγαλόψυχος, 
ἢ ἢ15 Ια οβεμηδῖα οὗ δἰ πλβοὶ , “ )υ5ὲ σοη- 
ἰεπιρῖ᾽ οὗἨἉἁ οἴπογβ, ἀπὰ ἔγοθάοπι ἔγοτη ὄχοθϑ- 
δῖν εἰαίίοῃ οὐΓ᾽ ἀεδργεββίοη (' Εἰς. Νις. ἵν. 
ΤΟΔΡ. 111.)δ. ΤΟ ορροϑβιίῖθ οὗ 16 “" δἰ -βοιι δά 
τδη ᾿ 18 (4}16ἀ ΕΥ̓ Ατὶβίοι]ε [ῃΠ6 μικρόψυχος. 
(Ιὀϊά. 12.) ΤῊΘ ράϑβαρο (ἴν. 13,995.) τ ἢ ννοὶ] 
ἰοδὰ υ5 ἴο βυρροβὲ (παῖ, 85 ἴπ6 ΓΒ ββδὶ οηΐΔῃ 
ΟἈγΙβδηβ μδὰ ἃ [οπἀθγδηὰ δἰπιοϑί ξεπιϊ πίἢς 5115- 
σοΡ δ. Υ δου ἴἤοσα ποτὶ ΠΟΥ μδὰ ἰονοά 
δηά ἰοβῖ, 80 ἴπεῪ νου]ά ὃ6 ᾿ἰΚοὶν αἰϑο ἴο πᾶνὸ 
βοὴ οὗ ἴῃς τεϑὲ οὔ [ἋῖΠ6 οδμαγδοίογβτίςβ 
ΜΒΙΟΒ ΟΒΌΔΙΥ ΔΟΟΟΙΏΡΑΠΥ ἴπαῖ Ὀοδυπεμ! 
νά Κηθ655. (νῈ ΠΊΔΥ ΡΟΓΒΔΡ5 τεῖογ ἴο ἴῃ6 
“ ΠΒΙΘΕ αὐοροῦ ὩΟΐ ἃ ἔονν " διηοπρ 8. Ρϑυϊ 5 
ὙΠοββαϊοηΐδη σοηνογίβ (Αςῖβ. χνῖϊ. 4).) ΤῈῸ 
Τλοσῦ]α σοηβοϊ ΘΠ] Οιιβη655, [6 ἔοσγπὶ οὗ 361 - 
τουτηθηΐ, Κιιοννῃ ἴο 5ρί τί] νυυ ἴο 5 85 τογμβ"- 
Ἰοισπες, νου] θὲ νν6}} ἐχργοϑϑθά ὃγ πο ννογὰ 
“ εΠε-τηδα, [τ μᾶ5 Ὀδθη ϑαϊὰ (φηά 1ῃϊ5 
ΕΓΒ ρίνοη 245 οπδ οὗὨ ἴῃ6 το γθης 5), “ ΤἢΘ 
Αϑϑεη]οα (μυγοῆ, αἵ ἰεαδῖ ἴ6 ϑρίγιζυδὶ, γο- 

Ι. ΤΗΕΘΒΑΤΟΝΙΑΝΕΘ. Γ. ἵν. 14---.8. 

τῆλ νγῃ] ἢ 18 ροοά, ὈοΓἢ δηιοηρ γοιιτ- 
86 Ϊνεβ, δηά ἴο δ)]] γιδρ. 

16 Κε͵οϊςε Ἔνεγπιογα. 
17 Ῥτδγ νυἱτπουῖ ςελϑίπρ. 
18 ἴῃ δνεγὺ τπϊπρ ρῖνε τπληκϑ: 

ἔου τἢ}8 15. ἴῃς ψ}}} οἵ (σοά ἴῃ (γίβι 
6505 σοποετηϊηρ γου. 

ΡΠπιδηάθα ἴποϑὲ ἴῃ ἔδυ], ἀπ σοηϑοϊοὰ ἴποϑὲ 
ἍΠῸ ννϑσε οαϑῖ ἄοννῃ, δηά ρογογηθα [6 ρα 
οὗ ἃ 5Κ||{ι] ἀϊγεοίογ νεγϑεὰ ἴῃ ἴῃς τι γϑίεγιοϑ οἱ 
ἴῃς Βυπιδη ποασὶ " (Κ Θηδῃ, " δῖ. δι], Ρ. 240). 
ΘΌΓΕΙΥ δῖ, Ρδι}᾿5 ἰδηρααρε πεγὸ ἀοοβ ἠοῖ ἰοδά 
15 ἴο {πη οὗ ννῆδι ννὰβ ἴο ὕε ἀοηθ ὈΥγ ἴδὲ 
ΟΒυγοῦ οὐβεια ἑν, Ὀὰϊ ΟΥ̓ ρτίναῖα ᾿πίεγοουγδε, 
Ραϑίοσγαὶ ΟΥΓ βΈποῖδὶ. 

15, Ῥχγοΐεβδβθοσ [ονγεϊζ οὔβογνυεβ οἡ [ἢ]15 νεγϑβδ, 
παῖ “1ἴ 15 ποῖ 51 ΕῪ ἴΓυς ἴο 54Υ ἴῃαὶ (ἢ Π5- 
ἘΙΔΠΙΥ «ἰοπθ, οσγ ἢγϑῖ, ἑογυδά ἴο γεΐωγηῃ οὐ] 
ἴοτ 6ν}}}. (Οιθθοη ᾳυοῖεϑ ἔγοτῃ ἰϑοσγαῖόϑ νη} 
ἴῃς 546 ΡῬΌΓΡοΟΘΟ. Βιυῖ ἰϑβοοςγαῖθβ, δἷζεσγ δἱϊ, 
ΟὨΪΥ ἴδκεβ ἴδε περαΐξυε 5146. “)ο ποῖ ἴο 
οἴποῦβ ναὶ ψουϊά εηγαχὸ γουγϑεὶ. 5) Βιυϊ 
Ῥγοΐεβϑου [οννγεῖξ σἸθαγῚ δπὰ δ] ΟΠ ΘΕ ὩΤΙΥ πιλκο5 
ἴννο εἰαὶ πη ἔοσγ ἴε Οοβρεὶ : (1) Ταῦ τ Ὀγουρβὶ 
ἰηῖο (Π6 ροϑβίτίοη οὗ ἃ ργδεῖϊοδὶ ρυιηοῖρίε τδ6 
ΒΡΙΓΣΙΣ οὗ ροητὶς σοοά-ν}}}, ἀπ0}} κι οπιγασδά 
δυθη δῃοηϊεβ. (2) Τμαῖ τἴ τηδάδ ἃ 5ρεουΐδ- 
εἶνε ΡΠ] ϑορϊςδὶ γοπηοπχοπῖ ἃ γυὶς οὗ [ἰδ [ὉΓ 
αἱ. 

16. Κεῤοίτε ευενσιογε.} Νοῖς (1) ἔδδι (ἢ Π5- 
ἘἰΔπΥ ὑπ]οςκβ ἴπ6 ψνΠοΪ]Ὲ οὗ πιδη᾿5 παίιγε, 
δΔηα πιὰ κοβ ἃ οἷαὶπὶ ὕροη ἢἰ5 ωὔεείἑοη; δπὰ 
Φ»ιοήϊοη.: 85 ΜΜῸ}1 8485 ὉΡΟη ἢὶ5 ἐχίεγπαὶ εοπϑπάμε!. 
(2) Ομ γβιίδη ἸοΥ͂ σδηποῖ ΠΊΟΓΕΙΥ ὈῈὲ δηοῖδογ 
ννογὰ εἴοσ Πιρῇ 5ρ 8.0 ὙΠ εθ6 ψ͵ὸῸ οδηποῖ 
οοτηπιδηά. Α Ο γϑζίδη 185 Ὧ0 ϑἴοϊς, ἢ0 δεῖῸ 
συΐ οι οὗ πιᾶγθϊε. ΝΥ, [15 Μαϑίεγ᾽ 5 Ὀγοκδη 
Πεδγί δηά ΠΟΥ ΟΥῪ πὰ ἃ σοιηϊογρασί ἴῃ ἢιπ|. 
[πάςεορά, οης ρεου δῦ βουγῦοε οὗ δοτῦτονν Ὀεϊοηρβ 
ἴο ἃ (ἢ γιβζίδῃ 45 βιιςῇ---π 6 ρΡαϊηΐι! ϑθηϑο οὗ 
βίη δηά αἰδβργτορογίίοη δεΐννθε ἢ 5 βἰαπάδλγα 
Δηα ἢὶς αἴϊδϊηπηθηῖβ.Ό. Α Ογιδιίδη 15 ποῖ ἃ 
ΠΊΔη ΨὙ80 δα: ΠΟ 5ἰη, θυυῖ οπθ ἰπ ΟΠ 5ἷπ 
ἄοοθβ ποῖ σι; ἂπά ἔουγ τΠ]8 σεπιδι πὶπρ 5ἰῃ 
Ὧδ [8 5ρ6ο δὶ βοιτονν. Ὑεῖ, ΌΥ οπς οὗ ἴῃς 
ΔΏΓΠΟΙΤΙὁ5 νη] ἢ [6 δὲ ἴδε τοοῖ οἵ ἴδε 
Ομ γιϑίίδη ἰδ, 6 [25 ἸΟΥ͂ 'ἴπΠ ἰη ἔογείνεῃ, 
ἴῃ 186 δρίγιῖ ρίνθη, ἰπ τῃ6 πλθδῃβ οὗ στᾶςε, ἰη 
ἴῆε Βορε οἵ ρίοσγΥ. Ιοὺ ἰ5 ἴῃς διιη οὗ (δε 
Ερίβεϊς ἴο ἴῃς ΡΒ ρρίαπβ ραγιςι τὶν ; 
Βράγκ]θ5 ἱκὸ ᾿ίσθϊ οἡ ἴθ Ἵγοϑδῖ οἵ ὄνοῦὺ νᾶνε 
οἵ ἐδεϊηρ ἴῃ ἰὸ (οὗ ῬΏΠΙΡΡ... 18; 11. 2, το, 281 
ὯΝ}. 01, ἵν. 1-4). 866 Βαζτονν β οῦὶὸ ϑογποπ 
οὐ {Π|8 ἰοχὶ Ὀοριππῖηρ νἱῆ τ 6 Θχοϊαπιδίοη, 
“Ὁ ρνοοἀὰ Αροκῖϊθ, ἢονν Δοσθρίδῦ]δ σι]ὸ5 ἀοβῖ 
ἴοι ργοϑοσῖδς "ἢ (δεπθοὴ ΧΙ.,111.) 

17. Ῥγαν τυἰέῥομῖ εεασθσ] ὌὌὙδὸ ἑδεαί οὗ 
ῬΓΑΥΟΓ ἰ5 ἴπ6 5:|δηΐ γοΐεσγεπος οὗ αὐ ΟἿΓ ἀςῖοΠ5 
ἴο Οοά. ἴῃ ἴνο οὗ [8 πιοβὲ δάπηγαῦὶς 56:- 



γ. 19--23.] 

19 Οὐυδεηςῇ ποῖ ἴῃς ϑρίτίς. 
20 [)εβρῖβδε ποῖ ργορῃεβϑγίηρϑ. 
21 τονε 4]1] τῇϊηρβ; ποὶὰ ξ3ϑι 

[δὲ ψΒΙΓΘἢ 15 ροοά., 

τοη5 Βαστονν 5δῆονβ ννῃδὶ ἀδιαλείπτως ἱπ10}168 : 
(1) Παδίτυα! ἱπο!ηφἔοη, 4 «ῥέγὶ! ΟΣ, “μρῥεαΐίοη 
(Ζεομαυδῃ χὶ!. 10); (2) νἱριδηΐ δἰϊεπάδηςα 
ὮΡΟΩ ὈΓΑΥΘΓ 48 ἃ πιδίῃ ρυγροβο οὗ Ἰδ ; (3) 
ΕΠ γδοηρ 41} δὲ Τρρογίιηιεβ ἴῸΓ ῬΥΑΥΟΥ ; 
(4) ποῖ ἀεβιϑιίηρ 00] ΟἿΓ ῬΓΑΥΟΙΒ ἃγὸ 
δΔηδινογοὰ ; (5) ἱπίογ δοίης ἀδνουϊ εἸδοιυϊά- 
[ἰοπ5 νι 411 ΟΟγ οσσιραίίοηβ δπὰ 4} οὐὺ- 
σΌΓΓΘΉςΘ5 ; (6) δΔρροϊπίίηρ σογίδίη {ἰπ|68, δηὰ 
σαγείγ Κοερίπρ {Π6πὶ---Ἰ κα “(ἢ Τσοητίηιϊιαὶ 
5δουῖῆςο" ςοἔ Ὠλδη. νἱῖϊ. αἰ; Νοοιι. χ, 51; 
ννἢ Ηθθ. χι. 1.5); (7) οὐδδογνυδίίοη οὗ Ἐ{π|65 
ογάδιηεά ΌΥ διϊμουῦγ, οΥ βεῖτἰοὰ ΕΥ̓͂ ςυδῖοπὶ 
(' δεγηλοῃϑ οἡ ϑδευθῦδὶ Οςοδϑίοῃβ, Υἱ. υἹ}..)). 

18, ὃν ἐδ τ δὲ «υἱὶ 9,07] Οοά ἐπ Οῤγμὲ 
ἤν ἰοσατὰ γοΝ.1] Ἐογ 2δἰ.---ἰδὶ:, τοῖο τί Πρ; 
ἴο ἴπθ ἴῆγος ρῥγεσθάϊηρ ἐχμογίδίίοηβ. {ώ2.: 
18 γουΓ ἰῇ ἰάοαὶ; δὲ; Οοα 8 Ψ}}} ἰπ ΟὨγὶδῖ 
-ενοη Ῥογρεῖιδὶ ἰου, ὑη Δ. Ἰηρ ῬΓΑΥΟΥ, υῃ- 
Ὀγοΐςη δηά υπηϊνογϑδὶ {μβδη κβρίνίηρ. 

190. Ομεποῦ πο δὲ ϑρίγ!!.}] Α τεΐογεηςο ἴο 
(ἢς ἤγο οἵ Ρεηϊεοοοβῖ, δηὰ ἴο {παῖ Κἰηαϊδὰ ἴῃ 
ἴῃς Ο γι ϑιδη᾿ 5 5ρισῖ. “Νοῖ ἀοίπρ δηγιῃὶηρ 
ἴο ἀδτρ ἴῃς τε οὗ ἴῃς Ηοἷν Ομοϑὶ " (ΚΕεΡΙς, 
“διυάϊα ϑδςγα, Ῥ. 233). ΟἾγγϑοβίοτῃ ἰηΐοσ.ς 
ἍοΑνο5 1Π15 νεῦϑεὲ ϑνῈ ἃ τοίθγοησε ἴο τῆς 
Ῥαγδῦϊε οὗ ἴῃς ἴδῃ νυἱγρίη8 (5. Μδῖϊ(. χχ. 5-8): 
“Τηρὶ ἤλπηο ψνπὶσοἢ ννῈ οηςο γεϑσοῖνο ΟΥ ἴῃς 
ἔταςε οὗ [δε δριγι, ΠΕ 6 νν}}]}, ννα 5}12}} πιαῖκο 
Βίγοηροῦ, ἢ νὸ ΜΠ] ννὸ 58804}} ἰοϑθο.0 [{ 15 
Θχί συ σῃ 6 α νη 1ἴ Π48 ποῖ οἱἱ ; ψβδθη ἰἴζ ἰ5 
δίοννη ὈΡοη ΟΥ̓ ἃ Του ΠΟΥ ]δϑῖ ; ἤθη ἴἴ 15 
ςοϊηρτγοϑϑοά τοροίμοσ, πο ννὸ ΡΟΣ οἡ 
νναῖου ἴῃ δάάϊπίοη, πον οδὴ (6 ᾿'ρϊ θ6 
κιηάϊοά δραίΐη  ὙΜῸΠ 584}} ψὲ ἀδραγὶ ψ ἢ 
[6 τοῦς ϑοῖζο νν τ βϑηρ ἀρδίηβδί 18 ἢ δῖ 
ν6 Παὰ Ἰ᾿Δπὶρ8 δηά οχίηρι 5ῃθα τἢθπὶ; ἴογ 
ὙΠοΓΟ ΠΕΙῸ ννᾶ5 5ϑγίοκθα ἴΠΕΓῸ πιιϑῖ πάνθ Ὀδθη 
ἤλπις, πονν φιιεης πε." (“[ἡ [οαπη. Η ομμ!]. 1ν.) 
“ἈΝ Πογόνοῦ ἴῃς δρίγις μ, Ηδ δωγπς; ἴλοΓος- 
ἔογε Ηδ 5 ποῖ ἴο ὃὈς φωμεπορεά ἴῃ Οἰιγβοῖνοϑ 
ΟΥ οἴδογβ." (Βεηρβε!.) “ὝὙὝΠε ϑρίιγιὶ ἀοεβ 
ἐχος, 6 ἀοοθ5 ηοΐ εο»ιρεί. Ἡς ἰηςϊΐε58 δηάὰ 
τήονεβ, διιῖ Ὀγ 5οἷ ς8}}15 δηὰ ρεηῖ]ὸ νν ἢ 5 ΡΟ ΓΒ, 
δι ἢ 85 ΠΊΑΥ δὲ τοϑίϑῖοά, δηὰ οἴϊεῃ δ΄δ σὸ": 
δἰϑίθα - οἴμογννῖδο, ον σοπὶα ννὸ ἴο δεΑΓ 
οὗ ““ργιθνηρ 6 ΗΟΪΥ δρίγιϊ οὕ σοά" 
(ἔΕρδεβ. ἰν. 39), δῃὰ οὗ “φυεηςῆίηρ ἴδ6 
δριγίι } (ΟΥΝ αἴογίδηά, " δ οσκϑ, ν. 641). 

420, 21. δε:ρι.ὁ ποὶ ῥγοῤῥειγίηρι, αὶ Ὀτὶπ ρα 
811 τίη 8 ἴο 89 1981.) Απιοην ἴδε ποδὶ 
εἰλι5 οὔ της ϑριγιί 'ἰπ τ ΟΟΥ. χίϊ, 1ο, ἴπ6 ἐγ εαὶ 
μοὶ {Πεῖὶγ ρίαςθ. [1 μὰ8 Ὀδθη 5αϊα οἡ πε 
γοΓβο Ὀδοΐογε ιι6 ἴπαϊ ἴΠ6 ἴγ δ ΠιΘΔΠΙΠΡ ἰ5 
ποῖ “τῆδκο ἃ σαϊοηδὶ ΘΠ ΠΥ ἱπῖο 41} [Π]η 5. 
Τῆς ογζαη οὗ ἀϊδοογηπιθηῖ ννὰ8 οὗ δῃοῖδοτγ 

Ι, ΤΗΒΒΘΑΤΙΟΝΙΑΝΟ. ΡΓ. 

22 Αδβιδίῃ ἔτοπι 411 δρρεᾶγαπος 
οἔ εν!]. 

22 Απά τΠ6 νεῖν ΟΟἐ οὗ ρεᾶςε 
ΒΔ ΠΟ γοι ψνΠΟἾΪΥ; πὰ 7. ῥγαγ 

ἃπά οὗ 4 ϑρίγιἴιὶ Κὶπά." (στοῦ. Ιοννοῖϊ.) 
ΘΌΓΟΙΥ ψὰ αν 20 τῖρῇϊ ἴο 54Υ 50 δἰορείμογ. 
ἼΠα βρίγιῖιδὶ ἰθδοπίηρ ἰηο]υἀεά [ἢ6 ροννοῦ οὗ ἃ 
βδηςστπεα εο»ρνηον “4... ΤὮς Αροϑῖϊθ 566 πῚ5 
ἴο 54 Υ, “ ᾿εϑρίβε ηοΐῖ ργορῃεϑυίηρβ, γεῖ ἀο ποῖ 
δῖνε ΨΑΥ͂ ἴο ἃ ρίουβ, δυῖ ἴδ ]6 οπίμυβἰ5πη. 
Μακε ἃ τεϊϊρίουβ, θυ σγανὸ ἀπά τπογουρὴ 
Θχδηλϊπδίίοη, ΕΥ̓ βυςῇ [ο5ῖ8 85 γοὶ ροϑϑϑϑβϑ5.᾽ 
(ἔξ, ἔογ ϑἰπηαγ δάνίος, τ Οος. χὶ!. το ; χὶν. 29; 
Ι ]οδπ ἵν. τ; τ Τίπι. ἵν. 1.). [τ ἢ458 Ὀδεη 
ςοηϊεςτυγοά ([Παἴ [πε ῥτορηδηΐ ραγτὶοῖο --- δ᾽" 
-τθεγα 80 [μ}} οὗἩ πιλϑδηϊηρ, ννᾶ8 οὐηϊτοὰ ὈΥῪ 
ΤΩΔῺΥ ΠΟΡΥ σῖ5 Ὀδσδι56 (Π6Υ Ἰπουρπῖ ἰἴ σεοπιθά 
βίγαηγε δῃκὶ ἱγστενογεηΐ ἴο βιιδΊθςϊ ργορῃθοίεβ 
ἴο Βυπιδη οΥἰοἰσπὶ πὰ οχδπιπδίίοη. 

ῥοίά 3.4:ὶ δαὶ «υδίορ ἐς κοοά. “Αβεῦ ἀυς 
ΟΑΓΘ ἴῃ ΘΧΑΠΊΪΠΙΠηρΡ, ΠδίΌΓΔΙΥ ἰοϊονν νυ ἰϑά πὴ 
ἴῃ οδοοβίης, δηὰ ἤγγηπθθθ ἰῇ τοίαϊπίης." 
(Νν ἰογϊδηά. 86ς ἢ5 δοτῇοηδ ΠΡΟ [815 τοχῖ, 
“Ψνογκϑ, ν. 6ςς-ὁ666.) 

ΔΩ. “διαἷη ἥονι αἱ ἀρῤῥεαγανρες οΥ ευὶ].} 
(ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ: εἶδος, κὶ πᾶ, 
Βοτῖ, γαῖβοῦ (ἤδη αγαρςε---" ἴτοτὴ 4}} σογί, 
οὐ ἴΠ6 ψΠο]Ὲ διμά οὗ ον}. (Ἠαπιμοπά.) [Ια 
ΒΟΟΙ8 ἴο ΓΙ ΡΔ4ΓΔ116] ψ  {(Π6 [νυ ϑἢ στιϊδ. 
“Ἐς 85 οσδυζίοιι ἴῃ Κοορίηρ ἃ ᾿ἰρηϊ, 48 ἃ ΠΟΑΥΥ 
ςοπητηδηάτηοηϊ," “Αδδίδιη ποῖ τῸπι {Π|18 ΟΥ 
(Βαῖ 51:2, θυ δ0ϑο! εν ἀπ ὑπίνεγβδ νυ ἔτῸ τὰ 
8}} 5ἰη." (ΤὨΡορῇγ].) 

28. Βωΐ »"αῇ σ, δὲ Οοὐ οὗ Ῥεαεε, “απο 
͵7ὁμ «υδον.) Αξαὶη, ἴπε τρδρηίῆςεηϊ αὐτός, 
εἴ. “ἰόγα, 1. τι. 

ΩἡἹἢ “ΜῈ0]9 δΘ γομ “ΙΓῚΣ απαᾶ “ομἱ «πᾶ 
δοάγ, κορὶ σις δουΐ ὈΙδλθ ἐπ τε εονιΐπσ Ὁ 
ΘΓ Γογαά ζεσμς Οὑγ 1 ϑρίγηῖ, σομή͵, ἀπά ῥοῦ 
[τ 15 ΦΑΞΥ ἴο 54Υ {παῖ δῖ. Ρδυὶ 15 “ ἠοῖ νττίης 
ἃ ἰγϑδῖϊϑδθ προ ἴδε 500}, δῖ ρουτίηρ ἔοστῃ ἃ 
ΡΥΔΥΕΙ ἴτοπι ἴῃς ἔμ] 685 οὗ ἢ15 Ππεατγῖ .᾽ [δ 
“Ἰδησυασε ᾿ἶκα {πΠ|5 βῃουϊὰ ποῖ Ὅς οἸΟβοΪῪ 
ΔηΔΙγϑοὰ : οὐ ὄνεὴ κἴπαῖ (Π6 ἂρθ 'η ννῃϊοῆ 
δῖ, Ρδ}} Ἰἰνεὰ ψουὰ ηοΐ δάπις οὗ 15 νυττίης 
ΜῈ ΔΩ ργοαῖ δοσυγᾶου δδϑουΐ ἴδε 5ου]. 
ΤΒοβο ννῆο Ὀὑοΐϊονο {παῖ δογιρίαγε σοηϊδιη5 ἃ 
τενοϊατίοη {ΠῚΠΚ οἴἤεγννϑε, δη μανῈ ἰννᾶγνϑ8 
βίιιἀϊεάὰ 115 νοῦϑε ΡΘΟΌ ΑΓ σαγο, ΟΠ γσὶ5- 
ἴἰδη νειοῦ ὨδίΌΓΑΙΥ σοϊήρᾶγο Ορη. ἰϊ. 7. 
δῖ. Ῥδὺ] ϑενεσβ ἴδε δηϊϊγο πηᾶῃ ἰπῖο [ἢγοδ 
Ραγῖβ, σρίγιὶ, σοι, δοάγ. 850 Μίοβοβ βεὸπὶβ ἴο 

εἶτα (1) ἀμωέ, ςοττοβροπάϊηρ ἴο δοάγ (Ἴ2})), (2) 
Π ΟΒΣ, ἴο «ομἱ͵ (3) ὉΠ ΓΌΡΣ, ἴο “ρίγιὶὶ 

11 ἰ5. ἃ ὅταν οδ͵]θοϊίοη, ποννονοσ, παῖ τΠ|5 
ννοτὰ ἰ5 πενὸσ ἴΠδΐ ιἰϑδοὰ [ῸΓ «ῥέγ!, Μ ΙΓ 
νοι ὃὈ6 ΠῚ. ΟΥ̓ Τ(Πο ἐῤγεε αἰνιϑοης οὗ 851. 

Ῥαυ], ΒΡ. ΒΒ} δηὰ οἵμοτβ ἤανὸ ρίνθη (ἢϊ5 
ἐχρίδηδίίοη. (1) βοάν, τιδῖοτδὶ ογρδηΐζᾷ- 

729 
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Οοά γου ΨΠοΪ]ς 8ρί τὶς ἀπά 9οι] διά 
δοάν Ὀε ρτγεβεγνεά δ᾽δπιεὶθβ8 ὑπῖο 
{πε οοπιηρ οὗ οὔὖὐύγ [κοτά 76β8ι8 
ΟἸὨ γίϑβι. 

24 Ελμδι] ἐς Πα τῆλε ΤΑ] τ γου, 
Μῆο αἷβοὸ ν}}]} (ὁ 22. 

25 Βτείβγαεη, ΡῥΓΑΥ͂ [Ὁγ 8. 

1. ΤΗΕΘΘΑΠΟΝΙΑΝΞ. Υ. [ν. 24--8. 

26 Οτεεὶ Αἱ] τῆς Ὀτεζῆγεη νυτῇῃ δὴ 
Ποὶγ ΚΙϑ58. ᾿ 

27 1 'σμδῖρε γου Ὀγ ἴῃς [οτγά τῆι ὑτ. αὐ 
ἐΠἰ5 ερίϑεϊς δ γεδὰ υπῖο }} τῆς μοὶγ 
Ὀγεζῆτγεη. ᾿ 

28 ἼΤῊς ργᾶος οὗ ουγ [νογάὰ εϑι 
ΟἸτῖβὲ δε ἢ γου. Απιεη. 

(ἴοη ; (2) ϑομῇ, βοπβιεῖινε δου Υ (51. ΠυΚα χίϊ, 
10; 51. Μαζί. χ. 30, ΧΥΙ. 25) 26: 1 Τ 1655. 11. 8) 
νοι] 5θαπι, σοί ΔΙ ΠΥ, ἴο διδηὰ ἔοσ [ἢ6 ““δηϊπιδὶ, 
δοητοπὶ 11ἴ6,᾽ σοηςεῖνορα οὗὨ 45 πα] 550]8] 
ςοηπροῖρα νυ ἢ Ὀγοδίῃ ( [Ἔσο πιίδῃ χν. 9). (3 
δΡΙγΙΣ 1ἴ5 1 δι ρεγίοῦ ζου Υ, σδραδὶς οὗ Ὠ ἱνῖπα 
ΠΟΠΊΠΊ ΠΟΔΊ ΟΠ 5, νν ἢ ςἢ τηδη ἰοσῖ δ ἴῃ6 ΕΔ]], 
δυῖ γεσονεῦβ ἀρδίῃ ἴῃ ἢ15 γεροπογαϊΐοη. ΤΟ 
Αροϑῖὶα ννουὰ ἴπ8 δρεὰκ οὗ τῇς ϑϑηβιτἷνε 
τηογίαὶ σον; οὗ [Π6 ἱπηπιοσίδὶ σῥέγὶ οὗ πὸν 
᾿ξ δηὰ ΠΡ ΕΓ σγϑάβοῃ; ἂηά οὗ ἴῃ δοώνγ, (6 
δεαΐῖ οὗ δοίῃ. Νὸο σγϑὰὶ ᾿ἰρῃξ σὴ ὃ6 {πγοννὴ 
ὌΡΟΩ [Π6 ρᾶδϑδαρε ΟΥ̓ πγηϊηρ ἴο (Π6 {᾿ς Πο- 
[ΟΤΩΥ͂ ἴῃ οἰΔϑβϑίοδὶ νυγὶἴογβ (85 ἴηὴ Μη], ΚΓ ΑηδΙ γ515 
οὗ Ῥδαγβοη, Ρ. 87), πὰ ϑβυρροβίηρ ἴδμαΐ 581. 
Ῥὺ] δοςορῖβ ἴθ αἰϊνιϑίοη οἵ ἴῃς 5οὺ] ἱπίο 
(ἢ6 νεροίδζινθ, βοηϑίνο, δπὰ χγαϊοῃδὶ----ἰῃ 6 
ϑΡΙσ σοτγοβροπαάϊηρ ἴο ἴπὸ "τυ ηρ ̓  ροτγίίοῃ. 
ΤῊ οης ΚΕΥ ἴο 8. Ρ8ι}᾿5 πιεαπίηρ 15 ἴῃ 
ΡΠ ποῖρὶς τη Ὀεβιάθ5 Ὀοαν δηὰ 5οιι]---νῃς ἢ 
Δ ΚῈ ΟΡ ΤηΔΠη᾿5 Ὠδΐυγαὶ δοῖηρ--τοροησγαῖοά 
ΤΏΔΠ ρόϑβ65565 υῤέγιη, [ἢ6 ῬΓΙΠΟΙ͂ΡΙς οὗ διιρεγ- 
Ὠδίμγαὶ ᾿ἰ6, Ὑλῖ5 ἢ85 Ὀδοὴ βοπηονπαῖ πἢ- 
[Αἰγ]Ὺ ς4]]εἀ Βι}}}}5 ΤΠΘΟΓΥ, δπὰ δοουβοὰ οὗ 
τη κίηρ Ρ 4 [ειγαςίοιῃγ --- Ὀοαγ, 5ου], 5ρίγιῖ, 
δηά Ηοὶγ δριγῖῖ. Ὑἢδ οἤάᾶγρο, ἰηάθθα, ΠΊΔΥ͂ 
Ποϊὰ ροοὰ δρδίηϑβξ Ἴογίδίῃ ὄχργοϑϑίοηβ οὗ 
Βίϑῃῆορ Βὲ}] (΄ Ννογκβ, 1. 32. Βυῖ ν6 
δῆοι ἃ τα Γ ἰδαΐῖ, δοσοτάϊηρ ἴο 8ρο5- 
ἴο]]ς υϑᾶρο, “1Π6 ὈΘΙΙΘνοσ ἰβ ϑερασγαῖθα Ὁγ ἃ 
(ἢ ἤἰπὶ ποσὶ ἴδε ϑριτῖϊ οὗ Οοά.. .. 
Τδηρσιᾶρο νγάνοῦβ ἴῃ [15 πιραπίπρ Ὀεΐννδοη (6 
ἴννο, ΟΥ 566Π18 ἴο σοιηργοῃοηή δοίη." (Ρτοῦ 
]οννεῖξ, 1. Ρ. 151). ὙΠ οθῈ ννῇο ἢάγνο ξοϊ]οννοά 
ἴΠ6 ἱπιο! ]δοῖυ4] σᾶγοοσ οὗ Μαΐπε ἐς Βίγδη 
Ὑ}}] 8εὲ6 τμαῖ ἴἃ ψγὰ5 ἃ ἰοὴς δϑοθηΐ ἔγοπι ἴΠ6 
σοπορρίίοη οὗ θΟάΥ͂ δηὰ βοι]ὶ ἴο τπαὶ οὗ ὈΟοάγ, 
8011}, δηὰ 5ρὶγίϊ. Η15 ρβυσῃοϊορυ θορδὴ ἢ 
Ομ ά,]]Δς ; τ ἐπάεα ννἢ δῖ. Ῥαυϊ. (δες ποῖς 
δῖ οηά οὗ ἴῃς σπαρῖογ.) 

μπνμς (ὁλόκληρον.) 1 ἰῖΕΓΑΙΥ “αἰ τῃδῖ 
[115 Ὁγ ἰοὲὶ ;" ἤφηςθο, “ (δα νυίςἢ Τσοηδὶσῖβ οὗ 
41} 118 ραγίβ." [11 15 οὔς οὗ ἴδ6 τγϑηβδίϊοῃϑβ 
οὗ Ὀ'ΘΓ ἴῃ τἴἢ6 χΧΧ᾽ (Ἰμονϊ, χχΐ. 15). ἑπτὰ 
ἑβδομάδος ὁλοκλήρους, “56 ΎΥ 6 54 ὈὈΔ[ἢ5 5}|8}} 
Ὀς6 εον»ρίει.." ὙὨθ Ηδεῦτενν ννογάὰ βθοπὶ8 ἴο 
Ὀ]εηά ἴπῸ ποίϊοηβ οὗ ρῆγϑιςαὶ, πιοσγαὶ, δηὰ 
ὑπὰ δάνο ἜΠΓΓΘΉ658. (Ε πογϑῖ, ᾿ Ὁοποογά. ΗΘ. 
1228). 

ἄεῤὲ «υἱέδομέ δίαγιο.) “ΤῊ 500} 18 [ἢε 
δοαῖ οὗ δβοοϊίοηβ ; ἴῆς ϑριγις 18 σεςποά 
τοάϑοη, ΤὨΪ8 σεάϑοῃ 18 [86 βουεγεϑῃ ; [8658 

Αἰἴοοϊίοπβ ἅγε ἴῃς οὔοοτβ; [15 ὈΟΑΥ͂ 15 ἴδε 
Θχθοιυτοηοσ. Ἀδάβθοη δ οσΖ68 ; δἴαςιτοηϑ 
Ποπηπιαπά : ἴπ6 ὈΟΑΥ͂ ἐχοσιῖεβ. Απά ἤθη 
ψὸ ᾿σοῃοαῖνο ἰῃ ΟἿΣ τὐϊπβ, ἀδϑῖγο ἰῇ ΟἿΓ 
᾿ροασῖβ, ρογίογπιὶ ἰῇ ΟἿΣ ὈοάΥ, ποιῃίηρς [δαὶ 
ἀἰβρίθαϑο Οοά, ἔθη ὕᾶνὸ ψ͵ὸ πα Ὀεηεῆϊ 
οὗ 81. Ρδυ}᾽5 ργδυου, [παῖ ἰὴ Ὀοάγ, δηά 5ουϊΐ, 
ἈΠ 5ρὶ Γι, νγα ΤΏΔΥ 6 ὈΪΔΠ161658." ( οηης 5 
ΕΧΧᾺΧ. δεγτηοηϑ, ΡΡ. 335-316.) 

24. ΤἼ8 {||6 γεγο ἢδ8 δε τ] ]οὰ ἴδ ς 
ἐϑπὶ οὗὨ 4}} ἀεὶ σης." “1 γουῦ ὉΠ) οΥ Ηἰϊς 
ἐπε ιτα Τεοῖςς ἴπ Ηἰ5 “αἰ βοπει., Ὧο Μ]}}} 
οἱ» 

«υἱ ! ὅο 3.1] ΨΜΒΔΙ) ΑἹ] (δαὶ ἰ5. ἱπιρ]ϊεά ἴῃ 
“ Βεῖῃρ 2γειυεά,." (ν. 22). Εογ “Βα 
15 Ης." (ἝἋἔ 2 Οοσ. Ϊ. 9. 

46. Ογεεὶ αἱἱ ἐδε ὀγείόγεπ «υἱδό ση δοῖν ἀ1..} 
Βοπι. χνὶ. 6, τό ; 1 (οὐ. χυΐ. 16; 2 (ὐογ. χίν, 
12:1 81, Ρεϑῖοσ νυ. 14. Εοσ ἴπῸ Ἵοπηρείίοῃ 
οὗ 115 ψ τὰ τἢ6 ΗΟΙΥ Οοτπηππηίοη, Ξεὲ [πἴτο- 
ἀυςίίοη ἴο [15 Ερι5116. Μ. Ἀεηδη αιυοῖοϑ 
[ἢ ἔὈΠοννηνς δυϊδοσιΈαβ : [υ5ῖ. ΔΡΟΙΪοΟΚ.᾽ 1.61; 
“(οηβῇζ. ΑΡ.᾿ 11. ς 2, 1. αας Τοσία}}, “ἀὸ Οτγαῖ, 
14: οἴ, Οδθη. χχχίϊ. 4; 2 ϑᾶπι. χίν. 21; δῖ, 
τυκε χν. 2ο, νῆσγο ἴΠ6 ΚΙ55 5: 5:1Π68 γεεοπεὶα- 
ἐΐοη. ΟἿ, δυίςογ, ΤΙ βεβδυγ.᾽ ἀσπάζομαι, φίλημα; 
ἘἈεηδυάοῖ, “1,τ|. Οτίοηῖ. (1. 1. ρΡ. 12, 26, 
39, 40, 142. [1 πᾶ Ὀὲ ὑεῖ ν γοπιοπιδεγοά 
ταῖ ΗΟΟΚΕΟΙ γεῖθτβ ἴο {Π]15 ραβϑᾶρεὲ ἔοσ ἴῃς 
Ρυγροβο οὗ βῃῆονιηρ ἴῃ Ἰανν] 655 οὗ αἀϊδεοη- 
{ἰπυϊηρ ἀποίϊθηΐ οσυδίοπηβ, νν ἤθη [6 }]}Υ υπϑιιῖ- 
αὐ]ς ἴο ἃ οῆδηρεά ογάεσ οὗ βοςοϊεῖγ. “ὝὙΤτσιις 
1ἴἴ 185 ἴπῸ6 δηοίθηῖου πὸ ὈδτζοΥ ΠΕγοπΊοη 8 
οὗ τεϊρίοη ἀγὰ ; βονθεῖζ, ποῖ δοϑοϊυΐεὶν ἴγὺς 
δηά νψπουΐ ὀχοθρίίου ; Ὀὰζ οηἷν σις 50 γ 
ἴοστἢ 48 ἴῆοϑο αἰ ἤεσγοηῖ ρὲ ἦο ἄρτεὸ 'η ἴδ 
βίδίε οὗ ἴποϑβο (ἢ ηρ5, ἴοτ ἈΠ ἢ, δ τῆς ἢγϑῖ, 
1Πο86 σίϊθϑ, ογάθυβ, δηὰ σδγοπΊοη 68 ὑνΈΓῸ 
ἰηϑιυἵοὰ, [πη ἴῃς ΑΡροϑβίϊοβ᾽ {ἰπ|6ὸ5 ἴμαῖ νγᾶβ 
Ὠδγίλϊεδα, σὰ Ὀείης ποιν τονίνοά, νου]Ἱά 
δε 5οδηάδίουβ; 85 ἴπεῖγ οὐ «απεία." 
(Ηοοζκοεσ, " Ε.. Ρ., Ῥσεΐαςς, ἵν.) 

Δ. 1 εδαγχε γομ ὁγ δὲ 1ιογἀ.)ὺ Τνὶβ ἰ5 
Ὠλϊνίης ψΟτβῆρΡ οὗ Ογμὲ οὐ ϑογιρίυγαὶ 
Ργίποῖρίε5 (οἴ. “ὌΝΟΥ οὔθ ἴμπδι “«υεαγεῤ 
ὁγ Η;»",᾿ ἰιδ. ευεν} «υογερίρῥεν οὗ Οοά, Ῥ8. ᾿χ!ὶ]. 
11). 

ἐδαὶ 1δὲ, Ἐρέυέισ δὲ γεαά μπίο αἱ ἐδο ῥοὶγ 
ὀγοίῤγεμ] ἼἽ}18 6 ΌΥ ἱπιρὶοδιίοη ἃ τὸ- 
πιὰ ΚΔῸΪ6 δεοἰεεἑασείεωἑ βδησοοη οἰδιπηδα [ῸΓ 
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(Π15 Ερίϑεῖθ. [ῖἋπ (ἂς [οὐνϑ Οδυτγοῖ, Μοϑε8 
δηά {πε Ῥγορβεῖβ σγεσε σοῃϑίΔ ΠΥ τεδὰ (ϑὲ 
1ὺκὸ ἵν. 16: Αςῖβ χὶϊ. 27, χυ. 21). Τὴ 
ἱπ]απσοῃ ΒΕΓδ ΤΕ 8. 1.5 οὗὨ ἴ8ε Ὀ]εβϑβίηρ 
ἰη ΑΡρος. ἱ. 3, ἀηά ἴξ 8 τοιιδγκδῦϊε τπαὶ ἰἴ ἰ5 
εἰνοη τ ϑυςῇ ἱπιργεββῖνε βοϊθλη Ὑ (“1 
οἴαγρε γοὺ ΟΥ̓ ἴῃς Ι,οτὰ |68058 ΟἸ τσὶ ἢ). 
ϑυγεῖν [ἃ βυρροδίβ ἴ[ἢ6 ἀϊίγ οὗ τγεδάϊηρ Ρ89-» 
βᾶξεβ οὕ ἴῆς Νενν Τοϑὲ. ἴθ Ομυγοῇ, ἀπά ἐνὸν 
186 βτ οὗὨ πορ]εςτίην τ, οὐ οὗ Κοορίηρ ἴἃ 
ἔτοπι ἴμε ρεορίε. (Βρ. ΔΝ ογάβυνοτίῃ ἴπ Ἰος.) 
ΤΗΐβ ἰ8 οπὲ οὗ ἴμε ραββᾶβεβ Μ ΒΊΟΝ εῖνε ὺ8 
8Δη ἰἀθ4 οὗ ἴῃς ρ»τεδῖ διῖδουιγ αἰγὶ θυϊεά ἴο 
Αροβίοϊις Ερίβ[!οβ. ἔγογη ἴΠ6 δα θϑὲ {1π|68. 
ὙΒΕΥ͂ ψεῦα σατο ὈΥ [6 Αροβί]ε 8 ἀεἶθ- 

δαῖοβ (ἸΚὸ τη6 ἡργεγείδ οὗ [6 βυῃᾶρορι65) : 
(ΠΟΥ ψνοσα Βεϊὰ ἴο ἤδνα δαιδὶ ἀορπιαίς δι:- 
(Βοτ ἢ τῆς Αροβῖϊα ἈΠ 56]  ; (ΠΟΥ ὑν ΓΟ 
τοδὰ ουΐ, δἀηὰ ΠΠΔΙΥ ἀεροσιίοα ἀπιοὴρ [δ6 
Δγοῖνε8 οὗ (86 ΟΠυτΟΒ ; [ΠΟΥ Ψεγο ἰδχθη 
ουΐδ οὔ ϑοϊθιηπῃ ἀδγϑ8 δπὰ σχεδὰ 45 5δογοά 
ἀοσυπιεηῖδ, Ψ] ἢ ἃ ρογρεῖΐυδὶ ἰοδοδίηρ (Π ἸΟΏγ5. 
Οοτίπτῃ. ἴῃ Ευβοῦ. “Η. Ε᾿.᾽ 1ν. 22). ὙἈῈ5 ἴἢ6 
εῤὶε!οίαγν ἕοττηῃ οὗ ̓ ἰϊογαΐωυγε ννᾶ8 ρεοι τὶν {Π6 
ϑῆδρε ἱπῖο νης Δροβίοι!!ς (πουρϊ ννᾶ8 
[δγονγη---ἃ ἔοστῃ νν6}} δάδλρίθα ἴο [6 νναπίϑ5 οὗ 
ἴ[η6 πὸ δπά ἴο [ῃδ [οιπροσγαηδσηΐ δηὰ οἢὰ- 
ταςίογ οὗ δῖ. δι]. (δε6ὲ. Ἀδηδη, “δῖ, Ρδυὶ, 
Ῥ. 223 444.) 

ΑὈΘΟΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤᾺῈ οἱ ψ. 23. 

28. Αςοοτάϊηρ ἴο [εὐνϑἢ νἱοῖνβ, (ἢ6 σοὧῇ ἴῃ 
(Π18 αἰνίβίοη πιϊρῃς βίδαπά ἔογ «υὐδ. ἘΔΡΌΪ8 
αϑϑίρηεα {18 τρεδηΐπρ ἴο 8) ἴῃ Οεη. χχυῖὶ. 8; 
δυῖ. χχὶ. 14: 2 Ο(ῆγοη. ΧΧυἹἱ. ο; 5. ΧΧΥΪΪ. 
12; ΧΙΙ. 2. [{ 18 4150 υϑεὰ ἔογ υηάογβίδηάς- 
ἴπρ, ᾿πΙηΚίηρ ἤου γ (ΒΘ ευῖ, ἱν. 9; 1 88πὶ. 
ΧΧ, 4; Ρτον. χῖχ. 2; Ῥ8. Ἴσχχχίχ. 4; 1,απιθηζδῖ. 
1]. 20). [{ [18 θ6 80 νγῈ 58}4}} αν (1) δοών, 

ἱπο!υάϊηρ ἢεβἢ, ἔογ σᾶγῃδὶ δηὰ ογεάῖαγε ἅρρθ- 
εἰε5; (2) “ομὐ, ἔογ ψ1}}, βου οὗ οδοῖςε ; 
(3) “ῥίνη, οὐ Ἄρρετ βου], ἢ τγὺς τϑάβοῃ, 
[με εἢἂ οὗ ἴδε ϑρίγι. δεβ. {Π6 ἰεησιπεποὰ 
δηὰ ἰπίεγεβιϊηρ, υιοϊδτΙοη5 'ἰθπ Ηδιηοπά, 
Ν ΤῸ ῥ. 674, δηά ςἔ, 5ι. ΗΙεγοη. Οὐαί, χί, 
8α Ηεϊνιά. 
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ΤΠΗΠΕΘΘΒΘΑΙΟΝΊΙΑΝΌΘ. 

ΓΗΑΡΤΈῈΚΒΚ Ι. 

1 «5α͵κί αι εογήβοίλ ἵλενε 7 ἐὰξ φυοαὶ οῤί»ίορε 
τολίελ ἀξ δαά οὐ ἰλεῖνγ αἰ, συν, απά ῥαδίορες: 
11 α»α] ἐλεγειυΐ λα περί ὐἶνενς γεαφορις 0» 
ἐλε εοπι ον θη οΥ ἐλέει ἐπ ῥεγσεαΐορ, τυλεγέο 
176 εἀϊογετί ἐς ἰαξεη ζονε ἐλέ γισλίεοιις γμεαρ- 
ριεμ οΥ Οοά. 

ΑὟΌΙ,, απὰ διίνδηυβ, δηά ΤΊπιο- 
τπευ5, αηἴο τῆς σῃυγοῇ οὗὨ τῆς 

Ὑπεοϑαίοηϊαπβ ἰῃ (ὐοά οὐ Εαῖδεῦ 
δηἀ τε [,οτά [εβ8ὺ5 Οἢγίβα: 

2 (ὐτᾶςσε υπῖο γοι, δπη4 ρεᾶςδ, 
ἔτοπι (σοά οὐυἦ Ελῖμεγ δηά τῆε [ωοτγά 
7ἐβὺς ΟἸγίβι. 

4 Νε τὲ δουπά ἴο {πᾶηκ Οοά 

γου ἱπ τε σἤυγομεβ οὗ Οοά ἔογ γουγ 
ρδίίεπος ἂηά (ἢ ἰπ 411] γουγ ρεῖ- 
βεουτίοηβ δηά ὐδυϊλιίοηβ τπαῖ γε: 
ἐπάμτε : 

ς ἢῥιεδ ἰς ἃ πιαπίίεδε τοκεπ οὗ 
τῆς τἱρμίεουβϑ Ἰπάρππεπε οὗ (σοὰ, τῆλι 
6 τπᾶγ δὲ Τοιηϊεα νγογῆυ οὐ τῆε 
ἴῃ ἄοπι οἵ (ὐοά, ἔογ ψῃϊς ἢ γε αἷβο 
οὐῆδε: 

6 ϑεείπρ ἐὲ ἐς ἃ τίρβίθουβ τῆϊηρ 
ἢ (οά το τεςοπιρεηβε τΠδυ]δτίοη 
ἴο τῆεπι τΠδῖ ττοιιὉ]6 γοι ; 

7 Απά ἴο γου ψγῆο δὲ τγουδ]βὰ 
γεδῖ 8,  Πεη τῆε Ιοτά 6ϑβιι 
8041} δὲ γενεαδίεά ἔτοπι ἤεάνεη ν ἢ 

ΑἸννΑγ5 [Ὁγ γου, Ὀγεΐῆγεη, ἃ8 ἴΐ ἰ5 
πγοεῖ, Ὀεσδιι5ε τηδὲ γουΓ δ τἢ ργοννεῖῃ 
εχοεεάϊηρ)γ, ἀπά τπ6 σμαγΥ οὗ ἐν γΥ 
οης οὗ γοι 4}1] τονναγά δας οἵδεῦ 

ἢ]5' περ ἢτν Δηρε]5 1 Οτ. τὲ 
8 ἴῃ ἢαπιίηρ ἢτε "λκίηρ νεηρεδηος ἩΡΘ 

οἡ τπεπὶ ταὶ Κπον ποῖ (ὐοά, δηά "ον γώ 
{παῖ οὔεν ποῖ ἴῃ ροβρεὶ οἵ ουὖυῦ [,ογὰ "“ 

δροιιπάστῃ ; 
4 ὅο τῆλ νγεὲ ουγβεῖνεβ ρ]ΟΥΥ ἰῃ 

ΓΗΑΡ. 1.--1, 2. 8εεὲ υὑεῦγα, τ ΤΉ 658. ἴ. 1, 2. 

Ἦε αγε δοιπά. ὀφείλομεν, τΛΟΓΔ ΠΥ ΟὈΠ ροά : 
ἃ ἑανουτίῖε ννογὰ οἵ 81. ἰοῆπ. 866 ἐη} 11. 1.3. 

Ω: ἐὲ ᾿ς νιϑο “ΜΔΏΥ ρ]οοηδϑίῖὶς ὄχργοβ- 
δίοηϑβ οὗ 81. Ρδυϊ, ἴἴ ἢ85 τὰ δδι, Ὀοσγάοσ οἡ 
ἑαμίοίορνγ; Ὀυῖϊ ἢ Ὠϊπὶ ἴδιιοίορυ ἰ5 οἴφῃ 
εριρῥα.! 4" (Ρτγοῦ. ]οννεῖ. ὙὍΏογα 5, ποννς 
ΕΥΟΙ, ΠΟ ἰδι!τΟ]ΟΡΎ ποτα. [Ιζ 5. οἵἹγ Ὀουπάθδη 
ἀυΐγ, τρθεῖ απὰ τγρῃῖ, θδοδυθδο νὰ ἢᾶνθ ἃ 
ΨΟΓΓΌΥ Οδιι56. 

«υε ομγτοἰυς.. ϑροηϊαποοι ΒΥ, οὴ Οὐ οὐνῇ 
δοοοιηῖΐ (ςἢ, 1 7 655. 1. 9). 

5. α »ιαρὶζε!: ἐοζεπ. Ιἢ δρροβιζοη τι 
ννῆδί ργεσθάθϑ. ὙΠεῖσ ἢ δηά ραίϊθηος νγᾶ5 
ἴῃς ἴοκθοη. 

6, 7. ἐγιφμίαϊίοη 1ὁ ἐδόρε ἐραὶ ἐγομδίε γοι; 
από 0 γοι «ὐο αγε ἐγομόἰε4.} (τοῖς θλίβουσιν 
ὑμᾶς θλίψιν, καὶ ὑμῖν τοῖς θλιβομένοις.) ΤῊ Ϊ5 
5. ἃ Ῥγοτηϊποηΐ ἰηϑίδποθ οὗ οὔδ οὔ ἴθ πιδίῃ 
ἴλυ]ι5 οὗ οὐὖγ Α.Υ΄.---“νΑτῖουιβ γοπάογης8 οὗ 
ἴῃ6 5Δπ|6 ννογὰ οὔγ ννογάβ ἰὴ (πε βαπηθ οοηΐϊοχῖ. 

]εβϑι5 ΟἨγῖβα: 
9 ὟΝΒο 5}4]1] θὲ ρυπίβῃεά νυ 

δηὴ ἤεῆςο ἴπε ἱπίτοἀυοσίίοη οὗ τἴῆγοὰ] ἀ19- 
Ὀποϊίοης ψνῃῖσ ἢ ἢᾶνθ πὸ ἤουπάδιίοη ἴῃ ἴῃς 
οὐ ρίηδὶ, ἢ τ[Π6 πιδη!ο] γαῖ οὗὨἨ δορῃ !5Πὶ8 
οὔ ἱξπογαῆςθ. ΤῸ ἔμ θπὶ ̓ Βδὶ δ19 Δ. δὶ οἱἱπ ας 
γου «Αϑιϊοίΐο, ἀπά ἴο γοῦ [δῖ δτὸ Ὀοὶῃβ 
αϑΨὸἝἱιϊοίθἃ (οΥ, 0 Ὀεᾶγ γουγ ΔΕ ςΠ ]ΟΠ5), 
τοϑῖ. 

γα! Κααὶ ἰδ Ἀρργοργίαΐοὶ υΥ ορροβοά ἴο 
ΔΙ οτοη 45 γεαχαλίοπ ἴο ῥγεσσωγε, ἴὴς Ἰοοβθη- 
ἱπε ἴο [ῃ6 ἡἰσῥήεπίπο Ἐγᾶβρ. Ὅε δβᾶπὶε ἃπᾷ- 
Π6515 'ἱπΠ  ΟΟΥ. ΥἹ]. 5, Υ1}},ὄ 13, “ Κρίαχαϊ, 
56. ἃ Ῥγεβϑυσγᾷ δ υ}}}.5 νἱῖδ.᾽".-- (5) 

8. 1π βανεπρ ἥγε] (5εῈ ηοῖς αἵ εἷοθς οὗ 
σδδρῖθγ.) 

(1) ἐῤαι ἔποαυ πο Οοά, απά (2) οὐδε ποὲ ἐδὲ 
Οονρε])]ὴ (1) τεΐευβ ἴο σεμείοε; (2) ἴο ὕες". 

οὐδεν πο ἐδε σουβρε] } [Ιπῖῃς Ῥδυ]πο ἘΡρ  5[165 
[Δι{ἰἰ 15 ἔγοαυθητν ς4]] Θὰ οδεάϊοηςθ. ἥτε, 
ΓΑ ἴῃ οὐϊεοίυε Ἀρυοίαηοι ϑεοῖὰβ ἴο ὃ6 τεὸ- 
ςορηϊδοά. Νο ὅοι1 δεῖϊενοβ ἴἢ6 5. ΓΠᾶ- 
ἴωγα] πηγϑίεγίε8 γενεὰ ὉΥ Οοά, η1685 ὉΥ ἃ 
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ἐνεγλϑεῖηρ ἀεβιγυςτοη ἔγοπι [ΠῸ ργε- ἔογ γοιι, τπδὲ οὔγ (σοά νουϊά 'σουπῖ υὐῶν ἜΒΗ 
βϑεποα οὗ τε ἰ,ογά, δηὰ ἔτοπιὶ τῆς 
δἷογν οἵ ἢ18 ροννεζ ; 

Ιο με ἢε 5}41}} σοΐηε ἴο ὃἊε 
σἰογιβαά ἴῃ ἢ8 84] ηἴ8, Δη4 ἴο δὲ 6- 
ταϊγεά ἴῃ 41} τἤδπὶ τῆς Ὀε]ενε (δ6- 
σάυ88. ΟἿΓ [65 ΠΊΟΠΥ͂ ΔπΊΟΠρ γΥοὺι νγ788 
δε] ενεά) ἴῃ τηδῖ ἀλγ. . 

11 ΝΥ Πεγείογε αἷδο ννὲ ρΥαυ ἰννδγϑ 

8:1 Ὀ 155 οη οὗὨ ἢ]5 νν}}} ἢ6 ὈΓΙΏΡ5 ἢ15 ἐπμο]οομαὶ 
(δου 658 ἱπῖο σαρε ιν ἴοὸ (πῸ οδεάΐεηος οἵ 
ἢ γίβί (2 (ου. χ. 5). [πι|ε]]εσῖυ) δυθτηϊσϑίοη 
ἰ58. ἃ ρατί οὗ (τ  β(ίδη γί] δηὰ Ο γι βιίδη οὐθ- 
ἀΐϊεδηςο (δῖ. Αὐγφυϑῖ. " ἀς 6. εἴ [,18. Αγοιϊς ς. 3) 

9. ἢ»7͵ο] (οἴτινες.) Ομῤβε φι, “ Ἰηαϑπιυς ἢ 
45 ἴπογ.; 
“ῥα “εν δὰ ϑαπὶβμπλοπὶ εἰεγηαὶ ἀξείγμος 

95.) “Εἴογπαὶ ἀεδίγιςζίοη ; ὙΠΕΟΡΉΥΙ. 
ποῖ ὑππαῖυγα! [Υ 85Κ5, “ον ποθὴ ἀο [πὸ 
Οτίρεηϊδίθ πα [ῸΓ ΠΟ ΠΊΒεΪνο8 ἃ τ οὗ 
Δη εηά οἵ ἴῃς ρΡυπὶϑῃπιοηῖ ’----Εἰεγπαὶ 15 ννῃδξ 
ΡῬαδιὶ «4115 τ, Οπῖμο νῃοἷς φιεβίοη, 566 ΒΡ. 
ΕἸ] οοἵς᾽ 5 Γείοσθησθβ, " Π εβί ηΥ οὗ Ογοαδΐυγο, 
ΘΟΣΙΏΟη ἷν. ΕῸΓΣ ἴδε ψογὰ αἰώνιος, 566 ηοῖα 
ἂῖ [Π6 οΪοβα οὗ σοπιτηθπίδγυ ὈὩΡΟη [ἢ ϊ5 ΟΡ 5116. 

10. (1) ϑαίπ. (2) ΑἹ] ἐῤενε ἐδαὶ δείϊευε. 
δαίπία, τῇ τηοάσγῃ ἰδηριάᾶζο, ἰ5 βοποσ αν υϑοὰ 
ἃ5 δαυϊνα!επί ἴο ἴπε Ἐχοθρ[ ΟὨΔΠ}Υ ΠΟΙΪΥ, ἔῃ οϑς 
ὙΠῸ ΘΠΊΟΥ͂ Δη δος] Θϑἰδϑίςαὶ ραϊοπὶ οὗ ϑρί τι] 
ΠΟὈΙ ΠΥ. [{ 185 οἴξη δδεη Ροϊηϊεά ουἵ [δῖ [ἴ 18 
ποῖ 50 1ῖῃ 5[. Ρ8ι}}}5 Εἰ ρ 51168 βἜπεγα ῦ ; γεῖ ΠοΓα, 
ῬΕΓΠΑρ5, ἴπογο 15 ἃ ἴγᾶςα οὗ ἴπ6 τηοάθγῃ ϑῃδαάθ 
οὗ ᾿ῃουρῃῖϊ, Το “ αὐ σουρ!οα νὴ ἢ “τῃθπη 
(Παἴ δε ευεά,"" ταῖρ  βθθηὶ ἴο ἰηΐ [Παἴ Π 6 ννοτά 
“Βο] ον ἢ Πᾶς ἃ πιοῖθ ὀχίομσίυς, τ[η6 ψογά 
“ἰβδιηἴ " ΔΙΉΟΓΟ ἡπέερσξυε, τιθληϊην. (5ε6 Βρηρε].) 

ὀεεαιε Ομ ἱδηι ΟΜ ΘΡΙΟΡ γομ «υα. δε- 
Πεουε4. Τηεθε ννοσαὰβ ἃγὲ Ὄχρ᾽δηδίοσυ οὗ 
“Βε]ενεά," Το δ6 δαἀτηϊγοα ἴῃ 4}1} [ποϑα ννῆο 
Ὀοϊ]τονθᾶ, πιλάδ ἴΠοῖσγ ἂςῖ οἵ ἕδ:ἢ. Ὑ65, ὄνδη 
90, δεέἑσυεά; ἴοΥ Δ550ΓΟΩΪΥ ἴτπδὶ τυϊίηε88 οὗ 
ΟὐΓ8, 5ίγεῖοπρ οἡ ὄυθῇ πηΐο γουῦ ἴῃ ἴῃ6 ἔδγ 
ννοβῖ, νν88 δο]ονδά, 

19 δὲ ρίογβεά ἐπ δὲ “αἰπ.) “Τῆς 46- 
τηϊγαῦϊς ἸοΟσΥ οὗ ΟὮγῖϑὲ νν}}} πιδηϊοϑί 196} 
(Ὠγου δὰ [ἢ 6 5αἰηῖϑ" (Βεηρ6}). [π [ἢ 15 ρᾶβϑϑαρθ 
δ(. Ρϑυΐϊ 0.868 ργες 56} Υ [ἢ 534Π16 ᾿ἸΠ[ΘΠΘΕΙΥ γπ)51}- 
εαἱ Ἰαηρσιᾶσε ννῃϊοῇ ννα ἤπὰ ἴῃ δῖ. [οπη. [1 ἰ5 
δἰπλοϑί πῃ ροϑ5: 0 ]6 ἴο σοηϑιάθσ ἴδε ἀδοϊαγδίίοη 
ἴῃ 16 ΠΙΡ ἢ - ΓΙ ΘΒΕΥ ργάγεῦ οὗ [658 (1 ἤανδ 
Ὀεοη ρἱογιῆθα ἰὴ ἴηι," δεδοξασμαι ἐν αὐτοῖς. 
δῖ. ]οΐη χνὶ!. τὸ ; ςἕ. Υἱῖ. 39), δηά σογάρατγο ἰΐ 
στ τῆς ργοϑεηΐϊ γθῦθ (ἐνδοξασθῆναι ἐν τοῖς 
ἁγίοις αὐτοῦ), ννπουϊ θείης σοηνίποεοα {μδὶ 
6 Αροϑίϊθ 15 ἀγιηκιηρ' ἔγοπὶ [ἢ 6 5416 θουσο 
8ἃ5 ἴδε Ενδηροι οι. Τὸ “ρίογιν " ΟἸγιϑδὶ ἰ5 
ἴο πῖᾶκο Η!5 ρίογυ Κπονη ; ἴο " δεκηονυϊεάρε 
Ηἰπὶ 45 θείης δὶ Ης 8" (566 οἡ δῖ. [ομη 

γου νγογῖη  οὐἩ [ἐς ΠΑ] Πρ, ἀπὰ ἔμ} 6] 
411 τῃε ροοά ρΙεαβϑυγα οὗἩ δ: ροοάπεϑϑ, 
δηὰ τῆς ννογκ οὗ ἐδ νι ροννεῦ: 

12 Τηδῖ τῃῆ6 πάπας οὗ οἱὖγ [,οτά 
]ε805 ΟἸἾγίϑε πᾶν θὲ ρἱογιβεά ἴῃ γου, 
ἃπὰ γε ἴῃ ἢίπι, δοσογάϊηρ ἴὸ τῇς 
γᾶςα οὕ ουγ (σοά «ηά τῆς [Ινμοτὰ [6ϑι5 
ἢ γίβῖ. 

ΧΙϊ. 28 ; χυϊ!. το). Νοίε {πε ἔοτεθ οὗ ἴῃ δου. 
(ἐνδοξασθῆναι). ἼΤὮΘ ἔασϊηϊ δηά ᾿ητογπητοπὶ 
εἰουιβοδοης οὗ Οἢγισῖ, Ὀγοόίκοη δηά σι15- 
Ῥεπάρδά οἡ βαγίῃ, ἅτ ονθῦ. Ηδ Ἴοπιθβ ἴο ὃὲ 
“ ἰοσΠεα " ὉΥ ἴῃς οπο σγοδῖ ἀδθοϊϑῖνο δςῖ οὗ 
ἐμοῖνγ ὉΠ ρϊ ἀπά υπεηάϊηρ 1Πᾷ6. 

9 δὲ αὐδρεγεά.) (θαυμασθῆναι). ΤῊς Επρ- 
115} νψοτὰ “ δάπιγοα " 15 δὰ ἴῃ [6 ἀγοθδις 
86η56 οὗ “Ὀείηρ ψοπάογοά δὲ." ποῖ 85 τῆς 
ἔξοϊης οὗὨ Ἰογξω! δρργεςοίϊδτίοη νυ νυν ὶς ἢ ΜΝ 6 
ςοηίεπιρίαῖε Ὀεδυςι! οὈ)εςβ. 

ἐπ ἐδαΐ 4αγ.} Το δε )οἰπεά νὰ “ Βεη 
Ηξε 5}]1 οοπιθ." Ῥοϑϑίθ]ν, ἤοννόνοσγ, [6 νϑῦβὸ 
ΤΊΔΥ Ὁδ ἴδῃ, 80 ἴα “1η [Πα ἀΔγ᾽ ἰ5 ἴο ὃ6 
ςοηποςῖϊεα ἱπιπιοάϊαίοῖν στ τῆς ργοσθάϊηρ 
γνο γα ---ἰ θδοδ 156 ΟἿ [δϑτ  ΠΠΊΟΩΥ δης ργοδοῖ- 
ἰπῷ νγδβ [Δ ΓΠ Ὸ}}Υ τεοεῖνεὰ ὉΥ γου---ἃ [ο5(1- 
ΤΏΟΩΥ δανὶπρ ἰἴ8 5Ρἤοσα δηά οὐ]θοῖ ἴῃ ἐῤαΐ 
{4γ." (8ς. ἴῃς ἀδγ τείοττεά ἴο ἰῇ ““ψ πε Ης 
8341] οοπὶς ἢ δἵ ({πΠ6 Ὀοριπηΐϊηρ οὗ ἴπα ν.). 

11. μεἰδ] αἱἱ ἐδε κοοά ρβίεασωγε ὁ ῥὶς 5οοί- 
πο...) (πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης.) ΕοΟυΓ 
ἀϊβογοηΐ Ἔχρίδηαζοῃβ οὗ ἴπ656 ννοσγάβ ἤᾶνε Ὀθθη 
ὄπω; (1) “ΑΙΙ χίαάπει: ἱπ φοοάμει.,,) ὀοΐό 

ἵπρ ἐῤεῖγε; (2) “ΑΙ! σίαάπει. οὗ φοοάπε::, 
ἦ.ε. 41} Οοὐ δ χοοάπει. ἩνΠογοίη ἤ ἀεί ι.--- 
δοὶῥ Ὀεϊηρ Ημ; (3) “ΑἸΙ Ηἰ: βοοά ρ]δάϑιιγο 
ἴῃ οἷν φδοοάῃοββ" --ἰς γε θεηρ Η, 186 
ϑεσοηάᾶ ἐῤείγε (“1λ6 ἰονίηρ ψ|}} οὗ Οοά, μὲ 
νε βῃοιϊα ἀο 4}1 ροοὰ " (Τ᾽ Ἀϑορῇγ].)); (4) 
“ΑἸΙ ἴῃς σοοὰ ρ]δάβϑιιγο οἵ Ηἰ58 ροοάπεβ5,᾽ 
Ὀοῖη θείης Οοὐδβ. ὙΝ Βίςδμενεσ πηοαϊβοδίϊοη 
Ὀε δάορίεά, {πὸ ἐχρίδηδίίοη (1) πιυσῖ 6 5εῖ 
Δ5ι 46, 858 εὐδοκία, ἀοςογάϊην ἴο δογρίαγα υϑᾶρς, 
15 Αἰνναγ5 Οοαἶ “ κοοά ρ]δαϑβιγο." 

12. 851. Ῥδὺ] 5ἰαῖΐεβ (ἢς πα] ἐπᾶρ οὗ ἢ}8 
Ῥγαγοῦ---(τπδῖὶ οὖν Οσοά ΠΛΔΥ ςουηΐ γου 
ὙΟΓΙΏΥ οὗ 19 οδΙ] Ἰἱπρ, δηά (18] 81} χοοὰ 
ῬΙΘΑΒΏΣΘ οὗ Ὀὐνὶηθ ποοάπθ88, Δη ζδὲ 0 ̓8 
ὙΟΥΚ ἐπ ΡΟΣ ᾽)---ἰο δε ἰννοίο]ά : (1) Τῆδϊ 
(ἢς ργγᾶςθβ οὔ (ἢς ΤΠ 5βδ] οηΐδῃβ 5ῃοι αὶ σδιι56 
ΟΠ γ᾽ 5 ἡᾶπιε ἴο δ6 Ρ]ογιβεά, Όγ [15 θείης ϑεθῆ 
(8αὲ (γὶϑὶ ννᾶ8 [πὸ δυῖΐποτ οὗ ἴθι. (“ἤδη 
ΙΏΘη 866 ἴσια (ΟΝ γϑι2π5 παν νν1}]} 54γ --- ἢ γίϑὶ 
ἰδ 50 γσοοά ἴῃμαϊ Ηἰ5 ρεορΐὶθε οδὴ ἀϊΐθ ἴὸσ 
Ηΐϊπι, 80 2οευεγμ ταὶ Ηδ οδῃ 5ἴγοηρίῃθη 
ἴῆσοπὶ ἢ ραϊοηςο."--- ΤΒοορῆγ!. νὰ πλϊριῖ 
ΒΑΥ, 50 γοοὰ [παῖ {ΠΕΡ οδη ἀἱε ἔἕογ Η πὶ, 50 
δίγοηρ ἰδὲ ΤΠῸΥ οδη ἐτνε ἴογ Η1π|.) (2) 48 8 
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ΒΟΟΟΠΠΔΤΥ ὁπά, {παῖ ΠΕΥ ἰπ Ἐπὴς 5δου]ὰ ὃε 
εἰογίεἀ ἴθ ΘΟ γῖϑί, ἰπγουρῃ ΟἾγϑῖ, πονν ΟΥὙ 
πεγεδαῆοσ. Αβ (ἢς Ὠο]ηθ655 οὗ Ηἰ5 ρεορὶς 
Ὀγίπρδ βίου ἴο (ἢ γιϑί, 8ὸ ἴπΠ6 βογυ οὗ Ὁ γίϑί 
τῇᾶκοβ {Ποπὶ ρἰογίουβ. ΤὭυ5 ἴΠὸ τννοίο]ὰ ἐπὰ 
5 ϑοουγεά: (1) Οῤγὶδ 15. σοσιβοὰ ἴῃ ἴδει; 
(2) ἐδὲν τὸ ρἱογι δὰ ἰη Ὁ γῖϑῖ. Απά, ἴῃ ογάθγ 
ἴο ἴακο ἄννᾶγ 8}} πλεῦῖς ἔτοπλ τδη, ἢ δά 5, 
“ἰ ἀοσογάϊης ἴο [Π6 ὕγάᾶςς οὗ οὐἵγ Οοά δηὰ ἱ ογὰ 
6515 ἢ γιϑὶ " (5εε ποῖβς δῖ εηά οὗ ἼἽδαρίοτ), 
οἵ Ηϊτῇ νγ8ο 48 Οοά 8 ἴπε γίνοσ οὗ δἱὶ ἔγεε 

1, ΤΗΕΒΒΘΛΔΙΟΝΙΑΝΘ, 1]. [ν, 1--. 

ΔΗ ρ]οσγίοιιβ ἰδγρϑϑϑ, δη4 δ5 ἴ ,οτὰ [6505 (σις 
5 ννοη ἵἴ, ΑἹ] (ἢϊ5 πλῖρ ΠΥ [ΠΠτννοτκ -- ψ πῇ 
[15 ἱννοίοἰὰ εοἴεςϊ :--ἰ(τ) ΟΠ Ποῖ ̓5 πᾶπιο, (τοὶ 
85 τηδηϊ θεῖε δεῖν σἰογι πες ἴη ἴθπι, (2) {ΒΕ σ 
Ὀοίηρ δἰογίβοά τῇ Η:π|---σοπλθ5 ἔγοπι [ἢ ἴτθθ 
εἰ οὗ [6805, οὐγ Οοἀὰ δηὰά 1], οσά, ποῖ ἔσοπι 
Οὔ Γϑονοβ. Νοῖε ἰπ “16 πᾶτε οὗ οἵἷιγ 1 ,ογά 
6805 ΟΠ τβί " Βεγὸ δηοΐπεσ ἰηϑβίδηςς οἵ ἴδ6 
ψνογά 45 ἀδποίϊπρ ἴσυς ῥεγυοηαίγ. [Ιἴ ἰ8 
ὭΘΥΘΓ υ5εα οἵ φιαῤ[ἶφι, ΟὨΪΥ οὗ δέγίον. (εἶ, 
51. Μαῖί(. χχυἹ!. 20). 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΒ οἱ νυ. 8, 12. 

8. ΤΠοτΟ ἰ5 πιυς αἰἸΒΊουΪ ἴῃ ἀεοϊάϊηρς 
δοτγα Ὀεΐννεθη ἴπ6 δἰπιοϑῖ θα} }}} σι ρρογίθα 
ΤΟΔα Πρ 5 ἐν πυμὶ φλογὸς (Ἰ εχῖ. ες. νν ἢ ὃς, 
Β, Ὠ) δηά ἐν φλογὶ πυρός (ἢ Ὁ, Ε, 
Ε, Ο).»,. Τῆς Τοχῖ ες. [5 ἘΓΓΎΤΕΟ Υ 
Τὶβομοηά. δπὰ Ἐ εἰς 5. Φλὸξ πυρὸς 15, ἰπάεεα, 
ςοτηπιοησϑῖ ἰη Οἱά Τοβῖ., Εχοά. 11. 2 (εγο, 
Βοννθυοσ, τοδάϊηρβ ν4Γγ)}) ; ΡΒ. χχίχ. 7; [58 Δῇἢ 
Χχίχ. 6, ᾿ἰχνὶ. 15; [ δῃ. Υἱῖ. ο; οε] ἰἴ. ς. [1 
ἰ5 αἰπιοβῖ υηΐνουβϑαὶ ἴῃ Νὸν Τοβί. (ΗεὍ. 1. 7; 
Αρος. ἴ. 1.4.1}. 18, ΧΙΧ, 12; Αοῖϑ νἱ!. 30 15 ἀουδῖί- 
1.) [ἢ δϑοι δᾶ νυτοῦα φ. π. 18. ἱῃνδγδῦ]ο ; 
ἰϊ 15, {Πεγεΐογε, τπογε ρσγοῦδῦϊε ἴπδί ΒΟῸΣ 65 
νου ]α οἤδηρε [Π6 ΣΑΓΟῚ ᾿ηἴο {πε ΤΟ Ὲ ΠΟΙ πΊΟη 
Ῥῆγαβθο. [{ ννὰϑ8 ἢοῖΐ ὑηκποννῃ ἴο ΗεἰἸοηϊϑίβ 
(Εχοά. 111. 2, ἰῃ δοπὶθ Τορίεϑ οἷ. 5. οἷν. 1; 
1, Απιθηϊδῖ. 11,3; 566 4'ϑο ϑ4Π}16] Υ11}}. 10, χὶν. 
26 ; Ι5. ϑδίοπι. χὶ!. 5.) ΤῊ 5 ἰδῖογ Η εἰϊθηϊϑεὶς 
υδᾶρα 81. Ραὺ] πὐρς δὲ {ἰκεὶγ ἴο ἔοϊϊονν : 

ΟΠΑΡΤΕῈΚΒΚ ἹἸ. 

Ι: 7 το οίλ ἑάφνε 19 εομδη οἰδζασέ ἐρμε 1Δ6 
ἡγε γεκοσεά, 3. τἀσιυείά ἰλαΐ λεγε «λα δε 
α ἀεῤαγίμγε γον ἐὴφς μαἰά, 9 αμαὶ α αἰΐξεο- 
ψ εν} 97) ανἐεγιεί, ὀζογε 11ε ἀαγ οἵ 1λε Ζογά 
εἐοπξ. 15 Χ4πά ἐλεγεμ ον γεῤεαίείά ἀϊ ΧΟΉ2ΦΡ 
ἐχλογίαϊορ, απαὶ Ξγαγείά 3,0» ἑάεηι. 

1, δὴ δὲ εογιὴπῷ 97 οἱ 1,ογά 7. Οῤγίσι, 
απ ὁγ οἱὐγ φαϊδεγιην ἰοφείδεῦ ὠπίο δί»ι. ῖ, 
Ῥδὺ] πεσε, ργοῦδοῖὶυ, ἀοα5 ηοῖ 56 δὴ δα ιυγαίίοη 
(“Ὁγ"--Α͵Ν.), ποῦ ἱπάϊςαϊο ἃ ἔγεβὴ ϑιυδ)εςῖ οὗ 
ἀϊδευπδίοη (“ τουοδίηρ "---[ἢ}5 ννουἹά δα περί, 
8ἃ5 ἴῃ 1 ἼΤΠ655. ἱν. 9-13, ν. 1), δυΐ ὑπέρ. “1 
αϑἷκ γοιι, 85 8η δάνοοσδῖο ἴοσ ἴπθ {γ ἢ σοΠΟ ΘΓ ἢ- 
ἴῃς ἴῃς Οοπιηρ "-- ἡ 0817 οΥἨ ἴῃς Αάνεπὶ 
--".85 1 ρ]οδάϊηρ ἴοσγ [πες ποποὺγ οὗ ἴῃς ΔΥ, 
(Π4ι ἴἃ τῆ ποῖ Ὀ6 ἃ οδυδδ οὗ ςοπἤιβιοη 
ἴω ἴπ6 ΟΒυτοἢ.᾽" (Ργοΐδβϑοσ ἰοννεῖ.) “ ΑΚ5 
τῆς φγοίεοϊϊπρ οδαπιρίοη ἔοι ρῃϊ οὐδῦ 858 
ὙῸ11 85 δεζογε ἢ᾽8 (τεηᾶ, ννὸ ἤηὰ ὑπέρ νυ] τῆ 
ξεη. ἰη ἴδε 5θῆϑε “οἡ δεδαὶ]ῇ οὗ (Ποπαϊάϑοῃ, 
“Ογτ. Οταπι.᾽ 513.) Αὔονο δἱϊ, [δὲ [ῃς Οδυγσοῖ 
5'ιου ]ὰ ποῖ δ6 Τσοπηπ6αἀ ἴο ἃ »ηὐσέαξε --- τ, 
Ῥς, χουΐϊ. 11; ΧΟΥΪΪ. 5. 

πὺρ φλογὸς (“ἤγοε οἔἁἉ ἤαχηο, ;.6. ἔχε, ἀτί νην δηά 
Βργοδαϊηρ ἢδπηθ ") 18 αἷϑο τῇογε αἀιβῆςσιϊ δηά 
Ἡρςῦγαῖὶς ἴδῃ φλὸξ πυρὸς, ἤάλπιες οὗ ἅτε, 
,ανινια ἰσπεα. 

12. κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ κυρίου 
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὅηα πιοβῖ ρῥγοῦδθὶε δπά 
ὨδίῃΓΑ] ἰηϊεγργείδιίοη 8 ρίνθῃ ἰῇ ἴῃς ποῖς 
δῦονθ. Ασςοσάϊηρ ἴο Ουδην]ς 5ῃδγρεβννε}}» 
Κηονῃ οσδηοη, ἴ6 τοῦ ΨΟΌΪά ἱπάϊοαῖς τὰς 
Ἰάδη ΠΥ οὗ τῆς δηδγίῆγοιιβ κυρίου ΜΠ τὰς 
Ῥγενίουϑ Θεοῦ ἴο νγ»ῇ!]ςἢ ἰ{ 5 Ἰοϊηεα ΕΥ̓͂ ἴῃς ΓΠοη)]. 
καί. Κύριος, ποννενοσ, οἴδη οσσυγβ κε Θεύς 
νου [πε ἀσίίς]θ, ραγεοαγίγ ΜΆΘΩ ἴῃ ρέῃ, 
ΟΓ ἐθοοπ Ἰ1.Χ. (οαι. ᾿. γ; 1 Οος. 1. 1; 
Οἱαὶ. 1.1; Ερδ. νἱ. 21: ΡΏ1]. 11. τας 41}. 20), 
90 ἴμαϊ ὯῸ εεγζαλη ἰηΐογεπος σδη ὃς ἄγαν. 
(νίηοσγ, "Οσ. Οσ.ἤ ρασγί 1". ὃ χὶν. Ρ. 136.) 

ΟΥΝ νε Ὀεβεεςὴ γου, Ὀτεϊῆγεη, 
Ν Ὁγ τῇῆα ςσοπιηρ οὗ οὖν [,ογά 
]εθὺ5 ΟἸὨἸγβῖ, δπὰ ὁγ οὐγ ραιμετγὶπρ 
τορϑῖδογ ὑπο ἈΪΠῚ, 

4 Τηδῖ γε ὃε ποῖ βοοη 5ῆλδκεῃ ἰῃ 
ταϊημα, οὐὔ Ὀ6 (τουδίεά, πεῖῖμεγ ὃγῪ 

ΟΡ σαίδεγίης Τοσοί δεν ἐσ δὲν.) Τμαῖ 
ὙΠἸςἢ 15 σροκθὴ οὔτ 1 ἼΤ655. ἱν. 17. ὙΠ στο 
ἶ5α, ἢ0 ἀοιυδῖ, ἃ τείοσοηςς ἴο ἴῆ6 Ἐχργοϑϑίοῃ 
οὗ ουὖυΓ 1,οτά--- ἊΝ Πογόβοουοσ ἴΠ6 Ὀοάν ἰ5, 
ἘΠ ΠῸΥ ν}}1 [ἢ 6 δα ρ]65 Ὀ6 δι πογοά ἐορείπεν 
δῖ. 1ὑκῸ χνυι. 27. ΤΠΟ ννυογὰ ἰἴϑοι πηθλῃ8. 
(1) ἴδε δεῖ οὗ σοηρτοραίιηρ ἰοροῖμοῦ ἰῃ οπὸ 
ϑδροῖ---1 Ὀεβεοςἢ γοιῖ οἡ Ὀε ἢ] οὗ ἴΠς στοαῖ 
Βορε οὗ οιὖἦγ Ὀείης ραϊπεγοα τορεῖπεσ υπΐο 
(ἢς 1, οζὰ," Βυΐῖ (2) ᾿ἴ αἷ5οὸ 5ἰρηΐῆεβ ἴπῸ τυ μ 
ττυάο, τὰς σοηρτορδίίοη ἰἴ561} [05 γαϊῃοτοά 
(εἶ ΗεΡ. χ. 2ς, ἀπά δβρϑοῖα}}ν [Π6 σοσιυκδὺὶς 
ΥΟΙ56 21 Μᾶςς. ἰϊ. γ)--ἰὴ ψῆϊςἢ θοῆθθ πὸ 
ϑδῇῃοι ά υπάοτειδηά, “" Απὰ Ὁ ἴδ ΠοπουΓ 
οὗ {παῖ υηΐνοῦβθαὶ γαϊποσὶπρ οὗ 4}}] Οοὐβ 
Ῥοορὶς ἴο ΟΠηδῖ, οἵ νης ννα 5}.4}} ἔοττῃ 
ρασγί." 



ν. 3. 

Βρ᾿ Π, Ποῦ ΕΥ̓͂ νγοτά, ποῖ ὉΥ͂ ἰεζζεγ 48 
ἔτοπι υ.8, ἃ83 παῖ τῆς ἀδλγ οὗ ΟΠ τίβὶ ἰ8 
δῖ Παπά. 

4. Ἦπηιδ α οἱξαῦ ἴἸο γὸὰν δοὶπρ ποῖ 
αΟΣΘΚΙΥ δα οΣ ΓΣΟΙΣ ὙΟῊΣ ΒΟΌΟΣ τιὶπὰ, 
ΜΟΙ γ91 ὍΘ ΤΣΟῚ Ὁ]04.] Βρ. ΕἸ]οοῖῖ. “δὲ 
ΠῸ6 Ρᾶ5 νΟῚ8 ἹΠΟΠΙΟΓ (ΤῸΡ Ρῥτγομηρίεπιθηϊ ἰδ 
{έϊε, εἴ ἀδ ἣς νουϑβ ἰδ|556 Ὁ οἴγαγογ." (Κθηδη, 
Ἅδαίηϊ Ραδυϊ,᾿ Ρ. 251.) ““δϑυάάσηϊγ βῆδιεη ἔτοτα 
ἴπαΐ 586ηῆβϑε, υπαογοίϊδησίηρ ποίμίπρ οὗ [86 
Ῥαγουϑῖα ἢ ἢ 6 Πδὰ ᾿πιργοϑϑοα ὕροῇ ΤΠ π} 
{ἘΠ ΌΠΟῚ: [νοῦς τηθ8η5 ἀδοβηϊῖε σοηνίςοτοῃ, 
εἰ!θεγαῖε ορἰπίοη, 8ει|ο Ἰυάρπιοηῖ, Ἀ οπι. 

ΧΥ. 5: 1 Οογ.Ἶ. το; 80 Βγοῖϑοῆ. ΟΥ̓ πηΩ 
Ὀπαάεγβίδηαϑβ [ἃ ἴο ἀθποῖς ἔδου οὗ σοπϑιάθσγ- 
ἴῃς [πἰηρ5 αὐ ει], υδιῖγ, Δηά ρτανοῖυ. Ἐϑβί5 

ΔΡΉΣΑΘΕ5: “ Ὡοῖ 40] ΚΙΥ πιονθαὰ ἄννὰ 
οπὶ ἴδαΐῖ ἀοςῖγπε ὕροὴ ἴδ6 δυδ)εςῖϊ ννῃϊς 

γε ΒοΙά ἴῃ γΟυΓ τηϊηὰ 85 γεὲ βανε σϑοεϊνε ἰζ 
ἔγοιὴ υ5.᾽ 

πεὶλ δεν ὁγ (1) οἰ γὶ, πον ὁγ (2) «υογά πον ὁγ (3) 
οΟΡὶδ110, σα. δἀἀτϑοβοὰ ἴοὸ γοὺ ἔμ σοῸ Ὁ 18.] 
(τ)ϑυρογηδίαγαὶ ᾿πιρυ]5ε; (2) ογάϊπατγ ᾿Ἰηϑῖγαυς- 
Ὅοῃ; (3) οἷ, ἐπηα,γ ας; 11. 14. ΤἬΏΘ86 Ρα55Δ 068 
βῆον ἴῃ ὨΙΡἢ δυ ποῦ οὗ Αροβίοϊις Εἰ ρίϑ:]68 
ἵπ (6 ρῥγιπ ἶνες ΟΠυτοῖ (οὖ τ ὙΠ Ε55. ν. 27), 
δἃηά Ὀδᾶγ ὑροη {πεῖν ροϑιτίοη ἴῃ ἴῃς (άποη οὗ 
ἴἢς Νονν Τ᾽ οκίδιηθηῖ, ὙΒῈ ΕΡί53116 ννὰ5 μοὶ ά 
ἴο μᾶνα ΔΠ διϊμοῦΥ 6414] ἴο ἰμαΐῖ οὗ ἴῃς 
ΑΡοϑῖϊε πἰπιβοῖ [1 ννὰ8 ἴο δ τοδὰ ρυ δ] ο 
ἴῃ ΟΠ ΓΟ ἢ ννογϑρ. (85ες Μ. Ἀεηδη ἰπίογ- 
οϑτϊηρ Γειηλδτ 5 οἡ ΕΡἰ51165, ἰη " ϑαϊηὶ Ῥδιιϊ, ὑρ. 
228, 229.) 

ἔο δὲ εὔεεῖ ἐδαὶ “ ἐδὲ κα» οὗ 1δὲ ᾿ογά ἱς οη 
:.} (ὡς ὅτι--[ῃς ὅτε οὗ αιοίδξοη ---ἐνέσ- 
τηκεν ἡ ἡμέρα τ. κι)ὶ (ΤῊΘΣ ρμεγῇ. ραγῖ, οὗ (ἢ}5 
νετῦ 15 εἰθθιν μέτα ιι8ε4 45 Ρταιη πιδί! Δ Π}} Θαιὶ- 
νδϊοηΐ ἴο (6 ρῥγοβοηῖ--- ΗθΌ. ἰχ. 9: οὗ. Άοπι. 
γ1}. 18; Ὁ δ]. τ. 4...) ὙΠῸ οχργοβϑίοη 18 ἤογα 
ΨΟΙῪ νἱνίά, ἀπά Ἂαἀεποῖος εἶοβδο ργοριη 4} γ. 
δρι [4] ἱπλρΡ0}}56, πιϊ πιο γίαὶ τοδοῆίηρ, ΕΡΙβτΪα 
ἰογρεὰ 45 1 σογηίηρ ἴο ἴῃς Οπυγοὴ τῆγοῦρἢ 
δῖ. Ρδι], οὕ εἶδε σεηυηὴθ ΕΡΙ 51} πηϊδιιηάογς 
δἰοοά, ρῥγοάιυςοά [ἢ}8 εἴεςῖ, [Παἱ πίθη οτὶθά -- 
Φ(86 ἀδγ οὗ ἴῃς Ιοτὰ ἰ56 ὕὑροὴ υ8. ὉΤΠὸ 
δτεαῖ ἱπιρογίδηςε οἵἉ [ἢ}]8 ρᾷββαχε ν}}}} ὈῈ βεεῃ 
1ἴπη ταϊδίίοη ἴο ἴπθ οὐττεηῖ νἱενν ἴπαὶ [ἢ 6 
ΑΡοϑίϊοβ ἅγὲ (Ἀ14}}7 σογμητηἰεἀ ἴο δη ἀςίυδὶ 
τηιβίακα ὑροὴ ἴπε ἱπηπηεαῖο Ῥγορί Πα 0ΠΥ οὗ 
ἴῃς ϑοοοηὰ Αἀνθηί. ΤΠῖ8 ἱπιρογίδῃμος 8 
ἰπογοαϑοά ΟΥ̓ ἴδε δεῖ πὲ ἴπθ86 ΕΡ 5165 
δ΄ς ἴῃς νὙἘΓῪ κατ οϑῖ οχίδηϊ ὑυγΓΠμ.5 οἵ 51. 
Ῥδυ]. ΤῊς Αροβίϊς, ᾿ῃογοίοσθ, αἱὰ τοῦ ἰαθουγ 
ὑπηάοτ δὴ ΠΠιϑιοη, νν Ισἢ ννὰ5 ΟἿΪΥ τειηονυθα ὈΥ͂ 
ἃ Ῥτγοΐοη σϑὰ ὄχρογίθφηςθ. [{ 5 80 ΕἸῪ δδγι] ης; 
{παῖ ργϑοίβου [6 5Δπ|6 πηϊϑίακο ἀρρθαγβ ἴο ὃὉ6 
τηδάς ὃν Μ. Ἀεδηδη δηὰ οἵποσ νυίϊεγθ οὐ ἢ 8 
Βοἢ 00] δἱ (6 ῥγοβϑθηῖ [Ππ|6, νν ΒΙσἢ ννᾶ5 σοπηπηἴ- 
τε ὃ. ἴπ6 ΤΟ ββδοηΐδη5 τόσο ἴπδη εἰκῃϊοθη 
Βυπάγοά γεᾶγβ ἀρο. ἰπ 1: Ὑ 685. (Υ. 1) 51. Ρδιὶ] 

1. ΤΗΕΘΘΑΙΟΝΙΑΝΕ. 11. 

4 [εἴ πο πιδῃ ἀεςεῖνε γοι ὈΥ ΔΗΥ͂ 
ΠΊΕΔΠ8 : ἴογ ἐσέ ἀκαγ τὐαίί πο εοπιε, 
ἐχοερῖ ἴΠετα σοπῃς ἃ (ΔΠΠΠρ ἀναγ ἢγϑῖ, 

Θρϑδ 5 οὗ ἴπθ ὨΔῪ Τοπλίηρ “45 ἃ ἴπιοἴ" δηά 
δονν “ Ξυάάθδῃ ἀδϑίσις(οη σοπλοῖῃ ὑροη {Π6π|.᾽ 
“Τῃ5,᾽ 5805 Ηδιηπηοηά, “ ννᾶ5 ἐηβίακθη : δηὰ 
ἴῃς “ὐὐδεη»ε. ἀπ ὠποόεεγυεάπε:. οἵ ἴἃ νν ἤθη ἰΐ 
βῃοιϊὰ ςοπηο, ἰηϊογργεῖθα ἴο ἀθποῖθ ἐ»ρηγιεάίαίε 
ἐπείαπὲ ἀῤῥγοαεῤ οὗ ἴὶ αἱ {πδΐ {ἰπ|6 νν βογείη ἢ 
βρακθ" (“Ν. Τ᾿. Ρ. 679.) ὙΠεῖγ ΟΥΤΟΓ ννᾶϑ 
σπδηρίηρ τῆς νναγηίης οὗ ἴΓι6 ρσορἤθοΥ, σδυρἢϊ 
ἔγοτα ἴῃ 1|ρ5 οὗ Ἑ(γίϑὶ Ηἰπιβοὶξ (1 ΓΠΏ655. ν. 
1), ἱπῖο ἴῃς ἔδηδί!ςδὶ ΟὟ “Ὅς Ὠδγ οὗ ἴΠ6 
Ιμογά 15 οὔ υ5᾽ (2 ἼΤΒεβ5. ἰϊ. 2). Τ15 ἜΓΓΟΥ 
25 δτουπάρα προη ἴῆγος οἰδιιϑιΌ]ς ἀγρυμηεηῖβ: 
(1) τενεϊδύοη Υ ἴῃς δριγιῖ---ῆς δριπῖ οἵ Ῥτος- 
ΡΏΘΟΥ ; (2) ̓ ρδοδιην, ΡΥ ΔΡΪγ Δ] ερεά τοδοβίηρ, 
ἀἰδοοῦγϑθοϑ δηὰ δῆϊγπιδίίοῃβ διὰ ἴο ἤδύςε ἴοσ ἃ 
4518 Οἴποῖβ υἱτεγοὰ ὈΥ 81. Ραι] ὨΙΠη56}{; (3) 
τη ἰσιπἰεγργείδίιοη οὗ τ ΤΠ 658. ν. 3, ὀχρ δι πίηρ 
ἐφίσταται ΕΥΤΟΠΘΟΙΙΒΙΥ ὉΥ ἐνέστηκεν--- 51 ΠΟΙ Ρ ἢ 
6 Παά [Πυ.5 Δι ρ δῖ, οἰἴἢογ ΌΥ ννογὰ οὗ πιοιίῃ, 
ΟΥ̓ Πγου ἢ δὴ ερίϑιϊε, οσ ὑοῖῃ. Ηδ ἀϊἰβιηςν 
ΔΡΡΘδ]5 ἴο ΤΠΘΙΓ οὐ σϑςοϊ]οςςοη οὗ 6 ννΠο]6 
(ΘΠΟΥ οὗ 5 ἰεδοπίηρ, “ ΠΟΘ 1 νν85 γεῖ ἢ 
γου " (πῇ ν. 5). Ὑπεὶγ σπιδγαοίπρ ΔΠΥ συςῇ 
Κοδοδης ννᾶ8, δοςογάϊηρ ἴο δῖ. Ῥϑιιὶ, ἃ π|}9» 
οἤϊενουβ δηά σοηζειρῦδ!6 ἕδηδίςίϑτη --- ἃ 
“ θείη 4υϊοκ)ῦ 5ῆδκοη ἤτοπὶ {Πεῖγ οὐνη 5οῦοῦ 
ἡυάρτηεηῖ," 

8. Ζεὶ Ὧο πιδὲ ἀοοθὲνθ γο}] “51. Ρδὺ] 
οἴδη δαπιηοηϊβῃοίἢ 8, ἃ5 ἰξ ἰἴ ννεῦο ἴῃ ΟἿΣ 
Ροννεσ ἰἔ ψὸ νου]ά ὑυῖ υ86 τεηυ! δῖε οᾶγδ 
{δεγοιυηΐο ἴο ργενθπῖ οὐγ Ὀείηρ ἀδςεϊνεά ; δηά 
85 ἰ ᾿ξ ννογα ΟἿΣ ἔδυ]δ πιοσὶ [ἢ ννὸ αἰὰ ποῖ 
Ῥγονθηΐ [ἴ. (Ερδαβ. ν. 6; ((οἱοϑβ5. 11. 4, 8,11 
1 Ἴ ποβϑμ]. 11. 3.) ΒΡ. ϑδδῃάρθγβοῃ᾽ 5 δου Οἢ8, 
ΡΡ. 3 ἀπά ς. 

71εἰ πὸ γιαρ αἰδοείυς γοῖ ὁγ “πῇ νιθῶη: ΚΓ 
ἐραὶ ἀαγ “ῥα πο κοριξ, ἐχορὶ ἐδέγε σορῖδ α 
ΚΠ πσ ἀπρὰν γι ἢ ὍΎΠο Α. Ν΄. βυρρ]ε5. (Π6 
διιυπίαπίινο τηθδηϊηρ στρ ὈΥ ἴΠ6 ννογάβ ἴῃ 
1{8}1ς8---δαΐ ἀαγ «ῥα ποὶ εοριε. ϑ8ϑὲςὲ Δαάϊὶ- 
τοδὶ Νοῖϑ. 

α αἰ μη σαυα}7) Το ζΖ411Πἰπρ ΑἸΨΑΥ (ἡ 
ἀποστασία --- “ ἰἴὰ σγαπαάς “Προεἐασὶφ," ἘὨΔΠ). 
ΤῊΘ νογὰ 5 οἴη δρρ θα ἴο ἀδϑογίοη οὗ (6 
{γ6 τρ᾿ εἰοη δηά σι Οοά (εἶ ἀποστασίαν 
διδάσκειν ἀπὸ Μούσέως, Αςἴβ Χχὶ. 21; δῃηά ἐν 
τῷ ἀποστῆναι ἀπὸ Θεοῦ ζῶντος, Η ΘὉ. [1]. 1.2). 

ἐδε απ οΥ᾽ 81π.}ὺ Οη {πο Μδη οὗ δίῃ, 866 
ποῖδ δῖ οἰοβϑε οὗ (δε σςπαδρίεγ. 

97, «ἰπ7 ἴπ σποτὴ ἴῃς ῥγίηςρ]ς οὗἉ 8ϊη ἰ5 50 
σοτηρ  οἴοῖν ἱηπογοηῖ, [πὶ ἰἴτ δθεπὶ8 ἴο ἴᾶΚ6 
ςοηοτεῖα ἰογπὶ ἰΏ, πὰ ἴο ὃ6 ᾿πβθραγαῦϊ]ς (ΓΟΠῚ, 
ἢΪπὶ (ξοη. οὗ «“ργθοπιηδίηρ 404} γ᾽). 
ὙΒΕΓΕ ἈρΡΡΘΑΓΒ ἴο πᾶνε Ὀδθη ἃ [Ἐπάς ποῦ ἴο ΡῈΓ- 
βοπιοδίιοη ἰῃ ἴδ δοτί ρίιγαὶ σοησορτίοηῃ οὗ 5η 
ἔγοπι [πὸ ὙΟΥῪ δορί πηῖης (Οεη. ἰν. 7. 866 

739 



,ϑ6 

δηὰ τῇλϊ πηδη οὗ δη ὃε γενθαϊεά, τῆς 
80η οὗ ρεγάϊτοη ; 

4 ὟΝο ορροβεῖῇ ἀηά ἐχαϊζετῃ ἢ] πὶ- 
856] αὔονες 411] τπηδΐ 15 οδεάὰ (ὡοἀά, 

Αἀάϊκίοηα! Νοῖς δ ἐπά οὗ {πὸ σδαρῖεγ). Τῆς 
δᾶτηε δἰπιοϑῖ ρεγϑοηδὶ σοησθρίοη οὔϑη ἀρρθαῦβ 
ἴπ Οὐὐ 1 ογά᾽ 5 τοδοπίηρ (5. [οἢη Ὑ"}. 34), δπὰ 
τιιη5 {πγου ἢ {πὸ οἷς οὗ της Ερίβι]ς ἴο ἴῃς 
᾿ἘΚοχηδῃβ (ν. 21; νἱ. 6, 12, 14 Ν᾽]. 17, 20; τ 
“τῆς 5[Γρηρτἢ οὗἉ 5ϊη,᾽ 1: Οὐογ. χν. 56). 

δὲ γευεαίε4.) Ῥατί οὗἉ ἢῖ5 οἰαδοσζαῖε ραγοὰγ 
οὗ Οἢγιθῖ. Α νυδὶὶ ἰ5 ἴο δὲ ᾿ιθά, δηά ἢθ 15 
ἴο ὃὈ6 5εθη. Ηδσ ἢδ5, ἴκὸ (ἢ τίβῖ, "5 σροεαῖρβεε. 

ἐδὲ τον ΟΥ ρεγαϊοπ.ἢ ἰδῆς 5. [ὁἤη ΧυἹ]. 12). 
Οηε ὉΥ δῖ5 στίπιεβ βι(οὰ ἔοτ ἀθδίῃ. δηᾶ 5ιγ6 
ἴο Ὀ6 ἀεδίγογε. αν (8115 {πὸ τῇδη γῆ 
541} 5: ΓΟ αἷς ΠΣ 32, “4 δοὴ οἵ ἀδδῖῃ" 
(2 ὅϑ4πι. χὶ!. 5). ὙπῈ Μδη οὗ δϊη ἰ8 ἃ νῈΓΥ 
ἱποαγηκίίοη οὗἉ “ 561πἀδϑί Γογίηρ 6Υ1}." 

4. ἢ ο ορῥονεἰ απ 6Χ8} 910} ἰτ5917 6Χ- 
οϑοᾶΐηκ1γ.) “Ηςὀς τΠαἴ ορροϑβείῃ δηά Ὄχδ]ζεῖῃ 
ΠΙπΊ56 11. ὙὍὙΠῸ νποὶο ἰδησιαρσο ἤοτς Ιοδάβ υ.5 
ἴο 4 Ρεύβϑοῃ, δὴ ἰηάινάυ4] τπδη, ποῖ ἴο ϑοπὶδ 
ερί γΓζ4] ῬΟνΕΥ ΠΟΠΙΓΑΓΥ ἴο ἴπ6 Οοβρεὶ, ουὕ 
ἴο ἃ ἰοηρ ᾿ἰπὸ οὗ δάνεσγβαγιεβ οὐ Ὁ γί. ὙΠΟ 
οἰναγαςσϊογίςῖῖς οὗ ““Τρροβιξῖοη" ἰ5 {1 ΟΓΑ ΠΥ 
σαἰαπὶς; Ὀυΐ ΟΠ γγϑοϑῖ. νν6}} οὔϑογνοϑ, “" [5 [158 
δαΐδη ἢ Νοῖ 50 ἰπ ἕαδςΐζ, θυιῖ 50Π1Ί6 οπό »ηαὔ νγἢο 
τοσεῖνεϑ [Π6 ἢ1]}1] ΕΠΘΓΡῪ οὗ ϑαῖδηβ ροινεσ.ἢ 
Ακδὶπδὶ (ηοἱ αόουε, ΑΟΝ΄ ἐπὶ πάντα) ΘΥΘΥΥ͂ 

οπθέῤαὲ ἰς εαἰϊεά Οοά ον οὈ͵ θοἷ οὗἨ ψοΥΒΔΐρΡ.] 
Οὐοπηπιοηΐαῖοῦβ πᾶνα ὨδίΠΓΑΙΥ τὰὐγποὰ ἴο ἴπ6 
ννογάβ ἴῃ Π δηῖοὶ,--- ἀηὰ ἴῃς Κίηρ 5041} ἀο 
Δοςογαάϊηρ, ἴο ἢ]5 νυ}, δηὰ ἢ 5}.4}} Ὄχαὶζ ἢ] πὶ- 
8011 δηά τρδρη!ν Πἰ πι56 ]  δῦονο οὐοσυ Οοά ἢ 
(χι. 16). 5. [ἐγοπηθ5 ὀθχροβίτοη οὗ εἶαι Ρ45- 
ΒΡῈ ἰ5 ψνοσγί ἢ αἴϊθηϊινε διαγ. Ηὄδ ϑρθᾶκβ8 
οἵ {πὲ τεΐθγθησε ἰη 1 ἴο Απεςῆτϑξ 85 δοίης 
[ῃς ςοτηπιοη Ἱπίετργείδιοη οἵ (ἢ γιϑιθη μι. 
Ηες ΒΥ͂ πο πιοδηβ ἀδθηΐεβ, Ὀιιὲ γαῖποσ δϑϑοτίβ ἃ 
ςογίδίη ἔμ! ]πιθηΐς ἴῃ Απίοςοδυ8 ΕΡΙρἤδηδ5. 
Βυῖ ὸ Ροϊηῖβ ἴο ἃ ργῖποῖρ]ς οὗἨ εοποσηπγαὐοη 
δηὰ επίαγροφη ἴῃ ἴῃς ἴννο ρτοαῖΐ Ἦὀρροϑιπξ 
ἤριιγοβ νυνὶ ἢ ἴοννοῦ ἀῦονθ 4}1} οἴπεγβ Ὡροῃ 
ἴῃς ργορῃδίις Ἴδηνδβ, Ὁ γϑὲ δηὰ Απκἰς ἢ γίβῖ. 
ΤΠ ργορμείβ οἴατί ἔγοσι (6 σοποθρίοη οὗ ἃ 
υπιαη ἴγρε οὗ Οἢγςῖ; 85 {6} ργοςεβά {Π6ῪΥ 
Ραϊπὶ ἢ ΟΙάΟΥ δίγοϊοθ ὈΡῸΠ 80 ΔΠΊΡΙΟΥ 
5046, ἘΠῚ] [ῃ6 οΟΥΙρῖπ4] βἴαγ  ηρ-Ῥοιηΐ οὗ ἢϊ9- 
[οΥἹς 8] γοϑ] ΓΥ 15 ἰοϑῖ ἴῃ ἴῃ 6 Ὀοιιηά 655 πηᾶρη]- 
ἤοεπος οὗ ἴδε ἰἄθα]. Τῆι [ῃ6 δῆαδρο οὗ 
ϑοϊοηοη ἴῃ {Π6 γ2ηὰ Ρϑαὶπὶ ρᾷ8565 ἰηΐο ἴῃ6 
δτδηάογ ἰάθδὶ Καὶ ἵπρ νῆο 51.411] ἢανθ ἀοτηϊηίοῃ 
ἔγοπι 868 ἴο 568, Ὀεΐογε ννῆομι 4}1 Κίηρϑ 5841] 
[Δ]] ἀἄονγη. ὙΠΕΓΘ 15 4 ραγίί4] βῃδαονιηρ 
ἔοσι ἢ, δὴ ἱπιρογίεςϊ Ὀθρηηΐηρ, ἴῃ δοϊοπηοη οὗ 
1παἴ ννῆΙςἢ 15 0 1Π]|6δἀ τη ΟἾγισῖ. “Α5 {ποῦ - 
ἔογο οἵἷιἵγ ϑανίοιν 85 Ὀοΐῃ ϑοϊογηοῃ, πὰ οἱἢεγβ 
οἵ οἷά τἰπι6, 458 ἴγὙρε οὗ Ηἰ5 σοπηϊηνρ---50 Απἴὶ- 
οἰγίδὶ 150, 1ἴ 18 ἴο θὲ θεϊϊενθά, ΓΒΕ Παὰ 

1. ΤΗΕΒΘΑΙΟΝΙΑΝΕ. [Π. ἰν. 4. 

ΟΥ ἴπλῖ 18 Ὑγογβῃιρρεά ; 80 τῇαϊ ἢς 
4ἃ45 (σοά 5τεῖ ἴῃ τῆς τεπιρὶς οὗ 
Οοά, 5ῃεννίπρ ἢἰπιβ}] τη ἢε ἰ8 
(οά. 

16 ννιοκεά Κιπρ, Απίοοδῃ5, ψῆο Ρεσϑοουϊοά 
ἴῃς 5α]ηῖ9, ἀπά ἀοἤ]εά [ἢ ἴεπιρὶς, 85 ἢ 5 ἴγρε.ἢ 
(5. Ηἴογοη. "Οοπιησεηῖ. ἴῃ 1 δηΐοὶ. χορ. 
[οπ. Υ. 711-718). 

“0 ἐδαὶῤ δὲ [α: Οοά--τῇθ56. ἴνγο τνογάς 
85δουϊὰ δ6 οπρῖῖθα} τα ΚΘῊἢ δὲ δθδζ ἐπὶ δὲ 
ἐμ 977) Οοή, βυονίπα ἰτ 5617 ΟΥ̓ ἐῤδαὶ δὲ 
ἐς Οοά.})Ὶ “Οοεῖδ δηά ἰδκοῖῃ ἢϊ8 δολῖ ἢ (εἰς 
τὸν ναὸν καθίσαι). ὍΤΠΘΟ ῥγερ. σοπηόοῖεά νυνὶ 
ἴῃς νοῦ ““ἴο ἴα Κα ἢ15 ϑϑδῖ" {π|ρΡ}165 θπίγδηος 
Ἰηῖο Οοὐ᾽ Ηοιι5ε. ὅεε “ [5 1πΠ6 ῬΔΡδΟΥ͂ Ργὸ- 
ἀϊοϊεὰ δ᾽ Βρ. Δ ογάβυνοτίῃ, Ῥρ. 4,5. Μαγ 
Ποῖ ᾿ΠΊΡῚῪΥ οηΐγαποθ ΟΥ̓ ἃη οχΐογηδὶ δηὰ δοβίιϊς 
ἰηβιυιεποο ἡ [Ιη ἴπ6 Τερηρίε οἵ Οοά (εἰς τὸν ναὸν 
τοῦ Θεοῦ) 85 ἀπ! σι! πη θα ἔγοπι ἴῃς ΗΟΙ͂Υ οὗ 
Ἡοἱϊε5 νη, ἀπά ἔγοτῃ ἴπῸ πηογὸ Τοπιρίο- 
σουγίβϑ ΟΥ δηοϊοδυγε ὑνῃϊοἢ ϑυττουηάοά ἰΐ 
(ἱερόν). [Τε αἰπσιηοοπ Ὀεῖννθοη ἴμῸ ἴνο 
Ὑνογαβ 15 ΥΟΓῪ ΠΥ αίνθη ΟΥ̓ [οϑορῆυ8. ΤῊΘ 
ὙγΠ0]6 ΡΠ]6 οὗ δυ]]άηρ5 ν 5 ἴΠ6 ἱερόν, δηὰ 
ςοποϊδίοαὰ οὗ ἴἧγθοαε σᾶηροβ. ὍὕΤῇθ ἤγϑίὶ οἵ 
ουΐεῦ ἰοά ἴο ἴπ6 βοοοηὰ ἱερόν, Μνῃϊςἢ ςοη- 
βἰϑξῖθα οὗ [8118 ογ σουγῖβ, ἔγοτγ ὑυῃῖο ἢ ἴἤοτο 
8 8Δη εηΐζγδηςς ἰηῖο ἴπο Τοπιρίο 156} ξ, σοη- 
βἰϑίίηρ οὗ ἔννο ραγῖβ, [ῆςΣ ΗοΙγ δπὰ ἴῃς ΗΟ 
οὔ ΗοΪϊεβ8. Τί τῃϊγὰ γάῆξε νγὰθ ἴῃε ναύός.] 
[τ ϑῃουϊά Ὀὲ ποιϊςρὰ παῖ ἰἃ 5 (Π]5 ννοτά, 
ΤΉΘΔΠΙΩΣ [ἢ6 “ἸΏΠΟΙ βῃγίπο, ἢ 5. ῥδυὶ 
ΔΡΡΙΙ65 ἴο ( γι ϑ[δη5, ὉΟ]] ΘΟ νΕἰ Υ δηᾶ ϑἰηρ)γ. 
(1 (ὐοτί πιῇ. ἱν. 16, 17, Υἱ. 19; 2 Οοτίπτῃ. νἱ. τό; 
ΕΡἢ65.11. 21; [Ὀϑερῆ. " Απῦᾳ. ᾿χυ τσ; 6 Β6]}. 
}.ἦ ν. ς, 8, νἱ. 4.) Ἐχροβιζουβ ἤόγε ἤατο ἴδκεη 
ἵνο αἰ βεγθηϊ νἱεννδ: (1) ϑοηῖα βιιρροβε παῖ 
5. Ρδὺ] 5ρ68Κ8 οὗ ἴῃ6 δοῖιιδ] τεπιρὶς δἵ [Ὀγιιϑ- 
ἰ6π| ---ὐ Π ΠΕ Γ 825 ἴπθη κἰδηάϊης ---οὐ 45 γοϊογοα 
ἰη ἴῃς ἕπΐυτε (ζεϊς. χχχνῖ!. 26); (2) ΟἸΒετ5 
(ἢ ΟἾγΥ5.) ἴακεὸ ἢ “ΤῸ 186 ΟἾγιβίίδη 
ΟΒυγοδο8. Ἔνοσγννῆογε " (οξ ΕΡΒ65. ἴἰ. 21). 

Βιονί προ, Εἰπι80170 0711] (ἀποδεικνύντα 
ἑαυτόν). Τῆς ννογά ϑ866πὶΒ ἴο 6 5ρθοῖδν 
ιι56ἀ οἵ ἴῃο56 ΨΠο, Αἤεγ θείης ἀοδιρηαῖθα ΌγῪ 
{ΠΟ ΠΊΘΟΙν 65 οὕ οἴ εῦβ ἴο ΟΠςο, ἀρρεαγεὰ ὑβεΐογο 
[86 ρεορὶς ἴο 5δῆονν {πεπιβοῖνεβ. 1 (ον. ἵν. 9 
(δες Βτεΐβο. 5. ν.). 

ΤῆΘ δηθτίουβ «εἰγεάεεϊσπαίοη οὗ τδς 
Μδῃ οἵ 51η ἰβ ἰπάϊςαδῖθα. ὕοπίγαςσι ἴτε ἀν εῖρ.- 
παίίοηι ὧν Οοά οἵ ε5υ5 (Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον 
ἄνδρα ἀποδεδειγμένον ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, Αςἰϑ5 ἰ,. 21). 
“Ἡς Μ}}} σοηδιυχητηδῖς 8]}} ὑρικὰν ὈΥ εδιυπίης 
(ἢ τννοῦ]ά ἴο Ὀε]ονο {Πδὲ 41} νγοσβῆϊρ τυβδίονεσ 
15 Δθο ϑῃοά. Ηδ ν"}}] εοπίγαδιοῖ ἐδε ἡγε Οοά 
ΕΥ εονιγαὐϊείπσ αἱ! [εἶν «υδαίευετ. Ἠς ν]]] 
σινεῖ 411 ὑνόυβῃιρ ἴο Η ΠΊ56}} 25 δοίης ἴῃ 6 ῥβὲὲτ 
ἴεςϊ βρεστσγηθη οὗ ἴῃς ἱπάθρεηάεδηοσς οὗ τρδῃ." 
(Εἀνναγὰ ἱσνΐηρ,  Μοσγηίΐην ΝΥ αἴσῃ, ἵν. 25 7). 

ΟΥ̓ ἐῤαὶ ἐς «υογοδιρῥῥεά ;) (σέβασμα, “ οἰὴεςξ 



ν. 5- 3} 

ς Ἐεπιεπεῦεῦ γε ποῖ, ἴδιας, ψἤεῃ 
Ϊ ν»δϑ γεῖ σὰ γου, 1 τοὶ γοιυ 
τΠεβ8ε τηιηρδὺ 

8 οτ, ἐν. 6 Απά πον γε κπον νῆαῖ 'νττἢ- 
Βοϊάετα ταὶ ἢς πιίρις θὲ τενεαϊεά ἱπ 
Ἀ15 τ πλ6. 

7 ἔστ τῆς τα γϑῖεῦγ οὗ ἰηἸφυῖγ ἀοιὴ 

οὗ τονούοπος,, “ υυἱμαῖ Βὶ τονοτοποοεῖ οὐ ψψὺΓ- 
δῃιρρεοα."") [ἴ ϑδεπιβ υἰδυβιθὶς ἴο τεπιᾶγὶς {πδῖ 
186 {π|ὲ οὗ ἴῃς Ἀσσμδη Ἐπ ροΓΟΣ σοπλο5 νΕΓΥ͂ 
Ὡφᾶγ ἴο [5 ψψοτγὰ (τοῦ Σεβαστοῦ, ςἕ “ει, 
Αςῖβ χχὶ. 11), δἀηὰ ἴὸ οοη)δεΐυζε (παῖ 86 
Οαϑατίαν, ννῆϊοἢ ννῶ8 Ρο τισὶν τῆς πλοϑὲ 
ςοηϑρίςσιιοι ἔδδίιιγε οὗ ἘΌπιθ, ΠΥ ᾶνε ὕδεΏ 
ἐπ 8ῖ. Ρδιυὶβ {ἰπιθ, ἴπὸ οπιοῖ σέβασμα οἵ ἴδιο 
στὰ, ((ἔ [ δ8η|εὶ χὶ. 16, 18.) Βυϊ {δὲ5 5 
δῖ ναγίᾶπος τὰ ἴῃ υϑεὲ οὗ {86 ποτγά, Αςεἰς 
ΧΧΙΙ. 1]. 

δ. Κεομεριδογ γοῖ! μοί ἐδαέ . . . . 1 τ 
ψοπὶ ἰο 1911] γοα.)] Οπε οὗ ἴδε τγδαϊοηϑ, 
ΙΓ ἢ ραβϑεά ἱπῖο ἴῃε (ποιρῆϊ δηα Τ]ΘΠΙΟΥΥ͂ 
οὗ ἴδε Ομυγοῖ. δῖ. [οὔη ϑρεᾶκϑ ἰπ ἢ ς 5λπὶ6 

. ἴοῃε οὗ Αη[ςο γχίβῖ : “ὙΥυὸ ἢᾶνο μοαγά οὗ Αηί- 
ςἢτγίϑι᾽5 βοϊεπιῃ ργεάδεσηεα οοπίηρ᾽ (1 51. 
[οδη 11. 18) 

Θ. Τῆς ετεδίοσι οὗ ἴδε ΟἨγίβιίδη ἔδῖθο τ 
ΠοΙά {πα ἴλὸ Βοηηδη ΕἸΊΡΙΓΕ νγὰ5 ἴπθ ψἱἴἢ- 
δοϊάϊπρ Ροννοσ, δηά τῃδλὶ δῖ. αι} 8 σέϑεγυθ 
ἤσογο ττᾶὯ8 ἴΠ6 γεϑι]ὶ οἵ ὑγιάεηςε ἀπαὰὶ σβδγιῖυ. 
ΤΗυβ δῖ. [Ἔογόπιὸ 8875 (4υ. χὶ. δά. ΑἸἹαβίδιλ), 
“ΤΡ 51. Ῥαὰὶ Βδά ψτίτίεῃ Ὀρεηὶυ πὰ δον 
“(Πδῖ [86 Μδη οὗ 510 νοιϊὰ ποῖ σοπὶς᾿ τητιὶ 
(ὁ Κοηιδηὴ ΕἸΊΡΙΓγῈ ννὰ9 ἀεβίγογοά, ἃ Ἰυπὶ 
ολιι56 οὗ ρῬεγβεουϊΐοη ψουϊὰ (ἤδη ἀρρόᾶσγ ἴο 
δνα ὑὈδθη ἀβογάθαά δραίπβί ἴπὸ σδυγοῦ ἴῃ ΒΟΥ 
Ἰηΐδηςγ.᾽ 581. ΟΠεγϑοβίοιῃ 4150 ἤθγο βαγ58, “ [ἴ 
51, Ρδυὶ μδὰ βαιά τπδὲ ἴς Κοπιδη Επιρίτε ν᾿} 
ϑοοὴ δὲ ἀϊβϑοϊνοά, ἴῃς δοαΐμοη νου ἢδνο 
ἀεπιγογεά δϊπὶ 285 ἃ γοῦδὶ δηὰ 4}} ἴδε ἕαι{πξα] 
ΜΠ δῖπι, ἃ8 ρεΐβοηδ 0 ἴοοκ ὕρΡ ἃἀγπὶς 
δρδιηδῖ ἴῃς δίδῖθο. ““Βυῖ (Δἀὰς (Οδυγϑοβίομι 
ἴπ ἢ]5 Εχροβιοη) δῖ. ΡῬαυϊ »πεαπα ἴῃς Ἀοπιδη 
Ἐπιρῖγσε. Αὐηὰ ψνδδη [παῖ 5112}} ἤανε ὕδθθη 
ἴδκθη διναύῦ, (ἤθη {[πΠ6 Μδη οὗ δίῃ ν1}} σοπιο. 
ἘΟΓ 88 ἴθ ρονγεῦ οὗ Βαδγίοη ννᾶςβ αἰβϑοϊνεά 
ὃγ ἴῃε Ῥεγβίδη ᾿ΥΠαϑίΥ, δηά ἴπε Ῥεγβίδη ννᾶβ 
ϑδυρρίαηίοὰ ὉΥ ἴμ6 Οτεεκ, δηά [ἴῃς Οτεεῖς Υ͂ 
ἴῃε Ἀοπηδῃ, 50 ἴῃς Ἀοιηδῃ νν}}} ῬῈ αἰββοϊνεά 
ὉΥ Απιςπτίϑι, ἀπά Απιϊς γίδσὲ ὉΥ ΟἾ τίσι." 
(()υοῖϊοα ὃγ Βρ. ννοτάβννοι".) 

«υδαὶ «υἱἱδῥοξάε!ὁ.ὴ (τὸ κατέχον.) Εἴ. ἴῃς 
δᾶτὴης ϑνοσγὰ ἴῃ {86 πσχί νεῦϑο, 'η [ἢ πιᾶϑου- 
ἰπθ (ὁ κατέχων, “ἢ νῦο ει, Α. Ν.). 
[τ 15 βοῃογα νυ 5! ὰ (παῖ ἃ δίπάγαπεε οἵ Απι- 
ογίϑξ 15 ετα βϑροίοῃ οἷ; δηά [ἴἴ ἰ5 ἀγγχυδά 
ΟΥ̓ 5οππε [δὲ {π6 Πἰπάγδπος πιᾶὺ ὃὉς τεραγάεὰ 
ἐπα θεγεητν 45 4 ΤΠ Πρ ΟΥ ἃ ρεύβοη, ἔγοπι [ἢ 6 
οὔληρο οὗ ρμεπάεσ. Ὑ 15, δονγευοσ, 5 δἰῖο- 
ξεῖβεσ ἃ ἀεάυςϊίοη οὗ πιοάεγῃ ἰογξίς. ΤἝΘ 

ίξιν 725..----Χ οι, 111. 

1. ΤΗΒΒΘΑΓΟΝΊΑΝΟΘ. 1. 

αἰγεδαάγ ὑγοσκ : ΟἹΪΥ ἢς ννῆο πον Ἰεϊτεῖῃ 
εὐὴ{ ἐεί, απτὶ] ἢς δὲ ταϊκεη οὐ οἴῃ ννᾶγ. 

8 Αμά τἤεῃ 5314} ἐῆας Ν᾽ εακεὰ 
τενελὶςα, ννυῆοπιλ τῆς Ἰνογὰ 5}).4}} ςοη- 
ϑυτης γι} τῆς 53ρ τῖ οὗ ἢϊ5 πηουτῇ, 
Δηὰ 5}4}] ἀεϑίγογ υυτρ τῆς ὈΓρ ε39 
οὗ ἢ!8 σοπηΐηρ : 

ἢγξῖ ΤΩΔΥῪ ὃς πιοζοῖγ ἰἢς ϑεςοηά νἱενγοά εοὐ- 
ἐδείἑοεἷν δῃὰ σεπεγα ΐν (ἴπ σεπεγα ἰδέας οουζοτ). 
Τῆς τροδηϊηξ οὗ διπάγαπος ἰ5 4150 δοπιοισῆδε 

ἴοι, [{|5 πελίπιδιοθά, οὐ σιςδοιϊ ἕογοο, 
ταὶ τῆς νοτῦ ἀοθϑ ποῖ ργορεῦγὶν τελῶ “ νἢ- 
᾿ιοϊά, Ἰεῖ, Βιπάες," δυῖ “Βοϊὰ ἔχοϊ, ροβϑθς8."» 
(δες Βεοηγρεὶ, ““διυηῖϊ αυὶΐ ἑηϊοεγργείδπίυσς ἀδ 
οὐ ίηεπίς ἐρηρεγίω». δδοὲ ἴῃς ἀϊξουπδίοη ἰῇ 
Ὀ)]ηρεσ, " Εἰσγοῖ Αρὸ οὗ ἴῆε Ομυτζοὶ, ἰδ, οἱ, 
ποῖθ.) 

ἐπ οτᾶοσ ἐδαὶ δὲ μα} δὲ γευεοέο.] Οὐ δ 
Ῥίγροβςε ἰῃ (ἢς τεϑίσαϊηῖϊ, [δαὶ μα τὰδὺ ὃς τὸ" 
νοδιεὰ ἴῃ ἱβ οἴη 506698--ηοί δεΐοζα. 

7. Ῥὸν ἐδε "7.16 ΟΥ 1.0 18. Χ]6581988 (5ς. 
Μοῦ 1 ἅτ ἁδοιυΐ [Ὁ ἀθβοτγῖθε) ἐς αὐπεαδν 
ἑπαυογλϊησ.) 866 ἴῃε ορροβιίθβ “ πηγϑίοτυ οὗ 
ξοα] η655 (τ Τίπι. ἐϊ. 16). ΟΕὙἐ ἔογ τὰς 
Ῥγόϑεηςς οὗ ΑπΕςγὶβῖ, ἐυθη ἰῃ ἴῃς ρεϊπρτῖνο 
σδυγοῖ, 1 δῖ. [οδῃ 1. 17; ἱν. 3. “ Ηἰάἀάφη 
ἴΏ ἴδε νοῦ οὗ ἴδε ἅρε, ἴδς ρβονοσ οὗ ἰἰἔς 
'5 νναϊτηρ ἴο ὃς φυϊεϊκεδεά---ἃ τηγοῦογγ 51}]}---- 
ἃ8 ἴπε δεινοῦ 5 πἰἀάδθη {{π 15 ἃ πιγεΐοεσγγ." 
(Ρνοΐδϑοοσ [ονεῖῖ.) 

18 Μ16581658.] [ἴῃ ςοηϊταϑι [0 ἴπε πιογαὶ 
τοϑιίσαὶ πὶ ἱπιρ ἃ 1π “ΚΠ ΠΟ] ἀ.᾽ ΤΟ οβϑθηζδὶ 
ἰάθα οὔ ἀνομία 18 5.ὴ ἃ5 νἱοϊλοῃ οὗ σευ. 
Βρ. ννογάβννοσττ σοηϑιάοῦα (Πδί ἴθ οδίο 
ἀἰ οὐ 168 οὔτ νοῦθα ἅτε γεπηονοὰ ὃγ Ὀδαγίηρ 
ἴῃ πιλὶπὰ ἴπαΐ (πο δδουϊὰ 6 πο ΤςΟπιπιᾶ ἴῃ 
τις Οτεεῖκ δῆοσ (ἀνομίας) “ ἸΑννιεβϑηςβα," δυῖ 
τηδι ““ὉηΪγ "15 ἴο ὃε οοπιιοοϊοα 1} “ νογκς 
Ἔἴἢ ἰηνναγά)ν " (“ννόογκ8 ἱπνγασγά!γ ΟὨΪΥ͂ .), ἀπά 
(Παῖ “πον " 15 δηςΠΠ Ό ΓΔ] ἴο “ πὰ [πε π ἢ 
(ν. 8.)», ἀπὰ “πον Ψψογηρ ἱηνδγάϊγ," ἴὸ 
“ Βεΐηρ Πεγεδῆῖεσ γενθα]θα ουϊνναγαϊγ  (ν. 8). 
(15 τς Ραραςῦ ργεαϊςοῖθα δ᾽ ἄζς., Ρ. 6.) 

8. δαὶ Ἀδελεά.ὴ (ὁ ἄνομος.) Τῆε 18 ν- 
1955 Οπθ) 7 εχ, υϑεὰ ὈΥ Ρίδιιυ5. ({κὸ τῆς 
Ηςῦ. γι, ἀσεβῆς, ΟΧΧ. 8κἰΔὴ χὶ. 4.) 

«υδο»»κ δε 1ιογἀ ὍΒΟΓΟ 15 νετῪ Τοηβίἀογ- 
ΔΌΪς Ἔχΐογηδὶ δι που Υ ἔοσ δά ἀϊηρ δἔορ 1,ογά, 
ὕεσως (50 ἐδ, Α, Ώ). Ὅῆςε βλογοὰ πδιηεβ οὗ 
οὔγ [οτά ἀγὸ υϑοὰ 45 [Ὀ]]ονγ5 ἰὴ 1158 ἘΡί 5:16 : 
(1) Τῆε "μογά 1.(Οὕὦ,.2 Ὑεββ. ἴ. 1, 2, 8,12: 
1. Υ, 14, 16; ἴΠ. 6, 12, 18. (2) Τδε [μογά, 
2 ΤΏ εββ. ἱ. ο; ἰϊ. 2, 13; “να, 3, 4, 45, 16. 
1) Τῆς [οτγὰ 6815, 2 Τῆ 655. 1. 7, δ άἀεὰ 
τ ἴῃς βαίε οὐ ρεγβρίουπγ. ([ἴπ 2 Τμ686. ἱ. 

8-12, 50π16 οἵη “ ΟἸγσιβί.᾽) 

«υἱὸ ἐῤε ὀγεα!δ᾽ 9 Ηἷ "ποι. 
ΧΧΧΙΣ, 16; ἰ5λἰδῇ χὶ. 4. 

σέ Ρε. 
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9 ἔνοη λέπι, νχῆοβε σοπιίηρ 5 δίτεγ 
{πε ννογκίηρ οὗ δαΐδῃ υντῇ 4}1 ροννεῦ 
Δηά 5:ρη5 ἀηἀ ᾿γίπρ᾽ ννοπάευϑβ, 

ΙοΟ Απὰ νι αἱἱ ἀδοεϊνθίεπεββ οὗ 
ὉΠ Θουβη 6855 ἴῃ τῆ6πιὶ τῆδῖ ρετβἢ ; 
Ὀεσδιιβε ἴΠΕΥ γεςεϊνεά ποῖ ἴα ἰονε οὗ 
ἴῃς τγυτῃ, τῆλῖ {ΠΥ ταῖρῆτ δ6 βανεά. 

«υἱ!δ δε ὀγίψδιπεις οὶ δὲς εονπῖης  Πμω- 
ἐγαίίοησ αὐυεηίς «μὸ (νυ... “6 δ ρπῖ 

“ ἀΡροάγδηςε οὗ ἴδε Αὐἀνφηΐ 8 ὑγίοσ ἴο, Οὗσ, 
δῖ ἰοαϑῖ, {πὸ ἤγϑο γδάϊδίίοη ἔτοπιλ ἴπὸ Αἀνθηῖ 
15εἰ" (Βεηρ.) ΜΝ τπε5ὲ ννοτάβ. οἴ. τῇς 
ΒΑ! Ἰπὸ οὐ Μιϊΐοη, νϊοῆ 80 ἀξορὶΥ ἱπ- 
Ῥγεβϑοὰ ἴμπε ἱπηαριηαϊίοη οἵ ὟΝ ογάβδινοσιῃ : 

“λυ οἵ Ηἰ5 σοπλῖπῃρ 5ἤοπο.᾽ 

ἴ ΤΑΥ͂ 6 ἴδκοη, ποννενοῦ, ποῖ ὌΧχδοῖ ἅἃ5 ἃ 
νἱν!ἀ ροΐαγα οὗ 186 [}}1 το! γ, Ὁ 85 ᾿πιρὶγ- 
ἰηρ [δῖ [Π6 »πεγε αῤῥεαγίηρ οἵ Ηἰβ Ῥαγοιιϑίᾷ 
Μ]1 ἀσβίγου ἴη6 ἰανν]θθθ οὔθ. “ (οπιης" 
(Ἐπιφάνεια) ἴῃ Ν. Τ΄ 5ἰρηῖῆσθα (1) [6 ΕἸἰτγοῖ 
Αἀνεηΐ, ψΨΠῊ 115 βανίηρ ᾿ἰρῃξ (2 Τ πὶ. ἰ. 10); 
(1) ἴπε μἱογίουβ γεΐυσγῃ (1 Τίτα, νἱ. 14; ἃ 
ΤΙηλ. ἵν. τ, 8). 

«αὐ αἰ ὝὍΠπε “ 41} τοΐουβ ἴυ 8}} τὴ6 
δ ϑίδηςιν68 -- δἰ ΡΟΨΨΟΙΣ, Αἱ] βίρηβ, 411 ννοπάσιβ. 
50 “Ἰγίην " 5: 5η!: 65 ροννεῦ οὗ ᾿γίηρ, δίρῃβ οὗ 
Ἰγίπρ, νοηάογο οὐ ἱγίπρ. Νοῖθς ἤονν ΠΊΔΗΥ 
ννογάβ ἰῃ ἴΠ656 νϑύβοβϑ δγίηρ οὐἱδ ἴΠ6 6] 5ἢ 
οαγοδίυγε οὗ οὐγζ ϑανουγ-- ἀποκαλυφθῆ, ν. 
3, Υ. ό, ν. 8; μυστήριον, Υ. 7, παρουσία, ν. 91 
δηὰ νἱ δυνάμει, σημείοις, τέρασιν, οἴ. ἴῃς 
σημείοις, τέρασιν, δυνάμεσιν οἵ [68ι15 ἴῃ Αςῖβ 
ἱϊ. 22. Ηδθῦ. Ι᾿. το. ΤΠθ πιορῖ οχἤἢδιιϑίϊὶντο 
ΘὨΙΤΊΘΓΔΊΟΩ οὔ ΟἿΓ ]Ἰιοτ δ χτηγαςὶθθ 15 
Ῥδζοαιθά. 

ἐπ αἱ] ἀϑοοὶῖξ 9.) μηγὶδίεοισησ, ΤΟΥ ἐδεηι 
Ἐδδῖ δύὸ Ῥοσίβιΐηρβ.) “ὙΒε ἀδί. ἱπλρ} 165 
ταὶ 106 ϑοῃοοάὰ [858 ἃ πδΐυγαὶ δπὰ Ἴοη- 
δοηϊΑ] εἴεςϊ οη ἴπ6πὶ.᾽ δ6ςὲ Αἀαϊίοπαὶ Νοῖς 
δἵ ἴΠ6 οπὰ οἵ ἴῃς οδαρῖεγ. 

11. Οοά ῥα] τεπά ἐδεγι.ἢ 80 Α. Υ.; Ὁγὸ- 
ἔεγαὈϊο ἴο “ ἀοίῃ 5οηά." Ὑε ἰδοῦ 15 σοῃ- 
βιάογεα ἴο ὃὸ ἃ υἱνίὰ ὑσγορῃθες ρῥγοϑοηῖ, δηὰ 
[πὸ Ργεβεηΐ ἴθηϑοβ ἴῃ νν. 7, 9 ἅγὸ δρροδὶθὰ ἴο. 
Βυῖ νν. 7, 9, 10, ἅΔΓ6 ἰῇ 56ῆ56 δἰπιοβῖ ρβαγϑη- 
ποῖος; ἃπὰ ὙΟΓΒΘ 11 18 ποῖ σοηῃηδοῖϊοά νυ 
ἴπόπὶ, Ὀιυιῖ νυν} γοῦϑῈβ 8, 12. (566 ἘδΙοἢο, 
“(οιηπι. Οτῖϊ. ἴῃ ἰος.) 

“ἰγοηφ ἀἰεἰμσοα] “ΓὨΪ8 ἤπὸ δηὰ νυἱβογοιβ 
ΡὮγᾶθ6 Ἔχργοβ865 ἴπε ἱπίεγργεϊδιοη οὗ ( σιπ. 
“-οτλῖποῦ, ΠοονΟσ, 8Πη ἱΠΏΡΓ ψοσγκὶηρ οὗ 
ΕἸΤΟΓ "᾿ --- ποϊμίηρ δχίεσγηδὶ, διιῖ ϑδοιηειίης 
ὙΠΙΟἢ ΒΟΥ Ὀγπρ ὕροη, ἂπὰ ἔδεὶ νη, 
(Ποπιβοῖνοβ. (Βρ. νϑοτγάβννοστῃ, Δ α ῥ. 7.) 

ἐδαὶ ἐῤεν “ῥομίά δείδευο τ᾽ 9 119.}] Ε οἰεσγὶπε 
ἴρ νεῦϑα 9. 

12.) ὙΤπδῖ ἴπῸῪ πλῖσπῖ 89 ἡ πὰρ 9, 8]} ς0]- 
Ἰϑοϊίνοῖγ, νμὸ ἢᾶνε οοζ Ὀεϊϊονεὰ τὰς τγυτὰ, δυζ 

1, ΤΗΒΒΘΑΤΟΝΊΛΑΝΟΘ. ΤΠ]. [ν. 9-Φ1Σ. 

1: Απά ἰοῦ τῇϊς σαυβε (σοά 582]} 
δεῃὰ τῇεπὶ βῖγοηρ ἀαἰμβίοι, τῆαῖ ΠῈῪ 
8ῃοι 4 Ὀεϊϊενε 4 Ἰϊς : 

12 Τδδῖ τῆεν 41} πυρῆς ὃς ἀλπχηεὰ 
ψΠο δεϊενεά ποῖ τὰ τγυτῆ, δυῖ Πδά 
Ρἰεάβαγα ἱπ αητὶρ βου 5688. 

12 Βυῖ ννγε δῖε Ὀυυπὰ το ρῖνε 

πᾶνὸ ἴδίζοη {πεῖν ρ᾽θάϑυγε τη (ἢ6 υηγιρΠἴθοι9- 
Ὧ655 (5ς. οὗ τῆς Μδη οὗ δ᾽1η). ὙΤῆὸ σοηάεπι- 
παίΐοη οὗ ἴποβο ννῦο ὑείοης ἴο ἴδε Μδη οἵ 
δ1η 15 ποῖ Ὀδοδυϑὲ ΠΟΥ ἤατε Ὀεεη δεεσρυεά 
1π|6]]Ἰδοῖυ δ! γ, ὈὰΣ Ὀεοσδυϑε {πὸ ἠεςερίοπ ΌΥ̓ 
ΙΓ ἢ ΤΏΟΥ ἅγὸ δπίδηρίεα Πὰ5 ἰἴ8 [εὶ!ἷ δηὰ 
ἀμμοὴ ἴῃ ἃ σογτυρίεα «υὐΐ!, ΜΜϊς ἢ 15 αἰτγαοϊεά 
Υ̓ αῃὰ τενεὶς ἴῃ {π6 μηγίφδίεοι πεῖ. οὗ (δε 

Δη{1-(γϑιίδη ϑγϑίθπι. “ Ηδ ὄχροςςβ ἴῃς ἴδτι- 
ΡΟ Ὡς ἢ τιᾶκοβ ρεορὶθ ἀπε] νεσβ, Ὀδοδυβε 
[ΠΟΥ͂ ΔΓΕ δἰ πΏ6Γ5." (Κεδ]ο, " δἔυά. 5..᾿ Ρ. 215). 
Το πιοβῖ τρᾶυκοαά ἔθδίισγεοβ ἴῃ [818 ραϑβᾶρο, 

ΥΟΓ5. 3-2, ἃΓ6 ἴποϑε --- (ἃ) Α οδγιοδίυσε οὗ 
γε; (Ὁ) Α σαγίσαῖυτε οὗ γι ἐαπεῖγ. 

(4) Α οαγοδίυγο, ἂἃη Ἔχδοΐ σουπίεγρασί δηὰ 
ΤΔΛΟΟΚΟΙΥ οὗ γε ἴῃ ἴδε Μδῃ οὗ δ1η. 

ΤὮο Μδη οἵ δἴη ἢδ5, κὸ (τισί, 
ι. Αἢ «“ῥοεαίνῥεε (ἀποκαλυφθῇ, ν. 1), εἰ 

ΥΟΓ5. 6-8. 
2. Α “οἷον εο»πίπς Ὄροὴ ἴδε εἴασε οἵ 

Βυπηδη Ὠἰδίοτγ (ἔλθῃ, Υ. 1). 
8. Αη “4υεηὶ (οὗ ἡ παρουσία---ν. 9). 
4. Ῥοαυετ, εἰση!, «υοπάεγι (Υ. 9). 
5. δευιίσηπαίοη (Υ. 4). 
6. Α ἀεβηϊ εἰν δρροϊηϊοαὰ σεασοπ 977 δὲ: οευπ 

(ἐν τῷ ἑαυτοῦ καιρῷ ---ν. 6). 
(Ὁ) Α εἀτοδίυγο, ἃ πλόος ΥΥ ἀπά οουηῖοτ- 

ρατί οὗ Οῤγ σε απὲ ἴῃ τῆς ἀπε ὀχ εαπὴν οὗ 
[ῃἢς Μᾷᾶπ οὗ δ1π. Α5 β8οπὶὸ οὗ ἴδε Ἰοδάϊηζ 
εἰοτίεβ οὗ Ὁ γιϑὲ ἄγε δ πΟΌ 5 Υ ἰγατοςιεὰ 
ἴῃ (ἢ ““1Δνν]ο55 οὐθ," δηά ἀδβογιθοὰ ἰπ ἰδη- 
ξιᾶρο ἡ ῃΙσἢ ἔογοσθϑ υ8 ἴο [ἢ] ηἰ οὗ Οδγζ; 80 
5ΕΥΟΓΔΙ οὗ ἴῃ Ἰεδάϊηρ ἔδαΐυγοϑ οὗ ἴῃς Οὐχ απ 
“γείερε ΔΤῸ ῬΟΝΘΓΆΙΙΥ ἰγανεϑεα ΟΥ̓ ̓ πιι λιϊνε 
αη  Οῤγὶ απ. 

Ι. “πε ργαη 7 ἰσ ἃ γηγείον) (νυ. 7) 
ἰπηϊτατνε οἵ ἴΠ6 γιγε6 7 οὗ Βοά!πεβ5. 

2. Δηῦ-(ἸΓΙΒΌΔΗΠΥ Πᾶ5 Δῃ ΦπΈΓΎ, 30 ἴῃ" 
νΟΥΚὶπς (τὸ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται, Υ. 7; 
ἐνέργειαν πλάνης, Υ. τι; «ςἢ ΒρΠδ65. 1|. 2), 
ἰπϊδῖῖνο οὗ ἴῃς ἐπόγχγ, ἴῃς ἱπυνογκίπρ, οὗ 
ἴδε νοτὰ οὗ Οοά (1 Ἴ655. 11. 12; Ηοῦ. ἱν. 
12), οὗ σοά (ΡΒΠΕρ. 11. 11; Οαἰδῖ. τ. 3), οὗ 
πὸ ἱπάννε! της ϑριτς ((οἿοββ. '. 29). “Ἂς 
580|4}} νοῦ Κ ἴῃ ΤΠ 6πὶ ΟΥ̓ 5ι1ιΟἢ ΔΠ ΦΠΕΓΡῪ 45 [ἢδί 
οὗ ἴῆε ΗοΙγ Ομοβῖ, νῆο υἱτποβϑϑοῖῃ ἴπ 5 
ζςοποογηίης Οοά; ποῖ 4 πΊοΓΟ Δρργεπεηβιοῦ, 
Ὀυῖΐ δὴ ἰηννογκίηρ οὗ οτοῖ, ἃ γοσοποσζδίίοῃ 
ἰπῖο ἴῃς (ἢ οὗ ἐδε ἐε " (Εαννατὰ [τνίηρ, 
“ Μοτηίης ὟΝ δἴςμ,᾽ ἵν. 2ςό, 259). 

1. ΑὨΓ- ΟΠ ΓΙ ΒΕ ἸΔΠΠΥ͂ μᾶ5 ἃ “αὶ }}--- ἃ 50] πιῶ 
τιλκίηρ οὗ δὴ δεῖ οἵ [8ι1}---ἰπιιταῖινε οὔ τδς 
ἔλτ οὗ (ΟἸ γιϑ ἰδ ἔν. 1 1). 



ν. 14--τΊ.] 

τῆλη Κβ αἰννᾶὺ ἴο (ὐοά ἔοσ γοιι, Ὀτγεῖῃ- 
τε δεϊονοά οὔ τῆς [,οτά, θεσδυβε (οά 
μδῖὴ ἔτοιῃ τῆς Ὀερίπηϊηρ σἤοβεη γοιι 
ἴο 5αἰνατίοη τπγουρῇ βαποτ ποδίίοη οὗ 
τῆς ϑρίγ δηά Ὀεϊϊεΐ οὗ τῆς ττυ τῇ : 

14 Ὑν»Πεζγειπῖο ἢε οδιϊθά γοὰ ὉΥ͂ 
ΟἿΓ ροβρεὶ, ἴο τῃ6 οδίδιηπρ οἵὗἩ τῆς 
δἰ οΥΥ οἵ ουῦ Ἰοτὰ [εβὺ5 ΟΠ γιβῖ. 

Ις Ὑπδετγείογο, δγείδγεη, βιδηά ἔλϑβῖ, 
δηά μΠο]ά τῆς τγδάϊτίοπβ8 ννῃ] ἢ γε ἢᾶνα 

4. ΤΏΘ ψογάβ εὐδοκεῖν, εὐδοκία, ἃτὸ υϑεά οὗ 
Οοὐ᾿β κοοὰ ρίδθαβϑισγο ἰῃ Η8 5ἰη θϑ5 ϑοη, δηὰ 
οὗ Ηἰ5 ροοά-ψ}}} ἴο πιθὴ (5{. Μαῖῖ. 1. 17; 
ΧΙ. 18; ΧΥΙ. ς; 81. 1ὺΚ6 χιΐ. 32; 1 (ον. 1. 
21; Οαϊδί. 1. 19), ογ οὗ ἴῃε ρμοοά-ν}} οὗ 
ΕΟ τ βιϊδη8 ἴῃ Βοβέηθβ8 δηά δςοῖβ οὗ ἰονὲ (1 
ὙΒΕ58. ἰἰ. 8, κ᾿ τ Δ). Τῆς ἱπιταῖῖνε “ ξοοά 
Ρἰεάϑασε ᾿" οὗὨἨ δη{1- ΟΠ ΓΙ ΕΔΗ Υ 18 ἰπ υητιρῆϊ- 
δοιιϑΏ685, ἃ5 Οοά [18 ννε}]-ρ]θαδεὰ ἴῃ (γιϑῖ, 
ΟΥ σοί δ βογνδηΐβ ἰὴ ροοά (εὐδοκήσαντες ἐν 
τῇ ἀδικίᾳ, ν. 12). 

18. δαϊδ ἥονι ἐδὲ δεσίπηπίησ) 80. Α. ΝΡ. 
Τρ ΠΕΥ, τοδάϊηρ ἀπ’ ἀρχῆς (Ἀοΐ ἀπαρχήν 
“ΠΒοβδ γοὰ 88 ὦ "γε ῖ- μ᾽). ᾿Απ’ ἀρχῆς [νᾶ 
τυςἢ ὀχΐογηδὶ δ Βογῖγ. (δὲ, Α, Ὁ, Ε, κ᾿ το Δ.) 
ΤΠο “τοι ἴδ Ὀοριηηίης ᾿ (4ὺ ἱπ|Ὲ0 τογυπη) 
18 4υἴ6 ἴῃ ρίδος πογο. ΝΝ Ἀ11|6 ἴο ϑοπὶθ σορυ  ϑῖβ 
1 πλῖρῖ ἀρροαν ἀπ πσυ, ᾿ξ 15 φυϊῖε ἰη δοςογά- 
δΔῆς6 νν ἢ Οἱ 1 ογάβ ἸΟΗῪ νογάς (51. Με. 
Χχυ. 14). Οη ἀπ’ ἀρχῆς, 566 ποῖθ Οὔ  ϑί. 
]οΒη 1. τ. 

ἐξοσεη γομ ΤῊς νεγὺ ἤοσγε ἰ8 γε υκδθ 6. 
Νοῖ 45 εἰβονν όσα (ἐξελέξατο). Ὀυϊ Πετα δ'οπθ 
ἴογ 1815 ἰάδα εἵλετο ἔγοπη αἱρέομαι (Μιάά.) 
“8 ,κ9 ἴο Ηΐπ8601ζ (Οὗ ει. χχνὶ. 18 
(ΧΧ). ᾿ 

ἐῤγομσὸ σαπειβεαίίον οΥΓ ἐδε νὐρίρα 
(ἐν) βδηςτβοδίϊοη ᾿ 5 186 οσιογίοη ὁ 
“ ςδοοβίηρ ἴο Ηϊπη561. 

14, αυδεγεισίο (εἰς ὅ, ἀηῖο “ἰ] «υδίερ (1.6. 
Ἄ“δοῖςς ἴο Η ᾿π|56}} ἔγοπι [πε Ὀερπηΐπρ ; βαϊνα- 
Ῥίοη ἴῃ 5ριγίϊ4] βαησβοδίίοῃ ; δηὰ δ6]ε ἰῃ 
(ΤΌ. 

2δε οὐταϊπίηρ 9 δὲ σίονν οὗ ομν ογά “. Ο.] 
ΎΠΕετΕ ἅττα ἴἴγοα ροϑβϑῦϊε βῃδάθϑ οὗ τηθδηϊηρ 
ἴο ὃς ἔουῃπά ἰῃ ἴδο5ε ννογάβ. (1) Οοά δαίῃ 
σἰόϑεη γοὺ ἔογ {Πε ρυγροβα οὗ δὴ δοαυϊϑ!οη 

εἰ Τὴ 

σού β 

11. ΤΗΕΒΒΘΑΙΟΝΊΑΝΘ, 1Π. 

θεαπ ἵδυρῆῖ, ννῃεῖμεγ ὉΥ ψνογά, οἵ 
ΟἿΓ ερ 5116. 

Ι6 Νον οὖν [κογτά εβὰὺ5 (Ογίβι 
Ὠϊπι56 1], ἀπά (σοά, ἐνεη οὐγ Ἐδίδοτγ, 
ννἸς ἢ Ὠδίῃ ἰονεά 5, Δη4 Πδῖἢ ρίνεη 
“5 δνϑυδβίίηρ σοπϑοϊδτοη ἃπ4 ροοά 
ἢορα τἈτγουρῇ ρίᾶςα, 

17 (ὐοπιίοτι γοιγ Πεαγίβ, ἀπά βιδὺ- 
5 γοὺ ἱπ ΘΟ ροοά νογὰά δηὰ 
νγότγκ. 

ΟΥὗἨ ΞΙΟΥΥ ἴο οὐὖγ Ἰιοτὰ 1. Ὁ. (2) ἔογ ἃ 
εἰογίοιυιβ ροϑβϑϑεβϑϑίοη οὗ οὖσ 1 ογὰ. (32) Μοβῖ 
ῬΓΟΔΟΙΪΥ 85 ἰη Α. Υ'. (περιποιήσιν, σεχεδίοη, 
ν ρεη. οὗ (πἰηρ5 δοαιϊγοα τ ΤὮ 658. ν. 9. 
Οτίπιπι, “16χ. Ν. Τ.᾽ 

15. ““Τὐποοπβεῖοιιβ οὗ ψνῆδῖ ννα ϑῃοιϊά ο8]} 
ἰοσίεαί ἐπεοηπείσέοης, Ἐς ̓ πιπιθάϊδίοὶγ δά ά5, εἱαπά 
σι (Ρτοῦ. [οννεῖ τ). “ ϑιδηάίηρ ἴδει," θ6- 
οαῖι56 Οοα Βαίῃ σποβθῃ 8 ἴο Η ἱπιβεὶ ἴου {Π6 
ΕΠΚν οὗ δοφυϊγίηρ βαἰνδίίοῃ, ἰ8, δῖ οποδ, 
οξίςοδὶ δηὰ βρίγιζιια] σοπβι ϑἴθογ. 

δε ἐγαδιδίοης «υδίοῦῷ γέ 8706 ταῦρδῖ, 
«υδεέδεγ ὁγ «υογά, ογ ὁγ οὦὧν Ἐρμ11.1 “Οοά 
ῥαμάᾶς ἄραυπ ἴο ὺ8 ὈΥ ἴπε ΜιηϊΞδίεγβ οὗ τπ6 
Οοϑροὶ. Τγαάιίοηι οὗ 118 Κιπά ἰ8 ἃ ρτγεαδῖ 
Ὀεποῆς" (Βεηρο)). 

16. ομγ Ζογά εε. Ορνα δὲν] 1] Αραΐη 
(Πς πηδ]οβϑιῖϊς αὐτὸς --(αὐτός δὲ, ὁ κ. ἡμῶν 
Ἶ. Χ.) “Ξ8Ξ|ὴ οὖν Ἰιοτὰ [6515 (ἢ γίϑι," οι α 
ΤΆ658. 11,16. ΟΠ γγϑοβίομῃ ἰην 68 ἴῃ 6 βρθοίδὶ 
αἴϊεητίοη οὗ ἴδποβε ννῆο ἀξεηῦ ἴπῸ οοτοηυδὶ 
ΒΝ ηγ οὗ ἴῃς ϑοη, θδοδυβο Ηδ 18 παπηρὰ 
αἴεγ ἴ[ῃε Εδίπογ ἱἰπ {π6 Ὀαρίίσπμαὶ ἔοσταυϊα. 
Ηετγςε Ηε βἴδπάς ἢγϑῖ. 

ἐνεγί αοἱης εοποοία!ίοη.)] “Α ΠΟηβοΪΑτΙΟἢ 
τεδο ίηρ ἴο ἴῃς [π [Πα πονν 15, ἀηὰ ἴο {παῖ 
ΜὨἰοἢ 15 ἴο σοπὸ " (Ρτοῦ, [οννεῖί.) 

17. ὠσνιγογί γομγ δεαγί.. Οονη γί (παρακα- 
λέσωι), “ἰπφμίαν δηὰ ορῖ. Οἕ (6 5 πΉ δ 
Ἰυποϊίοη οὗἩἨἁ δουγ Ἰνοτὰ [655 ΟἸτίσῖ," ἀπά 
“Οσοά ἴδε Εδίμογ," ἢ ἃ νετὺ ἴῃ [6 πσώαν 
1 ἼΠ655. 1. 11. ΕῸΓ ἴῃς ἀορπιδῖίς δοδγίηρ 
οὗ ἴπε58ὲ ννογάϑ8---ἰῇ ψνἢϊςἢ ἴἢ6 Ῥαγϑοῦβ οὗ πὸ 
50 δηά ἴπὸ Ἐδίποσ ἂγὸ ἀἰβιϊηρσ υἰδηθά, Μνμ116 
(6 ἰάαπι τ οὗ τποὶς ορεγαίίΐοη δὰ ὄχέγα ἰδ 
ἀεςοϊαγοά---566 [πἰτοάυςζοη. 

ΑὈΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ οη ὅ. 3. 
8. Ῥ5Ὺ ΠΝΌΠ (6 εη. ἵν. 7) “5ἴη σοῦςῇα8 

--ἼΠογα ἴῃς ἔσπλίηΐηθδ βυιϊδοϊδηξίινε 15 σοπϑοίσιιοὰ 
ὙΠ ἃ πηάβου πα ραγίϊεἰρὶθ, Ὀεσαυδο ἰξ ἰ5 ροῦ- 
Βοη!Ποὰ 85 [6 ΘΠΟΩΥ͂ ἴῃ ἀπλθιιϑῆ, ᾿ἰκὸ ἃ υυἱ]ὰ 
Ὀεδ5ῖ -- “ 5'η 15 6 ψ|ιο σουςἢ 65." 

δα! ἀν “δα}} ποί δον, ἐχΊρῈ ἐδέόγο εο»ρι6. 

[“Ἀπεϊαῖϊνε ραγῦςϊεβ. ρῖνε ἃ ὑσγοςῖϑο δχργοββίοῃ 
ἴο ΕΥ̓ΕΓΥ 5οτῖ οὔ [ἐπηρογαὶ βδεηΐεποθ. Τῆς δηΐο- 
ςαάρηζ 15 ΞΟΠ] Π165 Ἔχργοββο, βοπιθιπηθ5 σοῆ- 
[αἰπθὰ ἴῃ ἴπε ἴδηϑθε οὔτῃς νεγῦ. [πῃ δάνογθιαὶ 
βϑεηΐθεηςε ΔΠῸῚ πρίν ψΜὙὰ ΤΑΥ͂ 1156 ΕἸΓΠΟΓ ἰηαϊςᾶ- 
ἴϊνε, βιιδ]αηςοῖινα, ορίδιϊνο, οὔ ἱπῆηινο--- 
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[Π6 8υδ᾽] υηςεῖνο ΟΠὨΪΥ͂ ΔΥοΥ ἃ περαῖϊίνο ϑεηΐοποδ, 
οὗ δὴ δοῖ Ὀοΐῃ ργοῦϑοϊς δηά ἕυϊυγε, δἰ πηοϑσῖ 
δἰνναγϑ νυ ἢ [πε ρΡαγίιοῖς ἄν. ΑἾῸΓ ἃ δἔμζωγε, 
ὅορδος. "ΞΞ4.(.᾽ 1το40, ὨΙΡμΙ 9 (αρωά “4ἐρέη,, 

1, ΤΗΕΒΒΑΙΓΟΝΙΑΝ. 1]. 

᾿ 491, Β.), σσποθ τς ΤΑΥ͂ ὀχρίδιη τῆς πνοῇ» 
ΠΟΥ 6111ρ96ὲ ἰη 81. Ῥδυϊ, 2 ΤΙ Β685 ἴἱ. 3. . ὅτι, ἐάν 

μή ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον [οὐ δύναται ἐλθεῖν 
ὁ Κύριος)" ---Ι[᾿δοπαϊάδοη, " Οτ, Οταιι ς8,. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ οκ ἴῃς Μδῃ οἵ 51, "3, 2, “40. 

Τῆε οδ͵]εςῖϊ οἷα (οπηπιεπίδτγῃ ἰκὸ ἴΠε ργεδεπὶ 
18 ΤῊ ΔΙΠΪΥ ἴο πλαῖε (ἢ που ρηϊδ οὗ ἴπε βδογοά 
ὙΥΓΙοΓ5 πιοσα ἰη6}}1 51 0]6 ὈΥ πχεδη8 οὗ ἃ οδγοῖι] 
δίυαγ οὗ {πεῖν ἰδηρσιιᾶρο. [{ 15 ποῖ, ἱβογεΐοσζε, 
ΟΥΓ ἰηϊεηζίοπ ἴο δίίεπιρί 4 [1] ἢἰϑίουυ οὗ 
[π6 ἰηϊεγργοϊδίίοη οὗ [ἢ}18 υϑγῪ αἰ βίου Ρᾶ5- 
8ᾶρε. ϑυςῇ δῃ αδἴϊεπιρῖ ννου]ά δἰ πιοϑὲ γεγο 
ἃ ΥΟΪυΠπης, ΨΕΤῪ ἰάγ Εν Ε]1οὦ τυ δυ δι] εἴ 168 
Δα δΟσδη ΓΟ 68. 

[τ τᾶν ὃς 54ἰ4 ὈγοδάΥ [Πδὲ ἴπογα μανς Ὀδθη 
ἔουΣ σγοδῖ βϑοῃοοΐβ οὗ ἰητεγργεϊδιοη 1π σγοίεσ- 
δῆς ἴο ἴπε Μδηῃ οὗ 51η. 

1 Βγυ ἴῃς ΕδΙΠεΥΒ σΟΠΟΓΑΪΥ ἰ ννὰ8 Τοη͵θο- 
(υγεά τῆδὶ “ {παἴ νν σὴ νν ΠΟ] εἴ ἢ ννὰ5 ἴΠ6 
Ἐοπιδη ΕἸηρίγο-- -ἰπαΐ της Μδη οὗ ϑ81η νοιυ]ά 
Ὅς πιδη ει δὔογ ἴῃς [2]] οὐὗὁἁ ἴς Εταρίγε.--- 
παῖ πὸ νουϊὰ ἀρρεαῦ 45 ἃ [ϑνν δ Με βϑίδῃ, ἱπ 
ἃ τοῦυ Τορὶο---ἀηά ΟΥ̓ ΠΊΔΠΥ ἴπαΐ Νεσο 
νγ85 ἴῃς “ ΤηγϑἴΈΓΥ οὗ ἱπίαυγ.."--ἰη ἴῃς Οτεοκ 
ΟΒυτοῖ, ἴΠ6 ἀϊδουπδίοη ΟΥ̓ ἰοδη οὗ [δαπιάβςι5 
45 οςσυρίεά τῆς Πὶρῃεβὶ ρίδοθ. ὙὍῊ]8 ντὶϊοσ 
Κοερ5 ἴε Αροσδϊγρίις Ὀδαϑῖ ρος Εν ἀϊσιποῖ 
ποπὶ ἴἢ6 “ Μδηῃ οὗ 81η. Ετοπὶ Οὔγ 1, οτα 5 
ΟΓά8,-- 1 ἈΠΟ ΟΣ 5841] οοπῆα ἰῇ ἢ5 ονῃ 
πάπηθ, δῖπὶ Ψν}}} γὲ τοςεῖνο " ---ἢς ἰηΐεγβ, ἢ 
(δβγγβοβίοπι (566 [ηἰσγοάυοίίοη, 11. 6 Ὁ) τπδῖ 
[6 [ὁνν8 ψουϊὰ ςογίδι ΠΥ δοσερὶ ἴῃς Μδη οὗ 
510 48 {ΠῚ Μεββδίδῆῃ. ὙΠῸ ΤΎοπλρ]Ὲ ἤογο ἣἢθ 
Τοςεῖνε5 δάοσδίίοη ἰ5 (ῃε [ἐὐν]5ἢ Τ᾽ ρΙθ. Τἢὸ 
οἴβρτγίηρ οὗ ϑῃδηγεΐωϊ Ἰυῖ, γεῖ εἰεά ντὰ 
ΕΧΙΓΔΟΓΟΙ ΠΑΤῪ ἐπαονντηθηΐῖβ, δἀηὰ Ῥοβϑεϑϑίηρ 
ϑαΐδῃις ροννοῦ, ΒῈ ν1}} ρεγβεσυῖΐο ἴπῸ6 ΟΠ ΌΣΟΣ : 
δυῖ ν}}}} ΟΩἿΪΥ ϑδιιςσςεθα ἴῃ ΟΑΥΤΥΙΠΚ ἀννᾶγ ἴὰς 
ἔξ] -πιηεα δηὰ 3156 ΌὉγ ἢΪ5 ᾿γίηρ τοηάογβ. ὃ 

1 ΤῊς τοίογοηοος ἴο [Ιστοπϑοῦς, [1,δοϊδηξι, 
Ϊότοπιε, (Ὠχγϑοβκίομῃ, Ατῆρτοβε, Απρυβίϊπο, ψ}}]} 
Ὅς ἰουπὰ ἰῃ ΠΟΙ] προ, “ Εἰσὶ Ασε οὗ ἴδς 
ΟΒυτοβ,᾽ ἰδ, ΡΌ. 267--277. 

3. 8., Ϊοδη, ν. 43. 
8. “Ὅς ΕἸάε Οτδοά.᾽ ἱν, 26. 
4 «Ας δ] του άςἴἢε οοποερίϊου οὐ Απὔοοδα5 

ἴο ἴδε κΚίπρσάοπι Ὑ Ὡς ἢ ἀοπ)ὶπαῖες ἴῃ ἴπ6 σΠ τοὶ, 
ἷ. 6., ΜΒΙΟΩ τεϊαϊϑ ἴη6 (16 οὐ ἴμ6 ΟΠ σοὶ, 1, 
ἴοτ ΤῊΥ Ῥᾶτγῖ, 5}}4}} ἰοϊονν Ρδῃ], δῃὰ δοοοτητηοάαδϊα 
1}15 Ῥσορῆθου ςοποογηϊηρσ Απίϊοοδυβ ἴο (Πς ροπῖϊ- 
βοΑ] ἀοτγαϊπίοη."--- Μοϊδης μου, " Ορρ.;᾽ ἴ1. 452. 

δ ΒΥ Πρ ἰῃ ἀείεπος οὗ ἴῃς τα, τ δῖος ἢ 
ΒΔ σίνεη συςῇἢ ἃ Ὀἷονν ἀπο ἴμδὶ Μδῃ οὗ δίῃ, 
ἃ5 Ψ1}} ποῖ Ὀς Πεαϊοϑά.᾽" 

4 ἐδίαίο ΤΙΙΔ15,᾽ νοΐ. ἱν. ρῃ. 524-5--6. ““2,. 4] 
ἐλανρε οὐ τϑίὰ αν οὐ ἀσαγίηφ.---" Οὐἱ οὗ ἃ Ἰεςἴογ 
οὗ τηῖης ([,2.4᾽5) ἴἰο ΒίΞῃορ ΗδΔ]1], ἀροὴ ἃ Ἰεϊζογ 
ψΠοἢ Ὦς μιδὰ ἐοΥη τ] 5εηΐ της. Ης δεκεά 
1δυὰ, ἀπὰ σαν Πίτη ρΡΟΕΓ ἴο [ἴοι οἵ ἐδηςοὶ 
δΔηγιπσ ὙΠΟ ἢς αἰϊδκαρργουεὰ οἱὕ.ἁ Οἱ ιιὶς 

2. ἴη ἴῃς Μιάάϊε Αγ δεσγε "σοσο, ἴτοπι 
{{π|6 ἴο ἔπιε, νάρις ἐχρεςίδιοηϑ οὗ Αητς γὶϑῖ, 
Ὀυξ δἰπηοϑὲ ὈΠΙΌΤΤΗΪ πη ἴΠ6 Εαθεὶ. Τῆς 
ἰάεα οὗ ἴδε Μδὴ οὗ δίῃ νγᾶβ οδι]οὰ ουὖἍἵ Ὁγ 
Εδϑίεστι, ποῖ Ὁ ΔΝ ὀϑίεγῃ, Ὠϑδίοσγ. Ὑ ἰοθε 
((η ἴῃς δα: “ἡἔρε φῇ 1δε Οδισεδὺ)ὺ δϑεισηοά 
[6 ἀδλῖίς οὗ Α.Ὁ. 1Ἰ4οο ἴογ ἴδε ὄοτηϊης 
οὗ Απεοῆτβι. ὙΉ5 γστεδῖ πιδη, ἰκὸ ΠπιΔηΥ 
οἴδοτβ, οδ θὰ ἴἢς Ῥορε Απίογδῖ, οὐ δὴ 
ΑΠΈΠΒ τσ. ρα {ΠῸ ἡϑεβο γν νγώ5 ποῖ ἴο 
ἐπέεγργεῖ ἴῆε Ῥδυΐ πὸ Μδᾶπ οὗ 81πη ἀορνρωξέε 
οὗ ἴξε ῬᾶρδοΥ. [ἃ νγὰ8 πε {παΐ ἃ [δ ὺν ἕρ 
ἴο ἀΔΡΡΘΟΑ͂Σ, ἰῃ γἤοπλ ἴῃ6 Ὀγορδεςῦ ψ͵ῶ5 ἴο δ6 
δοϑοϊ ἴον δ} 16]16 4. 

4. ἢ τῆς οἷά βοῆοοϊ οὗ ϑ Ῥσγοίοκξιδηϊ 
ῬΤΟΡΒΕΕς ᾿ηϊετργείδ[οῃβ ἃ στεαῖ σδημο σΔΠΊ6. 
ΤΠδ τνἱονν, ᾿πποσιῖοὰ ἔτοπι ἴῃς Εδΐπογβ, τς 
ςοποεηίγαϊεα ἴδ πιγϑβίετυ οὗ ἰδ» οββῆθ55 ἴῃ ἃ 
β'Π5]ς ἰηάϊν!άυδ] ννὰ5 βεῖ δεϊάς, Ὑῆε γαυΞῖοσΥ 
νΥ5 αἰθρεγϑοά τῇγουρ ἃ ἰοὴζ ϑβυςςοβδίοῃ, ἃ 
ΓΕΣΟΪΑΓ ἀγηδϑίυ, οὗ ΑΠΌςτίδῖβ. Τ 5 ἰηΐογργο- 
1ΔΊΊΟΩ ννὰ8 δυρροτίθα ὉΥῪ Μεϊαδσπομιμοη," δηά 
τεςεϊγεά ἰηΐο Ῥγοϊοϑίδηϊ (οηΐεβδίοπβ. ὙΝ δδῖ 
δοςερίδηος ᾿ὃ οδίδιποὰ ἴπ Επρίαπὰ τδῦ ὃὕς 
ἰηοττεὰά ἴτοσὶ ἴννο ἰγῃιβοδηξς ὡωςῖϊβ. ΤΒς 
ἀοαϊοδίοη οὗ ἴδ6 ἰγδηϑίδῖογβ οὗ ἴῃς Βιδὶς ἴο 
Κίηρ [41π|68 55 πιο5 ἴπδὲῖ ἴπῸ Ρορο, ἃ5 βιιςἢ, 
5 {πὸ Μδὴ οὗ διη.5 Οπε οὗ ἴδε δοοιυκαϊίοηβ 
Δραϊηϑῖ Ασο δίϑπορ ᾿αυὰ Ὁροῦ ἢ15 ἴγίδὶ νυῶϑ 
(παξ Βα ἀεηϊεὰ ἴμδ6ὲ Ῥορε ἴο ὕὈε ἴῃς δίδη οὗ 
51η. 

γίεννβ οὔ ̓ Ἰηἰεγρτεϊδθοη, πε ὰ Ὀγ οἷο ϑοβοοῖὶς 
οἵ νυυ ἴθ γ8, 850 ρίοιιβ δῃά ᾿ἰεαγηεά, πιυσῖ οαςἢ 
Ῥοβϑεβ8 80ΠῚ6 πηϑᾶβιγε οὗ ἰγσ ἢ, ΤὍΠὸ δεςὶ 

1}1] Ῥοόονγεσ Ὦς αἀϊά ποῖ δἃνδὶ] Ἀϊτ56], θὰ φὺὉ- 
τηϊϊιοεὰ ἴο ἴῃ6 ΒΙ5πορ᾽5 Ὀεῖίεγ ἰυάρστηεπὶ (δὨς 
ΔΙιοσηρ οὗ βοπῆε ρᾶβϑδαροϑ : ΟἿ6 οὗ ὙἘΙΟΝ πᾶς, 
ἴῃαιϊ ἴῃς Ῥορε νγὰβ "Απιςτβι,᾽ ὙΠΟ Ατοὶ- 
Ὀῖδθορ ἀϊ5]:κεά. (7 Α ἐς: νγἂβ β:χοηρὶγ ἅνεϊζ ὑροῦ 
ἰπ ἴῃς σῃατρο.) 
“τοι ἀα7γ.--- ΤΉ Ὑ Ἡεοὶ οὐ ὑεῖ τ ]5 σδαῖσε 

τερασαϊησ (με Ῥορς. 
“ «(ὁ ἐλαγρε 97 τοί ἀα7.---εῦϊΔ] οἵ Ἡοεο- 

}ῖε5 νοῦ δυϊηοτῖζε ἴτε [π|6Ὸ οὔ Ῥορε ἴο 
“Απεςδπβὶ,᾽ δὰ ἴῃς  ΒαΡγ]οηΐς 8] Βοδϑὶ." 

““τοίά αν οΥ τη.» λεαγίηρ.---(Ἠδτρε 4. Ῥατ- 
τίσαϊασ 6.--- Τῆς δτϊῃ ρΡαγ 85 ἴῃς Αττοῖς οἵ 
Ιτοϊαπᾶ, Ὡς ἢ οΔ}}5 ἰῃς Ρορε ἴῃς 75» 977 515. 
Βαϊ ἴα Ατις]ες οἵ Ιτοϊδηὰ ποῖος Ὀϊπὰ [ἢϊς 
ΟΒυΓΟΝ ποῖ πὶὸ ; δηὰ βοπὶὲ ἰοεδγιεά Ῥτγοϊεςίδοῖς 
ἂο ποῖ υπάοτείαηα παῖ ποῖδἀὰ ρἷδος οὗ ἰδς 
Αροβῖῖς (2 Ὑπεβς. 11.) 8ὧ5 τηιεδηΐ οἵ Απεϊς σις 
ογ΄ ἴπε Ρορε." [,Δυδ᾽5 οντι " ΗϊξίοτΥ οὗ δὲ8 
Τῆα],᾽ ηυοϊεὰ ἱπ “ϑιαῖς ὙτιΔΪβ,᾽ τοὶ, ἱν. ἢ. 
543. 



11. ΤΗΕΒΒΘΘΑΙΟΝΙΑΝΞ. 1]. 

ἰηϊετυγεϊδιίοη ννἱ ργοῦδοὶγ Ὀς ἰουπὰ ἰπ ἃ 
ςοαιοϊηδίίου οὗ ἴδε δίσοηρεβί ροϊηϊβ ργεϑεπῖοα 
Ὁγ εἀςἢ βοδοοὶ. 

:. Τμαῖ ΑΠΌςΒτιθξ 15 δὴ ἐπάρο!ἐμα!---τἰἢς 
Μδῃ οὗ δῖη, ἰδ 1 ,ἀνν]655 Ὅς ----ἰδ, αἴ ἰφαβῖ, (ἢς 
τηοϑβὲ παίυσαὶ νίονν οὗ δῖ. Ραυϊβ νογάβ. [ἴ νυῶβ 
Ποϊά, Δρραγθητν νι πουΐῖ Ἔχοθρίοη, νη ἴῃ 6 
ἢγϑὶ τγδάϊτίοηβ οὗ ( ἢγϑι δ Υ νροσὲ ἔγοβ ἰὴ τὰς 
τοϊηβ οὗ Οἢγιϑῦδηβ, δὰ ἀοο8 ποῖ 566 πὶ ἴο 
ὅλνο Ὀθθῦ ςοηίαδίοα ῸΓ Ιξοὸ Υ6ΔΓβ. 

1. ἴη ἴῆε ΜΙάάϊ!ο Ακοϑ ἴ ψψὰ5 Ὀγουξδῖ ἱπῖο 
Ρτγοπιϊηεηῖΐς ποίϊοςε ἴμαΐϊ ἔαίθϑε ἴεάςπεῖβ δηὰ 
υϑυγρίηξ Ὀγεϊαῖεϑ νγόγε βῃδάονσ δηὰ γεῆθο- 
(ἰοηβ οὗ Απιεϊςἢγισῖ, δηά τΠδὶ {ΠΟ ΓΟ ννοσο {ἰπη65 
ἰη ἴπ6 Πιβίοτγ οὗ (Π6 ὅ66 οὗ Ἀοῃς νῃθῃ 
ἂπ Απίς γβὶ δα ἴπ ἴπδξ Παυ ΡΠ οἰδίγ. 

ἴϊ 15 ἱπηροβοίδίς ἴο γεδά, ἐ. χ, Βιβῆορ 
ὟΝ ογάβννοτι "8 Ἄχροβι(ου  ῃου δεὶπρ ἱπὶ- 
Ῥγεβδοὰ ὃν ἴμθ ἔογπιάδθϊο οῶϑα νυ βιοῦ ἰ5 
τηδὰς ουἵ δρδϊηϑὶ ἴῃς Ράρδοῦ. ἴἃ}ἡ ἴθ νϑῦβεβ 
ὈΠπάοΥ οοποιάογαδϊίοη ἴμθτὸ ἃγθ, δῖ ἰθαςῖ, [γος 
ἀϊκ[ησί ἜΧργοβϑίοπϑ ὑνῃ ον 56 6πὶ, ἂἴ ἢγϑῖ, ἴο 
Ροϊπὶ ἴο ἃ ὑὕὑγοίεββεα γ Ογιβιίίδη ρβονεγ: 
(α.) “Τῇες “ῥοωΐία,:γ" (ἡ ἀποστασία, ν. 1) 
νου] ἀρρεδῦ ἴο ᾿ΠΠΊΡΪΥ ἃ ἀδρασγίυτε ἔγουῃ ἴδε 
Ομτϑίδη ἢ, (ό.) “ ΤῊς δο» οὗ εγά οι ἢ 
της 6 ἴάκθη 85 ἃ γτείθγεηςε ἴο οὔς ἔθη 
ἔγοῖὴ ἴἈε δροκίωϊδῖο, ἃ βεςοηὰ [υἀΔ5 (ὁ υἱὸς τῆς 
ἀπωλείας, 8. [οἢη, χΥϊ!. 12). (ω) ΤΡ Τορερίς 
97, Οοά ταῖρι θ6 οοῃϑίγιιθα 85 δαυϊναϊθηΐ ἴο 
ἔς Οῤγυμαπ Οδισὼ (τ Οοτ. τ. τό, 17; 
2 ον. νὶ. 16). Υεἴ ἴπογο 15 πιυςῇ ἴὸ θά Κοη 
[Π6 ἱπηρΡΓΘ55: ἢ. 

(4) ἀποστασία 86 υδεᾶὰ ἴῃ ἴδε ΧΧ οὗ 
ἴποδοὸ Ψῆῇο δὰ πενοὸῦ κῆονπ Οοά.; (ὁ) 
Τῆς “5οὴ οὗ ρογάϊτοη ᾿" 5 Δρρ δα ἴο ΔΩΥ͂ οὔς 
ἀοοπιεὰ δηά 5εἰπριϊοὰ ἴο ρεσγαϊοη. (δεὲ 

Δ 45 {πε ῬΑΡΔΟΥ͂ ὑγοάιοϊοεά Ὁγ 81. Ῥαυ]}᾽ 
(2 ΤΠ ε55. 1, 1-12) Απ ἰμαᾳυΐϊτγγ. ΒΥ (Ὦγ. 
γοτγάξνοτι, Ὁ.})., Βίβμορ οὗ 1ἱηοοίη, (Εἰνίηρ- 
ἴοης, 1δ80.) 

Ἐὲν υυϊϊεῖς οὔ πε Οῃυγοῖ οὗ Επρίαηα νυ] 
νεηΐαζο ἴο 5βροαὶς οἰμετινίδς [ἤδη Ψ Π τοβρεοῖ οἵ 
ἃ νίενν ψἢϊο ἢ δᾶ5 Ὀδεη 50 ψΊΘὶΥ τοςεϊνοὰ ὉΥῪ 
ΟἿΣ ρτεδίεδί ἀϊνίῃες. Βίϑῃορ Δ ογάβννογίἢῃ οὔ- 
ΘέΓνεϑ :--ἰ" ἴῃ ϑυρροτγῖ οὗ ἰἢς 5ἰδιοπηδηῖβ πιδάς 
Ὦεσε δηὰ ἰῃ σὰν Ὠοΐοβ οὐ ἴῃ Αροοδῖγρθος (εν. 
ΧΙ,, χν!.), ἀπὰ οὗ [ἢ οοποϊικίοη πον ἀσάποςα 
ἕγοτῃ ἰποπὶ, ἰξ πιαὺ Ὀ6 ψὸ]} ἴο τεσ ῦεσ ἴΠδὶ 
1}:15 σοποϊυϑίοη 15 ὁπ6 ΨὨΙΟΝ 15 φδηςοτοηδὰ Ὀγ ἴῃς 
Ὡλπιός οἵ 5οπὶ6 οὗ ἴῃ Πο] οὶ, τνϊδοςῖ, πιοϑῖ σπαγὶῖ- 
ὈΌΪε, δηὰ ἡπαϊοίους ρεῦθοῃβ δὶ πᾶνε ἐχρουηάεα 
τῆς ῬΝοτά οὗ [ηΞρ᾿γαίοη, ραγιϊουϊασῖγ Βρ. [ἐννοῖϊ, 
ΕἸοδδγὰ Πόοόκεγ, Βρ. Απάσγενοϑ, ἀπὰ ΒΡ. ϑαπάοι- 
δοῃ, διὰ ἰῃς ἰγαπιεῖβ οἱ ἴῃς Αὐϊποησοὰ ΕΠ ρ] ἢ 
Μετβίου οὗ ἰδς Ηοὶ]γ ΒΙΌ]6 ; 566 πεῖς Ὠεαϊοδιϊου 
Ῥτεῆχεά το ἴπ6 Εμρ]ϑἢ ΒΙΌ]ε, βογα {Πὸν σρεαῖκ 
οἵ ἴῃς “Μδῃ οἵ διη ;᾽ δηὰ Βρ. [εν ε]᾽ς ἮΝ οτἶκβ, 
Ῥοτιίου ἱϊ. ὑρΡ. 891-923, εὰ, (απιῦ. 1847; 
Ἡοοΐκεγ, ϑεπθοη οὐ Ϊυε 17, Ρρ. 841, 843; 
Βρ. Απάτγοννεϑβ, “ς, Βε)]αγπιη,᾽ ο. ἰχ. πα χ. Ρ. 220 ; 
Βρ. ϑαπάδγβοῃ, ἱ. Ρ. 338; Πἔ. ρΡ. 13, 146, 161, 

3; δὰ οι Ηουδε5 οὗ οὐῦ (οπνοοςδιίοῃ, ἴῃ 

δῦονς, οα ν. 3.) (ο᾽ Τῆς “Τοπιρὶς οὗ Οοά" 
(εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ, ν. 4) 15 16 ΓΟΡΌΪΑΓ 
ἐχργοββϑίοη ίοσγ ἴῃς υεευμό Ζεριβίε (5. Μαῖϊ. 
Χχνὶ. 61. Ϊ᾿βερῇι5, }ω..»η). 

ῬΟΓΠΔΡΒ 1ἴ ΤΏΔΥ δε 5δἔεβῖ, δηὰ πηοϑκῖ πιοάσϑβῖ, 
ἴο σοηοϊυάς τπδῖ δας ἢ στοδῖ βοῃοο] οἵ ἱπῖογ- 
Ργοϊαιϊίοη [25 ϑοπιεῖϊδίηρσ ἱπιροτίδηϊ ἴο ἴδᾶςὶ 
ἴπε σμυγοῆ. ὙΠ δ ραϊγϑτὶς ἐχροβίίουβ ἱπηργ658 
ὌΡΟη 0 πε ἑπάυϊάμας!γ οὗ τῃς ἰννθ85 οὔθ. 
Τῆς πιράϊναὶ νυτῖοσβ Ὀγίπς οὐἵ (ῆς ἰάθσδ, 
ποῖ οηἱΪγ ἴΠαἴ ἴΠεγῸ ἄγε ΠΊΔΩΥ ΑΘΓ Ο  γιϑῖβ, ας ἢ 
ἃ ἴγρε οὗ [πε ρεγίεςϊ ᾿Ἰποδυπδίοη οὗ 1, ἀνν}655- 
Ὠ655 (Ὁ ΠΙςἢ 15 ἃ δοτιρίυγαὶ δηα ραϊγιβξς ἰ468)), 
δυῖ τπαΐ δος ἢ ἴγρεβ πΙΔΥ ὃδ ἔουπά ἰη ἰβοϊαϊοὰ 
Ῥορεβ. Τῆς οἱάεοσγ Ρχγοίεβίδηξς ἱπιογργοίοβ, 
βιϊπιυϊδίεά ὈγΥ ἴπΠ6 ῥγέϑεηος οὗ δῦιιϑοϑ δηὰ 
ΕΥΓΆΠΗΥ, ἜΧΡΓΟ85 5. ΓΟΠΡΙΥ ἴΒς οχίδῖθηςς οὗ 
ἃ ῬογπιδηθηΥ δη1|-ΟἸγδιίαη δηὰ ἰδνν 88 
εἰεπιθῶῖ ἰῃ ἴδμε ϑγβϑῖεπι οὔ ἴθ ῬδρδΟΥ͂, 
ὑνῃ οι οαοἢ Ῥορε πιυβῖ, ἰῇ ἃ πιδάϑυγο, ΓΕρΡΓΟ- 
5οηΐ. : 

Βυΐ [Π|5 νίενν ννουἹὰ 6 Υεσὺ ἀοβεῖοηξ 
πους δος τείθγεηςα ἴο ἃ ἔουσία 
8. 8οο!. 

4- Τα 5.Ποο0] οὗ εατγὶγ Ῥγοϊοϑείδηϊ Ἵτγἰςίβηι, 
τεργοθοηϊοά Ὀγ Οχγοίϊιιβ, 45 ἀοηθ ὌχοοϊἸθηῖ 
56 6 ἴῃ γοοδ πρὶ ἴο 5 ἴῃς τπουξῃῖβ ννἢϊς ἢ 
ὙΈΓΕ δου δ!ν ἴῃ (Π6 πκλὶπὰ οὗ 81. Ῥαυὶ. ὙΤΠὸ 
τείογοηςε ἴο Απίϊζοοδυβ ΕἸΡΙρηδηθ5 ἃ5 ἀδ- 
᾿ηεαϊοαὰ ὃν δπιεὶ χὶ. 16, 15 Ὀοεγοηά ἀουβδί. 
(ϑ8εε ἀδονὲ οἵ ν. 4.) Τῆς τηδὰ δηά ἱπιρίοιις 
διϊοηρῖβ οὗ Οδίισυϊα 4150 Παιιηΐ ἢἰ5 ᾿Ἱπιαρὶπᾶ- 
(ἰοη. Το φγοίαπαίίοη οὗ [6 Το τρὶς ἴῃ νυν] ἢ 
Οὐ 1 οτὰ πὰ νναϊκεά, δηὰά ννῃϊον Δροβίὶοβ 
Ὠλὰ “τεαιρηϊοι,, ννὰ5 48 ϑῃοοκίην ἴο (ἢ γϑ[Δἢ8 
ἃ5 ἴο [ἐνν8. (δ᾽ίριϊα, ἔτοπὶ ννοπη κτοαῖ τη 5 
ὍΕΓΕ δηϊοϊραϊοά, μδὰ ἀδοεῖνοαὰ (ἢ6 ἐχροςοῖδ- 

16οὐ (Ξες (ατγάνεϊ!, " ϑγποίδιδ,᾽ ἴ. 379), νης ἢ 
ὝΟΓΕ 85 (ΟἸ]οννβ -:--- ἴ{ ΔῊΥ πιδῃ 5}4}} αἴσῃ (δῖ 
[δε ἱπιοϊοσγαῦ]ς ὑπ άς οὗ ἴῃς Βίβῃορ οὗ οπιο, ἴογ 
(86 {ἰπ|6 5111} Ῥείηρ, [του σὰ ἴῃς δάναποοηιθηῖ οὗ 
ὨϊπιθεὶΓ ὈΥ πλδν 5] εἰ ρ 5, βἰγαίασθιηβ, δῃὰ [α]56 
ΤΑΪΓγΔΟΪ 65, ΟΥ̓ῸΥ ἐἱε Οδιμοῖῖς Οδατοὴ, τῆς 7ϑηδίς 
ΟΥΓ Ονα,, ἃ5 ἴ ἢ ψεῖὸ Οοἀ Ηἰπιροὶς ἀοίῃ ποὶ 
ἂύσυς δἰπὶ ῥ᾽] αἰ ἰγ το Ὀς ἴῃς Μδη οἵ δίῃ, πιθῆς- 
τἰομεὰ ὈγΥ τᾷε Αροβίία, ἢς ἀοιἢ ρστεδιγ οτγ. "" 
415 τε Ῥάραου ρῥτεάϊοιεά,᾽ ἃς, ̓  (ρρ. 24, 25). 
566. 8]50 ἴῃς νεγῪ σεπηαγκαῦϊς ραβϑᾶρος ἴῃ Πανὶ- 
5οῃ, “ Πίβοουγοας ου Ῥτορθεου ἢ (ρ. 324). 

5 παρέδωκας ἡμᾶς εἰς χεῖρας ἐχθρῶν ἀνόμων 
ἀποστατῶν--( ,ἀηἴυς Ττίὰπὶ Ῥυεγογαηι.. ΤῊΪΚ ἰ5 
δαϊὰ οἵ (6 (μαι άθδης ψγῆο μαὰ πενεγ ὕδοῃ τνοτῖ- 
ΞῆΙρρεῖβ οὗ ἴῃς ἔστε Οοά. 866 ἴδε ἀϊξουβείοη ἰῃ 
Οτοίίυ5.--ἰ Πς Απιϊςδτιϑῖο,᾽ Αρρεῃά, δὰ (οπισὰ. 
Ῥ. 23. 

8 Οτοίϊζυβ δϑϑυτγοβ ὺ5 ἰῃπαὶ (ῃϊἰς τᾶς τοϑὶν ἴῃς 
νἷεν οὗ τᾶν γχσίόδὶ ἰογεῖίστι Ρτοϊοβίαηι Ες- 
ἔοπτηετβ δηὰ αἰνίηθ5. “[πάἀυσεά Ὁγ ἴπε56 ἀτρι- 
τηοηῖς Ηϊεγοη. Ζαποδὶυ (εἰϊ (Παὶ πε ἑμαάἐνεαμαΐ 
ννὰς Ὠετε αἀεἰϊπεαῖθσα. 11 παν οϊδοῃη ἢεατγά 
(αβθδυῦοη πὰ οἴπετ οταϊποηὶ Ργοϊδβϑίδηϊβ 5ρθλκο 
ἰπ ἴο ἴῃς βαὴς εῆεοι." 4)ὲε Απιοβτίβιο,ἢ 
Αρρεηά. δὰ (οχηηςσῆί., ῥ. 9. 

74: 



742 
[ἴοπβ οὗ πιδηκίηἀ.Ϊ όϑορῆυβ δηὰ ῬΉϊο ἅσὸ 
[}}] οὗ ποῖτοσ. ΤΒδ τηγϑβίεγίοιιβ, ἱπιαροῖθβϑ, 
ΜΟΥΞΙΙΡ δηά φοϊάξῃ βρεηάουσ οὗ ἴῃς Τεαρὶς 
Βγοά τὴ6 νυ] ᾿Ἰσηδριηδίϊοπ οὗ σα] ρου. Ηδ 
ογάοτοα [5 βίδῖυςξ ἴο Ὀ6 ρ]δοθὰ ἴῃ ἴῃδῖ 
δΔιρυδί 5δησίυατγΥ. ΗδὌ ννᾶβ, ἱπάςοα, ὕγθ- 
γοηϊοά ἔγοπι σαγσυηρ ἴ[π656 οὐΐου8 ἰηϊοΏ ΟΠ 5 
ἰηῖο οἴδοῖ, δυΐ [106 ξδῆθγαὶ ᾿ἱπργθϑϑίοη νν88 
οδ οὗ δὺβούσθηςο δηὰ ἰογτοσ. 

Νον, 1 νὰ ἈΘΑΣΥ ἴδ]5 ρσορπεῖϊοαὶ δηά 
᾿ἰδίουιοδὶ στουπάνοσκ ἴῃ τη, νὰ ἢανα ἃ 
Κον ἴο ταῦςῇ, δἵ Ἰεδϑί, οὗ 51. Ρδι} 8 ἰδηριιδρθ. 
Απηά νι (158 ννα ἀγὸ ἴο γεπλοπΊθεῦ ἃ σοηογαὶ 
Ῥγϊηαῖρὶς. οὗ ργορβεῖὶς 1ηϊεγργεϊδιίοη. ὙὍΠς 
ΑΡροβίϊθ, 8ἃ5 ἃ ὑγορμεῖ, 8ᾶνν οὐ]εςῖβ ἃ5 ππθῃ 
866 1Πθπὶ ΌὉΥ πῖρδΐ, ἤθη ϑῆδροβ δῃηὰ οὐ] 65 
ΤΊΔΥ δὲ Υἱϑβ' 016, δυΐ τεϊδῖῖνε αἀἰϊδίδποθβ σδηηοῖ 
θὲ εϑετηαϊοὰ. ϑοπῖθ ΠΟΥ ἀονεϊορηηθηῖ οὗ 
ΟΥ̓] αὐγαὶ [86 δυσγοῖῦ δηά ἴδ6 ννουν]ά---ἰῃς 

1 866 Θυειοηίυ--- Εχορίαἰϑδίτηυ ρτίποερβ.. 
Ἡδεοΐεηυς ηυδοὶ ἀε Ῥσίῃοίρε; το]ϊίαυα αὐ ἂς 
Τηομβῖσο παισαπάδ συηϊ" Οτοίϊυς, δὰ 1]. ᾿σδρ. 
11. δὰ Τεβ54), Ὁ. 11. μεταβαλὼν... μᾶλλον δὲ 
ἣν συνεσκίασεν αγριότητα τῷ πλάσματι τῆς ὑποκ- 
ρίσεως ἀναφήνας. ῬΏ1]ο, ἃΡ ατοῖ, 1014, ΡΡ. 12, 12. 

3 Ἰστᾶν αὐτοῦ ἀνδριάντα ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ. 
7οΌβθρῃ. ἀνατεθῆναι πάλιν κελεύει τόν ἀνδρίαντα 
ἐν τῷ ἱερῷ. ῬΏΠΟ (ᾳφυοῖορα Ὀγ Οτοίϊυ5--- ΠἊ 
Απιςγιϑῖο,᾽ ΡΡ. 20, 21. 

8 1Γ τῆς νίενν ἰδ ἴῃ [815 ποῖς ἰ5 ποῖ [ῃδὶ 
οὗ ἴλὲ Επρ] 5} αἰνίηεβ ΨὴῸ αν Ὀδεη οεἰεα 
παῖ αὔονβ, ἰξ πᾶν αἱ ᾿ἰεαϑὶ οἱδὶπὶ ἃ ρομπεγαὶ 
δεῖιδοηεηὶ ἢ οἷς οὗ ἴπε νετγ ἰσῆεδῖ παιηδ. 
Αὐο ίβθορ Βγαμπηῃα}} αἀἰδουβδεβ “ἴῃ Ψ]ᾶῖ 56 156 
16 Επρ] ἢ Ομυγοὴ Ὀε]ενεβ ἴῃς Ῥορε ἴο ὕς δῇ 
ΔΕο  χτὶδῖ, ἰὰ ννμαῖ βεηβα ποῖ. Ἧς οὔβοῖνοβ, 

Γ(ΗΑΡΤῈΚΝΒΝ Π1Π|.. 

1: 2712 «γαυνείλ ἐλεὶν ῥγαγεγς 707 ἀῤνερεῦς, 3. ἐξ᾿- 
ὡβείλ τυδαί εοηβάῤπες ἀε ἀαίά ἐμ ἑάῶπ, κ 
»ιαξείλ γεχμεεί ἐο Οοαά ἐπ {ἀεῖγ δολαῦς, 6 
εἰνελ ἠἄόνε οἰἶσεῦς Φ’ΈΓΡΙΣ, φεῤεσίαδν το τάμηπ 
τἰἰρισς, αγιαἱ ἐἐ  εονεβαγ, τό ἀνα ζαφέ οὗ αὐέ 
εοπείμ οἰ ἦ τὐὐδὦ 27ω}67 αμαὶ τα ἐμεία 671. 

ΟΗΑΡ. ΠΠ1.---. Σιπαδἰν,]Ὶ (Τὸ λοιπὸν.) ὙΤΠΕ 
ψογα τἰιδοὰ ΕΥ̓ οπδ νῈ}Ὸ ἰ5 γσαρί ἀϊγ ργοοθθάϊηρ 
ἴο ἴπ6 οπὰ οὗ νμδᾶῖ ἢῈ ἢδ5 ἴο δ8ὺΥ (ΡὮΠΡΡ. 
1]. 1, ἰν. 8; 1« ΤΒ655. ἰν. 1). (Ομοά σωρεέγεσί. 
Οτοῖ5.) 

ἐδαΐ 1δὲ «υογά οΓ ἐδε Ζιογά »παγ ῥᾳυε 3,.ἐξ 
ἐομγις, απά ἐξ χίογ εά.] ὝὮΏΘΓΕ 85 ἃ ἀο]ιοδῖο 
Γοίεγεποθ μεγα ἴο ἴπε Ῥϑαϊῖοσ. [ἰ 15 5 [ἢ 81. 
Ῥαυὶ 8δϊα, “ Ῥσδυ, τπαὶ ἴο τὸ ἴῃε Ῥβαὶ πιϑὶ 
νοτγα, ἴη6 ννοτὰ οὗ ἴῃς 1 ογά, πλὰγ γωπ (5. 
ΟΧΙν . 15. ἕως τάχους δραμεῖται ὁ λόγος,,ΧΧ. 
ὙΣ »9}). ὙΠ Ν. Τὶ μᾶ5 οἵἴποσ ἰηβίδηςεβ 
οὗἉ 115 5656, αἰπιοβζ γιιπηΐηρ ἱπῖο ἀϊβιϊποῖ δὲγ- 
σοπα εν (Αςῖβ χι. 48; 2 Τίπι. 1. 9, ϊςἢ 

71... ΤΗΕΒΒΘΑΤΙΟΝΙΑΝΘ. 111. ΙΝ. Σ-- »Ξ 

ςοπιρίοεῖς οπηδοάϊπιοης οὗ ᾿δηἰ 6} 5 ἴδε οὗ 
Απεοςῆυβ, ἴῃ6 σοηβυπιηιδῖθε τοδὶ ζαίοο οὗ 
[ἢ ᾿Ιηϊοπίοη8 οὗ (δισυϊΔ. Ηον {118 τολύ 
(Δἰκα ρίδςθ νγὰ σδῇ ΟἿΪΥ͂ βυγηηλϊϑε. Ηον ἴἴ οδΔἢ 
Ὀ6 σοηπεοῖοά νὴ ἴπῈ [εννῖϑὰ Τοπιρὶς, νὰ 
οδηηοῖ δνδη ριιεβ8β.( Βιιῖζ 4 ρδι]οϑορῃιολὶ 
ἀεϊβοδοη οὗ Μυπιδη!ν (Υ. 4); ἃ ξερεγδὶ) 
Ἰοοβίηρ οὗ τῆς Ὀοηάβ νν!ς ἢ υηϊΐε 5οςιεῖῦ 
ἴῃ ΟἸγβιοπάοπι ; ἃ γο-ϑϑογίοη οὗ [ἢ6 υἱτηοθὶ 
Τρηῖ5 οὗ [6 βοβῆ, δηάὰ ϑιυθνεγϑίοη ὑροῦ 
ῬΠΠΟΙΡὶΘ οὗὐ ἴδ6 ποσὶ ἰανν (ὁ ἄνομος, ὁ 
ἄνθρωπος τῆς ἀμαρτίας); Δλῃά 4} [815 βυπηπιοὰ 
ἊΡ ἢ ἃ ψτοδῖ δπὰ υδυϊοιϑὶυ για ΠπΊΔη --- ΠΊΔΥ͂ 
ςοπιρίοῖς ἴπ6 ἀνγῆι] πἰηΐ5. οὗ δηϊοὶ (νι. 1, 
12) δηά οἔ δῖ. Ρδυ]. ΤῸ Οἤυγοῖ Μν}}} Κπον 
ἰη ἔπι6. ὍΠὸ σγονοϊνίηρ ᾿ἰρδϊ οὗ Ῥγορθθοῦ 
νν}}} εἰγοῖο τουπὰ ἴῃ ἀυς 5θᾶϑοῦ. δὲ [1π68 
{παῖ ον 5δεπὶ ἴο ΑΓ δηά ἴο (γεπλδὶς 
ἃ5 ἴῃ νναῖεσ ν1}} χ ἰηῖο ἃ ἀοβηϊε ἔοτγτλ. ἢ 

“Τῆς πάτα οὗ Απιοιτιοὶ 15. (ΔἸ ἢ βοπιείϊπιες 
ἸΏΟΥΘ ἰΔΥροὶγ, βομλοίϊ πλ65 τοῦ κ γί γ. [Γάσρεὶν, 
ἴοτ Ἔυ συ ομα ἰῃδῖ 15 ἃπ ὀρροϑβεγ οἵ ( ἢσὶϑὶ (1 Ἰοδη 
ἰϊ, 18). [πῃ τμῖς βθῆϑε ᾿ψγε Ὀεϊΐονε τς Ῥορὲε ἴο 
Ὀὲ )ὴ 4πηολγέί ϑοοἼοομάϊγυ, ἴῃς ἤδπα οὗ Δπῦ- 
σὨτϑὶ 15 βοπιαίίτηθς υ5εα πλογα 5 ΓΙ ἾΥ, δηα ἰὴ ἃ 
τποῦα δ πθηῖϊ 56 056 ἴοτ Ζζ4 ΑἸἸΕΟΉσϑὶ ; ἔοσ “"τηδῖ 
Μδη οἵ δίῃ, ἴμ6 δοὴ οὗ ρεγάϊίοῃ ᾿" (2 1 μ655. 1. 3). 
Απά ἴῃ ἴδε Ἰαϊίεν 56ῆθ6, ἰἴ 15 ἀϊδρυϊοα ΡγΟὈ]οπ,Δ- 
{(ἰοιγ ἀπλοὴρ ἴῃς Ῥτοίοβίδηϊς, νεῖηετ ἴῃς Ρορὲ 
Ὀὲ ἰῃαὶ στεδῖ Αηιοδτιςῖ, ᾿ουθι]εβ5. 41} τῆς 
555 οὗ Απιοῆσιϑὶ ἀο ἄρστοα ἴο δίπ), ἃς ἴο “5ἰϊ 
ἰη τε Τεπιρ δα," οὐ “ρου ἴῃῈ Τεμρὶς οὗ 
Οοά;," ἃς. 8ο ψνῃϑῖδεγ τὰς οὔο, οὐ ἴῃς οἰδεῖ, 
οΥ Ρε μδρ5 ἃ [Ὠϊγά, τὴς Ῥτγοϊεβίδηϊβ ἀδίεσηγιης ποῖ; 
Ὀπι ἰορανα ρεῖναῖς δΔυῖμοτβ ἴο {Παῖγ οὐντ οριῃϊοηβ.᾽ἢ 
(Βταυλῃ}}}5  οὐκϑβ, νοὶ. ν, ΡΡ. 256, σεῳψφ.) 

ΙΝΑΙΙΥ, Ὀτείῆγεη, ργὰν ἔογ 
80 ἴῃαῖ τῆς ψοτὰά οὐ τῆς 

Τ,οτά 'πιᾶν πᾶνε ,ῦεε οουγθα, δπά' ὅτ πὸ 
δε ρ]ογιῆβά, ὄδυθὴ 48 {2 ἐς στῇ 
οι : 
2 Αμά τῇαϊ ννὲ πιᾶν δὲ ἀε]ϊνεγεά 

ΤΑΛΙΟ ἢ γΈβΈ 10] 65 (ἢ 5 ραϑϑᾶρο, Ἡ οΌγεννβ ἵν. 12, 
ΠΟ ἴῃ6 ογὰ 5 βροκεῆ οὗ 85 Ἰἰϊνίης, 
δηὰ οσαἀραῦϊς οὗ ᾿ἰνίηρ νοῦ, 85 πε Ἰἰνην 
816). Ὑμαὶ ψϊοἢ 15 ϑεπῖ, δηᾶ σγιπ5 ἔοσπίι, 
δηὰ ἰς ποῖ Ὀουπά: ψῃϊςἢ ἰ5 εἱογιῆοά : ψὶοδ 
ἰ5 Ποαγ - βου ηρ, ἀπά Πᾶ5 [Π{6 ἀηά [45 {νης 
ΘΏΘΓΡΥ ; ΤᾺῸΠΒ ΌΡ ἱπῖο φρεγβοηδιγ. [ἴ ἢᾶς 
Ὀδοη Καϊὰ {παῖ ἴῃ 81, Ρδ}}}5 ἰδηρυαρο ΠΟΙ ἰ5 
σοηβίδητ Ὀυϊ 4 “τη Πἰπὶ᾿" δεϊννοοη τΠ6 
Ηοὶγ Ομοβῖ, ἴῃ Ὠινίπο Ῥεσβοηδὶ ϑριγιῖ, ἀπά 
{πὸ σρί γί ἴῃ ἴπὸ ὈΕ]ΠΘνο σ᾿ 5 Ἰητλοσὶ θείησ. ἀπά 
50, ἴη δῖ. Ῥδι}}5 σοποορίίοη, {ποῦ 15 θυΐ ἃ 
11 ἤἸπὶ θεῖν θη ἴῃ ψψογά νυτίτἴδη, ργελομοά, 
σοηςσοηϊγαιοα ἴῃ ἀδῆπιῖο βἰαϊοσηθηΐβ, ἀπά 186 
᾿νηρ ψοσά οὗ Οοά ψῆο 15 Οοά. 



ἢ Ο-ε. δ.- 
4ι:νοΐ. 

ν. 3--.] 

ἔτοπι ᾿μγεαϑοηδῦϊε Δηα νυ] κεά πχδῃ : 
ἔογ 411 γι ᾶνε ποῖ διτῃ. 

4 Βυῖ τῆε [νοτά 5 ἐδ μἔα], νν πο 
58}] 5140] 15ἢ γου, ἀπά Κεαρ γομ ἔγοῃ 
εν!]. 

4 Απά ψε ἢανε σοηβάεηςε ἐη τῆς 
Ι,οτά τουςἢίηρ, γου, τμᾶῖ γε θοῖὴ ἀο 

"Ω7Υ ῥᾳαυε ἴτθθ Θ00180.] [ἴ [858 Ὀεεῃ 
ϑυρροβοεὰ [τ ἴθ ΘΧΡΓΈΒΒΙΟΩ 50 ΓΑΠΊ ΑΓ 
ἴῃ 1,4ἴη ΟΠγιϑιθηάοση, “ εὠγσς ἘνδΏρΘ]," 
σΔης ἔγοπι {[18. 

δὲ σἰογἠεά4.1 (ΓΕ. ἔογ [ἢ]5 ὀχργοϑϑίοῃ, “ΤΟΥ 
εἰουϊξοά [86 νψοτγά οἵ ἴῃς 1 ογὰ,᾿ Αςῖϑ χιὶ. 48. 

2. “πώ τῥαξ «ὐὐ πα σε ἀεί νυεγεα 27 057 
μηγεέασομαδίς απά αὐἱεξεά »ιεη: ζῶγ δ ὶθ ποῖ 
811 τοδῖ μδυθ 7δὲ1}.}] (Βρ. Β]]ΠἸοοῖ..) δι. 
Ῥαυ}ϑ ννογάβ ἤεσεὲ ἀο ποῖ ὩΡρΙΥ ἴο Τ᾽ 6554- 
Ἰοπῖςδ, δι ἴο ἴῆ6 ρδοὺ ἔγοπι νος ἢ ψτοῖορ. 
ῬΧΟΌΔΟΪΥ, ΒΘ πῆ δἰτὴ δὶ [ἢ 6 “ [4156 Ὀσγεϊῆγοη ἢ 
διὰ “2156 δροβίϊοβ " οὗ 2 (συ. χί. 13, 26. [ἰ 
ΨΟΟ]ὰ ΔΡΡΑΓΘΠΓΥ πᾶν πιοῦς Ροϊπί ἴο ΓΕΙΌΓ 
“1 15 ποῖ 8}} παι ἤᾶνς ἔδιτῇ "ἢ ἴο ἴο56 ἔΤΌΤΩ 
ψνΠοπὴ ΓΔ} ταϊσῃϊ ἢᾶνς θδθη ὀχρεοϊοὰ ; [Πο56, 
{πογοίογο, ννῆο ψεῦα ποῖ ϑορασγαῖϊοα ὈΥ̓ ἃ 
ἀεἤηϊίε ἰἰπθ ἴτοπὶ ἴῃς Ομυγοῃ. “Ρχδαγ τῆηδῖ 
νῈ τῇαν ὃς ἀο]νεγεὰ ἔγοτη ἴἢ6 ᾿ηγο ϑΟηΔ]6 
δηὰ ν]οκεά πλθη, οὗ ψνῃοπὶ γε Κηον,; ἴοσ ποῖ 
οὗ 41} ννβοπὶ γοι 566 εηϊογθά ἰηΐο ἴμε ραὶδ 
οὗ ἴῃ σδυγοῇ 15 [δῖ δ ἢ νυ δῖ ἢ πλάκοβ πιθη 
ἘΓΟΪΥ ΕΟ γϑιαπ8." 
πον» τ)9 μπγεασοπαό᾽ς.) (ἀπὸ τῶν ἀτόπων.) 

Ἡδπιπιοηὰ 5θοπὴ5 ἴο δβῖνθ ϑοὴθ γΡχζοιιηᾶὰ ἔοσ 
τὨϊηκίηρ [παῖ {Π1|8 δα)θοῖϊνε τὰ σείογ ἴο 
ῬΕΙΒΟῚ5 ΚῸΠΠΥ οὗὨ 5ϊη5, γῃ]οἢ ΟΓΘ ἃ σοηίγᾶ- 
αἰςτίοη ἴο {πὸ ἤγϑοϊ ἀἰςῖϊδῖθ5 οὐἁἩ παῖιιγδὶ ἔδο ης 
Δηα ἰηϑιϊησίίνα τπογαὶ ΠΥ (ὠπαγέσ, [(ὑ{Π6γ). 
ϑευύθσαὶ οἱ οοϊηπηθηϊδίουα γοίοσ {ΠῸ ννοτά ἴο 
«υαπάεγίης [ενν8, ν ὯῸ Βδὰ τὸ ἤχεὰ ρίδος οὗ 
δοάς, θυ ννοπῖ δῦουϊζ βγη ὉΡ ἴυπιυ]ῖ5 
δξαϊπϑὶ 81. Ρδὺ] δπὰ ἴδε Οσοβρεὶ. ((ἶ “δα 
νδραδοηὰά |ενν5," Αςῖβ χίχ. 122). Βιυΐ δε 
ιἰϑᾶρὲ οὗ ἴδε 1ΧΧ πα οὗ Ἰαῖοσ σσθοκ δἱϊκο 
ΡΟΪπίβ ἴο δὴ ἰδία βἰψηΐϊβοδηςθ ἴῃ ἔπ τννογά--- 
ἴο 5ἰ πῆι] η655, υηάογ [ἢς δυροςῖ οὗ υσηέ πὰ 
αὐσωγάγ. (οἱ ποιοῦντες τὰ ἄτοπα, ἴποδο 
ΠΔὈΙ ΔΙ ἀοιης 5ϊηξΐι]} δοιοη5." ῬοΟΙγοΑτΡ. δὰ 
ΡΆΣΙΡΡ. ν.). 866 ἠοΐὲ δῖ δεπά οὗ ἌἽδαρίοσ. 

9. απά “ῥα “πατὰ γοὰ 7,0». ἰδὲ Ἐνὶ] 
029.}] (ἀπὸ τοῦ πονηροῦ) ΑΒ ΔΓ 45 ἴδ6 
δέη56 ΡΌΘ5, εὐὴ ΤΊΏΔΥ ὕες ἴδκοηῃ οἰ ΠοΥ 5 
(1) ἠδυῖοῦ, ΟΥ (2) πιᾶϑοι πο. [{ ΤΩΔΥ ὃὉ6 τἴη- 
ἀογβίοος (1) οὗ δν}} ἸΙοοκθά ὕροη ἰπ 115 δηῖῖγο- 
Π655, 85 πα ΟΟἸ]δοϊοα πΊᾶ55 ; ΟΥ̓ (2) 45 Ἐχῆὶ- 
δ 16 ἀ ἴῃ ἃ ρεγβοπδὶ δείηρ, ννμβεῖδου (4) ἴῃς 1ἂνν- 
Ι6ε85 πε οὗ 2 Τ 6585. 11. 8, οΥ, (Όὺ πιυςἢ πηοτὸ 
ΡτΟΡΔΡΙΥ, δαΐδη, [ἴ μα5 Ὀεθη βαἱά ἱπμδὲῖ “νυ ἢ] }6 
Ὅτε νἱϑίοῃ οἵ ΑρΕςἢγϑὲ ΠΙΔΥ δὲ ἀρδὶπ ὺγ ἃ 
πιοπηθηὶ γβϑίηρ δεΐίοτο 818 Ἔγοβ, ἰζ 15 ϑ ΓΊΡΙΟΥ 
ἴο ἴακο [6 ννογά8 ἃ5ἃ πδυΐεσ." (Ργοξ, [οννθ). 

11, ΤΗΕΒΒΒΑΤΙΟΝΤΙΑΝΘΞΘ. 111. 

Ἀπὰ νν}}} ἀο τῆς τῆϊηρβ ψῃ ἢ να 
σοπηπλδηά γοιι. 

ς Απὰά τε Ι,οτγά ἀΐτεςξς γουγ Πεαγῖβ 
ἱπῖο τἢε ἰονες οὗ (οὐ, δὰ ἱπῖο "δ 1 ον, ἐάε 

αΐἑρποῦ 
ΟΑνἐεέ. Ρατίεηξ ννδιτηρ ἕο (Ἰ γίβι. 

6 Νον γε σοπιηδηα γοιι, Ὀτεῖῃ- 
γε, ἴῃ (ἢ6 πᾶηλε οὗ οὐὖγ [ογὰ [6808 

Βυῖ ἰξ 15 ᾿βογοΙΡΉΪ Ῥαυ]πε δηὰ ϑεηρίυτγαὶ 
ἴο τίϑθ ἔγοτη “Ον]] »κπεπ (νοῦ. 2) ἴο “τὴς 
Ευἱἱ Οπε" (ὁ πόνηρος) ; δηὰ “(δὲ Εν] Οπθ" 
18. ὩΟΝΟΥ ρῥγοαϊςδίθα οὗ Απιϊςησίϑῖ, δυῖ ἰ58. (ἢ 
ἴεγπι. ἴοςῃ. ἔογ ϑαίδη. “Τὰς νοῦ Ἰἰεῖὰ 
ὙΠΟΙΙΥ͂ τη (Π6 βρῆοσγε οὗ ἴδε Εν}} Οη6." ὙΠοτς 
ΤΛΑΥ ΥΕΟΤΥ͂ ὈΓΟΡΔΟΌΪΙΥ Ὀς6 4 τεΐεγεηςς ἴο ἴδῃς 
Ρε-τίοπ τη ἴπς 1 οτὰ 8 Ῥσγαγεγ, δῖ. Μαῖϊ. νὶ. 
132. ΟΕ 1 8ῖ. [Ὅλη ν. 18, 19. 

4. φυε ῥωσυε εοηδάεηπες ἐπὶ ἐδε Σογά Ἰομοδὶπς 
͵7ομ.1] ΕἸ γιβὶ ννᾶ5, 50 ἴο 5ΔΥ, ἴῃς ϑρἤῆθσε ἴῃ 
ὙΜΒΙΓἢ ἰἴ ννα8. ἔξ! ; (πὲ Αροβίΐς ξε]ῖ σοηβάεηϊ 
ἃ5 ἢ ἴῃ υπηϊοη ν ἢ (ΕἾ γιβῖ, Ὀυῖ, ΒυτΊΔΗΙΪΥ 
ΒΡεακίηρ, 85 σοηῇάθπος ννὰ5 σεροβεὰ δηά 
Ἰεδηΐ προ ἴμ6 Τ Ποβϑα]οηϊδηβ. 

5. Βυϊΐτηαῦ 789 Τοχὰ ἀϊγεοί γομγ ῥεαγί.. 
Αποῖποσ ἰηβίδηςε οὗἨ Ῥγαύογ ἰο δγ. Ὅδδ 
οσσυγγοηςε οἔ ἴδ6 ψοσγαὰ “ (γιϑὶ" δἵ ἴῃ οἷοϑθ 
οὗ ἴπὸ νεσβθ, ῃα5 θὰ Βδϑὶ (ἐς ϑριῖγ. ϑδηςῖ.᾽ 
21), δηὰ οἵδεῦ Ογδεὶς σοτηπιεηϊδίοτβ ἴο 5ὺρ- 
Ῥοϑε [δῖ ἴῃς Ηοίν ϑῤ᾽γὶ: ΤΑ ἤδΓο ὃς ἱηνοκοά 
8ἃ5 “πὸ [οτὰ " (80 Βρ. Νν ογάβινογσι ἢ). ὍΤῆδ 
ΔΗΔΙΟΡΥ οὗ 1 (ογ. 1}. 18 15, βοννουοσ, ἀουδίξα! 
(5εεΕ Μεγοτ, ἐπ ἰοε.). Ἐσοσ κατευθύναι, ςξ. 
1 ΤΠ 658. 1}. χ1.Ψ 

ἑπίο ἰδὲ ἰσυε 9,7), Οοά ἀπά ἱπίο δὲ ρδϊὶἱ- 
0800 οὗ ΟἸΣῚδί.)] Νοῖ “Ἰονε τοναγὰ Οοά, 
Ῥαϊϊδεηςσθ ἴογ Ὁ γιβδῖ δ βᾶκὸ᾽" (Βεηρ.); δυΐ 
Ταῖῃοσ, “ δπάιιγαηος οὗ {6 ογοβϑ οὗ Οἢσιβῖ, 
ῬΑΓΘΠΕΥ Ὀογῆς δῆοσ {πὸ ὄχδηρὶε δηὰ ἴῃ {116 
βδίγοηρίῃ οὗ Ο τσὶ ( ογϑῖι5), “ἴδ ννὰ 
ΤΏΔΥ 5 Ηετ, ἃ5 Ης βυδεγεά " ((ῃγγϑοβί.) 

6. «υε εο»γι»γηαγιφἰ γοιε, ἐπε ἐδε παρ Ο οἷν Σιογά 
ες Οὀγίσε, δαὶ γε «υἱδάγαςυ γομγσοίυε:.Ἶ 
“Νοῖ ν»ὲ 540 [Π]|8, δυΐ (Ιγϑῖ---ϑιςῖ 15 {δ 6 
πλοδηΐηρ οὗ “1 ἴπδ ηδπὶς οὗ οὔ ] ογὰ [68118 
ΟὨγῖϑῖ᾿ " (Οῃγγυϑοϑῖ) ΤῊ8. ραβϑᾶμε ἰ58. ἰπὶ- 
ΡῬογίδηϊ 85 δεαγίηρ προη Αροβίο! σαὶ δυϊῃογγ. 
“ὍΤΗδί δυϊπογιῖγ, "ἡ [ἴ ἢ45 Ὀδθη ϑαϊὰ, “" νν25 οὗ ἃ 
τηϊχοά Κιηά, ραγιγ οὔ οἶδ], ρΡαγΕΥ τηογαὶ, γοῖ αἶϑο 
αἰαϊπηθὰ ΕΥ̓ Ὠἰπὶ 85 ἃ χίψῥι" (Ρτοΐ. [οννεῖ). 
Βυΐ, 50ΓΕΙΎ, δὴ δυϊπου Υ οἰδ πη 848 ἃ γχίσϑὲ 
ΤΩΔΥ, ᾿ἰηἀοεά, Ὀὲ τγεϊηξογοθὰ ὈΥ πιοσαὶ Ἴοῃ- 
βἰἀθγδίίοηβ, Ὀὰΐϊ 15. ευθη [8 }} Ὁ ὁ{πἰαι. “ΤΠε 
ΟἿΪΥ πηεῖμοά οὗ οπίογοϊης ᾿ἴ νγ858 ΟΥ̓ ἐλ 20)»1)Ρ1μ71}-- 
εαἴοη, ἴμ6 οεςϊ οὗ ννῃϊςῇ, ἰπ ΔΩΥ οἴαΐϊθ ᾿νΠοΓΟ 
ἐσο]οϑίδϑιῖςβ ἢδὰ ποῖ αἰθϑὸ ἃ βῆδγο 1ἢ δι αΓ 
Ῥοννογ, πλιιδῖ ᾶνὸ Ὀδθὴ ἀθροηάδηΐ προη ἔδο!πρ 
δηά ορϊηϊοη.᾽ (Ργοῖ. ἰοννεῖ Ὁ). Βιυῖ 11 5ῃουϊά 
δ τοπημοιηθεγοα, (παῖ τ 81. Ρ8ι1} 6 ἃ ἴγιιθ δηὰ 
Ξορογειηηάδεα νυ ἴπ658, ἴποσο νγῶβ βοπλεῖϊ ης 
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Ομηςε, τῆλῖ γε νυἱπάγανν γουγϑεῖνεϑ 
ἔτοπι Ἔνεῦν ὅγοῖπογ τῆδς νναϊ Κεῖ ἀ15- 
ογάεγ, ἀπά ποῖ δίζεγ τε τγδαϊτίοῃ 
νῖς ἢ Πα τεςεϊνοά οὗ υβ. 

7 ογ γουγβϑεῖνεβ Κπονν ἢον γε 
οὐρῇ ἴο (οἸϊονν 5: [Ὁγ ννὲ δεμανεὰ 
ποῖ Οὐβεῖνεβ ἀἰβογάεγΥ ἁπλοηρ γοιι ; 

8 Νεῖῖβεῦ ἀϊά νγὲ εατ ΔΠῪ πηλῃ8 

Ὀεγοηά [815. ὙΒε Ὀοϊηρ 5επί οσιυΐ ἴτοτὰ (86 
Βῃοιοσ οὗ ἴπε ΟΒυτγοῇ ἰηῖο ἴῃς ἀεϑετὶ οὗ ἴδε 
ὙγΟΣ]α ννᾶ5 ποῖ ΘΕΪῪ τποπὶδὶ ΠΟΥΤΟΥ δηὰ ἀδγκ- 
Π658, 85 ἱπυνδγὰ σεΐλοῦβε δηά ἤορεϊεξβηθϑα; πὶ 
νυν 8 βοπγοῖηἷπρ τογο, ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ νι8:0]ς ἀπά 
Ραϊρδῦὶο, ἰΪΥ Ὀγαηάϊηρ δηά είζυσε οὗ 
[πε γε “Με ΌΥ Ἡϊπι ἱπῖο ννοϑε γεαὶπὶ δηὰ 

γνΕΥ [6 ἴΓΑΠΒΡΤΟ 550 ρϑοβοὰ ἴογ ἴἢς Ὀσηδ 
ἱπρ, γεῖ ποῖ νπουΐ πόρε οὗ τεϑιογαϊίοη 

ὉΡοη ρΡεηϊΐϊεηςε (1 ΟὐοΥ. τ. 3, 4,5; 1 ΤΏ. 1. 
20). Οὺὖυχγ εοϑ παῖς οὗ ἴῃς εἴἴξςοϊ οὗ ὀχοσι- 
ταυηϊςδίίοη, 45 ΡΌΓΟΙΥ ϑιιϊθοςῖνε οὐ οὈὐθοῖϊῖνς 
ΪῺ 115 τεβι 5, ἀερεπάσ, ἰῃ ἴῃς ἰαϑῖ δηλ γϑίϑβ, 
ὈΡΟῚ ΟἿΙΓ οϑεπιδῖς οὗ ἴπς σγθα Ὁ} οἔὗὨ 51. 
Ῥαμ!.. “Νοτγ," [ἴ 15 8δκῖ, “τηυδὲ ψγχα 6 πιϑϊοὰ 
ΌὉΥ (ἢε νψνογὰ εχοοϊηγλυπιοσίίοη ἴο ϑύυρροβα 
ἰδ, ἴπὰ {Ππε5ε {{π|65, [πε (προ εαϊβίεα 1π ΔῃγῪ 
ἀεβηϊς ἔοττη." Βιι 4 ρβαββᾶρε οἰϊεὰ αὔονςἊ 
(: ον. ν. 5) ψουϊὰ ἰεδά ἴο Δὴ ορροξςίῖθ σοη- 
εἰυδίοη. Βεβιάεβ, ἢ ἴῃς τπϊηρ οχιϑιοά αἱ αἱὶ, 
τ νιμσέ πᾶνε Ἵχίϑῖθα ἴῃ ἃ “ ἀθήπίϊε ἔοστη." Τὸ 
ὀχοϊυάε ἃ πιδῃ ἔγοπη ΠΥ ΞοςίοΥ, δηά τηυςὴ 
ΤΏΟΓΕ ἔτοιῃ ἃ σγεϊϊρίοιβ ϑος! εἴῦ, 15 Δ4Π ὄἼχίσεμς 
δεῖ, Ὡς ἢ σου] ΟἿΪΥ Βᾶνε Ὀεεη ρογίοτταεά 
υηάες ἀοβηορὰ ἀπά υπάετοίοοά Τομα! τ! οῃ8. 
ΑΠΥ͂ 50ςἰΕἰ δοίης οἴπεγννῖθα νου]Ἱὰ Ὀὲ ἃ ὈΓΕΥ͂ 
ἴο οσρτίςς, ἀηα τεηῖ δουπάεν Ὁ ἱπίεβεηε ἀ15- 
δεῃβίοῃβ. [ὃ ννοιὰ ὑθᾶγ νη ἰἴπε] ἢ {πὲ 
ξεΙτῃ5 οὗ ΔπΑύ ἢ δηά αἰδοοϊικίΊοη. ΤἼο 5Δπὶὸ 
Ἰητογεδῖηρ νυ ΓΙ ετ δραΐη γειπγκβ παῖ “ {ποτα 
15 ΠῸ ἔγδες οὗ δχοϊιβίοη ἔτοπιὶ ἴπὸ [ογαά 5 
ΘΆΡΡΟΣ δεΐηρ ἴπε »ποαάΐε οὗ ἐχεϊιϑίοη ἔσοπὶ ἴπε 
Ομυτοῆ. ὙῊο οὐ͵εςξ νγὰϑ ῬυΓΕΙΥ ἃ πιογδὶ οησ, 
δηά ἴῃς ἔοττῃ οὗ νιπάγανναὶ ἀϊεγοηξ ἰη αἱ - 
ἔογθηϊ οδ8ε8. “Ἐχείμειον ἴγοτα ἴῃς 1, οτα 8 
ΘΌΡΡΟΓ" ςοι!ὰ ηοἵ θὲ πε »ποάς οὗ Ἔχοϊυάϊηνς 
ἔτοπι ἴῆς Οπυτγοῖ ἴΠ ΔΠΥ ολ96 ; ἰδ ννὰ5 τῇς 
γειμῖ οὗ ἐχοϊυκίοη ἔγοπι ἔπε Οδυγοῦ, Βυῖ τ 
ν 5 ἴῃ τηοϑῖ ραὶραῦὶθ ἔοστα ννῃϊςἢ [ἴῃς Ἔχοὶι- 
δίοῃ πεοθββδγ νυ ἴοοκ. [ἰ ἢΔ5 αἷϑο Ὀεεη πἰηϊεὰ 
τηδῖ πο ἀπιοιυηΐ οὗ ἀορτηδίϊὶς ΠΟΓΟΣΥ --- ηοΐ ἐνῇ 
6 δϑϑετίοη παῖ “ ἴπε Ἐδυστοοῖοη ννᾶβ 
εἰοαγὶγ ραϑι"---Ὀγουκπῖ ντἢ τἴ ὀχοϊυκίοη ἤτοι 
πε Οπυγοῦ. Βαϊ ἔογ ἴΠ6 Ὀἰδορθεπι οὗ Ηγ- 
τοοπδὺβ (ὙΠ ἢ ννᾶ8 οὐ! επ 2ῤόα2), δηὰ ἢ15 
Θχοοιασηυπίοδίίοη, 566 1 Τίπι. ἃ. 20: 2 ΤΊΠ, 
1. 17, 18. ΕῸΓ ΘΆΓΙΥ ΟΡ ΠΙΟΠ5 45 ἴο ἴπ6 Ὁδδγ- 
ἴηξ οὗ {πὸ ρα55ᾶγ δ Προη Χοογηϊοϑ ΟΠ, 866 
(ῃς ἰαγεε ςο]εςοη οὗ ᾳιοία[!οῃβ ἰη Εἰ 5(ίυ.5. 

ἐδαὶ γε «υἱδάγαευ γοιγεείοε: (στέλλεσθαι 
ὑμᾶς ἀπὸ.) Στέλλομαι (Μ|άά.) νν»ῖἢ ἀπό, ἢ 5 
“ἴρ δὐρκίδιη ἸσῸ πὶ μβαδίτιιαὶ σοηνοιβδῖίοη ἢ," 

1. ΤΗΕΘΘΑΠΟΝΙΑΝΘ. 11]. [ν. γ--τα. 

ὑγεδά ἔογ πουρῆς; ναϊ ΠΟΒΕῚῈ 41... 
ἰδῦουγ δηά ἔγᾶνδι] πρὶ ἀπὰ ἄδυ, τπᾶξ 
να πιρμς ποῖ θὲ σμαγροδδὶε ἴὸ ΔπΥ οὗ 
οι : 
9 Νόος Ὀεςδιιβε νχὲ ἢᾶνε ποῖ ροννετῖ., 

δαΐῖ το πιᾶῖκε ουγϑεοεῖνεβ δΔῃ εῃϑαπιρὶε 
απο γοιι ἴο ἔθ ϊονν υ5. 

ΙοΟ ἔογ ὄνεὴ ψεη μὲ ψέγε ντἢ 

“0 ΚϑοΡ δὲ ἃ ἀϊϑίασπος ἔτοπι," “ ἴο ἵγεαΐ 8 
διιάϊοα ἀϊδίδησε ἀπὰ οοϊάπεϑδ," “ἴ1ἴο δὲ 5 γ7Υ 
οὔ" (Κεδὶε, " ϑέυά, ϑδοτα᾽) “ 5 εἰσίψ πεῖ." [{π|5 
βαϊὰ {πᾶὶ [τ ἰ5 Ροσυ  λγὶ υὑδεὰ οὗ ἴμοβδε οἱ 
ἃ νούᾶξρϑ ὈΥῪ 8608, “ἴο εῖνε ἃ νἱάς Ὀεγῖμ ἴο.᾽ἢ 
8εεὲ Βεῆρεὶ.) ΟΠ γγϑοβέ. ροϊπῖβ ἴο ἴδε τωυςᾷ 
ΒΊΓΟΠΡΟΙ ἀπά πιοστὲ ἱπάϊεμασι ἴοπε οὗ 8ϊῖ. 
Ῥαι] ἵνσὸ ἴδῃ ἰη τ ὙΠ655. ἱν. 11. 

ἀἐμοράεγ ἢ 8εὲὲ διιργα οὔ Οοἴἷοβα ᾿ὶ. ς. 
Εγταβϑίωυβ ροϊηϊβ οὐὖὐδὝ ἴπε πδῖίυγε οὗ πε 
τηείδρμοσ, “ἴτοπὴ νηί υϑᾶρο, ννβετε 
ἰς ποῖ αἰϊονναῦϊς ἴο Ὀὑγοὰῖκ δηά ἰεκανεὲ ἴδε 
ΓΔΏ ΚΑ. 

ποί αὔενγ δὲ ἰγσαδμίου.) Τὰς πῃοὶς σουτϑε 
αῃὰ ἱποϊπυϊίοη οὗ ἴῃς Ομ γι σδη [6, πιο ἢ 51. 
Ῥαυὶ πδὰ ἀεϊϊνεγεά ἴο ἴπετὰ (Μεάθ). ἀξ: 
ἼΒ655. ἵν. 11; 2 ΤΙ 652. 1}. τς; ἐπ77γ,α, τ. το. 

Ἴ, 8.] Οπ 5ι. Ρδιυ}5 γαδθ δῃὰ ψοσκ, 5ὲς 
800. 1 Τ 655. ᾿ἷ. 9, αηὰ Αςῖβ χχ. 24, 35. 

γοωγιείυε: ἔποαυ ὀοευ.) Ιἰ ἰ5 δεῖῖεσ ἴο 
ἴεας ἢ ΌΥ Οης 8 [6 ἤδη ΌΥ Ομ’ 5 ΞΕ τη ΟΏ8. 

8. ὧν ποωσδί.) (δωρεάν) Οταίϊ,, ἱ. 6. 
ξταίς ἴτοτῃ ἃ ἴον, πηδίοσιδὶ ροϊηΐϊ οἵ νἱενυν. 
βϑιυγεϊυ, [ΠπῸ τ ΒΘ ΠΩΣ ΟΥ ρδϑῖοσ ἐοεβ ποὶ 
δεῖ ἢὶ5 ἢ ψὰ ψουΐϊ εἰνίορ τεΐζυγω, ἐτοῦ 
ἤδη ἢδ ΡΑΥ5 ΠῸ ΠΛΟΠΕῪ ἕος ἢ. Οἱ. δὲ υκς 
χ. 7; δῖ Μεῖϊ. χ. 1ο. 

ὀμὸ «αυγοι δ᾽.) “ Βαϊ (ϑς. νὰ αὶ 5) ὑπ 
1Φ}} δηὰ ἰγαυδῖ!, υνουκὶπρ ἢἰς πὶ δηὰ ἀδγ." 

9. Οὗ τῶον. ἰχ. 4φ. Ου “δὴ δεῃβδτηρίς " (τύ- 
πον), 566 σῤγα οἢ τ ΤΒ688. ἱ. 7. 

10. ἐδὲξ «υὧε εο»ε»ναπάε γοω.}ὺ ΤὮΣ ΑΟΥ͂. 
Ὑ16}1 πιᾶγκα ἴῃ 6 εἰπρμαῖς ροδίζίοη οὗ ἴδε ρεοὸ- 
που ἐῤές ἴῃ ἴῃς ΟΥΡΊΩΔΙ. 

ἡ ὡπῦ «υομάδ ποὲ «υογὰ, πείδδεν “δοιζά δὲ 
εαἰ. ΤὨΪ5 νὰ ἃ ἔδυουσιίς ργονογὺ ἰὴ ἴπὲ 
ἈΝ τὸ ϑοποοῖὶς (5εε αυοίαϊϊοης ἔγοτῃ Βεγεστδ 

δηά ΟΠεὶ Μοεά, 6. γτ.--- οονεσ ἀοἷ ἢ 
Ὡοῖ ψνοχὰ, ἀοῖἢ ποῖ οαϊ,"---ἰὴ Ηδπμηοηά ἴῃ 
'Ιος.). Αποῖδεν ροοὰ βαγὶῆρ τνᾶβ, “11εἰ ηοἱἵ 
δίπουν, ἢ. νου ἠοῖ ἰαδουγΣ Ὀοίογτο ἴῃς 84Ὁ- 
δῖ, εαὶ οὐ ἴπῸ ϑαθδῖδ" (1. "ὁ. Ζεποη.). 
“π 5 81. Ρδυ}᾽ 5 Ἥσάθσ, ὩΔΥ, ἴπε ογάϊπδηςς οὗ 
[6 Ηοῖγ ΟΠορῖ--- δηὰ ννε Ξδουϊά 4}} νυῖ ἴο 
ουὖγ μεὶρίης μαηάς ἴο 8εὲ ἢ Κερῖ---ὧκ δα! «υεὴὲ 
ποί ἰαόοαγ, ἰεἰ δῴη ποῖ εαί. Ἐοίϊονε πὶ ποῖ. 
Βιιῖ δῖ ποῖ Ὁ γίδὶ τεηυγεὰ υ5 ἴο ἔεεὰ {να 
ΒυηρτΥ ἡ “Ἡοποὺγ ν]άονβ, Ὀυῖ “ἴποβε τῆδιὶ 
αἴὸ ψἱάονβ ἰηθορά ̓; 50. τεῖϊονυς ἴῃς βοογ, 
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γουι, [818 νγε σοπηπιδηάςα γου, δῖ ᾿ξ 
ΔΩΥ ννουϊὰ πος νγοτὶς, πϑίτηεγ μου ά 
ἢς εδῖ. 

11 Εογ ψὲ ἤδὰγ ἴῃδῖ τΠογε γα 
βοῦς ΨΥ ΠΪΟἢ νναῖκ δπιοηρ γοι αΪ5- 
ογάεγὶγ, ννογκίηρ ποῖ δὲ δἱἱ, δι ἃγα 
Ὀυϑγ δα! 65. 

12 Νον τῆεπὶ τῆας ἂγὲ δυςῇ ννε 
ςοπιπιαπά δἀηἀ δχῆογῖ ὈΥ οὐγ [ψοτά 
]εϑὺ5 ΟἸἩγῖϑτ, τῆς νυ τἢ φυϊδῖπα55 ΓΠΟΥ͂ 
ννοσκ, δηά εἂῖ τπεὶγ οὐνῃ Ὀγεδά. 

12 Βιῖ γε, Ὀγεῖῆγεη, 'ῬΘ ποῖ ΨΥΘΆΓΥ Ν Οἵ, λεών 
ἴῃ ψΜΜῈ}} ἀοιπηρ. Ἐπ: 

14 Απα ΙΕ ΔΠΥ πιδῃ ΟΌΘΥ ποῖ Οἱ 
ννογα 'Ῥγ τ}15 δρίβε]α, ποῖ τπδῖ πιδῃ, " Οτ, σή- 
δηὰ πᾶνε ἢῸ σοπηρᾶηγ ὙΠ ἢ ἢϊπι, τῃδῖ μὴ Πάρι 
ἢ6 τῃΔγ δε Δ5ῃαπιεά. ερίσείε. 

Ις Υεῖ σοιμῃηῖ 171 Ποῖ 48 Δ ἘΠ ΘΠΊΥ, 
Ὀυζ δάπιοηίβἢ ἐπὶ ἃ5 ἃ Ὀγοΐῃογ. 

Ι6 Νον τῆε [,οτὰ οὗ ρεᾶος ἢϊπι- 
861 ρίνε γοὺ ρεᾶσε δἰνναγβ ΟΥ̓ Αἱ] 
τπεᾶη8. Πα [νογὰ δὲ νυ γοιῖ ἃ]}]. 

Ὀυῖ ἴΠο8ς [παι ἅγὰ 2οογ ἐπαάρεά.᾽" (Βρ. ὅ8δη- 
ἀουϑοῦ 8, ϑευΠΠΟΏ5, ὈΡ. 104, 214.) 

11. «υογἀίπς ποὶ αὐ αἰ, δμ ἀγὲ τξρβσ 
(μηδὲν ἐργαζομένους, ἀλλὰ περιεργαζομένους. 
“ΒΟΝΥ ΟἿΪΥ ψι ψῃδὲ ἰ5 ποῖ ἴπεῖὶγ οννῇ 
διυικίηε55" (Ρτοῦ. ον); “ νψογκίηξ αἵ 
ὯῸ διυικίῃεβ5, Ὀυΐϊ Ὀείης Ὀυβγθοάϊεβ" (Βρ. 
Εἰπιςοῖ). Οτοξογυ ΝαζΖ. μδὰ {μ]5 ἴοχί ἰπ ἢΠι5 
ἸΏΘΠΊΟΥΥ ἤθη δὲ οτεά-- 1 Πδά σγαϊμογ Ὀ6 
ἀπά υγ ἰά]6 τηδη ἃ Ὀυπγ ον "---(ἀργὸς εἶναι 
μᾶλλον τοῦ δέοντος ἤ περιέργος δέχομαι 
--οΟτδῖ. χχυἹ). Τα περί 'π περιεργ. ξῖνε8 
1 ἃ θεὰ 56η86, Ὀοςδυ,36 {πὶ ψνιοἢ ἐπώγοίσα 
Δηγίπίην ἀο68 ποῖ δεϊοηρ ἴο ἴῃς {ΠῚπρ’ ἰἴ56 || 
Ὀυϊ ᾿ἴε5 ομἱείάε δηὰ δεγοπά τἴ : [86 [πουρσῆῖ ἴῃ 
περί 15 ἢγοῖ εἰγωωνι, [ΏΘη ὠμὐγα; ῬΟΓΠΔΡ5 4150 δη 
ἰάοα οὗ ὀχοθεάϊηρ Ῥγοροσ 1ἰπ|1ἴ5, ΟΥ βοϊηᾷ 
τουηά δηὰ τουπά ἴῃ 4 οἶγοϊθ. “Νερ]θοίϊίης 
ΓΠΟΙ͂Σ ῬΓΟΡΟΥ ννοσὶς (νεσ. 2, οὗ ροϊηςζ δοπεβῖ, 
Ὀποορροά Ὀγεδαὰ) δηὰ οσσυργιης πεβεῖνοβ, 
ΜΠ ἃ πιοᾶη δηὰ τηϑοπίενοι5 ϑεα 1 γ, ἸῺ 
Ὀὐΐην85 ΜὨΟΝ 116 ουΐϑιἀ6 {ΠΕΙΓ ον ΡΓΟΡΟΥ͂ 
ΒΡθοΥΟ "ἢ (οἔ [χη “ πιαϊὲ β8εάυ}}," δηὰ ἴπὰ 
Ετοηςἢ “ ἐρευαίεν  ἰπάμειγίο . Οη ἴῃς νναῦ 
ἴ0 νυνῆϊοὴ τῆς ἔδδΐυγοβ οὗ [ἢ παϊίοηδὶ σβαγας- 
τογϑιῖςβ οὗ ἴποβε ννῆοπι 6 δάάγεϑϑθοβϑ ἅγὰ 
τηϊσγοσοὰ ἴῃ 81. αι] Εἰρίϑϊεβ, 58.6ς ἴδ6 
ἰηϊογοβίίηζ τοπιᾶγκ8 οὗ δ1. Ηἰεγοη. ἴηὴ Οαἱαδῖ. 
1. 17, δὰ ἴῆς ἱπιτοἀυςοη ἴο ἴδε Εἰγϑῖ 
Ἐρίϑιϊο. 

10, ὀχῥογὶ ὃγ οωγ Γογά ὕει Οδν ἢ ΜΆΠΥ 
βοοὰ Μ55 ἢανε δεσε ἐν, “ἐπ οὺγ 1 ογὰ [658118 
ΟΠ τσι." Βοῖδ ἅτὸ νοὶ διϊεβῖοά, δοίῇ 
(ΠογουρΆ}Υ Ῥδιΐ πο. (Εογ “1Ἰὴ " ςἢ τ Τἢε58. 
ἵν. 1: ὙΠῸ Ὁ οὔτι ΤΉ 655. ἱν. 2; Ἄσοπι. χίϊ. αὶ; 
χυ. 30: 1 (ὐοΥ. 1. το; 2 ὅογ. χ. 1.) ΤΠο 
ΡΥ ᾿ 158 ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἴο δα ῥγείοττοίά, 85 ΠΊΟσῈ 
502] νὰ δῖ. Ρδὺ]} ἴῃ ἴπ6 ϑοϊθπηη δ[ζεϑϊδίϊοη 
οὗἨ Πογίδίοσυ ραϑϑᾶρθβ. (ἠγγϑεοϑβῖ. ποῖθβ ἴπε 
δοβοηϊηξ ἴοπο οὗ ἴῃς Αροβίίς ἤσσγε. 

ἐδεῖγ οαὐπ ὀγεαά.)] ὙΤρεὶγ οαυηπ ἰδ ὙΘΤῪ οἸὴ- 
Ρμδῖὶς, “ ποὲ οἴδεσ ρεορὶεἾβ. Τῆς “οεἰδυ8 
αἰΐδηι5" οὗ [αἰτίη σοιηφαγ, [με ἀλλοτρία μάζα 
οὗ. Οτεοκ, 18 οὔθ οὗ ἴῆθ πιοδῖ ἀοργδάϊηρς 
ἔεδῖίυτοβ οὗ ἴπΠ6 ραγαϑιϊε 5 ἰά]6 16. (ν᾽ ουβί!υ5). 
ΦΑ5 ἰἔ 1[ἴ ννεσὸ ηοΐῖ ἐῤείγ" οαυη Ὀγοδα, ᾿ξ ποῖ 
ξοϊϊεη ἢ ἴῃς Μογκ οὗ {πεὶγ ονη Ὠδηά8, ἀπὰ 

ἰη ἴδε ϑνγεδῖ οὗ {πεῖ γ οὐ ὕγον." (Βίβῃορ 
δδηάοθγβοη 5 ϑεσ ἢ, ἢ. 208.) 

18. Βίϑορ ΕἸ] οοῖς νυνὶ] ἰγαηϑ]δῖθϑ ----  ]οβς6 
αοΐ Βοατί ἢ νγ6}} ἀοίηρ." 

14. ΠΡ αν νιαρ οὐδῷ ποί οἱ «υογα ὁγ ἐδὲ: 
ορεἰ. ὍὌῆς Α. Ν. ῥργοῦδθὶν εμἶνεβ ἴῃς δεϑῖ 
ςοηπεσζίςοη οὗ ἴῃς οτάβ8. ὙνῸ οἴδθοσ τηοὰϊ- 
βοδίίοηβ ἢδνο Ὀθθη ὑγοροβϑά: (1) “ΠἾΔΩΥ πιῇ 
ΟΌὟΟΥ ποῖ οὖζ ψογά---Υ ἴπ6 τλθδπ58 οὗ ἴῃὸ 
Ερίβιϊε, 8εῖ ἃ Ὀγαπά ὑροη ἢῖπὶ," δ5 [,οὸ ΧΙΙΠΙ. 
αἴ {86 σοπηπηοησετηεηΐ οὗ ἢῚ5 ροπίιβοδῖθ προὴ 
πε Ὀερσραῖβ οὗ Κοπιο. ΤῊ8 15 ΡγΟΌΔΟΪΥ ἴωγς 
ἰοϊομβεά. Βυῖΐῖ (2) Δηοῖδεγ ἱηϊεγρτείατοη (“Ὁ Π 
ΔΠΥ͂ τηδη ΟὈΕΥ ποῖ-- ΟΥ̓ Υγουγ ἰεϊῖοῦ ἴο πὸ 
Ὀγδηᾶ δΙπΊ, πιᾶστκ ἤμτι οι ἴογ ἴπ6 ρυγροϑε οὗ 
ἢἷ8 ποῖ θείης ρογπγτοὰ ἴο Κοὸρ ΠΟΙΠΡΔΗΥ͂ 
ἢ γου ἢ) 15 51}}} πιοτὸ 80. 

158. Απὰ »ε:)] (καὶ μὴ) ἃ85 οἴδηῃ ἰη ϑίῖ. 
]ομη ἔου καὶ ὁμῶς (1 51. []οἢη 1. 6, 51. [ἢ 8 
Οὐϑρεὶ ἱ. ς, 1ο, 11. 11,32, Υ΄ 40, Υἱ. 538, 709 
ΥἹἹ. 19, 22, 28, ΥἹΙῖ. 49, 55, ΙΧ. 10, 34, χὶ. 8, 
χῖίν. ο; Αρος. 11. τ: οἵ. Μαῖϊ. π|. 1.4, νἱ. 26). 
1 ςοηηθοῖβ τῇρίογί δ} ῦ 4 δἰδϊεπιθηϊ οἵ 5ἰδῖο- 
πιοηΐβ, Ὡο ἢ τ χῆϊ βθθλ ἱποοηβιϑῖθης νι Ἰτἢ 
ψηδϊ οθβ8 δεῖοσο, δηῃὰ 18 εαυϊναίεηϊ ἴο εἰ 
πα». [15 ἔουπὰ ἴῃ 51. Ρα0}5 Εριϑῖϊθβ. ἢ 
1 Οοτ. ν. 2, 16; 2 Οονσ. νὶ. 9; Ηδθθ. "]. 9. 

εομρέ ῥίνη ποί ἂ απ περ, μὲ αὐριοπὴτθ δὲν 
Ω: 4 ὀγοιδεγ.) ϑυςῇ δαάϊπηοηϊ0ῃ58 ννεγὸ υϑοά 
δπηγοηρ ἴπε ἈδΌΡὶ5 ἴο οὔθ ποῖ [ογΠΊΔΙ ΠΥ Ἔχοοπι- 
τηιπιςάῖοά, ηοΥ οχοϊυάοα ἔγοτῃ ἴπε ἑοϊά, 716 
αἰγουπιβίδηςεβ ἄγὲ ἀἰβεγει ἔτοσι {πε σοπιρ εἴς 
ἐϑιγδησοπιθηϊ βροΐεη οὗ ἰη 81. Μαῖῖ. χνὶϊι. τσ. 
1 πᾶ5 θθθη ψ }} 5διὰ [παῖ “" ἌἘχοοτηπιιηϊςαίίοη 
8 ποῖ 'π|κὸ Ροΐίϑοῃ βίνεη ἴο δῇ ΘΏΕΤΩΥ ἴον ἀθ6- 
βίσιιςτίοη, Ὀυϊ |κὸ τηράϊοϊης δάπιηἰσϊογοὰ ἴο 
ἃ Ὀγοΐῃοῦ ἴοσ γοϑιογαίίη ." δηὰ {μᾶῖ “ἴπ6 
λεϊ οὗ ἃ πιδπ᾿β μανίπς Ὀεθὴ ἃ ὑγοῖποσ βῃου)ϊά 
ΟΓΚ ἴῃ ΟἿΓ διοαγῖβ ἃ πλεῖηοσυ οὗ [6 οἱά 
ἐγαϊεγηῖγ." (Οτοῖ5.) 

16. Νοωυ Ηε τε Ζογά 9" 189 Ῥοδοθ σίυξ 
γομ ἩΗὶν ῥεαςε) ἃ τεΐεσσοποθ ἴο {Π6 ρόδες 
ψ Ὡς ΕΟ γὶϑῖ ργοπιιϑοά. (81. [οὔ χιν. 27.) 
Αργραϑίη ἴδε πιδ)εϑῖίς αὐτός---ρδῖη ἃ ὈΓΑΥΟΓ ἴο 
Ορ»..:. 

τινε γομ βέαζς αἰαυαγε ὁγ αἰ »πεαπς. 80 



746 

17 ΤΏε βαϊυϊταῖίοη οὗ Ραὺὰ νὴ 
ΓΪΠΕ ον ἢαπά, ψνῃϊ ἢ 18 τῆς τοΚοη 
ἴῃ ΘνΕΓΥ ερίβῖ]ε : 380 1 νντα. 

ΑΝ. Μδῃγ τοδὰ “ ευεγχιυδενγς" Ατὸ νὰ ἴο 
δάορῖ (1) ἴμε ἔογπλοσ (ἐν παντὶ τρόπῳ)--- 850 
ΤίβοΝ. ; ΟΥ (2) ἴῃς Ἰαϊίζεγ ἡ (ἐν παντὶ τόπῳ) } 
ΒΟΥ (1) ᾶγὲ Α, Β, δὲ; ἔοσγ (2) ἢ, Ε, Ο---580 
1,4ςἢπι., Ρτγοΐῦ, [οννεῖί, Βίδῃορ ΕἸ]σοῖῖ. (1) 8 
δίγοην ἴῃ σηϑφμγ, ῃ ἐχίογπαὶ ἀεὶ δον, ̓ ἰΏ “ἐπε. 
Ῥεϑδοε ἔγοπι Ο οὐ 15 ὑσγαγϑὰ ἔογ ἴπθη], “ οπιηΐῃο 
οππὶ πιοάο," ““δἴ ΘΥΟΣΥ͂ {|π|6, δηκὶ ἴῃ δ ΤΥ 
κἰπα οὗ τἴ ἢ ἐπιεγπαϊίν, ρεᾶσθ ἴῃ {πΠῸῚῚ οὐγῃ 
501} 15, ρΡοδςοθ ἰῇ ἔγοεδοπι ἔγοπ 5. στη δηά ἀ15- 
βοῃϑίοη ἀποηρ ἴπειηβεῖνοβ,, ἐχϑεγπαί, Ῥθᾶςς 
ἔτοπι ρΡεγβοουΐζίοη πὰ τῆς σἴσιε οὗ τοηρ 68. 
Ῥτγοῦδοϊγ δοῦσα ἴπουρῆῖϊ “ΌΥ 4}1 πιεδη5," 
“ἴῃ ΟΥΘΓΥ ΤΔΏΠΕΓ," ϑοθοννῃαῖ οὔβοιγε; 
ΠΟΥ ϑοαγΟΕἶν 81» ΠΟΙΠΟΣ ἰἴ τοίεσσεα ἴο 
1πΠ6 ννᾶγ ἴῃ ΜΙΝ ρεᾶος ννγὰ5 ργαγεά ἔγοιῃ 
Οοά, οΥ ἴο με αἀἰϊβεγθηΐϊ ἔοσπιβ ἀηὰ ἀβροςοῖβ οὗ 
ΡῬοᾶςεα; (2) οσουῖβ ἢ ΟὈνϊοιβ πιθαηΐηρ ἴῃ 
1 (οτ. 1. 2: 2 (ογΥ. “τᾷ: τ Τίπι. ἰἱ. 8. Βαῖ 
ψΟΘ] ἃ [ἃ ἤανὸ τι ἢ βιρηιῆοδηςο ἤογ  Τὴ6 

- Τ Βεβϑδίοηϊδηϑ πεοεάδα ρϑᾶςςρ, ηο ἀοιδίῖ, ἰῃ ΓΠΘΙΓ 
οννη (δυγοῖ, δηά νι ΠΕΙΓ {ὉΠ ονντοουηγ- 
ἴθ, 50γ εἶν “ φυεγγευδογε." (Βτγγϑοβίοπ) 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ τεδὰ τόπῳ, ἴος μὲ Ἂχρ]δίῃβ ---“ ΤῊς 
Αροβίϊε νυ ϊϑδῆεβ ποτὰ ἴο ὈῈ δ ρέδος ἐνοῖγ- 
ὙΠ ΟΓΘ, ΓῸΓ ἜνΈΓΥ ν Ποτο ροᾶσὸ ἰ5 μοοά." ΥὙεῖ, 
οὐ ἴῃ ννῆοϊο, [6 ἢγϑὶ σεδάϊηρ βεθπβ ργοίευ- 
ΔΌΪ6 (ςἢ, ἴῸΓ ὀχργοβϑϑίοῃ ΤΙ Βοβϑ8. ἰ,. 3; ΡΏΠΠΡΡ. 
ἰ. 18, ἴδ ἰαβῖ νου ἐν) ροᾶςθ, 'π ΘΝΟΤΥ͂ “οη- 
ςεἰνδῦϊο ἔοστῃ δηά πιοάθ, ουζνναγά δηὰ ἱηνναγά, 

ΤΡ Ζογά δὲ «οἱ! γομ αἰ] ΤὮε οἱά ᾿υγ- 
εἰσὶ ἔογτη, [,Ατη δηὰ Οτσεοκ---ὁ κύριος μεθ᾽ 
ὑμῶν --- δονιέπμα τοὐϊφεμ,ρ---- νν ἢ ἢ ἴοοῖκ [86 

1. ΤΗΒΒΘΑΤΟΝΊΤΑΝΞΘ. ἢ. [ν. 17-ττϑ. 

18 ΤῊς ρτγᾶος οἱ ουγ [μογὰ εϑβι18 
ΟἸτῖβε δὲ ἢ γου 411. Απλχεη. 

Ρίαος οὔ ΝυπΊθοΓΒ νἱ. 24 ἰῃ ἴδε οἱά σις, 
[τ πιοβί ργοῦδ!υ γεΐεγβ ἴο [πε ρτεδῖ ργοπιῖϑε, 
(1 Ὧπὴὶ ἢ γοῦι αἰνναγ," 51, Μδῖξ. χχυῆ!. 20), 
ΔηἋ ἰπΊρ0}165, “ πᾶ [δὶ ῥσγοπῖδα δῈ ] Β]Ἰοὰ ! ̓ » 

17. Τόε «αἰμαΐίοη ὌΥ ἴ8Ὧ9 Βδπὰ οἵὗὨ τοῦ 
ῬδαῈ1 Τῆς νογάβ ἴτοπὶ ὁ ἀσπασμὸς ΜΕτι 
νυτιτοη νυ Ὦ15 ονγῃ Βαηά, 

«υδίεῤ. (ὅ.) ΤῊΣ πευΐεγ οὗ σεπεγαζῖν, ποῖ 
ΓΟΙοΥτΊηρ 80 πιυςἢ ἴο “ 54] 4110" (γηϊς ἢ 15 
ΠλΔ50 116) 45 ἴο [6 “πεῖ οὗ ἃ βδ] υἱδίϊοο ἴῃ ἢ] 5 
ἉΓΙΓπρ Ὀοίην “4 5ίβῃ "1 δυεῦγ Ἔρίϑ!;ς. Τὸ 
δνοιά ἔγδιά, νηὶ ἢ Πα ἴάγρε ἔδει 65 1η ἴδ6 
ΘΡ 5[ο ΟΡΥΆΡΕΥ οὗὨ ἢ15 ἀδγ, δῖ. Ραὺ] ννᾶ8 υδοά 
ἴο 5θηἀ τουπά ἃ 5ρθοίπηεη οὗ μΪ5 μαηάνντιτίης, 
ΥὮΙΓἢ ννᾶ5 ΘΑ5}}γ τοσοσηϊβοα (1 (Ογ. χυϊ. 21, 
(ο]ο55. ἱν. 18); ῬΤΟ ΔΌΪ ἴπ6 ντιηρ νγὰϑ 30 
ῬΘΟΏ]ΑΣ 45 ἴο θ6 ἃ 5δίεριιαγά ἀραιηϑὲ ἔογρεγγ. 
(ϑες Ἀδηδη, "81. δι], Ρ. 211.) 

ἐπὶ εὐ} ἐρὶεἰἠε.} 11 15 ἃ ργεοσδγίοιιϑβ ἰπέεγεηςε 
[ῃδὲ δῖ. ΡῬδὺϊ δά ἐῤεπ νυτιτῖθη ΠΊΔΗΥ Θρίϑι] 65. 
Ηε τΆΔΥ, αἵ ἰεδϑί, θὲ νης ἃ τιιϊο ἔογ ἴῃς ἕωϊυτε. 

80 1] «υγ!]..1 ὙΠΟ ΘΧργοβϑίοη 566 ΠῚ5 ἴο πιςεῖ 
ΔΠῪ δουδὲ ν᾽ ἢ ππρμὶ ἀπῖδ6 ἴῃ {βεῖγ τηϊηάς. 
[1 ΠΙΔΥ διιξροϑσῖ ἃ θοῦ ΠΥ ἀραϊηϑδὶ ἴῃς ροϑϑὶ- 
ΠΗ οὗἩ ἔογρεσγ. ὙΠ|15 νουϊὰ ςοϊηοϊάς ν18 
(86 πηοδηΐηρ δοϑίρῃθα ΟΥ̓ βοῆς ἴο ΤΉ 655. 
1... 2. 

18. Δ 5οπλα σἰ σης ναγιδί!οῦβ ἴῃ ἴοσπι, 
π6 “Οὐδςς" εἰοϑβεβ 4}} ἰῆς Ρδυϊπε Εἰ ρ 5} 65 
(πὰ τῆαϊ ἴο ἴπε Ηεόνγεαυ.), ἀπά 15 ρεου δ ἴο 
τμοπι. “δυςἢ ἃ ρῥγοάσβεσ οὗ Ὠινίης Οτᾶςο 
νν85 Ρδυ] ! "ἢ (ΕβΕμυ5). 

ΑὈΒΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΒ οἱ υν. 2, 6, τσ. 

2. ἵπτΠ6 ΠΟ ΧΧ ἄτοπος ἀρρθᾶγβ 858 ἴῃς ἰγδη9- 
ἰλϊίου οἵὗἉ Ἰ)δξ (σαπὲγ ἴῃ Ἰπουρηῖ, ,αεροοά ἰὴ 
Βολτγῖ, αυξεζεάπεσ: ἴῃ δοϊίοη), [οὐ ἰν. 8; χὶ. τα; 
Χχχχ. 6; Ρτοῦ. χχχ. 29; ἰῃ Ν. Τὶ. οὗ δ1.ὄ υΚὲ 
ΧΧΙ͂Ι, ακτς Δςοῖβ χχν. ς (Πμ ῃπη πη ἴεχῖ). [Ιὴ 
Αςἴβ χχνυῖν. 6 ᾿ἴ [85 ἃ ἀϊογθηϊ 56 η5ὲ--- οὐ 
οὗ τὴ6 νναν, “Ἰπσοηνεηϊθηῖ,᾽" “ ποχίοιβ,7 566 
Οστγίηπι, “Οἰαν. Ν. Τ᾽ Βγεΐβεῃη. σιιοῖίεβ 
50Π16 Ῥ΄5584 55 ἔγοπι οἶ8551.4] Οστεοκ, Ἔσροο Δ! } 
ἴῃς ἄτοπον πνεῦμα “ 5ἴΓΔΏΡς ΠΟΧΙΟΙ5 5π|6}1" οὗ 
ἴδε ρίάριιε (Τ δυιογά. 11. 49). 

Θ. Το Τεχῖ. ες. (παρέλαβε) 15 αυϊΐε 
ποι ποῖα] δι ΠΟΥ, ἀπά οδνίοιιϑὶν ἂς- 
σοτηπιοήαῖοα ἴο ἴῃ Ργεςδαϊηρ 5ἰπρυϊαγ 50Ὁ- 
βῖαπίινο, κ Θν ΘΓ Ὀτγοῖμοτ." (οργὶπῖ5 [6]] ἰηΐο 
ἴῃς πιϊϑίακο ννῆϊσῃ ν ΟἹ τηδάθ, νῆο ἃγριι68 
τηαῖ “1 τὰς Αροβῖϊς Πδὰ τοξόσγεά ἴο πῆοῦα 
ἋὯδὴ [ηε6 ὈτγοΐΠοΓ νυνὶ κίηρ ἀϊδογάοτὶν, ἢς πλυδῖ 
ἢανα υυσι παρελάβετε, ἀπά {18 ἢΔ5 50ΠῚ6 

ξοοὰ δυϊμογῖγ (Β, Ε, 6)" Βυῖ τῆς (πιτὰ 
ῬόΓβοη Ρ]υγαὶ ἢα5 (1) πιοῦα δυϊΠοσ Υ, ἐβρο- 
οἰδιν Οτεεκ ΕΔΙΠΟΥΒ ; (2) [ἴ 15 γτοςοιπιπηεπάθα 
Ὀγ ἴῃ νϑσγ αἀἰθδογεησε νν ῖ ἢ ΜΝ ΟἸΓ Πδ5 ςἰδίεα, 
“ἘνεγΥ δγοῖπου " Πᾶ8 ἃ ςοἸἸεσῦνα ἔογοε, νν Ὡς ἢ 
Ῥα5865 ἰπΐο παρέλαβον, ἀπά ννε 5ῃοι]α ἴγδη9- 
ἰαῖο, “Ὡς ἢ ΓΆΘΥ τεςοϊνοα οὗ ι.5.᾿ 

11. πε νψοσγά [5 υβοὰ ΟΥ̓ ]οβδορῆυβ {περι- 
ἐργαζόμενος τὰ θεῖα, "Απιη4.᾿ ΧΙϊ. 2, 13) δηά 
ἴη (ῃς “ Τεαβίδηι. χιὶ. Ῥδιίγγοἢ,᾽ 85 5 βη γης 
συσίουβ, πηργοἤίδθ]ς ἰηνοϑ βδίοη ορροβθὰ ἴο 
δ'πηρὶς οὐδαϊθηςε (5εῈ ἰῃ Βγοίβοῃη. 5. υἹ]. 
Ουϊηϊδη υοῖε8 ἃ ἀεβογίρεοη οὗ Μα]]υ8 
δ γ᾿ 8 γεϑί[οβ5 πα 41 Π|}655 πλοί!οη ἸΏ βροδκὶπρ 
δηα 580(Ἰ ΕΥ̓͂, “ ποη ἀφέγε αϊχίτ, 5βεὰ “αἰαφεέγε" 
[αφὶ!, αιυΐ δυο οβῆςΐο, σ“α!αρ ΐ, φαΐ γεπειηςηῖοῦ 
56 ἔγιιϑῖγα πηονοίυσ.--- Εγαβπιι5). σωφροσύνη 
ἰ5 ἀδβογ θεὰ ὈΥ̓ ΡῬ]αῖο 85 τὰ ἑαυτοῦ πράττειν. 
(Ρτοΐεββδοσ [ονεῖζ, Ὁ  Ὶ ἃ 1μαἱράεδ ἴῃ ἰος.λ. 



11-ΤΗΒΘΘΑΤΟΝΙΑΝΘ. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙῚΙ, ΝΟΤΕ οἱ 2 Τδβ5 1. 9. 

ΒΌᾺΟΝ 28 514 50}ἘὈῚ 885 ῬΘ;ΔΙΓΥ ευεγ- 
ἰαεἰἰη ἀεεγμειο"} (δίκην τίσουσιν ὄλεθρον 
αἰώνιον). Ὅς γϑι οσουτγτεηςε σἢγοποϊορ!- 
ΟΔΙΪγ οἵ ἴπε νοσγὰ αἰώνιος ἴῃ ἴδε ΕΡΙ5116ε8 οὗ 
δῖ. Ρδὺ] ἀρρεᾶσβ ἴο ὃς ἴῃ6 ῬΥΌΡΕΙ ρ͵δοθ ἴὺσ 
ΔῊ ΘΧΔΙ ΙηΔ[ΊΙΟΏ ΟὗὨ [5 τ] Δ ΠΙΏΣ. 

(1) Το εἰν» οἷον) οὗ ἴῃ6 νψογὰ αἰών ρ6Γ- 
μδρ5 ἴζγοννβ βοπγς ἰρῃξ ὑροη {πε αυεβίϊοη. 
Ατιβίοι ας βανν ἴῃδϊ αἰών νν438 1ῇ 50ΠῚ6 νΥΑΥ σοῃ- 
ποεοῖεα ψ 8 ἀεί, ἀηά βυρροθοά [παῖ ἴπε σοη- 
προοίίοη νγὰ5 [πδῖ οὗ ἀϊγεςϊ ἀεγέυσίίοη. ὙῊ]5 ἰ5, 
δῖ ἰοαϑῖ, Δη ἱπάϊοδίοη οὗ ἴῃ 6 πιοδηῖηρ ψνιὶς ἢ 
αἰών μδα ἔοΣ ίηι (ἀπὸ τοῦ ἀεί εἰναι εἰληφὼς 
τὴν ἐπωνυμίαν. "1)ὲ (αἰο;,᾽ Ι. 9). [ἡ Ῥτοίδϑϑοσ 
Μαχ Μι)]οτβ ορίπίοη, “ “τυ 15. ἴσοπι ἴῃ 6 
βϑτηὸ τοοῖ 85 αἰών ἀηὰ [Π6 ϑ5Δηϑ σις δώ; ἴΠ6 
Τοοῖ ἰ5 2, δηά πιθδῃϑ "ἴο σο.᾿ ᾿Αεί, ἴοο, σΟΠ168 
ἔτοπι ἴῃς 5ᾶπι6ὸ βουσγοθ." (Ουοίεα ΟΥ̓ Ἀεν. . 
ΕἸάά61), Νοῖς Α οὐ τ. Ρυϑεγ 5 ϑϑοιτηοῃ, 
ς Ἐἰνεγδϑίίηρ Ρυηβηπιθηῖ, Ρ. 32... ὙΠῸ οὐ» 
ΟἸϑὶ γ δηαίοζοιβ ἀεογίναϊίοπ οὗ ἴπε Ηεῦτενν 
ἜΣ νὶ}} ὈῈ δθθη Ὀεῖονν.) (2) ΤΟ τηϑδηϊηξ 
οὗ 16 νοσὰ αἰὼν ἰη ς]αβϑῖςα] Οσθεκ, ἜἘβρθοῖδ ἐν 
ἃ5 ιιδοὰ Ὁγ Ατίβίοιϊε, δηὰ 'ἱπ φγορογίϊίοῃ 83 
βροουϊαϊίοη δἀνδησεὰ ἰὴ ἀεβηϊζε 655, 5 υἢ- 
᾿ἰπιϊτοὰ ργοβρεςῖῖνς ἀυγαίοη, εἴθ δἵ ᾿θαϑῖ 
ἃ βαγίε ῥοεί. Ατιϑῖοι εἶθ ἰδηρυᾶρε 8 ὙΘΓῪ 
τειλδγκαῦϊο, κ ὙΠΟΓΕ 5 ΠΕΙΓΒΕΓ ρ]δσθ, ΠΟΓ 
δρᾶςθ, ΠΟΙ ἔϊππηθ, Ἔδχίοσπαὶ ἴο ἴπμ6 ἤθάνεῃ : 
ΜνΒοηςς 1ῃς τὨϊηρϑ όσα δεΐηρ ἈΠΟ ΔΉ ΘΔΌΙς, 
διὰ δΒανίηρ ἴμο Ὀοδὲ δηάὰ πιοβί 586] }"ϑυ βιοης 
οχίσίθηος ψμουϊ ραβϑίοη, 1] ἴῃ {δεὶγ 
οι ἴπ6 ψνΠΟ]Ὲ οἰἴογηὝ (διατελεῖ τὸν 
ἅπαντα αἰώνα). Απάὰ ἴῃ ἴαςϊ [Π]|5 ὨΔπὶῈ ν᾽ᾶ5 
ἀἰνί ποῖ υἱϊετεά ΕΥ̓ [πεῖ οὗ οἷά {ἰπ|6. ΕῸΓ 
[ἢ 5πὶ τοῖα] (τέλος) ΜΝ ΙΓ ΠΟΙ ρΓ565 [Π6 
πιο οὗ ἴῃς ᾿ξ οὗ εδοῖ, ουὔἵ οὗ ννπὶςἢ ποϊβίης 
οδῃ δὲ ςοπορίνοα δοςογάϊπῃ ἴο ἴδε σε αῦ 
Ογάοσ οὗ παίιγε, ἰ5 οδ]ὶ δὰ ἴῃς αἰών οὗ ἐΔεοῇ 
της. Απά δηδϊοζοιυϑὶυ, ἴδε ϑιπὶ ἴοῖ4] ]50 
οὗ {πὸ οηῖγο μοάνθῃ, δηὰ {Π6 δυπὴ ἴοΐ4] ςοπὶ- 
ΡῬΓϑίηρ 41} {πὲ ἀπά ἱπῆπίϊυἀ δ, 15 Δβοϊ τε ]ῦ 
οἴου (αἰών), ἃ πᾶπὶὸ ἀετγίνοα ἔτοπι ἐνεσσ 
εχ σης." ()ὲ Οαἰο, ᾿. ο; 5ε6 Μγ. Ἀἰ ἀἀε}}8 
Ὠοῖς μὲ σωῤΓΩ, ὈΡ. 312-15, ΠΟ 4150 δῇενν8 
(δῖ ἰῇ Ρ]αῖο, δβρεοῖδ “1 ρρ. 904 Α, 
αἰώνιος ἰδ υϑεὰ “ὈπεαυγΟΟΔΙΥ πα ἰηίεη- 
τἰοηδΙγ οὗ τεϊγοβρεοῖινα δηὰ ργοβρεοῖνα 
εἴογη γ.)) ΑΑἕὄ τεΐροσεηςε ἴο ΤΙπηδιβ (Χ. 37. 
6) ΜΗ βῆον ἴδαΐ μὲ ἀϊδίρυ5ῆε5 αἰών 85 
“ Δδϊάϊηρ," ἔγοτμαῃ χρόνος 48 ᾿ἴ8 ““ πχυΐαθ]ε 
ἱπιᾶρο," ὙΟΓΥ τηυςἢ ἴῃ ἴδε ϑρίγιῖ οἵ δῖ. Αυ"-" 
ξυκίϊηο. (᾿ (οηΐοδ5.᾽ χί. χ1-13.) (3) ἔογ Ηὼ- 
γον δά 1ΧΧ.-- Μη δνογυννθεγε πἴσγυρ  ε5 
νυ ἱπβι ρογδῦ]α αἰ ΠσΌΠ 165. ἴῃ ἡπάϊῃς ὑνογά8 
ἴο επυηςίδῖο ἢϊ5 ςοηςερίίοη οὗ οἴεσηγ. ὍῊΪ5 
ἰ5, ἰπάδεά, ἔγοτῃ ἴΠ6 ὨΘΟΟβϑασΥ Τοοηάϊτοπβ οὗ 

1 Φος Πρθδη δίδηςοὶϊ᾽ 5 οῖο οἡ 5ῖ. Μαῖϊ. χνὶὶ. 
9 (νο]. ἰ. 93), πὰ ὕδποι (οοῖὶς οὐ 51. Μαγκ ἰχ. 
43. (ἰὑϊά, 259.) 

1πουρμῖ, δὴ εἰἴογί ἴο οχργθβϑα τ[μᾶϊ τΒΙΟΒ ἰ5 
ἱποχργαβϑίῦϊαθ. (ΟΟηϊ γα! οΟΥΥ ἰίηθ5 ᾶἃγὸ [ἢ 1.5 
ἰηννοόύθῃ ἰηΐο [86 ΥΕΙΥ ἴδχίυγο οὗ ἰδησυδρο, 
80 ἰἴ νγ88 σογίδιηἷγ ἢ ἴπ6 Ηεῦτενβ. Εουῦ 
γογάβ ἅγὰ ΟΠ ΕΗΥ επλρὶογεὰ ὃν Ηςῦτγεν ἔοσ 
δἴογ. (4) ΕἴογηΥ 18 Ἰοοκοά προη, ἰῃ 
81. Αὐυρυπίηε᾽5 ὙΑΥ, 85 “βειρΡεῦ εἴδη," δηὰ 
(Βεσγείοσε 48 βοπιεῖδιηρ ἴῃ ΠΟ να πΊᾶΥ 
ἐγισῖ, ΤῊ ψογὰ ΠΥ), εογβάρηες, 150 τηδ 818 
ἐἰογπγ, ἃ8 ἍΘ ΤΑΔΥ Γοηῇάθσ ἴῃ ἴποβο (Ὠίηρ8 
ννὨϊςἢ οπάμπσο. (0) Α βεσοῃά ἴοσπὶ (Ὠ 1) ἀ6- 
Ὠοΐο5. οεαὶίν “ ΜὮαῖ 15 Ὀεΐοτο," “τῆς Εαϑί ;" 
δῆς ἐωρμρογα γ, “ αἴοτεῖ της," ἐπα θη ε απ- 
ἐἰφμὶέγ. Ιῃ Μιοδῆ νυ. 2, 1ζ δῆβννοῦβ ἴῃ που ρἢϊἴς 
ΓὭγτηΣ ἴο “1ῃ6 εἴσγηδὶ ἀαγϑ" (Ὁ) "2, ἐξ 
ἡμερῶν αἰῶνος, 1,ΧΧ. δηὰ ἰ5 ἰγαηδίαϊοα Ὀγΐ ἀπ 
ἀρχῆς. ἴη Ῥβ4]πὶ ᾿ν. []Ἰν.] 2ο [109], Οοα 5 εἴεγ- 
ἐπμν 5 ϑΒροκθη οὗ 85 “ Ηἰ5 δεϊηρ εηϊβγοπεά οὗ 
οἷά " (Ὁ ἽΡ), ᾿γαπβϑὶαἴϊθα πρὸ τῶν αἰώνων ὈΥ ἴῃ 
,ΧΧ. (Νὼὸ 655 ἴμδη ἐφυπλν ἀἸβεγεηῖ Οτοοὶς 
ννογά8 ᾶἃζὸ επιρίογεὰ ἴο γοπάεσγ ἰἴ ΟῚ [86 
ΧΧ. ϑ8ες Επογϑῖ. " οηοοτά.᾽ Ρ. 972.) (ο) 
ΤΠΟ (οστὰ τηοβῖ τε ΔΘ ΠΕΥ υδεά, ΠοννΘΥΟΓ, ἴο 
ἀεβίξηδΐε εἴογηιγ 15 ὈΡῚ"». Ὑ8ὲ νοτγὰ ἰ5 ἀ6- 
τἰνεά ἤτοι Ὦδν, ἴο πίάε οἵγ υεῖϊ, απὰ ἀδηοῖεϑ 
[παῖ ννβοϑβε ὀχίγοτηθθ ἅγὲ ὑπκηοόννη δηὰ υπέ6- 
πηδὺϊε 85 γεγαγάβ ἴπΠ6 ραϑῖ οὔ ζιΐυγο. (α) 51, 
Αὐρυδίπο [45 δηδίγϑδοά ἴῃς ἰἠθᾶ5 οὗ Τίπιο 
δηὰ ΕἸΘΓΠΙΥ ἢ δὴ δοιΐθηεθϑ δηὰ ῥγο- 
[ΟΠ νυν ἢ δηποραῖο Καηῖ. Ηδ ϑ5ἴοννθ 
(μα “ ποίῃίηρ, ῬΓΟΡΟΓΙΥ βρολκίηρ, αν, ἴῃ 
δἴογημγ, υϊ ἴπαΐ ἰὰ ἰ8 ργόδθηϊ νν ΠΟΙ Υ ; τῃδὶ 
Οοὐ δ γεοᾶγβ παοιῖθου σοὺ ΩΟΓ βο, ὑυΐ 4} 
Ηἰ5 γϑαγϑ, ἃ5 ἰξ ννοσθ, βἰδης ϑἰπλυ! Ἀποοιιϑὶγ. 
“ Απηὶ ἴυϊ οπτῃθ8 5ἰπλι οἴδηῖ" (΄ (ὐοηΐο58., 
ἰΌ. χὶ. ττπτι1; οὗ, "6 Οἷν. 1).᾽ χ. 12.) Βαυῖ, 
ἄἀο ννυβαῖ ννὸ ψ}}}}, τῆς ἸΙάδα οὗ ἰαρϑε δηά πιοίϊοῃ 
οἰΐηγ5 ἴο οὔὐγ Ἴσοποθρίίοη οὔ εἴεγπιῖγ 85 {{π|ὰ 
ἰπῆπιτο 7 φγοϊοησοά. Ὑὶβ σοποοῤριίοη οὗ 
εἴογηϊ Υ 48 πιὸ ργοϊοηρεὰ 8 γεργεϑεπίθα ΟΥ̓ 
ἽΝ" (τοῦὶ ΠῚΝ, ἴο ροὸ ἔογναγά.---Οεβεῃ.).} 
ΎΠ656 ἔουγ νοτγαϑ --- ΠΡ  γὴρ ΕἴογηὙ 85 )π-ὸ 
πιὸ ῥγοϊοηφαΐλίοη, Ῥετίεςϊ σἐαόι γ, ἀπεφίν 
ἂηὰ ὠπάρἠηαῤι ἐν “--- το αἰῖκο γεπάογοα οσοδ" 

1 Οἵ τδεθς ψογάς ἽΣ ρίνες εἴεγηϊ νυ ἃ αν, 
2οεί, ὈἽΡ εἰεγηῖυ ἃ δαγίς ἀπε, ὈΦ3, ἴῃς ἐρ- 
αἰοὔρες Ἔχραπάδα ἰπῖο [6 ΙηδηϊϊῈ. Τῆς ΠΟὨ- 
Ὧ655 οὗ Ηεὔτεν 85 τοραγάϑβ 115 στεαΐ σοῃοαρίίοι 
ἷθ ΝΕ 5ἰρηϊποδηῖ ἴῃ οοπίγαβι ἢ ἴῃ 6 ῬονεΓΥ 
οὗ Οτεοκ. Τῆς Ἡροῦτγον πηϊπα ἀγγινεά αἱ ἰΐ ἴῃ 
ίουν ἀἰετεηῖ ννᾶγβ, Ὑγ8116 ορό νγν85 βυίοϊεηϊ ἴοι 
πε ὕτεεκ. 

2 Ἴηε ἱῃθρίτοα ψτιϊετβ βίγιρρε ἴο δηά δὰ 
Ἔχργοβδίοι ἴῃ ΟἸΠΟΙ ἰογπιβ αἰσο. ΝΈΓΥ 5] ΠΊΡ]Υ͂ 
διὰ ργαθπαγ ἀοὸς {μὰ ννγίϊεγ οὔ ρεγῃαρϑ μα 
ὨΟὈΪεβῖ, ρΡοδιίς δ! }γ, οἵ 41} [ῃς ῥ5ἃ τὰ ἐχοϊδιτα--- 

“ὁ ἘΞΙΔὈΠΙ5Ποα ἰς ΤΥ Τῆτοπα λον ἐλέ7:, 
Ἑτοῦλ ἐνοτϑιὶηρ Του." -- (5. χοῖι, 2.) 

“Ἑτοῦλ [6 (1). ““ΤὨΪΒ ΟΧΡΙΟΞΒΙΟΏ 18, 
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1. ΤΗΒΒΘΑΙΟΝΙΑΝΘ. 

ΒΙΟΏΔΙΥ ὈΥ αἰών, αἰώνιος, κ. τ. Δ.) ἴῃ ἴδε 
ΕΧΧ. 1 (ςῇ ἔογ ἴῃς ἢτθὲ τογάὰ κατοικῶν τὸν 
αἰώνα, Ιβαϊδῃ ἰν]ϊ. 15; ἔοσγ ἴΠπὸ βοςοπὰ ἕως 
αἰῶνος, Ῥ58]πὶ ΧΙΙΧ. 20 ὑχῃ 18]; ἴοσ {Π6 
(τά, ᾿5αΐπὶ ᾿ν. [1ν.} 19 [207]; ἴογ τὴ ἰουτίῃ, 
 ατεῖνι--- το! ΘΠΕΥ οὗ τῆς Αδδοϊυΐο ΕΤΟΓΠΙΥ͂ 
οὗ σοά, 8. ᾿ἰχχνυ. χχνὶ.] 9“; χς. [χχχῖχ.} 2). 
Οπε οἔ ἵπε Ηδῦγονν νγοσάβ ἐγδηβίαϊθά ΌΥ αἰών, 
αἰώνιος (Ὠ51})) 15, ἱπάεεά, οσςαβι οΏ Δ} } Ὁ υϑεὰ οὗ 
“δ βοΓ ΩΓ» ἀμγα οη ἢ Ἔνθ ἰη 115 πιοάϊῇοα- 
τίοη ρῥτοβρεςνεϊυ οἵ δη ὑπῦγοκεη ςοπίϊηυ τ, 
ςο-οχίθηϑδινα νυ (6 εχίβίθηος οὗ ἴμᾶϊ οὗ 
νν ἢ ἰςἢ ᾿ἴ [5 σρόκεθη, 80 αἰώνιος ἰ5 ργεάϊςαιοά οὗ 
ἃ “σονεηδηζ᾽ ΟΥ “5ἰδίιιϊε᾿ σοῃίοσγῃηγίηοι5 ὙΠ Β 
(86 οχίβίοῃηςς οὗ ἴῃς αἀϊδρεηβδίίοη ἴο νης κα 
Ὀεϊοπρεά, οὗ ἃ 5εογνίζυαε ἤπαὶ 50 3σ ἃ8 (ἢ 6 
ΑΓΒ] [πὶ οἵ [πε βίανε 15 ςοησεγηθά. (Όξεῃ. 
ΧΟ. 7, 11; Εχοά. ΧΙ. 14, 17: μον. χνὶ. 
29. Ὦγτ. Ῥιιδ6γ, ἐωὰ Ῥυπιϑηπεηῖ, 

Ρ. 22.) 

Ετοπὶ 186 Ηορδτον δηά (ἢ [,ΧΧ. ννὸ ἴυγη 
ἴο 6 Ν. ΤῸ Τρ νογὰά αἰώνιος ΟΟΓῸΥ5 
βονοηϊγεῖνο {ἰπλὲδ58. ὙὕΤ86 ρδββαροϑ ΤᾺΔΥ ὑὲ 
ἴλυς ἀιϊν ἀρᾷ :--- 

Εἰεγηδὶ--- 
ΕΠ ον ρὸν ὡς, τῦ δῶν ἐδ, ἐὸν 
ΟΙοΥ. ὃ: ἀν τς 
Εἴτε, ἡπάρτηεαί, ἀεεοιγιοιίοπ . 60 
Οοβρεὶ. ἡ τῶν τὰ φο ὦ 
(ονεπδηῖ . . . . . 
ΓὨϊηρϑ πηϑεοῃ. 
Νὲν δηὰ δριάϊησ τεϊαιίοπ οἵ Οποοίπιας. 
ΘΡΙΠΕ οι ῤ τς το τ ον ν ῳ 
δ νοὸς νον οἰ τῶ Ὰ τ κατ ολης ΠΣΩ͂Σ 

τῆδρβ, ποδὶ ἐχωρδί ἥγονε [Δ ἰάδα Ο7 ἐριξ, ἱ. 6.» 
ἶδοκ Ὀδοῖὶκ 85 (αι 85 γοὺῦ Μὴ] ; σοὸ Ῥδοκ ἂπά Ὀδοκ 
δηὰ Ὀδοὶς Ὀεγοπάὰ 411 ἴῃοβϑε ξεοπβ οἱ ψῃϊςἢ πιο 
δρεαϊς ; ἴδῃ, ἴοο, δῃα " ἔγοπὶ ἴδε, ψὰς (οα.᾽" 
(Ό τ. Ρυςον, “ἌΥ̓Βαὶ ἰ5 οὗ απ, ἃς., Ρ. 40.) 
Νοῖς δἷϑο τς 9ςδπὶὸ νοῦ] ἰη Ἰξαίδῃ χῖν. 21, 
δησνγοτησ ἰὼ τους γῦγηλα ἴο [86 ῥγανίους 
ὈἼ)-. 
πυ- νοτά ὈδῚΨ, ὈΟΟἿν, ἰδ ΚΣ το ῃ- 

ἀεγεὰ ὉΥ αἰών, αἰώνιος, δι᾽ αἰῶνος, εἰς τὸν αἰῶνα, 
οἱ αἰῶνες, ἐχοερῖ ἰπ 50η)Ὲὲ ρᾶββδᾶσεβ ἤεσα ᾿νε 
ανοὸ ἀένναος Δηὰ διαπαντός. [ἰ οσουτο, ἴῃ ἀἰβογ- 
Θπῖ ἴοσγπις, 424 {ἰπ|ὲ5 ἰῃ ἴῃς ΟἹὰ Τερι. ὅες 
Ἑυςτσῖ, ὁ ζοποοτά.,᾽ ΡρΡ. 830-82. 

(οποοϊαῖοθ . . . 9 
Οὐχ ἱπῃοσίῖϊδης . . ὁ 
Ἡοτο ἴῃ ἴδ ἤοανθῆς. . 
σμπϑ0 5 Κίησράοῃ . . . 
Ἐοάσπιρίοθ ., . . . 
ΥΠΠΡΣ Ὁ νὰ. τ ὑῷ ἐς 
Ῥυγροβα 
δίῃ, χοὰ δπὰ Ξἰετθοίγροά ἱ ἴῃ ἴδ βου" 
Τιἰπχεσῖ. 
Ῥοχοϊ ΟΡ (" Τὸ ψβοτι ὃς Ρονγες ὄνει- 

Ἰαϑιϊησ,᾽" 1 Τίιι. νὶ. 16) . . . - 

ω νὰ μὰ μὴ μη “ὦ ΜΆ ὃ θὲ 

[1 45 Ὀδθη νν6}} βαἰά ἰδίε!Υ ἰμαΐϊ ἴῃς πογὰ 
“ογέαπ “ ὯΟ ΠοΓΟ ἀδποῖαβϑ ἀφε-ίοηρ, ᾿.6., ὁἸΔσΌΠπν 
ἔοτ ἃη ἃξε, δηὰ ἴπδη δηάϊης ἢ ἴΠ6 ἐπάὰ οὗ 
ἴ8ε ἀρε,᾿ [δὴ αίεγπμς τλθῃ5 ἐπάϊηρ νυ ἢ ἴδε 
α'ώα:; Ὀὰΐ πιοδῃ8 αρεν-ίοτῷ, ἱ. ε., Βοϊηῃρ ου 
ἀυτίην ἴδε “,εγηα: ἃ ραγίε ρου ΐ -ἀμαῖ! 5, ἵτῸΠι 
(6 πιοπηθηῖ (νυν πη τῆς ρεγοα βδίηοε ΤΊαιε 
Ὀοξδη) δ νοἢ παῖ ἴο ψῆϊοἢ {πε εριτιεῖ 
ἰ5 ἀρρὶιφὰ σοπιπιεηςοά, δηα οηνασά νπδουΐϊ 
εηὰ." (Ομυγοῖ Οὐυλτγίεγ!γ Ἀνίονν,᾽ Οςὶ., 
188ο, Ῥ. 216.) 
Τῆυ5 ἴμ6 ΕἰΥΠΙΟΙΟΡΥ οὗ (δὲ νοτγά; ἴδε 

Ηεῦτονν ἴοτῇ 45 γεγο ΟΥ̓ 16 ΠΧ χι : δηά 
[86 5υδ]εςξ ἴο ννῃϊςῖ ἴἴ ἰ5 ἀρρ!εὰ δά πιτθαϊγ ἰῃ 
[οτίγτξοιιγ ραββᾶρεβ οὗ ἴδε Ν. Τ."--τεπάεσ 
'π ἴῃς Ιρμεβῖ απ ργοῦδοϊο [δῖ τ86 ρῆγαϑθε 
“ὁ ρῖεγηδὶ συ ΐη" “ ἀεβιγυ στοῦ ἢ τηθᾶπ5 ἃ 
“ ἀοοιγιοζίοη "ἢ οὶ βέξυνεῖν ͵πα!]---εουεγίασιπα 
ἴῃ ἴῃ6 56ῆ56 ἰὴ ὙὨϊομ [15 δυ)δοῖθ ἅτε ὄνεσ- 
Ἰδϑοϊίηρ. 

1 Ἐεδάϊπρ᾽ ἁμαρτήματος ἴῃ δι. Ματῖς 111. 29. 
᾽ Ὑνῖοε οἵ Οοάΐξς. ρῥγα-ομίδῃ ἀεπίριι (τρὸ 

χρόνων αἰωνίων, 2 Τίπι. 1,9; Τιΐὰς 1. 2 " εἴεσωαὶ 
τἰπὶς Ὀδθίοτε ᾽) θὰ ἴἰΐξ εἰογαῖϊν ἃ αγίέ ἀμέε. 
εὑ ὙὟΠΒε ραταρῆγαβα " Ὀείοσε ἴῃς νου Ὀεραπ,᾽ 
ΔΙ ΠΟοῸΡ ἢ ἱπαἀδαυδῖα, ἰ5 50 ἔαγ οογγεοῖ---ἰ Ὀείογα 
δἴογηδὶ {{π|65.᾽ " (Ὀτ. Ρυβεγ, “Βαϊ ἰβ οὗ Βδιὰ 
8ἃ5 ἴο ἐνοι] σης ῬΏΠΙΞΗπηοη ̓̓  Ὁ. 43.) ΤὨς 
ἰπἱγὰ ραββδαρε (μυστηρίου χρόνοις αἰωνίοις σεσιγη- 
μένον) ἰ5 ἰῃ Ἀοπῃ, χνὶ. 25. [ζ 15. νΕΓῪ ποίεν ουτὮ 
(ῃι ἴῃε ποχὶ νεῖβε (νοσ. 26) οοηίαὶπα ἴπε ΟὨΪΥ 
Ῥᾶβθᾶρε ἰῇ ἴ!ς Ν, Τ. ἴῃ νος ἀοὰ [5 εἰγὶ 
αἰώνιος. 

5. 1{τὰ6 τεΐδγεηοε Ὀς ἴο [ἢ νν6]]- ποσση [ ον ἢ 
ἀϊΞιϊποϊϊοη Ὀεΐνοεη ἰῃς ἴνο γσσοδὶ δθοῦς---(ἢς 

ὁ νῦν αἰών " ὁ αἰὼν οὗτος (ΣῊ Π 5») δηὰ ἴῃς 

αἰών ὁ μέλλον, ἐκεῖνος, ὃ ἀρχόμενος (2 ὈΣ10) 
--ο-οοἰώνιος ου]ὰ τχεδῃ ἰαϑιϊηρ ἀσγίησ ἰδς ἐπα 
δ Ὑϊςἢ μᾶ5 ΠΟ δῃὰ, 

Εχεσπδὶ ἐν.᾽" 



ΤΙΜΟΤΗΥ κακνν ΤΙΤῦ, 
ΤΗΒ ΡΑΘΤΟΒΑΙ, ἘΕΡΙΘΤΙΕ)5. 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΝΤΙΟΝ. 

ὙΓΠῈ ἴνο ἘΡΊ 5165 οὔ δὲ Ῥαὺ ἴο 
ΤΙ ΟΥ̓ ἢ [ῃ6 ἘΡΙβ1]ς ἰο Τιῖαϑ5 

ἔοππῃ ἃ οἰθαυὶν ἀϊςέηςς στοὺρ ἴῃ τῃ6 ΑΡοϑ- 
τοῖς νυ ηρθ. ΤΉΘΥ ἢᾶνα ὈΘοη ἀδοισηδιοά 
Ζάε ἐαςίογαί Ἐῤέρίζες; δὐϑὰ τῃουρῃ τῃς 
δχργοϑδίο, ἰκ ἴῃαὶ οἵ 7ζ6ε «δγημοῤέίε 
Οοεῤείς, 5 τὴς αἰδαἀναηϊαρε οὗὨ Δ1{{]- 
Ὀυτίηρ ἴο ἴθι ἴῃ ἴοο ρστϑαῖ ἃ ἄδρτεδ ἃ 
δηςγαὶ ἀδϑῖρη, δηὰ οἵ ἴπι5 αἰνοτιης 
αἰϊοποη τότ τΠ ΘΓ πα Ἰντάτι4] ρΘου] Ατι- 
1165, 1 τη κβ ἢ σοχγθοΐηθ55 (ῃ6 τηοβῖ 
᾿τηροτίδηϊς δ]θηθηΐ ΠΟ [ΠΟΥ Πᾶνα ἰὴ 
οσοιημήο, ἢ ΕἸγϑὶ ΕΡ 5116 ἴο ΤιτοτῆΥ 
δὰ τῃῇ6 Ερίβιὶς ἴο ΤιΙΐ5 σα, ἱπάθδὰ, 
ΤΟΔΊΏΪΥ σοηοογηθα ΜΠ ἸηβιγασίΙοη5. δηά 
Θχῃοσίδιίοης ἴο ἴῃοβθ αἰβοῖρ]ε5 οὗ τῃ8 
ΑΡοϑβῖ]ς τεϑρεοίϊηρ {πεῖν ἀσί165 ἃ5. ὀνοῖ- 
866 15 οὔ [ἢ6 ἴνοὸ (πυτοῦθϑ σομηητοά ἴο 
16 οἤδτρα, δὰ ψἢ δάνϊος δηά πᾶτη- 
ἴῃ ἴῃ νιον οὗ ἴΠῃ6 5ρεοῖδὶ ἀδῆρετβ ΠΟΥ 
νου πᾶνε ἴο τηθοῖ. Βυῖϊ ἴῃ6 ϑεοοοηά 
ἘΡΙ5116 ἴο Τιπιοΐῃυ ϑίδγίβ ἴτοπὶ ΙΏΟΓΕ 
Ῥειβοῦδὶ σοῃϑι ἀγα !0ῃ 8, ἃηἀ 15 ἴῃ ἃ (ὯΣ 
δτοαῖου ἄσστεα οοουρίεα Ὀγ ἴῃς. ΤῊΣ 
ΑΡοβῖὶς ψτῖῖοα 1 Ώ}]16 μά θσ Ἱπρ τ βοη- 
τθηῖ δὲ Εομῃς, δηά ἴῃ δχρϑοίδίοῃ οἵ 
Ἰπλτ δ ηΐ πηασίγτάοιῃ. “1 δὴ ον," ἢδ 
ΒΑΥ͂5, “ΤΕΔΑῪ ἴο Ὀ6 οἴετεά, δηά ἴῃς Πτηδ 
οὗ ὯΥ ἀδρασχίυσε 15 δὲ παηά. 1 ἤἢδᾶνςε 
ἴουρῃξ 4 ροοά ἔἤρῃϊ; 1 αᾶνε δηϊϑηθά 
ΤΥ οσουζϑα; [ ἤανα Καρὶ ἴδε ἰδ" 
(2 Τίμα. ἵν. 6, 7). [Ἃπ ἃ ἴοῃες οὗ ἄδθερ 
ΘΙΩΟΓΟΏ, Ὡδίυσαὶ ἰῷ δ Οἢ αἰγουτηβίδῃς 65, 
ϑῖ, Ῥὺὶ νυῖῖεβ ἴο Τιπιοῖῃγ, δα γαδί 
ἢϊτη, 16 ροβϑιῦϊθ, ἴο οοπῆς ἴο ἢϊπὶ 500} ; 
Δα Οσοδϑιοὴ 15 [ἀΚθὴ ἴο δα άσγθϑϑ ἴο ἢϊπὶ 
5ΟΠΊ6 δαγηδϑί Ἔχῃοτζίδ[οἡ8 ἴπαϊ ἢδ Ξῃου]ὰ 
Ὁς κ5ἰδάΐαρτ 'ὰῺ τῇς ἔα, δηὰ 14] 815 
σοοῦσοα Κα τῆς ΑΡροβίϊς Ὠἰηβο!ς, Βυϊῖ 

1ὴ6 ἀυῖ!ε5 νηοῦ ΤΙΠΊΟΪΩΥ ἢ845 ἴο ἀ15- 
σμασρα ἴῃ [ἢ15 σΟΌΣΘΘ ἃ16 ἴποβε οὗ ἃ 
οἤϊοῖ ραϑῖου ; ἴπεὸ Αροϑῖίε 15 ἴῃ ἰεά ἴο 
ἀϊγεοῖ ἢ15 δᾶάνιοθ ἴἢ γύδαῖ πηθᾶϑιγθ ἴο 
1656 Θρδοῖαὶ ἀπίι65; δηὰ 80 ἔα 1ῃ8 
ἘΡΙβΈ]6 σαϑουα Ὁ]65 [Π6 οΟἴΠΟΙ ἴπγο. 

[1 5δῃου]ά, ᾿Ἰπάδϑα, Ὀ6 Ὀοτγηδ ἴῃ ωγηά, 
βίηςς ἴῃς δεῖ ἢᾶ5 σοῃϑ ΘΓ ]6 ψνεῖρῆϊ ἴῃ 
ἜΘΌΤΩΔΕΙΡ 50πὶῈ οὗ ἴῃς ρθου δ γ1165 οὗ 
ἴῃ656 ἘΡΙβί1ε5, [ῃδϊ [ΠΥ ἃγὰ ρθίβομαὶ ἃ5 
Μ6]1 28 ραϑβίοσαὶ, αἰ βδσιηρ ἴῃ [ἢ15 γαϑῃθοῖ 
ἴτουι 8}} 16 οἴμοι ΕΡιβί[65. οὗ ὅ8ι. Ῥαι] 
δχοθρῖ ἴῃς ὈΠεῖ οὴς δαάγαββθα ἴο Ῥἢ1]16- 
ΤΟ ΟἿ ἃ β5ρ6614] οσσδβϑίοῃ. Βιιῖ 50 [Ὁ ἃ5 
{ΠΥ ᾶτα σοῃοοτηδά ἢ [ἢ 6 ρσοηογαὶ ἰῃ- 
τοσϑϑβῖϑ οὗ [6 σδυτοῇ, ᾿ἴ 15 ψ ἢ τῆ6 ἀπ 165 
οὗ ραϑίοσβ ἴπαὶ [ΠΥ ἀεα]ὶ ; δῃά [ἴ 15 1"- 
ΡῬοϑβϑβιΌ]6 ἴο ονούγαῖθ [Π6ῚΓ ἱπηροτίδησα ἴῃ 
[15 τεβρεοῖ. Τῆς ϑβεοοδὰ ΕρίϑβιΪϊα ἴο 
Τιμοίῃγ, ἱπάδεά, τουξὶ Ὀ6 τερατάθα, 895 
6 5041} 566, ἃ5 ἴῃς ]αϑδὲ Καόνῃ νππΠηρ 
οὗ ϑῖι. Ῥαὺὶ] Ὀείογε ἢ15 τηδγίγσάοτῃ, δηά 
ἴῃ ἴμαὶ τοραγα δίοῃθ ροβ8655685 81} ἰη(ΦΏ56 
δηά υπΐαις Ἰμίοτγοσι, Βιϊΐ ίοσ [6 ρεποσαὶ 
συϊάδπος οὗ ἴπὸ ΟΒυτοῦ ἴμ6Γα 15 ϑοτηδ- 
τηϊης 5111 τότε ὑτδοίοιιβ 1} ἰδ Γι ΟἢΦ 
Ρτοτηρίεα Ὀγ ἴπε τηδίυγεα τνιιβάου οὗ ἴῃ 6 
Αροϑῖϊς, δηὰ δά ἀγθϑϑϑὰ ἴο ἢϊ5 τηοϑβὶ πιϑῖθα 
(Ο]] ον  β, τεϑρεοιίηρ ἴῃ 6 ΤΩΔΏΠΘΤ ἰὴ ΠΟ ἢ 
(ὩΟΥ σῃουϊὰ ““Ὀεῆανε {πουηβεῖνοβ," 85 
Ῥαϑίουβ, “ἴῃ ἴῃς μους οὗ σοάἢ" (: Τίπι. 
Ὧ1, 15). [τ σψουϊὰ, ἰμάθϑά, ἤανα Ὀδθῃ 
βίτδηρε δηὰᾶ υπίοττππδῖο 1 νὰ μδα Ὀεθη 
Ιεῖ ψιηουϊ βοῆς βυοῃ συϊάδλησο, Της 
οἴμεσ ΕΡ 531165 δῇἤογαά υ8 411 Ὡθ6 6 ἢ] ἴη- 
ΒΠΠΟΌΟΩ τοϑροοῖης ἰῃ6 στοαὶ ἀορτηδῖς 
(τυϊἢ5 οὗ ΟὨγϑ ΔΉ Υ, δὰ ἴῃ6 οἰϊοῖ 
Ῥοϊηῖβ οὗ (γϑδη ποῦ ]8β. Βαυῖ ταϑρθοῖ- 
ἴῃ ἴῃς ῥγδοῦοδὶ οσρδῃϊϑαῖου δῃὰ ρονθτι- 
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τηθηΐ οὗ ἰῃς (Ἰτοῃ, (6 Υ ΓαΓΏΙ5ἢ ΟἿΪΥ 1ἢ- 
οἰάδηίαὶ Πηἴ5. ΤῊΣ ἀΘἤΟΙΘΠΟΥ ἰ5 Βα ρρ] δα 
ὉΥ {π656 ἴπγεθ ΕΡιβῖ]65, ὙΠΘΥ ννεῖα 
γυτιτῖ6η, ἃ5 Μ1Π ὕὉ6 σἤονῃι, ΠΘΑΥ (ἢ6 οἷοβα 
οὗ ἴῃὴ6 Αροβιῖϊ6 85 σδύθοῦ, ἤθη ἢ νγᾶ5 
Ῥδσοπιϊηρ ὨΘΟΘΘΒΑΤΥ ἴοσ ἢϊπὶ ἴο ῥγονιθ 
ίος ἴὴῆς ἀπὸ ρονοτγητηθηῖ, δἴϊοσ ἢθ 5ῃοι]ὰ 
ἢανς ραββθα νναυ, οὗ ([ἢ6 (ῃυτγοῆες ἢς 
Ὠαὰ ἰουμάςεα, Βτιεῖ ἂ5 ἴΏΕΥ ἂσα. {ΠῈῪ 
αῇοτγαά ἃ οἰθαγ ἰηϑιρῃς Ἰηἴο [ἢ6 ῬΧΏΓΙΡ]65 
Ὀγ ΠΟ Ὧδ νγὰ5 συ!άεά, δηὰ {πον ρῖνα 
δάνϊ!οθ ΨΠΏΙΟἢ Ἰῃ 41} ἀρθ58 οὗ ἴῃς (ῃυσοῇ 
Ὧᾶὰ5 Ὀξδέῃ δοοορίθα 8ἃ5 ἴῃ Αροβίοϊιο 
βἰαηἀατά οἵ ραϑβίζογαὶ ἀυῖγ, 

Τῆς ροϊηῖ ΜὨ]Οἢ οἸαίτη5 ΟἿἷἵ ἄγϑὶ δἰΐθη- 
ΠΟῺ 15 ἴῃ6 ραηογαὶ δηα ππῃεϑιταίηρ δο- 
σαρίδῃςε οὗ ἴΠ656 ΕΡί51165 Ὁγ τὴ6 σῃυτςῇ, 
το ἴῃς ἂρ οὗ ἴῆς. Αροϑβίοϊις Ἐδίμευβ. 
Ιὴ τῇς Ερίβι]α οὗ 8ῖ, (]δηδηΐ οἵ Ἐσοπο, 
{Π6Υ6 ἃ16 56 ν 6 Γ8] δχργθϑϑίοηβ ΜΏΙΟΝ 1ἴ 15 
πδίυγαὶ ἴο Ταρασζα 8ἃ5 δί ἰεαϑί δ] } 5] 5. ἴο 
1η6 ἰληρυαρα οὗ ἴἢ65ε ΕΡΙΊ51165, 1 ποΐ ἃ5 
δοῖυ4] σαυοίατοηβ. ἔγοπι ἴθ, Τῇυβ ἰπ 
Γῇ. 2 81, Ο(Ἰβιηβηῖ βᾶγ5, “γε σερβηϊδα ἠοῖ 
οὗ Δῇγ ΜΜ6}} ἀοϊηρ, Ὀὰϊ Μεγ γέααάν μρι0 
συ} σοοραΐ τοογὰ "----ῶᾶῃι Ἔχ ργαϑϑίοη Ψῃ]Οἢ 
Οσουγθ ἴῃ ΤΙΣ, 1. στ. [Ιὰ (ἢ. γ. οὗ 81. 
(Ἰεπιθηΐῖ, ἴ[η6 ννογάς “"Ἰδῖ τι 5866 ψγῆδὶ ἰς 
ξοοά δηὰ ψνηδὶ 15 ρ]θαβδαηΐ δηὰ ψῇημρί 15 
Δοσδρίδυϊα ἴθ [6 5ι5ῃϊ οὗ τη βαΐ πηιδάθ 
5 ΤΘΟΔῚ] τ ΤΊπι. ν. 4. 850 [6 δχρτθϑ- 
βίου ((ἢ. χχῖχ. 1), “1μεὶ ᾧ5 {πογϑίοσο 
ΔΡΡΙΤΟΔΟΝ [}1ΠῈ 1ῃ ΠΟ]1]η655 οὗ 5ουΐ, ᾿πιης 
ὮΡ Ρυτα δπὰ υηάθῆϊεα ἤδηᾶβ υηΐο ἢϊπι,᾽" 
ΤΟ α]}ς σ᾿ Τίπ). 11. 8. ΑΑ δἰ] 8]] 5] οὴ 
ῬΟΙΠΔΡ5 15 ἴῃ ἴῃ6. ρῆσαβα “ Κιηρ οὗ τῆς 
αρ65᾽ ((Π.Ἰχὶ.), οὔ νι ἢ (ἢ ΟὨΪγ Ἰηβίδπος 
ἴῃ ἴῇς Νοὺν Τεϑίδιηθηϊ (ἃ νᾶτίουβ γεδάϊης 
ἴΪῃΏ Ἀδν, χν, 2 ὀχοδρῖίθα), 15 ἴῃ τ Τίμ. 
1. 17, ἰῃΠουρῇ ἰἴ Α5οὸ οσουγϑ ἴῃ ἴῃς ΠΧΧ. 
(Τοῦις χη, 6, 10.) [τ 15 οὐβεγνθὰ γ΄ 
Μ. Ἀδηδη πὶ 51, (Ἰθηθης 5 τι56 οὗ ἴῃ 6 
ΜΟΙΓΩ ἀνάλυσις ἴῃ ἴῃ6 56η56 οὗ ἀδαδίῃ 
ΒΘ6Π5 ἴο Ὀ6 Ὧῃ δ] 5] 0η (ο 2 ΤΙπ,. ἱν. 6. 
Ἧς τπιηΚ5 ἴῃς ἘΡΙ51165 ἰογρβά, θαϊ φυοία5 
[Π15 ρῆταθθ 1ὴ βϑυρροτῖί οὗ ἃ ϑβυρραβίίοη 
[ῃαἴ ἴῃ6 ἰοῖρεσ δά ἴῃ ἢϊ5 δηᾶβ βοιηδ 
δυϊπθητὶς Ἰδιῖεσβ οὗ δῖ, Ῥαυ, Ηδ δάπιϊῖς 
τῃδι ἴθ γα ἀγα ΟἴΠΘῚ σοβειη  δηςσα5 οὗ εἐχ- 
Ῥτδβϑίοῃ θεία της ΕΡΊ 5116 οὔϑι. ΟἸθιηθηῖ 
8Δη6 οὔτ τῆχαα, θυϊ ἢΘ δοσουηίϑ ἴοσ {ΠΤ Οἡ 
[ηΠ6 δι ρροϑιοη ταὶ 1η6 ἴνο δυΐϊοτβ 
Ὀοττονθαὰ τοῦθ ἴἢ6 βᾶπὶθ βοιτοθ---ἰῃ6 
ἱανουτγιΐα ἰδησιαρε οὔ ῃς Ομυχσοῇ οἵ ΕοσΩθ, 

. Ζ᾿ ἶἴριίμε εἀνόβέρνριδ, νοίξ, ΡΡ. 95-οό, εά. 1870. 
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ΤΠεος αἰϊυϑίοηὴς ἄσσον [ῃ6 ποτα 
αἰϊδητοη Ὀδοδυβα δῖ, (Ἰεπιθηΐ 45 ἃ πιὶς 
ΤΑ Κ65 ὯῸ ἴοπηδὶ αιοίϊδ!οη ἴτοτα [Π6 
Βοοῖκβ οὗ (ῆς Νεαν Ταςιαπηθηῖ, δηὰ α]ς0 
οἢ δοοουηΐ οὗ [6 ΡδΥβοῦδὶ σῃαγδοῖοσ οὗ 
1η6 ΕΡΙ51|165. [{ πουἹὰ θὲ ΟὨΪΥ παῖυγχαϊ 
τηδἱ Ἰειίοτβ δα ἀγοϑϑθά, ψ ἢ ἃ βρεςοὶα] διὰ 
ῬΘΙΒΟΩΔ] οὐ]εοῖ, ἴο ἴννο ἀϊϑοιρὶος5 οὗ δὲ 
Ῥὰὶ] βῃουϊα γχϑίδίῃ {ΠΕΣ τῆοσο ργινδῖα 
ΟἸΔΙΔΟΙΘΙ Ὁ 5οπ)6 {{π|6, δῃὰ 5ῃμουϊὰ αἱ 
ΔΩΥ͂ ΓΙαῖΐα Ὀ6 ᾿ΙΟΏΡΟΓ ἰῃ δϑϑυπιηρ τἢς 
ΒΕ ΠΘΓΑΙΥ δυϊποσγιίδενα ροϑιιο οὗ τῆοσα 
ῬυῦΪ. ἀοσυπιοηῖθ. [Ιἴ 15 δι Κίηρ, ἴἢ- 
ἀςερά, ἰῃαϊ οηθ οὗ ἴπ6 φαγὶ δοὶ δπα πιοβῖ 
ἀϊδεηςί τοίδγθησθϑ 6 πᾶνε ἴο [ἢ 6πΠὶ 15 1π 
ἴπΠ6 Ἰειῖογ οὗ δὴ Αροβίοϊις Ἐδίμοσ, 581. 
Ῥοϊγοαῦρ, ὴο νψὰβϑ ἃ Βιβδῆορ οἵ ἃ 
ΟΠυτοὴ οοηίίριοιβ ἴο (πὶ οἵ ΕΡΆδβιι5, 
ΟΥΟΥ ΨΜΏΙΟΙΠ ΤΙΠΟΙΏΥ ρῥτγοϑι θὰ. [Ι͂ἢ δῖ. 
ῬοΪγοΔΙΡ᾿ 5 ΕΡιβθ ἴο {16 ῬΆΠΙΡΡίΔη5 
τῆ 6 41} δῖ οη δ, σογίαιη οὐ Ῥσοῦῦϊε, τὸ {Π6 
Ῥαβίοσαὶ ΕἸ ριϑίΐθς. δῖ στῇογθ ὨΕΠΊΘΓΟΙΙ5 
[Δ ἴο Δὴγ οἴμετ Ῥδυΐης ψτιηρ5, δηά 
{ΠΕῚΘ 15 ΟΩΘ6 50 ὉὈΠΙ,ΙϑίΑ ΚΑ] ἃ5 ἴο ὃς 
δοκπον]εαρεα ὈΥ͂ Ἔνθῃ ἴΠ6 τηοϑβῖ βοθρίοδὶ 
οτο5.} [ΙὼῚ ἴῃς 41ἢ σμαρῖεσγ οὗ τδαὶ 
ἘΡΙΊ5116 ἢ6 5αγϑβ, “" Βυΐῖ ἴῃς ἴονε οὗ ΠἸΟΠΕΥ͂ 
15. ἴῆ6 Ὀεριηηϊηρ οὗ 4}} εν]5. Καυονίι 
{πογείοστα (δαὶ γννα ὈὉτουρσῃϊ ποιῃίηρσ Ἰηῖο 
186 νου], δηα τἴπδὶ ὩΘΙΠΘΙ σΔἢ νὰ ΟΔΙΤῪ 
Δηγτρ οὐἵ, Ιδῖ ἃκ5 ἅγηὶ οὐτβαεῖνες ἢ 
ἴῃ6 ἀττὴ5 οὗ τιφῃϊθουβηθ55 "---ὰ ἀϊδίηςι 
Θοθο οι ΤΊπ,. νὶ. το, 7. Τῆς ΟὈ] ΘΟ. ΟῺ 5 
ΤαὶΘΘα δραϊηβῖ [ἢ6 δας ΘηΓςΟ γ οἵ 81. ΡοΪγ- 
ΟΔΙΡ᾿ 5 ἰδίου ἀγα ᾿0.51]γ ἀἸδτ Ἰσϑεαὰ Ὀν ΖΑ ἢ πη 
8ἃ5 ἴοο ὈΠΙΘΑΞΘΟΏΔΌΪ6 ἴοὸ Ὁδ ἀἰϊβοιιοοά, ἰῃ 
186 ίδοε οὗ ἴῃς ἰθϑΕ  ΠΟΩΥ ὈοΓηΘ ἴο ᾿ἴ ὈΥ 
5: ῬοΪγοδγρ᾽ 5 οὕνῃ αἸ5ΟΡ]6, 51. [τεῆδοι5. 
10 15, ᾿ροσθουοσ, ορδογνοα Ὁ ἃ ἤοϑί]α 
οττς ἢ τῃαῖ τὰ ἘΡιβῖ]Ὲ οὗ ρῃαΐιυς ἴο 
σὲ, ῬΟΙΪΥΟΑΙΡ ἢ45 [6 τηοβί βίπκιηρ Ροϊηῖβ 
οὗ σοπηδχίοῃ ἢ {Π6 ϑεοοημα Ερι516 ἴο 
Τιπιοῖηγ. Ῥαβϑίηρ ἴο ἴῃ6 ττιίοῦα ἱπγπ6- 
ἀϊδῖεὶγ συ θοαυεηῖ ἴο ἴῃ6 Αροβίοϊϊς ἂρϑ, 
νὰ δηα δΙΓΠΟΓ 8] 15] 0η5.  ϑο ἢ 15 
ἘλΛιΒΘὈΙ5᾽5 συοίδ ΠΟ ἴτοπὶ [υδίϊη ΜαΑγίγσ 
(ΗΙϑὲ. Εςς]. 11. 26) οὗ [ἢ ρῆγαβθ, “τἢς 
στθαῖ γηγϑβίοτυ οἵ ροά]η655." ὙὍΠα ΡὮΓΑΞ6, 
πιούθονυοῦ, “ Κηον]θάρα [Δ] Ξεὶν 50 ςδ]] δὰ ἢ 
(1 Τίμλ. ν]. 20) οσουῖβ ἴῇ δὴ δροϑίγαςϊ 
δίνθῃ ὈΥ Ε5ΘΌΜι15, 11}. 22, οὗ ἃ ραβϑαϑθ 

ὃς (ἢ Ῥανί ἄςοη, 7π|γοά, 19 ΔΜ. 7. νοϊ. 11. 159- 

5. ΦῬαίγ. Αροϑβίοϊϊς,᾽ 2 φείς. ᾿᾿. Ῥγοΐρρ. Ὁ. χἰνὶ. 
8 Ῥῇεϊάοτεν, ἰῃ ω“γοϊεείακίοε- διῤεί, ἡ. 816, 

οἁ, 1872. 
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οὗ Ἡδροβῖρρυ5. Μδϑηγ ντιίετϑ, ἱποϊυάιηρ 
ΒΔΓ, ἂῦὸ οὗ ορ!ηϊοῇ (πὶ Ευβοθιὰς5 ἑουπα 
[Π15 Ρἤγαβθ ἢ Ηρ βρρυβ ; δῃα ΕΘ ΌΙ5 
σογίδιη]Υ. τυτιῖθβ ἃ5 1ἢ, ψιμουϊ [οττηδὶ 
αυοϊαιοη, μ6 ἀδϑιγθα ἴο σεργοάυπςς ἴΠμ6 
ψοτὰς οὗ Ἡδρεβῖρρυθ. Βυῖ τῃς ροϊπῖ, 
του ρἢ Ἰηϊεγθϑιίηρ, δαάτης οὗ αἰδβρυίθ, 
δηὰ περ ποῖ ὃ6 ρῥγεββεά, Ὑπεοῖα 
15. ἃ αἷθαῦ αιοίατίοη ὉῪ ΤὨΘΟΡὮΙΪ5 οὗ 
Απίοοι (Δ. Αὐυἷο], 11. 14), ατα ἢ6 
βᾶγ5 ἴῃαΐϊ τῃ6 ἀϊνίῃς ᾿ογὰ (ὁ θεῖος λόγος) 
Ι45. τις ὈΓΑῪ ῸΣ τυ ]εῖβ δηΐ δυςπου 65, 
[παῖ να ΤΔΥῪ να ἃ αἰδοῖ Δη4 ρϑδοοδῦϊα 
16, Βυΐ τ[ῃ6 ποχὶ δυϊμουῦν ἴο θὲ αυοϊεὰ 
ΤΩΔΥ Μ6]1] Ὀ6 ἀδοηηςά, οὐ [Π]5, ἃ5 Οἢ 80 
ΤΩΔῺΥ ΟΠοΓ οἵ ἴῃς σατγά!ηα] αι ΘΠ ΟΏ 5. οὗ 
ΘΑΥΪΥ σΠυτΟἢ ΠΙΒίΟΤΥ, ἴο θὲ ἀδοϊδῖνθ. 81. 
Ισϑῆφουβ, ἴῃ6 αἰδοῖρὶς οὗ δι. ῬοΪγοΔΙΡ, 
αυοΐδ5. {π6 ἴἤχεε ΕΡρ ϑῖ]68 δἂ5. ἴπ6 υπα]5- 
Ρυϊζεά ννοτκϑ οὗ 81. Ῥαμ].. Ηδ βδγ58 ἰῇ οὔθ 
Ρίαςε ἴμαὶ 11Ππ5 15 τηθηΠοηθοα ὈΥ Ῥαδιὶ] 
ΦἸὴ (τἢ6 Ἰοίζεῖθ ἴο ΤιπιοῖηγΥ ἢ -- [ἢ 1.5 
αἰτεβίηρ Ὀοῖῃ ἘΡΊ51165 ἴο ΤΙπιοίῃγ (δᾶν. 
Ηδτ. 111. 3, ὃ 2); δηὰ ἢξ αποῖεβ του ἴῃ 6 
ἘΡΙ51|6 ἰο Τιτας, “ Ῥδὰ] 5αϊὰ : Α πηδῇ [πὶ 
15 Δῃ πεσεῖϊς.... ... σε͵εςς " (Ὁ. ὃ 4). Ηδετς 
αραΐϊῃ 6 ἤανα ἴΠ6 [5 ΌΣΩΟΠΥ οἴ ἃ τη ὴΟ 
ψγὰ5 Ὀτοιρμῖ ἋρΡ ὑπᾶθσ ῬοΪγοάτΡ, ἴῃ τἢΘ 
περ ουγῃοοα οὗ ἴῃς σἤυχοῃ ἴο ΠΟΒ6 
ὈΙΒΏΟΡ ἴπ656 Ἰειΐοσς γεγο δἀἀταβϑθά ; δπα 
Ὦ15 ΤΕ. ΤΩΟῺΩΥ τηυϑὲ Ὀ6 τοραταθδα ἃ5 υπ- 
ΔΗΞΘΙΔΌΪΕ ονϊάθησα ἴῃαΐ ΠΟΥ ἡ γα δο- 
οορίθα δ5 ϑῖ. Ρδιυ]} 5 'ῃ [6 ν ΓῪ σοπλτηιη1- 
[165, ἀηὰ ὈΥ ἴῃ6 νεῖν τηθη, ψῇοβα Κηον- 
Ἰεάρε οἵ [Π6 εἰτουτηβίαηςοβ ἴο ψΠΙΟ. (ΠΟΥ 
Τοϊαῖὶα ψουὰ Ὀ6 τῆς πγοβδὲ {γαβονουίηγ. 
Αἴοσ [Π15, [Π6 ταϑοοηγν οὗ Εσο] εϑιδϑίῖςδὶ 
ὙΓΟΙΒ ἴο 1Π6 πὶ 15 ἰτεσυεηΐ αηα τπηΔη]- 
τὰουβ. ΑΙ ἴῆγες Εριϑῖ]ος ἂτ ᾿ἱποϊπά θα 
ἴῃ τὴ6 Μυταίοτίδη (αηοη, δηά ΠΟΥ ἃγὰ 
Θημππλοσγαῖθα Ὁγ Εὐυβεῦιας δηϊοηρ ἴῃς υη- 
ἀϊδρυϊεά ροσίοηβ οὗ ἴῃς Νὰνν Τ δβϑίαπηθηΐ, 

ΤΏΘΙΘ 15 ΟΠΪΥ Οοἠδ Γςεγίαϊῃ δχοθρίοῃ 
ἴο 115 ρθῆδγαὶ δοςσερίδηςθ. Νοῃθ οὗ 
ἴ(η6 ἴἴχες ΕΡΊ51165 ἀστὸ δα πλτἰεὰ Ἰμῖο Μαζ- 
οἱοη᾿β Οδηοῃ, δπὰ ἰἴ ἰ5 ἀουθία} νεῖ 6 Γ 
{Π6 ΕΡΙδι165 ἴο ΤΙπιοῖηΥ νογα τασορη!Ζοα 
Ὁγ Ταίϊδῃ, δῖ. 7Θτοπηδ βᾶγϑ5 ἴῃαΐ δἰ πουρῇ 
Ταίίδη το)θοϊοα 5οπλο οὗ 51. Ραυ]}5 ἘΡ 51165, 
ἢ6 σομῃδιἀεγοά τῆς ἘΡΙ51|6 ἰο Τιΐυ5 “ γε 
»ιαχίγνις αῤοσίοζῥ ῤγοπμρσαρηάαηι, ῥαγυὲ 
2οιάσις ἤαγαδορῖς εὐ αὐἰογμρι, φαΐ ΟἸΤῊ 
ἐῦ ἕμ λας ῥαγίε εογφορζζμγί, ἀσεογέοηεηι." ἢ 

Σ Ἡϊΐοτου., Οσηεσε, ἐπε Ἐ. αα 71 .,) Ῥτοῖορ. ΟΡΡ. 
᾿ νἱῖ, Ρ. 687, δ ΔΙ]ασϑι, 
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Τῆδιὶ ἀπηοηρ ἴῃς ἘΡΙ5Έ16ς τπυ5 το]θοϊοὰ 
ὈΥ Ταϊΐΐδη γαῖα ἴῃ6 ἴΔῸ ἴο ΤΙΠΊΟΙΥ, 15 
ῥτοῦδῦϊα δηουρῇ ; Ὀυζ 15 δοςερίδηςε οὗ 
{τὸ ΕΡΙ5116 το ΤΊῖας ἰ5 τὴ6 τηοϑβῖ σϑγίδιη, 
δηὰ [6 τηοβὶ ἱπιροτίδηϊ, ροϊηΐ ἰῇ ἢ]5 
[5 ΠΟΥ. Α5 Ταΐδη αἰθα δρουϊ 170 
Α.Ὁ., (Ὠε δεῖ οὗ (ἢ6 ΕΡΙΊ5116ς θείηρ' [8 
σοζοὰ ὈΥ ἢϊὰ ψου]Ἱὰ 5θοπὶ οὗἉ 1156] 
δνϊάδηςε οὗἉ [ΠΕῚΓ Πανίηρ Δοαυ γοα ροποταὶ 
Δ. ΠΟΙ Ὀείοτε ἴπ6 τἹα6]6 οἵ [πΠ6 βεςοηά 
σοηΐυτγ. Βιιϊΐ ἴἢ656 δηὰ οἴδμεγ Πϑυείιοβ, 
ὈγΥ ψΠΟΠῚ, 45 (Ἰοπηθηΐ οὗ ΑἸθχδηάτγια 54 γ5, 
(ϑίσοτῃ. 11. οἢ. 11) οὔὖγ Εριϑιϊες ψγεγα στε- 
Ἰεςῖεα ἴῃ [ῃ6 βϑοοοηὰ σδηΐυτγν, τορτγοβθηϊοὰ 
ΘΙΤΌΙΒ Οὗ [Π6 ΝΟΤῪ βαπὴ6 Ὠδίυγα 5 ἴῃ056 
δραϊησὶ νὨΙΟΝ 81. Ρδυ] 5 Ἔχ ποσί: 005 ΔΓ6 
ἀϊτγεςοϊοα, δηὰᾶ ἴἤθισ τοῦ 54] ἴο δάσηϊ {61 
βίδη 5 οἡ [6 βϑᾶ 6 σου ηα 85 [ΘΓ γαρυαι- 
δἴίοῃ οὗ [ἢ ἀοσίγης δηά δυϊ ΠΟΙ οὗ [ἢ 6 
Ομυτοῆ. Μάδσοίοῃ ννὰ5 γεϑίγσαιϊηθά ὈΥ̓͂ ὯῸ 
ΒΟΓΌΡΙες. ἤοπι σαι |ΔῸ Πρ τη 6 ΘοΙρίαγοβ 
ἴο Ὀτηρ ἴποιῃ ἰηῖο δοσογάδησς ψ ἢ Ὠϊς 
ϑυβίθιῃ ὁ { ͵ῦαϑ δἴ 9Π6 {ΠΠῚ6 Ἰτηαρίηδα μα 
[Π6͵6 νὰ 5 506 Ὀ4515 [ογ ἴῃ 6 ϑιρροβιοη 
οὗ Ὠϊ5 μανιηρ ροϑβϑεϑϑθά δῇ ΟΠΡΊηδ] ρΌ9- 
ρ6.. Νον, πονανοῦ, οὐ Πς5 οὗ 4}1 Ξοῇοο 5 
δοκπον)εάρεο ἴη4ἴ Ματζοίοη νψοσκοα οἡ 8ῖ. 
κε 5 οΞρε], οσυζηρ οὐἱ ἔγοπὶ 1ἴ ἀν οῖγ- 
(Ὠϊὴρ τῆαῖ αἰδογθαάϊ6α ἢ18 ϑγβίθηηῃ. 68 
σΔηποῖ ΒΌΡΡΟΞΒΘ ἴῃαῖ 50 ΔΙὈΙΓΓΑΣΥ ἃ ΟΥ̓ Ο 
οουὐἱά πανα δοθῆ ἀδρθαιτοά ὉΥ ΔὴγῪ 
ΒΟΓΌΆΡ]65. ἰγοῦὶ ἀθα!ηρ ἴῃ ἴἢ6 54ΠΊ6 ΑΥ 
ψ ἢ δῖ. Ῥαυϊΐς ΕΡριϑῖϊεβ. ὍΤθεῖε ἅττα 
Ῥᾶββᾶρδα ἰὴ ἴῃς Ῥαβίοσαὶ ΕΡ)51165 Ὡς ἢ, 
ΟὨ 5 ῬΓΏΟΙΡΪΙΘ65, ἢ6 σουὰ ποῖ Ρὰῖ αευϊ 
ουΐ, δηά τποτγοίοστα ἢ15 δχοιβϑίοη5 ἤσονθ 
Ὠοιῃϊπρ Ὀυϊ ΠΙ5 οὐγῃ νἱθνβ. {15 5] 6 ησς 
οοὐἹἱὰ Ὀ6 ΚΟ ἃ5 ΔΩΥ ἱπαϊοδθοη (δδΐ 
τῆς Ἐριβίίες ψεσο οὶ Κῆονῃ ἴῃ ἢΪ5 
ἅπη6, ἴ τμῆϊ δῇοσγά δνιάσηοθ ὙΠΙΟἢ 
νου ἄδβεγνα σοηδιἀοσαϊίοη. Βα τη [ῃ6 
ίαςο οὗ 1ῃ6 [65 ΠΟ Π165 6 ἤανα δή ιοσά, 
δηὰ οὗ (6 ἔαςοϊ ἴῃαῖ ἴῃς ἘΡΙβ|65 νεῖ 
οὐ ἰς]Ζοα Ὀγ Τακίδη 85 δι ϊποπ θϑε ἢ 
ΠΟ ἢΘ δά ἴο ἀ64], 1 15 ἸΤΩΡΟΒΚΙ Ὁ] 
ἴο δοοουηΐ ἴᾷ [Π]|5 ΨΑΥ (ογ Μαγζοϊοη᾿β 
οτηϊδϑίοῃ οὗ ἴδῃ. [Ι{ ᾿λιϑῖ τΠοτγθίοσε Ὀ6 
βου θα ἴο ἢῚ5 ρδου ΔΓ νίοννβ, ἀπα ἴο τῃ 6 
ΔΙΡΊΓΑΣΙΏ655 ἢ το ἢδ οὐδ δηά 
σαγνεά ἴῃ6 ϑοπρίυγος ἴο 156 ΡΌΓΡΟΒΘ. 
[1 οσδα5865, αἵ 4}1] Ἔνθηΐβ, ἴο Ὀ6 πραγ 4] 
[Θ5ὈΓΊΟΠΙΥ͂. 

Τῆς τοϑυϊτ 15 ἴα 6 ἤᾶνα ἃ οοῆ- 
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τἰππουβ ἐμαί οἵ [65 ΠΟ ΩΥ, ἴγοτῃ ἴῃ 6 {{Π|6 
οἵ 81. Ροϊγολτρ ἀονγαναγάβ, ἴο ἴῃ 6 δυῖπεη- 
το γ οὗὁἩ ἴμε5ε Εριβῖ]θ5. ᾿υπηρ 4}} ἴῃ6 
σοηίπ65 ψὨΙΟἢ [ο]]οοά, {ΠΕΥ ἤᾶνα σοπ,- 
τηδηἀρα {πειηβοῖνοβ ἴο τε (Ὠτιβιδη σοη- 
80ΙΊδῆςα, δης ἴο ἴῃς ὄχρεγθῆςς οὗ (ἢ χ5- 
ὕλη ραβίοτβ.---οὐ Ὀίβῃορβ, ρῦϊδϑῖβ δὰ 
ἀδαςσοῃ5---5 Ἔχῃιδιπρ ἃ {ταϊγ ΑΡροβίο]!ς 
τηοάεὶ οἵ ραβίογαὶ ἀιίιεϑ, δἀπὰ 885 ἴῃ 
τποτουρἢ ΠΑΙΊΟΩΥ 1 [6 5ρὶπὶ οὗ 5. 
Ῥαι]. ὙΠεῖς ἰ5, ρεῖμαρθ, ἃ θοῦ δΓ 
ψοῖρῃς ἴο Ὀ6 δἰἰδοῃθα ἴθ ἴη6 ῥγεβεῃΐ 
ἰηϑίδηςα (ὁ [Π1]5 σοηβεηΐῖ οὗ ᾿δϑ. ΠΟ ΠΥ. 
Ατρυπχεπίαιῖνς ΕΡρίβι]ε5, ἀδαὶρ σ πῃ 
Ὠἰϊρῃ ροϊηΐῖβ οὗ ἀοοίγηθ, ἂῖθ ἴἢΏ ϑοῖὴβ 
ταθάκυγε Ὀεγοπὰ τὰ6 Ἰυάρτηοῃϊ οὗ οτγαϊ- 
ΠΑΙ͂ ΟἸγβδη δχρεσθῆοθ. Ἀ5 Ἴοῦ- 
σογηθα την ΜΙ πιδίίεγβ οὗ γονθ δί!οῃ, 
[ΠΥ πηυδὲ ἴῃ ἃ ρτεαῖ ἀερτεα Ὀ6 δοςεριεά 
οὐ Δυϊμογῖγ. Βαυῖ (πῃ (μπβῦδη Οῃυτγοῇ 
αἴ ἰαῖρα ἰ5 ποῖ ἱποοτηρείβηϊ ἴο ΔρΡΓε- 
αἰαῖ τῇ6 νἱιϑάοταυ, δῃὰ [Ἃῃ6 δροβίο]ις 
ἴομα δηὰ ἰθηροσ, οἵ ργδοῦςδ] αἰ ΓΕ ΠΟἢ5 
οα Ρυθ]ς. νοσβἢρ, οα ἴΠ6 4ιδ πο δ  Οἢ 5 
ται ϑιῖα ἴοσ Βοϊαϊηρ οβῖςβθ, σεϑρεοῖηρ 
τῆς σοπήποϊς οὗ ρᾶϑίουβ ἰοΑΓ 5 νΔΙΊΟΊΙ5 
οἶα5565 ἰὰ ἴῃ ΟΠ βίη ΟοΙ ΠΥ, 
τοννατάβ πιῇ δηὰ μψοθθῃ, οἷά δπά 
γουηρ, δηὰ οὐ ἴῃς τεβρθοῖΐνε ἀπι65 
οἵ τῇς νᾶῇοι5 ταϊδίοηβ οὗ 116. [ἢ 
ΑΙ 1Π656 ροϊηῖβ ἴπ6 ΕΡ 5.165 πᾶνε τοοϊβα 
{ποηλβεῖνοβ ἴῃ ἴῃ6 τενεσοηῖ δἤεοποη οὗ 
4}1 ἴῃς ϑιιοσαϑϑῖνα ρϑησγαίίουβ οἵ (ἢγ5- 
τἰΔη5 ; δῃά 1 ουρῆϊτ ἴο ὃ6 δοκηον)εαροα 
[πῖ Δῃ ᾿ἰπατηθη56 ργοϑυτγηρτίοη 15 ἴἢι15 θϑίδ- 
ὈΠ5ιδὰ ἴῃ {πεῖν ίανουσ [115 δὴ οἤξησθ 
ἴο σΟΙΏΠΔΟΏ 56 Π86, 85 ΜῈ] 45 ἴο 41} (θην, 
οὗ ῥτγορτίβιυ, ἴοσ ἃ βοερῖίσαὶ ψηΐοτ ἢ ἴο 
Θρεὰκ οἵ “16 ροϊῃι ]οβθηθ85." οὗ [Π6 
ἀιτοοῖοηβ ἴο Τιΐι5, 885 σεπάθπηρ ἴΠθΙῺ 
« 4}} Ὀὰϊ ποιίῃ]655 ἴο 83 δνυδῃρο] δι," ἴο 
5ΔΥ τῆι "“τηοβὲ οὗ ἴῃ δχῃουδίοῃβ " ἴἢ 
τ[ὴ6 ϑεοομά ἘΕΡίβιΪα ἴο ΤΙπΊΟΙΥ “8ἅ1Ὲ 
ΠΟΙΩΠΊΟΏΡΪΔΟΘ," ΟΥἩ ἴο ἀδβογιθα “τῆς ρετ- 
ναΐίης 5ρι" οὗ 4]1 ἴἤγεα Εριϑῖ]ῖε5. 85 
“ Δἴ, 80 θοσ, βθῆβιῦϊα, ψθμουΐϊ νρουτ, 
Ροϊηΐϊ, ἀδρίἢ, οτ 5ρί τιτιαὶ τσ μη 655, Νὸ 
ψοῖσῃῖ οδὴ Ὅς αἰϊδοῃεά ἴο (ἢς οΠ Ο 51 
οὗ ἃ τΏδῃ ΨῆΟ οδῃ βρ6αὶς ἴῃ ἴΠ15 αῪ οὗ 
ἀοοσυπιοηῖβ ἩΏΙΟὮ δᾶνα ρῥτοάυςδα 50 66 Ρ 
ΔῺ ᾿πρτγαϑϑίου οὐ ἴῃς ΟΠ ϑιδῃ τηϊηά. 
Οἱ ροϊηΐβ Κ τῃ65ε ἴῃς Ὠϊβίοσιο δῃά 

1 Πανίάςοη, ἤεγοα. ἐο δ, Τ'. (νοὶ. ἰϊ. ΡΡ. 129, 
116, 169). 
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Ἰτεγατν ἰδοὶ οὔ Μ. Ἐδπδῃ δϑοῦγοβ Ὠϊηι 
ἔγολ 80 0 ἢ ριῖοβθ ΕἸΤΟΙΘ, δηάἀ ἢ15 Πιὰδ- 
τρηΐ 8 ρεῖμαρ5 ἴῃς Ὀεϑὲὶ δηπῃάοϊς ἴο 
Β0ἢ ἰδησυαᾶρα 45 Ὦσ. Πᾶν άβοηβ. [ἢ 
“1, ἘἜ ρ|15ςς Ομγέϊεππε, Ρ. 95, μ6 5ΆΥ58, 
“Ομείσμές ῥασεαρσες 42 ἐς ἱγοῖς ἐβίἡγες τομί 
α᾽ αἰδέεμγς τἱ ὀεατες, φμ σι δεμέ 56 ἀορααρ 
οἱ ἐκ πωσεαΐγε παυαΐΐ ῥας ερΐγε ἐές νιαὶπε 
φωείφμες ὀϊ ίείς σμέῤεοιφμες ἄς αι, φυ 
σιωγαϊξ φιςλᾶσεές ἤαῃς :5 φοηβοσίῆοπ 
αῤοςγγῥλε." ΜΝε τὴδὺ ἴαϊε ἰἱ ίοτ σταπίθά 
ἴῺ ἀἰϊφουδϑίηρ ἴΠ6 δυϊῃεηος!ν οὗ ἴῃ 658 
ἘΡΊ 5165, ἴ[ῃατ ψα μάνα ἴο ἀθαὶ ἢ ἀοοσυ- 
τηθηΐῖ ᾿πίθηβοΥ ροπεῖσαῖϊθσα ψ τῆς 
Αροϑίοϊϊὶς βρίτιῖ, δὰ σοπιηθπαϊηρ ἴἢεὶγ 
Δυῖ ποτ ἴο ἴῃς σοηϑαῖθηςε οὗ ἴῃ6 ΟΠυτοὴ 
ὈΥ ἴπ6ὶγ ἱηποσθηΐ ἔοσοθ. 
Νονογί 6 1655, ἴσοτι [ἢ6 σοτητηηοοπλδηῖ 

οὗ τῃ6 ρῥγεϑθηΐ σδηΐζυσυ, [ΠΟΥ ανα Ὀθεη 
(ἢ6 οὈ]δςεὶ οὗ ἃ νϑῃειηδεηΐῖ δηά ρεογϑιϑῖθηϊ 
4558} Ὁ. ἃ βιιοςδϑβίοη οὗ σθπηδῃ Οὐ Πς5, 
δηὰ {ποὶγ δας ΠΟ ΓΟ 15 511] γε οΙ ΘΗ ΠΥ 
σοηίοϑίοα ὈΥ ἴπαϊ β5οῆοοὶ οὗ ντιῖοῖβ 
ΜῃΟ56 δἰΐδοκβ ΟἹ 50 ΤΊΔΩΥ οὗ ἴῃ6 ΟἾΠΕΟΓ 
ὈοοΚκϑ οὔ Νὲν Ταβίδπηθηῖ ἴ ἢα5 Ὀ6Θ πα 
ὨΘΟΘΘΘΑΣΥ ἴο πιοαῖ 1 [15 (ΟΠ ΠΊΘὨ ΔΙ. 
Ιη τἢϊκ Ἰηϑίδηςθ, μούγανοῦ, 851} 41} οἱ ἤθσβ, 
τῆς σοπῃίγονουθυ ἢᾶ5 ὕεξθη διἰϊεηἀεα στ 
ἴῃς δἀνδηϊαρε οἵ οἰυοιϊάδιίηνρ [6 οἰγοππι- 
ΒίΔῃ 065 ἴῃ αιδϑϊίοη, δηά οὗ ῥτοπηοῦπρ ἃ 
τηοτα Υἱνὶα σοταργαβοηβίοη οὗ ἴῃ6 οἢᾶ- 
ΤΔοῖου δηα ροβιθοη οὗἉ ἴῃς ἴἤχες ἘΡΙι51165. 
ΤΠ ΘΥ σοΥδΙΪγ ργοδθηῖ, Ποῖ ΠΊΘΓΟΙΥ ῬΘΟΊ ΑΓ 
οΠασδοιοσιβίιοβ, Ὀι ρθου δῦ αἰ βου Ἐ}65 ; 
δηᾶ [6 γα ᾶσὲ Ὠιβίοσ 4] ροϊηΐβ σομηοοῖρη 
στ [πο πὶ τ ΙΟἢ ἃγὰ ποῖ γεῖ οἰεαγοά τ, 
δᾶ ψὨϊοἢ, τὶ οὐτ ῥρταβθηϊ ἸΠΓΟστη ΔΊ ΟΣ, 
ἍΠ1 ΡῥτγοΟΌΔΌΪΥ τοηλδῖῃ οὔϑοιτα, Βαῖ 
ἙΠΟΙΡῺ ταῦ Ὀς6 τ]δοςαὰ Ὀογοπά ἴῃς τεδοῇ 
οἵ τοαϑοηδῦ]α ἀουδῖ ἴο 1.51} ἃ συΓ6 οοη- 
νἱοϊίοα παῖ Ὲ ροβϑε55 1ἴὴ ἰπ656 Ε ρ 51165 
80 οἵ ἴῃ Ιαϑὶ νψνογάςβ οὗ δὲ Ραυ], ἀπά ἴο 
ΘΏΔΌΪ6 τ15 ἴο ἱπίογργοῖ (Πδτὴ ψ ἢ συβηοϊδηῖ 
Οἰθαγη 655 ἴοσ 41} ργαςίοδὶ ρυγροϑα5. 

Τῆς αἰ ἘΠ υ] 165 ἴῃ αιδβίίοη ἅγὰ ἴἶγοα- 
[ο]Ϊά. [1 15, ἰὴ τὴς ἢγϑὶ ρΐδος, Ἔχ Γο ΟΙ 
ἀϊβίσυϊς, ηοΐ ἴο 54Υ ᾿πῃροβϑιῦ]6, ἴο δηὰ 
ἃ υῖαςα ψη πη [Π6 Ὠἰδίοτγ οὗ δὲ. Ῥαυϊ, ἂς 
τοοοτασδά ἴῃ ἴῆς Αςῖς οὗ τῆς ΑΡοΞ1165, ἔοτ 
1λ6 ἱποϊάδηΐς τη οηδά ἴῃ ἴῃς σουτγϑα οὗ 
ἴ[λ656 ΕΡίΞ1165ς. ΤΏς αυσδίοῃ τΠεγοίοσε 
811565 ὙὙΠΘΊΠΟΙ γὸ ἅτὰ ᾿υπ βεά ἴῃ τείοσπης 
τοῖα ἴο 4 ρεποὰ οὗ ἢϊ5 [πὸ δυ θϑοαιθηϊ ἴοὸ 
(δῖ παιταϊθαὰ Όγ ὅῖ. [μικς, δῃά νησῖδος 
οὐ ἰῃαὶ ϑβυρροϑβιίου {ΠΕΣ σιδιθπι ηἴβ ἃΓΘ 
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Βιαττηοηϊουβ δη( ἢΙβι τ Δ ΠΥ οτγθά 1016. ΤῺ 
1η6 πόχὶ ρΐδοθ ΤΟΥ ἂῖε τηαῦκεαὰ Ὁγ 
Ῥθουϊατιτ6ς5 οὗ ἰδησίιαρο δπα συ ]6, ΙΓ ἢ 
ἴΠδΥ ῬΟ55655 ἴῃ οοτῃπιοη, Ὀὰϊ ψὨΙΟἢ ἀ15- 
τΌηρυ θη ἴΠ6 πὶ ΟἸΘΑΥΥ ἰσυπὶ τῃ6 ΟΙΠΘΓ 
τἔτες στοὺρ5 οἵ δῖ. Ραυ] 5 ΕΡΙι51165β. ΤῈ 
ἴνο Ερίϑι]ιο5 ἴο τῆς ὙΠαϑβαϊοηΐϊδηβ, ἴῃς 
ἔοι ΕΡΊ51165 τσορη!θθα ἃ5 δας θητς ὄνθη 
Ὁγ Βαμῃτ---ἴἰο ἴ[ὴ6 Ἐοπιδηϑ,ἴο ἴῃς (ὐα] δἰ η5, 
δπα τὰς ἵἴνο ἴο ἴῃς (οΥΠΙΠΔΠ5 --- ἀηὰ 
τπιτά]γ, [ΠΕ ἴουτ ΕΡΊ51165 οὔτμα Οδραν!ην --- 
ἴΠο586 ἴο {πΠ6 ΕΡ[ἢ6ϑβίαῃβ, ἴο [6 ( ο]οϑβϑίδῃϑβ, 
ἴο ἴῇ6 ῬΠΠΙΡΡΙΔη5 δηά ἴο Ῥῃηιὶοιηοη--- 
ΘΔΟἢ ΡΤΟῸΡ Πᾶ5 115 σμαγδοίοσιϑίις ἴοης οὗ 
1πουρῆϊ, ἀπά ἴο βδοὴβ δὀχίθηϊ 115 οἤᾶ- 
ΤΑοίοτϑς ἰαγῃ οὗ ἰδηριαρε; δῖ [6 
Ῥαβίοσαὶ ΕΡ βίος βίδηα ἀρατί ἴτοτῃ 4]]} 
ἴῃχεα, πον δηα 5' ΙΚιηρ γογαϑ δηὰ ρῆγαβ65 
οσουτηρ ἴῃ ἴποῃ. 1,ἀ5ῖ]|γ, 41} [ἢγθα 
ἘΡΙβῖ165 σοπίδι ἀδημπησιδίοηβ οὗ σογίδιη 
ἔογιῃβ οἵ α]56 τεδομίηρ ; δηὰ Χἱ 15 αἰ δρεὰ 
[Παἱ τἰῃς Εἴτοῦβ [Ππ|8 ᾿πα!οδιοα τὸ Ιἀθπεςαὶ 
ὙΠῸ βοπθ ψὨϊοἢ ἀρροϑαᾶγεα ἃ ρεῃθγδίοα, 
ΟΥ ἵχο αἴϊοσ ϑι. Ρδυὶ, Ὀυϊ μαᾶὰ ποῖ ὈδΘα 
ἀενοϊορεα ἴῃ [15 ἰδ. τἰπ|6. ΑἋ 51 ΠΔ1]ᾺΓ 
ΟὈ]δοιϊοη ἰ5 Ὀαβθὰά οἡ ἴμε ᾿πάϊοδίοῃς 
αἰοτάδά ἴῃ ἴῇς ΕΡρ 5165 οἵ τ1ῃ6 οτρδῃϊβα- 
το οἵ (ες (μυζοὶ δἱ ἴῃς ἀδῖα [Π6Ὺ οτα 
νυ Πτ6ἢ --ὴ ΟΥΡΔΏΙσΔΟΏ, ᾿ξ 15 Δ]]Θρεα, 
ΠΟ, τρατῖβ ἃ βίαρθ οἵ ἀδνοϊοριηθηῖ 
5} σεαιυδηΐ ἴο ἴΠ6 ΠπιῈ οὗ 81. Ραὰ]. [ἴΙὰ 
ἃ ΜοΙά, 1 15 ἀριιδὰ τῃδῖ ἰῃ6 Ὠϊδιοσιοδὶ, 
[Πη6 ᾿ότάτυ, ἀπά ἴΠ6 σοπίσγονεσϑιαὶ σἤαγδο- 
τοΓιϑῖῖο5 οὗ ἴῃς ἘΡΙ51165 ἂύθ δἰϊκα Ἰπῃοοϊη- 
ΡῬαυῦ]ς ἢ ναὶ 15 Καόν οὗ 81. Ραυὶ] 
δΔηα [15 [[Π168, 

Ουτγ Δῆϑννεῦβ ἴο ἴπ656 ΟὈ]δοῖοη5 ν1]}]} 
Ὁε οὗ ἵνο Κιηάς, [ἡ τεϑρεοῖ ἴο (ἢς ἄγϑοῖ 
ἔνο, μὰ δάπη [ἢ6 ἔδοῖβ, θυΐ ᾿γε αἀἰϊδριιῖδ 
[ῃ6 Ἰηΐογθηοθθ ἀάνῃ ἴσο ἴδῃ. [Ιῃ 
Τεβρεοῖ ἴο ἴῃς ἰαϊΐοσ, ψὸ ἀϊβριῖα [ἴῃς 
ἴλεῖς 1πειηβαῖνοϑ. 

[τ ΜῈ} ὍὉ6 σοηνοηϊθης ἴο Ὀδρη ὉΥ 
τονινιηρ ἴῃ6 σοησγαὶ σουτϑα οἵ ἴῃς σοη- 
ἘΟΥΟΙ͂ΘΥ. [ἶτ νὰ8 ορθηδα ὈΥ δὴ δἰϊΐδοκ 
ὍΡΟΣ ἴμ6 ΕἸγϑὶ ΕΡρΊ51|6 ἴο ΤΙπιοίηγ. ΤῊ]5 
γγ 85 σΟΙΏΙΘης6α Ὀγ ϑομιμιάϊζ ᾿ῃ ἢϊ5 [ηἴτο- 
ἀυσάοῃ, ρα] ση δα ἴῃ 1804 ; Ὀιῖ 115 ἢγχϑοῖ 
ἔοσοι]α ἀδνοὶορηηθηῖ νγὰ5 ἀι6 ἴο ΘΟ ἢ] 6 οτ- 
ΤΑΔΟ ΘΓ, 1ἢ ἃ Ἰεϊζοῦ ΡὉ]15η6 ἃ 1ῃ 1807 “ οἡ 
τῃη6 ρδῃυϊηθηθο8 οὗ (ἢς 50-(α] δὰ ΕἸγϑὶ 
ἘρΙ5116 ἴἰο Τιμηοίῃγ." Ηδς στεοορηϊβοά τς 
ΔΙ ΠΘΠΌΟΙΥ οὗ (ἢς βοσοηαὰ ΕΡρίϑβιἰ6, δῃὰ 
οὗ ἴῃς Ἐρίϑβι16 ἴο Τιίυ5, θυϊ τηρϊηταϊη σὰ 
ἴμδὶ ἴῃς ἢγϑι Ερ βϑι]6 γὰβ δῇ ἰγηϊδιίοῃ οὗ 

Νω 76ε:1.---Δοι, 111. 
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{πολ ὉγΥ ἃ ἰαίθσ ῃἢαηὰ, Βυῖΐ τοπλ ἴῃ6 
Β:ΓΠ] ΑΓ οὗ ἴῃς ἴἴχοα Ἐριϑβῖῖθ5, οὔ͵θο- 
[ἸΟΏ5 5 0ἢ 58 Ὲ ἢᾶνδ τη τοηδα ἀραϊηϑῖ 
τῆς ἔγβι οτα δ οπος [δὶς ἴο 16}} ψνἢ 
51Π|1}8Ὑ γεῖρηϊ ἀραϊηϑῖ [Π6 οἴποῦ ἴνο ; ἀπά 
11 ννγὰβ ἢοῖ Ἰοηρ Ὀείοτε ΕἸΟΠΏοση δηὼ 1) 
γγεῖῖθ ρυβῃθα ϑοῃ)δι στηλο τ 5 ΔΙρι- 
τηθηῖβ ἴο ἴ6]Γ πδῖαγαὶ σοποϊυβίοη, δηᾶ 
Ῥτοηουπηοσαδά δραϊηβὶ 4}} [γε Αἰοσ [Π15, 
ίοσ ἃ {ἰπ6, σα ϊἹοπ 5116 ΟγἸΟΙθτὰ ανοσοά 
ἴῃ ἰἴ5 τϑϑ 5, Βοπιδίϊπη65 σοίμσ ὕδοκ ἴο 
ΟΝ ΘΙ ΘΔ ΟΠ 65. ρΡΟΒΙΟη ; δἀηά ΟΓΘΟΏΘΓ, 
ἴο τηδηῇοη ἴἢ6 Πᾶῖὴθ οἵ πιοϑῖ ΘΠ] ΏΘΏΟΘ, 
οἰαδοσγαῖθα δὴ ἰηρεηϊουβ ἰἤθοτυ παῖ (ἢ 6 
ἘρΙιβ1]6 το Τιία5 νὰ βρϑῃιηθ, Ὀὰΐ ἰπδὶ 
ἴῆ6 ἘρΙδθι:165 ἴοὸ Τιπιοῖῦν πδὰ ρτόνῃ 
δτουηά Ὀτιεῖ Ἰδίϊοιβ οἵ [ῃ6 Αροϑβίῖϊθ τηυοῇ 
ἴῃ ἴΠ6 5δπὴες ΝΑΥ͂ 8ἃ5 ἴΠ6 ἸΟΏΡΟΘΓ ᾿ΘΙΕΓβ 
οὗ 81. ἰρῃδίϊι5 ἃτ6 βρροβεαά ΟΥ̓ ΠΊΔΗΥ͂ 
ΓΙ ΕΙΞ (0 μάνα στον ουΐ οἵ ἴῃ6 5ῃοτί 
ϑγτᾶς τϑοδηβϑίοη. ρ ἴο [ἢ15 {6 
οὐ οῖδη δα Ὀδδη ΡΌΓΕΙΥ ἡοραῖνα. Βαϊ 
δὲ ἰδοησίῃ, ἰΏ 1835, Βαυτ, ἢ 15 
σμασδοίογιδίῖς δυάδοιγ, τενινὴρ ΕἸοἢ- 
Ὠοτη 5 νενν [αὶ τῃ6 ἴἤγθα ΕΡρ]51165 τηιϑῖ 
βίδηα οὐ [4}1] ἰορείμεσ, ἄχοὰ {Π6ὶγ βὺρ- 
Ῥοβεὰ ἀφίε ἀδδβηϊεὶν ἴο τῃ6 τά α]6 οἵ 
ἴ[ἢ6 βθοοηὰ σεπῃἴυτγ, οὐ ἴΠ6 στουηὰ [παῖ 
[η6 οἴτοῦβ σοιηραϊθα ἴῃ ἴποῖ ἅτ ἴῃ6 
γ ἀσνεϊορεὰ ἰιδγθϑιθβ οἵ Μαζοίϊοῃ. 
ϑῖησα 1Π6η, ἰἴ σαπηοΐῖ ὃδ6 5414 ἰμαῖ ΔΩΥ͂ 
ὩΘῪ οἰοτηθηΐ οὗ πηαίοαὶ τ ροχίδησα ἢδ5 
Ὀδοῃ ἰηϊτοάιποσσα ᾿ηἴο [ἢ6 σΟὨΙΓΟΝΘΙ͂ΒΥ. 
Εδυ55, ἰηάδο, μᾶ5 οἵ ἰαῖθ, ἰῇ ἢ15 
οἄϊοη οὗ ἴῃς ϑοπρίυζε νι [ηἴτο- 
ἀιοϊίίοης δηὰ (Οοιητηθηΐαγιθβ, δαττθα 
[ἢς ϑεοοηα Εις ἴο ΤιοῃΥ 85 υὑπ- 
4ιδϑι ον σαπυΐης, Ψ Ὦ16, (πουρῃ ἢ 
βοῃθ Παϑιϊατίοη, ἢ6 ταὐθοῖβ ἴῃς ΕἸτϑῖ, 
85 Ὑ6]1 5 ἴτὴ6. Εριβῖ]6 το ΤΙὰ5. Βίδςεκ, 
αἶϑο, κα ΘΟ ]θιθυδοῦθσ, τα͵]δοῖθ. ΟἿΪ]Ὺ 
ἴ}6 τοί Εριβιὶε ἰο Τιτηοῖῆγ. Βιυϊ ῥγδοῖ- 
οΔΙΪγ 1 ταῦ ὑ6 5414 ἴο Ὀ6 οπδ γεϑυϊὶ οὗ 
[Ὡς ἰοῦ σοπίγζονουθυ ἴμαϊ (τἢ6 ἰῆγαα 
ΕΡί 51165 βἰδηά οὐ (4}} ἱορθίμπογ; δηά 1 
Ἐδυ55.5 ΟομοΟϊΪ βίο ἃ5 ἴο ἴῃ6 5βεςοπά 
Ἐριβῖὶς ἴο Τιμιοΐῃυ, οὐ ΒΙ6ο κ᾽ 5 σεβρθοῖ- 
ἴῃς ἴῃ15 ἀπά ἴῃς ΕΡΙι5:16 ἴο Τιῖα5 Ὀ6 8ο- 
οαρίδα, ἔδνν Μ}1}} ΓΟ]ονν τῇεπὶ ἴῃ [Π6ῚΓ ἢ6σᾶ- 
ἴἶἰνα σοπο] υβοη5 τη στο]εοηρ ἴμ6 οἴΠοΓ5. 

ΙΖ: Μ͵ὶῚὶ Ὀ6 ἰουμά δὴ δάἀνδηϊαρε ἴο 
ΤΈνΘΙΒ6 ἴῃ6 σοιτθα ψηϊο οἰ ςδσὰ Πᾶ5 
105 Ρυτγουσά, δηὰ ἴο σοῃϑι θυ ἴῃ ἴῃ6 
ἢγοὶ ἰηδίδηος ἴἢς ϑεοοπὰ Ερίϑιϊες ἴο 
Τιμοῖῃγ. Τμαῖ Ερίβι]Ὲ, ἂἃ5 Ἐδιι85 ἢλ5 

2.8 
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οτοΌΪΥ υτροά, 5 σμασγαζίθτιβθα ὃν ἰπ6 
βίγοηροϑῖ Ἰηἴοσηδ] τδτκς οὗ ρεηυ 6 655. 
Ιὴ ΘΝΘΙΥ ᾿ἰἰὴ6 1ἴ ἜΧργοθβθοβ ἴῃς ἀδερεβῖ 
(δε! ὴρ δηα τηοβὶ Ἰηΐθηθα δδγηθδίηθϑβϑ ; 
8η4 σοττοϑροηᾶς σι τἴῃ6 υἱἰτηοβῖ νἱνιά- 
Ὧ655 ἴο ἴΠ6 ΟἸτοιπμηβίδησοβ οὐ ψὨΙΓ [ἴ 
5064 Κ5. [{ ρυγρογῖβ ἴο θ6 δαήγεϑθεα ὉγῪ 
ϑῖ. Ρδυϊ, 116 1 Πρ νΥ δηὰ 1 ᾿τητα]- 
Ὡδηΐ Ρῥγοϑρθοῖ οὗ πιαγίγσγαάοτῃ, ἴο 4 Ὀδ6- 
Ἰονεὰ αἰβειρὶθ, νῇοπὶ ἢδ. ἢ45 δπίγιϑῖδά 
Ψ τῇς οἤᾶῖρε οἱ οδιτγίηρ ΟἹ [15 
ΟΠ ὑοῦ. Ηδ τϑο8]}15, 8ἃ5. 15 παίισαὶ 
ἴο ΙὩδη [ἴῃ 5:0 ἢ 5ο] πη ΠΊΟΙΊΘηϊ5, Τό- 
ΤὨΪἸΘΟΘΏΘΘ5 οἵ ἴῃ6 ραϑ5ῖ---ἢ 15. ΘΑΙΪΥ 8ο- 
αυδϊηΐδηος Μιὰ ΤΙ οίηγ, δὰ ἴῃς οδᾶ- 
ΤΑΠῖΟΙ οὗἨ Το γ᾽ 5 δαΥὶγν (ταϊηρ. Ης 
Του ηα5 ἢϊπὶ οὗ τῇς πυπίεϊρῃηθα (δι ἢ 
ΨΥ ὨΙΟ. ἢς Ἰραγηδα ἰστοΐὴ ἢϊ5 ρταπατχηοίῃοσ 
1,ο18 δῃὰ ἢῚ58 τηοῖμθοῦ Ευὐηϊοο, δηά 
ὙΠΙΟΠ, 85 [6 Αροβίίβα 15 ρΡεῖϑυδαεά, 
8111 δηϊτηδίθϑ ἔτ. ΤΠ Ἰεῖῖοσ ρτοοθθάβ 
ἴο ῥΡυΐ ἢϊπὶ ἢ ΤΟΙΘΙΏΌΥΔΉΟΣ ἴο 5[17 ὕὈΡ 
ἴῃς ριῆ οἵ σοά, νΏΙΟ τγὰ5 ρσίνεη ἨϊπΠῚ 
Ὀγ ἴῃς παροϑβιθοη οὗ [Π6 Αροϑβι!ε᾽β μδηάβ ; 
δρᾶ Ὀϊάς μὰ ποῖ Ὀ6 ἀϑῃδιηηθδα οἵ [π6 
τΟΘὈΠΟΩΥ͂ ὙΠ πΏΙΟἢ Π6 5 δηϊσυβῖοα, 
ΔΟΙ οὗ ἴΠ6 Αροϑβῖϊ]ς ῃιτηβοὶ, [θη Στ ρσι- 
βοηθα [ογ 1ἴ, δῖ, Ῥαὺ] [δὴ ἀννε}}5 ὈΠΟΗ͂Υ 
ου ἴπε ρ]οπουβ σμαγδοῖεσ οἵ ἴπ6 (σοβῃοὶ ; 
διὰ αἴϊογ ἃ ραϊπεῆς τῃηρηῆοη οὗ ἴῃ6 
ΤΩΔΏΠΘΙ 1 ΜΉΘ ἢ Πδά Ὀδθη ἀδϑοσίοά 
ὈΥ β5οηβ ἤπθηάς, δυῖ αἰ] ρομΥ βουρὰξ 
ουὖἵ δηά τοίγοϑῃηθα ΌΥ δῃοίῃου, ἢ ρᾶββ65 
ΟἹ ἴο Θχῃμοτῖὶ ΤΙπιοῖῃΥ ἴο Ὀ6 βίσοηρ ἴῃ 
186 σταςα οὗ [6515 (γβῖ, ἴο Ὁρῃοϊά τ 6 
ἴοστη οὐ δοιπὰ ποις ψῃοῇ ἢ δὰ 
μοατὰ οὗ ὅῖ. Ῥαυΐ διιοὴρ ΤὩΔΗΥ ἸΏ 65565, 
δῃὰ ἴο ἰοϊ]ονν ἴῃ6 Ἔχαῖαρὶς ψοἢ ἢ μά 
{ΠΥ Κηονῃ ἴῃ τἴὴ6 Αροϑβιϊεἰβ “" ἀοοίπηθδ, 
ΤΩΔΠΏΘΓ οὗ 16, ρύτροβθ, ἴα, Ἰοηρ-50 
ἰβπηρ, ομδχιῖν, ρϑϊίθησθ, ρόγβθουτοῃϑ5, 
δἰιςτοη5." Πα ἴοπε οὗ βυβοτγὶησ ψὨΙΓἢ 
ΤΙΠ5 [τουρθουΐ [ῃ6 ΕΡΙ5116 15 ραστου τὶν 
ὨΟΌΠΕΔΌΪ]α δηά τουομίηρ, δπά τὸ νψου]Ἱὰ 
Β661Ὼ 845 1, ἤθη Ὀϊάάϊηρ ΤΙΠΟΙΠΥ ἴο 
δηάυγα Παγάηθββ, ἃ5 ἃ ροοά 90] 16 οὗ 
“76505 Οἢσβι," ([ἢ6 Αροβῖὶα ψεγε βρθϑαϊ- 
Ἰῃρ ἴτοπὶ ἴῃς ἀδρίῃβ οὗ ἢϊ9 ον ὈΙΟΙ 
ΟΧΡΘΠΘΠΟα δὲ τῆδαϊ πηοτηθηῖ, δηά ννοῖα 
Ροϊμθηρ ἴο [Π6 δπάυσαποα ἢ6. ννγᾶβ 
ὨΙΓΊ56} ο4]16 ἃ ἀροὴ ἴο ἀἰδβρίαν. Τῆς 
ἘρΊ5Ε|6 Ὀδσρθακϑ ἃ νἱνιἃ δὰ ορργθϑϑῖνα 

1 ξρένει 2αμδπέένπος, νῸ]. 11.) ΡΡ. 248--250. 
Ῥασὶς, 1878. 
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56η586 οὗ ἴἢ6 ἄδηροτῖς, {π6ὸ παγάϑῃι!ρϑ, ἴἢ6 
Ρογϑθουτοη5 ὙΠΟ δὲ Ῥαὺ] νας ἴἤεῃ 
ΒΒ οτιὴρ ΠΟ ἢ, ἀηαὰ ὙΠΟ Πα (ΟΓΕΞΑ 
ἴῃ [Π6 Ιπητηδαϊαῖς βιῖασα ἔοσ ᾿ΓΙπιοιῆν. 
ΟΥ̓ ρΆ,᾽" Ὧ6 ΘΧχοϊδίγαβ, ὁ δηα 4}} τῆδῖ ν}}} 
Ινα ροαϊγ τὼ Ομπδὲ 7εϑὺθ 5841} Ξυῆεγ 
Ρογβθουποη. "ἡ ΗΗΐς 1οοκς ἰογνασα, ενἹ- 
ἀθηῖγ, ἢ 50ΠΊ6 ΔΡΡΤΟδηϑίοῃ ἴο ἴδ 
ῬΟΒ5Ι ΠΥ οὗ ΤΙμλοῖμΥ ἐδ] τρ υπάοτγ {|π||5 
Β6νεσα δίταὶῃ ; δηὰ θηαϑ5 ἢ15 δχῃοχίδίίοης 
ὈΥ ἃ 5οϊθσίηῃἨ οὔδσρε ἴο ἤϊτη, “Ὀεΐοτε 
Οοά, δπὰ [ῃς Ἰιοτὰ [6505 (τσὶ, νῆο 
5041} πάρε [86 συ ῖςκ δηὰ 16 αἀεδά, δῖ 
ἢϊ5 ἀρρθαγίηρ δηὰ ἢϊ5 κΚἰηράοτω. Ῥγεδοὴ 
τῆς νοσά, Ὀ6 ᾿ηϑίδηϊ ἴῇ βδϑαβοῦ, ουὐἱ οἵ 
Β6Ά50ῇ ; Τόροόονθ, τοῦυκο, ὄχῃοτο, σι 
411} Ἰοὴρς ϑιἤεπησ δηὰ ἀοεσιίσιησ.. .. 
γναῖςᾷ ἴμου 1ἢ 4}1 {Ππιηρθ, σάτα 4{Π|ς- 
Ὠοηδβ, ὧο ἴῃ6 νοῦκ οὗ δὴ Ἐνδῃρει ί, 
τηᾶκα Δ11]] ρτγοοῦ οὗ [ΠΥ τ] ]ϑῖτγ." ὙΠεβὲ 
τοιϊογαῖθα, ἰμίθηθε δχῃοσχίδ: ΙΟ5 ΟΟΠΕ- 
βροῃὰ νῖῃ αἰπιοδέ ῬδΙη 1] ΠδιυγΑ] 655 
ἴο ἴῃ6 ροϑβιοῃ οὗ δὴ Αροϑβίῖς 'πκὲ δῖ 
Ῥδὰ] δἀἀγεοβϑίηρ ἃ αἀἰβοῖρίε Κα ΤΙπΊοΙὮΥ, 
ΪΏ νἹΕν οὗ Δρρζοδοῃὶηρ ἀδαῖῃ, δηά οἵ 
μανίηὴρ ἴο ἰεανα ἔτ ὈΘΠΙπα τὴ εἰτοιπι- 
βίδῃσεαϑ οὗ δυο ἀδηροσ δηᾶὰ αἰ Πιςγ. 
ΒοΥ Πιιηϑβοὶϊξ, ἢϊ9 ψοσὶς νὰ ἄοηθ. ΗἜἊ 
5 ΤΟΔαγ ἴο Ὀ6 οβετγεῦ, δηᾶὰ τῆς {π|6ὸ 
οὗ ἢ15 ἀξρασίυτε νψὰβ δ βαῃά. Ηδ μαά 
ουρης ἴὴ6 ρσοοά ἤρῃι; ἢς μαα δηϊδιει 
ἢἰ5 σουῦβα ; ἢ6 πδὰ Καρῖ ἴθ ζδἢ ; απὰ 
ἢ6 Ἰοοκοά ἰοσνατά ἴο ἴμ6 Ἵγόνπη οἵ 
Τρῃϊθουθηθ585 Ὠϊοἢ ἴπ6 τὰ, τ[ῃς πρὶι- 
δουβ πάρε, ψουϊὰ σῖνα Ὠϊπὶ “αἱ [δῖ 
ἄδγ." ΤὙηθη δ Ῥᾷ5565 (ὉὙ ἃ ὑΏ1|6 ἴὸ 
θῖνα ἃ δυο Γ οὗ Ῥευβοηδὶ ἀσίδ1}5, Ἰηΐεῖ- 
Βροιβοα χὰ ἀχρτσαβθίοης Ῥνῃϊοἢ τοβοοῖ 
16 κυβεγιηρθ δηα ἀἸϑαρροιϊηπηθηῖϑ οἵ ἢ]5 
᾿πρΠβοητηδηῖ ; δηα Π6 ἴν!ς6 θερς ΤΙΠΊ0- 
[γΥ ἴο σοπὶα ἴο ᾿ϊπὶ αυϊοκὶγ. “Ὁο [ἢγῪ 
ἀμίσεηςς ἴο σΟΠΊ6 5ΠΟΓΤΕΪΥ απο πλ6." . .. 
“Ὁ ο 1ὴγ ἀ!ΠΠσεῦῆςς ἴο σοπλα Ὀδίογα νυ ηῖοσ.ἢ 
ἼΤΠΘΙΘ 156. Οὔδ6 Ῥδϑβϑιηρ' τραυδϑὶ νυν λϊςῇ 
ΤΏΑΥ Ὀ6 σομ βάθη ΕΥ 54] τῃδὲ ἢ ἔογρέγ 
ψΟυ]α Ἔνεσ να ἀτθδιηθα οὗ ρετηρ ἱπῖῸ 
ἃ Ἰεῖτοτ σῇ πς ἀδβιγθα ἴο ραϊτὰ οὔ 85 
τ 6 ἴῃ ἴῃ6 ἰαϑῖ Πουτβ οὗ οὐζ Αροϑίϊε. 
“ ΤῊς οἷοκα (παῖ 1 Ἰεῖ αὖ Ἴτοδβ πιῇ 
Οάτρυβ, ἤδη ἴδοι οοτῃδϑῖ, Ὀπηρ ψἢ 
ἴ[Ώ66, δπὰ τῆς Ῥοοκβ, Ὀυΐϊ ὀβρεοι δ! 
ἴπε ρατομιηθηῖβ." ΑἸΙΚ6 ἴῃ [15 ρϑηρταὶ 
ἴοῃθ δηά [ἢ 1ἴ5 ἀθῖβι]β, τῆς. ΕΡΊ5116 15 ὁπ6 
οἱ ἴῃποβθε πιραγίίεϊξ ἡδίυγα] υἱιεγαποαϑ 
ὙΠΟ ὈεΒΡΘαὶς ὑΠοΓ οὐαὶ βεμυ ΘΠ ΕΒΒ, 
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Ἔρφυβ5 5805 ΨΟΥΥ͂ ν6}1, 'ἰπ ἴῃ6 ῥᾶβθᾶρα 
δῦονςε τοίεσσεα ἴο, [Πδἴ “115 ΕΡΙ5116, ἔτουη 
ΟἿΘ οηᾶ ἴῖο [ἢδ6 ΟἸΠΘΥ, ἰὰ 4}} 115. ἀδίδῃς 
δηα ἴῃ πυτησσουβ δ] 5 5, σογγαεϑροπας 
ἴο ἰδ 5ἰ(υδιοη γα ᾶνα ἱπαάϊοαῖοεά, Ιἰὶ 
ΤΑΥ͂ ἀνθ Ὀ6 5814 [Παὶ πὸ οἴποῖ, ἀπηοηρ 
ἴη6 Ῥαυϊπς ἘΡί51165, 15 σοιῃραγαῦϊα ἴο 
ἰϊ ἴῃ 115 τόϑρεοΊ, Ὅῆὲ (δεϊ παῖ ἴῃς 
ἴοῃς ομδηρθβ 56 νΈΓᾺ] {1Ππ165, ΔΟσοσά 
85 ἴδ ΔΌΓΠΟΥ 15 το ΔΓ ΪΥ ἀομηηδίεα 
Όγ ἴῃς 1Ιά6δ4 οὗ δὶ5 ἀρρσοδοβιηρ ἀεαίῃ, οἵ 
ἃ5 ἣδ ἀϊδεηραρθθ ὨΙΠΊ56 1} ἔσομὶ {Π]5 [τα- 
οσσυρδῦοῃ ἴο (ΠΩ Κ ΟἿΪΥ οἵ (ἢ6 σδι86 
Ὧδ6 15 αοίδπάιϊηρ---ἰηῖς ἰαοῖϊ 15 θπϊ ΟἿ6 
Ρτοοῦ [ἢ6 τηοτα [δὶς γα ἤᾶνα ἤδιδ παῖι:- 
ταὶ οὔϊρουσηρθ οὗ τῇς ἢοαγί, ψῃῖοῇ 
οὐδ ἴο δνοῖκθ ϑυτ ρα ῖῃΥ δηὰ ἴο ἀϊϑασηλ 
ΟΠ ΠΟ 51}." 

Βιυΐ 5111, τι 411} [ἢ15 ονογ ΠΟΙ ΠῚ δ᾽ 
ΡΓΟϑυσωρτοη ἔτγοπι Ἰρΐδογηδὶ ονϊάθησθ ἴῃ 
15 ἔανουγ, [ῃ6 ΕΡΙ5116 τηυϑὲ ὃς ἰαϑιεα ὈΥ͂ 
ἴη6 ἸΠΦΌΣΥ Ὑποῖμεσ ἴῃ6 ἐϊτουϊηθίδησοϑβ 
ιἴ ΠΙΘΏΓΟΙΒ Δ16 ἰῇ ΠΑΙΓΠΊΟΠΥ͂ ὙΠ [Π6 
Τεσορπ 5θα [4ςἴϑ οὗἉ [Π6 Πιβίοτγ οὗ 51. Ραυ]. 
Νον ἴτ 15 ψ Πτῖθη Ὁγ 51. ῬΑ] ἃ5. ἃ ὉΓ- 
ΒΟΠΘΓ, δη ἃ Ρ͵Ί5ΟΏΘΓ δῖ Εοπδ (οὗ. 1, 17), 
δηἀ τπ6 οἸτουτηβίδηςδ5 [ἢ 4 65 ΠΟ. ΔΡΡΘΑΓ 
᾿ττοσομοῖ δ] ἢ τς ᾿ποϊαδηῖβ οὗ τῇ 8 
Ἐομηδη σδρινὙ ταοοσαθα τῇ ἴῃς Αοῖς 
οὗ ἴῃῇ6 ΑΡροβίϊθβ, δῃᾶ ἴῃ ἴδ 50-Ὁδ] δὰ 
Ερίβῖίες οὗ ἴπ6 Οδρενιγ. [[ 198 ποῖ, 
Ἰῃαἀθεα, ΝΟΥ ΘΑΘΥ ἴο 5866 ΨὮΥ [ἢ]ς5 αἸΒ[- 
ΟΠ 5ῃμουϊὰ Ὀ6 ΘΘΥ ΟΌΒΙΥ (δῖ ὈΥ ΟΥΟ5 
ννΟ, ἴῃ ΟἸΠΕΙ σΟΠΠΘΧΙΟΙ 5, ἀἸβράσγαρα [Π6 
Ὠιβζοσίοδὶ ἰγαϑ νου] 695 οὗ ἴῃ6 Αοῖβ οὗ 
[ῃ6 Αροϑςῖῖθϑ. Βιυϊῖ οη ἴΠ6 ϑυρροβιτοη οὗ 
ἐηαῖ {Γυβ νους] 655, ἴ[η6 αἰ βου 15 αἢ- 
αυδοιοηαθῖθ. Τῆι ἴῃ οἢ. ἵν. 2ο, 51. 
Ῥδὶ] ὁᾶγ5 “ Εταξςῖι5 αροάς δἵ (οτσιηίῃ, 
Ὀυῖ ὙΤτορπίηιυβ ἢανα 1 ἰοίς δὲ Μι|]διυβ 
510 ;" δηὰ ἢο παΐιγαὶ Στ υργοίδ. Ο.. σΔη 
6 Ρυΐ ἁὑροῦ ἴπ656 νγοτας Ρυΐ [Πλῖ, τη τῆ δ 
σοουγθα οὗ τἴῃ6 Ἰουγηθυ ὉΥ ψῃϊςἢ δῖ. Ῥαὺ] 
τοδοῃδα Ἐοιηδ, ῃ6 δὰ ραβϑοά ποπὶ ΜΙ- 
Ἰεῖι5 ἴο (ουιητῃ, ᾿δανὶηρ ΤΤΟΡΠΙ πιὰ 5. 510 Κ 
αἴ ἴῃ6 [ὈΥΤΔΟΥ ῥΐασα, δηα ρασγίπηρ ἔτζοπὶ 
Ἐγταϑῖιβ δἱ ἴῃς ᾿αιίοτ. Νον ΤΙΟΡὨΪΠΊι5 
νγὰ5 σΟΤΔΙΩΪ δῖ 6 Π|5α]6ηὶ ἢ 81. Ραυ], 
δπα τ, [πΠογοίοσο, ἢ6 νὰς ἰοΐς θομιηὰ κα 
τσ ἤανα Ὀόδη ἴῃ ροϊηρ ἔτοιὴ Γοτ 5α] ἢ 
ἴο οπιθ. Βυῖ ἴῃ 81. Ραυ]β ἸουΓΠΘΥ ἴο 
Ἑοηθ παιταῖδα ἴῃ (ἢ6 Αςἴβ, Ὧδ6 5α]ἷς 
ἔτοτη φβϑαῦθα ραβὶ (σεῖς δηὰ Μαϊϊα, ἴὰσ 
ΑΜΑΥ ἰτοηῖ ΟἸΠΘΓ Οουητϊῃ οὐ ΜΙϊεῖυ5. 
ΤΠ τοαιδϑῖ, τχόσθουοσ, (παῖ ΤΠΟΙΩΥ 
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ψου ἃ Ὀσιηρ Ὠἰτὰ ἴτ6 δσγίιοΐθς μ6 Πλα Ἰεῖ 
ὈδηΙπα δὲ Ἴ͵ΓΟδβ, ᾿π0}165 ἃ τοσεηΐ υἱϑὶϊ 
ἴπογο--τὰ νἱϑῖῖ γΠΊ ἢ πνουἹα ροτγίθοιγ [4]} 
ἴῃ ψι ἢ ἃ ἸΟΌΓΠΘΥ ἴτοτ ΜΊετι5 ἴο (οτιηιῃ, 
ΒΌΘΝ 45 ἴῃαΐ ᾿ρ]16α ἴῃ οἢ. ἵν. 20, ἱακίηρ 
Μαοβάοηϊα ἴῃ ἴῃ6 ΝΥ; υυϊ ψΏΙΟἢ 15 
οὔἱ οὗὨ 411 τοϊαϊίου ἴο ἴ(ῃ6 ενεηῖς ΠΟ ἢ 
Ρτοοθάθδα ὅι, Ῥδυ}8 ἢγϑεϊ. σδρίνν 1ἢ 
Εοιῃθ. [, τμογείογο, τῆς ᾿ς] ἀδη 5 πλδῃ- 
Ποηδα ἰπ [158 ΕΡΊ 5116 τὸ ἴο Ὀ6 5δ[Ἰϑίδο- 
του δοςουηϊθα ἴοσ, ννεὲ τηϊιϑὶ ᾿ηΐϑσ τῃδῖ 
σι. Ῥαὰ] νγὰβ5 γε εαβεά ἔγοτυ ἴῃ6 σαρΡΌνΠΥ 
αἴ οπηα οἵ Ψψῃοῆ τΠ6 Αςἴθ οὗ τἴ6 
ΑΡοϑβί]ες βρβαῖ, τηυβδὲ ἢᾶνθ υηὐἀοτγίακθη 
ΓΥΠΟΥ ἰγάνοὶς, τσὶ ἀἰἴοσννασας ἤᾶνα 
Ὀδθη ἃ 56ςοηά [τῆ6 ᾿ηρτίϑοπηεα, δηα 1ῃ 
{Π|5 βεσοηα ᾿πρτιϑοησηθδηῖ πᾶνα συῇοτγοα 
Ὦ15 τηδγίγσαοη. [5 ἴῃεῖα ΔηΥ͂ σγθιβθοη 
ΜΏΥ νὰ 5ῃοι ἃ Ποϑιϊαῖα ἴὸ 6] τηδῖ 
[15 νὰ5 ἴῃς σᾶβ6» 

50 ἴδγ ἴτοπὶ ἴποῖα ὈΘΙΠΡ ΔΗΥ͂ 5100 ἢ 
οὈ]δοἴοη, να πᾶνα ἱπάδροηάθηϊ ονϊάθῃςθ 
ἴο τῇς 5816 οἴεοῖ.. [{ νὰ5 ἴΠ6 σοηθσαὶ 
ττδαϊοη οἵ ἴη6 ΟΒυτσοὴ τη ἴῃς ἄγοι σοηξυ- 
Γ65 ἰῃδῖ 51. Ρδ] νψὰ5 το βαβθα ἔγοιῃ ἢ]5 
ἢγϑοὶ ᾿ΩΡΓΙΒΟΠΠπΙΘηῖ, δἀηὰ τοδάθ διτΠοΓ 
ΠΛ Ι5ϑ ΔΤ ᾿ΟΌΓΠΟΥΘ. Ελιβθθῖ5 (ΗΙ5:, 
Εςο]. 11. 22) τἴῆυϑ Ξιρρίαπιεηῖβ ἴῃ 6 ἢΪ5- 
ἴΟΤΥ οὗ ἴῃ6 Αεἰἴς οὗ ἴῃε Αροβίίοβ. Ηδ 
5 γ5 [ῃδὶ δῖ. δαὶ, “ δἴζϊοσγ ανιὴρ ἀεἰδηδθα 
ὨΙΠΊ5 6], 15 βαϊὰ ἴὸ πᾶνα 86ῖ ἰοτίἢῃ ἀρϑ]ὴ 
ΡΟ [ἢ ΤΙὨΪΏΙΒΊΓΥ Οὗ ῥγοδοῃϊηρ, δηά 
ἴο ᾶνα δηϊοσεα τἢ6 ϑάτηθ ΟἸΥ ἃ βεοοπά 
Ππιθ, δηὰ ἴο ἤᾶνα τῃεσγα επάθα ἢ15 [16 
ὈΥ πιατίγτάομμ. “ΏΙΪς. ΤΠ6ἢ ἃ ρη- 
ΒΟΠΘΙ," δήάς Ευβοῦϊαβ, “6 ντοῖθ τῃ6 
ΘΕσΟηΠ Ερισῖ]α ἴο ΤΙπλοῖῃγ, ἴῃ ΠΟ ἢ ἢ6 
θοῖῃ τη Δ ΠΟἢ 5 8 ἤτοι ἀδίεηςθ δηά ἢὶς 
πηροηίηρ ἀ6αιἢ." [Ιἢ τἢϊ5 τϑίδγθηςθ ἴο 
ἢἣϊ5. “ἢτδῖ ἀδίδηςο," Εὐβοῦϊυ5 [ΟἹ] 5 
ΜΠαϊ 15 0 ἀοιιϊ Δῃ ΘΙΓΟΏΘΟΙ5 ἹΠΊΘΓρΓΘ- 
ἰδίου οὗ ἴῃ 6 ψοτάς 2 Τίπι ἱν. τό: “Αἱ 
ΤΩΥ ἢτϑῖ ἀδίθησο 0 τγδῃ 5ῖοοά ν ἢ π,ε᾿--- 
ΜοΤας  Π]Οἢ τησϑῖ δ ἴάκαὴ ἴο τείου (566 
ηοῖδ οἡ ἴδ ρ155106) ποΐ ἴο ΠῚ5 ὈΓΘνΊΟΙ5 
Ἰαρτιϑοητηθηῖ, υϊ ἴο 15 ἢγϑθί ἀρρθατ- 
Δῆςς6 Ὀδίοτα τῇς οπλδῃ (ουτῖ, ἰη ἴῃς ἰπ|- 
Ῥτιϑοητηθηΐ ἔσοπὶ ψῃϊοἢῃ ἴῃ6 ἘρΊβι]6 ννᾶς 
ψττῖθη. Βυῖ τότ τοιηδίης (ἢς ἔαςϊζ 
{παῖ 1ἴ νγὰ5 5414---λόγος ἔχει,----ἰῖ ννᾶ5 1ῃ6 
αὐττοηῖ τοροσῖ ἰὴ [6 πες οὗἨ ΕἸ 5ΘΌΙ5, 
παῖ 851. [κε 5. πασγδῖίνα τὰ τὴ6 Αοῖς οὗ 
ἴπΠ6 Αροϑβίϊος ἀϊὰ ποῖ πηᾶῦκ ἴῃ6 οἷοβθ οὗ 
σῖ, Ῥαυΐϊς ᾿ἰ6 , δυῖ [μὲ δ ἴοοϊκ οἵ ιοΥ 
͵ουγῆσγϑ, απ νν5 ἀραὶ ᾿πιρΓ Βοπθά. 
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ΟΥ̓ 1ῃ15 οὐττεηΐ ταροσὶ ψὰ ἢανρ ἴνὸ 
Ἔχῖδηϊ ᾿ΘϑΌΣΊΟΉ65, οὔ οὗ ΜΠΪΓἢ ἰ5 ρετ- 
[δου ΘΧρ]ϊοῖῖ, (ἢ 6 ΟἸΠΘΥ σΑτιγίηρ ἃ Πἰρἢ 
ἄερσγεα οἵ ρτοῦδθηγ. Τῇ ἰδιῖοῦ. 15 
δἰοσαθα ΌΥ ἃ ραββδᾶρα ἴῃ ἴῃ6 δρίϑβιὶς οὗ 
(Ἰειηθηὶ οὗ Ἀοτῃα ἴο ἴπ6 (ΠηΙ ἢ 
(εἢ. ν.): “ΒΥ τϑαβοὴ οἵ 76αϊοιϑυ δηάᾶ 
βῖΠί6, Ῥδὰϊ ΌΥ ἢϊ5 Ἔχαπηρὶς ροϊηϊοά ουἱ 
[Π6 ρΡηΖῈ οἵ ραίίεηῖ ἐπάυσγαμοθ. ΑΠῸῚ 
παῖ ἢ6 δὰ Ὀδθῃ βϑόνυδῇὴ {{π|65 10 Ὀοπάβ, 
μαὰ Ὀέδὴ ἀπνθὴ ἰπῖο δχὶϊθ, ῃδὰ Ὀδθη 
βδίοηδα, πδὰ ρῥγθδοῃθδά ἴῃ τ6 Εδεὶ δπὰ 
ἴῃ ἴη6 εβιί, ἢ6 σοῦ ἴῃ6 ΠΟΌΪΘ τεποννῃ 
ὙΠΙΟῊ γᾶ5 [Π6 τουναγὰ οἵ ἢϊ5 (ἢ, μανὶηρ 
ἰἴδυρηϊ ΠρὨϊδοιβηθθθ ὑηῖο ἴΠ6 ψΠοΪα 
γοτά, ἀπά ἀαυΐμρ γεσολεά {ἦς ῥοπμιω- 
Ωγ) 97Γ 1: Ἡεεέ; ἀῷὰ ψῆθη ἢῈ δά 
Ῥογηδ ἢ]5 [6 ον Ὀδίογα της συ] οῦβ, 50 
Ὧδ δερατῖοα ἔἴοπὶ ἴῃ νοῦ δηὰ νεηΐ 
ὑηῖο ἴΠ6 ΠΟΙΥ ρΐδοθ, πανιηρ Ὀδδη ἰουαηὰ 
ἃ. ΠΟΙΔΌΪα ραΐζογαῃ οὗ ραϊϊεηΐ δηήυγαηςα." 
(5... Οὐμεγιοιξ 9, ἄονισ, 45: Αδῥωιάϊα, 
ΤἸρῃίοοῖ, Ρ. 348.) Τῆς ρῇγσαβε να μᾶνα 
1{4]1ς]56α, “τὴς Ὀομπηάδιγ οὗ της νήεϑβῖ, 
τὸ τέρμα τῆς δύσεως, ἰ56 υῃάουθιεαϊνΥ 
ἃ αἀἰβῆίουϊς ομα; Ὀυϊ Ὦγ. Τἰρπιίοος ἴῃ 
ἢ]95 ποῖα οὐ ἴῃε ρᾶβθβαρὲ (  2ιε πε οὗ 
Οἰνόη, Ῥ0ῃ. 49-50) μᾶὰ5 βἤδενῃ (παῖ 
15. τηοϑὲ παῖμσαὶ Ἰηἰογργείδιίοη ἰ5 (Παΐ 
1 τηθδὴβ “τῇ6 ᾿νεβϑίετῃ δχίσγοιη Ὑ οἵ 
ΡδΙη, ἴῃ 6 Ρ1ΠΔτ5 οὗ Ηξετου εβ." ΒΙ5ἢΟΡ 
Ῥεδίθοῦ (δ ήἜηίμο 7ΖΑων, Ἡνογᾷς, ὶ. Ῥ. 
302) αυοῖδ5 1ῃ 1] ΒΓΑ ΠΟ 4 ραβθᾶρο 
ἴτοῖη ῬἢΠοσίσγδζας (ν. 4), ἴῃ ψῃϊ ἢ αδάεδς 
15 5814 ἴο [ἰ6 κατὰ τὸ τῆς Εὐρώπης τέρμα. 
Ατοπιρῖβ πᾶν Ὀδεῃ της ἴο Ἔχρἰ δίῃ 1 5 
ΤΠ ΘΔ η]ηρ Εοτη6 ; γα ϑἰδτίηρ τ "51. Ρδὰ]}}5 
ΘΧΓΓΘΟΠΊΘ ᾿ἰτ1ἰ ἰολιναγα 5 ἴΠ6 νοϑι," οὐ “"τὴ6 
βιη56ῖ οἵ Π]5 ἸΑὈΟΌΓΘ," ΟΥ̓ “ἴῃς Ὀουη ΔΤ 
Ὀείνεθη Εαβὶ δῃὰ γήεϑβι," οὐ “16 ροδὶ 
ΟΥ σρηία οἱ ἴπε ννδϑι," οὔ “ Ῥοίοτθ τἢδ 
ΒΌΡΓΕΠΙΒ ΡΟΨΕΙ οὗ ἴῃς δες." Βιιὶ 4]] 
510 ἢ ἱΠΙΟΓρΙθίδι δ, ἃ5 Ὦσ. Γιρῃτίοοι 
Οὔϑθογνθϑ, ΔΌΡΘΑΥ ἰοσοθά. ὅ8ι. Οἰοιηθηΐῖ 
ῖ5 ὙΤΠῚῊΡ ἂ Ἐοπγο, δηὰ 85 Δῃ ἱπῃδΌϊϊ- 
δηῖ οὗ οπηθ; δῃὰ ἰΐ 15. βοδγοεὶν ἽἿοῃ- 
οεἰνα ες ταὶ ἢ 9ῃου]ὰ βρεαῖκ οὗ τῃαὐ 
οἰἴγ, γνῃϊοἢ ψὰ5 ἴῃς σδηῖγο οἵ Εδϑδί δπά 
γεϑῖ, ἂ5. “"τπ6 θουηάδγυ οὗ {πὸ εϑβι." 
ΤῊΘ ῖριπηθηὶ ἰὴ Ὦγ. Τρητίοοι 5. οαϊ- 
ἄοη οὗ 51. ΟἸδηθηΐ οἢ (ἢ15 ροϊῃΐϊ 56 επὴς 
ΠΟΠΟΪυβῖνα ; ἃηὰ ἢ6 15 βυρροτίοα Ὁγ 
σεῦμασαϊς δηά Ηδγηδοῖκ ἴῃ {ΠΕΣ τὸ- 
σοῃΐ να] ῦ]α οἀϊῆοη οὗ ἴἢ6 Αροβίοϊϊς 
Ἑδίμειβ, δ μουρῃ, οὐ οἴπεσ ρτουηάβ, 

ἹΝΤΕΟΒΘΌΟΤΙΟΝ. 

[ΠΟΥ ΠΟΒΙΟΘΥ [6 ἰΟΌΣΤΏΕΥ ἴο ϑραΐη 
ἀουδτίι!. 

Βιΐ τῃ6 ποχῖ ΓΟΒΌΠΏΟΠΥ 15 Ορο ἴὸ ΠΟ 
ΒΌΟΘΙ αυδϑίοη. Τῆς Μυταίογίϑη [τρ- 
τηθηῖ οὐ ἴπῃε (ῆοῃ, ἴη6 ἀαῖα οὗ σις, 
δοσοσάϊηρ ἴο ἴῃ6 ρεῆθσαὶ σοηβθης οἵ 
ΟΓΙΟ 5, 15 ἀδίοσηηδα ἴο Ὀ6 ἀρουΐ Α.Ὁ. 
170, ΓΟΙοΙ5 8ἃ5 ἴο ἃ ψ6]]}}] Κῆον ἔαεϊ ἴο 
σὲ, Ῥδι}᾿5 Ἰουγηον ἔτοι ἴῃς (Ἰγ οἵ οπιδ 
ἴο ϑραῖϊη, [1 β5ρεὰῖκς οἵ δὲ [υκ6 δ5 
μανιὴρ ὙΠτδη ἴῃς Αοῖβς οἵ ἴῃ ΑΡροϑιὶος 
“6 σδυδ56 ἴῃ6 ἀνθηῖβ τεϊδιεα γνοσα δηδοίοα 
Ἰῃ Ὦ15 ΡΓΕΘΘΏΘΘ, 845 ἣς νι θη ἀδοίατος 
ΌΥ ρΡυϊζηρ δϑιάς τῆς ραββίοη "οὐ Ῥείοσ, 
Δ τηογθονοῦ ἴῃς ἀεραγίυγα οὗ ΡΔ}] ἔτοῖῃ 
[Π6 ΟἿ ψ θη βεϊτηρ οὐἱ ἕο ϑραϊη."} 
Οτοαῖ ϑἴγεϑθ ΤΔῪΥ 051}}7 Ὀ6 ἰαϊὰ οὐ (ἢ6 
᾿Ἰηδερεηάθημος οὔ τἢ1ϊ5 δνιάθμοθ. [ΐ 
βία παβ 'ἢ ἢΟ σοπηδχίοῃ, ἴἰκὸ ἴῃς 
ἴῃ Επδεῦιυ5, ἢ ἴῃς Ῥαβίοσαὶ ἘΡιϑβῖϊθϑβ, 
δηὰ 1 15 ΟἸΘΑΓ φῥτοοῦ ἴπαϊ ἃ ρϑῦβοῃ 
ψγ 61} δοσυδιηῖϊοα ἢ Ἐουλο---ϑηος ἢ6 
ΤΩΘΏΤΟΠ5 πα τεσθης ρα] σδίοα ἴἤόγα οὗ 
τῃ6 Ῥακβίοσ οὗ Ἡδιπηδ9---ἰοοῖκ ἔοσ ρτδπίεὰ 
[παῖ 51. Ῥδὺϊ] υηάογίοοκ ἃ ᾿ουγηοΥ ἔτοτι 
[παῖ ΟἿΥ ἴο ϑραίπ; δηὰ ἢὸ οἠδ ]}} 
ΒΌΡΡΟΞβ6 ἴῃμαΐ ἴΠδγδ 15 ΔΩΥ͂ ΤΟΟΙᾺ ῸΓ Ξυςἢ 
ἃ Ἰουγηου Μη ἴῃς Ρετιοὰ σονογθὰ ὉΥ 
ἴῃ6 Αοἴς οὗ ἴπΠ6 Αροβίίθοβι Νοὸν να 
Κηον ἔτοπὶ ἴῃς ἘΡ 5ῖ]Ὲ ἴο τῇς Ἐοτηδη5 
(χν. 24, 28) ἴμαὶ 1 ψὰβΒ δι. Ῥαδυ]᾽5 
ἀϊϑίίπος Ἰηϊθη!οη ἴο νἱϑὶὶ ϑραίη. Ηξς 
ΒΡ ΆΚϑ οὔ ᾽ἴ 5 ἃ βεί[[6ἀ τηδτῖοσ. “ὙΠ δοη- 
ΒΟΘΝΟΙ] [ΚΘ ΤῊΥ̓ ἸΟΌΓΠΘΥ ἰηῖο ϑραΐη, 1 
Ψ}}] σοπης ἴο γοι". .. . “1 ΜἘΠ σοτὴς 
Ὀγ γου ἰηῖο ϑρϊη." 'γὲ πᾶνὸ ἱμοζείοτα 
Δ υπαυθϑιοηδῦὶς δηᾶ τηδτιγοὰ ᾿Ἰπῖθη- 
[ἰοὰ οὐ 1ῖῃς ρατί οἵ (Π6 ΑΡροβίῖὶθ, νϑῖῪ 
ΘαΥΪν ἰτδαϊοη πὶ [ἢ15 ᾿ἸπΠΙ ΘΠ ΠΟ. νας 
(]Π]|16δἀ8, πὰ τῃ6 ρόπογαὶ θα]ιεῖ οὗἩ τὴ6 
Ἐδίμετβ τῃδῖ ἴῃ6 Ορροτγίπη!ν ἴοσ Δ] Π]Π Πρ 
ἴ νγὰ5 αἰογαθά τ ὈΥ τϑὶθᾶβα ἔγοσηῃ ἢϊξ 
ἢγϑς ᾿ΠΡΓΙΒΟΏΤΏΘΗΪ. 

Το 115 1ἴ τηυδὲ ΡῈ δἀάδά (Πδὶ ἴἤδτα ἰ5 
ὯΟ {τα ΠΟ δηα πο δνϊάδηςς ἴο ἴῃ6 σοη- 
ἴγατγ. Αἰἴτοῦ ἘΠΒΘΌΙ5 6 αν [6 5ΕἸ ΓΟ μἱ6 5 
ἴο ἴῃς 54η6 οἴξεος ἔτοη ΕΡΙρῃδῃίιϑ, 
5. ΟΥΤῚ οὗ 7εγυβα θα, 8. Ὁ γγϑβοβίοσω, 
δὲ ψετοτὴβ δηὰ Ὑπεοάοσεῖ, ἀπά {πΠῸγ 
411} ψπῖὶς 85 ἰΓ ἴὴ6 βεοοῃὰ ἱπηρυιϑοητηθηῖ 

1 ε (ταπεϊαῖς ἔγοσα Η ]ροη[ςο]ὰ' ς ἰοχὶ σίνοη 
ἰὼ ἢϊς Φέηεέέεησ, Ὁ. 43. Τῆς ἴοχὶ ἰς οὔδουγε ; 
αὶ [ΠοΓς 15 πο ἀουδὶ οἵ 115 Ξροαϊκίπρ οἵ Ῥδυὶς 
}ουγοΥ ἴο ϑραίῃ δ5 ἃ ἴδοϊ δα} δ}}γ γε ]Ϊ γεςορτιϊϑεὰ 
Μ} 51, Ρείοτ᾽β ῥρδϑβείου, 



ΙΝΤΕΟΌΟΟΤΙΟΝ. 

ΜΟΙ σΘΏΘΓΑΙΥ Ὀεϊενεά, [Ι{γου]ὰ 5θειὰ, 
ἱμ νον οὗ [656 σοηϑιθγδίοηβ, ἰμαΐ αν 
ἵ{νῸ ἀϊά ποῖ ροϑ8655 ἴ[ῃ6 ϑεοοηα Ερι511|6 
ἴο Τιπιοίῃγ, [θα τνουῦϊα Ὀ6 ἃ ρῥγαϑυπρ- 
(ἰοΏ, 50 5: ΤΟῺΡ 8ἃ5 ἴο ΡῈ δἰιηοϑῖ σοῃοϊυϑῖνα, 
(μαι ὅ8ι. Ρδι] νγας τεϊβδαβεα ἰσγοῃ ἢ15 ἢγϑί 
σΔΡΌνΥ 8ηα νιϑιῖϊθα δραῖη. Βιυῖΐ Ιζἴ 15 
ἐγ ΠΕ, Ὧῃ υησοηϊοϑίοα ἕδος τμαὶ 51. Ρδαὶ] 
5 Π Γοα ἃ τᾶγίγτ᾽ 5 ἀδαῖῃ δ οιηθ. δι ἢ 
Ὀεϊηρ [6 ο456, 1 ἰο]]ονν5 [αἴ ἴῃς δεοοπά 
Ἐριϑι]α το Τμοίῃγ, Ὀδασίηρ ννιῖη685 ἴο ἃ 
56ΟΟΠα ΠΩΡΓΒΟΠΠΘΩϊ, ΒΕ ΡΡΪ165 [ῃ6 νΟΥΥ 
᾿ηκ ΨΏΙΟΠ 15 να Πρ ἴο ΠδΙμΟΠ]56 ἴῃ 6 
ἴλοϊβ ἀπ ῥσδϑυταρίοηβ Οἴμοσνγ 86 δϑίδὺ- 
115 ῆςα, 

[0 ἀρρδᾶσβ ἴο τι15 ἴῃδϊ [656 Ὠϊδίοτιοαὶ 
ςοηϑιάἀσσγαϊοῃϑ ΔΙ, σοι δα ἢ τπ6 
ΣΩΔΙΚ5 ΔΙΓΟΔαΥῪ πηοϊϊοο οὗ ἴῃ6 ΕἸ ῬΙ51|6 
Ὀείηρ ἃ ρεηυΐηθ Αροϑβίοϊὶς ὙΠ ΏΡ, δΓῸ 
βδιυποιθηΐζ ἴο ταλονο ἃ}} ἀουδῖβ ταβρθοῖην 
(ῃ6 Δυϊῃοηθο οὗ ἴπ6 βθοοηα Εριϑίϊθ, 
Βυϊ τ ἀῆγομε σου]α δηϊοσγίαϊη ἴῃ 6 δι ρρο- 
δ:[0ὴ [παῖ δοηγηθ (ΟΥΡΕΙ 8 ἸΠΡΘΠΙΟυΚ5 
ΠΟΙ Ρἢ ἴο Βῖ τἴ, ἢ ΠΟΙ Β ΓΔ ἴ6 ἀρ ΡΘϑΓ- 
ἃπορ οὗ δύ δβϑηθ55, ἰηἴο [ἢ656 βοδιίτογοα 
ἀγα το 5, [6 γα σοπηδῖη ΟΕ ΡοΪηΐ5 [ἢ 
τὴς Εριδι]6. ΠΟ ἢ ΤΟ ΠΟΥ δὴ ἃ ΠΟΌΟη 
᾿Ἰῃσοησαῖνα ]6. Κ 6 τοίου ἴο [Π6 ρϑυβοῃδὶ 
ἀοῖα!]ς θη Ποηθα, [ἴ Πᾶ5 Ὀδδη ἰΟσο ιν 
οὐϑεγναα ̓  πὶ ἴΠ6γα 15 Ὧ0 ραγί οὗ ἴῃς6 
Νεν Τ εβίδιηθηϊ 50 σΊοἢ 1 διιοῇ αἀδἴ81]5. 
ἴῃ τὰς ϑεοοῃὰ Εριβιὶα ἴο ΤΙΠΊΟΙΩΥ ἢῸ 
ίεννου ἴῃ {νεηϊγ-γοα τΘηΊ 619 οὗ 
τ5)6 ΑΡροβίο!ς (βυσγοῇ δῖ πηδηςὶοηςξα. 
“ΤΉΘ656, ΠΊΟΓΘΟΥΝΘΙ, 8Δ16 ὩΘΙΠΟΥ Θχοὶὰ- 
βίνοὶν ὩΔπΊ65 ἴο Ὀ6 ἰουηά 6 εγα, ἴῃ 
ΜΠΙΟ οαδ6 1ἴ τϊὶσῆϊ ἤᾶνα Ὀ6θη 9δια [ῃδῖ 
ἴμεν δα θεϑη ἀοτινεα ἔγοτη ἴῃ6 σθῆῦ!πα 
ἩΓΠΙΏΡΘ; ΠΟΙ 84}} ΠΕ ὨΔΠΊ65, ἴῃ ὙΠΙΟΝ 
οᾶβα ἰἃ τιὶρῃϊ ὑὕς 5414 ἴῃαΐ 1ῃ6 ἔογζου 
Ὦδα ρσυδτάδα Πιἰηβοὶ ὈΥ ἀνοϊαϊηρ ἰῃδ 
Ὡδῖη65 οὗ τϑαὶ ρείβϑοῃϑβ, ἀπ ΟὨΪΥ βρεαῖ- 
ἴῃς οὗ ρεϑιβοηβ ἱηνεηίϊεα ὈΥ ὨΙπΊ56];" 
Ὀυϊ, Ἰυδῖ ἂ5 τ ρῆϊ ἤανα Ὀδοῃ οχρθοῖθα 
ἸῺ ἃ γϑὰ] Ἰεϊζοσ, βϑοῖηῆδ ἴδῃ ῬΕΙΘΟῺ5 8ΓΘ 
το πὈοηδα οὗ πο ψὲ τοδὰ ἴῃ ἴπα 
ΟΠΟΙ ΒΟΥ ταοοσάβ οὗ ἴῃς βϑῖηθ {1π|6 
ΠΙΟΏ Πᾶνα ἀδϑοθηασά (ο α5 ; ΨὨΠῈ (ἢ 6 
Οἴμοιβ οσοὺσ ἔογ ἴπ6 ἢγϑθι ἄσηθ. [Ϊὶὴ {Π6 
οΔ356 οὗ ἴῃ 6ὸ οἷά παΐηθβ, παν ἀεῖδιὶς 
816 ρίνθη, ὙΠ] ἢ σου]ὰ ἴῃ ὯῸ ΨΑΥ ἰιᾶνα 
Ὀδδη ὄχρθοίθα, Τῇῆυβ ψὰ πᾶν ἴῃ τἢς 
Ἐρίβεὶε ἴἰο τὰς (οϊοββίδῃβ (ιν. 14), “Τακε 

1 ΒΥ Ὦτ. ϑαίππου, ἰῇ ἴδς Οἀγέραρε Οὐσέγυεγ 
ἴον 1877, Ρ. 801. 
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ἴῃς Ὀεϊονεα ῥῃγϑιοῖδῃ δηᾶ Πειὴδβ ρταοῖ 
γοι ;" ΄ὼ ἴμαϊ ἴο ΡΒιΠ]εηοη, “ὙΠΟΓα 
βαϊυῖϊα ἴῆ6 6... Ματζοι5, Αὐιβίδσοῃῃϑ, 
ΠΘηλα5, [πο 5, ΤΥ 6] ον] ουτοσς. ΝΟΥ͂ 
Ὠοῖα τὴς τραϊθδηϊ οὗ [Π656 (ΟἿἿΓ ὨΔΠΊ65 ἴἢ 
ἴῃς ϑεοοπα Εριβῖῖα ἴο Τιπιοίῃγ. ὙΠΕΓα 
ψ6 ταδὶ, ““ρηιαβ παῖΐῃ ἰοσβακϑὴ [η6, 
Πανὶηρ ἰονεα [ἢ 15 ργθβεηῖ ψουἹὰ.... ΟἠΪϊγ 
1Κα 15 ἢ τη6. ΑΦ ΌΤΡΟΥ τηυϑί Πᾶνα 
δά νϑῦὺ δχίγδοσαιασγ αυ4}1{|65 ἴο 6 
ΔὈΪ6 80 ἰο γεδ]}156 ἴῃ 6 Ῥευβοηδιν οἵ 81. 
Ῥδυ}}5 διἰδηαῃῖβ ἃ5 ἴο γζῖνο {Πεὶγ ὨΙΟΥ͂ 
ϑι δοαυθηὶ ἴο ἴμ6 {1π|6 σονοτεα ὮὉγ τῃ6 
Ταοοῖνθα τϑοογάβ, πα ἴο ρῃῖ ἃ ποῖς οὗ 
αἀἴδσταςθ οἢ ομβ ΨἼΟ, 80 [ΔΓ ἃ5 [6 ρθη η6 
ΕΡΙ51185 ψϑηΐῖ, μαὰ Ὀδϑῆ. ΠοποισαῦὶΥ 
ΓΘΟορηϊ86 α 85 Ῥα}}}5 [ε]]ονν- Δ ὈΟΌΓΘΟΓ, 
ΓΑΘΌγ, οὗ Ατσιβίδγοῦι5 ἴῃ Ῥαϑβίογαὶ Ερ15- 
(185 ανα ἡοΐ ἃ Μοσζά ἴο 54Υ, ᾿ῃουρῇ ἢ]5 
ΠΆΙῺ6 τϊσῃϊ ἤανα ὈδΘῺ Ἔχρθοιθὰ ἴο οσουΓ 
'ἴπ ἴδδῖ δηυιηθσδῦοη οἱ ἢ15 δἰϊεπαδηῖς 
ΠΟ ἢ [6 ΑΡοβι]6 πηᾶῖκθ5 ἰἢ δοσουητηρ [ου 
θεῖηρ εἴ αἰοθθ. Τἢα βυβιοϊεηῖ Ἔχρ δηδ- 
τίου τᾶν θεὲ [ῃδϊ ΑΥβίδσοῆυβ νγὰ5 ἀδδά ; 
θυΐ τ τλ6 ΕΡΙδ[[6 σγοσα ἃ ἰοσροσγ, μοῖν ἰ5 
1 [ῃδὶ ἃ Δ ΕΓ Μῃ0Ο σΔῃ 50 ὈΟ]αΪγ ρῖνε (ἢ 6 
Ὠιδίουυ οἵ Ῥδι)]5 οἴπεσ αἰἰθηἀδηῖβ 5ῃου]ὰ 
ΒΏΓΙΩΚ ἰτοτὰ βαρ Δηγ Πρ ἀροιυΐ Ατὶϑ5- 
ἰδτοῆυβ ὺ 6 Ππηᾶγ α]50 σοπιτηθηΐ οὐ ἰἢ6 
βΒ6ηΐθης6, “715 ἴο Παϊδα." 1, ἃς 
νου Ὀ6 βυρροβεαά, [6 ἴΌΤΡΟΙ νψεγο τἴῃ6 
5816 Ὠ]Δη ΨῆΟ Ψτοία [6 οἴμοι ἘΡΊΒ.165, 
νου 6 ποῖ να Ὀδθη οοῃδίδίθηϊ δηὰ 
βεηῖ Τιῖὰ5 ἴο ταῖς ἡ Οἔ [Π6 πδν ΠδΠη65, 
Αθϑὶῃ, ΟΠ 15 σεγίδιη]ν [6 Πᾶπηδ οὗ 4 τθα] 
Ρεῖβου, [1η05, ΨῆΟ, Δδοοοσάϊηρ ἴο δαυὶγ 
ἰτδλα!οη δῃὰ [6 ροβιίῖνε δας Ποῦ οὗ 
Ιτεθθυβ, ννὰβ ἴπΠ6 ἢγϑὶ ὈΙσῆοΟΡρ οὗ 1π6 
ΟΒυτοὴ οὗ οιηθ. ΥὙσοῖ 1ἴ 15 ἴο Ὀ6 ποῖρά 
(παῖ τῆς ΕΡΙ516 τηυβὶ αν Ὀθθῃ ΘΑΥΠΟΣ 
(1 τ[ῃῆ6 οτρίῃ οὗ [ῃαΐ ἰγδαϊτίοη, ἴογ 
ἢ6 15 Ρυΐ ἴῃ 0 ρῥτγοιῃϊηδηΐ ρἷασα, ὑαῖ 
ἷ5 τηθητομδα δἤοσ ΕἸΡυὶὰ5 δηὰ Ῥυάθηβ, 
Ροιβοῆδρθβ οὗ ψῆοτα ὰ Κηον ποίῃὶης 
εἶδθ. ΤῊ πηρηίοῃ οὗ 11}ηπ5, ᾿ηἀ 666, 
γηϊσῃς οὗ ἴδε] θὲ ἀδαπηδαὰ δπουρῇ ἴο 
5ΠΟΥ ἴμαΐ ἴῃς ΕῬΙ5116 ννὰ5 νυτιτςᾺ6η 1η 51. 
Ῥδι]}}5 16 η6, ἴοσ 15 ποδάβῃιϊρ οὗ ἴῃς 
Ἐοπιᾶη ΟἸυσοῆ οδὴ Ψ ρτεαῖ ῥτο- 
ὈΔΌΠΙΥ 6 ἰτασθα ἴο ἴῃς {ἰπ|6 1ΠΊγ)6- 
αἰαῖοὶν δίζογ (ἢς ἀθαίῃ οὗ [ῃ6 Αροβίϊδ. 
Οἠδ ΙΏΟΓΘ ΡΕΙΓΒΟὨΔ] ΓΟίδγε 66 5665 ΜΟΥῆ 
ΠΟΙΙΟΟ---ἰῇ6 ΘΠ ὕνοα οναῖ οὗ (ἢ6 
Πουβθῃο]α οὗ Οηδϑιρῆοτυβ. ὍΠα οοηῖτο- 
γ ΘΙ ΘΙ 86. ΠΟ Ὠδά5 Ὀδοη πηδᾶὰς οὗ 
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{Π|Ὶ5 τϑίδσθησθ 15 ΜῈ} Κηονγῃ (566 ηοΐε 
ὍΡΟΩ 2 ΤΊη). 1. 18). Βιυῖ ἴτοτὴ [Π6 5αἷυ- 
ταϊίοη Ὀεὶηρ πηαᾶδ ἴο {πῸ πουδὲ οὗ Ομδϑι- 
Ῥῇῆοτυβ, ποῖ ἴο Ομθβίρῃοσιϑ Πι56}ζ, ψνε 
ΓΏΔΥ ΤΟΔΘΟΠΔΌΪΤ σοποϊμᾶὰς τμπαὶ ἣἢς νγᾶβ 
ΟἰΠΟΣ ἀοθδᾶ, οσὔ δ ἰϑραϑδσί Κπονῃ ἴο ἴΠ6 
ΑΡοϑβί16 ποῖ ἴο Ὀ6 νι ἢϊ56. ΠΟΘ ΠΟ] δἵ 
[Π6 ὕπι6. ΤΠοτα 15 Ὧ0 ας ΠΥ ἀρουῖ 
ἴῃ6 τηδίϊου 1 8}} θὲ τβαὶ] Ὠϊδῖοτγ. Βυΐ (ἢδὶ 
ἃ ἴοτρεῦ ϑῃου!ὰ μαναὰ Ἰηνεπίεα 500 ἢ ἃ τα- 
βηοιηθηῖ, γοῖ ἴἢ ὯὉῸ ΨᾺῪ ἢανθ οδ θά 
δἰτοπίοη ἴο 1, 15 ααϊ6 ἸΠοΙεά 10 ]6. 

Ιηἀεεά, [ῃ6 ᾿ἰτῦρταοβ85 οὗ βϑηυ 6 685 ἴῃ 
ἴΠ656 ῬΘΙΒΟΏΔ] τοίεγθηοαϑ 15 50 51ΟΩ 
ἃ5 ἴο δᾶνθ σοιῃροι θά ϑοπὶα οὗ ἴπ6 
τηοϑί ΠοΟϑΌ]6 ΟΠΌο5. ἴο αἰΐονν [μαΐ (Πε 

ΟΜ ΘΙ͂Β65 ΠΟὨΙΔΙΠΙΩρΡ [ΠΘΙ ἃτα ἱταριηδηῖβ οὗ 
βοηυίης Ἰοῖῖοῖς το δῖ, Ῥαυ]. Τῇ 
Ῥῇδιάθυοσ, ἴῃ ἢ τηἰσοάποιίίοῃ ἴο [ῃ6 
Ῥαβίοσγαὶ Ἐριβίίθβ ἴῃ ἴῃς 2 γοζεξί1271- 
δΒιδεὶ Δ 7. (Ὁ. 837, ἢτϑὶ δή.) βὰγ5 τῃδῖ 
“1ῃ6 δϑεοομα Εριβῖα ἴο ΤίπιοῖηΥ σου- 
ἰΔ1Π58 δ Ἰθαϑδῖ ΝΟ βδϑοϊίοηβ ὙΠΙΟῊ Πᾶνα 
οἵ ἰαῖε---αὴα δοῖ ψιῃουϊ ροοα τϑδϑου--- 
Ὀδθη σοοορ!Ζοά 85 ἔσγαρτηθηΐβ οὗ ρεπαηα 
Ἰοϊίους οὐ 81. Ῥδαὺ], βαυροὶγ ἴ[ῃ6 ραϑϑᾶροϑ 
ἸῺ (ἢ. 1. τ5-τ-ἰτᾶ δῃὰ ἱν. 9-21.... Τῆδ 
ΒΕσοηα 5βϑοΐοῃ ἴἃ ραχγίϊσυϊασ, ὈΥ 115 
ὨΠΏΘΙΟῸΒ ῬΟΙΒΟΏ4] ποίϊοθβ, ῥτοάιιοθϑ 
1ῆ6 ᾿ργθϑϑίοη οὗ ρεηυηθηθ55.}) Βιΐ 
15 15. 8ὴ δατηϊϑδίοη ἴμπαϊ ἴῃΠ056 νεΙῪ 
ῬΟΓΠ ΟῚ 5 οὗ {Π6 ΕΡΙ51165. ψῃϊο ἢ τὰ τηοϑί 
σΑΡΔΌ]Ὲ οὗ Ὀεϊὴρ ῬΡυΐ ἴο ἃ ἀδβηϊῖα [6ϑΐ 
οοτηδ οὖ οὗ [ἢ6 {Π4] 5α|5λοῖοσ  Υ ; δηά 
1ῆ6 δυθι γατ655 οὗ σοβιβηρ ἴοὸ δἃ]ον 
[}15 ίαοϊ ἴο δῇὔοσζα δὴν ταϑΕΠ]ΟῊΥ ἴο [6 
ΒΟΘΠυΪΠΘΏ685 οὗ ἴἢῃ6 ΟΙΠΟΙ ΡΟΓΟΏΒ 15 
Ραΐεης, Ὑμαϊ νουἹὰ 6 5414 1 {{ππ|6 σᾶ56 
ΜΈ͵Θ τ[ῃ6 ΟΙΠΕΙ ΨΥ, δηᾶ 1 ἴποβδὲ ψῇο 
σοηϊοηάδα ἰὸς ἴῃ6 βρη ηθηθ85 οὗ [ἢ 6 
ἘΡΙ5[16 ἂἃ5 ἃ ψοΪα νεῦσε ΟὈ]ραα ἴο ρῖνα 
ὮΡ 45 5ρυυ οι 5 ἴῃ6 νϑῦβ65 σοῃτα! ἱηρ ρΡ6Γ- 
Β0ΟῺὴΔ] αἀεῖαι!]5ὺ Τῃαὶ ψῃϊοἢῆ ψουἹὰ Ὀ6 
581 15 ψγῃδλϊ τν ἤανβ ΠΟΥ ἃ τίρῃϊ ἴο 58 Ὺ 
ἴο οτιςσ5 πκ ῬΒειάσγοι---ἰηδς 1 15. ἰδη- 
ἰδτηουηΐ ἴο 4 σοηῃίεβϑίοη οἵ ἠείδαϊς ἴο 
ΒΌΓΓΘΠΠΘΥ 41} [πα ρατὶ οὗ [Π6ῚΓ σα56 
ὙΠΟ δάπλῖθ οὗ Ῥεῖϊηρ ἰεϑῖθα, δηά ἴο 
τηδιηΐϊδίη ἴἢδξ ρασί ΟἿΪΥ ὙΠῸ ταβρϑοῖ ἴὸ 
ΨΠΙΟΝ ῥτο)άϊοοβ. δπα συ )θοῦνα ἔληςσὶθ5 
ἄο ποῖ δάμη οὗ Ὀδιὴρ σῃθοκοὰ. [{ 
Ὠδ5 θδόη δἰτεδλᾶάγν τηθπηοηδα τα Εδηδη 

᾿ 8566 αραίη Ὦτγ, ϑα]ιθοηβ δτίίοϊα ἰὴ πα 
Οὐγέρίξανε Οὐτόγυδ', αἰτεδὰγ αιοϊεά (ρ. 802). 

ἹΝΤΕΚΟΘΟΌΟΤΙΟΝ. 

βπας ἴῃ ΟΙΠΟΙ ρᾶββαροβ, ὮΝ ἅγὸ ηοὶ 
ἴἢυ8 πιαῖκοα ὈΥ ὈΘΙβοΟηδ] σείδυθηςθβ, 
ἃ Ὀεοδιῖν οὗ τπουρῶϊ ἀῃμά εχργεβϑίοῃ 
ὙΏΙΟΙ Ὀέβροακα τἴη6 παηᾶὰ οὗ ὅ8ι. Ῥαυ}. 
θη Ὠοβῖϊα οὐ Ἰοσὰ οὗ ομα 9.θοοὶ 
Δαάμη5 [Π6 ρσοηυϊηθηθθθ οὗ [ἢ ῥοὶ- 
5024] ρᾶββαρθβ, δῃὰ Ὠοϑῆ]θ σΠ οἰδπὶ οὗ 
ΔΏΟΙΠΟΙ 5000] Τηᾶῖας ἃ δα δάπλ15- 
5]Ί0η Ιοϑρεοϊίηρ [Π6 αϊάαςτς ράᾶδβαρεξ, 
ΝΘ ΖὩΔΥῪΥ 58] Υ σοῃοϊυᾶάς τῃδὶ ἴῃ 6 ν]λοὶς 
παραῖνα ῬΡοβι οὴ 15 ἀπίΘΏΔ]6. 

ΙΪὰ (ἢ15 σοῃῃθχιοη, ἸΏΟΥΘΟΥΕΙ͂, ΟΠ6 
ΟΥ ὕνο ΟΙΠΟΥ βϊκίηρ Ροϊῃηῖα βῃουϊὰ δὲ 
οὐβογνεα ψῃ]Οἢ ΤΕΟΔ]} (ης οἴμοι Ερὶβη]ες 
οἵ 85. Ῥαὺ]. τ. ϑαϊιθοη, ἔογ ἰηϑίδῃςε, 
ἴῃ ἴῃς Ρᾶροσ ψὰ Ὦανα δἰτεδὰγ αυοῖδά, 
ἄγαν αἰϊδηῖίίοη ἴο ἴπΠ6 νεῖβα (2 ΤΊη,. 
. 3) ΠΟ, ἰοττηβ ἴῃ6 ἐχοζάϊυτῃ οὗ ἴδ 
βδοοοηά Ερ 5:16. ὅ81ῖ, Ῥαὺὰὶ] Ὀερὶηβ ὉΥ 
(Πμδηκιηρ οὐ ἔοσ ἴῃς υπξεϊιρηεά ἢ 
ΜΠΙΟὴ 15 ἴῃ ΤΙποίῃγυ, δηΐ (6115 ἢϊπὶ ἰῃδΐ 
ΜΠ] Πουΐ οδαϑίηρ ἢῈ πᾶ5 σειῃετδηςς οὗ 
Ὦϊπλ ἴῃ Ὦ15 ΡΓΑΥΘΙΒ πὶρῃῖ δηὰ ἄαγ. ΝΟΣ 
οὗ 51, Ῥαι]}β ἴθῃ οἴμεσ Ἰεΐϊεσς εἰρῃϊ 
σοϊηθθοποα ὙΠ τΠδηκιης οὐ ἴοσ δῖ 
Ἀ6 45 πεασὰ οὐ Κπονβ οὗ ἰ(ῃςδ τε !ρίοιυϑ 
ῬΙΌΟΡΙΘ55 οὗ (ῃοβθα ὑῃοῃ ἢ δάάγεϑϑοβ. 
ΤΗδ ϑεοοηά Εριβι]ε ἴο 1Π6 (οπηιῃίδης 
15. ΒΟΔΙΌΘΙΥ ὯΔῃ Θχοθρίίοῃ, ἔοσ [ῃδΐ, ἴοο, 
Ὀαριη5 ψΠ [Πδηκθϑρίνιηρ. ΤῈ ΟὨΪΥ 
οἶθασ ἜὌχοθρίίοη 15 ἴῇε Ερίϑῖα το τς 
(δ αιίδηβ, ΙΟἢ 15. ἃ Ἰεϊῖευ οὐ 5Ξῆασρ 
τερτοοί. Νόοης οἵ ἴῃ6 οἴμοι Νεν Τεβίδ- 
τηθηΐ ΒΡΙ51165 Γοϑθτη]6 51. Ῥαυ 5 ̓ῃ (ἢ}15 
Ῥεουϊαπίγ. ΟΥ̓ τῆς εἰρῃὶ Ἰδιΐοσ νηὶ ἢ 
δρὶη ἢ τΠδηκβρινίηρ ἴοσ [6 ῥτόρτεβ5 
οὗ 15 Ἑσοηνογῖβ ἴῃ ἴῃς δ, εἰχ ρὸῸ οὨ 
ἴο Βρθᾶῖκ οἱ 15 σοηϊίηυδὶ ὑσγάγεσ ίοσ 
ἴδ. [{ 15 σδαγαςσίεσιβεις οἵ 81. Ῥαὺὶ] 
τπῖ, ἀνθ ἤδη νυχιτηρ το ΟΠυσοθ 5 ν ἢ 
ΜΉΘ, ἢ6 δα οσοσαβίοῃ ἴοὸ ἢπά ἔδυϊτ, πα 
Ὀεριῃ5 ΌΥ βχίπρ ἢἰβ τπουρῃϊ5 οἡ ννδῖ 
ἴμεγα ὰ5 ἴὼ ἴμοβα Ομυγοῦθβ ἀδβογνιησ 
οἵ ρῥγαίβθβ, αῃάὰ ὈΥ τὶ] ϊησ ἴο πη ἢ} 
σοῃϑδίδῃηϊ ὑσάυϑῦ οἱ ἴΠπεῖγ Ὀθ μας Ιηάεεά, 
τῇς ταϑε άηοα οὗ ἴπΠε ορεηϊῃρ οὗ [ἢϊς 
Ἐριβϑῖὶς ψι (μδὶ ἴο ἴῃ6 Κοιῃηδῃβ8 ἢᾶς 
Ὀδθὴ δοίμα! Υ τρδὰθβ ἃ σςτουῃμὰ ἴογ δἵ- 
{πατὴρ 1 ἴο ἃ ἀο]Ὀδγαῖα ᾿πηαῖοσ. Βυϊῖ 
ΟΠ ΙΟΙθπὶ ΠΟ δ Ομ πιοηθηϊ υ565 
αἸἤδγθποθθ ἴο ρσονα ἴῃαὶ δῇ Ερίβι]6 ἰ5 
Ὡοΐ 51, Ῥαυ] 5, ἀη δ Δηοῖ ΟΣ 1.565 γοϑϑιη- 
ὈΪΔΏΟ65 ἴο 5ηον (δῖ 1{ νγνᾶϑ ἴῃ 6 ννοσκ οἱ δη 
᾿πλιτΔῖου, 15 ἴοο Πασὰ ἴο ρ]θαβα ἴο 6 ψόσίῃ 
τυ οἢ σΟμβιἀθσαῖοη. ΑΠΟΙΠΘΙ ὙΟΙΥ τὸ- 
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τΔ ΚΑ ΌΪ6 δη νοΎῪ ἰουσῃηρ' σοϊηοϊάδησς 
ὯΔ45 Ὀδδὴ ῃοί(ϊοδα τὰ [6 [πἰτοἀυςίοῃ, [ἢ 
(Π15 ΟΟΙΠΘηΐΆγΥ, ἴο ἴῃἢ6 ΕΡ 5116 ἴο {Π6 
ῬΠΠΙρΡρίδηθν [Ι͂ἢ ἴμαῖ Εφιβίία, νυτῖθῃ 
ἀυτίηρ ἢ15 ἢγϑι σαρεϊνιγ, 81. Ραμ] 5ρεὰκβ 
οὗ ἢὶς ἀδϑίτε ἴἰο ἀδραζῖ (εἰς τὸ ἀναλῦσαι) 
(ἰ. 23) οὗ Ὦϊ5. οομβίοι (ἀγὼν), (1. 20) οὗ 
Ἀ5 ΠΏ ρΏ655 ἴο Ὀ6 οβοτγεα (σπένδομαι), 
(ἰ. 17}, οὗ δὶ5. ργδϑϑίῃσ οὐ (1. 14) ἴἢ 
ὯΙ]5 σοηίαϑὶ ἔοσ ἃ ὑγ!Ζθ. Τῇ 58η16 Ἰάβαϑ 
ΤΕΟῸΓ ἴο Πὶπὶ δἰϊοσ [6 ἰαρβδα οἵ βενθσαὶ 
γεατῖθ, αἵ ἴῃ οἷοβαε οὗ 18 βϑεοοηά 1ῃ)- 
ὈΠΕΒοΟΠΙηδηῖ, ἀηἀ ἃῖ δχργοϑϑαα ἴῃ ἴῃ6 
5816 ἰδηριαρα. “1 δῃ} ΠΟΝ," 6 58 γ58 
ἴῖο Τμμοῖῆγ, “τοδαγ ἰἴὸ ὃς οβετοά 
(σπένδομαι), ἀηιᾶ [Π6 {{π|6 οἵ τὰν ἀδραγ- 
ἴυτε (ἀναλύσεως) 15 αἱ ἢδηά. [Πᾶνα 
ἔουρῃξ ἴῃς ροοά ἤρῃς (ἀγῶνα) ; 1 Πᾶνε 
ἤηΙΒη6α ΤΥ οουτθο." ΤΠ ψοσὰβ δηὰ 
ἴῃς τπουρῃῖ5 ἀγα δκα υπΐααςε, Δηὰ νῃδῖ 
οου]ά Ὀ6 πόζα ἢδέισγαὶ [Δ (ΠΕῚΣ τϑοιιτ- 
Το. 6 ΨΏΘΩ ἃ ϑ56οοηα ΡΠ ϑΟηπΊθηΐ 
Ὀτουρῃς Ἰηἴο ἱτηπηδάϊαίς ρῥγοβρεοῖ ἴῃ6 
ίαϊαε Δρργεῃθηαβδα ἴὴ ἴῃ6 ἄχει ἢ 
ΘΟ. ἅττα ἴῃς τϑάβοῃϑβ, ρῬοϑιίῖνε δηά 

Ὠσραῖνθ, ᾿ΠΙΟἢ 65.405}. Ὀδγομα ΔῺΥ 
τολϑοηδῦϊα ἀουδί ([Π6 δΔυς Π ΘΠ ΠΥ οὗ τῃ 6 
ΘΘΟΟΒα ΕΣ ριβι]ῖ6 ἴο Τιμαοΐηγ. [1 τᾶν Ὀ6 
γεραταεά, νι τἢ6 υἱτηοδῖ σοηβάΘηΟ06, ἃ8 
τῃς ἰα5ἰ τεοοσα θα υἱΐογδησθδ οὗ [η6 Αροϑβίὶα 
Ῥαυὶ, τενθδ]ηρ ἴο 15 ἢ15 Ροβιτοὴ ἀπά ἢ]5 
ξε!ηρβ ἴῃ ἴΠ6 δα] οὙ1515 οὗὨ ἢ15 6. Νοχί 
ἴο (6 (ὐοβροῖ5, ἴθ τα 15. δ0 ρατί οὗ ἴῃ6 
Νεν Τοβίδιηθῃϊ Ώ]Οἢ ΡΟσ5565565 ἃ ἀθθρεῦ 
Ἰηϊεγοδὶ ἔοσ Ὁ βίίδη ἤδατίβ. [Ιζ 15 [6 
864] ἴο 51. αι} 5 ἸΟῺΡ ΤᾺ ΙΒΌΥ, δηά 15 
[ῃΠ6 πιοϑὶ ϑοϊθιὴμῃβ δχρύθϑϑίοη οἱ ἢ15 
ΠΟ ν]ΟΠΟΏ5. 

Βυῖϊ νὰ τουδὶ ΠΟ Ρᾶ88 ἴο [ἢ6 ΟἿΠΕΟΓ 
ἔνο Ραβίογαὶ ΕἸ ρ 51165, δηὰ 11 ψ11}} Ὀ6 56 θἢ 
(ῃαῖ νὰ ἰανὲ ραϊηδα ἃ ροϊηΐ οὗ νἹὸΐ 
ῬΊΟΝ στειῆονοβ αἵ οὔσα ἃ ρτϑαὶ ρατί οὗ 
(Ὡς αἀΣβηου 65 ἤο ῃϊοἢ νὰ βἴασίεα, 
ἼὝΠΕΙΟ 16 Ὡοΐ 50 ΤΏΔῺΥ ἀσῆἤηϊῖα οἰγουτη- 
βίδηςσθϑ οὗ {Ππ|6 δηὰ ρἷδοθ ἢιγη 5 πθα 1ῃ 
[Ὡς Εἰγοῖ Ἐριδιΐα ἴο Τμποῖηγ; δυϊ 
[Πουρῃ ρτεαὶ ἸπρΟηΌΥ Πα5 δε 6χ- 
Ῥεηάθα Ὀγ νυ )οβοίοσ δηα οἴμοσϑ ἴῃ [ἢ δ 
δηάρανοισ ἴο ὑὕὑσίηρ ἴπθπὶ 1 (6 
ΠΔΙΤΔΌνΕ οἱ ἴἢ6 ΑοῖΞ οὗ τ1πη6 ΑΡροϑβί]68, 81} 
ΘῈ Οἢ δίζθιηρίβ ἃῖθ, (Ὁ 54Υ 16 ἰ᾿δαϑῖ, 6χ- 
[ΓΟ οἷν ἰοσοθα, ἘΕτοιὴ οἢ, 1. 3, “Α5 
1 Ὀεβουρῃϊξ ἴΠ66 ἴο 40146 51}}} αἱ ΕΡ 6515, 
ὙΨΏΘΗ 1 ννεηΐϊ ἰηἴο Μδοδίοηϊα, ἴῃαι ἴποὺ 
ΣΑΙ Ὠϊοϑὲ σμάσρα δοόγηθ ἴῃδὲ [ΠΕΥ ἴα ἢ ΠΟ 
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οἴπογ ἀοοσίσιηθ,᾽" ὅζα., [ἴ ἀρ ῃδᾶτγα ἰῃδὶ (ἢ 6 
ἘΡΙ5116 15 δα ἀγεββεὰ ἰο ΤΙιμιοίῃγυ δὲ Ερἢ6- 
5.15, δηὰ τῃαι δῖ, Ῥδι], οὐ 5βιαγίηρ ἴτοτλ 
{παΐ ΟἿ οἡ ἃ Ἰουγπον το Μαςοβάοηϊα, μδὰ 
Ἰεῖ ΤΙ] ὈΘΠΙηα ἢϊπλ ἢ σπάᾶγρα οἵ [Π8 
Ομυτοῦ ἴογὸ, [τ ΔΡρεασβ, ΠΊΟΥΘΟΥΘΥ͂, 
ἔτοῃχ οἢ. 11}, 14, ἴ[ῃαϊ 51. Ῥαμὶ] ῃορβὰ βοοῇ 
ἴο ταζιγῃ Ὠϊηγ56}, θυζ ἰΒουρῃϊ 1 ρΟΒ51016 
ἢς τῃϊρῃϊ Ὀς ἀδῖδιηδα βοῦγα {π|86.0. ΝΟΥ͂, 
1ῃ ἴῃ Αοἴβ οὔῃε Αροβίϊεβ 81, Ρδαὶ] ἰ5 ἀ65- 
σΠΡθΘα 8 Βανίηρ Ὀδεη ἔ106 δὲ ΕΡἢ 6515. 
Βυῖ τῃ6 ἢγϑί ὀσσαβίοῃ νγὰ8 ἴπ6 Ὀτχιοῖ νὶϑὶῖ 
(Αοἰϑ Χν]). 19) ΟἹ Ὦ15 νΥΑΥ͂ ἴγοσῃ (ογ ἡ ἴο 
7 6γυϑαίθῃη, 50 ἴηι μα ἀἸα ποῖ [ἤδη ἰδᾶνα 
ίογ Μαοβάοῃηϊα. ὍΤῇδ οἴμοσ οσσαβίοη ψγὰ58 
ΏΘη ἢδ 5ίαγοαά ἰσγοῖ ἴνο ἴο ἴἤχεθ γϑδῦβ 
αἱ Ερμοϑυβ. Δί ἴῃς ομὰ οἵ [ῃ15 6 6 
ἀϊὰ ἰεανα ἔοσ Μαοβάοηϊα (Ἀςῖς χχ. 1). 
Βυϊ ἢ σου]ὰ ποῖ [6 ῃ δᾶνα ἰεΐς ΤΙΠΊΟΙὮΥ 
ὈδὨϊηά, ἔοτ ἢ6 δά 5θηΐϊ ἢϊπὶ δηά Εγαβξίῃ8 
ΟἹ ὑείογε ᾿Ἰηΐο Μαοβάοηΐϊα (Αοςῖβ χίχ, 
22); δῃηὰ ΤιμιοῖῃγΥ σου ποῖ ἢᾶνα Γὸ- 
τυτηςαὰ Ὀεΐοτο Ῥδυ}᾿ 5 ἀεραγίυσθ, ἴοσ θα 
ῖτῃὴ6 Αροϑβῖῖα σεαοῆθὰ Μαοεάοηϊα δπὰ 
σοῖς ἴη6 ϑεοομα Ερίξιϊς το ἴτῃ6 (οτῖ- 
1η1Π1405, Τιτοῖηγ νᾶ5 ἢ ἢ. [1 85 
θδθθὴ βιυρροοίθη (ας ἀὐυπηρ 81. Ῥδὺ}}5 
Ἰοὴρ ἴα αἱ Ερῆδθυβ ἢ τῖρῃΐ ἢδνα 
τηδα6 ἃ ἸουσγηοΥ ἴο Μδοθάοηϊα ψῃϊοῇ 81, 
1λι|κ6 Πᾶ5 ποῖ τοοογάθα, Βιυῖ τ 56ειῃ5 εχ- 
ΤΓΘΙΏΘΙΥ ΠΡτΟΌΔΌ]6 ἴΠᾶΐ 51. Πκς 5Ππου]ὰ 
ἢανα οἵμἴθα ἴο ΠΕ ἃ ἸΟΌΤΠΟΥ ν᾿] Οἢ 
τοῦδ ἤανα οσουριαα 50 σοῃϑιο δ 6 ἃ 
Ὦμλς ἀυγηρ ἴἢδϊ τηθιοσα Ὁ] 6 ροτιοα οὗ 
[ὮγΘΘ γοαγϑ᾽ ΟΥΚ δ Ερθϑιιβ,. ΕἼΟΙ Δ 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏ, ᾿Π 4666, ἰῃ [με Θεσοηα ΕΡί5116 
ἴο ἴη6 (Ομ 485 (ΧΙΔ. 14), ἰἴ μα8 Ὀδοη 
ΒΌΡΡΟΞΒΘα (δὶ 81. Ῥαὰ] ραϊὰ ἄυτίηρ 1ἢ}5 
ῬοΙΟα ἃ νἱϑβὶῖ ἴο (οσηῖ νη ]Οἢ 15 ποῖ 
τηθΠοηΘα ἴῃ ἴμ6 Αοῖβ. Βυΐῖ ὄνδὴ 1 (ἢ 8 
ἍὝΟΘΙΘ σσγίδϊη, τ᾿ ψουἹὰ 6 πὸ υῇημοιθηῖ 
ῬΆΓΑ]]6] ἴο ἴη6 ῥσγϑϑθηΐῖ σᾶ86. ΑἸτποιρῇ 
(ἢ6 ΑΡροβί]8 βρεακβ (1 Τα. σἢ. 1}. 14) 
οὗ Πορίῃρ ἴο σοπβ Ὀδοῖκ βοοῃ (ταχίον), 
ἴῃ6 ψῃοΐς ἴοηθ οὗ (ῃς ᾿Ἰηϑίσι οἰ ΟΠ 5 ἢ ἴἢ6 
ἘΡΙ51|6 Ἰπ}0}165 ἰῃδϊ ἢδ6 νγὰβ ρἰδοϊηρ ἴῃ 
ΤΙπιοίῃ γ᾽ 5 Ὡδηαβ ἃ σἜΠΘΓΑΙ ΓΕΒΡΟΠΒΙ ὈΠΠΠΥ 
ίογ ἴὴ6 ΟΒυτοὴ δἵ Ερηδϑαυξς ; [Π6 τοίδγοποθ 
ἴο ἢ]15 ἸηϊΘηἀ66 τοίυτι δηα ροβϑιθ]6 ἀθ]αν 
15. ΟἿὨΪΥ ἴο Θχρίδίῃ ἢ15 σινίηρ ἴἢ656 1ῃ- 
ΒΙΓΠΟΠΠΟΏ5. ὉΥ ᾿οἰῖοΥ ᾿ηϑῖεδὰ οὗ Ὀγ νοτγά 
οὗ ττουτῇ ; δηὰ Ιζ 15 ϑοδγσθὶν σομοείνδῦ]α 
1ηδἱ 51. Ρ4}]} 5σῃου α μαναὰ ψ τ 1ἢ 50 ςἢ 
ἃ ἴοῃα αἀὐπηρ (ἢ6 [ΕΙΏΡΟΥΑΙΎ ἀὔβοηο8 
ὙΠΟ. [Π6 ΒῈΡΡΟΒΙΈΏΟΩ ἴῃ αυ ΘΒ ΌΠΟῺ ᾿Π1Ρ]168. 
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ΘΙΠΉΪΓ ΟΠ Ό Π6 5. ἀΠΠ|56. ἢ ταβρϑος 
ἴο ἴ[ῃς Ερ!Ξι]ς ἴἰο Τιῖας 1 νὰ δἰϊοιαρῖ τὸ 
Ρΐαςθ ἢ πη ἴΠ6 Ροτιοα οὗ ἴμε Αςι5. 
ὙΤΠ6 αἰγουμηβίδηςθ5 1ἴ σἴαϊος ἀσὰ (εἢ. 1. 5) 
παῖ δῖ, Ῥδὶὶ Δα τεσθηίγ ἰἸείς Τππ5 1η 
(τοῖα τῆλ ἢ6 πὶρῇῃϊ “ 5εῖ τῷ οτάευ (ἢ 6 
(πἰηρα ἴαὶ ατἷὸ ψαπῦηρ, αμα οτάδίῃ 
ΕἸ ἀδγα ἴῃ ΘΥΟΥΥ οἷν "που οἰ ὈΥ ΟἸΔΥ. 
Αδραϊη 1ἴ ἢα5 Ὀδθῆ βυρροΞςθα "δῖ, ΑΙ Πουρἢ 
δῖ, Γκ|κὸ τα Κα5 Ὧ0 πιεητοη οὗ ἃ ἸΟΌΓΏΘΥ 
ἴο Οτεοῖθ, 1 τὰν αν οσουϊτεά ἀυτηρ 
δῖ, Ῥαὺ}5 βία αἵ Ερἤθβϑυβ. Βυῖ τῇς 
5816 βἜΏΘΓΑΙ ΟὈ]ΘΟΙΟῺ 5. ΔΙ ϑηρ ἴγοπι δῖ. 
Τὐκος ΟΥΙΒΒΙΟὴ ἴο ΙΠΘΠΓΟΩ 5110 ἢ} ἃ 
ἸΟυΓΏΘΥ ΔΡΡΙΥ ἴῃ [15 ἰῃβίδῃςα ; δῃηά {ΠΥ 
ᾶτ6 λυ οἢ ἐπ αμοδα ὈΥ [Ππ αἸΓΟΙΠϑἴΔΏςΠ65 
ῬΓΘϑυρροβαὰ ἴῃ ἴῃς Ἐρι5ῖ]|6. δὲ. Ῥαὺ] 
τηϑῖ πᾶν Ὀ6θῃ 1 (τεῖθ ἰοηρ Θμουρῇ ἴο 
Πᾶνα δνδηρο] 56 α σανογαὶ ον 5, Δη6 πγυϑῖ 
Ὦανςο Ἰεῖς ὈεΒ)ηα ἈΠ ἃ ΟΠυΓΟἢ ἢ ἃ 5οπλ6- 
γαῖ δΔαἀναποεαά 5ἰδῖε οἱ ογρδηϊϑαίίου, Ηδ 
οουὰ Ππαγάϊγ αν Ὀδθη δοβεηϊ ΠΌΪΩ 
Ἐρδῃθϑὺβ ἰοῆρ δῃου σῇ (ῸΥ [Π18 ΡΌΓΡΟΞΒΘΟ. 
Ηςξ ῥγόροββθβ αἷβθο ἴο ψ]ηῖοσ δἵ ΝΊΟΟΡΟΙ 5, 
δηἋἃ ἀδϑῖγος Τιΐὰβ5 ἴο σοπηα ἴο ἢπὶ ἴποτα. 
Βυϊ ἀραϊη, ἃ5 [νὴ 5πανν5. (11. 291), Ὦϊ5 
Ὑ]ηΐΕΙς Ὀείοσα ἢ15 ἸΟΌΓΠΘΥ ἴο Οξϑασθα 
Ια δὶ δοσουηϊθα ἔου βἰβενῇθσο, π1655 
 ΔΡΆΪΏ ΘΌΡΡΟΒΘ 8Δῃ ἱπΠΟΧρ] Δ ὈΪΥ Ἰοηρ 
ΔΌΞβΘΠοα ἴσου Ερίδϑυβ 1ἢὼ 1ἴῃ6 σουγϑα οὗ 
Ὦϊ5 [Χ6 6 γεδΊϑ᾽ βίδΥ ἴσα. ΕῸΣ 41} [6568 
ΤΟΑΒΟῊ5 1 566 ΠΊ5 ἸΏ ΡΙΔΟΙΟΔΌΪΕ ἴο ἢηα ΔὴΥ 
Τοοτσὰ ἔοσ ἴμ656 ἴνο ΕΡί51165 ἴὴ τῆς [πἴ6 οὗ 
5:. Ρϑὺ] 1 ἢ15 Ἰουγη 5 σϑθ (ο δὴ δηᾶ 
ΜῈ ἢῚ5 ἢγϑι Ἰρϑο τη θη, 

Βυῖ οὐ ἴῃε ϑβυρροβιίίοα, ψΏΟἢ Ὧδ5 
Ὀδοη 5ῆδνῃ ἴο δὲ νε]]-ἰ[Οὐπάδα οἡ ΟἿΟΣ 
δτουηάς, {παῖ [πΠ6 ΑΡοϑι16᾽5 ἸΟΌ ΓΏΘΥΒ ΕΓΘ 
ὨΟῖ 50 σοποϊ παρά, ννὰ μανο ἃ 5ρᾶςε οἵ {1Π16 
ΔΙΏΡΪΙΥ βυβποϊοηῖ ἕο [ῃ6 ᾿ποϊάδηϊα τηθῃ- 
ΠοπΘα ἴῃ τλ6 ἴγαα Ῥαβίοσαὶ Εἰ ριβ[165, αηὰ 
4}} οῃτοποΐορισαὶ αἰ βΠσ σα Υ αἰθαρ δ ΑΓΒ. 
Ετομλ ἴῆ6 σΟΙΊΡΑΓΔΌΝΘΙΥ ΘΟΔηΓ Ὠοῖδϑ 
οὗ {ἰπ|6, ἱπάθϑα, ψῃιοῇ ἴΠδνῪ δβοσα 5, 
1ῖ 15 δοδύοθίν ἴὸ Ὀ6Ὲ δχρθοϊεα τῃδΐ ψε 
βου α ΡῈ δὺ]6 ἴο σοῃϑίγυςϊ δῃ ἱπάϊβρυ- 
(Δ Ὁ]6 βδοῆεης οὗ ἴῃ6 Αροϑί!θ᾽ 5 Ἰουσῃ Υ85 
δηὰ οὗ 15 ᾿ἴθ. ἀυτηρ ἴῃ6 ροποά ἴο 
ΜΘ {Πν στοὶαῖθ [1 15 δυοϊεηῖ ἔοτ 41} 
[ῃ6 ρυγροβθβ οὗ ἴΠ6 ἀγρυπιθηΐ ἴῃδΐ βοῇ 
ἃ 50Ποὴ6 δῃουϊά ὕε σαραῦὶς οὗ ςοη- 
βίγυσίοη ; δηα ἴῃ ροϊηΐ οὗ ίδοϊ ναἁτίοις 
ΔΙΣΔηρο θη ἤᾶνο ὈΘΘη ΡῥΓ͵ΓΟΡΟΞβΘαῦ, ΔΩΥ͂ 
ΟὩς οὗ νῇϊο ψουἹὰ τηεεῖ ἴῃς ίαο(5 οὗ 
ἴπΠ6 οα586. ἼΤννο Ροϊηῖβ, ΠΟΝΕΨΝΟΙ, ἃ5 ’ἴ 

5665 ἴο 0.5, παν ὃ6 (ἸΓΙῪ ἀϑουπιθα. ΤῊΘ 
ΟΠΘ 15 ἴηαϊ 51. Ῥδι}}5 ἢγϑί νιϑιὶ δίϊδγ ἢϊ5 
ΤΟ]οά56 νὰ8 ἴο ϑραῖῆ, Τῇε Μυγλίοσιδ ἢ 
ἰγαστηθηῖ σρεᾶκς οἵ 15 βει[ρ οὐ τοῦτα 
Ἀοπια ἴο ϑραϊῃ (6χ υτῦθρ ῬγοΠΟιβΟΘΉ 115), 
δὶ [ἰ οι] ΟὈνιουβὶγ Ὀ6 πιοτε παιυγωαὶ 
δηά σομῃνθηϊθηῖ ἰοσ ἢλη ἴο [81] ἢ]5 Ἰηἴθδη- 
ἄοη οὗ πηακιὴρ ἴπαΐ νιβὶ ἴο τ[ῆ6 ύεξι 
Ὀείοσα τείυσγηϊηρ ἂραϊὴ ἴο ἴῃ6 Ελ5ῖ. 
ΘΘΟΟΠΟΙΪν, ἢἰ5 ἰαϑῖ ἸουπΊΕΥ Ὀείοτα ἢϊ5 
ΒΘΟΟΠα ΠὨΡΓΙΒΟΠΙΘἢϊ ἈΡΡΘΆΓΞ, ἃ5 νὰ ἤᾶνς 
βθνν, ἴο να Ὀδθη ἰἤγουσῃ Μηοῖυς, 
Ττοαβ δπα (οσηῖῆ. Ηδς νου] ςθϑῖῃ, 
τπογείοσε, ἢτδῖ ἴο ἤᾶνα σζοῆς ἴο ϑρϑίῃ, 
(6 ἴο μᾶνα σεϊυγηθὰ ἴο ἰῃ6 Βαβι ἴο 
νι 1[Π6 Αϑιαῖίς σῃυγοῆδϑ, ἰακιησ, ροτ- 
Ὦδρϑ5, Οτεῖθ ἴῃ ἢἰβ νᾶὰγ. Ηδ Ιφάνεβ Τιΐυ5 
ἴΠ6ΓΘ, αηα σοοϑβ οἡ ἴο ΕΡἤδϑβις, δῃα ἔγοτμλ 
ἴ(ἤδηςθ, ἴῃ δὴ οσάδσ ψΨΏΟΣ 1 ἡγαγ Ὀς αἰῆ- 
οὐ ἴο ἀϑοοσίδι ῃ Ῥυθο βου, ἴα καθ τῃ6 ἤηδ] 
Ἰουσγηδυϑ ΜΝ ΏΙΟἢ ἃγὸ τεοοσαρὰ ἰὼ ἴῃς ζηὰ 
Ερ 5:16 το Τιμπιοίῃγ. 
Νον 1015 δϑϑοιρῃθης οὗ ἴῇ6 ἴῆγεε 

ἘΡΙ51165 ἴο [6 58π|6 Ρεγίοά, δηά τἢϊ5 τῆς 
αϑῖ ρεγιοά οὗ 81. Ῥδὺ}5 1, δὲ οὔςσα 
δοσουηῖβ ίοσ ἴῃ6 ρδου τ 65. ΠΟΙ ἃΓα 
σοτηπΊοη ἴο {Π6 πη}, δηα προ νΠΙΟἢ δάνογϑα 
ΟΠ οΙ5πὶ ἢΔ5 Ὀδοη Ὀαθθα, Ὅδ6 πηόζα ἰδεῖ, 
Ἰπάεδεα, οὗ ἃ ψιάς ἀϊβεγθηςθ ἴὰ ρῆγαβε- 
ΟΪΟΡΥῪ Ποῖ οἵποσ Κπονῃ ΜΟσΚ5 οἱ 81. 
Ῥαὺ] νψουϊὰ οὗ 1156] Ὀ6 Ὧο Ὡ)αῖ6Π48] δν:- 
ἄξδπος δραϊηϑὶ 656 Ερ151165 μανίηρ ὕδεη 
ψ τη ὈΥ ἢ. ΤῊΣ 51}]6 δηὰά ἰδησυάᾶρε 
οὗ ἃ ρτοαῖ ὙΤΟΥ ΠαῖΌΓΑΙΥ οπαηρα ὙἹ ἢ 
ἢϊς 5 Ὀ]Θοῖ, δηα ἴῃ6 τῆοτα 50 1ῃ ργοροτίίοῃ 
ἴο Πὶ5 ρτϑδίηθϑβϑβ ; δηα 8[. Ρδὺυὶ 15 ἴῃς Ἰαϑῖ 
ΤΩΔῺ ἴο αν ὈΘΘῺ σοϑίσιοῖθα ἴῃ ἢ]5 5Ξἴγ]ς 
δΔηὰ τος οὗ δχρσζθϑϑϑίοη. Τῆς δχῖγα- 
ΟΥΔΙΠΔΙΥ νΟΙβα ΠΥ οὗ ἢ15 πα δῃὰ οἵ 
ἢ15 ψΠο]6 παΐυγο---ἴο ἴπΠ6 εν Ὀδσοπλ ν᾽ 
ἃ Ἶεν, ἴο ἴῃς Οτεοκ ἃ Οτϑοκ, ἴὸ ἴῃ 6 
Ἐογδῃβ ἃ ογηδῃ, δ ]6 ἴο ὃ6 1]] [ΠϊὴρΞ 
ἴο 41} τηρη----ἰΘ ΟὔΘ οὗ 5 πιοβί Ἴοοη-. 

βρίουουβ σπασδοϊογιβοθ. [1 15 10 δνογΥ 
ΨΑΥ ἰο δε Θχρεοϊοα {παῖ ἴῃς Ἰοϊίεσβ οὗ 
ΒΌΓὮ ἃ τῆδῃ νου ]ὰ νάγγ, ὈοΪῃ ἴῃ (ΠΕῚΓ 
ῬὨΓΑΒΘΟΙΟΡΎ δηά ἴῃ {πεῖὶσ τηοᾶς οὗ Ἔχρυθϑ- 
βίοῃ, ἢ τῃ6 συ] θοῖ ἢ6 ψὰ5 ᾿γθαϊ!ηρ, ἢ15 
{ἰπ|6 οὗ [Πἶὸ, δηα ἴῃς Ῥδίβοηβ Ὑῃοῖῃ ἢς 
δάἀάτεοθοθθα, Ου [6 ξυρροβιτίοη γα ἤᾶνα 
Ὀδοη δχρ δϊπιηρ, [656 Γθαβοηϑ 4]}} Ἀρρὶν 
ΘΙΛΡΠΑΓΟΔΙΥ ἴο ἴμ6 ρῥγεβϑθης Ἐριϑι6ς. 
ὙΠΟ ἃσῈ βδϑραγαῖϊθὰ ὈΥ δὴ :ρΐεγνδὶ οἵ 
56 ν Υα] γϑαῦθ ἰγοπὶ ἴῃς Τοϑῖ ; ἴπ6Ὺ ἅγε 
γυυς}6ἢ, ἃ5 ποηΘ6 οὗ ἴῃ6 ΟΠΕΙΒ σε, ἴο 

εἰ 



ΙΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ἀἸβορ θα γηο ἢανε ἰοηρ ὈΘΘη 1πΠῸ Αροβιεῖςβ 
Ἰητηδῖα σοϊηρδηϊοηβ, δηά [Π6ῪΥ ἴτοαῖ οἵ 
ΠΘιν ἴΟΡΙΟ5 Δηα ἡδὺν Οἰγοιπηβίδποθα. [ 
ἢδ5 Ὀδδὴ 5ῇονῃ, η ίδοϊ, ταὶ τῇθτα ἅττα 
ἃ5 ΓΏΔΩΥ ἅπαξ λεγόμενα 1 Οἴ ΘΙ ΕΊ51165 
ἃ5 ἴὴ ἴπ656. Τίνι5 τῆς ΕἸγοῖ ΕρΡΙβ11 6 ἴο 
ΤΙΠΊΟΙὮΥ σοπίδ!η5 οἰργ-οπο, τὴ6 Θεοομα 
βιχίγ- τες, δηὰ ἴπαῖ ἴοὸ Τιῖι5 Ἰοτγιγ-ίουτ ; 
ψ Π116 ἰ(ῃ6 ἘΡΙ5116 ἴο ἴῃ ῬῃΠΠΙρρίδη5. σοη- 
ἰΔϊη5. δίγοίουγ, ἴθαῖ το τὴς (4) 4808 
δἤγ-ϑενθη, ἃπα ἴῃοβε ἴο ἴπΠ6 ΕΡΠΘβίδῃ5 
δηα (ΟἸοβϑίδηβ τοροίμου ηῸ δε σ [ἤδη 

“8 δυηάτζαα ηα ἐογιίγ-τῆταα. ἢ 
ΜΔΗΥ͂ διιοἢ νατδοης ψομ]ά, 1ῃ [ἢ6 

πδίιτα οὗ {Πϊηρθ, Ὀ6 Ρυτγοὶγ δοοϊἀθηΐαδὶ. 
ΤΠυ5 Θ0ΠῚ6 βίγοϑϑ ἢᾶ5 ὕδδθῃ ἰδ ὩΡΟῺ 
[6 ἴαςοϊ τμδί ἴῃς ατοοκ νοτζα υὑ56Ἁ ον ἴῃς 
Τηλδῖοσ οὗ ἃ ἶδνε 15 ἴὴ ἴπ6 Ῥαβίοσγδὶ) 
ἘΡΙ51169 δεσπότης, ΨὨΠῸ ἴῃ ἴΠ6 ΟἾΠΟΥ 
ἘΡΙ51165 οἵ δῖ. Ῥδὺὶὶ] 1ἴ1 15 κύριος. Βυΐ ψῃαΐ 
δισιπιθηΐ ψοιϊὰ τ Ὀ6 δραϊηβδὶ ἴῃς διι- 
{παητ οι οὗ ἃ ρηναῖς Ἰεϊζασ τῆαϊ ἃ τῆδῃ 
ΒΡΟΚΘ ἴῃ τὶ οὗ ἃ εἰανε δῃᾶ ἢϊ5 ΟἾὟΏΘΥ, 
ὙΠ ΟΓΘΔ5 [ἢ ΡΓΟνΊΟΚ5 ἰοίοτα ἢ6 δα ΒρΟΚἝΏ 
οὗ ἃ 5ανα δη( ἢϊ5 πηδϑῖθσ ὃ ΑΒ ἃ τηδίζεσ 
οὗ ἔαοῖ, μονενοῖ, δεσπότης, ψΏΙΟΝ 18 
5648 ἴῃ ἴΠ656 ΕΡΙ51165, 15 ἴῃ 6 οοτγοςὶ δηὰ 
ἰἰδιι4] ρῆγαβα [οσ ἃ τηδϑῖεσ οὗ δἷανθβ. [ 
ΜΟΠ]Δ παῖυγα! ν 6 υϑεὰ ὈΥ ΔὴΥ Οὔς 
ἔτλαν ἢ τῃ6 συβίοτματυ ἰαηριαρα οὗ 
[ῃδι ἀδγ ; δῃὰ 1 ἴῃϑτὸὸ Ὀ6 δὴν αιιθϑῖοα 
ΜΟΙ σοηϑιἀθύαῖίοη οἱ βυςῇ ἃ ροιϊηΐῖ, ἱξ 
15 ποῖ Ψῃγ ϑῖ, Ῥδὺ] διου]α τι56 δεσπότης, 
Ὀυΐ ΨὮΥ Πα δῃου ἃ ὄνοσ υ86 κύριος ΕἾ56- 
ΠΘγΘ. ΤῊΘ ΓΘΆΘ0} 15 ΡΕυΠΔΡ5 ἀἸΒΟΘΓΏ1Ό]6. 
ἴῺ 411 οαβθ5 ψΠοσα ἢ6 64}}5 (6 πηαβίθυ 
οἵ 5ἰανεϑβ κύριος, ἢ6 15 δηΐοτγοϊηρ ἴΠ6 ἀμ {165 
οὗ ἃ ΟΠ ΒΔ τδϑίθυ ὈΥ σο 1 ηρ ὨΙΠὶ 
οἵ Ὠϊ5 τεϊλτοη ἴο δ15 οὐῃ [,οτά--- 56 
δτδοῖοιϑ γοἰδίοη ἴο ἢ15 ΡθΟρΪΘ ἰ5 ἰηἠϊοαῖοα 
ὈΥ δῚ5 ὑθιπῷ δἰπιοϑὶ αἰνγαγβ Ἂεἰθβου δα 
85 1Π6ῚΓ κύριος, ῃοΐ 845 [Πεὶ᾿ δεσπότης. 

Βιυϊῖ 4 ργδαῖου ἰηϊογοδὶ διίδοῃα ἴὸ [ἢ6 
σΠΑγδοῖοσ οὗ ϑοῖια οὗ ἴπεϑ6 θῖν Ἔχρσθϑ- 
ΒΙΟη5. [ἢ ΠΙΔΗΥ͂ ἰηϑίΔΏς 65 [ΠΟῪ ΓΟρΓΘϑθηΐ 
ΙΏΟΙΕ ἴπδὴ ἃ τ ΘΓΟΙΥ ναῦὶθα νοσδὈ ΪΔΓΥ. 
ΤΟΥ ᾿πμάϊοαῖα 16 ῥτόϑθθῆοσθα ἴθ [ῃ6 
ὙΓ|ΟΓ 5. τη οὗ ἃ πδνν 61.155 οἱ 4688. 
γε ἢμπάα, ίογ ᾿Ἰῃϑίδηςσθ, βενεσαὶ {{π|65 ἴῃ 6 

1 Ῥανιάθοη (7πέγοά, ἰϊ. Ὁ. 184) σοπιραἰῃ5. οὗ 
1115 δ5 ἃ “"τπθοῃδηϊοδὶ οὈ]δοϊοη." Βαϊ ἢς παά 
7.51 ρῥγιηΐεὰ (ρ. 182) ἃ Ρᾶρε οἵ ἰϑοϊαϊςα ννογὰϑβϑ ἃ5 
“ ἅπαξ λεγόμενα," ἴῃ Ξξιρροτῖ οὗ Ηἰ5 οννῃ οοηΐδη- 
ἴοη. Α πιθοβδηϊοδὶ οὈ]δοίίοη 5 ἃ νδ]αὰ ΔΏσΟΣ 
ἴο ἃ ζϑοΠδηιοδὶ ἀγρυμπχεηΐῖ. 
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ΘΧΡγοβϑίοη “ ΤΠΪ5 15 ἃ (Δ ΠΠ{] βαγὶηρ"--- 
ἵνιοα (τ Τίχη. 1. 15, ἵν. 9), ἢ τὰς δάά!- 
ὕοη, ““δηα ψοΟΤΠΥ οὗ 411 δοσερίδιοη "--- 
ΔΡΡΙΙβα ἴο 5ἰπκίηρ ΓΟ γιβιΔἢ τηδχΙπη8. 
ΤῊ νοχζαὰ “ γοηξίρεος" οΥ Ῥιεῖν (εὐσέβεια) 
1Ι5 [τευ ΠΥ δπιρίογθοὰ 8ἃἋ5 τπουρῃ ἰΐ 
ΜΟΥ [ἢ6 ΟυδιοΟΙΠΊ ΤΥ ΘΧΡΙΓΘΘΘΙΟῚ (ῸΥΓ ἴπ6 
σΠμαγδοῖεγ οἵ (μη βιίδη 11{6 (τ Τίπι. 11. 2 ; 
1}, τό; ἱν. 7, ὅἅζο.); δηᾷ 11 15 δ᾽ ΠΣ] 
ΘΠΠρ] ογθα ἢ (ἢ6 βεοοηά Εριϑι]ὶα οἵ 58. 
Ῥεῖαυ (111. 11}: “ δ ΤΩΔΉΏΘΓ Οὗ ρΡΘΙΒΟἢ5 
οὐρῃϊ να ἴο Ὀ6 1 41} Ποῖγ σοηνεγϑαίοῃ 
δῃα σού πέ55." ΑΠΟΙΏΘΙ νΟΓΥ σΠαγασῖοσ- 
ἰϑδῖϊσ Ὄχργθϑϑίοη 15 ἴῃς ρῆγαβα “βοιηά 
ἀοοίτη 6," 8Πη4 5. Π}}}Δ Υ Δρρ] σατο π5 οὗ 
[ἢ6 ννοτὰ “5οιηὰ" ΟΥ ΨΠΟΪΘΞΟΠΊΘ ; 566 
1 Τίη), 1. 10 ; νὶ. 2; 2 ΤΊπ,. 1, 12; ἱν. 3; 
ΤΙΏΙ5 1, 9, 12, ὅζα. ; δῃὰ αἰκίπ ἴο [Π15 15 
[Π6 πηοτα ἰγεαυθηῖ 156 ποτα τἤδΔη ἴῃ ΟἴΠΕΥ 
ἘΡΙβ[1[65. οὗ τὴς ψοτγὰ (σώφρων), 5οῦοτ- 
τοϊηἀθά. [Ιζ 15 δνιάδῃξ τας ΓΟ γιβίδῃ 
{τὰ} ἴδ5 δϑϑυπ)θά, ἃς. 10 ἴῃς “(ΑἸΠ{}] 
ΒΔ] ΏΡ5, δοιῃθίηιηρ οὗ ἃ ἄχεα παδιτυκὶ 
ἴοττῃ, δῃὰ ἰδακοβ [Π6 τηουἹὰ οὗ δἰπιοϑβῖ 
Ῥτονογῦϊὶ Ὄχργθϑϑίοηθ. (γιϑιδη ἀοο- 
ΓΠῺΘ 15 δϑϑιυηϊηρ ἴῃ6 ομαγδοίοσ οὗ ἃ 
ἀοἤηιία σα οἱ πρῆς ᾿Ἰυάρμπηχθηῖ δηὰ τ 86 
ΔΟΌΟΏ, Δηα 15 ργεδεηΐ ἴο τθη᾿ 5 Π}1Π05 ἃ 58 
ἃ ἄχεα δηᾶ στεοορηζΖοά κἰδηάαγα, δρρ]!- 
σΔΌΪῈ 85 ἃ ἰδθϑὶ οὗ ἰπουρῆϊ δηὰ Ῥγαςίιςε. 
ἴῃ δαάϊοῃ ἴο [Π15, ΡΟ ΑΓ ϑἴχθθ5 15 
ἰλϊά ὕὑροὰ ἴῃ6 ουϊναγά δχρτγαϑϑῖοι οὗ 
ΤΟΙ ΡΊΟη ἢ ΡΙΘίγ, σανόγθῆοθ, δηά 80- 
ὈΠΟΙΥ οὗ οοπάυο, Τῇ Οοθβρεὶ, ἴῃ ἃ 
ψνΟΙά, 15 σοηῃίοηρίαιϊοα ποῖ ΟἾΪΥ ἴῃ Ιἴ8 
σαηίγαὶ {ἢ 5 δηα ὈΓΙΓΊΑΤΥ οἰοπχθηΐβ, Ὁ 
1Ὼ 115 Ργαοῖοδὶ ἡγουκίηρ 8ἃ5 ἃ ὑν Ο 6ϑ 6, 
σομίτο] ]Πηρ δηά αἰγοοϊηρ Ἰηἤπεηςα 1η 4]] 
[ῃς ἀδῖ4:}5 οἵ Ἰἴ6, 

Νον, ψνηαῖ σδὴ Ὧδδ τΙοτα ἡδίυγαὶ ἴδῃ 
[παῖ [ἢ1|5 αϑρεοὶ οὗ ἴμ6 ἀοϑρεὶ βῃοιυ]ά 
ἤανα Ὀδοοπιθ ΠΊΟΓΕ Ῥ͵σοιηϊηθηῖ ἴθ [6 
Αροβῖθς πηὰ 85 πὸ οοηϊειῃηρίαϊεά, 
τονναγάβ (ἢς οἷἶοϑα οὗ ἢϊς 6, τὴ6 ΟΠυτοἢ 65 
6 μαὰ ἰουμαάραΡ [ΙΚ 15 ἴῃς τ! Οσπὶ 
ομαγαοίοσιϑας οὗ ἢϊ5 οἴμεσ Ερίϑῖ]ε5. ἴὸ 
σοΟΠλΊΘη66 ΜΈ βία Ὁ] 15Π1ηρ᾽ δος [μη ά- 
τηθηΐαὶ νεπίϊθβ, δηα ἴο σοηοϊπα ὈΥ δὴ 
Ἐχπουίατου ἴο ἃ ΠΟΙΥ ψνα]κ ἴὰ τἢ6 νδγίοιϑ 
τοῖος οἵ (ηπβίίδη 116. [ἢ ῥτοροτῖ- 
[ἰΙΟὴ ἂἃ5 ἢδ Παά 5υοςοσδδάσα, ἴῃ 4 (μιγοῇ 
κὸ Ερηδϑυβ, ἢ βεουσηρ [6 ἄπδ τεοορ- 
ὨἰΌοΙ οὗ ἴῇοϑα σθηΐγαὶ {συ ς, νου] {ΠῸῪ 
Ὀδοοπηθ, ἴῃ ἴπ6 σουγδθα οὗ ἃ ἴδυνν γϑαῦϑ, 
τ[ῃ6 τϑοεινθὰ βίδπαάδλσά οὗ {ππῦ, δηὰ 
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ἢ15 αἰϊοηοη νου Ὀς σοηπορηίγαίθα οα 
{Π6ῚΓ ἀδνοὶορπιθηξ ἰὴ ργαςῖίθθ. Α ΜΕΥ 
ἴδνν γξαῦβ ζρϊ τρΚα ἃ ρτθαὶ ἀϊβεγοησα 
10 1[ἢ15 τεϑρεοῖ, Τὴ ΟΒυτζοῦ, ποσθουου, 
σου] ἸΠοΥθαβ6 ἢ ΠυΤΉθ6Ι8, πὰ [ἢ ῥσο- 
Ῥοσίοη ἴο (ἢ15 ἀδνοὶοριηεηῖ, (Π6 πδο65- 
5: Οὗ ΘΧΘΓΟΙΒΙΠΡ ἃ ΒΌΡΘΙνΊΒΙ0η Ονθῦ 
1ῖ5 Ιηϑηῦεῖθ ψου]ά ἰηοσθᾶθα,Ἠ ΤὉΤῇξ 
ΟΡΡοσίι 1165 [ῸΓ ΘἸΤΟΙ ἰὴ σοπάιϊοϊ νου]ά 
Ὅε τι] ρ]16ἀ, δηαὰ ἔγεϑῃ ῥγϑςῖοδὶ ρσοῦ- 
Ἰ6πὶ5 ψουὰ θ6 σοΟΒ Δ 4}}Κ δτιβίησ. [ 
ἴπε56 Εριβίί85 βαὰ Ῥδϑὴ νη ςθη ἴῃ τῆ6 
ΒΔΠ16 ΡΕΠΟα 88 ἴῃ6 οἴμοῦβ, ψιη (6 
᾿ηλιῖ5 οὔτ Πικίογυ ματταῖθα ἴῃ ἴῃὴ6 Αοἴδ, 
80 ΠΟ ΒΙΘΓΔΌ]6 ἃ (σαι λϑίθυ οὐ [ἢ Αροβ θ᾽ 5 
δἰϊοηοη ἔγοπὶ οὴδ οἶδ55 οὗ ἀδῆρϑτγβ ἴο 
ΔηοίΠ συ, δηά {Π6 1ηἰτοαυοίίοη οὗ ΕΧΡσο9- 
5ΙΪ0ὴ5 ὈδιοΟΚαπΙηΣ ἃ ὩΘῪ δϑρεοῖ οἵ [ῃ6 
Ὀδαγηρθ οἵ μηδ {ταῖῃ, ψουα Ὀ6 
ἀμῆςουϊὲ οὗ ἐἀχρδηδίοηῃ. Βυΐῖ ἤδη οὔσΘ 
1 15 ΤασορηϊΖοα ἴῃαῖ ἴΠῸΥ ψοτε ψττθη 
ἰλῖοσ, [ΠθνῪ τανϑαὶ ἴο υ8 ἃ ἀδνεϊοριηεηΐ ἴῃ 
(ἢ6 ΠιβίοτΥ οὗ ἴῃ6 Ομυτοὴ ᾿ΠΙΟἢ 15 δ 
ΟἾΟδ ΥΘΙΥ πδίυταὶ δηα ν ΥῪ Ἰμϑι ΠΙςνσθ. 

ὙνΏΘη [Πϊ5 ρου Αγ οὗ τῇς ἘΡΙ51165 
15 υηἀοχϑίοοα, [Π6Υ6 566 Π15 ἴο Γδιηδὶῃ ὯΟ 
αυδϑοῃ ἃ5 ἴο ἴΠεὶσγ ΠΔΙΓΏΟΩΥ 1 ΟἴΠΟΙ 
Ιεϑρθοῖθ ἢ τῃ6 σαῆθγαὶ ἴοης οὗ 81. 
Ῥαυ 5 τπουρῆς, Οὐ [ἢ]5 ροΐῃὶ [ῃ6 165- 
ΠΟ ΩΥ οὗ ΗΙἸροηἰο]ά, ομα οὗ [ῃ6 δουϊαϑῖ 
ΟΡΡοπμδθηῖθ οὔ ἴῃ διυϊῃθητο! οὗ τῃ6 
ἘΡΙ51|65 αἵ ἴῃ6 ρῥγεδϑθεηΐῖ ἀδυ, 15 βρθοΐδ! 
ἀεβογνίηρ οὗ αἴίϊδηθποη 81. Ῥδμὰ!, ἢθ 
οΟὔδογνθϑ, ἀθϑοῦ 65 ὨΙτη56 [ 5 ἴΠ6 ἰουσωθσ 
Ῥειβθοιῖοσ οὗ ΓΟ σιβίδηβ, νῆο ἰὩτουρῇ 
(σοά 5 ΠΊΘΤΟΥ, ἢᾶ5 ΕΘ τηδάθ δὴ ὄχδιωρὶβα 
ἴο 4} Ὀθ]θνεῖα (1 Τίμι. 1, 132-16}, δηά 1ἱ 
15. Π ἃ πδίιγαὶ σοίθσεμοθ ἴο ἴΠ056 ὙΠΟ 
ἀουθιεα ἢὨ]ς ΑΡροϑίοϊ!ς δυϊ ποῦν, τι ἢδ 
ἄδοίατος “ βοσθιηῖο 1 δ οζγἀδϊηθά ἃ 
ῥτεδοῆθσ, δηά δὴ Αροβίϊε, (1 βρθὰκ (6 
{ἢ ἴῃ ΟΠμπβῖ, δηά 116 ποῖ :) ἃ ἴδδεμοσ 
οἵ ἴῃς (ὐσεῃί!]ες ἴῃ ἐδ δηα νεσῖν (1 ΤΊτα. 
:. 7; οὗ 2 Τίπι. 1. 11.) Ηδ ἄρρθαζς 
51}}} δι γα ρρ] ηρ ἴῃ δοΐηθ τηθάβυσε δραϊηϑί 
8 16ραὶ] μη βδημΥ (1 Τιμλ, 1. 7), ἀραϊηϑὶ 
6 οὗ [86 οἰτουτηο]5:0Ὲ " (ΤΙτὰ5 1. 1ο, 
14), ἀδργεοδηρ “ σοηΓ ΠΟ. 5 δηὰ 5ἰσῖν- 
Ἰηρ5᾽ δρουΐ ἴῃ6 ἰὰν (ΤΊτι5 111. 9)ὴ. Ης 
5111] ΟΡΡοβϑ65 ἴο ϑαϊνδοῃ ὉΥῪ νοσΐκα 5Ξ4]- 
νδοη ΟΥ̓ (Π6 ρτάοα οὗ οά ἴῃ Οἤπηβῖ 
(2 Τίπι. 1, 9), δηά ἴο πρῃίεουδηθββ ὉῪ 
ΨΟΣΚΒ 50 Ποδίοη ὈΥ Οοὐ᾿ 5 σταος (ΤΊ τς 

ι Εὐἰρηλείεῃρ, Ὁ. 759. 
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11, 5,7). ΝὸοΣ 15 1. ΗΠσδηίεϊ ἃ δάτηϊς, 
ΔΩΥ ἀενίδίοη ἔζοιῃ (ἢ6 σευ πο [οδοῃϊηρ 
οὗ 81. Ρδὺὰ! παῖ, ἴῃ ΤΙ 11. 8, 14, (ἢ π9- 
[ἰΔὴ8 8δῖὲ δχῃποιῖθα ἴο τηδιηΐϊδίῃ ροοὰ 
ΨΟΥΚ5, 5ϊη06 [(ἢ15 Τοτγοϑροηάβ ἴο ἴῃς 
ἔξθηοταὶ Ρυχροβε οὗ ἴῃς Ἐρίβι]ε5. [Ιὴἢ ἃ 
ννοτά, (ῃ6 οἱὰ ομαγδοίθϑῦςοβ οἵ 81. Ρδιυὶ 
ΔΙῸ Ὀδίογα 5 ἀπο, δια 4}1 [δὶ ἰ5 
ΘΝ Οοττεβροηάϑ ἴο ἃ πον 5: {π41ἸΟἢ, 

ὕρ ἴο τ}15 ροϊηΐϊ, ἴῃ 5ῃογῖ, να σδηηοί 
Ὀπι σοῃοϊυάς παῖ Ἔνετ ἀγρυγηθηῖ τ Π]Οἢ 
Ὧδ5 Ὀδ6η δἀάιοδά δρϑιηϑβῖ ἴῃ 6 δι ΠΟ ΒΠΙΟΙΥ͂ 
οἵ τὴ6 Ἐριβῖ]ε5 45, ἤδη πλούα οἰ ϑαὶν 6ὃχ- 
Δι 66, το]ά τὴ πεῖς ίανουσ. ὙΠΟΙῈ τὸ- 
ΙηΔῖη98 οπα οἴμοι οὐὈ]εσοηῃ, ἴο ψΒΙΟἢ ἃ 
δϑιδίδοϊοσυ δου σδὴ ὑδ ΄τηδάρ, Ὀυϊ 
ΨὨΙςἢ 5 ποῖ αι6 ΠΑΡΑ ὈΪ6 οὐ ἃ 51Π|}]ΔΤ] Υ͂ 
σοχαρίοῖς οἰποιάδῖίοη. ΤὨΪ5 15 ἴῃ6 ΟὈ]Θς- 
ἄοη ἀεπνεοὰ ἔσγοηλ ἴπ6 ἡδίασγε οἵ ἴπῸ ἤοσο- 
5165 Δη( ΘἸΤΟΙΒ Ψ ὨΙΟΝ ἀγὰ ἀδηουηςδα τὴ ἴΠ6 
ἘΡΊ5.165. Βδυγ, ἃ5  ἤανα τηϑηποηρώ, 
Τιρδιηΐδιηθαὰ τπδὶ ἴμεθ6 ἤσδθϑιθς το 
ἴηοβε οἴ ἀδἤηϊί6 Μαγοϊοηΐϊθῃ. ΤὨ]15 οοη- 
ἰδ! οη, ΠΟΥ ΟΣ, ΤΏΔΥ ΠΟΥ͂ Ὀ6 5414 ἴο Ὀς 
Ῥτγδοῦοδ!νγ ψιουϊ ἀείεμθιθ. Ἐνθῃ 
ἩΠ]Ἰρχερίοα, γῆ 51}}} Πεϊονος ἢ [δῖ ΒΑΌΓ 
νγὰ5 ΤΙ ἴῃ ἴΠ6 τηδιη ἰὴ ΠΟ] ηρ τμδῖ (Π 6 
Ῥαβίογαὶ Εριϑῖ! 65. σδῃ οἷν ὈῈ σοποείνεα 
85 ἃ ῥγοάιυοϊ οὗ ἴπε ὕμπηθ οἵ (ὐμοβί!ς 581, 
ϑάγηιδβ δῖ [ῃ6 βᾶτὴδ (ὴὸ ἴῃαϊ ἢ6 ρᾶνα 
ἴοο Μ|ὰῈ δὴ δχθηβίοη ἴο Ματχζοϊοη ϑπι. 
ΤΠ6 ἀεεοπρῦοῃ, ἴῃ ἰδεῖ, οὗ ἴΠ6 κίγαηρε 
(ϑάοἤοῖβ (1 Τιγα. ἰ. 7) 85 “ ἀδβιγίηρ ἴο Ὀ6 
(6δΔοῦθβ οὗ ἴῃ6 ᾿αν" 5 ἴῃ ἀϊτοοῖ σοἢ- 
ἰτδάϊοοη ἢ Μδχοϊοῃ βπὶ ; ἴοσ ἰ1ῖ5 τηοϑῖ 
Ῥτοιηδῃϊ ἰξαῖυγα νγὰ5 Δη δῦυϑοϊιῖε γοριι- 
ἀϊδθοῃ οὗ τὴς ἰανν, «πὰ οὗ τὴς σοἂᾶ νῇο 
δανε ἴ. [115 πὸ [δῖ 5δοη)6 Μαγχγοϊομῃῖῖθ 
ῥγδςοίίςθς σοστεϑροηὰ ψ ἢ ἴῃοβα οἱ τῇς 
ἀϑοθῖς [οδοῆοῖβ τηθυτοηδαὰ ἢ 1 Τιπι. 
ἷν. 3, 4, ἃ5 ““ἰοσυιἀάϊηρ ἴο πιδΙτΥ πὰ 
σοτησηδηάϊης ἴο αὐβίδίη ἴτοτι τηδδαίῖβ." 
Βυΐ [ῃ6 ΤΙΩΔΏΠΟΙ ἰὴ ΜὨΙΟἢ δὲ. Ῥδὰὺ] τε- 
ἔχαϊος 115 ΕἸἾΤΟΙ ῥσόνθβ [(Ππδί 1 σδηδοῖ 
1Ϊῃὴ [Π1Ὶ5 Ἰῃβίδῃσθ Ὦδανα διβθὴ ἔτοῖη Μϑι- 
οἱοηϊῖα ὑΓΠΏΟΙΡΙ65. Μαγζοϊοη᾿β Γᾶ οὴ [ῸΓ 
ΔΌΒΕΠΘΠΟΣς Ψγὰ5 ὈδοΔΌ56 ΟΥΟΔΌΟΙ Μὰ5 ποῖ 
ιῃς νοῦκ οὗ ἴῃῆ6 γχοοα Οοά, μυϊ οὗ ἴδε 
Οοά οἵ (ἢε ΟΙαά Τεβιδιηδηῖ. ΑἿΥ οὔο, 
(Πεγείοσθ, γῆῇο ἀεβιτσα ἴο οοῃιτονοιχῖ 
Μαζγοϊοη οὐ {5 ροϊηΐῖ νου δϑϑοτὶ τῃδῖ 
ἃ ροοά οἀ δαὰ τηδάδ 4]1] {πῆρ5. Βυϊΐ 
{πὴ6 ΑΡοβεῖε 5. ΣΡ 15 (ν. 4) “ Ενθγ 

1 Ζεεγ Μὴν τοῖρς. Ζ τοί, τ880, Ρ. 449. 
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σγθαίυσε οὗ σοά 15 ροοά," ὙΤμαῖ 15 ἴο 
ΒΥ, ἤδ ἴακαϑ ἴοσ ρτδηϊθά, ἃ5 Ψμαΐ ννᾶ8 
Ὡοΐ ἀδηϊθα ὈΥ 5 Ορροῃθηΐῖβ, ἴῃδΐ {Π6 
Οοά οἔ ἴῃς (σοβροὶ μδὰ τηδήβ 8]} [πϊὴρβ ; 
δηὰ ἢ6 566 1Ὼ8 ἴο Ὀ6 510 ΪΥ ταίευτιηρ ἴο 
[Π6 5ἰδίδπγχθηϊ ἴῃ ἴπ6 ῬοοΪ οἵ ἀδηδϑὶς (μδΐ 
σοα δ5ᾶνΝ ἐνεσυτῃης ἴπατ Ηδ δά τηδάθδ, 
Δα Ὀ6ΠΟ]( ᾿᾿ ννγὰβ νεῖν βοοά. 
ΘΠ σΟὨΒΙἀογδουβΒ θὰ ἴο 586} 

ἀδοϊϑῖνεὶν (ας τῇ6 ΘΙἸΤΟΙΒ οοιηδαιοά 
ἷῃ 186 ΕΡΙ51165 ἢανθ πο τεϊδίίοῃ ψγἢδί- 
Ἔν ἴο Ματοϊοῃίϑη. [{ 15, ΠΟΎΘΥΘΣΊ, 
αν άθηΐς ἴπαὶ [ΠΥ ἢανα δὲ 4]}] δνεηῖβ 8 
δΔίπηὙ ἢ τῇ6 Οποβίῖς οὐτοῦβ ψ ὨΙΟ, 
ΒῸ ὈΒΘ]ΠΘΏΓΥ ρτεν ἴο βυςοἢ ἃ παῖρῆῖ; δηὰ 
{ῃ6 αυοδίοῃ 15 ψΠΘΙΠΘΥ [ἢ15 Δ Υ 
ὨΘΟΘΒΒΑΙΙΪΥ ἸΠΡ0165 [πα [Π6Ὺ Ὀαϊοηρεα ἴο 
ἃ ἰαῖοσ ἀδίθ ἴδῃ ἐμαὶ οὗ [ἢ ἰαϑὶ γϑαῖβ οὗ 
δὲ, Ρ4}}5 6. ΝΟΥ͂ 1ἰ σῃουϊὰ θῈ ὈοσΘ 
10 τηϊμα τῇ τῆς ἢγδί ρἷδος {παῖ οὔὐσ Κηον-᾿ 
Ἰεάᾶρα οὗ (ῃε ἀοίαιϊα οὗ Ομυγοῦ ἢ15- 
[ΟἿ αὐτὴ ἴῃ6 {Π]ΓΠῪ γοαῖθ ΨΠΪΟἢ 
[ο]ονεά δῖ, Ῥδυ]β5 ἤγθί ἱπιρυϑοητηεηΐ 
δῖ ἈοπΠΘ 15 νΘΙῪ ἱπηρεσίεςϊς δηά ΟὈβΟΊΓΘ. 
ἼΤΠ656 ἘΡίβ|165, οὐ ἴῃ6 δϑϑυσηρίίοη οὗ 
{π6ῚῚ ἀδία ἔοσ ψῃοἢ γὸ ἅτ σοηιθηα!ηρ, 
ψΟῦΪα δῆἤογαά οὐγ τηοβὶ ἀδῆηϊα ἰηΐοττηδ- 
(ἸΟῊ τοβρεοῖηρ ἴΠ6 βῖδῖθ οὗ [π6 Ὁῃυγοῇθβ 
οὗ Αϑῖα ΜΊΠΟΥ ἰῃ (π6 ἤτοι ραγὶ οἵ [ῃδῖ 
Ροτοά, ἐχοερῖ ψῆαΐ τᾶν 6 ἱπίεγγαα 
ίτουχ [6 πηθϑϑᾶρδϑ ἴο ἴη6 ϑδνθὴ (το 69 
10 ἴπ6 Βοοϊκ οὗ ἰπ6 δνεϊαϊίοη. ΥΥ̓ ΠοῖΠοσ, 
1ηἀ 664, νγα δάορῖ οὐ Ὡοῖ ἴῃ φαη]οῖ ἀαΐς 
ΠΟῪ ΨΘΙῪ [ΓΘαΌΘΠΕΥ δοςαρίεα ίοσ (Π6 
ΒοοΚ οὗ ἴῃε Ἐδνεϊδίος, [Π6Γ6 15 σΘΎΔ}Ὺ 
ΠΟΙΠΙΩρΡ ἴῃ ἴοβα σθϑθαρθθ ἱησοῃβίβίθηϊξ 
τ (6 ἀδϑοσιρίοη οὗ (πΠ6 ἔα]ς6 [θοῇ γβ 
1ἴὰ ἴῃ6 Ραβίοταὶ Ερίβῖ]ϊεβ Οἱ [μ6 οοη- 
ἴγαγγ, (ἢ 6 ΘΟ; 1ἢ ἴῃ6 τηθϑϑᾶρα ἴο ἴῃ 6 
Ομυτοῦ οὗ ΕΡἤδβιις. οἵ “τ θσὴ ψ ῃ]ο ἢ 5 Ὺ 
ΠΟΥ ἅτ Αροβίίθβ, μα δὲ ἠοῖ," δῃὰ 1ῃ 
[ῃ6 τηδϑϑᾶρα ἴο ἴῃ. (δυο; οὗ ϑιαγτηδ, 
“οὗ [θὰ ΠΟ ἢ 5αῪ (ΠΟῪ τὰ ͵ον5, δηὰ 
8Γ6 ηοῖ, Ὀυΐ τα ἴῃ6 Ξγῃδρόριαο οἵ ϑαΐδῃ ἢ 
ΠΟΥΓΕΒΡΟΠ 5 ΟἸΟΒΟΙν ἴο [ῃ6 ἀδϑογ ροη οὗ 
[ῃ6 ἔβα ᾿θδοῆοτς ποῖ ΤΙμοίηΥ δα ἴο 
ΤΙοϑιϑβ. [Ι}ὲὼ. ραχίίουϊαγ, τ[ἢς ἴδοις τῃδΐὶ δἵἱ 
ἘΡδϑυ5 ποτα ασα ἴἤοβ6 ΨῆΟ 5αϊὰ ἴΠ6Ὺ 
ὍΘΙ, ΑΡοβ[165, δη ψογα ἠοῖ, τ]ρἢϊ ἤτον 
βοὴ σῃϊ οἡ δῖ. Ῥαυ] 5 βδίσομῃρ ταεϊϊθγα- 
ἴοη ἴο Τιμιοίῃγ οὗ δ15 Αροβίοϊις διιῖηο- 
τἰγ. Ηοννοῖ [Π15 τᾶῪ ὕ6, Ψψῃαὶ να 
ΔῈ σοῃοετηδα ἴο οὔϑοτνα ἰ5 ἴπαΐ ἴΠΕ6ΓῸ 
ΔΙΘ ὯΟ 51Ἐῃ, Ἰθηϊ ρτουηαθ ἴοσ ἀϑϑυταϊηρ 
[δὶ διιοῦ ΘΙΤΟΙΒ ἃ8 ϑῖ. ΡῈ} ἀδῃουμοαβ5 
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ἀϊά ποῖ οχίϑί δἱ ΕΡδθθυβ δα ([ῃἢ6 Ἐπι6 
ΒΙΡΡοΟΘΘα, Τῆς υἱπηοϑῖ (μαΐ σἂπ Ὀ6 
ΒΘ 158 ἰαϊς ΘΙΤΟΙΘ Αἰ ἴο ἴΠ656, Ὀσυϊῖ, 
85 15. ΟἹ ἃ}} ἢδηαᾶς δοκηον)θαρεά, Ὁ ἢ 
ΤαΘΔὴ5 Ἰἀθηῖοδὶ, οχίϑιθα ἃ ροηθγδίοη 
Ἰαῖεσ. Βιυῖΐ [ἢ]15, 50 [δι 85 1 ζοβϑ, 15 γσγαῖῃοσ 
ἃ ΤΟΔβοῇ ἴοσ {πη Κιηρ τ ΡΥΟΌΔὈΌ]6 τῆαϊ ἐμ 6 
ξοτη5 οἵ ἴῃ 6 δᾶ 6 ΘΓΤΟΙΘ ΨΟΙΘ ὈΓΘΝΙΟΙΒΥ 
ἸῺ αχἰβίθησθ, ρυδάμ!ν Τσμδηρίηρ ἴΠΟῚΣ 
ἰοτπχ δηα Ὀδοοσηϊηρ τῇοτς αἀδνοϊορεά, 
Αἱ δὴν σαῖθ, ἤθη νὰ Κπον 50 {π||6 
οὗ [6 δαῦὶγ ρτοντ οἵ (ὐμοβίςοιβῃι, 1 15 
ΔΥΌΙΓΓΑΙΎ [ἢ [Π6 ΘΧΈΓΘΠ6 ἴο ΡῬΓΟΠΟΙΏσΘ 
(μδῖ ([ῃ6 ἴοστῃη οἵ εἰτοῦ ἀδβο δα τὰ [6 
Ῥαβῖοσαὶ Ερίβ1165 σουἹἱά ποῖ αἵ ἴῃ 6 Ἐπ6 
ΘΌΡΡοΒϑα πᾶνε δχίϑίβα αἱ Ερρῃδβϑβιιβ. 

Βυΐ 1ἴ 15 τί Υ ἴο Ὀς ορϑεινθα {παῖ 
ἴΠεγΘ ἂῖὲ ἀεδοϊάθα ἱπάϊοδιοηβ οἵ ἴῃς 
ΕἸΤΌΓΒ ἴῃ αυθϑΈοη ὈΘΙΟηΡΊΩΡ ἴο Δ ΘΔΙΥ 
βίαρα οἵ [παῖ τηονολθαῖ ὨΙΟἢ δἱ ἰεηρτῃ 
ἀενεϊορεὰ τῆς αἰδοῖ Οπορβίϊς βεοίβ. 
Ομε οὗ ἴῃς ἔδν πὴ 5 οἡ ὨΙΟἢ γα οΔ 
ταῖγ σοϑρθοῦ:ς [6 ΘΑΙῪ Ὠϊδίοτγ οἵ σπμοϑίὶ- 
Εἶδλ 15 ἴπαὶ 1 σρσδὴρ οιἷκξκ οὗ Τα Δἰβτη. 
γε ΠΥ τείοσ οὐ Ἃ1ἢ15 ροϊηΐ ἴο ὮὉγΧ. 
ΘΑΙ ΟΠ 5. ΔΙΓΟΪ6. Οὐ Οὐ ποβιιοϊβαυ ἴῃ [Π6 
ιεδοραν» οΓ Οὐγίοδίαρ Βίοργαξλν (νοὶ. 
1. Ρ. 6δ8ι). Νονν 5146 ὉΥ 5:46 σῇ 
{1π6 Ῥγθδι!ὶν Οποβίὶς ἰεαΐυσας οὗ τὴ 6 
ΟΥΤΟΙΒ ἀσηουποδα ἴῃ ἴῃς Ραβίογαὶ ρι βίος 
ΔΓ ΓΘ 5 σπαγδοίο τ βῦοβ, ὍΤὴδ οἰγαηρα 
[οδοῆοῖθ δἂῖθὲὸ “οὗ [ἢ6 Οἰτοιτπης ϑιοη," 
(6γ “ἀδβῖγα ἰο Ὧδ ἰϑδσῇεῦβ οὗ ἴῃ ἰανν," 
[Π6Υ Ρσγοΐδος “}6ν δὴ [δ ]65. Οὗ [ῃ6 
ἴνγο Ἰηθυδησα5 ἴΠ}5 ΘΧΙβτηρ 5146 ὉΥ 5146 
ἴῃοτα σἂ Ὅ6 πὸ ἀουνδῖ; δῃηά [τῆς ΟὨΪΥ 
αυδϑίοη ἰ5 ἤον ἴο Ἔχρ δ! {πεῖς σου ὈΪπηᾶ- 
Ποη. [ἢ ἃ νετῪ τεοθηΐ ἢν ΘϑΠρδΊΟΠ Ἰηἴο 
(η6 5υδ]εςῖ, Ἡο]ϊΖιθαπη (, ασίογαῤὀ᾽γιςζε, 
188ο ; ΡΡ. 126-153), Ψῇο τα)εοῖβ [ἢ 
ΔΙῸ ΠΟΥ οὐ (ἢς ἘΡΙ5[165, 566 Κ8 δὴ 
ΧΡ αηδίιου ἰὼ ἴμ6 ἀδϑισα οἱ ἴῃ ἔΟΥΡΘΥ 
ἴο ρίνε ἃ σοἸ]ουτηρ οὗ 51, Ῥδυ}}5 τἰηγα ἴο 
ἢϊ5 σομηροϑίοη. [ἰ 15 δριιθὰ τῃαΐ [Π6 
ΘΙΓΟΥΙ͂Β ΓΟ] ΪΥ 1ἢ νον ΕΥῈ ΟΠοϑίς ΕΥΓΟΥΘ 
οὗ Α᾿αῖθσ. ἀδῖθ [ἤδη 8ὅ:. Ῥδι}, Ὀυϊ τῆαϊ ἴῃ 6 
ὙΓΠΘΟΙ ΟἰἸΌΤΆΊΘΙΥ ἀταρθ ἸΏ 506 ΓΙΕΙΏΪΏ]- 
ΒΟΘΏ065 Οἱ 8:1. δι} ἀδῪ ἴο Κοὲρ ὺρ 
τπ6 Πυϑῖοη. ἩΗσοηΐεϊα, ἴῃ ἴῃς ἀτίϊοὶθ 
Αἰγεαάγ αυοϊδά ἔἴοὰ ἢϊ5 Ζολγιχέ 
(Ρ. 452, ἄς.), Ορροβββ ἴοὸ [ἢϊ58. ϑιιρροϑὶ- 
Πομ [15 οὐνὴ βίσδηρα νον ἴπαῖ του ρἢ 
Ὀοῖὴ ον αηα (ἀποβῇ! ΘΥΤΟΥΒ ἅΓΕ [6 ἢ- 
τιοροα Ὁγ ἴῃ 6 ΑΡοβἕὶα ἴῃ αἱπλοϑὶ ἴῃ 6 ϑατὴδ 
ὑγεαῖῃ, ΤΠῈΥ ἅτ ἴο Ὀ6 τεραζάβα 85 δῃ- 
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Εἶγοὶν ἀρατί τοῦ δασἣ οἴποσ, ἀπά 85 
Ὠανιηρ πὸ οἵραηῖς σοῃηθχίοη. ΨΥ 
ΒΠο.] ἃ 411 [Π15 ἱηρεηυϊν θὲ δχοτίεὰ ἴο 
ΟΧΡίαΙ ἢ ἀΑΥ [116 51Π101]6 [Δοΐῖ, ἀρρατγεηῖ 
Οἱ ἴἰ6 ίᾷςς οὗ 5ιςἢ δαπλιϑϑοηϑ, ἰαῖ ἴῃς 
ΘΙΓΟΙΒ 1ῃ αυδϑίίοη ΨΟΙῈ τοαὶν ἴῃ [116 
Τυάεο-(σηοβῖῖς δίαρμα δ [1 5 βδῆεινῃ ἰῃ 
τὴ6 (ΟΠ ΠΟ ἴΑΙΥ οὐ ἴῃ6 Ερίβιὶς ἴο τΠ6 
(ο]οβδίαηθ ἰῇ [ἢ]5 ψοῦκ πᾶ [ἢ]5 
ῬΑΓΏΟΟΪΑΙ ἴογτα οὐ ΘΥΤΟΥ νγὰβΒ ὄνθὴ Ἃἤθη 
ἴῃ Οχιθίθηςθ, δὰ ψῆῃδῖ σα ὃὉδ ποτα 
Ὠδίαγαὶ ἰΠπαῇ ἴμαὶ ἃ (εν Ὑεαγθ δίϊτει- 
τναγάς ᾿ὑ ϑῇουϊα ᾶνα τεαοῆθα ἃ 50η16- 
μαι (γι δῦ ἀδνεϊορηηθδηῖ---α ἀδνεῖορ- 
Τρ δῖ, μοννανοσ, οὗ νη ἢ 1 15 αἰθου]ε, 
ἸΏ ῖπΘ6 αὔβϑεηοα οὐ οἵἴπεσ Ἴοηΐϊθη)- 
ῬΟΓΆΤΥ Ιηἰογηιαΐίοη, ἴο ἢχ ἴῃ6 ῥγδοῖβα 
σματγασίοσ ὃ [Π, 1 δῃοσγῖ, ἴῃς Εγρίϑι165 ἀγα 
ΟἹ ΟἴΠΘΙ στοιηᾶβ δοσαρίθα 845 ρϑηυϊηθ, 
[6 τῃ6 δχραμαίίοη οὗ Ά ἋΠ656 ΘΙΤΟΥΙΒ 
ΠΟ σοπίογιηβ ἴο ἴῃ6 τηοβδῖ ΟὈνίοι5 
δης παΐιταὶ Ἰηϊογργοίδιοη οὗ 81. Ραι]}}5 
Ἰδληριιαρσα ἈρΡΡΘαΓΒ ἰἢ ΠΑΤΙΊΟΩΥ ΜῈ [6 
ΟἾΠΘΓ ΟἸΓουπ᾽δίδησθ5. οὗ ἴῃς. οᾶϑε, ΤΠΟΥ 
ΔΥΘ ΘΑΥΪΥ (Σποϑία ἤδγα5165, ὈγΓΘΟΙβοὶν ἰὴ 
[Παΐ ᾿ςοΥπηδήϊαϊα βἴαρα οὗ ἀδνεϊοριηθδηῖ 
χοῦ νν]σἢ, οἡ ΟΠ οΓ στοῦ, ννὰ ἢανα 
ΘΥΕΙΥ Γράβοη ἴο 6] αν {Π6Υ ραββϑά. 
ἢ τεβραοῖ ἴο 16 τοιηδιπίης Π1165- 

π᾿οη---ἰηαΐ οὗ τπ6 βίαρε οὗ φεοἰρείασίεαὶ 
οτραπιβαῖοη Ἔχ θιτοὰ ἴῃ τῆς ΕΡΊ51165, 
Β᾽ ΠῊ}]ΔΥ ΠΟΠΒΙ ἀδγα Οἢ 5 ΔΡΡΙγ. να τοίου 
[ὉΤ ΤΏΟΓΘ ῬΑΓΠΟΪΑΥ Ἔχρ παι οηβ ἴο [ῃ6 
ποῖθ5 10 Ὁ] ον οὐ (ἢς6 τοχῖ οὗ ἴῃ 6 
ἘρΙ51165, Ἔβρεοια!ν οὐ χα Τιτη. 11. [{ 
Ψ}} Ὀ6. Θπουρ]ὶ ΠΘΓα ἴο δαγὺ ἰΠαῖ, οἡ ἴΠ6 
οπδ Παηά, ἴΠ6 ΟΥραΠΙΖα ΠΟ σαργθβϑθηίβ ἃ 
ἀιδθηςοι δάνδησε ἔσοιη ἴῃ6 σοῃάϊπὶοη οὗ 
[πΠ6 ΟΒυτγοὶ δὀχδιθιδα ἴῃ 81. Ῥαὰ]}}5 οἴου 
ἘΡΙΊ5[165, δηὰ {Παΐϊ, οἡ τῃη6 οἴου μαπά, τἴ 
15 511}} ϑῃοτί οὗ {πε βίαρε ἤδη δρίβοοραὶ 
δονογητηθηΐ ὑγὰ5. οἰθατὶγ ἀδνοϊορεα δπὰ 
ΘΒ ὉΠ 56 ἃ. Υνεὲ 5866 16 οὐ] η65 οἱ τηαϊ 
ἴογιιν οἵ σονογητηεηΐ ἤππηὶγν ἄγαν, υαῖ ἴῃς 
ΨΕΤΥ {{|65 οὗ [ὴ6 ἴννο σι βροτοὶ οβῆςα5---οὗ 
ΒΙσηοΟΡρ5 δηὰ ῬΊδϑογίθτϑ: τας 511}} ᾿πίεῖ- 
σἤδηρο 6. ΤῊΘ σομ πο ῃ 5 ἅγα ΠΟΙ [ΠΟΥ 
ἴΠηοϑ56 οὗἉ [Ππ6 Θαυ]γ ἀροβίο]ις αρδ, ΠΟΥ ἴῃοβα 
οί τλ6 δῃπὰ οὗ ἴῃ8 ἢγϑδι σδηΐαγυ, 51}}} 1659 
οὗ ἴῃ6 βϑοομῃά, πον δχῇ!θιῖ δὴ 1η- 
ταυτησί ϊαΐϊες οἴαρα ἴῃ ἃ {ταπϑιτο ΠΟ. 
τηῦϑὶ ἤανα οσουγταά, θυ ο ἢ πῖὰγ νν6]]} 
Ῥανθ νατγίθὶ [ἴῃ ἰἴ5 σαρὶ ἀπ Υ ἴῃ ἀϊῆογεηῖ 
Οὔυτο 65, δια τλ6 ἐδίαι!ὶς. οὗ ψὨΙΟἢ 11 15 
γον αἰίπουϊτ ἴο ἐο]ον ἴῃ ραχιοι]αγ 1η- 
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βίδηςθβ. Ὅῃα ᾿ησϊοδίίοηβ, τπογοίοτο, οὗ 
1ἴη6 ἀαἴς οὗ τ[ὴ6 Ἐριπῖίες ἴῃ5 Αβογάθα Ξυιῖ 
ῬΓΘΟΙΒΕΙΥ τη6 Ρϑγιοὰ τὸ νης ἢ, ΟἹ Οἴδπεῦ 
δτουηάβ, 6 ἴανα δϑοισηδα τΠ δ]. 

Ὗγ 6 Ὥδυ ΠΟΥ γανὶον ἴμ6 σοηϊθηϊῖβ οὔ ἴῃ 6 
ΕἸἰτϑί Ερίβ]α το Τ πλοζὴγ δηᾷ οὔτἢε Ερ δι 
ἴο Τιῖα5, Δηα ν"8 5ῃ4}} οὐϊδὶῃ ἃ πα] οοῦ- 
ΤΟὈοχζαῖοη οὗ 4}1 ἴῃαϊ ας ΠιῖΠετίο Ὀθθη 
υτρεᾶ, Τδα ΕἸγοὶ Εριβῖῖς τὸ ΤΙ ο᾽Υ ἰ5 
αἸδηρυ 5 Π6α ἔσο ἴῃ6 βεσομα ὈΥ Ὀδίηνς 
1655 ρευβοηδὶ 1 115 τηοῖίνα δηά βρισιῖ, δηά 
ὉΥ ὈΘΙΩΡ ΏΟΓΘ ΘΧΡΓΕΒΒΙΥ αἰτεοῖδα ἴο ἴΠ6 
Ῥυδ]ς. ἀυζι65. ἢ ] ἢ ἢῈ ἢδαὰ ὕδδα 
δἰ γυβίθα Ὀγ ἴῃ6 Αροβίίθ. ὅ8ὅι. Ρδὺ] σοπι- 
ΠΊΘΩσ65 ὈΥ βαγιηρ παῖ Τ ἸΔοῖῃΥ μδα ὕδοη 
Ἰεῖς δ ΕΡμεβὰβ ἴῃ οὐδ τῃαῖ 6 ταῖσδ 
σἤαῦσα βοῖηδ ἴῃδξϊ {παν ἴθδοῇ ὯΟ 5ίζαησε 
ἀοςίγη 6, ΠΟΥ ρῖνα Π6δα ἴο (40 ]65 δῃηά δηὐ- 
1655 ρεηθα]ορΊαϑ, ΏΙΟΝ ΤΩ] ἸσῖεῚ αι ἐϑ: ἢ 
ΓαῖΠΘΥ [ΠΔη ρΟΩΪΥ δαμγιηρ---ΟΥἩ ἃ ἀἸΒρεη- 
βϑίίοη οὗ (σοά--- ἸΏ] ἢ 15 1ἢ ἔδιἢ, δηκὶ ἢς 
ἀθοϊαγοβ τῃαὶ τ[ὴ6 εηᾶὰ ΟΣ Ῥυγροβα οἵ τδῃ6 
σομμτηδηηθηϊ 15 “ἴον οιἷξα οὗ ἃ ρυτα 
᾿εαγῖ, δαπὰ οὗ ἃ ροοα σοῃβοϊθῆςθ, δηά οἵ 
(ἢ απίειρμαα," Το ῥτοιηοῖς [ἢς αδζίαϊη- 
τιεηΐ οἵ ἴΠπ|5 δπα ποιὰ θὲ ΤΙπιοιίῃγ᾽ 5 
Ὠλαϊη Οὐ)θοῖ ; δηὰ δἵϊεσ. οὔσα πηόῖς ἀ6- 
ὨΟΌΠΟΙΩΡ (Π6 ΘΙΓΟΙΒ. ΟΥ̓ ΟΠ τη ΜΟΙ 
θεῖν ἰεα ἀὐναν τοι τἴ, 8ῖ. Ραμ] ρτοςσθεάς 
ἸῺ [ἴῃ6 βεοοηα ομαρῖοσ ἴο ἀξβοῦῦθ τἢ6 
Ῥυθ]ις 16 οὗ ἴμῈ Ομυτοῆ, δηα τὴς ἀυιι6ς 
αῃα 4υλ]ποδίϊοῃβ οὗἉ 115 νΑΓΙΟ5 ΠΊΘΙ ΕΓ. 
Ηδ σοϊησηδησεβ ἢ ἴΠ6 ἀυτγ οὗ σοπηπιοῃ 
ῬΓΑΥΘΙ ἴοσ 8]}} τηθῃ, “ἰοσ Κιηρβ δηὰἊ ἴοσ αἱ] 
{πᾶἴ ἅτ ἴἢ δυιῖπῃοτίγυ, [δῖ γνγ6 τηδὺ  ἰεδὰ ἃ 
αυϊεῖ δηα ρϑᾶςσθϑθ]α 6 ἴῃ 41 σοα]ϊηθ55 
δηα Ποηῃρϑῖγ" ΤΤΠΠ]Ὶ5 σοησογηῃ ἴοσ ἰδὲ 
Βοοά οτάεσ οὗ ἴμε νου] ἴῃ ρεησαὶ, δα 
ἴίος ἴῃε ἀὰθ πιδιηΐϊθηδηοα οἱ [θη ρογαὶ 
Δυς ΠΟΙ, 15 ΘΏΔΙΠΘΏΓΥ Τπασασίθγιϑτις οὗ 
δῖ. Ῥαι], δηα, ἃ5. ἢ6 ᾿ηΠπΊαῖθα (11. 7), 15 
σοπηδοῖεα ΜΙ τὴς 5ρεοῖαὶ ΔΌρσγ θη οῃ 
ΠΙΟἢ νν 85 ρίνεη ἴο ἢ οὗ 1ῃ6 τεϊδῦοη 
οὗ τῆς οἰλυτοῦ ἴο [ῃ6 (ὐδηΈ 65 δηά ἴο (δ 
νου δἵ ἰασρα. [1ὴ [15 ρΌΌ]11Ο νουβΠρ, 
Ὡς αἰτοοῖθ ἴῃαϊ ἴῃ6 πηθὴ ϑῆοι ἃ ῬΓΑΥῪ 
δνθυυνῆθτο, πππρ Ρ ΠΟΙΥ Ὠδηικ5, ντἢ- 
οὔυὐδ τα δορὰ ἀουνίηρσ, ἴἢ6 νοϊηδη 
θείη ῥγεϑδηΐῖ ἴῃ πηοάδβδὶ ἀρράζγεὶ, Ὀυῖ ἴῃ 
ϑιἰθῆσα δηὰ ποῖ ρῥιδϑυηηηρ ἴο ἴδδςῇ. 
ΤὭδη ἴῃ ΑΡοβῖϊα ρ5565 ἴο ἴῃ 1πἴδγηλὶ 
οτραηϊζαῖίοη οὔἢς ΟΠυτοῇ, δπα δ ϑοσι ες 
ἴῃς υα]βοδίοηβ, ἢτϑῖ οὗ 4 ὈιβῆοΟΡ δῃὰ 
[πὴ οὗ ἃ ἀδάσοῇ. τομὴ [ἢ6 ΟἸ 550 ἢ 
οἵ ΔῈ 1τογπ)δαϊδίθ στδάς, ἴῃς “ ὈΙΞΠΟΡ5" 



ΙΝΤΚΟΒΘΌΟΧΤΙΟΝ. 

(ἐπίσκοποι) τὸ ἤεσα δυἹἀθητν [ἢ ρῥγαβ- 
Ὀγίοτς ϑυροοαυθητν τείοιτοαά ἴο, δηὰ 
ψθοτι ΤΊ[ι5 15 ἰηϑίγαςεἀ (Ἰ. 5) ἴο ογάδϊῃ 
ΪΏ ΘΥΟΥΥ οἷἵγ. ΗΠ (ἢ6 σμυγοῦ τΠὰ5 
ΟΥΡΔὨΙΖεα, ΤΙΠΊΟΙΩΥ 15 ἴο σοῃςεπα δραϊηϑὲ 
ἴῃ6 εἰτοῖβ ΠΟ ἴΠ6 ΑΡοβῖῖα ἔογεϑανν, 
ΠΙΠΊ56 οἰ ρ Δ Θχαηρὶς ἴο ἴῃ6 6] Εν 5 
ΪΏ 4}} ἢϊ95 σοηάυμο. Ηβς [15 ἴο ρῖνε 
αἰϊεηάδησα ἴο τϑαύίηρ, ἴο δχῃογίδι!οῃ, 
ἴο ἀοοσΐπηθ, δπὰ ποῖ ἴο πορίθος τῃ8 
ΒΡρΘοΙδὶ ρ τῃαῖ 15 ἴῃ ἔῃ. ΤὨς ΑΡοϑῖ[ε 
[6 ῃ ̓τσοςδθάς ἴο ρῖνε ἃ ΠΏ ΌΕΥ οὗ ῥῖδο- 
τἰ 4] ἀἸἰγθοῖ]οἢ 5 45 ἴο ἴῃ 6 τη ηη 67 ἴῃ ΜὨΪΟὮ 
ΤΙΠΟΙΥ 5ῃου]ὰ σοπάιϊος ὨΙτηβ6! Γ ̓ς ἢΪ5 
ΤΟΪαϊίοι5 ἴο ἴἢ6 νᾶῆοιις οἶ5565 οὗ ἢ15 
βοςϊκ---ἰο εἰάθτ δῃὰ γοιυηρσου τηθῃ, ἴΠ6 
Θ]άογ απὰ ἴῃ6 γουηθευ ΜΟπΊθη, δηά ρδζ- 
Ἐἰουϊατγ ἴὰ τοίδσσθηοα ἴοὸ ἴῃ6 ψΊάΟΥ5, 
οὗ νῃο ἴῃς (ΟΠυτοῦ ἰἴτοῦῦ ἰῇς ἤτγοι 
(Αοῖβ νι. 1) ἴοοκ ϑ9ρθοῖαὶ οᾶγθ, δαυΐ 
ἍΠΟΘ6 ΤΔηαροηηθηΐϊ αἶσο 566 15 ἴο Πᾶνδ 
Οσσδϑιοηθδα 0 ᾿ππ||ὰ ἀϊβίου]γ. ὙὙΠετα 
ἴο! ον ἃ ἔενν ῥγαςῖ!οδ] αἰϊἰγεοοηβ ἴο 
ΤλΠΟΙΩΥ διτηβεὶζ,. Α5 τἴῃ6 Αροβῖὶα ἀγανβ 
ἴο ἃ αἷοβδθα, οὔα δάήϊίοηδὶ βυρροϑΟ ἢ 
ΔΙΟΥ ΔηοῖΠοΥ Οσσυγα ἴο Πἰπὶ: ουζξ οὗ 
τῆς διΐπ6855 οὗ Ὧ15 ἤδαῖΐ ἢ6 ρᾶ5565 ἔσγοπὶ 
ἰεγνθηῖ Ἐχῃοσγίδτοη (Οἢ. νἱ. 11) ἴο 51: 10]6 
ΡΓΘσοΡίβ (ν. 17}; δμὰ δὶ Ἰδηρὶῃ σομο 685 
ΟΥ̓ Θηϊτοαῖηρ ΤΙπΊοιἢν “το Κααρ [μδῖ 
ΠΟ ἢ 15. σοπητη6α ἴο Π15 {πιβὲ (ν. 20)." 
[τ αὰ5 Ὀδδῃ ποίδα ἢ 80Π16 ϑ0ΌΓΌΓΙ56 
τΠαἴ, σΟὨΥΑΥΥ ἴο δῖ, Ρδι}}5 υδὺ4] στο], 
της Εριβι]ς ἐπᾶς νιτπουῖ 59] 18 005 ; δηὰ 
ΒΙΘΕΚ ( ὐπῥοίμέρσ, Ὁ. 571, αν, 3) δοΐθδ!!νΥ 
Τά κοα [15 ΟΠ σϑοὴ τἴἢ6 ΡΠΙΠΑΙΥ δηΐ 
Ἔνϑῃ βυβηοϊθηῖ ρτουηά οἡ ΜΏΙΟὮ ἢ6 τα] θοῖβ 
1ῃ15 ΕΡΙ51|6, ἢ] 6 δοκηον]θάρηηρ 6 δυιῃ- 
Θητοῖν οὗ [6 ΟἴΠοΥ ἵνο. Βαῖ, 85 »Ἅ)ἷῸΟ ἢᾶανθ 
ΟὈβεγνθα, [ἢ ΕΡι5116 ὕδαγϑ ἴη6 σμαγδοῖου 
οὗ ἃ ἔοστηδὶ οἤαγρε ἴο ΤΊτλοΠΥ ΒΙπη56] ἢ 
715 πίϊθη ἴοσῦ ἴπαῖ ρυγροβθα δηὰ [ῸΓ 
ἴμαῖ οἷν, δπὰ ψοιυ]ὰ παγαϊν τπογδίοτσα 
ανο δβοσάδα δὴ δρρσοργίαἴε ορροστιηῦ 
οτ [ἢ τη ΘΟ οὗ ΟἸΠΘΥ ΡΘΥΒΟῚ5 δηα ΟἴμαΓ 
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ἰηϊεταβῖβ. [ἢ [ῃ6 ραγα}}6] Εριϑῖ]ε τὸ ΤΙ, 
{Π6Υ6 ΔΓ αἶσο γ0 βαϊς80Ἰ0ὴ 5 δἵ {Π|6 ο]056, 
Ὀυϊ 5ΠΏΔΡΙΥ ἀϊγεσςοη5 ἴο ΤΊἸτα5. ΓΟΘΡ ΘΟ ΟΊ ηΡ 
τηδίζευϑ οὐ Ὀυβίηδθ5 ἴῃ ΠΟ. ΠΕ ψου]α 
Πᾶνα ἴο δοῖ στῆ οἴμοῖθ. Τὴ ἰδῖζοῦ 
ἘΡΙ5116 οἱοβεὶγ σαϑειι Ὁ ]65 ἴῃ6 ἢτβὶ ἴο 
ΤΙηιοῖῃγ, ἴῃ ἃ ὈΠΟΙδσυ ἰοση. [15 αἀἶγθο- 
[οῊ 5 Αγ 5 5 Δ ΌΔΙΪΥ [ἢ6 βατης ; Ὀυϊ 115 
᾿Ἰρλἀδρεηάθηοα 15 νδὶυδῦ]α, 845 βῃθνιησ 
[αἴ 88, Ῥαὺ] ογρδηϊζθα οἡ [ἴΠ6 58η16 ὑΓη- 
ΟΙΡΙ65 τῆ6 ἀϊβδγεηῖ σμυγοα5. ψ ῃ]οἢ ἢδ 
ἰοιηάεα, ὍΤῃε Ρῥδγίοι! ασ ροϊηΐβ. ΨΥ ]Οἢ 
γν6 Πᾶνα (Ππ5 στη τΖοὰ Ψ}}}] ὃς ἰοιηα 
ΠΙΠῪ δχρίαϊηθὰ ἴὼ ἴἢ6 (ΟΙΠΘΏτΑΓΥ ΟἹ 
τῃ6 ἰεχῖ. 

γε τῶδυν ἴἢ8 σομοϊπᾶθς ψ ἢ 411 σοη- 
δάδσησα τὶ να ἤᾶνα ἰῇ ἴπθ56 ἴἢγθα 
ἘΡίβϑι165 ἃ Ῥίεἴυτα οἵ ἴῃ 6 Ομυτοῆ οἵ ἴῃ 8 
ἢτϑι ἀδγϑ 85 1ζ εὐλθῖρεα ἔοτὰ ἴΠ6 υς6]ΓῪ 
οδσα οὗ ἴῃ6 Αροβῖῖθβι Τῇ ρῥοίυζα 15 Οη 6 
ΠΙοἢ, δηγἀϑῖ 4}1 118 σῃδάονϑβ, ργοδθῃῖβ 
{π6 ἰάθ] ἴὰ ἴῃ6 ρυγβυϊ οὐ νῃϊοῇ [ἢ 8 
Ομυτοῦ οὗ δβιρβεαυθης οδηΐϊ 69 ἢΔ5 
[ουπᾶ 115 υἱτηοσῖ ΘΠΘΓρΡΊ65 οχοτιδα ; δηά 
6 ἴὯΔΥ οΟὔβοτνθ, ἴῃ σοῃοϊαβίοη, {Π|41 1ἴ 
ὈΘΑΙΘ ἴῃ ΘΥΟΙΥ 6 [6 ᾿πῆρταβ8 οὗ ἴῃ 6 
σοταη64 ΘὨΓΠιιϑίαϑση δηα ϑἰσοὴρ ὈΓδΔο- 
τις 4] νιβάοιῃ οὗ 851. Ῥαὰ]. “Οπδ (δεϊς," 
5ΔΥ5 ὄνθὴ θῆδῃ, “16 Ἰἰηβυδησα οὗ 81. 
Ῥαιΐ, ἃ βοτῖ οἵ ΘΟ ΠΟΥ ἴῃ ΓῊΥΞΈΟΙ5Π), 
ΔΠα δοῖοββ ἴῃς 5ίσαηρδδῖ ΔΌΘσγα ΠΟἢ 5 οἱ 
(αἰ ἴῃ τῃ6 βυροτγηδίυτσαὶ, ἃ στοαῖ ἰουπάα- 
το οὗ ὑρτὶση655 δηά βιμοοσγιγ. ἢ [Ι{ 15 
ὉΥ ἃ 51: π|}|ΑΥ]Ὺ οπαἀ οσί] σοπ] ὉΠ Δ[]0Ἡ --- 
ἴο ἰταηϑ]αῖθ [ἢ15 δατηϊββϑίοη ᾿ἴοὸ (γι ϑ[ δ ἢ 
ἰδησυᾶρε---οὐ ἴῃς Ἰοῆιοϑὶ ἢ ἴῃ (Π6 
ΓΑ Ξἴοτε5. οὐ ροα ηθ85 ψ]Π ρΡτοίουηά 
ῥταςισαὶ νι βάου, ἴμαϊ τῃ6 Ξδογοα ΤΠ ΠΡ5 
α΄ τἰγουρῃουϊ σΠαγαοιοι Ζαα - δηά 1ἴ 15 
ἃ σομηθιηδίίοη οὗ ΜΏΙΟΙ ὯΟ Ἰῃηξίδησα σΔῃ 
θὲ 5ῆθνῃ ἴῃ ἴποβα δΔροςῖυρῇδὶ) δηὰ ἰοσρεα 
ΡῬτοάιποτοηβ ἀθοὴρ ΠΟ. ἢ Ὧδ5. ὈδΕᾺ 
δἰτοετιρίεα ἴο ταηρο ἴμ656 ΕΡ] 5168. 

᾿ 2 ἔγινε ελγδ(λδρερεσ, Ὁ. τος. 



ΤῊΕ ΡΙΕΑΒΘΤΊ ἘΡΙΘΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΪΙ, ΤΗΕ ΑΡΟΘΈΓΕ ΤΟ 

ΤΙΜΟΤΗΥ. 

ΓΗΑΡΤΈΕΚ 1. 

1 7]»νιοίδγ ἐς 2μῖ ἐμ νιεἱμα οὐ ἐἀέ ελανρε τυλῖολ 
τας στό προ ἀέρε ὁγ δ αμ αὐ ἀϊς σοίη 19 
ακάοηα. κ ΟΥὨ ἐδε γίρλέ τδό ἀνα φρια ο7 
ἦε τυ. τι ΟΥ̓Ὠ «“|. ακῖ» εαὐδηρ 19 ἐξ απ 
αρονίέε, 20 α»α 97. ἔγνισμξες απαά 4 ἐχαμαΐ. 

ΑὟΙ,, δὴ ἀροβίίε οὐ [6βϑ5 (γίϑβι 
Ὀγ τῆς σοπιπιαπάπιεης οὗ (σοά 

Οὐ ϑανίοιγ, ἀπά [ογὰ εβι5 (ἢ γίβ, 
τυλιε ἰς ουτ Ὦορε ; 

ΟΗΑΡ. [.19, 2.-- ΑΌἘῈ85 ΑΝῸ ΘΑΨΌΤΑΤΙΟΝ. 

1. απ ἀρουίε. .. ὁγ δὲ εο»ε»παπάριεη! Οὗ 
Οοά “ Νοῖ οὗ πιϑῃ, πεϊποσ ΌΥ πηδη," Οἱὶ. 
1. 1. Το ἀεκισηδζίοη Οοά ομγ ϑαυίοιγ, ηοΐ ἴῃ 
[πΠ6 966η56 οὗ Ῥγοβεγνου, Ὀυῖ οὗ Εδαάθοπηθσ ἴῃ 
[εϑ115 (γίβί, ἰ5 αἰπιοβῖ ρεσυ]αγ ἴο ἴῃς Ραϑίογαὶ 
Ἐδρίϑεϊοβ, τ Τίπι. 11. 3, ἵν. το; ΤΙ 1. 3,1}. 10, 
1. 4. [τ οσοιγβ, ἤοννενεσῦ, ἴῃ [πάδ 2ς, δηά ἴῃ 
(6 Ὠγπιη οὗ ἴπε ΝΊΓμη ΜΑΓΥῪ ἴῃ [ωὺὑκς ἰ. 47. 
ΤὨς ἑάσα 8β ἵουπα ἴῃ δῖ. δι} 5 οἵἴποσ Ἐρι51168, 
ἐ. 5. 2 Οοτ. ν. τος. ΟΕ ᾿5βδἰδῇ χί!. 2, χὶν. 15. 

απά 1,ογά ὕει Ορνμ Απὰ οὗ ΟἈτὶδὲ 
2585. ΠΕ τοδαϊηρ ργείοστοα ΕΥ̓ πιοβῖ σοτη- 
τηοηϊδίοσα ἢ Α, Ὁ, Ρὶ Ο. δΔονά (κυρίονν, 
Βοννένευ, ἰ5 ϑυβῖαϊπεα ὃγ ἐξ, Ὠ" 1, Κ. 

οαγ ῥοῤῥε.})} ὝὍΤἢαε οδ]οςῖ, ουμάδιίίοη, δηά 
βυ δοίδηςθ οὗ ΟἿγ ἤορθ. 80 (ΟἹ. ϊ. 27, “Ογίϑβὶ 
ἴη γοιι, ([ῃς Βορε οὗ ρίοτγ." [}ἡ Ερβ. 11. 14, 
ΟΠ γιβῖ 15 σδ]]δά “ΟΣ ρϑᾶςθ.᾽ 

Ὡ. νι) οαυπ “0οπ.)] ΜΥ οὐ ἵγιι βοῆ; ποῖ, 
Ποννονοσ, ἰπ ἴη6 ἤσσῃ, Ὀυῖϊ “ἴῃ (6 ἢ," 
γνὨΙ ἢ σοηδοτιιζοθ ἴΠ6 οἸοδο ϑρί για] γοϊδίϊοη- 
βῃϊρ οἵα σοηνεσῖ. Οἱ. ΡῃΠ]οπιοη το; Ὁ]. ἵν. 
1Ι9ςφ. Δ σιτίης ἴο [ἢ6 (οΥ τ Πδη5 (1 ον. ἷν. 
17), 9ῖ Ῥ4}}] ς 1185 ΤΊΠπιοΤΩΥ ἢ 8 “ Ὀεϊονθὰ βοη 
δηὰ (8 Πξι] ἴὴ τῆς 1, οτγά," 

γεγο. Απ δάάϊτίοη ἴο δῖ. Ῥδι}}8 υϑιιαὶ 
54] τἰς4 100, “ στᾶσα δηὰ ρβϑᾶςθ," Ῥδσι αγ ἴο 
τΠ6 Ραβίογαὶ Ερ 5168. “ΤοδοἤοΓβ," βαγ8 91. 
ΟὨγγβοβίοπῃ), “πᾶν [ἴἢ6 ρτοδῖοδσὶ ποοὰ οὗ 
πότον." ρδοα δηά ΠΊΘΓΟΥ ἅγὸ Ἰοϊηδὰ ἴῃ Ὁ Δὶ. 
Υἱ. 16. 

385-18. Τῇε ρύυγροβα ἔοσ ψνῇῖς ἢ ΤΙΠΙΟΙΗΥ͂ 
νγ5 ἀοϑίγεά ἴο σοπίϊηυς δὲ Ερβόβυϑβ, ἰοδάϊηρσ 

2 ὕὕπιο ΤΙπιοῖῆΥ, γπΚ ονγη 8οη ἴῃ 
της (πῇ : Οὐτᾶςε, πλϑσου, ἀπά ρεᾶςα, 
ἴοι (σοά οὐγ Εδῖθεῦ δηὰ εβυϑ 
ΟΠ γδῖ οὖῦ [,οτά. 

Α5 1 Ὀεβουρῆξς τπεε ἴο διε 
5111 δὲ Ερβεϑυβ, ψῆεη 1 νεπῖ ἰηἴο 
Μαεςσεάοηϊα, τι τῆου πιρῆτεβο σἤαγσε 
βοπις ἴῃαϊ {ΠΕῪ τεᾶο ἢ πὸ οἴδεγ ἀύς- 
{τῖπα, 

4 Νεῖῖδεγ ρῖνε πμεεά τὸ ἔδυ εβ δπά 

ἴο 4 ἀϊρτοϑβϑίοη οἡ ἴῃς ντοηρ δηά τσ το οὗ 
[ἢς 1ἰἂνν ἴῃ 115 ἀρτεεπηθεηῖ ἢ ἴῃς Οοϑρεὶ. δπὰ 
Βεῆςς ἴο ἃ ἔυσγίμεγ αἰ στοβϑίοη οἡ ἴῃ ΠΛΕΤΟΥ͂ 
οὗ Οοά ἴῃ ςοηνεγίίηρς δὰ! δηὰ οπίγιιτίης 
τα ἢ [6 τα ΒΥ. ὙΤῊδ Δ] οὗ ἀϊντοβο- 
ἴηρ, ΟΥ̓ “ ροίηξ ΟΥΗ͂ δῖ ἃ ννογά," 85 [ἴ ἢδ5 Ὀθεη 
ςΔ]]6 ἃ, 5. ἃ νν6}}-Κηοννῃ οσπαγδοϊουϑιὶς οὗ 51. 
Ῥδι}5 νυτ 68, 

8. Το ϑθηΐθηςθ 15 ἰδ ᾿ποοπηρὶεῖθ, δσαΐῃ 
ἴῃ δοοογάδῃηος ννἢ 51. Ῥδι}} 8 βίγ]θ, υυῃ ςἢ 15 
ΕΥ̓ΟΓ ρονογηθά ΟὈΥ̓͂ δ] δηςε οὗ Του ρῆϊ, γαῖθοῦ 
ἴδῃ ὈΥ τι]65 οἵἨ γῃείου δὶ ΟΥ ἐσθ σγατητηδ- 
τσὶ διταηρεηθηῖ. “Ἐνθη 245 1 Ὀδεϑκουρὴϊ 
δες ἴο γεπιδίη δ Ερῆεϑυβ γῇεῃ 1 ννᾶ5 οἵ ΠΥ 
ΥΔΥ ἴο Μδοβάοηίϊδ, ἴῃ ογάου [παῖ,᾿ ἄς., “ς“ο] 
Ὀδβοοςἢ γοιι 5111}. ᾿ 

«αὐδεη 1 «υεπ΄ ,] ἘἈδίδοΥ, “ὙΒ8θη Σ τδε 
Κοΐηρ." ὅ66 [ηϊἰτοάἀυςίίοη. [{ σδηποῖ δὲ σογ- 
(ΑΙ ΠΥ ἀοίογπ πε ἔγοπὶ ἴπο86 σοσάβ ὑυβεῖ Ποῦ 
81. Ῥαὺ] νυἱϑιιοὰ Ερἤθϑιιβ αἵ 115 ὕπιθ. ΗἩς 
ταῖἢϊ Πᾶνε ἰεδ ΤΊ πλ ΤΥ ἴῃ ραϑϑίης, ΟΥΓ ἢᾶνε βθηῖ 
πὶπὶ [Πότε ; δηὰ ἴπι18 ἢϊ5 Ἔχρεοίδιίοη, ν ἤθη ἢδ 
Ραγῖοά ἔτοπι ἴπ6 οἱάθτβ οἵ (πδὶ (μυγοῇ αἵ 
Μηρῖι5, [ηδὲ ΤΟΥ ννοι]ὰ 566 ἢ15 ἕδοθ ΠΟ πιοτο, 
Αςῖβ χχ. 25, τηϊρς θ6 1 ΟΓΑΙΥ ἔμ] ]1εά. 

ἐῤαΐ ἐῤομ »ηϊσῥίοι!, 495ς.1] πὰ οτὰθδν ἐμαὶ 
Ἰδοὺ τὶρδίοδι ΟΒδΥΒβ6, διιποτι δίνουν, 
Βοὴθ (ηοὶ ἱπιρογίδηϊ, ῬγοῦδΟϊΥ, εἰ οσ ἰη 
ΠΟΠΊΌΘΙΒ ΟΥ ἰὩΠπδῆς6) ποῖ ἴο 860 ἴθ δοβοχῦ 
οὗ οἴμβοσς ἀοοῖσίπο--ΟἿΠεσ (ἤδη (Πδῖ ν" :οἢ 
Ιμᾶνε ἴδυρῆΐ, δηὰ γοὺ ἤᾶνο ἰεασπθά. Τῆς 
ννογά ἑτεροδιδασκαλεῖν ἱτρίϊο5 πιοῦὸ τῆδη 
ἴο ἴδφαςἢ οἴποῦ ἀοσίτίηο: [ἴ 5 ἴο ἀϑϑυτηθ [ἢ 6 
οἶδος οὗ ἃ ἰδάσῆογ. [18 ὀρροβίϊο 15 "" Τθδςῃοτβ 
οὗ ξοοά {πΐης5,7 καλοδιδασκάλους, ΤΙϊ ἃ. 1. 



Υ. 5---Ὁ.} 

ἐπάϊε88 ρεπεδίορίθβ, ὑνῃῖο ἢ ΠΙΪἸΒ[ΕΥ 
4ιυεβίοηβ, ΓΑῖπογ τῆδη ροάϊγ δαὶ γιηρ 
γγΠΊς ἢ 18 ἴῃ (Δ : “0 40. 

ς Νον τῆς εἐπά οὗ {πῸ σοπηπιαπά- 
ΤΏΘΠϊ 8 σΠΔΓΙΓΥ οὐδ οὗ 4 ριιγα Πϑδτγῖ, 
Δπὰ 97, ἃ σοοά οοηϑβοίδηςεα, δηά ὁ (Δτἢ 
πηΐεϊρηαα : 

6 Βτοπὶννῃ!οἢ βοπῖα ᾿πανὶπρ ϑυψεγνοὰ 
δανε τυγηεά 5146 πο νδίη 2 ΠΟ] ηρ ; 

Ἐογ ἴδε Ἄἐδαγδοῖοσ οὗ [π6 Ἔγσγοπθουβ [οδο ίπρ, 
866 ποῖς δῖ ἴῃς οηὰ οὔ (Π6 σπαρῖογ. 

4. “δ].: ἀπά ἐπαΐδι: φεπεαίορίε..Ὶ ΟΥ̓́Τ Π68ς 
[86 “πό[ε:, ταγτβ, ἀτὸ ργοϑογνεά ἰῇ δϑυπάδηςς 
ἴη τῆς Ταϊπιιὰ ; δηά 1ἴ 15 πιοῦσα τοαϑοηδῦϊο ἴο 
Ἰοοῖκ ἴοσ ἴδε “"᾿ ρεηθδὶορίεβ " ἴῃ ἴῃς τηγϑδῖῖς 1ῃ- 
[ογργοϊδίουβ οὗ ἴῃς [Θννϑὰ β8οῆοοἑβ (ΠδΔη ἴο 
455. πὴ6 ἴἤειη ἴο ὃ6 ἴῃς Δηδο ΓΟ! 5Ππὶ5 οὗ ἃ 
ἔοτξεῦ ννῆο δὰ {γΓδπβρ᾽δηϊθαὰ ἰηἴο δὴ Εἰ σῖϊα 
ἴο ὃὈ6 αἴἰγὶθυϊεά ἴο 8η Αροϑβίϊθ ἴμθ βιιςςεβθίοη 
οὗ ἥοῃβ, οὐ ρειβοηδὶ Ἂπιδηδιίϊίοηβ ἔγοπι ἴῃς 
εἰ, ννϊςἢ ψψεσὰ ἰδυρηῖ ἃ σεπίυγΥ ἰαΐογ ΚΥ͂ 
Ματζείοη δηὰ Ναϊθητίηυβ. ΡΟ, ἴῃ6 [δνν, 
ὙΠῸ ννᾶβ τοδοδίηρ δὲ ΑἸεχδηάγια ἀυ σης {ΠῸ 
ἘΠπι6 οὗ ΟἿ [,οτὰ 5 τη βῖσυ, αἰνιης [Π6 
νυ Πρϑ5 οὗ Μοβοθβ ἰηΐο ἢιβίοσγιςδὶ δηά ρεηθδὶο- 
Εἰςδὶ, 5475 οὗ (π6 γεπεδὶορίςδὶ παῖ “ ραγί ἰ5 
ςοποογηΐηρ ἴΠ6 Ρυηϊδῃπιεπὶ οὗἩ [πε ἱπιρίοιϑ, 
ρατί Ἴοηοογηηρ ἴπ6 τοινναγὰ οὗ ἴδε γιῖ;" 
ὙὨ ἢ, 485 Ῥγθβϑθηϑέ οὔϑοσνθβθ, μ᾽ ΘΔ 68 
ΟΠ ΟΠΪΥ Ὀ6 ἤδη ΠΟΥ ἃγα ἱπίογργεῖοα δὶ θ- 
ξογίοδ!υ. Απά, ἱπάδοά, 1 15. νν6}} Κπον η τῃδῖ 
ῬΏΣΟ ἕουπά ἴῃ τἴῃ6 μεηφδιορὶςβ 4 νἤοΐο 5γ5- 
ἴεπι ΟΥ̓ ρϑυσῃοϊορυ. ὍΤῆδ πᾶπιθ8 ] ἢ Π]Πὶ 
Τοργοδεηϊοά [ἢς νδγίουϑ Ἴσοηάϊπίοης οὗ [ἢς 
801}} : τρόποι τῆς ψυχῆς. ϑοπιοίπιηςρ οὗἉ τἢ 5 
κιηὰ ννϑγθ, ργοῦδοϊυ, (6 “πη 685 σϑηραὶο- 
ξἰε5" οἵ τῆς ΕΡἢοϑίδη ἴθδοῆῦεσβ. ὅ0 [ξηδί!8 
(αἱ αρη. νἱῖϊ.)}, νσῇεγε {815 ε οὗ ἴδε 
ΔρΟΒῖ6 βθοῖ8 ἴο ἢδνθ δε ἴῃ ἴῃς ννγιϊο β 
ταὶηὰ. Μὴ πλανᾶσθε ταῖς ἑτεροδοξίαις μηδὲ 
μυθεύμασιν τοῖς παλαιοῖς ἀνωφελέσιν οὖσιν᾽ 
εἰ γὰρ μέχρι νῦν κατὰ ᾿Ιουδαισμὸν (Αϊὶ. νόμον) 
ζῶμεν, ὁμολογοῦμεν χάριν μὴ εἰληφέναι. “Ὠο 
ποῖ θὲ ἀεςοίνοα ΌΥ Ὠεῖογοάοχ ἴθδοῃη 8 ΠΟΥ 
ΌΥ δπείθηϊ ἔ 0168, νυ ἢ ἀγα ὑηρτγοβίδοϊε : ἴὺσ 
ἱ ὺρ ἴο 118 πὶ ννὲ ἰἵνὸ δοσογάϊηρ ἴο 
υἀδίϑπι᾿ (οτ Δοςοσάϊηρ ἴο ἴπε 14.) ψε σοῆ- 

(Παῖ ννεὲ ἢᾶυς ποῖ γϑςοίνοα σγάςς. 

«ὐῤίεδ νιϊμέσ εν φμοείίονις, 6.1] ἘἈλδίδοτ, Ὡ- 
ΔΒΙΔΌΟΘΝ 85 ΤΟΥ πὶ βίου αποδίϊοι 5 οὗ 
ΠΟΠΙΓΟΥΟΓΘΥ, ΣΘΊΒΟΣΥ 88 Θοἀ᾽ δ ἀὶδθρθ:88- 
τίοπ, ἱ. 6. ἴπεα Οοθρεὶ, ὙΒὲοΒ δίαπὰδβ ἰπ 
ζαϊτα, ποῖ ἴῃ ἰά]6 ηυεϑι!οη8 ΠΟΥ ἴῃ ἴῃς ἶανν. 
Τῆς ψογὰ «υδίορ ἴῃ Α. Ν. (“«υδίορ νει σίογ ἦ) 
18 τότ Ἃἢδη τ γοϊατῖνθ, δηὰ ἱπΠΊ10}168 τῆς 
τοᾶβϑοη. “δωρῤεηπηαίίοη,᾽᾽ οἰκονομίαν, ΜῈ δὲ. 
δηά 4} τῃ6 Μϑ55, (ποῖ “εὐϊένίηρ -ἢ 
οἰκοδομίαν) 15 υῃάἀουδίθοα! Υ ἴπ6 τίραι τοδάϊηρ. 

Ι. ΤΙΜΟΤΗΥ. 1. 

" Ἰ)εβιτιπρ ἴο δε τεαςῇεγβ οὐ τῆς 
ἴλνν ; υπάστϑιδπαάϊηρ πε γ ννῆδῖ {ΠῸΥῪ 
ΒΑΥ͂, ΠΟΙ Ὑνῃεγθοῦ τηεΥ ΔΕ γηΊ. 

8 Βυῖ νγεὲ Κιονν τῆλ τε ἴανν ἐς 
δοοά, 1[ ἃ πηδη 86 ἴἴ ἰανν ιν ; 

9 Κπονίηρ τῆ ϊ8, ταξ τῆε αν 18 
ποῖ πΊλάε ἔογ ἃ τὶρῆϊεουβ πιᾶη, διι 
ἴογ τῆς ἴανν]εβϑ8 ἂπά ἀϊβοδεάϊεης, ἴου 
τ(ἢς υπροάϊγ ἀπά [ὉΓ 5: πηθῖβ, [Ὁγ ὑπ- 

δ. Νοιυ δὲ επά, 1 Βιυῖ μὸ αἰπὶ οἴ 
[Π6 σοπιηδηάπιοηΐ, ΟΥ ργεσορῖ, ποῖ οὗ ἴῃ ἰανν 
ΟΠΪΥ͂, ποῦ οὗ ἴδε Οὐοϑροὶ πιογοῖγ, δυῖ οὗὨ 4] 
Ργδοῖιοαὶ τοδοπίηρ 45 ορροβεά ἴο [80 ]65, ὅζα., 
158 ουδ οἕμὲ οΓ ἃ ῥωγε δεαγὶ απά οἴμέ οὗ ἃ ροοά 
εοποοίοπος: ἃ ΠΟΠϑοθησα ΙΓ ἢ {Γυ5[5 παῖ 18 
δῖ 15 τοπιονοαὰ δηά {παῖ ᾿ξ 15 γεσοης θά ἴο 
Οοά (Ηεδ. ᾿κ. 9, 14), δηὰ σῆς ἢ 15 Ὀοίης 
(ταϊποά ἴο θὲ νοϊά οὗ οἤεφηςς ἰονναγὰβ σοά 
δηα ἰονναγάβ πθη (ἀςῖβ χχίν. 16); δηὰ ομΐ οὔ 
7) μὴ ὠηείσπεά, ΜΜὨϊοἢ 5 ἴῃς τοοῖ οἵ ἴονα 
(6 Ὧι. ν. 6), ἀπά ννῆϊιςἢ ρυτγίῆοβ ἴπ6 σοπβοίθποδ 
(Αςῖβ χνυ. 9). ἴθη]6559 [2 5 γϑδὶ, [6 σᾶ 
1ῖ5 ποΐ γοπιονθα δηὰ ἴῃς γαιηὶπρ οὗ ἴδε σοη- 
δαίθῃοθ 15 ηοῖ αἰϊοπιρίςα, 

Θ. ἔγονι τυῤδίορ “ογιέ ῥαυΐηφ “αὐονυεά. 
Ἀαΐπου, μβανὶῃβ τϊδδοὰ βοὶσ δὲμῃι δὶ 
ὙΔἙΐοΒ. δυςῖ, ἀριθθ ἴῃς ΑΡοβίϊθ, 15 τὴ 
τοὰ] οδ͵]οεϊ οὗ 411 ργδείϊίςδὶ ἰθαςῃίηρ δεῖ 
“ 80πΊ6," ἴΠ6 8οπΊθ, Ῥυοῦδοϊγ, νῆο ΨΟΓΘ 
δι] άθαά ἴο ἴῃ νϑυ. 3, μανίην τηϊσϑδοά {ΠΕ ΙΓ δπὶ 
δῖ 811 {Π15, βᾶνς τυγηθαὰ ἀννᾶγ ἴο ναϊῃ δι κιης. 

7. πον «υδεγεοῦ ἐδὲγ αν». Μὸν Ὑδεοῖ 
ἐς ΒΒ ΘΟ σοΣὗ ὙΔΒΙΟΘΣ ΤΒΟΥ͂ 2800 ΒΌΘὮ 
ΒΊΤΟΣΕ Δ5ΒΟΣ ΣΟ 8. 

8. Βμί «υε ἐποαυ ἰῥαὶ ἐῥὲ ἰαευ ἱς φοοά, 
Α5 ἴπεϑε τγθη 5ΔΥ ἴἴ 15. ὙΠβ 15 γεδα  γ σοη- 
ςδαεὰ, “ ἀλλο πρὶ [πὶ οἠς " (πη ἢϊ5 1ϑδοῃὶπρ) 
“156 1 ΔΡΤΘΘΔΡΙΥ ἴο (ἢ ἀδϑίρῃ οὗ ἃ ᾿ανν,᾽" ἡ. ἐ. 
ἔονυ {Π6 ρΡυγροβο οὗ γεβϑίγαιηηρ ον]- ἀοίϊηρ. 
ΤὨῖ8 νεῦβε 8. ᾿'σσεσοηςο θα τ τῆς ΤΒΘΟΤΥ 
τιδῖ {6 νυτοῦ νγὰ5 ορροβίπς ἴῃς Μαγοϊοηϊοβ, 
δῃά παιϑῖ, τπογοίοτο, πᾶν τι ἴῃ [6 
2Π4ἀ σδηΐυσγ. Ματζοίοῃ ἴδυρῆϊ τἴῃαΐ 16 ἰανν 
Ψγ48 ΟΥ]] ; ἴτῆο86 ψνῇοτη ἴδ6 νντῖοῦγ οὗ 1ἢ15 
ἘΡί 816 δὰ ἴῃ υἷονν δου ἀΘΠΕῪ ἀϑβογίοα ᾿ τὸ 6 
εοοά, νος ἢ 6 σοηςδάδ5, ργονἰ θὰ (Πα ἰἰ 18 
ΔΡρΠΙοἃ ἴο 115 ἀυσε ΡιιΓΡΟβα. 

9. ἐῤε ἰααυ Βεῖζεγ 1ΔῪ : ἴᾶνν 'ῃ βοηογαὶ, 
Ἰηοϊυάϊης οὗ σοιγβο (ἢ. Μοβαῖς ἰδανν. [{ 185 
ἀοιι δι} ποῖ μεῦ, “Ἰανν" ννῆθπ δηδγίῃ τοι, 
8 Ἔν υϑεά Ὀγ δῖ. Ρ4ι} ἴον ἴῃ6 ἰὰνν οὗ Μοϑθβ 
ἐχοϊμαἐυεῖν, του ἢ [ἴ παν Ὀ6, ἤθη {παῖ ἰανν 
ἰ6 ἴπ 8 τηϊηδ [6 πιοϑῖ ὑγοπιηθηῖ. ὅ66 
 οπι. ἰὶ 12, ποῖα : (ἔξ, οπι. ᾿ϊ. 14 απὰ ποῖο, 
ψν τὴς τεπιδσκαῦὶο ρᾶβδᾶρὸ ἔσοπι Ασιϑῖοιϊ ὁ 
(Ροϊτε. ΠΠ]. χη. 1.4). 

9. α γίφδιεομ: πιαπ 1.6. ἴοῦ ἃ ᾿ιι58ῖ δηὰ 
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ον ἂηά ρτοίδιιβ, ἔογ πιυγάδγετο οὗ 
ἔλιἤοτβ 4316 Πλυγάεγειβ οὐ πχοΐδεγϑ, ἔοῦ 
᾿ὩΔΗΒἰΔΥ ΕΓ8. 

ΙΟο Εοτγ ΨΠογοηοηροῖβ, ἔογ ἴῃεπὶ 
τῆλ ἀεῇὶε τῃεβεῖνεβ ψ ἢ πιδη- 
ΚΙηΔ, ἔογ πιδηβίεδίεσβ, [Ὸγ ἀϊλγϑ, [ῸΓ 
ΡΕΓ υγεὰ ροίβοῃβ, Δπα [Ε τἤεγε θ6 ΔῃῪ 
οἴμεγ τῆϊηρ, τῆδϊ ἰ5 σοπίγαγυ ἴο βοιηά 
ἀοςίτηδ ; 

11 Ασςροοταϊηρ ἴο ἴδε ρ]ογίοιιβ ροβ5- 
Ρεὶ οἵ τῆε δ]εβδεά (σοά, ννῃϊς ἢ ννᾶβ 
ςοπηπηϊττεα ἴο ΤΥ {Γιϑῖ. 

νἱγίαοιι8 πιδη, ἴῃς ορροϑιίς οὗ ἴῃς σῃδλγδοῖεγ 
ννὨΙΓἢ (ΟἸ]ονν5 : ποῖ Πότε ἃ υϑι θεὰ τηδη, ἴΓπ16 
τοιμῃ [ἢ 15 παῖ Ἰυδίίςς δηὰ νιγίιιθ δηὰ 4]] 
ΟἸ γιδίίδη στᾶςσοϑ ἐο]Ϊονν δέου υ5{|Ποδῖίοη δηὰ 
4τὸ ἴΠ6 ἔγυ!ἴ5 οὗ ἔδι. [1 41} ννόσὸ τὶ ρῃΐθοιβ, 
ἴογο νοι Ὀς πο πορὰ οἵ ἰανν. 

,)ῶγ θὲ ἰααυίρες απά αἀἰϊοδεάϊεη!.) ΨΝΏΟ 
Ὀσοαῖκ (ἢ6 ἰανν; ἐῤε μρησοάνγ απά τἰππεέγι, Μ ὮΟ 
τΟθ6] δυαϊηδὶ σοά; ἐῤὲ μπροὶνγ απά ῥγοΐαπε 
ἴη τῆοῖγ ον ἱπιραυγο ᾿ἴν68. 

11. “εογάϊης 1.07] Ἐοἔουτιης ποῖ ἴο 
“ δοιιηά ἀοοίτγίηο," νυ] ἢ ννοιἱ τεχυῖγε (ἢς 
ΔΥΌ ΟΪς ἴῃ τὴ6 Οτεοῖκ, ΠΟΥ ἴο {Ππίπρ5 “σοη- 
ΓΑ ἴο βουπά ἐοςσίτης,᾽" ψΠςἢ νου θὲ 
ννοακ ἀπά τδυϊοϊορίςοδὶ, θυ πλοσγο ῬγοΌΔΟΪΥ ἴο 
411 οὗ τὸ ργοοβεάϊηρ βοηΐθποθ ἔτοπὶ νοῦ. 9. 
“ΑἸ ψ ϊςο}ῖ ἰοαοηρ 15 πῃ δοσογάδησο ΜῈ 
(86 Οοβρε).᾽ 

ἐῤό σίογίομς σοιρε!  ἘἈδίποτ, τἴ89 6Ἰ08Ρ9], 
τῆς μοοά [ἰἀΐηρβ, οὗὨ [9 ΧἼΟΣΥ οὗ Θοὰ, 45 
γενοαὶοὰ Ἔϑροοα !ν ἴῃ τἴῃ6 ἱπολγπαίίοη δηά 
ἀεαῖῃ οὗἁ [6505 Οἢγίϑι δηὰ [Π6 ϑαϊναίΐοῃ οὗ 
ΤΊΔη. 

«υδίιεὐ «υας εο»ι»ηεά ἰο »ν ἐγ Α ἴοττῃ 
οὗ ϑρεεςῇ ἔγεαφιθης ἢ 51. Ραυ]. ΟΕ Ἀομι. 
ἱ. 2: 1 Οὐογ. ἰχ. 17; ὍΟδὶ. 1... 7:1 Το88. 
'..4. ϑο ΤιῖυβΙ. 3. 

12. Το πιοηίίοη οὗ ἴα γ»τοδὲ {Γυδῖ σοπὶ- 
το ἴο δὶπὶ ἀνγακθηβ ἃ {γαὶη οἵ γρτγαΐεξι] 
ΓΑΛΟΙΊΟΥ65 ἴῃ ἴδ6 ΑΡροϑβιίϊθ᾽ 8 τηϊηἃ, νος 6 
Ροιιγβ ουΐΊη οπ6 οὗ ᾿ἴ5 σμαγαςίογϑς αἀἰξτεϑ- 
5:05 ; ἃ αἀἰψτγοβϑϑίοη, ἤοννονοσ, πῃ ῖσ ἢ ΠΔ5 ἰη- 
ἀϊγοςῖγ δὴ πηρογίδης Ὀεδγίηρ οἡ ἢΪ5 βιιδ)]εςῖ, 
βῃιον πα πον ἴῃ ἢ5 ον ςᾶ86 ἴπε Οοβρεὶ ἀϊάὰ 
ννῃδῖ τῆο ἰανν σου! ηοἱ ἀο---ἰΓαηϑίοστηθα ἃ 
ὈΪΑΞΡΠΟΠΊΘΓ ἰηἴο 8 5341ηἴ. 

12. “4π4 1 ῥαπᾷ Ορνέ, 6.7 Ἀδίδοσ, πὰ 
Ι αἷνο [ΔΩ 5 ἴο Ηΐπι Ὑδὸ ΘΣΡΟΤΟοΣοα, 
ΟΥ Ριυϊ ΡΟΥΟΙ ἰηΐο. πις, Ομ τῖϑὶ 7985}8 ΟἿΤΥ 
Σοτὰ, Τὴ ψοτὰ “ἐπιρονεγοα " ἰ5 {Π6 
Βᾶπιὸ ὙΠ ἢ 15 υϑεὰ ἴῃ Αςἴβ ἰχ, 22 οὗ δι) 
(“ δηὰ 8411 ἱπογθαϑοά {Π6 πλοῦ 'π βίγεηρῖῃ," 
Α. Ν.)}, ἀπά 18 εἰϑδευνῆοσγε ἴῃ ἴθ Ν. Τ. 6δπι- 
Ρἰογοά οὐ Ὀγ ἴπὸ Αροβίϊς ἢἰπιϑο 
7" τῥα1 ἘἈδίδεσ, ἐΒδῇ: ἴῃς ορ]εςΐ οὗ δἰ5 

Ι. ΤΙΜΟΤΗΥ. Ἱ. [ν. 1ο--- 5. 

12 Απά 1 τῆδηκ ΟἸτϑὲ [εϑὺ5 οὐ 
Ιιοτά, ννῆο ἤδίῃ δπδυϊεά πε, ἴον τῇδι 
6 σουηῖεά πιὲ ἔα ι], Ρυκηρ πιὰ 
ἴηἴο τῇς ΠλΙΠΙ ΒΥ ; 

12 Ὗἢο ννᾷ5 θείογτε ἃ Ὀ]Αορῃεπηοῦ, 
Δηὰ ἃ ρετβεσυῖος, ἀπά ᾿π)] τίου : δυῖ 
Ι οδιαίπεά πλέον, Ὀεσαυβα 1 ἀἸά 2 
Ἰσῃμουδητ]γ ἴῃ ἀπε]! εξ, 

14 Απηά ἴῃε ρσγᾶςε οὕ ουγ ἱμογά νγᾶβ 
ἐχοεεάϊηρ δδυπάδης ψνῃ (ἢ ἀπά 
Ιονε ψνῃϊοἢ ἰ8 ἴῃ ΟἸ γίβε [655. 

Ις ΤῊϊΒ ἐς ἃ (δ ι] βαγίπρ, δηά 

τΠληκϑρίνιηρ ννᾶ8. “Ης δοςουπίεἀά πηε δ ἢ- 
ἔ}"-- ἈΠ Β μα ηθ95 δοίην ἴῃς ἀἰνὶποὶγ-τοαυγεά 
αυλ!βοδίίοη ἔογ ἴδ ννογῖ --" δρροϊπίίης πὶς 
ἴο ἴπ6 πηϊηϊϑῖγ." ΟὙΟσέ τ ἼΤἢδ655. 1]. 4, "85 νὰ 
ννογα δἰοννοα ".-- τί πογ, “ δρργουεὰ "--οὗ Οοά 
ἴο δὲ ρῥιυΐζ ἴῃ ἴγυβῖ νν ἢ [6 Οο5ρε]. 

138, ἤῥο «υα:-.1] 1.6. “Με νῦο ννδ8,7 οὕ, 
“ΔΙ ΠΟυΡῊ 1 νγ»8 δεΐογε ἃ Ὁ αβρηειηεσ " (1η 
ὙΟΓά5), “δηδ ἃ ρόγβθουῖου ᾿ (ἴῃ ἀθεάλ), “ δηὰ 
Δ ἰη80 6 Γ᾽" (πη 5ρι τι). 

ἐπὶ τσιδεί 9} [Ὁ ΤᾺΥ ἴποη βἴδῖς οὗ πηθε]ϊεξ. 

14. 45.4.1 Βπε, δὲ σγάξζε, 1. δ. ἔτεθ ΤΆΟΤΟΥ. 

«υἱὁ. 1.4. Ὀτιηρίης 8 τ ἢ δηὰ ἰονὲ 
ἴο οὐ δηά πῆδη, νῆϊο ἢ πᾶνὸ {ΠΕ6Γ τοοῖ “πὶ 
Οόγμ ὕει; ἴαϊῖῃ δπὰ ἰονο θείη, 45 (δϊνίη 
ΒΑΥ͂5, 558 ἀπά τοϑτπλοηϊθ5 οὗ ἴῃς ρτδος οὗ 
Οσοα. 

156. Τρ: ἢ α αι :αγίηρ.}] ΤῊ5 εχ- 
Ῥγεβϑίοη ἰ5 ἔου πὰ ΟἿ]γ ἴῃ ἴῃς Ῥαβίοσαὶ Ερί5[165, 
1π ΜΓ ἢ τ οσσιγα ἴῃ τ ΤΊπι. 11. 1 ἴν. 9; 2 
Τίπι. ᾿. τα; Τῆ5 ἰ". 8, Α σοπιρατγίϑοη οὗ 
[Π656 ρᾷ558 0685 νν0}}} ατάϊν Ὀεᾶγ ουΐ ἴΠ6 ΟΡΙ ποῦ 
(Πδῖ τΠ 656 “ΓΑΙ 1 ΘΑΥΙΏΡ 5. ἀγὸ δἰννᾶῦβ 4υ0- 
ἰατίοπ5 ἔγοπι Ἀγτηη5. ΟΥ̓ ᾿τυγρίςαὶ ἕοστηυ]ασίοϑ, 
δἰ που ἴῃ6 ργόϑοηϊ ρᾶϑβᾶρθ, γΠ ἱν. 9 ἀπά 
2 Τίπι. ἰἴν 11 ΤΥ Ὀ6 ΟἸ ΓΙ σ᾿ Δη πιαχὶπὶθ ΟΥ 
ΒΑΥΪΏρ5 ἴῃ υ56 ἰη (ἢς ΟδῃυΓοῆε5. ὙΠεῖγ ος- 
συγτοηςθ, {Πογείοσο, ΤΑΥ͂ 6 δηοίθοῦ ἱπάϊςᾶ- 
τίου παῖ ἴπε56 ἴτε ΕἸ ρΙ5[1688 σγοσε νυτ θη 
ἰαῖο ἴῃ 1η6 Αροϑβίϊεθ᾿ 5 πη] 5ΊΓΥ ; ἀηὰ 11 ἙσΟΥΙΔΙΠΙΥ͂ 
Ιοαάς τονναγὰβ. [ῆ6 σοποϊιυδίοη ἴΠαΐ [ΠΟΥ σσοτε 
411 νυτΣτἴεη δροιῖ [Πς βαπὶθ {{π|6. 

«υονἹ 7 Γ᾽ αἱ αἀειερίαϊοη.) ΒΥ 411} πιεῆ, 
ΘΥΟΥ ΠΟΓΟ. 

ἐῤῥαὶ 4": σι: εαηπὸ ἱπίο ἐδὲ αὐυογἰ4.} 
ΛΝ Ὴ} ἁΑαξΠηϊϊς 4ἰ]υδίοη ἴο {πὸ ῥὑτε-χἰϑίοηοο 
θοΐοσγο “τῆς νν ογὰ ννᾶ5 πιδάς ἤδϑῃ, δπά ἀννεὶξ 
διλοηρ υ.5.᾿ 

9 «υδορι 1 αηε εὐ. [1 1ςΈΤΆ}}γ, “τσὶ "Ὁ 
ποῖ, Πονγόυοσ, ἰῇ {ἰπ|6, θυαϊ ἴῃ ὀχοςβϑ: ποῖ 
ἍΠ6 τοὶ ψῆο σἰπηθά," ΟΥ “ἴι6 ἤγβὲ οἵ 
ϑἰπποῖβ ννῦῆο ννβ βανϑά, δυῖ, 88 ΟἿΣ  ογβίοη, 
“ οὗ βἰπηοσβ ἴπ6 οἰϊεῖ" “Νοῖ Ὀὑδοδῦθε ἴἰς 
βἰῃηοὰ ἢγοῖ, Ὀιιὲ Ὀδοδυδ ἣδ 5ἰηηδά τηοϑῖ," 



ν. τό---2ο.] 

ψνουτῆν οὗ 41} δεσεριατίοη, τπδς (ΟἨ τγιϑῖ 
7Θποὶ5 σάπια ἱπῖο τῆς νγοτγ]ἁ τὸ ϑ8ᾶνα 
ΘΙΠΠΘΓΟ ; οὗ ψνἤῇοηι ] δηλ οί. 

Ι6 ΗἩοννεῖς ἔογ τῃ185 σλιιδε 1 οὔ- 
ταἰπεά τλεσγου, παῖ ἴῃ ππὲ ἤγϑε [ἐβι8 
ΟὨγίβε τῖρης δῃενν ἔοσῖῃ 4}1 ἰοπρ- 
δ εγίηρ, ἔογ ἃ ραζζεύη ἴο Γμεπὶ ννῃ] ἢ 
8ῃοι ὦ πεγεαίῖεγ δείίενε οὐ ἢϊπὶ ἴο 
᾿π| Ἔν εὐ]δβτίηρ. 

17 Νον υπῖο τῆς Κίηρ εἴεγηδὶ, 
ἱπχηγογία!, ἰην β:8]6, τπΠῈ ΟἾΪΥ ννῖβ6 
(σά, δὲ Ὠοποιγ ἃηά φρίογυ ἔοσ Ἔνεγ 
Δηὰ ὄνεσ. ἊΑἤηλεη. 

54γΥ758 Αὐριιῖίπο. ὍΤΠε ἴθηβε 15 ἰηδίγυςξνε : οὗ 
ννΒοπὶ 1 4» οἤϊοῖ, ποῖ 1 «υα.. Α ραγάοπεά 
ΒΙΏΠΟΓ 5 ἃ βίῃπου 511]]. 

16. ,»4. ῬῬτοῦΔΟΙΥ δο οκὲοῦ, ἢ γοΐογ- 
Θῆς6 ἴο {πὸ ἴα: νϑῦβϑο [που ρῇ ἴο {ῃ6 Οτεοκ 
τοδλάθσγ ἴῃ οἴπον Ἰάδα οὗ ῥιοσΥ νου Αἰ5ὸ 
ὃς Ἑςοηνεγεά. 
ἡ ἰοπ τέγη. 1{Ἰτ ΓΑ ΠΥ, “’ (Π6 411 Ιοπρ- 

5: ἴσογίη," 2.4. ΑἸ] (Πα Ἰοηρϑι ογίπρ οὗ ἢ 15. 

ὃν α }αἠεγπ.) ΤῊΣ ἢγϑῖ ἀγδιιρῃϊ ΟΥ̓ ΞΚεῖς ἢ 
ἴο 50γνὲ 85 ἴπθ6 οὐ] ης ἔοσ 4}1 {υπζιτα ἘΙΠῚ65, 
Βυϊ νναῖ 15 ἴῃς ραϊζίζεγῃη ἡ ΎΤΠδ υϑιιδὶ, δηὰ 
ρΡογμαρβ πε ςοττεςῖ, Ἔχρπαίίοη ἰ5 (δὲ δ] 
ὨΪΠΊ5ΕΙΓ 15 ἴῃς ἰγρίςδὶ Ἰηδσΐδποθ οὗ ἃ ῃοϊογίοιιϑβ 
ΒΙΠΠΟΓ βανεα δγΥ {Π6 ξογθοάσδηςσθ Δηα τπογΟΥ οὗ 
Οἢγίϑῖ; δι Ιἴ πιὰῪ ὃς {πε Ἰοηρϑιυβογης οὗ 
ΟΠ τισί ἰὴ δῖ. Ρδι)} 5 σᾶϑ6 ννῃϊσῃ 15 ἴπ6 ραίζοσγη 
οὗ 4}} διισῃ ππροιπάρα Ἰοηκϑι ογηρ ἔοὸσ Πο56 
νἢο 5ῃοι]α πογοαῖῖεγ θεϊονε οἡ Η πὶ. 

17. πη τΠὸ σϑοο]θοΐίοη οὗ {με56 στηθυς 68 
(Π6 ΑΡροϑί]ο Ὀγεέδκϑα ἔογἢ ἴῃ ἃ ἀΟΧΟΪΟΡΎ, 85 ἴῃ 
ἘΠΊ. ΧΥ]. 25--27; 1 Τίπ. νἱ. 16. 

“πο ἐῤε Κιης εἰεγπαί.] 1 ΛΟΓΑΙΥ, Κιηρ οὗ 
(8Π6 δβεβ, τῶν αἰώνων, διιρροβίοα ργΟΌΔΟΌΙΥ ΟΥ̓ 
“ ρνου δίῃ," αἰώνιον, αἴ {πὸ ὁπὰ οὗ [πὸ Ἰαϑῖ 
βϑηΐοηςο,---οὗ 4}} [ῃοϑ56 βιισσθϑϑῖνα Ἔρος δῃὰ 
αἰσρθηϑαῖίοηβ ΙΓ ἢ ἰοροῖΠοΥ τῆλ 0Ρ ἰπ τπ6 
ΗοΡρτενν πη {πὸ Ἰάοα οὗ δἰ γηγ. 
ὑπριογία  )] Ιποογγιρίθ]ο; ΨὴΟ ποῖῖπογ 

ΡΕΓΙ5η65 Ποὺ σῆδημο5 

δὲ ομιῖν «υἱὲ Οοά.} ἘΛΑΙΠοΓ, ΓΒ 9 ΟὩἹΥ Θοὰ. 
ὙἼΠὸ νοτγά “νυ 156 "15 ποῖ ἰὴ ἴῃς δες Μ95. 

18. Τρῖς εραγχι.)] 1 πᾶ5 δεθη ἀοιίος 
ὙΠοῖμον πε τεΐογθησθ 15 ἴο ψνμαῖ ργοσοο5 ἴῃ 
νν. 1-5,) ΟΥ̓ 15. ΟΥ ἴο νν»ῆδῖ ἰοϊΐοννβ. βΒδιιιῖ νυ, 
[5 15. ποῖ ἃ σοπηπηδηά, ἀπά ἴΠ6 ᾿η)ιποῖ]οἢ5 ἰη 
ἴῃς ΟἴΠΟΓ ἴννο ρᾷβϑαγοϑ ἂγὸ οοιηρίοῖο, Ὑπὸ 
ἰπλιιποῖδη ΠΟΓΘ 15 “10 ννᾶγ ἴπΠ6 μοοά νναγίαγο," 
ἴῃ ἀοίησ δ] ἢ, Βοννόνογ, ΤἸπ θυ νοι], 
πὸ ἀοιδῖ, ΡῈ 45οὸ οδεγίπς ἴῃς ἑοτοροίης σοιη- 
σλδηκἶ5. 

7 εο»»»»1}.7 ϑο]οπηη)Υ. 

σεζογάϊη 10, ὦ. “ἴῃ δοςογάδηοο ν] ἢ 

«γεῖν 7:5. --Ὗ οἱ,. 11]. 

Ι. ΤΙΜΟΊΤΗΥ. Ἱ. 

ΦΙΤΏΊΟΊΙΓ, 

18 ΤΠ σμαῦρε 1 σοπληϊ ὑπίο 
{Πε6. 580η ΤἸπιοῖῆγ, δοσοτγάϊηρ ἴο τῆς 
ΡΓΟΡἤΘοΙΘ5. ψηϊοῆ νας δείοτε οἡ 
ἴπες, τῆλ τῆου ΟΥ̓ τῆεπλ πικὶρῇῃτξαβῖ 
ΔΓ ἃ ροοῦ ννατίδλίε Ὁ 

19 Ἠυϊ]αϊπρ ἔδλιτἢ, δηὰ ἃ ροοά ςοη- 
βοίδησε; ψΏΙΟἢ 8οπὶα δανίπρ ρμυῖ 
ΑΥΨΑΥ σοποεγηΐηρ ἰδ ἢ ἤᾶνε πιδάε 
ΘΙ ρνντεοΚ : 

20 Οὗ νβοπὶ ἰ5 Ηγιλεηδιιβ ἂδπὰ 
ΑἸεχαμάθγ ; ψνῇῆβοπὶ 1 ἢᾶνα ἀεὶ νετοά 
απο ϑαΐδη, τῃδῖ ΤΠΕΥ ΠΊΑΥ Ἰεᾶγη ποῖ 
ἴο δἰ ΔΒρΡἢΠΕΠΊε. 

[Π6 ῥγορῃεςΐε5 ψνῃϊοἢ ννεπὶ Ὀεΐοσγα σοποογηΐης 
[Πσὸ 2.6. (ἣς ρῥτορπεῖίςαὶ υτογάποςβ ργονίουϑ 
ἴο 5 ογάϊπαζίοη, νοἢ τραγκοά δἰπὶ οι ἕοσ 
᾿ϊ5 οἷος δηὰ ϑαποϊϊοπθαὰ τῆ ἰαγίπρ οπ οὗ 
Παηῃάβ. 80 ἰη Αοἰβ χὶν. 12, “ δοραγαῖθ τὴ 
Βαγπαῦθαβ δπά 540} ἔοσγ ἴπΠ6 ννοσκ ν βογοιηίο 1 
ἢάνα (416 ἃ [ἢ 6πὶ " ννὰ5 [Π6 “ ΡΓΟΡΠΘΟΥ τ ΒΓ ἢ 
νοΐ Ὀείογε ΤΠῸΓ ογαϊπδίίοη. ὙΠῸ ἀοοὶρηδ- 
ὕοη οὗ ὙΠΈΟΙΠΥ ἴἰο {πὸ Μ|ηϊΞκίογίαὶ οΠΓα 
ταῖς δὲ ἀοσοπιραηϊοά νυ ἢ 4 ργθάϊςζίοη οσ 
Εχμογίϑιιοη ὑμαῖ ἢ 'ινουἱὰ ῥγονυὸ ἢἰπΊβ οὶ ἃ 
ξοοι 50] ἴοσ οὗ [εϑὺ5 (ἢ γιϑβῖ. 

ἐραξ. .. ὁγ ἐδ! ΟΑἸδὰ ἰπ (ἤοπι, ἃ8 ἴῃ 
ΟΕ τ Ρεῖογ ἵν. 1, “Αὐτὴ γουγβοῖνοβ 

ἢ [6 ϑαπις πλϊηα.᾽; 

«ὑαγ ἃ φοοά αυαγήαγε.] ἘΔποτ, [8 9 ροοὰ 
ὙΔΤίΑτΟ, ΝΠ ἢ ΘΥοΥν ΠῚ ΠΙΒῖ ΕΓ οὗ ἴῃ6 Οοβροὶ 
45 ἴο ννᾶρθ. (Ἃ 2 Τίπὶ. ἴν. 7. 

19. Ἡοίάϊης γαμ δ, απά ἃ χοοά εορϑείεπεε. 
Ἄ ΠΙ ἢ ἀγὸ ὀνοῦ ΟἸοβοῖυ θοιιπὰ τορείῃοσ. Α 
θεὰ ςσοηϑβοίεποα 5 ἃ βοισγοθ οὗ ὑπηδο]οῦ, δηά 
[ἢ Ρυγῆε5 ἴῃς σοπβείεηςα. 

«υδῖεΡ.]Ὶ ΑΜ ροοά Τοῃβείδηςε. 

ῥαυΐϊης μὲ ααυαγ.} Ἀδῖδον, ανὲης ταν 
σοτῃ 91, ΜΠ ΓΪΥ ἀηά ἐ6} ΠὈ γαΐοὶυ, “85 ἃ 
τγοι Ὀ] σοπὶς πηοηϊζοτ " (Βεηρε!). 

20. Πγ»ιεισω 15 τ θη ΟΠοα ἃραὶπ 85 δῇ 
ΠογΟΓΙσαΙ όησμοῦ ἴῃ 2 Ἴ πη, ἰϊ. 17, 18, ννΠθ ΓΟ 
οπς οὗ 5 δγσοποοιιθ ἴθηοίβ ἰ5 βίαϊθα ἴο θ6ὸ 
τῃαῖ “16. ΤΟϑιγγθοιοη 15 ραᾶϑί αἰγεδάγ." Οὗ 
“ἰρχαμάογ ποῖπίηρ 15 Κποννη, ὑπ|ὸ55 ἢ Ὀ6 [Π6 
58π|6 ΜΠ “ ΑἸοχαπάογ ἴῃ 6 σΟρρεγβην τ, τὸς 
οσγοά ἴο Όγ δῖ, Ῥιὶ ἴῃ 2 Ἴιπι. ἵν. 14, 8ἃ5 
Βανίηρ ἀοπο Πϊπὶ πηιςἢ ον]]}. 

»!47 ἰαγπ] ΜΔΑΥ Ὁδ ἴδιρῃξς ὉΥ οἰαϑιῖ86.- 
τη. ὅ66 1 ὅογ. νυ. 1-- δηὰ ποῖοϑ. ΤῊΪ5 
50 0Π|5 ἴο ἢανὸ ὕδθη ἃ }ιιἀἸς 4] ΡιΠ] ΘΗ πηοηΐ, ἴῃ - 
Πιςῖοα ἢ τῆς νἱενν οὗ Ὀγιπρίπος [Π6 οβθηάθγ 
ἴο τοροηἴδηςςξ ; δοϊηθίπηθ5, ἃ5 ἤθγὸ, ὃν τῆς 
ἈΡοβί!ς ΠΙπιϑο]; δοπηοῖπηιε5. Ὁ. ἢ]5 δι ΠΟΥ, 
τοροῖπεῦ ἢ τΠᾶῖ οὗ {Π6 ΟΠγοῖ, 85. ἴῃ (ἢ 6 
456 οὗ ἴπῸ ἱπςοβίμοιι (ον πτΐαῃ ; ἀπὲ ἴο 
Ὦδνε σοηδβίεῖοα 1} ἃ 50] πηη ον οΓ ἢν ΟΥΟΣ ΟΥ̓ 

3. ς 

γόο 
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ἴῃς οὔἴεπάεσ ἴο ϑαΐδη, ἰῃ ογάθγ ἴο {86 ᾿ηΠῆϊ6- 
ἴἴοη ΟΥ̓ δαΐδῃ οὗ δοπῖαὲ ὈΟΩΣΪν ἀἰβοᾶθθ ΟΥὕ 
βυβοτγίηρ, ἴο Ὀ6 σοπιϊημεά, 1 νγουὰ ἀρρθᾶγ, 
{ΠῚ οἷν Πὶ5 γορθηΐδησο {Π6 ρεηϊθηΐ ννᾶ5 γὸ- 
βίογεἃ ΌΥ ἴδ Ομυγοῦ. [Ιἴ ννᾶβ, τπογείοσο, 
αἰβετγεηΐ ἔοτι, [που ρΡἢ ῬγοῦδΌΪΥ δοςσοιηραπίθα 
ὈΥ, Θχοοιηπλιιηϊςαίίοη, οὐ ἐχοϊυϑίοη ἴγοπι [ἢ 6 
σοτητλιηϊοη οὗ ἴδε τ, Ὑμαῖ ἴδὸ ἰηβιῖςο- 

Ι,͵ ΤΙΜΟΤΗΥ͂. 1. 

του οὗὁἩ ὈοάΙΥ ἀϊδοασο ννᾶ5 ρεγπιηίοα ἴο ϑαίδη, 
γι ἢᾶνς ἴἢ6 ΔΕ ΠΟΥΓΠῪΥ͂ ποΐ ΟΠΙΥ οὗ ἴῃς [εν 58} 
ϑογίρίυγεβ δῃηά [εν 8ῃ Ὀο οὗ, 45 ᾿Ἰη τῆς ςᾶθ6 οὗ 
ἦοῦ, θυ οὗ δῖ. Ρδμ], ψὙῃῸ (4}}5. Π15. “τθότγη 
1η ἴῃ6 Πο5ῃ," “(Πδ πιόβϑεηρεῦ οὗ ϑαΐδη ἴο 
Ὀυβεῖ Ὠιτὰ " (2 Οον. χὶϊ. 7), δπὰ οὗ ουὖσζ 1 οτὰ 
ΗἸπιϑοὶ ([ὐκὸ χα. 16), “ ΤῊΙϊΒ νοπιδῃ, νου, 
δαΐδῃ δίῃ ὑουηά, ἰο, [656 εἰρΐθεη γϑαγα." 

ΑὈΠΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕῈ οἱ νεῖβα 2. 

ΤῊΣΞ ἑτεροδιδάσκαλοι ΙΝ ΤῊΕ ἘΡΗΈΒΙΑΝ 
ΟΗΒΟΗ. 

[ 15 4 στουπάϊΐοβθ δοϑδιτηρίίοη παῖ [πε 
ΟΥΤΟΥΒ Ρῥγουδίεπί δ Ερμεβδιϑ δηὰ ἰπ᾿ Οτείε, 
ΜΠΙΓἢ ΤΊΠΛΟΙΏΥ ἂδηὰ Τιῖυ5 ννοῦε ἴο Ορροϑββϑ, 
ψογο ἰἀοητῖοαὶ ἢ δὴ οὗ ἴπε ἀενεϊορεὰ 
ἔογτηβ οἵ ἴῃς Οποϑίῖς ἤόγοβίθϑ, 5111] 1655 νν ἢ 
(86. εἰαθογαῖθ βυϑίθιῃβ οἵ Μαγοίοη δηά δ δίεη- 
[ἴη115; δηά νν ἢ 1 [2115 ἴῃ 6 ἀγειπιθηΐ ἀγαννη 
ἔγοπλ {Π|9 δϑϑιπιθὰ ἰάθπΥ, ᾿ς ἢ Α59ιρ 5 
τῆ 656 ΕΡΙ51165, οὐ μον οὗ {πέτη, ἴο ἴῃς βεσοπὰ 
σεηΐιτγ. νὰ πιᾶύ, ἤοννανεῦ, 566 ἰπ ἴδεβς 
οἰτοῦβ ἴῃς Οποβῖϊς Πεγεϑίοβ ἐπ εαγὶν ῥγοχεις οὗ 
,ογριαΐοη: ἃ ῬΓΟΟΘδ5. νυ ἢ, ἴῃ δοσοσγάδηςα 
ἢ τῆς ἰανν5 οὗ ἴῃς ἀενοϊορηλοπὶ οὗ ᾿πουρδῖ, 
σὶ ἤᾶνο 1ἈΚΟῚ ρΐδος δ βϑοπιὸ {ἰἶπηθ, δηά 
ΒΊΟΝ ἴῃ ογάογ ἴο ργοάπςθ ἴπΠ6 Ρμοποιηθηα οὗ 
1ῃ6 οπὰ οὗ {ἴῃς ἢγϑὶ δηὰ [ἢς ἤγβί μα] οὗ ἴδε 
βοςοηῃά σδηζυγθ5. πλιιϑῖ μανὸ Ὀθθη μοίϊηρ᾽ οη, αἵ 
ἰοαϑὲ ἀυσηρ [ἢ 6 ἰαῖου ροσιοά οὗ δῖ. δι} 5 1ΠΞῸ 
πὰ πλϊπΙβῖσγ. 116 εοἰεπιθηΐβ, ἱπάθοά, ννεγα 
ἴῃ οχἰβίθηςο, απ νοσὸ ὈΘρὶππίηρ ἴο ΘηΐοΓ ἰηΐο 
ΥΔΓΙΙΟΙΙ5 ΠΟΥΛΟΙ ΠΔΙΊΟΠ5, 85 ΘΑΥΙΥ ἃ5 ΟΣ ΒΕΔ ΠΠῪ 
[1501 [6νν 158} βρδθουϊαίοη, δ που ρ ἢ σοηϊηοα 
νυ Π1π [6 Ππι|ῖ5 οὗ ἴῃς ϑδαςγθὰ Βοοῖκβ, πδά 
[ουπά ἴῃ {πεπὶ δοιιηάδηϊ πιδῖζοῦ ἔοσ τιγ ϑιϊς 8] 
ἰηϊεγργεϊδιοη, {1 μα ποῖ 4150 ἱπηρογῖεά βοτὴξ 
Μαρίδῃ τοπεῖβ. 1 Πὸ 114} 15πὶ οἵ ἴῃς Εδϑῖ, νυ ἢ 
118 τίνα! ῬυΠοΙρΙε5 οἵ οοὰ δπά εὐἱ], ἴῃς ἰδιτεσ 
οὗ ψ ΒΓ ἢ ΟἸΤΠΟΥ ννᾶ5. Ιἴβοϊ ξ, Οσὁἡ ννὰ8 ἴῃς οτ βίῃ 
οὗ, πιδῖίεγ, μα Ὀδθη σργοδάϊηρ ννοϑίνναγά, δπά 
μαὰ ὕγοιυρῆῖ ἢ 1 θοΙ οὗ 1ἴ5 ορροβιῖε, Ὀυΐ 
640 Ά} }γ Ἰορῖςαὶ, τοβι}15---ἃ ϑἴεγῃ δβδοθί!οβη 
δη δὴ ἘΠ] υ5ῃϊηρ σου 5η655. Δηά Οτεοῖκ 
ῬἈΙΟΒΟΡΗΥ͂, 845 γοιηοάο θά ὃῪ ἴῃς Νεο-Ρ]δ- 
τοῃ!οϊδη5 οὗ ΑἸοχαηπάσγία, νγὰ5 Ὁοδ θβοηρ 
ὈοΙἢ τῃ6 Οἴμοι οἰοπηθηΐβ. ἰακίηρ ὉΡ ἱπίο 1561 
(6. ποῖ υποοηρθηΐαὶ τ θοῦθ5. οἱ ἴῃς Εδϑῖ, 
δηὰ Ἰελάϊης ἴο πὸνν δηὰ ἱηρεπηίοιι5 ἱπίεγργο- 
ἰατοη8 οὗ ἴῃ δοσγιρίυγοβ οὗ ἴπ6 ΟἹὰ Τεβίδ- 
ταθηῖ, ΌὉῪῚ νι οἢ ἴπ6 νογάβ οὗ Μίοβεβ δηά 
ἴμ6 Ῥτορῇοῖθ γα τας (ἢ 6 νϑῇϊς]θσ5, "ἢ ποῖ 
οἰαιπιθα 45 ἴῃ οτγἱρίπ δηα ργοϊοΐυρεβ, οὗ ἴῃ 6 
ἀορηιαβ οὗ ἴῃς Αολάςπιῦ. ΒγῪ ἀεζτγεοθβ ἴ[|656 

Εἰεπιθηΐβ, σοπιδἰηφαὰ ἴπη ἀϊεγεπὶ ῥγοροσίοηϑ 
αῃὰ υπάθγ ναγουβ ἰηβυδησθδ, Ὀοραη 4ἷσο ἴο 
διδοῖ! {Βοηηβοῖνοβ ἴο ἴῃς ἀοςΌ!η65 οὗ ΟΒγο- 
εἰδηϊγ. Δ μαῖ μαά ὕεεη ῬΒ]]βόρδιοβ νυ ἢ- 
ουἵῦ [86 Οδυγοῖ, Ὀδοδῖὴς Πογοϑθβ νη 1ἴ; 
δηὰ δῖ. [οδη, ὑγοῦδοὶΥ δ ἴη6 εἰοθα οὗ {πὸ 
ἤγϑί σθηΐζυγυ, δηά ᾿ἰτρησιβ, Τ ΕΟρΡΒΙ]ι5, δηά 
Τογί  ΠἸαη, νυν ἢ πλαπΥ οἴ οΓ5, ἰη ἴῃς ϑεςοηά, 
Παὰ ἴο ἀείοπὰ (Π6 Οσοθρεὶ ᾿ἴβε! ἢ δραϊηβί {πὸ 
απῖαϑτς, Ὀυϊ βϑοάιπςίινα, ἜΥγουβ οὗ ἴπε νἁγίουϑ 
Οποβίϊς βεςῖβ. ΑΒ γεῖ, δοννθνοσ, [Π656 ἜΥΤΟΙΒ 
ννΟΓΟ Οχιβηρ ΟἿΪΥ ἴῃ {πεῖς τυ πιοηῖβ, ἀπά 
ἴῃ6. ποτ] οη8, ἌσρΝ ΜΘηΐ ἴο πλᾶκὸ ΠΟΤ 110, 
όσα ΠοΙά γοῦν ἴῃ ἀϊδογεηῖ ρῥτγοροτγ- 
[ἰοΠη5 ἴὼ ἀϊβεγεπὶ ρίδοθβ. Αἱ Εἔρδοϑυβ, ἢ} Ὁ 
ΤιμΔΟΤΏΥ ννᾶ5 ἴδογε, ἴἃ ψου]ὰ δθεῖὶ ἴο ἢᾶγς 
θεέ ἴῃ6 [εὐ ]5} εἰεπιθηΐ ψ Π]ςἢ ργενα!οά; 
ῃποῖ---ἂβ Ργεν] ΟΟΒΙΥ ἴῃ Οαἰδίία, δηὰ ραγίϊ!}γ, 
ῬΟΓΠαρ5, αἱ Κοπιε---ἃ ἀορπιδῦς ϑἐγϑῖεσπι ν᾿ Βῖο δ 
Ιηϑϑίθα οἡ εἰγουτης βίο δηὰ ἴῃς δοςορίδηςθ 
οὗ (Βὲ ψνοὶς Μοβδῖς [,ᾶνν 45 ἢ ἴο 54]- 
νδίίοη  Ὀυΐ ταῖθοσ, ἃ τ ηἀθηοῦ ἴο ἐχαῖϊῖς τῃε 
1, ΑΝ, 85 Ἔχροιηάθα ργοῦδοϊυ ΟΥ̓ πηγϑδῖῖς ἰη- 
τογργεϊδιοηβ δηὰ Ἀδυδιηΐςδὶ ἰγδάϊοηβ, ἴὸ ἃ 
σοιη56ὶ οὗ ρογίδοϊίοη νος ἢ ψψου]ὰ ταῖϑθο ἴῃς 
Ομ γιϑιίίδη ἴο ΠΙΡΒΟΓ ἄἀδργθεβ οὗ Βο)]]Ώς58. 
ΤΠ 656 ΟΡ πίοῃβ, [πο γοίοσο, ἀγὸ {γεδῖοὰ Ὁγ ἴδ ς 
Αροβῖὶῖς ποῖ 50 τλιοῦ 45 δεγέσίε, ἰὴ 86 ἰαῖος 
86η56 οὗ ἴδε ἴοττα, ΒΟ Ὦ οι ΟΥ̓ ἴῃοϑ6 0 
Ποιὰ ποτὰ ἴτοῖλ ἴπ6 μυχοῦ, Ὀυΐϊ ταῖμοτ. 45 
τι ϊβοδίονοῦΒ ΟΥΓΟΓΒ ΒΙοἢ Θοηάδηρεγεαὰ (πὸ 
Ποδ ἢ οὗ 1Π6 5ρίγιζυδλὶ 6. ΟὐὗὁὨ ἴῃς βαπὶεὲ 
ἔθησογαὶ σδμδσγαςῖου 85 ἴπε υπηδοιηα ἀοςσίγίηθβ 
ννΠΙ ἢ ἰηξεδῖεα ἴΠ6 ΟΒυΣΟὮ δἵ (Δοϊοββα, τΠῈῪ 
ἀο ποῖ Δρρθᾶγ ἴο ἤδνε γι 10 50 γ ἰηῖο 1ῃδῖ 
Τηγϑῖὶς ΤΠΘΟΒΟΡΏΥ 85, ἐ. 3. “ ἴῃ:6 ννογβῃρΡρΙην 
οὗ δηροὶβ," ψΒι ἢ ννὰ5 ἈρΡΡραγο ΠΥ τῃς δαϑὶς οὗ 
[Π6 ΠοΓόΞΥ οἵ (οτπἴμ5 ἰονναγιβ ἴῃς οἷοβε οὗ 
{Π6 σΟΠΙΌΓΥ δπὰ ἴῃς ᾿ἰπΚ οὗ ἴΠε56 οὐτοῖβ ἹᾺ 
Οποϑβιϊοἰθπὶ, ῬΓΟΡΟΣΙΥ 80 οδι]δά; Ὀυΐϊ 48 τὸ - 
ξαγὰβ. ἀετογιογαῖοη οὗὁἨ τηογαῖβ, θοῖἢ ἴῃ ῥγίῃ- 
ΕἸΡΙῈ δά ργδςῖίςθ, ἴπεὶγ οἤεςϊ νου] βθὸπὶ ἴὸ 
μάνα ὕεεη ψοῦβα. ((ἔ. Βρ. 1ἰεβιοοῖ οὐ τῆς 
(ο]οΞξδβίδῃ Η ογεβὶθ5 ἴῃ ἷἰ5 δαἀϊξίοη οὗ 5ῖ. Ῥαυ 8 
Ερίβ:165 ἴο τὴς (ὐοϊοβϑίδηβ ἀπά Ῥ.]οπιοῃ.) 



Ι. ΤΙΜΟΤΗΥ. [Π. 71 ν. 1----] 

2 ἔογ Κίπρβ, δπὰ “7 ἃ}] τῆλε ἂγε 
ἵπ ἰδυζποιν ; ἴῆαῖ να τΔῪ ἰελὰ 4 0τ, πε ΓΗΑΡΤῈΚ 1. 

κέν  δίασα 

ΒΟ :, 
αἴσεεῖνσ. 

7Ζλαί ἐΐ ἐς »εεεί 9 Ρ,γαγν απα ρῖσε ἑλαμκξς Ὅν 
αἰ ννδ:, να ἰάξ γέασον τυὰγ. 9. Δ ἴστο τυοντρε 
σδοια δέ αἰϊγεά, 12 7 αγε ποί δεν ν»εἰδα 
ο ἐκαςᾷ. τς 7άφν «ἀαΐῥ δὲ τασυεά, μοίπυί(α- 
σίαμαάίηρ 166 ἐφείϊισπέες 97 Οοαἷὔἶ» τυγαίἦ, ἐκ 
εὐἀείάδῥιγίά, {57 ἐἀδν εον δέν ἐκ 7:11. 

Ι ̓ΕΧΗΟΕΤ᾽ ἐβεγείοσγε, τῆλε, ἄγει 
οὔ ἃ]], ϑι ρρ]! οατίοη5, ργάγθγβ, ἴῃ - 

[εγο}βϑίοηβ, ἀπά οἰνίηρ οὗ τῆδηκϑ, 
δε πιδάδ ἔογ ἃ]] πηεῃ ; 

σΗΑΡ. [1.---ΟἩΘΒΟΗ ἘΕΟΘΟΚΑΤΙΟΝΒ. 

[.---Ῥυβο ΨΝΟΒΒΗΙΡ. 

1. 1 ἐχῥογί ἐδεγεΐογε.) ἴῃ ῬυΓδιιδῆςθδ, ἐ. ξ. 
οὗ 86 ρεῆογαὶ σοϊηπιαπάμηθηξς 15 δίνθῃ 
(1. 18), ἢονν ἴο θὲ Ριιγδυρά ἰηΐο ἀοίδι!. 

ἐῥαὶ, γιὲ κ᾽ αἰ Ἐαΐδπογ, ἅτοξ οὗὨ 6]] 
παῖ: ἤγϑί, ἰη ογάςγ οὗ ἀϊγεςζίοη, απ ρευθδρ8 
οἵ ἱπιροτίδηςε ; ἢοΐ ἰῃ τοραγά ἴο ἴῃς Ὀπι6 
νΠΘη ΡΓΑΥ͂ΘΓ ννᾶ5 ἴο δῈ υ864, ἃ5 (ἈΠ τΥϑβοβίοπι, 
ἍΠῸ τοῖθυβϑ ἴπῸὸ ρᾶββϑᾶρθ ἴο ἴῃ6 ἀδι]γ »πογπίης 
Ργάγοῦ: δυῖ «υδεηουέγ ΟΟΠΙΠΟΏ ΡῬΓΑΥΘΙ ἰ5 
υ8ε4 1 Θχμοτγῖ, ἄς. 

“μρῥἠεαλίοπς, ῥγάγεγ:, ἱπιέογοσιείοης, ἀπά σίυ- 
“ῦ 97 ἰδαπᾷάς δὲ »ιαάξς γὸγ αὐ νη Νοῖ 
ΤΏΘΓΕΙΥ Ὁ Οἰιγϑεῖνεβ οὐ ἔοσγ ἴδε σδυγοῆ. [ 
5 αἰβῆσιξ ἴο εϑ[Δ Ὁ} 15} ὁ οἰθᾶσγ ἀϊδιϊηςὕοη 
δεΐνγοεη [Π6 ἴπγὸὸ ννογάβ υ56α ΟΥ̓ ἴῃ6 ΑΡοϑβί]ς 
ἔογ ργαγεσ. Ῥϑγῆαρβ, 85 βιιρροβῖοα Ὁγ Βίβῆορ 
ΕἸ]Ιοοῖζ, ἀπά ἴῃ {πὸ τραῖη Όγ ΒΡ. νν ογάσννοστίῃ,. 
{Π6 Ἰάθᾷ πιοβέ ργοπηϊποπί ἴῃ ἴἰθ ἢγϑῖ, δεήσεις, 
“ ΘΙ ΡΡ  ἰςαἰϊοη 5," 15 {πλῖ οὗ νηΐ; ἰπ τῆς 
ΘΕοΟηα, προσευχαὶ, “ Ῥγάγεῖπ," ἴ[π4ἴ οὗ 5ο]θἜπηη 
ἀονοίίοη ; (“1 σᾶη ΟὨΪΥ ὈῈ δρρ!ϊοά ἴο σοά;" 
Βρ. ΜΜνογάβννοπ ); ἱπ ἴῃς [ῃϊγά, ἐντεύξεις, 
“ὁ Ἰη[ΟΓΟΘϑϑίοηβ, παῖ οἵ ἱπάινάϊ] φδαγησϑῖ 
Ρἰεδαϊπς νυν Οοά. [ἢ {Π|5 ραββᾶρθ ἴΠῸῪ 4]} 
τ Ρὶν ἰηϊεγσθβδίοηβ, ἴῃ ἴΠ6 ΟΥ̓ ΠΔΙΎ 856η56 οὗ 
πε ννογὰ, 85 ΠΟΥ ἃγὸ 411, 45 νν6}} 28 1ῃδῃκϑ9- 
εἰνίης, ἴο θὲ πηδάδ “ἔογ }] πιθη. 

2. ον ἄιησε, απά 7ὸν αἱ δαὶ γε ἱπὶ σεΐρο- 
γιγ.)] ὍΤῊΘ ΡΙΌΓΔΙ 15 ιἰιδϑεά ἰῇ ἃ ρβεηοσαὶ 56 ῃ56 
ῸΥ “ὙΠΟΕΝΕΓ ὨΑρΡροηΒ ἴο ΡῈ Κίηρ." [ἴ 5 ἃ 
ΡΟΓΤΟΓΘα. ΠΡΟΠΌΙΥ νυ ῃϊοἢ Ιοα ΒΔ ἴο ἱπιαρὶπο 
1η {Π}5 ῥ᾽ υγαὶ Δη 8]}ϑίοη ἴο 6 Επηρεγοῦ δηά 
ἢ]5 4556β5015, δηᾷ ἱπογοίοσο ἴο ρίδος [ἢ|5 
ΕΡΙ5ῈΙῈ ἴῃ τῆς {π|6ὸ οὗ τῆς Απίοπί πος. ΤῊΪ5 
056 οὗ {86 Ῥ] ΓΔ] ΤΟΥ ΡΟΓΘΟησ5 ΟΥ̓ ἢ] η.:5 [Δ Κοῇ 
ἙΟΠΟΓΑ ΠΥ 5 ΠΟΠΊΠΊΟΠ ἰπ 41} ἰδηριιᾶρεθ. ὍΤῈΘ 
ενν5 ννεσα επ]οϊηθα ἴο ὑγαὺ ἴογ ἴῃς μοαΐμθη 
βδἴαῖθ ὑπάθγ νυ] ἢ ΤΕΥ ᾿νε, [ἐγ. χχίχ. 7, δηὰ 
οὗ Ε2γὰ νἱ. 10. 

ἐῥα!. Τὰ οτὰθτ δ 6ἴ,,. ε. ΌῪ [6 νυϊϑάοτῃ πὰ 
πιοάοτγαῖίοη οὗ {πεῖν τα ]θ, νυν ννῈ ὈΓΔΥ ἕογ. 

ἐπ αἱΐ γοάϊπει: ἀπά δοηπεεῖνἢ ΟΥ,Ἁ “ τδυῖγ," 
ὈΟΓἢ οὗ ννῃϊςἢ ἅτὸ ἐπάδηχογοι ΟΥ̓ νγαγβ ΟΥ 

υΐϊεῖ ἀπά ρεδοθδθὶς [Π{6ὸὶ ἰῃ 41] ροί]!- 
Π6858 Δηἀ Ποῃαβίγ. 

2 ἔοτγ τῇϊῖ5. ς ροοά Δηά δοςερίδδὶς 
ἴη τῆς 5ῖρῃξ οἵ (σὐοά ουγ ϑανίοιτ ; 

4 ν»ῃμο ν]] ἢᾶνε 411 πιεῃ ἴο δὲ 
βανεα, ἀπά ἴο Ἴσοπῖὲ ὑηἴοὸ [86 Κπον- 
ἰεάρε οὗ τΠε τγυτἢ. 

ς Εοτγ ἐἦεγε 'ς οὴς (ὐοά, δπά οπε 
πηεαϊδλῖογ δεΐνγεεη (σοά δηά πηεη, τῆς 
πλᾶῃ ΟἸγίϑῖ [ἐβ05 ; 

βεἸ]οἢ8 ἀπ Ρογβθοιτ!οη5. “ Ηοποβίυ," 85 
ιϑοὰ ὈΥ ΟἿΣ ἰΓΔηβἰδίοσθ, τηθᾶῃβ τόσο πδῃ 
ἱπίορ ΤΥ, τεϊδίπίηρ πλυςὶ οὗ [6 δεῆϑθο οὗ {86 
Ι,αἴϊη ῥομειίας; ἴπαῖ τ ῆϊσῆ 15 ροοὰ δηά 
ἌΡΡΘΑΓΒ ροοά ἴο οἴδεγϑβ, γοβρεςοίδθ]ς δηά ταὸ- 
ϑρεοῖθά. 

8. Το σοπποχίοῃ 8, ΕῸΣ ἴῃς ρῥγδοῖίςο 
ΜΠΙΟΝ [ οη]οίη οὗἨ ῥγαγίηρ ἴογ 41} πιθη, ἰπ- 
οἰυάϊης Κίηδθ δηὰά πιαρϑίσαῖθοϑτὀ: Δ ΓΠου ἢ 
Ἀεραΐπθη δηᾶὰ ΡοβϑιΥ μογβθουΐοσβ, ἰ6 Ὀοΐἢ 
“ ροοα ᾽᾿ ἴῃ [561 δηὰ “" δοοθρίδοϊς ἴῃ {πε εἰψῃῖ 
οὗ οὐγ ϑανίουγ, Οοά, ννβοβα νν}]]} ἰῖ 15 (δὶ αἡ 
θη 5δοιϊα δὲ βανθά δηά Ἷσοτηδ ἴο ἴδε Κηον- 
Ἰεάρο οὗ πε (τυ ἢ." ΟἿΓ ΡΥΔΥΟΙΒ 8δοι)]ὰ ὃς 
85 ΠΟΙ ΡΓΘἤθηβίνο ἃ5 Οοάΐβ ν]}]]. 

Οοά ομγ ϑαυίομγ.) 866 ἱ. 1, ἀπά ποῖο. 

ἐδε ἐποαυεάσε.) Τῆς 7811 Κπον θὰ 9. 
ϑαϊναῖίοη 18 ἴῃ Υυἱστῖιθ ἀπά αἱπὶ υπϊἰνογϑαί. 

ΟἸγιϑδὶ ἀϊοαὰ ἕο ἃ]}, ἀπά Η15 Ὀϊοοά οἰοδηβοῖ 
ἔγοπι 41] οσὶ". Οοάδβ ν}}}, τῆω5 γονθαὶθά, 15 ἴοσ 
“.4}} τηθη ἴο δὲ βανεά." Βυΐ Ηξς ἀἄοδβ ποῖ 
Μ1}} ἴο 8ᾶνς 411 πιθη ἱγτεβροςοῖϊνε οὗ 1ῃΠοῖσγ οννῃ 
δεςορίδηςθ οὐὨἩ ἴῃς ἴοστηϑ οὗ ϑαϊναϊίΐοη. Ηδ 
νν1}5 ἴπε πὶ ἴο 6 βανθὰ οἡ ἼἽθγίδιη σοπα!οῃβ ; 
ἴο οοπιὸ ἴο [ἢ 1} Κηονη]εάρξε οὗ {6 Οσοθβρεὶ ; 
Κηον]θάρο, ἡ. 6. ποῖ τηθΓΟΪΎ [ηϊ6]]Θοῖυα] δυΐ 
τλογαὶ, ἱηβυδησίηρ {δε αῇβεσζίοηβ δηὰ [πἴ6. 
ΤὨΙ5. ἢ1}1] Κπον]εοάρο, [μθη, νν}}} ᾿ποϊμάθ ρθη σ 
ἴοηςο, ἔδτἢ, Ἰονα, αηπὰ οδεήϊεησθ. [1ἴ τὺ ὃὈ6 
(Πδΐ ἴῃ [Π6 ἴεγπὶ ἐπίγνωσις Το Κπον]οαρς, 
564 50 ἔγεαι θη ἰη ἴῃς Ῥαβίογαὶ Ἐ ρ᾽51165, 
ἴΠεγο τἰ2γ. δὰ ἃ ἴδοϊξ ορροβίοῃ ἴο γνῶσις, 
Κηονίθαρσο, 50 πλςῇ ἴῃ 186 τιοιἢ οὗ (6 
οαγ οϑῖ σοττιιρίοτβ οὗ (τ 5] Δ ΠΥ, δηὰ νυ] ς ἢ, 
ἃ ΠΠῚΘ Ἰαΐογ, μβᾶνὸ ποῖ ἴῃς δρροϊ]αϊίοη οὗ 
Ὁποῖος. (οπήραγο [15 ἔγθαιθηΐ Οσσιγγοησδ 
ἴη (6 Εριδι]ας τὸ ἴ[ῃ6 (Οο]οβϑίδῃβ ἤθη [86 
ΑΡοβῖ]!α δά 5 τ} ΑΓ ἜΥΓΟΥΒ 1Π υἱονν. 

5. (οηπῆγπιδίοτυ οὗ ἴπε ροβιίίοη {παῖ (οά᾽ 5 
Ἅ}}} 15 παῖ αὐ 5βῃου]ὰ Ὀεὲ βδανεὰ, “ὍΤῇὲ 
μγιΐογ 117 οὗ ἴῃ6 αἸσρεηϑβδίίοη 15 ργονθά ὈγῪ 
1ὴ6 υαπϊίγ οὗ {1πΠ6 ὨΙβρθηβεσ." Βρ. ΕΠ ςοξι. 

ον ἐῥέγε 4 οπε σοά] ΜΝ Ώο ἰ5 ἴῃ ϑανίουτγ 
ΟΥ̓ 811, “οὔθ πιραϊαῖογ ἴοο Ὀεϊννεθη σοά δηὰ 
τῆθη, ἴπε πιά ΟἸγίδὶ [ἐ805;:;" ψ πὸ θεΐηρ 

' 3202 
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“εείώνεοη. 

6 ἢο ρᾶνε διἰπιβείΓ ἃ γαηβοπὶ ἔῸγ 
4}]. ιἴο 6 τε5Πεἀ ἴῃ ἀπε τἰπ16. 

η Ὑνμεγευῃμίο 1 δῃὴλ οτἀλίπεὰ ἃ 
ΡΓΟΔΟΠοτ, δηὰ δὴ δροβῖῖε, (1 βρεακ 

»αη.-- οἵ ΤΊΘΓΟΙΥ ἃ τδη, δυῖ τῆς ϑεςοπά 
Αἄδηι, τ ργοβοητηρ ἴῃ Ηἰπιβοὶ τῆς ψνΒο]6 
Βιιμηδη γᾶς -- ἰ5 τη. Μεάιαῖον οἵ α᾿ πιοη. [ἢ 
15 ἴῃ βἴγοβδϑ οὗ ἴπῸ ἀγμιυπγοηΐ {πὶ [6 ὉΠΙΓῪ οὗἉ 
{πὲ ΜΙ ραϊδῖον σαγτῖε5. νυ ἢ 1 [6 ἀπ ν Ο Βα ΕῪ 
οὗ τς πηράϊατίοη, ννῃ] ἢ Ὀτίηρδ, 10 [15 Ρα5- 
βαρο, [6 διωπαπὶ οἵ ἴῃς Μεαϊαΐοῦ Ῥσοπι- 
ΠΟΠΊΥ ἔογννασά. 11:6 Μεράϊαῖος δεΐνοθη 
Οοά ηὰ πΊδη ἰ5 ροϊῇ Οοὰ δηὰ πιᾶῆ: δῖ ἴῃ 
ογάοσ ἴο δεέζορις Μεαϊαΐοσ, 1 ννὰθ ΘΟ ΘϑΑΓΥ͂ 
τῆαῖ ἴ[Π6 δοη, ψῆο ἐς Οσοά, 5ποιϊὰ δὲ »ιαάξς 
ΙΏΔΠ; ἴου “Ἰἴἴ ννὰ5 ὉγΥ Ὀεΐην ἱποαγηδία {παῖ Π6 
τηραι!αῖρα," 45 Τ πεοάοτγεῖ βαγβ. [ἡ Οὐδ]. 1}. 20, 
ννἤογο ἴΠ6 δαπὶθ βυδ᾽εςῖ 15 ἰγοαῖοά, (6 ῥγο- 
τηϊπθης6 5 ρίνθη δγΥ (Π6 ἀγρυπΊοηϊ ἴο ἴπ6 Οοά- 
ῥεαά οἵ ἴῃς Μεάϊδϊίογ. 

θΘ. ῥο γα ῥί»ιπείῦ α γαησορι 7ογ αἰ]. 
1.6. ἰὴ ὈοπΑΙ οὗ 4}. ΤὍΤὝΠΟ Ῥγθροβιίίοη ἴῃ 
ἀντίλυτρον, ΥΤαηδοίῃ, ςἀηποῖ ὃς τοἀππηάδηξ ; ̓ἢ 
διϊά5 τῆς Ἰάδα οὗ ὀὁχοῆδηρο. Ηὸδ πιδάθ ΗἰπΊβοὶῇ 
ἃ ΓΔΏΒΟΠΙ ἰπ ΘΧΟΠΔΏΡΘ [ῸΣ τι5, ἰἢ ΟἿΓ ὈΘΠΑΙῇ: 
τοὐἀοοιηθὰ δ Ὁγ [6. Οὗ. ἀντάλλαγμα τῆς 
ψυχῆς αὐτοῦ, ἴῃ Μαῖί. χν!. 26, “π΄ ἐχοδηξο 
ἴοΥ ἢϊ5 βου)" Αμπά 58εῈ Ρϑαγβοῃ, ἤΚιπά. ἰσπαί. 
᾿ς χν. “περ. Οδῖῃ. Το], Ρ. .97. “Βαϊ 15 
1015 γδηβοσῃ, ἀντίλυτρον ἢ" 8ἃ5Κ5 (ἢ τγυϑοβίοτῃ. 
“Οοα ννὰ5 δῦοιϊΐζ ἴο ρυπίδῃ ἴπεπι; (15 Ης 
ἀϊά ποῖ ἀο; {ΠΟΥ ννοῦα δδουῖ ἴο ρεγίβῃ ; δεῖ 
Ης γνᾶνὸ Ηἰβ5 ον ϑοη ἱπβϑιθαά οἵ πεῖ... .. 
Ἡς Ηἰπιβεῖῦ οἴογε Η πιϑοὶὲ ἃ ϑβασγῆςσςθ ἴῃ 
ὈΘΠΑΙ οἵ ΗἸ5 ἐποπλθ5." ὙὍὙη6 ἀοοίτιπε οὗ 
δῖ. Ρδι]} τη [Π]15 ραβϑϑᾶμθ, ἴδκοη ἴῃ 115 ρίδιῃ δπά 
᾿τογαὶ σε ῆ56, 15 ἀἸδί! πςοΥ {παῖ οὗ οἷν ΟΠγςοἢ : 
“«ΑἸπιμηγ Οοά, νν πο οὗὁὨ [ΠΥ ἰϑηάθῦ ΤΔΘΓΟΥ͂ 
ἀϊάσε γκῖνο {πΠ|πῸ ΟΠἿΥ δοὴ [6815 (Ὁ γιβῖ ἴο 
5. ΠἔΠἔῖὺτ ἀθαῖ ἢ ὑροπ ἴΠ6 ΟΥΟ55 [ῸΓ ΟἿ τοάοιηρ- 
τίοη ἢ ψνηο τηδάθ {ποτ (ὈΥ ΗἸ5. οηὲ οδ]αζίοη 
οἵ Η ᾿πιβοὶῦ οησὸ οβθγθαν) ἃ 1, ρογίοςϊ, ἂἀπά 
βιιθηςίεηΐ βασγῆςο, οὐϊᾳίίοη, απ βαςϑξαςτίοη, 
ἔοσγ ἢ 5ῖη5 οὗ ἴπ6 ννβοῖὸ ννοτγ]α.᾽; 

10 ὁε ἐφειβοά ἐπὶ ἀμ “ριθ Τ,. τῆς τ65}- 
ΠΟΥ͂ ἢ" ([μαΐ νυ ἢ ννα5 ἴο ὃς (οϑιιῆοα οὔ) “ αἵ 
{πὸ ἀϊι6 ϑθδβοῃϑ :᾿ “ἀϊι6,᾽" ). δ. 45 1ἴἴ βϑοηθὰ πὶ 
ἴο ἴῃ νυἱιϑάοχῃ οὗ Οοά ννῆο τονοδ]οα [πὸ ττγυῖτῃ. 
ΤΠ15 τοί ἴο ἴῃ6 Ψ ΠΟΘ ργενίοιδ ρᾶ5βαρΌ. 
ΤΠδῖ ἴογὸ 15 ὁπ Μροαιδῖου, ἱποδγηδῖο ἴο Ὀ6 
Μοάϊαζογ, ννῆο ρᾶνθ ΗἸπΊ5.] Γ ἃ γδηβοπὶ ἴου 4]} 
ὈΥ Ηἰ5 ἀδαῖῃ, ννὰβ [ῃ6 γτοδῖ {τὰ} ν ΒΙΘἢ, 
ον ἤδη (ἴῃς ἔμ] π6 55 οὗ ἴπὸ [πὸ ννᾶὰ8 σοπηθ ᾽ἢ 
(σαι. ἰν. 4) αηὰ οηνναγὰ ἴο {Π6 δοσοπὰ σοπηρ 
οὔ πε 1 οτγά, ννα5 ἴο Ὀ6 [6ϑεβοά οὗ ὈΥ̓͂ Αροϑβί]65, 
Εἰνδηρο  ϑῖ5 δηά πηϊηϊδῖοσβ οἵ ἴῃς Οοβρεὶ. 
(ἢ. ΤΙῖιβ 1. 3. 

7. ἸΡ εγεισιῖο.} “ἘΡΥ ΜΟΙ (εβ ΟΩΥ ᾿ἢ 
ἃ5 [πδί νυ] ἢ 1 ἴοο νν858 ἴο ργοο]δι πὶ. 

Ι, ΤΙΜΟΤΗΥ. 1. [ν. 6---8. 

τῆς τα ἴῃ ΟἸγίδῖ, σηά 1ἰε ποῖ :) ἃ 
ἴοΆσῃεγ οὗ {πε (ὐεητ 65. 'π ἔδιτῃ πὰ 
νΟΓΥ. 

8 1 ν}] τῃογείογε τῆλ πιθῆ Ρ ΓΑ 

1 α»ηἜ'!Ὦ ογἀαϊμεά.1 διε οτάἀλιπεᾶ; “νγὰ8 
ἄμν δρροϊηϊοά ἃ ργεδομογ,᾿ οὐ δογα]α, “ δηά 
8Π ΑΡοβίϊο " γόβ, δὴ χροσιἱε Μι Παΐονοσ {π|- 
ἀΑ1λ ἢ ἴθδοθογβ ΤΊΔΥ δᾶν, δ που ποῖ οὗ 
(8 6 ἵννόῖνο δηά θοόγη, 45 ἰἴ ννέσγο, οι οἵ ἀυὸ 
{{π|6: “1 5ρϑὰκ {π6 γῆ, 1 116 ποῖ. ὍΤῇς 
νογά5 ἐπ Οργὲ ατὰ ποῖ ἰὴ {πὸ δοϑῖ Δ 55, 

α εαεβεν οὗ ἐδὲ Οεπεες. ἘΞΡΘΟΙΔΙΥ σας, 
85 ἴῃς Αροβίίς οὗ ἴῃς Οδθης 65. 

ἐπ᾿ πὴ ἀπά σεν γ.. ῬΥυοῦΔΟΌΙΥ “4 ἴδαςῃοσ 
οἵ ποτὶ ἰῃ ἴῃς τὶρηΐ δῇ πὰ {πὲ {γι ἴο 
ΜΉΘ Οοὰ ννου]ά πᾶνε 4}} πιθη, πο] πε ἴῃς 
Οοηῖ 65, ἴο οοπηθ. ὍΤῃὸ ννογάβ “ἴη ἕμἢ " 
ΠΊΑΥ, ὨΟνγ ΘΓ, ΓΟΙΌΓ βυδ]εοιίνοὶγ ἴο 851. Ρδυϊ, 
ψο ταιρῆῖ τη ἢ. Α ΘΠ 1] ἐοδοδλογ Μ1}} 
ἴδςοἢ {πὲ {τ ἢ. 

ϑοῖὴθ Οουτηδη ςοπιτηθηϊδίουβ (45 5. ἢ] οἰ ογ- 
ΤΆΔΟΠΟΙ δηὰ θ ΔΑ οἴϊ6) ἤᾶνθ δόθῃ ἴῃ ἴδε 
Ῥαγοητμοῖςαὶ αβιγπιδῖινε, “1 σρεακ τῆς {γυτ, 
[16 ποῖ, τπ6 ἐνιάθηςε οὗ ἃ ἰδῖὲ ἐὈυρεΣΥ 
᾿πηϊτατης [Π6 τηληποῦ οὗ δῖ. Ραι] οὴ ἂη οσολ- 
5:0 ᾿Ν ΘΓ συ οἢ νϑποτῆθηςο ννὰ5 ὈΠησΔΠ]ε« ἔογ : 
δηὰ οἴπουβ ἢανθ ἱπηαριποὰ ᾿ἃ 4Π ἰπβίαπος οὗ 
(Π6 Βαδίτυα! 86 οὗ ἃ ρῇγαβε οὐὸπ ψῃεγε ἰΐ 
νγ2ὰβ ΠΑΓΩΪΥ ὨΘΟΕΞΒΑΤΥ ΟΥ }151Ππ0]6. Βυῖ 
ὉΠ|655 (6 “ΤοασἤοΥβ οὗ ἴδ ἰανν ᾿" δ Ερῆσϑιϑ 
ἀϊδεγεοα ἴτοπὶ [υπἀαῖΖογϑ ἴη Οαἰλῖϊα, αἱ (ἰογίητῃ, 
δΔηαὰ οἰβοννθοσγο, ἴΠογῸ οἂπ δὲ πο ἀουδῖ {πδῖ 
(ΠΟΥ ἀοηϊοὰ οὐ ἀορτεςοϊδῖοα 51, Ιδ1}}᾽ 5 ἀροβίϊθ- 
50; δηά 5 δἴγοηρς δϑϑδενογαϊίΐοη, νβεῃ 
Α5ϑοΓης ΠΙΠΊ56Π[ ἴὸ Ὁ6 ἂπ ἌΡοΞΙ]Θ, 15 ἴπογοὸ- 
ἔογε σοπϑίϑῖθηϊ 48 νν6}} ἢ τὴς ΟἸΓΟυΠηδίδηςες 
οὗ 16 σᾶ56, 8ἃ5 Π 51. Ρδι}} 5 υι5ι1.4] σῖγ᾽ ες δηά 
τγαῖη5. οὗ τῃουρῆῖϊ. [{ 15, οὗ σουγδε, ἴἔγυς τπδῖ 
ΤΙΠΛΟΙΥ Ὠἰπιϑε} ἀἰὰ ποῖ πεδά βιιςἢ ἀβϑδιγαηςε; 
Ὀυΐϊ 1 ἰ5 415ο ἴγιιο {δῖ 1ἢ15 ΒΕ ΡΙ5[]6 15 οὔλϊεϊαὶ, 
ποῖ ρῥγίναϊο ; δηά, τποιρ ποῖ δαάγοσϑοα ἴο 
(ἢ6 Ομυγοῖ, Ὀ6ΑΓ5 τλᾶγκα οὗ δεὶπε Ἰηϊοπαεά, 
ἔογ ἴῃς τπηοβῖ ρασῖ, ἴο Ὀς σοτμηπιυηιςαῖοα ἴο (᾿ς 
ΟΒυγολ. 

8. 1 «υἱ]} τδεγεξογσε Ἐεῖιγῃ ἔγοπι ἴδ 
ἀϊεκγοβϑίοη οσοσαβίοποά ΕΥ̓ ἴπ6 αἰϊγοςοϊίοη ἴο 
ῬΓΑΥῪ ἔογ αἱ τθη (νν. τ, 2) ἴο οἴεσ ἀϊγες[οηβ 
ἴοσ ΡΠ. ννΟΓΒἢΙΡ. 

ἐδαὶ νη. ἘδαῸ [89 τῶϑπ ἴῃ ΔΕ 6518 
ἴο ἴῆς ννοπῖθῃ (Ὁ. 9). 

γα} φυογ «υδενεο.)ὺ 1.6. ἴῃ. ΘΥΟΙΥ͂ ρἷαςς 
ΥὮΘΓΟ [ΠΟΥ ΡΓΆΥ, Γείεστίπρ μουν σοῦ ἴο ῥικόϊε 
ῬΓΔΥΘΓ. 

δειπσ τῷ δοὶν ῥδαπά..}ὺ ἴἵὐηρτσγοΐβμπθα ὃγ 
νἱοίΐεποθ οὐ ἱπιριτῖν. Οἱ, 5. χχυϊ. 6: “1 
Ὑν}}} ννλ5ἢ ΓΩΥ παπάβ ἴῃ ἱπῃοσθηΟΥ͂ ἃπα 50 ν}}} 
Ι σοπηρα85 [πίης Δ] 1ᾺΓ τ᾿ δη (Ἰ]επιεηῖ οὗ οπιε, 
ἍΜῈῸ ΡΓΟΌΔΟΙΥ παὰ δῖ. Ῥδι}}8 ννογὰβ ἰῇ δἰ8 



ἔου, 
ῥάτεϊεαϊ. 

ν. 9---ἰς. 

ἀνεγΥ Ψῆογα, πὴ ρ ὑρ ΒοΙγ Πα ά5, 
νους νγγαῖῃ ἂδπά ἀουδτηρ. 

9 ἴῃ [κε πηδημοῦ αἶδο, τῃαῖ ννοπιεη 
δίοιη τῆδηγβεῖνοβ ἴῃ πιοάεσς ἀρραζγοϊ, 
νντἢ βῃαπιείδοβάῃθθθ ἀπ 5ΟὈΤΙΕΙΥ ; 
ποῖ ψγἢ ἐδγοιάεά ἢδίτ, ογ ροὶά, οὗ 
ὈΘΑΙΪβ, ΟΥ̓ σοβτὶγ οὐθ: 

10 Βις (νης Ὀεςσοπγεῖῃ ννοπιθη 
Ρτοξεβϑίηρ ροα ]Π655} νντἢ ροοά νγογΚ5. 

11 [εἴ τε ννοπλδη ἰδάγῃ ἴῃ 8116 πος 
νυν ἢ 41} συ Ὀ]εςτίοη. 

12 Βυῖ 1 5υξεγ ποῖ ἃ ννοπγδη ἴο 

Ι. ΤΙΜΟΤΗ͂Υ. 1]. 

τοαοἢ, ΠΟΓ ἴο τἰδιιγρ ΔυϊΠογ Εν ονεγ 
πε τηδῃ. δυζ ἴο θὲ ἴπ βιἰθηςα. 

12 ἕογ Αἀλπὶ ννὰθ ἤγϑθι ἐογποά, 
τεη ἔνε. 

14 Απὰ Αἀδηὶ νναβ ποῖ ἀδοείνεά, 
δυῖ τῆε. ννοιηὰη θείηρ ἀδοεῖνεα ννᾶϑ 
ἴῃ ἴῃε {γδηβργαββδίοῃ. 

15. Νοινν τ διαπάϊηρ 58ῃς6. 51.4}} δὲῈ 
βανεὰ ἴῃ οἰ] ἀδθαγίηρ, ἰξ {ΠλῈγ ςοη- 
της ἴῃ ἔτ ἀπά σμαγγ δηὰ Π0]}- 
685 ΨΥ Ί ΘΟὈΤΙΘΙΥ. 

ταὶ ᾿-- “1, 6ὲ τι5. ἔπη ἀρργοδοῦ ἢὶπὶ ἴῃ Π0]]- 
[655 οὗ 50ι)}, Πρ αρ ρυτε ἀπά υὑπόεῆϊεα 
Παηςϑ5 ἴο ἢϊπι.᾽ Αὦ (ον. χχῖχ ΤΟ 6] Κπόννὴ 
δἴιταθ οὗ γάγοῦ δπιοηρ ἴπ6 [ενν8 δηὰ δΑΥΪΥῪ 
ΟΠ υἸδίαπηβ, 45 νυν Ὲ]} 85 ἀπιοης ἴῃ6 Οσεθκβ δηά 
Ἐοπιαηβ, νγὰ8 ἴπ6 Ῥδὶπὶ8 0} |ῆτ ἃ τονναγ 8 
Ποάνθ ---“ Ἰοπάθη5 δα διάθγα ρδἰ ΠΊΔ5 :᾿ 1Ἰηά!ςΑ- 
εἶνε οὔ {πε ογεγίηψ οὗ (6 ρεϊποη ἀπά ρεγμαρ9 
οὗ ἴπ6 τρδάϊῃηθϑβ ἴο χγεεέζυς ἴῃς μι δου ρδῖ. 
Ουΐ ροβίασγο οὗ ἕοϊάθαὰ ραϊπιβ, δα! ἴο ὃὲ 
ςοιηπιοη ἴο ἰπαάογκ Οοσιήδηϊς γάσθβ, Ῥογμδρ5 
ἀεποῖεϑ σνγεοϊ οι ΟΥ̓ σμόνρι είοπ; ἃ5 ΜΏΘΗ, ἴῃ 
(πὸ δεῖ οὗ δι 4] ἤοσιαρο, ἴῃς ἐο] θα μαπάϑ οὗ 
[ἢ νᾶ554] τὲ ρἰαςοά δεΐννθεη {πε πδηά5 οὗ {6 
Βι1ΖΟ γαίῃ. 

«υἱδομξ αὐγαὶ απά ἀομόϊ»ρ.Ἶ ΟΥ̓́, Ροβϑιὶγ, 
“ ἀἰϑριυϊδξίοη ᾿᾿ Ποῖος δηά ἢ Ματγκ υἱῖ. 21; δπά 
ῬΏΝ. ᾿. 14. [{|5 ἴῃ ἕδνοιιγ οὗ [πὲ τοηάογηρ 
οὗ Οἱ νϑυβίοη ἴπδὶ {πὸ ννογὰ διαλογισμὸς 
5᾽ ΚΏ1ῆε5 “ ἀοιδίην " ΘΥ γῆ γα οἶσθ ἴῃ [ἢ6 
Ν. Τ΄, τιᾶῖ [ἴ ννᾶ5 580 υπάογβίοοά ΟΥ̓ τῃ6 
ΘΑΓΪΥ Οτσεοκ ὀχροϑίζουβ, 885 ΟΠγγϑοβίοπι; δηά 
τπαῖ ἴἴ μαγιλοηιχοβ νυν (6 ἴοδοδίηρ οὗ ΟἿΓ 
Τιοτά (ΔΊΑγκ χὶ. 24) δπά οἵ δῖ. [4π|65 ([. 6, 7). 
Βουδῖ, 45 νν6}} 25 νυσγδῖϊι, ΠΙΠάεσΒ 186 ΘΠ ΔΟΥ͂ 
οὗ ργαγοσ. ἔογ (πὸ ἰδῖϊογ. γεηάθπηρ τ ἰ5 
Ὀγροα τῆαῖ (Π6 νογῦ διαλογίζομαι 5 5η1ῆ65 ἴο 
“ ἀιβριιῖο᾽ ῖῇ Μαγκ ἴχ. 31, δηὰ οἰβενῃοτε; 
δηὰ {παΐῖ [Π|5 αἵ ἰθαδξ ροϑϑίθ]ε δθῆϑε Ἄρ;γθθϑ 
δεῖϊζογ ἢ τμ6 σοηΐοχί μέγα δηά ἰῃ ΡΏΪ]. 1]. 
14:1 [ὉΓ ἰπ θοΙἢ ρᾷββαροβ ἰΐ 15 ταῖμοσ ουναγά 
ςοηῆϊεϊξ οὗ ορὶπίοη, ἴΠ4η ἴπ6 ἱηνναγά Ἴσοηίεβι 
ἴῃ [6 Ποϑιίατηρ τηϊηά, ννῃ]ςἢ 15 ἀοργοοδίεα ; ἴῃ 
16 ἸΔΤΙΟΥ σα56 85 ἰπ᾿} γιοῦ β ἴο ἴπ6 (ΓΙ [1208 
ὈΪαπιο 55 Θχδπιρίὶο; ἤοΓο, 858 οὐβίγιςινε οὗ 
[Π6 ὉΠΙΤῪ οὗ σοπιπιοη ὈΓΑΥΘΓ. 

9. 15 ἐάε γνιαηπογ. .. ἐῤδαΐ «υογιτη.) ἸΤδ9 
ΟτλΘῺ: 51}}} σοητίηὐυϊησ ἀἰγοοτίοη5 ΓῸΓ ρυδ]ὶς 
ννογβῆΐρ: “1 1} (Πα ἴπ6 ννοπιεη," ψνῆο 85 
611 25 16 πιο Ψ9}}} ὈῈ6 ρῥγεβδθηῖ;:; ἴοσ [ἢ γα 
158 ἢο τνοπιθη᾽5 Οουγί ἰη ἴῃ. ( γιϑζίδη [δ ΠΊΡΪ6. 

αάογη ἐδε»μεἶυος ἐπὶ πιο! ἀῤῥαγε  ὍῊΘ 
ΜΟΓὰ ΠΊΑΥ ΡΟΓΠΔΡ5 γοάσἢ δοπιονν παῖ Ὀεγοηά 

1 Προσέλθωμεν οὖν αὐτῷ ἐν ὁσιότητι ψυχῆς, 
ἁγνὰς καὶ ἀἁμιάντους χεῖρας αἴροντας πρὸς αὐτὸν. 

ἄτεϑ8 δηἀ ογῃατηθηΐ ἴο ἀθηθαηουΓ δηά ἀδροτῖ- 
τιθηῖ. 

«υἱὁ «ῥα»πςζαςεάμε.. Αἡ δ᾽τογδίίοη τηδάθ 
νΠπουζ Δι οΥ Ὑ δ. ἴμ 6 ΡΥΙπίογβ οὗ ἴ6 ννοτὰ 
ἴη {πὸ βδἀϊτίοη οὗἨ τότι, ψ ΟΝ ννὸ 51} ἰοί]ονν, 
ἴον β διυιθζα βίη 988; ἃ 5ῃ γι ηΚίην ἔγομῃ 4}} [ῃδὲ 
15 Ἰηἀ 6] ]οαῖο δηὰ ππθοςοπηίηξ. 

απαὶ «οὐγίοιγ.) ϑοδοιτηι η οάηδββ, [πη 6 ν"6}}- 
Ὀαϊδηςσοὰ 5ἴαϊε οὗ ταϊηὰ ψνῃϊο ἢ τϑβι 5. ἔγοπιὶ 
Βαῦττιι4] 56] πγεβίγαιηῖ,. (866 Βρ. ΕἸ] οοῖξ απὰ 
Ατοβῦρ. Γτοηςῆ, ὅγη. οὗ Νὸν Τοϑῖ.) ὙΠῸ 
ννογὰ σώφμων δηὰ 115 ἀεγιναςίνοβ, ὀχοορῖ ἴῃς 
γεΓΌ5, ΟΟΟΙΓ ΟὨΪΥ ἰῃ τῆς Ῥαβίογαι Εἰ ρ5]68, 
δηά ἴποῦὸ τοι ΠΥ; δὴ ἱπάϊοαϊοη (δῖ 
ἴπεδε δρίβι165 ννεσγο νυνυτ τε ΟΥ̓ ἴδ Ξάπιὲ ἢδηά, 
δηἀ Ρογδᾶρβ αἵ αδοιυΐ ἴδ βάπιὸ {{Π|6. 

ὀγοϊἀφαά ῥαᾳ!γ.)] ΟἿ, τ Ῥεῖ. π|. 2. 
δοἰά, οτ' ῥεαγί., '΄..1] ὙΒεγὸ νου] βθὸπῃ ἴο 

ἢδνο ὕδεη τῇ 1Ππ6 ΕΡΠοβίδη Βιιγο., 45. ΔΙ Οϑ ΠΟ Πῇ 
οὔϑβεγνοβ ἴῃ ὁρροϑβιίίοη ἴο ἴῃς αι οὗ (ΠοἾ518 
δηά [υ]ΐλη, ννοπηοη οὗὁἨ ργορεγίγ πὸ οου]ά 
δἤογαά βιον οΥμαπλθηῖ8. 

11, 1 δὲ «υοριέη ἰσαγπ ἐπὶ αἰἑεπες, Φσ'ε.} 
ἴῃ ρυῦ]ῖς ννοσβρ [Π6 πλθὴ ΟἿΪΥΚ ἅγὸ ἴο ἰοδοἢ 
85 ΜῈ} 25 ἴο ὑγᾶὰγ. ὍΠὲ Αροβῖϊα δὰ γίνη 
(Π6 54Π|6 ἰη]ποτίοη ἴο ἴπο (Τοτ π 2Π5, δηὰ μαὰ 
ἱπ᾿πιαῖϊεα τπαΐϊ [ἴ ννὰ8 ἴπὸ υηΐνογβαὶ σορευδιίοη 
“1ῃ 4}} [ῃ6 στο 65 οὗ ἴῃς βαϊηϊβ,᾽ 1 ὐοσ. χίν. 
33-:.36. 

"ΟΡ 10 Ρ αμῥονν.}] “Ἐχοτοῖοθ δυῖϊο- 
τιῖγ." Τὲὧδεὲ ραγτσυϊαγ ργοπιδοη σοηςογπιης 
τοδοβίης ἰῃ Ρ ]]ς, 15 οχραη θά ἰηΐο ἃ γοηοσαδὶ 
ῬΓΘςΘΡρί. 

13, 14. ΤΕ γϑάβϑοῃ ἕοσγ {[Π6 ργοδι το 18 
ννοίοϊάὰ : τ᾿. ΤΠ πιδὴ ννὰβ8 ἤδῖ ἰῇ ογραίίοῃ ; 
2. ΤἽπὸ ψοϊθδὴ ἤγβδὶ ἴῃ ἰγδηβδρτοβδίοη. “1 
45 ποὶ Αὐδὴ ννῆο ννὰ8 ἀδοεϊνοα " ὈΥ {Π6 
δογρθηῖ; “δυῖ ἴῃ6 ννοπιδη δοίην βοάυςεὰ Όγ 
ἀδςοῖς " (ΑἸίοσά) “811 ἱπῖο γαγβεγοϑϑίοη,᾿"» 
της εἴεςῖδ οὗ ννῃ]ςἢ ςοπίηυο 51}. ΤΣ ρτγὸ- 
ἔογΔὉ]6 τοδάϊηρ ἐξαπατηθεῖσα 15 5 ΓΟΏΡΟΓ ἴΠΔη 
ἀπατηθεῖσα, “ τῃογουμ ἢ γΥ ἀδοεῖνοα, 50 ἀδ- 
οοἰνοά τῆδϊ ἀόςεῖτ᾽ 8. δία! οἴἶθςοῖβ ἐο!]ονν οί. 
σε 51. Ρδιι}5 γοΐογρησε ἴο πὸ τοπρίαϊοη οὗ 
1η6 ννοχήδη, 2 (ὑουσ. χὶ. 2. 
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15. Λοίαυξ δείαπαάίπς “δὲ “ῥα. δὲ “αὐεά ἰπ 
εὐ᾿ἀδεαγὶη. ἘΔίΠοΓ, Το α ἢ ΔΘΣΥ 681] ἀ- 
Ὀοατίπᾳ. 'Γἢε ΚΟΥ ἴο [Π15 ἀἰβίσυϊ Ραβϑαρα 
τηιιδῖ 6 ουηὰ ἱπ Οδη. 1. τ6. ΤΠ βεηΐθηςα 
οα ἴπθ ννοπιδῃ ννὰβ ἱννοίοϊ ἀ. 86 ννὰ5 ἴο ὈῈ ἴῃ 
βιιδ]εστίοη ἴο ἴῃ πιδῃ : “ΤῊΥ ἀεβῖγε 5}4}} ὈῈ 
ἴο Τῆγ Ὠυπθαηά, δηἀ ἢ 5}4}} σιι]θ ονοῦ ἴΠ 66 ;ἢὉ 
δηα 586 ννὰ5 ἴο Ὀγίης ἰοστῇ σ] ἄγοη [ἢ ΒΟγΓΟΥν. 
Βιυιϊ {815 ἰδῖίοῦ ραγί οἵ ἢὸγ ἀοοπὶ σοηίδϊπεά ἴῃ 
ἴνο νγαγ5 ἴῃς ςοηα!ο0η5 οὗ ΠῸΓ βαϊνδίίοη. [ὶἢ 
ἴῃ. ἢγϑῖ ρίαςθ, ἔπ Ὀοδγίης 18 βούγοννβ δηά 
ΕΠ] ΠΠΠμκ 115 τοϑυϊηνς ἀιτ]οὸ5. ρδιϊΠΕΥ δηά 
ΑΙ ΠΕ ΠΥ, 586 ννουἹὰ δὲ ἀἰδομαγεὶπ ες ἴῃ ἔππο- 
το Χῖος Οοά Πα δρόοιλ!}ν αἰϊοιῖῖοα ἴο ΠΟΤ. 
Α5 ἰαδουτ, νν ἢ νν5 ἴῃς τηλη 5 ϑδϑῃΐθηςε, 
825 δεσοπὶθ πιδῃὴ 5 αυ{Υὦ, ἴῃ οἴη ψὨςΣ 
ἀύσης μῈ 15 ἴο ϑδεσνέ Οοά, 50 {πὸ πηοῖμοτ 8 

Ι. ΤΙΜΟΤΗΥ. [11]. [ν. τ--2. 

ἀυϊε5 δηά βιβεγίηρβ ἅγὸ ἴπ6 νγοτηδη 5 βρεοὶδὶ 
ξιηςτίοη δπὰ ρῥγοβαίίοη, Ἰπγουρὰ ΜΒ) ςἢ, ἃ5 ἃ 
σομαιίοη, 56 Ψ1} ὈῈ βανοά. Βιυῖ, δεςοῃάϊν, 
{Π ννοπγαη᾽β βεηΐθηςο οὗ σΠ ἀθελγίης ἱηνοϊνεὰ 
(ἢς ἀρροϊηϊοὰ πιόδηβ οὗ περ ονη ἀπά οὗ ἴπε 
νυ 5. βαϊναϊίοη. δ δορὰ ννὰϑ ἴο Ὀγιι δε 
1π6ὸ βογρεηῖ[ 8 ἰεδά, Απά ἴῃι5 ἴῃ ἃ ἄξερεσ 
56 η56, θυῖ οοηδιϑῖοηζ τ [ἢ ἐουτηθσ, 5ἢ6 
Ψν1}} Ὀ6 ““βανοὰ τῆγοι σῇ ΠΕ ΠἢΠἀοΔγίης, ἡ 88 
{Π6 Ἰηϑοίγιυπηοηΐϊ οὗ ἴδ ᾿ποσγηδίοη οὗ Η πὶ, ν᾿ ΠΟ, 
ἀν ῃρη ἴπ6 δι π6855 οὗ ἴπῸ τἰπθ νν85 σοτλε ᾿ 
ννᾶ5 “ Ὀογῃ οὗ ἃ ννοιθδη." Βιιῖ ΠΟΙ βαϊναϊίοη 
15. σοπαϊτίοπαὶ : 27. ἐῤεν, 1.4. ἰ 58εχ, σοι μμδ 
ἐπ Κι᾽ ἀπά ἐραγὴ (ἰ. ε. Ἰονο), σπά ῥοϊπεμ 
«υἱὲ “οὐγίειγ, ἴα ϑοδογοπηπαάθάηθθθ γεζοι» 
Ιιοηάορὰ ἰῇ ν. 9 ἃ8 ΨΟΠΔΩ 8 ἴσχς ΟΓΠΔ- 
τηεηϊ. 

ΟΗΑΡΤῈΒΚ ΠΙ. 
2 ἥοιν διελοβε, σμα ἀἰδαέοης, απα ἑλεῖν τοῖνες 

σδομία ἐφ φμαῤΓῇῥια, 14. α»Ἃαἱ ἰο τυλαΐ μα δ. 
 αμ τυγοίς 9 Ζ7ρνιοέάγ ο7 ἐδόεέ Ἰλέησε. τὸ 
ΟΥ̓ ἐὰς εἀεγεά, αμαὶ ἦε ὀέξεεεου ἐγιμὰ ἐἀεγεῖπ 
ἑαμρλ αμα Δγογεν σε. 

ΟΗΑΡ. [1|.--ΟἩΒΚΟΗ ἘΕΟΘΟΚΑΤΙΟΝΞΒ. 

1.---ΩὐΑΛΜΙΕΕΙΟΘΑΤΙΟΝΒ ΟΕ ΒΙΒΗΟΡΒ ΑΝ 
ΒΕΛΟΟΝ5. 

ἴπ 1}18 δπὰ [πε ἴννο Ὁ] ον ηρ σπαρίογα ννῈ 
τύδος [Π6 ἐςο] 5 ϑΈ ! ς 4] οὐρδηϊβδῖίοη οὗ ἃ (ἢ γ5- 
τά ΘΒ γο ἢ ἴῃ [πὸ γαηϑιίίοῃ ροποα Ὀεϊννοθη 
πε πιὸ ἤθη ἴπ6 ΟΠ το ἢ 65 νεγὸ ὑπάθγ τῇς 
Ἰπηπηιθϊαῖε σονεσγητηοηΐ οὐ ἴῃ6 Αροβίϊοβ (48 
(οτίπίΒ, κι. αἴ {πΠ6 {πιὸ νοη δῖ. δ} τοῖο 
ἢ15 Εἰ ΡΙ51165 το ἴπ6 (Ἰοτι τ ]4Π5)--- παν ηρ ΠΟ 
1ΠῸῚΓ οννη ΠλΠἸσίογβ, [Π6 5 ΡΟΤΊΟΥ κατα ον Πόσὰ 
ψΈγε σα] ]οαὰ ΕΡΊδοορι, ΒΙ-ἤορΡ5. οὐ ῬσΟΒΌγἕοΥβ 
ἰη ἘΠ Υ ΠΕ]ΥῪ, δηὰ {ΠπῸ ᾿ηΐογίου, [ϑοδοοηβ; ἘΠ 1]|6 
(ἢὨ6 ψοσκ οὗ φᾷς ννὰ5 ἀοιογτηηοὰ ὉΥ (ῃς 
ΒΡ] ρῆβ, ἐραγίωηαία, Ὀῤδίοννεδ Ὁγ τῆς 
Ηοὺγ ϑριγίξ ὑροη 1ποπὴ,---ηά {Π6 ἔοτπι ἰπῖο 
ἢ τὸ πὰ δεῖ δα ἄοννη, ργοῦα 7. ὈῪ {6 
εηὰ οὗ ἴπε ἢγϑῖ, σου} γ ὁατΥ ἴπ τῇς δοοοηά 
ΠοηΐυγΥ, ΜΠΟη Θά ΟΒΌΓΟΙ, οὐ Ὀοάγ οὗ 
ΟΠ τισί π5 ἴῃ ἃ οἵγ, μδὰ [5 οηὸ σπιο Ραβῖου, 
[θη οἀ]]οὰ σϑροσιΠ Αγ ἘΡίβοοριιβ, ΒΙΒΠΟΡ, 
το ΠΥ ἢ τἴ5 ΡΤοσΌγοῦβ ἀηὰ [15 ᾿ θαςοη5. 
Αἱ ΒΡἢΠόβιιβ, νυ ῆθσγε ᾿ΓΙΛΟΤΩΥ μαὰ Ὀθεὴ ἸοΗ ὉγῪ 
δῖ. δὰ} ἴο 5. ΡΡΙΥ 5 ρίαςς Ποῦ 85. σμ]οῦ 
Ῥαβῖοσ ἀπά Οονοσγποῦ οὗ {πὸ Ομιγοὶ -- (ἡ Π6- 
(ΠΟΥ 85 ἃ [ἘΠΊ ΡΟΓΑΓΥ ἈΥΓΔΠβο  Πΐ ΟΥ̓ ἃ5 ἃ ροῦ- 
Τυλπεπὶ ἀρΡοϊηίγλοηῖ τηὰν δὲ ἀοιιδιι})}-- 
μαά υηάογ πἰπὶ ἃ Ὀοὰνγ οὗ ἐρίβοοριὶ οὐ ργεβῦγ- 
ἴΟΥ5 δηῃὰ 4 οἶαβδα οὗ ἀθασοηβ, Ὀοῖὴ οὗἨ μ᾿ Βόοσὴ 
ψΘΓο ἴο Ὀς σποβοπ, ογήἠδσιηρά, ἐϊγοοϊοά, δης, ᾿ξ 
ὨΘΟΘΘΒΑΓΥ, ΔαΠλΟΠΙ σα ἀηα ΡιΠΙσμοα ὃν ΠΙπι. 
ὙΠογε 560 105. ἴοο, ἴο ἢανο Ὀθοη Δῃ ΟΥ̓ΡΑΠΙΒοα 
δύ ϑίςπι) οἵ (ἐπλα]ὸ ὨοΙρογθ, ννάον 5. ΠῸ ΜΟΥΘ 
αἶδὸ τπάθγ ἢ15 δι! ρογπτοπάοηςο, ἀπά ἃ μι γ ἢ 
ἔμπης ἔογ [86 το] οῦ οὐ ἐμ ροοσ, ψ οἷ ἢῈ ννᾺ5 

ἽἼ"; ἧς ἃ ἴζυε 5βαγίηρ, [Γ ἃ Ἰῆδη 
ἀεοῖγε τῆς οΟΗ͂ςε οὗ 4 δίβῆορ, 

πε ἀεβίγειῃ ἃ ροοά νοτζ. 
2 Α δίβῃορ τπεη. πηυϑὲ ὃὈς δίληης- 

655, ἴπεὲ υβθαπὰ οὗ οπς νᾷίδ, νὶρὶ- 

ἴο τορυϊαῖο. ΜΝ Ὲ παᾶνὲ δοσγε, ἴβθη, [πὸ αν οὗ 
Ἐρίβοοραὶ βονογηπιεηῖ, ἀϊδεγίης {π||6 ἔτοπὶ 
τὴς 5βεῖτορὰ ΒΡΙβοοραοῦ οὗ ἴμε πεχῖ ἃξε, ὃχ- 
ἐορίίηρ ἴῃ ἴΠ6 οεἰγουπιδίδηςοβ. {παῖ τΠ6 οδίεῖ 
Ραβῖου μοὶ ΟἿΪΥ δη ἱπιθστηθα ΓΥ ἀπά ρεγθᾶρ5 
ΤΟΙΠΡΟΓΑΓΥ ΟΠάΓρΘ, 45 ἴπὸ ἰοσυπὶ ἰεηξη5 οὗ ἴῃς 
ΑΡΟβι[65, ἀπά ἴδαῖ ἴΠῸ ἀρρεϊ]οηβ οὗ Βίδδορ 
δηά ΡΥ ΒΌΥΓΟΥ ννοῦὸ ρρίοὰ ᾿πα Πογθητγ ἴο 
{π6 ὨΙΣΒΟΓ οτγάοσ οὗ τα πιϑῖοσα ἀηογ ΠΙπ. 

ἼΠ6 τ]ὰ Ερίβοοριιθ, Ονεγβεοῦ, ψ ἢ Βαά 
Ὀόοη Ὀοτηὸ δ Αἰποπ5 ὈΥ Ροϊοαὶ ἀρεηῖβ ϑεηῖ 
ἴο ονοτίοοις δπὰ στορυϊδῖο {πὸ αὔἔαϊγα οἵ {δε} Γ 
βιιδ)οςϊ 5ἰαῖεβ, ἀπὶὶ μαά ἴῃιι5 ἔοιιηά ἃ ρῥίδςε ἰὼ 
[η6 Ἀοπιλη οὔοῖ4] ποιποποϊδτιγο τον αγάβ (π6 
εἶοβὲ οὔ ἴπε Ἀερυδὶις, Βαὰ Ὀέδη υϑοὰ ὉΥ ἴδε 
δερίυαρ!ηϊ {ταπϑϊαἴογϑ, δον μαξ ἱπάοπηῖεὶγ, 
ἃ5 8Π ΟἿ ς4] ἀοδὶρπαϊίομ, δηα νγᾺ5 Δρρ] θα ἐς. 
ἴο Εἰοαχαγ, ἴπ δὸη οὗ ῥάγοῃ, ἰη Νυπι. ἱν. τό, 
ἴο ἴπο οἢϊοοτβ οἵ ἴῃ μοβῖ ἰὴ Νιιπὶ. ΧΧΧΙ. 14, 
δηά ἴο εἶν} οὔςοΥ5, ἡπάϊςϊα] οὐ ἤβοδὶ, ἴῃ ἰβαϊδῇ 
Ἶχ. 17. Ηεποὸ ἰἴ ῥγοῦδΌϊν ϑιιρροβίθα ᾿ἴϑοϊ ἴο 
Ηε]]οπιϑῖῖς απὰ Οθητ!]α συηνογίβ 45 ἃ δι ταῦ ϊὸ 
ἀυδὶμηαιίίοῃ ἔοσ μοβ6 σι γοῃ ΟΠ γα ννδὸ δδά 
τς ρεικΐογα! ονογϑίῃῖ οὗ ἴῃς ρεορὶε. 
ΠΟ ἴογπη Ρχοβῦγίοῦ,. (οτ, δουργον αῖθα, 

ΡῬυιοβῦ), ΕἸάοτ, ἔγτοπη ἂἃπ δρροϊ ατίοῃ οὗ δὲ δηά 
[Πόπςοὸ οὗ Βοηοιιγ, δὰ σοπλὸ αἶἰδὸ ἴο Ὀ6 6π|- 
Ρογοά 85 ἃ {{π|6 οὗ οῇϊος, ἀπά ννὰβ5 ιιϑδϑὰ ὃγ 
{πὸ [ὸν 5, ποῖ ΟΠΪΥ ἴοτ οἠβ οἶλβθ οὗ ἴδε τηεπι- 
ὈΟΙ5 οἵ ἴπὸ ϑαπμοίγιπι, Ὀυϊ 4150 ἴοσν (ἢο56 ἡ ἢο 
Ρι δι ἀοαὰ ΟΥ̓ ὈΝΟΥΥ͂ κυπάροσιθ. [τ 1ποηςε 
Ραβϑοά γϑϑν ἱπῖο ἰδὲ (τίη ΟΠ το 65. 

δε. Νοῖθ αἵ ἴῃπε επὰ οἵ (δὲ σμιαρΐογ. 

1. Τρ: ἰΣ ἃ ἱγμο “αγὶπρ. ὅ66 Οοῃ ὶ. 15. 

α φοοά «υογ. Εοτ (6 ὈἰΙΒΠοΟΡρτγῖς, ΟΥὁΎ Ὀσγε5- 



ν. 3] Ι. ΤΙΜΟΤΗΥ. 111. γγ 

ον, ἰληῖ, βοθεγ, 'οῇ ροοά Ῥεμανίουτ, ρίνεηθῃ ποῖ ργοεαγ οὐ ΑἰΓΩΥ ἴαςγε ; δι ζαατεί, 
νι Ὁ ΒΟΒΡ ΓΔ], ἀρῖ ἴο ἴθδοῇ ; Ραιίεηῖ, ποῖ ἃ Ὀγάνλίεσ, ποῖ φονεῖ- τννης, ἂν 

εὐδι ν᾿ Ευὐ 3 'ΪΝοῖ ρίνεη ἴο Ψψίηε, ΠΟ 8ΠἸΚασ, οἱ; ρα 

ὑγίοτγαῖο, [ῃ6 ονεγβεοίηρς οὗ ἴῃς ΟΒΌΓΟΒ, 15, 85 
5[. Αὐριιῦπο σγοιλλγκβ, [6 πδῖὴς οὗ ἃ ψοσκ, 
ποῖ οὗ ἃ ἀϊρηιγ. 

1 δᾶ5 θδϑη οδ᾽εςιοά {παΐ αἴ 50 ΘΑΓΙΥ 4 {ἰπλ6 
85 ἴπαΐϊ δἵ νυβὶοῖ [Πε86 Ε Ι51165 ργοΐθβϑ ἴο ἤᾶνα 
Ὀθοη νυτιζΐθη, ποὴς ψψουὰ ἀξεγε Δἢ ΟΠῖος 
ψ οι Ὀγουριῖ ΟὨΪΥ τ βροηβ δ} ΠΥ δηὰ ΡΕΠ]. 
Βιυΐ ἴῃς ᾿ἰηβίδπος οὗ 1)οΐγορῃοβ (3 [οδη 9), 
δηὰ {Π6 Θαγ]οΓ τναγηϊηρ οὗ 51. [4Ππ|65, " Ὀ6 ποῖ 
ΤΑΔΩΥ τηδϑίογϑ (11]. 1), Ῥγονθ ἴπαΐ Ἔύθῃ ἔγοτῃ 
ὈΠννΟΓΠΥ τιοῖῖνοϑ βυςῇ ἃ ἀδβῖγο ννᾶ5 ροβϑίθ]α. 
Βυϊ 5 [Ώγθ ἢῸ διιοὴ (Πρ 85 ἃ ἄδϑῖγε ἴο ἀ65- 
νοῖα οπεβοὶῦ ἴο πε βογνίςε οὗ σοὰ δηά Ηἰ5 
Ομυγςοῖι, ονθὴ δὲ 186 τί ϑὶς οὗ ἰοϑϑ δηά βυδεσηρ} 

Δ-". 1 [45 Ὀόςη οδ᾽]εςϊοα (μδὲ ἴδε 4ι4}1ῇ- 
οδίοη5 Βοῖδ γραιήγοὰ ΤῸΓ 4 ὑὈΙδῆορ ἃῦὸ ἴοο 
σοπηπηοηΡΪᾶς6 ; ΟΠὨΪΥ, ἔογ ἴῃς πιοϑῖ ραγί, ννμδῖ 
δδῃοιυά θὲ ἔουηά ἴῃ ἐνεγΥ ςοηϑίβῖθηϊ ΟΠ τΙϑδη. 
ΎΠΕ 8ηϑινεῦ ἰ5, τηδι ἰἴ 18. ργεοβεὶυ ἴῃ ςΟΠΒ15- 
ἴΘΏΟΥ οὗ [15 ργενίουβ σοηάυςί δηα σμαγαςῖεγ, 
δηά ἢ15 Ἄχ ]θηςο ἰῃ [Π6 τοδί οηβ οὗ ἀοχηθβίς 
δηά 5ος]4] 16, νη} ἢ κυδτγαηῖοο ἐπ ἤίηδ58 οὗ 
ΟΠΘ ννῆο ἀδϑίγοβ ἴῃ6 οβῆςο, ἕοσ ἴῃς ννοσῖκ οὗ ἃ 
ὈΙ5ΠοΡ. 

2. 1δὲ ῥισῤαπά 977 οπε «υἱγ.}ὺ 1.4. 1 6 ὃς 
πιλιτὶεά. Ὑπὸ ῥγεοορί ἄοὸβ ποῖ γεψιώγε ἃ 
ὈΙΒΠΟΡ ἴο Ὀ6 τηλιτεα, ν]οἢ, ἱπάεεά, δῖ. Ῥδὰὶ] 
ΠΙπηβο ἢ, δηὰ ΡγοῦΔΌΪΥ “ΓΙΠΔΟΙὮΥ, ννεγὲ ηοῖ : δῖ 
1{ 5 ᾿πῃροβϑιῦ]ς ἴο γθοοης!ο [ἃ νυ ἢ [86 ῥγο ιν - 
Ὀθοη οὗ ἴῃς πιάττίαρε οὗ ἴῃε οἰοσρυ. Βυῖ 
ννμΔῖ 8 ἴο δε υπάεγοϊοοά ὃγ ἐῤε διυδαπά 077 οπε 
«αυἱε Ὠο τὲ ψογάβ ργοόθ!διὴῖ (ἢ6 ΡΟΙΪΥΒΑΓΑΥ 
οὗ τῃδ ΟἸοΥΡΥ ὁ ΟΥ̓ Ὼτοιηδυσίαρο αἴ αἴνοτςε } 
ΟΥ 4150 σοιηδυγιαρμο ἰῇ μόηογαὶ δήεσ τῇδ 
ἀφαῖῃ οὗ ἴμο ἤτοι ψι) Ἐν ἢ τοϑροςΐ ἴο τπ6 
ἔγϑῖ; ΡοΪυ βαιαγ, ννὰ ἰθαγῃ ἔγοπη [οδϑερῃ 5 δηά 
]υδίίη Μαγίγγ, ννὰ5. 51}}} ἢ] ἀ ἰδαννῆωϊ διποηρ 
[6 [ἐνν8, ἀπά δοςσογάϊηρ)ν ἴπΠ6 ΑΡοβίϊο 15 
(βουμῆς ΌΥ πιοϑὲ δαΓΙῪ σοϊηπιεηϊδίουβ ἴο πᾶν 
τοι [ἢ ἴῃ 1Π1|8 ραᾶϑσϑᾶρθ. Βιιῖΐ τπουρἢ 
αννία!, ναὸ ᾶν πὸ δνϊάθηςς ἴῃδΐ ᾿ἴἴ ννὰβ ἃ 
ςοϊαπηοη ργδοίϊοθ; δηά 1 δά Ῥγοῦδο!Υ ροὸπε 
οιξ οὗ υ8ὸ ννἤθη γουκῆϊ ᾿ηΐο ςοπίαςϊς νὴ 
Οτεοοῖκ πὰ Κοπιδὴ οἰϑίοπιβ, 'ἰηῃ νυ ῃ] ἢ ἰἴ ννᾶ5 
ὑηκηονη. ὙΠΟΙξ 5 πὸ δἰ ιϑίοη ἴο ᾿ἴ εἸ56- 
ννθογα ἴη {πὸ Ν. Τὶ; δἰ πουρῆ, θείης σοΠίΓαΓΥ 
ἴο ἴπδ 5ριγιῖ οὗ (ΓΒΕ ΔηΠΥ, απ ἴο ἴδ οτὶρὶ- 
Ὧ4] ἰάδφα οὗ πιδιτίαρο 45 ἰδία ἄοννῃ ὉΥ οὐζγ 
1ιοτάὰ (Μαῖι χῖχ. 4, 6), ἢ ννου]ά βεθπὶ ἴο αν 
τοαυϊγοά, μδὰ 1ἴ ὀχίϑίεα, δος ποῖϊςε ἔογ 118 
τορυϊαιίοη, 1 ποῖ ἔργ 115 ργοβιδιτοη. ΝΟΙ ἰ5 
ἴ ργοῦαδιε παῖ {π6 Αροϑβῖὶα νοι Ἱά ἢᾶνς ἔοτ- 
διάάθη ἴο ἴδ ΟἸΘΓΡΥ͂ ΟὨΪΥ ἃ ργαςίίςθ ννῃ]ςῇ, 
ὄύθῃ ἴῃ {πὸ ᾿δΥ̓́, νοι] ἤᾶνς ϑυδηάα]δο (Π6 
Βοδίμοη μοῦ]. Βιιῖ 1 5θὲπὶ5 σοπο]υδῖνὸ 
αραϊηϑῖ (Π1|8 ορίπίοη ἴπδϊ {6 δατηὸ 44 }ΠΠςὰ- 
Ποη 15 τεαιίγεα οὗ “" ν]άονν5 1 κὸη τητὸ ἴῃς 

-- 

ὨθΠΊθοτγ ἢ (ἢ νυ. 9) παῖ 586 βου ϊὰ πᾶνε θδδῃ 
“ἢ6 ψῖξε οὗ οὔθ πιδη," ὙΏΘΓΘ ΡΟΪΥΒΆΠΩΥ 5 οὐ 
οὗ ἴδὸ φιεβίοῃ. 

Βυῖ [που ΡΟΪΥΑΓΛΥ͂ ννᾶ5 γάγο, ἀΐνογοε νν88 
ΜΊΔΟΥ Ρργόναίθηῖς Ὀοἢ ἀσπηοηρ Πεαῖμεη5 δηὰ 
ἐὺς ἴη τπ6 ἰφίοσγ ροσίοάὰ οὗ τῆ Ἀοπιδῃ 
ΘΡΌδ]ς ἀπά πάθον [86 Βαριγε ἀΐνογος δά 

ὈδοςοΠπΊΘ ΥΘΓΥ͂ ΠΟΙ ΠΊΟΏ, ΔηΔ ννὰ8 ῥγδοί ϑεὰ 
ψΠουΐϊ δογαρὶΘ οΥἩ ἀἰδργαςθ ἔθου {ΓΙΥ14] σδιι565. 
ἔνθ Οἴςοῖο ἀϊνογοθα ἵνγο νυ ῖν65 ἴΏ 5: ΠΟΘ βοῇ, 
ψ της ἄγοῖ οὗ νῆοπὶ μὲ πδὰ ᾿ϊνεά {ΠἸ Ὴ 
γεαῖβ. Νοὺ δὰ ἴῃς ῥγαςσίίσθ Ὀθδῇ τηλοῦ 
σμθοκοά ΕΥ̓͂ ἴδε εδηδοϊπιεπίβ ἰηἰεπἀδὰ ἴο τὸ- 
βἴγαϊη ἰξ ἰὴ τῆς τοίρη οὗ Αυξυβῖι5. Απιοῃ 
{86 [ονν5 ἴῃ τε ηςΟΥ οὗ ἀΐνοτος δά ΤΑΙ 
ἴοσι ἢ τὰς γοῦυκο οὔ ΤῊΗΕ ΓΠΟΒΚῸ ὄνθη ἴῃ (Π 6 
Ὀμπιο οὗ Μίδ]δοβὶ (1ϊ. 14-,.6)ὴ. [ἴ ννᾶ8 δἰοννεά 
ὃγ 1πεῖγ ἀοςΐογβ οὐ [6 πιοϑδί ἔγίνοϊοιιδ ὑγθ- 
[οχίβ ; δηά 80 ἀθὸρ Πδὰ ἴδε 1ἀδ8 οὗ 115 ἰδννῇι]- 
Ὧ655 ἀπά εἘχραάϊθηου δυηκ ἰηῖο ἴῃς [ἐν 58 
τηϊηά, [παῖ οὖν 1 οτά 5 ἀϊδοῖρ] 65, ρας τὴ 
Ῥγομῖ δι᾽ 411 ἀϊνογοθ τη]655 ἴν [86 οδιι56 οὗ 
δά υ)ζεγΥ, Ἔχοϊδιπιθα, “1 τῆς ο856 οὗ ἴπ6 πηδη 
6 8580 ψ ἢ 15 ψυἱέε, 1 5 οΐ ροοά ἴο ΠΛΔΤΤῪ ᾿ 
(Μαῖι. χῖχ. το). ὙΠοτα ννὰ8 γεάϑοη ἤθη ἔῸΓ 
ΓΟ]ΌΣΓΙΠΡ ἃ8 ἃ αι] Ποδίοη ῸΓ Πλϊηἰϑῖεγα οὗ 
ἴῃς ΟΒυτγοῖ, ἀπά ἱπάθθα ἴοσ ννάοννβ Πο]άϊηρ 
οῆςε ἴῃ ἴἴ, ἴῃας [ΠΟΥ δῃου]ά ἤοΐῖ ἢδνθ Ὀδθθη 
ἀϊνογοδα δηά πηλγτιθα δραΐῃ. 

Βυΐϊ ἀϊά τμ6 ῥγοβιυ τίου οχίθπα ἴο ἃ βεςοηὰ 
τλδιτίαρε δῇήοσ [6 ἀδαῖῃ οὗ 4 ἢἤγδὶ ψ]δ οὐ 
Ὠυπραπὰ ὙὍὙῃῃε ᾳυξδίίοη ἰ5 ἀἰϊδῆσυ ; Ὀαΐ 
ῬτοῦδὶΥ ἰ᾿ ἀϊά, [ἡ ἴπε ἤγϑβι ρίας, ἴ[η6 ννογὰ8 
ΔΤῈ ξεηξσαὶ, δηὰ ἴἤ6Γα 5 ἠοῖ ηρ ἴο Ἰπῖξ {πο πὰ 
ἴο ἃ δοσοηά τηδγταρο δῆϊογ ἀΐνογςοο ; 80 ἰμαῖ ἱξ 
ΠΟΥ ἀο ποῖ ΔρΡΙΥ, οὐὁ ἅτε ποῖ Ἴςοπῇηεά, ἴο ἴδ 
᾿ᾶ58 οὗ ῬοϊυαΠΥ, ΤΟΥ ἀρροασγ ἴο γοδοὴ ἴο 
ϑεσοπα τηδγγίαροϑ οὗ 4}} Κιηάβ. αραΐϊη: ἴἴ 18 
αἶθαγ μα δῖ. δι], αἰ πουρὰ ἴῃ {πὸ σα5ε οὗ ἴῃ 6 
Ἰ Υ πὸ ρογηητοαἀ ἴῃς τοπλαγτίαρε οἵ ν άονν8 
ἀηὰ νυ ]άοννεῖβ (1 Ο(ὐοΥ. νΥἱῖ. 9) δῃά ουθῆ τὸ - 
σοιηπιοηάοα ᾿ἴ ἔογ ῥγιιάθηξα! γτεδϑοῦβ ἴῃ {86 
᾿ᾶδ6 οὗ ἴΠ6 γοιϊηροῦ νὶάονν5 (1 πὶ. ν. 1.4), 
γεῖ ςοηδίάοτοά 11 Ὀεϊῖογ, αἴ ΔηΥ ταῖε Ψ γοργὰ 
ἴο [86 εἰγουτηδίδηςοβ οὗ ἴπε {{π|65, [δὶ ΠΟΥ 
μου α γοῆδιη ὑηχηδγτιθα (1 (οΥ. νι]. 8). Αηὰ 
οΠ6 οὗ ἴπ656 οἰγουπηϑίδηςοβ πλῖρϊ δ6 ἴπ6 ἀϊδγὸ- 
Ρυῖϊς ἴῃ ὨΙΟΝ βοσοηά πλδγσίαροβ ογὸ μοὶ ὄνθῇ 
ἀῖηοηρ πραΐποη νυυῖῖοσβ. (ὐθγίδιη, πουνθνου, τ 
15, ἴα πὸ νίενν οὗ [Π6 ΘΑ Ὺ (τ βδίίδη ΟΠυτο ἢ, 
85 Ἰουηά ἴῃ Πότ, ΓΤ στ ΠΙΔη, ΑΙ ΑροΓαβ, 
ΕἸοσμθης ΑἸεχ., Οτερο Νᾷα2Ζ., ἀπά οἴδμοῦϑ, 
νγὰ5 παῖ τπουρῇ ἃ βοσοηὰ πιδγγίαμο, ἤτον ἴῃς 
ἢγϑι δὰ θόοη εἰἸβϑοϊνεὰ Υ ἀφαῖῃ, ννὰ5 ποῖ υπ- 
ἸΆνν ι}, Ὁ ννὰ5 ηἡοΐῖ ὀχρϑάιθηϊ; παῖ, ἃ5 1 ννὰ8 
ΘΧργοβϑοά δογνναγαάβ Όγ Ο γυβοβίομι, αἰ Πουρἢ 
1ἴἴ 1Ί5 ποῖ ρσγομιιτοα ὈΥ Ἰανν, 1ἴ 5.4 1 ηρ δραϊηϑβῖ 
ΨΠΙΟΒ πλυσἢ ΠΔΥ δῈ 5414. (ἴη Τί. 1, 
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! Ο τ, οπέ 
πριυΐγ 
ἐρ»- 10 

{ἀξ χα. 

4 Οπε τῇδε τγυΐεῖῃ νψεῈ}]] ἢϊ5. οννῃ 
ἤοιυιβ6, ἢλνίηρ ἢϊ5. σμ]!άγοπ ἱπ 5υδ- 
Ἰδοτίοη ννττἢ 41 ργανι ; 

ς (ἔογ ᾿ξ ἃ πιδλὴ Κπὸν ποῖ Πονν 
ἴο γιϊε 8. ον ἤουδε, πον 588] με 
ἴᾶκε σαγε οὔ τῃ6 σδυτοῇ οὗ (σοά ἢ) 

6 Νος ἰἃ πονίςε, ἰεϑβὲ δεῖηρ {ππ|ὰ 
Ρ νι ργιάς ἢὰ (8}1] ἴπτοὸ τῆε σου- 
ἀεπιηδίίοη οὗ τῆς ἀεν!]. 

Βοπι. 1.) ΑἈπὰά ἢ ϑυς ἢ νᾶβ, ἴῃ ΔηΥ ἄδρτεο, 
[ἴῃε Θϑοπιαῖοη ἴῃ ὙΜὮΓἢ δοσοηα ΠΊΔΙΤΙΑΡ 65 
ΜΟΙ γτοραγάθα ΟΥ̓ θ6 εν β ἀπ ΠΏΌΘΙΙΟν ΘΓ5 
ἴῃ ἴπΠ6 Αροϑβίϊεβ {ππ|6, ἴἴ 15 ποῖ ἱπηργοῦδο!δ 
παῖ ΠΟΥ νου 6 σοηϑιάογεα ΟΥ̓ ἢϊπ ἃ 
ἀἸϑηυδιποδίίοη ἴογ ἴῃ 6 οβςὸβ ἴὴ ἴπὸ ΟΠυγςοἢ 
ψ σἢ ἴποσο Ποὺ Ὀογο, ννεγο ἴο πᾶνε ἃ ροοά 
τοροσῖ “Ὀοῖῃ οὗ ἴποϑ6 ψΊἢπ δηά οἵ {πὸπὶ 
ὙΠΟ ἅτ νπῖβουῖϊτ᾽ (1 Τίπι κ᾿. 7). Α 
Ῥγοςοορῖ, δοινενεσῦ, {κὸ [ἢϊ5, στουπάθεὰ οἡ 
Ργυάοητιαὶ γοβϑοηβ, σαηηοῖ ΔΡΡΙΥῪ δἰ τιν, θυ 
ΟἾΪΥ Δηδ ορΊς Δ} }γ---ἰδῖ 15, ΒΕ οἸΓουπιδῖδποθβ 
ἅτε Ἰάδητῖςα)ὶ ΟΥ̓ 5: ΠΊΠΑΓ [π΄ ΟἴΠΕΥ ἀρὸ5 οἵ ἴΠ6 
ΟὨυτοῃ. [τ ποιὰ ποῖ Ποϊὰ ΏΘΓΕ ὯῸ ῥτγε- 
͵υάϊσο ραϊηδῖ σδιισἢ πιδιτίαρεϑ οχιϑίβ. 

αἰσίίαπ|.} Βοῦθτ (45 νηφάλιος 5 ἰΓΔηπ]αϊοά 
ἴ ν᾿ 11} 1η 115 Πογαὶ, ργοῦ δ ν, 25 ννῈ}}] ἃ5 ἰζ5 
ΤΟΙ ΔΡἢοσΊ δ] 5656. 

σοδεγ. 8911-τϑοϊταὶποὰ δηά πηοάεϑί ἴῃ ἰῃ- 
ὙγΑΓα ἢδΌϊῖ, 

9. σοοά ὀεῤαυυἱομγ. 8δοὸ ἴοο ἴῃ ουϊνατγὰ 
Γηδηϊξεϑίδίοη. 

αρὲ ἰο ᾿Ἱεαεῤρ. 1.4. ὈοΪἢ 40]ε δηά γεδάγ. 

3. σίυεπ ἰο «υἱγις.) ἘΔίμπεσ, υἱοϊθηῖΐ ΟΥ̓ΘΥ 
αι ὶπθ, Δηά ἤδηςε νἱοϊθηΐ ἰῇ ἃ διπλᾶ ῦ ΤΠΔΠΠΘΥ 
ἔἴτοπι ΔΩΥ οἴμεγ σᾶι58ὲ. Τὸ οδ]εοῖ ἴο ἴπ658 
Ρτοι Ὀ[ἰοπ5 45 οὐνϊου 5 1ῃ {ποηβεῖϊνε 5 δηὰ τη- 
ΠΟΟΘΘΒΑΙῪ ἰῃ 4 (ΟΝ γβίίδη σοπΊ ΠΥ ἰ5. ἴο 
ἔογγεῖ {πὲ Ἰον ἴοπε οὗ πιουδιυ ἴῃ Οτεείδη 
ΒΟΟΙΘΙΥ, ἰπ νΒΙΓἢ δυο 4115 σἀγγιθα {π||6 ΟΥ̓ 
ὯΟ τοργοόδοῇ. 

4. δὶ: οαυπ δοι..) ἴῃ Δη{Π 6515 ἴο {86 
Πουϑο οὗ Οοά, ν. ς. ὙΠῸ ϑυδπηδϑίοη δηά 
ἀεπηθδηοιτγ οὗ ἢ5 σ!] άγθη νν}}} Ὀ6 ἃ ργοοῦ οἵ ἢ15 
σΑρδοῖῖγ ἕο σονογηπιεηῖ, Ἰυδῖ ἃ5 1η6 σοπάιυςϊ 
οὗ 105 5οη5 πιαγκοά τἢς ἱποδραοῖῦ οὗ δῃ 
οἴμογν 56 ρΡίοιιβ δηὰ βοοά πιδῃ. " 

Θ. ποΐ α ποπ"το.] 1.6. ἃ τεοςοπῖ ςοηνετγί, 
ἘΟΓ ἴῃ οτάἀϊπδίίοη οἵ δυς] ἴπεγῸ νὰ ἢῸ 
ὨΘΟΘΘΘΙΥ, ἢ, 45. 15 ργοῦαῦϊο, ἴῃς Οοδροὶ μιδά 
Ὀθσσ Ῥγοδοπῃεα δἵ Ερἢεϑδιιβ [ῸΓ δῖ ἰεαδῖ ἴννεϊνα 
ΟΥ̓ 1! γῖθθη γϑᾶγϑ. 
ει μὸ «υἱ ῥγιάο  Ῥεγῆδρϑ, “οδδουτγεά, 

ὈϊΠ πάρ ὈΥ ὑγιής "ἢ ϑδοπὶς τη. γ, “ΒΝ ] ] πη, 
Ρυβοὰ υρ. πὲ νογά 15 οὗ κοιπεν δῖ 
ἀοιυδίι] πιεδηϊηρ. [π᾿ ΟἿἿ νοΎβίο ἰἴ 15 [Γ8ΔΠ5- 
ἰαϊοὰ “ργουά ἴῖ0 1 Τίπ. Υἱ. 4, ἀπα “δϊρἢ- 
τηϊηάεα " 1 2 1 1π|. 11]. 4. 

Ι, ΤΙΜΟΤΗΥ͂. [{1Π|. ἵν. 4--. 

7 Μογτεονεγ Βε τητιϑῖ ἢᾶνε ἃ ροοά 
Γεροῦῖ οἔ τῆεπὶ ψῃϊοἢ ἀγὲ νυτῃουΐ; 
Ιεβὲ δε (4]1] ἵἱπῖο σεργοδοἢ δηὰ ἴδε 
5δηᾶγε οἔ τῆε ἀεν!!. 

8 [,Κεννῖδε πὶ τῆς ἀελοοῃβ δέ 
στᾶνε, ποῖ ἀου δ] τοηρσιιοά, ποῖ ρίνεη ἴο 
ΠΊΌΓἢ ννῖης, ποῖ ρτεεᾶγ οὗ ΠΙτὴγ ἰαςτγε ; 

9 Ηοϊάϊηρ τῆς πιγϑβίεγυ οἔ τπὲ ἔλα 
ἴῃ ἃ ριιγα σοηπϑβςοίεηςα. 

δὲ εομάφρισια!οι οΥΓἹ ἰδὲ ἀφο! 1)}] ἸΤρατῆοτ 
Θχρ δίηϑ “ἴδ ἀεν}} " [Π6 δἰαπάογοεσ, 1.5. δἰαῃ- 
ἄφτοιι5 πιὸπ ; οΟἴποιβ, 45 Μίοσββμειπι, σδί πη» 
πἰαῖοτβ. Βυῖ [15 15 ἀραϊηϑδὲ ἴΠ6 Δηδίορυ οὗ 
δογιρίυτγο, ἴπ ἈΚ ΠΙςἢ ἴῃς διώϑολος 15 ἴῃς δριπ- 
τυ] Ροννοῦ οἵ ον}. Βυῖ 5 “τῆς σοηαεπιπδίίοῃ 
οὗ τῆς ἄδν}} " (δαὶ ννῖςἢ ἴῃς ἄν} Πορδ5 ΟΥὉ 
σδι1565} οὐ τῇσι ἢ! οἢ Π6 Πδ5 ἰησασγοὰ Σ Τδα 
[ΟΥΠΊΕΓ 56 η56 5 σῃιρρογίεαά ὈΥ ἴῃ πγαιηπλδίιοδὶ 
Αῇπηϊν οὗ ν. 7, ὙΠ ΟΓῈ “ἴῃς 5πᾶγὲ οὗ ἴπὸ ἀθν}} 
15. “τῆ6 δῆδγε ἢ ἢ ἴῃς 6 ν}}} ἰαγϑ:" δαΐῖ ἴδε 
ἄθν}} 15 πόνοτ γοργοβοηῖθα ἃ5 Ἰυά σὴν οΥ ςοῆ- 
ἀεπιηίηρ, ΒΓ ἢ 5 ἴδ6 οἷος οὗ Οοά αἰοῃε. 
ΦΝΟΩ δπὶπὶ Ἰυάϊοδῖ, 56 Ἰυαϊοδῖιγ, ϑαγ5 
Βειμοὶ. Μοβὲ φργοῦδοϊν “τῆς Τοοπάειπηδίιοη 
οὔ 1Πὸ ἀδν}} "15 παῖ ᾿ηΐο Ὡς ἢ {πὲ ἀεν (ς]}]. 
Το Ραάββαρο ἴπθη νψόου]ά 5σεεπὶ ἴο πιᾶκο ῥπάδ 
186 σδι5ὲ οὗ τῆς 8]] οὗ δαΐδῃ. 

7. λίογεουεγ. Νοῖ Οἱ οὐρῇ ἢς ποῖ ἴο 6 
ἃ τοςθηῖ σοηγνετῖ, οὗ ψἤοσι {16 σαπ 6 Κηοντ 
δνθη τη τῆς ΟΒυγοῖ, δυῖ 4150 " ἢς πιυκῖ 
μαν ἃ βοοά τεροτῖ ἔγοια πεῖ ὑπο ἢ ἅγὰ 
ψποι.᾽ 

ἰεσὶ δὲ 741} ἐπίο γεῤγοας. ἘΛΊΠοτσ ἔγοπι ἴποϑα 
ἢ 1η οὐ τοπὶ ἴπο5ὲ τοι ἴῃς ΟΠΌγςΟΝ. 

αμπά ἐδὲ “παγέ οΥΚΓ;. ἐδεὲ ἀε  ἘΡΘΟΙΔΙΥ 
ΡΕΥΠαρδ, ἴπῸ τειηρίδιοη ἴο τες θβϑῆθϑβ, οὐ 
Θνθἢ δροϑίδϑυ, νγῆθῃ ἃ τη] ηἰϑῖοσ, ἀπά ραγίςυ- 
ἸΑγὶν ἃ τοσθπῖ Ἴσοηνετί, ἴῃ {ΠῸ ἢγϑῖ ἀγάουσ οὗ 
ἢϊ5 Ζϑαὶ, πη 5 Ὠϊ πιο δὴ οδ]εςὶ οἵ 5ιιδρίςοῃ 
δηα τοργοδοῆ. 

8. ὅε6 ποῖδ οὐ Ποδοοῦβ δὲ ἰδὲ εηά οὗ 
σδαρῖογ. 

ἀομόίείοηισμεά. ϑαγὴρ οὴς {πὶπρ ἴο οπὲ 
ΤΏΔΏ, ΔηΟΥΠΟΥ ἴο Δηοῖποσ. ὙΤΠροὐοτεῖ. 

ποὶ σγεσάγ οΥ ίεδγ ἱμεγε Τῆς δάπιπισίγδ- 
το οὔ της αἰτι5 οὗ ἴῃς Οδυτςοῇ, ἴοσ ννπιοὴ τΠ6 
ΟΥΓάοσ οἵ [)όδοοπβ ν 8 ΟΥ̓ ΡΊΠΑΙΥ ᾿πϑιτιζεά, 
υγᾺ5 5[1}} οὴς οὗ [15 ργίπεοιραὶ ἀυἴ|ε5: ἤθπος 
τῆς ὀϑρεςῖαὶ ΠΟΟ σϑΥ οὗ ἔγεεάοπι ἴγοπι σονεῖ- 
ΟἸ5Πη655 δηᾶ οὗ ΠοῃεβίΥ ἴῃ ΠΊΟΠΕΥ πλδίζοῦβ, 25 ἃ 
441Ποφἴ!οη. 

9. Ηοίάϊησ δὲ »ρρ}γσ τ οΓ ἐδε γα.) “ΤΉΡΣΙΓ 
λι1} 5. πηγνϑΐοτγ :᾿ πανηρ ἰμεῖγ ΒΟ ο τη ἴπε 
τενθδίοὰ φόβϑροὶ Τοπίαιηδά, 45 1ἴ ψΈγε, ἴῃ ἃ 
ΡυΓα,. σΟΠΒΟΙΘησο," ἃ Πεαγῖ οὗ ἱηίεγγιν δηά 
Ρυγιῖγ. Α πιγϑδίοσυ 18 ἴῃμδῖ ννῃϊςῃ, ὑπκποννῃ 
ΟΥἸΩΟΟΠΊΡΓ ΠΟ Ώ51016 ῬΓΟΥΟ ΒΥ, ἢ45 ἢονν Ὀθοη 



-- το--τ3.} 

Ιο Αμπᾶ ἴες τθθ6 αἷοο ἢτβὲ 6 
Ρτονεά ; τῆδη ἰεῖ τῆεπὶ 86 τῆε οὔτε 
οὗ ἃ ἄδδοοη, δείηρ Τϑεπά ὈΪδπη δ ε58. 

Ι1 ἔνεοη 80 γι ἐδπεὶγ γγῖίνες ὁέ 
ῦτανε, ποῖ βἰαπάξγεγβ, βοῦεγ, ἐδ δι] 
ἴῃ 8}} τῃϊηρ8. 

12 [οἴ τῆς ἀδφασοῃς δε τῆς ἢιι5- 
ἀαυτυσισα πω αν ἀρ οτουπασετστος τατον υμτικτ:----ὕ.ὄςὄὕ-΄ῦὖῦὉ0Ὁ0Ὁ0ὕὕὕὕὕὕὕ.ὦὦὕὕὄὕὕὕ..-ὄὄὄὄ.....--...-.-.ς.-..-.-. Ἀἠ5β..͵......-.  -..... ὕὺὕ...........θὖῦ50..ὕ....-΄΄ὦὖ΄ὃἣ,ὕῺ9αἪ 

τονθα] θα ; ἀπ ἤθη σονρδὶθὰ, τ μ48 ὈΘΟΟΠῚΘ 
πε οδ]εςῖ οὗ ἔλἢ. 

10. “πώ ἰεἰ ἐδειε αἶτο {τε δὲ ῥγουεά. Ἐνθη 
νν ΘΠ (ΠΥ 5θοπὶ ἴο Ὀ6 ἴ}5 4} Π6 4 ; ΡΕΓΠΑΡ5 
ΌΥ εἰνίηρ ἴπΠ6 ρεορὶὲ ορροσζιιηι168 οὗ ἐΧρ 6 55- 
ἴῃ {ΠΕῸΙΓ ΟΡ πο, 85 15 ἄοῃθ ἰῇ ΟΥ̓ “ἔὈΓΠῚ 
δηά πιάπηεῖ οὗ τηακίηρ Ποδοοηβ," ΟΥ̓ ἴΠ6 ῥσδ- 
νἱου 5 ΠΟΌ δ ρίνοη ἴη σΠυτΟἢ σΔ] δα τῃ6 οἱ φιώς, 
δηᾳᾷ ὉΥ {πὸ ᾿πιογγοραῖϊοη ἴο ἴ 6 σοπρτορδίίοη 
δῖ (ἢῆς Ὀορίπηϊηρ οὗ ἴῃς Οταϊηδίοη βογνὶςδ. 

ῥείησ Μοισιά ὀίανιείε..1ὺ “ἸῈ (ΠΟΥ πᾶνε πὸ 
σδαγρα Ὀγοιρῆῃϊ ἀραϊηϑῖ ἴἤστη." 

11. Ευεπ “ο »παὶ ἐῤεὶγ «υἱυε5.ἢ ἈδῖδΒοΓ, 
ὝοΟΙΘΩ [ΟΥΓ ΨΙΥΘ8Β] τὰπιδῖ ἴῃ 11 }κ9 ζὰ 8. ΠΣ 9 Σ. 
Τῆς Οτοοκ πὰ5 ΠῸ ἅγΓῈς0]6. [ἴ 15 νοῦν ἀπ ῇ- 
οὐ] ἴο ἀεϊογπγπο νυ ΠΟΥ ὈΥ “΄ ννοσλθι ἢ ννὸ 
ΓΘ ἴο ιιηὐογοίδηἀ ἀομοοηθδθθθ ἃ5 Δ ΟΥ̓ΟΥ͂, 
ΟΥ ἴπε νυν οἵ ἀθᾷοοῆβ. ἔοσύ ἴδε ἢγϑῖ, τ 
5. ἀγρυρά, {παῖ 1 15 ποῖ ᾿Πἰκεὶγ τπαὶ 81. ὕδι], 
ἴὴ 5 εἰϊγεοίίοη5 ἴο Τιμποῖμυ, ὑοῦ οτηῖξ 
411} τπιθπίίοη οὗ δῃ ογάθυγ ννῃϊοῖ, ἴῃ ἴῃς σᾶ56 
οὗ Ρῃαῦθ, ἀρροιγβ ἴο πᾶν οχίβῖοα αἵ Ἰθαβῖ 
αἴ (δησῆγρα; παῖ {π6 Ἔχργοδϑίοη, “τη [ἰκ6 
ΤΑΔΏΠΟΥ," Ὠ45 }ιι51 Ὀοίοτο, ν. 8, ἰηἰγτοάιιςοἀ ἴΠ6 
τηθηςίοη οὗ ἃ πὸνν οἷος; παῖ ἴδε αι! ῆσα- 
τΙοΠ5 γοαιυ γε ᾿πο]άς ΠῸ δρθοῖαὶ τοίογοηςθ ἴο 
ἀοπηόσίις ἀυτὸ5.: ἀπά (Παῖ τὴ [6 ςᾶ56 οὗ [πὸ 
ὈΙ5ΒΟΡρ5, δἰ[ποιμ}λ “ Πυπθαηάθ οὗ οἠς νυ ξ," 
[86 4ι 4] Ποφιίοη5 οὗ ἐῤεὶν ννῖνε5 ἀγὸ ποῖ δ ἀρὰ 
ο. Οὐ ἴπο οἵἴπογ μδηά, [6 ονιάθηςο ἔογ ἴῃ 6 
εχίδίθησε οὗ ἀῃ οτάοσ οἵ ᾿όδοοποββοβ δὲ [Πἰ5 
ΘΑΓΙΥ ἀαίς ἰ5 ἔωγ ἔγοπι οἰοαγ; ἴδ στηοηζίοη οὗ 
ἴχεϑθε “" ννοπηθη " 1ἢὴ ἴπ6 πηιάϑὶ οἵ -- ποῖ αβουτ--- 
ἴῃς αι! ποτίοη5. ἔοσγ ἴῃ6 οἶος οὐ ἐθῆςοῃ, 
Β66Π|5 ἴο Ροϊηῖ ἴο “Τῆς ἀθηοοηθ᾽ νῖνο 5 νῆοδο 
σμαγαςῖεσ νοι] 6 πηδῖογια] το {ποὶγ ἢι5- 
Ὀδης5᾽ {|ἴπ055, γαῖθου ἋΠ1ὴ ἴο εἐξαςοποβθοβ 
ἀποοηποοῖϊοὶ ἢ πεῖ; δπὰ [ἴ 15. ργοῦθὶὸ 
(Παῖ τῆς ψνῖνο5. οἵ ἀδαοοηβ νποϑε οἤϊοο σοη- 
ἰδιηοὰ πιο πΊοτὲ οὗ ἴῃς ἰαγ εἰοπιθηῖ τῃδλη 
(δι οὗ ἴῃ Ὀίδπορ, νοι] θ6 πλοσγὸ ἀσϑοςϊαϊοα 
στ τμοπὶ ἴῃ τῇς Γ νογΚ, δϑϑιδίϊη σ ̓Πὸ πὶ ὁϑρὸ- 
ΟἸ4}}Υ ᾿η τῆς εἰἰδι τ δυτοη οὗ αἰπιθ. Απὰ ΠΕ τ 
8ιοι ἃ ἀρροδγ ἰῃαῖ 4 οἶ455 οἵ ἔεπηαΐθ Πλ1Π|ϑῖο ϑ 
5. ἱπάἀϊο το ΟΥ τὸ (αϊαϊοσιθ. οὗ Δ Ίάονν5 
τιθπτοηος ἴῃ ν. 9, 1 θεςογηρθβ αἵ ἰοαϑῖ ργοῦομὶς 
πδῖ ““ννοπηθη ἦ πε 5 ἴο θὲ υπάογοιοοα, οὗ 
[6 Δ ἴν65 οὗ ᾿ϑεδοοῃβ. 

σἰαπάογογ.} ῬΟΒΒΙΘΙΥ 85 δοίης [ἢ6 ΠΊΟΥΘ 
ςοπηπιοη ἔδυϊς ἴῃ ννοηρῃ, 845 ἴπ6 “ἀἄουδ]ο 
[οηξιιο ἢ ἴὴ πιεη. " 

Ι, ΤΙΜΟΊΤΗΥ. 11]. 

δαηάς οὗ οης ψ]ξε, τυ] ὴρ τΠεῖγ ςἢ}]- 
ἄγει δηὰ τῃεῖγ ον Ὠοιιβ568 ννε]]. 

12 Εογ ἴπὸγ τῇῃᾶῖ ἤᾶνε 
οἷῆςε οὗ ἃ ἀεδοοῃ νγε]}] ρυγομαβα ἴο 
τη πΊβεῖνεβ ἃ ροοά ἀερστγθα, δηα ργεδῖ 
Ὀοϊάπεββ ἰπθ ἴδε ἕμτἢ νης ἢ ἰ8. ἴῃ 
(ἸἼἬγίβε [6 518. 

12. ὅ6ε νΥ. 2, 4. 

18. Γογἢ 1. ἴπεθοα φιλὶ) βοαῖίοηβ ἄγε ὨΙΡΉ, 
δηά οἰμμῃϊ ἴο δὲ 80, “ἴοσγ ἴἢοϑε νν ποὺ δᾶνθ 
βοσνοὰ [Π6 οἷος οὗ )ϑεδοοηβ ννο}}," ἄς. 

ϑυγοβασε Ιο ἐῤεονισείυεα, Θ᾽. ὙΒὲ ἱηΐεγ- 
Ῥτοίδιίοηβ οὗ {Π15 σοηιγονεγίοα ρᾶϑϑασε ἃΓ6 
ἴῃ (Π6 πιαίῃ ἵννο, οἴ γ οὗ ννῃιο τδὺ Ὀ6 
ἄτγαννῃ ἔτοπι ἴῃς Οτόοκ ννογὰ ϑαθμός, πιόδλη- 
ἰῃς ΟΠΟΓ ἃ δἴορ οὐ δἴαὶγ ὉΥῪ ὑπο ἴο 
Δϑοθηά, ΟΣ ἃ “ ἄθρτεθὸ οὔ 516Ρ" διϊαϊπεά, 
Ι. Α διμῆ ρίαςε ἴῃ Οοά δ ἕδνουσ, εἴ ποῦ τη 
(Πϊ5 ννου]α ογ 'π ἴῃς ννογ]ά ἴο σοπΊε, ἰο ΠΟΥ 
ἢ της ρυιν ρα οὗ σοπληρ ὈΟΙΪγ το Ηἰπὶ 
(Η-ςὉ. ἰἴχ. το; ἔρῃ. Η. 12) ἰπ τῆς ἐμῇ 
ννΠΙΟΣ 15 πη ΟΠ γδὲ [ὁ508. 2. ἃ ΒΙρῃ Ροβίοη 
ἰὴ ἴπε ΟΠυγοἢ ἴῃ ἴῃς ἐβεπιδίϊοη οὗ 115 πλθπὶ- 
Ὀογβ, απ, ρουῃδρϑ, ΟΥ̓ ργοπιοίϊοη ἴο 16 βιιρε- 
ΤΊΟΥ Ογάργϑ, ᾿ομθῖμοῦ νυν ρτοαῖ οϊπο55. ΟΤ 
[τοράοπι οὗ Ξβρεθςῇ, 45 ἃ πλιηἰϑῖου δηα ργολο 6 Γ 
ἰπ τη ἢ οὗ ΟΠ γϑι [65118. 115 ὀἐχρίαπαίίοη 
ΤᾺΔΥ δὲ {ΠΠπδιγαῖοα Ὀγ τὲ ρΡοϑδίτιοη ποῖ ὉΥ 
ΡμΠΡ ῥέε 1)εαεον, ἃ5 ἃ Ὠοποιιγθὰ τἉΙΠΙ5[οΓ 
δὰ ἃ Ὀοϊά δηὰ ϑιισσθβϑϑίμὶ ργόδομογ οὗ ἴΠ6 
Οὐοϑροὶ. (ἀοῖβ νὶ. 5, νἱ!. 5-τ-4ο, χχί. 8, 9.) 
ὙὝΠΟΓΟ 4τὸ ΠῸ ἴΓαςοβ ἰηἀθθι, τη ἴῃς {ἰπ|65 οὗ τὴ 8 
ΑΡροβίϊθβ, οὐ ἰπ ἴῃ ρυϊπητῖνε Βαγοι, οὗ 115 ΔΊ] - 
Ὠἰδῖογβ ραϑϑίηρ ᾿πγοιιρὴ ἴΠ6 γταᾶς οὗ Ἰλοδοοῦβ 
ἴο ἴῃ ογάοσ οἵ Ῥτοϑυγίογα τπουρῃ τ ψουὰ 
ὈῊ ἀϊβῆουε ἴο ῥγοόον ἴαΐῖ διὸ ἃ δὲ 0 ννὰϑ 
ΠδνοΡ ἰάκοη ἴπθη, 85 ἴ νγὰ5 ὑπάοιυίθα!ν ποῖ 
Ἰοηρ ἀβογνναγάβ. ὙΠῈ ργάγοῦ ἴῃ {πε (Δοπδε. 
Αροβῖ. (δ. ντ. ς. χυῆϊ; ᾿ναδῦς, νοὶ. 1. Ρ. 
4ς0) 566 πὶ5 ἴο αν Ὀδθη ἐγαπηχθὰ οἡ 81. Ρδιι}5 
ννογάϑβ γδῖμοσ ἰη ἴῃ ϑθῆβε οὗ ργομπιοΐίοη ἴο ἃ 
Ὠἰσἢ οβῆςο. δὸ ἙΠγγϑβοβῖ, Τ᾿ ὨΘορηγ οι. ΤῊΘ 
ννογὰ “ἀουγοο, βαθμός, σλπὶδ ἴο 51:.: ΠῚ 8η 
ογάογ ἴῃ ἴῃς ΜιΙηϊδῖγΥ. ἴῃ ΟὟΥΓ Οτγάϊηλ] νὰ 
ῬΓΑΥ ἴογ ἴπὸ ΠΟΥ ογάφϊποά 1) οιςοη5. {παῖ 
{ΠΟΥ “ πιᾶγ 50 νν 0}} Ὀέμανς {Ποπηβοϊνοθ ἴῃ [ἢ 15 
ἱπίουου οἰἥσε {πὰ ΠΟῪ πᾶν Ὀὲ ἔοιη ΜΝ ΟΣΤἢΥ 
ἴο 6 οαἰοὰ υὑπτὸ (π6 ἰσΠΟΥ πη ΠΙσ[ ΓΙ 5 ̓η (ἢ 6 
Οπαγοῖῦ." [ΕΒ 6 οδ]οοϊεά τπαῖ {πὸ ΔΡοβῖὶα 
νοῦ] ποῖ παν δεῖ Ὀοίογε 1λεδοοηϑβ 50 ἰὸν ἃ 
ταοῖϊνο ἴο βοῦν ψ  }}, 1 πλὰγ ὃς το ρ] θα, {παῖ 
ἢδ6 [5 αἰτοδν βδροκὸη οὗ δος ἢ ἃ ἀθ 5): ἃ5 
Ἰδιιάμθ, ν. ας ταὶ {πὸ Ῥυϊεβίμοοά ὑγοιρῃϊ 
ἢ τἴ, αἵ τὰ τπτὸ, ἰάθοιγ δηὰ ΡΟΓΙ] 517] πιοτὸ 
1π4η Ποποιγ: πα παῖ ὀνοη Ἰοννογ πιοῖϊ 68, 
80 ἰοη Ὧἃ5 ἴπον ἂῦϑὸ βιδογάϊηδῖο δηὰ Κορῖ ἴῃ 
{ποῖτ ἀϊὸ ρίασθ, ἀγὸ οΥΘ γεςοχηϊβο ἴῃ {πε 
τογα εν οἵ τῃς ΟΟ5ρ6]. 

566. Νοῖο αἵ εηὐ οἵ {πὲ οἰιαρίεγ. 
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ἱμοοὰ τῆς ἰῶτ, πὶ 
μἰς ον. 
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14 ΤΠ εβ6 [Πηρβ νντῖτε 1 πηῖο τῆ εε, 
Πορίηρ ἴο σοπια πηῖο ἴῃ66 5ῃογγ: 

Ις Βυῖ! 1 ταῦτ ἰοηρ, τῆδῖ τμοιὶ 
πηᾶνγοθῖ Κπὸνν πον ἴπου οὐρἢῖαεβῖ ἴο 
Ὀεμανε τῆ γϑβεϊ ἴῃ τῆς μουϑε οὗ σού, 
ὙΠ ΙΓ ἢ ἰ5 πε σῃυγοῇ οὔτε ᾿ἰνίηρ (οά, 

! ον, σέαγ. τἢ6 ρΡΠΠ14Γ δηα 'ρστομπά οὗἉ τΠς {τι ἢ. 

14, Τρεῖς ἐῤίησ« ἡ Τῆς ἐογοροίηρ αἶγεο- 
Ὀορῃσ 1 υτῖο υηΐο ἴπδε, ΔΙ που 1 πορεὲ ἴο 
σοί! 6 τἰπῖο [66 ΤΑΠΟΓ 5οοη, τάχιον ; ΒΟΟΠΘΥ͂, 
ῬΟγὮΔρΒ, ἴδῃ ἴΠ 686 ἀθίδι θα ἰησίσΓ στ] οἢ5 παρ ῆΐ 
Ἰοδά τπθ6 ἴο βδίρροβε; Ὀυῖϊ 1 ντιῖε τπαῖ 161 
5ῃοιϊα ἴαττυ, ἄς. 

15. «αυδίεῦ ..Ὶ ἘΔΊΠΟΥ, ΙπαϑπιποὉ 88 ἱΐ 
ἦν : ἀηὰ {πεγοΐογε ΠΟΙῪ στουηά. 

ἐῤε υὶπσ Οοά.] Νὸο [1{6]655 ἴάοἱ, κὸ τῆς 
Ὀιαμα οὗ ἔρβοϑυβ, ννἤοϑθο “ ἤουδε" ννᾶβ [86 
σδΙοΕ ογπαπιεηῖ οὗ [86 οἰἵγ ἀηὰ οἠς οὗ 
1ῃ6 ννοπάογϑ οὗ ἴῃς ννογ]ά. 

ἀτγομπί.)] ἘδΊΠΟΥ, θα δθιλθδζ. 

ἐδε ραν ἀπά σγοιμά 97 ἐῥὲ γι. ὌΠόβθα 
ννογά5. ἤᾶνε Ὀδθη Ἰοϊηθα ἴο ἴΠ6 ηοχῖ εἴἶδιιβθ, ἃ 
{}1-5σἴορ θείηρ ρἰδοεὰ αἱ “" σοά " ὃὈγ ἔριϑοο- 
Ρίιι5, δίοσβμείπι, Βοηροῖ, ἀπά οἵπογ Ῥγοϊοϑίδηϊς 
σοπηηθηϊαζογσθ, ἴπ 115 τηδ Κίπρ “ [6 Τηγϑίεγυ οὗ 
ξοά]ηθ55 "ὁ τῃ6 “ ΡΠΠ|ὰγ οὗ {π6 {γτ," Νοῖδιηρ, 
ΡγοΟῦΔΟΙΥ, δι [6 τόσοι! ἔτοπῃ [πὸ ὑπάτι6 σῖ ΓΟ 55 
ἰδιὰ οἡ ἴπ6 ρᾶβϑασὸ ὃν ἴπ6 σπυσγοῦ οὗ Κοπλθ 
σου!]ά πᾶν ἀγίνεη ἴἢδπὶ ἴο 8η ἱπίογργοίδτίοη 
ΜΏΙΘΝ, 1Γ ποῖ μοϑίξνοῖν Ὀπρταμηπιδίοαὶ, 5 
5 ΠΣ ΑΓ Πάγβ, οὔϑοιγο, δηά ἔθ ]θ. ΟΥΒοΥΚ 
ΓΟΙογ [Π6 ψογάβ ἴο “ΓΙΠλοΙΉΥ, “45 θείην γόοις 
5801 16 ρηΠαγ οὐ 186 {τι ἢ, σοπιραγημ ΟΔὶ. 
"1. ο;: διιῖ [Π1|5 τηθαπηρ σοι] βοάγοοὶν ὃς 
θογηθ Ὀγ ἴπε Οσοοκ, δπὰ 15 ᾿{π|Ὲ ἴῃ ΒΔΙΤΊΟΠΥ͂ 
ψ ἢ τη οοηΐοχῖ. ὙΠῸ ΟΠ γος 15 [6 Ρ1ᾺΓ 
δηκὶ Ὀδαβοσλοηῖ οὗ ἴδε {τιῖῃ, Βοοδιβὸ ἰΐ 5115- 
(Δ Π5 1ἴ, 45 (δίνη δαγ5, ΌΥ πιαϊκίηρ ἃ Κπονη 
ὉΥ ἰἴ5 ργοδοῃίηῃν, ΕΥ̓ ργοβογνίηρ ἴἴ πηπλιἘΠδἴρά 
δηά ρΡιιγθ, ἀπά ΟΥ̓ [Γδησπλ τη ρ 1 ἴο ροβίογγ. 
80. ΟἿΓ Τννοηίοῖῃ Αστὶο]ο ςα}}5 τὴ ΟΒυγοῖ 
“(4 νυ] Π6558 Δηα ἃ ζερβεν οὗ Ηοὶγ ὟΝ γι." 

16. “54 «υἱλδῥδομέ εοπίγουεγιγ.) ΟΟὨ ΤθΒδθ 
δτοσλῖ 15 ἴπὸ {γυτἢ οὗ ψ ῃῖςἢ ἴπὲ ΟΒαγοῖ 15 ἴΠ6 
ῬΠΠΑΓ πὰ δαϑοπιοπί, [μὰ γονθαὶθα ἐοοίτιης οὗ 
(86 [Πολγηδίίοη. 

σγέαὶ ἰς ἐδ ηγΟΟΓ ΟΥΓΓ χοάϊπε..ἢ ὙΠΟ 
γυΐμ, ὑπκηόννῃ Ὀοίογο, θαϊ πονν γονοαϊθα, “ οὗ 
βού! πο55, οὐ ἴπ6 [λινίηο ᾿ἴἶὸ: ΤῆΘ ὅϑοῃ οὗ 
Οοά ὑεςοχηίηρ ἴπε δοιῖῖ οὗ πιδῃ θοῖην ἴῃ ΘΝΘΓΥῪ 
56η56. ἴΠ6 5οἷθὸ οδιιδὸ οὗ 1ῃὴ6 ϑοῃβ οὗ τῆθη ὃε- 
(οιηΐηρ ἴῃ 5οη5 οἵ σοά. (ἰοπιράᾶγο (οὶ. 1. 
27, “1Π|5 ᾿ηγϑίοσΥ. . . ΒΟ. 15 (ἸΝγιδῖ ἴα 
γοιι, ἴπ Βορὼ οὗ μ]ογυ.» 

Οσρά.) ΜΆο, νοἢ ἰ5 πον ροπογαν δά- 
τηϊϊτεὰἀ ἴο ὕὸ ἴπς ἴγιῃρ τοδάϊηρ ; ποῖ “" σοα " 
ΠΟΙ “νἢ]ς]." ὅθ. Νοῖς δὶ εοπὰ οἵ ἴδ6 
σδαρῖεγ. 

Ι, ΤΙΜΟΤΗΥ. 11]. [ν. 14---τό. 

16 Απὰά ννυἱτϊλουξ σομγονογθυ ργεαῖ 
ἰδ ἴπ6 Πλγϑίῖειυ οὐ ροαϊπεβ5 : (ὑὐοά 
ὙὙὰβ τηληϊΐεβὲ ἰῃ τῆς ἤκσϑῃ, [{ι|51|- 
πεὰά ἱπ τῆς δρίτ, 58εεη οὗ δηρεῖβ, 
ργεδοπεὰ υὑπῖο τῆε (Φεπτ]ε5, Ὀε]ϊενεά 
οη ἰπ τς νοῦ, τεσεϊνεὰ ἃρ ἰηῖο 
βίο υγ. 

ΤΠ “τηγδίογυ οὗ βοα]πεβα" δεηρς νψεὶ] 
Κποννὴ ἴο δε 86 τονθδίοαὰ τσ οὗ δὲ 1π- 
σλγηδλίοη οἵ [ἢ6 δοη οὗ σοά, ἴῃς ν' ογὰά πιδάδ 
ἤόβῃ, 16 Αροϑβίϊθ, σοηϑίγιςσζηρ Π5 Ἰδηξιδες 
ἔγοσῃ ἴῃς {δουρῃϊ ᾿η 8 ταϊπά, ταῖθοῦ ἴμλπ 
ἴτοπὶ ἴῃς δεΐιιαὶ ννογάβ ι5ϑὰ, ξἕοδϑ οἡ νι {86 
ῬΕΙΒΟΏΔΙ ργοῆοιη. [ἴῃ ἃ ϑβοιηενδῖ 5: ΠΪΔΓ 
τ ΔΏΏΕΓΣ, ἰῃ {πε Ερίβῖ]6Ὲ ἴο πε (ο]οββίδηβ, με 
..568 “ΤΥ ΘΟ τ 10 δρροϑιϊίοη ἢ ΟἩγίοῖ; 
“ (ῃ15 ΤηΥϑίεσυ ἀπιοηρ ἴπε επί 165, ΙΓ ἢ ἰ8 
ΟἸγβὲ ἴῃ γου," 1. 27; “186 τηγϑίεσυ οἵ Οοά, 
ὄνθὴ ΟἸ σιβϑῖ,᾿" ἢ. 2, 55} ΠΊΙΠ, 85 15 πιοδί ρῥγοὸ- 
Ὀαθ]ς, τὴ σοιτοοῖ τοδάϊηρσ ἴο ὃς τοῦ μυστη- 
ρίου τοῦ Θεοῦ, Χριστοῦ. ΤῊΘ ν οΪε ρλ55- 
ἅδ6, ΜΜΠΙΓΝ 15 γῆν της] δηά ἔ8}15 ἱπῖο ἴπγθὸ 
ἰπηδ, οὗ δηιςμοϑοβ, Ὀεδῖβ βϑἴγοηςξ τρλγκβ οὗ 

ἱπρ ἃ αυοϊδιϊοη ἔτοιι ἃ Ῥγίπλῖνε ΠΥΤΊΏ 
(45 ΕΡΡ᾿. ν. 14) οὐΓ᾽ ἃ Ἴσοηξοδβδίοη οὗ ἢ (ΒΡ. 
ΒΠΠςοῖ). 1 50, ἴἴ ννὰ8 ὨδΟΟϑβΑσΥ ἴο ρᾶ55 ἴο 
[Π6 Ρϑγβοηδὶ ῬΡγοποιῃ ἰπ ογάεγ ἴο ὑτίηρ ἴῃ 186 
αιυοίατίοη. 

«υα. »ιαρο} ἐπ ἐδὲ ἥἔε: 0. Ἐδῖδοσ, ἃ5 ἴπ 
(Π6 πηαΓμΊη, δ ϊζοθίθα: νγὰ5 ᾿πῃοαγηδῖο, δπὰ 
{πογοΐίοσε δὰ ἃ ργϑνίοιιβ ὀχιδίεηςο, ἴῃ ΒΓ ἢ 
Ης ννᾶβ ποῖ ἱησδαγῃδῖθ, Οἵ. [οῇπ ᾿. 1, τᾷ; 
1 [οῇπ ἰ. ᾿, 2, “ΤΒε 1.6 ννᾶ5. πηδηϊξοϑίοα, 
δη νὰ ἤδνε δθθὴ 1ἴ.᾿ 

"πε 4. Βαῖ τΒουρῇ τμ5 τηδάο πιδῃ, Ης 
ν 85 δῃοννῃ δηὰά ρτγονεά ἴο ὃς ι5ῖ (εἴ. Μαϊί. 
ΧΙ. 19, “ νυ]ϑάοπι ἰ5 }πι5Ὲ1Ε ἃ οὗἩ ΠΟΥ μη] άγεη ἢ, 
ἴο 6 ρεγίοςευ τἱρῃΐθοιϑ, ἃ5 πὸ οἴβεσ τδῃ 
βίποθ ἴῃς ΕΔ}} Ἔἐνθσ [85 Ὀδεῃ. 

ἐπ 1δε ϑρίγ!. 1. ΒΥ ΤΑΔΩΥ͂ οὗ ἴΠ6 ΘΑ 
σοϊητλοηίδίογθ, “"δρί τ, ἤθη ορροβεά ἴο 
ἦ1ῃ6 βεδἢ," ἴῃ (Π6 ςα5ὸ οὗὨ οἷ], ογά (45 ἴἢ 
ἔοι. 1. 4; Ηθοῦ. ἰχ. 14:1 Ῥροῖογ ε]. 18}, ἰ5 
ΘΧρ απθά ἴο Ρὲ Ηἰ5 αἴνιης παΐυγε. Βυϊῖ 1ἢ]5 
ΘΧρίδηδίίοη οἂπ ἤαγαΐγ πᾶν ρίδοθ ἤεγα; 48 
1ἴἴ ἰ5 'ηὴ Ηἰβ δυπιδη πᾶίιγο, Ὀδοδιθο Ηδ ν ἂς 
(ΓΌΪΥ πιδη, ἴΠδὲ 11 νγὰβ πϑοήζυ] ἕοσ Ηἰπι ἴο 6 
Ργονθὰ τιβῃίθουβ. 2. Οἴδεγα ἴᾶκοὸ ἴδε ϑριγὶϊ 
ἴο δὲ ἴῃ ΗοΙΪγ ϑρίγιϊ, νι ἢ ννὰ5. μίνεη ἴο 
Ηἰπι ντπουῖ πιϑάδιγα ( [πη π᾿. 14), ψ ηςοἢ 
απο θὉροὸπ Ἡπη δηκ πηδηϊ οι Ηΐπὶ ἴο ὃς 
(ῃ6 (ΟὨγιϑὶ αἱ Ηἰβ Ὀδαρί5πι, ἰεὰ Ηἰπὶ ἴο Η!5 
τορι οΠ, ἀπά γαϊθοὰ Ηἰΐπὶ οπὶ ἴπς ἀδαά 
(Άοπι. ἱ. 3,4). 3. Βιιῖ “ 5ριγιῖ," 25. υϑεὰ ΌΥ 
δῖ. Ρδὺ] ἴῃ ΔπΕ{Ππε5ὶ5 ἴο βοῇ, πηεδῃ5 τι5114}}7 
(Π6 ΠΙΡ ΠΕΣ ΟΥ̓ δριγιῖιιαὶ ραγῖ οὗ πιδῃ 5 Ὀείηρ, 
ὙΥΏΙΟΒ Πὸ ἢᾶ5 ΟΥ̓ΘΥ ἂπὰ ἂῦονθ ἴῃ ἤοβῇ, σάρξ, 
Δηά [Πὸ δηϊπιαὶ οι], ψυχή, Δηὰ ἴη ΜΠ ΙΟΝ, 
ννμθη διάθα ὃγ Οοὐ 5 ϑριγιῖ-- [μαϊ δριγιῖ νυ δι οΒ 



Ι. ΤΙΜΟΊΤΗΥ͂. 111. 

“ γῇ] Ὡ ββοῖἢ ἢ Οὐγ ϑρί γι " (Κ οτι. νυ}. 16) 
-- [ᾺἈΚε65. ρίδοθ 4}} πλοσαὶ δεϊίοη, τῇς πηοίϊνοϑ, 
ἀδίγοβ, δηὰ ἢαῦιῖ8 οὗ νἱτῖιθ δηά μοϊϊηθθθ. [ἢ 
(015 βρί γί] ρατγί, τ[Βθη, οὗ ἴῆ6 ἡδΐζυγο νυ] ἢ 
Ης πιὰ δεϑυπιεά, δηὰ ννῆϊο ἰπ Ηἰἷπὶ ννᾶϑ 
ὑπο ἴο ΗΙ5 Ὠινίης πδίυσο, ννᾶ8 {Π6 ἰπολγς 
ῃαῖς Νν ογά, “75:6, --Ὀγονοά, δηᾷ δοίζηον- 
Ἰεάροα, ποῖν ποϊδηάιηρ Ηἰ5 ἴσο τηδπημοοά, 
ἴο δε ΡΕΓΕΓΙΥ }ι51 δηὰ ΠΟΙ. “ΝΕΥΘΙ πηδῃ 
βΒράκθ {|κὸ (815 τηδη,᾿" καἱάὰ (ῃ6 οἤίοογβ οὗ Η 8 
Θηοηΐε5 ( [οδη Υἱῖ. 46); “ΓΥΓΌΪΥ [818 πηᾶῃ νγὰ5 
ἃ Τἱσπίθοιβ τρδῃ," “νγ͵ὰϑβ ἴῃ ϑοὴ οἵ Οοαὐ;» 
ςοηξεϑδεα ἴῃ6 οπιδη σεδηϊυχίοη : [ψὑΚῸ6 ΧΧΙΙ. 
47; Ματκ χν. 39. 

σεέπ 9Κ᾽ αησο 7 ἍΝ ΒΟ οουϊά ποῖ 566 Ηϊπ 
δεΐογε Ηἰ5 ᾿ποδγῃδίίοη, βαγβ 81. Ὁ γγϑοϑβίομι. 

[ ΠΊΔΥ δες 50οθ. ΤΕ δηροὶβ ἃγὰ οαϊάὰ ΟΥ̓ 51. 
Ῥείεγ ἴο “ ἀθϑίσε ἴο Ἰοοκ ἱπῖο " 16 τηγϑίεγ 68 
οὗ [μὲ σοβρεὶ. ὙΒΟΥ, ἀόονγονοσ, ἀϊά 5εα Η πὶ 
ΜὮΠῸῈ οὐ εδυῇ, αἱ Ἰεαδὲ αἱ Ηἰβ5 πδνγ, Η 8 
τοπηρίατοη, Η]5 ἀροηγυ, ΗΪ8 γεβυστοςιίοπ, δηά 
Η!8 δϑοεηβίοῃ. 

ῥγεαοδεά τρλῖο ἐδο Οεπέμε5.} ἘῸΥ 1}}}8 πηγϑ- 
ἴογΥ, [δῇ (ῃ6 ΟἜΠΈ 165 8βῃηου]α 6 ἔξ ον ΙΓ, 
ἄζςε., 58ε6 ΕΡΉ. 111. 1τ-|ι. 

γεεοίυεά μ ἱπίο σίογγ.} ηά ἴπεγο γε πηδίηϑ. 
Αηά τπὰ5 ἴῃ [ἢ 15 γγιηπιίςσαὶ ἔογπγι]α 15 Ὀγιοῆ 
Ὀυΐ ΡΓΘΡΠΔΠΕΪΥ σοπιργιβοα ἴπ6 τγενθδὶεὰ ἔγι 
οὗ ἴδο [ποαγηδίϊοη, οὗ ν ῃ ]ςἢ {π6 ΟΠυτοὴ 15 ἴο 
6 {86 ῥιΠαγ δηὰ δ 4515, απ ννῃὶς ἢ ΤΙΙΛΟΙΥ͂ 
νγ85 ἴο τηδ᾽ πίδίη ἴῃ ἴῃ ἕδοθ οὗ 41} ἴπε Πουεβι68 
ἢ ἢ ΕΓ βοοη ἀδουῖΐ ἴο ΔΓγί56. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΘ οἱ νεῖϑεβ 1, 8, τό. 

ΒΙΒΗΟΡΒ ΑΝῸ ῬΒΕΒΒΥΤΕΒΒ. 

1. Τῆς ὑγοοίβ οὔτπο ἸἀΘ ΠΥ οὔ“ ὈΙ5ΠΟρΡ " δπά 
“ Ῥγοϑουΐογ," ἰῃ [ἢ ἰδηρυάρα οὗ ἴπε Αροϑβίὶ!ε 
Δηα ΡγοῦΔὈΪΥ ἘΠ] τονναγάβ ἴπΠ6 δηὰ οὗ τὸ ἢγϑβὶ 
ΠΘΠΙΟΥΥ, ΠΊΔΥ Ὀ6 ἴΠ18 ὈΥΓΙΟΠῪ ϑβιυπιπιε ὑρ. 
1. 81. Ραι] (Αςἴϑ χχ. 17) ςδ]εὰ ἴο Μιηεῖυ5 ἴῃς 
“ 6] 6.5" οΥ “ρῥγεβυγίογβ " οὗ ἴῃς Ομυγοῖ οὗ 
ΕΡΠοθυβ, θυ 6 δάάγοβθοὰ τῃἢθπὶ ἃ5 ἴποβε 
ννῆοπὶ ἴπΠ6 ΗοἷΥ ΟΠοβῖ δδὰ πιδάς “Ἴνθύβθουβ," 
“ δΙϑῆομϑ," νϑῦ. 28. ἰγϑοῆξυβ, Ποινούοσ, 5ΔΥ5 
[αἴ {ΠῸ ὈΙΒΒΟΡΒ νγοσα βιιτηπιοηθά. 2. [ἢ ἴΠ6 
ορεπίηρ οὗ ἢ]5 Ερίβί]Ὲ ἴο ἴπὸ ῬΆΠΙΡΡ. 1. τ. 6 
8865 ἴῃ 5! ἴδ ““Ἱ πὸ Ὀἰδῆορβ δηὰ ἀθ8- 
ΠΟΏΒ:" “᾿δηὰ Ιἴ 18 πποϑδῖ ἱργοραῦϊο παῖ [18 
ΟΒυγσοΝ 5βοι]ὰ ἢᾶνθ δόνογαὶ Ὀ5ΠΟρ8 ἀπά πὸ 
Ρτοβογίογβθ, οὐ 1(ῃδῖ, [Ὁ {πο νογὸ ὑγεβογίογο, 
ΠΟΥ σδουϊὰ 6 οπιτῖοά ἴῃ (δ 5α]υϊδίίοη. 
3. [ἡ [15 σδαρίεγ οὗ ἴπῸὸ τϑοῖ Ἐρίϑι!ς ἴο 
ΤΙΠΟΪΗΥ ἢῈ δημπιογαῖο (6 408} ΒΕ δῖ! 05 
οὗ δίδῃορβ ἀπά οὗ ἀδδοοῃϑβ, πλδκῖηρ ἢῸ πηθη- 
Ὠοη οὗ ρῥγεβυγίοτβ - δυΐ ἴῃ ν. 17-2λ, ἤθη 
βρϑακίηρ οὗ ἴδ πηδιπίοπδηςθ, ἀ 50 0] 1πθ, δπὰ 
ογαϊηδίίοη οὗ [6 πηϊηϊϑῖογα οἵ ἴῃς Οδυγςοῖ, 
δ6 ς4}}5 [ἤδῆὴ ργεβογίογβα οὐ “ εἰάθσβ." 4. 81. 
Ῥεῖοσ (1 Ρεῖου 1. 2), δἀ ἀγοβϑίηρ ἴπ6 ργεβογίογϑβ, 
οχῃογῖβ ποτὰ (ἰ [πΠ6 τοδάϊηρ 15 σογγοςῖ) ἴο 
ΘΟΧογοῖϑε {πὸ οῇῆςε οὗ ὈΙΒΒΟΡ οὐδ (ἢ6 βοςκ, 
“ΚΑ ΚΙηρ 186 ονογορῖ." ἔνθη ΟἸοπιοηῖ οὗ 
Ἐοπλα τ1565 ἴἢ6 Δρροὶ]δτίοη ἱπίογο ΔΉ ΘΔΟΪΥ, 
ΕΡ. 1. 8. 42, 4φ. ΑΠοσ (δϊ5, ἰὴ ἴπ βοσοηὰ 
ΟΕΠΕΙΓΥ, ἴπΠ6 αἰδίποιοη Βα4 Ὀδθη ΔΙΓΟΔΟῪ 
ταδάςθ, δηὰ ἰρηδίιυ5 ἀπ Ῥοϊγοαγρ τεϑιτιοιοα 
{π6 ἴογπι Ὀίϑῃορ ἴο ἴδε ἙΒίεῖ οἢσογα οὗ ἴῃ6 
ΟΒυγοῖ. δεα Ρχοῖ. {ἱεπιέοος οἡ ΡΒ ΡΡίδη5, 
ῬΡ. 94-96. 

8. 0 45 οδὴ ἀουδίεοα ννβοῖΠοΥ {Π6 ΟΗ͂ΙοΟ οὗ 
ἀδδοοῦ 15 ἰάἀδηϊτὶοαὶ νυ, ΟΥ σὴ ὃ6 τγδορὰ 
ὑαςκ ἴο, ἴπε ἀρροϊπίτηοπι οὐἹἩ ἴπθ βδονεη ἰῃ 
Αςῖϑ νἱ., νυ ς ἢ, 1 15 πλαϊπίδιηθα, ννᾶ5 ἃ [οπηρο- 
ΤΑΤῪ Οἷῆος ἴο πηϑεῖ ἃ 5ρεοίδὶ ἐπιεέγβοηςγ. Τῆς 

Β6Υ ἢ ΤῈ ΠΟΥ ΟΓΕ σΔ|16ἀὰ ἀξᾶσοηβ; δηα ΡὮΠΠΡ, 
[Π6 ΟΠΪΥ οπο οὗ ἴπ6 πιθοῦ οὗ ομι νὰ γοδά 
ΑἴΟΥ ϑίορμοπ᾽ 5 ἀθδῖῃ (1 η]655 ΝΊΠΟΪαθ μάν 
815 πᾶηθ ἴο [86 ΝΙιςοΪαιἴδηβ, Ἀου. ᾿1. 6, νι ἢ 
15. ὙΘΥῪ ἀοιυδῖξι}}) 15 ἀδϑιρηαῖοα “τὴς δνδημο- 
ἰι5ῖ, Αεῖς χχὶ. 8. Βιιῖ τῆς οἰγοιιπιδίδηςθβ 
ὙΥΏΙΓἢ μάνα τῖδο ἴο ἴῃ6 δρροϊηϊπιοηΐ γεγο ἢοῖ 
Ροουϊαγ ἴο [οἐγιιβαίθσα. ΥΝ Πόγενεῦ 4 (δυγοῦ 
ννὰ5 Ρἰδηίθα, (ἢογὸ ννουϊά 6 {6 ΡοοσοΓ 
ΤηΘῦοΣ5 ἴο 6 οἀγοά ἔογ, δηὰ ἴἴ ννοι]ὰ ποῖ ὃς 
ἀεβίγαθ!ς ἔογ ἴπε ργεδςῆεσβ οἵ ἴῃε Οοβρεὶ ἴο 
Ὅς 4}1 οσσυριοα τῇ “5εγνίηρ [20165. ὍΤΠὲ 
5ΟΪΕΠΊΏΠΥ οὗ {πὸ ἀρροϊηϊπχεπί οὗ ἴῃς ϑθνθη 
ἉἸ Ργάγογ δηὰ {δὲ Ἰαγὶπρ οἡ ἴπε απ 5 οἵ 
[86 ΑΡοβἕϊθβ, [85 τοτγὸ ἴπΠ6 ἌἽπαγαςίοσ οὗ ἴμ6 
ογαϊηδίοη οὗ ἃ πλϊη!δίΓΥ ἴπΔη ἴῃς ἀεδὶ ῃαϊοη 
ἴο ἃ [ΠΊΡΟΓΔΙΎ ἐπποϊίἮοη. Τῆς [οττη5 δια- 
κονία δΔηἀ διακονεῖν ΟΟΟῸΓ ποῖ τηΐγοα 6 ΠΥ 
ἴῃ σοπηοχίοη δοῖὴ ΙΒ ἴῃς δαπικιηϊδίγαϊοι οὗ 
[ΟΙΊΡΟΓΑΙ το] Ποῦ δηὰ ἴπ6 ὄχογοῖδα οἵ δὴ οἰἶῆςος 
οἵ ἴῃ πλ!]ΒΣΥ γοαυϊγίηρ δηά τοσοϊνιηρ βρεοῖδὶ 
ϑρι ἴυ4] σΠαγσθαῖα. ΔΝ ε πιθεῖ ψ ἢ ἀδδᾶςσοηβ 
ἴῃ 186 Οπυγοὰ αἵ ΡΠΠΙΡΡΙ (ΡὨ1]. 1... 1), δηά 4 
ἀδδςσοπθϑβ ἴῃ ἴπαὶ αἱ (αποῦῆγοα ( οι. χνὶ. 1), 
αηά, ἤηΔΙΥ, ἰῃ τῆς Ῥαβῖοσγαὶ Εριϑίϊο5. τῃ6 
1)ιασοπαῖς Ἀρροδῖβ ἃ5 ἃ γεζορηῃίβοά ΟΥ̓οσ, 
ΎΤΠο ρῥγὶπητῖνε Ομ υγοῖ Ὀο]ϊονοὰ ἴῃ ἴῃς Ἰάρη- 
ΓΓΥ οὗ τῆς. Οτάεγ οἵ [)όδοοπβ Μὴ [6 
Ἰηϑ! τ] οὗ ἴπ6 βδόνεη. Νοῖ ΟἿΪΥ ἀοδβ 
Ιγϑηιδιι5 βρόᾶκ οὗ δίθρῃεῃ δπὰ ἴπεῸ σοϑὶ 85 
ἀδασοηβ, Ὀμὰϊ ὄὀνθὴ 85 ἰᾶῖθ 45 ἴπ6 ἢ οροη- 
ἴυγγ τὸ Οδυτγοῖ δ Ἀοπιθ, αἰϊπουρῃ (Π6 
ῬΓΟΘΟΥΟΥΒ νοῦ ΠΟΌΠΊΘΓΟΙΒ, γτεϑίγιοῖθα [ἢ 6 
ΠαπΊθοῦ οὗ ἀθδοοηβ ἴο βδούθῃ; δηά ἴῃς Οουηοὶ! 
οἵ Νεοσίϑαγοα (Α.Ὁ. 315} ἔοσραάς [6 πυιῆθεγ 
οὗ βενθὴ ἴο δε ἐχοθθαβα ἴῃ ΔηΥ͂ οἰἵγ, πόοννόνῈσ 
ετθαῖ. [ἴ ννα5, ἰπάδεά, ἴο τοπιοάγ ἴῃς ἱποοης- 
γοηΐθπος. οδιιδοὰ ὉΥ {88 ᾿πϊαῖίοπ παῖ 8η 
Οτγάοσ οὗ διθάοδοοῃβ ννᾶβ ᾿πϑι τς. ὅδ66 
Βίηρἤδπι, 11}. 1,.3; Ρτοξ, {ἱεμιοοϊῖ οα ΡΒ1ΠΡ- 
ΡΙΔη5, Ρ. 187. 
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16. ΤῊ ἴῆγϑο νασίουβ γοδάϊηρϑ οἡ [15 ςοῇ- 
(τονεγίεα ραβϑαχε ἅγε : 1. Θεός (ΟΥ̓, ἃ5 δῦῦγε- 
νἱδίο τη ἴδ ΔΊ55., ΘΟ) ἐφωνερώθη, Οοά νεὰ8 
πηδηϊοϑῖθα. 2. ὃ (0) (56 Ποῖ μυστήριον), 
«υῤίεδ (ΤΛΥϑἴΉ6ΓΥ) ννὰ8 πιδηϊοοῖϊε, 4, ὅς 
(Ο(Ἷ «υδὸο νν85 τηδηϊοοίθα. 1. Τῆδ γοδαϊης 
Θεός ἰ5 διιρρογίεα ὃγ 1)" ((οάοχ ΟἸαγοιηοη- 
12η1:38) οὗ πὲ δῖ} σθηπίυγγ, Ὀυΐϊ ΟὨΪΥ 845 
Αἰϊεγοαὰ ὃν 4 ἰαῖεσ μβαπὰ ; ΌὉγ | δηὰὲ Καὶ οἵ {δε 
δίῃ ΟΥ οἵἱῇ σεηζυγίοβ ; δηὰ ΟΥ̓ ὨΘΑΓΪΥ 411 τῃ 6 
συγχεῖν Μ|55. ψῃὶοῖ Ὀορίη ἔτοπὶ ἴ6 το 
ζσηΐαγγ. Ὑ6 Αἰοχδηάγιπο ἃ οὗ {86 4«ἴἢ οὗ 
“ἢ σδηΓΓΥ Γοδ5. Θεός ; διιῖ σΑγοίμ! ἱπβρθο- 
τίοη οὗ {πὸ Ῥαβδασο, δβροςσία!ν τῆδι πιαάθ ὉΥ͂ 
Βίδιορ ΕἸΠοοῖῖ, βῆον5 1ῃδϊ ποῖ Ο]ν ἃ σοᾶγβε 
Ἰηθ ονοῦ ἴμὸ Ο, 1 Αἰ5ὸ {πὸ ἔφη πὸ νη 
[ἴ, ἀγὸ δάἀι!!ου5 ΌΥ ἰαῖοσ παπάϑ, ἀπὰ τπδὲ ἴῃς 
ΟταἰηΔ] τόλάϊης νὰ5 ὅς. ὙΠὲ Ν᾽ δίίσαη Μ5. 
σαηηοῖ Ὀὸ ἀρροσϊοὰ ἴο, Ὀδοδιι56 (Π6 ἸοδΙΟυσΥ 
οἵ Ἀοπλὸ Πᾶ5 ρῥγονοηϊοα δεζυγαῖθ Το] ] δἰ οη, 
πὰ πὲ οὐπίοη ρα] 5μοὰ ὈγῪ Ο(αγάϊπα! Δ δι 
Ῥγονος ἴο ὕες ποῖ 50 πλιιοῃ 4 ἔπ] γοργὸς 
ἀιυοίίοη οὗ ἴῃς Μ5. 45. δὴ εὐϊίοη οὗ ἴλε Νὲνν 
Τοβίαπιοηϊ ἐτγοιηδοιὶ οὐ ἴ. Θεύς 5 510- 
Ροτγῖεα ὃν τὸ Αταδὶς οὗ ἴῃε Ροϊγρίοιϊξ δηά 
6 δο]ανοηϊλη νογϑίοπθ. [{ ἀοὸὺβ ηοῖ 566Πὶ 
ἴο παν Ὀόέη ἴῃ {πὸ ςορίθ5 566] ὈΥ͂ [ἢ 6 ΘΑΓΙΥ͂ 
Ἑδίμοτα; Ὀχτ 15. χιοῖοθα ΌγῚ ΟΠγυϑοβίοπι--- 
1Π|055. 85 9560 Π|8 ργοῦαῦϊθ, ἢ15 τοχῖ ἢδ5 ὕδεη 
αἰϊεγοά --ὰἀπὰ πλότὸ σἙΟΥΔΙΠΪΥ ὉγῚ ὙΒεοάογεῖ, 
Ἰοδηποβ [ϑαπιαβοθημ5, 1 ΒοοΡγΙδοῖ, αηά ( ου- 
ταθηίΐιι5, ἀη ΔρΡΡΑΓΕΏΓΠΥ αἶδὸ ὈΥ ὐι:5ἴδτ!ι5 ἀηὰ 
Μεαςράήοηϊιθ, ννο, ἱπεθθά, νν45 δοςιιδοὰ οὗ 
δἰϊουη (ἢ. τοδάϊηρ ἰο Θεός. Τὸ δἰ]ιιβ 5 
ἴο {πὸ ἰοχί ἴῃ [μπαίι5, [πὸ Αροβίο!ις (οη- 
δα τατοη5, ἀπά ΗἰἸρροϊγίυβ, ἂτὸ Ἴσοηϑιοῖοηΐ 
ἢ τῃ6 ΟἾΠΟΓ τεδάϊηρμβ; δηά [86 ρᾷβϑϑᾶρο5 
υοίοά ἴῃ ἔάνοιισ οὗ Θεός ἔγοπη Αἰμδηδϑίι5 
δηὰ Οτόροιυ ΝΖ. ᾶἅγὲ βρυγιοιιβ, δἰϊογεα, οὐ 
ἱπαρρ] 40 ]6. 

2. ὃ ἰ5 ἴπ6ὸ τοδάϊπρ οὗ Ὁ (Ὁοάεοχ ΟἸαγο- 
ΤηοηΐαΠι1|5)}, ἃ5 ΟΥΡΊΠΔΙΥ ντῖθη. [Ιἴ ννᾶϑ5 
δάορίοα ὉΥ ἴπε οἱά 1,Αἴπ δὰ ἴῃς Ψιυραῖς 
γογϑίοηβ. δηά ἰ5 σοῃβθαιοη ἴη6 τεδάϊπρ οὗ 
Δηοσῖ 411} ἴῃς [1,Α[1Π Βαΐπογθ, δχοορίϊηρ 
7εγοόπιθ. 

4. Ὃς 5 ἰουπά τῇ Α ((οάεχ ΑἸεχ.), “ἐξ 
αὖοαε, ἴῃ ( (οάεχ Ἐρῆγεπη) οὗ ἴΠ6 κἴῇ 
σθηταγΥ, ἀπ ἰῃ ἴΠ6 τοσθητ]Υ -αἰδοονεγοα Οοάεχ 
διπαιίοισ ᾿ὸ. [Ὁ 15 δἷϑο τεδά ἴῃ Ε' ((οάδχ 
Αὐτρτοη5|5)}, αηὰ Ο ((οάεχ Βοεγπίδγιδι5), 
ΒοΙ᾿ οὗ τῆς οἵ σοπίυτγ, [115 διιρροτίεά Ὁ 
(ἢ6 Οοίβμῖς νογϑίοη, ἴη6 ΡΒΙΠοχοηΐϊδη (ϑγείαςῦ 
ἴῃ πηᾶγρίη, ἀπά ἴῃς Οορῖϊς. [1 ννὰ8 γεδὰ ὈΓῪ 
Ἐρίρμαπίι5 ἀπά [ογοιηθ, ῬΓΟΌΔΟΙΥ ΟΥ ΟΥτῚ 
ΑἸοχ., ἀπά ρβογθαρβ Ὁν ( Ἀγγ ϑοβίοπι. 

ΤῊΣ τολϊπρ ὃς, τποτείοτο, 45 ἴπ6 δι ρροχῖ 
οὔ ἴῃ6 τηδ] συ οὗ τὸ οἰἠἀοδῖ δηὰ ρεϑῖ ΔΊ55., 
δηὰ οἵ δὲ ο]άἀοδῖ νογϑίοῃβ ὄὌχοθρίηρ [86 

Ι. ΤΙΜΟΤΗΥ. [Π|. 

Τ,αἴη, 6 τπ6 δι που Υ οὗ τς Οτεεκ 
Ἑαϊδογβ ργθροηάογαῖθϑ οἡ ἴπε βαπὶς ςἰ6. ΤῊΣ 
Ι,αἴη ΒΙΠοΥβ, ὀχοθρῦπε [ογοόπηὸ, φυοῖς τ(π 6 
[,Αἴ1π 845 ἴπ γ ἰουπά [ἴ ἴῃ ἴπῸ ἰγδπϑιδτιοη ΠΕΥ 
ἰι5δ6ἀ ; 50 {παῖ {ΠΕΙ͂Γ δι ΠΟΣ Υ γεβοῖνεβ ἰἴϑεὶ 
ἰηἴο {παῖ οἔΠ6 Ν᾽ υ]ραῖο. 

[π δϑιϊπλδῖῖπρ (ἢ 6 ἰπἴογπδὶ ον άθηςο, 1 πχυςῖ 
Ὀε δάἀπιῖοα τπᾶξ ἃ 15 σῦς πιοσε ργοραθὶς 
τηλΐῖ ὃς σῃοιϊά Ὀδ αἰζογεὰ τηΐο ὅ, οτ ἱπῖο Θεύς, 
1ῃδη [Π6 τένογϑθθ. Ὅς ἰ5 Ὀγ ἴγ 86 τηοβῖ ἀἔ[Β- 
σα τραάίησ : δά [ἴ ννουϊά Ὀ6 οὗνιουβ ἴο ἃ 
{ΓΙ ΏΒΟΓΙΌΘΓ ἴο νυτῖε ὅ 45 ἴῃς σοττεςεῖ τγεϊδίνα 
αῇἴεν μυστήριον, ΟΥ̓ Θεός, 85 θεΐπρ ὈοΙἢ ρ»ταπι- 
ἸηΔΕΟ Δ Υ δηά τΠθοΪορ ΔΙ οἰθάγοσ, νν 116 
δοσιάοηξ ἀἴοπα σου! δοσουηΐ ἔογ ἴπΠῸ ϑιιῦ5!- 
(υ!οἢ οὗἩ ὅς ἴογ ὅ οὐ Θεύς; δηὰ 1 15 ΠΙΣΗΪ, 
᾿πργοῦδθϊς παῖ {πΠ6 ϑᾶπιὸ δος! ἀθπὶ σϑμουϊά 
Οοςσυγ ἴῃ ἴδε πηΔ) οΥ Υ οὗ πε οἰ οὶ δηὰ ᾿πάθ- 
ροηάθοης Μί|558. (οηβιάογιηρ, ἴοο, ἴ6 [1πῈ- 
Ρογίδηϊ δοαγίπρ οὗ ἴῃς τοδάϊῃηρ Θεός οπ ἴδε 
1ῃδο]ορίοαὶ σοηίγονογδιθ οὗ ἴδε ἢγοῖ {τὰ 
σοπίυγίοβ δηά ἃ Πα] ἰἴ 15 Βοδυο εν ροϑϑιἷς τμαῖ 
1ῃ6 ρᾶϑϑαρο, 1 Θεός ννεσγε ἰη ἴῃς ἰεχὶ 45 {ΠεΥ 
Γολὰ ἴἴ, δῃοι!ά ποῖ ὈΕ ἔοιιηά υϑεὰ ροΪΘ ΠΟ ΔΙ Υ͂ 
ἴῃ [Π6 διυιῖμθηῖὶς γοτηδίπϑ οὗ [Ὡς Οτοεκ Εδίμετγβ. 
Βογ ἴῃς β84π|ι6Ὲ τϑάβϑοῃ ἰξ νουϊὰ πᾶτε Ὀδθη 
ἀϊθῆσυϊο ἴο ἰῖεσ Θεύς ᾿ηἴο ὅς νοι ἐχοιζηρς 
ΓΟΙΛΑΓΚ «πὰ τοπηοηϑίγαδησθ, ἀποὺ ρἢ Θεός 
τηῖρτ Ὀ6 δοσορίδα ογ ὃς 85 ἃ οἰθᾶτοσ ὀχρο- 
ηδρς οὗ [6 5λπι6ὸ πιοδηΐηρ. [ἰ 5, ᾿ἱπάθθά, 
ψοστΠΥ οὗ ποῖίος [μα Μαςθάοηϊιβ, ν πο Ἰινοὰ 
αἴ {π6 Ὀορίηπίηρ οὗ ἴΠς 61} σοπίυτγν, 15 σμαγρεά 
ὈΥ ἰαίογ νυγιζογβ, Εἱθογδῖιιβ, ΥἹἸοΐοσ, δηὰ Η πος 
Τραγ, ΜΠ πανίηξ αδἰϊογοὰ ὅς ἱπῖο Θεός. Οα 
[1Π6 ψνΠο]6 ἴπ6 ονιάφηςσ, ὀχίογηδὶ δηά ᾿πιογηαδὶ, 
5605 ἴο ΓΟαΊΪΓΟ ἴῃς δάπικιϑϑίοη οἵ ὅς ἱπῖο ἴδ6 
τοχῖ ἱποίεδα οὔ Θεός οὐ ὅ. ὍὕΤδὸ ἀοοσίπηδὶ 
ἱπιροτίδηςθ οἵ [ἢ15 οὐ οὰὶ σοπίγουθσθυ δᾶς 
Ὀδοη πιο ονογγαῖθα. ΔΥ ΠΙ Πθνοσ τοδάϊηρ 
5 δἀορίοά, ἴἴ 15 ἐῤε ρεγηοπαί Οῤγὶεὶ τις ἢ, 
Ποννενοῦ ὀχργεβϑοά, τηυδῖ Ὀ6 υπάεγοίοοα 85 
ἴῃς σιδ)]οςῖ οὗ ἴῃ 6 ννογάϑ "" πχδηϊξοςῖθα," “" γυ5[}- 
Βεοά, ἄς. 1 δηά 45 Ηἰβ ρῥγο- εχ σῖθπος 15 ἀθ- 
ἀτιοῖθ]ς ἔσοπὶ ΗῚ5 πιδηϊξοαίδιίοη ἴῃ ἴῃς ἤο5}, 
ΗΙ5 εἰν! 15 ηρἠ κά ̓ ὰ τὰς τεδάϊηρ ὅς, ΟΥΓ 
ΘΥΘΏ ὅ, ἃ5 σΟΠΟΙΒΙΥΟΙΥ 85 ἰἴ ἰ5 ἐχργε: τά ἴῃ 
{πὸ γραάϊπρ Θεός. δ νψὴο οδὴ δοςερί ἴ86 
ΡΓοτοχιβίθηςς οὗ ἴδε ϑδὸὴ σου δοκηον- 
ἰοάγιηρν Ηἰ5 αἰνιπηῦ, σουϊὰ ΘΧρδῖη ἀνγαῦ ἴδ 6 
[Ὁ}} ἔοσγος οὐ {π6 τγοδάϊηρ “ Οοα." Απι8 
τνου]ά, ρόγῆλαρϑ, Ὀ6 5αιἰϑῆδα τ ἜἰΠΟΥ τοδά- 
ἴηρ : ϑοσίηυβ 15 σοπβιϊοα ὈΥ ἴδε ᾿ἰ[6Γὰ] ἐχρο- 
ΒΌοη οὗ εἰἴποι. 

1 “Ὡς ςοῆβα ρᾶγιπὶ απ 811] τείοσι : σὰπὶ 
Ῥειβθοηδπὶ εἰγουτ]οσυτοης δἰρηϊπεδηι Οτγαεὶ, 
αὐυδπὶ οἰ ἰποῖτης δα ᾿ρβαᾶπὶ ρεγϑοῦᾶπι γενογί ποτ. 
“Ὅς ποῃ τὸ ῥητὸν 5. τὸ σημαινόμενον 5ρ:οἴδι." 
Κιάά, ποῖς ἴῃ Ῥογβοῃβ Τσζδοίβ. 



ν. 1---.7 

ΓΗΑΡΤΈΕῈΒΚ ΙΝ. 

1 1} »γείολοίλ ἰλαί ἐπ ἐλε πε {ἐσιθς λέγε 
σα δὲ α ἀεῥαγέίμγε ἥγογε λές μα. 6 “πᾶ 
ο “4π οπα ἐἀαί Ζι οίάν νισλέ μοί μα ἐρε ἀσέρρ' 
δίς ἐμέν, ἀξ μεγμίρλείά ἀϊνε τοῦ ἀἶνεγς δγές 
εεῤίς ὀείοκερίμρ ἐλεγείο. 

ΟΥ εἢε ὅϑριπὶ βρεάκεῖῆ εχ- 
ΡΓαβδὶγ, τΠδῖ ἴῃ τῆς ἰδίζθγ {[Π165 

βοης 54} ἀεραῖ ἔτοπὶ τῇς ἔδιτῃ, 
σἰνὶπρ Ππεεά ἴο ϑβεἀυςσίπρ 5ρ᾿ Γ]859) Ὧπὰ 
ἀοςτγιπθ5 οὗ ἀδν!]8 ; 

2 ϑρεδκίηρ [165 ἴῃ ΠΥΡΟΟΠΞΥ ; μᾶν- 

Ι, ΤΙΜΟΊΤΗΥ. ΙΝ. 

ἱπρ {ΠεῚΓ σοπβοίεηςα β8εδῦεδ στῇ ἃ 
Ποῖ Ἰγοῇ ; 

4. Ἑογθιἀάϊηρ, ἴο πηᾶγγγ, απαὶ εοηη- 
γπαπάισ ἴο αὐδίδιη ἰτοπὶ πηρδῖϑ, 
νος (ὐοά Βαῖῃ ογεαῖεὰ τὸ ὃὈὲε τε- 
σεινεὰ σῇ τῆδηκβϑρίνίηρ οὐ τῃεπὶ 
νν ἢ ςἢ Ὀε]ενε ἀπά Κηονν τῆς τγυτῃ. 

4 Εογ ἐνεγυ ογεδῖυγε οὐ (ὐοά ἐς; 
δοοά, δηὰ ποιῃϊηρ ἴο ὃς τεΐωβει, 1 
Ὀε τεςεὶνβά ννιῇ τῆλ Κϑρίνίηρ : 

5 Ἐογ ἴἴ 8 βϑδῃηςτιῆεά Ὀγ τῆς ννογά 
οἵ (ϑοά δηὰ ργάγεγ. 

ΠΗΑΡ. ΙΝ. --- Ὠ᾿Ισγοϑϑίοη ἴο ΟἸΤΌΠΘΟΙΙΒ 
τοδοπίηρ ἰγοδάυ ἱπηγλϊηθηῖ, δυρεεσίεἀ ὃγ δὲ 
4θονο σἰαϊοπιοηῖ οὗ ἴπε ἔπ πα απγοηΐαὶ ἀπὰ σοτη- 
Ῥγοπεηβῖνο ἴγυτῃ οὗ [6 ᾿πολγηδίιοη. 

1. Νοιν. Βαῖ: ποϊν!Πϑῖαπάϊηρ ἴΠ6 γόνα - 
Ἰαϊίοη οὗ {815 ργϑαῖ {γτἢ. 

ἐδε δρίγ! σρεαξζείδ᾽ ἐχργοσἶγ. Νοῖ πιογοὶγ 
ἴῃ δ ἢ ῬγΟΡΘοῖ65 ἃ5 οἷἱγ 1, ογά 8 ἴῃ Μαῖϊ. 
Χχίν., ΟΥ ἴπε ΑΡροϑίϊε᾿ 5 ον ἰῇ 2 ΤΉ 655. 1]. 3 
8664., δυιῖ 4150 Ῥγοθδῦὶ ΟΥ υηνυγ τη τγονθὶδ- 
ἘΟη5 πιδής ἴο ἢἰπὶ ΟΥ οἴπεογβθ. Οἵ. Αςΐβ χχ. 
30: 1 [ὁἢη 1. 18; 2 Ρεῖεγ "1. 2,3; [46 18. 

ἐπ τὲ ἰαϊεγ ἐἑριο5.ἢ ἘἈδίμοῦ, ἐπ Ἰαῖοσχ 
εἶπι 98, [ἸΠ|65 δ Ὀσοαιθηΐ ἴο ἴποβ αἵ ψνῃοἢ 
δῖ. Ραιΐϊ ννᾶ58 νυττηρ. ὙΤΏΘ Ψψογάβ ἅτ ῃοῖ 
Θαιϊναίοηΐ το “τῆς ἰαϑσῖ ἀδγϑ," ἐσχάταις ἡμέ- 
ραις, ἴῃ. 2 1 ἼΠλ. 1.1; ΠΟΥ ἴο “τῆς ᾿αδῖ {ἰπ|ς,᾿ 
καιρῷ ἐσχάτῳ, τ Ῥεῖοεγ ἱ. 5 (οὔ [υἀς 18), 
Π6 ἰᾳϑοῖ ἀαγ5," ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν, ννϊςἢ 
411 Ἰοοκ οηνναγά ἴο [6 εἶοβε οὗ πὸ (τ ϑτδη 
ἀϊβροπϑαίίοη ; ὩοΥ δραΐῃ ἴο “ἋΠ656 ἰδϑίὶ ἀδγ8,᾿" 
ἐπ᾿ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων, ΗΘ. ἰ. 4; 
ΟΥ ἴο “τῇς. οπά οὗἉ ἴῃς ννοτ]ά,᾽" συντελείᾳ τῶν 
αἰώνων, ΗΘ. ἰχ. 26 (ςἢ, τ (ογ. χ. 11), ψ ὮΝ 
Βσ ΠΗ {86 ἰαϑὲ οὗ Οοα 5 ἀἸϑρεηβαίίοηβ ἴο ἢ} 18 
ννονὶά, ὁ. 6. 1λὸ ΟΠ τ ϑτίδη ἀἸδροηβαίΐίοη [56]. 
ΎΠΕ εἴτοῦβ 81. Ρϑαὺὶ ἢᾶ5 ἴῃ νυἱονν, που ρἢ 
ΒΟΤΠΛ ΠΔΙης -- 5οπι6, ἰπάθοά, Ὀεΐηρ Αἰγθδαν 
Πο]ά ἀπά [Δρῃϊ, 45 Ὀγ ἴΠ6 ἔ5βθῃθ8 -- ἀθνοϊορθοα 
8} ΘΘαΌΟΠΕΥ ᾿πἴο δυο ἢ ΠοΓοϑίθϑ ἃ5 ἢ 056 οὗ [ἢ 6 
Μαδγςεϊοηϊῖοβ, Εἰποσγαῖοβ, δηὰ Νίδηις  δλη5. 

“οεὐμείησ “ρίγίμ ϑρΙγ 5 πὸ ᾿οδα ΔΒΙΓΑΥ, 
ἃ58 Ορροβοά το ἴῃ6 δριγιῖ οὗ Τσαῖῃ, ννῆο ᾿οδά8 
ἱπῖο ἴβο ψῃοὶῈ ἀυτἢ ([ὁΠη χνὶ. 12). Οἔ 
1 [οἢη ἰν. 1ἱ.ἅ 

ἀοεγιπες ὁ7) ἀευϊ 4.) 1.6. ἀοςίγ!πο8 ἴδυρῆῖ 
ΌΥ ἀϊετηοπσ, {πε ϑρίγιῖβ οὗ ἴῃς ἔαϊ5θ. ρσορῇῃεῖβ 
ΟΥ [οΔοΠΓβ, “ πλὴν οὗ νν ἤοπι," ἡ Ποη 51, [ὁΠη 
νυτοῖθ, ΓΟ “ΔΓ βοὴ οὐἱ Ἰἰηΐῖο {Π6 
ψνου  α ; ἡ ποῖ “ἀοςίγ!πηο5 σοποργηΐησ ἀςπιοηβ, 
νν ΠΟΙ͂ Υ ̓ησυ]οδίίης ἀππιοη ννΟΥΒΠΙΡ, οὐ 5ρθσιι- 
Ἰαϊίπς οὐ [ΠΕΣ οχἰϑΐθηςθ, οὔ μη, δηά σοϊδνο 
ΓΚ, 85, ἐΖ. 5..ὺ ἰῃ ἴῃς Ναϊοπί δ βγβίοπὶ οὗ 
(068. 

2. δρεαζίηρ “τ ἐπ ὀγῥοογγ.3 δίδου, 

ἘΒΙΟῸΡὮ [86 ΒΥΡΟΟΣΣΙΒΥ οὗὨ Ιἰατε: [Π6 ἴη- 
δἰγιιπιθηῖ ΟΥ̓ νὶςἢ δοσὰθ ψουὰ 6 ἰρὰ ἴο 
ἀοραγί ἔγτοπ ἴδ (ἢ. 

ῥαυΐησ ἐδεὶγ εοπσείομες σεαγεά αὐδΤό ἃ ῥοΐ 
ἱγο".) 1.6. ἴῃε 148. ὙῊΘ {ΓΔη5ἰΔ[ ΟΠ ΤΠΔΥ͂ 
Ὀς, “πιϑη Ὀγαηάρα οἡ ἴποὶσγ οννὴ σοπβεοίϊθηςσθβ,"» 
8ἃ5 ϑἰανθοβ νοῦ ἢ ΓΠΟΙΓ πιδϑοίογ᾽ 5 Ὀγδηά, - 
[8 56] οοηντοϊοα 5ανθβ οὗ δίηῆ. Οἱσ Βημ 5ἢ 
Νογβίοη ἢᾶ58 ἴακοη ἴῃπῸ ἰάφα οἵ ἴδ |οβ5 οὗ 
56 51:0 ΠΥ ργοάυςεοά ὃδγ ἴΠ6 Ὀυγηίημ, ἴοσ νιοὶ 
1 Πα5 186 διυϊῃουῦν οὗ Τ πβεοάογεϊ. Ῥόσμαρβ 
πὸ ""Ὀγαηάϊης ἢ ταῖμῃϊ σΟΏΥΘΥ οῖἢ ἀβϑοςίδ- 
[Ἰοη5 ἴο ἃ τεδάοσγ. δοσιδίοιηθα ἴο 5866 ἴΠ6 
οἴἴεςῖ5 οὗ ἴπ6 ργδςοίὶςο. 

8. ΤΊ 656 ἀβδοϑῖῖς οποῖβ, ἢ ἢ τόσο Βο]ά 
δήοπρ {Π6 [ἐν8 ΟΥ̓ ἴη6 Εδϑθηθϑ, ΘΑΥΪΥ͂ 6ὁΠ- 
ἀςεανοιγοά ἴο ηά 4 ρίαςε ἴῃ τ 6 (γι δῖιδη 
Οδυτοῖ. ὅ866 (ΟἹ. ". τ6. ΕἸοιηεηΐ οὗ ΑἸοχ- 
Δα ΓΔ 5ρθδῖϑ5 οὔ ἴποβθ ἴῃ ἢϊ8 {ἰπλ6, [η6 ὁπὰ οἵ 
(Π6 2ηἀ οσθηζισυ, ννῆο Τα δὰ ππᾶγτίασο ογηΐς 
οσαἴΐοη δηὰ ἴδ ᾿ηνεπίίοη οὗ [6 ἀδνι} (δίγοπι. 
110. 11}. ς. 6, 5. 49). 

ἄποτυ ἐῤὲ ἐγω δ] “ἘᾺΠῪ Κηον "ἢ Δἴ; ψ ἢ 
ΑἸ] 5] ἢ, ῬΟγμΔΡ5, ἴο “ Κπον]εάρο," Οποβι5, ἃ 
ϑνογὰ δἰγεδαγ Ὀδοοτηίηρ ἴεσῃηῖςδὶ, ἀπά πλιςὴ 
ἴπ ἴΠ6 πιοιῖῃ5 οὗ δογείϊος δηά ]56 [ολοῇ 6 Γ5, 
εἴ τ ΟοΥ. γ|. 1,.2. ἴπ ἴποϑδὸ ψῆο ἢδᾶνα 
γεαν Κποννῃ ἴπὸ ἴγ ἢ 15 [η6 ἀδδίμη οὗ ογθᾶ 
τίου δ] 6}16ά. 
ΤΠ 5ἴγοϑθϑ οὗ ἴπ6 δγριιπηθηΐ ἤθγα ἰ5 ονὶ- 

ἄεηι]γ---ποῖ παῖ Οσοά 15 ἴῃς Οτγοαῖογ οὗ δ]] 
1Π656 {π᾿ πρ5, 45 1 ἰὴ ὁρροϑβιοη ἴο ἴπ6 ἀοσίσί πὸ 
δῇδεγυγαγας ἴΔιρῃῖ ΟΥ̓ ἴΠ6 Οπορβίίςβ, ἰμαΐ πιὰ- 
ἴετῖα! {ΠῚ κχ5 νοῦ ποῖ πηδάθ ὃγ Οοά, δυῖ ὃγῪ 
ΔῊ ἱπέοσίου Ὀείην,---διῖ [παῖ Οοά, νὴ ἰ5 ἴπ6 
Οτγοδίοσγ, ογοαίθα ἴδοπὶ ἔοσγ ἴΠπ6 ιτ'δὸ οὗ Ηἰ5 
βογναπῖβ. Μαγςοίοῃ Ἂς. ζ. ἴδιιρῃς ἴπᾶϊ σγοδίοη 
νγὰ5 ποῖ ἴΠ6 ννόοτκ οὗ ἃ γροοὰα σού, διιϊ οὗ {π6 
Οοά οἵ (ῃἢς ΟἹά Τοβίαπηοηῖ. 80 ἔγ, ἴΠθη, 
ἔτοπὶ [Π]|5 ρᾶβϑασο ργονϊπρ ἴηι ἴΠ6 Εἰρ᾿ 51]. ννὰ5 
νυγ τ η ἰη ρΡοϑβί- Αροβἴοϊις {ἰπ|65, {π6ὸ νυ τιῖου, 
ῃδὰ δὸ ᾿ἰνϑὰ ἴῃ ἴῃ ἀδγβ οὗ ἀενοϊοροά Οπο5- 
τ|οῖσπη, πῶσ ἤδνθ ποῖ δα {πΠ6 ἰδησῖ οἡ ΒΟ 
Δϑσοῖς5πὶ νγὰ8 ἐῤεη Ὀαδοά, {παῖ τ 6 ΟΤΙΡΊη οὗ 
4}} πιδίογιαἱ {πἰῆρ5 αηὰ δπὶουτηθηῖβ 18. 601]: 
ΜΠΙοἢ ἢς ἀοα5 Ὠοῖ, 

γ81 



γ82 

6 1 τὰοι ρὲ τε Ὀγεῖῆγεη ἰπ τα- 
τλδιιῦγδηςε οὗ {Ππ6856 τϊηρβ, τῆου 5ῃ]ζ 
θὲ ἃ ροοά πλϊηϊβῖοσ οὐ [ἐ58ι5 (γίϑβί, 
πουτϑηεά ἀρ 'π τΠ6 ννογάς οὗ ἔδιτῇ 
Δηἀ οἵ ροοά ἀοςιτίης, ννβαγευηῖο τῆου 
ἢαβῖ δἴτδίηθα. 

7 Βαῖ τεξιβε ργοίδης δπὰ οἱἹὰ ννγνεϑβ᾽ 
[Δ0]65, δῃἀ Ἔχϑγοῖβα γε} γαίδεγ αηῖο 
ΒΟ] 688. 

δ. εἰμι ομ 6, δεῖ δραγτί δηὰ τηδάθ πιθεῖ 
ἔογ {86 ροάϊγ ιι5δὲ οὗ (γι βίη πιθῃ. 

ὧγ ἰδὲ «υογά 977 Οοά «απά Ρτγαγεγ.) ΜΝ ὮΙςΣ 
ΠΕΥ 56. θεΐογε ραγίδκίηρ οὗ [ἃ δηά βηϊογίης 
1. ὙΠῸ ρἤγαβο “πὸ νοτγὰ οἵ σοά " 45 Ὀδθη 
ΥΟΓΥ ναγουϑὶν ἰηϊεγργεῖθα, 1 Τὸ [)ινὶπὸ 
ὈΪοβϑιηρ οἡ }} σγοδῖεα τη ρ 5 ἴῃ Ο θη. ἱ. 22, 28. 
2. ΠΟ ροηογαὶ ἀςοϊαγαίοηβ οὗ σοα 5 δ ογά. 
4. Τὸ Ϊνίης νογά, οὔ Ἰοροβ, ΌΥ Βοιη 
41} (δῖηρδ ννεῦο πιδάθ. ΑἹ] ννῃϊοὴ οὀχρίδπα- 
[ἴοι 5. δθοῖῃ [Δα Π15510]6, θδοδι 56 4}} γοοσ ἴο 
της ραϑῖ; νν 116 Βεγο, Ὁ ἴῃς ψοσὰ οὗ Οσοά, 
πιοαῖβ, ἄς., ἅτ ἴο ὃ6 ϑδδηςίπρα ἃ5 οὔθῃ 5 
ΠΟΥ ἅτ 864. 4. ΤἢΘ ρῥχγορμοῖις ϑριγίς ὈῪ 
ΙΓ ἢ [Π6 ΡΊΝΟΓ οὗ {ΠΔΠΚ5 βρόδκϑ, γείογγιην 
ἴο τ ΟὐοΥ. ΧΙν. 17, ν ΙΟἢ νου] πάγον ἴΠῈ 
ΔΡΡΙσαϊίοη οὗ δὴ δν θη] τἰπίνογϑαὶ ργορο- 
βοὴ ἴο ἴποβε ννῆο ἢδὰ ἴδε δ οὗ ργορβθογ. 
5. ΤΏς νογά δαάγεβθοα ἴο Οοα δηά Ῥγαύευ, 
νΥΠΙΟΝ 15 ἰδ το] Ορ ο 8] δηὰ 8η ᾿πεχαπιρὶεαὰ 56 
οἵ [ῃ6 ννογάβ λόγος Θεοῦ. 6. ΤΠε πιοβῖ ργο- 
Ὀ40]6 ὀχρίαπδίίοη 15, ἴη6 ννοτά οὗ σοά, οἵ 
ΗοΙγ ΜΝ τῖῖ, ἰὴ ἴμῈ ἰδηριασὸ οὗ νν δ ἢ τῃ6 
ῬΓΑΥΕΥ δηὰ τῆδηκβρίνίηρ νου 6. Ὀ50ΔΠ}γῪ 
σουςπμδά, 85 ἰἴ 15, 6. Ρ., ἰπ ἃ “Οτγάςθ Ὀεΐοσγε 
ταθαῖ," ρίνθη ἴῇ ἴῃς Αροκίοϊις (ὐοπβε 065, 
Ὑ]1, 49ς. “ΒΙεδϑβεά 6 που, Ο Τοτγά, Νν ΒΟ 
βαεῖ ἔεὰ πὶὲ ΠῸΠῚ ΠῚ γοιίῃ; Ὑπὸ ρμίνοβὶ 
ἤοοά το 4}} ἤεβῃᾷβ. ἘΠῚ οὐὐ ᾿ραγῖβ νυν ἢ ἸΟΥ͂ 
8δηαἀ ρἰδάηεοββ, τπδῖ, πανίης αἰνναγβ 41} ϑιιῆι- 
ΟἰΘΠΟΥ͂, νν6 ΠΊΔΥ δροιιηὰ υηΐο ἃ}} κοοά ννοσκβ 
ἴη ΓΟ τιϑὲ [6505 οὗ ]ογά, τσουρ ΝΥ ποπὶ 
Ὀ6 υπῖο ΤΠεΕ, ΒΟΠΟΏΓΤ, ΡΊΟΓΥ, πὰ ρονγεῦ ἴοὺγ 
ΟνΟΓ δηἀ δυοῦ. Απηθη." 

ΤΠετο νου 5θὲπὶ ἴο Ὀ6 Ὧη δ)])υβίοῃ 
ἴο ἴπε Εὐοπαγσῖ, “ἢῈ 1 οτα 5. διιρροῦ," (86 
ἴγρο οὗ 41} (τισί ὑδηφιεῖδ, ἴὴ υνῆϊςο ἢ 1 15 
Ργοῦαῦϊο {παῖ ἔγοιῃ ἴπὸ Θαγ! θσῖ Ἐπλὸ5. (Π6 
ἵνογάς. οὗ ἱπϑιττοη ννεγο σχϑεϊϊοα τοροῖθοΓ 
ἢ ΡΓΆΥΟΓ δηά {πΠαηκϑρινηρ. Απηὰ 1 15 
Ρίαϊη, ἔγοπῃη  οηι. χῖν. 6 δηά τ (οὐ. χ. 10, [παῖ 
εἰνίπς οὗ {ππκ5 δἵ πηοὰ]δ ννᾶ5 ἃ (ἢ γίϑίίαη 
Ρτγαςῖῖςο; Ὁγ ΜΒ Ιςἢ, ἱπάοοα, 851. Ῥφι] ἰπηΐοσς ἴῃ 
ἴδ ἰΔζίο ραϑϑασο, [αἴ ὄνθη τηϑδῖβ, νυν οἢ δὰ 
Ὀορη οβογοὰ ἴο 1408 πιρῃῖ θ6 βαποϊ πε ἴο 
ῃ6 υ86 οὗ ἴπ6 Ὀε]ανοσ, ϑυοῇ βυρρ!οατίοη 
δὴ {πη Κ5 νη, ΘΧΡΓΘΘΘΘα ἔοσ ἴδ τηοβῖ 
Ρατί 'η {πὸ ἰάδημύαμο οἵ ἴΠ6 ΝΥοσὰ οὗ σοά, 
Βα ]ονν5. ἴΠο56 εἱ5 ν Π ἢ νγογο Α'σο ρσοοά ὈΥ͂ 
νιγίιθ οὐ {ΠπῚΓ ογϑαϊίοη, δηὰ πα ῦϊο5. πο 56 
0 υδ6 {Ποπὶ ἰῃ τ᾿ποάογδίίοη δης τπδηκῖῆι- 

Ι,͵ ΤΙΜΟΊΤΗΥ. ΙΝ. [ν. 6----Ἰο. 

8 Εογ ὈοαΠγ εἐχεγοῖθδε ργοβιεῖῃ 
ἐπε : θυς ροα]ϊηεββ ἰ6 ρτγοβῖδθὶε "ον Δα 
᾿Πῖο 411] τῆ] ηρ8. Πανίηρ ῥγοπΊῖδε οὗ 
{πε 1 τῆλῖ πον 15, ἀπά οἵ τἢδῖ 
ὙΠΟ 15 ἴο σοΠπΊ. 

9 ΤῊ ἐς ἃ ἰδ] βαγίηρ ἂπά 
γνογτῃυ οὗὨ 1] δοςερτδιίοη. 

ΙῸ ον τῇεγείογε νγὲ δοῖὴ ἰάδθουγ 
δηά 50 τ τεργοδοῇ, θεσδιιδα νὰ γυβῖ 

Π655, “ΒΟΟΣ (ΠΟῪ οδῖ οὐ ἀγίηκ, οὔ νυβδῖϑο- 
ΟΥΘΥ 1Π6γΥ ἄο, ἴο ἀο 4]1] ἴο ἴῃς ρίοτυ οἵ σοά ἢ" 
(τ ὕοτ. χ. 31). [{{{Π158 ἐχρίδηφίίοη ὕὲ ςοττοςῖ, 
1ἴϊ (ΟἸ]ονν5 {παῖ στάςθ δῖ π|6415, ἃ γε! κί. 5ὲγ- 
Υἱσὸ δ πιλγεῖαρε, ἃπαὰ {Π6 {{Κὸ, ἀγὸ ποῖ [οστη5 
ΨΥ ΠΙΟἢ ΠΊΔΥ δ σΔΓΟΙΟΒΒΙΥ ΟὈβογνεα Οὐ πὸ Ἰοςῖοά 
αἴ ΡΙθαβισγο, θυῖ ἀυτ1|65 οὗ ἰῃ6 (γι βίϊδη ᾿1ΐς. 

. 6. ἐῤε «υογάς οὗ ψαλδ. Ἀαίμογ, [89 ΖαΣ Β, 
ἴῃ {τ1}5 οἵ [πε Οοθϑρεὶϊ. 

ῥᾳσὲ αἰλαίπεά.) “Ἡ αϑὶ ἽἸοβοὶυ ἐοϊ]ουνγθά. 

7. Βμὲ... ῥγοζαπε] “Ἴ8ο ρῥγοίδης δηά οἱὰ 
υνῖνοϑ᾽ ΓΔ0]65 ᾽ ἢονν 50 σιθ. 80 δίγαδο 5ρϑ3 8 οὗ 
“ οΪά νην εβ᾽ τ ΠΟΪΟΡΥ,᾿ γραώδη μυθολογίαν. 
ΒΕΓ 15 0 στοιυηᾷ νΥ δῖον σ [ῸΓ Ἰη ΟΎτΙ Σ Δη 
ΔΙ] υδϑίοη ἴο ἴπε οἷά υπΐϊνογοαὶ Μοῖίδοσγ, ἴῃὸ 
ϑορῆϊα Αςβοπιοίΐῃ, οὗ ἰδῖογ Ο ποβίϊςῖσπι. ΤἬσβο 
ἃγὸ ἴῃς [40]65 ΟΥ τηγίῃς πηθηϊοηθά ἴῃ ἱ. 4, δῃά 
τοτο Πιτοα ἔογ οἷά ννοπίθη ἴηδῃ ἴοσ ΠλΙΠΙβῖο τα 
οὗ (8εὲ Οοϑρεὶ. 

ἐχέγεμε.) “ Τταίη." 

΄8. ἔοτ ἴῃ6 τγαἰπίηρ οὗ ἴῃς Ὀοάγ, οπ νυῆϊςῇ 
80 τ Ποἢ ᾿πιρογΐδηςε ννᾶ5 ἰαϊὰ ὈΥ ἴῃς Οτοοῖκς, 
15 ργοῃίδοϊο ἴῸγ {{π{|6: 11 Πᾶ5 ἰἴ5 565, θαϊ τΠῈῪ 
ἃτὰ σΟΙΏΡΑΓΑ ΊΥΟΙΥ υπϊπηρογίαηῖ. ΟἿ τ (ογ. 
ΙΧ. 24--2}. ϑΟ0ΠῚ6 γοίου (6 ννογὰ 5 ἴο 1 ἀβοθῖς 
Ρταςς685 }ι5ῖ σοηἀεπιηεά ; δυῖ [πὸ ΑΡοϑβίϊο, ἴῇ 
ΒΌςΪ, 4 σοηϊοχί, ἤδη ἢ15 Οδ]θςΐ ννὰβ ἴο ννάγη 
Δραϊηβῖ ἴποπὶ, νου Αγ Ϊϊγ βρεακ οὗ {Ππ||πὶ ἃ5 
Ρτοδίδθϊο, ὄνθη “ ἔογ {ππ|Ὸ 2 νἈ1|6 ἀ]Π υβιοηβ ἴο 
ΕΥὐτηπακίῖς ἰγδϊπίηρς νου]ὰ δ6 ἀρρτγορτίαϊε δηὰ 
δίρηϊποδηῖ ἴῃ νυ ηρ ἴο ΤΙμΟΙΠΥ, ννἤοδα 
(ΔΙΠΕΙ ννὰ5 ἃ Οτθοκ, 

2γονιῖσο ΟἹ ἐδὲ ἰ δαὶ ποεὺ 14.}ὺ Ῥοτῃδρϑ 
“6. ΡΓΟΠΊ56 οὗ [ἴτ᾽ 2.6. οὗ 4}1} τπδί [πὶ σδη 
Εῖνε δηᾷ ἰ5; “οί οὗ {86 Ἰΐὸ {παῖ πονν ἰ5, 
δηά οὗ (μαῖ ννῆϊςἢ 5 ἴο σοῖς." Τῃ6 ργὸ- 
ΓΙ 1565 οὗ ἴπ6 οἱ σονθηδηῖ," οὔϑεγνέβ ΒΊ5ῃορ 
ΕἸΠςοῖς, κ“ἀτὸ τῆ}5 ἱποογρογαϊθα ἴῃ τη ἢενν 
πὰ οπηδηςθα," Βιυῖ ἴῃς ὀὲσῦ ργοηλϑ5 ἐνθῃ 
οὗ ἴπε ῥγεδεηΐ {πθ ἅγὲ ϑρίγιίιὶ. 

9. Τρίε σα γα ἐαγὶπς.] Ήορτο τείετγιης 
ἴο [6 ἑογοροϊηρ πιαχῖπη. 8566 Οἡ ]. 15. ΓΒογα 
ἰἶ56 ποϊμιηρ ἱπ ννῃδῖ ἔθ] ον νυ μι ἢ [45 ΔΩΥ 
ΔΌΡΘΔγΑΠΟς οὗ ἃ νν6}}-Κηοννη Ρἤγάβο. 

10. Εογ ἐῤεγεζογε ΜΝ ἃ νἱενν ἴο (μὲ8 
ῬτοτηϊβῈ οὗ ᾿ΐθ, ἀπά 115 γεδ᾽ δαί οη ἰῃ Οὐ γϑοῖνεβ 
ἀηὰ οἰ ο γ5. 

«υὑε. αυϊ, ΤΙ μμοῖαγ, δηα 8}} τ] ηἰϑῖετβ οὗ 
ἴῃς Οοθρεὶ. 



Υ. 11-ὄὕ 4. 

ἰη τῆς ᾿ἰνίηρ (Οἀ, ννῆο ἰ5 τῆς ϑανίοιγ 
οὗ 41] πηεη. βρεςίδι'γ οὐ τῃοβα τῇδ 
δεϊϊενα. 

Ι1 ὙΠεβα τπίηρ8 Τοπιπιαηὰ δπά 
τολοἢ. 

12 ἴ,εἴ πο πηδῃ ἀεβρίβε [ὮΥ γοιτῇ ; 
Ὀυς Ὀε τῆῃοιι Δη εἐχαπιρὶα οἱ ἴῃς δ6- 

“Ῥεεἰαἰν. ἴῃ ἴπ6 διρμοσῖ ἄερτεα: τηοβῖ 
οἴοοϊίνεῖγ. ῬοϊΘηΓΙΔΙΥ πὰ ἰπ [8 ΡυΓΡΟΒῈ 
ΒΝ ΟΠ 8 ὈΠΙΎΘΓΘΑΙ : ἴοτ “ ΟΟἀ Οἷς δ ΟΙΓ 
Ψ|1 πᾶν 4}} ποη ἴο ὃ6 βανβά," ἰϊ. 3, 4) ἀπά 
[ὑδιι5 (γιϑι ἰ5 ἴῃς ργοριεἰδίίοη ἔογ ἴῃ δἰπβ οὗ 
ἴῃς ψν ο]Ὲ ννου]ά, τ [ὁ 11. 2. Βυΐ ἰη εβεςῖ 
ἴι 15 Ἰἰπιῖοὰ ΟΥ̓ τη 5 υηδο]οῦ; ἴον “ ἢς τη 
θο] ον οί 5. 4}} Ὀ6 ἀδιπεά," Μαγκ χυὶ. 16. 
Απά ἴ ἰ5 ἴῃ ογάθγ τη 41} ἴῃοϑε οὗ ψἤοτῃ σοὰ 
ἷ5 (Π6 ϑανίοιιῦ ΠΙΔΥ Ὀς δἤξοϊιδ!ν βανθὰ Ὁ 
Ὀ6] ΕΓ οὗ τῆς Οοβροὶ παῖ 118 πιϊπίϑῖοσβ θῸ 
ἴο1] δηὰ 56 γοργοδςοῇ. 

12. 1ἰ πο απ ἐξεῤθε ἐδγ γομ δ. .ε. 
ἢδνο γϑᾶβοῇ ἴο ἄθϑρίϑε ἴἴ. ΤΙΠΊΟΙΠΥ νυ 88 ὑσο- 
ὈΔΌΪΥ αἵ {815 {ἰπὶὸ {π|γίγ-τ-εῖ ἢ ΟΥ ἔοσγίυ, δπὰ 
{Ππεγοίοσο πιο γουηρεῦ [ΠΔὴ δοπὶς οὗ ἴῃς 
ΡγΓεβυγίεγθ οὐ εἰάθγβ ἢὸ πδά ἴο ρονεσζῃ. Ηἰ8 
βοὰν παὰ ΡῬγοῦδθὶν Ὀθοη Ὀεοίογε οδ]εςϊοά ἴο 
'π. ὅ8ὅ66 1 (οΥ. χν]. 11. 

δμ δὲ ἰδομ απ ἐχαριῤἰθ. ἘΔΙΠΟΓ, ὈΘΘΟΣΏΘ. 

ἐπ «υογ] Βοῖῃ ἴῃ ρυδ]1]ς ἴδδομῖηρ ἀπά 
Ῥτγίναϊε σοίνεγβο. 

ἐοῦσα οη.] ἘΔΙΠΟΥΓ οοπάᾶποῖ, ἴΠ6 5656 
ἰηάοοά τῇ ψ ηϊοῆ [86 ννογὰ σοηνογεδίοη νν88 
ι5οὰ ΟΥ̓ ΟΥΡ ἰγαηϑίδίοσβ. Οὗ.  Οὐου. ἱ. 12; 
ΟἍ]. 1. 11; ΕΡΒ. 1. 3, ἵν. 22, ἄς, 

ἐπ “ρίγ ἢ ΎΠΕ56 ννογάβ ἄγε ννδητηρ ἴῃ τῆς 
Ὀεοοὶ Ν55. 

18. 1ο γεσάϊηρ, 10 ἐχῥογίαϊίοπ, ἰο ἀοεϊγίπει 
Το ἁγίϊς]ο ἰὴ (ἢ6 Οὐτθοκ Ὀοΐοτε οαςἢ οὗ [ἢ 656 
ννογ8 ννοι]ά 5θεπὶ ἴο ἀδιηθ τΠοτὴ 85 Ὀοϊοηρ- 
ἴῃ ἴο ἴῃε οΠςο5 οὗ ἢ5 πη Ἰπῖγυ. “Τὸ [86 
(οΥ γουγ)ὴ ΡῬυΌ]1:ς τεδάϊηρς οὗ ἴῃς ΟἸἹὰ Τοβί. 
(2 Οογ. {{|. τ, 14}, δηὰ ροβϑβί Ὁ βοπὶς οὔ {π6 
Νεν: (566 (οἹ. ἱν. τό; τ Τἢ655. ν᾿ 27), ἴο 
γοῦγ ὀχῃογίδίοη ἴο [ἢ ἀι165 οὗ ἴ[ῃ6 Οοβροὶ, 
δηὰ ἴο γοιυγ ἰοδοδίηρ οἔὗἉ 115 ἀοςίγ 65." 

14. Νιεχίεεὶ ποί ἡ ΒΥ ποῖ επιρίογίηρ ἰξ ἀ1]}- 
ΘΕΠΕΥ ἴο {6 επὰ ἔογ ννῃϊοῖ ᾿ἴ ννὰ8 γρίνθη. 
(αξ, 2 Τίπι. ἰ. 6.) 

ἐδε σ.] ΟΠμαγίσπια, 8.4 οἴδθη Ὁγ 51. Ραυϊ, 
δηὰ οπος ΌὈΥ δῖ. Ρεῖεσ (1 Ῥεῖ. ἵν. το), ἃ κἱῆ 
ἔγοπι ἴπ6 ΗΟἿΥ ϑριγιῖ, ἃ8 ὑγοςθοαϊηρ ἔτοπι ἢ 6 
ξάλςθ, χώμις, ἴῃ6. ἔτθθ, υπεᾶγπθὰ πΊογου οἴ 
Οοά. δ8ὲὲε δβρϑοῖδ!ν 1 Οοτγ. χ. Ηότγο ἴΐ ἰ5 
{πε 5ρΡ6ς 14] γ" σοηίεττοα οἡ ΤΙΠΊΟΙΠΥ δὲ ἢ 5 
ογαϊηδίίοπ ἴο 40} }Ἐ} Ὠὶπὶ ἕου, δπὰ ἴο γίνε 
εἤεοϊ ἴο, ἴῃς ννοτκ οὗ ἴ86 τι πί ϑίγγ :---ἃ νἱβ 
νυ Ὠϊςἢ 5 Ἰηπνοκοά ἴἢ οἷἱγ δον ἔἕογ (ἢ Οὐ - 
ἀοτίπρ οὗ Ρυίεϑίβ, ἰοζεῖπογ νυν ἢ ἴμ 6 ἰαγίπρ οα 

Ι. ΤΙΜΟΤΉΗΥ. ΡΝ. 

Ἰΐονεῖγβ. ἱπ ννογά, ἱῃ σοπνεγβαίίοῃ, ἰπ 
σμαγγ. ἴῃ ϑρίγῖτ, ἰπ ἐδ τἢ, ἴῃ Ρατίεγ. 

12 ΤΙ] 1 οοπὶς, σἷνε δἰτεηάδηςα 
ἴο τεδάϊηρ, ἴο δχβογίδίίοη, το ἀος- 
ΓΓΠ6. 

14 Νερίεςι ποῖ τῆς οί" τμαξ ἰβ ἰῃ 
[Π66. γῆς ἢ νγᾶ8. ρίνεη τῇδε ΟΥ̓ ρτο- 

οὗ Βαηάϑ5 οὗ ἴμ6 Βιβϑῆορ ἃπὰ Ῥχγεβθγίεσυ, ἢ ἴῃ 6 
ννογάβ, “Κοοεῖνα ἰδ6Ὲ ΗΟΙΥ ΟΠοβξ ἔογ ἴπ6 
οἵδε δηὰ ννοτκ οἵ ἃ Ρσίθβί ἴῃ ἴδε Οδυτγοὶ οὗ 
Οσοά»" 

αὐδίοδ «υαΓΨ χίυεη ἐῤεό ὁγ βῥγορδεω. Τῆς 
τουοϊατίοη, ργο ὈΪΥ, πηδάς ἴο {πὸ (πυγο ἢ ΟΥ 
ἴο 8οπὶδὸ τηοιηθεῖβ οὗ [ἴ, νι ἢ ἀοδιρησλῖοα 
ΤΙΠΊΟΙΩΥ 848 οἰ ]εὰ ἴο ἴῃς τη] ηἰβίεγιδὶ οῆςε. 
566 ἱ. 18. 

αὐ 1δὲ ἰαγίηρ οπ Γ᾽ ἐδὸ ῥαπάς οΥΓ δὲ ῥγε:- 
ὄγιεγγ. οὐ τὴς ΒΟΥ οὗ [πὸ ργοϑγίογθ. 80 
Αςῖβ χιῖ!. 1--, ἤθη τ[Π6 ΗΟΙΪΥ ϑρίγιῖ, ὉῪ 16 
πιουϊὴ οὗ οογΐδίη ργορδεῖβ, ἤδά ἀσοισηδῖοα 
Βαγηαθαβ δηὰ 8διὶ ΠῸΓ ϑϑρδγδίίοη ἴοσ ἴΠ6 ννοσκ 
τνδογοῖο Ηδ ἢδά ςδ]]θὰ {μ6πὶ, ννἤδη ΠΟῪ ἢδά 
[λεῖϊεὰ δηὰ ργαγεά {Π6Ὺ “διὰ {πεῖὶγ βαπὰβ. οἢ 
18επλ." 
ΤΙ πο οὗ ᾿ππροϑβιοη οὗὨἨ πδηάϑ, 85 αἵ ἴϊπ6 

δᾶΠπ|6 {ἰπ|6 ἀοϑι κι παίηρ ἴογ 4η οἢῆῇςθ οὐ αι {Υ 
δηά ἱπνοκίηρ ἃ Ὀϊοβϑίηρ οὐ Ὀίνίηθ εἱ ἢ ἔοσ ἴΠ6 
ἄυς ρογΐοστηδηςς οὗ ἴΐ, ῖι5 ἑουηὰ ἴῃ ἴδε ΟἹά 
Τοβῖ. αἵ {Π6 ἱπαιιρυγαίίοη οὗ [|οβῆϊιδ, Νιιπ,. 
ΧΧΥΙΙ. 18, 22; θυῖ. χχχῖν. 9. ΕἘπιρίογοά ποῖ 
ΟἾΪΥ ὈΥ ἴπδ ραϊγιαγοῆϑβ, 45 ἴῃ σεη. ΧΙ]. 14, 
Ὀυΐϊ ὈΥ οὐὖγ [οτὰ ἰη ἱπιραττηρ Ὀ]ὀσϑίηρ, Μαῖί. 
ΧΙΧ, 11, Δηαά ἴῃ Πραϊηρ, ΠὰΚ6Ὸ ΧΙ. 1.2, 1ἴ ννᾶ8 
Ἄσοπίϊηιϊιεά ἰη ἴῃς (γι ϑιίδη ΟΠ ΓΟ ἢ ἃ5 ἴΠη6 ουἵ- 
νναγὰ δρῃ οὗ [πμ6 οὐϑισηδίοη δηὰ ἱπηραυίης οὗ 
βριγι4] ριῆς, ννποῖμεῦ οὔ (86 πλγάσυ ]οι}5 

νν ΓΒ νν ΠΟ ἢ ἡ ν ΓΘ σγδηϊοα ἴο δοπλθ θ᾿ ν 5 
1ὴ ἀϊογοηΐ ἀθρτοθϑ δηά Κιπά, οὐ οὔ Π6 σἴγθηρίῃ- 
Θηηρ στᾶσα νηὶ ἢ 15 ἡδοάρα ὈΥ 41} ννῆο Πᾶνα 
Ὀόοη δαρίχοά, οΥ οὗἩἨἉ ἴπ6 βρεοῖαὶ 4ιδ} !ἔςδίοῃ8 
δηά ρονγοῦβ δεβθίοννεά ἴῸΓ ἴἢδ ἡ ππτῖς οὗ 
ΔΩΥ͂ ΡΑΥΓ οι ΪαΓ ΟΥἿΟΘ οὐ νοῦ ἴῃ ἴΠ6 ΟΠαυτγοῇ. 
ΤῆΘ “ ἀοςίγιπο οὗ ᾿αγίηρ οἡ οὗ παπᾶς ἰ5 
δηυτηογαϊοά ἴῃ ἴπΠ6 Ερίδίῖς ἴο {86ὲ Ηφῦτγοννβ 
(Υἱ. 1,2) ἀιποηρ “ ἴη6 ργίης!ρ 65 "ἢ ΟΥ̓ γυάϊπγοηῖδὶ 
τεηοῖ8 “ οὗ τῆς ἀοσίτίης οὗ ΟΠ τίσι. 

Τῆς ῬΓΕΘΌΥΓΕΥΥ 15 ΠΟΓῸ βροκθῇ οὗ 85 δῃ ἰη- 
ϑιυτοη, 4 Ὀοάγ υπιῖοα ΌὈΥ Ὀτοϊμογῃοοὰ δηὰ 
ἀἰδοῖρ! π6, ποῖ πλογοὶν 45 ἃ ΠιιπΊΌ Ὁ Γ οὗ πηοοη- 
ποοϊοά δηὰ Ἱπάορεηάεηϊ Ῥγεβουίεγβ. 

ἴῃ ἢΙ5 ϑδεσοηά Εἰ ρίβίϊε (2 Τίπι. 1. 6), 51. Ῥαυὶ 
τειηϊηά95 Τ ΠοΐΠΥ οὗἉ “ἴῃς κι οὗ Οοά ννῆϊς ἢ 
15 ἰη [π66 ὃν {πὸ ρυζίην οἡ οὗἉ »»"»} απ 5." Τῆς 
ἰπέογθηςθ 15 [δ ΤΊ πιοῖἢγ νναϑ ογάδι ηθὰ ὉΥ [ἢ 
ΑΡοϑβῖϊα ἴῃ 1π6 ὀχογοῖϑε οὔ [δὶ ἐπησίίοη ννῃϊςἢ 
νν28 ΔΠογνναγαάβ σογηπλ 64 Δηα σοηῇηδα ἴο {Π6 
οἢϊοΙ οὔ οοΥ οὗ οδοἢ ΟΠυγοῖ, ἴῃ ἴη6 ϑοοοπὰ 
σΕΠΚΟΤΥ͂ οΑ]]εἀ ἐἰ5:1ΠσΠν εἰν τε Βίσπορ, ἴοξε- 
δον νὰ τὰς Ῥγοβυγίοσθ. 80 ἴῃ οὐγ Οτάϊηδὶ, 
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Ρἤδου, Π τΠ6 Ἰαγίηρ οα οὗ τῇ8 
μαπάβ οἵ τε ργεβγίογυ. 

ϊς Μεάιϊταῖε ὕροὴ {686 τῃϊηρβ ; 
σῖνε τἈγβεὶ νβ ον ἴο τμεπὶ; τἢδῖ 

(Ον, ἣ αἱ ἢ γ ῥγοβείηρ᾽ ΠΥ ἄρρεᾶγ "το 1]. ἐλήμγς:. 

Ι. ΤΙΜΟΤΗΥ. ΙΝ. ν. ἵν. 15.---. 

16 ΤάΚε πεεὰά ὑπο {ῆγβεῖξ δηά 
ππῖο [ἢ ἀοςίτγίηα ; σοηζίηῖι ἴῃ τῇδ: 
ἴογ ἴῃ ἀοίπρ 1818 ἴῇου 5ῃ]ς θοῖῇ 
δᾶν6 {Πγ56] δἀπὰ τἢδπὶ τῆλ ἢΕΆΓ 
τῆ66. 

“(ἢς6 Βίϑμορ ἢ τῆς ῬγΙεβδίβ ργεβθηΐ 514} ἸὩῪ 
{Πεῖγ Παηᾶβ. βονογαὶ ν ὑροη ἴῃς ποδα οὗ δνεγΥ 
οπο {παῖ γϑοείνοι τη6 οβῆος οὗ Ῥτοβιμβοοά." 
[1 15. νουῖῃυ, ποννουοσ, οὗ οὐδϑεγνδίίοη {παῖ 
186 οτάϊπαϊίοη οὗ ΤΙΠΊΟΙΠΥ ννᾶ5 ὁγ, διὰ, (ῃς 
ἱπηροβιτίοη οὗ ἴῃς Παηάβ οὗ δῖ. Ρῃ] (2 Τίπι. 
1. 6), ἀηά «υὐῥ, μετὰ, [δῖ οὗἩ 16 ῬγαΞΌΥΓΕΤΥ. 
ΤΊ|Ὲ ἔογπιογ νν5 ἴπ6 ἰπϑίγιιπχεηὶ οὗ Οτάϊηᾶ- 
ἴοη; {π6 ἰδίου δὴ ἱπιρογίδηϊς δηά ογαϊ ΤΥ, 
δι ργοῦδὈ]Υ ποῖ 8η θϑϑεπίϊδὶ, σοποογηδπηῖ. 

[ 15 ποῖ Κποινῃ ννογε ΤΙΠΊΟΪΠΥ ννᾶ5. Οὐ - 
ἀκλϊποά. ϑοόπλθ βιιρροβα Ερβ6β5; δι [ἴ ταῖρι ῃΐ 
θὲ ἴῃ ΔΠΥ οὗ πὸ ςοἰ[|65 νιϑίεα ΌΥ 51. Ρδῃὶ] ἴῃ 
ΜΠ ἢ Πότ ννεσα ῬΥεβογίεσβ ΠΟΙ Ρἢ ἴο οιτῃ 
ἃ ῬγΥΕΞΌΥΓΟΓΥ. 

15, Μεδαϊς προπ ἐῥοις ἐῤίπφ. Ἀδίδοσ, 
Τοῖ 1Ἀ080 ΓΒ1 5,5 Ὀ6 ΓΒΥ ΟΕ ΧΟ. 

αἰὺε {γε πυροὶ γ ἰο ἐδ [Ϊ|,1|6τᾺ]]γ, 
“δὲ ἴῃ ἴΠεπὶ :ἢ πηγάκε {π6πὶ γοιιγ 1{6᾽5 σα ρίογ- 
τπισηῖ. (Οομήρατγε ἴπῸ ὀχῃουίαίοη ἰπ τῆ Εοτπὶ 
οἵ Οτάογιηρ Ρυίεϑδίβ : “ ὲ δᾶνε οοά ἤορὲ 
{παῖ γοι ἤᾶνε οἰθαυ ἀοίογπηποά ἴὸ σῖτα 
γουσϑοῖνοβ ΠΟΪΥ ἴο τῆϊς οϊοε.... 50 {δμαΐ 
ἐν νν γοὰ ΜΠ ΔΡΡΙΥ γουγβοῖγος. ΠΟῪ ἴο τηϊς 
οης 1Πϊηρ.᾽ 

ἐο αἰ ὝὌὍὌΠο τεδάϊηρ, “ἴῃ 411 {π᾿ πσ5.᾽ ρίνεῃ 
ἴη ἴῃε πιδγρίη ἔτοτῃ [ἢ γοςεϊνοα Οτεοὶκ Τοχῖ, 
18 ηοῖ θογης ουξ ΌΥ̓ ἴ6 δόϑὶ Μ9558. 

ΓΗΑΡΤῈΚΝΚΝ ν. 

1 Κα ἰο δὲ οδεργυεῖ ἐπ γεῤγουΐηρ. 
τοίάστυς. 17 ΟΥ̓ἁ εἰμεῦζε. 23 Α4Ἢ 2γεζώῤί ,ον 
ΖΊ νιοίλγ᾽ς ἀεαίά. 24. «50 15 τιφηὴς σἱρις φῸ 
ῥώψογὲ ππΐσ ἡμάίριομέ, αμα σοηὴέ πρθρς αἷο 

9“ΜἌοδίοτο α, γέ. 

ΟΗΑΡ. Ν. 1---Υ̓]. το. Μιβοριϊδηθουβ ἤϊγθςο-- 
[Ἰοη5 ἴὉγ ἀἸβορι πα ἀπά ρονογησηθηΐ οὗ {Π6 
Οδιγοἢ δπὰ οὗ [μὲ ἀἰβογοηΐ ο]455685 ἴῃ [{. 

Ν. 1. αηπ|ὴεἰήεγ ἴῃ ἂρθ, ποῖ ἤοῖὸ ἃ ῦγοϑ- 
ὈΥΓΟΥ ἴῃ οβῆῖςε ; ΤΠ οιΡ ἢ [ΦΥ͂ τνοι]ά βοπηθ πο 
Ὀς οοἰηοίάρηί. ΤΙΠΊΟΙΪΗΥ νγᾶ5 γεῖ γοιης 
(ἰν. 12). 

3-16. Ὠ᾿γεσίίοπα δδοιῖ Ὑνιάοννθ. ΤῊΪ8 
Ῥᾶβϑασα [ᾶ5 σδιιβοά, δηἀ ῬγοῦδΟὶγ ψν1}}} ονοσ 
σδιι56, πηι ἢ αἰ εγοησο οὗ ορίπίοη. Οπο οὗ 
(6 φαγὶ οσί σᾶγοβ οὗ (ἢ6 Ο γϑτίλη ΠΌΣΟΝ νν 88 
(Π6 πηαϊπΐοπδηςε οὗ νιάουνβ οι οὗ [15 σῃαγιῖ- 
ΔΌ]Ι6 διηάς; δπὰ {π6 οτἱρίη οὐ {π6ὸ ογάοσγ οὗ 
Πδεδοοῇβ 185 Δϑϑιρηθα ἴο ἃ Πλυγτηιγηρ ΝΠ ἢ 
ἄΤΌ55 ἀπιοπρ [86 Ηο]]δηϊϑῖις Ὀθ6]Π!ΙΘν γθ ασαϊηϑῖ 
{π6 Ηοῦτονν ΟΠ ΓΙ ς[ΙΔη5, “ ὈΘοδιι56 ΓΠΟῚΓ νἹάοννβ 
ΕΓ πορίθοῖθά 1 ἴπε ΟΠ τη βίγαίίοη. 
Αοῖϑ ν]. 1. 5Πη1|4Γ ργουϊςίοη ψου]Ἱα ἀοιθῖ- 
1655 θὲ τῆδδ ἔογ ἴπθϑ6 μοῖρ] 655 ΠιθπΊθογς οὗ [6 
ΒΟΟΙΟΙΥ͂ ὙνΟΓΟν ΟΣ ἃ σι γοἢ νγὰ5. ἔοιιηάδοά : δηά 
ἀϊγθοῖίοπϑ πιρῃῆῖς Ὀ6 ηἠδεάεά ἴο Ῥγενθηΐ ΔΗΥ͂ 
ΤΑΙΒαρΡ Ισδίοη οὗὨ σΠΑΓΠ Ὺ ἰπ ΤΠΕΟΙ͂Γ σᾶϑ6 ΟΥ̓ δά- 
τηϊττηρ ἴπὸ οἸ]αϊπη5 οὗ ἴπο56 ννο παά πάγη 
ΟΙ᾽ γαϊαίϊνοϑ παι ΓΔ ΠΥ ΓΕΒΡΟ 510 ]6 ἔογ {ΠΟΙΓ 500- 
Ροσί. δῖ. Ραμ] τπογοίοτε ᾿πϑοίγιιςϊ5. ΤΊ ΠΊΕ 
(νν. 3-8) ἴο Βοποιῦ ἢ (πῆς 41π|5 οὗ τῃ6 

3 ΟΓ 

ΕΒΌΚΕ ποῖ δὴ εἰάδγ, δυς ἴπ- 
{γεδῖ ψιηι 5 ἃ δλῖῃεγ; σηπα τῃς 

γοιηροῦ ΠΊΘη 45 ὑγεζῆγαη ; 
2 Γῆς εἰάου ννοπίθη 88 πηοΐδοῖβ ; 

188 γοιῃραγ 48 5ἰβίθγϑ, ὑν "ἢ 411 ρα ΓΙΥ. 
42 Ἡοπουγ ψίάοννβ [παῖ γα νυ άοννβ 

᾿πάεεα. 

ΟΠΌΓΟΝ ΟὨΪΥ ἴποβ6 νῆ0 ὅγὲ “ ψϊάονβ ἰηάεεά," 
δεῖηρ; ἀοδιζυϊε οὗ γε] !οπ5. οἡ ὑγῃοπι ἴπῸ ἀυ{Υ 
οὗ σιιρρογίίπρ ἴπεπὶ οὐρῆϊ ἴο τεβῖ, δηά (Πθπι- 
βοῖνος Ὀοδγίηρ 4 βοοά Ἴδμαγαςσῖοσ. Αἱ ἢγϑῖ 
558 ἴἴ νοι] βθοπη, δηὰ ἰπάἀθοα ἴἴ 15 πιδίη- 
(Διποά ΟΥ̓ τηδηΥ,, {παΐ [Π6 5υδ)εςὶ οὗὨ [Π6 4ι]}- 
βοδίίοηβ οὗ ἴποϑο ψιάονβ ὙΠῸ ἃγὸ ἴο δ6 
τοςρ᾽οηί5 οὗ ἴμ6 δἱπιβ οὗ ἴῃς (υγοῃ 185 σοῃ- 
Ἐηυδα ἰη νυν. 9-τό; Ὀιξ ἔα γ ΠΟΥ σοπϑιογαῦοῃ 
τα Κο5 {π|35 γίενν αἵ ἰ᾿ἰοαϑῖ ἱπιργοῦαῦϊθ. [ΐ 
νου ϊά ποῖ 6 τοϑβοηδῦ]ε ἴο ἐχοϊάθ ἔτοπὶ (ἢ 6 
ΟΠυτο ἢ 5 Αἰπὶ5 ἀεσταϊς νάονν5 θέσαυδε {ΠΕΥ͂ 
Μ γα ποῖ γεῖ ΒΙΧΙῪ γεαγβ οἷά, οὐ πδά ὕεεῃ 
ἔνι Θ πηλΥσιο, ΟΥ ἢδὰ ΠΟνΘΥ Ὀδοη ἴῃ ἃ ςοπάϊ- 
ἐἰοη οὗ Ππῆὸ ἴο θπδῦϊθ {πθπὶ ἴο ρεγίοττῃ {Π|ὸ δεῖς 
οὗ σΠΑΓΙΥ οπιιπιεγαῖθά ἴῃ ν. το. ὍΤΠο δϑσιιρῖ- 
Π655, ἴοο, οὗ [6 {τδηϑιίοη αἵ νυ. ο, “"[,οἴ ηοῖ ἃ 
ΨΟΠΊΔΏ ὃδ ἴδκθη ἰπῖο {πὸ πιθοῦ" ΟΥ ]5ῖ, 
στ πουΐ ΔΩ Ραγίϊοϊο ἴο σοηπεςῖ 1 ὙΠ [86 
Ῥγοοθάϊηρ νοῦβε, γαῖ μοῦ ἸοΟΚ5 κὸ ἴῃς ρᾶβϑᾶσε 
ἴο ἃ πονν, ποννϑυοσ κιπάγοά, διιδ]οςῖ. Αἴ ΔΗ͂ 
ταῖς ἴἴ νου Ἱαὰ δοεῖὴ [Πδΐ, ὑεϑιθ5 ἴπ6 βεησγαὶ 
Ὀοάγ οὗ ν]άονν5 ννῇο Παά ἃ οἱαὶπὶ οἡ ἴ})6 4] π|5 
οὔ πε Οπυγοῇ, ἀπὰ δοπλθπλο5 ρογἢδρ5 σἤόϑοη 
ουξ οὗ ἴποπιὶ, ννᾶ5 ἃ ᾿ἰϑσῖ (ςαϊδίοξιθ) οὗἉἩ ννἹάονν8 
Βανυηρ βρθοῖαὶ αυδὶ βοδίίοηθ ἃπὰ Ὁγοῦδρὶ 
ΒΡ6ς4] ἀυιε58. Ὑαῖ [Ποτὲ ν͵25 δῇ ᾿πϑι! τὰ ἸΟῺ 



Υ, 4---.} 

4 Βυῖ [Γ δὴγ ννὶάονγ ἢᾶνε ς] άγεη 
ΟΥ πέρἤεννβ, ἰεῖ τπεηὶ ἰεάγη ἢτγβὶ ἴο 

το τ, ἀὐκά- ϑῆθνν 'ρίεῖγ δὲ ἤοιηξ, δηά ἴο γεαυῖῖε 
ΠεῖΓ ραγεηῖβ: ἔογ τπδῖ ἰ8 ροοὰά δηά 
Δοςερίδθϊε θείοτε (σοά. 

ς Νον εἢς τῆλι ἰ5 4 ψιάονν ἰΠ- 
ἀεεά, δπὰ ἀεϑβοϊδῖε, τγυβίθιῃ 'π (οά, 

οἵ Ἐςο Θϑαϑῦςαὶ ΝΝΊάοννβ ἰῃ [6 οατὶν ΟΠυγοῇ, 
δῖ Ἰραδὲ ἰὴ ἴμε βεσοηᾶὰ σδηζυσΥ δηὰ οηνναγά8 
{Π] τῆς ουης! οὗ 1,δοάϊοεδα, 18 ἀρρασθηΐ τοσα 
ΤΠ] λη, ΕΡρμδηϊι8, αηὰ ΟΠ τγβοβίοπι ; δηά 
ΓΔΟΟ5 οὗ ἴπε ᾿πϑεττίοη ἤᾶνα ὄὐθ Ὀεθη 
ΒΙΡρΟοΘοά ἴο ὃ6 ἑοιιηά ἰῃ Ηειπηδβ δηά 1 πςοΐδη. 
ΤΎΠΟΥ Μεγ δουπα ποῖ ἴο πιᾶγγν ἀρδίῃ; ΈΤῈ 
δεῖ δραγί ΟΥ̓ ἱπῃηροϑιοῃ οὗ παπάς: Πδά ἃ 5ρ6- 
εἷαὶ ρίαςθ δϑϑψηθα {μοπὶ η ἴῃς ΟΠμυγοῆ ; δηά 
ΘΧογοίϑθα βοὴ δ} ΠΟΥ Υ͂ ἀπά δι ρεγπϊεπἄθηςς 
ονοῦ νἱάοννΒ δηἀ οΥρ]ιδὴ8 ἀπά ὑγοῦθδΌ Υ ΟἴΠΟΓ 
ννοπιθη. ἴῃ {ἢ15 ΨΑΥ͂ ἴῃ πάτο " Ἰάονβ 56. Π|5 
ἴο ἢανε Ὀεοοπὶε Δη οὐπείαί ἀοπὶ χηδίίοη, ἱπάθρθη- 
ἀοπὶ οἵ [πε δῦονε αι) Πσαῖοηϑ; ἔοσ [σπαῖϊυ8 
τηΘΠΓΟΠ5. “ ΥἹΓΡῚη5 γγῆὴο0 ἂς δ θα νιάογνβ," 
δηά ΤΓογίυ ]Δη, “ ἃ νἹΓ ΡΠ ὑπάθῦ ἔυν ΠΥ ΥΟΑΥΚ 
οἵ ἅγζθὸ ψγνῆο νγᾶβ ἰῃ ἴῃε τυιἀοννπῃοοά." [{ ἰ8 
Ὠοΐῖ ΠΕΟΟΘΒΑΓΥ ἴο ϑρροϑα [πδὶ (Π6 ἰηϑι τ] Οἢ 
ννᾶ5 {Π05 ΚΟΠΡΟΟΥ τοοορῃϊβαά ἴῃ ἴδ Ερῃο- 
ϑίδη ΟΒυτγςοῖ; δὰ (ἤθγο νου] βθοὴ ἴο ἢδνθ 
Ὀφοπ, θεϑιθβ ἴθ ΡοΟΥ ννἱάοννβ 0 ννοσὸ σο- 
Ἰϊενεά Ὀγ ἴῃς δ]τὴ5 οὗ [ἢ Ομυτγοῇ, ἃ (ὐδίαίοχζιθ 
ΟΥ ἰΙ5ῖ οὗ νυὶάοννβ ῸΓ νΚΒΙ ἢ ποῆς νν σα οἰ χιθ]α 
ὙΠΟ ΨΨΟΓΘ ὑπάθυ 5ΙΧΕΎ γεᾶγβ οἵ ἄρε, ῃδά Ὀερῃ 
Τηλιτὶοα τόσα ἴπδη οπςθ, ἀπά διδά ποί ἀϊκιίη- 
ξυϊδηοά {Παηλβεϊὶνεβ ΌΥ δοῖβ οὗ Ἴσμαγν δηά 
Ποϑβριῖα! γ. ΤῸ ἴΠ686, 48 ἴο (86 ὈΓΟΞΌΥΟΓΒ ἴῃ 
Υ. 17, ἃ 5Ρ6ΟΙΔΪ ΠΟΠΟΓΑΤῪ τηδἰπίθηδηος νγᾶβ 
ῬΙΟΌΔΟΙΥ ἀϑϑισποά, δηὰ οἡ {πΠ6πὶ βρϑεῖϊδὶ ἀτι165 
ἀενοϊνεα, ΨνΒεῖμογ ϑυςἢ νιάοννβ ννοσγὸ ἰάθη- 
τοδὶ] ἢ ἴπ6 ἀδδοοηδβθθβ, 85 ΒΟΠῚ6 ϑ|ΡΡΟΘΘ: 
ΟΥ̓ ΠΟΙΠΟΓ ΤΟΥ ρογξοττηθα [ῃ 5οπὶὸ σΠ ΓΟ 68 
ἴῆε οϊοθ ψῃ οὶ ἀδδοοηρϑϑθβ αἰβομαγροὰ ἴῃ 
οἴδοτα ; οὐ νεῖ ογ Βοίἢ ἰηϑεϊτυοπ8 σοοχἰσῖοα 
πη ἴδε βάπιθ σθυγοῖ ; ἅγὸ αιιδϑίίοηβ ψῃϊο ἢ τῃς 
ἐρεῖς ὍΘ Ῥοβ5ε85 ἀ0 ποῖ 5866Πὶ 8:81 ςΙεπί ἴο 
β8οῖνϑ. 

8-8. Οὐι4]Ποδίοησ οὗ ᾿Ἰηάϊ νι 1118 τνῆο ἃτὸ 
ἴο τΤεοςεῖνο γε]οῖ. 

8. Ηοποιν.) 1... “ῬΑΥ ἄυς τερατγὰ ἴο. Τῆς 
ψεγὉ ΒΟΠΟΙΓ, ἃ5 υϑεὰ ἤετε δηὰ ῬγοῦδοὶΥ ἰπ 
ν. 17, ΤΟΥ 5πονίηρ τεϑροςοῖ ΟΥ̓ σοηίτιθυζίηρς ἴο 
ΒΌΡΡΟΓΓ[ ΟΥ ΡῬΑΥΠΡ δὴ δ᾽ οννᾶπος, ποῖ ἃ8 ἃ 
τηδῖϊεγ οὗ τίρῃΐϊ δυῖΐϊ οὗ τοραγὰ δηά ροοά-ν}]}}, 
[45 ΠΟ δαυϊνδ]θηΐ ἰη Ἐπρ] 5. “ Ηοπογασγίυπι,᾽" 
ἃ5 ἐδ. ἃ ὈΠΥΒίοΙ Δ Β ἔδε, σοῆγογβα [ἢδ 5ΔΠὶς 
1ά68. 

«υἱάοαυ: ἱπάεεά.) 1.6. ἀφϑοϊαῖθ, 45 ἰῃ νυ. ς: 
Οὐδ ννῆο ἢᾶ5 0 πρϑᾶγ σεϊδι!οηβ οἡ ννῆοπὶ ἴο 
ἀοροηί. 

4. πεῤόῥεαν..} “Ὅθ8οθῃ ἀ 8 18, ὈΡΓΉ ρΑΙΪΥ 

ὥνων 75:1.----ὸι, 111. 

Ι, ΤΙΜΟΤΗΥ. ΚΝ. 

δηά σοπεϊηαοιῃ ἴῃ δ ρρ]ςατίοι8 δηά 
ΡΓΔΥΕΙΒ πἰρῃΐϊ δηά ἀδυ. 

γὼ φ- 

2 

6 Βιῖ5ἢε τῆαϊς Ἰἰνεῖῃ "ἢ Ρ]ΘΑϑιιΓα τσ, ἀεί 
εαζεζγ. 

158 ἀεδά ννῃ1]ε 5ῃς Ἰνεῖῃ. 
7 Απὰά τδεβ6 τπϊηρβ ρῖνα ἴῃ σἤδΓρα, 

τΠδῖ {ΠΕ πιᾶν δὲ Οἰδηλε ε88. 
8 Βυῖ ἱξ ΔΠΥ ρῥτονί ἄς ποῖ ἔογ ἢ 8 

“ αταπάομιάγοη," ἔοσγ νη ἢ τῆς ΕΠ 5} νοσγὰ 
“ ρρἤεανν5᾽ ννᾶ5 ΤΟΥΤΊΘΙΪΥ υ86ἀ. 

ἐεὶ δ “}, εἴ Ποῦ σΠ]άγοη δηά ἀδϑοοπά- 
Δηΐβ βγϑὶ ἰθάσγῃ ἴο δον ἢ]14] ριεῖγ ἴο {ΠεὶΓγ 
οαυη ἴατα γ᾿ Ὡς ἢ ἴῃ (ἢ 15 τοβρεςῖ 18 ΠΘΑΓΟΓ ἴο 
1Π6πὶ {π4π ἴπ6 Οδυγοῖ, “ ἀπά ἴο σεφιμῖς {ΠΕΣ 
Ῥγοροηϊζογϑ, ρᾶγϑηΐβ ΟΓὁ ργαπαάραγεπίβ, ἔοσ [6 
[πο οᾶσε δοβϊοννοα προη {πειηβεῖνεβ. ΘΟΠΊΘ 
ΘΑΤΙΥ ἱπιογργοῖουβ, ἃ5 (δ γγϑοωβίοπι, [ἢ δ᾽ υ]- 
Ελΐῖς, δῃηὰ ἃ ἔδνν τηοάφγῃ σοτητηεηϊδίογϑ, ΓΔ κὸ 
{πε δυδ)εοῖ οὗ 1ἢ]5 οἶδιιϑθ “" νυϊάοννβ," ᾿τιρ]]οὰ 
ἴῃ “ΔΩΥ νἱάον. “11εἰ τπεπὶ ἤγσὶ δδδνν 
ΡΟ τονναγάβ ΠΕΣ ον Πουβεῃοϊὰ, ἀπά τὸ- 
υϊε {ποὶγ ῥγοροηίζογβ, πονν ἀθραγίο, ΟΥ̓ 
αἰεςσίίοη ἴο {ΠΕῚῚ ροβίογιιν." Βιι Ὀεβι4685 [ῃδῖ 
εταϊτυάο ἴο Ρῥσγοροηιῖοῦβ 15 ἃ ἔαγ- ἰοἴοποά πιο- 
νς ἴον οὔ] ρίην Ραγθηΐῖβ ἀπά σταπαάραγοηΐβ ἴο 
Ἰονε ἂπά ϑιιρροτί τῃοῖγ σὩ]άσγεπ ἀπά στδηά- 
ομΠάγοη---ἃ ἀμ νοι ἴῃς ἰᾶνν οὗ παῖυσε δηά 
οὗ Οοά [858 δἰγοδυ δοιπά οἡ ἴδμογὴ ὈΥ̓͂ ΔΓ 
τῆοΓα ΡοννοΓἕ] βδηςίοηβ --ἰῃς αυθδίίοη ΠΟΓΘ 
15 τῆς αᾳυρ!βοδίίοηβ οὗ νυἱάοννβ ἴο σεοεῖνς δἱὰ 
ἔγοπῃ ἴπὸ ΟΠυσο 5 αδἰπιβ; ἀπά οἷα ννῆο 15 ἃ 
τυϊάονν πάθεα δηά ἀοϑοϊαῖο, 15 418}|8εἀ, ποῖ 
Ὀδοδιι56 53η6 85 πὸ σἤ]ἀγθη ΟΥἨ »ταηάς! ] ἀγεῇ 
ἴο βδυρροτί, δθυῖ Ὀδοδιι86 58ῆ6 ἢ48 ἤοῃς ἴο 5ὺρ- 
Ροτί πεν. 

ῶνγ ἐϑαϊ. 1.6. τῆς Ἔχεγοῖβε οὗ [14] ρἰοῖγ. Τῆδ 
ψνογάς “ μοοὰ δηὰ " ἂγὲ οχχηίἝοα ἴῃ ἴμ6 Ὀεϑῖ 
Μ55. 

δ. ἀἐρ"οἰαί. ΨΜΝΈΒΠοις πυβθδηά, ςἢ]άγΘη, 
οΓ ἀεβοθηάδηϊβ. 

“μρῤῥ εασίίοπς ἀπά ῥγαγεγ,.} 866 οἡ ἴϊ. 1. 
πίσοι απά 44».)} Α5 ἀϊὰ ἴῃς νἱάονγ Αππᾶ. 

Γὰὐἶκ6 1. 37. 

Θ. ἐπ ῥίκαμγε Απαὰ ΟΧΙΓΑΥΔΡΆΠΕΥ : [ἢς 
Οτοοκ ννογά (σπαταλᾷν) σοτηδῖη65 1ῃ6 ποίίοη 
οὔ Ἰυχυτίουβ 56 Εἰηάυΐσεηοο ἢ τΠαΐ οὗ ργο- 
ἀϊκαϊ γ. (Ττεηςῇ, 5γη.) ϑυςῇ ἃ 8 ἀοπίΓΟΥ5 
(ἢς 5ριτίτιδὶ 116. 

8. Βιώ, σε “Βυϊ;" ἴο τενοτί ἴο τῆς οὁ0]1- 
καἴίοη οἵ οπιϊάγοη δηὰ ργδπαάςη)άγεη, τυῃιοἢ 
᾿Ιηἀδοά μᾶ5 ἃν  ἀογ Δρρσδίίοη,--- ΙΓ ΘῺΥ ὁπ9 
-- ποῖ πιογεὶν ἴποϑα νη ἴΠ656 οἰοσοῦ γεὶδ- 
Εἰ οηΘἢ1ρ5----  ἀοεθ ποῖ ὑγονίς ῸΓ [8 οννῃ ἢ 
τοϊδίϊνοβ, "' δῃά ὀβρεοῖδ!ν ἔογ ἴποϑ6 οὗ ἢῖ5 ονγῇ 
Βουβομοὶά," 15 οννὴ ἱπιηεαϊδία ἔην, “ ἢς 
μᾶ5 ἀοπιοά τῆς δ ἢ ἢ ἀξοβο αι δηά ἰ5. 1ἢ 
(5 τοϑροςῖ “ΌΟῦβῈ [ἤδη δῃ ὑπδα]ϊενογ,᾿ 80 
ἄοο5, ἴον {86 πιοβὲ ραγῖ, ρογίογιη ἴμ56 ἡδίιγαὶ 
ἀυ165 οὗ ἀοπιαβίϊς [πξὸ. 

2Ὁ 



γη86 

[Οσ, ξέη" 
ανεῖϊ. 

[ότ, 
εἄσεφη. 

ΟὟΏ,) πὰ 5ρεοῖα!ϊν ἔογ ἴποβε οὗ ἢΪ5 
οννη 'οιβα, με ἢαῖῃ ἀεπιεα τῆς ἔδιτῆ, 
Δηά ἰ5 ψγοῦβε [ἤδη δὴ ᾿ηδάεϊ], 

9 [εἰ ποῖ ἃ ννίάον δὲ ᾿τΆΚεη ᾿πῖο 
ἴηῆε ΠυΠΊΌΟΓ ἀπάδγ τῆγεεβοοῦα ὙθδΓβ 
οἷά, δΒανίηρ θεεῃ τῇς ψὶΐξ οὐ οπε 
ΤλΔῃ. 

Ιο ὟΜΕΙΪ τερογτίεά οὗ ἔογ ροοά 
ψγοῦκβ; 1 86 ἢᾶνα Ὀγουρῃς ἃρ 
σμΠ]άγεη, 1 586 πᾶνε ἰοάρεα 5ἴγαπροτγϑβ, 
ἱΓ 9586 μάνα νναδβῃεά τῆς δαί ῃῖβ᾽ ἔδξεῖ, 
1 8ὴ6 πᾶνε γεϊϊενεά τῆε δϑῇιςτεά, 1τ( 
8η6 πᾶνε ἀἰ]ΠρΈ ΠΟΥ (Ο]]οννεὰ ἄνεῦγ 
ροοά ννογκ. 

11 Βυῖ τ1ΠῈ γοιηρεῦ ψιάοννβ τγὸ- 
ἔι5ε : ἔογ ψνῆεη π6 ὺ ἤᾶνα θεριῃ ἴο 
ψγᾺΧ Μδηΐοη δρδίηϑὶ Οἢγίβι, {πεν νν}}]} 
ΓΛΆΓΓΥ ; 

12 Ηλνίηρ ἀάπιχηδίίοη, δεσδιιδε {ΠΕΥ 
ἢλνε οδϑὶ οὔ {ῃεὶγ ἢγϑι (Δ 1ἢ. 

Ι, ΤΙΜΟΤΗΥ. ν. [ν. 9--17. 

12 Απά νυ Πα] ΤΕΥ ἰεάγη 10 δὲ 
1416, ννδηάογίπρ δῦοιιξ ἔγοπηρ. ἢοι ες 
ἴο Βουβε ; ἀπά ποῖ οηἱϊυγ 1άϊε, Ὀυτ τοῖ- 
τ|ετβ αἷἰθϑο πὰ Ὀυβυθοάϊαβ, βρεακίιν 
τΠϊηρ5 ἢ ]ςἢ ΤΠ Υ οὐρσῆξ ποῖ. 

141 ν}}} τπεγείοτε τῇδ τῆς γοῦπρεγ 
ὙΜΟΠΊΘΠ ΠΊΔΓΓΥ, ὕδαγ ΤΠ Π]άγει, ρυϊάς 
τῆς ἤοιβ6, ρῖνα ποης οςοδϑβίοη ἴο ἴδε 
ΔανεΓβΆΓΥ ᾿ἴ0 Θρεᾶκ γεργοδο μα γ. ἀν. 

Ις Εογ ϑοηλα ἅτε δἰγεδαῦν τυγηεά ὑς. 
δῖε δίίεγ ϑαΐδη. 

Ι6 ΙΓ Δλὴγ πιᾶὴ οὐ νγνοιηδῃ [παῖ 
δε!ενεῖῃ ἤᾶνε ϊάοννβ, ἰεῖ τῆεπὶ τὲ- 
Ιίενα ἴποπι, δηά ἰεῖ ποῖ ἴῃς σῃυτγοὴ 
δε σμαγρεά ; τῃδῖ 1 τηδῪ γαΐϊενα τπεηι 
τῃδῖ τὲ ννιάοννβ ἱπάεεα. 

17 [εἰ τῆς εἰάετα τῇδ γυ]ε ννεὶ] θὲ 
ςοιιηῖεὰ ννογίῃυ οὐ ἀοιθϊε ἤόπουτ, 
ΘΘΡΘΟΙΑἰΪΥ ΠῈΥ ννῆο ἰδθουγ π᾿ τῆς 
ννογὰ διά ἀοςίγιηα. 

9-16. Οὐδ)! βοδίίοηβ οὗ ψίάοννβ ἴο ὃ6 δά- 
ταιτοἀ ᾿πΐο ἴδε ο1455 οὗ Εἰςς] 6ϑἰδϑδίςοδὶ ΟΝ Ἰάοννβ. 

9. πιεριδεγ ἡ “ Ο(κδίδιοριε ᾽ οτ ἰἰ5ῖ. 
«υὐἱΐξ 97 ογε ν»παπ. “ Οπδ Ππυβδαηά ἢ"; πε: ΠΣ 

μανίηρ Ὀόδη ἀϊνογοςα δηα τηδυτίεαὰ ἀρδίη, ΠΟΥ 
(ργοῦδο!]Υ) μανὶπρ γτοιπδιτιοα δου [ἢν ἀφίῃ οὗ 
ἢογ ῃγϑῖ Βυδθδηά. (δες οἡ ἰ]. 2.) 

10. 2753] “Εογ Ἐχδηρ]ς." 
“ὁ ῥαῦυς ὀγομσδί μὸ ερίἰάγεη.] ὙὍΠοϑβο οὗ 

οἴ οσβ, οβρθοῖ δ! }  οΥ̓ΡΔη5, Ὀδθϑι 65 ΠΟ οννῃ. 

«αὐσεῤεά {δὲ ταἰπίσ᾽ “εε.ἢ Ῥαϊὰ ἴπε Κὶπά 
οΟἴἶδος8 οὗ Ποϑριτδ! Ὑ ἸΏ Δη Θβροοῖαὶ τ ΠΠΟΓ ἴο 
Ομ σίδης, 85 ἀἸἰβεϊπρ πο ἔσομαι “ ϑί γαηρογϑ.ἢ 

11. γοβυο Ὠδο] ποθ, 45 ἀἰσηιδ βοᾷ ἴο θὲ 
Ῥἰδοεά οἡ Ἃἴδε |ἰσῖ οὗ δςοϊοϑίδϑιῖςαὶ νψϊάοννθ ; 
ΠΟ Ρἢ ἀοιυ 1655, 1 Ρροου, [ΠΥ ψνουϊὰ ποῖ 
6 ἐχοϊυάοά ἔτοπι γεϊϊοῦ, 

12. Ησυΐησ ἀανιπαιοπ. 
ἀεπηηδίίοη. 

ἐῤεῖσ γε γαἰ1Ὁ.] ΟτΥ᾽ ““Ῥγοπηῖβε ; ἴῃς δη- 
δαροτλθηΐ ἴΠποῪ τηδάθ, ἰξ ποῖ ΤΌστδ νυ, δί ᾿οαϑὶ 
γ ΓΔ γ, θη ΠΟΥ ἡνεγε δαπη το οἡ {πὸ 
ΤΟΙ] οὐ ϑυ ]άοννβθ, πο οὗ ννῃοβα αιυδἢβοδίϊοης 
ν 45, ἴο ἢανθ Ὀδθὴ 186 ν]ῖ οἵ οπα πυιβθδπηά. 

18. ,Απ4 «υἱ!ρῥα].] Ἀαίδοσ, Απὰ δ᾽ τἘ90 
ΒΔΙΔΟ ἰἶπηθ ἴοο. 

,πονι ῥοιυε 1ο ῥοι9..Φ.ὺ Τιῖ. “τῆς δοιιδ65 " 
νγΠ ΙΓ ἢ ἴ νν85 ἴΠοῖγ ὈΌΒΙΏ655 ἴο νυἱϑιῖ. Α8 ἴῃ6 
ἀυζίε5 οὗ ἴπε Εἰ οἸεβιαϑίςαὶ Δν Ἰάοννβ γουϊγοὰ 
τῃ πὶ ἴο νἱδῖ( [ἢ6 ἔΠ}}Π|65 οὐ Ὀο] ον ογϑ, ἃ ννα8 
ΠΘΟΘΒΘΑΤῪ παῖ ΠΟΥ 5ῃοιυ]ά δὲ ἀϊδογεεῖ, οχρο- 
ΤἹΟπο ἢ δηά σοῦϊν ννοσηθη, ἴο ῥργονθηῖ {ΠΕΙΓ 
Υἱβὶ [8 ἔτοπὶ ἀδροπογδίην ἰηΐο 416 ροβϑὶρ δηὰ 
ἴδ16- Ὀεασίης. 

[πεουττῖπρ; σοη- 

ΤῊΣ βοπλοννῆδῖ ἀπυ50.4] σοπϑίτγιιςι!οη, ἀργαὶ 
μανθάνουσι, “ ἴὮΠ6Υ ἰδάΓῃ ἴο ὃ6 [ἀ]6,᾿ 15 Ἰυδιιβοα 
ΌΥ Ρ]αῖο, Ευϊηγά,, οἱ ἀμαθεῖς ἀρὰ σοφοὶ 
μανθάνουσιν. 

14. ἐδε γοι κεῖ, «ὐο»επ.) ἘΔΊΠΟΥ, ψίᾶοτϑ 
-τϑεὲ ν. τι. ΤῊς Οτθοκ δᾶ5 πο βιιρδδίβητϊιτε. 
Ἄν Βοη {Π6Ὺ νυ δὴ ἴἴ, [Π6 Αροϑβϊθ νν}}15 [ἴ, ὄνοη 
τπουρῇ τη Π5 οὐνῇ Ἰυάρτηεπὶ ᾿ἴ πηαγ δὲ ργεῖκτ- 
ΔΌΪς ἔογῦ ἃ ψιὶάον ἴο τεγιδίη δἰηρίθ. ὅ.ε Ἢ 
(ον. νἱϊ. 8, 9. 

ἐδε αἀτυεγεαγγ Τῆς ορροῃεπὶ οὗ Ὁμπ9- 
ἰδπιῖγ. ΟΥ τ Ῥεῖ. 11. 12,.15.Ψ 

15. “ωγπεά σαυαῦ αἴεγ ϑαίαπ. Ἐτοτὴ 50- 
ὈΓΙΕΙΥ ἀπά ΡΥ, δηὰ σΟπϑοα ΘΓ ρεγΠΔρ5 
ἴτοπι ἴπὸ ἴδ. ὙΠογε νγᾶ5 δϑιιπάλπί τἸπλὸ ἴογ 
[6 Αροβίϊς ἴο ανε πδὰ ὀχρεγίοποο οὗ διςὴ 
ΤΑΘΙΔΠΟΠΟΙΥ ἀεοϊεπβίοπβ αἵ Ερθθβυβ, οὐ δῖ ΔὩΥ 
ταῖθ ἰῇ οἴμποσ Ὁπυγοῇο8; 80 {παῖ ἰἴ ἰ5 ἃ ἴδοδ]ς 
ΔΥσυμηθηῖ ΙΓ ἰπέθτ ἔγογη ἴπθϑεὲ ψογας ἃ 
ἀδῖς ἴῃ ἴπε βδεοοηά σθηΓΌΓΥ ἰοσ {15 Ἐρί5τ]6. 

16. 17 απ. νιαη ογ' αὐονιαπ ἐφαΐ δε ει.) 
δοπὶο Μ55. τεδὰ οἠἱγ “1ἴ ΔΥ ψοπδη -᾿ δυϊ 
(Π6 τοςεῖνοὰ τοδάϊηρ 15 ργείεγα δὶς. Ἂν ἢιςἢ- 
ΟΕΥΘΥΙ 15 δΔάορίεοά, {πΠ6 βδεπίεηςε ἰ8 δὴ δ] 08] 
Ἔχραπδίίοη σοξεστίηρ ἴο ἴῃ ἡ μοὶς βιιδ)εςῖ οὗ 
νν]άοννβ, ἀπά Ἵχίεηβ ἴπὸ αἰ γ οὗ δϑϑιϑιης 
{πεῖη, ἰηϑῖοδά οὗ [γον ηρ ΠΕΙ͂Γ τηδιηϊθηδηςς 
οἡ {πε Οδιγοῇ, ἔσο σὨ! άγθη δηά ἀοϑοθηάδηϊς 
(ν. 4), ἴο 4}} τοϊδλίίοῃϑ δῃηὰ Ἴοπποχίοῃσϑ, ἰἴ 
ὈΘ]ΙΘνόγβ, ουθη 1 1η6586 Ὁ6 νογηθῃ δηᾶ ποῖ 
{Ποπιβεῖνοβ Πεδάβ οὗ 2 π|}|168. 

17. 1.ε: δὲ εἰάεγ: «αὐδὸ γμίο «υεἰ] δὲ εοιστίε 
«υογίδν 977 ἀομδίε ῥοποωγ. ΟΥ̓ γὑτεδῖοσ γοραγά 
1ῃδη 15 ραϊά ἴο οἵδεῦβ, Ὀοΐμ ἴῃ {πε τενόσοπος 
δῆοννη ἴΠπετὴ δηΐ ἴπ ἴΠ 6 πιδιηΐθπαπος (Ποηογαᾶ- 
τί ιηι) δἰοϊίθα ἴο [μ6π|. ὅθε οὔ συ. 3. 

εν. ἐν 



ν. 18--22.} Ι. ΤΙΜΟΤΉΗΥ. ΚΡ. "87 

πε». 18 Εογ με βοήρεαγε ϑατῃ, Ὑμου 21 1 σμάγρε ἐΐτε Βεΐογε (σοά, ἀπά 
80 ποῖ πλυΖΖὶε τῆς οχ παῖ τγεδλάειἢ τὲ [,ογά [|ἐβθ05 ΟἾτγιϑῖ, ἂδηά τῆς 

ἐΜαῖΕ το ουζ τῃ6 σογῇ, Απά, ὁ ΤἼε ἰδθουγεγ ἐς εἰεςξ δηρεῖβ, τμδλὲ τῆοιι οὔβεγνε {ἢ 686 
ὑνουτὴν οἵ ἢ]8 γενναγά. τηϊηρ8 νους ρῥγαίδγγιηρ ομα δ6-!:ῦτ, τοίην 

ον βγυ"ε 
19 Αραϊηβῖ Δη εἰάδγ γεςεῖνε ποῖ ἃηὴ ἔογα δηοίῃμεσ, ἀοίπρ ποῖπίπρ ἈΥ͂ αϊεέ. 

Οτς δοσιυβαίίοη, δι "θείογε ἴνγο οὐ ἴῆγες 
ν]Π65568. 

20 ΤΏ δπὶ τπαῖ οἷπ γοῦυκε Ὀοίογε 
411, τιλδῖ οἵἤδῦβ αἰβο πΊΔΥῪ ἔδδγ. 

ἐςρεεϊαἰγ ἐδὲν «υὐδοὸο ἰαδομν ἵἱπ ἐδε «υογά απά 
“οεῖγίηε.) ὙΠΟΤΟ 15 ΠΟ ΘΠ Ρἢ 4515 ἴῃ 1ῃ]5 ρίδοθ 
οὐ ““Ἰαδουγ," 458 ἰξ ἴπ ςοηϊγδα!ϑῃηςτίοη ἴο ρτε5- 
Ὀγΐοῦβ νν 0 ΔΓΕ ΓΟΠῚ 558 ; ΠΟΙ ἰ5 [ἴ ργοῦδο]ο Πα 
(45 Μοββεῖπι {μ] 5) ἰδδουγίηρ ἴῃ ννοτὰ δπὰ 
ἀοςίσιηθ ΔΡ0]165 ἴο ἴοβε ννο ἂζὲ οηραρϑὰ ἴῃ 
5Β[ΓΙΓΕΙΥ ΠῚ Ι55ΙΟΠΔΙῪ ννοτκ, ργεδοιίηρ [π6 Οοβρεὶ 
Πότ 1ἴ 15 ηοῖ Κπονῃ. Βιιῖ ἴἴ πηδῪ δε ἰηξεοῦ- 
τοῦ ἔγοπι ἴῃ 6 ραβϑᾶρε, βγϑί, [μα {Π 6 ννεσε, αἵ 
1Π1|5 ΘΑΥΪΥ ἴἰπιε, σοπιθ Ῥγεβυγίεγβ τγῇο τι θὰ 
Ὀυΐῖ ἀϊὰ ποῖ τοδοῦ: δηά, βθοοηάϊυ, [δῖ Ροῖἢ 
ἴπε86 δηΐ, ἴῃ ἃ Ὠικῆογ ἄδρτεο, ἴπῃο86 νν ΠΟ αὐτο 
ἰλυρδῖ, τεοεῖνοα πιδίηϊθηδηςα ἔτοπὶ (ἢ6 Τοοη- 
διορδίίοη ὄύθὴ ἔτοπὶ ἴΠ6 ἢγϑί ἑουπάδ(οη οὗἁ 
δῖ Ἰοαϑσῖ {πὸ Ρδυϊ πῆς ΟΠ γοἢ68. 

18. 426εὲ οκ ἐῤαὶ ἱγεαάει ομὲ ἐδ εογη.] 
Ἀδίμεοσ δηὰ πιοῦεὲ [ΠᾺῸΓΑ]Υ, δὰ ΟΣ ΨῈ110 
ἘΒτοδδπβ.)] Τα ρῥγεςερῖ ἴῃ ει. χχν, 4 18 
οὔς οὗ ΒυπιληίΥ ἴο δπίπιαὶθ. ὙΤῆδ οχ, ἢ 16 
ἰγεδάϊηρ οὐ ἴ(λ6 σογῃ νυ 15 Ποοίδβ ΟΥ ἀγδᾶρ- 
εἴης [6 {Πγοβηρ-οιναίη ΟΥ̓ΟΥ ἴἴ, ννα5 ποῖ ἴο ὃ6 
Ῥτονοηϊοα ἤτοπὶ μοΙριης ὨΙπλ56}7 45 {πῸ τουναγά 
οὗ 15 Ἰαῦουγ. δῖ. δι], ἰῃ 8η δλγ]ογ ΕΡ 5116, 
1 (ογ. ἴχ. 9, βαά χγγμεά ἴτοτι [15 [εχ 186 
τὶ οὗ ἃ πιϊηϊδίογ ἴο Ὀ6 πιδίηϊδιποὰ ΕΥ̓ ἴποδ6 
ἴο ΠΟΤῚ ἢδ ΓΙ ἰδίογβ : ἢ6 ΒΕΓΘ γεΐθυβ ἴο 1ἴ 85 
ἑηέγγιπις ἴτε τἱρῃῖ. 

“"ά4, Το ἰαδοιιγεν ἐς αουγέδγ ο7 δὲ: γεαυαγαά.} 
ἈΔΙΒΟΥ, ἰτο, ἃ5 ἴὴ [0ΚῸ χ. 7, ὙΠ ΟΓΟ [656 
Ὑγογ5 ἅτὸ ϑϑὰ Ὀγ οὐγ ογά. [{|5 ΒΙΡΗΪΥ ῥγο- 
Ὀ40]6 {παὶ 81. Ρδ0] ννὰ5 δοηιυδιπῖοα ἢ τὰς 
Οὐοθρεὶ οὔ δι. [ψὺυκ6, ν ΠΙςοἢ νγὰ5 τη Ὀοΐοτα 
(η6 Αςῖβ οὗ ἴπΠ6 Αροϑβίϊεβ, δαπὰ ἰδεγείοσγε ἢ 
41} ΚΟ μοοά θεΐοτε τπΠ6 τογιϊπαϊίοη οὗ [πῸ 
ΑΡοϑί!ὶο 8 ἢγϑϊ ἱπιργίϑδοηγηθηῖ αἱ Ἀοπιθ. Βιιίῖ 
Πε ΤΏΔῪ δᾶνα δθθη δοαιαδιηϊοα νυ [ἢ ννοσα8 
8ἃ8 Οδ οὗ ΟἿ ϑαν οι Γ5 ΠιιΠΊΕΓΟΙΙ8 ΒΑΥΪΉΡ 5, 
ΒΟ ἢ ννοῦα τοροαϊοα αηά ἴδιιρῃϊ ΌΥ Ενδηρε- 
᾿ἰςσῖ8 Ὀείοσε ἴπθ “" σοβρο]8᾽ ννοσγε τεάιςθά ἴο 
Υηρ ; ΟΥ 16 αιιοϊδίίΟη ΤΩΔΥ ῬοΞϑ ὈΪΥῪ ἤανο 
Ὀδοη ἃ πδίίοπαὶ ρσονεγῦ υ5εἀ ᾿ηάἀερεπαάςοπην ὈΥῪ 
οἷιγ οτὰ δηά ὃγ 81. Ρδυϊ, ἴῆς οτἱρίη οὗ ννῃιςἢ 
τηρῆῖ Ὀς ἀκα ἴο {Π6 ρῥγθοορί ἰῃ Ὠουΐϊ. χχῖν. 
14) 15. [ἢ ΔΩΥ οδβ6 ἴδῃογο 15. 20 ἱνοιρῃΐ ἴῃ 
Βδυγ 8 ἀγρυσλθηῖ, 0 δϑϑίρῃβ ἴῃς ΕΡί5(ϊς ἴο 
τῆς βοοοηά σοηΓΙΓΥ Ὀδοδιιβε 51. Γ Κοβ Οοβρεὶ 
15 σιιοϊεά 85 “ δογιρίιγο." [Ιη 4}} ργοθϑθ  γ 
(Π6 ννογα8 “ἴθ ϑογιρίηγο βδιτἢ "ἢ γεῖοσ ΟὐΪγ ἴο 
(ὃς ἤγϑε αποίεζίοη; δηὰ δυθὴ ἰγ {πε Ἰδοῦ 
αἶδιιϑε 15 ἰηςοϊ υἀθά, ον 1 οτγὰ 5 νογάβ γοοογάοα 

Ραγ Δ] ἰγ. 
22 [ΔΥ ἢαπάβ ϑβυάάθηϊγΥ οὐ πὸ 

τλῃ. πεῖῖπεγ Ὀ6 ραγΐακεσγ οὗ οἵδπεγ 
ΑΘ ἢ 5 51Π8 : Κεδρ ζῆ γϑβε] ριγε. 

Ὁγ 51. ΠΚ6 τλᾶὺ πᾶν Ὀδοη ΤΔ]]οαὰ ΘογρίιΓΟ 
Ὁγ 8.. Ρδυ), 45 851. Ρδν}}5 οννὴ ΕΡίϑί]εβ ἅσὸ ΌΥ͂ 
δῖ. Ρείεν--- Ῥεῖ. 1, τό. 

190. δεΐογε ἰαυο ον ἐῤγεε «αυἱπει.ε5.1 ἘἈΔΙΠΟΥ, 
ΟἹ 80 ΤΘΒΌΣΙΟΣΥ οὗ: 1.5. Οἱ [Π6 54Π|6 
δἃτηοιηΐ οὗἉ ΕΠ ΠΠἸΟΠΥ͂ 48 νγὰ5 γεαυἱγεὰ ἴῃ Οἴδεγ 
΄ς845605. ὅ66 Ὠουῖ. ΧΙΧ. 15. 

20. Τδενι δαὶ ε'".} Ῥογῆαρβ ποῖ ΡγεβῦΥ- 
ἴογβ ΟἿΪΥ, δυΐ 4]]. 

21. 1 ἐραγρε ἐδεθ.) ϑοϊθπηη)γ. 

δὲ 71,ογά 79“ Οδνε.] ὍΠς ψογά8. “1ῃ6 
Τ᾿ ογὰ " δζὸ ποῖ ἰὴ ἴῃ Ὀοϑῖ Μ59. 

Ἴδε εἶσεῖ απισο 7 Τῆς ογάβ 1.6 ΥὙΔΓΙΟΙΒΙΥ͂ 
εχρ αἰηθά. [115 βοσμαρβ δεοϑῖ ἴο υἱπάογϑίδπα 
ἴπεπὶ φεπεγαλίν, τῆς ΗοἷΚγ Αηρξεὶβ, σοα 8 5ρε- 
ςἷ4] αἰϊεπάδηΐϊβ. 850. ὨΘΑΤΥ͂ “ εἸεςῖ ᾽" 15 υδεὰ ἴῃ 
ι Ῥεῖ. 1ϊ. 6, ποῖ 50 πιλιιςἢ ἴο ἱπλρὶῚῪ ἀϊδιϊηςτοη 
85 ἴο ΟΧΡΓΘ55 ὀχοο]θηςθ. Τς οἰεςΐ 841ηἴ8 ἅτ 
Οοά᾿β Ομιγο ἢ οἡ φασγίῃ ; ἴπε εἰεςῖ δῆροὶβ ἅγὰ 
Η!5 σουτί ἴῃ ἢδάνθη. ΤΉΘΥ ἅγὰ δρροαϊδὰ ἴο 
ἴσγο, 85 Βίβϑῃορ Β1}}} οὔϑβεσνοθϑβ, “δδοδιιδο {ΠΕΥ 
ἴῃ ἴῃς υΐζυγο γιά ρτηθηΐ 584}} 6 ρσγθϑθηΐ 45 ννἱῖ- 
Π65565 ΜΠ {πεῖν [οτγά, ϑοῖτη. ΧΙ]. (1. 115). 
Οτδογ ἱηἱογργεϊδίοῃβ ἅσὲ: 2. Τποβο ψνῃῇο κερί 
[Ποῖγ ἢγϑὶ οϑίδϊθ, ἰὴ σοπιγδα 1 Ποτῖοη ἴο [Π6 
[Δ]]θη δῆροὶβΌ. 3. Τῆς ριυαγάϊδη δηροὶς οὗ 
ΤιΠπιοῖὮΥ οὐ οὗ ἴπΠ6 ΟΒατοῖ οὗ Ερδεβιιθ. 4. 
Αηροὶθ ΘΡΘΟΙΔ ΠΥ σοϊοοῖϊοά ΌὉΥ Οοά 45 Ηἰβ 
ΓῊΘΘΘΘΉΡΟΙΒ ἴο ΠΊΘΏ. 

ἐῤειε ἐῤίησ 7 ὙΠο5Ὲ αἰγθοίοη5 845 ἴο {Π6 
δοσιιδαίϊίοη οὗ ργεβογυζογβ δπὰ ἴδ ὀρθῇ γεῦυκα 
οὔ ἴῃοβε Ψῆο 5ἰη. 

αυἱέδομ ῥγείγγιίπρ ὁπό ὀείογε σἀποῖδογ) Βεῖ- 
ἴογ, σι τπουΐϊ ὑτοὐπ ἀΐοθ, 45 ἴη [6 πιδγρίπ. 

ΔΩ, 77 ῥαπάς «με οα πὸ »ιωπ. 
Ἀδῖποσ, ᾿Ώ δοςοσά ψν πηοάθγη ὑδᾶρα, 
ΒδδΌΣγ. ΤῊΪ5 ᾿ἰΠ]υ ποίου 15 σγείοστοα ὃγ 
Ηαμμλοπά, Ὡς Δι εῖϊς, ΒΡ. ΕἸ] ςοῖς, δηά 
Οἴδμογβ, ἴο 6 ἱπηροβιτιοη οὗ ἢαηάς δί τῇς γὸ- 
Θ΄ ΟΥΔΌΟΠ οἵ ροπιϊοηῖβ ἴο ἴπ6 ΟΠυγοῦ ὈΥ αῦ5ο- 
Ἰυϊτίοη, ννῃϊςῃ, ΤΠΟΥ͂ ἀΥραθ, 15 διρρογῖοα ὉΥ 
([Πη6 ςοπῖίοχι οὗ γν. 20, 21, 24, 25. [ἢ 50, ἴἴ 
δίδηάβ δίοπο ἴη ἴπ. Νὸν Τοβῖ.; ΠΟΥ 15 (Πγ6 
ΔΎΩ ἴῃ ἴΠ656 ἔοιιτ γοῦθοβ ΏΙΟἢ Γοαο ἢ. 5 
50 χγ 85 ἴο ἴδε ἰάθα οὗ Ὄχοϊιιβίοη ἔγοπὶ ἴῃ 6 
ΟΒυγοῦ ΟΥ δΘχοοτηπιηϊσατίοη, ΑἸ! (Π6 οἱά 
ςοπηπλοπίφίογϑ, δηα ἴπ6 ργοδί πιδ]ου γ οὗ πιὸο- 
ἄστη, ιἱπογϑίαηά τ οὗ Οτγάϊηβδιοη ἴῃ σοη- 
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22 Ὠτίηκ πο ἰοηρεγ νγαῖεσ, δι τι8ὲ 
ἃ ἰππ||6ὲ ννῖπα ἔῸγ τὴν βιοπιας ἢ 5 βᾶΚε 
Δηά τῆϊπε οἴζεπ ᾿πβγπλτίοβ. 

24 ϑοπὶα πιθη 8 5118 46 ορξῃ 
Ὀείογεμαπά, ροὶπρ Ὀείογα ἴο ιάρ- 

Ὠσχίοη ἢ ἰν. 14 δηά 2 Τίπι. 1. 6; δηὰ [ἴ 15 
80 Δρρ]Ιοα ἴῃ οὐἵγ Επηδοτ-ννοεκ ργάγογ, “ τῆδὶ 
ἼΠΕΥ ΠΊΑΥ ἰΔΥ ᾿ιδηάβ βιιάάθηὶν οἱ πὸ τηδη." 
ὝΠΕΟΓΕ 15 ΠΟ γϑδὶ αἰ σα ΠΥ ἴῃ (μ6 σοπησχίοῃ 
οἵ ἴδς :π]ιποίίοη, ἴδιι5 ὀχρ δηθὰ, ἢ (ἢ 6 
οσοηίεχί. Τ 6 54π|6 σδγοῖι] ἀνοϊάδπος οὗ ργὸ- 
)υάϊσο ΟΥ̓ Ραγί δ! Ὑ οἡ ἴπΠ6 οὴς μαηά, {Π6 51π|6ὲ 
οὐδογνδίοη οὗ δηϊεσθάθηϊβ οὗ τερυϊδίίοη δηὰ 
σμαγασῖου οὐ ἴπθ οἴμογ, μος ἢ ἀγὲ στοαὶ 56 
ἴη ἀδοιϊηρ οὐ δοσιιδαῖίοηβ, ἀγὸ 5311} πῆοτα 
Θϑϑθηζίδὶ ἰπ [6 ἀρργοθαίίοη οὗ Ἵδηάίαἴθ5 ἴῸγ 
(ἢ6 πΠΊΙΠΙΒΓΥ͂; δη ἴῃ 4 νΝΕΓΥ 506 ΠΊΠ 56 Π586 
ἄοοβ ἢὸ ψῇῆο ΠαϑΈν οτγάδίη8. ἴπ6 ὑηννουτῃν 
ΤΏΔΚΟ ΠΙΠΊ56} “ ρασίδκοσ οἵ οἴποσ τηθη 5 5|Π5.᾿ 

ἄεορ τἐῤγεο ρώγε ΜΜΊ δῃ ἐπιρῆδϑι8 οἡ 
[86 ῬΕγβοηδ] Ῥγοπουῃ, ἃ5 ἘβρεοΙ Δ ΠΥ ὈΕΟΟΠΊςΒ 
ΟΠΘ νΠῆο 15 ἴο ἀϊδοθγῃ {πὸ σπαγδοίου δηὰ ἴο 
νναῖςἢ οὐδοῦ δηά στερτονα ἴῃς ἴδι]15 οὗ οἴουβ. 
Βυϊ τἢ}]5 ργεσθρί ἀοεβ ποῖ ἱπΊΡῚῪ ἃ 5. Ρι]ου8 
ΔΘΟΘΕςΙ5Ππ|: οὐ ἴΠ6 ΠΟΠίΓγασΥ. 

28. δηίηξ πο ἰοῦ «υαἱεγἢ Ἐδῖδογ, 
Βο6 20 Ἰοῦοσ ἃ ψϑδϊοσ-.- σι ϊεοσ, νυ Ὠϊ ἢ 
ΤΙπΟΙΩΥ δά, ρῬεγῆδρβ, ὈθεςοπΊθ, εἴ ογ ἰη 
σοπλρ ίδηοο ἢ τὰς Ὀεδῖ ἔδαϊιγοβ οὗ δὴ 248- 

ΕἸ. ΤΙΜΟΊΤΗΥ. ΚΓ. ΥΙ. ἶν. τ--2, 

τηδηῦ ; δηά θοῆς πιῆ ἴῃ (ο ον 
Δἴτεγ. 

2ς 1 Κεννίβε αἶθϑο τῇς ροοά ννογκβ8 
ο΄ τορῖς Α΄ τηδῃὶξεβε δείογεμαπά ; δηά 
{πεν τῇδε γε οἴδεγινγίβε σᾶπηοῖ δα Ὠϊά, 

ςοἴϊς τοηάθποῦ ποὺ ἀενοϊίορίηρ, ΟΥ 25 Ὧῃ 
ΘΧδιηρὶο ἴο {π6 Ἰυχυτίουβ Οτοοῖκβ. 

24, 25. (οηοϊιάϊηρ σδυ ΠΟ ΑΓΥ͂ γυϊε Ὀοτἢ 
ἴογ ἴῃ Ὄὀχογοῖβο οὗ αἰ βορ! πο, νυ. 19--2:ὲ, δηά 
ἴογ ἀϊδοσγείίοη ἴῃ ἰανίηρ οἢ οὗ μαπάξ, νυ. 22. 

24. ξοίηρ δεΐογε] [κε πεγαὶς; “στον 
81η5." 

ἐο ἡμάφσν»ιεπ!.] ΟΥ “ ἀδοίβίοῃ ; 80 ἴδδὲ ἴῷ 
ΒΌΓΝ σά565 ἴπεγα 19 1{{|6 ἀδηρεσ οὗ πιϊϑῖδίκο. 

ἐδεγ οίϊοαυ αὔεν. Απά (βεγεΐογε γοηυΐγε 
ἰηνοϑι σδῦοη δηὰ Ἵβδυϊίοη. 

25. 1μξεοαυΐε, σε.) “Ἰη Ππκὸ τηδῆποῦ ἴοο ἡ 
(ἴο ἴακε ἴῃς οἴδμεσ 8586) “16 ῚγΓ σοοά νγογκϑ 
ΑΥῸ πτηδηϊίοβί "Ὁ “Δηα τΠΕῈΥ 1μαῖ ὅγε οἵδοει- 
Ὑη56,᾿ ποῖ τοληἰ εϑὲ αἱ ἢγϑί βίβῃῖ, “ ςαπηοῖ ὃς 
Ὠὰ ἤοη ἱπαιυίγγ. Τῆς οσδιθοη 5 ἀϊγεςίεά 
Αραϊηβῖ ΡΓεϊυ ας, νοσ. 21, Δπηὰ Παϑίθ, ὑυοσ. 22. 

ϑοπιθ Ἔχρίαϊπ “Ἰυάρτηοης" οὗ (ἢς 1υἀς- 
τηοπῖ οἵ Οοά, ννίἤδη (Ππ6 βοογοῖς οὗ αἱ ποαγίς 
νν}}} Ὀε ἀϊβοϊοβεά ; ἃ βεῆβθ ἴῃ νι ῖςἢ {με νγογὰς 
ἃτῈ ΔΆ ἴσας. Βυξ τε τβουρῆϊ ἴ5. δ᾽ίθη 
ἔτοπῃι ἴδε ςοηϊοχί, ψ ἢ ς ἢ οοηπίϑίβ οὗ ὑγδοῦςδὶ 
ἀϊγθςτοηβ ἴο ΤΙπιοίῃγ. 

ΓΟΗΑΡΤῈΚΒΚΝ ΨΥ]. 

1 ΟΥὗὨ ἐδε ἐἀμίν 97) τεγυακίς. 4. Λλ᾽οί ἐο λανε 
γε οτυελὲῤ τοὐὰ πατυΐαρεσί ἑεαεάενς. 6. Οὐά- 
ἐδηόδς ὁ ργέαί γσαΐῃ, 1Ὺὸ ανγιῷἃαἱ ἰσνε οὗ τισγηξν 
{λε γοοί οὗ αἱ ευϊ, τι ἴα! 7Ζωρμοίλγ ἐς 10 
ν, αμαά τυλαΐ (ο γοδέοτυ, 17] α»α] τυλέγ ἰο 
αὐρορ"ε {ἀφ γιὰ. 20 70 ἀεῶ ΙΔ δεν οἤ 
ἐγμέ ἀοείγίπς, ἀπά 19 αὐοϊαὶ γοαηπέ)αισέρε. 

Ἃ5 ΤΠΔΗΥ ϑοΥνδηῖθ 245 ΔΓ ιΠ-» ΕΤ 
1} ἀεγ τῆς γοκε σομηῖ {Παἰγ ον ἢ 

ΟΗΑΡ. 7, 1. 1ὶ αἱ νιαῆν πεγυσηί. ὧ. αγέ 
μπάεγ ἐδ γοξζε ἘΔΙΠΟΥ, Σ9᾽ 88 ἸΏΔΩΥ 88 
τὸ πρᾶοσ [89 γοῖτο, 88 θομάβηιθη ΟΥ 
δίανθβ. ΤΠΘΓΟ ἰ8 ΠῸ 581Γ6595 οὐ ἴῃ6 νγοτὰ5 
ΠΟΥ {Π6 γόοκο," 45 1 {ΠῸγ γοξουτοα το τῆς 
βδίανθβ οὗ υηῦο] !θυιηρ πηδϑίογϑ, νγῆοϑο βογνυῖςθ 
νγ»ὰ5 ἃ ΥὑοκΚε ᾿πάθοά : [Π6 ταῖΠΟΥ βίγοηρίῃοη 
ἰλ6 ἴοτοθ οὔ ἴδ ἴδγπὶ δοπάβίανεϑβ. 514 γ65 
ἄγὸ ηάθγ ἴἢ6 γοκε, δηὰ τηιβδῖ δὲ ᾿οπίοπι 
ἴο Ὀ6 50, ΠΟΙΠΟΓ {ΠΟΙΓ πιαϑῖοῦβ ἀῦὸ Ὀ6᾽]ΘνΟ 8 
ΟΥ ὕὑπβΡο]!Θνοῦβ. 

δία :ρῥεονιεά Ἐδῖθοσ, ΟΥΣ] θρόκϑῃ οὗ 

Ὡ. ὀμὲ γαΐδεγ ἀο ἐδέρι “εγυΐεο 45'΄..7 Ἀδῖβοσ, 

Πλλϑῖουβ ὙΤΟΓΠΥ ΟΥ̓ 411] Ποπουγ, παῖ 
τε πᾶς οὗ (σοά δηά ᾿δὲς ἀοςίτίηςε δὲ 
ποῖ Ὀ]ΔΘρΠεπιεα. 

2 Απά {τῇεγ πὶ πᾶνε δεϊϊενίηρ 
πιλϑῖεγβ, ἰεῖ τῆεπλ ποῖ ἀεβρίϑβε Ζλέηι, 
θαςσδιιδα ἴΠΕΥ δῖε δγείῆγεη ; δῖ τὰ- 
{πὰ ἀο ἐδέπι βεγνίσα, δεσδιϑε Πα 
Αγ [ἴδ ἢ] ἂπὰ Ὀεϊονεά, ραγίακετβ οὔ! ΠῚ ἐδ 
τῆς θεπεῆι. 
ἜΧΠοσζῖ. 

7:7} «ΐπρϑ τοδοὴ «πὰ τ 

υϊ Ιοῖ ΓΘ. ΒΟΣΥ͂Θ [ΘΙ [86 ΙΏΟΣΘ, ὃ0. 
08 180 ΤΟΥ͂ ὙΠΟ Δ1ΙΘ Σοοοΐοσδ οὗ [89 
δοηοΑς (ἡ. ε. οὗ μοῦ βεύσιοε) δσθ 890- 
Ιίονοτθ δηὰ δοϊονϑὰ, [ἰ 15 οὐδ]οςοϊρά ἴο 16 
ταηάογίηρ τμαῖ τῆς 5βοσνῖςς οὗ ϑἰανεθ ἴο {δεὶγ 
τηλϑῖοσβ οουϊά Πδγαὶγ ὃς οδ]ἰθὰ ἃ Ὀεηεξί 
{πυέργεσ 8}: Ὀυϊ ΑἸογά αυοῖεβ ἃ ραββᾶρε 
τοῦ ϑεηεςᾷ (Ὠ Βεπεοξς! 5, ἴ11.. 18), ννετς πὲ 
ΘΧΑΙΊΪΠ68 ἴπ6 αυσδίίοη ΜΒΘΙΒΕΓ ἃ εἶδνε δῇ 
σοηξεῦ ἃ Ὀεπεῆϊΐ οα [ἷ5 πιαϑῖοσ, ἀπ Δηθθι ΕΓΒ 
ἴῖ ἰὼ ἅλε δϑβηττηδῖινε. Αμπὰ ἰδέτε ἰβ ῬΕΓΠδΡ5 
ἰηνοϊνσοὰ ἰῃ ἴπ6 ψοσὰ “σδοφίνουβ " (οἱ ἀντε- 
λαμβανόμενοι) ἴπε ποΐοῃ οὗἉ »εμέμα! Ὀεπεῆῖ, 
δυξξεβίίης (δε ἔοοά, 8δεϊζεσ, ταϊπιθηΐ, νυ μος ἢ 



ν. 3-- 11. 

2 [ΕΔΥ πιδη ἴεδοῇ οἰμεγινίβε, δηά 
σοηϑοηῖΐ ἢοΐ ἴο ψνΠοϊεβοπὶς νγογάϑ. 
εὐέπ τῆε ννογάβ οὔ οἷὐγ 1], ογά έεϑιιβ 
ΟἸγιβῖ, δηά τὸ τῆς ἀοςιγίης νυν] σῇ ἰ5 
Δοςογάϊηρ; ἴο ρΟὐ] 688 ; 

4 Ἦε ἰἴ5 'ργουά, Κπονίηρ ποῖβίηρ, 
δυῖ ! ἀοτίηρ φϑουῖ φμεβιίομβ ἀπά 5: 85 
οἔ ννογάϑβ, ννεγεοῦ σοπΊεῖῇ εῆνγ, 5: δ, 
ΓΑΙ] Πρβ, ἐν }] βγη 5 Πρ, 

ἐΟτ, σα. ς ΤΡΕγγοῖβα ἀἰβριτίηρβ οὐ πιεη οὗ 
2: ον δ οὐ : . 

«ποέλεν. ΟΟΙΓΙΡΙ πληἀ5, Δἀπα ἀεβτίταῖε οὗὨ τῆς 
ἴγυτῃ, ϑυρροβίηρ ἴῃαῖ σδὶπ 18. ροα]!- 
ΠΕρ5 : ἔτοὸπὶ βυςἢ υυἱτμάγανν τἈ γβεῖξ, 

6 Βιυὲε ροά]ηεβ8 τ σοπτιεητπιεηῖ 
15. ργδδῖ ρᾷιη. 

7 ἔοτ ψε δτγοιρῆς ποιπίηρ ἰηῖο 

ον, «(ςξ. 

(06 ἰανε ἴῃ 15 ἴυγπη τοοοῖνοβ ΤῊ ΟἿΪ 
Ἐταπιγλδίοδὶ τοπάσγίπρ ἰ5. “ Ὀδοδλυβα [86 τὲ- 
ςοῖνεῖβ οὗ ἴπεῸ Ὀεηοῆί τὲ ἔδι[] (ἰ. 6. Ὀ6- 
ἰἰονογβ) δηά δεϊονθά :" δηὰ 1 ἴἴ ψψεῦα ἘπῸ 
δίανεβ {ῃμϑηηβοῖνοβ ὙΠῸ ννεγο ἀεβιρμδίθα 85 
Γοοεῖνεῖβ οὗ {με ὑδηοῆι---νπεῖμοσ (6 Ὀεπο- 
δὲ θὲ (45 ΟΠμιτγβοβί. δηά Ογοί! 5) ἴθ Κιηά- 
655 οἱ {ΠΕῚΓ πηλϑίετβ, ΟΥἨ (48 Οαἰνίη δηὰ 
Βεηροὶ) {πὸ ἐσᾶς οἵ Οσοά ἴῃ γοάοπιριοη--- 
ἴ νου 6 δὴ διριιπιοηῖ, ἔδβοδ)]ς ἴτοπιὶ 118 
ΨΕΓΥ ΟὐνΟιθη655, {παῖ δέσαυθθ ἴβεΥ ἅγὲ 
θα] ενεγα ἀπά Ὀοϊονοά, ἐπογοΐογο ΠΕΥ ἄγε 
ἴο 5δεγνε 1ῆ6 πιοῦθ {ποτ 6] νην πηδϑίεγβ. 
ΤΕ ἀδηρογ νος ἢ παῖυγα! Υ αἰτοηάοα {πῸ 
ςοηνεγβίοη οὐ 5ϊανεβ ἴο ΕΟ γι ϑ δή, {δαῖ, 
(δε ηνς τποπ βεῖνοβ [ἢ 5 σα]]οὰ ἴῃ ἴπ6 δἰ ρηοσῖ 
δ6η56 ἴο Δ4η 6441 }γ} ἢ τΠοῖτ πηδϑίουβ, [ΠΟΥ͂ 
τὶ πορ]οςξ τῆς ἀιτ65 οὗ {πεὶγ βἰδίίοη, 
ΟΥ δῖ ᾿οαδῖ στερῖὶπε δρδιπδῖ ἰΐ, 18 ργον ἀεὰ 
δραϊηδέ ἢ σνδγίοιιβ ραββϑαρὲϑ οὗ δῖ. Ρδι)]5 
Ἐριβῖ165, τ (οσ. νυἱῖ. 21-24 ; ΕΡδ. νἱ. 5- ; 
(οἱ. 111. 22-24 ; ΤΙ 1. 9, 1ο. 

8. ἐεροῦ οἐδεγαυΐ 6.7) “18 ἃ ἴοδοδβογ οὗἩ ΟἴΒΕΓ 
ἀοςίτ 65." δὅ66 οὨ ἷ. 3. 

4, Ηκ ἐς ῥγομά. “Το ἃρ ἢ ῥτάς 
(45 111. 6); ἰηβαϊοά, ΟΥ (458 δοπῖα ἰγαπϑἰδίθ) 
διηἀοά, ἘΠ} ρσὶάς, 

ἀο ἐπ.) 1,1||,|. 6 ἀἰποδϑδοά," 2. ε. “τλοσθ ιν 
Δηχιουσ (ἢ δὴ Δ]] υδίοῃ ἴο “τῇς νυ οϊβογὴς 
νογάβ οὗ οὖῦγ [οτὰ [ε8ι8 ΟἸγίϑὲ ἢ) δϑουῖ 
ηιοδίίουβ δηὰ ἀϊβρυῖεβ οὗ ννογάβ." 

δ. βεγυεῖ: ἀμῥμδηρι. ἘἈλίμοΥ, δε α ὉΌΟΤῈ 
οοπίοπίΐοη δ. Οὐ ΥΟΥΒΙΟῚ γεγο [ἢ ΤΟΥ - 
τοςῖ τγρδηϑβίδιοη οὗ ἴδε γοσοϊνεα ἴοχί, παραδια- 
τριβαί ; Ὀυϊ [πε ργεΐεγδθ]ο τεδάϊηρ ἰβ διαπαρα- 
τριβαί. 

ἐδαὲ φαίη ' ξοάδηες ἢ ἘἈΔΙΒοΥ, [μαἱ ροἀ- 
1988 ἰδ ἃ ΒΟΏΣΟΘ οὗ μαΐὶῃ. Τῆς ννογάς 
[Ο]]οννς, “ Ετοτη δος νὰ ῃάγανν [Πγ50] 
ἅΓΕ ννδηϊίηρ ἰῃ (πὸ θεσὶ Μ55. 

Ι. ΤΙΜΟΊΤΗΥ. ΨΥ]. 789 

ἐδὶς νοῦ], ἀπά 1} 1: σογίδιη ψχὲ Ἵδῇ 
ΠΑΓΓΥ ποῖῃίηρ οἱ. 

8 Απά Πανίηρ ἰοοά δηά τγαϊπιεηῖ 
ἰδεῖ υἱ5 δὲ τῃεγενν ἢ σοηΐζεηῖ. 

9 Βυῖ τπδγ ἴπαῖ νν}}} δ6 τίςἢ (2]} 
ἰηῖο τεπηρίδτιοθ ἂπὰ ἃ βὅπᾶγε, δηά 
ἐπ10 ΤΑΔΏΥ ἰΟΟ] 5 δηά δυτγίίι] [ιι518, 
ΙΓ ἢ ἀγχόνῃ πιεη ἱπ ἀδϑίγυςτοη δηά 
Ρετγάϊείοη. 

ΙΟ Εογ τῆε ἴονε οὗ πηοπεῦ 15 ἴῃς 
γοοῖ οἵ 1] ενὶ]: ψῃϊο ἢ ννἢ1]Ὲ βοπλε 
σονεῖεά ἀβεγ, τπεν πᾶνε ' ἐγγεά ἔγοπι "τ, ὀρέν 
τῆς (τῇ, δηά ρίεγοεά τῇἢεπιβεῖνεβ ΠῚ 
τὨγουρἢ νυ ἢ πιδην βογγοννϑβ. 

1: Βυζ τῃου, Ο πιδη οἔ Οοά, ἢεε 
{Π686 τῆϊηρϑβ ; δηᾶ ἔοϊϊονν αἴζεσ γἰρῃς- 

Θ. ἐς σγεαᾶί χαίπ.) Α ᾳτοδῖ δϑοῦσχοορ οὗ 
βεϊπ. “ὍἼΤΏΟΙΕ ἐς ἃ 56Π56 1π Ῥ ΒΓ ἢ ἴῃς 5θητὶ- 
τηεηΐϊ οὗ ἴΠπε56 στήθη ἰ5 ἴΠ16, [ἢ βοά ηθ58 ἰς 
σοιρίοὰ ν ἢ σοηϊοηηθηΐ ἰηϑίθδα οὗ οονεῖ- 
ΟἸἰδη6 58, δηὰ 115 ψζαίῃ πιοαϑυγοὰ ποῖ ὈΥ 1} 15 
᾿δ οηΪγ, δυῖ ὈΥ εἰεγη γ." 

7. ΟἔἹ ]οὉὐ ἰ. 2:1. 

8. ταὶ» .)} 1.1ἴ,,ω “σον ΠΏ κ8," ὁ. ἐς. ΓΑὶ- 
τιθηΐ δηὰ 5Ποϊῖοσγ. 

ἐεὶ ᾿ς ὁε, ἡ Τὰ, τ 588411 89 [8 010- 
αἰτ οομτομῖ, ,. 4. 1 νν6 ΔΓῸ γοδϑοηδΌῦϊε. 

9. ἐρεγ δαὶ «υἱἱΐ δὲ γἱἰοἢ “ἌΥῆοῸὸ «υ,} 
ἴο Ὀ6 τσὴ," πιᾶκὸ σίςπος ἴἢς οδ)οςῖ οὗἩ {ΕΓ 
ἀεϑισο; ἔοσ [ἃ 16 ροβϑίθ]θ, ἃ5 ΟἨμγγϑοβίοτϊῃ 
ΒΘ4Υ5, ἰΟΥ Οὴὲ ννῆο Πᾶ5 σίςεϑ ἴο ἘΠΊΡ]ΟΥ Π6πὶ 
ΓΙΡΒΕΥ 16 με δεῖβ ἢῸ να]ια οὐ {Π6Π|. 

ΑἹ “παᾶγε.}] ῬΤΟΌΔΟΌΪΙΝ “οἵ ἴμ6 ἀεν!]," 85 
1. 7. 

ἄγοαυη »ικη ἐπ.) [11ϊ., “ ἰὴ κ πίε ἴῃ ἴῃς 
ἀερί8 οἵ," 

10. ε6ὲ γοοἹ ] Ἀδίβοσ, ὰ σοοῖ. Οἠὲε γοοί, {παῖ 
δ᾽; ἴΠΟΙΓΟ ΔΓΘ ΤΊΔΗΥ Οἴπεγθ. ΤῊ15 ρᾶββαρο, ἴῃ 
συπηοχίοη 1 νοῦ. 7, ρρθασβ ἴο ἤανε Ὀδθη 
ηυοῖεά ἔγοιι ΤΠΘΠΊΟΤΥ ΟΥ̓ Ῥοίγολτρ, δἀ ΡΒ]. 
ἰν. “Βυϊῖ τῃ6 Ὀεριπηΐης οὗ 8}} αἀἰβῆς 1165 ἰ5 
ςογδίοιιϑη655. Κπονίηρ ἵδη τπᾶῖ νὰ Ὀγουρἢϊ 
ποϊδίης ἱπῖο τῆ6 νου], δπά ἴδδὶ Ὠε ΠΟ Γ ἤανα 
ψγ6 δηγτῃίηρ ἴο ΟΔΙΤΥ οὐΐ, Ἰεῖ 08 ἅγτη Οἵ γ- 
δοῖνοβ, ἄς. 

»Ωη “ογγοαυ..] ϑυςἢ 845 δηχίθῖ]65, ἀἰβαρ- 
Ροϊηπηθηΐ8, ἀεϑῖγεβ, ἀπά ρῬαηρ5 οὗ σοῃβοίθῃςα. 

11,0 »ιαη 9} Οοά. ἴ[ῖ ἰ5 ποῖ οἰεαγ νυ βεῖθεῦ 
[15 Δρροὶαϊίνε ἰ5 δἀ ἀγεϑϑθα ἴο ΤΊ ΠΟΤΗΥ 45 ἃ 
ΟΝ ϑηδη ΟΥ 85 8 ΠΊηΙβῖεσ. [Ι͂ἢ ἃ ΥΟΤΥ [Γυ8 

1 ᾿Αρχὴ δὲ πάντων χαλεπῶν φι ρία. 
Εἰδότες οὖν ὅτι οὐδὲν εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν 
κόσμον᾽ ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι ἔχομεν, δπλισώ- 
μεθα, κιτιλ. 



"Ογ, 2»9- 
7ε:2έρ»ι. 

Θουβη688,) ρΌΘ]Π655, ἰδῆ, ἰονε, ρᾶ- 
τίεησα, πξεΚη688. 

12 ΕἸρῃς τῆς ροοά ἤρῃει οὗ ἔλτἢ, 
Ϊλγ μοϊά οχ εἴεγηαὶ 11, νυπεγευμῖο 
ἴῃοι ἂτῖ αἷθοὸ Ἴδὶϊεα, δηὰ παϑὲ ργο- 
[αβϑεά ἃ ροοά ρτοξζεβϑδϑίοη δείογε πδην 
νυ] Π 68568. 

12 1 ρῖνε τες σἤαγρε ἰπ ἴπε 5 ρῃϊ 
οἔ (σοά, ψῇῆο αυϊοκΚεποῖῃ 411 τῆ ϊηρ8, 
Δηὰ δεΐόγε (ΟΝ τιδὲ [ἐβι5, ψνῃο δείογε 
Ῥοπεία5 ΡΙ]Αῖε ννϊτηεβϑεὰ ἃ ροοά ' ςοη- 
ἔββϑβιοῃ : 

14 Παῖς τῆου Κεερ ἐλ1ς σοπιπιαηά- 

56η56 8}} ( γιβίίδηθ 5πουἹὰ Ὀ6 τηθη οἵ σοά; 
Ὀμῖ ἴο ΤΊ ΊΟΙΠΥ, νν ΠΟ ἔτγοπι ἃ ςμ]] ἃ δά Κποννῃ 
ἴῃς δεγρίυγοβ, [ἢ ἤᾶπὴθ νοι ]ὰ συρρμοϑὲ (Π6 
Ριορῃεῖ ψγῆο σαπὶὲ ἴο Βείβεὶ (1 Κίηρβ χιϊ. 
1), ΕἸηα δηὰ Βζθκιοὶ, δηὰ τῆς ᾿ἵνεὲβ δηά 
Ὠαθ5 οὗ ἴμεβθ ΒΟΙΥ πε, 80 ορροβθρὰ ἴο 
ςονείουϑη655 δη4 ἸΧΌΓΥ. 

,,εε ἐῤεε ἐῤίπ ἢ Αυνδῦῖσθ δηά 4]} ἴῃ 6 515 
ΜΠΙΟΝ ρτοὸνν ἔτοιῃ [μδὲ τοοῖ, 

12. ἐῤὲ χοοά ἥφῥί 9 1Ὸ.}] Αμαϊηβῖ {Π|6 
νυ οΣ] , ἴη6 ἤδβῃ, δπά τς ἀθν1] ; ““γσδϑρ δἴδσηδὶ 
᾿πδ,᾿ (δὲ ργζε οὗ (με ςοηΐεϑβί. ΟΕ, 2 Τίπὶ. ἰν. 
ἢ, ὃ: 

«υδεγεμηέο . «. αἰσο.71] 1.6. ἴο εἴοσῃδὶ 116: 
τοὺ ψαϑῦΐ οδ] θὰ, διὰ ἀϊάὰδὲ οοὨ 7688 
ἐμαῖ χοοὰ οοπζοδβῖοι (οὗ ἢ τη ( σιβτ) μὰ 
18:6 ῬΓΙΘΒΘΏΟΘ Οὗ ΠΙΒΩΥ͂ ΜΓ ζη68868. ΤΠ6 
ἴδηδε οἵ ἴθ νεγὺϑ ροϊηῖϊβ ἴο δοπὶς βρϑοΐδὶ 
Οσοφβίοη ψῃϊςοῆ, τοι νν}} Κηόννὴ οὗ σοι! γδὸ 
ἴο ΤΙΠΛΟΙὮΥ, ἰἴ 15 ̓ πηροβϑιῦ]ς ἴο ἀοτοτγτηπο ἢ 
σογδι ΠΥ ον. [{ πρμῖ δὲ [115 Ογἀ!ηδίϊοη, 
ΟΥ βοὴ {ἰπ|6ὸ οἵ {{|4] δηά ἤδη; εὐ : δι τλΟΓδ 
ΡγΓΟΌΔΟΪΥ ἢ15 Βαρί5πι, ννῃθη, ἃ5. ἡ τ Κπονν ἔγομῃ 
Ἀυῆηιι5 δηά οΟἴδογβ, ΠῚ ὙΘΥῪ ΘΑΥῚΥ {{Π|65, ἃ 
Ρυῦ]]ς Ριοξοββίοη οὗ ἢ ννᾶ5 πιδάς. ὍΤΠὸ 
Ὀινίηθ σ4}} αηὰ [86 σοηζοβϑίοη οὐ Ὀο]θνοῖϑ, 
οὔϑογνεβ Βεηρεὶ, ἅγα σουγο δίϊνοϑ : ΠΟΥ ἹΠΊΡΙῚΥ 
ΘΔΟἢ ΟΙΠΟΓ. 

18, “Τα Αροϑβίϊς πανίηρ γοτηϊη θα ΤΊπι- 
Οἴῃγυ οὗ {πε σοπίδβδίοη οὗ ἔδ! ἢ Πα τηδάς 1ὴ 
[86 Ρῥγόβεηςε οὗ ΤΏΔΠΥ νυ] Π6 5565, πονν ρίνοβ 
ἢϊπὶ σἤλΓρα, ἰη ἴδε ἴαλος οἵ ἃ πιοτὸ γε θηάοι5 
Ῥγθβεηςθ, ποῖ ἴο αἀἴδνταςος ἴἴ Ὀγ [Πρ ἴο ΚΕῸΡ 
[86 σοπηπιδηάτρεηΐϊ ΠΟ ἢ τμ 6 ΟΟΒΡΕΪ ἱπηροϑοβ 
οὐ 86 (Ομ τγσίδη." Βρ. ΕἸ] οοίς. 

φμίοζεπειῤ.) “Οἰνεῖῃ ἴδ ἴο.") ΤῊΪ τπῸ 
ἀἸδοουσῪ οὗ 86 δίπαιτις Μ5. ἴῃ ννειμῖ οὗ 
Μ55. διιῖποῦ ννὰθ ἀδοιάθαϊν ἴῃ ἔδνουσ οὗ 
ΔΏΟΙΠΟΙ γοδάϊηρ, “πο Κοοροῖῃ αἰϊνο " (ζωο- 
γονοῦντος ἴῃ Α. Ὦ. Ε. Ο., ἃ5 δραϊηβί ζωο- 
ποιοῦντος ἰῃ Κι. 1,.)}; δΒυΐϊ οχίογπηδὶ ον άθῆςθ 
θείηρ πονν ΠΟΑΙΥ δαϊαπορα ὉγῚ ἴῃς δάάϊτοη 
οὗ δὲ, (ῆ6 σοηϊοχί νου] βϑοῖῃ ἴο 5ιιδίδίη (Π6 
τεροινεὰ τοδάϊηρ. Ὁ8ὲ τοίογεησε 15 ἴο (86 

Ι, ΤΙΜΟΊΤΗΥ͂. ΧΙ. [ν. 12--- τό. 

πηεηῖ νγποις βδροῖ, υὑπῃγεδικεδΌϊε, 
ΠῚ} τῇς Ἀρροαγίηρ οὗ οὐγζ [νμοτγά 
]Έβὺ5 ἸἨτγῖβα: 

ις ΏΙΟΝ ἴῃ ἢ15. τἰηιεβ ἢ 5}4|} 
8Πενν, τοὴο ἐς τῆς Ὀ]εββεά δηά οπἱ]γ 
Ροτεπίδῖε, τε Κὶπρ οὗ ἰζίπρβ, ἀπά 
Ι,ογὰ οἵ Ἰογάξϑ ; 

1Ι6 ΒΟ ομἱγ παῖῃ ἱπηπιοιῖα  ἴγ, 
ἀνγε!! της πὶ τῆς Ἰίρῃς ννἤ] ἢ πο πηδῃ 
ςΔη Ἀρργοδοῦ υηΐο; Ψῃοπὶ ΠΟ πΊδη 
Ὠδῖὴ βξεεῆ, ΠΟΥ οδῃ 866: ἴο Ψῇοπὶ 
ὁε Ἀοποιγ ἃπὰ ροόῦγεῦγ δνεγίδϑιίηρ. 
Απιεη. 

ὉΏΙΝΟΥΒΑΙ αι] οΚοηίηρ δ ἴπε σεβυγτγεςοη, δ 
[86 δρρθαγίῃρ οἵ {πῃ 1 νοσγά θβιιβ Ομ τῖσῖ, ννἤεη 
411 Πα ΘΙ δηά οδεάϊεηςε Μ1}} Ὀὲ {γιεὰ, δηά 
({Π6 ΠογίδίηὙ οὗ νἢϊοῦ, 45 πεὶὰ ἴῃ Οοά 5 
παπᾶ, δῃου]Ἱά 6 Ὀεΐογε δυΟΎῪ τη πἰβῖεσ δηά 
ΕΥΟΓΥ ΟἸ ΓΙ βιίδῃ 845 4 πιοῖϊνα. 

ὀέζογε οηεες Ῥμαϊ!ς.]Ὶ ΟτᾺ, ““υπηάοτ,7 ὴ δ. 
ἴῃ ἴη6 {ἰπὶς οὗ Ῥοηίμι5 ΡιΪαῖθ, 45 ἰὴ {πὸ Οτγοεάς. 
ΕἸΓΠΟΥ τγδηβ᾽δείοη 15 δἰ πλιϑϑὶ 016. [{π|1Ὸ ΓΌΓΠΊΟΥ 
15 δΔάορῖοά, ““ 15 σοοά οσοπίδϑδϑίοη " ψ}}} Ὀς τπδῖ 
πογγαῖθα ἴῃ ΙΌΠη χνῇ!. 233-17; 16 τῆς ἰδἴζοτ, 
{παῖ νυ»]ποϑβεα ΌΥ ἢ15 "6, [εδοβίηρ, δηὰ ἀθδίῃ. 

14. ἐῤὶς εογι»ρ αν αἰεί. ἈΔΙΠοΥ, ΓΒ 6 σοπλ- 
τιδπάπιεηϊ ; ποῖ ἴο θὲ τείεσγεα ργοῦδθὶ)ν ἴο 
ΔΗΥ οπθ οὗἉἩ ἴΠ6 ἑογοροίηρ, δῖ ἴο τῆς Οοβροὶ 
ἴῃ ξΕΠΕΓΔΪ, 85 ἃ ργοσθρῖ οὗ ΠΟΙῪ ῥγδςίςε. 

«υἱοὶ “ροὶ, 49". ϑοῆε ΔρΡΡΙῚΥ (δέδε 
δάϊοςζίνοα ἴο “ἴδοι :" ὦ. 6. τῆι ἴοι θείη 
νυ ουΐ σροῖ, ἄς. ; δυῖ ΤΠΘΥ ἀγὸ δρρ ιοδὺ]ε ἴο 
ΚΠ ΠΡ5 45 ννῈ}}] 845 ρεΐβοῃϑβ, δηὰ ἂτὸ δὶιηοϑῖ 
ΠΟΟΟΒΒΑΓΥ ἴο σοπηρ]εῖς [ἢε 5656 οὗ “ Κεορ.7 

15. ἐπ δὶ. ἡρι.) ΜΒ ΟὟ ΕΥΤ1685: ΟΥ- 
ἀαϊηεα ὈγΥ Ηἰπιὶ, ἀπά Κηοννῃ ΟΠΙΪῪ ἴο Ἡ ἴπ᾿. 

ἐδε ὀίεσσεά, 45.) ὙΏδθε {Π|65 ἅγὲ δρριδὰ 
ἴο Οοὰά πο ϑοη ἴη θν. Χυὶ, 14, ΧΙΧ. 16. 

16. ἢ ο ομἷν ῥα τρωριογία γ.) ἘΕβϑθηῖ- 
ΑΙ ἀπά υπέεγινε, Ηὸ θείης ἴπε ἐβϑεηςς ἀπά 
ἰουηΐ οὗ 41} 6. ([ὁδῃ ν. 26.) 

ἀαυεϊδηρ ἐπ, δ. Μοτο Ἰογα ν, ἃ τ 911- 
ἧπᾷ 'ὰ ἰδ ὈΠΑΡ̓ΡΙΟΔΟὮΒΘΌὮΌ]Θ, ὙΒΟΙ ΩῸ 
0109 Οὔ πιὸ! 88 Β0ΘῺ ΟΣ ἰδ 80]9 ἴο 866. 
γε οὐ 1 ογὰ βαγ5 οὗ ἴπ6 ρυγε ἰῃ πεαγῖ [ἢδὲ 
“ΠΟΥ 5}Π4}} 58εὲ5 Οοά," Μεῖί. ν. 8, δηὰ Πο] 655 
5. ἃ σοηάκιοη “ νι πουῖ ν᾿ Ἰςἢ πὸ τπδῃ 5}4]} 
866 {Π6], οτγὰ," Ηδῦ. χὶ!. 14. ΤῊς ννοτγᾷὰ “566 
ταιδὲ τπογοίοσο Ὀ6 υδοὰ ἴῃ ἃ αϊβετγεηξΐ 56 η56. 
Βίβῆορ Ρϑαγϑοη αἰβιρυ βο5 ἴλ5: Οοά [5 
ἸητΊ5 016 το ἴῆ6 ῃδίιγαὶ οΥο, ὈοΓ ἴῃ τηδη 5 
πδίηγαὶ! δηα διιρογηδίυσγαὶί δἴδῖοβ, δηὰ ἴο ἴῃς 
1161] οι] ογὸ ἴῃ ἢ15 ἡδῖιγαὶ δίαίϊο : δῖ ἴΠ6 
1ΠΥ 1510} Υ οἵ το ϊνίης Εϑϑδεηςο ἀοθ5 ποῖ 
Ργονθηΐ ΟἿΓ οἸθαγ ἐπρε εοῖμα] νἰδιοη οὗ Η πὶ Ἰη 
ΟἿΓ βιιρογηδίιγαὶ βίδῖθ. (Ορέγα Ῥουίδ. 1,6ς. χιὶ, 



Βτ. κη- 
ει} 
97 γ"ἀλές. 

οι, 
ἐφείι "ἐξ. 

ν, 17---21. 

17 δαγρε τῇοθπὶ τπᾶῖ γε τὶςἢ ἴῃ 
{Π|5 νγου]ά, τῆλε ΠΥ θὲ ποῖ Πίρῃ- 
πη ἀεα, ΠΟΥ τγιιβῖ ἰπ 'πησεγίδιῃ ΓΟ ἢ 68. 
δυῖ ἴῃ τῆε ἱνίπρ (ὐσοά, Ψψποὸ ρίνειῃ 
ι.ι5 ΓΙΘὮΪΥ 41} τη ]Πρ5 τὸ εη]ΟΥ ;. 

ι8 Τμδῖ {πεν ἀο ροοά, τῆλιὶ {πεν 
δε τῖσῃ ἴῃ ροοα ννογκβ, γεδάυ το ἀϊ8- 
τι δαῖα, ἐν παρ ἴο σοπηπλιηϊςαῖε : 

Ι0 ἰΑγὶπρ ὑρ ἴῃ βἴοτε ἔογ τπεπὶ- 
86͵νεβ ἃ ροοά (οιηάδιίοη Δἀρδϊηϑβῖ τῆς 
τἰπ16 ἴο σοπη6. [ἢδϊ {ΠῸῪ ΠΊΔῪ ἰΔΥ Ποἰά 
οὐ εἴεγηδὶ 1Πξ6. 

1, 118 564.) [{ Βα5 Ὀδϑη 1πουρῆῖϊ τδαΐ νυν. 15, 
16 ἃἴὸ ρατΐ οὗ 8η δοοϊεβίδϑδιιοδὶ ἤγπη. ὅ866 
1}. τ6. ; 

17. γίε ἐπ δὶς «υονἰ 4.1] ἘΔ6 ψοτ]ὰ τμαὲ 
ὩὨΟΝ ἰδ. ἴῃ Ορροβίιοη ἴο ἴποβε σίςἢθ5 
ΒΊΟΝ ἴῃ6 στοαὶ Κίηρς δὲ Ηἰβ Ἴοιηϊης νν}}} 
580. 

ἐγ ἐπ ὠπεοογίαἱπ γίορεν.] ἘἈδῖπογ, νυ ἢ 
[Π6 τηδυρίη, βοῦ ΓΆΘῚΣ ΒΟΡΘΒ ΟὉ 86 Ὀ20ΘΣ1- 
ΔαὶΠΌΥ οὗὁὨ ΓΣΙΟΘὮ 68. 

δὲ ἐμυὶπφ Οοά.] 
{πε ὕεϑί Μ558. 

ο εηογ. Βιυιϊΐ οἵ ἴο {τιιῖ ἴο. 

18. γεαάν ἰο ἀείγίδμῖο, αὐὐδδπισ 10 οο»ρερριμρ}-- 
εἰς.) ἘἈδῖπεσ, Ζσ99 ἰπ σίἱνίῃβ, τοδὰν 
Βιαγὶπρ, 1. 6. ψ Ἐ οἴ οΓ5. 

190. 1 ,αγὶπσ μΡ ἐπ εἰογο. 1,0τν, “ἸΔΥΙΠΡ ὉΡ 88 
[ΥΘάΒΌΓΕ ἴογ {Ππειηβεῖὶνεβ ἃ ροοά ἐοιιηάαϊϊοη.᾽" 

εἰεγπαὶ 3.7 ἈἈδίδοσ, σαὶ ἰδ ΣΘ41} 
1179 (ἴπΠὸ ἴσιο τοδάϊηρ, τῆς ὄντως ζωῆς, ἰῃ- 
δἰοδα οὗ τῆς αἰωνίου ζωῆς), ἴῃ ορροπι[ἰοη ἴο 
ννπδῖ τις ἢ τθῇ ἐαἢ Ἰ16. 
Μαίϊ. νἱ. 19, 2ο. 

40. ἐραὶ «υδίερ ἐς εογπρεοα 1ο ἐγ ἐγισ .ἢ 
ΤΠΘ ἀεροβιῖ, {παῖ 15, οὗ δουπά ἀοςίτιηθ. [ἴ 
8 Ποῖ ΠπΕΟΟΒΒΑΤῪ ἴμπαϊ παραθήκη (πὸ ἴτὰς 
τοδαϊης, ηοΐ παρακαταθήκη) 5ῃοι 4 ἤανε ῥγα- 
εἰβθὶγ {Π6 ϑᾶπιὲ τῃηθαηϊηρ ΠΟΙ δηά ἴῃ 2 ΤΊΠΙ. 
1.12 δηὰ 14. [ἴῃ φᾶς ρῥίαςο 1 πλθδῃ5 ἃ ἀθ- 
Ῥοβίϊ  διιῖ οὐ ννμαῖ, οὐ ψἤογο, δηά ἴο ννῇοτῃ 
οηϊσιισῖοα, ἀοροηβ οὐ 16 ςοπῖοχί. Ηογε 
ἴΠ6 ννοτἦβ ἔο]οννὶηρ ρύονε ΌΥ ἴπ6 ςοπίγαϑδι 
(Πα [ἴ 15 ἴῃς ἀοροϑὶϊ οὗ δουηά ἀοςίτηθ, νι ςἢ 
ἴϊ μβαὰά Ὀδεη δπίγυδίοα ἰο ΤἸπιοίδυ ἴο Κοορ 
δηά ἴο ἴεδοῇ. 

“1 νηρ" 15 ννδηίίηρ ἴῃ 

Ι. ΤΙΜΟΊΤΗΥ. ΜΓ]. 

ΟΥ {ὼυΚὸ χνὶ. ο ἀηά. 

20 Ο Τί πιοῖῆγ, Κεερ τπδῖ ψῃϊοἢ 
15 Ποπιηπητιοά τὸ τὴγΥ τγυβῖ, δνοϊά- 
ἵν Ρτγοίδπα αμά ναῖῃ ὈδΌὈ] ηρ8, 
Δηἀ ορροβίτοπ5. οὗ βδείδηςε (]5ε]γ 830 
σα] ]εά: 

21 ΝΉΙΟΘΙ βδοῖηε ργοξεβδίηρ ᾶνε 
εγγοά ςοποεγηίηρ ἴῃῈ ἔλπῃ. (ὐτᾶςς 
δὲ νχι τηεε. Απηδη. 

4 Τῆς ἢτβὶ ἴο ΤΙπΊοῖ ΠΥ 5 νυ 6 ἔτοσῃ 
ΤΙ οάϊοοα, νηοῦ ἰ5 [86 οἰίοίοθι ΟἿ οὗ 
ῬὨτγρία Ῥδοδϊδπδ. 

2γοζαπε απά υαἱπ δαῤῥ[!ηρς.} 80 1 Τί. 1. 
16. δηά ςοἔ, ““ναίη ᾿δῃηρ! ηρ δ 1 ΤΊπι. ἰ. 6. 
“εἰπε. ἘἈΔίδογ, 89 Καον]οᾶρο. “ὙΠΟ 

ΟΡΡοϑιτοἢ5" ννοῦα ὈσγοῦδοὶΥ [Π6 «αἰΐαςκβ οὗ 
ἴΠο56 ψῆο ψψεῦὸ δἰγεδαγ Ὀορίπηίηρ ἴο ἄστγο- 
ξαῖς ἴο {πεὶγ οδοῃιηρ ἴῃ6 ἢδπιὸ οὗὁἩ Οποβί8, 
Κηον]δάρο, δηὰ ννοτὸ ἰηϊγοάμοηρ ἴπο ἀϊβογεηξ 
Θ]επιοηῖα νης ἢ «βογννατάβ τδάθ ὉΡ 6 
ϑυϑίθπιβ Ἵδ θὰ Οποϑίοῖσι. ὙΠΟ ἰ5 πὸ 
ΠΕΟΟΘΘΙῪ ΨνΒδΐθνεσ ἴο σεΐίεσ {8656 δηςΠ6568 
(οΡροϑβι[ἰΟῃ5}) ἴο ἴῃς ορροϑβίοῃϑβ οὗ 1 ἰρῃΐϊ ἀπά 
Ὠάγκηθϑο, Οοά δηὰ Μαίίζοσ, ἰδς Οοοά δηὰ 
{πὸ ἔν!] ῬΧΙΠΟΙΡΙο5, δηὰ ἴη6 ἰκῸ, νυ ίοἢ οσο 
ἰδυρὰϊ ἰὴ ἴῃς ἰαΐοσς ογϑῖοπιβ οὗ ἴῃς Μαγοϊοηϊθδ 
δηδ οἴδοῦβ: ἃ ΠΟΟΘΘΘΥ οἡ νῃϊ ἢ ρτοδί δ Γ6 55 
'5 Ἰαιά Ὀγ ἴποβε ψῇο ψουϊά ἴγεδῖ ἴ[Πς Ῥαβίογαὶ 
Ἐριβῖ]ε5 85 ἴογρεγίοβ οὔ ἴῃε δηὰ σε. 
ἔνθη [{{ὴ6 πδΐυγα] ἱητογργοείδτίοη ρίνθη ἀῦονο 
σουὰ δ6 ργονεα υὑπίοηδοϊοθ, [ἃ 185 ΥΈΎῪ ῥτος 
Ὀ4ΌΪῈ πὶ 16 Οποϑίὶς πιῆ 6565 παρ ῆϊ πᾶνο 
{πεῚΓῚ ρῥγοίοϊγρεβ δἰγεδγ ἵπ ἴπ6ὸ Αροβϑί!εβ 
(πὸ ἰῃ ἴπῸ τηγϑίῖςδὶ [εννϑ ἴοδομηρ. [{ 
ϑδῃου ἃ πενοσ ὃὲ ἑογροίζθη {παῖ ἴμ6 ργοςθϑ8 οὗ 
[Π6 ἑοστηδίίοη οὗ (ὐποβιοῖϑπὶ πηιιϑῖ ἤάνο Ὀθθη 
Ἑοϊηρ ΟἹ ἴῃ ἴπδ δῖ σσπίισγ, δἰ ποι ἢ νν6 
Πᾶνε ΒΟΔΓΟΟΙΥ ΔΠΥ͂ ἀοοιιΠλεπίδΥ ἱπά δ! !οήβ οὗ 
(86 ρΡγοςθθ5 θεγοπά ἴποϑ6 ννδιοῖ τᾶγ ὃς οὗὔ- 
ΒοΙνεα ἴῃ ἴῃε Αροκίοϊϊς νυσηρβθ. [{ 5668 
σογίδίη (Πα πὸ ΟἸ τ ϑτίδη νυτῖῖοτ, ᾿ ΠΟΙΠΟΓ 
Ρογβοπαίίηρ δῖ. Ρδι] οὐ ποῖ, ννοι]Ἱά πᾶνὸ υδϑοὰ 
ἰδηρσιιαρο τεϑρθοίπρ [μ6 ὈΪ]ΑΞΡΒοπλοι5 ΠΕΣ 65 
οὗ ΔΙδγοϊοη 85 ρεηῖ δ 45 ἴμαΐ ν Ὡς ἔΌ]]ονν5. 

41. Ἐῥιε τον ῥγογζξιοίη δαυς ἐγγοά. 
Μ1βεοὰ ἘΠΟΙΣ Δ Σὶς “ ΠΟησοΓηΐηρ ἴπ6 Δ}. 

Τῆς 5υθδοσιρίοη ἤΠοῦθ, 85 οἰβεννθοῦα, ἰ5 
ἀεδτυϊε οὗὨ Δι ΠΟΥ ΤΥ, ΠΟΥ 15 ἴῃη6 ΒΥΡροί 6515 
οὐ ὙὩΙΟ ἴἴ 15 ἔγαπηεά ργοῦδῦϊο. 
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ΤῊ ΘΕΟΟΝῺῸ ΕΡΙΘΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΙ, ΤῊΗΕ ΑΡΟΘΤΙΕῈ ΤΟ 

ΤΙΜΟΊῊΗΥ. 

ΟΗΑΡΤῈΚΒΚ 1. 

: Φαμ: υε το 7᾽ρνιοίἦγ, αγκα ἰλε τρ εργισα 
7) αμὰ τυλίωολ τοας ἐπ Ζιριοίάν ἀένιτεῦ, ἀξ 
ηεοίλορ, απο ργαπάνιοίλεγ. 6 “1714 εχ ἀογίεά 
20 “ἱἱγ “ὁ δε μὴ ὁ Οοα τυλίελ τος ἦηι 122, 
8 ζο ἐξέ εἰμ ας, απ ῥαΐίοιέ ἐπ 267 οσοον 
11 αν ἴο δεγεῖσέ ἐπ 1696 ὥογτι αμπαά ἐγ οὕ 
ἐλαί ἐἰρείγίης τυλτελ ἀφ ἀαα ἐαγηρα ὁ ἦ 7. 
τς δνσδια απα “ἤν πιοσέπες, απα «πε 
δέἔῥε, αγε ποίεαί, αγιᾶ Οπεείῤάογμς ἐς διρλέν 
εορρεφηαρα, 

ΑὕΙ,, δὴ δροβεὶς οὔ Γεϑὺβ ( γίβε 
ὃγ τῆε νν}}} οὐ (ὐοά, δοσοογάϊηρ 

ἴο τῆς ρτγοπηῖβδε οὐ [6 νυν ῃιοἢ 15 ἴῃ 
Ομ τῖδε [6βι8. 

ΟΗΑΡ. 1. 1, 2. Αἠάγοϑβ δηά ϑαϊυϊαδζίοη. 

1, αερογάϊηρ 'ο ἐδ ῥγοριὲγθ] “1.5. ἂτὰ ἈρΟβί]ο 
ἴῃ ογάου ἴο τβᾶκὲ Κηοόννῃ ἴπ6 ῥγομηῖβο." 

Φ. ἀεαγίν δείοπιοάδ “οπ.3] ϑοπὴθ 566 ἴῃ [π6 
σἤἴδηρε οἵἨ Θὀχργοϑϑίοη ΠΟΤῚ 1: ΤΊΠ,Ί. ἱ. 2, “ ΤΑΥ͂ 
ον ἢ {Πτ|6 50η,᾿" δη δἰίογαίίοη οὗ ἴπε Αροϑβίϊ θ᾽ 8 
ἔοο]ην τονναγά5 ΤΊπιοίῃν ; [655 οὗ σοπῇάοποο, 
το οὗ αβδοϊίοη. Βυΐ ἃ νυυιοῦ 15 ποῖ Ὀοιιηά, 
ΠΟΥ [ἰκοῖὶγν, ἴο ιι56 πε 886 ἔοστηνα οὗ 56πί!- 
τηοηΐ ἴῃ ἜΥΘΓΥ ἰοῖῖοσ. ΤΙΠΊΟΙΗΥ ννδ5 δῖ. Ρδι}}}8 
οἾ ἢ 5οη ἰῇ ἴπε ἔϑιἢ, πὰ ἢ νγᾶ5 4150 ἀθδυ] 
Ὀεϊογοά. 

8-δ. ΤΙ δηκίι] ἐχργοβϑίοῃ οὗ δβεοίίὶοη, δηά 
οὗἉ ἀσδῖγο ἴο 568 ἈΪΠ,. 

ΤΠΟ σοπϑίγιιοτίοη οὗ [ἢθ56 νεῦϑεϑ 15 ἃ {{π{|6 
ἀοιιϊδιῖι!. ὙΠΘΥ πιαν ρεγμαρβ δὲ δεϑῖ ραᾶγα- 
Ρἢῃγαθθά {πι5: “1 ρῖνε ἴπδηκ5 ἴοὸ Οοα ννῃοπὴ 
[ ννοσϑῆρ ἔγοπὶ ΓᾺΥ ἔοτο δ 6Γ8 ἴῃ ἃ ριισα σοη- 
8οίθποθ. ἃ5 1 ἤν ἸΠΟ ΒΒΔΠΕΥ σοιηθλγαηςο οὗ 
[πὸ ἴῃ ΠΊΥ͂ ῬΓΆΥΘΥΒ πἰρῆξ δα ἄδγ, Ἰοηρης ἴο 
566 ἴπδ6, ψΠΘη 1 τοΠΊ ΠῚ ΌΘΓ (ΠΥ ἴθατϑ δ ΟἿ 
Ραστίηρ, πα 1 πᾶν δὲ ΠΙΙοὰ νν ἢ ἸΟΥ ννθη ννὸ 
ταεεῖ δραϑίῃ ;--- 1 μῖνα {πδηκ5 ἴο Οοά, [ 54Υ, 
ἤθη [1 04}1} ἴο τοπιοπιῦγδηςσς τῆς ιηξοισποά 
ἔλιἢ Μοὶ 15 ἴῃ {πε 6. ΤῪΒΟ οβ]εςὶϊ οὗ 81. 
Ῥαιι! ])δβ5 {παηκθορίνιηρ ννᾶ5 ΤΙΠΊΟΙ ΠΥ 5 5: ΠΟΟΓΟ 
δι ἢ, νυ δῖος ννα5 Ὀγοιρμῖ ἴο 15 ΠΙΘΠΊΟΓΥ Ἰῃ ἢ8 
ΠἰΙΕΒΓΥ δηὰ ἀδιν ργάγοῦβ. [ἴ πᾶ5 Ὀθθη 5ιρ- 
Ροβοὰ (αὶ ἴἴ ννᾶ5 ἴῇὴ Αϑίδ, νἤογε δῖ. Ρδι] Ἰθα 
ὙΠΔΟΙΒΥ, μα ΒΕ ννᾶβ γσγοδίθβα δηά ϑϑηΐ ἃ 

2 Τὸ ΓΙπιοίῖῆγ, σιν ἀεατγὶν θεϊονεά 
50η : ατάςε, πιεγογ, ἀπά ρεᾶςε, ἔτοπὶ 
(οα τε διῆεγσ δπὰ Ομ γιβῖ [6ϑιι8 
οὖν [,οτά. 

2.1 τῆδὴκ (οά, ψῆοπλ 1 5εγνε 
ἔτοπλ μι} ἰογείδι εγα στ ραγα Τοη- 
βδςίεηςε, τῆλ νδοις σεαϑίπρ 1 Πᾶνα 
γεπλοιηδγδησε οὐ τῇδε ἴῃ ΠΥ ΡΓΑΥΕΥΒ 
ΠΙρῆς δπά ἀδῪὺ ; 

4 Οτελον ἀεβιτίηρ, ἴὸ 8ὲεὲ τῆεε, 
θείης πιϊπάξα! οὐ τῆὴγ ἴβατβ, τῆαϊ 1 
ΤΊΔΥ ὍΘ ΠΕ νυ ἢ ἸοῸγ ; 

ς Βεη 1 ολ]] τὸ τεπιεπηδγαηςε 
τῃ6. υηίεϊριιοά ἔλτ τῆλῖ ἰδ 'π [ἢ 66, 

βοοοης {ἰπ|δ ἃ Ῥ͵ϑοπου ἴοὸ βοπιθ. Ἦδθηος 
Ἔϑρες δ! Υ ΤΊ πιοῖηγ᾽5 μτιοῦ, ὅεὸ Βρ. Ἦν ογάϑ- 
νοσίῃ. Βιιξ (ἢϊ15, (οι Ρ ἢ ποὶ παργοῦδθίο, 15 
δυῖ ςοη]δοΐυζο. 

σεγυε ἢ ἘΔΙΒΟΥ, τ οὐ ΒΡ. 

»} ζογεζαίῤεσ.] τὸ “ Ἱπιπιεαϊδῖς ρσγορὸ- 
ΠΙϊοΙβ᾽ ὮὉΥ ΨΒομὰ ἴβ6 Αροβῖὶς πδὰ ὑέεῶ 
γουμῆῖς τρ ἴῃ τῆς ννούβῆρ οὗ ἴῃ6 οὔς ἴσγυς 
Οοά, 45 ΤΊ πιοῖηγ ἴοο Πδά Ὀδὲπ ὈΥ δ΄5 ποῖ Γ 
Δηα φγαηαπλοῖῃου. 

ώυγε εοησείοηεε) 866 τ ΤΊπι. 11}. 9. 

αυῤίορ ἀκυείξ ἤγε1.) ΤΉΙ5»»ηαν τλθδη (Παῖ 1.οἱς 
νγὰ5 ἴῃς ἤγϑι οἵ ἴΠ6 ἔδπλν, ἀπά ἤδη Ευη!ϊςς, 
Ψ ΠῸ οπλῦγδοοα τὰς ΟῤγίηαηΣ δ. Βυῖ ἴῃ 
Αοῖβ χυὶ. τ ΤΙπιοῖῃγ 15 ἀεϑοσί δε 85 “τῆς βοῇ 
οἵ ἃ ςεγίαϊη ψνοιηδῃ, σῇ ννᾶβ8 ἃ [6νεβ5 ἀπὰ 
δεϊϊονοα," ΟΥ̓ ἃ “δε]ϊονίης [ἐννο55": δηά ἵἷ 
νου] βθετὴ πιογὲ Ῥγοῦαῦϊο παῖ Τ ἸΠΊΟΙΌΥ ννὰ5 
οοηνοτίοα ἴο (ΠΥ δι απ γ δὲ ἰθαϑὶ ἃ5 βαῦὶν ἃ85 
ἢ15 πιοῖΐῃοσ. ὙΤδὸ ἰφιῃ, τπ6η, ψψῆϊοδ ἄννεῖ 
ῬΓΟΥΙΟΙΒΙΥ 1ἴπ ἢ ργδηαπιοῖμεγ δηὰ τποΐδογ 
νοι] Ὀς ἴῃ6 υπέειρποα (Δ ἴῃ Οοὐά δῃά ἴῃ 
4}} [πὸ ῥγουηϊϑοβ οὗ ἴῃς ΟἹα Τοβίδπιεηῖϊ, νι ἢ 
Ἰηνοϊνεὰ ἴῃ βογπὶ δπα ἴγρο ἴτε {τςπ{ἢ5 οὗ {πὲ 
Νὸν. Το Αροβίϊο ἰ5 γείογσσιηρ, ηοΐ 50 τις ἢ 
ἴο ἴπ6 οὈ]εςὶ οὗἩὨ {ΠΕΙΓ (δι, 45 ἴο [9 φυλιηγ : 
ἴἴ ννᾶ5 " υηξεϊρηεα." 

Ϊ α»ι ῥεγσμαάεά ἐδαὶ ἐπ ἰδέ αἰσ0.1] 1.6. τιλλῖ 
τι ἄννε!ὶς ἴῃ πὲ 4Α]ῖ50θ. ὙῊ15 15 ἴῃς πδιιιγαὶ 
ςοπεοιγιοίίοη ; δηά ἴἴ ἰ5 αυϊῖϊε ρταϊυϊζοι5 ἴο 



ν. 6---9.] 

ννΠς ἢ ἀννεῖο ἤγϑῖ ἴῃ ΤῊΥ ρτγαπάπιοῖμοΓγ 
[,οἷ5. Δη4 ΤῊ πιοῖπογ ἐπ το 41η4 1 
πὶ ρετϑιιδά δα τῃδλῖ ἴῃ τῆ ες 4150. 

6 ννμεγείογε 1 ρυῖ ἴπεε ἴῃ τε- 
ταδυλῦγαησε τπᾶῖ τῆοι 51|Γ ἃρ τῆς 
οἷς οὐ (ϑοά, ννῆϊςἢ ἰ5. ἴῃ τῆεε Ὀγ τε 
Ρυκείηρ οἡ οὗ πιγ ἢαπάϑ. 
.7 ἕογ (ὐοά Βαῖῇῃ ποῖ ρίνεη 8 τῇς 

ΒΌΡΡοβσα ἴῃς Αροϑδίίες ἀουδίδι! οὗ ΤΙΠΙο ἢΥ 5 
ἔλιἢ, ἀπά ἴο τγαηϑὶδῖθ, “ἴηαϊ τ νν1}} ἀννο}!}.; 
ΤΙΠΊΟΙΪΗΥ ΤΛΔΥ πᾶνε Ὀόδθη αἰδοοιγαρθα ΡΟΒ5ΙΒΙΥ͂ 
ΌΥ 1ῃ6 ἱπιργϑδοηιηθηΐ οὗ δῖ. Ῥδα], Ὀμυΐ ἢΪ5 δῇ 
νν 85 υηΐοι μηδ. 

6-14. Εχμογίδιοη ἴο οαγπιθϑίηθϑϑ, ὈΟΪ 658, 
δηά Πάδ!Υ ἴῃ ἴῃς ἀἰθοδαγρε οὗ Ὠἰ5 οἴῆςοο. 

Θ. ἢῥογεζογθ) 1.6. θεσδυδε 1 κηον [ΠΥ 
(αι ἴο δε 5ἰηςεσγε, θσυεὴ ἰδουρῃ ἃ τΔΥ ὃ6 
{τ|οἀ αἵ Ῥγοϑεηῖ. 

ἐῤαὶ ἐῤοω «ἐἰν μ.1 Κιηάϊε Ἰηἴο ἃ ἤδπιο, 85 ἃ 
ἔτο ἴῃ ἀδηροῦ οὗ βπλοι  ἀοτηρ οὐ. 

ἐδε σὶ 7 Οοά, «υδέεῤ ἐς ἱπ ἐδεε ὃν ἐῤὲ ριώ- 
ἐἰηρ ΟἹ 97 "17 ῥαπά..ἢ ὙὍὙΠὲ βρεοὶαὶ γῆ, τὸ 
άρισμα (85 ἰῃ τ Τίπι. ἵν, 14), δεβίοννοα ὉΥῪ 
ἃ οἡ Τ Ἰπιοῖῃγ δὲ ἢ15 οσγάϊπαϊίοῃ, ἴο 404}}} 

Ηἰἷπι ἕοσ, δῃά ἴο ρῖνε εἴἴεςϊ ἴο, ἴπ6 ννοσκ οἵ ἴῃς 
Ιλ ΙσίγΥ, (6 ουϊνναγά 5ση οἵ οὐϑβιρπαίίοη δηά 
ἰτηραγίηρ οὗ ψνΠς ἢ ννᾶ5 ἴπ 6 ἱπιροβιίοη οὗ [6 
μδηήάς οὗ ἴῃ 6 Αροβῖϊθ, τορεῖῃοσ ἢ ἴποϑο οὗ 
ἴδε Ὀοαγ οὗ ἴμε Ῥγεβθγιετβ. ὅ6ε οὐ 1ἵ Τίπι. 
ἵν. 1.4. 

7. ον Οοά ῥαϊό ποὲ σίυεη τὰ ἐδὲ ΙΓ οὗ 
αν, δ᾽. Ἐογ ἴπη ἴδε Ὀοβίονναὶ οὔ [}15 
Εἰ τὸ 15 ποῖ {Π6 βριγιῖ οὗ σοναγάϊοθ ψ ῃ ἢ 
Οοὐά [ᾶ5 ρίνϑη υ5, δι “ οὗ ροννεσ," ορροβεὰ 
ἴο [Π6 ννρακῆθϑϑβ ἱηνοϊνθα ἴῃ σονναγάϊορ ; “ δηά 
οἵ Ἰονθ, νυ ιοῇ 5 50 σ ἔγοπι πρὶ γι {{π|}- 
ἀϊγ {μαὶ ἴσιθ ἴον πλᾶκοθ ἄνθη ἴῃε {π||ἃ 
Ὀγᾶνο ; “δηά οὗ ἃ ϑοιιπὰ πιιπά," γαῖμεῦ βο]ἵ- 
ΘΟΠΩ͂ΣΟΙ, ἡ] ἢ ΚΟΘΡΒ “4 ςοῃϑίδηϊ σγϑίη οὐ 4]} 
τῆς ρδϑϑίοῃβ δἂηά Σ᾿αθϑίγος (ΤΎθηςἢ), δηά 
νοῦ α ἴἢ5 ΚΟΟΡ ἴῃ σἤδοῖκ {ΠῚ ΠΥ ἀπά τη- 
ἄυς ἀεπροηάεηογ. δοπὶα ἴακε σωφρονισμοῦ 
(“ βοιιηά πιϊπὰ "γ 10 5 ΠΠ"Ὗ Πόγο “ σογγοσίοῃ "ἢ 
οἵ οἴμογβ, Ὁ Βυγοῇ ἀπο ρ] 6, 4 πηλοδηϊηρ ΨὨΙΓἢ 
(86 ψογά νν}}} θθασγ, δυϊ τνῃϊςο ἢ 5 οι οὗ δαγ- 
ΤΏΟΩΥ ἢ ἀπ6 ΟἾΠΟΓ ἵννο εἸεπηθηῖβ οὗ ἴῃ6 
Θρθοῖδὶ »ἹΕὮ Πογα δηυπηογαῖεά, θοῖῃ οὗ νυ ]ςἢ 
ΤῸ ρογϑοηδὶ ρτυδἕοϑ, ποῖ ομῆςϊδὶ ροννοσβ. [ἴ 
βῃουϊά Ὀ6 οὐϑογυθά, μοννθνοῦ, ἴδ ἢ }]|6 [ἢ 6 
ΒΡΘΟΙΔ] Ὀθαγηρ οὗἨ τῆς τηϊηϊϑίοσία] σπμαγσπλα οἡ 
Τιμποῖηγ "5 ἱπηπχεάϊαίς {ταὶ 5 ἴμιι5 ᾿ηαϊοαῖοά, 
1 Π45, οὗἩ σοιῦβθ, ἃ λυ οἢ ἄθοροσ δηά στ νν] οΥ 
Τλῆρο, δηὰ 5ῃοι]ὰ ρογνδάθ, τποιυ]ά, ἀηὰ δηϊ- 
ταδῖα (6 ΨῃοΪῈ σπαγαοῖοσ ἀπά Ἴοπαιιςῖ οὗὨ 
ΘΥΕΓΥ οτος ογάδιηοδα ὃΥ ἴμε |κὸ ᾿πηροβι(ίοη οὗ 
μιληάβ ἴο ἴΠ6 ννοτκ οὗ {86 πιἰἰβίγγ. 

8. Βε ποὶ ἔβοι ἐδεγείογε) ϑυςῇ δεΐηρ 186 
οδδσγάαςίεσ οὔ ἴμ6 γρἱἢἔ γουι ἢάνε σγοςεϊνθα, 

11. ΤΙΜΟΤΗΥ͂. Ἱ. 

δρίπὶ οὗ ἔσαγ; διῖ οὗ ρονγεῦ, δηά οὗ 
Ιονε, ἀπά οἔ ἃ βοιιηὰ πιϊπά. 

8 Βε ποῖ ἴδοι τῃεγείογε δϑῃαπιεά 
οὗ τῆς τεβτπιοπυ οὗ οὐγ [νοτγὰ, πογ οἴ 
πιθὲ 5 Ρυβοηεγ: δῖ δὲ τῇου ρᾶτ- 
ἴΆΚοῖ οὗ τὰς «ϑῇιοτίοηβ οὗὁὨ τῆς ροβρεὶ 
Δοςογάϊηρ ἴο ἴ ροννεγ οὔ (σοά ; 

9 ὟΝΠο δΒιαιῃ βανεὰ ιι5, ἀπά ςδ᾽]εὰ 

σερα»ιφά.1] Α58 γόοὺ τὺ δε ἰεπιρῖεα ἴο ΒΕ. 

ΦΓ {δὲ εεἰηοην ΟἿ ομσ Ζογ. 1.6. οἵ Ὀεᾶγ- 
ἸΠρ ἴΟϑΕἸΠΊΟΗΥ͂, ἃ5 8Δὴ Εν οὶϑῖ, ἴο ἴΠ6 ᾿ποδῦ- 
παῖιοη, ἰἰ{6, ἀοδίῃ, γοβϑυγγοοίίοπη, ἀοςσίτπηο, ἀπά 

ἐρῖϑ οἵ οὺγ 1 ογὰ [6515 Ομ τισί. Οἱ Αςῖϑ8 
1.8: “Υδ 5}8}} γϑοεῖνες ρονίϑγ, ἴεν τῃδί ἴῃ 6 
ΗΟΙΚΥ Οβδοβῖ 85 σογὴβ Ὡροὴ γοιὶϊ: δηά Υ6 5}2]]} 
Ὅς νυ] 5565 ὑπο π|6." 

πο οὗ »ὸ δὶς ῥγίδοπεγ) Α ῥυγβοηεγ ἰηάοοά, 
Ὀυϊ [Π6 1 ογα 5 ΡΥ ΒΟΏΘΓ, ποῖ ΟἿΪγ ἴογ Η 5 53ᾶΚε, 
Ὀυῖ ΌγΥ Ηἰ5 ν}}}. 

ὁμῖ δὲ ἐδομ ῥαγίαξ Τὶ 9 δὲ αὔέεϊίοπ: οΥ 1ῤὲ 
δο:ρο!.] Ἐαΐπεγ, βυ δον Βασάδδὶρ στ ὶτλ 
Δ 6 ΤΟΣ [80 605}68), ͵.ς. ἴη6 Οὐοβρο] 5 586. 

αεοογάϊησ ἰο ἐδὲ βοτυεῦ οΓὙ Οοάἀ7] ἘΕἰΠετ. 
“ἴῃ δοςογήδηος ἢ τῆς ρονῸΓ οὗ Ηἰ5 σγᾶςδ 
ϑΟΥΚίηρ ἰῇ ὺ8 Δπα ΘΗΔΌΪΠΝ 115: οΥ, “ἴη 
δοςογάδηςο ἢ [86 ροινοῦ δος Ης ἢΔ5 αἀΪ5- 
Ῥἰαγϑὰ ἴῃ βανὶῃρ ι15, αηὰ νας ΜΠ], πὸ ἀοιδῖ, 
ἀθ] νοῦ ι.5. ὙΠῸ Ἰαϊῖογ πιθᾶπὶηρ, 566Π15 ΤΏΟΓΕ 
ἀρτοοδῦϊς ἴο {πε ςοηΐοχί νυν ῃΐϊςἢ ἰοἰΐονν8. 

9. ἢῥο -αὐε μ5.1ὺ ΑἸΙ ὈΟ]ονΕΓβ, 4.ε. ποῖ 
τη γον Ῥὰὶ δηά Τἰπιοίῃγ. 

ἀπά εαἰϊεά ς «υἱό α ῥοέν εαὐδἔησ. ῖ. Ρείεσ 
(1 Ρεῖ. 1. 15) είνεβ. ἴ8ε [1] ἴογος οὗ 815 ἐρ!- 
{πεῖ : “45 ἢ6 ψνῃϊοἢ παῖ οδ]]εα γοῦ ἰ5 ΠΟΙΥ, 
50 δ6 γ6 ΠΟΙΥ ἴῃ 4]} τπιδῆπεῦ οὗ σοηνογξαιίοη.ἢ 

μοὶ πεογάϊπς 10 ομγ «υογἡἀ. ΟἿ Τίϊ. ᾿. ς, 
“ῃοΐ ΕΥ̓͂ Ψογκ5 οὗ Γρμϊθουβηθ55 ὙΠΙΟἢ ΜῈ 
Βαᾶνε ἀοης." 

ὁμὶ αεζογάϊϊπρ 19 ῥὶς οαυπ ῥμγβοιε απά σγαζε, 
«υῤίωρ «υας χίυεπ μα ἱη Οῤγίσὲ δες ῥφζογε ἐδὸ 
«υογἰά ὀεσα".) ἘἈδίποτ, θα δοοσοτάϊηῃρ ἴο 
ὶβ ΟὟ ῬΌΓΡΟΒΘΟ, δῇ! ἃ [80 51800 ὙΒῚΟἢ 
Ὅ86 κίνϑιυ τδ ἱπ Ομτὶθὶ 7988 Ὀοζοτθ 
δου δὶ ἐἰπιθ8: δείογε πὸ {{π|Ὲὲ8 οὗ ἂγμ68 
Ὀδοκ Ὀόρδη ἴο τη τῆοΓ σοιγβο ((ὑδ]νη), 2.6. 
ἔγοπι 4}} εἴθγη!γ. 80 Κοπι. χυΐ. 25, ψῃ σῇ 
ςοπιρᾶγο. ΤῸ υπάεγβίδηα [ἢ}}5 45 ΟὨΪγ “ Ὀείογα 
[π6 {οὐ ϊϑῃ ἀϊθρεπϑαίίοη," οὐ ““ θοΐογε δῃγ οὗ 
Οοὐβ αἰσρεηβϑδίοῃβ ἴῸΓ [Δ] η πιεη," 15 ἴο Π1|158 
{ῃε στϑαῖ {γυῖϊῃ νυ οἢ 50 ΠηΔρΉΠ65 πὸ ἰονὸ οὗ 
Οοὐ---Ηἰκ εἴοθγηδὶ ρυγροβε οὗ [πὸ τοἠεπιρίοη 
οὔ γσθ ξογοκποννῆ ἴο δδ σοῦο] ]Ποι!5 ἃ. τη δῖ 
ΗἰΪβ5 1}. “Οταςο "ἢ ἤοῖδ 15 1παἴ διρῃοϑὶ οχ- 
Ρτγοβοίοη οὗ σόα ἔγες ἀπά υπάεβεγνθ τπεγοῦ 
--Ηἰἶβ ρυγροβε ἴο βϑᾶνθ 1.8 Ὁ. [6515 ἢγῖϑί. [Ἢ 
νγ5 σίυεπ ἴτοπι 8}} εἴογη!γ, ποῖ τ ΓΕ ῥτο- 
τηϊϑοά , ἔοσ ψῃαῖ Οοά ρυγρυδ65, ἐ- 
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“5 νν ἢ 4) μοὶγ οδ]]ηρ, ποῖ δοςοτγάϊηρ 
ἴο οὐγ Ψογκβ, δυζ δοςσογάϊηρ ἴο ἢ]8 
ον ἢ ρυγροβα ἃπά ργᾶσα, Ὑγῃ ἢ ννᾶβ 
σίνεη ὦβ ἰῃ δ γίδε [6505 Ὀείογε τῆς 
νγογ ἃ Ὀερ1), 

Ιο Βυῖ ἰ5 πονν πιδάς τηδηϊξεβδι ὈγῪ 
τῆς ἀρρεάτγίηρ οὗ οἷἵγ ϑανίοιγ [6818 
ΟὨγιβῖ, ννῆο μαῖῃ δρο] βηεα ἀδδῖῇ, 
ἀπά ἤδλῖῃ Ὀγουρῆς [6 δπᾶὰ ἱπιπλοῦ- 
ἈΠ Υ τὸ ᾿ρμς τῆτουρῇ (6 ροβρεὶ : 

11 ΝΥ Βεγευηῖο 1 δπὶ ἂρροϊπίβά ἃ 

10. Βωΐ ἐξ που »ιαάε »ιαπὶγ41.}1ὺ ΟἿ, ΤΙ 11, 
11, “ὙΠΟ ρσᾶος οὗ Οσοά ψ οι Ὀτγίηρεῖῃ 54]- 
ναϊίοη παῖ! ἀρρεασγεά." 

ἐῤε αῤῥεαγίης. Ἡετε δπὰ ἰη Τίϊ. ἴ1. ττ ἴῃς 
᾿πσαγπδίοη, Ἰἰρ, ἀπ τη δῖ συ “Ὃ οὗ οὐγ ϑανίουῦ 
65:15 (σίϑί :Ὁ δἰβεννῃογο υ5114}}Ὁ οὗ Η 5 γεΐυ γῇ 

1ὴ δἰοσγ. 

«υϑο ῥα» αδο ῥεά 4εα16.1 ἘἈλδῖπον, 6 κ 98 
ἥτοια ἀϑδῖῃ ἐΐβ ῬΟΎΘΥ, γοπάεγοα τἴ ἱπηρο- 
(επῖ. ϑδῖῃ γοπηδῖηβ, ἴπε ἰαϑῖ ΘΠΕΠῚΥ ἴο ὃ6 
ἀεβίγογεά (1 ΟοΥ. χν. 26); θυζ [ἴ Πᾶ5 Ἰοβῖ 115 
βίην (ν. 5.5); δπά Ὀεϊϊενεσδ ἄγ ἀο νεγεὰ ἔγοπι 
115 ἔθραγ (Η 68. 11. 14,15) 

απά ῥα! ὀγομαρὲ ἰε απά ἱφωρμογία 1Ὸ 
ἠσῥι ἡ Ἀδίδοῦ, Βα τον Εἰρδῖ ὑΡΟοπ, 
Πδῖ 1 Ὧῃ πιδπ 8 {γι δπα 6πΠ6}|655 ᾿ς, πα [6 
ἰηςοτγρίίοη οὗ 8 οὶ Ὀεῖπρ, ὈοαΥῪ πὰ 
5οιι. ΤὙηόδα ννεγε {συ 188 Ὀείοτγο, δυΐ ἱπά|5- 
Ὀηςῖ δηὰ ἰοϑβῖ ἴῃ ίοοπι: ὃδυὲ πὸ 1ἰρῖ οὗ [ῃ 6 
ννοσἁ αἵ ἢϊ5 Ἀρρϑαυηρ δῆοηθ τροὴ ἴδποῃ: 
δηά {ΠΟΥ 5ἰδηά οι ἀἰδεϊηςϊ 45 οὐ]εςῖβ οὗ ἔφ (ἢ 
Δηα ΟἿΓ “ Ὀ]6556ε Πορε.ἢ 

ἐῤγοισρ {δὲ φσορῥε ἢ ὝὍὙΠε ἱπϑισυπηθηΐδὶ 
ΤηΔη5 οὗ τιακίηρ Κηοννῃ [86 ἀρροάσηρ οὗ ἴἢ6 
ϑανίουσ, ἢ 41} νν ]οἢ Ηδ τονεα θα, 

11, Ἡῥεγεισιο] 1.2. ἴογ ἴῃς ρυδ]οδίίοη οὗ 
ΨΥ ΟΝ βοβρεὶ. 

2γεαεῤεγ,.. αροιίϊε, .. ἸἹεαεδεγ.ἢ ΑΚ 18 ἴο ὅ0}- 
ΕἸ ἴο {πῃ (σεπί]θ5 οὐν 1Ἁ,ογά᾽ 5. {ΠῚ Ρ]Ὲ σοπηπηϊδ- 
δίοη (Μαᾳῖξ. χχνὶ. 19): “ξο ἰηῖο αἱἱ τῆς 
νν τ] "ἢ 85 δροβῖϊε ; “τρᾶκο εἰδεῖρ]ε8 οὗ 4]]} 
ὨαϊΟη5᾽᾿ ἃ5 ῬγΘΔΟΠΟΓ; “(οδομηρ τπεῖὴ ἢ 85 
Κοδοθοῦ, “ἴο οὔβογνθ 41} τη 5 σοπμηδηάεά 
γοιι.᾿ 

12. ον 1ῤὲ πὐδίερ, ἐαισε Α5. ἃ ῥγθδοπεγ 
ΘϑρΡθΟΔΙγῪ ἴο ἴῃ6 Οεηί65. Αςίβ χχί!. δι; 
ΕΡΏ. 11}. 1.ὃ 

ἐδέε ἐῤίησς τοβοηῖ θοηά8 δῃηά ᾿πηργβοη- 
τηθηΐ δηά ἱπιρεηάίηρ ἀθαίῃ. 

«υδο» 1] ῥᾷᾳτυε ὀεἰιευεά.] 
1 μανθ ὑσυδίοσὰα, 2.ς. σοά. 

ἐδαὶ «υδίεῦ 1 ῥᾷυε εο»ιρμ 4 μπίο ῥίνι.} 
1,1. “ΠΥ ἀοροβίῖ;" Ποῖ ΤΠΔΥ πιοᾶη Εἰ [ΠΟΥ 
ταὶ ψμϊςῖ Οοά δαὰ οηϊγυβίοα ἴο δι], οΥ 
τδδῖ ψῖ ἢ Ῥδὰὶ δὰ οηἰγυδῖοα ἰο σοάὰ. ΤΒο 

ἈδΙΒοσ, ἐὰ στ ΒοΣ 

11. ΤΙΜΟΤΗ͂Υ. Ἱ. [ν. 1το---ἰ 3. 

ΡΓΕΆΓἢεΙ, ἂδπὰά δὴ δροβῖϊε, ἂδπὰ ἃ 
τεᾶοθογῦ οἔ τῆς (σεπί]ε8. 

12 Βογ τῆῇε ΨΒΙοῆ σδυβδε 1 [50 
ΒΕΓ τἢε86 τΠΙηρ5 : πανεγῖθε]εββ 1 
ΔΠὶ Ποῖ Δ5Πδπηδᾶ : ἔογ 1 Κπονν ψγῃοπι) 
Ιανε ' θεϊενεά, δηὰ δηλ ρειϑυδαδὰ τοτ, 
τπτ ἢς 5 δῦ]Άε το Κεερ τῇαῖ ψῇῃϊςῇ 
Ι ἢανε σοπιπιττεὰ ἀηῖο ἢἰπΠΊ ἀρδίηϑῖ 
τῃδῖ ἀδυ. 

12 Ηοϊ]άὰ ἔαλϑε τῆς ίογηι οἵ βςουηὰ 
ννογάβ, ννῃιϊςἢ τῆου ἤδβὲ ἢθαγὰ οὗ πια, 

ΤΟΥΙΊΘΓ 56 η96--- Πρ  γίηρς ΕἸΠΕ, τ, τῆς ΗΟ 
δΡΙΓΙΌ; ΟΥ 2, [ἢ 5οι] ἃ5 ἃ ἴγυκῖ ἔγοῃῃ Οοά: 
ΟΥ̓ 3, (ποτὰ ργοῦδῦ ]γ) ἴδε (Δτἢ νυ ἢ σι ἢδ ννὰβ8 
σοτηπλϑϑίοηδα (ὁ ῥγοδοῦ ; ΟΥ 4, ἴῃ6 δροβίοϊις 
οἷος σοπιπι το ἴο ἢ] πι--- 88 θθθη Τπουρπξ 
ἴο ὃ6 τοπάσγοα ᾿δΟΌβϑασΥ ΟΥ̓ Ά1Π6 56 οὗ 
[Π6 ργενίοιιβϑ νοσὶ “ ἀδθροβιῖ," παραθήκη, ἴῃ 
1 ΤΙπι. ν]. 2ο. Βιυῖ πὸ Ψψτῖογ ἰ5 οδὶσοά ἴο 
1.586 ἴΠ6 βδαπὴθ ογὰ ἢ ἜΧΑΟΙΪΥ [ἢ 5λπὶο 
ΔΡρΙἰοαϊίοη ἴῃ ἀἰθγεης σοηϊοχῖβΌ Ηργὸ (86 
{γαῖη οὗ [που ρῇῃϊ Ἱπιρ]16ἀ ἴῃ “1 Κηονν ἴη νΠοτὰ 
Ιμᾶνο {γΓιιδῖεὰ,᾽ Ιοδἀ5 τι ἢ πΊΟΤῈ παῖ! ]Υ ἴο 
{86 πιοηίίοη οὗ {πε ἀδροϑιῖ ννῃϊοῖ ἴῃς Αροβιῖὶς 
δὰ επίγιιίεά ἴο σοά: 2.6. ποῖ πηοΓοὶ  ἢ18 
5011}, ΟΥ ἢΙ5 Πορδβ, ΟΥ ἢ]58 5δίε[Υ, ρος: ἤο δ}, 
διυῖ Ὠἰ5 νος 5εἰβ, Ὀοάγ, 50}, δα ϑριγιῖ--- Ἱ]} 
ἣς Ι5 πὰ 4}} 6 ἰ5 ἴο δ6--- ὙΠ ἢ ἢς διδά οη- 
{γιιϑῖοα Ἰηῖο ([ἢ6 πιαπάβ οὗ σοά ἴο Κεοορ, ἃ5 ἴο 
Ηϊτὴ βεεπιοὰ δοβῖ, “ δμδίηδὶ (ἢδί ἀδγ," ἴῃς ἀδγΥ 
οἵ τῆς 1 γα 5 ἀρροάσίηρ ἀρδίη, ννῆοη βαϊνδίοη 
νν}}} θα σοπιρ]εῖό, ἀηά πορὲ Μ1}} δὲ τηεγρεά ἰῃ 
(Π6 σογίδίητυ οὗὨἉ ὃὉ]158. 

18. Αἴογ (Πδ Ρογβοηδὶ ἀϊρτεββίοη οὗ (δς ἰαϑῖ 
ἴννο νϑΎϑεῈ5 ἴὸ ΒΓ ἢ {πὸ τησπίϊοπ οὗ ἴπὸ ρον Σ 
οὗ Οοά 85 πιαηϊοϑιθα ἴῃ [ἢς βαϊναϊίοη οὗ (ἢ ς 
νοῦ] ὰ Πδὰ (ἰὴ δοοογάδπος ἢ ΠΙ5 ὑδυ8] 51γ]6 
ἀπά δαδι) δὰ Βἷπι, ἴηΏ6 ΑΡροϑβῖϊο γσγεϊωυσῃβ ἴο 186 
ΡΓεσορΡίβ ἴῃ 6- 8. “ἌΥ ΏΠ6 δῃστίηρς τρ ἴῃς Ρὶῆ 
ὙΥὨΙΓἢ 15 τη ἴμες, δηὰ ἀε]νοτίηρ [ἢ ἰ 5 ὈΓΤΊΟΗΥ 
οὗἩ ΜΙ ἢ γοιῖι ἀγα ποῖ ἴο 6 δϑῃαπηδά, γου ἡεεὰ 
δὲ δἵ πο ἰοβ5 δοφὺ ἴο ἐο ἰΙΐ.᾽" 

Ἡρά 31.710 ἘἈδῖπογ, Ββοϊὰ οὐ κϑορ. Τὴ 
Οτοοκ ἔχε νν1}} ΠαγαΪἷγ Ὀεᾶσ [ἢῃ6 βίγοῃρ ψοσγάβ 
οὗ οὔγ νογϑίοη, “"Οὕἴὔυοι δᾶνθ ἃ ἰοσηι οὗ βονογαὶ 
ννογάς νηοῦ ἴδοι ἢδϑῖ πραγ οὗ πηθ," Ποῖ Ποῦ 
ΒΡΘΟΟΙΠΟΔΙΪΥ 4 ογεθα, ΟΥ̓ΤΊΟΓΟ ΡΟΠΟΓΑΙΥ τἢς 
τοάοὶ οὗ ἴῃς ΔΡροβίίε β ἰϑδομίηρν --- ἡ ᾶνο πὶ 
511, Κορ τ." 

ἐπ Καὶ ἀπά ἰουε «υδίεῦ ἐς ἐπ Οδγμὲ Ζ2.π.] 
ΕοΥ ὄύθη [86 βοιιηάοϑδὶ ἀοςσίγιπο δηά ἴῃ πιχοκῖ 
δοσυγζαῖθ ϑυ τ. 15 ἀν8}} ποῖ, "ἢ ποῖ Πε]ά ἴῃ ἴῃς 
δτᾶϑρ οὗ ἃ “Ἃ41ἢ ννῃῖς ἢ γόγκοῖῃ ΟΥ̓ Ἰονθ.ἢ 
Το ςοηϑίἠογ “τῇς ἔοστη οὗ δοιιη ννογά5 "ἴο 

6 [Π6 Αροϑβίϊοῖβ ργεσθάϊηρ νγογάβ ἰῇ ν. 12, 85 
ἃ ἴοιπῃι δ ννιϊςἢ ΤΊ ΠΟΊΗΥ ννὰ5 ἴο ἴᾶκ6 ἃ5 δῆ 
Θὀχαρίο, ὑποτύπωσιν, 15 ἀραϊηδὶ ἴῃς ςοηϊοχῖ 
δηά ἰδς ορἰηίοη οὗ 41} δηταυ γ. 



ν. 14--18. 

ἴῃ) ἢ δηά ἶονε ψΏΙΟΝ 18 ἰη ΟΠ τςῖ 
[εβυ8. 

14 Τμαῖ ροοά τἢΐηρ ννῃϊο ἢ ννᾶ8 
σομληλ ἴαἀ ἀπῖο ἴπ66 Κααρ ὈΥ ἴδε 
Ηοὶγ ποβὲ ννῆϊς ἢ ἀννε! δῖ ἴῃ 8. 

Ις ΤΠ τῆου Κπηποννεβῖ, τπδῖ Α]]} 
Π6γ ψνῃϊο ἢ ἅτε ἰῃ Αβια δε τυτηεὰ 
ΑΥΑΥ ἴτοπι πιὸ; οΟὗἩ ψβοηλ ἃ Ρἢγ- 
ΘἸ]ὰ5 ληὰ Ηεγηιορεηαβ. 
16 ἼΠἢε ] οτὰ ρῖνε πλέγου υπἴο τε 

Βουϑε οὗ Οπεβίρδογυβ; ἔογ 6 οἱ τε - 

14, Τδαί φοοά ἐῤίπρ «υδίιοδ «ὐα:ς εο»1»:166] 
10 ἐῤες ζεοῤ. Ἐλδῖμοσ, σπασὰ ἐμαὶ μοοὰ 
ἀοροδὲϊ, [ῆς ἀθροϑβιὶ οὗ ἃ βδουπά βίῃ ἴο Ὀ6 
Πα] ὈΥ ̓ ἰπιβεὶξ δηὰ ἴδυρῆῖ ἴο οἴμετβ. Ηδτγο, 
85 ἰῃ 1 Τίπι. Υἱ. 2ο, ἴδ 6 ἴγυδ τοδάϊηρ 15 παρα- 
θήκην, Ὡοῖ παρακαταθήκην. “ Ῥδυ]," 5475 
Βεηρεῖ, ' ννβδη ἢϊ5 ἀθραγίυγε νν85 δἰ πδηά, ῃδά 
ἴννο ἀδροβιῖβ ; οὔὲ ἴο 6 Ἄςοπιηλοὰ ἴο σοά, 
1π6 οἵποσ ἴο ΤΙμοῖῃγΥ.᾽ 

ὁγ ἐφδεὲ Ἡοΐγ Οῥοιΐ «υδίερ ἀκυείϊρερ ἐπ ια.} 
ῬοΟΒ51ΌΪΥ ἴῃς 5ρθοῖδὶ σμαγίβυημδ ἔοσ ἴῃς ψοσκ οὗ 
[8:6 τ ΠΙΒΓΥ νΒΙΟ νγᾶ5 ἰη Ῥδὺ] δηά ΤιΙπλοὮΥ 
ΌΥ ἴῃς ἰαγίπρ οὐ οὗ βδηάβ8. Βυῖ ἴῃ6 ΗΟΪ 
Οδοβὶ ἀννε}}]8 ἴῃ 4}} σὺς Ομ ϑιίδη5. Ἐοπι. 
ΥἹ1]. 9-1Ι; 2 ΟΟΥ. ΥἱἹ. 16, 

156.---Π1. λό. Ἀείδσγεηος ἴο βοπὶὲ ννῇο πδά 
ΓΔ]Π]Θ ἀνὰ ΠῸπὶ ἴΠ6 Αροϑίϊθ, ογ ἔγοπὶ τῇδ 
δι ἢ, δηά σοηϑδοηυοπῖ ὄχῃογίδίοη δηὰ δηςοιι- 
Ταρξεῖηεηῖ ἴο ΤΙΠΙΟΙΠΥ͂ ἴο βἰθαξαϑίηαβϑ, Π οἰ Υ 
1η τοδοβίηρ, δηα ἢο11Πη655 οὗἉ [1ξ6. 

Τρὶς ἰδοι ἐποαυεεΐ, ἐραὶ αἱ] ἐδεγ «υδίεῦ γε 1π 
“πὰ δὲ Ἰωγποά ἄαυα7 3ο»ι 9...) ΜΝ ΏΙΕ 81. 
Ῥαὺϊ ννγὰ5 δησουγαρίηρ ΤΙποῖῃΥ, ἢ6 ννὰ5 ποῖ 
Ἠϊπ1561 ποι σᾶιι56 ἴοτ ἀεργοσδίοη. δνεὲ 
Κηον ποίη οὗ {πὸ ςοἰγοιπιβῖδηςθϑ δά οά 
ἴο ΠΟΥ οὗ ἴδ ροῦϑοπϑ παηθά. Τῆς οςσυγ- 
ΓΕηΓσ68 ἴοοϊκ ρΐδοςς δῇθοσ ἴπ6Ὸ τεϊθδβθθ οὗ 81. 
Ῥυὶ ἔτοπὶ {ΠῸ ᾿ργϑοηπηθπί ἡλγτγαϊθα ἴῃ {Π6 
Αςῖβ. 81. Ρεΐογ, νγῆο ντοῖθ ἴο ἴῃς Οἢγὶ5- 
[1Ϊ4η8 ϑοδίίογσγεα ἴθ ἔνθ ρτονίῃοεϑ οὗ Αϑίᾶ, 
4] υάθ5 ἴο ρεγβθοιτ!οηβ ἴὼ ψ Ὠοἢ [ΠΟΥ ννεῦὸ 
ὀχροβοά, δῃὰ ψ θῇ τηρῃϊ ἢᾶνο οδιισοὰ τἴῃ6 
ἀοίδοϊτίοη οὗ ψἢιςἢ δῖ. δι} σοπλρίαίπ58. ΤΠ 
ψοσάβ, “'4}} {ΠῈ}Ὶ ΨΠΙΟἢ ἅτ ἴῃ Α514,᾽ γ»ηαγ 
τοθδῃ ἴπδί δ}} ἴδ σοηνοῦῖβ πον ἴῃ Αϑὶδ, ννῇο 
δὰ ἰαΐθὶγ Ὀδοη νυ πὶ αἱ Ἀοπλο, μδὰ {ΠογςῸ 
ἀδβογῖιεά πα ἴῃ ἢ18 ΑΔΥ͂ οὗἁὨ {γῖδ] ; δυϊ {ΠΕῪ 
ΤΑΙΠΟΥ Ροϊηῖ ἴο ἃ ἰασρε ἀοίεοϊςοη ἔἤτοπὶ πε 
ΑΡοβίϊε δπᾶὰ ἢ15 τθαςῃηρ οἡ πε ραγί οὗ ἴΠ6 
(ἢ γιϑιίδηβ. ἴῃ Αδ|4, ἰη ἴδ πο ϑθῦβθο ἰη 
ὙΠΟ ἢ {ΠῸ ΠδπηΘ 18 υϑ6ἀ 1η Αςβ χνὶ. 6, ΧΙΧ. το, 
ἴοσ. Ῥγυοζοπβυαγ Αϑία, Ὅὕδδῖ που ρἢ ἴάγρςε ἴἴ 
νγ85 Ποῖ ΠΠ]νΈΓ54], ἀΡΡΘΔΓ5 ἵγτοπι ἴῃ ποχῖ νϑγϑθ. 

Ῥῥυγεϊ“.7] ῬΆΥ 9185 ἰη ἴῃς ὈεκΞῖ Μ598. 

106. “Π"Π1 5414, γεῖ ποῖ αυϊΐδ 411; ἴΠστὸ ἃγα 

1. ΤΙΜΟΤΗΥ. 1. 

[τε8Πῃε4 πι6. ἀπά νγὰβ ποῖ δϑῃαπιεὰ οἵ 
ΠΥ ΤΠδίῃ: 

17 Βυῖ, ννπεη δε νγᾶβ ἴῃ Κοπηε, 
ἢς βουρῃϊς πὲ οιξ νϑγὺ αἰ] ραπιὶγ, 
Δπα (οιηά πε. 

18 ΤῊς [Ιμοτὰ ργᾶπὶ ὑπο Πἰπὶ 
τ ἢῈ τᾶ ἢηὰ πλθῦογ οὐ τῇς 
Γοτὰ ἴθπ τας ἀδγ: πὰ ἴῃ ἤον 
ΠΊΔΩΥ τῆϊηρβ Π6 πηγὶηἰδῖεγεὰά τὑπῖο 
πὲ δὲ Βρἤδβιιβ, τῆου Κηονγαδῖ ΘΓ 
τε ]]. 

ὀχοθρίίοηβϑ. ὙΠΟΓῈ ἰ5 [Π6 ΠουβοΠο]ά οὗ Οη6- 
ΒΙΡΒΟΓΙΙΒ: ΠΔΥ Οοα δᾶνε ΠΊΕΓΟΥ ὕροη ἰΐ δπὰ 
δϊπι! 

ααῤα»πιεά 9 »} εδαΐπ.)}]Ί Α ῬΓΒΟΠΟΣ ἴῃ ἔτεα 
συβίοαγ (ΠἸθογα οἰϑίος 4) ννᾶ5 ομιαϊπθὰ ΟΥ̓ ὁπό 
νυγιϑί ἴο ἴδε βοϊαἴθγ ννῃο Κεορῖ ἔπι. ὅ8ὅες Αςῖβ 
ΧΧΥΙ. 16. ΤΠ8 τλᾶαῦ δὲ ἴπδ οχρίαπδίίοῃ οὗ 
186 5ἰρι δῦ “ ἐΠαίη," δῃά ἃ παίιγαὶ ἀπά μηάο- 
βίηθά οοἰησίάεηος δεϊνεθη (ἢ6 δρί5ῖ16 δηά 
ἴῃς δας. 

17. Βω!. Οἃ {89 Θοπίσζαυυ: “δι᾽ 15 
ἤοΓα Βαγαν βίτοηρ ἐπουρῇ. 

ὍῸγ} ἀπ ίσοην. Ἐμοῦ, τ 9 τποσθ ἀὲ]ὲ- 
ΚΘΕΤΙΥ, 1.6. ἕγοπη πεαγίηρ ἴμδΐ 1 ννᾶ5 ἴῃ Ὀοηάϑ. 

ΒΡ. Ροδύβϑοῃ δϑϑιυπιπρ [παΐ {π6 ρτεδίοσ α1]1-- 
ἔθηςθ ννὰ5 Γεηάθγθα ΠΕΟΘΘΒΑΤῪ ὈΥ ἴΠ6 ΥΘΔΙΟΓ 
ΒΕΥΘΓΙῪ οὗἁ 81. Ρδι}5 σαρενν, ἀΓραῈ5. ΒοπΟΘ 
ἴον {πε ἕδλεοϊ οἵ ἃ βεοοπὰ Ἴσδρίνιγ. ΜΊποτΥ 
ἌΝ οΥΚ5,1}. 282. 566 0. ο Δη ποῖθ. Απηά 566 
[ηϊτοαιιςξίοῃ. 

18. 97) 1δὲ ]ογά ἱπ ἐδαὶ ἀ4)}.) ὍὌΠεῈ ἀδΥ οὗ 
{πὸ σοτηϊηρ οὗ {86 1 οτά, 

ΦΤῊς [ογά "ἢ 118 τοροαῖϊθαὰ σὰν ὃς [1{{Π]6 
τλογο πη [ἢ 6 γϑοῖργοςδὶ ργοποιιῃ “ ΠΙΠΊ56} {ἢ 
ἃ ᾿ΠΠ|6 ἐπιρ ἢ ϑίϑοὰ (Βοηρο]), ὀβρθοδ!ν ᾿ξ 186 
ΘΧΡΓΟΒϑίοη “ΤΑΥ͂ ἴπ6 ΤὈοτὰ ᾿ δὰ Ὀδοοπὶς ἃ 
ἴογπλιΐα οὗ ἤγάυθσ δηά ]εβϑίηρ. (Α]ξγά.) 
Οὐ, 2, [ὴς βδοπίδθῃςθ τλΔΥ ὃ6 ἃ ργαύοσ ἴο σοὰὲ 
186 ΕΔΊΠοΣ τΠπ4ΐ ΟἸὀδίρθοσιι5 ταῦ ἤηά νον 
ἴτοπι 16 ϑοὴ ἴο ψῇῃοπὶ ἰ5. “σοπιλιεἀ 4]} 
ἡυάρσηλθηῖ "ἡ ([οἢπ ν. 22). ΟΥ̓́, 3, 8 ΡΓΑΥΟΓ ἴο 
τῆς 1, ογά [6515 (γχὶϑὶ [Πα ἢ6 ΤΛΔΥ ἤπα ΠΊΘΓΟΥ 
ἤοῦὰ Οοά {Π6 [πάκε οὗ 4||. ΤῊς ἰαϑβῖ 5 ρδῦ- 
Πᾶρ5 πε πιοϑῖ ςοπδοηδηΐ ΨΊὮ νογ. τό. 

μπίο »εἢ Τθοθθ ννοσα8 ἅγὸ ἢοΐ ἰῃ ἴδὸ 
Οτοοκ, ΠΟΥ ἃγὸ [ΠΕῪ Ποοθβϑασγ. Ηὀς δὰ ἄοῃς 
ΤΆΔΩΥ ἃςεῖβ οὗ κοοά 56σγνῖςς ἴο [πε δὶ πῖβ. ἴΠ6Γα. 
ΤΠ ἰγϑηβίδίοη, “ πον ΓΌΠΥ 6 Θχογςοιβοά (ῃς 
οδῖος οὗ ἀδδοοὴ ἴδπογε," 15 ροβϑί]θ, δυιξ ηοῖ 
Ῥγοῦ δ]. 

ὍΈΓῪ «υεἱ.1 1,1|..“ θεϊξες," 2:4. “(ἤδη {δα 1 
πρρὰ ἴο]] {Π66.᾿ 
1 Βᾶ5 Ὀδδη ἰηξεγγθὰ ἔγοϊῃ νεσ. τό 1ῃϊ Οπ6- 

ΒΙΡΏΟΓΙΙ5 ννᾶ5 πόνν ἀθδά. [ἴ ΤΔΥ Ὀς 50: Ὀυϊΐῖ 
ἴδε ννογὰβ ΟὨἱ]Υ ἱπάϊοδίς (μαὶ ἢς ννὰ8 δὐϑβϑηῖ 
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γοό 

ἔσογλ ἢ15 ἕγ. Ηδ 5θεηλβ (ο ἤᾶνε ὈΘΘη ΥΟΓΥ͂ 
Ἰαίεϊγ ννῖὰ δῖ. Ρδμὶ] αἱ βοπιε, δηὰ τῖρηῖ θῈ 
(ΠδγῸ 511}, ΟΓΥ ΟἹ ἢ]5 ἸΟΌΣΠΟΥ ποπγθ. Τῆς 
ξαγ ΠΟΥ ᾿ηέθγεηοε ἄγαννῃ Ὁγ Ἀουλδηὴ (δίμο]ις 
ΠοΙητηθηϊδΐουβ ἰῇ ἕάνοισ οἵ Ῥιδυεῦθ ἴογ ἴδε 
ἀεδά, 1ι5 ἢοΐϊ ΟὨΪΥ ΕΣ ῥγεοδγίουβ, 85 Οποβὶ- 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ 1]. 

ΙῚ “7εῚ: ἐχλογίσαὶ αραΐμ 10 εομσίαπον ἀπά 2Ω, 5 ἐς 
ψεγαμες, αμα ὁ ὧο ἐλε ὐπίν οΥΓ ἃ γα ε 
σεγσαηί οΥ 1). Ζογαά ἐπ αἀϊνίαῖησ {ες τυογαἱ 
αγίρλ απα σἰαγίηρ γοζατιε απα ψαΐρε δαῤ- 
δέϊρυ. 17 Οὗ ἰγνιεισμς αμπαᾶ διε. το 
72ὲ μεπάασέορ ο7Γ ἐἐἀε δογαὶ ἐς σῶζε. 22 272 
ἧς ἑαμρά τυλέγεο 9 ὀείσαγέ, αμα τολαΐξ ἰο 
7οέέοτυ ὠγίεῦ, ἀγα ἐπὶ τολαί “ογί “ἦε σεγυαπέ οὗ 
ἦε Ζογα οι ρἠξ ο ὀέδανε ἀξ» σε. 

Ἢ εβεγείογε, τὴν 8οη, θὲ 
βῖγοηρ πῃ τῆς. ρτάςθ τῇδί 15 1 

ΟἸμτβε [6508. 
2 Απὰ τδ6 τῇϊηρβ παῖ που ᾿ιαβῖ 

1. ΤΙΜΟΤΗΥ. 1]. [ν. Ι-. 

ἀμρέρη »εὴφ δὲ, αἴ ΔΏΥ ταῖοθ, 6 αν, θεῖ μα5 πὸ 
ΘΓ οὐ πε ΒΕ Ομβῃ βγυϑῖοπι οἵ ὑγαύϑγ ἔυ τ 

{ῃ6 ἀσ]ινογαησο οὗ [86 5οιι}]5 οὗ τὴς ἀεραγίοα 
οιἱ οὗ Ῥυγραΐοτγγ. δῖ. Ρδὺϊβ ὈΓΑΥΕΥ [ῸΓ 
ΟἸΘΘΙΡΒΟΓῺ5 νγα5, (αἴ Π6 τηρεῖ ἤηά τηργοῦΥ 
δῖ {Π6 ἀδΔγ οὗ με 1 ογα 5 οογηΐηρ. 

Ποαγά οἵ πιὸ ᾿ Δπλοηρ; ΤΏΔΗΥ Ὑν]τΠ65565, 0» ὅσ. 

ἴηε βδ4π|ὲ σοπηπλς τπου ἴο (πίμ] 
ἵδη. ΜὴοΟ 54} δὲ δοϊε ἴο τϑδοὴ 
Οἵ ΕΓΒ ἶβο. 

4 Του τῃεγείογε εηδατγε μαγάπ 685, 
85 ἃ ροοἂ 50] άϊεγ οὗ }εϑὰ5 (μι τίβι. 

4 Νὸ πιδη [δῖ ννάγγθεῖῃ δητδηρίειῃ 
Ἀἰπ56 1 Γ νυ τῆς Δλιτα οὗ {δὲς ἰτέα, 
τηλῖ ἢε πιὰ ρΐεαθε ἢϊπὶ ψγῆο διδτῇ 
σδόβεη ἢϊπὶ ἴο δα ἃ 50] 4 6γ. 

ς Απά [ΙΓ ἃ πιᾶὴ δΪ8ο ϑἴγινε ἴῸγ 
ΠΊΔΒΙΕΓΙ68. γέ ἰδ ἢ6 ποῖ οἴοννηεά, εχ- 
σερῖ δε 8ζγίνε ἰανγέμ!]γ. 

ΟΗΑΡ. 11].---1. Τδομ ἐῤεγεΐογε) δίῃηςς 4]]} 
ἴῃ Αδία, νυν} βοὴ ἔδνν Ἐχοθρίοηβ, δι: ἢ 85 
Ομοϑρῆοτυβ δηὰ 5 ἔδιμιγ, πᾶνς ἰηγηρά 
ΑΥΑΥ ἴγοπὶ πιο, ἀο ἴμοιι [πε τλοσγο, ἄς. 

δὲ εἰγοηφ.) ἘΒ0 δίσθηρίμβομπθα. ΡΈΥΠΔΡ8 
“Ἰηννάγ ]γ." Βρ. ΕἸ] ςοῖῖ. ΟΥ̓ ΕρΆ. νἱ. το. 

ἐπι ἐῤε χγαζ ἰῥαὲῤ τ ἱπ Οῤγμέ σε.) 
“Οχγᾶςο "ἢ Πᾶ5 ἤθσ Ὀδθη ἴδε ἴῸγ {πὸ γσγάςθ 
Οὗ τὸ τηϊηϊδίογιαὶ οϊος, [ῃ6 ΟΠ αγίϑπλα ἴῃ ἱ. 6, 
ΟΥ̓ 5ΡΘΟΙ ΠΟ δ Ϊν ἔοσ {παῖ οὗ ργεδοῃίης ἴ[Π6 Δν οσγά; 
Ὀυϊ [ἴ 15 πλοῦ ΡγΟΌΔΟΙΥ ἴῃς γῆ οὗ βαπςιῇ- 
σδίίοη οὗ ἴδε ννῆο]θ πῆδῃ ἴῃ ἢΪ5 Ρεγβοηδὶ, 85 
6 }} 45 ἢϊβ5 πη πἰδϑῖοσίαὶ, σμαγαςίογ: ἃ ριες ῃϊςἢ 
15 ΟἿἿΥ τεςεῖνοα δηὰ θη]ογεὰ ἡ πη, ἐ. δ. ἴῃ τπΠΊΟῊ 
ὙΠ, Ογσῖ [6505. [οδη χν. 4, 5. 

2. αριοης παν αυἱΐπο.64.73 ὙῈῸ νυ] Π6 5565 
μανθ Ὀθοη δχρίαϊηθα ἴο πέδη, 1. Τ πὸ ςοη- 
δτομδῖίοη5 ννῃοπὶ ΤΙπι οί ἢδά πεοαγά δῖ. Ρϑι] 
ἴθδομ. 2. ΤΠ οἴπευ Αροβίϊθβ 3. ΤΠδ πλᾶγ- 
ἴγγϑ. 4. (85 Ογ Μοββεῖπλ) ΤΊ πιο γ᾽ 5 ἔθ] ονν- 
Βοῃοΐαγο, ψνο νυ Πὶπὶ τγοςεϊνοά δ. Ῥδι}}5 
Ἰηβι γι 5 ἔοσ [πὸ ὨΝΠΙΒΤΥ. 5. Βυΐ τῇδ γ 
ἅγΓΘ πιοδί ργοῦδο])Υ (ῃῈ Ῥτγεβογίογθ δηα οἵους 
Ῥγεδεηΐῖ αἱ ΤΙπιοῖ γ᾽ 5 οτγτάἀϊηδϊίοη, ννῆο Πεαγά 
ἴπὸ σμαγρο ψ ἢ δῖ. Ρδὰὶ ἀσ] νογοὰ ἴο ΠΙΠὶ, 
δηά σοι Ὀθαγ ΕΘ ΪΏΟΠΥ ἴο ἢ]5 δοσερίδησα 
ΟΥ̓ [ἴ; “ποΐ πλΕΓΟΙΥ βροοϊδίοτβ οὗ ΤΙΠΊΟΙΒΥ 5 
ἰπϑιγυςίίοη, δὰϊ ἀφῆηϊϊα ἱ᾿ἱπάοθρεπάοης νυ ]ῖ- 
Ὠδδ55865 ἴο ἴπ6 {ἢ οὗ 186 τιϊηρ5 ἰδυρῃι." 
τ. νδυρἤδη. 

ἐδεὲ “σαηι εορηρμ ἰρομ 1ο Κα ὀμεί »ηρη.} 
Νοῖ τη ΓΟΙΥ “ δε ονοσβ " δι “ {γυπονοτγίῃγ. " 
Ψ ΒΕῖΠοσ τ 5 Προ (παραθήκη (. 14) σοπὴ- 
Ργίβεά ἴῃ ἴδε γεσὺ παράθου, “ ςοπιηνῖ που ἢ) 

Πα 45 γεῖ ἰβκεὴ {πε ϑρεοϊῇς ἔοστι οὗ 4 ςγθϑά 
ΟΥ̓́[ΟΓΠΙΪΑΥΎ, ἰἰ 5 Ὡοΐ ΘΑΞΥ͂ ἴο 54γΥ. ϑιιςἢ 
ΒΥ ΠΊ0 015 νΟΓῈ ΠΕΓίΔΙΠΪΥ ἴῃ 56 ἴῃ ἴῃ χη4 
σοηΐυσγ. Βυῖ {πὸ βυῤπίδηςο, δὲ ᾿ἰεαϑῖ, οἵ ἴῃς 
(ἢ δ ρηϊ νν5 ἴο δὲ ργοβογνεά σδγοίυῦ 
δηὰ μαηαθά ἀοννὴ δ ΓῸ]]γ. 

8. Τῤοιμ ἐῤεγεΐογο ἐπάμγε δαγάπο..} Ἀδίδου, 
Βυ ΟΣ αΠἴΙἱοζΐου ὙΣΓῈ πὰθ: ἴᾶκὸ ΤΥ 5ἤδγο 
πὰ ἴῃ ΒΒ σηρ. Ὑπὸ ἔγὰς σοδάϊηρ ἰ5 
Συγκακοπάθησον, ῃἢοῖΐ Σὺ οὖν κακοπάθησον, 
ἴγοιη ΠΙΟἢ ΟἿΣ νευϑίοῃ 15 τηδές. 

4. ἐδαΐ «υαγγεῖ.1 ἘἈδίθεσ, δοσυὶπρ 68 8 
ΒΟΙΑΣΘΣ. 

ἐδὲς 5.1 Ἐδίμοεγ, “11ζ6. “ ΤῊ 5" 15 ποῖ 
ἴὴ ἴπὸ Οσσθοκ. 1,18 π΄ Ὀυϑίηθ55 δηά ολγοϑ. 

ῥα εῤονεη ῥὶνι.) ἙᾺΤΟΙΙοθὰ δὲπι, 
ἼΠ6 ᾿πιπχεάϊδῖο Δρρ]σδίίοῃ οὗ ἴῃς ἤφυτε 18 

ἴο ΤΊ ΠΟΥ 45 ϑοσνιηρ ἰὴ ἢϊ15 πιηἰϑίθσγίδὶ οἂρᾶ- 
οἵ ἴῃ (Π6 Βοβῖ οὗ ἴπὸ (ἸΒυτΟΙ τα ταηΐ μὰ 
Ἰϊ 845 Δη ἐπι] γ οἴοβὲ βιμηιβοδηςς ἴο ΘΥΕΥΥ͂ 
οὔθ Ψ»ῆὴο δᾶ5 Ὀόθῃ δηθα ἢ [πὸ σἰρη οὗ πὸ 
ΟΥοβ5. ἰῇ ἴοῖκθη (αὶ ἢ6 588}} ποῖ δ6 δϑομαδιηςξά 
ΤΑΔΏΓΝΥ ἴο ἤρῃϊς υπάογ ΓΟ τσ 5 ὈΑΠΠΟΓ 
Δρδιηβί δίη, ἴπ6 τνοτ]ὰ. δπὰ πὸ ἀθν], δηὰ ἴο 
ςοηζίηϊε ἢἰ5 ἐδ ] ΘΟ] ἴθ δηά βογναηῖ υπῖο 
15 1ιξε΄ 5 δηά, 

5. σἰγίαε ζ9γ νιασίεγίε. ἘΑΙΠοΥ, δυσὶνϑ 
88 ΔῺ πδἰμϊοῖθ. Απά ῃοΐ ΟἿΪγΥ ἰ5 115 50 
νν ἢ ἴῃς 5ο] ϊεσ ; ᾿ξ ομδ οἴσίνοβ ἰη [ἢ ψαπιοβ, 
ἴοο, 6 ἰδ ποῖ οτοννηθα εὄχοορῖ ἢδ εἰσιν 
“ἸΆ ΓΟ ΠΥ," 2... “Ἰη δοζογάδησε ἢ τδὸ 
τυ] 6 5," ἢ (Πε γαϊηίηρς δηά [6 Ῥγοραγαίίοῃ ἃ5 
γν6}} 85 ἴῃ 16 δοΐυ] σοηϊεϑῖ. 



ν. 6--1 3. 11. ΤΙΜΟΤΗΥ. 1]. 

ῶν 7.9. 6 Γ[ὃΓἢε Πυβρθαπάτηδη τῆδῖ ἰΔδουτγαιὴ 
γπᾶν, ἰα- πχιϑῖ δὲ ἢγϑῖ ραγίακεσ οἵ τῆε ἔγυϊϊ8. 
ἥγεκε 17 ΟὈπβίάεγ ψνῃαῖ 1 54Υ; δπηά τῆε 
δ “.,2 Τροτά ρῖνε ἴδε υπάετϑιαπάϊηρ ἰπ 81} 
τὴς γγμέ. τὨ]η σβ. 

8 Βαπιεπιρεγ τπδὲ [εϑι5 ΟἨγίϑῖ οὗ 
τῃε 8εεὰ οὗ ἰλανιἃ νναβ τγαϊβϑεά ἔτοπι 
τς ἀελά δοςογάϊηρ, ἴο ΠΥ ροβρεὶ] : 

9 ὙνΒεγείη [1 δεν τγουθ]ς, 45 δῃ 
Εν}] ἀοετ, εὐόπ ἀπῖο Ῥοπάξβ ; Ὀυϊ τῆς 
τνογά οὗ (ὐοὰά [5 ποῖ δουπά. 

1. Ὑπετγείοτε 1 εἐπάμσγε 411} τϊπηρβ 
Ὸγ τῇς εἰεςιβ βᾶκεβ, ἴτπδτ [6 ν ΠΊΔῪ 
αἶδο ορίδίπῃ τῆς βαϊναϊίοη ννῃ σῇ ἰδ ἴῃ 
ΟἸὨγίδο [6515 ὑψιτἢ ἐἴεγηαὶ ρ]ογυ. 

11 71 ἐς 4 τ ἃ] βαγιηρ: ον 1 
ννε Ὀὲ ἀελὰ νντῃ ἀέηι, νγὲ 8}4}}] αἷβδο 
Ἰνε ννἢ λέγ: 

12 [ νψε βυβετν, ννὲ 581] αἷβο γεϊρῃ 
ἢ ἀἑρι 1 Μὰ ἄδην ἠϊπηι, Ἦε Ἀνὰ 
Ψ1}} ἄδηγ ὦ: 

12 [ὅν δεΐϊενε ποῖ, γεί ἢε 

Θ. Τδε ῥισδαπάνιαη, 45. “Οτ, ἴο ἴδξεθ 
δηοίδον ΠΠ]οῖγαῖίοη: “Στ ἐδ [89 ΒΌΒΌ δ: ἀ- 
ἸΩΔῺ ὙΠῸ ἸΔΌΟυ τ" --ποῖ Ὦὸ ν ῆῸ πορ]θοῖβ 
ἢ15 ψόογκ-- Ὑ8ἘῸ πῦδί ὅσχεὶ Ρασχίακο οἵ 
[89 ἔσχαΐτη.᾽" Τὸ οςοἸ)ϊοςΐ ἴῃς 5ιπὶ οὗ [ἢ 6956 
(Ὦγοο ΠἸιδιγδίίοηβ : “ Πο ἴδποιι ἴακε ἴὴγ 5Ππᾶγθ 
ψ Π τὴθ ἰῇ δυ οσυίηρ ; [ἃ 15 ἴῃ6 ἰανν δπά ςοη- 
ἀϊδοη οὗ βιισοθϑ8. ὍΤῊε 501 6Π6Γ οἱ ἀΥ τηιιϑὲ 
ἀδΩΥ͂ ΒΙΠπΊ5 6 41} ἴη6 δἀνδηΐδ, "65 δηὰ ὁπάθαγ- 
τηθηΐβ οὗ ον] δηά ἀοπηοϑῖς [ἴδ . [Π6 δίῃ]οῖο ἴῃ 
{Πς γαπλθβ πηυϑῖ ποῖ πορο ἴῃς σγοννη, τἰη]655 ἢΘ 
οὔβογνοβ ἴπ6 ϑδἴογῃ ἰᾶννβ οὗ ἴῃς [γαϊη!ηρ δηά 
{πῸ6 Ἄσοπῖθοδῃ ; τῃδὲ Πυϑοδηάἀπιδη ΟὨΪΥ ννῆο [48 
σπάυγοα {Π6 101] 45 ἃ γρῃς ἴο 5ῆαγο ἴῃ 6 ἔγυ 115. 
γεῖβε 6, [πεγεΐοτε, ἀοθ5 ῃοΐ θεαγ ἀϊγεςῖ οἢ 
{πε αιιεδίίοη οὗ ἴϊιε πιαϊηίθηδηςςε οὗ τη ηἰϑίογβ, 
(ποι ἢ ἰξ ἀοεβ 50 ἱπάϊ γος! Υ ΟΥ̓ Ξδηςσίοηΐηνς 
ἴῆε ρῥγηςίρὶς (Παὶ ἰαθουγ ϑῃοιϊά αυδι! ἴον 
τοινδγά. 

7. Οοπεϊεν «υὐδαί 1 “αγ.ὺ 1.ε. νῆα! 1 
τῆσδϑιι ΟΥ̓ ἴπΠ656 ἤσιυγεβ, Υου ἃσγὸ ψψ6]] δ0]6 ἴο 
ὅο 80, ἔοτ, ἄζε. 

από ἐδεὲε ζογά σίυε ἰδεε ἘαῖΠοΥ, ζοσ [89 
Ἰοτὰ ΨὙ{1| εκἰντο 896. ὙὴῈ ργείξεγδθ]ε 
τολάιϊης ἰ5 δώσει, ποῖ δῴη. 

8. Κεριε»εδεν, δι μὰ ΒΑΓ ἰῇ πη." Το 
ΠσΟΠηΘΧίοη 56οπ|5 ἴο ὃ6: Βιιϊ νι ἢ 8]] [15 ἴοἱ 8 
δηὰ ευϊετίηρθ (Π6 (σοβροὶ [858 αἷϑο [15 βίογϑ 
οἵ αδοιιπάϊηρ σοηϑοϊδίίοη. Ὅὴ6 γοπηοπιῦτγδηςθ 
οὗ ἴῃς Γίβθὴ δηά υἱοϊογίοιιβ ΘΑΥΙΟΙΣ 15 [ἢ 6 οοτῃ- 
ογί δῃά βυρροτί οὗ Η!5 πι!η]5ἴ6 8. 

οΓ "δε “εεἡ ὁ75) Παυϊ4.1] Απά τπογείογο ποῖ 
ΟὨΪΥ {Πε6 Ῥγοπηϑβϑοὰ Μεοβοίδῃ, οὗ ἴδε {τὶς οὗ 
]υάδῃ, δηὰ ἀεβδοθηάδηϊ, δοσοσγάϊηρ ἴο ργο- 
ῬΠΘΟΥ, οὗ ἴῃ [νυν 8 Κίηρϑ, Ὀυΐ 4150 τῆδῃ ἴῃ 
(ῃς (τυ ἢ οΥὗἨ Οὔ πδἴιγε, δηα σοπΠΒΘα ΠΕ ΠΕΪΥ, 85 
γίβοη ἔγοπὶ (ἢς ἀεδά, ἴῃε ἢγϑιγυϊδ οὗ τῆς 
ἀοδά, 

»Ὦ7 5ο.Ρε ὌΠο Οοβροὶ νος 1 ρῥγεδοῆ. 
ΟΕ τ ον. χν. τ. ὙΠοθθ ννογάβ, ψῃϊς ἢ 
ΤΙΠΊΟΠΥ ννὰ8 ἴο ὈδΑσ ἴῃ πιιη, ΤΛΔΥ, ΡογΔρ5, 
δε ἃ εἶδυϑε οὗ ἃ οτεεά ογ Οβυσοῦ ἤγτῶῃ. Οἱ 
1 Τίπι. 11. χ7; ΕΡΉ. ν. 14. 

9. ᾿ δεγεί". 1.6. ἴὰ ἴῃ ῥγεδοῃίηρ οὗ πο ἢ 
Οοϑρεὶ. 

ευϊ! ἀοεγ. ΜΜαϊοίΐδοϊοτ, ἃ5 ἴῃς ψογά 15 
τγαηϑβίδῖεα ἴη [ὑὸ ΧΧΙΙ. 12. 

ἐυεηπ μπίο δοη.ἢ ῬῬαὺὶ νὰ ΡῬΥΟῦΔΌΪ, 
{γεαϊοᾷ τηθοΐ ΤλΟΓῸ 8ΈΨ ΓΟ τη ἴῃ Πὶ5 
ΤΟΓΤΊΘΓ ᾿πιργϑοηπιθηῖ. Αςῖβ χχνυὶϊ!. 16, 30, 31. 

ὁμὶ δὲ «υογά 9 Οοά ἐς ποὶ δομμ 1.ε. 
Ιου ΠΟΥ ΠΊΔΥ ὈΪηα »ε. Οἵ ΡΠ]. 1. 12-- 
14. Ηετε, Βονουογ, {πὸ Δρρ]!ςΔοη 18 πιοτὸ 
ξοηογαὶ. ΨνΏΠ6 Ῥδ] 158 ἴῃ ῥγίβοῃ δῖ Ἀοπῆς, 
ἴη6 Οὐ8ρ6] 5 γιιηηΐηρ 115 ἴτϑε σοῦγβα ΟΥ̓ΘῚ ἴΠ6 
ψ ΠΟ Κοπίδῃ ννοσ]ά. 

10. 1 ἐπάμγε.] ΟἸΠΘΟΓΆΝΥ, ποῖ ΤΔΕΓΟΙΪΥ͂ 
ῬΑ 55 νυ, 411 {πηρδ5, Ὀοηάπ, κι εγίηρβ, ἀθαίῃ. 
(Βρ. ΕἸΠςοῖί.) 

ἐῤδε εἰσε. Οοὐΐβ οἤοβθεη οὔδθβϑ, Ὁ ΠΕΙΠΟΥ 
Αἰτοδάγ ἴῃ ἴῃς μυγοῖ, οὐ ἴο δὲ σα] δα τηίο [ἴ 
ἁἤογνδγαϑ. 

ἐῤαΐ ἐδεν »ιαγ αἴο.ἡ Ἐδίβον, (μδΐ ΠΟῪ 4180 
ΣΔΔΥ : ΠΟῪ ἃ5 νγ6]} ἃ5 να. 

«υἱὴῤ εἰεγηαὶ κίον). ἘΔΥ τῆοτς, [Πθη, [πῃ ἃ 
σουπίογροιβα ἴο ἴΠ6 βυβοτγίηρ5 οἵ {ῃ15 ῥσγεβθηΐ 
νοῦ. ΟἿ. 2 (ον. ἰν. 17, 18. 

11. πα γαϊβο “αγίπρ.] 866 τ ΤΊηι. ἰ. 
Ις. ΤῊ 5 ρᾶθθαρο [48 ἴϊες Δρρεάσγδηςς οὗ ἃ 
Ροπίοη οὗ ἃ Οπυτοῦ ὨγπΊη, ΟΥ δὲ ἰεϑαϑὶ οὗ 
ἃ »»ε] ]-Κπονῃ ΕἸ τ διίδη πιαχῖπὶ (οτ ΙΔ} ]γ, 
Ὠδαῃ ΑἸ ογὰ βιιρροβεβ ἴῃς υἱΐζεγδηςς οὗ οὔθ 
βροακίηρ υπάογ πὸ ΡΙΗ οὗ “ ργορβεςυ "). [ἢ 
1ι 18 80, (6 ρδστίοϊο “ΤΟΥ "ἢ ἴῃ (815 νεγβο, δηὰ 
ῬΓΟΌΔΟΌΪΙ (ἢ ψΠοΪς οὗ ἴπῸ ἰδϑῖ οἶδυβθο οὗ 
ὙΘΥ, 13, “ΤῸΓ ἢ οσάπηοΐῖ ΟΘΩΥ͂ ΒΙπΊϑο] ἢ," γα 
διάοαά δΥ ἴῃ6 Αροϑβίϊβ ἰὴ δοσοπηπιοάδιίηρ ἴῃ 6 
“ ΒΑΥΠΡ ἡ ἴο Πῖ5 ΔΓΡΌΤΊΘΗ, 

ἡαυε δὲ ἀεαά «αὐ δι». Ἐδίμοτ, ἀἐοὰ 
αἰῖὰ ἷπι, ὁ. 6. Ώρη δἵ Ὀαρίϊσπι νὸ ΨΟΓΟ 
Ὀαριϊδοά ἰπῖο ΗΙ5 ἀδαίῃ, ἴπαὶ ννὲ βῃου)ά νυαὶ Κ 
ἴῃ Ὠδνγη685 οὗ ᾿᾿6. ὅ86εε Κοπι. Υἱ. 4) 5, 8; 6]. 
11. 12. 

12. «εν. 1.6. ἢ Ηἴπ. 866 Ἀσοπι. 
ὙΠ). 17. “[ 50 δ6 (Πδΐ ννὸ 5ιιῆεσ ψ ἢ Η! πὶ, 
1ῃαἴ νγὲ ΤΏΔΥ Ὅς 4130 σ]ογιοὰ τορεῖμοῦ ;" δά 
«ἢ Μεαῖῖ. χῖχ. 27, 28. 

ἡ .υε ἀεηγ δίνι, 9. Μαῖί. χ. 13. 

18. 1 «ὐε δεϊδευε πο. ἈΔΙΠΟΣ, δσὸ Ὡ- 
Ζ1ε11Ὰ 70]. 
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Δϑϊάοιἢ ἢ : 
ΠΤ ΕΙΘΙ 

14 ΟΥ̓ τπεβεὲ τῆῖπρ8 ρυῖ ἐδεπι ἴῃ 
ΓΕΠΊ ΕΠ δγδηςα, σἤαγριηρ ζδόηι Ὀείοτγα 
{πε [,ογά τῆδῖ τῆδγ εἴγινε ποῖ δδοιυΐ 
ννογάς ἴο πὸ ργοῆτ, δῶμ τὸ τῃε 58ιὉ- 
νογτίηρ οὕ τῆς ἤδᾶγεγϑ. 

15 ϑἴυαγ ἴο 58ῃεδνν τῆγ561 δρργονεά 
πηῖο (οά, ἃ ννογκηαγδη τῆς πεεάστῃ 
ποῖ ἴο Ὀ6 Δ5ῃδπιβά, τίρῃτ ἀϊν!άϊηρ; 
(ἢς ννοτγά οἵ τγυ τῇ. 

Ι6 Βυῖ βὁλυη ρτοίΐδῃες σμπμά ναὶῃ 

ἢε σδηηοῖ ἄδην 

δε εαπηο ἢ ΦΘΤΠῈ δεβὶ Μό5. ῥγεῆχ ζΖ0 1, 
“ἘοΥ ἀθηγ δ! πι5.}} ἢς σλπποί." 

14, ρμΐ ἐῤδεν»ι ἐπ γεγριοπόγαπε.) 1.6. ἴῇοβα 
ἴο ὙνΠοπὶ γοιι τ ϑίοσ, {Ππ6 ἐδ ἢ ζι]. 

ἐρανγχίρς τδερε ὀοίογε δὲ 7 ον. “ ΘΟΪΠΊΗΪΥ͂ 
σμαγρίηρ ἴπσπὶ ἴῃ ἴπ6 Ῥγόϑοπος οὗ ἴῃς [ογὰ 
(50 1 1 π᾿. ν. 21) ποῖ ἴο ἀϊβριῖς δδουΐ ννογάβ 
(ι Τίπι. νἱ. 4) υϑεῖι!} ἴογ ποιϊμίηρ, ἰοπάϊης ἴο 
ἴΠπ6 συ νογβίοη, ἴῃ 6 ονόγίηγονν, γαῖῃογ ἴλη (δ 
εὐἀϊβοδίίοη οὐ {πὸ δυ!Π]αϊης ὉΡ, οὐ {πΠ6 ἢρᾶγουβ." 

ϑοπὶς ροοὰ Μό5. (Α. 6), τς Νυϊεαῖο, 
[141|ὲ, Αηά ἘΠ Ὠορὶς γεγϑίοης γοδά λογομάχει 
ἴη ἴδε ἱπιρογαδίϊνο, “" Ίσρυΐο ποῖ," νης ννουϊὰ 
ΓΟαυΐτο ἃ σῖορ ἴο Ὀὲ Ρυΐ «ῇἴογ “16 Τοτὰ." 
Βυϊ Ὀεβιάθ5 (δὶ ἴπ6 ννεῖρῃς οὗ Μ55. δυΐῃο- 
ΤΙΥ Ργοροπάοδγαϊος ἴῃ νοῦν οὗ [Π6 σοτηπΊοῃ 
τοδάϊηρ, ἴἢ6 Ὀτγοαῖκ 15 δυγιρί δηά [655 ἴῃ δο- 
ςοοτάδηςς ἢ (ἢ6 υὑϑᾶρὸ οὗ δῖ, Ραυΐ, ννῇῆο 
οἰ ρίογϑ ἴμ6 ἐογηπλιΐα διαμαρτύρομαι, “ Ἔχδοτί 
ΒΟΪΘΠΊΏΪΥ " ἴο ἱ᾿πίτοάισεα ἂη δχμογίδιίοη ἰῇ 
: Τίπι. ν. 2:1. 

16. αῤῥγουεά μπῖο Οσοά. [πὶ σοηίγαδι ἢ 
ΟἿδ ννῦῆο οηἡ {τία] 15 ἑοιιηά ννογί 655. 

α «υογξνιαη ἐῤαὶΐ πεεάεὶ ποῖ ἰο δε σεῤανιοά. ἢ 
1.1, 6 του Καιδὴ ποῖ δομδιμοᾶ." (Οἵ. ΡὨ]]. 
ἷ. 20, “ ΤΥ δΑγηθϑί Ὄχρεσίδιίοη δηά ΤΥ ὮΟΡΕ 
τπῃαΐ ἴῃ ποῖπίπε [ 5Π4}} θὲ δϑομαπηεά." 

γίσδιίγ ἀνυϊάϊης δε «υογά οΥ᾽ ἐγμδ 1,1ἴ. 
“ρα της 5δἴγαιμηῖ." ὙὍὉῆὲ ἤρυγε πᾶ5 Ὀδθη 
ΥΘΟΓΥ νδγουϑὶν ἀογινεά : ἔγτοπι ἃ ργεϑί ἀϊνιἀϊην 
τῆς τἱςξπι, ἃ οἰενναγά ἀἸβίσι την τἴπ6 Ὀτγοδά 
ΟΥ̓ δἴογθϑ, ἃ βἰοποιηδϑοῃ, ἃ σγροηϊΐογ. ἃ ρἰοι ρἢ- 
τῆδη. ἃ τοδά-οὐοσ. ὍΤῆο ἰαϑδῖ 85 Ὀδθη ττοϑῖ 
ἔγεαυοπίΥ δαορίο. Ῥεγμαρδ ΠΟΥ ἅγὸ τίρῃΐζ, 
νῆο, ᾿κὸ Η ΠΡ δηά ΑἸέογά, Ἴσοηϑίάεσ τῃαῖ 
τῆς ἤξυγε πδά ὈδοοπΊε δἰπηοϑῖ ἰοβῖ βρῆ οὗ ἴῃ 
Ποτητηοη ἰἰ5ᾶρ6, ἀπά (πδῖ ἴπ6 ννογὰ δὰ σοππθ 
ἴο πιϑᾶπη ἰἰ{|6 πιο ἴπδη ἴο “στηδηδρο᾽ ΟΥ̓ 
“ἰ άπ η]5ῖου,"ἢ 

16. σῥιπ.Ἑ} 1ἱτ|͵ "δἴαπά αἱοοῦ ἔτοπὶ." 
γοΐαπε Ἰδοὶσ ῥγοίδῃο, 
Ηννπιεησς απὸ Ῥδιϊοῃι. .ἢ Ἡγυμθηᾶιβ 18 

ῬΓΟΌΔΟΪΥ 16 54ΠΊ|6 τηθηοη θα ἴῃ : Τίμ. ἱ, 20. 
Οἵ ΡμηΠοῖυβ ποίῃίηρ τλοσο ἰ5 Κπογῃ. 

11. ΤΙΜΟΤΗΥ. 11]. [ν. 14--10. 

ὈΑὈὈΠΙΠρ5 : ἔογ {Π6γ ν»}}]} Ἰησγεδβα ὑπο 
[ἼΟΓΕ ὈΠΡΌΔ]ΙΠ 658. 

17 Απά {δεὶγ ψοτά νν} εατ ἃ5 
ἀοῖῃ ἃ ἰσδηκογ: οὗ ψνβοπι ᾿5 Ηγπιε- μον κα 
Πξὺβ δά ΡΒΙΠ]εῖαβ ; 

18 ΝΏΟ σςοηποεογηίηρ ἴδ6 {τὴ 
ἢανα εἴγε, βαγίηρ ἴπδῖ (ἢς τεϑβυγγεο- 
τίοη 5 ρᾶϑδῖ δἰγεδαγ ; ἂπά ονεγῆ γον 
τῆς (τῇ οὗ βοπια. 

19 Νενετγῖῃε]εβ5 {πε ἰουπάδκίοη οὗ 

Τῆς [νοτὰ Κηονγοῖῃ τῆδηι [δῖ ἀγα ἢ]5. 

18. Το γοϑυγτοσίοη οὗ [6 δοάγ, αἰννᾶγϑ 
ἃ αἰ Ι Υ ἰῃ ἀποϊοπὶ πιοάδ5 οὗ τπουρἢ, ν᾽ 5 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ 50 ἴο ἴμοβε ψῃο, ἢ ἴῃς Εβϑεηθϑ 
διηοηρϑῖ ἴῃς [ἐνν5, 16 Νοο-Ρ]αϊοπὶεἴδηβ, δηά 
πιοϑδὶ οὗ [ἢ δαυΪΎ βεοςίβ νν ἢ ἢ δβεγνναγὰβ ἐχ- 
Ραπάρα ἱπίο (σποβίϊοίστη, πδὰ δάορίεά τδς 
ἀιια] δαὶ οὗ (ἢς Εδϑῖ, ἀπά ποὶὰ πιαῖϊοσ ἴο ὃς 
6.]] -- δϑοτηοτπγθ5 [86 ὁν}} Ῥσίπορ]θ. οὐ ἢ15 οπι- 
δοάϊπιεπί. Ηδθηςσς ἸΠΕΥ ΕΓ γεδαγ ἴο δνυδὶὶ 
{Ποιβοὶνθ 58 οὗ ἴπὸ οἴου δθῆβε οὗ γοϑγγθοῖίοῃ, 
{Πς τίϑίηρ οὗ ἴῇοβε ννῆο ψοσὸ Ὀαριϊχοά ἱπῖο 
ΟὨγὶδὲ ἴο ἤδθννηθ55 οὗ [ἰ{6 (ΕΒ οχῃ. νἱ. 3. ς ; (οἱ. 
1. 12); ᾶἃπὰ (ΠΕῪ ἀεπιεά παῖ ΔΠΥ δΙΓΒΕΓ 
ΓΟΒΟΓΓΕΟΙΟΠ ᾿νᾶ5 ἴο δε Ὀεϊϊενοά. ὙΠ15 ΟΓΓΟΓ 
δά Ὀδθὴ ΘΑΓΥ ἴδυρῖ ἴθ [86 (ΓΙ ΔΩ 
ΓΒυγοῆ. 866 1 (ΟΥ̓. χνυ. 12. 

19. Νευεγιῥείε..) Νοῦν οϊδηάϊης ἤϊε 
ονογίῆτγονν οὗ 5οπιο. 

ἐῤε οωπάσείοη 97 Οοὐ εἰαπάεί γε. ἈΛΔΊΒΟΥ, 
αοά᾽ ὅτι Ἰουπὰδαίίου δἴαπάᾶδ: 1. 6. (ῃς 
ΟΒυγοῖῦ, {πὸ “ ργεαῖ ἤουβε" οὗ νὸτ. 20, δυῖ 
πεγε ἀεϑιρηδῖοά ΕΥ̓ [15 “Τουηάδοη," Ὀεοδυϑε 
ἴΠ6 ΔηΈ 6515 15 ἴο ἴπ6 Ὀάβε]θβ5 ἔδθγιοβ οὗ 
ΒΕΓΕΞΥ. ΟἾΠΕΓ Ἐχρ᾽ δηδίϊοηβ ἴᾶνε Ὀέεπ : {δε 
ἀοεΐτγιης οὗ ἴῃς τοϑυστγοςίοη οὗ {Π6 ὈΟΑΥ͂ ; ἴδ 
ῬΓΟΠΊ1565 οἵ Οοά; ἴδε δάθ!Υ οὗ σοά; Ομποῖ; 
(Πη6 ΟΠ γτίδίδη ὅδ ἢ : ἴῃς οἰθοτίοη οὗ σοά. Βιι 
ἴΠε σοπῖοχι ἀπά ἴπε δπδίορυ οὗ Ερῆ. ἰ1. 19--22 
ἴεανε {π||ὲῈ ἀοιδὲ οὗ ἴμ6 οοτγτεςῖηεββ οὗ ἴδε 
ἢγϑι ἱηϊογργοίδτοῃ. 

ῥαυΐησ ἐδ “.α1} “ΤΉΪ5 ᾿Ἰηοοτὶριοη δη- 
ξτανοά οὐ 1. 866 Ζροδ. "1. ο; Ἀδν. χχῖ. 1.4. 
Τῆς ᾿ηϑοτρίοη 8 τνγοίο]α : οἣς οἴδιιϑε τους ἢ- 
ἴῃς ἴπ6 ἔογεκπονίθεάρε οἵ σοά, “Το 1 ογὰ 
Κηονεῖι ποῖ (Πδῖ ἅτο ἢϊ5, ς΄. Νυχι. χνυὶ. ς; 
]οδη χ. 14; ἴῃς οἵδον ἴδε οὐεάϊεηςς οὗ πιδῃ, 
“εἴ ΘΥΕΣΥ͂ ὁπ [πὲ πδπηεῖῃ ἴῃς παπιε οὗ ἴδε 
Ι,ογά ἀεραγὶ ἔγτοιῃ ἱπιυ γ ; δηᾶ θοῖὴ τισὶ 
Γοπλδίηθ 45 ἴθ τηᾶσκ οὗ ΘΥσῪ ᾿ἰνοὶγ βἴοῃθ 
Ὀ.ΠΠῸ οἡ (Π1|5 ἐουπάσξςξίδη. 8ε6 Μαῖϊ. νἱῖ. 21, 
“1 πονοῦ ἄπεαυ γοῦ : ἀερατγ ἔγοπι της, γε {παῖ 
ὙΨΟΥΚ ᾿ΠΙΖΌΣΥ ν᾿ ννογά8. γῇ οὶ ψεγα ῬτγΟΔΡΟΙΥ͂ 
ἴῃ ἴη6 ΑΡροϑβίϊε᾿β πηϊηά, 

Ορνγ μι. ἘἈδίμεγ, [89 ζοσὰ. Τῆς ῥγείεγ- 
δὈΐο τοδλάϊηρ 15 Κυοίον. 

(ὐοά Ξ5τΔπάετῃ ἴβυγε, μανίηρ τἢ}5 568], ΠΣ 



Υ. 2ο---26. 

Απά, [εξ ἐνεσΥ οἠβ τῃδλι παπιεῖῃ ἴδε 
πᾶπιε οἵ (γῖβε ἀερατγῖ ἔγοπι ἰμ! υϊγ. 

20 Βυῖίη ἃ ρστεαῖ ἤουϑε Πεγεᾶγε ποῖ 
ΟὨΪΥ νεβ886}5 οἵ ρο]ὰ δηά οὗ 8ἰΐνεσ, δυῖ 
αἶθο οἵ ννοοά ἀπά οὗ δαγῖῃ ; δηά βϑοπὶλδ 
ἴο Ποποιτ, Δπἀ βοῖηξ ἴο ἀἰβϑῃοποιτ. 

21 [ξ4 τπῆδη τῃεγεΐογε ρυγρα ἢἰπι- 
861{ ἔτοπη {Π686. ἢς 5Π4]} θὲ ἃ νεβ8ε] 
πο Ποποιιτ, ϑδηοτῆςά, ἀπὰ πιεεῖ ἔοῦ 
1Π6 πηδϑῖογ᾽β ι.56. σηα ργεραγεὰ υπίο 
Ἔνεσυ ροοά ψοτκ. 

22 ΓΊες αἶθδο γουτηι] Ἰυβῖ5: δαῖ 
ἔο]ονν τὶρμτθουβηθ885, ἰαἰτῃ, σΠΑΓΙΕΥ, 
Ρεᾶςα, νι τπεηλ τῆαῖ ς4}} οἡ τῆς 
Γιογά ουῖ οὗ ἃ ρυγε Πεαγί, 

Π1, ΤΙΜΟΤΗΥ. 1. 

22 Βιυῖ (Ὀ0]15ἢ ἀπά υπ]εαγπεά ηϊιε8- 
τἴοη8 ἃνοϊά, Κποννίηρ τῆατ {πεγ ἀο 
θα ΠαοΓ 5{{|{68. 

24 Απά τε β8εγνδηΐ οὗ τῆε [1 ογά 
πλυϑῖ ποῖ εἴγίνα ; δυῖϊ δὲ σεητῖς ὑπο 
8}} πιοπ, ἀρῖ ἴο τεϑο ἢ, " ρατιεηῖ, 

25 ἴῃ πιεεκηεβ8 ἰπϑίγιςτηρ ἴῃ ο86 
[παι ορροβὲ τμεπΊβοῖνεβ ; ᾿ Οοά 
ρεγδάνθητζιγε ψν}}} ρῖνα τΠδπὶ τερεηῖ- 
Δῃὴς6 ἴο 6 δοκπον)εάρίπρ οὗ τῆς 
(τυ ἢ , 

! Ι ὃ στ. 26 Απά ἐ2ῤαΐ ΠΟΥ ΠΊΑΥ 'γεοονθγ ἐν Ἔ 
τΠοιλβαῖνεβ οἵ οὗ τῆς 5πᾶγε οἵ τῆς 
ἀδν!], ννῆο ἅγα ἴακθη σαρῖῖνε ὈΥ Ὠἰπὶ 1 Οτ. ἑαβρη 

αἰίσε. 
αἴ 15 νυν ]]. 

20. Βυῖ τπουρῇ [Π6 ἰοιιπάδίίοη οὗ (ἢς 
ΟΠυγοῦ θοάγβ (ἢ 5ἰδπΡ ποῖ ΟΠἹΥ οὗ Οοὐξβ 
ἄδογεεβ δι οὗἨἉ Πο]Ίπ655, γεῖ ἴῃ ἰΐ, 85 ἴἢ Ἔνοῦῦ 
ἶΑσρε πουβθ, [ποσὰ ΜΜ1}} Ὀ6 6Υ]} δηὰ ἱηρογ- 
ἰδοζίοη τϊηρὶεα ἢ [Π6 ροοά, 

ἐαγί δ. ἙδτΓΆΘΕΨΑΣΘ. 

πα “ο»πε 1 ῥδοποίγ, απ (θπῸπ) σονις 1ο ἀ44- 
ῥοπομγ)] 1.2. βδοῖὴβ ἴῸὉΓ ρυγροϑεβ οὗ ΠΟΠΟΙΓ 
δηά (αἴθ, ϑουὴςθ ἴοσ {τἰνὶαὶ ἀπά σου Οῃ ι1568. 
580 δῖε ἴποσε ἰὴ Οσοα᾽β Ὁδυγοὴῦ ἴννο οἶδλϑβοϑ, 
(βουρῇ ἐς} δάπιηρ οὗ ἀεξτεεβ. ΟΥἩὨ Μαῖ. 
ΧΗ]. 30, 47. 

21. 77Ζα »ιαπὶ ἐδεγεΐογε ῥώγρε διδοῖ ἥγοηι 
ἐδεσ..1 “1 τε, ΔΩΥ Οοἠς 514}}] ἤδνε οἰεδηβθά 
ΠΙΠΊ56}} ἔγοπι {ἢ 656,᾽ ἡ. 6. ἔτοπὶ “" ἴῆ6 ν6556]5. ἴο 
ἀϊδῆοποι,᾽» Ἰυδῖ τηρηςοηθά, ΤῊϊ5 Ὧ45 Ὀεθη 
τπουρς ἴο Ὀ6 4 ρῥγοοθρί ποῖ ἴο δμοϊά Ἴοπὶ- 
τι ποη ννῖτἢ ΟΥ]} τσὴ ἴῃ Οοὐΐδβ ΟΒυγχοῇ, ΟΥ̓ 
ν ἢ τΠο56 ΠΟ ΟΥΤ ἴῃ ζμυπάδιμοηϊαϊς ; δῖ 
ἴϊ 5 σδῖμοῦ, ρεγθαρβ, ἃ ἀϊγεοϊίοη ἴο οἰδδῆβθ 
οπσβοὶε οὐδ οὗ ἴΠ6 πυθοῦ δπὰ σοπαϊθοη οὗ 
ἴΠο56 “᾿νε 556}8 ἴο αἸϑῃοηοῦΓ "ἢ ΟΥ̓ ΡΟΥΘΟΠΔΙΪΥ͂ 
δὐϑίδι πη ἔγοπιὶ πε 6ν}}5 εἰἴμοσ οἵ (δ 1ἢ ΟΥ 
Ργδςίίσς νυν ἢ ἢ ἀθῆ]ς το πι. ΟἿ 84]: δἢ 111. σα; 
2 ΟΟΥ. τνἱ. 17. 

22. δ ΑΒ5 δὴ ἰπϑίδησε οὗ βυςἢ δὐϑι- 
ΠΕηςΟ, “16 ᾿ιι5ἴ5 οὗ γουῖῃ δνοϊὰ." ΤΙπιοῖὮΥ 
ὙγΔΒ 511} σοτηρΑγΑ γε Υ γουπρ (866 τ ΤΊτη. ἵν. 
12); δυῖ γουϊῃ} ἀρρεῖε5 δηα Ῥᾶϑϑίοϑ ἃσ6 
ποῖ Ἔχ συ ϑηδα ἴῃ τη ]ς [16. 

]οτυ “ Ἑο]ον αἤογ," 281 Τίη. νἱ. 1ἱ. 

283. Βιὲ “οοίμὁ, απά ὠπίσαγπεά φιευζίοη,. 
Ἀαίμοῦ, “ΚΤ ἴοο] 5} δηὰ ἱρπογδηΐ αιιοβίϊοηϑ ἢ 
ννοἢ ἴῃ6 ἔδϊϑε τϑδοθοσθ (Υ6Γ. 17) ἀοραῖο 
ἐἐφνοϊα : Κηοινίηρ," 48 γοι ἀο, “ {παῖ ΠΥ ἀο 
ΞΕΠΟοΓ 5165." 

24. ραϊ επί ἘΔΙΠΟΙ, ΖΟΣΘΑΣἱ(, 45 ἰη 
(86 πιδγρίη. 

25. οῤρονε ἐῤενδοίυε:. ΟΥ̓ δῇὸ ςοηϊοηά- 
πῃ δρδϊηϑβί ἢϊπη." 

2εγαάεηίμγε ἘΔΙΠΟΓ, ΟΣ ΒΔΡ8 δ΄ 80 110 
«ἰπ9 ΟΣ οΟἶοΣ: ἰη Ηἰ5 ονη φορὰ ({ἰπη6. 

ἐδε αεἰποαυεσίηρ) Ἐαΐδεγ, 16 ζΖ.1] 
Κηον]θᾶρο οὗ [Π6 τ ἢ οὗ [ἢ6 Οοθρεὶ. 

26. “4πώ4 ἐῤαὶ ἐδὲγ γᾶν γεγουθν ἐῤενισοίυει 
(πιδγρίη σευαζε) ομἱ οΥ ἐδ σπαγε οὗ ἐῤὲ ἀευἱ.} 
Ἀδίπογ, πὰ ᾿μαΐ ΠΟΥ ΔΥ ψαἾ6 ῸΡ δά 
θ8οᾶρο οἂξΐξ οὗὁἩὨ [89 δ819 οὗ ἴδ0 ἀον]ὶ). 
Νο οπς Επρ] δὴ οὀχργοβϑίοη νν}}} {τγαηβίδῖο 
ἀνανήψωσιν ἐκ. ΤὮε γογῦ [Π}0}168 ἴο ἄννᾶκα 
ὉΡ ἴο 5Ξοδγίεῖγ ουΐ οὗ ἃ 5ἴδῖε οἵ ᾿ηϊοχισδίίοη, 
δηά ἐκ δά 5 {πε ἰάδα οὗ “" 50 845 ἴο Ἔϑοᾶρε ουῖ 
οἵ" Τἢοὸ ἤρξιιγε ννουϊὰ 86θὸπὴ ἴο δὲ τῃαῖ οὗ 
οπα ψῆο παὰ Ὀδεη ἴδκθη Ἴσαρίϊνο 1η ἴΠ6 5βῖδορ 
ΟΥ̓ ᾿ηοογοῖυ, τοϑϊογεὰ ἴο ἢΪ5 ἔδει [[68, δηὰ 
(15 ἐηδυϊοὰ ἴο ἔτεα μι 56] ἢ 

«αὐδὸ αγὸ ἑαζεμ εαῤίτῦς ὃν δίνη αἱ δὲς «υἹ}} 
ἈδίΠοΥ, ΡΕΠΑΡ8, 80 ΜΟΟΣΘ ὕδ θη σαρίΐνθ 
Υ δἰπι δοοοτάϊηρ, ἴο [780 ὙΣ2]|] οὗ [δαΐ 
ΘΥΣ] οπθ. δεὲ δά! οηΔ] ηοῖδ. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ οα νέεῖϑθο 26. 

46. ΤΏ οΓΟ 15 σοηϑιάογαδὶο αἰ ΒΠ Ὁ] Υ ἰη [ἢ 15 
εἶδυβο. ὙΤῆὲ ἵν Ῥγοποιιη8, δέρε δῃα δίς, ἅΤῸ, 
ἰη ἴῃ6 Οτοοκ, {π6 ἔγϑοῖ {86 ρϑυβοῃδὶ αὐτοῦ, 
[Π6 βοοοηά {πὸ ἀσπιοποίγαϊινο ἐκείνου, ΜΝ ὨΙςἢ, 
(Πογούοτγο, [ἃ 15 τοι ἢϊ, πκιισῖ---ἐηά πο ἀοιιδὲ 
Ὠ5Ό0ΔΙΪΥ νου ά---τοῖογ ἴο αἰβογεηῖϊ ρογβοῃβ. 
1. ϑοὴθ τπογείοσγο (45 ὟΝ εἰϑβίεϊη δηὰ Βεηρξεὶ), 

Ἵχρ δίῃ “ ἢἰπὶ " ἴο ὃ “1ῆ6 ϑογναπί οὗ Οοά," 
ὙΟΥ. 24, δῃηά “δὲν ΜῈ} ἴο Ὀ6 [ῃς ψ}}} οὗ Οσοά, 
.. 6. “Ὀείηρ σαρίιτεά ὈὉΥῚῪ Οοὐδ βεγνδηΐ ΟΥὕἁ 
τη ἰηἰσῖου, ἰῃ δοσογάδηοο νἱἢ οὐ 5 ψ]}} ; οΥ, 
50 245 ποησείοσίῃ ἴο ἐο Οοάΐβ ν}}}. 42. 
ΟΙδοῖβ (Ατγεῖ., Εβιι5) “1 Κεη σαρίϊνο ΟΥ ἴῃς 
ον} δοοοτάϊηρ ἴο Οοὐ᾽ 5 ν»}}},᾿ 1. 6. 80 Ἰοηξ 88 

799 

ἴον, ,2ο»- 
δεαγικρ. 
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Οοά ν]5. 32. (ΒεΖζα, Ογοίϊυ5, Ηδπιπιοπά, 
ΕΠ οΙ) “τῆι ΤΟΥ ΠΊΔΥ τεϊυγη ἴο βοῦογη6 55 
οι οἵ (6 βδῆδλγε οἵ {πὸ ἀθυ!, Δ Πουρ ἢ ἴακοη 
ςαρῆϊννο Ὁ. ΠΙπὶ, 80 ἃ5 πογοδῆζογ ἴο ἀο Οοὐ 5 
Μ." 4. ΤὨδ οοπϑίγυςτἊοη δάορίοα ρον ἰ5 
(μαῖ οὗ οἷνγ νογβίοη δηά οὗ ἴδε Νυϊραῖθ, δηά 
ἰ5 Δρργονεὰ ὃὉγῪ 6 ννεῖίε, ΑἸέογά, δηὰ πηδηῦ 
οἴπεγβ. Ὅ8μο ἀεπιοηδίγαϊνε ργοηοιῃ ἐκεῖνος, 
16 ἔοτεθ οὗ νι ἢ 5 ἴο ἰδοϊαῖθ 50 8ἃ5 0 ἢχ 
αἰζεπίϊοη, ἰ5 υ5εἀ ποῖ ΟΠΙΥ ἴο ἀἸ5ΌΠρι5ἢ, θυΐ ἴο 
ΘΠΊΡἤ 5156 (ἐ. Ζ. “ἴῃ [Παῖ ἀαγ,᾽ ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, 
ἐ. ε. ὁτῃαῖ ργοδῖ ἀδγ," ἡ Τιηι. ἵν. 8), δηὰ 1815 
Ὀοῖἢ ἰπ ἃ γοοά 56η56, 85 [ΠΠ16| ΟΥ̓ 1Π ἃ δά 56 η56 
85 ἰσῖθ; δηά ἴῃ τῃϊ5 υϑᾶρὸ ἴἴ ἀο65 ηοΐ βἴδηξ ἴῃ 
ΔΗΥ͂ 50 (ἢ σοηίγαςί ἴο αὐτός 45 ἴο ἀδηοῖο, πες65- 
ΒΑΓΊΪΥ, ἃ ἀϊξεγοηῖ ροόγθοη. ΘὍΤὨα ἰγδηβίδίίοη οὗ 

ΓΗΑΡΤΕΣᾺΚ ΠΙ. 

1 272 σάνεγίϊεείλ ζέρε ο7 ἐᾷς ἐΐρεος 0 εογῃς, 6 
ἄσεεγῥοίά δε ἐποημῖος οὐ ἐἦε ἱγμίδ, τὸ 2γο- 
2οιναἰοέλ τεπίο λένε ἠἐδε σιυπ ἐχασιδίε, τό ἀπά 
εογιπεπαάρίἁ ἐἀε ἀοὲν ξεγίβίμγές. 

ΗΙ5 Κηον αἷβο, τὲ ἴπ ἴῃς ἰδϑῖ 
ἀδγϑβ ρεγουβ {1Π|65 5}.8}} σοπΊα. 

2 ΕΓ πηδῃ 5}8]} Ὀς ἰονεῖβθ οὗ τῆ εὶγ 
ονγη 86ἶνεβ, σονεῖοιι5. θολϑῖεῖβ. ρτοιά, 
ΒΙΑΘρῃεπλετβ, ἀἰϊδουαάίεπε ἴο ρᾶγεπίϑ, 
ὈΠῖΠΔη ΚΑΙ], ἀηΠΟΪγ, 

ΟΗΑΡ. [Π1. 1-9ς. ναγηίῃρ οὗ εν}} [ἰπ|68, 
ΟΥ̓ τ δΟΠ ΓΒ, ἂπὰ ΟἹ] στήθη, ἀδουΐ ἴο σοχῃθ, 
δηὰ ΔΙΓΟΔΟΥ ἴῃ {πε ΟΒιγοἢ. 

1. ϑιιςἢ δηποιιηςοπΊθηϊβ 88 ἴποϑο ἰῃ 1ἰἰ. 20, 
26, τσὶ πᾶν Δ ]Π]Θὴ ἀδηῖρ δηὰ ἀἰβαρροϊπης 
ΟἹ ἴμο ἐχροοίδίίοηθ οὗ ἸΠΔΗΥ͂ 'ἴπ ἴδε ἢγϑῖ 
διάοιγ οὗ τὸ Οοδροὶ. ΜΝ 655615 [Ὁ γ ἀἸἰϑῃοπουγ, 
ὄνθη ἰη Οοὐ β ῃοιιδο; σδρίϊνοϑ ἴδκθη ὃγ δαΐδη αδἵ 
ἢ]5 νν}}}, Ἄνθη δῇζεγ ἴῃ 6 ῥσίηςς οὗ {Π|5 νου] μαὰ 
Ὀεεη {τὶ προ ον οἡ ἴΠ6 Οσοβϑ; ἴΠ|656 νυ ΈΓῈ 
ἔλεϊβ αἵ ναγίαποθ, ἀουδί]ε55, ἢ ἴδ ἐχροοῖδ- 
(ἰοἢ5 οἵ πιδηΥ Ὀδ ΐονεγϑ, θυ ΠΘΟΟΘΒΆΓΥ ἴο θὲ 
Κηονη. ὍΤΠ6 νναγηΐηρ, [πογοίοσθ, σοπίπι68. 

Τὶ, ἔποαυ α“ο.1ὺώ ΤῊΣ νογῦ ἴῃ βϑοὴθ ροοά 
Μ55. 5 1ὴη ἴῃ 6 ρΐυγαὶ, ψ ] ἢ τὐρῖ Ὀ6. δο- 
σουπίοά ἔογ ΟΥ̓ ἴπ6 ἱπιργοϑϑίοη ἰη [6 ψυτοτ᾿ 8 
τηϊηὰ {παῖ τῃ6 ναγηίης ννὰ58 πρεάθδα Ὀγ ἴπει 
οὶ σοιητηιηϊγ. ΓΓΠΘ 5ρι τ 18, ον- 
ΘΥΟΣ, ΡσοῦΔΟΪΥ τῃ6 σοττοςῖ Γοδάϊηρ. 

ἐπὶ δὲ ἰασ ἀαγ»..7] Τῆς ἔπιε οὗ [πε Οοβροὶ 
ἀϊβρεηβϑαίίοῃ, νυν] σῇ 15 ἴπ 6 ἰαϑὲ οὗἩ ἴπε 1)ῖνιπα 
ἀϊδβρεπϑαϊίοηβ, δηά 15 ἴο σοπείπαθ {1}} τῆς σοη- 
ϑυτχαπιδίίοη οὗ 4}} [μη 5.8. [{ 15 οἶθᾶγ ἔγοπι υϑυ. 5 
(αἱ ΤΙπλοῖῃΥ ΠΙπηβε} ννδ5 ᾿νίης ἰπ ἴποη. 866 
Αοἰβ ᾿ϊ. 17.) δηἀἃ ἐβρϑοία!Υ τ [οδῃ 1]. 18, ννῇογο 
(ὴ6 ΑΡροβίϊς Ἔχρυεϑϑὶυ δᾶγ8 ἴηδῖ “1 ἰ5 ἴΠ6 ἰδεῖ 
{{π|6." δια τηῖ ννο Κηονν {παῖ ᾿ἴ 15 16 ἰαςῖ 
τἰπης,᾿ Ὀοοδυθε “ἐνέη πον ἴπεγε ἃγῈ ΤΊΔΩΥ 

1. ΤΙΜΟΤ ΗΥ͂. 111]. [ν. τ--, 

οὖς νεγϑίοῃ, ἤθη, ΠΥ ποῖ ΟἿΪγ δὲ «εἰοπαεά, 
Ὀὰϊ πλδὺ 6 πιαϊηϊαϊποά, 45 ἴῃ δδϑίθϑῖ δηά πηοσὶ 
ΡγΟΌΔδΪς. [ἢ δὺς! ἃ οοηῖοχί {86 πιὰ οὗ τῆς 
ὙνΤ ΤΟΥ νου] παϊοΓΑ ΠΥ ΘΠ ΡΠ 4 5156 [ἢ6 ργοηουῃ 
ἴῃ τεροϊτίοη. “Ἢ Νοῖ οἿΪγ ἴδκθη σαρέϊνο Βγ ἢϊπι, 
δυῖ ἴα σαρίϊνο δοςογαϊηρ ἴο (πε σοοά ρ]68- 
βιιγο οἔὔτμαΐϊ πηοβῖ δΥ]}]} δηὰ νυγοϊοποὰ οἵ θείηςβ8.Ἶ 
Βρ. ΕἸ]: οοἵξ σοηϑιάθγβ [ἴ πργόδαῦ]ο τῃδὲ [Π6 
Αροβίϊς 5δῃοι)])ὰ ι.56 [6 ἔἴννο ργοηουῆς ἔογ ἴδ6 
βΒᾶπη|6 συ δ᾽οςϊ ἤεγα, ἤδη ἃ ἔδνν νόγϑος δοίον, 
111. 9, ἢ6 ..665 ἴΠθτὰ ΠΟΓΓΘΟΙΪΥ ἔον ἀϊβεγεηςξ 5ιὉ- 
)εςῖβ8.ι Βυῖ ἴδδῖ {πὸ ἀεσηηοηδίγαϊζνο ργοποιῃ 
ἐκεῖνος ἴ56 υϑδεα σογτοοῖν ἴπογο [ὉΓ δηοῖβεοῦ 
ῬΕΓΒΟη ἴῃ ἰἴ5 οἶος οὗ αἀϊΞ[ Πρ. 5, 1πρ. ἰ5. πὸ 
ΤΟά5Οη ὙΝΏΥ ἰἴ 5ῃοι]ὰ ποῖ θεὲ υϑοά νυν ἢ Θαυδὶ 
Πογτθοΐηθϑϑα ἤογο 1η 115 οὔῆοε οὗ Πρ δϑι βίην. 

3 ν᾽ τεδους πδῖυγαὶ αβεςτίοη, ἴγιςο- 
Ὀγεάκογβ, ᾿[2]5ε δοσυβεῖβ, ἱπσοητί πεῖ, ὉΠΕΙΘΕΝ 
ἤεγοα, ἀεβρίϑειβ οὔ ἴθοβε (ἢδὲὶ ἅτε 

ξοοά, 
4 Γναίϊοτβ, πεδλάγ, πιρῃηγ πάρα, 

ἰονεῖβ οὗ ρ]δάβιιγεβ πιογε ἤδη Ἰονεγβ 
οὔ σοά; 

ς Ἡανίηρ ἃ ἴογπι οὗ ροάϊπεβ5, δυῖ 
ἀδηγίηρ τῆ6 ρονγεῦ τπεγεοῦ: ἔτοπι 
ΒΓ ἢ τΌΓΩ ἈΥΝΆΥ. 

6 ἔογ οὗἉ τΠ15 βογί ἅγε {πε} ψ πο ἢ 
ΟΓΘῈΡ ἱπῖο ἤοιι868, δηά ἰεδὰ οσδρεὶνς 

ΔΗ ἢ Γβί8. 80. πόσα, “ἴῃ 6 ἰαϑὲ ἀδγΞ,᾽ 
ἀυγίης ἴῃ6 Οὐοβροὶ Κιηράοπι, ννῆεπ ρογῆαρϑ 
{ΠΕ ταῖρῃϊ δε Ιοδϑῖ Ἔχρεςίοα, “ ρεσι] οι τἰπγε 8 
Ὑ}}1 σοπλο.᾽" 

2. ἰουεγ: οΥὗΓ ἐδεὶγ οαυπ “εἶνε. 6 ΕΊονς 
Θε6πὶ5 ἴο ὃδ ρῥ]αςοα ἢἤχϑϊ, 845 ἴΠς τοοῖ οὗ αἱὶ 
1ῃε τοϑί. 

δοασίογι, ῥγομά.) ὍΤῆὴε ἔοστοεσ. υδυπίηρ 
ἘΠΟΙ͂Γ βϑυρροβθεὰ βρου  ΟΥΥ ἰῇ ψογάς: (δ 
ἰδϊογ πουγϑδίηρς [6 δεὶιθέ οὗ ἰξ ἴῃ τδοῖγ 
Πρδγίβ, 

8. ἐγωεςεὀγεαζεγ.ἢ ἘΔΙΠΟΓ, ἐπι ΡΊ 8Δο8 Ὁ] ; 
ἴΠο56 πο ν}}}] ποῖ τῆδκὸ ἃ ἴγιιςο. 

ἀεεβῥίσεγ: ΟἹ Ἰδοσε ἐῤαὶ σγε χοροῦ. ἘἈλδῖδοτς, 
δδίοσα (ἸἸ., ηοῖ Ἰονο 8) οὗ [89 φοοᾶ. 

4. ῥεα4).) 1.6. (45 ἀεβηεά ΕΥ̓͂ [ΟΡ π5οπ) 
“ἐς χΑΘἢ ; ρῥγεοϊριἰδῖθ, μδϑίγ, υἹο]θηῖ. 

δὶ νιϊπάεά.) Ἀδῖῃετ, Ὀ1Σπ θὰ (οΥ ριβεά 
0Ρ) ψ ὶτὰ Ῥτὶάθ. δεὲ ι Τίπι. ἰἰ]. 6. 

διέ ἀεηγίηρ ἰδὲ βῥοαυεγ ἐδεγεο}] 1,1. 
“αν ἀδθηϊοα," ὁ. 4. δἰ που ΓΠΩΥ ἢᾶνὸ 
ἀφηϊθὰ “15 ροννοσ." 

ἼΠΕ6 Θδηιϊπιογαῖίοη οὗ νἱσθβ ἴῃ οῦλ. ἱ. 29 
5664. ἀδϑοῦθεθ ποδί θη 5πὶ ; [15 ἀθϑοτῖθεβ8 οὐσ- 
τυρῖ ΟΠ τ ϑδηϊγ. Βρ. ΕἸ] ςοτῖῖ. 

Θ. εὐν «υο»ιοη.}] ἴῃ ἴῃς Οτθοκ ἃ ἀϊπι!- 



1. ΤΙΜΟΤ ΗΥ. [1Π|. ν. 7---τ2. 801 

:ο Βυς "δου παϑὲ ἔμ]γ Κπουνη ἰθτ, ἐον 
ΠΊΥ ἀοςίγίπε, πιάππεῦ οὗ ᾿ξ, ρύγροβε, « αἰζοπέ 

5:}γ ψοπιεθῃ ἰδάεηθ υνἱτῃ 58[η5, ἰδὰ 
ΑΥΡΆΥ ΜῈ αἰναῖβ ᾿υ5ῖ85, 

4» 

γη Ἐνεῦ ᾿Ἰδαγπίηρ, δἀηὰ πανοσ δὐΪας 
ἴο οσὐπια ἴο ἴῃ Κπον]θάρε οὗ τῆς 
(γυτῇ. 

8 Νονν 48 Ϊδῆπεβ δηά 7δπιῦγοϑ 
νυ τηθιοοά Μοβεβθ. 80 ἀο τἋπεβὲ αἷβο 
Γεβϑίϑδῖ τῇς (τυ : πιεη οὗ οοττγυρῖ 

᾿Οτ, ο΄ πο τη ἀ5. ̓ γεργοῦθαῖζα σφοποσγηΐηρ [ἢ ς ἔλιτἢ. 
“ δες νιν. 9 Βυῖ {Π6γ 5}4}} ργοσεβά πο ἢιγ- 

{πεγ: ἔογ τῇ εῖγ (ΟἿ ]γ 5}4]} θ6 πηδηϊ- 
ἔεβε υπῖο 4]} γπέρη, ἃ5 {πε γ᾿ 5 4150 νγ88. 

Ὠϊτῖνε, γυναικάρια, 18. υϑοᾶ, ἀεποῖίπρ “οῦ- 
τετηρῖ. 

ἐαάεπ «υἱὲδ εἷἰπ4.1] Απά (δὺ5 6851}}}7 Ιοὰ ὈΥ͂ 
ΔΗΥ ὙἼΟ ΡΤΟΠΊ156 ποτ ταβῖ. 

7. Ευενρ ἰεαγπίηρ.] Ἐτοτὶ (8. ΟΥὟἈΆ[(Πδῖ 
ἰστω τς ὁ 

ἐδε ἐποαυϊεάφε.)Ὶ ΤΠ Ζ8}} Καον θὰ ρ6. 
[τ 15 οἰθασ ταὶ ἴῃ 6 ΑΡροϑβίὶς 18 ἀθβδου θην 

6ν115 δἰγεδαῦ ὀχίϑίίησ. ἰ[σγοπαιβ δηάὰ Ερὶ- 
Ῥῃδηϊ 5 ΓΟΠΊΑΥΪς οἡ [6 ϑιιςςθ855 οὗ ἴῃ Οηοϑ- 
τἰςβ ἢ νγοπίθη. “Ποοεινίηρ ἴπ6 ἕδπιαὶθ 
56Χχ, ΠΙΟἢ 15 Ρογϑυδάθα ὈγΥ (ποπὶ," 54γ5 ἴδε 
Ἰαϊῖϊοῦ (Η-ῆ ́ χχνυΐ. 11). Βαυϊ ἴο ἄὔριιε ἢεποα 
τῆς ἰαῖε ἀδῖε οὗ 1ἢ 15 Ερίϑιϊε δηά ἴο ρίδςε 1ἴ ἴῃ 
ἴΠε βδεζοῃά ζεηίυτγΥ, 15 ἴο ἰογρεῖ ποῖ οἠἱ]γ {παῖ 
ἴπ6 54 ΠΊΕ σΠδγαςῖεῦ 18 ἰουπά 1ῃ πλάΠΥ, τῇ ποῖ 
τηοϑῖ, Πδγεβϑίεβ (48 15 γζεπλαγκειὶ ὈΥ [εΈγοπΊο, 
Ερίβϑί. δὰ (Οἰοβϑιρμοηΐθπλ), Ὀὰξ δἰϑὸ παῖ {πε 
Θἰεπηθηῖθ νυ οι ννοηΐ ἴο πιᾶκὸ ὑΡ τῆ6 Οπορι- 
εἶβπὶ οὗ {ἰπὸ ϑεσοηα σθης[ ΤΥ νγοσγα δ ννοσκ δηὰ 
ἀεδνεϊορίηρ ἴῃ Αροβίο]ις {{π|68. 

8. υαππες ἀπά α»πόνει, ΟΥ, δοσοσγάϊηρ ἴο 
80πὶὸ Νῖ55., Μαπιῦγοβ, ννεῦο [6 ἰγδαϊοηδὶ 
ὯὩΔΠΊ68 ργοϑοσνοὰ δπλοηρ ἴπΠ6 [οὺνν8 οὗ (ἢς ργίῃ- 
ΟΕΙΡΆ] πηᾶρῖςϊδη5 οὗ ΡΏΑγδο 5 σουγί. δ66 χοά. 
Υ]1. 11. Δηα ποῖο8. Οτγΐξθη βδἰδῖοϑ {πὶ 81. Ρϑυὶ᾿ 
5 φιιοῖϊίηρ ἔγοπὶ δὴ Δροςσγρἣδὶ θοοκ, ςδ]] δὰ ἴῃς 
Βοοκ οἵ [ἀπιῦτο8 Δἀπαὰ Μαπιῦγοϑ: ὑαυΐ οὗ βυυςὴ 
ἃ ὈοΟΚ [ποτα 15 πὸ οἵδοὺ ἴγαςθ. Τῆς τγδά πο 
τηαῖκος5 ἴΠ6πὶ ἴπ6 80ῃ5 οὗ Βαίλδῃι, ννο ἐογεϊο ἃ 
{Π6 ὈΙγίῆ οὗ Μοβδθϑβ, οουηβο!]εὰ [ἢ ρουβοσυςοη 
οἵ [6 5γαο 68, αηά ψψογὸ οἰ ἀγοννηθα ἰπ 
ἴδε δα 86ᾶ οἵ ρεγίβῃβα ἴῃ [Π6 ϑἰδιιρῃ ον δΕοΣ 
ἴῃς πιακίηρς οὗ ἴπε γοϊάθη οδ᾽. ὙὍὙΠ6 πᾶπιδ 
οἵ [4ππη68 Τσςσιιγ5, 45 οὗ ἃ ποῖδά τηδρὶςΐδη, ἰῇ 
ΡΙηγ, Ηἰβί. Ναῖ. χχχ. 2, δηὰ ἴῃ Αριυ]εῖι8, 
ΑΡοἱ. 11. ; δηὰ {ΠΕΡῚ στ γα πιοητοπεά, δοοογά- 
ἵπς ἴο Ευκοῦϊι5 (Ρταρ. Ενδηρ. ἰχ. 8), ὉΥ͂ 
Νυπίθηϊι5 οὗἨ Αραπλείδ. 

»ιθη 97 εογγωῤὲ νεπά..}] Βοῖδι ἰπιε]] δος} } 7 
δης πΊΟΓΔ Ϊγ. 

9. α: ἐδεὶγ, α΄τὸ αυα.ἢ “ΑΘ 4180 ἰδεαΐ 
οἵὔ 8089 π|9ὸ5 ὈΘΟΔΠ16," ψίθη ἰοβιθα ΟΥ̓ 
Λἤοβοβ. Ὅδο τγοβοπηδίαπος οὐ ἴπ6 σᾶϑὸ οὗ [ἴῃς 
ὕλθη ἴο ννοτῃ δῖ. Ῥδὺ] δ]]} 658 ἴο (αὶ οἵ {Π6 

Δεῖ 74:4.----τ οι, 11. 

ἔλιτῃ, Ἰοπρβυβεγίηρ, σΠαγιῖγ, ραζίεπος, τ, 
11 Ῥεβεσυτίοηβ, Δ! ςτοΠ 5, νν ἢ ἢ 

σλῖης ὑπο τὲ ἂἵ Δπιίοςῆ, δὲ ἰςο- 
πἰμπι, δ [γϑῖγα ἢ ψῃδΐ ρεγβϑθσου τ 08 
Ι εἐπάυτεά : θυ ουἍἭ οὗἁ ἠἠεγι 4}} τῆς 
Ιιοτὰ ἀε]νεγεά πλε. 

12 Ὗελ, ἀπά 1] τῆι νΧ7}}} Πἴνὲ ροάϊγ 
ἰη (ΟἸγίδε [Ἔϑιι5 51.4}} δι εγ ρεῖβε- 
οὐυτίοη. 

13 Βυϊῖ εν]] πιεῃ δηά βεάιιςεγϑβ 5}4]] 

Εγριίδη πιαρὶοἰδηβ τνᾶ5 ἴῃ {ΠΕΓ ορροϑίοη ἴοὸ 
{πε (τυ, ἴῃ τη6 σοπιρ!εῖε ἐχροϑιιγα οὐ ΤΠ ῖῦ 
ΤΟΙ], Δηὰ ροβϑιΙΥ (45 Βρ. ΕἸΠςοῖς {πη Κ5) ἴῃ ἴῃ 6 
οσσυῖ ἃτῖϑ ἴο νυνὶ ςἢ ΤΠΘῪ ΑἸ|Κε ργεϊοπάθα. 

10-17. [π εςοηϊγασὶ ἴο ἴῃ6 ἀδονς, οχῃοσγίδ- 
[ἴοη ἴο ΤΊ ΙΟΙΠΥ στοιπάεα οἡ ἢὶ5 ὈΥΙΝΊ] ΟΡ 65, 
Οἡ ἴῃπε οδχδπιρὶο οὗ 81. Ραυϊ νῃϊςἢ πε Παά 
ξο!]οννεά, δηὰ οἡ {π6 ρίους εἀπιςοαίίοη ΜΒ] Οἢ 
ἢς μὰ τεςεϊνεα. 

10. Βυὲ ἐδομ.] ὌὍὌπμιικε {μ65ε πηθη. 

ῥαν! μὲν ἐποαυη. ἈδΊδοῦ, δεῖ ζ0]] ον θὰ, 
ΟΥ Ζο]] οσοὰοῖ. ὙΠῸ τεδάϊηρ ἰ8 ἀουδίῆιὶ, 
ΨΥ ΒΟΙΠΟΣ τῆς ρεγεοϊ οΥΓ ἴῃε δογιϑί. [{ [86 
ἔογπιθσ, ἴῃ 6 δθῆβθ ἰβ8, “ἴδοι ἢαϑί ἐο ον, 
πὰ τί ἐο]ονίηρ, ἴδ6 οχαρὶς οὗ τ ἄοο- 
{τἴη6," ἄς. [Ιξτἢες ἰδιίογ, “τθου ἀϊάϑι ἔοΐ]ονν, 
ἃ5 ἃ ἀϊδβεϊρὶε, ἢ ρογθαρο ἴῃῈ δαάϊοηδὶ 
ποῖϊοῃ οἵ ““Δοςοιῃραηγίηρ." ΤῊς 586 ννοσγὰ 
15 ἰΓδηβϑίαϊοά ἴπ [{πΚ6 1. 2, Βανίηρ δά ρετγίοςϊ 
ὑπ ογβιδπάϊης ;᾿ ν ἤθτα 566 ποῖθ.Ό ΤΙΠΊΟΙΏΥ, 
δηά ρογῆδρβ ΤΙπΊΟΤὮΥ ΟὨΥ, πδά Ὀδεη αἰπιοβῖ 
σοηϑβίδητγ ψἢ 51. ῥδὺὶ ἴτοπὶ 8 βεσοπηὰ 
ΤᾺ 55 ΟΠΑΓΥ͂ ἸΟΌΓΠΕΥ Ὁ]1] [6 {πιὸ ἤθη Πα ννὰ8 
Ιεδ ὉῪ Πἰπι δὲ Ερῃεβϑιιβι (Βρ. ννογάβνυγοσίῃ.) 

11. αἱ “πηοορ. [1 Ρι5ιάϊα, Αςἴ8 χῆϊ. 50. 
ΙΓ νυυτῆρ ἴο δἰπχοδῖ ΔΠΥ͂ οπε δυΐῖ ΤΙΊΠΊΟΙΕΥ, 1 
ψο]ὰ πᾶνὰ ΘΟ ΠΕΟΕΘΒΑΙΎ ἴο ΞΡΕΟΙ [18 .: ΟΥ̓ 
ἴῃς δυτίδη Απίος, δοίης ΟΥ̓ ἃ ἴῃς δεβῖ 
Κηοννη, ννουϊὰ μανὸ Ὀδθη τπάἀεγϑϊοοά. 

αἱ Ιεορέμρι, αὐ 1,γεῖγαἢ Αςῖβ χίν. 5, 19, 
χυὶ. 3. ὙΠὲ οοἰποϊάθηςοβ οὗ ἴῃς ἘρΙ51168 
ἢ ἴπ6 Αςῖβ ἢᾶνα Ὀδοη ροϊηϊοά ουἱ ὈΥ ΒδιΓ 
δηὰ ὲ Νοῖῖς 458 ϑιυβρίςϊοιβ; ννδαῖ ννουἹά 
(Π6 βαῆθ Ὑτίζογα ἤανο δα ἰΓ ἰηϑίεδά ποσὰ 
πδά Ὀδθη ἀἸβοσγορδηςίθϑ ἡ 

12. Υεα.ἢ ἴἴ 15 16 σοπηοη ἰοῖ ; ἴδοι 
ἴοο πκιιδὶ οχρεςῖ ΠΥ 5[ιγα. 

απάὰ αἱ ἐδὼ: «υἱὴτ“ ἔμυε φοάϊγ. Α11 ἴοο τὸ 
810 πἰἰπ ἀθά--- ν᾽ Πο56 νν1}} 15 ----ἴο ᾿ἴνε οάϊγ.᾽ἢ 

ἐπ ὥδνίὲ Μ᾿. “Ουἱ οὗ ψΒοπὶ ἴμοσε 15 
Ὧο μοάϊ!ηε55.") Βεηρεὶ. 

“ῥα τ ῥεγιεοιδίοπ. ἴπ ἴῃς Ἰΐογα] 
96η86 οὗ ρεγβεσυ θη ἔγοπι Ποῦ, {Π15. ΠΊΔΥ͂ 
Ὅς υπάεγϑίοοα 45 Ττείογγίηρ ἴο ἴῃ6 ἴΠδη ἐχ- 

ΔῈ 

--- - ------ 
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νγᾺΧ ὍΟΓΘα Δπα νγόγβα, ἀδςεϊνίηρ, ΔΩ 
Ὀεῖπρ ἀεςεϊνεαά, 

14 Βυῖ ςοπίπαε ποι ἴῃ τς {ΠῚΠΡΒ 
ψνῃο ἢ τῆου ἢδϑὲ ἰεαγηθὰ δηὰ ἢαβῖ 
θεεη δϑβϑιγεὰ οὗ, Κπονίηρ οὗ ννῇοπι 
ἴοι ἢαδϑῖ ἰδαγηδὰ Ζδόρι ; 

11. ΤΙΜΟΤ ΗΥ͂. 11]. [ν. 14--- τό. 

Ις Απά {πδὲ ἔἴτοπὶ 4 ςἽἢι]ά τοι 
ἢδϑι Κποινῃ τῆς ΠοΙΪγ βογίρζαγεβ, ννῃϊς 
ΔΓΕ αὐϊε ἴο πιᾶκε ἴῆεε ννῖδε υπΐο 54]- 
νδῖίοη ΓὨγοιρῇ ἔδιτἢ νυ] ἢ [5 ἴῃ (τσ 
7 εβυ5. 

16 ΑἹ] βογίρτυγε ἐς ρίναη ὈΥ͂ ἰπ5ρ]- 

σι πρ δτυΔῦοη οὗ (ΟἩγιβτίαηβ. [τ ἄοεβ ποῖ 
Ργοάϊςξ ουϊνγατὰ ρογϑθουίζίοη ἴο 8}} ἴσια ρἰείγ. 
Βιιῖ, Ὀοϑιἀθ65 τ86 {γΓ|4]5 οὗ τι άϊσι]θ δηά σοπ- 
τοπιρῖ, ἔγοπι νος ροα 655 15 ποῖ ὄχεηρῖ 
ὄνϑη ἴῃ {86 πιοβῖ ρϑᾶςσθῆι {Ππ|65 οὗ ἴπ6 (υγοῇ, 
[ΠΟΓΟ 15 ἃ ΠΊΟΓΕ ρου ]ου5 Ρεγβοοιτίοη ψΠίη, 
ὙΒΘΠΟΥΟΥΓ ἴΠΟΓῸ ἰ5 {6 Ψ] το νε ροαϊγ: 
(ῃ6 βοϑὴ Ἰυδίϊης ἀραϊηϑὲ (86 βρίγιῖ, δῃὰ ἴδ6ὲ 
Τοειρῖοσ ϑἰσινίηρ ΤῸΓ ἴΠε πηδϑΐεσγΥ. 

18. “εὐμεεγ.. Ὠθϑοθίνοσδ; ἰῃ ἴΠ6 ὈΓΙΠΊΔΤΥ 
Β6η36 οὗ ἴπε ννογά, “Θησῃδηϊοῦβ." Τρ (ΘΟ 
δὰ δουϊγοὰ τῆ6 ρϑηθγαὶ τηθαπὶης οὗ “ἄδ- 
οοίνοσβ, δυῖ [ἴ 5 ποῖ ᾿πργοόῦδῦὶε {παῖ ἢ 6 
ΡΓΔΟίσα οὗ πιᾶρὶς ννὰ5 υ8εα ὈΥ̓͂ Βοπηε οὗ ἴΠ6 
“ὁ 6. 0}} πγθη ᾿" αἰϊιιάρ ἴο. 866 Ας(β ΥἹῖϊ. 9, χίχ, 
19. Μαπν αἵ Ἐρθοβδιβ “νν 80 υβοα ΟὈΓΊΟΙ8 
ατίϑ" δαά Ὀυγηΐ (Ποῖ θοοκβ, Ὀυϊ οἴδμοῦβ 
ἀουθῖ1655 υ5εα πεπὶ 5111]. 

14. ἀποαυΐηφ 97 αὐδο»ε ἐδομ ῥασέ ἰεαγπεά 
ἐδερ.ἢ ὍΤΠΘ πιδ]ογν οὗ [86 δεβῖ Μϑ55., ἴη- 
εἰυάῆϊἨηρ Οοάθχ ϑιηδιῖ,, τοδὰ “οὔ ψδοσι,; 
τίνων, ἴπ ἴΠ6 ρΙυτγαὶ, ἡ. Φ. 1,οἷΒ δηὰ Ευπῖςο; 
Ὀυΐ 5οπὶθ οττίο5 (45 ΤΊΒΟΝ. τηὰ εὐἀϊίίοη, ἀπά 
ΕἸΠΙςοΙτ) ρῥγοίοσ ἴΠ6 διηρυϊαῦ τίνος, 845 ἰ655 
Ἰκοῖγ, {πον {πιηΚ, ἴο θ6 δὴ ἐπιοηάαίίοη. ΤῊ 5 
οι ΤΓείεγ ἴο δ1. Ρδυ], τοπὶ ννῆοπι ΤΊ ΠΊΟΙΗΥ͂ 
δὰ ποαγά τς Οοβροΐ, ἃ5 6 πδά ἰοαγηθὰ ἴῃ6 
ϑογίρίυγεβ οὗ τῇς ΟἹά Ταεβίδηθηϊ ἔγοπη ἢϊ5 
τιοῖμογ δπὰ ργδπαπιοίῃου. 

16. “πᾶ ἐῤαΐ ὕγοσι α εὐίί4.1 ἙΑΥΪ ἰη- 
ἴδηου. ὙΤμῈ ἈδΌΡΙ5. πιοπίίοη ἤἥνε ἃ5 ἴῃ6 ἂρα 
δἵ νυ ἢ [Θνν ἢ σΒΠ]Πάγοη ἀγὸ ἴο θερίη ἴο γεδά 
1ῃς Ἰανν. 

ἐδε ῥοΐγ σεγίρίωγοα. ἢ ὍΤΠΘ ννογὰ γράμματα 
8 ιιϑοὰ ἴοτ “τῆς ΠΟΙΥ δογίρίυγεϑ ἢ 1 πι5 Ρίδςθ 
ΟἿΪΥ οὗ ἴῃ Νὲνν Ὑ εβίαπιεηῖ, [Βοι ἢ σοπιπιοη 
ἴη ἰοδερθιβ. ΕἸβον μέγα [ἴ 15 οἰ ΕΠΕΓ γραφή οΥ 
γραφαί. 

«υδίερ ἀγε αὐϊε. 
ΤΙ Ρ5. 

9 »ιαζε ἐδές «αὐἷδό τσιο σαἰυαοη. ἍΝ ῈΝ 
(6 ἔο]]οννηρ ἱπιροτγίδης ᾿Ιπγτῖοη, ΠουνΕΥΌσ, 
“του ἰδ ΠΟ 5 'η ΟἸγδὶ 6515.᾿ 
“ΤΠοβο ϑογρίυγοβ ἢ6 στδηϊοζῃ ννοσα δῦϊα ἴο 
τᾶ κα Ἀπ ννῖδα πηῖο βαϊναϊίοη, θυἵ πὸ δά ἀδιῇῃ, 
τῆχγουρἢ ἔπ νι ἢ ἰ5. ἰη τίσι." Ηοοκεγσ, 
Εςςὶ. Ρο]. ἱ. 14.- 4. ὙΤΠόδε ϑογρίυγεβ, τὶ 
Ψ11 6 οὐδβογνοά, ννεσγε ἴδοβς οἵ τῆς ΟἹά 
Τοβίδπιοης, ῖοἢ σου] πιᾶκα ννῖδο ΟὨΪΥ ὉΥ 
ἴοδοπίηρ ϑβαϊναοη τἢγουρῃ ἴδε ΟἸ τσὶ ἡ ῆῸ 
ψγῺὰ8Β ἴο σοπΊθ, ἃ5 ΗἩΟΟΚΦΓ 4]50 ροϊπῖβ οι. 
ἼΠ6 ραϑϑᾶρο ἰ5 σοῃοϊυδῖνα Ῥσγοοί οὗ ἴδε ὑγο- 

Ιη ςοηϊχαϑῖ ψἹ ἢ 41} οἵ μοΓ 

Ῥοϑβιοη ἴῃ ἴπ6 βενθπίῃ οὗ οὐὖγ Ταϊγίγεηϊπε 
ΑτΈςΪ65, “ὝΠΟ ΟἹά Τοβίαπιθηϊ 15 ποῖ οοη- 
ἴγαγυ ἴο (ῆς ΝΕ: ΤῸΓ ὈΟΙΒ 'ἰπ ἴῃς ΟἸἹά δηὰ 
Νον Τοβίδτηθηϊ δνοσ αδίίηρ ἰδ ἰ5 οβεγεά ἰὸ 
τηαπκιπά (γου ἢ [6518 Οἢγιϑί." 

16. 4] «εγίρίισε ἃς ρίυεπ ὁγ ἐπρίγα'οπ 
97 Οοά, «πα ᾿ς ῥγοβίαδίε.) Ἐδῖπογ, ρεγῆδλρϑ. 
ΘΥΟΥΥ͂ ϑοτὶρύῦυ Υο, ἑἐ. Φ. ρΡᾶ5540Ὲ ΟΥ̓ Ξ οἵὗ 
δογιρίυγο, ϑὲπ αὶ ἱπορὶσϑὰ, ἐδ 4180 Ῥχοδῖ- 
8Ὁ16. Τῆς ννογὰ ““ ϑοτιρίυΓε," γραφή, 15 υυϑεὰ 
ΠΕΥ Ὀπι6ὲ5 ἰὴ {πεὸ Νὲνν Τεβίδιμοηϊΐ, δηὰ 15. ἴῃ 
8}} (Π656 ρδςθβϑ Ὡρρὶ!θά ἴο ἴ!ς ψτιΌηρβ οἵ ἴῃε 
ΟἸἹά οΥ Νὸνν Τ οϑδίαπιχοηΐζ, δηά ἴο πο οἴποσ. [ἴ 
5 αἰοαγὶΥ ἃ ἰθομηΐοδὶ ψογά, δηὰ πιιιδὲ μᾶνὸ 
Ὀσθη 50 υδοἀ ἀπά υπάογοϊοοα ΟΥ̓ δῖ. Ρδι} δπὰ 
ὈγΥ ΤΙπιοῖθΥγ. 1 Ἰπλεἀὰ μέγα ὉῚ {πε σοηϊοχϊ 
ἴο ἴπ6 ϑοτγίρίυγεβ ψ ποῖ ΤΙΊΠΙΟΙΠΥ μα Ἰραγγῖ 
ἃ5 ἃ σῃ!!ά, τ σδῃ πηδδη ΟἿΪΥ πε ντιτηυ5. οὗ 
ἴπΠ6 ΟἸἹὰ Τοβίαπιοηῖ  δυῖ ΨΏθη δρρίϊεὰ τὸ 
ΓΠΠΠηρ5 οὗ ἴπ6 Νὸνν Τοβίδπιθηϊ, 85 ἴἴ 15 Ὺ 
δ1, Ροεῖοσ ἴο ἴῃς ΕΡΙ51165 οὗ δῖ. Ρδι)] (2 Ῥεῖογ 
1). 15, 16}, 1ἴ οὗ σουῖϑεὲ οσαττιεὰ νὰ 1ἴ, ἃς 
Ὀεϊοπρίπρ αἷσο ἴο ἴμοβδε Ῥόοῖϑ, 411 ἴπὸ αἱϊτι- 
δυΐεβ οἵ ἱπβριγαϊίίοη, ργοβίδδίθποϑθ, δηὰ [πὸ 
{κὸ, ννδῖςἢ ᾿ππογεὰ ἴῃ [λ6 νοσά ἰὴ 115 δρρ]ϊ- 
οσαδἴίοη ἴο ἴῃς ΟἹΪὰ Τεκίαπιεηῖ. Ηδά 51. Ρδιι}᾿5 
ἘΡίβι16ε5 ποῖ Ὀδθῃ ἱπϑρίγοά δηά αἷϑο ρτοβίδοϊς, 
51. Ρεῖογ ψου]Ἱά ηοΐ αν οἰασϑδοὰ ἴπεπὶ ἡ ἢ 
“{ῃς οἴδοῦ βογιρίυγαϑ.ἢ" 

“ δογίρίυγε," γραφή, νϊδουῖ ἴπὸ ἀγίῖς]ο, 15 
Αἰννγ8 υϑδεὰ οΓ ἃ μβᾶϑϑᾶρδ, ρογίίοῃ, οὐ Ῥεῖ - 
δΒαρΡ8 Ὀοοκ, οὗ [86 ϑασσγεὰ ΝΥ σι ηρ5, ἐχργοβϑοά 
τόσο ΝΥ ἴῃ Αςὶβ Υ1}}. 12, ΕΥ̓ “1ῃς ρΡΐδαςε οὗ 
186 βογρίυτε," ἡ περιοχὴ τῆς γρεφῆς. [Ιἴ [5 
80 ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ ἰη (ὃς ἀου δι} ραβδασὸ 2 Ρεϊεγὶ, 
2.οθ. Δ εη 8ἃ}}] ἴῆς δαογοά Ἦν ΠρΡ5 ἃσὸ ἰῃ- 
ἰοηάοά, 1ἴ 15. “τῆς ϑδεγίρίυτε," ἡ γραφή, ΟΥ̓, 
ΤΏΟΓΟ 0501.4}}}7, “(6 δοιρίυγος," αἱ γραφαί. 
“ ΕνΟΓΥ ϑογρίυγο," (Ὠδη, ὁ. ς. ΘΥΕΣΥ͂ ρᾶσϑδρε 
οΥ Ὀοοῖς οὗ {πε δετ!ρίυγοβ, τ ΠΙΟΝ 15 [Π 6 δοςι- 
Ταῖθ τοηάοσιηρ οὗ δῖ. δι} 8 νυυογάϑβ, 15 85 ἐχ- 
ἴοηϑῖίνθ ἴπ ΠΊΘΔΏΙΩΡ 45 “411 δεσίρίυγε," δηὰ 
ΤΏΟΤΕ ρῥγθεῖβα. 

δίυεη ὃν ἱποβίγαποπ οΥΓἹ Οοά. 1 τϊ., “ Οοά- 
Ὀγεαιμεά, (ΟΥ̓ 2 Ρεῖοσ ἱ. 21, “Ηοἱγὺ πιςοη οἵ 
Οοά βραᾳκὸ 85 ἴΠ6Ὺ ψψεγε τηουϑά ΟΥ̓ ἴπε ΗΟἿ 
Ομοβι. Τῆς νογά ἀοεἊβ ποῖ δῆδῦ]ε ιι5 ἴο 
Εϑ: δ Ὁ Π]15}} ΟΥ̓ ἴὸ ρῖνε [6 ῥὑτείστεηςς ἴο ΔῃΥ οὗ 
[Π6 τῃθογοβ οὗ [ἴῃς »ποάδ οὗ ᾿Ἰηδριγαϊίοη, δαζ 1 
ἄοεοβ 86δῖλ (45 Βρ. ΕἸ]ΠἸοοῖς τεσλδγ 8} ὁ ΓΑἰτὶν 
ΟΙΠΟΓ ἴο πϑρρης ΟΥ ἴο ἐπιροὶσίο," δοςζογάϊην 
ἴο ἴῃς {γδηϑὶδίίοη δάἀορῖθά (8εςε δεΐον.), “1815 
για] γυῖα: [δαΐ ΘΥΟΥῪ βοραγαῖες ροσγίϊοῃ οὗ 



ν. Σἡ- ἡ. 

ταῖίοη οὗ (σοά, δηά ἐς ργοβίδοὶε ἔογ 
ἀοςττίης, ἔοσγ γεργοοῦ, ἔογ Ἴογγεςοτίοη, 
ἔογ ἰπβίγυστοη ἴῃ τρῃτεουβη 688 : 

11. ΤΙΜΟΤΉΥ. ΠΙ]Ι. ΙΝ. 

17 Τῆδῖ ἴῃ τηδη οὗ (ὐοά πιᾶγ δὲ 
Ρεγίεςϊ, ᾿Γγουρ ἢν ἐαγηϊδηθά απῖο Δ]] ΤῊ 
δοοά ννογκβ. 

ἴῃς ἩοΙΥ Βοοῖκ [5 ἱπϑρίγοά, δηὰ ἔοττηβ ἃ ᾿ἰνῖηρ 
Ρογίίοη οὗ ἃ ᾿ἰνίης ἐπ οὐδ τὰ νμοῖς. ἌΝ ΏΙε, 
οὐ ἴπθ οπε ἢδηᾷ, {π]8 ἐχργοβϑίουῃ ἄοθβ ηοῖ 
Θχοϊυάδ δυςἢ νογθδὶ ὌΓΤΟσβ, Οὐ, ροϑβϑίΪνΎ, δι ιοἢ 
ἘΠΗ͂ΙΠρ Πιϑιογίσδὶ ᾿ηδοσυγαςῖὶθ5 85 γηαη᾿: ΒριΓζ, 
δνέῃ 1ἢ 1158 πιοδί Ὄχδιϊεὰ βίδῖθ, τδῪ ποῖ δὲ 
ὙνΠΟΙΪν ἐχοπιρὶ ἔτοσπι, πὰ δώση [ΓΔηϑτη ἰβϑίοη 
Δηα ὙΔηΒΟΓΙΡ ΟΠ ΤΊΔΥ Πᾶνα ἱπογθαβθά, ἰἰ 5{}}} 
ἀοε8 σΕΓΔΙ ΠΥ 58 γῈ 1.5, οἡ ἴπε οἴπογ, παῖ 
[Πέ58 νυυ τ ηρ5, 85 6 βάν {Πόπὶ͵ τὰ ᾿ηά ιν! ι:- 
ΑἸΪγ ρεσνδάθδαὰ ὃὉγ Οοὐδβ δρίγιϊ, ἀπά ννδυγδηίβ 
ουγ Ὀεϊεῦ παῖ ΤΠῸῪ τὲ (ἰπ ἴπ6 ψογὰβ οὗ 
ΑἸεπιθηΐς οἵ οπιο, δὰ οσ. ἱ. 45), "τῆς {τις 
υἱίογδης 65 οὗ ἴη6 ΗΟΙΪΥ ΟΠοβῖ;, δηά δῇ 8556 :- 
(ἴοη οὗ ἴμ6 “ὠ ἐῃϑριγδίίοη οἵ [μὲ ΒΙ0]ε." 

ΤΠε ἀϊβετγεηςε οὗ ορίηίοῃ 48 ἴο ἴδε ργεΐεγ- 
ΔΌΪῈ {γδηβιαϊίοη οὗ [Π18 ραϑβϑᾶρε ἰ8 48 οἷά 85 
Ογίρεη δηὰ (ἰ γϑοβίοπι. Ὑνο γεπάοσίπρ8 
ΔΓ Θαι ΑΙ σταγηγηδίϊοδὶ : δηά ἴΠς οποίςο, αἴτοῦ 
4}} τα 45 θδθπ νυτίθη οἡ ἴἢ6 5ιι)]θςΐ, οδῃ 
δε ἀείεγπηίποθα ΟἹ]Υ δγ ἴμ6 σοηίεχί. 1. “ ΕνεσΥ 
ϑορίυγα 15 ᾿πβριγθὰ δηά ργοβίδοϊθ ἔοσ ἴῃ- 
οἰγιςτίοη, ὅς." 2. “ΕνΟΤῪ ϑεοπρίυγο, δεϊην 
Ἰηϑρίγοα " (45 ἴἰ 15), “" 15 αϑο Ῥγοβίδοϊθ ἔοσ ἰἢ- 
βιγυςτίοη, ἄς. ὙὍΠ6 Ὄττηογ, [παῖ οὗ Οὐγ ον 
ΨΟΥΒΙΟη, δ48 ἴδ διμουῦ οὗ (ΟΠ γυϑοϑίοπι, 
ΔΡΡΑΓΘηΏΥ, Οτορ. Νγβδα, Εϑίι5, (αϊνίη, θ)Ἂ 
Δ εἴῖο, (οπγνθοθατγο, αηὰ Ηονϑοη ; ἴδ6 ἰαίζογ, 
ἐπαῖ οὗ Οτίροη, Τ᾽ βεοάοτεῖ, Εταϑηγιβ, ΝΝ ΠΠΌΥ, 
Ἡκδιλπιοηά, Ἐοβοηπιίίοεσ, Ηυζΐοη, ΑἸοτά, 
ΕἸΙςοῖῖ, Ν ογάβννοττἢ, ἀπὰ ἴῃηῸὸ ϑγγίας δηὰ 
νυϊκαῖο νογϑίοῃϑ υυἱῖ ἢ τὶ οὗ 1νπῆετ. Ενθη 
ἴΠ6 ςοηῖοχί 15 γοσοης δῦ]6 ἢ εἰ ον ἴγδη5- 
Ἰαιϊίοῦ. 1ἴ 15 δὴ ὀχῃοτγίδίίοη ἴο ΤΙΠΊΟΙΗΥ ἴο 
ςοηζίπυς 5ἰθδάξαει 'ἰπ ννμβαΐῖ ἢ δε ονο5. ἀπά 
1οδο 65, σσουηά δα οὐ [Π6 ἜΧοϑ  θηΟΥ δηά 5ι181- 

Γ(ΗΑΡΤΕΚ Ἱν. 

1 2.,7ὲ ἐχλογίίλ ἀνε ἰσ ὧὐο ἀΐς ἀμίν το αἷ 
καγό αι αἰ δέρεηες, 6 «γιβίλ ἀνε ο7 1.έ 
πένης ο7 ἀἰς ἀφαίά, 9. τοι ῥεέλ ἀνε 10 Το 
“λων επίο ἀὴνι, απ ἰο ὀγὶμρ αν; εὐὐτὰ 
δέει, απαὶ «67 ἦγ οἱλέῦ ἐλέπριε τυλίολ δ τυγοίέ 
,»γ, 14 τοαγκποά δἔρε [9 ὀξσυαγε οΥΓ «4 ωχ- 

. αριαογ ἐάό τῆι, τό ἐμογριοίλ λέμε ευλαΐ 

αἰ ΠΟΥ͂ ἔῸΓ ἢιὶ8 οὐττι βδ νδϊΐοηῃ ἀπά ἔογ 4}} [ἢ 
οχίρεης 8 οὗ ἢἰ5 πιϊηἰϑίγυ, οὗ ἴῃς ΗοΪγ δ. Πρ- 
ἴυγ65 νΠΙΟἢ 6 δὰ Ὀδθὴ ἴδυρῆϊ 85 ἃ σα. 
[τ νουϊὰ ποῖ Ὀ6 υηϑυϊδο]ς ἴο ἴῃ ΑΡροϑβί!θ᾿ 5 
Ῥυγροβθα ἴο γερημα ΤΊΠΊΟΓΠΥ [ἢ ΟΥΘΓΥ 5.10 ἢ 
ϑοσιρίυγο νγᾶ8 ἰπϑρίγοὰ 45 νγεὶ] 45 δάδρῖθά ἴο 
Ὅδ6 6 ἰηδίγυπιοηΐϊ [ῸΥ ΘΥΕΓΥ Ὀγάποῦ οὗ ἴδ6 
Τηϊπἰϑιοσίὶ ννοσκ. Βιυῖ ἃ ννουϊά, ρογῇαρϑ, Ὁ6 
ΤΟΤΕ πδίυγαϊὶ, 85 (6 8ἴγοϑϑ οὗ ἴῃς δγσιιπιθηῖ 
τεαϑῖβ οἡ ἴῃς ργοβίδο]θποϑϑ οὗ [ἢ ϑογρίυγοϑ, 
ἴο σσσωρῖθ ἘΠΟΙ͂Γ ἰηϑρίγαξίοη, οὗ ννῃϊο ἢ ΤΊ ΠΛΟΙΒΥ, 
ἃ5 Ὑ6}} 45 Ραυΐ, νν8 ννῈ]}] δεουγεά, δηά οἡ {815 
ἴο ἑουπὰ {πεὶγ βιιηςίοηοΥ ἔοτ 41} {πῸ ρατγῖβ δηά 
ἀυῖιε5. οὗ ἴΠε πιϊηϊσῖσγυ. Εοσ ἀοοσίγηλὶ ρυΓ- 
ῬΟΘ65 1ξ 18 ἱπηπηδίογιδὶ νος σοπϑίγι 0 η ἰ5 
δάορίθα. ὍΤῇδ (δϑιϊΠΠΟΠΥ οὗ ἴπ6 ρᾶϑϑᾶσε ἴο 
δε 1ηδρίγαϊίοη οὗὨ 4}} {παϊ νγᾶβ ἱπο άθαὰ ἀπά οῦ 
1Π6 πάρ οὗ ϑδογίρίυγε, ἰ5 δ ἰθαϑδῖ 85 δίγοῃν ἢ 
115 ᾿πϑρι γαίοη 15 συσιωσιοά, ἃ5 1 11 15 ασσεγιεά. 

,7ῶν ἀοείγίης [ποιτγυςζοη ἰη ἴῃς συ 1ἢ}5 δηὰ 
ΡΓΘΟΕΡΙΒ οὗ γενϑαὶεα σε] ρίοῃ. 
)ῶν γοῤγοο] (οηνιεἴίοη Εἰ ΓΠ ΘΓ οὗὨ ΕἼΤΟΓ ἴῃ 

ἀοςίτης οἵ οὗ υἱεϊουϑιι655 οὗ ᾿1ξδ. 
)ῶν εογγεοοπ Ἐ εβίογδίίοη οἵ [6 ναὶ ΟΥ 

ογτίης ἴο ἴπὸ τίρῃϊ ννγ. 
ῶν ἱπειγμϊίοπ 1, “ἴογ (6 ἰγαϊηϊηρ 

ὙΠΙΟὮ ἰ5 ἴῃ ΣΙ ἴΘΟΙ5η658 : {πΠ6 (οδοῆϊηρ δηά 
Θχογοϊβιης 86 ὈΘΙΙΕΥΟΓ ἴῃ 41} τῇς ραγί5 δηά 
ἀυξιε5 οὗ ἴῃς ΟἸτϑείδη 116. ὙὮυ8, 45 ΒΙ5ῆορ 
ΕἸΠοοῖς νν6}}] δηυπιόγαῖοβ ἴπ6 υ565 οὗ ΠΟΙΥ 
δογιρίαυτο, ἴ ἐεσορες ἴπο ἱρῃογαηῖ, εοΐο. ἴῃ 6 
ΟΥ̓] αηὰ ργοϊυάιςοά, εογγεοῖς ἴα [4]Π]οη δηά 
οττίηρ, δπὰ ἐγαΐμς ἐπ γὶσῥίφομσηξας Αἰϊ τηθῃ, 
Θβρθοῖδ!Υ ἴποϑε ἴμαὶῖ ποοά δγίηρίης ἴο ἔμ ]ΠΠ6γ 
ΤΑΘΆΞΈΓ65 οὗ ρογίεςςὶοη. 

ἀαά δεαίίεηε ἀΐνε αὐ δὲς γε αμοτυογίρρ, 190 
αιαἱ ςοο»ε αἴεῦ ἀξ εοπεμα φίλ. 

ΓΗΑΚΟΕ εἐῤες τιεγείογε δείογε 
(ὐοά, «ηὰ τῃε ],ογά 7}εϑὺ5 (ἢ γίβῖ, 

ννΠο 8314} Ἰπάρε τῆς αυϊοκ δηά τῆς 
ἀελὰ δἵ ἢϊ8 ἀρρθᾶγίηρ δηὰ ἢΪ8 Κίηρ- 
ἀοπὶ; 

ΟΗΑΡ. ΙΝ. 1-8. ΕὈΓΠΟΥ ὀχῃογίδίοη ἴο 
ΤΑΪηἰϑί τ] αἰ ΠΠρεηςο εηξογοθα ΌΥ ἴπ6 ἱπηπλὶ- 
ποηςε οὗ ἃ ἴονε οὗ ευἰτοῦ δηὰ ΟΥ̓ {Π6 ὨθΑΓΉ658 
οὗ {π6 Αροϑβίϊεβ οννὴ ἀθδίῃ. 

1-2, 1 ἐραγσε ῤεε.1] ϑυςῇ δοίης ἴπε ἱπὶ- 
Ῥογΐαπος ἂδηὰ εβῆσδου οὗ ΗοΙΥ ϑετγίρίυγε 
“ὮΙ ΒΟ]ΘΙΏΣΥ δὰ 10 [8.06." “ὙΠογοίοσγο, 
οὖν ἐγώ, 15 Ναηϊίηρς ἰη ἴῃς δεϑὲ Μ55. 

δεΐογε Οοά «μά ἰδὲ 1ογά ὕες Οῤγισε, 6. 
Ἀδπογ, θοζοσο Θοἂ δηὰ Οτὶδὶ Ζοδπαπ, 80 
ΨΙ11 Βοιθαῖςοσ ἱπὰρο [89 αὐἱοὶκς πὰ 
ἀοαὰ, δπὰ ὉΥ δὲδ δυρϑασίῃβ διὰ δὶ8 
κιπάοτα, Ῥσϑθαοὰ [89 ψοσὰ. Τὔς δεϑῖ 
Μ55. οὐγίξ ἴ6 ννογάσ, “πὸ μοτγὰ," τοῦ κυρίου; 
Δη4 ἰηδῖοδα οὗ “δὲ 15 ἀρρεαγίπο," κατὰ τὴν 
ἐπιφάνειαν αὐτοῦ, τοδὰ «πᾶ ᾿ὶβ ἀρρελγν, καὶ 
τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ. Τῆς Αροβίϊς ἰπ ἰι5 
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24 ΡῬτϑαςὴ τῆς ψογά ; δὲ ἰπβίδηξζ ἰπ 
8δάϑοῃ, οιξ Οὗ ϑ8βᾶβδοη ; τέρῖονθ, τε- 
Ὀυκε, ἐχῆογ ψ τ 4}} ἰοηρθυβετγίηρ 
ἀπά ἀοςτπηε. 

2 ἔογ τῆε τίπτε νν1}] σοπὶεὲ ψἤεη 
τον ννἹ]} ποῖ ἐπάμγε βουηὰ ἀοςττίηε ; 
διῖ δῇεγ ΠεὶγΓ οννὴ ἰυ815 5Π4}} τῆεῪ 
Πεᾶρ ἴο {πεπιβαῖνεβ τεᾶςἤετβ, πανὶπρ 
ἸΟΠΙηΡ᾽ ΘΑΓΒ ; - 

4 Απὰ τῆδγ 5841 ἔμγῃ ἄννᾶὺ ἐδειῦ 

80 δπὴη δάἸυγαϊίΐοη ἴο ΤΊΔΟΙΕΥ ἴο ῥγοοϊδὶπὶ 
ἴῃς νογά, 245 ἃ δοσγαὶά, Ὀείοσε τὰς 1 οταὰ 
δοςοηά ςοπλίηρ, ς4}15 ἴο ψἱη655 Οοά ἀπά {Π6 
ετοαῖ ἰυάρε οὗ αὐ τλθπ, 45 ννὲ}}] ἴῆοβθ ῆο 
αν ἀϊοὰ Ὀεοΐογε ἃ5 οὗ ἴμοβο ννῆο ν}}} 6 
ΑΙῖν αἴ Η!5 σοπληρ ; δηά ἴπ6 ρ]οσίοιιβ δάνοηϊ 
[56 1, δηά ἴδε Κίπράοζῃ νυ μιςἢ [Ὁ νν}}} Ὀσίηρ ἴῃ 
ΔΠα ΘϑιὈ] 5ἢ [5 Ρἱδοίηρ 411 Ὀοίοσο Πιπὶ 88 
ἃ τηοῦννο ἴο αἰ ροηςο δηὰ ἐδ α] Π655. 

δὲ ἱπείαπί.)] Αἰίςηϊινε δηά εαγηθδῖ. ϑοπὴς 
(45 ε Νν εἴῖε, Ηυϊκζοῃ) ἰγδηϑίαῖο “ο ἴο 
([Π6πλ),᾽ Δ.5. ἴο {ΠΕῚΓ Δβϑοπ Ὁ] 165; ἃ πιοδηϊηρ 
νΠΙοἢ τπ6 ψοσά νου] Ὀθαγ, θυζ νος ἢ 15 ποῖ 
ΟἿ ἔτὶριά, δυὰς ννουἹὰ τοαυῖγα ἴο Ὀὸ πιδάθ 
ἀοβηϊῖϊας ὈΥ ἴπε δαἀάϊθοη οἱ “τῇς Ὀτγεΐδγοη," 
“{Π 6, οὐ ἴῃς |πκ6. 

ἐπ “ἐασοπ, ομέ 977 “εασο.] Τδκε ορροσίι- 
ΠΥ ΟΥ πιακὸ 1. Οε Εεῖϊς. 11. 5, "ΒοῖθοΥ 
ΠΟΥ ν1}} ΠραΥ, ΟΥὁ νΠΘΙΠΘΥ ΤΠΘΥ νν}}} ἔογθθαυ." 
ΤΟ δρρὶϊσαϊίΐοη οὗ [Π]ϊ5 Ῥσγοσορὶ ννουϊά οὗ 
σΟΌΓΘΘ δ6ὲ γι θη ἘΔ }}γ τηοά!ῆοά ΟΥ̓ 5 0ἢ σδυ- 
τἰοἢ5 45 Μαίϊ. νἱῖ. 6. 

γεῤγουε, γεόμἧε, ἐχῥογ!. ἘἈδῖποσ, οοπνἑοῖ, 
ταῦιΚε, ἄς. ; ρΡυΐῖ, [παῖ 5, ἴο 115 νδγίοιβ 11.568 
ΘΥΘΓΥ βοτιρίυγε ννηϊοῦ Οοά [45 ᾿πϑρίγεά, Π]. 16. 

«υἱὲ αἰ ἰοπχ-οι)εγίπρ ἀπά ἀοειγίηθ.} Ἐ8- 
ποῦ, ψ ΤᾺ 411 (116. ἢ πνν αΓ 64) μα θη οθ 
δΔιοὰ ᾿οΔοΣἑ πῃ κ. 

8. Τνο ΠΟΥ γοᾶβοηβ ἂῦὸ δάἀάδά: {δὲ 
ΔΡΡΓΟΔΟΝ οὗ ἃ ϑθάϑοη ψἤῆθη βουπα ἀοςίτης 
νοῦ] θὲ ἐπάδηρογεα ὈΥ ἔαϊϑε [οδοξίηρ, δηᾶ 
16 Αροβῖ]ε᾽ 5 ἱπιρεηαϊης ἀθδῖῃ. 

σοιμιγια ἀοείγηθ.) ἘἈαῖμεσ, 89 βουῃά ἀοο- 
{της ; ΒΙΟἢ πη ἴΠ656 ΕΡ᾿51165 βῖδηἀβ ορροβϑθὰ 
ἐβρθοίδ!ν ἴο {Πποβ6 ἴδ᾽ϑθ Ῥγίηςρ] 68 δηὰ ταγτἢ8 
ν Ἰς ἢ νγογο μαίοτηρ ἃγουηςὶ τηΐο ἴῃ 6 ΠΟΤΕ 
δυϑίετηδίϊς ἔυγτηβ οὐ Οὐ ποβις 5Π). 

δι αἴῇογ ἐρεῖν οαυπ ἰμστ:. 1.6. ἴῃ ἀοοογάδηοθ 
νυ τἢ {Ποῦ οννὴ ᾿πάϊνίά τ] ἐδ ϑῖγοβ δηκ ρα 55:05. 
Α σογτιρῖ νν}}] ὄνου σἤοοβοβ ἰἴ5 οὐνῃ ἀοοίγης 

ῥαυΐηφ. 1.2. “ Ὀεοδᾶιιδαὲ ἔΠῸῪ πᾶνε ἰἰομίην 
ΘΑΥ5," ἃ Ῥγυγίεηϊ ἰοηρίηρ ἔοσῦ που υ δηὰ 
Θχοϊζοπηοηῖ. 

5. Βμὶ «υαἱοῦρ ἐῤοι ἱπ αἰἱΪ τῤρίηφ. “Βυῖ 
ἴποιι, ὃδ6 ἴδοι ψαΐοῃ!, ἀπά βόῦοσ ἴῃ ἃ4]] 
{πἰ|ηρ55. Τλὲ Οτοοκ νογῦ νῆφε Ἰηο]υά65 ὈοΙᾺ 
ΤΩ ΔΠΙΠ55, δηὰ Τςδηποῖ, αἱ ἰφαϑὲ ἰπ ἢ ρΡγέϑθηΐ 

1. ΤΙΜΟΤΗΥ. ἹΨΡ. [ν. 2---7. 

ΕΔΓ8 ἔτοπι. τῇς {παῖ᾿, ἀπά 5.]}] ὃς 
τυγηεά πηῖο [26]ε65. 

ς Βυῖ ννῖςῃ ποὺ ἴῃ 4}} τῆϊπρϑ, 
ἐπάυτε «θ!ςτίοης, ἀο τῆς ψγοῦκ οἵ 
Δη Ἔνδηρα]βῖ, ᾿πλακα 1} ρτοοῦ οὗ τγ 
ΠΛ ἸΒΙΓΥ. 

6 ἔογ 1 πὶ πονν τεδάγ ἴο δὲ 
οἴδετεά, δηά τε εἰπιε οὗ τῇγ ἀεράγίιγα 
'ἰβ αἴ ἢδπά. 

γ 1 πᾶνε ἰουρῆς ἃ ροοά ἤρδι, 1 

ον, 
μύαι 

ςσοπίοχι, δε δάδαυδίεϊυ ἰγαπείαϊεαὰ ὉΥ εἰἴ μεν 
δἰοπα. 

ἀο ἐδε «υογξ ΟΣ απ ευαηρεῖ..) Νοῖ Βετγε 
ἴῃς βρεοϊῆς ψοσκ οὗ (δε ομῆἕῆσο 50 Ἵοδι]εά, δυῖ 
(86 ννοσκ οὗ ρὑγοοϊδίπυπρ ἴπῸ Οοθρεὶ (νυ. 2), 
ννΠΙΟἢ νγᾶβ 5[}}} Ἰησουτηθεηΐῖ οἡ ΤΊ πο ὮΥ ἰη 19 
Ὠίρπεσ ρΡοβιὕοῃ, δῃὰ ψνῃὶςἢ, ἴῃ ἔδεῖ, ᾿πῆογεβ, 
ὙΠΑΐΘΥΟΓ 656 ΤΏΔΥ ὃ δαάεὰ ἴο [{ἴ, ἴῃ Ἐν εΓΥ 
ΟΥΟΣΓ οὗ 1ῃ6 τη] δῖ Υ. (οτιραγο ἴῃς ϑἴγεβϑ 
ἰαιἃ ὕροη ρῥγοδοδὶηρ δηὰ “βργεδαάϊηρ δργοδά 
(ὃς Οοθρ6], ἴῃς ρἰαά Ἐ6Ἰπρ5 οὗ γεσοηο δου, 
ἴῃ Οἷς Εοστῃ οὗ (ὐοπϑθοσδίηρ ἃ ΒΙ5ΒΟΡ. 

"παζε Μιΐ 2γοοῦ ῳ] 1.ε. ρετέοτταῃ δ}Π1Υ. 

6. ἴἴ 5 ἴον γομ το ἀο 1815; [ῸΓ 45 ἔωοσ πιο, 
11{π᾿5 ἰαϑῖ ββοσιῆςθ 18 ὩΟῪ ὈΕΙΠηΙΏΡ. 

1] α»ι ποαὺ γεαάγ ὁ δὲ οἤεγεά  Ἐλίπεῦ, Σ 
δὴ Δἰσοδὰν δοΐϊῃβ οδοτοᾶ, [1 ΓΑ] γ, “1 
δλ δἰγοδαγ δεὶηρ ροιγοὰ ουΐδ 5 ἃ ᾿Ιἰδαϊ!οη," 
ἰὴ δι] υδίοη ἴο ἴπεὸ ψῖπα ΟΥἨ ὩΦώτηκ οβετίης 
Ρουγοά Ὁγ ἴμε [ἐνν8 δδουΐ ἴμε διῖασγ, δηὰ Ὁγ 
Ἀθδῖθοπβ οἡ ἴπα νἱσςπι, αἵ ἴῃ6 5δεογιῆςθ. Οἱ 
ῬῊΪ. ἰ᾿. τῇ, “ὙὟὙοα, δηὰ ἢ 1 δὲ οἥετεά," 
Ρουτοά ουῖ 85 ἃ ᾿ἰραἴοη, “ προη [Π6 Ξδοτίῆος 
Δηὰ βογνῖςς οὗ γοιγ ΔῈ." Ρχοῖ. Σἱεμῇοοι 
εἴϊο68 (ἢ6 ννοτὰβ οὗ ἴπε ἀγίηρ δοῆεςδ, γεοογϑὰ 
ὉΥ Ταςϊτι5, Απη. χυύ. 64, “ Γεβϑρογξεηβ Ῥγοχὶ- 
Τῇο05 βοσυόγιηι, δα ἀϊα νοςο ᾿ἰθαγε 86 Ια υοτετη 
ΠΠυπὶ [ονὶ ᾿ἰρεγδϊοσι. 

»ν ἀεραγίωγε.) Ἐτοπὶ [815 16 δηὰ 115 {γ12]5 
ἃηὰ ἀυϊε5. ΕἸΒΠΟΙ 5665 ἤεγα δὴ δ)]]υβίοῃ 
ἴο [106 Ὀγοακίηρς ὉΡ δηά ἀεραγίυσε οὗ ρβιυ οϑῖβ 
ἔτοπι ἃ ἔρασῖ ; δηὰ {πε νογῦ ἀναλύσῃ 15 υϑεα ἴῃ 
ὐκὸ χὶϊ, 26, “ὙνΠοη ἢο 58Π4}} γεζεγπ ἴσοπι ἴπε 
νεάαϊηρ." ΔΝ ογάσννοττα βυρεξεβίβ ἴπῸ Ἰάοθδ οὗ 
ἃ 581Ρ Ἰοοβίηρ δῆσμου οἡ Πεσ νογάρε ἴο δε 
μάγου οὗ οἴογῃδὶ γεβῖ. Βιῖΐ ἴμ656 ἀσὲ 1115» 
ἰτδιοη5 βιιρροβίθα ὈΥ, σγδίμεγ ἴδῃ δεϊοηρ- 
πε ἴο, ἴπῸ 5ἰπιρίε πλοδπίηρ οὗ “ἴῃς βθάβοη οὗ 
ΤΥ ἰδανίης ΟΥ̓ ἀεραγίηρ." Οἱ. ῬΒΠ. 1. 23, 
νοῦ δῖ. Ρδὺ] ἐπιρίογβ ἴμε υογῦ, ἐναλῦσαι. 
ἩΗς ἴποη ἀεοϑιγοὰ ἴο ὠεραγί, Ὀυ1 6] ἃ ςοπβάεηϊ 
Ῥεγβυδβδίοη [ῃδΐ ἢε νν85 ἴο γεπιδῖη ἃπά ννοσκ: 
τον {πὸ πιὸ οὗ ἰ5 ἀορασγίηγο 15 δ βαηά. [ἢ 
15 δι Ἰαπρυᾶρο οὗ ἴῃς βᾶτηθ τῇδ ὑπάετ αἰ δ- 
τοηῖ σοπαϊοῃ. 

7.1 δανε ἤουχϑὲ α κοοά ἥφῥι.) ΤΉ Ϊ5 ἰ5 μεῦ- 
ὨδΡ5 ἴοο ϑρεοϊῆς: ἴπΠ6 ἤζυγε πο] ά65 41}, ΟΣ 



ν. 8-.3.} 

ῃανε βηϊϑηεά μὴν σουγβο, 1 ἢᾶνε Κερι 
{πε Π} : 

8 Ηεποείουι ἢ τπεγε ἰ5 ἰαϊά ὰρ ἴοσ 
πιεὲ ἃ οστοη οὗ τγιρῃτθοιϑη655, ννΒ ΙΓ ἢ 
ἴηε ,οτγά, τῆς τἰρῃίθοιυβ [πάρε, 54} 
δῖνε τη ἂὲ [δῖ ἀδ  : δῃά ῃοῖ ἴο πιὲ 
οηἶγ, θυζ υἀπῖο 811} ἐἤθ πὶ Αἷ5ο τπδῖ ἰονε 
ἢϊ5 ἀρρεβάγίηρ. 

9 )οτηγ ἀϊ]ρεπςοε ἴο σοπλε ΒΒ ΥΪΥ 
απο πΊ6 : 

Ι0 Εογ [)εηιαβ ἤδῖῃ ἔογβαίκεη πιε, 

11, ΤΙΜΟΤΗΥ. ΙΝ. 

δανίπρ ἰονεά τἢϊ8 ῥγεβϑθηῖ τνου]ά, 
δηὰ ἰ5Β ἀεραγῖεά ὑπῖο Ὑ Ποϑϑδὶ ουςᾷ ; 
Οἴγεβοθηβ τὸ (δίδει, ΤΊ απῖο [)4]- 
ΓΑΔΙΙΔ. 

11 Οηἱϊγ [μυκε 15 ἢ πὲ. ΤΆκε 
Μάαγκ, δηὰ ὑγίηρ δῖπι νὰ (δες: 
ἔογ ἢε ἰ8 ρτοβίδοϊε ἴο πιὲ ἔογ {δε 
ΠῚΪΏ5ΈΓΥ. 

12 Αμά Τγομίουβ ἢᾶνα ἱ βεηΐ ἴο 
Ἐρδεϑιιβ. 

13 Τῆς οεἷοκε τπαῖ 1 Ιεῖ᾿ αἱ Τ γοδβ 

ΔΩΥ͂ οὗ ἴμε σοηίεσί5 ἰπ 186 νᾶπιθ8. “1 Πᾶνα 
ϑδἴσινθη ἴΠ6 ροοά 5[τ6." ΕἸΠςοῖ. Οἕ τ ον. 
χ. 25, ΠΟΓΟ, 85 ὕογο, [ἢ6 ρϑῆθγαὶ ἰάδδ 5 ἔΓ- 
1Πετ 1Π]υδεγαϊεὰ ὈΥ 86 ϑρεοϊῆς ἱπβίδηςς οὗ [δ 6 
ἐοοΐ-ΓΑςο. 

1] ῥασε Μηϊσῤοά »7 εομγις.}] 1.4. “ἴῃς τδος,ἢ 
ποῖ οὗ ΤΥ [ἴδ ΟὨΪΥ, Ὀυΐϊ οὗ ΠΥ ΠΙΠΙ5ΓΓΥ. 
Οομήραγε ἴῃς Αροϑίο 8 νογάβ [ἢ Αςίϑ χχ. 24. 
δηά οὔϑεσνο ἴῃ ΠΔΙΤΊΟΩΥ Ὀεΐννεθη κἰ5 ΠΟΡ65 
[Ππογ6 δηὰ {Ποῖὶγ ἔμ] Π]ππθὴϊ θγο. ΤΉς ννῆ0]6 
Ῥᾶβϑϑαρα 5 ΘΙ ΠΟΥ Ραυπαε. ΜᾶγῪ ποῖ ἴδε 

᾿ΜΟΓα ΠΟΙῸ 56 “ Πηϊβησά," τετέλεκα, Ὀδ6 ἃ 
τοι ηἰβοθῆςε οὗ τῆς ἰλϑῖ τνοσβ οἵ πε 58] ΟΌΓ 
Οἡ ἴπθ οἵΌ58, ἃ5 τεοογάθα ΌΥ δῖ. [ομῃ (Χὶχ. 
48, 10), τετέλεσται, “1ἴ 15 Πη]5ῃ6 Σ᾽" 

1 ῥαπε ξεῤὲ ἐῤδε ζω 6.1 δΔ5 ἃ ργεςοίουβ ἀ6- 
Ροϑβίς Β]ς ἢ ννᾶ5 οι πιο α ἴο πε. 8εὲ τ ΤΊΠΊ. 
1. 11. ΥἹ]. 20. 

8. α ἐγοαυη 97 γὶῥίεομσησ.. Ἀδῖδεσγ, [89 
στον οὗ τὶρπίθουβηθ85 ; [π6 σγόνη, (Πδΐῖ 15, 
ννΠῖς ἢ 504}} 6 σίνθη ἔογ γἰρθουδη658 : 85 ἴῃ 
[Π6 καπΊ65, ([Β6 σγοννη οὗ ἴπδ σᾶςθ, ἴθε σσοννῇ 
οὗ ννγϑϑ! πρ, 15 [6 σσοννῃ βίνθῃ ἴο {Π6 υἱοῖοῦ 
ἰὴ (ἢ γάςθ, ΟΥ̓ ἰη ϑυτεβι! ηρ, οὐ ἴἢ6 |1Κ6. 

αἱ ἐῤαὶ ἀαγ.7 1... “ἴῃ τῃαῖ γτεαῖ ἀδυ, ἴῃς 
ἀδγ οἵ δοοοιυηΐῖ. 

ἐῤαὲ ἰσσε. ἴπ πο [11] πηοαηῖης οὗ [πε ἴεηδ6, 
ἠγωπηκόσιν, “᾿ανε Ἰονεά δηὰ ἅγε 531}}} Ἰονίηξ 
ἢ15 ἀρροδγίηρ." Α ἰουςββίοῃε, 5ᾶγ5 [,6ο, ΟΥ̓ 
Ὑν Ποῖ ἴο ΘΧΑΤΔΪηΘ ΟἿΓ Πεδγίϑ. 

11 15 ἃ οὐσία δαβθὰ οὐ ἱρηογαῆςθ οὗ ἴδ 
ἔλεῖϊϑ οἵ [86 ἰηπεγ ᾿1ἴδ, νν Ὠἰςἢ 5665 ἴῃ {Π15 ὨΔΡΡΥ͂ 
ςοπἤάρφηοςς οὗ ἴῃ6 ΑΡοβίϊε ἃ σοηϊγδαϊοιϊοη ἴο 
π6 ΒυγΆ ΠΥ οὗ ἢ5. ΟἴΠΟΥ ἘΡί 5165: εν. ῬΉ]]. 
1, 12:-τ-τ4. ἘΔΙΠΟΥ [ἴ 5 8δῃη ονίεηςο οὗ (ἢς6 
δυο ΠΟῪ οὗὨ {8 ἢ15 ἰδίεϑδι ΕἸ ρίβι!θ, νυττθη 
τνῆθη πιδυιγτοπι νγᾶ5 ἱπηπληθηῖ. Ερτ 1 ἰ8 ἃ 
ἴγυῖῃ, ργονθαὰ ΒΥ 50 ΠΊΔΠΥ͂ ἰπδίδποθβ 45 δἰπιοϑβῖ 
ἴο ἱπάϊιοαίϊς 4 ἰδνν οὗ τῆς φργοσθάυσγε οὗ ἴῃς 
ἀϊνιπθ στᾷος, ἴπαῖ τῆς δϑϑυγάποθ ΠΟ ἢ [48 
θοοη πο] 4 ἔτοπη Οοὐΐξ ροθορὶε ἴῃ ἴῃ πγλιάϑῖ 
οὗ τποῖσ ογαϊπαγΥ ἀἴ168 δηα {{14]5, 15 στδηϊεὰ 
{Ππδπὶ ἴῃ ἴἢ6 ΠΟᾺΓ οὗ πϑοά, δηὰ δβρεςίδὶ}ν αἵ 
τῆς ἀρργοδοὶ οὗ ἀθαῖῃ. ΝῸΓ 15 ἴΠπεγε ΔΠΥ σοῃ- 
(τδάἀϊσθοη Ὀδοΐννθθη ἴἢ6 Αροϑἕὶεβ ὀχρεοζδίίοη 
οἵ [δ σγοινη οὗ γἱῃϊθουδη655 ἀπ ἢϊ5 ἀοςίτηθ 
οὗ ἔτος ᾿υπεβολδίίοῃ Ὁγ ἔδιτα. “ἈδΙΠοΓ," 5808 

(αἰτίη, “ ἀο ἴ656 ἴννο στ ΒΕ ἄρτος ; {πᾶἴ τηλῃ 
5 λιιϑιιβοά ἔγοοὶγ δγ ἴῃς πιεγῖ5 (Ὀθηθῇς!ο) οὗἉ 
ΕΟ γβῖ, απ γεῖ {παΐ ἢ 1} τεοεῖνε [Π6 τενναγὰ 
οὗ ψόγκϑ ἔγοπι Ὀδίογο (οογαπὶ) Οοά. ΕῸΓ ἃ5 
500 45 Οοά τϑοοῖνοϑ τι5 ἰηΐο ἢ15 ἔδνοισ, ἢδ 
Ποϊἀβ. οὐγ ψοσκ8 αἷἰθὸ δοσορίαθϊθ, 580 48 ἴο 
νοιςσϊῃοαίο ἴθι ἃ τονναγὰ δἰϑο, ἤόυουεσ υἢ- 
ἀεϑεγνοα,; 

9--22. (ὐοπο]ιιβίοη : 50 6] ]ΔΠ601}8 ΓΟ] 6585, 
ἱπέογσπιδίίοῃ, δηὰ στοαί. 

10. δενιας ῥα γογταζεπ πις, 45)..1 ἘἈῖθοΥ, 
Ῥοιιδδ Ἰοζέ τὁὸ Ὀθοδ8δ0θ 89 Ἰονϑθὰ {89 
Ῥσχοθοῃῖ ψοχ]ὰ δαπὰ σψοιΐ ἴο Τ108886]10- 
πὶοϑ, νος ἢ ννᾶ5 ῬΟσἢΔΡ5 ἢϊ5 ἢοπθ. Ηδ νγ8 
ψ ἢ 51. Ραυὶ αἱ ἔοπις ἀυγίηρ ραγῖ, αἴ ᾿θαϑβῖ, 
οὔ Πῖ8 ἤγϑι ἱπιργβοηπιθηΐ, θεϊηρ πηεητ πο ἃ5 
Ἰοϊηίηρ ἰῇ αγοοῖηρθ ἴο (ἢ6 (Λο]οβϑίδηβ ((οἱ. 
ἵν. 4); δηά ἴῃ ἴμε Εριϑε]δ τὸ ΡΒΠοηοη (2.4) πα 
ἷἰς. ηυπιδογοὰ πίον ἴῃ Αροβίϊε᾽β [δ] ονν- 
Ἰαθοιγοῦβ. ὙΠΟτα ἰ8 ὯΟ βου ρίαγαὶ στουηά [ῸΓ 
Α55πιῖηρ [Πα 1ῃ15 βησιηΚίηρ ἔτοτὰ ἀδηρεῦ δηά 
ἀπῖγ, 5ἰπέι!} τπουρἢ ἰἴ ν 85, ννὰβ δαυιναϊοηΐ ἴο, 
ΟΥ οπάεά ἱἰπ, ἰοίδ] δροϑβίαϑυ, ννιϊςς, ποννθνου, 
ννὰς 186 ἰαῖοσ τγδάϊτίοη πιοπεϊοποαὰ ΌΥ ΕΡΙΡἢᾶ- 
Ὠΐυ5. Γ6ΠΊΔ8 ἰ5 ΡογΠαρ5 ἃ ϑῃογίεπεά ἴοττῃ οὗ 
ΤΠ) οτλθ Γι18. 

Ογειεοης 0 Οαίαϊα.1] Ἐλιδοδίυ5 (Η. Ἐ. 
1.4), ΕρΙΡΒδηΐυβ (Δάν. Ηδτ. 11. 1}, Ρεγῇδρϑ 
Ἰογοπῖς, πεοάογε οὗ Μορϑιυσβίϊα, αηὰ ὙΠ εο- 
ἀοτοεῖ, οχρίαίη Οἰδῖία ἤθσγε οὗ Ευγοροθδη Οδα] ; 
δηά 16 Ομυγοθοβ οὗ Νίθηηθ δπὰ Μαγθηςε 
εἰαϊπιοὰ Ογεβοθηβ 85 ἴπεὶγ ἑουηάεγ. [{ ἰ5 ποῦ 6 
σΟΠΊΟΠΪΥ υπάετγϑϊοοά οὗ ἴδε Αϑίδεις Οἰαῖίδ. 
Νοῖμιηρ πιοσὸ 18 Κῆοννῃ οὗ γόβοθῃβ. 

Τρ ὠπίο Πα παϊα. Α ἀϊδίσγιςϊ οἡ ἴπε δδϑὶ 
οοκφϑῖ οἵ (ῃ6 Αὐἀτίφις, αηὐὰ αἱ [πϊς ἔπιε ἱπηο] ὐοὰ 
ἰη ἴῃς Ἀομιδὴ ΡῬσχγονίηςε οὗ [Πγτγίσυπι. [Ιη 
Πλαἰπιαῖία ΤΊζυ5 ννοι]ὰ Ὀ6 'ἴπ (Π6 πεϊμῃθουγ- 
μοοά οὗ ΝΙςοροϊβ ᾿η Ερίγαβ, ννθεγα ργοῦδῦ]ν 
81. Ραι] (ΤΊ. 1. 12) ἀδϑίγεα πϊπὶ, ὑπο Γ ςεγ- 
ἰδίῃ αἰγοιιπηδίδποοσϑβ, ἴο πιθεῖ δ1π|. 

11. Οπίγ 1ωμΐε ἐς «υἱὲ »πε 1... (ὰκὸ δἰοπα 
οὗἔἩ τλ6 Αροβίϊθβ διαὶ σοπηραηίοῃβ ἰὴ ἰγάνο]. 
Οἰἤ θυ νοῦ ν 1 ΒΙπὶ, νοΓ. 23. 

Ὧν δὲ »νιἱμσέγγ. ἢ ὙΠὲ ψογὰ Πδά ποῖ γεῖ 
Ὀοοοπιο ᾿ἰπιιῖθὰ ἴο ἃ ἴθοβη!ο8] πιεδηίηρ, ἀπά 
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νὴ Ογριβ, ψεη τἤου σοπηδϑῖ, 
δγίηρ οὐ ἐδέε, ἀρὰ τῇς ὈοοΚβ, ὀκέ 
εϑρεοίδιν τῇς ραγοῃπηεηῖβ. 

14 Αἰεχαπάδγ {πε σορρογβηλτῃ ἀἰά 
τὴς πλισῇ εν] : τῆς [οτὰ γεννατά 1 
Δοςογάϊηρ ἴο 15 ΨΟΓΚΒ: 

1. ΤΙΜΟΤΗΥ͂. ΙΝ. [ν. 14---τό. 

τις Οὔνψνβοπι δε ποι νγΆΓα 4150 ; ἴογ 
ἢς Παῖῃ ργεδῖὶγ νυ Πϑτοοά 'ουγ νγογάϑ. ᾿θ τ, κατ 

Ι6 Αἱ πιν ἢγβθὲ ΒΕΓ ΠῸ ΠΊΔΠ ἐπξ. 
βίοοά ἢ πις, δυῖ 41} γιέ ἰογβοοῖ 
τε: 7 ῥγαγ Οοά τπλῖ ἴτ πιὰ ποῖ θὲ 
ἰλϊά το τΠεὶγ σπάγρα. 

»αγ ἰποϊδ ταϊηἰδίοσίηρ ἴο ἴῃς ΑΡοβΕΪ6 ἃ5 νν6}]} 
8ἃ58 ταὶ ηἰϑίογιηρ [η6 νογά. 

Εογ ΤυκΚο αηὰ Μάσκ, 566 186 [πἰτοάιοίοη 
ἴο πο ῖγ Οσοβρεϊβ. 

12. Ηανίπρ τηοπιϊοηδά ἢἰ5 5ο τάδ δηά ἴπ6 
ἀοϑβοστίοη οὗ Πϑπηγ45, δῖ. Ῥδὺ] δοσουηΐβ ἢ [ἢ15 
γΌΓθ6 δηά ἴῃ Υ. 20 ἔοσ ἴμ6 δῦϑφοηςθ οὗ οἰ βοῦϑβ οὗ 
ἢΪ58 ἔο ον -ἰΔΡΟΌΓΟΓΒ. 

“454 Ἱγεῤῥία..7 ἘἈδίδογ, αὶ Τγοδίουβ, γ 80 
αυα-: 4150 Ῥγοβίδυϊε ἕοσ [86 πλη]5[ΤΥ. 

ῥαυε 1 «ἐπὶ ἰο ρδε Ἐίπεγ 1 δοδ ἴο 
ἘΡΒδβιιβ, ἐ.6. “45 γοι Κηον." ὍὙΠεβα νογάβ 
Αῇοτγά πο ργοοῦ ἴῃδῖ ΤΊ που σοι]ά ποῖ πονν 
ὃς δ ΕΡθοβυβ. Ὅς δροβῖϊε 15 ηοΐ ἱπέοστηϊπξ 
Τἰπιοΐμυ, Ὀυΐ δεοσουππρ ἴοσ ἴῃς ἔδοῖϊ [μαΐ ἢε 
ἰς Ἰο δἱοῆθ. Ηδθ »ιαῦ Ὦδνὸ Ὀξεὴ ϑεηΐ 85 
οάγοῦ οὔτης ἢγϑι Εριϑι]θ. ϑοπῆθ, Ποννευεγ, 85 
ΔΑ οίϑομοσῦ δπὰ ὙΝογάβνσί, ἴακὸ τῆς νοτῦ, 
ἐανο 1 56ηΐϊ, ἀπέστειλα, 45 ἴπ6 ΘΡΙ5[οΟΙΑΓΥ 
δογίϑί, νος ἢ ἴῃ6 Οασθοῖκϑ 566,45 1η6 1, Α[1η5 ἀϊὰ 
[Π6 ἱπηρετῆδοῖ, μετ να 56 16 ῥγεβοηΐ, 
ῥἰδεῖης δοιηϑεῖνεβ ἴῃ ροϊηϊ οὗἁὨ {{πὶ6 ἴῃ ἴῃς 
ρΡοβίτοη οἵ [Πς τεοείνεγ, ἰηδίεδα οὗ {86 νυγῖῖοῦ 
οὗ τμ6 ἰεϊῖεσ. “Τγομίουβ 1 πὶ ϑεπαϊπρ ἴο 
Ερδεβιβ." ΑἈπὰ τΠ158 ἰδ σογίδι ΠΥ Ροϑβϑβίθ]θ. 
ΤγΥοβίοιιβ ἀρροδγβα ἴ0 ἰἰᾶνε θδὸη ἃ ηδῖϊνε οὗ 
βοῇ ρίδοο ἴῃ ῬΧοσοηβααῦ Αϑα (ςῖβ χχ. 4). 
γε πᾶ πὶ τομεῖμεγ ἢ Γ ΤορΡΒΙ πλ5, 4150 
οὗ Αϑία, ἀιῆοηξ ἴμε ραγν ννῆο δοςοιῃηραηϊοά 
δῖ. Ρᾳὺϊ ἤθη ΒῈ ςοπιπιεποθαὰ 15. ἸΟΌΓΠΘΥ 
ἴτοῦλ Νίφεθάοηϊα ἴο εγιιδαίοη. Ηὀ πᾶν, 
Ποννόνοσγ, αν Ὀθοη ἸΘΗ οἡ ἴδε ΨΥ απ δὲ 
ἰ5 ποῖ παπιο νυν ἢ Ττορπίπλιβ, ννῆθη 51, δὶ} 
νγ58 δοοιδοα οὐ Ὀγηρίηρ Οτεεῖκς ἱπῖο ἴπ6 
Τεπρίο (Δεῖβ χχί. 29). Ης ννὰ8 δϑαῖῃ ἢ 
5(. ΡΔι1 αἱ οιπθ αἵ ἢ15 ἢγϑῖ ἱπιργιβοητηθηΐ, 
δηά ννᾶβ5 βοΐ ὈΥ ἢῖπὰὶ ἢ Οποβίπλιβ ἴο (Δο- 
Ιοβϑθ, ἢ τπ6 ςοπιπιοπάαϊτοη {πα ἢδ νν 85 ἃ 
Δι] πιϊπσῖογ δηὰ ἔρον -σοσναηῖ ἴῃ 86 
Ιοτά. Ηὸ νν85 4]5ὺ ςοπιπιϑϑϊοπο, ργοῦδθὶν, 
αἱ ἴῃ6 βδᾶπιθ {{π|6, ἴο ΡῸ ἴο ΕΡΠβι15. Δηα νγᾶ9 
1η6 Ὀεάτοῦ οὗ ἴῃς ἘρΙ5ῖ]Ί5 ἴο Ὀοῖϊῃ [Π656 
ΟΒυγοῆοθ. ὙΒΟΓΟ 5 ἃ ἰγδάπιου ἴπαΐ ἣς Ὀ6- 
σὴς Βίδμορ οὗ (μαϊςθάοη. 

13. Τρε εἰολε ὌΠ οἴοκο, τὸν φαινύλην, 
ΟΥ̓ ὈΘΓΟΥ, ΡΟΓΠάΡ5, φενύλην, ννᾶ5 πιοδῖ ΚΟΥ 
(6 [1,αἴἰη ραπιιΐα, 4 τῆς Κ ΠΡΡΟΙ ρμαγπιθηῖ 
νυ ἢ 1ῃ6 ρργοδοῇ οὗ υυἱηΐογ (ν. 21) ννου]Ἱὰ 
ταᾶκο ἀοϑίγαδ!ο. 11 45, Ποννόυοσ, θόθη ἀοιυδιοὰ 
ἃ5 ΘΑΥΪν ἃ5 ΟΥ̓ γγυβοβίθπι, ννβοῖθου 1ἴῃ6 ννογὰ 
ἄοοβ ποῖ πιεδῇ ἃ Ὀὰρ οὐ᾽ 856, βεγῃδρϑ ἴο Ποὶᾷ 
ἴῃς ὈοΟΚΞΒ5. 

ἐδε δοοζ] ῬΥΟΌΔΟΙΥ ντιθη οἡ ΡΔΡΥγυ5 
ΤΟΙ 5, ἃπά 50 ἀϊδεπρυ πῃοα ἔγοπι “ἴδ ραγοἢ- 
ταθηῖβ." Ψν παῖ ἴῃς ὈοΟΙ8 ΟΥ̓ Ραγομτηθηΐβ ννετα 
ταυβῖ ΓΟΠΊΔΙη ΤΩΟΓΕΙΥ Πςοη]εοΐυγε ; του ἢ ἴῃς 
ἰαϊῖοῦ ἀουθῖ]ες5 σοηΐϊδιποα νυτιπρ. Ρ]δίη 
Ῥαγοπιηθηῖ τπὰϊρῆϊ 6 οὐὈίδιηθὰ δ οπιθ. ἜΒΕΥ 
γὯν ᾶνς Ὀδθη ϑοῖὴε θΟΟΚΒ5 οὗ ΗΟΙΪΥ δετίρίυτε, 
ὙΥΠΙΓἢ [ΟΘΘΡἢ 05 8ΑΥ5 ἡγε γα ἰπϑοτὶ θα οἡ ράσο ἢ- 
τη. Τδο ργεραγοὰ Ἰθδῖβοσ, μοννουοσ, οὐ 
Μ ΒΊΟΝ ἴῃς δαογοὰ θοοῖβ νγεσα το ἴοσ [86 
0.56 οὗὨ [86 ϑυπάροψιιθβ δά {πὸ Βιαὶγ οὔ οὔα 
8ἰάἀδ ργεβεγνϑά, 

Νοιδίης ἰ5 Κποννῃ οὐ σδγριιβ; Ὀυΐ [ἴ τλδῪ ὃ6 
ἰπξογγοα ἔγοτῃ 1815 ρβαϑϑᾶρὸ {πδῖ δῖ, Ραιὶ μλὰ 
Ὀδεη ἰδίου δὲ Τ τοδ5. 

14. 4Ἔ|εχαρπάεγ δε εορρῥεγαπι δ. Βεῖῖοῦ ροτ- 
Πᾶρ5 “"ἴΠ6 δπ ἢ," 25 ἴπε6 ννοσγά χαλκεύς νγὰ5 
ιι564 ποηθγ δ! γ. [{ {Π15 ΑἸοχδηάοσ ἰ5 ἴδὲ 
54 ΠῚ6 Ὁ] Πἰπὶ ννῆο 15 τπιοπιὶοηθά ἰη τ ΤΊσ,.}. 20, 
νν θογο πὸ ἰ5 οσοιιρὶοὰ ἢ Ηγτημθηςιιβ, ἢς ν 85 
Δῃ Βογοῖίς δηὰ ῬγοῦδΥ δὴ ἢθγθῖοδὶ ἰοδοθοῦ 
(2 Τίμα. ἰϊ. 17,18), 85 ΜΜ6]] ἃ5 ἃ βεγβοηδὶ ορρο- 
ηρηῖ οὗ 851. Ραυ!. 

ἐδξε 1ογάα γεαυαγά ῥί»ι.) ῬτοΟΌΔΟΙΥ, 89 
Ἰοτὰ ὙψΠῚ] τοψασὰ δἰ. [ἴ 5 ἀουδί} 
ὙΠ ῖθοΥ τὴς τοδάϊηρ ἰ5 πὸ ορίδτϊνο, ἀποδώῃ, ΟΥ 
το ξυΐυγο ἱπαϊποδῖινο, ἀποδώσει. ὍΤῆδ ἰδῖζοσ 
Πᾶ5 ἴπε βσυρρογίὶ οἵ ἴπῸ θεβί δηά εαγεϑὶ Ν155.. 
Ὀυῖ ΑΥ δὸ ᾿ἰ40]6 ἴο ἴ86 βιιδριοίοη οὐ δείηρ βυὺ- 
διἰτυϊοῖ ἔοΥ ἀοςοίτγιηδὶ γοαϑοηβ ἴο ἀνοϊὰ ἴῃς Δρ- 
Ροάγδησθ οὗ δὴ Ὀποβαγιδθϊὶα ῥγάγοῦ. Τῆς 
[ΟΓΊΠΕΥ ἰ5 ἴῃ τοδάϊηρς οὗ ἴπ6 στϑαΐῖ πιδίοτν οὗ 
Ἰλῖεγῦ Μ55 δηά νογϑίοῃβ.0 Τῆς ἔπῖυγε 56 εῖΠ5 
οη ἴδε ψῃοῖὶὸ ἴῃ δοθί βσυρροτγῖεα ; δυῖ ἴπὸ 
ορίδεϊινθ, ἃ5. 1ἴπΠ οἷ νεγβίοῃ, ννου]ά ποῖ Ὀ6 ἴδ 
ἜΧργθϑϑίοῃ ΟὐὨἨ ρϑυβοῃδὶ δηλ ϑΥ, Ὀαΐϊ οὗ Ζοαὶ 
ἴοσ τὸ τὰῖῃμ. ΟΥὙ τ (ογ. χνὶ. 21, 22; Οἱ. 
ν. 12. ὙΠῸ Αροβίϊε 5 δεγσοπαὶ ἴςο! ηρ5 Ἀρρθαγ 
ἴῃ ὑοῦ. τό. 

16. “1οο «υἱἱ νις.1 διοοά ἐογνναγά ψ ἢ 
ἴμ6 ἴο α59|5ῖ πὸ ΌΥ δάνοοδου οὐ δάν)ος. 
ΤΠ “ἢγϑῖ ἀπϑννογ" Πᾶ5 Ὀεδη βιιρροβοά ἴο 

τθδη, 1. Τῆς ἀοσίδηςο πιδάδ δα σδαγοα, ἀςῖβ 
Χχν. 17 564., ν» (ἢ ἰ5 ἴῃ πὸ Βὶγπεϑῖ ἄθστοθ 1Πγ- 
φγοόδαῦϊο. 2. Τδε ἀοίξηςε δ μάδά ἴο ἴῃ ῬΏ]]. 1. 
7, ἀυγίηρ ἴῃς. Αροβίϊε 5 ἤγϑί ἱπιργιβοητηθηΐ αἵ 
Κοπιο: δἵ ν ] ἢ τἰπι6, πονγενεγ, 1 ἸΠΔΟΤΉΥ ννὰ5 

ΤΟ ΟΌΔΟΙΥ ἢ Ὠἰπι, ἀπά ψου]ά ποῖ τοαυΐγε πὲ 
ἰηζογιιδίίοη ἤογὸ ρίνοη 3. Δ ἀεέθηςς πηδάὸ δἵ 
Ἐρἤόβιιβ, αἱ νι σῇ ΑἸεχαπάογ μα " νη ῃβιουά 
ἢἰ5 νογάβ.᾽ Βυῖ ΑἸεχδπάθγ ἈρρθΑΓΒ γαῖ ΠῚ 8 
Δῃ Πογαῖιςαὶ ἴθασπεῦ ΤΠΔῃ 85 Δῃ δοσιιβεῦ οὗ 
Ρυῦ ς ῥγοβεσυΐογ; δηᾶά ἴθεγε 5 πὸ Ὠἰηΐ εἶθ 



Υ, 17---20.} 

17 Νοιν τ Ἴηβιαπάϊηρ τὲ [Ιοτγὰ 
βῖοοά ψ π|ε, ἂπὰ ϑιγεπριπεηδὰ 
τὴ ; ἴῃδι ΌὉΥ πι6 (6 ργεδοῆϊηρ τπαρῃῖ 
δε ἔν Κποννη, δηά ἐῤαὶ 411 τε 
(ὐεμτ 68 παῖρης ἤδᾶγ: ἂἀπὰ 1 ννᾶ5 ἀ6- 
᾿νεγεά ουῦ οὗ ἴπδ πιοιῖὴ οὗ τῆς ]Ἰολ. 

18 Απά τῆς [],οτὰ 5}4}} ἀδ] νοῦ πα 
ἔτοπη δνεΎΥ εν] ὑνογκ, ἀηὰ νν}}} ρτα- 

ἡ ΒΕΓα οὗ ΔΗΥ͂ πργ ϑοημηθηῖ ΟΥἉ [71] δἴ ΕΡΠΘϑι8. 
ΤὨΙ5 Ἔχρ αηδίίοη ϑθθηβ ἀϊι6 ΟὨΪΥ ἴο ἃ ἀ65:γα 
ἴο σοηπεοῖ (Π|5 νοῦβο ἢ ἴῃς ογοζοιηρ 4. 
Α φῬγονίοιιβ ἀδίδεπος δ Κοπὶθ ἀυσγηρ 5 ὑτγα- 
86ηΐ ἱπιργιβοησηθηΐῖ νυν σοίεγοηος ἴο ΔηΟΙΠΟΓ 
ΜΏΟἢ ννᾶ5 ἱπροηάϊηρ ΟΥ ἐχρεοῖϊεα. [{ (ῃς 
νογὰβ Δ δε ἴδίκθη τΘΟΒΠΙΟΔΠΥ, {πὸ “ ἢγϑὶ 
ἀείδηςο " τρῆῖς Ὀ6 οἡ ἴδε ἢγβί βϑδγαρ, ΟΥ 
““ἃςῖο ρῥσίπηᾶ,᾽ δῖεσ ψῃῖςῃ, ΙΓ τῆς Ἰυάρα νγὰϑ 
ποῖ 584{|5Π 644, οδῖλθ δὴ δη]οιγημηεηΐῖ, ὁ’ 8Δ1- 
Ρ]αῖο." ὍΤῆα δοουβοά ννεγα 504} } Ὁ 455ϑοὰ 
δῖ τῃοῖγ {σ4] Όγ δὴ δάἀνοςαῖθ ννῇο ρᾶνε δάν!ςθ, 
Δηὰ δὴ ““ογδίοσ᾿ ΟΥ̓ “ Ῥδίγοῃιβ " 0 πιδάθ 
ἴδε ΒΡΘΘΟΝ ἴογ ἢ15 οἰἰϊεηῖ. Νόοῆς βιςἢ 5ἱοοά 
ψ ἢ Ρδαὰ]. Βιυῖ Βα ννὰ8 ἠοΐ δίοῃβ : ἴῃε {π|δὰ 
ὈΘΙΙΟΥΘΓ ὭΘΥΘΓ 15 4]ΟΠ6. 

17. εἰγεησίρεπεά »ι..ἢ ῬοΥυθδρ5. “"Βυρρ θὰ 
τὰς ψΠ Ἰηνναγὰ βδἴσοηρτη," ἐνεδυνάμωσέ με. 

ἐδαΐ... ἐῤὲγεσοβίη τεῖφιῥι δέ μιν ἐποςυ». 
Ἀδίδοσ, “τῆδῖ ἴδ ργοδοῃίηρ, ἴΠ6 ργοςϊδηγδίίοη 
οὗ ἴῃς Οο5ρεὶ, ταῖς θὲ ΖῈ11Υ Ροσζοσπϑὰ." 
1{ιὴ6 ““Πγβῖ δῆϑνυοσ," ἰῇ ν. 16, ἰ5 υηπδογϑϊοοά 
οὗ ἢϊ5 ἀείδηςε δί αϑᾶγοα, οὕ δῖ ἄοπιε ἀυγίης 
δι 18 ἤγϑί ᾿πηρυϑοπηεηΐῖ, ΟΥ αἴ Ερἤδϑβιιβ, ἴμ 656 
ἵνογά5 ννου]ὰ πρὶν (πδῖ ἴπ6 ᾿μογάὰ τλυ5 ργα- 
βεινεα πὶ ἴῃ οὐάθγ τηδὶ ἢ τπηϊρῃϊ Τσοχηρίεῖα 
ἢ]5 πιϊβϑίοη ἴο ἴπθὸ ΟδΏ 165: 4 5δθῆϑθ ψ Β οἢ 
᾿νουἹὰ ποῖ 6 ςοποιϑδίθης νὰ ἴ86 οἰγουτα- 
βίδῃςθϑβ οὗ δ5 ἰαδὲ ἱπιρσιβοπηηθηΐ, δηα ἢ15 ροῖ- 
ϑιιδβίοη {μὲ {πὸ Ἐπλὸ οὗ δ5 ἀδραγίυσγε ννᾶβ δἱ 
Βαπά. Βυῖ, οὐ {μ6 οἴεὺ Βδηά, ἴο ργοςϊδαὶπὶ 
ἴῃ Οὐοβρεὶ ἰπ {815, ἢ15 1αϑδῖ {Ὑἰα], ᾿η 1ῃ 6 τηεῖτος 
0115 οἵ ἴδε ννοτ]ά, ἴῃ 115 σου τίβ οὗ Ἰυπῦςο δηΐ 

ὉΓΘ 1ἴ5 ὨΙρῃοδί τλᾶρϑίγαῖθβ, ννᾶ5, ἰη ἔδςῖ, [ἢ 6 
0} ροσίοστηδηςς δηά σοϊηρίείίοη οὗ [Π6 πηΐϑ5- 
βίοῃ οὗ πἰπὶ ννο νν88 ἃ “' σῆοϑβϑθῃ γ6556] ἴο Ῥθαγ 
[6 παηιὲ οὗ Ὁ γιϑδὲ Ὀεΐοσε ἴῃ6 Οδῃ}}68 δηὰ 
ἰηρ5,᾽ Αςῖϑ ἰχ. 15. 

ομί ΟἹ ἐδ γ»ιομδ 9 ἐδὲ ἰοπμ] ΤῊΪ5 ννᾶ8 50 
γον γ Ια] 84Ππ Ὄχργεβϑϑίοῃ δῆοηρ [|δνν5 [ῸΓ 
ΔΩΥ͂ Βτοαῖ δηά ἱπηπιπεηΐ ἀδηρεσ, παῖ ἰἴ 15 υη- 
ὨΟΟΟΘΒΑΤΥ ἴο Πηά ἴῃ [ἴ δι} δ υϑίοη ἴο ΝΟΤΙΟ, ΟΥ̓ 
ἴο Ηε]108 εϑάγοπυβ βοπὶ Νότο ἰοῖ ψ ΠᾺ 
ΘΧΕΓΔΟΓΟΙΠΑΓΥ ροννοβ ἴῃ [ΑἸΥ ἢ] 6 ΠΟ ν 85 ἰἢ 
Οτθοςθ, ΟΥὁἩ ἴο ἴ86 ῥγίησιραὶ δοσυβοῦ δὲ ἴΠ6 
ἈΡοβί θ᾽ 5 {Ὑ14], Οσ ἴο {πε ἀδν]. (Οἔ, Ρ8. χχὶ, 
13, 21, ΧΧΧΥ. 17, ἵν]}. 4. 

18. “4πώ41δὲ Ζιογά. Τδο Τοτὰ: “δηὰ᾽" ἰ5 
ὙΔητης ἰὴ 186 δεῖ Μ58. 

ἔυε) εὖ! «υογἃ.}] Νοῖ Πογὸ “ἔγοιῃ ἴῃ," 

11. ΤΙΜΟΤΗΥ. ΙΝ. 

86Γν6 δ πηἴο ἢ]5 ἤδάνεηὶγ Κιηράομῃι : 
ἴο ΨΠομλ ἐέ βίου ἔογ ὄνεσ δηὰ ὄνεῖ. 
Αἰηεη. 

Ι9 ϑαΐιῖτε Ργίϑδοα δπά Αφυ!], δπά 
τῆς Πουξβεθοϊ]ά οὗ Ομπεβιρθουυβ. 

20 Εγαβῖυβ δϑοάς δὲ (ὐογίπιῃ : δυῖ 
Ὑτορπβίπιιιβ ἢανε 1 ἰεῖς αὐ ΝΜΠδταμα 
β|.Κ. 

δυΐ “ἔτοπι 4}} 1Π6 6Υν}}5 νυ Βις ἢ [6 ἀδν}] ΟΥ πιδη 
ὑνοσκοῖῃ δραὶπϑί της,᾿" 50 {παῖ {ΠΟΥ 5}4}} ἀο πο 
ΤΟΔ] ΟΥ̓ 145{1πρ Βαττη. [{ ἰ5 ἔα "π᾿ 5 Δρρ οδτοη οὗ 
[86 ρεςτίοη, “ ἀδἰΐνοσ 1.5 ἔγοπι δ}, ἴῃ νυ Ὡς ἢ 
ἴα βαπ)ὸ Οτεοκ ννογάβ ὁσουζ, ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ 
τοῦ πονηροῦ. 80 ἴεζγα, ῥύσεταί με ὁ Κύριος 
ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ. 

«υἱδ] βγειογαε »ιὸ τοι0.1] 1.2.“ νΠ]}} Ὀτίηρ τὰ 
βαΐθ ἱπῖο." Ὅ]5 5 ηοΐῖ ἴῃς ἐχργοϑϑίοη οὗ ἴ 6 
ΑΡΟΚΕΪο᾽ 5 Ὀε] θῇ τπδῖ μ6 νν}}} θὲ ἀς]νεγεὰ ἔτοπι 
ἴῃς Ἀοπίδη σοιτῖβ δηά ἔτοσλ ἀφδίῃ, δυῖ [μα 
ες ΝΟ μαὰ 5Ξανβὰ ἢϊπὶ ἔγοτῃ [πὸ 6556. ἀδηρευ, 
ννου]ὰ σαν πῖπὶ Βγουρῇ αὐ ον}}, ἐνθη ἴο [86 
ςοιηρ δίῃ οὗ ΠΪ5 βϑαϊνδίίοη ἴῃ Βεάνθῃ. 

ἐο «υῤονὶ δε σίου.) ἸἘδ9 κίογσγ. [{{{8ὸ Ὀ6- 
δἰπηϊηρ οὗ [815 γεῦβθ 15 ἃ γοῃλ πίβοθηςο οὗ [ἢ 6 
μοτὰ 5 ῬΥΔΥΘΥ͂, ᾿ξ 5εῈ6ΠῚ8 ποῖ ἱηρτοῦδῦ]α {πᾶ 
(Π15 δου ρύοη οὗ ῥργαΐϊβε 158 50 αἷβο; ἴἢ ψϑῖς ἢ 
οἂϑε ἴΠ6 ἀΟΧΟΪΟΡῪ πιιδὲ πᾶνε ὕοοη δαάεά ἴῃ 
ΨΕΓΥ ΘΑΤΙΥ {ἰπ|65 ἴο [6 ρθη 5 οἵ (πδἴ ᾿ΓΑΥΘΓ. 
866 οἡ Μεαῖίῖϊ. νὶἱ. 13. [{|5 ἴο Ὀὲ ορϑοσγνθά, μον- 
ἐνεγ, (Πδΐ [μ6 δϑουιρίοη 15 δόγε ἴο (ἢ γϑῖ. 

10. ΕοΓ Ῥγίβοδ, οσύ Ῥυίϑοὶ δ, ἀπά Ααιυ1] οὗ 
Ῥοπῖίιιβ, 886 οὔ Αοςῖβ χνυ[δ. 2: δπὰ ἔογ (6 
Πουϑομοϊά οὗ ΟὨοβίρθοσιιϑ, δε6α οὔ 2 Τίη. 
ἱ. τό. 

20. Ἐγασίμς αδοάφ αὐ Οογὶμθ.1 ΜΝ Βϊςἢ 
νν5 ἢ]5 δοιηθ, ᾿ἢ 1815 Εγαβῖυβ ννὰβ [6 5: ΠὶῸ 
ἢ [86 σαι θογΪδη ΟΥ̓ ΓΓδάβισοσ (οοπο- 
ἴῺι1.5) οὗ ἴῃς ΟἿ ννῇοβδα βαϊυϊδϊίοη 51. Ρδυ] 
δεπάς ἔγοπὶ (όυητ ἴο ἴπὸ Ἀοσμδη ΟΜ γί ϑ 48, 
(Ά οπι. χυϊ. 22.) ὙὝ Πογο ννᾶ58 οπὸ Εταβῖιϑ 
δῖ. Ρδ0} δ Ερδδϑυβ (Αςῖβ χῖχ. 22), ποτ Βὸ 
βεηΐ ἴβοποα ἢ ΤΙΠπΙοΙΏΥ ἰηῖο Μαοεάδηϊδ. 
ΝΥ Βεῖδοσ [18 νγᾶ8 ἴῃς 54Π16 Ῥβεΐβοη 15 υἢ- 
οογίδίη. 

ὁμί Ἱγοῤῥίνμα ῥαυε 1 2) αὐ Μεοεη σἰοξ.] 
Βδίμποσ, 1 1ο7: δὲ Ποῖα δ. Μιι]οΐυπι 15 Ὧη 
ΟΥΣΟΥ, ΡῬΟΓΒΔΡΘ ἃ πιϑσργίηϊ. [1 15 νεγὺ αἰβιςυϊα 
ἴο ΘΌΡΡοΘΕε ΔηΥ͂ ροϊπξ ἰπ 8:1. Ῥδι}}}5 Ῥσγευΐοιιβ 
ΒΙΒΙΟΣΥ δ ννϊςἢ δα σουϊὰ πᾶν ἰεῆ Τ σορἢ!- 
τὴ δὲ Μιϊεΐυς, ὀχοθρίηρ οὔ ἴῃ δϑϑυχηρίοῃ 
οὗ ἃ βεςοηάᾶ ᾿πιρηϑοητηεηΐ δ οπιο, δπά ἃ 
υἱϑῖῖ ἴο Μιϊεῖιβ οὐ 15 πε ρῃθοισῃοοά ἰη ἴῃ 6 
ἰηΐογναὶ δεοΐνψεοῃ ἴῇ6 ἴο ἱπηργ ϑοηπΊθη8 
ὙΤτΟΡΒΙΠλ115 ννγᾶ8 δὴ Ερμοϑίδη (Αοῖβ χχὶ. 29). 
δῖ. Ρδ} πιΔΥ πανὸ δ] ἀ6ἀ ἤοτε ἴο ἢ15 11 η658, 
Ιεϑσὲ ἴἴ δῃουϊὰ δὲ ἰηξεττεά, ἔγοπι σν. 1ο, 11, 
[Παϊ με ἴοο δά ἀεδβογίθα ἢίμι. 

ΕοΥ Ττορῃηυβ 566 Αςῖβ ΧΧ. 4. 
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21 )ο τὴγ ἀπρεποε το σοπιε δ6- 
ἔοτε ψίητεσ, Εὐδυ]5 ρτεείει ἢ τες, 
δηά Ρυάεπβ5, δηά [1 1πι5.) ἀπά ΟἸΔμάϊ, 
δηά 1} της Ὀγεΐῆτγεη. 

22 Τῆε []Ιογτὰ |6βθι5 Ομ γίϑε ὁὲ 

21. δεΐόγε «υἱπίεγ.] ὙΝΉΏΘη ἔγάνεὶπηρ νου 
Ὅς ἀδηρότγοιιβ οὐ αἰ οι, 

Επδείων 15 πιεηπποπθα ἤδγα οηΪγ. [ἴ 45 θθθη 
τβουρῃξζ ροβϑῦϊ παῖ βωάφης τῇδ ὃὉ6 (Πὸ 
ἔἰθηά οὗ ἴῃς ροοὲ Μαγίίδὶ, ννῆοβθε πΊ4Γ- 
τίᾶρο νὰ ΟἰἸδιιάϊα, 4 ἰογοῖϊρη ἰδάγ, πε 
σοἰοθγαῖοβ ἴῃ ΕΡρίμταπι νι. 110. ἵν., Βῃρροβὶπρ 
ταῖ οἵδε ΘρΙ κΓΑπὶ5 ννῃϊς ἢ ἅγὸ ποῖ ἔδνοισ- 
ΔὺΪ6 ἴο ἴθ πιοσὰὶ σμαγδεῖογ οὗ Ρυάεηβ νν γα 
νυτιτοη Ὀοίογε ἢϊ5 σοηνογϑίοη. Απ ηβογσὶρ- 
ἴοη ἔουπὰ «[ (ΟἸςδΠοβίοσ πηθηϊίοηβ ἃ 511ε 
εἰνθη ὉΥῪ οὔθ ῬΡυάεηβ ἴογ ἃ ἴεπιρὶε δι: 
ὑπάον ἴπ6 βαποίίΐοη οἵ ἃ Βγί [5 Κιηρ, ΟἸδυάϊιι8 
Οορίάαθηιι ; ἀπά ἰἴ 45 Ὀθθη σοη]οςστιγροά [Πα 
(5 ννᾶ5 [ῆ6 54π|6ὸ Ριιάδθηβ 0 ννᾶ5 ἃ σβεηΐι - 
τίοη ἰη [Π6 ΔΓΓΑΥ, Δη4 νΠῸ ΤΊΔΥ ἢᾶνὸ πλδυτι οἷ 
{πὸ ἀδιυρδῖογ οὗ (οριάμθηι5, ννἤοθθ ΠΑΠῚ6 
νου] σοηθεαυθΓΥ μάνα θεθη ΟἸδιάϊα. ΤῊΘ 

11. ΤΙΜΟΤΗ͂Υ. ΡΝ. [ν. 21--.22. 

ὑν ἢ ΤΥ δριτιῖ. 
Απιορη. 

4 ΤΠε Ξοςοπὰ οὐ απο ΤΙχχοΐδεις, ογάδιποὰ 
(ῃς ἢγϑιὶ ὈΙβῆορ οἵ ἴῃς στοῦ οὗ (πε ἘρΠἢε- 
οἰδηβ, ννὰς τ τοη ἔτοὰ Εοπις, πο Ῥδὺ] 
νγ85 Ὀγοῦρῃΐ Ὀείοσε Νεσο ἴδε ϑεςοῃὰ ἴντης. 

ὕταος ες ψ ἢ γου. 

Οἰδυάῆα Αυῆηα οὗ Μαγίίαὶ γνῶ ἃ Βγίϊοη 
(ΧΙ. 53), ἃπὰ ΤΔΔΥ πάνθ Γεςεῖνοαά ἴῃς πᾶπις οὗ 
Βυβπα Ποπ Ῥοιηροηϊα, ἴπεὸ νε οἵ Αὐυ]ι5 
ΡΙΔυῦιι5, σοπυπιηον ἴῃ Βγιζαίη, νῆΟ ν᾽ 88 
ςοπηεοίϊεα νἢ τδ6 ἈυΠ ἌΠΪ, δπὰ νῖᾶ8 
δοσιιδοὰ οὗ πο]άϊηρ ἰογεῖρη 5 ρογϑιοη5. Α1} 
[Π15, Ποννουεῦ, 5 ΥΘΥῪ υπηςεγίδίη. 

Γη05 15 ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἴῃ 6 βδατης Κὶ οπιᾶῃ (ἢ γὶ5- 
ἴδη ὴοῸ Ὀεσαπὶς ἴπμο ἢγεϊ Βίβῃορ οὗ ἴδε 
ΘΙ γοὶ ἴπογο, δοςογαάϊπρ ἴο γοπσεβ δ". 3, ἀπά 
Εαδοῦ 5, 11. 2. 

42. ΤῊ οα]υϊδίίοη 15 ᾿ννοίο]ά : ἰο ΤΙπιοίῆν 
απαὰ ἴο ἢἰβ ἤοςκ. “ὍΣ Ἰιογὰ |εϑιι5 (μγϑῖ 
Ὀ6ὲ ἢ ΤΥ ϑρὶπῖ. Οτάος ὃῈ ΨΠῸ γοὺ" 
(4}1). 

ΤΠἼΟ βιθδοογιρίίοη, [που ἢ ἰπ τἢ]15 ᾿πδῖδπου 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ ςοττεςῖ, Π85 πο δι ΒοΓ Υ͂. 



ΤῊΕ ΕΡΙΘΤΙΕ ΟΕ ΡΑΌΙ, ΤῸ 

1 ἣὖὺυ" 

Γ(ΗΑΡΤΕΚ 1. 

Ὁ» τυλαΐ ἐπα 7 τας ἰὲ ἐπ γε. 6 
στο ἐάφν ἰλαΐ αγε ἰο δὲ εὐστόμ τμἴρμῖείεῦς 
οερλ ἰο δὲ φμαῥβΠμε. τι 72: νιοφλς οὐ εὐ 
ζεαελό;: ἰο ἐδ εἰοῤῥεα 12 απαὶ τυλαΐ πιαη. 67 
97 »ερρ ἐἀφὺ δε. 

ΑΌὶ,, 4 βεγνδηῖ οὗ (σοά, δηά δὴ 
Δροϑβῖὶε οἵ [εβϑ5 (γίβε, δοςογά- 

ἴηρ; ἴο τῆς (ἢ οὐ (ὐοάΐβ εἰεςῖ, δπά 
τῆς δοεκπον ]εάρίηρ οὗ τπ6 τγυατῃ νῃ]ςἢ 
ἰδ Δῖεγ ροα]η 688 ; 

ΟΗΑΡ. 1. 1-. Ααἀάγεϑβϑ δηά βαϊυϊδίϊοη. 

1. ῥαμὶ, α «“εγυαπὲ 97 Οοά.1] ΤῊς οΠὶΥ ρἷδος 
ἴῃ ψὩϊσἢ ἴΠ6 Αροϑβίϊε υδὲ5 [ἢ]5 ἀδβιρῃδίίοη, 
ὙΠΙΟἢ 5 ΤΠΟγοίογα νΟΓΥ ὑπ] 1 ΚΟ ὶγ ἴο μᾶνο Ὀδθη 
δάορίοα ΌΥ 4 ἔογβεσ οὐ ἱπηδΐογ. 

αεεογάδην 1ο ἐδὲ Καὶ φ" Οοδ᾽ εἶδε! ἈδίΒοσ, 
ζ01 {πε δῖ οὗ Οου β οἱθςῖ : τῆ6 ἢ οἵ σου 8 
σἤοϑθη ΟΠ68, νεῖ. Γ σοηνογίεα 85 γεῖ ΟΥ ποῖ, 
ν)͵2ὰ8 τὰς οὐ]εςὶ δπὰ δηὰ ἔοσγ ψῖς ἢ δι} ννᾶ8 
δοηΐ. 

αηδ ἰδὲ σεξηοαυϊεά σὶην 977 ἐδό ἐγὼ «υδίεὐ 
ὁ, αὔὲνρ γοάδ[ηε.ἢ Ἐδῖδεγ, δπὰ ἐδ 9 ζ7.}]] 
Κηυον)]θὰμρο οὗ ἴδ9 ἴσυϊδ ψΔῖοδ ἰδ ἐδ 
Δοοοχάδηοθ ΣΌΣ ρσοὰ]ἑ 988, ΟΥ, 458 50ΠῚ6 
ῬΤείεσ, “ (οηἀϑ ἰονναγαβ σοά]!η655.᾽ 

Δ. ὀδεΐογε δὲ «υογίά δεφαη. 10. ““θοΐοτο 
[6 οἴογηδλὶ {ΠΠ|65,᾽) 25 2 Ἴ1π|. ἷ. ο, ΙΓ ἢ 566. 
ΤῊΘ Ρῥγόπιῖϑε οὗ δἴεγηδὶ 1 ννγὰ5 ἱποϊι θα ἴῃ 
τῆς οἴογηδὶ ρυγροβο οἵ σού, τποιιρῇ ἰξ νν45 ποῖ 
τουραϊδὰ {Π] δἴτογ ἴπὸ σγεαϊΐοη οὐ πλδῃ ἰῃ {ἰπὶ6 
δηὰ ἴῃ ἴδε νδγίοιϑ ἀἸβρεηβϑαῖοηβ ργγαηϊθα ἴὸ 
πὶ. ΤΠΣ τεηάογίηςρ, “ Ὀεοίογε νογῪ δηςίθηΐ 
Ἐπιε8᾽ (ἐπ. 28 (δίνῃ ρδγαρῆγαθο ἴἴ, “τῆς 
ΤΔΗΥ ἃρ 65 ννῃὶοἢ Πδὰ ρῬαβϑεα οἴποε βαϊναϊίοη 
νγ)48 Ργοπλϑεά "), ἄρρϑδγβ 4 ἀουδίξι!} ἐγϑηϑδ- 
ὕοη οὗ ἴῃε Οτθοκ, 15 ποθ] ]οβϑὶν δὲ νδείδῃςθ 
ψ ἢ 51. Ῥδυ}}5 υϑᾶρο8 ἰη 2 ΤΊΠ,. ᾿.9.. 1 (ον. 1. 
71 Ερῃ. πἴ. 11 δηὰ ρῖνθβ ἃ ἔτἸρὰ 56η96. 

8. “5 ἄμ 11»ι65.} 1.Χἴ, κ δὲθ οὐγη εἰἶπιθ8," 
ἐ.6. ἢ15 οννῇῃ ἜΡΡΟΠεοα Ὀπη68, δηὰᾶ τπογοίογο πὶ 
δῃὰ “ἀυς᾽ Ὀδοδιιθα δρροϊπίθα ὉΥ δίῃ. Οξ. 
1: Τίμ,. ᾿ἰ. 6. 

δὲ: «υογά.}1] [5 Βε͵Ε ἐαυϊγαϊοηξ ἴο, δηά 50δ- 

2 'ἴπ πορε οἔ εἴεγηδὶ [1ξπᾺ, νυ ϊςἢ [0 υ, Ζον. 
(ὐοά, τη σληποῖ [16, ρσγοπιϊβεὰ θε- 
ἔογε τῆς ννοῦ]ά θδρδῃ ; 

4 Βαυῖ Πλῖῃ ἴῃ ἄμε τἰπ|6ὲ8 πιδηϊ- 
[εϑῖεά ἢϊ8 ννογά τπγοιρῃ ρτεδοῃίηρ, 
ννΠ ΙΓ ἢ 15 σοπιηλττεά ππῖο τὴς Το ῖ 
ἱῃρ ἴο τῆς σοπιηιληάτηεης οὗ (ὐοά οὖς 
ϑανίοιγ 

4 Το ΤΊτιιβ, γῖρέ Οὐ 80η δίζεγ 
(ἢῈ σοπχπιοη ἰδ : Ἕὐτᾶςε, τΏΈγογ, 
απᾶά ρεᾶςε, ἔτοπθλ (σοὰ τε ΕΔΙΠεΓ 

βΒῃτυϊεα ἴοσ, [6 ῥγογηϊβα οὗ εἴθγπαὶ [πππ|: 12, 
16 Οοϑροϊ ; ἃ5. πι50.4}}} ἴῃ δῖ. Ραυ]. δεὲ ἐν. 
2 ΟὐοΥ. ἰν. 2; (ὐο].]. 25: τ ὙΠ 655.1}. 11; 2 ΤΊΠΙ. 
1. 9. [εγοπὶθ, Αἰρυδίη, δηὰ βοπὶθ τπιοάθγῃ 
σοϊητηθηΐϊδίογα υὑηἀοτγϑοίδπα τ ρογβοηδὶ Δ οσά, 
[6 βϑοσοπὰ Ῥεγβθοὴ οἵ ἰῃς δεβδϑδεά ΤυΥΪΠΙΥ. 
“ Μαηϊξοϑίθα, [ἢ 15. ἀγρυςεά, σδὴ ὃς βδἱά ΟἹΪΥ 
οὗἉ βουγθτ πη ργεσ-εχίϑζίην. Βυΐῖ (Π6 ΡΓΟΠ 56 
οὗ οἴογηδὶ ἔθ ἐς ςοηδιογοά Ὁγ ἴπὸ Αροβίϊε 45 
Θχἰβείηρ ἴῃ Οοαΐβ σου η56]85 Ὀείοσε [6 ννου]ὰ 
θορμᾶη. [ἴ 18 αἷϑο 84:1, ἴδ (6 νογὺ ἴο 
“ἐχῃφηϊε5ϊ1,᾽ φανερύω, 15 ΒρΘΟΙΔΙΥ ἀρρ Θὰ, απὰ 
δἰπλοϑί σοηβοογδίθα, ἴῃ ϑοτγρίυγε ἴο {Π6 πιΔη1- 
[εβιαιτίοη οὗ ἴδε (σοάμοδά ἴῃ ἴῃς ᾿πσγπαίίοῃ ; 
8ἃ5 1 Τίπι. [1]. τό; 1 Ρεῖ. '. 2ο: 1 [οῇπ 1. 2. 
Βιυῖ τπ6 ννογά 15 ϑϑά ὃγ δῖ. Ρδιιΐ 51}}} οἴὔϊεπεγ 
ἰπ ΟἴΠοΥ σοπποχίοῃβ : εἰ. “ Μακίηρ πιδηϊξεϑὶ 
(ῃ6 βανοὰγ οὗ δ᾽8 κπον]εάρο," 2 ΟΟΥ. 11. 14. 
“ Τηδί τῆς ἰδ οὗ [655 παῖε ς θ6 πηδά δ ΠλΔΠ1- 
οϑϊ ἴῃ οὐὖγ δοάγ".--- πιρξ ὃς πιδάς τηδινοϑί 
ἴῃ ΟἿἿ τηογῖδὶ ἢ δ," 2 Οοσ. ἱν. 10. 11. “ὙΤῆδῖ 
ΟἿΓ σᾶγε σηϊρἢϊ ἀρρθαγ ἢ (||. “ Ὀ6 πιαάδ πιδῃ]- 
ἔεσι ἢ) “ἴῃ γου," 2 Οογ. νἱῖ. 12. ὙΤἼΕ ςοη- 
ποχίοη οὗ (που ρῆϊ ΠΟΓΘ 15 }ιι5ῖ 45 1ἴ 15 1η ΕΡἢ. 
1. ἀπο. Οὐοάΐβ ρυγροβεβ δηὰ ῥργοπι8ε5 οὗ 
ἔταςθ, σοηςοϊνε ἴῃ 5 οδἴογηδὶ Ἴρου Π56]8, 
Δμοτῖο σοποραϊθά πιογὲ οὐ 1655 οπίίγε]γ --- 
ἐἐ χῃγβίεΓΙ65 "---ᾶγὸ ποῦν τηδηϊοσῖθα ; ἀηά ΠΤ Υ 
ΌΥ (πε ἱπβίγιι θη! Υ οὗ ἴῃς ργοδοδίηρ ννῃϊς 
ννᾶβ ᾿οιηπλ τος, ἀπιοὴρ οἴπεγβ, ἴο 51. Ρδυὶ]. 

Οοά ομν ϑαυϊοιγ. ἘΔΙΠΕΓ, ΟἿΣ ΒανὶοῦσΣ 
αοὰ. ϑδεὲεοη τ ΤΊπ|. ἰ. 1. 

4. »πὶπε οαυπ «οπ, 5.71 8εὲ 1 Τίπι. ἱ. 2. 
[ηϑἴοαά οἵὨ “ ἰὴ ἴῃς ὉΠ," νὰ πᾶνε Βεσε “δδεσ, 



ϑ1ο 

δηά τῆς Ι,οτά Ϊε5ὺ5 ΟἸγϑὲ οὐγ 84- 
Υ]ΟΌΓ. 

ς Εογ τῃῖϊ58 σις ἰεβ 1 τῃεε ἴῃ 
(τοῖς, τα τῆου. βὁῃουϊάεδε 8εῖ ἴῃ 
ογάεσ ἴῃς τῆϊηρβ τῇδς δγῈ ΕΜ ΔΩΤΙΏΡ, 
λιιἃ ογάδίη εἰάθιβ ἰῇ δνϑῦγ οἰτγ, 851 
μι: δρροϊπῖοά {πε : 

6 1 δὴν ὃς ὈΪΑπια εβ85, τὴς Πυβδαπά 
οὗ οὔς νγξε, μανίπρ ἔβα] ἙὨΠ]άγοπ 
ποῖ δροιιβεὰ οἵ ποῖ οἵ ὑητγα]γ. 

ἐ.ε. δοςογάϊηρ ἴο “1ῃ6 ςομημηοη δ," (ἢ 6 
[αἴ σοπηηοη ἴο ὑοίῇ, απὰ ἴῃ ἴΐ6 Ὀοηάς οὗ 
ΙΓ ἢ βἰοοά ΤΊζι5᾽5 ἢ]14] σγοϊδι! οηϑ ἢ ἴο 51. 
Ῥαδυ]. ϑοπῖθ ὀχρίδιη “ σοπηπιοη ἴο 4}}] πιθη,᾽ 
ΟΥ̓ “Τοιηπίοη ἴο ΟἜΠΠ|Ὸ δηά [εἐνν," ΤΙΐυ5 θείην 
ἃ Οτεεκ. 

5-9. Ἀδδϑοη ἴοσ ἰοαυίηρς ΤΊ ἰη Ογχεῖς, δὴ ἃ 
4υδιβοδίίοηβ οὗ {πῸ Ῥσεβγίοσβ νυ ποσὰ ἢθ ννᾶ8 
ἴο ογάδιῃ. 

5. Εὸν ἐῤί: αι ἰο 1 1δεεέ ἐπι Ογείε.} Ἐοτγ 
Οτεῖο, (Π6 δουϊπογηπιοβί 15]απά οὗ ἴῃς Οτϑοῖδι 
Ατσοδιροίδσο, 5866 ηοῖς οἡ Αςῖβ ΧΧΥ. 7. ΤΠΟΓΕ 
18 ΠΟ γεεογά οὗ ΔΩΥ͂ νἱϑῖ οὗ 51. Ρδυὶ ἴο Οτεῖς 
Θχοορῦην ἴἢ6 οὔθ ποῦ πδτταῖοα, Ηθ »ηα7 
ἤανὸ βοπὸ ἴδεγτοὸ ΠῸπιὶ ΕΡἤθδυβ οὐ Οὐ ηἢ 
ἀυγίης 16 ρογιοά οὗ ἢϊ5 [ἴδ ἐπιδγαοθὰ ἴῃ 
(ῃ6 Αεἴδ; ὑυῖ ᾿ἴ 15 ἔασγ πῖοσγὸ ρσγοῦδθὶς τμδὲ 
(Πς νἱϑὶϊ τοίεγγοα ἴο ἰῇ ἴδε τοχῖ ἴοοϊκς ρ]δος 
αἴϊογ ἢ15 ἢγϑῖ Ἱπιργὶδοητηθηῖ αἱ Ἀοσθ. ὅ66 
Ιπἰγτοάιυςῖο. ΤὨῖ5. ᾿Ἰδίδηα, δἰ πουρῇ ἕδτμοιι5 
ἴῃ ἴΠ6 πιΥ ΠΟ] ΟΡῪ οὗὁἨ εαγὶγ Οτοεςε, μδά ρἰαγεὰ 
Ο ἥπροτγίαηι ραγί ἰῇ 115 βιιθβθαυοπί ἢΙβίογυ. 

τ δὰ ὕεθη δαάθὰ ἴο ἴῃ6 Κοηδὴ Επηρίῖγε ὉῪ 
Μεῖε]]5 (Β.Ο. 67), δπὰ ννᾶ5 ὑπο ἴῃ ΟΠΘ 
Ργονίπορ ἢ Ογτοπαῖσα οἡ ἴδε ΑΠἤίοσδη σοαρϑί. 
ΎΤΠοτΟ ἅτὸ Ἱπαϊοδί]οη5 οὗ σοηϑιάθγαδὶο [ον ]5ἢ 
δε[{᾿οπιοηῖ5. ἡ ἴΠ15 ἰϑίδηά. ΤΤαςιίιϑ, μά θοά, 
πιθηϊοη8 ΔΠΊΟΠΡ δόνοσγαὶ τΥδάϊοηβ οὗ τἢ6 
οτ βίη οὗἩ τπὸ [ἐνν8, ἴῃαϊ ΠΟῪ σᾶπιὸ ἔγουῃ 
τοῖος; ρεγμᾶρθ Πποπὶ ἃ ςοηξιδίοη Ὀεΐννθθη 
πεῖ δηά τη6 Οπμογείῃϊοα ογ ΟΒογοιἢίπι, νν ο 
ΔΥῸ διυρροβδεά ἴο ἢαᾶνε Ὀεεη ΡῬΠΠΙσ πο πλεσ- 
σΟηΔΓΙ65.. ΤΠ6 ϑδερίυδριης {γαπϑίαῖοθ ἴδ 656 
ΠΔΙ65 ΟΥ̓ Οτεΐδηβ ἴῃ Εοκ. χχν. τς; Ζερῆ. 
ἱϊ. ς, νΏοΓο, ἴοο, ἴῃ συ. ό, ἔοσ. “ βεδ-ορϑεῖ ᾽ 1 
τεδάβ Οτεῖε. ἢ τὴ 'ηΠ Οὐοτγΐγπα, ἃ εἰν οὗ 
Οτοῖο, ἀγὸ δ άρὰ ἴο [ἢ Ἢ Μᾶς. χν. 23. 1ο- 
5ΒΘΡἢ 115 πλοηίοηβ ἴΠ6 [εννβ ἴῃ Οτεῖς ἴῃ οοη- 
ποχίοη ἢ ΑἸοχαηάήου, ἴῃς ρῥγεϊοηάςξα βοὴ οὗ 
Ηεοτοὰ (ως Με}. μά. ιἰ. 7, 8. 1): δῃὰ ΡΏ1ο, 
ἴθ ἴπο τοίση οὗ (δ]ίσιι]α, σρεᾶκα οὗ Ογοῖθ 85 
Ὀείηρ, {κὸ οἵμοῦ ᾿ϑἰδηάβ οὗ (ἢ δ θα! Υγδηθδῃ, 
1} οὗ [|εἐν8. (δεν. αὐ ὁσΖζ.. χχχν!.) Ογοῖαβ 
ΜΈΓ Ἀπιοηρ {πε ἀδνουΐ [εν ννῆῸ ψγετῈ 50- 
ἡουγηίην δἵ [ἐγιιβα]επὶ δ {6 ἀδ  οὗἁ Ρεηϊεςοβῖ, 
ΔΑςῖβ ἢ. τι. ἤδη, οΥ ΟΥ̓ ννΒΟΙΩ, ΑἸ βεϊ δ εΥ 
ν 25 ρἰδηϊθαά οἡ τηΐ5 ἰβἰδηᾷ, 15 4υΐϊϊο πηςογίδίῃ. 
1 οου]ὰ ΒΑΓ Ϊγ Βᾶνα ΡΝ ὃγ 81. Ῥδυ)], 8655 

ΤΙΤΌΟϑθ. 1. [ν. 5--9. 

7 ἔργ ἃ ὈΙΒΠορ πιιϑῖ δ6 ὈΪ]ΔΠΊ6[ε58. 
45 ἴῃς δἴοννατά οἵ (σοά ; ποῖ 56} 
νυ] ]εἀ., ποῖ βδοοη ΔΠΡΤΥ. ποῖ «ρίνοη ἴο ᾿: Τίαι. 3 
νγίπε, πὸ 8ιγίκεσ, ποῖ ρίνεπ τὸ βἰτὴγ ἢ 
Ἰυςτα ; 

8 Βαϊ ἃ ἰονεγ οἵ μοβρι τ] γ. ἃ ἰονεγ 
οἔ 'ροοά πιεη, βοθεγ, 1υϑῖ, μοῖγ, τεπι- 1 Οτ, ἀῖμα 
Ρεγᾶῖε ; 

9 Ηοϊάϊηρ ἔλϑδε τῆς ἔμ 1} ννοτγά 
'λ5 ἣε Βαῖῃ Ὀεθη τΔυρῆϊ, τμαῖ ΠΕ ΠΊΑΥ ζρε 

6 5. ΡΡΟΒ6 5ΟΓῚΘ Υἱϑὶῖ Ῥγεν οι 5 ἴο ἢ15 ἔγϑί 1Π|- 
Ῥγδοηπηθηΐ ἴο γνΠΙΓἢ πο Δ] .8οη ἰ5 πιδάς ἰῃ 
ἴῃ Αςἴ5δ. Βαιυῖ ἴῃ ἴΠαὶ σα56 νγὲ ϑδῃου]ά γδίεσ 
Θχρϑοῖ ἴο ἔπη ϑοόπιὸ πιεπίίοη οὗ “" Βτγοϊδγθῃη ἢ 
πόσο, θη τῃ6 Αροβίϊς ἰουςπεὰ δῖ [86 Εδιγ 
Ἡδνεηθ οὔ ἰδ ΨΑΥ ἴο Ἀοπὶρ, Αςῖβ χχυῖ!. 8. 
ΤΠἼο ἀϊγεοϊ!οηθ ἴῃ [15 Ερι 5ῖ]6 ᾿ηάπςαῖα δῃ ἵτ- 
ΡΕΠΈΟΓΥ ογεαπιϑεὰ Οδυγοῖ, θυῖ ας Ὡς ἢ 
δά Ὀδθῃ :ἢ ὀχιδίθησθ ἰοηρ ἐποικῇ ἴο δάχαξ 
Ἰγγὸρ Ὁ] 65, δηά ἴο Ὀς ἐπάδηγεγεά ὉΥ ἴδϊ]5ε 
[ΘΟ ΠΟ 5. 

δ. «“ῥομίάεσί “6: ἐπ ογάεγ. ἘΛΔΙΠΟΙ 5ῃου άεϑῖ 
ΖΌΣΟΒΟΣΥ 5εῖ ἴῃ ογάεσγ. δῖ. Ρδιὶ δά δρρᾶ- 
ΓΟΠΕΥ σοπιπιεποοά ἴῃς ογρδηϊσαϊίοη οὗ ἴδ6 
Οτεΐδη Οδυζγοῇ, δηὰ μαά ἰεῆ Τιΐίυβ ἴο οοτῃ- 
Ρἰεοῖς τι. 

Θ. ἐῤε ῥδισδαπά 977 οπε «υἱ7ξ.} δεε οὐ τ ΤΊπι. 
111. 2. 

ῥαυΐης Κα δζμ εδιϊάγεη.] Ἀλῖμον οπἑ]ᾶτϑα 
ὙΠῸ 810 Βο]ἑονοσδ, δΔηὰ ἱπογοίοσο δ πιϑοϊξ, 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ, ποῖ ἃ γεσεπῖ ργοβεϊνῖε. ὅεθ 1 ΤΊΠ.. 
1. 6. Αη ἱηάϊοδίίοη, ρογμᾶρβ, ἴπαῖ ΓΟ γί5- 
ἘΙΔΏΜΥ δὰ Ὀδεη ρἰδηϊοὰ ἴογ βδοῖπθ {ἰπ|6 ἰη 
Οτεῖο. 

γίο  Ῥτιοδίραογ. Ὑῃὸ νογάὰ ἱποϊυ ες 
(86 ποίϊοηβ οὗ οχίγαναρδηςς δηὰ οὗ ἱπά υ]σοπος 
ἴῃ υἱοΐοιιθ Ρ] θά σι ΓΘ. 

ογ μπιγμἶγ.) Ἐοτ ἴῆς σεάβοη οὗ [15 τεαυΐγε- 
τηθηΐ 566 χ ΤΊΠ). 1. ς. 

7. ἔογ α ὀίεδοβ.) ὅ8εὲε6 οἡ 1 Τίμ. |ἰϊ. 1. 
ΕΡῬΙβοορυ8, ΟΥ̓Έβεοσ, 15 υ56 64 ἴῃ [Π]5 ςβϑ6 ψ ἢ 
ῬΤΟΡΓΙΕΙγυ, 85 [πε σΥποηγπὶ οὗ ῬγεβΟγίογ, Ἰηϑεδά 
οὗ ΕἸάοδσ ἴἢ νϑυ. 5, Ὀδοδυβο [6 ἀϊδοδάγρο οὗ [π 6 
οἴποε 5 Βοῦα [86 ῥγοηῃλίποηξ θᾶ. Ης νψ8ο 
ΟΥ̓ΕΣΙΟΟΚΒ ΟἴΟΙ5 οὐραῖ ἴο ὃὈς “ δΙδηλεὶςββ," 
μανυὴρ πὸ οἴδγρε ὑσουγῆς δεαίηϑί ἢϊπὶ, 85 
Οοά 5 κἰεννασγα, 

8. α ἰουεν 97 χοοά »ιεη. ἘΔΙΒΟΥ ἃ ἸΟΥ͂ΦΡ 
οΥ κοοᾶ: Ὀοΐ οὗ ννιβδῖ 15 ροοά δηὰ οἵ ἴδοβἊ 
ννῦο ἃῖὸ ροοά. 

9. α:! ῥὲ ῥαΐδ δέξῃ αμς δ,.} 11ἴ., “ δεςογά- 
ἴηξ ἴο {πε (εδο μη, Ὁ ὙνΠΙΟἢ ΠΙΔΥῪ ΕἸ ΕΤ πλθδῃ, 
848 ἴῃ πε ἴοχί, “ Δοςοτϊῃς ἴο {86 ἐοϑο ΐπε 
Ὡς ἢ ἢ [85 τερεϊνοα, " ΟΥ̓, ἃ5 ἴῃ ἴῃς τηδγρίη, 
“ἴῃ ἢ]5 Τολομιηρ." Τ Ὧ6 [ὈΓΠΊΘΓ 5δῆ56 5ΘΟΓης5 
Ῥτείεγδυϊθ. [1 ψουϊὰ Ὀε δἰπιοδὶ ἰδιποϊορίοδὶ 



Υ. 1ο---ἰ6.} 

δὲ 0]. ὉγῪ βουπά ἀοςιτίπε οι ἴο 
Οχῃοτῖ ἀπά ἴο σοηνίηςς ἴδε ρδίη- 
ΒΥ ΘΓ. 

ΙΟ Εογ τῇεγε ἃγΓα ΠΊΔΠΥ͂ ἀηγα γ ἂδπά 
ναίῃ τἌἸΚεῖβ ἀπά ἀεοείνεγβ, δρεςῖλ}} Υ 
{Π6Υ οὗ τῇς οἸγοι ΠΟΙ 5106 : 

11 Ώωοβε πιουῖἢϑ πιιβῖ δε βῖορρεά, 
νγῆο βδυῦνεγί γῃ οἷς ἤουβ65, τεδοῆϊηρ 
τπηρ8 ΠΟ ΓΠῸῪῚ οὐρῃς ποῖ, ἔογ 
ΔΙΤΩγ Ἰμογε᾿ 5 βᾶΚα. 

12 πε οἔὗ {Βεπηβεΐνεϑβ, ευέη ἃ ρτο- 
ρῃεῖ οὗ τῃεὶγ ον, 844. Τῆς (ὑτε- 
[1ΔΠ8 αγέ ΑἰΙννΑΥ [12.8.) εν}] θεδϑῖβ, δίονν 
Ὁ6|11ε8. 

12 ΤῊΪ5 νυ ῖΠε88 18 ἴτας. ὌΝ ετε- 

ἴο 54Υ [πὶ ὈΥ͂ Ποϊάϊην ἕβϑί (ῃε ΜΠ] πγογὰ 
ἴῃ 5 ἰϑδοῃίηψ, πὸ νν}}} Ὀ6 48δ]6 ἴο Ἔἐχμοτί ὉΥ͂ 
βουηὰ ἀοςίτιπο. [ἴ 15 θδοδιυβ ἢ μοϊάβ [αϑὶ 
1ῃ6 54π|ὸ τοδοβίηρ ψῃιοἢ πὸ Πᾶ5 Ὠἰπιβο] Γὸ- 
ςεἰνοά, [παῖ ἢ ψν}}} ἢᾶνθ 0} ΠΥ δοῖἢ ἴο ἐχμοτῖ 
Ὀ6] ον γα ἴῃ 186 βδουηά ἀοείτγιης, δπὰ ἴο σοη- 
ἔυϊο [6 ραϊηθΑΥ ΓΒ. 

1ο-τό. Ομδγαοῖεσ οἵ (86 ἔαϊϑδε ἴοδοῆοσβ 
ψΒοὰ ΤΊϊυ5. ννουϊὰ ἤδνο ἴο ὀορροβε, δηά οὗ 
τῆς Οτεΐδηβ ἴῃ βεπογαὶ. 

10. ον. 1. Αηά {πογὸ 15 στοαὶ περὰ οὗ 
(656. 4υδ)1Πςαϊίοηβ ἰπ ἴἤοβα νγ πο δἰπὶ ἴο ὃβ 
ογάαϊποα ργεβογίοσβ δῇ Ογεῖε; “ ῸΓ ἴπογθ ἃΓῸ 
ΤΏΔΗΥ, ἄς. 

ἐδεν οὗ δε εἰσεμγηοίοη.ἢ 1. ε. σοηνετίβ ἔτ πὶ 
7]υἀδίσηι. 

11. τυδο 1.6. “ Ὀείηρ, 85 ΠΟῪ ἅγθ, τῆθῃ 
ψἢο. 

σμδυεγί «υδοίε ῥοισε.1 1. 4. βυθνεσί ἴῃς 
ἔδτἢ οὗ νΠοΪὸ Δ π}}}165. 

12. α ῥγοβῥεὶ Κ᾽ ἐρεῖν οαὐη.7] Τῆς ἢγϑίϊ 
οἴδιιε οὗ ἴπῈ αιοϊατίομ ἰ5 ἔοιιηὰ ἴῃ (,4}11π|2- 
σδιι5, δὴ ΑἸεχαηάγδη ροεοῖ οὗ ἴῃς {ἰπιὲ οὗ {6 
Ῥιοϊοπλο5 (Η γπηη ἴο Ζοιιβ 8). ὙΒΕῈ σοηποο- 
τίοπ ἰῇ που ρ ἢ Ὀεΐννεεη ργορμεῖ δηά ροεῖ ννὰ5 
αἷοϑδε: (΄“σΔΙΈΠ5 4υἱὰ ναῖο βᾶςσὸ 7): ὈυΓΠ 6 νυ ΒοΪΘ 
Ἰΐπθ 8 βιὰ ΟΥ̓ [ἀτοπὶα ἴο Ὀ6 ἴδκθη ἤτοπὶ ἴῃ 6 
ΟἸγοβπὶὶ (χρησμοί) οὗ Ερίπιοη!465, 4 Ργορἢεῖ- 

τ, θογῃ δ Ῥῃμαβῖιβ δηὰ ἰἰνίηρ δ Οὐ ποβϑβι5, 
1η Οτεῖς, ἴῃ ἴῃς ϑἰχῖῃ σεητΌγΥ δείογο Οἢγιβῖ. 

18. Τὶς αυἱέπει..72 ἘΔΙΠΟΥ 08. ΠΙΟὩΥ ὁ 15 
ἴτιι6." Απά β5υςἢ ννὰ5 ἴ86 βϑηθγδὶ ορί πο 45 
ςοἸ]οςῖοα ἔτοπι Ῥοϊγθῖι5, [νγ, δίγαδο, Ρ]ὰ- 
ἴαγοῖς, δηὰ οἴμοσβ. Ὁδὸ ἴῆγοθ νγογϑῖ Κρραβ, 
οὗ Κ ͵ 5, δεσοτάήϊηρ ἴο ἴπ6ὸ ΟΥ̓́ΘΟΚ ργονετῦ, ννὸγα 
{π6 Κτοῖίδηβ, [π6 Καρρδάοςίδῃβ, δπὰ ἴῃς Ν1]}}1- 
αἰδη8: δηά “Ἃο ςτοεί)ε,᾽ δοσογάϊην ἴο διυ (15, 
τηρωηῖ “ἴο 116." 

γεῤμάε ἐῤενι.] “(οηνίηςς ποῖ οὗ {μοὶγ 
ΟἸΤΟΓ.᾽"ἢ 

ΤΙΤΟΞΘ. 1. 

ίογε γεδικε τῇθπὶ βμδγρίὶγ, τῇδε ΓΠΕΥ 
ΤΏΔΥ ὃς βουπηά ἴῃ ἴῃς ἔπ ἢ ; 

14 Νοῖ ρίνίηρ ἤεεὰ το 7εννϑἢ 
[ΔΌΪε8,. δῃὰ σοπιπχδηἀπιεη 5 οὗ πηεξη, 
(δῖ τυγη ἔγοπι τς τγυτἢ. 

Ις ἰὐπῖο τῆε ρυζα ]1 τῆϊπρβ ὅγε 
ἀγα : δυῖ ὑπο τἢεπὶ τῆδλι δε ἀε- 

Π]οά δηὰ ὑπ δεϊϊενίηρ ἐς ποιπϊπηρ ρυτε; 
Ὀυξ ἐνεη τῆΕΓ αγϊηἀ Δἀπηά σοηϑβοίεηςα 
15. ἀε ἢ] εά, 

16 ΤΠΉΕΥ ρῥγοΐεθβ ἴπδλς {παν Κπονν 
(ὐοά; δυῖ ἴῃ ννογκβ ΠῸῪ ἄδην ἐγ, 
Ὀεῖηρ, δδϑοηληδῦϊα, ἂἀπὰ ἀἰϊβορθεαϊεηῖ, 
δηά ιπῖο δνεῖγ ροοά νγοῦκ 'γεργο- ἴοσ, υσία 

φήμας: 
ΕΝε. δαῖϊά. 

14. 7εαυὶε ὁ “αό᾽ε..1 866 οὐ σ Τίπι. ἱ. 4. 

εο᾽γ»γ:αηαἰγιεπ9 οΥ γ»ισπ ἢ 8δὃὸ οὖγ 1] ογὰ 
(ίαϊξ. χν. 9) ““τεδοδίης ἴογ ἀοςοίγιποβ [6 
ςοτμτπηδπαάπηοηϊβ οὗ τηθῇ : ἀπά ςΐ. (Οἱ. ἰ!. 22. 
Το ςσοπιπιδησπηοηΐθ, 45 ἴῃς ςοηΐεχί ΒΠΟΥΒ, 
ΕΓ ἀϑοεῖς δηά Πςεγοπιοηίδὶ. 

16. ὕπιο “δὲ βμγε αἱ] ἐδίπρ αγε βμγε) ΑἹ] 
(Πίηρβ, [Παὶ 5, ἴο ψ δῖος τὴς αἰδιϊποῖίοη οὗ 
οἰοδῃ δηά υηςσϊεᾶηῃ μᾶ5 θθοη δρρίθοά. ΟὙξ 
Ἐοχῃ. χῖν. 14, αηὰ τ ΟἋογ. υἱῖϊ. 4-3. Μογδὶ 
ἱΠΠΡΟΓΙΥ 15, οὗ σουγβα, ποῖ ἴῃ αιισβιίοπ, Β6- 
βἰθ5 ἴπ6 ἀϊδοσγοησθ οὗ πηϑαῖβ, ννθὸ ᾶνθ οἴδεῦ 
ἰηδίδηςοβ. οὗ σογθιηοηῖδὶ αἰδιϊης[]οη5. ρίνεη ἰῃ 
Μδσγκ νἱῖ. 4, 8. 

ἐδει δαὶ αγε ἀρβίεά «ἀπά εαιδεϊίουίησ, 
“Ῥγδοῖίοδὶ ὑπθο]ϊεῦ 15 ΟὨΪΥ͂ ἴοΟ ΠΟΠΊΠΊΟΠΙΥ 
4]}1δὰ ννῖ ἢ πιοτγαὶ ροϊυτοη." Βρ. ΕἸ] οξῖ. 

ὁμὶ ευεη ἐῤδεὶνγ γεὶπα ἀπά ἐοπσείοπος ἐς ἀρβίεά.] 
Ἀδῖθοῦ Βαϊ πῃ ΓΒΟῚΣ ο8890 ὈΟΤᾺ ἘΒΟΙΣ αὶπὰ 
διηὰ ΓΒΟῚΣ Θοπδοΐθη 9 8801 ὁ 008 ἀ908]6ἀ. 
ΤΠ ργοπηοιῃ ὁ {δεῖν αὐτῶν, 185 'π τῃ6 Οτοοκ 
οἰ μδϑιζοὰ ὉΥ 115 ρΡοϑίοῃ. “Μιπὰ, νοῦς, 
'π (Π6 Ν. Τ΄ 5. ποῖ ΤΠΘΓΕΙΥ ΓΟΆΘΟη ΟΥΓ ᾿ηάοΓ- 
βἰδπαϊηρ, δυῖ ἱποϊιιά65 τῆς δβδοϊζίοη δηὰ νν}}} " 
(Βρ. ΥνΥ ογάβυνοπιῃ). ΟΕ “ἃ γοργοῦδαῖς πη, 
Ἀοπι. 1. 28; Ερῆ. ἵν. 17. Ροϊ]υζίοη οὗ [ῃς6 
δῇδοϊοηϑ ἀπά νν}}] ἀἰδῖογίβ [Π6 ργαςίῖςδὶ γθάϑοῃ 
Δηά ἀϊπη5 ἴῃ6 υπαοτγοίδησιηρ; δυῖ, γοῖ ἡ ΌΓΒΟ, 
τ ἀ6 6165 αἰϑο [πὸ οπϑβοίθηςθ, δηά {Ππ15 να ΚΘἢ8 
ΔΠα ὈΠΠπᾶά5 τῆς ἔδοι Ὑ νυ ῃῖοἢ ἰ5 Ἰυάρμο ἴῃ [86 
Ὀγοδϑῖ, δηά ἀἰϊνογίβ 115 ἀθεϑίοῃβ ἴο ἴΠ6 546 οὗ 
ον]. ὙΠ ἰαϑῖ βἴαρε οὗ {5 ἀθβ]οσηθηῖ οὗ 
σοηβοίθηςε 15 ἀδϑοτι θα ἴῃ Ε οπι. ἱ. 12, ““νἢο 
ποῖ ΟΠΙΥ͂ ἀο {πε 8ᾶπιὸ, θαῖϊ ἤᾶνθ ρ᾽θάϑυσγο ἴῃ 
(Π6πὶ τΠαἴ ἀο {Π6π|.᾿ 

16. Τόογ ῥγοΐξι δαὶ ἐδὲγ ἐποαν Οοά. 
ῬΙΟΌΔΟΙΥ πο Υ ̓ἰαϊὰ οἶδῖπὶ ἴο ἃ ίσμοῦ ἀθρτοο 
οἵ Κηον]θάρξο, δηά [6 τογ8 Οποβὶβ “ Κηονν- 
ἰεάξε ᾿ δηά Οποβίῖς πιῖρῃξ αἰγοδαν δὲ δὸ- 
εἰμηίηρς ἴο Ὀ6 υϑοὰ ΔΓΓΟΡΆΠΕΥ ΟΥ̓ ἴοδοΠοῖβ. 

ΒΙΙ 
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ψνῆ0 ψ γα σοτηδίπίηρ [ἐννϊϑἢ ἰγδά! ἤοηβ υντἢ 
Αϑίδες ῃεοσχίεβ. δεὲ Βρ. 1ἱἹεπίζοοίς οἡη ο- 
Ἰοβϑίδῃϑβ. ' 

δεῖν αδονιίπαδί,,) Νοῖ ρεγῆαρβ ψιπουΐ ἃ 
ἴδλοῖϊ γχοίογοηοθ τὸ ἴδε ὑποϊθδῃ τθδῖβ, ἄς. 

ΟΗΑΡΤΕῈΚΒ 1]. 

1 2 ιγεοίίονς ρίυδη ρεἰ0 ΤΊ ες ὁοίά ΜΟΥ ἀΐς ὅ0ε- 
ἤγέης απά ἐῶ. 9. ΟΥὨ ἐφ ἐμέν οἵ τεγυαμίς, 
ἀπά ἐπ ρέποζ αὐ οὐ αὐ Οἀγεείϊαρς. 

Τ᾽ 5βρεᾷκ τῆου τῆς τῇϊηρβ ψῃΙςἢ 
" Ὀεσοπια βουηά ἀοςσίγιηε : 

ων 4 Τῆδι τε ἀρεὰ πιεὴ δὲ ἰβοθεῦ, 
σήανε, τεπηρεγαῖε, δουηὰ ἴῃ ἔδιτῃ, ἴῃ 
σμαγΥ, ἴῃ ρατίεηςεα. 

2 πε ἀρεὰ τνοπιθη [ἰκεννῖβε, τη δῖ 
ἐδεγ δὲ ἴῃ Ὀεμανίουῦ 85 Ὀεςοπγεῖῆ 

δ μη ᾿Πο] 1655. ποῖ ἴα Ϊβε σσυβογβ, ποῖ ρίνθῃ 
ἰοτ νά Ὁ σῇ ψγνῚη6, τοασῇεῖβ οὐ ροοά 
ἀαίες. ΤΠ Πρ5 : 

4 Τἢδῖ {Π6Υ πιᾶὺ τεαςοἢ τῆς γουηρ 

ΟΗΑΡ. [1]. 1.---111. ττ. ιγοοῖίοη ἴο ΤΊζι5, 
ἴῃ ορροϑί[οη ἴο διιοῖ ἔα ]86 τος θογβ, ἴο ἰεδοῇ 
βουηα ἀοοίγίηθ ἴῃ 118 δρρὶσαίίοη ἴο ἀϊ βογοηῖ 
565 δης σοηαϊτοη5 οὗ πιθη, ἴο 15 οννῇ σοῃ- 
ἀιιςῖ, δηὰ ἴο με ἰγοδίσηοηϊς οὗ πουθῖϊςβ. 

2. Τραὶ δε ἀσεά »νιεπ.) ὍΤὨε σογγεςῖ γθη- 
ἀεπης : ποῖ Ρτοβυγίεσβυ Αβε, ἠοΐ οἰῆοο, ἰ5 
ἤεγε ἀοδιρπαῖθά. 

ἐεριῤῥεγαίο.Ἶ 1.6. 561 δι γδι ποά [ἢ 4}} (ἢϊη 5," 
Ὡοΐ ΠΊΟΓΕΙΥ ἴῃ πιοᾶῖ δηά ἀτγίηκ. 

ἐς βαίεπεε) (ἸἨτγγϑβοβίοτῃ οὔδεγνεβ [Βδῖ᾽ 
Ῥαϊίθηςε 15 δυϊδδιιτυῖοα ἔογ ἤορΡε, 45 ἴδ {πιγὰ 
ἔτδςσθ νυ ἔλιτΠ δηὰ σμαγγ, 45 Ὀείηρ 65ρε- 
εἶ4}}ν (8ὸ νἱγίιις οὗ οἱὰ πηϑη. 

δ. δεῤαπίομγ.] ὈΘΙΘΒΠΟΏΤΣ: οὐϊινατὰ ἀδ- 
ΟΥΤΠοηΐ, ἴῃ ἸΏΔΉΠΟΓ, Βανιῖ5, ἄγοϑ5, ἄζς. νυν ἰοἢ 

᾿πάϊςαῖεβ ἴῃς Ἰηννατὰ ρῥγιποῖρίε. 

α: ὀεεογιεί δ ῥοϊϊποι..)]ὺ ΟἿ, τ Τίπι. 11. το. 

ποί ἥαδο ἀεειογς.] Βιδιμθγογ8, 1 ΤΊπι. 
11. 11. 

ποΐ σί τεη ἰο πιμορ «υἱπο.} 1 1ῖ., ποῖ ὁπ 8]ανϑὰ 
Υ πὉ ψὶπθ; Δοσογάϊηρ ἴο Ρ]αῖο, ἃ δ6- 
βοῖ[ηρ 5ῖη οἵ ἴῃ (γείδπϑ. 

4. Τραὶ ἐῤὸν »"ιαν ἱεαςῤ.Ἶ ΤῸ) 15ο1Ρ] 6, Βοδοοὶ. 

δ ἐεισγι αἱ ῥονιθ. οἰκουρούς. ἴῃε τοδά- 
ἸῺ ἴοσ ϑ πιςἢ ΔΕ ΠΟΓΠῪ ργοροπάογαϊοβ. ὙΠ ΟΓΟ 
18) ΠΟΝΜΕΥΘΓ, ΔΠΟΙΠΟΓ Γοδαϊηρ, οἰκουργούς, 
βιρρογίεα ΟΥ β8οπὶῈὲ οὗ ἴπεῸὸ θεβὲ Μϑ5., δυῖ 
ἴουπηα ποννῆοσα οἶβ ἴῃ ἴῃ Νὸν Τοβῖ. οὐ ἰη 
ΔΩΥ͂ οἴμεν δυΐμοσ, [{ 15 οὗ σουγβὲ ροβϑβϑίδὶθ 

νος ΤΕΥ που]ὰ ο4}} " ἀϑοηιίηδίίοηϑ : 186 
ἴγχυς δροπιηηδίίοηθ δοίης ἴο Ὀδ6 ἐοιπὰ ἰη 
(Ποὶσ ον ᾿ἴνθ5 δηά Ποατίβ, 

γεῤγοδαίε  ἘἈδθο ψοΥ1688: {τὰ δπὰ 
ἴουῃὰ οὗ ἢο ψοτΙΒ. 

νοπίθη ἴο δὲ ᾿ἰβοῦεγ, ἴο ἴον τἢεῖγ 'θτ, τειν. 
Πυβθαπάϑ. το ἰονε τῃεῖγ σμΠ]άγεη, 

ς 70 δὲ αἰβοετεεῖ, σἤαβῖε, Κεερεγβ δὲ 
ἢοπια, ροοά, οδεάϊεπε ἴο {πεῖὶγ οννῃ 
Πυβθαπάβ, τπαῖ τῆς ψοτγὰ οἵ (σοὰ ὃῪὲ 
ποῖ ὈΪΔΒρῃεπιεά. 

6 Ὑουηρ πλεη [ἰκεννίϑδα ἐχῆοτῖ ἴὸ 
δε 'βοθεσ πιὶπάςά, 

7 ἴῃ 41] τῇϊηρβ 5μενγπρ τῆ γ5ε} ἃ 
Ραϊζεγῃ οἵ ροοά ννογκβϑ: ἰπ ἀοςίγίης 
«πείνης ὑποογγαρίπεββ, ρταν!γ, 51η- 
σεγγ. 

8 ϑουπά ϑβρεεςῆ, τῆλ σάπποῖ δὲ 
ςοπάεηιηρά ; τῆδλ᾽ ἢδ τῇδίϊ ἰ5 οὔ τῆς 
ΠΟΠΙΓΑΓΥ ράΓῖ ΤῊΔΥ δ ϑῃδπιδβά, ἢαν- 
ἴῃ ΠῸ 61] τῃϊπρ ἴο 54Υ οἔ γου. 

{παῖ {Π|8 ταῦ ννογὰ ΠΙΔΥ͂ ἢᾶσθ θθεῃ σῃδησοά 
Όν τΥδηβοσί θο5 ἴο οὴς τς ἢ Ὀοῖῖογ Κηονη. 
Τὸ πλοδηΐϊης νοι ]ὰ δὸ “ΟΣ ΚΟῚς αἵ Βοηης,᾽᾽ 
Πηάίηρ {ΠοῖΓ ΟΓΚ ἴη {ΠΘῚΓ οὐ Βοπιὸ; δηὰ 
τπεγοίογε ποῖ, ἴκὲ {μὲ γουὴρ ν]άον 5 ἴῃ 
1 ΤΊμη. ν. 13, “Ἰδαγηϊηρ ἴο ὃὲ ΙἀΪο ΌΥ ροίηξ 
δδουΐ οἴποι Βουδ65." 

ξΞοοά. Κὶπὰ. 

ὀίαρῤῥενιε. Ἑνὶὶ δροῖκϑῃ οὗ: νυν) ῆϊςς ἢ 
ννου]ά 6, ᾿ξ, τηαγκοα οὐΐ 45 ( τίκ(Δη ννοπιθη, 
(ΠΕΥ ἰαἰοὰ ἴῃ ἔπεσ σοη]αραὶ ἀ 1168. 

θΘ. Τπε γουηξ νοπηθη ὑείῃς ἴδυ5 Τοοπι- 
τηιϊεἀ ἴο τῃ6 ᾿ηδίγιςίίοη οὗ ἴπ6 ἀροαὰ ννοπιθῃ, 
ἴῃς ΑΡοβί!ε ἴυγῃ8 ἴο {Βὲ γοιιηρ πιεη. 

σοδόγ γεπάε  ὙΠὸ ἔγοαυθηΐ ΟσσΌΣτοΠςΘ 
οὗ 115 ρύθοορί-- -οισ Ὀπ165 ἴῃ δὶχ υθγβ65--- 
ΤΏΔΥ ὃς οχρίαιηθὰ ΕΥ͂ ἴπε επαγαοῖοσγ οὗ [ῃ6 
Οτοίδῃβ ρίνθη ἴῃ 1. 12, 11. 

7. «δεαυίην 1δγεεί α βαϊίεγη 9 φοοά «υογά..} 
ἘΒΡΕΟΙΔΠΥ 8ἃ5. πη ἀεδιίης νὰ (ῃ6 γουηρ, 
ἘΧΔΙΊΡΙΘ 15 ΠΊΟΓΕ ρογβιυδϑῖνα [ἤδη ρῥχγεοιερῖ. 

μποογγμρίηπεις.Ἶ 1.6. 5Β᾽ ἈΟΟΤΙΥ. 

σἰποογγ.} Οτηϊῖ, ἀφθαρσίαν 15 ποῖ ἴῃ ἴδ6 
Ὀδεδὶ Μ55. ε 

8. δοωμπαά “ῥεεού, ἐδαὶ εαπποί δε εοπέεν»νιπεά. 
Ὠλιδύοιιγβοβ 1. Φ. ποῖ ΟἿΪῪ ϑοιιηά ἰπ ἀοςῖγίπο 
ἴον ἴδ ἰηϑδίγυςθοη οὗ [6 (δυτςοῦ, θυΐ 50 ννῸ}} 
σοηδιἀογοα δηά ας ]Οἰ ΒΥ ἀρρ δὰ ἃ5 ἴο γίνε 
ΠΟ ὑπάϊπι6 δάνδηΐαρε ἴο Ορροποηῖβ. 

ῥὲ ἐῥαὶ '’ ἡ ἐδὸ εοπίγαγ ραγ ΝΝΒΕΙΒοΣ 
Βοδίδθῃ. οσ }υ ἀδίΖιίηρν τεσ εΓ5. 

"0 ., 4:- 
«Σεσ. 
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9 Ἐχλογὶ βθουνδηῖβ ἴοὸ δε οδεάϊεπῖ 
ἀπο ΤΠ ΕἸΓ οὐ Πηδϑίεγβ, σπα ἴο ρεαβε 

ΙΟσ, χαύης ἐδεηι ν7Ὲ}} ἴῃ 41] Ζλίπσε; ποῖ " Δηϑνγεγ- 
πδ Ἰῃρ Δρδ!ῃ ; 

το Νοῖ ρυτ]οϊηϊηρ, δὰ 5ῃεννίηρ 41] 
σοοά δβάεϊγ; τπᾶῖ ΤΠΕΥ ΠΊΔΥ Δλάογη 

"οι, λα ἴδε ἀοοιτίης οὗ (ὑοά οἱγ ϑανίουγ ἰῃ 
δνίαζεα 411 τ] ηρ8. . 
ἐο αἰΐ νι, [11 ΒΥ τῆ ργᾶςε οἴ Οοά "τῆδῖ Ὀτίηρ- 
ΚΗ ΘΝ δἷἢ βαϊνδτίοῃ δῖ δρρεαγεά τὸ ἃ}] πε. 

οΓ γο.}] ἘἈδίμεσ οὗὨ π---ἰὩς ρῥγείεγδθ]α 
τοδάϊηρ. 

θ. “εγυσπῖς ἰ0 δὲ οδεάϊεηξ 1ο.1] Βοπ ἃΒ] αν 98 
0 890 πῃ διυδίθοϊΐοι ἴο. 

απσαυεγίπς ἀραϊπἢ Θαὶπδαγίῃβ, 48 ἴῃ (ἢ 6 
ταδυρίη ; ἀϊβρυζίηρ [Π6ΙΓ ΟΥΓάΘΓΘΒ. 

10. «ὀεαυίης αἱ φοοά Μάεί((γ.}1 1.6. ποῖ ἃ 
ΒΟΓΝΟΘ. ΠΠΟΓΟΙΥ ὙΚΠΙΟΝ Δ1Ππ|5 δἱ ροοά ἄρρθᾶγ- 
ΔΠς65, Ὀυῖ νὩ] ἢ ἀγῖδθ5 ἔγοπι βοοά ρτγίηοίρὶθ. 
(ἕ, Ερῆ. νὶ. ς ; ΟοἱἹ. πὶ. 22. 

Οοά οἱν δαυίΐομν.) ΟἿτ δανίουν Θοὰά, 

11. ΤΕ τεᾶβοη οὗ [ἢϊ5 ἱπἰιποϊίοη, δηά ἰη- 
ἀδδά, πιοσγα ΓΟ ΟΕΪγ, οἱἉ 41} ννϊςἢ ργθοθθβ, ἃ5 
ΨΜῈ]] 845 ἴθ πηοῖῖνε ἔοσ οὐογὶπρ ἴποπι, ἰ5 1Π6 
ὈΠΙνΟΥΒΑ ΠΥ οὗ (ὐοάἦ5 ἴονε ἴῃ ἴπθ6 γοἀοπιρίίοη. 
οἵ πιᾶῃ, Θπλθγαοίηρ 5[ΑγῈ5 48 νγ6}} 45 οἴῃ σβ. 

ον 1δὲ σγάεσε 9. Οοὐ ῥα ὀγίηρεί “αἰυσέϊονι 
ῥα ἀῤῥεαγεά 1ο αἰ »ιοπ. Ἐδίπον, ΕῸΣ [89 
ἄτδοο οὗ Θοἃ Ρροαιϑὰ ψϑῖοῖ τίη μοῦ 
δαϊνδίϊοι [0 8}1} πιθ:---ἰο Ὀοηάϑ᾽ᾶνο5 ΔΙηοηρ 
τῆς τεϑῖ, δηα τβογοίοσγε ἱηνοϊνηρ 4}} τηθη ἰὴ ἴῃ 6 
ΟὈ]αϊίοη ἴο ΠΟ] 655. “ὙὌΒὲ ργᾶςε οὗ Οοά᾽" 
ἰα ἤοῦε {μαὶ Πιρῃοδὶ πβίδπος οἵ Ηἰβ ἔἴτοε 
ἸΏΕΓΟΥ, ἴΠ6 βἱἢ οὗ Ηἰβ οὐ δοι; ριγχροβοά 
᾿πάθοὰ δεΐόγε ἴἢς ἐουπάδίοη οὗ ἴῃς ννου]ά, 
δῖ νυν] Γἢ “ ἀρροαγεά " αἵ ἴθ ἱποδγηδίίοη οὗ 
πε ΝΥ οσά, ἀπά: ἴη ἴῃς [Πᾶδ, ραβϑίοη, δηὰ σχϑϑὺγ- 
τροζίοη οὔ [6505 ἢγιδι. (ΟἿ. 2 Τίπι. 1. 9, το. 
ΤΠς {ΓἈπϑίαϊίοη “Ἢ Ὡρρεαγεά ιἱπῖο 4} σθῃ " 18 
ὙΘΔΚ, Δη ἃ Π115565 ἴἢ6 5[Γ655 οὗ ἴῃ6 ἀγριπιθηῖ--- 
[ἢ ς ὑπ νεγβα Υ οὗ βαἰναίίοη ἰηξοστίηρς ἐπ ιιπὶ- 
νΟΓΒ ΠΥ οὗ ΟὈ]ραϊίοη. ““Αρρεοαγϑά," “ 5ῆοῃς 
ρου {πε ννου] αὶ," 85 “πε ἀδγ-βργίηρ ἔτοπὶ ου 
διρη." Οἕ Τίς π]. 4. 

12. Τεαερίησ τσ. ἘΙποΥ Ὁϊβοϊριἑπὶης 
18, ποῖ ἰηπί ΓΟ τ ΘΓΕΙΥ, 1. ε. ΌῪ 56] [κἀδηΐδὶ 
Δ πα τηοστποδίίοη οὗ [86 σᾶγηδ] νυ]}}. 

ἐῥαϊ.] Τὰ οτἂοσ πεῖ--(ἢς οδ͵εςϊ οὗἩ ἴῃς 
ἀϊβε:ρ  ης. 

ἄεηγιηφ.)] Βοῖιι ἴῃ Προαγτί ἀπά ἀθοά. [{ 18 
ΤΊΟΤο ἴΠδη ἀνΟΙ ἀρ, βαγ8 ΟΠ γγϑοβίοπι ; ἰξ ἱπι- 
Ὁ]165 μαϊγεά δηά δνογβίοῃ. 

«υογίων ἢ ἘῸΥ Μδὶ ἴμ6θε6 ἃγθ, 866 
τ ]οἢη ᾿ἰ. τς, 16. 

12 ΤοΔοδίηρ 5 ΤΠδῖ, ἀδηγίηρ υπη- 
οἀ]τμα685 δηά ννογὶ ἀϊν ̓ υβῖ5,), ννε βῃουϊὰ 
της ΒΟΌοτγ, Γριθουβὶγ, δηά ροαΐγ, 
ἴῃ τῇϊ!58 ργεβεηῖ ννου]ά ; 

12 Ι,οοκίπρ ἔου {πὲ δ]εββεά ἤορε, 
Δη4 με ρίἱογιοιιβ ἀρρϑαγίηρ οἵ τῆς 
στεαῖ (οὰ ἀπά οἷἵγ ϑανίοιγ 6ϑιι8 
(μηϑε; 

14 ὟΝο ρᾶνε ἢ πΊ56 1 [0γ 8, {παῖ 
ἢε πιρῃς γράδαηι 5 ἔτοτῃ 41] ᾿πί 4υ γ. 

“ῥομίά ἰυε «οδεγίγ, γὲρδιεοισἶγ, ἀπά σοί. 
ΕὙΠΠΙ|ΠΠΣ ΟΟΥ ἀυῖιε8 ἴο οΟυγϑεῖνοβ, ἴο ΟἿΓ 
οὶ θουγβ, δηά ἴο Οοά. 

ἐδὶ: ῥγεσεηΐ «υογὶ δ 1ϊ., “τὰς ργεβθηῖ 
Δ56,᾿ ἐ. 6. ἴ[ὴ6 ῥτεϑεπῖ βίδῖε οὗ θεΐηγ. 

138. Ζοοκίπρ ὥῶγ, 5.)ὺ ἘἈδίδεσ Τοοϊκίπ 
7ο0Σ᾽ ἴδ) Ὀϊ]ο860ἃ 099 δΔηὰἃ ΔΡῬΘΔΙΔΙΟΘ 
ΟΥ̓ 189 ΦΙΟΣΥ͂ οὗ ΟἿΌΣ ρτοδί Θοὰ διὰ 88- 
νἱοὺτν 79808 Ομ σὶδῖ. “Τῆς δ]οβθεά ἤορο "ἢ 
5 ἴὴ6 ρρθασίηρ. “ρρϑαάύβδηοε οὗ ἴῃ β]ογγ " 
ννϊοἢ 15 16 ΠΟ γ4] {Γδηϑιαϊίοη, 15 45ὸ [ἢ 6 
σογγοςῖ οὔθ. [ἴ 18 ἴπὸ γενοϊατίοη οὗ 16 ψίογγ 
οὗ Ηἰπὶ ννο δείογε Ἴοαπῖα ἰῇ δυπλ ΠΥ, νυ Ὡς ἢ 
σοηπίζυῖοϑ ἴῃς Ὀ]ο55δθὰ ορθ. Οπ [πε ατὰὰς 
οὗ (Ἰγιβίδηϑβ, 485 νναϊηρ δηὰ ἰοοκίπρ ἔογ ἴῃ 6 
ςοπηρ οὗ [Βοὶγς [οσὰ ἰῇ ρἱοσυ, Ἴσοπιρᾶγα 
ι (οτ. ἰ. γ; ΡΒ]. 11}. λο; τ ΤἬἢΕ658. 1. 9, 10. 
Εοτ ἴδε τοηδογίηρ οἵ ἴδ Ἰαϑί οἰδιιϑθ, νν δι ἢ ἰ5 
τῆοτο ἀοιυδίδι!, 858εὲὲ ἡοΐς δ ἴῃς οηὰά οὗ ἴπ6 
σδμαρῖογ. 

14. 72ο χα΄νε ῥί»εἰ} “ ΗΪπΊ5ο Γ᾿ 15 ἐπ|- 
ῥμαῖϊο: “ ἢ15 ΠΟ]Ὲ δε]ξ, δοὺϊ δηά Ὀοάγ, δηά 
Δ] Ἠς δὰ οὔ ννᾶ5; ΗἩΗι!πιϑοὶῆ, Οοά-πλδῃ, 
νΥ ἢ ἢ νγᾶ5 σουδίηγ ἴΠ6 στεδῖοϑδς μῆς {Παἴ ννὰ5 
Θσογ ρίνοη, τπῃ6 ΠΙρμεδῖ ρος τῆαϊ ννὰβ ἜνῸΓ 
Ραϊά ἴογ δηγτῃΐπρ ἰὴ ἴμὲ ννοσ]ὰ " (Βενεγίάρε). 

ον ιώἍ.}] ὑπὲρ ἡμῶν, Ὀο(δ ἔογ οὐγ Ὀεπεῆί 
δηὰ 5αἰναίίοη," δηὰ “Ἰηβῖοδὰ οὗ ι.5,᾽ 45 ΡὮ}]6- 
ΙΏΟΠ 13, ῃδτΘ ἴΠ6 βᾶΠὴ6 ῬγοΡοβι[οη ὑπὲρ σοῦ, 
8 “’ ᾿Ἰηβίϑδά οὗ (μθς,᾽ “1Ἰη (ΠΥ 5ἰεδα." 

ἐδαὶ δὲ γιΐσ δὲ γεάδεγι μεν ΒΥ 106 τγδηϑοπὶ 
οὗ Ηἰ5 οννῃ δἱοοά “ἔγοπι 4}} 1] αι γ "ἢ ννΒῖςἢ 
νγ͵ὰβ δοϊάϊηρ ι.5 ἰὴ δοηάδμα. Ἴδας ὙἹ1. 34. 
ΤΒο οἴποσ ἰάφα σοπίδιπεα ἴῃ “ τεάειηρίοη,; 
(ῃς κοϊτηρς ἔτες ἔγοτι Ἴοφηάεηγχηδίίϊοη, 15 ἔουπά 
ἴῃ ΕρΒ. 1. 7. κ1ὴ νν ποῖ να Πᾶνα γεοτηρίοῃ 
ΚὨγουξῇ ἢϊ5 ὈΪοοά, {86 ἔογ Ί ΘΠ 658 οὗἁ 51η5." 

Ω ῥεεμίαν ῥεοῤίν.)] 80 1 Ῥεῖ. 1. 9. Τῆς 
ννογαὰ “Ῥϑου Αγ," περιούσιος, τηοδηΐϊπρς ΟΥΙΚ1- 
ὨΔΙΪΥ “ νμδῖ ΓΟΙΠΊΔΙ 5 ΟΥ̓ΘΓ δηά δῦονυς," δηὰ 50 
“ 56ῖ Δραγί 85 51:10 ἢ,᾿ σδῖπο ἴο 5 ΡΠ “ δεραγαίε 
ἴτοπι," στ ΡοΓΠᾶΡ5 ΟσΟΔϑΟΠΔΙΪ πὲ δα αϊ- 
τίοπαὶ ποϊίοη οὗ “ βιιρογίοσ ἴο. ΦΤῃἊ ΚΕ} ε “ἃ 
Ρεου αν ροορίς, ψν ἢιςἢ Ὀεϊοηροά ἴο ἴπ6 [εν 15} 
ΟΒυγςοῖ τπάογ ἴῃς οἹὰ σονοηδηΐ, 5 ἰγδηβίοστοα 
ΌΥ δι. Ρεῖοσ δηὰ ϑ8ῖ. Ρδὺυὶ ἴο ἴ86 Οδηβιίίδη 
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δηἀ ρυγν υὑπίο ΠΙΠΊ56] ἃ Ρδοι δῦ 
Ρεορῖε, Ζεαΐοιβ οἔ ροοά ννογκϑ. 

Ις ἼΠεθε τπίηρβ βρεᾶΐκ, δηὰ εὃχ- 

ΟΠυτοῦ υπάογ ἴἢ6 πον. Ὑπὸ, αἰ οσγθηῖα, 
Ὠονγονοσ, δηά τιᾶγκ οὗ βθραγδίίοη πηάθσ {ΠῸ 
Οὐο5ρΕ6ὶ, 15 Ζεδὶ ἴογ βοοὰ ννόγῖϑ. 

15. Τρεῖς ἐδίπσ ἢ ΑἹΙ παῖ 1 πάνθ Ὀδοη 
ἀν ! προ ὑροὴ “ βρεακ;" δηά “"ὀχῃβογ " [86 
Και], ἀπὰς “ γοργόν" τῆ6 ἀϊδοδοάϊεηϊ δηά 
σΆΓγα] 685 “ νΠ 4}} δυϊ μουν. 

ΤΙΤΌ"Ἅ. “1. [ν-. 15.Ψ 

Βογῖ, δηὰ γοῦυκε ννἢ 411 δι Πουγ. 
Ι,εἰ πὸ πηᾶη ἀεβρίβε ἴῃ ϑ. 

1εἰ πὸ να ἀξεῤῥε δε. Νοῖ Ὦοτο, 85 ἴῷ 
1 Τ πὶ. ᾿ν. 12, Οἡ δεοςουπέ οὗ “ΤΥ γουίῃ ;} 
Ὀυϊ ἀο 18]5 νυ δυοῇ γτανγ, δαγποβίπεβϑ 
Δα φΟηβιϑίθηου οὗ Ἴοπάιςῖ, (παῖ πὸ οὔθ 
5Π8}} ἢδγε ΔηΥ͂ στουπά ὉΓ 5᾽βηςης ΤῊΥ 
δαπιοηϊοη8. ϑρεᾶκ 80 48 ἴο Τφοϊηπιδηά γὸ- 
βΒρεςῖ. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ οχ νεῖ. 12. 

ΤἼς ννογά5 τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ σωτῆρος 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ΜΝ1]}} αἶδο θεάν [ἢ [Γ4Π5- 
ἰαϊίοη “ οἵ ἴῃς ργγοδὲ Οοά δπά οὗ οἱἵυγ ϑανίοιισ 
Ϊεβὺβ Ομ τίβι." [Ιἴ τυδὲ θὲ δάπιηεεά (παῖ 
(86 οτηϊπϑίοη οὗ ἴΠπ|ὸ ἁτγίίοἷς οίοσο “ ϑδνιοιγ, 
ὧοε5 ποῖ ὨΘΟΘβϑΑΓΙΪΥ τοηιγ “ Οοά" δηά 
“ δΑνΟΌΓ "ἢ ἴἷῖοὸ Ὀὲ υπάοτγεοϊοοα οὗἩ ἴΠ6 584Π|6 
Ρεῖβοη. Τῇ βεηθγαὶ τι]α {παῖ ἤθη ἴνγο ΟΥ 
ΤΟΣ δῇ υτν65, Ἰοϊποά ὈΥ ἃ σοριυ]δίϊνο, ἅΓ6 
αϑϑυπηθὰ οὗ ἴῃ6 “Ὧ»ρ|6 ῬΟύβοη ΟΥ̓ Τῃϊηρ, [Π6 
αὐίϊςϊο 15 ἰηβοσίοα Ὀεΐοτο τὰς ἤγϑξ δηά οπιεὰ 
Ὀοίογε 1ῃ6 οἴδπογϑ, τυ Ὀ6 ἴἌΚΘη νυ] ἢ ΤΉΔΠΥ 
ὀχοθρίίοηβ. Απιοηρ ἴδε τοβῖ, [ἴ 1} ποῖ Ποϊὰ 
ξοοὰ ψ ἤθη ἴπε ἰαϊζεγ διιγθιιθνες πάνθ 1 
τποπηϑοῖνοβ, ΟΣ ΟΥ̓ ιἰιϑᾶρο, 8595 τε δοπιονῆδί 
οἵ [6 σπμαγδοῖογ οὗ ἃ ὈΥΟΡΟΙ ΠδΙηΘ, ἃ5 ννᾶ5 ἴΠ6 
᾿ᾶ56 ΘΑΙῪ ΜΠ ἴΠ6 ρρε]]δίίοη “ ϑανίοιγ :ἢ 
ἃπά [ἢ ροβίτίοη οὗ [6 ργοποιιῃ “ οὐ," ἡμῶν, 
αῇἴου σωτῆρος, ᾿ἰηδίοδα οὗ ἴῃ ἱπηπιχεάϊαϊο. οοη- 
ποχίοη ἢ Θεοῦ, κἶνθ5 δοῦλα {π|1|6 ννειρῃΐ ἴο 
(ἢς δύξυπιθηῖ ἴογ τα κίηρ ἴμ6 ννογάϑ βεραγαίεϊγ. 
1 15. αὐὔρυσά, ἴοο, [η4ὶ ἴῃ 41} οἵἴοῦ ρδςθβ 
ΨΥ Ποτς “' ΘΑΥΟΌΓ ᾿᾽ 18 Δρρ] δὰ ἴο “ Οοά," {Πεγὸ 
18 ἃ δἰσεϊπείοη Ὀεῖννεθη ἴῃς ΕΔΠΕΥ δπά ἴπε 
Θ0η, ΕἰΓΠΟΓ ὀχργεβδοὰ οὐ ᾿πηρ]εὰ, ᾿ποιεδά οὗ 
Δῃ ἑάεπιβεαϊοι. 80. ἃ ἴενν ὑεῦϑεϑ ἔπ γ ΠΟΥ οἢ, 
1. 4-6, “Οοἀ οὖν ϑανίουγ." .. .. “ὙΠ ςἢ 
ῥὲ 5ϑῃθδ4 οὐ υ δριιπάδητ ἐῤγομσ τε Οῤγίσῖ 
ΟἿ ϑανίουγ:" δηά ςΐ : Τίπι. ἰ. 1, δηά τ Τίπι. 
1. 3-ς. [Ι͂η ἴῃς ἀοχοϊορυ ννηϊοἢ οοβοβ [Π6 
Ερίβεϊε οὗ 51. [υἀδ (νογ. 25), ἴ[λ6 θεβὲ Μ55. 
δά το “Οοα οἱἵ δανίουγ" ἴῖἴῃε νοτγὰς 
“ Πγο ἢ [6515 ΟΠ γιϑῖ οὐ 1 οτὰ. Απά 50, 
ΔΡΡΑΓΘΠΓΥ, τ Τίπι. ἰν. το, δηά Τίζυ8 1. 1. 
Ἡξεηςο [ἴ ἰ5 ἰηξοεγγοᾷ ἴο 6 πιογὸ ρσγόῦδθ]ο [ἢ ΔπΠ 
οἴπογννῖθο, ἴπα “τη γτεαῖ Οοά᾽ δηὰά “οὺγ 
ΘΑΛΊΟΙΓ [6515 ἢ τιδῖ ἤ ἀγα σοπίγδα ἰ5{1ηρι|5ῃ6ἀ, 
ποῖ ἰἀοπτβοά, ἤογα ἴοο, δηά τπῶῖ ΟἿΓ νϑγβίοη, 
τορεῖμοσ 8 ἴῃς Νυϊραῖε, ϑγτίδς δηὰ οἴδμουβ, 
5 τίσμε. Οἡ ἴΠδ οἴμογ δαπά, ἴβεγθ 15 [ἢ 6 4}} 
Ὀυϊ υπΐνογβαὶ σοηβοηΐῖ οἵ ἴῃ Οτθοκ δίδου, 
ἃ5 ψ6Ὲ6}} Ὀοίοτε 85 δῆἕέῖδγ ἴπ6 ΑΥΔἢ σΟΠΙΓΟΥΟΓΞΥ, 
ἴῃ ἱπίογργοῖίηρ “πὸ ρσραΐ Οοά," 25 ννῈ}} 45 
“ὁ ΟΌΓ ϑανίοιγ," οὐ [6518 Οἢγιϑῖ. ἱρηδίυϑ, 
ΟἸεμιθηΐς Αἰοχ, δηὰ Ηἰρροϊγίυβ ἀρρεᾶσγ ἴο 

μαᾶνε ἴἢ5 υπάογϑϊοοά [ἴ, 85 γε] 45 Αἴ Π2:4- 
5.8, ΟΠ γγϑοβκΐοσῃ, ΤἼθοάοτεῖ, δηά ὙΒεοργΥ- 
Ϊλςῖ : δηά διοηρ ἴπε 1,δ[η Εδίῃετβ, Ουρτγίδῃη, 
]Ἔγοπις, δηά Ρυπη,δϑῖ8. ὙΠῸ Ἔχργόβϑιοῃ 
“6 Ὀ]οθϑεὰ ἤορο᾿" 56 6:5 ἴο ροϊηΐ ἴο {Π6 
ϑοῇ, Ψῆο 15 οΔ]]οα “ΟΟγ πορθ," τ Τίπι. 1. 1, 
δηὰ “18ς ἢορε οὗ ρίογν," (οἱ. ᾿. 27. Ασαϊη, 
τῃ6 νογὰ “ δρρεάγδῃοσς,"--- ρ᾿Ι ΡΠΔΩΥ ΟΥΓ τηδηϊ- 
ἐεϑίδιοη,---ἰ υϑδοαὰ ἴῃ ἤν οἴδπεγ ῥἰδοὸβ ΌΥ͂ 
δῖ. Ρδυὶ, δηὰ αἰνγαῦϑβ ἴοσγ ἴῃ δρρεασγίὴρ οὗ ουγ 
Ι,οτά [εϑὺ5 ΟΠ γσῖ, 2 ΤΒεβθ. ἢ. 8; τ Τίπι. 
Υ1. 14; 2 ΤΊΠπι. ἱ. το, 2 ΤΙπι. ἵν. ἱ. 8, δΔηά ἴῃ 
41} [π656 ρΡίαοθβ Ὀυῖϊ 2 Τίπι. '. 1ο, ἴῸσ δὶ5 
[υΐαγε σοπλίηρ, 845 ἢεῦο. (ΤΠῈ νεγὺ “δΡ- 
Ρεδγεὰ,᾽ Πονίδυθῦ, 15 υϑεὰ τῆοῦξ βΟΠΏΈΓΑΙΥ οὗ 
[86 Οο5ρεὶ αἰδρεηϑαίίοη ἴῃ ΤΙΊϊΙ8 11. 11, 11}..4.) 
Το 1815 ᾿ἴ πιαὺ Ὀ6 δάἀάεά {παῖ ννπθη ἴῃ [Π6 
Νενν Τοβῖ. [6 σοπηηρ ἐπὶ χίογν 15 βδροκεῃ οὗ 
ἴ 15 δἰπιοδὲ δῖνναγβα ἢ γείδγοησθ ἴο ἴῃ6 
ϑοη, δηὰ σΟΠΙΠΊΟΠΪΥ ἴῃ σοηηεοῖίοη ἢ ἢ 8 
ΠυπΊΔΠ ΠΥ, 45 “τπς δοὴ οὗ τηδη." δεὲ Μαῖ.. 
ΧΥΪ. 27, ΧΙΧ. 18, χχῖν. 10, χχυ. 11: (οἱ. 1ἰ}. 4. 
ΕἸΏΔΙγ, [Π6 εριτποῖ “ στθαῖ᾽ 15 ποννβεγε εἶβε 
ἴῃ [16 Νὸν Τοεβίδπιοηϊ Δρρ δα ἴο Οσοά (Π6 
Ἑδίδοῦ ; δυῖ ἰἴ περί Ὀ6. ννθ}}] υδοὰ ἢ ἃ 
ΒΡΕΟΙ4] δρρὶσδίίοη δηὰ ἐπηρἢ 4515 νν ἥδ 1 15 [6 
ϑ0ὴ Ψ»ῆΟ 15 ϑροκθὴ οἵ 85 Οοά. 801 [όβῃ τ. 20, 
“5 ϑοῃ [6505 Ὁ γίϑί. ΤῊ]5 ἰβ {πὸ ἡγως Οοά 
Δηά οἴογηδὶ ᾿ἴ6. Οη [{Π6 ψΠοΪο, 1ἴ ϑθοηὶα 
τοτο ργοῦδαῦϊο ἴπαϊῖ (ἢ ννογάὰς “ετεαῖ Οοὰ ἢ" 
88 Ἅ611] ἃ58 “ ΘΑΝΟΙΓ ἡ ΔΡΡΙΥ ἴο [6505 (ἢ τγίβῖ, 
186 Δρροάγδηςθ οὗ ννῇοβθ βΊ]ΟΥΥ 15 ἴῃς (ἢ γὶ5- 
Ὀδη᾽5 ὑἰθβϑοὰ ἤορε δηά Ἴοηϑίγαϊηϊηρ πλοῖἧνο. 
[τ 145, πΠοννόνογ, θθθη νυ 6]] Ξαὰ Ὁγ Π θλη ΑἸίοσγά, 
ὙΠῸ πιδιηϊαϊηεα (6 ορροβίίε νἱονν, “ ὟΝ δι ἢ- 
ΕΥΟΓ ΥΥΑΥ͂ ἴΔΚοη, ἴῃς ραβϑαρε 15 }ιιδῖ 85 1π|- 
Ρογίδηϊ ἃ ἰθϑι ΠΊΟΩΥ ἴο [6 αν οὗὅὨ οὔ 
ΘΑΥΙΟΌΓ: δοσοσάϊηρ ἴο ἴπ6 γαπϑίφιοη, ὁ ΟἿ 
δτεαῖ Οοα πὰ ϑανουσ,, ΌΥ δϑϑογῖηρ ἢιἰδ 
Ῥοββοϑϑίοη οὗ ἀθ ΠΥ ἀπά στἱρῆϊ ἴο [6 ἀρρο!]αϊίοη 
οὗ {86 ΗΙρβοβῖ: δοςογάϊης ἴο ἴλ6 οἴποσ, " οὗ 
τε στοαὶ Οσοά δηά οὗ οὐῦγ ϑανουγ, Ἔυεῆ ποτα 
ΒΕΓΙΚΙΏΡΙΥ Δ5ϑογίηρ Β15 δα 04} }  ἰΏ σοῦ υπῇ 
(Π6 δίδου ἴῃ ἃ νΝΑΥ͂ ψῃϊοῖ σου! δ6 δ]45- 
ῬΌΘΠΙΥ 1 ργεαϊςαϊεα οὗ ΔΩΥ οὗ [ἢ 50Π5 οὗ πιθη." 
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ΟΗΑΡΤῈΚ 1Π. 

ιν 7 μς ἐς γε μεγίλογ ὐἰγεείσα ὃν Σαμί, δοίδ 
εονεεγηέησ (ἦς ἐλίμρε ἦε «λομέα ἱεαεά, απά 
πο ἱκαεά. τὸ Α(,αΟΙἰς ἐς τοῖσί αἶδο 9 γεϑεεί 
οὐτίϊκαίς ἀφγείεξε: 12 τολ᾽ηεὰ ἀοηό, ἀφ αρ- 
2οϊκίοά ἀΐνε ὀοίλ ἐΐσις αμαὶ δίαςε, τυλεγεῖρε ἀξ 
«λομίά ἐογιό προ ἀΐρ», αγρια το εοπείμαείλ. 

ὕΤ᾽ τπεπὶ ἴῃ πλὶπά τὸ Ὀς 5υδ]εςῖ 
ἴο ρΡΓΙΠΟΙρΑ 165 ἀπά ροννεῖβ, ἴο 

ΟὟΕΥ͂ πιλρ διγδῖθϑβ, ἴο δε γελᾶν ἴο Ἐν γΥ 
σοοά ννγοτγκ, 

2 ΤῸ β8ρεᾶκ εν]! οὔ πο πιδη, ἴο δε 
πο Ὀγανηίθγθ, ὀμΐ ρεητὶς, βῃεννίπρ 4}} 
τῇ Κη 685 πηἴο Δ]] πηθη. 

ΤΙΤΌΟΌ 5. 11]. 

1 Εοτ ψὲ οὐγβεῖνεβ αἷ80ὸ νϑεγε 
βοπγδίίπιε5 ἰοο 5ῆ, ἀϊδοδεάϊεης, ἀε- 
ςεἰνεά, βεγνίπρ ἀΐνειβ ἰυ8ῖ5 δπά ρἰεα- 
5Γ68, ᾿ἰνίηρ ἰἴῃ πιαὶῖσα πὰ δῆνΥ, 
Βαΐεδι!, ἀπά ματίηρ ομα δῃοῖπεγ. 

4 Βιυῖ δἴϊεγ τῆαῖ τῃε Κίπάπεϑβ δηά 
ΠΠονε οἵ (οὐ ουγ ϑανίοιιγ τονναγά 
πλδλῃ δρρελγεὰ, 

ς Νοῖ ΌΥ ψογκβ οἵ Πρῃτεθοιιβηεβδ 

ψἢϊοἢ γε ἤανε ἄοηε, δυῖ δοοοτγάϊηρ 
ἴο 8 πιεΙΟΥ πε ϑβανεὰ ι185, ὈΥ τῇε 
νγαϑῃίηρ, οὗὨ γερεηθγδίίοη, ἀπά γεηεν- 

ἱῃρ οἔ τῆε Ηοὶγ Ομοβῖ ; : 
6 ΜΝ Βϊοῆ δ 8μεά οἡ 8 "αδυπά- ΟΡ 

ΟΗΑΡ. 1Π1. 1, 20 ργἱπεβαϊεῖος ἀπά ῥοαυετ..] 
ΓΑΔΙΠΕΥ ἴο πιαχὶ βίτδξοβ, ἴο ΡῬΟΨΘΥΒ, ἃ5 ἴῃς 
δδπιθ ἴννο νογάβ8 ἀγ6 γσγοηάογοά ἴῃ [ὺΚὸ ΧΙΪΙΙ, 
ἔγοπι νν ῃςἢ ΠΟΥ͂ τΛΑΥ πᾶν Ὀδθη ἴάκοη. ὍΤΠΕ 
ςορυΐα “πα 18 οπιτίδα ἴῃ τπμε θεϑὶ Μ55. 
ΤΠὸ Οτεοίδηθ, νῆο παὰ Ὀδεη βιδ)ιραῖϊεά ἴο 
Βοπῖς Ὁ Μείε!]υ5, ΒΟ. 67, ἀπ ννῆοϑβε ᾿ϑἰδπὰ 
ον" ἴοστηθα οὗ 1Π6 Ῥγονίηςε οὗ (γγθηθ, 
ὉΠΟΥ͂ ἃ Ρτοργαῖοσ ψῖῃ πῸ τπ]6 οὗ Ῥτο- 
σοῦβαὶ, μαὰ πονοῦ Ἰοβὲ 186 τγοπιθηῦγαηος οὗ 
1Π6 1. ἀσπιοογαῖὶς 1ηϑ! 1] ΟΠ 5, ἀπ οΥΘ ἰπὴ- 

τἰοηΐ δηά τὐγθυϊθηῖ ὑηάογ ἰογεϊρῃ σι]ο; δῇ 
Ἰπηραϊίδηςθ ἴῃ πίοι ἴπ6 [Θνν88 ρορυϊαιίοῃ 
ἀουδ 1655 5μαγθά. 

0 οὐέγ »ιασίίγαί. ἘΔΙΒΟΓ το Ὅ0 Ο896- 
ἀϊοηΐ βυ͵θοΐ 8. 

ο δὲ γεαάν ἰο1 ἈΚεαάν ἴοτ: Ὡοΐῖ τΔΟΓΟΙΥ ἴο 
ΟΌΘΥ, δαῖ ἴο ΡΑΥ͂ νν}]}πηρ ορεάϊθηςσθ. ὙΠε5α 
ννογάβ ἀγὸ φυοϊοὰ ΟΥ̓ ΟἸεπιεηΐ οὗ Ἀοπις (σα 
(ον. 2). 

Δ. χεπιί.. Τοτοθασίπς, ραϊϊεηῖ, 45 ἰἢ 
Σ Τίηλ. "}. 2. 

8. ἔογ «υε ομγιοίυει «υϑὸ «υεγε “ογηϑίνιθ.} 
1.2.,1 547 ἴὸο α΄ τλθη, “ ἴου νγθ ουγβοῖνοθ αὐδγε 
Οοἤςε 85 {ΠΟΥ͂ ἀγὸ πον." “Έετε 15 ειῃρῃδίςο. 

4. Απά {Πδῖ νν6ὸ ἅΓ6 Ὧ0 ἰοῆροῦ βυςἢ 5 ἀυθ 
ἴο πο πιοτίϊ οὗ οὐγ ονη; ἴἴ 15 οἵ σοάϊβ ἴτε 
ετᾶςε : ποῖ οἡ δοςοιηΐῖ οἔννογκΚβ οὗ τρῃϊθοιϑ- 
685 ΕΟ ννὸ αν ἄοηο, Ὀυϊ οὗ ἴῃς ἰονε οὗ 
Οοά ἴογ υ, αηά οὗ πε πιοδῆὴβ γῇ οἢ Ηδ 88 
Ῥτγονϊ ἀθὰ ἴῃ ἴῃ. (σοβρεὶ ἔοσγ οὐσ γορεπηογαίίοη, 
7υδειβοαίίοη, Ξαηοιβοδίίοη, δηὰ δάορίίϊοῃ ἴο δῇ 
Ἱπποσγίζδηςθ οὗ οἴογπαὶ 16. ὙΠῸὲ σοηποχίοῃ 
15 Οἶοαγ δῃηά πδίυσγαδὶ, δαπὰ ἰθᾶῦθς ΠῸ ΣΟΟΠῚ ἴῸΓ 
τεαιίσίης ἃ τοίθσεηςε ἴο ἴπ6 Μαγοϊοηϊε ἸΠΘΟΥΥ 
οὔ Οοά οἔὔΐονο. 

Βμὶ αἰέν τῥαὶ ἐῤὲ ἀϊπάπεοι. ἀπά ἰουε ο77 Οοά 
οἱ ϑαυίομγ ἐοαυαγα »ιοι αῤῥεαγεά.) Ἐδῖθογ, 
Βυϊ Ψ860Ὲ ἴδ 9 οοάηθδ8δΒ διὰ [89 ἸΟΥ9 
ῖο τι|8} ΟΥἨ ΟἿΟΣ βανίοῦν Θοὰἂ δρροδυθὰ. 
Οοοάπεϑβ δπὰ ρἢἸδη ἤΓΟΡΥ (ἴπς νογὰ ἴῃ [ἴῃ 6 
Οτοοκ)ὺ ἃ βαυϊναϊθηῖ, ΟΥΎ ὨΘΑΓΥ 50, ἴο 

ἐστᾶσθ᾽ ἴῃ ἴϊ. 11, ΤΠΗΘΥ͂ ΟὐςῸΓ ἴορεῖΠΟΓ, 88 
1ξ ἔτοπι 1815 ρᾶββᾶρε, ἰῇ [διὰ Μαγίγν (0) 18]. 

οὐπὶ ΤΥΥΡΒΟπε 47), ἡ γὰρ χρηστότης καὶ ἣ 
φιλανθρωπία. 

ἀρῥεαγεά. 866 ἰϊ. 1τ δηὰ ποῖε δ εηά οὗ 
τΠδὲ οπαρΐογ. ὶ 

5. ἴη {Π1|8 ρϑϑᾶσζθ, ὑν ἢ 5 4 δτίεῦ δυΐ 
Ργεσηδηΐ ερϊΐοπης οὗ ἴῃς Οοβρεὶ, ἔνε βοῆεπια 
οὗ πιδη᾿5 βαϊναίίοῃ ἰβ γτεραγάθα οὐἠἱὺ ἔγοτι (86 
δ'άθ οη ἢ οι ἴτ 15 ΠΟΙ Οοὐβ νόογῖ, νἢ- 
ουἱ τακίηρ ποῖς οὗ {πε σοπήϊτοη5 ἀπά αυδ!ῇ- 
οδίϊοηβ, νῃς ἢ, Πού ΕΓ πηλυσῇ ΤΠΕΥ ἴο0 ΔΓΘ 
Οοὐ 5 νΌτκ, ἅτὰ γτεαυϊγεα τοπὶ πε σο-Ορεγᾶ- 
τίοη οὗ πιδῆ. ὙΠῸ ἃροϑβίϊα 5 αἀννε]ηρ οἡ 
1Π6 (τυτἢ τΠαῖ πε σἤδπρο τγεΐοεγσεα ἴο ἴῃ νϑύ. 3, 
ἰ5 ποῖ ἄπο ἴο Οὐγδοῖνο5 ΟΥ̓ ΟἿΓ ΟΥ̓ ΠΊΕΓΙΙ, 
δυῖΐ ἴο Οοὐ᾽β γγᾷᾶοθ. Ηδ τπογρίοτς μαά πὸ 
οοςδϑοίοη ἴο εἰς ἤογὸ ἴο {Π6 4υδι!βοδί!οη5 
οὐ ἰἰρυ]δίίοηβ τεαυϊγεά δἵ Ὀαρίϊσπι, ΠΟΥ ἴο 
(6 ἢ ΕΥ̓ νοι πηᾶῃ 15 Ἰυ 5:6, ΠΟΤ ἴο 
ἘΠ 6 ψογκίηρ οὐξ 5. οὐ ϑαἰνδίίοη," νυ ἢ 
18. οηθ οἵ ἴπ6 ᾿πβίσυπιοηῖβ Ὀγ γος ἴῃς ΗΟΪΥ 
Ομοβῖ τόπον 05 ἀδὺ ΟΥ̓ ἀΔΥ, ποῦ ἴο [δε 
Ἠοἰΐποβ8  ίοἢ ἰ5 [6 σμαγαςῖεῦ ἀπά δαάφε οὗ 
[6 Ποῖγβ οἵ δἴεγηδὶ 6. ΑἹ] 1815 15 ποοάβὰ; 
δυῖ, νἱοννοά ἔγοπι Οοὐ᾿β 5ϊ4άς, ἴἴ 15 ποῖ ΟΥ̓ δηγ- 
τίη ννδις ἢ πιαῃ Πα5 ἀοπε ογ σου]ά ἀο, Ὀαῖ 
ὉΥ ἢὶ5Β ΟΥ̓ ἔγεθ τΊΘγΟΥ παῖ Οοά δᾶ58 βανβὰ 
πὶ. 

6. Νιοὶ ὃν «υογὰς οΥ᾽ τἰσρίεοισπεσς «υδίοϑ «υε 
ῥαὺυε ἄοπε.) Μοῖ ὉΥ ΨΟΥΚΒ ἰὼ σἰβδῖθοπο- 
Ὧ085 ΜὮΪΟΝΒ ψ͵ὁὸὴ ΟὌΤΒΟΙΤΟΒ ἀϊὰ. “νὲ" 
18 οι ρῃαῖῖς. Νοῖ ΌΥ οὖν οὐγη ψοσκβ, ὄύεη 
ψ ἤθη ἄοπο ἰπ ἃ βίαϊο οὔ }υβιΠσαίίοη. 

ῥὲ ταὐεά μιῇ Ῥ]δςορά υἱ ἰη 4 5ἴδῖε οὗ βαϊνᾶ- 
ἄοη. Τῇοβο ΨΒὸ ἃγὲ ἴῃ ςα]]οεἀ οὐΐ οἵ [πε 
νον ἱπῖο τἢ6 Ομυτγοῖ, πιδάθ πιοπιθεῖβ οὗἉ 

ΕἸ τγίϑδι, ραγάοηθα δηά 5 εἀ (Βγοι κῃ [ἢ 
ἴῃ δίπι, δηὰ μᾶνθ τγϑοεϊνοα πὲ ῥγοπιῖδο δηὰ 
δαγποϑὶ οὗἩ 1ῃ6 ϑρίτιτ, ἄγ “ὁ ,αγ ϑᾶνεὰ. ΟἿ. 
Α-ςῖβ ἰ!. 47. 

ὃγ ἰδὲ «υαεῤίπᾳ. ταῖμεῦ ἸΔΥΘΥ ΟΥ ΔΙΆ 
οἵ τερεηεγαίίοῃ, ἐ.ς.. δαρΌ5πι, νμῖο Οὐγ 271} 

815 

το τ, 2εΐ7. 



διό 

ΔΠΕΓῪ τὨγουρῃ [6805 ΟἸ γίδες οὐγ 88- 
ΝἹΟῸΓ ; 

γη ΤΒαῖ δθείπρ υβϑεπεά ὈγΥ ἢἰ8 
στᾶσα, νγὰ ϑῃου!ὰ δ6 πηδάς ἢεῖτβ λ6- 
σοτάϊπρ' το τ[ῃε Πορε οἔἍ εἴεγηδὶ [Πξπ. 

8 71ἠϊς ἰς ἃ {Δ} }] βαγίπρ, δηά 

Ασίοὶο ἀθῆποβ ἴο Ὀ6 “ἃ 5ίρῃ " (4η “ οβεοζυαὶ 
5 5η,᾽ Ατί. 25) “οὗ Γοροῃογδίίοη ΟΥ ΠΟ 
διγίῃ." ΤΒο νοτγὰ “γτοροηθγδίίοη " παλιγγε- 
νεσία ΟΟΟΌΓΒ ἴννῖςα ΟΠΪΥ ἴῃ ἴῃ Ν, Τ΄., Βοτα 
δηά ἴῃ Μαῖί. χίχ. δλϑ (ὑ ς ἢ 566), μογο [ἴ 
58 δαυινα]θηΐ ἴο “[Π6 τεϑοτιτοη οὗὨ 4}} {ΠῚ 65 
(Αςεῖβ ἢἰ. 21); [86 ποὺνν δἰ οὗὨ [ἢΠ]5 {21|6ῃ 
Ὀυΐ τεάοοπιοα νου], Ηδεγε 115 δρρ)!οδίίοη 18 
ἴο ἱπάϊνι 815: [Π6 πὸνν ὈΙΓἢ οὗ πο56 ψῆο 
ΘΓ Ὀοτη ἰπ βίη δηά {π6 σμΠ] άγθη οὗ ντδίῃ, 
ἴηἴο {π6 ΤὩΘΠΉΌΕΥΒΠΙΡ οὗ ΟἾτδὶ δηὰ [6 
ἔτ οὗ σοά ν ἢ [15 ἱπποσίδησε οὗ [86 
Κιηξάοπι οὗ ἤφανθῃ, οὗ ννῆϊοῆ Ὀαρίίσπι ((Π6 
ὈΔΊΠΙΠΡ, ΟΥ ννϑῃϊηρ ἴῃ νναῖθγ) ἰ5. “16 τηθδᾶῃ8 
ὙΠΕΓΘΟΥ ννὸ τεςεῖνε ἴῃς 88Ππ16 πὰ ἃ ρ]εάρε ἴο 
Δ5ΘΌΓΟ ι5 1πογοοῦ" ὙὟΎΒΕ γεαι δῖα 404}1ῆἔὃὁ8- 
(ἰοη5 οὗ {πὸ τος ρίθηϊ ἄο ποῖ, ἃ5 ἢδ5 Ὀθθῇ 8814, 
6 τῇ {πὸ Ἰίπθὸ οὗ [πὸ δροβίϊεῖβ δγριιπιθηῖ, 
ὙνΠΙςἢ 15 σοπσογηθα ΟὨΪΥ ΨΥ] πηδη 8 δ᾽ να ΓΙ Οὴ 
ςοηδιἀογεαὰ 85 ἴῃς ργοάιυςϊ 5016} }ὺ οὗ Οοάβ 
ἔτϑο ρτάᾶςθ. 

ἀπά γεπεαυίηρ ΟΥ δε Ἡοΐγ Οδου 1.2.“ δγ 
[6 Ηοἷγ Ομοβί;" (ῃς ρεηϊξίνε οὗ [6 ἀροηῖ. 
ϑοῖῆος Μ55. «πὰ τῆς [14]1ς γεγβίοῃ αν “ΟΥ̓ 
[πε ΗΟΙΪΥ ΟΠοβῖ ;᾿" δηὰ τδοιρῇ ἴδ6 ψεῖρδϊ οὗ 
ΔΌΪΒΟΥΙΥ 15 ἀραϊηδὲ ἴπῸ σοδάϊηρ, [ἴ δοσυγαῖοὶῦ 
ΟΧΡΓΘ5565 ἴΠ6 βθῆβδβε. Οὗ Π6 ψ Βοῖο οἰδυβ [ἢ 6 
ΠΟΠΒΙΓΙσΙ ΘΟ ΙΏΔῪ ΕἸ Πποῦ 6 “Π6 βανθὰ 5 
ΌΥ ἴῃς νναϑῃϊηρ οὗ γερεῃογαίίοη δηὰ ὁγ [6 
τοηθνίηρ οὗ ἴδε ΗοΙΪγ ΟΠοϑῖ, οὐ “Ὁγ {ἢ6 
ννΑ5Πηρ οὗ γορεπεγαίίοῃ δηὰ 9 ἴῃ 6 σεπονης 
οὗ [6 ΗΟΙΥ Οδοσϑί." Βοῖἢ ἂγὲ ργαχωγηδίοδὶ, 
δηὰ ΕἸΓΠΕΥ ΠΊΑΥ Ὀ6 Ἔχργοϑδοὰ ΟΥ̓ οὖζ νϑγϑίοή. 
ΒοςίΓη4] σοπϑδιἀθγδίίοηβ ννου]α σγαῖβοσ ρῖνθ 
(Π6 ρῬγεροηάδγαηςσς ἴο ἴπῸ ἔουτηθυ γεπάρσιηρ: 
ἴοῦγ δου ρἢ Γδηεν 8] ΟΥ σοπουδίίΐοη Ὶ ἴῃ6 
ΗοΙΥ Οδοβὶ 5 ἃ σϑϑ]ῖ δηά Ἴοπϑεαιθηΐ οὗ 
Ὀαρίσθπὶ γἴρ ΠΕΥ τοςεϊνοά, γεῖ [ἴ ἰ5 ποῖ, |Κὸ τὸς 
ἐπογαίίοη, ἴπδῖ οὗ νυ ς ἢ [6 ννΔϑῃϊηρ ἴῃ ννδῖοσ 

18 (6 ουϊινατὰ δηά υἱβι]6 σ'ρῃε. “1[ἴ ϑθϑηβ 
ἴο πιθδῃ,᾿ 54 γΥ5 Ἦν δἰθευϊδηά, "ἃ τίοσε ραγίίου-" 
ἴδ Κιπὰ οὗ γϑῆδννδὶ, ΠδΙΉΘΙΥ οὗ ἴῃ6 ἱπννασὰ 
ἔγδτηθ οὐ ἀϊβροβίξίοη οὗ {Π6 τηδη." ΒΒ δροπογα- 
[ίοη, ἰὴ [6 Ρεῦβϑοῃ δδριΖοα ἢ ἱπέδποΥ, πλιιϑῖ 
ῬΓδοθάΘ σοπουδίίο ΟΥΓ τέηοιναὶ: ΜΠ Ογθᾶβ σὸ- 
ΠΟΙΨ4] ἴπ [ἢ δάιϊξ σοηνοσί, τλῪ ὈῈ δπὰ ββουϊὰ 
δε δεΐοτε, ἴῃ, δηὰ δαῇἔσγ Ὀαρίίξια. Ε δξοεπογδίίοω 
5 ἴπε ννοσκ οὗ ἴπηε Ηοἷγ ϑρισγίξζ, ἰπ ἴθ ἀυδ υ86 
οὗ Βαρίϊσπι νος Οοά Πα5 οτάἀφιπεά. Ἀδθ- 
δον 4] 8 ἴ86 ψοσκ οὗ ἴῃς ΗοἱΪγ ϑριγιῖ ἰο- 
ΒΟΙΠΟΥ ἢ [86 σοτορογαίίοη οὗ πδη ψῆϊςἢ 
Οοὐ τεηυΐϊγοβ. Ἀ ροπογδίοη 8 41) ἂἃςΐ οὔςθ 
ἀοηθ ἃῃὰ ἤθνῈσ τορεαίϊοά, Βϑησνναὶ ἰ5, ΟΣ 

ΤΙΤΌΟΌ 8. 111. ἱν. γη---.-8. 

{πε8ε τηϊηρβ 1 ψ}}} τῆλε τπου Δτγπὶ 
σοηϑβίδητὶγ, πὶ ἴπῈ}Ὶ ΒΓ ἢ δᾶνε 
δε]ενεά ἴπΠ (ὐοά πιρῃς θὲ σαγεξι 
ἴο πηδίηϊδλίθῃ σοοά ννοῦκβ. Π65ε 
(ίηρβ ἃγε ροοά δηά ργοβῖδο]ε υὑπίο 
τηξςῆ. 

βῇοι]ά δ6, ρεγρεῖυδὶ δηὰ Ῥγορτεβϑῖνο, “ἴδε 
ἰηννατά τοϑὴ δείηρ τοπεννοὰ ἀδὺ ΟΥ̓ ἀδγ." 
(2 ον. ἰν. τό, δηὰ ςΐ. {πε ςοἸϊεςῖ ἔογ Ἑδχιϑί- 
ἴῃ28 ὨΔΥ: “ἴμαῖ ννὰὲὰ δείῃρ γεξεηεγαῖίε δηά 
ταδάς ΤΥ ομ]άσοη ὉΥ δάορίίοπ δηᾶ σσζᾶςδ, 
ΤΆΔΥ ἀδιν θὲ σεηοννεὰ Ὀγ ΤΥ ΗΟΪΥ ϑριίτι ᾽). 
Ἀοροηθγαῖϊοη οδΔη ΠΟΡΟΓ ὃς [τοἴδ}ν ἰοβῖ; 
(Ποιιρἢ ἴἴ ΠΊΑΥ, 845 84 τηϊβιιβεὰ Ὀγίνιοσε, δυΐ 
ΤΩ ηἰβῖοσ ἴο ςοπάοιηηδίίοη. ἘδηθννΑὶ ΤΠΔΥ ὕ6 
Ιοβῖ. 

7. ἢ ιορ δὲ “ῥεά οπ τὸ αδωυπάκαπιν. [ἰἴοτ- 
ΑἸ “σι ΠΥ," “ δε, ἐς. ἴῃῆε ΗΟΙΥ Ομᾶοβῖ. 
ἼΠΟ οὀχργοϑϑίοη, “ϑῃθα οἡ 1.8, οὐ “ρουγοά 
ουὔΐϊ ὕροη 1.5," τοίου ὑδοῖκ ἴο 1ἴῃ6 ῬγοΟΡἤΘΟΥ οὗἉ 
7]0εὶ 11. 8, δηά ἴο {πε υἱϑίθ]ε ἴοττπ οὗ [15 
ΔΟσΟΙΙρΡ ΙΒῃσηεηΐ πα ἴπε ἀΔγ οἵ Ῥεηίεςοβῖ. 
Αςῖ8, 11. 3,31. 

ἐῤγομσὸ ὕσς ΟΥὗΥΗΣ οἷν δαυίοιγ,) 
“ΤΉ γου ἢ, ἴοσ (Π6 πλοῦ ]ῖ5 δηὰ σοι ἴδ6 
τηθϊαϊοη οὗὐ Α5 «αἵ (6 Ὀδρίί5πι οὗ ἴδο 
ΘΑΛΙΟΟΓ, 50 ἰπ ἴῃς τεξεπεσδαίΐἨἍοη δηά σϑῶονα- 
του οὗ [6 δε ονοῦ, [6 ἴσος Ῥοσβοῦβ οὗ [86 
υ]εβϑεὰ ὙΣΏΠῪΥ ἅγεὲ ργεβοηΐ δηὰ ςοποοζηεά. 

8. Τραΐ δεῖν ἡ βεά, 5.67 ἘΙδοΓ ἐπ 
ΟΥᾺΘΥ μα΄ πανὶ! 0605 ᾿ ])δὲϊδοὰ ὉΥ δὲδ 
Βτδοθ, 12 ἸΔΥ ἰπ ΒΟΡΘ ὈΘΟΟΙῺΘ ΒΘΙΣδ οὗ 
ΘέΘΣ81 117196.ὡ. ΤΠ5 οεἶδιιδε ΤΏΔΥ ἀεροηά 
ΟΙΠΕΟΥ οὐ “ἢε βανθά 5 ἰὴ ν΄. 5, ΟΓ ΟἹ “δὸ 
8ῃ6 ἃ οἡ 5 ἴῃ ν. 6. Τἢδ ἴοππποῦ ςοπηϑίσιςο- 
[ἴοη ἰ5 ἴῃς τῆοσε ργοῦαῦϊθ. ὍὕὍῆε δροβίϊο, 
Πανίπρ ἴαυρῆς τῆδῖ ἰἴ 15 οὗ Οοὐ δ ονῃ ἔτος 
ΤΩΘΓΟΥ͂ ΟΠΪΥ (παῖ Ηεξ βανεὰ ι.5, ΟΥὁΎ ρδοεά τ15 ἴῇ 
ἃ 5ἰδῖο οἵ βαϊναίίοη, δηάὰ δδυίηρ ἀδϑοτιδοά ὑπ6 
ἸΏΒ ΓΟ Πι  ἴ4} ΠῪ ΟΥ̓ ψΜ ΠΙςἢ 1815 ργεδί σμδηρε ἰ5 
οβεςῖεα, [ἢ6 ννᾶϑῃιηρ οὗ γερεηδγαδίίοη δηὰ ἴδ6 

. Τοπονηρ ΟΥ (ἢς ΗοΪγ Ομοβῖ, ρῥγοςθϑάβ ἴο 
(ἢ6 οδ]εοΐ δηά επὰ οὗ ἰξ, [6 ἰημεγιίδησο οὗ 
δΊοσΥ. Ηεδ 85 ρ]αςοα ι18 ἰπ ἃ ϑεἴδῖθ οὗ βαϊνα- 
ἴοη, ἰη ογάρσγ ταὶ πανηρ Ὀθθη δἼοοοιυηϊοα 
τιρῃίθουϑβ Ὀθεΐοσο Η πὶ Ὁ. Η!15 ον ἔτες ρύᾶςς, 
Ποῖ [ῸΓ ΔΩΥ ἀξσδεγῖβ οὗ οἵ ον, δῃά δεὶηξ 
ΘΕ Ἰοὰ (05 ἴο 411} [86 δ᾽ Ο5βϑίηρ8 νυ ἢ δοσοῖη» 
ῬΔΩΥ͂ τἰβῃϊοουδηθεβ, ἱηοϊάϊην ἴπε δάορίοη 
οὗ 5005, “ΜῈ ΓΠΔΥ͂ ὈδΟοΟΙης ἢεῖγβ οὗ εἴεγηδὶ 
1ξε,᾽ ποῖ ᾿ηάἀεθὰ ἴῃ ὑγεϑεηΐ ροβϑοβϑβίοῃ, θυΐ ἴῃ 
ἢορεσ. ΟΣ Ἐοπι. υἱῖϊ. 24, 25. “ΜΑΩύ 
Ὀεοοιλο, (6 τεδάϊηρ γενώμεθα 15 Ῥτεΐογαθ!ε 
ἴο {παῖ οὗ [Πδ τεςεϊνθα ἴεχί, γενηθῶμεν. 

Τρ ἢ ἃ χει «ἀγίπσ.} 1... 1815. δὉ- 
βίγαςϊ, 48 ἴἴ σγοσο, οὗ ἴἢς Οοβρεῖ σοπιρσίβοά ἴῃ 
{86 Ἰα81 ἔοΓ νεῦβεβ. 

απά ἐῤεῖε ἰδία: 1 «υἱϊ, δ΄. Μοτε 



γ. 9-1.3. 

9 Βυϊῖ δνοϊά (Ὁο] 15} αιιεβιίοπβ, δπὰ 
σεμπελίοριεβ πὰ σοηϊιεητίοηβ, δηά 
δῖ νηρδ ἀρουῖΐ ἴῃς ἰᾶν; ἔογ τῇδν 
4Γ6 ππρτοβίδοὶε δηά νδίῃ. 

ΙΟ Α πηδη τῃδϊ 15 δη πογείοϊ δίζογ 
[πε ἤτϑτ ἀπα βεςοηά δάἀπιομῃίτίοῃ γε]εςῖ; 

11 Κηονίηρ τῆλῖ ἢς τῇδῖ 15 ϑυςἢ 

ἰτ γα γ, ἀπ ὰ δϑοπί (οΥ τϑδρϑοῖἑη ) [8.089 
ΤἈΣΩΒ5ΒῚ τὶϊδὴ γοῦ ἴο Δδδοζΐ δίσου: ΣῚΥ 
πῃ οτὰοσ [μὴ ΓΏΘΥ ὙΠῸ δ8δ8νθ δο]ϊθνοὰ 
αοἂ ΣΙΔΥ͂ τλ8}κ0 ἰΐ ΓΏΘΙΣ 0819 [0 ὃΘ ζο0Σθ- 
Ἱηοδῖ ἐπ ρμοοὰ ΨψοΣκΒ. Νοῖ “ Ὀεϊϊενοα ἴῃ 
Οοα," ἐε. ἴῃ Ηἰ58 οχίϑῖθηςθ, ὑπἰγ, ὙΤΏΙΥ, 
δηά {86 'κὲ; δυῖ “ Ὀεϊενοά Οοά," ψγῇῆο [85 
τονοα]οά {Π||585 οβροὶ ἴο τι8.. Ὑ ΒΕΓ ῥγαςῖ!οδὶ 
ΠΟΙ η655, νν ἢ ϊο ἢ 5 50 τη υσἢ ἰπ5ιϑῖο ὑρο 
(Ὠγοιδουῖ ἴπΠ6 Ῥαβίογαὶ Εἰ ρίϑι]ε5, ἰ5 δϑϑιιπιεὰ 
ἴο δὲ ἴπὸ τοβϑυὶϊτ οὗ δ δεϊ θοῦ ἴῃ Οοὐάδβ ἔτεα 
ΤΩΘΙΟΥ͂ ἴῃ (Δ) κ1ι5 ἰηΐο ἃ 5ϊαΐθ οὗ βαϊνδίίοῃ. 

Ἴῤέτε ἐδίηφ ἢ ΕἸΒΟΥ “656 ροοὰα νοσκ5," 
ΟΥ, ξΕΠοσγαὶν, {8185 Κιηὰ οὗ τολοῆϊηρ ννῃιςἢ 
ἱπου!οαῖεβ ργαςῖϊςς ; ἰη οἰ ΠΟΥ σά56 ἰη ορροϑί- 
(ίοη ἴο [6 υηργοβίδο!ε δηὰ ναίη ἡιυοϑίίοηβ ἰῃ 
ν. 9. Το Ἰαἴίοῦ 5θῆϑε ἰ5 βεσβᾶρβ ργοΐεσδθϊθ. 
ΤΒογα νου] δὲ ἃ ἰθθὈ] 655 ἰῃ βαγίηρ “ βοοὰ 
ὙΟΥΚΒ5 ἅΓῸ ξοοά δηά ργοῆίδοϊε υηῖο πηθη,ἢ 

9. αυοϊαά.} “ ϑίδηά δἱοοῦ ἔγοπι." 

ϑεπεαίοσιε..) 866 οἡ 1 Τίπι. Ἰ. 4. 

εοπίοπίίοης, απά εἰγρυίπο; αδοιὲ δε ἰπαυ.} 
11|, “Ἰοραὶ ἀϊδρυΐεξ,᾽" γιδίῃρ οὐυὐΐ οὗ ἰη- 
Κογργοίαδιιοπβ οὗ [ῃ6 Ἶανν, διοἢ 45 δροιιηά ἰηῃ 
(6 Ὑαϊπιυά, ἀπά οἵ νοι τἢ6 αποβίίοη 
(Μᾳῖιι. χχιϊ. 36), “ἍΝ ΒΙςἢ 6 ἴδ ργγεδῖ οοτὴ- 
τηδησσζηθηΐ ἴῃ ἴῃς ἰᾶνν ᾿᾿ ἴῃ [86 5ρ᾿Γϊ ἴῃ νοὶ 
[ἴ ννὰβ8 ρυῖ, ἰ5 Δἢ ΘΧΔΙΏΊΡΪΘ. 

10. “σιαη ἐῤαὶ ἐς απ ὀεγειοξ αὔον δὲ ἥγεῖ 
απά “εἐεοπά αὐριοηίοη γε. ἢ ΑΥΘΥ ὁ. 6 
δηὰ ἃ δοοοπὰ δἀππιοπϊίίοι τ Πουῖ οἤοςεῖ, 
δ). Νοῖίπίηρ πλοῖο οἂη δ6 ἄἀοπα ἢ Πἰπι. 
Τα ψογά 4065 ῃοΐ ΟΔΥΓῪ [86 ἰάδα οὔ ἜἼχοοπι- 
ταυπιοδίίοι νν ἢ] ἢ 18 ϑιρμρεϑίεά ΌὈΥ οὐγ ἴγδη5- 
Ἰαῖίοη. 1 5 οδ᾽]οοϊοαὰ τὲ “δὴ δοσγοῖϊςκ 
ἴῃ ἴῃ6 βεῆβδο οὗ οὔθ ννῆο μοϊἀβξ ἀπά ἴθδςοῇθβ 
ἔαϊϑε ἀοςσίτγίηθ, 15 ἃ ννογάᾷ οὗ Ἰαΐθσ ἀλίθ, ἀπά 
{παῖ τῆς υδ5ὲ οὗ [ζ ΠΕΓδ ᾿τᾺρΡ 165 παῖ ἴΠ6 Θρί 58] 6 
νγὰ8 Ὑττίθη δἰογ ἴῃς Οποβίὶς οὐγογθ δά 
[ογπιθὰ δεςῖβ δῃὰ ὈὑὈγουμῆΐ {[Π6 νγογὰ ἱπῖο 
ςοηπηοη ι.56ὅ. Βιιῖΐ {Πογὸ 15 ἡοϊμίηρ ἴο 5ιὸνν 
[παῖ 4 τέδοθοῦ οὗ ἀοςίγίηᾳ] ΟΥΓΟΓ 8 ἤθσθ 
τηεδηῖ. “ΗΟΥΕΘΥ "ἴῃ ἴῃ6 Νεὲνν Τ᾽ ὁδίαπιοηΐ ἰ5 
“ἃ 5εςἴ, ΓΒ ουὺ ὀνϑη ἱπιρὶ γίηρ [Πδῖ ἴΠὸ αἰδῖ!πος- 
ἴπννε σΡαγαςῖευ οὗ ἴῃ βϑοῖ 8 4 ἀοσίγίηθ αἵ 4]}. 
Τῆς ϑεασδάμοθεβ ἂτ6 σδ] θὰ ἃ ΠΟΓΟΘΥῪ ἴῃ Αςῖϑδ ν. 
17; [6 ῬΠδγίδοθϑ ἰη Αςῖβ χν. ς, χχνϊ. 5. Τἢ6 
“ὁ Πογοδίθβ" αἵ (ὐογίπτἢ ννόγὸ τπαγκοὰ Ὁ τῃς 
ὨδπηΟ5 οὗ οτποάοχ ἰδαςίοῦβ, Ρα1], ΑΡρο]]οβ, 
Οὐρἢ45, Δη4 ἀεποῖθα ραγῖῖθοβ διῖῖ ποῖ ἴμ]56 
ἀοοίῆπο; ἂδπὰ 81. δὶ ἴῃ νυγτπρ οὗὨἨ 1Πεπὶ 

λίσιν 7::1.,- τοῖχοι, 111. 

ΤΙΤΙΟ δ. 11]. 

15 δι δνετῖαά, δηὰ ϑἰπηειῇ, δείηρ, σοη- 
ἀεπιηδά οἵ Πἰπιβοϊε, 

12 ΝΠ εη 1 5}4}} Ξβεηπὰ Ατιεπιᾶβ 
απο περ, ογἵ Τγοπίοσυβ, δὲ αἰ ρεηῖ 
ἴο σοπα πο πὲ ἴο ΝΙςοροΙΪ!β : ἔογ 
Ι[ἢανε ἀετεγπηηδά τπεγα ἴο νυ] ηΐεγ. 

12 Βπηρ Ζεπδθ ἴπε ἰάννγεγ δηά. 

1.868 “50 ἢ 515, σχίσματα, δηὰ “ΠοΓΟδ565," 
αἱρέσεις, ἃ5 ΒΥΠΟΠΥΙΊΟΙ5. 566 1 (ΟΥ. ᾿. 1ο, 
12: ΧΙ. 18, 19. Απὰ 848 “ΠογοσΥ ̓" ννᾶ8 “ἃ 
βεςῖ," 50 ἀοιυθδῖ]655 “4 Βογοῖςκ," (4 νογά 
τ ΠΙσἢ ΟσσυΓ5. ΟἿΪΥ ἰπ (ἢ15 ρίασο ἴῃ ἴ6 Νον 
Τεβίδιηθηζ), ννοιά δὸ οὔθ ννῇο ἔογπηεά οσ 
)οἰηδά ἃ βεεῖ. αἰογνναγάβ 28 ἴἢ6 δαγ]ν β8εςῖβ 
Ὑν ΙΓ ἢ ἔοστηδαὰ ἀγουπα νᾶγίουβ Οποβίῖς ἰοηοῖς 
Ὀδοδπιθ ΟΥΤοηθοιιβ ἰῃ ἀοςσίτίπο, τς ννοτὰ 
“ ΠΟΓΟΘΥ " ΒΟΟῇ Οδηδ ἴο 51 5} ΠῪ ἃ 5οςῖ Βοϊἀϊησ 
οὐ [δἀοἢίηρ ογγοηθοιυβ ἀοοίτίηθ, δηά δἵ ἰαϑῖ [ἢ 6 
ΘΥγοιθοιβ ἀοσίγίης [ἴσο Α πογοζίοὶς ννᾶ8 
ΠΏ6ὴ ἃ ἀοοσίγίηδὶ βεςίδατίαη. Μοδην ιο 
50 ἢ !]5πὶ δηα 5. ϑπγδίῖς ννῃϊοἢ αἱ ἤσγοὶ ΜΈγῸ 
ΒΥΠΟΠΥΤΏΟΌΒ, ΟΥ ΠΟΔΤΪΥ͂ 50, 1} ΒΟΓΟΞΥ͂ δηὰ 
Βογεῖοκ, τοϊδιηθὰ ΠΕΣ ἢγβὶ τηραπίηρ δηΐ 
θεςδπῖθ Δρργοργίαῖα ἴο ραγίίεβ ἀπά ραγίίϑδη, 
ννο ἀϊνἀεἀ τὰ6 Οδυγοῖ, ννιβουῖ ἀσργανίησ 
τῆς συ (ἢ. 

11, Κηοφυὶηφ.) ΒΥ 8 σγεὐεσϊίοη οὗ γοιιγ 
δαχγηοι οη. 

12, ἤῥεπ ] «δαϊὶ σεπά “ἄγίσριας ὠριῖο ἐδέ οΓ 
Τρεδίεμσ. ., ΑΡΡΑΓΘΠΏΥ ἴο ἴδ σθαγρο οὗ 186 
Ογοίδη Οδιγο ἴῃ τὴ6 ὔβοπος οὗ Τίζι. 
Οὗ ΑγἭεπιαβ ἡοϊῃίηρ ποῦς ἰ5 Κῆοννῃ ἔγοπὶ 
ϑογιρίυγε. ὙΒΟΓῸ 18 ἃ ἰγδάϊπίοη (ηδΐ ἢ Ὀ6- 
σᾶς Βίσδορ οὗ 1 υγϑῖγαΌ. Εογ Τυςμίςαδ, 566 
ποῖθ οἢ Δ ΤΙη,. ἱν. 12. 

δε ἀἐμίφσεη ἢ ἩἨδεῖθη. Μδηγ οἰτίε5 Ὀθᾶσ 
{πὸ πᾶῆὴθὲ οὗ Νίςοροϊίβι Το (ῆτοθ ννῃϊοἢ 
να Ὀδδη νδγίοιιϑὶν ϑεϊεοῖεα 45 ἴθ οἰ 
τηθητοηΘα ἴῃ με ἰοχῖ, ἀγὸ 1. Νίςοροι β ἰῇ 
ΕἸ] ςΐα, νυ ἢ σαηηοί, Βονγόνοσ, δὲ τδάθ ἴο 
οοἰποιάθ νυ ΔΠΥ Ρῥγοῦδθὶα {βόοσγ οὔ δῖ. 
Ῥδυ}5 πιονειηθηῖθβ. 2. ΝΊΤοΟροΙἰβ ἴη ΤὮγδςθ 
οἡ ἴδε Ὀοτάεογα οὗ Μαοβάοηϊᾷ δηὰ ς)]οἀ ἴῃ 
(Π6 ΔρΟςΙΎΡἢΔΙ βαϊυϊδίίοη δ ἴπ6 πᾷ οὗ {ἢ 8 
Θορίϑι]θ, “ ΝΊςορο β οὗ Μδδοράοπίδ. Τηΐβ 
5 Ὀβογρίίοη ἢᾶ5 πὸ διυῖπουγ, ἀπά ἱπάθοά 
βίδῖες τῆς δρίβι θα ἴο ἴᾶνε Ὀθθὴ νυγεη δ 
ΝΊΘΟΡΟΙΙ5, ἴῃ πλδηϊξοσῖ σοηιγδαϊοτῖίοπ ἴο 186 
ἈΡΟΒῖΙ6᾿ 5 ννογάβ, ὍὙἢ5 ἴον Πιαν ἤανε ἰδίῃ ἴῃ 
πε ΨΥ οὗ 51, Ρδ0}}5 Ἰουσγῃϑυ, τπουρῃ ἴΠογὰ 
ἰ5 ΠῸ ἃϑϑ βτιδῦ]6 γοᾶβοη ΨΗΥ͂ ἢ επου]ὰ αν 
ἀοδίςποα ἴΐ 85 ἢἰ5 νυ ποῦ χυλγίεγβ [ἰ ννᾶϑβ ἃ 
Ρίδοθ οἵἉ 5π|8}} ἱπιρογίδηςε ἰῃ ςοπῃροτγίβοῃ νυ ἢ 
3. ΝΙΘΟΡΟΙΙ5 ἰπ ΕΡΙΓῸ5. οὐ ἴῃ Απηδγδοίδη 
Οὐ], ννῃῖς ἢ, ἴῃ 4}} ργο δ ΠΥ, 15 τὸ ΟΠ το 
ΜΠ ίοἢ 51, ΡΔ}1] ννὰ5 βοίηρ. Βοιπάθρα ὃγ 
Αὐκιιβῖιι8 ἴο σοπιπιεπιογαΐς ἴε νἱοΐουυ οὗ 
Ααζίαπι, [ἃ μα θοςοτης ἃ ρίαςο οἵ σοῃδίἀογδῦ]θ 

2}Ἐ 

817 
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Αροἱΐοβ οὐ τπεὶγ Ἰουγπεν ἀΠ]ΠΠρεηεὶγ, 
τῃαῖ ποιῃίπρ ὈῈ νναπίηρ ὑπῖο ἴΠεπι. 

Ι14 Απά ἰεῖ ουγ᾽ϑ αἷβϑο ἰθᾶγῃ ἴο 
» ἰτηλἰηϊδίη ροοά νγοῦκβ [ὉΓ πεοαβϑαγΥ 
1565, τῆι ἴεν δὲ ποῖ υπίγυϊτῆι!. 

ϊς ΑἹ] τθᾶῖ δὲ ψ πιὲ 5δ]ιτ6 

ἱπηροτίαπος ; δηά 85 ἸΏΔΗΥ οἵ ἴπΠ6 Ὀυ]] ἀρ 5 
ΜΈΓ γος Ὁγ Ηετγοά τΠς Οτεδῖ, ᾿ἴ 15 ποῖ 
ὈΠΙΙΚΟΙ͂Υ ἀΠαῖ {Πότ γογ [6νν5 ᾿ἰνπρ {ΠΟΓΕ. 
ΤῊς 5ἰζυδίίοη νγὰ5 ἰονγ δηἋἀ ϑινδῃΊΡΥ, ἀπά ὈΥ 
(ὃς πιο οὗ [υ]ίδη 1 μαὰ (Δ]|δἢ ἰπῖο ἀδοδύ. 

12. Ββγίπ Ζεπας δε ἰαφυγεῦ ἀπά “ῥοϊϊος οπ 
ἐδεὶγ ἠομγηον ἀἠέσεπε γ. 1.6. σαρρί γίπρ τπετὴ 
ἢ 41} τπαῖ (ΠΟΥ περὰ ἔογ ᾿ἴ. οὗ Ζοϑηδβ 
ποίη Τογίδιη 15 Κποννη; δἰποιιρὴ νᾶτγίοιδ 
τυδάϊτοπϑ οὗ πὸ νδῖιιὸ ππακὸ ἢἰπὶ ἴο ἤᾶνα Ὀδοδη 
οἠδ οἵ ἴῃς ϑθυθηΐυ, ἴο πᾶν νυγ θη ἃ ἰδ οὗ 
Τῆς, ἀπὰ ἴο πᾶνε Ὀθὸη Βιϑῆορ οὗ [)]ο5ρο] 5. 
Ὗνε σδημποῖ δνθὴ ἀοζοστηϊπθ νυ Ποῖποῦ ἢ6 νν 85 ἃ 
ἘἈοχηδη }ιγῖδὲ ΟΥ ἃ [ἐννίϑῃ ἀοςίογ οὗ ἴἢε ἴανν. 
Τῆς νογά, νομικός, ἰ6 56 ἰνγαγβ ἴῃ [ἢς 
Ἰλίου δθῆϑεὲ ἴῇΏ ἴῃ Οοβροῖὶθ; ἂπὰ ἴῃ ἴδε 
δρίβι]65 1 ἀοὸβ ποῖ οσςσυγ Ἔχοθρίηρ ἤετγε, δηά 
͵υ5ῖ Ὀεζογο ἰῇ νου. 9, 85 δὴ ἐρεῖ ἴο “" 5: νη ρ5᾽ 
ΟΥ ““ ςοῃζρης!οη5." ΕΟΥ Αροΐϊοβ 566 οἡ Αςῖβ 
ΧΥΙ. 24. [ἴ 15 Ροβϑίῦϊε ἴῃαϊ Ζοπαθ δηά 
ΑΡοΪΪοβ ταὶ ῃξ 6 ἴῃς Ὀθάγεῦβ οἵ [15 θρίβ]6. 

14. “54 ἰεὲ οὐγ᾽ αἰτο ἰγαγη 10 γ»ιαϊπίαϊπ 
ξοοα τυογὰ: 29 Υ πεζόν τθο..} Ἀδῖδοῦ, δπὰ 
1οῖ ουγα ἴοο (ἴποϑα ὯΟ ὑεϊοηρ ἴο οὔγ 

ΤΙΤΌΞΒ. 111. ἰν. 14---15. 

(ἢῆς6. Οὐτοοὶ τποπὶ τῆδλῖ ἰονε τις ἴῃ 
τὲ ἢ. Οὐγάσα ὁ νι γου Δ4]]. 
Απιοη. 

4 1ι νας ντιϊἴοπ ἴο Τιίας, ογάἀδλιποὰ ἴδε ἔγχει 
Οῖδπορ οἵ ἴῃς σδυγςοῇ οὗἉ (ῃς Ογεῦδης, ἔσοπι 
ΝίοοροΟΙ 5 οὗ Μαςδαοῃίδ. 

Ὀτοϊμογῃοοά δἱ σεῖο) Ἰθδσα ἴο 0 ζοσ ψασὰ 
ἐῃ χοοὰ ΨΟΣΚΒΕ (566 νΟΓ. 8) 705 [189 π6668- 
ΒΩΥΥ͂ Μ6Ωΐ8, ͵.ς. οὗ Ζοηδ5, ΑΡρο ]οβ, δηὰ οἵδοῦ 
Τα ηἰβίουα οἵ ἴῃς οθροὶ. 50 ἀϊὰ τπ6 ῬἢΠρ- 
Ρἰ4η5 ἴη 51. Ρδι} 5 ςᾶϑ6. 1]. ἴν. 16. ϑοχῆς 
ΤΟΙΟΥ “Οἵγβ᾿" ἴο Ζοηδᾶβ δηά Αρο]]οϑβ, “τιδη οὗ 
ΟἿΓ οΟΥοΥ,᾿ “τη ηΙϑἴογβ," δηά ὄχρίδίη πὸ 
Ργθοοθρί. “1,οἴ {ποπὶ ἄο 8ἃ5 1 ἀο; ἢοῖ ΠΊΟΓΕΙΥ͂ 
δε ΠεΙρθά Ὀγ γου, δυιῖ πιαϊπίδίη {πο πιϑεῖνεϑ ΟΥ̓ 
Βοποδῖ Ἰἰαδουτγ." Βιιῖ ποῖ ΟΠΪΥ 15 δίς ἃ 
τοίδγοησθ οὔβοιτγο, διυῖ 1ἴ 15 ποῖ Πικοὶν {δαῖ 
(Π6 ρῆγαϑδε “ἴο 6 ἐογοπιοβὲ ἴῃ ροοά ννογκϑ "ἢ 
ννου]Ἱὰ Ὅς τηοῖ δύδιη 50 β80οῇ ἴῃ ἃ 90 Π56 50 
ΕΓ ἀϊβεγεηῖ. ὙΤἢδ σοηποχίοῃ ἰ5 οὐνϊουβ: 
“0 γοιῖι ΒεὶρΡ Ζεπᾶβ δηάὰ Αροΐϊος ννἢ πππαῖ 
ΠΟΥ πεεὰ ἴογ ἴπεὶγ ἸΟΌΓΠΟΥ ; δηά ποῖ νου 
ΟἾΪΥ, Ὀυζ ἰοῖ 4}} ννῆο Ὀθϊοηρ ἴο οΟἱν Ὀγοῖβογ- 
ποοά, ἰδάτη ἴο ὃς Κιηά, θοταὶ, δηὰ ΒΕΙΡΙῚ] ἴῃ 
ΒΌΓΙ Γ4565.᾽ 

15. ἐπ ἐδὲ γαὴ}. Νοῖ πιδγεὶῦ 45 ἔτιοηάβ, 
δυΐῖ 45 ΟΠ τγβίδη8. 

““»ιεη. [5 ὈγοΌΔΟΌΪΥ ἃ ἰδίογ δά ἠἰίοη. 
Τῆς δ δ ϑογιρίοη 15 ἴῃ [ἢϊ5 ςᾶ86 ἀοπιοη- 

ΞΙΓΔΟΪΥ βρυγίουβΒ. 81. Ραυ] νν88 ποῖ γεῖ δἵ 
ΝΊΘΟΡΟΙΙ5, ΚὉΓ. 12. 
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1. ΟΟΟΘΑΒΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ [{ΕΤΊΤΕΞΒ. " 

ἽὝ: δἰτοτηρίβ νΒΙΟἢ ἤανα Ὀδδη τηδάθ 
ἴο 5διἰ5ϑγ τῆ6 πδίυγαὶ συγ ΟΒ 1 οὗ 

[ὴ6 τϑδάθις οὗ τ Ὁποῦ Ὀκΐ δχαιίϑιῖα 
Ιδιῖου 85 ἴο πιοβί οὗ [6 βεῖβϑοῃβ ννῆὴο ΔΓδ 
τηδηςἰοηδα ἴῃ τ ὈΥ ϑὲῖ Ραὺὰὶ] μανα Ὀδθη 
ΓΑΙΠΕΥ υηϑυσοοϑϑίι!. ΑἸπχοϑὲ τῃ6. ΟἿΪγῪ 
ίδλοϊς ΠΟ ἢ ἀρΡροαγ ἢ δηζγα Ὠϊδίογιςδὶ 
σουταϊηῖγ ἔγοπλ ἴΠῈ δνιάθδηςς οὗ ἴΠε Ἰειίοσ 
1156] τὰ 1ῃ656---ἰῃαῖ ΡΒ] δπιοη βἰοοα ἴῃ 
ἴΠπ6 τοϊδίίοη οὗ πηαϑίοῦ ἴο Οἠθϑίπλ5, 5 
βίανε ; δηὰᾶ παΐ Ομδϑίλιβ, πο ἢδα τὰη 
Δ ΑΥ ἴο ἘΟὨΊ6, νγ85 56εηΐ ὈδΔὸκ ἴο Ρἢ]Θμοη 
ὈΥ 81. Ραὺ]. [1 βεεῖηβ, μονγανεσ, 1η [ἢ 6 
Πιρηεϑι ἄερτθα ργοῦδὈ ]6, ἔγοπι Ἰη ΓΘ ΓηΔ] 85 
ΨΜ 61} ἂς δχίθγηδλὶ δνιϊάθηςθ, ἴα 6 οδῇ 
ἀοιοσμληθ ἴῃς το] ἸΟΏΘὮΙΡ οὗ ΟἾΠΟΙ τη 6 η1- 
ὈθΙ5 οὗ [6 Πουβθῃο]α ἰτοπὶ Ὠϊοἢ ΟὨΘ- 
δηλ μδὰ θα. 1 Οπεβιπλὰβ 15 ἴῃ6 
βἷανθ, ῬῃΠ]δλοη 15 ἴῃς Βυβθαηά, ΑΡΡἢΪᾶ 
τη6 νἱΐθ, Ασὐοδίρρυς ἴῃ6 8δοῆ. [1 15 ἔιγ- 
πε δνιάρηϊς μας ῬὨΙ]ΕπΊΟη τπλυδὲ ᾶνα 
Ὀδοη τη σοτμΐογίδ]θ, 1ἢ ποῖ δυδηΐ, οἱτ- 
ΟὐπΊδίδησεβ ; ἴῃαῖ ἔοσ Οἢσϑι 5. δᾶ ἢδ 
βηδνγεα Ποϑριτ! Υ δηα Ἰονα ἴο ας γοϑϑθα 
βϑιηἴβ ; δηὰ [δῖ ἢ6, 8ἃ5 ΜΕ]] δἃ5 Ασόοῃρρυ5, 
οςουρίοα οἵῆςο!4] ροβιτοηϑ ἴῃ τῇ ΟΠυτοῇ, 
ψγὨ]οἢ Ὀτουρῆῃξ τἤδτὰ ᾿πἴο τοϊδτοη ἢ 81 
Ῥδὰ]. Βυῖ ἤδη ἅτε το] ἴῃδι ΡΠΙ]οτηοη, 
Ατοδίρρυβ', Οποβιηλυβἦ, ΕΙΕ ΟΥ ὈΘΟΔΠΊΘ 

Δ ΒΥ 581 7εζοτῆς Ασοπίρρυβ 15 βαϊὰ ἴο ἢανα 
Ὀθοη ΩΡ οὗ (οἷοββεὲ. Βιυῖ ἰὲ νψουϊὰά θεὲ ἃ 
τηοτα ὈΪδαϑὶ Ὁ]6 ᾿ηίθγθηςς ἔγοτῃ (οΪ. ἵν. τό, 17, 
ἴπμαὶ ἢς ψὰβθ Βίβῃορ οἵ ]δοάϊσεα (ΤΠοοάοτγ. 
Μορϑβ. ἐπ ἐρ..). ΝΟΥ ἰ5 εχίθγῃδὶ [Ἐβι ἸΠΠΟΩΥ 8]1ο0- 
δσεῖΠοσ ψαηίίηρ ἴο {Π]|5 εἴεςϊ, [Ιη τῆς “ Αροϑίοὶ. 
(οηκί,᾽ (ν11. 46) απο 185 βροίθη οἵ ας 
Βίβῃορ οὗ (οἷοςβθ, Ατοβίρρυβ 85 Βιβῆορ οἵ [.8ο- 
ἀϊεςα (Υ Ἰεβοῖεσ, ὁ ἤγοηοὶ. ἃ. Αροβὶ. 450 
8544.). Τη]επιοηΐ βαγ5 ἴπαὶ ἴπΠ6 ατεεῖκ Μεησα 
τᾶκε πὶ Βίβῃορ οὗ ὅδζα, Ὀυϊ πιαγιγγεὰ δηά 
θυχεά «αἱ (οΐοββαε. ΤὙπεοάοτεϊ τηεηϊίοης (δαῖ 
(ἢ6 πουδα οὗ ῬΠΠδΕμΊΟη ννᾶβ 511}} βῆσννῃ δἵ (ο- 
]οβββ, ἴῃ {πε ΔΠῊ σεμίατγ. [1 ννὰς αἷςο Ξαἱὰ {παῖ 
Αἴϊεν ἀἰθομαγρίηρ Ρδϑίοτγαὶ --- Ῥουῆδ 5. ΘΡΙΘΠΟΡΔ1--- 
ζυαποίίοηβΒ δἱ (οΐοββθο, ἢς ἴδυρῆϊς αἱ ὕὑδζα νἤξηῃ 
ΝΌΓΟ ννᾶ5 δρεσου, δηά ἰαϊὰ ἀόννῃ ΠῚ5 16 τη (ἢ 6 
Ῥτγοςοηϑι ]5}10 οὗ Απάτγοοϊθβ. ΤῊ σοπηθοίίοη οὗ 
Ατοδίρρυθ νὰ Ζαρώΐεεα, ἀηα ἴῃς δαπλοη ιοΥΥ 

ῬΑΟΚ 
8 ΠῚ. 1ὼ εοππεοίίοη αὐ Κοριαη σἰαύεγν. 822 
ΙΝ, Εχιεγπαὶ Τεεέί»ιοην ἰο ἐρεὲ Ἐρμεΐε. 829 

ΒΊΒΠΟΡρ5 Ψηῆὴο οσςουρ θα ςοτίδίη 5665, 6 
ΒΌΞΒΡΕΠα ΟἿΓ δϑϑθηῖ---ποῖ Ὀδοαῦβθδα ἴἢ6 
ΔΒΒΌΤΑΡΓΙΟη οὗ ἃ ΓΕΡΌΪΑΥ Θρ᾽δοοραῖθ δὲ 
{παῖ {πὸ ᾿λν ον 5. Δῃ ΔηΔΟ γΟ5τ---Ὀὰῖ 
Ὀδοδυβα ἴΠ6 ἐν! άδῃςβ 15 πηρετίθοϊ οΥ σοη- 

Ρϑέϑᾶρε (((οἱ. ἵν. 17), πᾶν ρίνδθη σχίδβε ἴο ἴῃ6 
ἀΕΟΡΙΥ ἱπιεγοβιηρ σοπ͵εοΐατα ἴῆαϊ [Π6 ““Ὀξε Ζοδ- 
Ἰους ᾿ οἵὨ οὖν [μοτὰ (εν. 111. 19), δἀἀτεβϑδά ἴο (ἢ 6 
δηρεὶ οὔ [6 1,δοάϊσοδη (Ὠδυτοῦ, 15. 1Π6 σουπίοτ- 
Ρατὶ ἴο ἴῃς ““ἰακε πεεά᾽" οἵ 81 Ραὺὰὶ (“ (οἱοϑ- 
βίϑηβ δηὰ Ῥμιηειηοη,᾽ ΒΙ5Πορ 1ἰρμιίοοῖ, ρΡ. 43). 
ἼΠοτε 15, μοινόνεγ, τις ἢ ἔογος ἴῃ ἴπΠς οὈ]ες(ίοη 
ἴο 1ῃ15 νἱεν οἵ [6 τηδβϑδᾶρε ἴο Ατοδίρριβ ἴῃ 
( οἱοβοίδηβ. Δπεη δῖ Ρδαὺὶ νυῖῖος ἴο α ϑυλοῤ, 
ἢδ σδῇ 5ρθδῖκ βίθγη])υ δπουρὴ οὗ [6 5δἰῃβ δῃηά [α1]- 
υΓ65 ΟὗἩ τ] ]βίειϑ (1 ΤΊπν. 111. 3---8, ν. 20, 22, 24). 
Δ Ήδη πε νυτῖῖεβ ἴο ἴπ6 δεοδέφ, μῈ6 Ἰοοκβ δηιγεὶν 
αἱ ἴῃ εϊί(εγ δηὰ τῆογὰ πορείμϊ οἰάς (Ξε ποῖς οἡ 
1 ΤΠοθ5. ν. 12, 13)- [ἴ ψου]ὰ βθεηὶ ἴο Ὀὲ οἰ ἢϊ- 
σΑ}}γῪ ἱποοηβιβίεηϊ ἢ ἢϊ5 τηε Ποα ἴο δαπιϊηϊϑῖοσ 
ἃ τοῦυκε ἴο ἃ ραβῖοτ πα ϊγθοι]Υ τὨχουρἢ Πὶβ ρεορ]ς 
-- ἃ Ῥιόςεββ ψ ΠΊΟἢ ταΐρῃϊ ἤανὰ Ὀδεη εἰς Ὁ Ατ- 
σΠρρυβ ἴο Ὀ6 τγαηίϊηρ ἴῃ ἀεἸίσαον ἀπα οοηβ)άογα- 
τ[ἴοη. (80 ΤὨΘορἢγ]. ὅ'66 δἷβο ϑίοσγγ, "[πϊεγρτεῖ. 
Εριβι. δᾶ ((οἱοββ.᾽ σα ἠοζ., δῃὰ [ῃ6 ποῖ οὗ 
Νιεοηλεγοσ, "(οιμμεηῖ. Η:5ῖ. σγαζημ. ἴῃ 140]. δά 
ῬΏΠεη.. ΕΡ.,᾽ Ρ. 6. 

3 Τῆς οοπ]εδοίιτε ἴῃαὶ ΟὨδδβίπλια ΠΊΔΥ Πᾶνα 
Ὀδδη {πε ΒΙβπορ οἱ Ερδἤεβυβ πιοηιοπεα ὉΥ ἴγρ- 
Ὡδίλι5 ἰ5 Βοδύο ον νου οὗ ἴΠ6 ςοηϊειϊηρίιιοι5 
αἰ 5π|1554] νῃὶσ ἢ 1ἴ Πᾶ5 τεσεϊνεά. Τῆς ἀδίε οἵ {ΠπῸ 
Ερίβι1ε οὗ Ἰσηῃαῖζυς ἴο (ἢ Ερδεϑίδηβ (ργοῦ. Α.}. 
107) Ρῥτγόβεηῖβ πὸ ἀϊβηου! γ. ὍΤης Οπεβίπγις οὗ 
σ᾽ Ῥαὺ] 5 Ερίβιὶς ἴο Ρῃϊεηοη ποϑεὰ ποῖ πᾶνε 
Ὀδεη συ ἢ ποσὰ πῃ 70 δἱ δὶ ἀαῖε. (Νῆε ἃτὰ 
ὍΠΑΡ]ς ἴο βΒηά Δηγ ρμτοοί οὗ ἴῃς ἰάεα οἵ βοπὶὲ 
Οεττηδῃ βοῃοΐατβ ὑπαὶ (ἢ ΕΡ. οἵ Ιρπαίίυϑβ ἴο τῇς 
ἘρΠεβ. ᾿πρ]ο5 (παὶ ΤΠΕῚΓ Οίσπμορ ννὰβ ἃ γοιῃρ 
ΤηδΔῃ ἴῃ Α.Ὁ. 107.) [ἴ ΟὨΪΥ 5ἴαϊεβ ἰῃδὶ (6 νυ Π|ο 5 
δοαυδιηΐδηος ὙΠ πὰ ψγὰ9 τεσθηΐ (οᾶρ. ν.). 
ΤΠεῖα 15 σου ΪῪ βοπιθι ϊπρ ὙΕΙΥ διπ Κρ ἀπά 
βυρραβίϊνα ἴῃ ἴῃ6 ΑΥ ἴῃ ΨΠΙΟΔ δίζοῦ τε] ΟΠ 
Οποβίηλιβ, (ΠΕΙΣ νι ]6 Οἰθῆορ (ἐν σαρκὶ ἐπι- 
σκόπῳ), δῃα Ἰυ5ῖ αἰϊογιναγας δρδῖη ἴῃ Ἰυποίίοη 
ἢ τἢγες Οἱ ΠΟΥ ἡδηλεβ, ἰρηδίϊι5 ρῸΘ5 ΟΥ̓ ψ ἢ ἃ 
56:68 οἱ δἰ υβίοῃβ ἴο ἴῃς Ἐρίβεϊς ἴο ῬὨ]δπηοη 
(ὀναίμην ὑμῶν, ςἴ. ν. 20; οὐ διατάσσομαι ὑμῖν, 
οἷ. ν. 8; δέδεμαι ἐν τῷ ὀνόματι, οἴ. υν. 1,0, 13; 
τροέλαβον παρακαλεῖν ὑμᾶς, οἵ. νυν. 8, 9, ἰρηδι. 
"Ἐρίϑι. δὰ Ερἢδ6β.᾽ 11.111.)}. Θυςἢ δὴ Ἰἀδητβοδιοη 
οἵ Ομπεαβίμηυβ, Βίβῃορ οὗ Ερδμοβυβ, ἢ τς Οης- 
ϑι15 οὗ δῖ Ρδὺϊ οἡ ἴδε ρατὶ οἱ ἱρπδίίιις βεθῃβ 
Ὡοῖ ἱροῦ 6. Οπεβίπλϑβ, 5814 ἴῃ ἴῃ Εοιηδῃ 
τηλυγτοϊορίος ἴὸ πᾶνε Ὀθεη τηλγίγτοα δἱ Ἀοηλο, 
5. τοπηθτη Ὀεγεά ἰπ τῇς ατεεκ Ομυτοῦ οὐ δῦ. 15, 
ἴῃ ἴῃς 1νδτῖὴ οἡ Εεῦ. 16. 
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διοσησ. Ὑμαὶ ἴΠ6 Ἰεϊίοεσ νὰ ἀεϊνεγεα ὈΥ 
Οποϑιτι5 15 οἰθασ, ἢοΐ 80 τοῦ ἴτοπὶ [ἢ 6 
δι ϑοσρίίοη ψῃϊ ἢ πὰ δα δά δἵ ἃ ἰδ 
Ρεγοά, δ5 ἕτοπῃ {πΠ6 ψ0]8 οοηῖεχὶ δηά 
Ὡδίυτε οὗ ἴῃς οᾶ56δ. ΥΥ̓́μαϊ εἾ56 15 σευίδ! ἢ 
15. ΠΊΔΙΗΪΥ [ἢ 15, ἴηι ἴῃς ἔαριεῖνε 5ϊανα,:--- 
(Ὠἰεῦ δ5 ψῈ6}} δ5 διρινε,-τονναβ σοηνετιεα 
Δηἀ Δρραγθηιὶν Ὀαριζεά Ὀγ ϑῖ Ραυ]"; 
τηαϊ 6 τοηάεγοα ἰῃ6 Αροδβῖ]α 5ΈΎν]ο 68, 
ἀεορΙγ (εἰῖ ἀπά τεοορηϊβεά ; ἴδ ἢ6 ννὰ5 
Ἰονεὰ ὈΥ 15 ᾿πϑίσυσῖοσυ ἢ ἃ ὨΕΟΌ ΑΓ 
ἰοηδγηθϑβ, ΜΠ ΏΘΘΘΘα ἴο ὈΥ ἴῃ δ ἢ 
οἵ ραϊμεῖῖς τοσπβ οἵ εηἀβαγιηβηΐ--- ἢ] Β0η 
(νυ. το); 5. Ὀτοῖμου (Ὁ. 16); δὶ5 ἢθατί 
(υ. 12); 15 νΕΓΥ 5Βεςοῃά 561} (ν᾿. 17). 

2. ΑΝΑΙΥΘΙ9 ΟΕ 1195 (ΟΝΤΕΝΊΞ. 

ΑῺ 8ῃδ γϑὶβ οὗ [15 ᾿Ἰεη αν Ὀοδυτ ἢ] 
ἘΡΙ5116 ταν 566 ΠῚ ἃ5 5 ρογἤπουβ 845 [116 
ΔΛ γϑὶβ οἱ δὴ [ἅν]. ΥὙδεῖ ϑιιοῇ ἃ βίπιο- 
ἴυγα] ται νΟΥΚ ΤΩΔΥ 5οῖνα ἴο 5ῆενν 1ῃΠαϊ 
16 Αροϑβίϊε δὰ ἰογπηδά πο ονθγνθαηηῦ 
δϑτϊπιαῖα οὗ τῆς τοεζσξ δα σέγερσέλ νπτῃ 
Ιοἢ ἢϊ5. ΕΡΙ5165. ᾿ρτεϑϑεά σοηΐθπι- 
ῬΟΓΑΓΥ ταδάεῖβ (2 (οτ. χ. 10). ΤῊΒ νε γ 
ΜΉ ἀηὰ τυβῇ οὗ νοσγάβ δηα δρραγθηΐ 
ἀἸϑ! οσδίοη οὗ σοηϑ στο 15 ποῖ ΜΠ Πουΐ 
15 πιθδ]ηρ. 

.. 7716 ϑαῤμέαΐζίογ. υτ. τ, 2, 3. 
:. 7226 2 γείμαξ. οὔ. 4, 5, 6, 7. 

Απῇδοιοηδῖθ ᾿ηϊγοάποίοη. 
Ἧς {πάη κβι]ηθ55 ἔοσ ἢΪ5 τ]εηά, φ. 4; 

οσδυβεά ὈΥ παῖ ἢ6 Πδά Ποαγά οἵ ῬΠ116- 
ΠΊΟΠ᾽5 ἴπ|6 ἰονα δῃηᾶ ἴδ: ἢ, Ὁ. καὶ ; δυῦ]εοςῖζ 
οὗ 15 ῥσγυϑσ, ψ. 6; Ὀεδυτία! τοϑ]ῖ οὗ 
ῬΠΠ]ΘΙΔΟἢ 5 ροοάηᾳ55, ζ. 7. 

1. Ζ7Ζ4ε Αεφωέσί. 

ΤῊ τεαιυεδί τῖρῃΐ Ὀ6 Ὀαβθά ὑροη 
Τρ μτα] σείλονν, Ὁ. ὃ. 

1 ΤῊς ϑρίτιίῖααὶ σεποτγαίίοη βροΐκεη οἵ ἴῃ Ὁ. τὸ 
5, ποννοσ, ποῖ ἴο Ὀὲ υηάδεγβιοοά οὐ Ὀαρ(ϑτα 
ΟἾΪγ, Ὀὰαϊ οἵ (μη Ξιίδη ἰεαςσδίμρ Δηα ἱπεοῖπις- 
ἴοη. (Οἱ, (Ἰεα. ΑἸοχαπάσγη. “ ϑίγοτη. [00. 1. 
“Ἄγ ῃδη δ Ρδὰὶ 50 οζδθη σ84}15 Οποβίπιας 15 5οὴ, 
Ἦϊ5 Ὠεαιῖῖ, ἄς., ψ δη ἢὸ βαγ5 ἴῃαϊ ἢδ ννᾶβ ψ 5η]ηρ 
ἴο τεϊαΐῃ Οποβιιθυβ ἢ Πὶπι ἴο πληἰβίοτ απηῖο 
Ὠϊτὰ ἴπ ἴπ6 Ὀοπᾶς οὗ ἴῇε Οοβρεῖ, νγὲ πιαβῖ ἰπίευ 
παῖ ἴδ 5ανε δα ποῖ ΟὨ]Υ͂ τοσοϊνεα 6] ἐπ ΙΑ ΓΥ 
Ἰηδίπιοιῖοη ἔγτοπι ἴῃς Αροϑῖὶα θυ παὰ δοιὰ 
νναϑῃεὰ ἴῃ ἴῃε βαστοα ἰανοσ δἀπὰ δάἀτηεὰ ἴο της 
τη ποτ οὐ ἴῃ6 ον (οπηπλαπίοη. ΟἸΠεσινῖβα 
Πα σουἹὰ ποὶ πᾶνε ὕεδη σοηῃϑβιἀθσυοὰ ΘΠ ΙΓΟΙΥ ἃ5 ἃ 
50ὴ πᾶ 85 οπὸ οἔ ἰῆς (4 Π|ὑ], απ ἀεπίσπαῖοα ἴοτ 
ΒΌΟΝ ἃ {πποιίοη ἰπ ἴῃς ΟΠυτοῃ, 80. ἴπαὶ Οπηδϑὶ- 
Γηῖϊ5 γα5 δοηΐ Ῥδοκ ἴο ῬΠΙΠ]ΠΘλΟη Ὡοΐ ἃ5 ἃ ΤΊΘ͵Ο 
σαῖϊφοπυπιεη Ὀὰϊ ἃ5 4 ρογίεσϊ ἀπά (50 ἴο β5ρθβακ) 
{.]1- στόν ἀϊδοῖρὶς οὐ ΟἸὨτιϑῖ ἡ (5. Οοπῖ]. Ορρ. 
Ὑ. 383). 

ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ΤῊ Αροϑβίϊα ρσϑέεσβ ἴο δαϑδ 1ΐ 
(α) (ἀσξῃογα)]γ---ροῦ Τπὸ αγοδὺ Γονϑ. 
(ὁ) ϑρθο δ !]γ---- ΡΟ ἢ15 ΟΝ ἢ 

Ι. ΖΦ γηοη, 
2. “γε, 
32. ,ϑιβεγίηρς, 
4. δωξεγίπρε 0» Οὐγίεί. Ὁ. ο. 

ΤῊΣ τοαυεϑδὲ 1156]{---͵ ὺυρροτιεα ὉΥ τϑᾶ- 
ΒΟΏΒ: 

(4) Οπ Θβιπγι5 15 θὲ δι} 5 βρίπἴυδὶ οἢ]]ά, 
Ὁ. το. 

(ὁ) Α5 ἃ οδαηρεά τηαλη, ἢδ ν}}} 6118] τὴ8 
ῬτοπΊῖ56 οὗ ἢ]5 Ππδῃη6, ἀπὰ ὃὈδ6 τοί ἴο 
ῬὨ]ΕΙΔΟΙ, Ὁ). 11. ᾿ 

(2 81 Ρϑὺ] ἰΙονεβ Οπεϑίγλιβ 8ἃ5 ἃ βεσοῃά 
5610, Ψ. 12 ; 

(4) [ὰ5 ϑϑθηΐ ἢϊπὶ ἢοπΊα, ἤθη 15. 56τ- 
γίσθ5. νου ]α ἤανε ὈΘΘὴ πιοϑῖ ᾿νε] ςοσής, 
[ΟΥ ἃ Τϑαβοὴ ἼἿοηηδοιεα ψ ῬΏΙ]6- 
τΊΟἢ 5 ΠΙρμοϑῖ ψε]ίαγα, τ. 13,14. 

(ὃ Ῥοβϑβιῦ!α ἀδϑίρῃ οἵ (σοά᾽5. ονετσυ] τη 
Ῥτονϊάξηςε ἴῃ ἴῃ6 ψ 016 ΔβΆΙΓ, τ. τς. 

(2) Ῥουῦ]α αβεοιίοη, παΐαγαὶ δηα βριπ- 
ἴυ4], ἀπ ἴο ἴῃ 5Ϊανὸ ῇο ἢδς Ὀδοοπηδ 
ἃ ὑὉτοίῃου, ᾧ. τό. 

(6) Αβεοιϊίοη ἀπε ἴο [6 Αροβίὶε ἃ5 ἃ 
ΡΑΠΠΟΓ ἴῃ (Ο(Πηβίίδη 116 ἂπὰ ψοσκ, 
ψ. τῇ. 

ΤὨὴδ τεαμεϑῖ--Εϑοοῖνθ δῖτ ἃ 8 ΤΩΡ ΒΕΙΥ, 

ἵν. Ζ72ζ. ὕδϑιάεγίαξίηρ αμάὰ «διρπιαίμε, 
ψυ. τ, το. 

ΤἼδ τεαϊδβὶ τοπον θα, τ. 20. 

ν. 772ὲ Ἐ2έλορμε. 

(σα) ΗΙ5 Ἄσοπδάρδησοα ἴῃ ῬἈΙΠ]εηοη, ταὶ 
6 ΨῈΠ ἀο »ηογέ ἴδῃ τῖἢς τεαααβί. 
2. 21. 

(ὁ) ΗδΡΡΥ δηεῇοϊραῦοη οὗ ἀεϊϊνετᾶπος 
ἔγοτῃ εὐβίοαγ, δῃὰ ἤἢορε οὗ νυἱϑδίτπρ 
ἢ15 πΠδηα, φ. 22. 

(ὼ Τοϊπὶ ϑβαϊυϊδθοης ἴο ῬὨΙΠεδτηοη, τ. 
23, 24. 

(ἢ ὅταςς θὲ ψ γουγ πρὶ πε',. 

1, ΤῊΕΞ ΕΗΈΕΤΟΕΙΟ ΟΕ ΤΗῈ ΕΡΙΞΤΙΕ 
ΤΟ ῬΗΙΠΕΜΟΝ. 

ΤῊΣ γἠείογηεαί 5Κ1}} δῃᾷ Ῥδδυιν οὗ τῆ ς6 
Ἐρι51]6 ἴο ῬὨΠἜπλοη τνὰβ οηςς ἃ νου πα 
57 6 οῖ ἢ ΟΠ Δη σοπιπηδηϊδίοιβ δηά 
οὐς5. Μοάεγη ψτιθιβ, 816 ἀοίηνσ 
ΔΙΏΡ]Ι6 ]πϑῖῖος ἴο ἴῆε ἴθηάδγηδθος δηὰ 
Ραῖμοβ. οὗ [15 διογῖί Ἰεϊζεσ, ᾶνῈ Ῥεδη 

1 ζ86. “Αμπὰ]. 16. ἴῃ ΕΡρΡ. Ῥααυΐὶ,᾽ δυΐβοσο 
7οδδηη. Ρἰβοδίοσ. Ῥ. 156---τότ. 



ΤΗΕ ἘΡΙΘΤΙΚΕ 

Ταῖθο, ἀἰϑροβθα ἴο ἄο βοβδῃηΐυ 7ι5ίϊςα ἴο 
ἴῃς 5ἰγὶ6 δπὰ ἰδπριαρε'. [1 τᾶν Ὀ6 
Ἅ611 ἴο δχδπλῖηθ ἔἤτοσῃ [ἢϊ5 ροϊηΐ οὗ ν]εὺν 
ΟἿΘ γεῖθα ΠΟ Πᾶ5 Ὀδθη οσοηβιαεγεά 
Ἔβρθο δ! ν ̓ α0]6 ἴο τῃ6 οἤὔᾶγρα οὗ ᾿ἰαχ 
οὗ 5ῖγ]θ, δηὰ ἀἰϊβσεραγὰ οὗ ϑυιωτηθίγιοδὶ 
ΔΙΤΔΉρΕΙΏΘΏϊ. 

““ἩρΑπηρ οὗ (ἢγ ἰονε δηὰ δι νὨ]Οἢ 
ἴοι παδὶ τοναγά της ΤἸιογὰ 6515, δηά 
τουνγαγα 411 βαϊηῖς" (υ. 5). ϑοπὴθ {ΓΔῃ5- 
ἸΑΐοτς ἰῃ δῃοϊθηΐ [1η165, Δηἀ ΠΊΔΩΥ ἰὴ 
Ἰαῖου ἄαγβ, ψουἹὰ δὲ οὔος δοςορὶ Μ. 
Ἐδηδη᾿ 5 νϑιβίοη, ἃ5 δ δαυϊναϊθηῖ, δηά, 
᾿Ἰπάροά, ἃ5 ἃ Ἰιπάϊοϊοιι5. σοττεοιοη----" ἀκ 
( ίοι δὰ ϑείρῃμευσ, ἀ6 ἴὰ ομαγιῖά Ῥοιτγ 
ἴοι5 65 ϑδϊηι".) ὙΥεῖ τῇοθβε Ψ 0 
Γενόγοηςα ϑουρίαυτα ΠΊΑΥ 751]}}γ τλδ ἴδ! ἢ 
ἴ1ῃαὐ δῖ΄. Ραυὶϊς. ον δττδηρεπιεηΐ οὗ 
(ῃ6 νοταὰς ἢδ5 ἃ ισμεσ τῃεΐογιο, ὑηθγ 
[16 συϊάδηςε οὗ ἃ θεῖο ψβάοπ). [νεῖ 
5 ΒΌΡΡοΟΘα ἃ ὑγιῖοῦ ἴο ἢανὸ ὈδὈείογα 
ϊπὶ ὕνὸ ῥγοροϑβίμοηβ, ομα οὗ ψῃοἢ 15 
οὗ ϑρϑοῖδὶ ᾿πηροτίδησα ἔοσ ἢ]5 1πηπιεαϊδῖα 
Ῥυροβδαε. Ης τϊρῃϊς Ὀς 40]6 ἴο ὑτίης 
ουἱἵ [Πα Ρυτροβα τηοβὶ εβδοιϊί νεῖν Ὀγ Ὀ6- 
Βἰπηϊηρ δηα ἐπαϊηρ ἢϊ5. βϑηΐεηςα στῇ 
{π6 τηοῖϊνα ἴο ψΠ]οἢ μα νυὶϑηεα ἴὸ ρὶνα 
Ῥτοπληθηςθ. το ἴἢ]5 ροϊηΐϊ οὗ νεῖν, 
1ἴ 15 Ἰηβίγασίινα ἴο σοϊήρᾶζα ἴπ6 ἔνὸ σοοη- 

1 ΒΙςΠοΡ 1ἱρμιίοοῖ, ΡΡ. 334, 338. 
53 ἹΑπιςο τοι, Ρ. 906. 80 τῆς ϑγτγίας νοῖ- 

βίοῃ (οί. Νιοπιογογ, " Οοιημηεηΐῖ. Ηϊ5ῖ. Οταπηηι. 
ἴῃ ῬΏΙΠεπι.᾿᾽ Ρ. 1; ΝΙΕΏΘΥΟΓ αυοίες 9ῖ Μαιῖ. χχ. 
11; Αεοἰς χχ. 21. Μοάξπι ρδγαρῆγαβος οἵ (ῃς 
Ῥαδυ]ης ΕΡρ. οἴξῃ ἴειηρῖ οπα ἕο ΔΡΡΙῪ Μεϊασηοῃ- 
ποπ᾿5 Ὀϊῖετ ας τηοβῖ 7υ8ὶ βανὶπρ ἃραϊηβὶ ἴῃς 
Ποῖ οὐ ἢἰ5 ἀδΥ ἴο ἃ νογὺ αἰδγοηϊ οἷαθς οὗ 
ΠΡ τς Τῆς ΟΒυγοῦ πὰς υὑπ]εαγηῖΐ ΠεΥ οὐη 
δησιάρα διηοηρ ἴἢε πιθὴ οὗ οὐἱίαγεα." (Πἰηρυδιη 
φυλὴ ἀσι άιεϊς δοοϊοοία ἸὩἴΟσ τοηδοῆος. Μο- 
Ἰδπολιῃ. Ορρ. [{1|. 888.) 

3 Τὶς ἔοσηι οἵ σοπϑίσυοιϊοη 5 ἰοττηοα φρανοάσς ὮΥ οἷά νυγιοτϑ. 

ΤΟ ΡΗΙΠΕΜΟΝ, δ21 

[ΘΙ ΡΟΥΆΓΥ ἰείίεῖς ἴο ἴη6 ΕΡΒοβίδηβ δηά 
(ο]οβϑίδηβ. [Ι͂}ἢ ἴἢοβα ποῖα εἰδρογαῖα 
δΔη4 ἀορηγαῖῖς ῥίθοθς ἴη6 ἸΙῴάφα οὐ λυ 
15. οὗ ῥΠηΟΙρΑὶ βἰρηϊῆοδῆσθ, ἀπα ἰῇ ΟἿΘ 
ΟΥ οἴδεῦ οὗ [15 ἀβρθοῖβ 15. [6 Ἰδδάϊηρ ϑυὉ- 
Ἶδςὶ οὗ σοηϑιἀογαῖίοη. Βιΐ ἴῃ ἴῃ6 ΕΡΙΊ5116 
ἴο ΡῃΙδποη τἴῃἢ6 ν Ποῦ 5 στοαῖ οΟὈ]θοῖ 
15 ἴο ΔρΡΡ068] ἴο [ἴῃς ῥτγίπεοῖρ]ε οἵ ΟΠ γι ϑιίδῃ 
Ὠυπηδηϊν, ἴο Πα ἵπι6 Ὠυτηδη ἰονα  Ὠ] ἢ 
ἤονν5 ἴτοπηθ [ῃ6 ΠΟ ΒΓΔ ΠΣ ΡΟΜΟΥ οὗ 
ἀϊνπα ἴον, θο]ενεα ἴῃ δηᾶ δοςθρίθά, 
“Τονα ἰονγαγας (ἢ6 56] ηῖ5," δπᾷ πουθίοσο 
ἴο [πε Ὀτοιϊμεγίοσ ῇοπῃ 6 ρ]εδαεα, ἰ5 σοη- 
56 ΉτΥ ρΡ]δορα τὴ [ἢ ἔογοίτοπε. [115 16 
ἤἢγϑι ηοΐα οὗ ἴΠ6 016 Ξίσαϊη. [,6ἴ κι σοη- 
οαῖνα ἴμ6 ἘΡΊβε]6 ργοβεηϊθα ἴο Ῥῃιεηηοη, 
ΨΏΘη (ἢ6 ἀεϊεραΐῖδα ἤτοι ἀτγῖνα, δηά [ἢ6 
τοῖυστηθὰ ἔπρινα ΔΏΧΙΟΙΊΒΙΥ ἰναὶῖ5 ἢΪ5 
τηλϑῖογ᾽ 5 ἀδοϊβϑίοη. ΤΠ Ἰετίεγ 15 γεςσεϊνεα 
ΜΠ] ἢ ταναγθηταὶ ογ. ῬὨΙΠδοη ἰἰβίξηβ, 
ΟΥ ταδάϑ, ἴῃ Ὀγδδῖῃ]θ55 ὄχρθοίαςτοη, δηά 
[ῃ86 νεῖν ἢγδοὶ νοσγὰ ψῃοἢ [4115 ἀροη ὮῚ5 
ΘΓ, ΟΥ Τηθοῖβ ἢϊ5 Θγεθ, δίϊογ ἴΠ6 υὑ5114] 
Βα τατοη, 15-τ-όσῦε. [Ιὑ 45 ἃ ἴοτος ἴῇ 
[Π15. ὈΪᾶοσα ΠΟ πὸ οἴμοι ποσζὰ οου]ὰ 
ΒΌΡΡΙγ. 81 Ῥδὺ], τῃογρίοσθ, ρίασεβ ἐστέ 
ἢγϑι ; Ὀυΐϊ 85 6 Πδνοῦ δὴ ἰογροῖ ,α ζῆ, 
δΔηα (Ππϑβι 845 [6 σθηΐγαὶ οὔ]εοὶ οὗ (ἢ, 
ἢδ Ρυ15 τέ ἢτϑῖ, ἴῃς οὐγεωΐ οὗ ἴῃς ἴονα 
Ἰαϑσῖ, δ! τονναγὰβ ΟΠ γιϑὲ ᾿ῃ [Π6 τ α]8 
Ὀεοΐνδθη ἴΠ6 Θχίγοηθ8. ΤῸ [{Δ᾽ῃ5]Αἴ6, ΟΥ̓ 
Ρᾶγαρηγαβε ἴἢ6 νεῖβα ἰπ ἃ ψὰν ΠΟ 
οβ65 ϑρῃι οὗ (15 ρθου]ατγιῖν, ἀηα τα κο8 
1ἴ 5] ΠΡΪΥ ἃ ἀϊδὶοςσαῖεα ννᾶγν οὗ βδαυϊηρ---- 6 
(αι νηϊοἢ τῃου Ὠαδὶ τοννατάς τῆς 1, οτὰ 
7655, δηὰ τῆς ἰονε ἴο 4}} {πε βϑαϊηϊβ "---ἰϑ 
ἴο ἰοβε ἴῃς βϑοζεῖ οὔ ἴπ6 Αροβί!εθ᾽ 5 5:12}16 
τῃείοτις, δηά ἴο βου ῆσα Ὦ15 ρυγροβα ἴο 
ἃ 5 ροτγῆς!δὶ ἐδολ γ ὃ, 

ΤὨε ροϊπὶ ἴῃ τῆς ἰεχὶ πᾶν Ὁ6 
β5εθῃ πόζα ΟἸεα ]Υ Ὁγ ἀτγδηρίηρ [τες ραϑδᾶραβ ἰῃ ρᾶγα δὶ σοἸ] αΠΊΠ5. 

ΑΠΟΣΥῚ μοατά ϑίηςε ψε ῃεατὰ Ἡραπηρ οὗ ΤΥ 
ἵ. Ι. Ι. 

οἴ γοῦν μαἰτλ οὔ γοῦν μέλ ἦρυέ 
2. 2. 2. 

ἴῃ ἴῃς Τοτά ἴῃ ΟΠ 5. δηά με] Μ ΠΙΟΣ 
6505, ]6505, ἴῃου Παϑῖ 

3; 4. 3. 
δηὰ ἠονέ αηὰ οἵ {π6 ουέ τοννατὴ (ἢ οτγὰ 

4. 
πηΐο «δἷἱ {π6 

ὙΠ ἢ γε ἢᾶνα ]εβι5, 
4- 4. 

βαϊηΐς. ἴο 411 (6 δηά (οννατά 
φαἰηίξ. ΔΙ! ςαϊηίς. 

ἘΡΉ. 1. 15. (ο!. ἰ. 4. ῬΠ1]. τ. 5. 

Οἡ ἴδε ψῆοΐε αποκίίοα, ἃπὰ οὐ {πῸ Ῥγορυγεῖν οὗ τεργοάποϊηρ, ἃ5 ἴδγ ἃ5. βῬοβϑιὉΪο, ἴῃς ογἄθγ οὗ [(Π6 
οτρίπαὶ ἰπ ἰγαποίατησ, 566 Πίϑιορ [60], “ϑασγοὰ 1.τὸταΐατο,᾿ ΡΡ. 343-τ-.13590. Τῆς νοτὰ σὴ] Παγα 
ἱπΊΡ1}165. ἃ ὈδαιΠΠπ|| ἀγραπιοηῖ. “ΠῚ γου αὔτ ἴῃ8 Ὀεπεβοοηῖ ἴο αὐ τῆς βαϊηῖβ, τοπιθλῦοῦ {παῖ Οὐ Γ 
Οπεβίλιβ 15 σας. Υου 5ῃουϊᾷ τοσεῖνα Ὠἰπὶ ἴπαὶ ἴῃς (ουπίαϊη οὗ 4 ἴον 50 οχυρεγαηὶ τηδῪ ποῖ 
δθοπὶ ἴο Ὀς ουἱ ΟΗ͂ ἴτοσ ἀζρηε οἡἱγ ἡ" (5. σεηι}}5, Ορρ. ν. 386). 
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11 τῆλ Ὅδ6 ννὸ]}] ἴο ποΐβ βδοὴῆβ οἴθογ 
Ἰηϑῖληοοβ οὗ ἴῆς Αροβιιεἰβ. τῃεΐοτις. οὗ 
Ιονθ. ἃ ροϊηΐ οοπηὸ ΨΏΘη δ πριϑῖ 
αἴ ἰαϑὲ ἀεβηιϊεὶγ νυτῖῖα ἄοννη (ῃ6. παᾶιης 
ἩΠΙΟῊ ννᾶ5 50 ΠΚΟ]Ὺ ἴο ᾿γγταῖο ΡΠ] Πλοη, 
ἢ ἃ δαῦτ|6 ταςὶ οὗ ᾿πβηϊτὸ ἀ6] 1 δον ἢ6 
ἀδίοτς ἴο [6 ἰαϑδῖ ροβϑϑο τπηοπιθηΐῖ ἃ 
Παῖς ΠΙΟἢ πρηϊ δοῖ ῸΡ ΔΆΡΤΥ τεςο]- 
ἰδοῖίοη5. 1 ΔΙΠῚ5 Δραϊηδῖ Ὠ15. ρίθα, ἘΠ] 
Ἦς μᾶς ῥγεραγεα τῃ6 ννὺ Ὁν ἃ ΨΠΟ]6 
56 γῖθ9 οὗ δἤδοιηρ τουσῆθθ. “ΕῸΥ 189 
1ονθ᾽ 5 588Κ6, 1 γαῖῃεγ θεβθεςῇ---Ὀεὶηρ βοῇ 
Δ Οἠδ δἂ5 Ραμ], ἀρεθά, ἂς 1ἴ ἰ5. δ]5ὸ 8 
ΡῬΠΒοποΥ οὗ 7655 ΟὨγιβῖ, 1 θϑϑεθοὴ ἴῃ 66 
ἴογ ΠΥ 8505, ψῇοηΣ 1 παν Ὀεροίζθη [ἴῃ 
ΤΥ Ὀοπάϑ ---- ΟΠΕΒΙ Π105 ἡ --- (τ, 9, 10). 
ΤῈ τὰπ ΠΟ οδῃ νὙγΠ6 ΜΠ} σα ἢ ΠΟὈ]6 
γΑΓ εἰν 15 ποῖ νναπίησ ἴῃ ἴῃ ρἱαγία} 
τους ἢ ψὨϊοἢ 850 οἴϊδη δοσοιῃρδῃ!θβ {ΓῈ 6 
Ραϊῆοβ. Ηδ ρΐδγυϑ -- 584} ννὲ δὰν ἢδ 
Δἰπιοβῖ Ρι 5 ὃ- --ἴνίοθ, οὔσα ὩΡΟῚ ἴπε 
»ιφαρ σ᾽, Οὔσ6 ὑροη ἴμ6 παηδὺ, οἵ Οπε- 
55. ὙΥπἢ γαῖ 5 0116 Τ᾿ πᾶ γη 655 (ἢ 6 
ΑΡοβιὶα ἴακοϑβ ἴῃς βέϊηρ οιξ οἵ 6 δανεβ 
ἴνοὸ ρύθαῖ οἤεηςες  Οποβίπλι5. ϑγὰ8 ἃ 
ἡμρίπνε. ΗΝ νη ΙηΡῚγ 81 Ρδὰ] ραΐ5 11} 
Ὁ ΡΟΙΠΔΡ5 ἢῸ 5 σεξαγαϊοα " (Ὁ. 15).--το 
Ης μαὰ 5ἴοϊθῃ ἢϊ5 πηδϑίοτθ ὈτΟΡ Τίγυ. 
“ἸΓ 6 μιαῖίῇῃ τυγογρεά [6 6, οὐ στυσίἑ ἴῃ 6 6 
οὐρμς" (νυ. 18). [ἴ 15 ηοΐῖ Ππεοόϑϑαγν ἴο 
ὅο νεῖν ἀξερὶ)γ ἱπῖο τπῈ αἰς! ποῖ] οη5. οὗ 
Ἀοιηδη ἰανν ίου ἴπ6 Αροϑβιῖῖς᾽ 5. Ὀοηά---“Ὁ 
Ραμ] πᾶν ψγτίθη ΜῈ ἸΠἸη6 οννη παπᾶ." 
1115 ἃ ρἜ 116 ΤΩΟΟΚΕΙ͂Υ οὗ τλοπαν 051} 655. 
ΓΠὨ6 ποῖε αοἰοβθβ ἴῃ [6 βᾶπ|6 ὑητνα ]εά 
δίγαϊη ὈΥ ΠῚ5 δδκίῃὴρ ἴο ἢᾶνε ἃ ἰοάρ!ης 
ΡῬγθραγοα ἴοσ ἢϊγα, 1 ΠΕ 15 ρίνϑη 85 ἃ γι 
ἸΏ ΠΒΝΘΙ ἴο [Π6 ῥζάγειβ οὐ Ῥῃ]επΊοη 
Δηα ἢϊς ἔαυλἶγ. ῬΒΙδηοη σογίδιηϊγ νου]Ἱὰ 
Ὀ6 Δεῃπαιηξα ἴο πηϑδεῖ δῖ Ρδὰὺ] δίτεσ μανιην 

1 ἄχρηστον, εὔχρηστον, ἡ. τι. ΤῊς ΠιτίΠοΥ 
ΔἰΠαδιοη, νυ ἢ δόῖλα ΟΣ σοϊηπιδηϊαϊογβ τεσοσ- 
Ὠἶδα, ἴο ἴῃς ψοτὰ Οὐἀγίοί ἂ5 [Π 6 ρῥγοπουπορά 
("ΓΟγηλοτὶν ψηθου Ολγίρί, πον τίρῃι Ολγρἐία»}}, 
1 ΒΌΤΟΙΥ νοτὺ ργοῦδὈ]6. “}π|άσοοϑ ᾿πηρυ κοσε Ολγεσίο 
δοδιάσε τἀϊλυ]τυΔηῖο5 Ἐοπιᾷ ἜΧρυ]." ϑυείοη. 
“(Ἰαιά.᾽ 25. Τοχί ] Ἰδη (ς΄ ΑΡΟΪ. ἡ 111.)}, ἀρὰ 1,.δο- 
ἰαπιὶὰ5 (ἡ [πϑΕτὸ 1)τν.ἡ τν. 7), 5ρεαὶζ οἵ [ῃς τηΐβ- 
Κα ἰῇ ῥγοηυποϊαϊίοη. 1πηἀ θεά, τΠ 6 ΝΘ σῪ ραγ ὑρο 
ἴη6 ννόογὰ τὸ ργοηουησεα ἰ5 ἰουπά ἴῃ ἵϑ 0 ΝΟΓΥ 
ΘΑΥΙΥ νυ (Ἐγὼ μὲν οὖν ὁμολογῶ εἶναι Χριστιανὸς 
οὐν δλπίζων εὔχρηστος εἶναι τῷ Θεῶ.. «ἴσως δ᾽ ἔτι αὐτὸς 
σὺ ἄχρηστος ὧν τῷ Θεῷ κιτιλ. ΤΒεορῆῃν!. “δά 
Αὐἴοϊγςο᾿ 1. 1, Ρ. 4ν εὐϊ. Ηὰπιρῆτνυ. Περὶ δὲ 
τοῦ σε καταγελᾷν μου, καλοῦντά με Χριστιανόν' 
οὐκ οἷδας ὃ λέγεις. πρῶτον μὲν ὅτι τὸ χριστὸν ἡδὺ 
καὶ εὔχρηστον. 7δία. 1. 1... Ὁ. χὐ--εχριστιανοὶ γὰρ 
εἶναι κατηγορούμεθα, τὸ δὲ χρηστὸν μισεῖσθαι οὐ 
δίκαιον. Τμβίίη Μ.ο “ΑΡο].᾿ 1. 4. 

3 ναὶ ἀδελφέ, ἐγὼ σον ὀναίμην ἐν Κυρίῳ, ν. 10. 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ΤοΠιβεα ἴο ρταηΐ ἢϊπὶ 4 τϑαυθϑὶ ψῃϊοῖ 
ἰὰῪ 50 ΠΘΔΥΓ ἢῚ5 πεασῖ. 7ῆὲ τπουρῆϊ οὗ 
βδδεῖηρ ἴ 6 Ἄροβια νοι] ἰηθριίσε Ρἢ1]6- 
Ιοη ΜΙ ΠορεῈ ἂδπα ἰογ---ῆθ Ῥβϑί ἢ 8 
ΜΠΙΟἢ ῥγοάϊος οϑρθοῖδὶ δἰδοστν ἴῃ οοτα- 
ΡΙνπρς ἢ τ 6 νΊ5ῆε5 οὗ ἴἢο56 1ῃ τσείεσ- 
δῆς ἴο Ψῆοτῃ {Π6Ὺ ἀγα ἔε εἰ, 

111. ΙΤῷ ΓΟΝΝΕΟΤΙΟΝ ΨΙΤΗ ΕΟΜΑΝ 

ΘΙΑΝΕΚΥ. 

Οπε οἴ τῃε Ερίβι169 οὗ [6 (αρν-- 
ἴ[Πἢαῖ ἴο ἴῃη6 ἘΣ ΡΙ)6514η5 ---ἀ68]5. ἢ ΟἿΘ 
στοαὶ ἀδραγπιθπὶ οὗ ργίναῖε ἐδγῃ]γ-] τς, 
νΖ. ἴῃ6 τοϊδίοη οὗ δυβυαηά δηαὰ νἱΐο ἷ. 

1 Ὥδιοσ, " Ἀμεῖου. Ῥαυ].᾽ 1. 240 (χυοῖϊοὰ ΟΥὮ 
Νιαπιε γε). Πα βῖγ]ε οἵ 81 Ῥαὺ] μἢδ5 πενεγ Ὀδθὴ 
ἀεοογιῦεα νν ἃ τοῖς σδηάϊά δηα σενεσζεηΐ ἔτεο- 
ἄοχῃ ἴπαῃ ὈὉγ ΜεϊαποΒίποη, ννῆο Τςοτίδι Ὺ ἀοοβ ποῖ 
ΒΌΡΡοΞβε ἴπαῖ τπ6 ΑΙροβίὶς “"“ννὰβ ἃ5 δσ Ἃ5. ροβϑὶ]ς 
[τοπὶ σοιητηοη 5θη56. “1,εἴ ἴῇοβε ννῇο νου]ά 
ἴα Κα αν 5 ἀοςίγίηθ 85 {Πν14] δἵ 1εδϑὶ Ἵτθαϊῖ 
Ῥδὰ] ψτἢ σοπηπηοῃ 5εηβθ. Εου, στδηϊηρ ἴπδῖ ([ῃς 
ἀερατγίιηεπὶ οὗ ΠἰΓΕΥΑΥΥ ἀγὶ ΠΟ ἢ σοπίδι 5 5[γ}6 
δηα τῇροίοτις νγὰβ ἴῃ ρστοδὶ τηδάβυσε νυδηϊὴρ ἴο 
πὰ, να τηῦκί αἰϊονν [παὶ ἢ6 Ροββεββεᾶ ἰηνθητίοῃ 
Δηἃ διγδηροιηθηΐ, ν ] ἢ ἀο ποῖ 50 τηυςἢ Ρε]οιν 
ἴο τεσῃηϊοδὶ ἰδαυγπίηρ ἃ5 ἴο ογάϊηδτυ )υάρτηρηῖ. 
ΑἸὰ γεῖ τ[Πσγα ἀρρϑδγ ἰη Γδι}᾿5 οἴγὶε ςεσίδιῃ υἢ- 
πλἰϑία Κοαθ]6. ποῖεϑ οὗ ᾿Ιθογαὶ Κπον]εάσε. Ης 
1.565 νγογάβ δπὰ ἤρσυγοθ ΠΟ, ἅτε τοάο]επὶ οὗ 
ατεοκ σαϊαταε. Ηΐ5 ἐοτπὶβ οἱ τεαξοπίηρ τὸ ποῖ 
νπουϊ τὶ. Εον ες ἀεῇῆπεβ ν τ τῆς αἱ οὗ ἃ 
τ8η 0 Κῆον5 νῆδι ἢς 5 δῦουῖϊ. Ηδ στε Ἐν 
Ἰηνεβίϊρσαῖεβ. (ἢ6 σᾶυ565 ἀπὰ ἤτγϑι οτἱσὶη οἵ τῇς 
τϊηρσδθ ψνὨΙΟἢ δ ἀϊδουπθεθ. Ηδ 5665 ἰῃς ροϊηῖβς 
ΨΉΪΟΉ τὰ δραϊηβῖ ἤϊηι, αηὰ πᾶς 'π δὴ δχίγδογ- 
ΟἸπαΥΥ ἄερτεὸ ἴπ6 ρόνεῖ οὗ τεπιονίηρ βοστὴς οἵ 
ἴμ656 δηα πρλιρσαίϊηρ οἴποτθ. Ηδε ροβϑεββες ἴοο 
ἈΠΟΙΉΘΙ ΤΠαγδοϊοσγίιϑις οἱ σεπυϊπα ΠἸΕΓΑΓΥ ἀτί. 
Ἧς δαἀάβ ἴο ἢϊ5 διριπιεηῖβ δρι]οριιοβ, ποῖ τοῖα 
οἴϊοδβα ῥΡῥίεςεβ οἱ σοιηροβίίίου, δυΐϊ εβικὶοπς 
αυϊνεπηρσ ἘΠ τῆς ρεπαΐης Ὀεδὶ οἵ ἴῃε αδθοοίϊοης. 
Απὰ ἢς ἢδς ἴῃς ρονεγ οἵ Ἰῃϊοπη πσ] ρ ἜχδοιΥ 
ἷΪηῃ ἄἀυς ρΡτγοροτγίίοῃβϑ ἰἴοβεα τῆοσε νϑῇῃεπγοηῖ 
οἰοϊΐοης Ῥ Ὡς ἀγὸ οδ]]εα πάθη νἱῖῇ ἴῃς τδηάοσ 
Δδοιοπ5. ΒΊΟΝ ἅτὰ οὐ] ]Ἱεάὰ ἤθη. 1, τῃετοίοτο, 
Ἄστεάϊτ Ηἰπὶ ποῖ ΟὨΪΥ͂ τῖτῇ ἱηνθητο δῃ ἃ δύταῆσε- 
τηεπῖ, Ῥυϊ ἢ οὴς ἀδρατγίπιοηϊς οἵ τῇῃοίοτ αὶ 
5Κ1}. Ῥὸγ ἰπ ἢϊβ ἰδηρυᾶρο ἴδετε 15 ἃ ψ εῖρδϊ οἵ 
115 οννῇ, ἃπα δὴ εἰεσᾶηςς οὗ ἰΐ5 οννῃ, ἴπουρὶ τ 15 
ἰηϊεγοροσβεὰ σῇ Ἡδεθταϊσης, ν Ὡοἢ τὴὰσ [ἢς 
Ὀεαυὶν οὗ ἴῃς σοτηροβιιίοη. ες 65, του πηΐοδὶ 
ΤΟΡΙ ΟΣ 051 156 ΜΑΠΏρΡ, 1.95. σᾶτε δηὰ 5Κ}}} ἴῃ 
νγεδνίηρ ἴῃς ἰοχίατε οὗ ρεποάς, νυ ἢ 15 50 'πι- 
Ρογίδηϊ ἴῃ βεουτγηρ 2εγυδίκειίγ. Βαϊ 81. Ῥαδυ]ῦς 
51 }]6 βοπιεῖϊ πΊῈ5 ἤονβ οὐ ἴο δὴ υὑηάυε Ἰεηρίῃ, 
Ὀδοδιιθα 1ἴ νγαπῖβ ἴπΠ6 ὈΟυΠάΔΥΥ οἵ ρει οάς. ϑοπὶε- 
{ἰπ|65, ἀραῖη, πὸ ἰηάϊ᾽σαῖεβ ἴῃς ἀγρυτηθηὶ ἃς ἴἔ 
ΤΏΘΙΟΪΥ ὉΥ ἃ αοΐ οἵ ροϊηῖ, ὈΥ ἵνο οὐὔ᾽ ἴἤτοδ 
ννοσά5, 80 (παῖ ἴῃς βεηἴεησε ἰς ἰεἰϊ ᾿τηρετίοςϊ, αηή, 
ἃ5 ᾿ὲὶ ννοτθ, τι αϊοα. ΚΝ 8 866. Ῥδὺ] αἰπιοβῖ αἴοσ 
ἴῃς αϑῃίοη οὐ ΤὨυσγαϊεβ δτρὶ ουηρ ἃ Ὀτίο 
τυρσρεὰ 5[}]ς (ὀγενὶ, ἐαέδᾷ, εἰ κοηγαρυσο φερε ΡῈ 
ογαίοη 5)  ἤοβς Ὀτενν νου ὰ Ὀς ποτα ἰυταϊπους 
ΜΙ ποτα σᾶτε ἱη σοχηροβίτοη. ἢ “ Ὠςάϊς. ἱπ ΕΡ- 
δὰ Εοπι.,᾽ Ορρ. ΙΝ. ὉρΡ. 2, 3. 

3 Ἐρῃ. ν. 11--33. 
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Νονθοῖα ἄοος δὲ Ῥδὺ] ρῥτοςδεα πιΌγα 
ΘΏΓΙΓΕΙΥ δου ἢϊ5 σεηθσαὶ σὰ]α οἵ δϑοθηά- 
Ἰηρ ἔτοπλ ἜνΘΥΥ Ῥασγιί συγ ἔοττη οἵ ἀυῖν 
ἴο ᾿1ῖ5 Ιάθαὶ] ργποῖρ]θ. ὙΤῇδ οοπ]υραὶ 
τεϊδῖ ἡ ἢᾶ5 1ἴ5 τη 066] ἴῃ ἴῃς ἰονα οὗ τῃ8 
Ιησαγηδῖε σοα ἔογ Ηἰβ σρουκε, 6 ΟΒυτΟΙ; 
115 τ] 6 15 1η [6 ργορῃεας ἀξδοϊαγαϊίοη οἵ 
ἴῃς Ἰοηρ ὨΙϑίουυ οὗ πυπιᾶῃ ἰονε, υἱττογεά 
ὈΥ τῃ6 ἰδίμοῦ οὗ οἵἷυγ τᾶσθ δὲ [ἢ ἢγϑθῖ 
ὈγΙ44]., [Ιη τῆς ποῖ οτοσ το ῬὨΠ]ΘιοΙ, 
αἰδοῃεα ἴο ἴῃς ΕΡΙ5116 ἴο [πε (ο]οβϑβίδῃβ, 
ἃ ἀαΥκεῦ ἀεραγίμηθηι οὗ ἴῃς ρῥτγίναϊα 116 
οὗ δῃϊ υ 15 τοιοπεά μιῇ τὰς ᾿ρμϊ οὗ 
[πΠ6 ὅοβρεὶ. Τῇδ τηοάήδ οὗ ἀδαδης στ ἢ 
[ὴ6 ιυσϑῦοη οὗ φτστο)νἶ ἤΘΙΘ 15 ποῖ, ἰῃ- 
ἀεεά, [6 54π|6 ἂ5 ἴδλϊ ρυγϑιυδα ἴῃ τϑδῖ- 
ἸῺ ἴῃς ααδδίίοη οὗ »ηαγγίαρε. Βυϊ τῃς 
ἀϊβεγθηςοθ, δίϊοσ 811, ἰ5 ηοῖ 50 στῇυοΐ 1η 
Θ556η [14] ΡΤ ΏΟΙΡΙ6 85 ἴῃ {86 ὥμέ ὙΠΊΟῊ 
ΔΙ565 ἴτοῖὴ πε αἰβεγεηΐϊ οἰτουπηθίδῃςε5 
Δα ςἰδυιηρ-ΡοΙηῖ5 οὗ ἴῆ6 ἴνο ΕἸΡΙ51[65. 
ἘΡἢΘϑιίδὴβ 15 ἃ [τϑδίίβα ; ῬὨ]ἸΘΠΊΟΠ 15 ἃ 
μοί. ἘΣ; εβίδῃβ 15 [6 ἰγτῖς ; Ρἢ]εδηοη 
15 ἴη6 1αγ]}] οὗ [Π6 Νενν Τεβίδιηθηῖ. ΝΟΥ, 
αβαιϊῃ, ἀοα5 [ἢ Ἰεϊῖεγ Ὀείοτε 5, {κὸ ἴἤοβα 
ἴο [ῃΠ6 ΕΡἢδβίδηβ δηα (οἱοβϑοιδηϑὅ, δά- 
νοῦ ἴο ἴη6 αΙρηΥ οὗ Ἔνθ {πὸ δἰανεβ 
ΜογΚ---ίο {Π6 ἀϑϑύγαπος ἴμαῖ 4 Πδάνθη]ῦ 
Μαβίοτβ δοὺς 185 ἀροὴ ἢϊπὶ ἰὴ (Π6 ἤοῦβθ, 
ἴῃ ἴῃς δεϊά, ἴὰ τῇς νἱπαγατά, ἴῃ τὴ 6 π}}}}, 
ο]]ονγησ, ἢ1πὶ ἢ σγτηραῖῃγ ἴο (ῃ6 οὔ- 
ΒΟΌΓΕ τηδγίγταοιῃ οὗ ἴΠ6 οἵἴοβθ5 δηᾶ ἴῃς 
ἀγεδα(} ρυηρα ἰῃηἴο {Π6 ἸΑΙΊ γα 5᾽ ΡΟΟΪ, 
δι [ἢ6 6556 [11] ρΎυΙΠΟΙΡ 65 ἀγὸ [6 βδγη6. 
Τῆς παϊυϊαςίοη, “ὥταςα ἴο γοὺ δηά 
Ρέαος τοι! οὐ οὖγζ Ἐδίῃοσ απ [(ἢς 
ΙΤιοτὰ 7εϑὺβ ΟὨγιϑε᾿ [||5 τῃῆ6 γὑγηςῖραὶ 
5 0)6οῖ οὗ [ἢ]5 Ἰεῖίοτ ἰηῖο ἴΠ6 5ᾶπι|6 σῇ 
ΒΡἤθτα οὗ ἀορσπΊαῖις ἵπ ἔτολ ΜΒΏΙΟῆ 
[ῃ6 οἴμοῦ Ἐρίβι165. τὰ κα τῃεῖγ Ὀερὶπηὶην ἡ. 
ΤῊΣ τλοῖῖνα αῦονς 8]}] οἵοις ἔοσ τῇς 
Ῥαγάοῃ οἵ τῆεδ δἷανθ αν ψὲ}} Ὀ6 Ὠιηϊοα 
αἴ ἰὴ ἴῃ6 “Οταςα δηά ρεϑδαοθ"." Εδιμῖγ, 

Δ (ςεπ. ᾿ἰ. 24; ΕΡἢδ65. γν. 30, 31, 32. 
2, στ») μὰ Ὀδεη ἀοπηδαὰ 845 ἃ ““ςετιαϊη 

ςοπάϊιοη, δοοι θη! ν ἀεποῖοδα ΌΥ ἃ πᾶπὶς ἀ6- 
τνοα ἔγοιῃ (ἢ Παῖγεα [εἶς ὈΥ ΟἸΠΕΥ παϊίοης [ΟὉΓ 
τῆς ϑωασυοπὶς τος." Τῆς νοτὰ σίατε ρτορδὈ Υ 
Δ΄ῇοσ6 ἴῃ οὐδηΐαὶ Εταπος ἰπ (ἢς οἰρῃιῃ σοηίυγυ, 
ΠΟ ΡΓΪησ65 δηᾶ Οἰβῆορβ γεγε τ σἢ ἴῃ δούσης 
σαρίϊνε5. Ετοτι ἴπδηοα ἴῃς τννοτὰ εχίεπάεα ἴο 
ἜΠΘγαὶ υ86, δηὰά ἴο ἴῃε τηοάδγῃ ἰδλησιυᾶρσοβ. 
Οἰρροπ, οἷ. ᾿Υ. ΝΟ]. ν. Ρ.. 201, οαϊῖ. ΜΙΪπδη. 

5966. Μύοτ. “ Εἰγτλοοσίϑομος ΝΥ Οσίθγθυοἢ ἀογ 
ἐπρ]ποθξη Ρταςῆς,᾽ 5. ν. σίσυε.) 

ΕρΏἢ. νἱ. 5. -- ὃ; (οἱ. 111. 22. 
4 81. Ηἰἴεγοη. “"(Οοπιπιεηΐῖ. ἰη Ἐρίβί. δὰ ΡΆἈϊ- 

ἰετη.᾿ Τοπι. ΝΙ. Ρ. 644 (εἀϊι. Μίρπε). 
δ ΦΤΉΩΚ, ἢς δέθηὶθ ἴο 88γΥ, δον τῆυοῇ 
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1 αἵ 4]1, ἱηαϊ!οαίθα ΌΥ οὐγ ἰτδηβίδίίοη, 
[ῸΥΓ Ἰονθ 5 βδᾶκϑ," [ἢ πηοῖϊνα οὗ [Π6 
στοαὶ ἰονο6---οὗ Ηἰπὶ ΝΟ 15 ἴῃ6 Τιονο-- 
15 σοηνογθα ἴῃ ἴῃ6 νογάἍ---οΥ (ἢ6 
Ιονεβ 5αΚα ἀο 1 γαίμοσ θδβθθοῦ 1Πη66.᾿ 
(υ. 9.) 
ΤΟ ΕΡρίβεῖα ἴο ῬῃΙ]δηηοη σδηποῖ 6 

τΠοτουρἢΪγ υπαάετβίοοα πους ΒΟ 6 
Κηον]εάρε οὗ τῆ6 ρεπεσγαὶ σοηάιϊίοη οὗ 
Βἰδνθῦυ ἴῃ ἴη6 ἘοπΔη ΕΤΏΡΙΓΕ. ῬΟΒΒΙΟΙΥ͂ 
ἴῃ [ἴῃ6 ΒΌΓΝΟΥ Ὲ ΤΊΔΥ ἢηά ἃ ἔδνν 1Π|ὰ5- 
{ΔῖνΘ Ῥδγί ας ΏΙΟἢ ἤν ἐβοαρεά 
1Π6 οὐδβετγναίοη οὗ 50π16 γγῆο ἢᾶνε βΌηδ 
ΟΥ̓ [Π15 ψ» Ὲ]}]-ο]εαμδα δοἰά. 

Ιὴ δνεῦυ ρῥγονίηςα οὗ ἴδε Ἐοχηδη Ετὰ- 
Ρἶτα, ἴῃ ἴῆε σδηΐγε οὗ δύ σΥ [4 Π}}}Υ, ΤΠ ΘΓα 
ΜΈΓ ἴο δὲ ἰουπά αἱ {6 ρετγίϑα οἵ ὃϊ 
Ῥδι}} 5 τ] Ἰδίτν, ἴῃ δἰπηοδῖ πποουηϊοα 
Πογάδθϑ, “δὴ ὈΠΏΔΡΡΥ σοπαιϊτοη οὗ τηθη, 
ΠΟ δηἀυτγεά ἴῃς ψεῖρῆϊ, ντουξ 5ηδτην 
[η6 Ὀεηεῆϊς οἵ 5οοϊεῖγ᾽.᾽" ὙΤῆδβα 5'ανθβ 
ψΕΓῈ ἀδνοίεα ἴο δὴ 411] Ὀυϊ ἱγττε θα] 4}0]6 
ΠΊΒΘΤΥ, δηα ἴο ἴῃ6 νίοεβ 1ῃβΘρΑσδΌ ]α 
ἔγοτὰ 6] Ῥοβιοη. ΕῸΓ ἴῃ [ἢ6 ὙΔῊΪΚ 
Δ ἰδοτη]ηρ 501] οὗ 5΄ανθσυ νίσθϑ ριον 
ὉΡ ΜΠ ἸΓγΕρυ 551 Ὁ] 6 Ἔχ θόσαηοθ. ΤῆοβΘ 
ΜΏΙΠἢ βθοηηθα τἢ6 τηοϑὲ σΟΠΙΓΔΑΙΟΙΟΓΥ͂ 
Πουτβ θα τοροῖπου ἀηαδὺ [Π6 5ΚΥ ΜΏΙΟΝ 
ονθσμυαηρ ἴῃς Ἰαπάς τἢδϊ ψεγα ἰτοάάξη 
ὈΥ ἴπδθε ὈΠΏΔΡΡΥ Ὀδίηρθ. Οἡ [6 οὔθ 
ΠδΔηα τἴῃ6 βϑεηβι!γ, [Π6 στόβϑϑῆθϑς, (ἢ 6 
ΟΥΌΘΙΥ ἄνθη ἴῃ ψοπιοηἦ, (ἢ6 ταρδοῖίγ, 
186 5ῃ 416 6550 655 Μ᾿ ΉΙΟἢ ὉΠ] 6 ἃ ΡΟΊΥΘΓ 
Ὀγεαᾶς ἴῇ ἴἤοβε ῆο ὨΔΌΣ ΔΙ] πλονα ἃ- 

Οοά δᾶ5 ἰογρίνεπ γοῦ, ΠΟῪ γοὺ ἃῖα ϑβανε ὮΥ͂ 
φΥαζ; ἰτηϊϊαῖς γοιγ ᾿οτά, Ηξς Α'50 ῥγᾶγϑβ ἴὺσ 
2εαες ἀροη Πίπι, ίοσ ἰμαὶ παϊαγδ! νυ (Ο]]ὸν 5, ἤδη 
γε [οἿ᾽ονν Ηἰπὰ, νη σταςς ἀρ 65. 51 [Ἑὁμαπη. 
ΟὨγγξοβί. " Ηοπη]. 1. ᾿π ῬΉ]δπι., ἡ νν ἢο Ρτγοσθεὰβ ἴο 
ΔΡΡΙΥ ΜῈ ρθου]δγ ροΐϊπῖ ες ρᾶσαῦ]ς οὔης σέστβ, 
Μαῖϊ. χνὶϊ. 23--325. [ἷπεν τεδὰ ἴΠὰ δορί βιϊα 
τοι [ἢ βατὴθ ἸΟΙῪ Ροϊπὶ οὗ νἱενν : “"Ηδετο νὰ 5εὲ6 
μον ὅὃιῖ δὰ] Ἰαγοῖῃ ὨἰτηβοὶΓ οὐἱ ἔοσ ροοῦ Οηδβὶ- 
πλι5, δηὰ ρ]εδάειἢ 5 οδιιϑα ἢ ἢ15 τηλϑίογ; 
δα 50 βαϊίθι ἢ Ὠἰ με 85 1 6 ψεγα Ομ βίμηιβ, 
αῃὰ Παδά δίτηςοὶ ἄοηῃς νντοὴρ ἴο ΡΒ ]εδπΊοη. ἔνε 
85 (δὶ ἀἰὰ ἰοῦ ἃ5 ν ἢ οὐ Ηΐ5 Καίποτ, πυ5 
αἶδο ἀοίἢ δι Ραυ]. ἔοσ Οηδϑίπιαβ ἢ ΡΠ] δ οη. 
Ννε ἃζὲ δἱἱὶ Ηἰς Οπερίτηὶ ἴο τὴν τπϊηΚίηρ." 
(Οιοίοὰ Όγ Βίβῃορ [Γισῃιίοοῖ, " ( Ο]οββϑίδηβ δῃὰ 
ῬΒΠΠ]ειμοη,᾽ ἢ. οιϑὴ 

1 ΡΡοη. 
3 Τῆς ἸἸη65 οὗ ἃ ρτεδί Ετεποἢ ροεῖ ἅγα ἀσγανγῃ 

ἔτοπι ἴῃς οτὶρΊ Δ] : 
1,ϑρῖε-- τη 56 ἰαἰδαηΐ οοἰῆει, πεύυτεουβο, ἀγαηῖ 
ϑοη ΤΙΊθυ]}]Σ ἃ 56ὲ5 ρῥίεάς. αυἱ σἢαπίαιϊς ἰδγ 

(πα γ65569--- 
51 1 ὅβοΐανα Ῥεσβδῆς διγδηρθαὶϊ τηδὶ 965 ἰγαβ568, 
Τ1,.αἱ ρἰᾳυαὶξ 165 βεῖ 8 πὰ5 ἀξ 5οη ἐρὶπρὶς ἀ᾽οτ. 

ιοῖος Ηυρο, “1.4 Ἰέρεπάε ἀε5 διὲς δβ. 
Πέοσαάεηςε ἐς Εοπια.᾽ Τοιη. 1. 52. 
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ἸὩοηρ [ΕἸ]ονν-ογθαΐυγεϑ ὙΠΟ ἀγα τοΐδ!]ν ὑη- 
ΔΌΪε ἴο Γοϑιϑῖ ἴπΠ6 Δρρτόδομεβ. οὗ {Πε}Γ 
Ἰυϑῖ οὐ ἴῃ6 δχοσθιϊδηοα οἵ ἴπεὶγ δηβοΓ. 
Οπ ἴῃ6 οἴμογ μη, νίσθς ρράγθητ 
ἰποοηϑβιϑίθης ἢ ἴἤεθ6, οὗ ἃ ἴγρὲ ὑρ]εῦ 
ΔΗ πλοδηοΥ 51}}}, Πουγι μα δηα αδουηά- 
οεἄ. Το τϑϑίοϑϑηθϑα οἵ {Ὑταη πη]. 8] 65- 
Ρίοηαρε πυπιῖξα ουΐ Δῃ Δ558 551 [ἢ Ἔν εΎΥ 
σον οτηρ ἔαρὶτῖνο. Α 516 ρ] 55 5. ΒρΡΙ ΟΊ Οἢ 
Βαϊοὰ δηα ἀὀδριβοα τῇ Πγ]5ΕγΑ Ὁ ]6 ογθᾶ- 
ἴὰγο νΠοπι ἴἴ Πδἀ ᾿η͵}πτεα, ΠΏ Παυρπμτοδϑὶ 
οὗ πιθὴ δηῇ ψοϊηξη νηΐ ἴο {πε ὶγ Ὀ665, 
μαυπῖθα Ὀγ 186 Πρ μΕΥ ἔδασ οὗ δὴ ουϊ- 
Ὀτοακ δηοηρ πε} Ὠυπάτεας οὗ ἀδρεη- 
ἀθηῖβ, δηὰ οἵ ἔἢγθβ ἴο Ὀ6 συθηςοῃαα ἴῃ 
ΡοοΪϑ5 οἵ δΪοοά δ. “ΑἹ δι ῃόϑρῆθγε Ὀγοοαβ 
ΟΥΘΥΓ 5ἰανε-δίαϊες. σμασροα νἢ ἴῃ6 ἔδδγ 
ΜΏΟἢ ϑργίηρθ ἴσο ἴῃ6 σοπβοϊουβηδ85 
οὗ 4 ρτεαῖ ψγοηρ᾿" ϑυςοῇ μετα [Πς 
νίοθ5 ψΏΙΟΝ 5]ανοτυ δηρεηάοτοα 1η ἴδ6 
Πεατῖς οὗ ἴῇοβε ψῇοιη ἴῃ ἰπϑιτυτοη 
γγὰ5 ϑΌρΡροβθαά ἴο ρῖοῆῖ. Τῇ εἤ]εοϊ 
ὉΡΟὴ [Π6 5'ανθβ {ποηλβοῖνεβ ἰα νυτεη 
ΡΟ ἃ Ὠυηάγοα ρᾶρδβ οὗ οἰαϑϑβίοδὶ 11τ6- 
ταῖυτο, γε] ΠΥ ἢ ἃ ΟΥ̓σ4] ὑποοῃ- 
56] ΟΙ 5η655. ἹΠΕΙῈ ΜῈ τοδα ἴῃ6 πηϑδῃ- 
Ὧ655, ἴῃς Παίζετγ, [Π6 σοιναζά!ϊςς, [η6 5ὺΡ- 
Ῥτοϑβθα Ὠαϊγοά, ἴπ6 πηροΐδηϊ Ὀυγοῖβ οὗ 
ἔαγγ, ἴῃ6 ἀοχίογν ἴῃ ρτδτγηρ οὐϊοι5 
ἄδϑιγοβ, ἴῃ6 ἀδβραὶσ ψῃΙΟἢ σαΐοῃοεβ. δἵ 
ἜΥΘΓΥ ὙΠ] ΠΑ] δηα ἜΘΟΥ ΘΟ Ώ504 ΠΥ ἃ5 ἃ 
ξοϊάθῃ ορροσγίιηυ οὗ δη)]ουπηθηΐ προη 
ἃ ΤΑρὶὰ Ἰουγῆθυ ἴο 8η ᾿πανιαῦ]ς ογοβϑῦ. 
ΤῊΣ τοῆσςχ δοιϊίΐοη ὩΡΟῺ ἴδ τηδϑίειβ δηά 

1 Τῆς ατὐρυπιεηΐ οἵ (αϑθῖυβ ἴῃ ἔδνουγ οὗ εἐχϑ- 
ουϊησ τῃ6 ἴουγ πυπαάτοα 5'ανεβ οὐ Ῥεἀδηϊυβ 
Θδουηάϑ ἰοσ σουηρ] ΟἿ ἰπ {Πεῖτ πιαβίοτ᾽ 5 αϑϑϑβϑὶ- 
παίϊοῃ 9 ἄταννη νἱ ἢ (πς ἀατκεβὶ ρεηςὶ] οὗ Ταςὶ- 
ἴυ5. “διμα όσα τα) υ5. ΠοβίΓΙ5. ἐπογαηΐ Ἰη- 
σεηΐα βοσνοόγιτη, εἰίδηλ οἰπὶ ἰπ ἀρτίβ αυϊ ἀου 05 
εἰβάάεπιὶ πδϑοθγοηΐυγ, οατιαἰδηααε ἀου οσιτη 5ἴ8- 
{ἰπὶ δοοϊρεγεπῖ.. Ροβίψυδτη νοτὸ παῖίοπθϑβ ἰὴ [8- 
τας μα οται5.. σοἸ]ανίοπὶ ἰϑδῖδπὶ ΠΟῚ Πϊ5ὶ πιδία 
σοοτουεγὶ5.") “Αηπα].᾽ ΧΙν. 44. ΜΣγ Ετοβὶ (72 
ἦος.} ηαοῖε5 (ἢς ἔπε 11Π65 : 

ϑ:δ)ρ6 εἴίδιιν απιι}}, (τ αῖο δὰ ᾿ἰπλῖηα 5οπῖῃοΟ, 
Ἐχρανοῖς ἴσυσεπι ροῖ ναϑίϑ 5:16 πὰ νοσεῖ. 

(515, 1. 61.) 
866 «50 ἴῃ τουτί ἷς ραβθασε Ποσ ϑεηθοα, συοϊοά 
σεῤγα ἴῃ ἴῃς ηοῖε οἡ Εοπι. νἱϊ. 12, δηὰ ὈΥ Βοὶ5- 
βίοῦ, "1.4 τεϊ σίου Εοπιαῖης,᾽ οὶ. 11. Ρ. 380. 

Ὁ Με Οοϊ]άνίη δ : ὁ οες ἴπς ΒΙΌ]ς 5δῃς- 
τίοη Απιοτίοδη ϑ᾽ανογυ δ᾽ Ρ. 86. ΤΙΣ τοᾶβοη ΨὮΥ 
ἴῃς ΑἸποίοδη ὅ᾽ανα δίδίοβ ῃδὰ πὸ γεᾶβοῃ ἴο ἴδδὺ 
δττηθα ἰπϑυγγθοίίοι ἀροη ἃ ἰατρε 50α]ὲ 15 ρονγεῖ- 
αν σίνοη Ὁ. )ὺγ Ομδηπίηρ--- “ οπις Παὰ 5εγνὶ]α 
νναγο, θυᾳϊ ΠΟΙ οἰδνθβ ῃπδαὰ Ὀδεπ ἐγεεηθῃ. [πῃ 
(ηἰ5 σΟυΠΙΓΥ ἴπαῦο ἅτ ὯῸ τηδίετια]θ ΤΟΥ δ ἢ 
ψαις.᾽" δύοτκς, ν. ὅς. 

8. ὅςἷο σγισοῦ (υτιιγαπὶ τ} 56 ΡῸ Οἢ Τα Πη, 
1Ὸϊ σιηῖ πλα)ογα8 51]. 

ΡΙααῖ. "ΜῈ. ΟἸοτ.᾿ 1. 4.. 10. 

ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

{Π6ῖσ (τα 1} 165 ψὰ5 Τα ΠΊθΠ56. Τῆς [82Ὲ 
655, ἴῃς ᾿γίηρ, πε δυϊκίησββ, [ἢ τἢϊεν- 
15. Ρτορθηβιτ65 οὗ [6 πηδ)]ογιγ οὐὨ δανεβ, 
Τηῦδὶ πᾶνε Ὀδθη ἃ ρεερεῖυδὶ δουτος οἵ 
Ἰγγι τας ἢ ἴο [ΠΕ6ῚΓ τηδϑίετθ. ΟΠ ΘϑΙΠ.15 
τὲ ρεγρείυδ!γ αν ριονοϊκεαᾷ ῬΏΠ]ε- 
τοη. Ηδ ννᾶὰβ ποῖ οἣἱΪγυ ἃ 5ἷανε, ὑυῖ ἃ 
ῬΏγγχίαη, ἱποογγιρῖῦ]α ἐχεοθρὶ ὈΥ Ὀΐονδ, 
ὨΘΥνΟΙ5 ΔΠη6ἃ σον ΓΟΪΥ ἴο ἴῃς Ϊχϑῖ ἀδ- 
στεε., ἴῃ ἴῃε δϑειπηδίοη οὗ ἴῃς τηαγκεῖβ. 
Βιυὶ ἐνεη [ἢ15 ρεγρεῖυδὶ ἐχαϑρετσζαίίοη οἱ 
ἴΘΙΏΡΟΓ 15 ἃ {πΠῆε6 σομηραγεά ὙΠ πε 
ΙΏΟΤΘ ἴεγτι Ὁ] 6 Ρεγα οὗ ἃ ἀδαρεσ ςοη- 
τἀ ηδῖοη. ὍΤὴδ ἔδπγ οὐρῃῖ ἴο Ὀὲ ἃ 
τοῖγοαϊ ΨΏΘΙΘ “ΡΌΓΙΓΥ ΤΟΡΟΘ65 ἴῃ δὲ 
Ὀοϑβοπὶ οὗ οτάεγ." Βυϊ [86 Ἰπῃοσθῆςθ 
οὗ ομ]Ποοά, πὰ (ἢς τηοάδβῖγ οὗ γουῃ, 
ψογα ἀεβὶεὰ ΌΥ ἴδε γῥτεοοείου5. Κπον- 
Ἰεάσρε οὗ εν} ψῃϊοἢ νψνὰβ ἰογοβαὰ ὑροη 
{πμεπὶ δ Ἔνϑῦν ἴυτη ὈΥ ἴδ. ΘΧαΙΠῃ]8 ΟΥ 
Ὀγ 16 ἰδηριιαρε οὗ 5ἰανθἝ---Ὅγ ἴῃ6 5ρ60- 
ἴδοϊθ δῖκο οὗ τὴ6 νίοο5 ψῃ]οἢ ϑυσῇ Ὀεὶηρο 
Τοϑιϑβῖθα, δηᾶ οὗ τἢ6 νὶοβ5 ὙΠΙΟἢ ΠΟῪ 
Ἰηντῖεα, ; 

ΟΥ̓ τῇς ἴτοῖδὶ] ἰοβ5 οὗ ἴῃς πιοϑβῖ δἰεπηδη- 
ἴατγ Πρἢϊ5 ὕροπ [η6 ρατῖ οὗ 18 5ἴδανεβϑ, 
ἃ ἴογ0]6 ἰπδίδησε οσοσυϊτεα, ἴῃ 4}1 ρτοῦαᾶ- 
ὈΠΠῪ δὲ της νεῖν ρετιοὰ οἵ 81 Ῥδι} 5 Βτϑῖ 
Ἐοτγήδη σἀρίνν (Ασα, 8τ4, Α.Ὁ. 61). 
Α 5ἰανε ἴῇ 16 ρτεαῖ Ἐογῆδη ποιβεῃο]ά 
οἵ Ρεάδηϊμιβ ϑεουηάις ἢδα δϑϑαβϑπδίε 
Ὦ15 πηδϑῖογ, νηοί ῦ ἔσο βοπια οὐὔϊουβ 
7εδιουβγ, οΟΥ Ὀδσοδυδθ 5 ΠΌΕΓῪ νὰ5 ὑη- 
᾿υϑῖγ τοριβεὰ αδἱζοσγ ἢθ δὰ ρα! τδὸ 
Ῥτγῖσς ἔἴτοη ἢϊ5Β ονὴ εχ. Τῆς 
Ψ ΠΟ]6 Ποι5Θ ἢ ΟΪά, ἴο ἴΠε πυῦἘΥ οἵ 40ο, 
ψὰ5 Π40]6 ἴο σδρ αὶ ρΡιιπ]ϑμηθηῖ. Ἐνεῃ 
ἘοπΊδη 5οοι εἴν ψΜὰ5 ϑἤδ θη ἴο 115 σθηῖΓα 
ὈγΥ τῆς ρῥτγοβρεεῖ οὗ ϑυςῇ δὴ δχοουτοῃ, 
δηᾶ τῆς ϑεηδῖία ἢαϑιίαϊθα ἴο οδιτὺ οι 
16 αν. [Ι͂ἢ ἃ βρεεοῖ, ψῆῇοβε ϑυθβίδησς 
15. ρίνεῃη Ὀν Τδοϊῖυβ, (αβϑῖυς ἀγσυθα ἴῃ 
ίανουσ οὗ βενεγγ. Ηἰἴ5 δριχηθηῖ, δὴ 
ΔΡΡΘα] ἴο Παϊγρά δηᾶ ἴδττοσ, σοποϊπάεὰ 
ΜΙ τΠ6 600] δϑϑυτηρίοη παι “Ἔν εΥΥ 
δτοδῖ δχδηρὶα τηυβὶ Ὀ6 Δ] οεά ἃ σεγδίη 

1 ὡΡΉγυρες ϑεγὸ βδρίυηι"--- "" ῬΉγΥρες Ρ]αρὶς 
τοαϊίοτεβ δυηῖ" ((ις. ὁ Ῥτο ΕἼδοσο ἢ). 

Θ]ανεθ δΔ΄ΙῈ ΠΕΟΟΞΒΆΓΙΪΥ ἱττι αι," ϑαγε 
ΟΠαπηίηρ. “1ἰ ἰ5 ἃ ἱδοληὶ ας ἴπαῖ τὴς 
Οτοοὶς ρταπιπηδγίδῃβ, ἱῆ 5] αν σΥ Ὀείοτε τἢεὶγ 
εγεβ, ἀογινοὰ [ἢ6 νϑΥΪΟῸ 5 ΠΔΠλ65 (οὐ β΄δυ τΥ σοτΣ 
ν] 65. ΤΉΘΥ [οὐπὰ δοῦλος ἰπ δόλος, ἀνδράποδον ἰπ 
ἀποδόσθαι, αιιὰ οοπποοϊεὰ θεράπων νη θείνω ἀπὰ 
τύπτω. ὙΤΠΕΥ όσα ἢοὸ ἀουθὶ Ῥεϊῖετ δοφυδιηϊοά 
ὙΠ} δἰανοῦυ πη οἰγπιοίορυ." ὅς οἱϊαιϊ οῃ5 
ἔγοπιῃ (ες " Εἴγτηοὶ. Μαγρ. ἴῃ Δαϊουβ. γτεδὶ 
ψότ, ὁ Ηἰβιοῖτα ἀε 1᾿ Εβοϊαναρε. 



ΤΗΕ ΕΡΙΘΤΙΕ 

τηδυρίῃ ἴοσ 1η͵υκῖῖος, δηᾶ (δῖ Δ στοηρ 
ψὨΙΟΝ ταϊρῆς 6 ᾿πῇϊοϊδα προη ᾿πηάϊιντάπα]ς 
ψγ»Δ5 τηοτα (πη δἰοηδα ἔοσ Ὀγ [6 ρυῦ]ς 
Ὀεηεῆι." ΤΠ υμηθοῖβ, ἴῃς 8ρ6, [ἢ 6 56Χ, 
ἴ[ῃ6 δαἀπητεα ἰηποσθηςς οὗ ΕΓ ΠΊΔΗΥ, 
ΨΕΙΘ ποῖ δον το ννεῖρῇῃ ἀρδιηϑὲ 1}]5 
0αβε δηα ατῖία] 5ρθοῖαὶ ρ]θδάϊηρ. [1 15 
ΒΟΙῺ6 5α[ἰ5ίδοϊτίοη ἴο Κῆον ἴἢαΐ ΟἿΓ σΟΙ.- 
ΙΏΟη ὨΌΠΊΔΏΪΥ δϑϑοσίεα 1156] ΟΥ̓ οὔς 
Ὀτιςῖ σίασὶ οὗ ᾿ηάἀιρηδηῖ ἤοῖτοσ. ΤῆΘ 
δχθουϊίοη οὗ ἴῃῇ6 400 οουἱά ΟἿΪΥ Ὀδ6 
οδιτοὰ οὐ αἷϊογ ἴπ6 ἰδϑὺῦς οὗ δὴ [πὸ- 
ῬΟΠΔ] ἄδοῦθα, ὑὈδοκεα ὑρ ὈῪ ἃ 5ἴσοηρ 
Ὀοαγ οὗἉ ἴτοορβ ὕμὸ ᾿Ἰηδα [Π6 ψῃο]Ὲ ΨΑΥ 
Δἰοηρ  Ὠοἢ [6 σοπαοιηηδα νοτα ἄταρ- 
δεὰ ἴο πε ρίαςε οἵ ρυηὶϑῃπιοηι. Νὸ 
ἄουδιε ἴΠότα τηϊρῆϊς Ὀ6, ἀπά ἴῃθγα ΜΈΓ, 
ΘΧΟΘΡΌΟΩ5 ἴο ἰπ6 ρϑῆσξγαὶ ἀδγκηθθα οὗ 
115 Ρϊοῖιτθ. ὙΠΘΙΘ ἀΓ6, ἴοσγ ἰπϑίδῃςβ, 
ΤΩΟΠΌΠΊΘη41] ἸΠΒΟΙΡΙΟΩ5 ΨΠΙΟΝ δ[ἴῖοϑὶ 
[Π6 δχίβίθηςα οἱ βυραῖῃγ ἢ ἴῃ 5ἷανε, 
8Δη4ἃ δνεὴ οὗ ἵγὰδ σοησετῃ (ΟΥ̓ ἢΙ5. [058. 
(Υεῖ ἃ ραϊηξαὶ βυβρίοιοη Ἰῃϑππδίθβ 1156] 
85 ἴο βοὴ αιοϊεδα Ὁγ Μ. δ] οη, ποῖς 
12, 11. 449.) Οπε «αἵ ᾿ἰθαϑῖ ἴὰ5 Ὀδθη 
ἰουπά, ἴῃ ψὨΙΟἢ ἃ 50ῃ Ῥγοπηδίυ γα οὐΐ 
ΟΥ̓ 5ρϑακβ ἔγοὰ [ῖῃὴ6 ϑἴοῃμδ, δηά δῇεο- 
Ποπδίοὶυ Ὀδϑθθοῆθα {πὸ ΔΊ ΠῈΥ ὴΟ 50τ- 
γνἱνεὰ ἤϊλ ἴο ρυδῆϊς (ῃ6 Τ]Δη 155] 0 
οὗ ἵἴνγο δἰανεβ. γῆο δα τηϊηϊδίεγο ἴο 
ἢ". Υεῖ ἴῃς Ῥοεδίγυ οἵ ΨΊΓΡῚ] πᾶν 6 
ΔρΡρΘαΪθα ἴο οὔ ἴῃε οἴποσ 5146. Μ γα] 
Ροβϑεββϑθα {2Πδῖ [6 πάογηθ55 οὗ του οἢ ψὨΣΟἢ 
ΤΆ ΚΕ65 ἢῖπὶ “τὴς ἢγοί οὗ [6 τηοάρθγηβ." 
Ἧς ϑυτρδίῃϊζεα ψ ἢ τὴς ἔτεα ἰάθοιγ οὗ 
ἴῃς. ρεῖῖγ ῃυβραηάτηαη. ΟἿδ .ἐχημυϑιῖα 
Ῥᾶβϑᾶρε ῥσονεβ ἴῃδϊ ἢς σου]ά υπηάἀεογϑίδηά 
δηὰ ἔδεὶ ἔογ (Π6 βίπιρρὶεβ οἵ [6 ροοσῦ 
Δηά νἱγαοιυβ Ὠουδονρ, 

--οαϑίσσῃ αἱ βεσναῦα ΟὉ]1}6 
(οη]υρῖδ, εἴ ροϑϑῖῖ ρᾶγνοβ εἄυοογα ηδίοϑ. 

Βυΐ ενϊάθηςε βδϑοὴβ ἴο Ὀ6 ψδηϊτηρ {Πδῖ 
ἢδ εἐνοὺ νδϑῖθα ἃ βρῇ ὕροὴ ἴδε αὐ]θοὶ 
Δηα 5ῃ νουὶηρ 5[ανθ-ρ}] ἡννοτὴ [Π6 Τησ.γ6 55 
υτροα ἴο Ποῖ υητραυϊῖεξα γγοΥΚ,  ἢ16 (ἢ 6 

1 Τδοῖί. "ΑηηΔ].᾽ ΧΙΝ. 42---4ἅ5. Αποῖβμοσ ἰογτὶ Ὁ] 6 
ἰηξίαηος δὶ δὴ δδι]ογ εἰαΐα τΔῪ δὲ οἰϊεά. Α 
ἴων βίανες δὰ υδϑοὰ 4 νγεάροῃ ἴῃ Κι ἑν ἃ 
Θγοσίουβς ὈΟΔΙ; ἢ6 ν͵ὰ5 οτγιςϊβοά ον ἴῃς οἴδηςε. 
Τῆι στοαῖ οιηδη οζαῖου ἰτιριαἰγ οὔβεγνεβ--- “"}26- 
γμοε ἄρος γογίασες νϊἀδαῖαγ, ἤδῆὰς ἐρὸ ἴῃ υ]] πὶ 
Ῥατγίοπι ἀϊβραίο." ((ἱς. “π᾿ ψεγγοσι,ἦ ν. 3.) 

3 ΤῊΪΘ ψγὰ5 Δἢὴ δχᾶπῖρὶε οὕ νι μαὶ {ΠῸ Ἰανυετβ 
[ΟΠ] Δ]ΠΥ̓ ̓ εγπιεα τηδηππιϑοίοη σέγόές δγοκαδίσς, 
ἃηα νγὰ9 ἰδηϊαπιουηΐ ἴο δὴ ᾿πϑίγαςιίοη ἰεΐς Ὁγ ψ}}]} 
ἴο Δη ἱππεηίοσ. ὃεφο Μ, δ αἴϊΐοῃ, 1ἥἕν. 11. ςἢ. χΧ. 
“ἀε 1᾿Δβγα πο ἢ ἰββεπιθηῖ.᾽ 11. 387. 

ΤΟ ΡΗΠΈΕΜΟΝ. 825 

ἀὐθασυ τόσο -Πρἢξ ΡΠ πηπηοτεα τπτουρῇ (ἢ 6 
βῆδάονβ οὔ ἴῃε ποὺσγ Ὀοίογα [6 νι ηΐεῦ 
ΤΑΟΥΠΙΏρ᾽. [Δῖοσ οἡ 1ἴ 15 ΟἿΪΥ ᾿ιδῖ ἴο 
5ΔΥ ἴῃδῖ [6 5]ονν ὑσορτθββ οἵ βοοϊδὶ ἱπ|- 
Ῥτονοιηθηΐ, οσὔ ἴη6 βδθογεῖ δ] γαῖ οὗ 
Ομ βδη 1άθα5, ργοάμοθὰ ἃ ποῖα ἢυ- 
Δη6 5ΡΙΠΠ. Ρ]ΙΥ οουἹὰ ἤδανθ οἠβ 
οἸοαυξηὶ ΠυπΊδῃ 5]ρἢ ονεὺ ἰαθουτ, ἑογοθά 
ἔτοτῃ οἰοραεά ἔξοι, τηαϊτηεα δηάς, δπὰ " 
Ὀταηάδα ὕγονϑ----ἃὰὶ ἸδθουΣ ΠΏ ΙΟἢ σοπίδτηϊ- 
δία [Π6 νεῖν 501] Ὀδοδυδα 1 ννὰ8 δχ- 
τοτιεἀ ἔτοπὶ ἀδδραιγὅ. 

Βυῖ ἴ τὴε 5'ανε δὰ ἢο γχγήρλξζς, 80 ἔασ 
8.5 ἢ]5 ῬΘΙΒΟῚ δηἀ ΡΓΟΡΘΓΙΥ νγᾶ5 σοῃοοΙη θᾶ ; 
1 τῃε τεσσ ]6. ΡΠΏΟΙΡ]Ιε ““Ὡυ]Π]τὰ οἀραξ 
θεῖ" νὰβ δΌβοϊ το] γ δραϊηδί ἢἰπΊ ἃς 
ΤΕραγαθα δνοσυ ἴοιτῃ οὗ δανδηΐδρε δηάᾶ 
ΘΠ])οΥπιθηΐ ; [15 ΤΟΠΊΟΥβ 655 δηὰ οδϑῖ- 
Ἰσοὴ Ἰορῖς σεδδβϑεα ἴο Ὀ6 οσοῃϑίβίθηϊς ἤθη 
ἰ σάτα ἴο Ὀ6 Δρρ]δα ἴο 15 ἀυτ65 ἀπά 
ἴο ἢ]5 Ιαηθρτοϑϑίοηβ. Ἰνἤθη {Π6 5)ανδ 
νᾶ5 ὈΓΟΌΡΗΪ ῸΡ ῸΓ ΡυΠΙΒΗπιθηΐ, ἰ ννὰ5 
αἸδξεονεγεα τῃδὶ ἢ6 νὰ πυπΊδη αἴϊοσ 8]]. 
ΤῊς ἰανγ νγᾶϑ ρΡθΟυ]]ατ]ν 5 νεσα δ5 τορασγαθα 
ἴὴ6 οἴεξησςε σῆς Οπεβίμηυβ Πδὰ οοτη- 
Πλεαἀ 1ῃ τιπηΐηρ ἄνναγ. [Ιἐ ἠενιαϊοα 
ἴογ ἃ ΜΏΠ6 τοπὶ ἴῃ 6 τορίοη οἱ ἔδοϊ ἰπῖο 
1η6 δυῦι]6 ἀομλαῖη οὗ ἱπιθπιίοη : ἴἴ Ὀ6- 
σδῖη6 Οδϑιδίοαὶ : [ἃ Ρυτουρα [6 οΥπλ 
οὗ οΥἸΠη65 ϑγῖτἢ ἃ ρεάδηις συ 116 νὨ]ς ἢ 
Δἰτηοδὶ δηζςραῖθα ϑβομοϊαϑίοῖθη. ΤῊΘ 
δίανε τϊρϊ ἤανα ἰογηηθα τἢ6 ἰῃίθπΏοη 
οὗ ἐβοᾶρε, δῃὰ τηδάβ βδοὴς ἔθεῦ!θ αἵ- 
ἰοηρῖβ δὶ ὑγερδγιὴρ ἰοσ ἔσῖυτο σῆς: 6 
ταῖρμς ἤδη Πᾶνε ρίνοη ὕρΡ δὶς. ΡΘΓ]ΟΒ 
50 Π6Π16 ἴῃ ἀδβραϊγ. Ηε τηϊρῃϊ ἤᾶνε ογοβϑοά 
[ἢ 6 τῇγοϑῃοἹ, δπὰ ἴπθη αἵ οὔσθ ἰῇ ἔδδγ 
ΟΥ Ροπιίθηςα ἢᾶνα τεϊτυσγηθά. Βαΐ τορθηῖ- 
ΔΏςΘ, ΓΟζΌΓΗ, ΥΤΟΘΌ ΓΟ, σου] οἸαῖπλ ὯΟ 
Ρατάοη. Τῇῆα Ὀσγαηα τνᾶβ δαια}}]γ ἴο 6 
αἰηχθα. Τἤετα ψὰϑ μα δἰ πηπιθτηρ οὗ 
Ὠυϊηδη αἸΡΠΙΥ ἴῃ (ἢΪ5, νυ] οἢ Θχαϊῖθα τΠ6 
“(ἢ [6] ρευβοηαὶ " αῦονο τῆς ὅταῖο. ΤῊ 
σδί]α σου ΟὨΪΥ 5ίΓΑΥ ; ἴῃ νὰ οὗ ἢ]8 
ΤΕΔΒΟΏΔΌΪΘ 5011}, δνοσῪ ΟἸ ΘΙ ηι5 νγὰ8 

1 Νοοίεπι δάάδθῃηβ ορετῖ, μερεμίαεσμε δὰ ]ὰ- 
τᾶ ἰοῆρσο 

Ἐχετοοῖ ῥθῆσο. 
“ Ἐηεϊά,᾿᾽ ΝΠ. 411. 

3 Ἰῃ οπϑ οἵ ἢ]5 πιοβὶ οοαυεηῖ ραββᾶρεβ, Ρ᾽ ἸΏ 
σοῃίγαϑίβ ἴἢ6 οΪὰ οὐ]εναδίίοη οἵ [ἢ6 5οἱ]Ϊ ὈΥ βυοὴ 
ἃ5 (Ἰποϊηπαίυβ (“σαυάεηϊςα ἰοτγᾷ νοτηογα ἰδυγεδῖο 
εἴ {Πυπ Ρ ἢ 4]}} δγαΐοτε ἢ νυν ἢ βόσν}]ς Ἰαθουγ. “Αἱ 
Ὡυης εδάδῃλ 1116 νἱ ποῖ! ρεάθβ, ἀδηγηαῖδε τηδηι5, 
Ἰηβοσ ρίας νυ]τὰ5 ἐχεγοθηῖ ; οη ἴϑπηθη ευταᾷ 
[ἘΠ] τε αι πτερὸν ΔΡΡε ἰδῖυγ οοϊίαὰς ἀἰϊοίτηΣ 
ἴρϑᾶ ; μοῆούθ ἢϊξ αβϑϑδυηρῖο, αἱ ποὴ ἰηνιτᾶ οἂ εἴ 
ἰπήάϊσυδηϊς οτεάδίυγ δὶς βεη." (. Ρ]ηῃ. ὅθςο. 
Ναῖ. Ηἰ5ι.᾽ ΧΥΤΙ. 4. 
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σαραῦϊα οὗ Ὀεΐῃς δὴ ογο' οΓ ἃ μιρὲ- 
Ζυμεῖ, 

ΑἸΙ τῆαῦ μὰς θδθη βαϊἃ θδαῦβ ὕροη [ἢ 6 
οα56 οὗ Ομ δβιηγι8. [ἢ 5ρ1ἴ6 οἵ ἴῆ6 ἀϊβίίηο- 
τίοη οὗὨ Ατιβίοι!Ἂ", 51 Ῥδὰ] (εἰς [ΠἸΘΠά5}10Ρ, 
δῇ δἤεξοιί.οη τπδῖ ννὰβ ᾿ηπάἀ θεά ραΐδεγηαὶ, ἴου 
[Π6 5'ανθ γῇοβθ 5011] πε δὰ δινακεηδά 
ὈΥ 5 Ἰθασῃϊηρ, δηα νΠοπὶ ἢ6 Παά ῥτο- 
ὈΑΌΪΥ Ὠἰπηβο! ὈαρτϊΖεᾶ, (ζ. το.) Τῆς 
Βἴουη ΡΌΠΥ οὗ (ΟὨγβιαη τοτγα ΠΥ (ῸΓ 
Οποϑίπλι5 μα Ὀδθὴ ρον οὗ τπεξϊ, ν. τ 8), 
δηά 106 βοδηάαὶ νῆϊοῇ νου] σογίδιηὶν 
ΔΙΪ56, 1 δησοιζαροτηθηῖΐ οὗ 5001] αἀἸστατ- 
8η06 οσου]ά ῥΙΔιβιΌ]ν 6 δἰἰσθυϊεα ἴο τς 
(ο5Ρ6], ἱηνοϊνεὰ {Π6 ῬδιηΠ}] ΠΘΟΘσ5 1 οὗ 
βϑηαϊηρ Ὀδοὶς ἴῃ6 διριονο 5ανα ἴο ἢϊ5 
ἦαϑῖγ οοηάρα τηαβίεγ. ὍὙΠετα ψγὰ5 ΠῸ 
ἀδηγιίηρ παι ΟἸδβιπηλι5. τηϊρῆξς ΡῈ 5ιὉ- 
Ἰεοῖρά ἴο ἀδῆροσ. Τῇῆῇβ ϑαγίπρ [ἢαΐ 
ῬΉΤΥριδη5 ΨΕῈ ᾿πρτονεαὰ Ὁγ Πορριηνρ 
τηϊσῆς 6 Ρὰΐζ ἴο ἃ στε] ν ρσασίοδὶ ρτγοοί, 
τ ννὰβ Ῥοϑβὶῦ]6 που σογίδ!γ ᾿ζ ννἃ5 
ΘΠ ΠΘΉΓΥ ἱπηρτγο Δ Ὁ]6 ἴῃ ἃ ουδὲ ψΠΙςἢ 
νγὰ5 αἷΞξο ἃ Ολωγῶλ (νυν. 2) ἴππαὶ ἃ στοϑ5 
τρις Ὀ6 15 Ἰοτ. Ιτ πῖρῆς μᾶνα Ὀδθη 
ἀϊῆπουϊε ἴο τϑοοης]α Οπρϑιηις ἢΙπΊ5 6] 
ἴο ἃ τεϊσση ἴο (οοθσβθ. Τῆδ δ'ανεβ οὗ 
ΥΆΤΙΟΙΙ5. ΠΟΙ ΓΓΙ65 ΜΟΙ ογεα!εα ΟΥ ἀἰ5- 
ογθαϊτθα ἴῃ ἴῃς τηαυκοῖ 1 σοηροηϊα] 

1 Τῆς ωγγοὸ ψὰἃϑ διείίες μερίδίσμ5--τ  βοτὶς ἂς 
ΔιρΊ δὰ ρει ρἱεα " (Μ. δνα!ου, τι. ὅο). Τῆς 
Ῥοβϑόβϑίοῃ οὗ 50 τσ δοϑί πεῖς ἰηϑῖρηϊ δ5. 5 
δνὶπορά ΌΥ͂ σατείαϊ ἀπά ἱηίεπὶ σἰάγν οἵ ρῥἱοΐατγοϑ 
νν5 ργοϑυτηρίϊνα ἐνιάδηςε οὗ [ἢϊ5 οὔπιθ. δ εηυ- 
Ιεῖυ5 βϑᾶγ5 οἱ ἱϊ--  αρίεὲ ροϊΐα5. αυὰπλ σΟΥΡΟΓΙΒ 
νἱταπι... νοὶ 5]... ἐσόφας 2έμίας 5βιυάϊοβὲ ἴη- 
ἰαδαίατ.᾽"} 

3 ἜΤ ΑΡΘΟ αἱ ογαγέ εἱ δερεγέ Ἰυυλθηίπὶ 
Ῥοβ56 ; πᾶς [ἈπΊθη 47 ΡΜ Ή; δὰϊ ΜΉ Υ ΟΜ Σ 6558 
0556. 866 αυοίδιίίοῃ ἔσοπι Ροιῃροηΐϊυβ ἰῃ Μ. 
Δ ΑἸ] ΟΠ, 11. 6ο. 
8 Ῥεγῆαρβ, μονόνεσ, ᾿υϑῖϊσα Ὧδ5 ϑοτΟοΙΥ ὈΘΘη 

ἄοῃο ὮΥ͂ ΤΊΔΩΥ ΨΤΙΕΥΒ ἴο [Πϊς ρτϑδῖ ΠἸΘΠΊΟΥΥ. ΕῸΣ 
Αὐιβίοι ας οογίαιγ δαἀπριῖθ ἴπΠῸ6 5] ανεβ Πυμπηδηϊίγ. 
κε 80 (αγΥ ἰοτί ἢ δ5 ἢς 15 ἃ δανα ἴπετγθ ἰ5 οὶ ἔπθηα- 
ϑἷἱρ ἰονναγάβ Πῖπη, Ὀμχϊ 50 ἔδυ ἰοσίἢ ἃς ἢδ 15 ἃ 
τλη." Απά δὲ δας νι 411 ἢ15 Ποατγί-- -δοκεῖ 
γὰρ εἶναί τι δίκαιον πρὸς πάντα τὸν δυνάμενον 
κοινωνῆσαι νόμου καὶ συνθήκης, καὶ φιλίας δὴ καθ᾽ 
ὅσον ἄνθρωπος. “ ἘΛΏϊς. ΝΊΓΟΠι.,᾽ Ν1Π1. 11. 

4 “ΟΙΠοΥν 56. ἸΏΔΠΥ͂ Μου]ὰ ὈΪΑΘΡΠ ΘΙ ΟΥΞΙΥ 
5. γ---( ΙΒ ΠΥ Πμα5 δε ἱπίτοάιςςά ἰηΐο 
ἢυμδη [ἰδ ἃς ἃ βοϊνεπί οἱ ϑ5οοίαΐ σοϊδίίοῃἥβ,---ἰ 
βίανες ἃτὲ ἴο Ὀ6 ἴδκδῃ ἕτοπι (Πεῖσγ τηδϑίογβ. [1 15 
ἃ νἱοϊοηῖς δηὰ γενό ΠἸοπΆΤΥ (Πὶηρ." 581 Τοδηη. 
Γ(ἨἩτυβοςῖ. Ῥσγοσσῃ. ἱπ Ερ]ϑξῖ. δὰ ῬΠΊ]6πι. 

δ᾽ Τῆς Ἐοπιδη 5αιγϑῖ σταργεϑθηΐβ ϑυσἢ ἃ Ῥυη- 
ἸΝπηοπί 5 ᾿πΠὶοῖεα ὈΥ ἃ ΡΘΕ ν 5 ἢ πιβίγαϑ5 Β᾽ ΠΠΟΪΥ 
ἴτοπι σαρηςε : 

Ῥοῃδ στο οΠὶ 56 ΥΥῸ 
.ὐν ΠῚ ἐεσοζ, δϑίο : 

δὶς νοΐο, 5ὶς υῦθο. 
Ϊανεηδὶ, 56ῖ. ΥἹ. 218, 5644. 

ἹΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ίλ]ῖ5. 1{{τῆ6 Οτοίδη νὰϑβ ἃ [ἴᾶτ, δηὰ [86 
1)αἸπηδῦδη ἀδηρογουβὶν δα ϊκγ, {πὸ ῬΠγ- 
δίῃ ψγ85 αι ρηεα δἵ ἀροὴ ἴῃς σΟΠΊ]ς βἴδρα 
8ἃ5 Δὴ ἃτγδηῖ σοναγα. Απᾶὰ Οπρδβιηλ5 
ψὰ5 ἃ Ρητγρίαη. Βαυῖ [ἢ6 πενοιῖιβ βίαν 
γγᾺ5 56η{ ὈΔ0Κ Ὀγ 951 Ρδὰ] ΠῚ Ἔνεσν Ρῥτο- 
οδυῖίοη ΜΏΙΟ, (ἢ 6 πχοϑὶ ἀε]Ἰοαῖο αβδοῖοη 
σου ]α ἴακα, ἴῃ ἴῃ6 σουτρϑην οὗ ΤΎΟΠΙς5, 
ἢ ΒΟΠΟΌΓΑΌΪΘ. ππθ ΠΟ ἂἃ5 ΟΠ Θβι 15 
“τῆς Δ11}{1] δπὰ θεϊονεα Ὀτοιμογ"." 
ΒΟΥ βθοὴ ἴο Ὀ6 ἴννο τείδγεησθς ΟΥ 

5. Ῥδὰ] ἴῃ (15 Ἰετῖοσ ἴο (ῃῆς Ἐοτηδη αν 
ρους 5'ανθβ, δ᾽ υσῖνα ἴο (6 ΟὨἱΪγ ᾿ηάϊςδ- 
[0η5 οὗ πη ΠΥ ἴῃ ἴπᾶὶ ἴοιτ! Ὁ]6 7 τὶ5- 
Ῥχπάθηςθ, ἴο [Π6 ΟὨΪΥ βδοϊεηϊηρ Αὔτοβ ἴῃ 
[πΠαΐ Ὠδατὶ οἵ βδῖοπθ.0 (1) δῖ Ρδὺϊ εᾶγς 
ΜΠ ραϊῃοῖις ᾿τογδῖοη, ΚΙ Ὅ9685666}---Ἰ 
Ὀεβθθοῦ {πΠ66 (τῶ. 9, 1ο παρακαλώ--- 
παρακαλώ σε). ΤΠο ἰὰν ρᾶνα τῇς. Ἐο- 

ΙΔ 5δἰανθ οὐδ τὰ] τίσῆς, [Ιζτ τοϊθηϊοά 
ΜΠ Πυπιᾶηθ ἸΠΟΟΠ5Ιϑῖ ΠΟΥ͂ ὈΡΟη οὔα 
Ροΐηϊ δηά οὔθ οἷν. Εὸσ (ἢδ εἰανε 1ὴ 
τὴς Ἀοχηαῃ ΕΠΊρΙτε ἴη6 τρῃϊ οὗἁ δϑυ]απὶ 
ἀϊά ποῖ εχὶϑ. Ηἰβ ΟἿΪΥ σοηοοδίνδῦϊα 
ΤΟΘΟΌΓΟΘ Ῥγὰ5 ἴπαϊ 6 τηἱρῃϊ, ἴῃ ἢἷ5 ἀδ6- 
ΒραΙσ, Ην ἴο ἃ ἔπ πα οὗἉ ἢϊς πηδϑῖοσ, ποῖ 
ίογ ἴπὸ ρύυγροβε οὗ ωπεαίριοη Ὀυΐ οὗ 
ἱμεγωσεῖοπ. ΤῊΣ ΟΥ̓ΠΕΥ, νῆΟ νγὰ5. 4050- 
ἴαῖϊβ 45 [ΔΓ 85 ΔΩΥ ἔουτηδὶ {ΠἸὈῸῸπη4] νγὰ5 
σΟΠΟΕΤηΘα, πῆρῃΐ ὈῈὲ βοποηθα Ὁγ τῃ6 
ΘηΓΓΘΔ[65 οὗ ἴῃ6 ἐΠεηα νῇο ἴοοῖκ Ὁροη 
ΠΙΠΊ561 (ἢς οἷος οἵ ᾿πίεγοθββοσ (2 γέ- 
εαίογἣ. ὙΠ Ἐοχηδηῃ 7υσβργαάθηςς ἔοσ- 
ΤΏΔΙΥ ἀφοϊαγθα τῆι ἴΠ6 δἰανα ἰὴ γι 
ἴο ἃ [πεοηά οὗ Ὦ15 ῥτορχίθῖοσ σι (Π]15 
Ἰηϊοητοη αἸά ποῖ ἰπουῦ [ἢ6 6 ΠΟΙΠΊΟΙΙΒ 
δὰ} οὗ Ῥεοοιηηρ μρρυμι. 8ι Ραιυὶ], 
Ἰπάεοά, νγγὰβ ᾿πΠ4Ὁ]6 ἴο ΔΡΌΘΑΣ ἢ Οπο- 
5:15. Βυΐῖ ἴῃ ἴῃς δἰηρῃδίίς δηᾶ το- 
Ρεδίεα ““δεφέεεδ," ἢδ βδϑϑηὴβ ἴο ἄθοΐαγα 
ΠΩ β 6] Γ ἴῃ6 ἰεραὶ “2γεεαίογ." (2) Τῆς 
τηδητοη οὗ Ομ δ ϑι τη 15 85 “ ἢ]5 δ0ὴ ΠΟΙᾺ 
ἢ6 Παᾶ Ὀεροίζίθη ἰπ ἢϊ5 Ὀοηάπ᾽" (συ. 10) 

1 «(οιηὶςοὶ Ρῆσγραϑβ {ἰπιϊάος ᾿Ππάπηι." ΤοτίῸ]]. 
46 Αηΐπι. ΧΧ. 866 αυοίϊαδίϊοῃβ ἴῃ Βίδῃορ 1ρδτι- 
ἴοοί (' (οἱοβοίαῃς απὰ ῬὨΙ]επιοπ,᾽ Ὁ. 3121, ποῖδ 2). 
ΤΠς ΟΠ] Ἰοΐαη, (αρραάοοίαδη, δηὰ Οτοΐδη, ψεσα 
ςαἸ]]εἀ ἴῃς ἴἤτες θὰ 8. (ϑες ἴἢε νυἱνϊ ἃ ραβοᾶρε ἴῃ 
Μ. Ννα]ίοη, “Ηἰβιοῖγε ἀς 1 Εβοϊανασο,᾽) 11. ὅτ, 62.) 

3 σὺν ᾿Ονησίμῳ τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ ἀδελ- 
φῷ, ὅς ἐστιν ἐξ ὑμῶν, (ο]. ἱν. 9. Νοῖς ἴῃς ρτὶ- 
ΟΥΥ ὙΠΊΟΉ 15 ρίνοῃ ὉΥ ἴῃς ροβίτου οἵ ἴῃς ἢτεὶ 
δα]εσῦνε (“αἰ 11} ἴὸ ἴῇ6 πον τοϊδιϊοη οἵ 
Οποϑιτυβ. 

8 ῬΊααϊ. “ ζαρί.᾽ 11. 3. 456. 
4 »μρινμνε πο ἐσέ φωὶ 2γαῶγίβείρί τε 

σα ανεϊειῦη, φέρε σα ῥγεκαπάμηι ῥοσάμεγε Π. 
17, 8.4 (Ὁ]ρ.), Ὁ. Χχι. 1]. 8ες Μ. ΜΝ] οι, ’ 
1 Εϑοϊαναρσε,᾽ 11. 239-240. 



ΤΗΕ ἘΕΡΙΘΤΙΚΙΕ 

ΤΩΔΥ ΠΟΏΥΘΥ ἃ 56 οηά Δ} 015] 0 ἴο ΔηοΙ ΠΟΥ 
ΤΊΘΥΟΙΙ Ρῥτον βίο οὗ ἰανν ἴῃ ἴῇ6 5 7ὴ6 
Ὀγεαῖῃ. Τηε Αροβῖϊθ βοϊθπηη])ν ἄδοϊαγοα 
Οπεβίηια ἴο Ὀς ἰδ 50, ΠῚ5 βρίγιτ Δ) 
δαορίδα οἢ114. Βιιῖ οὗ [Π6 νδγοι5 ἔΟΓΠῚ5 
οἵ γνιαρεμίσεῖο 7μεδία, τὰ σύοῤῥτε κἴαπαβ 
ἴη ἴτῆ6 ἢγοι τά κ᾽. πὴ τῆς {16 οὗ βοῃ, 
ἴη6 τρῃῖ5 οὗ ἀοτηθϑίῖς δηΐ οἷν] 16 ἤονν 
ἿΠ Ὡροὴ ἴἢ6 5'ανε, πού. Ὀοσῃ ἱπίο [ἢ6 
σΟΙΏΠΊΟΙ [ΠΥ οὗ Ὠυπηαηγ. Τῆι [Π6 
ΑΡοϑβῖϊα βθεὴβ 'ἴῇ οὔδ δῃοσί βϑηΐθηςθ ἴο 
ΡΙοδὰ ἴοσ ἴῃ6 4αγάοι δηα 72|471147711551071 
οἵ Οπδϑίμηιϑ, ἴῃς ἤγθι 85 5 2γεζαον, 
[ῃς βεοοηα ὈΥ ἀθοϊαγίηρ ἢϊπὶ δὴ σαοῤἠεά 
σοη (στ... 9, 10). 

τ ψΨ}}} Ὀ6 56 θῇ ον σοπβιϑί ΠΕ ἢ 
ὨΙΠΊ56 ΙΓ, πα ἢ [Π6 ρόποταὶ οἤμαγδςῖογ 
οἵ σμηβῦδη ἀοοίγηθ, 8ὲι Ραμ] ᾿τιῖθ5 ἴῃ 
[15 ΕΡΊ5116, ἢ 115 ΔΡΡΑΓΥΘΏΓΥ ΘῈ ΓΟ ΓΙ5Ι ἢ; 
γεΐϊοόιτ ὍΡΟᾺ ἴῃ 6 ρσαηθγαὶ σμαγδοῖοσ οὗ δῃ 
Ἰηϑ:τυ το 50 οἄϊοι5 85 ϑανοσυ. ᾽ν ΓΥ 
ννὰ5 ποῖ δ 5η θα ὈΥ̓͂ ΣῪ ΟἿδ 5ιηρίε ἰοχῖ 
οὗ τ1π6ὸ ΟἹΪα οἵ οὗ ἴμὲὸ Νενν Ταεϑιδτηθηῖ. 
ὕπάεν τῆ οἱάεγ (ονθηδηΐ, ἰὲ οχιίϑῖθα 
ἴτοτῃ ἃ ΝΟΥῪ δησϊθηῖ ἀδῖα; θυϊ ννὰ5. τη ϊτ]- 
ραϊρα ἔτοηι ἴπ6 ἢγοί ΟΥ̓ σι ἢ 50Ὀ]1πὶ6 
ΡῬΙΓΕοΘρῖα 45 ἴποβα οἵ 7οὉ (χχχὶ. 13, 14, 
15), δπὰ ΟΥ̓ ἴπ6 βοξδηϊηρ ᾿πἤπεηςς οἵ 
τῆς Μοϑαὶς ἱεριϑδίίοη. ΟἾ ΙΒ ΔΙ Υ γνὰ8 
Ὀυς σαιτγηρς Μοβαΐϑηη ἴο ρεγίεοϊοη ὈΥ 
Δαπλτησ ἴῃ 6 ο'ανε 1] (Π6 ΠηΡρΑτΑ] 
νν4}}ς. οὗ ἴῃ6 Ομυτοῆ δ. ὕὕπάεγ τῆς Νεανν 
Τοβίασηθηϊ [ἃ τῦᾶ5 ποῖ σοηϑιδῖθης ἢ τῆ 6 
ἀϊνίης αυϊεῖηθ55 οὗ ἴῃ6 (σοϑρεὶ ἴο ργθδοὴ 
ΜΠαῖ νου ὰ ἤᾶνα Ῥυδοῖο δ} } ΥῪ Ὀδθη ἃ ἴτὲ- 
τηξηάους 50614] τανο οη΄. ΤῊΣ ψνοτζά οὗ 

1 “ἐΘ6γνῖ, 5 δάορίαἰὶ Ξυηΐ, ἐς ἀοε ἴρηο Ῥοβϑβε ]]- 
Ὅοτατ!." “1πϑι1ϊ.1. ΧΙ. 12. ὅ6εε Μ, ΝΝδί]οῃ, ιἰ. 
238. 

3 Ὁρσαΐ. χν]. το.----Τ 7 (οὔβογνο ἴπ 6 “ τηδη-βογνδηῖ 
δηά πιαὶἀ-Ξογνδηῖ," ὑν. 11, 14). ΤῊς ροϊηϊ ἰδ Ραυΐ 
ψ ἢ στοαὶ ροννεσ ὈῪ Μτ Οσοϊαν!η ϑπιῖῃ, ““)οε5 
{πῈ ΒΙ0]ς βαποιίοη Απιεγίοσδη ϑ]ανεῖγ "Ὁ Ρρ. 62 
5.64. “1ἡ τ Κίηρϑ 1ἷ. 30, ἴνο οὗ (Π6 βεγνδηΐβ οἵ 
ΟἾΔΕ Τὰ ἈΥΔΥ ἴο ΑΘ ]5ῃ, Κίηρ οὗ Οαίῃ. 
ΤῆΪϊς, ἰἴ 15 θο]νοά, 15 [ἢ 6 συγ ἴοΐδ] οἵ 5ανα ἀϊς- 
ταγθαηςο5 ἴῃ ἴπ 6 ΔΠηη8]5 οὗ ἰῃῆς ΗδΌτεν παίϊοη.᾽; 
104. Ρ. 89. Αποίπεῦ οοπίῖγασὶ Ὀεΐϊνεοη Ης- 
Ὀτονν δηὰ Ἰλογήδῃ 5 ΑΥυοΥΎ τῇ ΔῪ Ὀς ἰουηὰᾶ [π᾿ σοτη- 
Ρατίηρ ἴῃς ἱποϊάεηίαὶ ποίϊσε ἴῃ ἘΖγα 1Ϊ. ὅς, νν ἢ 
ΒΟ ἢ 5ἰαίεπιθηΐβ ἃ5 ἴθοβς 'π Ρ] πη. “Ναῖ, Ηἰϑι.᾽ 
ΧΧΧΙΠ. 47. [Ια νου ἀρρεᾶγ ἔγοτὶ [ἢ ἰουτλεΥ 
τῃαὶ 42,36ο Ῥεγβοῃβ ροββεββθα ΟἿ]Ὺ 7,327 5ίανεβ. 
ἌΝ ε ἅγὸ τοἹὰ Ὀγ ἴῃε Ἰαϊῖογ ἰδ οὔς τἤδη οἵ ρτεαῖ 
ορυΐεηςε Ἰεῖς Ὀεμἰηὰ Πἰπὶ 4,000 5ϊανοξ. 

8 ΤῸ ᾿ς, Ξςαγβ 5. σεητ}15, “ οἠς οὔ πὰ οὈ]οοῖβ 
οὗ (ἢϊ5 Ερίπ:16, ἃ5 τερατὰς ψηδῖ 1 ΤΏΔΥ 68}] ἴῃ 6 
7μγα οἵ (Ἡτιϑ[ Δ ΉΠΥ, ἴο σῆενν (Παΐ σἰανεθ σὰ ποῖ 
τεσσ] πιπιτητ6 ποὺ ἴο Ὀ6 ψτοϑίθα νἱο- 
Ἰδηον ἰγοπὶ τηδϑῖογβ, ἄνθη ΨΏΘη ἴῃεβε ἰαϑὶ δσὸ 
ΟὨτβιίδης. ἡ Ορρ. Υ. 332. 
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{τὰ ἢ, πκὸ ΗΠ πὶ τόσ ψοτ ᾿ σΔΠΊ6, σΔἢ 
αἴοτά ἴο 6 ραϊδηῖ, Ὀδοδιβ6 1{ 15 δἴεγηδ). 
ΟογίαιηΥ νὰ Ἰοοῖς 1 ναϊῃ [ῸΓ ΔΠΥ ἀ6- 
ἰΔοῃεα ἴοχῖ Ὡς ἢ Ἰη5]5ῖ5. ΠΡΟΣ ΘΠΊΔηΟ]- 
Ραῖίοη. Τῇῃε Ἐριβῖ]ς Ὀείοτε τι5, βετα 1Ὲ 
ΔΏΥΝΏΘΓΟ πῦρ πη ρἢϊ Θχροοῖ 50 ἢ δὴ αἱίετ- 
ΔΏςΕ, 15 5: πἀ]ουδὶν σιῖμουῖ τ, ΤῆΘ {τυτἢ 
15 παι [6 ΠΟ] 6 σρίτι ἀπά σϑηϊ5 οὗ [ἢ 8 
ΟοϑρΡεὶ 5. 1 ῆπη|ῖΕ]νῪ τοῦτα ροννοτία! τἤδη 
ΔΩΥ ἀείαοῃμοα ἱγαρπηεηῖ οὗ δχῃοτγίδιίοῃ 
ΟΥ σοπηηδπά; δηᾶ τἴῃ6 το ΠΠΡΕΥ δηά Ἂοδᾶ- 
ΤΑΟΙΘΙ ἸΥΠΙΠἢ 1ἴ ἐΟΥΤῚ5 15 “ ἢγϑῖ ρᾳγα, [ἤθη 
ΡῬϑδςθαἶθ, ροηῖα δηᾶ δαϑνῪ ἴο Ὀ6 ἰηῃ- 
ἰγεαϊθά, (4}1] οὐ τηογογ᾽." Οπε 5ϊηρὶθ 
ΡῬτεοθρί οὗ ἴῆε ἘρΊβε]ς ἴο νΠΙΓἢ της ἸοτῖοΥ 
ἴο ῬῃΙδποη νγὰς αἴϊδοῃθα,  ΠοΎονου ἴἴ 
νγ»5 ταρεϊνοα ἃ5 ἃ αἰνίηθ πηθϑβᾶρθ, οδΥ- 
το διγδποὶραίίοη ἴῃ 115 νοῦ. “Μδ85- 
ἴ6Γ5! ρῖνα ὑπῖο ὙΟυΓ δἰανθβ ᾿υϑῖ!ςα δηὰ 
οαυϊῖγ"" Βυῖ (ἢς πιρῆς οὗ [ῃὴ6 ἸΔΌΟΌΓΟΥ 

1 Ὁ Ταπιδϑβ 111. 17. ΕῸΓ 8 τηλϑίοιΥ δϑϑογίίοη 
οὗ της παΐίοναί ἀυῖγ οἱ δηγαηοὶ ραϊηρ ἴῃς Αἰτίοδῃ 
βίανθβ, οἡ ἴῃς στοιπά οἵ ρσἰνίηρ ἴο οἴ οῖβ δῖ νὰ 
Πδά τερεϊνεά, 566 ἴῃς [οἱ] ον ηρ ράβθασα ἴτοηὶ ἃ 
ΒΡΘΘΟἢ ΨΠΙΟΝ ἢδ9 Ὀδδη Ρῥτοῃουποδα ἴο Ὀς ἴΠπ 
τοδϑίογριθςς οἵ Ρ[ῖ: 
“ΑἸ οὗ {Π|8 ῥτϊποῖρῖα 85 δρρ]ιεα ἴο 

Αἰῆςα, δπά 1 δῃου]ὰ Ὀὲ σίδα ἴο Κπονν ΨῺΥ ἷΐ 
ταῖρηϊ ποῖ α150 ἤᾶνα Ὀξεη Δρρ δὰ ἴο δποίϊεηὶ δηὰ 
ηοῖν. } Ζοὰ Βη αι }) ΝῺΥ τϊρῃὶ ποῖ βοτης ο- 
ΤΔῃ βεηδίου, γεδϑοηϊηρ οἡ ἴπε ΡΠ ΠΟΙ ]65 οἱ 5οπὶς 
Πποπουγαῦϊα ροπιεδη, δηα ροϊηϊίπρ ἴο ΒΥ Βἢ 
δατγδαγίαμς, ᾿ᾶνε ῥγεαϊοῖςα ννῖῃ δαυλὶ Ὀο]άπεβ5, 
ὝἼὝΠοτΕ ἰ5 ἃ ῬθΟρΪῈ (παΐῖ ν111 Πονοσ σῖϑα ἴο οἰν}]}}- 
Ζαϊοη---ἤοτα 15. ἃ Ῥεορΐὶς ἀδβίϊ πο πονοσ ἴο Ὀς 
τεα--- ρεορὶς ψἱπουΐ [6 ὑπ εγβίδηαάϊηρ ἢδο65- 
ΒΔΓΥ (ῸΥ ἴΠ6 δἰἰαϊητηθηϊ οὗ υδοΐι] δτίβ; ἀερτοϑβεά 
Ὁγ ἴῃς Παῃά οὗ παΐυστε Ὀεῖΐονν ἴῃς ᾿ἰενεὶ οὗ τῃς 
Ὠυτηδῃ 5ρεοῖεβ; δηά οτεαϊεα ἴο ἔοσπι ἃ ΞΌΡΡΙΥ οὗ 
βἷανεβ ίου ἴῃ τεβὶ οἵ ἴῆς νου ᾽) ΜΙρῆϊ ἠοῖ (ἢϊ5 
ἢανε Ὀδοη 9614, δοοοτάϊηρ ἴο ἴῃ 6 ῬΥΏΓΙΡ] 65 Ψ ὨΙΟΘΝ 
6 ΠΟΥ Πεϑσ βἰαϊβα, ἴῃ ἃ}] στεβρεοῖβ ἃ5 ἴα:γν πὰ 
ἃ5 {ΓᾺΪΥ οὗ Βηιδϊη ἤθυβοὶ, αἵ {παῖ ρετὶοά οὗ ἤδΓ 
ἨΙΒΙΟΥΥ, 45 ᾿ἴἴ δῇ ΠΟΨ Ὀὲ Ξαἰὰ ΌΥ υ5 οὗ ἴῃς ἰη- 
Βα δηῖς οἵ Αἰτίοα 

“Ἡδὰά οἴδεῖ ἡδίοῃ5 δάορίεἀ ἴμοβὲ ῥυηοῖΡ]68 
ἴῃ {πεῖν σοπάυςϊ τοννατὰς τ5; δὰ οἴ εσ πδίϊοῃβ 
ΔΡΡΙ θὰ ἴο στοαί Βπίαδιη ἴῃς τεδϑοηὶηρ ΨΜΏΙΟΝ 
506 οὗ Ἃῖἢ6 5οηδίους οὗ (ἢϊἰβ ὑοῦ 5] πα ΠΟΥ 
ΔΡΡΙΥ ἴο Αἰτίσα, ἀρεὲβ τηϊρῃϊ ἕανς ραββοὰ ψῃουῖ 
ΟὐΥ ἐπηογρὶπρ πὶ ὈΑγραγσηὶ; δὰ γὸ ὯΟ δῖα 
δη)ογίησ ἴπ6 ὈΪεδοῖηρβ οἱ τ ἢ ον! Ζατοη, οὗ 
Βι 5 ἰαν 8, αηὰ ΒΓ 5 ΠΡοτῖν, πιὶρῃϊ, αἱ [5 
Πουτγ, ἢανο θδδη 1Π|1}|6 σαρετίοτγ, εἰ Υ ἸῺ πλοσα]5, 
ἰη Κηονεάρε, οἵ τεβηριηςπηῖ, ἴο ἴΠ6 στὰς ἱἰπ- 
Βαδιίδηῖ5 οὗ ἴΠ6 σοαβὶ οὗ αυΐϊποα." 

ΡῬευς Θρέθοδεβ, 11. 80, 544. 
3 γὸ δίκαιον καὶ τὴν ἰσύτητα. (οἹ. ἵν. 1, 

ΤῊΘ βεοοηά ψογὰ τηδᾶηβ ὀγητν, δαυδ πη 655 οὗ 
ἰτοαϊπιοηΐ, ποῖ ἐφσμαἑγ. “ἈΝ ΏΘΩ ΨΝὲ οοππς ἴο 
ΘΑΥΥ τῶσοβ νγνῆο ἢᾶνα ρίνεῃ (μεὶς τῃουρσῆῖ5 δηὰ 
(ἐοἰϊηρπ Εἰ ΟΤΑΥΥ ἴογπι, ψνε πὰ της σοποδρίίοη οὗ 
ἦυβίῖςθ, ἂ5. ἱηνοϊνίησ δαυαῖπθ55 οἱ δοίϊοῃ, Ὀ6- 
οοπιηρ ἀϊδηςῖ. ΑἸηοηρ ἴῃς [ενν5, αν ὰ οχ- 
Ῥτεββεὰ ἰῃ ψοσαβ 1815 ἀβϑοοίδιίοη οἵ ἰάβαϑ, ψΏθῃ, 
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ἴο ᾿ς νψαρθϑ, τῇς τὶρῃϊς οὐ ὄνεῦυ τηδῃ 
ἴο ᾿ἰιῖϊα ΟὟἢ ΡεΙβοῦ, τῆς τρις οὗ 4]} ἴο 
6414] ἐτεαϊμηθηῖ ὈΥ ἴπῈ ἰανν, ατὸ πηῦεά- 
ἀθα ἴῃ Ὁ] πϑιίαη τηόγα γ. δῖ Ῥδι}5. ἴη- 
Ἰαποζίοη 15 δἰπιοϑῖ ἃ βαῖίγε ἴο 4 ( ϑ[ Δ 
Ιηδϑῖου οὗ εἷανθβ. ΟἋΟἷνε ἴῃε δἷανε ““τῃαῖ 
ΠΟ. 15 υ5ῖ απὰ Θαυτ40 16, δηὰ ἢδ 
σΘᾶ565 ἴο ὃ6 ἃ 5ἷανε. Νοτῖ ννὰβ υἱ]τἰτηδῖα 
ΘΔ ποΙ ρου ΟὨΪΥ ἴῃ ἴῃ6 εἴμιοαὶ σοάθ 
οἵ ΟἸιγιβι αν. [{ ννὰ5. Ἰητου]ασοα ἢ 
δἰπηοβῖ Ἔνεσυ ἄτα οὗ τῆς (μυγοἢ᾽ 5 ἀορτηα 
δηά χτϊια]. [{ ψὰς ἰαΐθης ἴῃ ἴῃ 6 ῥχεῖς 
Δηα “ΐεας οὗ (γι δηϊγ--ταηα Ἰηἀδεα οὗ 
[Π6 ΘΑΥΠ ΟΣ ἀἰσροηβαῖοη ΜΨΏΘδη ἰσγαηβίευσαα 
ἴο ταὶ ΠΑΡΡΥ 501]---ἃἀβ ἴη6 οδἷκ 15 ἰαϊθεηῖϊ 
ἴΏ (6 δοοῖῃ. πε Εδίμεγ ψῃοπὶ [ἢ 6 
Οτεοα ἴδαοθμο 5 ἴο ΜΟΙΘΏΙΡ ἰ5 ἴῃς 
σοτησηοῃ ΕδΙΠΟΥ οὗ 4}}] γε. Τῆς (τοαῖογ 
ῆοΠπὶ Οἀδηθϑὶς τανθαὶς “μαῖῃ τδᾶάς οὗ 
οδ ὈΪοοά 811] παίίοηβ. οὗ τχεη "," ὙὍΠα 
ἄορτηα οὗ ἴπ6 [ποδγηδίοη ἰεηα5 αἰ ρσηΥ 
ἴο υπιαη παῖσγα Ὁ νοῦβα γ, δηα ν}}} 
ποῖ Ρδγγῖ [6 ἸΠΓΕΏΓΟΠΔ] Δηα σγϑιθηγαῖς 
ἀερταάαϊϊοη οὗ δὴν ψῆὴο ρατίακε οὗ 1ἴ.ὕ 
Ιη Βαριίβηι, ἴπ6 τερθηθσγαῖα Ὀγοΐμοσ νγἃϑ8 
εἰεα ψἢ τῃῈ δἀοριίοη ΨΏΙΟῊ τνὰ8. ἢ]5 
Ῥύδοῖῖοαὶ τηδη Πλ]5ϑίοη. [Ι͂η τἢ6 ΗοΪγῪ 
(σοπλ θῇ 4}} γε οὴς Ὀτοαα δηα οἠδ 
θοάγ. ϑοπῖδ οἵ δε ἰογεπηοβί δυλοηρ ἴῃς 
ὙΠ ΠΙΘ-τΟ ἃ ΔΙΤῺΥ Οὗ ΠΊΔΤΙΎΥΒ ΕΓΕ 5άνθϑ8. 
ΤΠ οὔδουγα ἀταάρο, [Π6 “ 4ι4}15 4 4]}5 ἢ 
οὔ της Κοπίδη [υτ]5ῖ5, δου 1Π165 Ὀδοδπ 6 
ἃ ῬτοϑΌυτου ογ Βιβμορἧ 

11 πᾶν αῇογα τιδίίογ ἰου βυτσρτίδα (δὶ 
ἴῃ656 ῬΥΘΠΊ15565 ΕΙΕ Ποῖ ΒΟΟΠΕΓ ἀγανῃ 
ἴο {Π6 7 ἰεριπηαῖθ ἰσθῦθ. [Ιζ ΔΡΡΘδΥβ 
βίγδηρα {αὶ (γιβιδη5. σου]Ἱά να οοη- 
πἰηπδα τὰ Ὀ6 5]ανε ο] ἄθσθ. Βυΐζ [Π6 Ἰορὶς 
ὙΠΟ [ΟἸ]ονν5. οι αὶ] ὈΓΙΠΟΙΡ]65. ἰηΐογ- 
τηϊηρ ἃ νι ναβδὶ τήαϑθε5 οἵ σοηογεῖθ 
500 141 ὑῬῃμεηοπιοπα ἴο {ΠΕῚΓ υἱτἰπχαίς σοη- 
οἰ ϑοὴ5 15 50 ἴῃ πιονοπιεηῖ. Ἐχ- 

Ῥταγίηρ ἰο σοὰ ἴἰο “ἢεδγῖδα τἰρῃῖ,᾿ πα βαἱὰ, “Ἰ εἴ 
ΤΩΥ βεηΐθδηςε σοτηα ἰοτίῃ ἔγοηὶ (ΠΥ ργόβϑθησα; ἰεῖ 
τὨΪη6 ογ68 ἰἴοοὸκ ὑροὴ {πε τῃϊησβ ἱπαὶ ἀγα ἐᾳ4ι8] ν᾽ 
85 4150, διποὴρ δαυν (ἢ ππδηβ, ἀἰά Ρδὰ], ν Πεη 
ἴο (ῃς (ο]οββίαηϑ ἢ6 ντοῖς, " Μαδϑβίογϑ, ρίνε ηΐο 
γουγ βειναηῖς ἴπᾶὶ ψῃΙΟἢ 5 Ἰυ5ῖ δπὰ δαυδ]ὶ.᾽ "ἢ 
(Ηετροσὶ ϑρεησεγ, " θαΐᾳ οὗ ΕἸΠ]1ς5,᾿ Ρ. 164.) 

1 Ομαπηίηρ, "διλαυκβ οὐ ϑ]ανεγγ,᾿ δήουκβϑ, 
ν. 17. 

3. Αοἰϑ χυϊϊ. 26. 
8. (ὐοηβίάοτ Ζ. σ. ἴῃς ον σοηδοϊουβηεβθ Ὡς ἢ 

ἱπϑορίγος ἴπΠ6 ἰαησυᾶρε οὗ Ευο]ρ βία ἤθη Ὀσουρῆϊ 
βείθτε 16 Ἐοιϊηδη πιαρ᾽πίγαϊε--- “Υ̓Ο ἀγα γοι ν᾿ 
ἀειηαπάεά ΕΚυβίςυθ. ἘΕπεϊρίδία5, ἃ 5ἴανε οὗ 
Οῦβασ, γορ θὰ :--- “1, ἴοο, διῇ ἃ (ὉΠ ϑιίδη, δανὶην 
Ὀδοπ ἔτοοά ὁποὺ (οσ 4] Ὁγ Οβτῖσὶ (ἐλευθερωθεὶς 
ὑπὸ Χριστοῦ)."---Αςἴ4 Ματγίγτ. 5. [υ5τ]ὴ εἰ ὅος. 
9. [υϑιἴη. Μ. ΟΡρΡ. 11. 271. (Εάϊι. Οτίο.) 

ἹΝΤΚΕΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Ῥετίθποα βδἤθνβ ὺὃ5 ἴῃαϊ ρχοόβθϑ δῦιι565, 
ΡΌΌΙς, δπαὰ ὄνθὴ ρῥγιναῖε᾽, τΔῪ οο-οχιϑῖ 
ἢ νἱσίθας δηα ἄνθη Ὀἱθῖγ, 101} τῃς 
Ποὺ ἃγγῖνθθ, ἤθη ἴῃ6 ἐγε οὗ σοῃβεοϊθῆςα 
15. ὑσουρσῃϊ ἴο Ὀφαγ ἀροὴ ἰμθπλῦ. Α πιᾶς 
Δηα τὰρια δα πο βεηθηῖ ψου ἃ ἢανε 
οηραροα τῇς ΟΠΒυτΟῆ ρῥγεπγαϊυγεὶυ ἴῃ ἃ 
ΡοΠΙου5. σοπῆϊος ἢ δὴ ᾿πῖογοϑὶ ἀττηθά 
ἢ τῆς τῆχεθοίο!α δάδπηδηςης π141} οὗ 
Ρῥτγοβοπρέοη, ἰονε οὗ ρῥγοῆῖ, δῃηὰ ἴονδ οἵ 
Ρονοσ, [{ τηρῃῖ, ἔοσ ἃ {ἰπ|6, ἢανε ὃχ- 
ΡΟΞΘα ἃ βοοί εἰν υβ6α ἴο ἰογοβα δηά 56γν!]α 
Ἰαθουγ ἴο βοιμθιμηρ Κα βίδγναῖοη. [Ιΐ 
γγο ἃ αν Ἰοίς οὐ ἴῃ6 απ 1ῃ ἘνΘ 
Ῥτονίηος οὗ τῇς. Ἀοτϊηδη ΕἸΏΡΙΤΕ ἃ Ὠεἰρ- 
1655 ρορυϊδίίοη, τοί! γ ὑηυδοα ἴο 96} - 
συϊάδηςο, “πη ασπϑ θα ΨΊ ἢ της ᾿ηϑτιηςῖ οὗ 
τς Ὀχυϊο οτίῃε δἀποδιθα ᾿ητ6]]Πρεηςς οὗ τῆς 
Δ" (ξεπίυποβ οὗ (μη βάδη ᾿πῆυδηςσς 
ΨΟΙΓῈ ποραρὰ το ΠΡδθη 1ηἴο πηαΐατγ ἴῃς 
βοϑᾶς οὗ γϑϑρεοὶ (ὼσ δε] δηα οσ οἰ ϑῦβ 
--ῖῃα βοηπηθηΐῖα οὗ ἸΏ δηα 1η6ε- 
Ῥεηάβδηςε, ΨῆΙΟΝ πλάκα σοπΊΠ} 11}65 οδ- 
ΡΔΌ]6 οὗ σαγγυίηρ ουὐἵΐ Ὁροη ἃ ἰαῦρε 5.216 
{π6 τοῦτ ἀπά τΏΔ}]Υ τουδὶ! εν οὗ βοςιδὶ 
Ἰπάδρεηάθηος ἱπουϊοαῖθα ἴῃ δῖ Ρδιι)Ρὺῇς 
ΘαΥ]]οϑὲ Ἰδετουϑ, 
οι ᾿ηαϊοδιίοηβ ἀῖα οὶ ψδηϊηρ ἴΠαῖ 

[86 ἸΠΠ6Υ τηθδηϊηρ οὗ ἴῃς ΕΡΙ 5116 ἴο Ῥἢι- 
Ἰεπηοη 4Ια ποῖ δβοᾶρα ἴῃ ΟὈβοσνδίοη οὗ 
ΟΠ γιβιθηάοση ἴτοπὶ ἴῃ6 δατ]δϑὶ {1π|65--- 
τη ἴῃῆ6 νψοτὰ ψῇϊοἢ Πονογθαὰ ὕροῃ [ῃ6 
ΑΡοβί6᾽ 5 |ρ5΄, Ὀυϊ νψνῆοβα υἱἱεγαηςσς νὰ 5 
[ογιἀάθη ἔοσ ἴ[Π6 τἰπ|6 ὈΥ ἴπε τεϑίσγαι πὶπρ 
ϑρ ΓΙ, ψνὰ5 ἤδαγὰ ΌΥ τἴῃ6 ἱπηδῦ βὰγ οἵ ἴῃς 
Ομυτγοῆ. ΤΏῆγες οὗ [656 τῇδυ Ὀ6 ὈΓΙΘΗ͂Υ 
πλεπποηθαά, (1) [ἡ τῆς πιοηυπιθηῖς οὗ 
δηςϊθηὶ Βοπλθ, ἴῃ6 “βουνὰ οὔ “ΠὈ6τ- 
15" 56 ΝΘΙῪ ΠΟΠΒΙΔΠΙΪ πιεητοηθα. [ἢ 
15 5814 ῃαΐ δ ἢ Ὠοίίοθ5 δῖα ἰουπά [Ιῃ 
σΟΠΒΙἀογδΌΪγ τοῦθ ἴπδη ἢ] οὗ τὴς οχῖδηϊ 
τοηδῖηβ. ΥὙδῖ ἰὴ ἃ πυροῦ οὗ (τ ϑθδΔῃ 
᾿ΠΘΟΣΙ (ΟΠ 5 οὗ ἃ 51Π|}}87 παΐυτε ἴῃ ΒοΙΏΘ, 
διηουητηρ ἃ πᾶς Ὀδθη οδ]ουϊαϊεα ἴο 
ΤΔΟΥΘ ἴδῃ ἵτοο, δηά 411] Ὀε]οηρσιηρ ἴο 

1.5. ἴῃ ἴτε σμυτοῦ, Ρ]υΓγΑ 1165--ἴη βοςϊείγ, 
ἀυο!τηρ ἀπὰ ἀν] η]οῖηρ ἨΑὈΙ15. 

3 (μαπηίηρ, δοικϑ, ν. 82. 
δ ὃξς Βορβοτίβοῃ, " ϑῖαϊα οἵ ἴῃς Νοιἃ αἵ ἴ86 

ἘΞιδὈ] ἰσῆτηθηι οἵ ΟΠ κιϊδηίτγ.᾿ ΟἿ οπ, οὶ. 1. 
41, 533Ι4. Εαϊϊ. Μιθδαη. δε Βτορ!ϊε, " Ηϊι.᾽ 
1. 3ο6. 

4 6 1 ΤΠοβ5. ἷν. 11, 12; 2 ΤἬΏΘ55. ἐν. 11, 
12; δηᾶ Ιηϊτοάυςσίίοη ἴο ἴποβς ἘΡΡ. 

δ ΒΙΞΠοΡ [ἡρμιίοοι ςαγ5 νὴ εκ] ταὶ απὰ 
Ὀεδυῖγ (Παῖ, ἰη ἴῃ6 Ἐρίβι]ς ἴἰο Ῥμι πιο. “τῆς 
ννοτὰ ΘΠ ΔηςΙ ΡΑΙΙΟ ᾿ 566 Π|5 ἴο Ὅς ἴγεπι ν᾽ οη 
ἢϊ5. 11ρ5, δῃά γεῖ δ ἄἀοθβ ποῖ οποὲ αἰϊεῖ ἰι.᾿} 
(' (Οο]οΞϑίδῃβ δῃὰ Ῥῃι]οηοη,᾽ ἢ. 323.) 



ΤΗΕ ἘΡΙΘΤΙῈ ΤΟ ΡΗΠΕΜΟΝ. 

[Π6 ἢγϑὶ 5ὶχ σθηζυτθβ οὗ [π6 (τς δη ογα, 
ΟἾΪΥ δρουῖ 5ἷχ ἀγὸ οἰϊθα δ5 πλα Κιηρ᾽ ΔῊΥ ἀ15- 
τἰηςΐ τείθγθηςα ἴο [Π15 σδᾶ!ϊςδὶ αἰνἼϑοη οὗ 
ὨυπΊδη 116 ἴῃ δησϊοηῖ Κοιηθ. ΤῊ]5 5668 
ἴο Ὀ6 16 ταϑβυὶῖ οὗ ἃ ῬΓΠΊΑΤΥ ἰηϑ πος οὗ 
τὴ6. πον 6 ἴῃ (ἢ σιβ. Τῇδ 5'ανθ νγῇῆο 
τεοοινβα [Π6 ομδ ρτϑδὶ 68]}] ἴῃ ἃ θαυ η 
1,ογὰ 15 ἢϊ5 Γοταβ ἐτεοιηδη δ. [Ι͂}ἢ 1Πδϊὶ 
ΠΟΘ ΒΌΠΘΙΘ ΘῈ (Ὠγβὶ 15 411 δῃὰ ρεῖ- 
νδᾶθϑ Δ1}} ἴθγα 15 ἡθιῖΠογ Ὀοηα ποῖ ἴτεθῦ. 
Ἴπιθ, ταὶ 81᾽ Ῥαὰ] πϑνοὺ οοτϊῃηπμαηάοά 
ῬὨΙΠδοη ἴο Ὀτηὴρ Οπδϑιῆυς δείοσα 
[ῆ6 ἢτβθὶ τηᾶρὶϑίταϊα, δηα υἱοῦ ἴῃ ἢΙ5 
ὈΓΟσθῆσα ἴῃ6 ἴνο αἰπιοϑδῖ ϑδοσδιῃηθηῖαὶ 
ψγογὰς ΚΠΡΘΓ οβῖο ἡ" Υδῖ τῆ6 τῃπουρῆϊ 
ΜΠΙΟΝ ἱπβριγεα τῆς Ἰδηρύααρα οὗ 81 Ραμ] 
1η ἴῃ 6 ἘΡΙβι]6 ἴο ῬὨΙ]δηοη ---- ηοΐ ΠΟΥ͂ ἃ 
βἷανθ, Ὀθῖϊ αῦονβ ἃ ϑἷανθ, ἃ Ὀγοΐῃου ὃ6- 
ἰονοα " (νυ. 16)---Ὀδοδηθ τῆς τπουρῃῖ οὗ 
16 ΟΒυτοῇ, δηα πλδῪ οἴδη ἤᾶνα βἴαγθα 
16 παπᾶ (αὶ ἰταοθὰ ῖπ6 βορυϊςῆσαὶ 
οματδοΐουβ, ἀηα Ἰηβοσ 64, ἃ5 11 ψΧ6 16, [ἢ 6 
ἘΠ θΟΥ Θοῖο" ονϑσ [6 δ'ανθ ἴῇ ἀθδίῃ, 1 
1 μΠαά Ὀεθη ἀείοττϑα ἴῃ ᾿6 .. (2) ΤηΘ 
Θατ! εϑῖ ΟΠ τ ϑτίαη πυιηρς ἄρτθα ἴῃ ἴο0η6 
ἢ τῃ6 ᾿τπ6 οὗ 8ϑ1 Ραι]. ὙΤΠυ5, δπλοηρ 
[π6 Αροβίο]ς Ἐδϊμοῖβ ᾿ρηδία5 δ οποθ 
ῬτΟΒΙθΙΪ15 δυρῆτηθ685 οὐ Τοπῖειῃρί ἴο 
δίανθϑ. 1ἢῇὼ ἃ ΕΟ γβίίαη Πουβοῃοϊα, δηά 
ἰοτὉ]5 5δανθβ ἴο βϑῆθν ἃ ραϑϑιοηδῖθ δῃπά 
Ῥτεοιριῖδῖς ἀδϑῖγα ἔοσ Θγδηοιραίοη δ, (3) 
ΑΘ5 8οοὴ 85 ΕΟ ΓΒΕ ΔΉ Υ Ὀόραη ἴο [16]]} 
αἰγοοιγ ἀροη }πτβργιάθδηςε, ἃ ΓΑρΙἃ 56Γ165 
οὗ Ἰαννβ ἑανουσγαῦθ ἴο δἰανεβ ννὰ5 ραβϑθα 
(Α.Ὁ. 314 ἴο 7υπ6 20, Α.Ὁ. 222). 

11 ΟἿΪΥῪ ΓΟΠπΊΔ]Πη5 ἴο 540 (παῖ ἴῃ ρ1Δη- 
ΤΠΓΟΡΥ 85 1ἢ δοίδηοα ἴῃθτθ ἃῖεὸ ἴῆσεα 
βίαρο5---(ῃ6 ῥσοϊπαάθ, [6 Ἔροςῇ, δπᾶ {πε 
5616. Τῇ ρῥγοίυδθ 15 ἃ ρεποὰ οὗ 
δδρίγαῖοη, δηα ἢ4}-Ὀ]1η4 ρι65565. Τῇ 

Δα (ον. νἱΐ. 22. 
3 (α]. δ]. 8. 
δ ὅ6ᾳ οπ [1ἢΐἰ5 ἔογτῃ, δα] οη---. Η:Ξιοῖτα ἀδ 

1᾿ ἘΞοίαναρε,᾽ 11. 388, 
᾿ Νοτχτίῃοοίς, " Κουίδῃ ( αϊδοοιῃῃβ,᾽ ΡΡ. 164, 

165. 
5.“ Πεβρίβα ποὶ βίανθς, τηδη δηᾶὰ ψοϊηεπ. 1,ἴ 

{Πεπὶ ποῖ Ὀς ρυῆεά ἃρ, Ὀυϊ ἀο {πεὶς βεγνιτυάς ἴο 
ἴπὸ ροῦν οἵ δοά, παὶ [ΠΟῪ τλδὺ Ψ]η ἔσο οά ἃ 
Ὀοῖογ Προγῖγ. [,μεἴ τηδπὶ ποῖ ἴοο ραβδὶ οπαῖεὶν 
αἰπὶ δἱ Ὀείηρ πηδησπ το οὐἱ οὗ ἴῃς σομηπηοη 
(χηά, τΠαἴ {ΠῈῪ τδῪ ποῖ "Ὲ ἰοιπα 5[ανοϑ οἵ ἀδϑίγα." 
(ἴΙρπαι. “Εμίδι. δὰ Ῥοϊγοατρ.᾽ 1ν. Ρ. 179», δἀϊῖ. 
Ηε[.) 80 Βαγηδῦας, “" ΤὭου 584} ὈΥ πὸ πιεδῃβ 
τὰ] 6 ΤΥ δἴανες, 2816 οὐ ἰδ ηγαΐθ, ννῆο ἴγυβῖ ἰπ αοά, 
τῇ ΙΓ ἐγ 655." (Βασι. “ Ερ᾿5ῖ. ΧΙΧ. ἢ. 30.) 

6 ΤΊ ἰς ποῖ πχϑδπὶ ἴο ἴρπογε ἴῃς ἰδοὶ δι {Π 6.6 
δὰ Ῥεθὴ ἃ τηονεηθηΐ ἴῃ [Πἰ5 αἀϊγεοϊίοι Ὀείογα 
(οηείαπιηθ. ὅ6εε [6 ΒτορΊϊε, " ΗἸ51.} 1. ΡΡ. 304 
544. 

829. 

ΘΡοςοἢ Ὀτίηρβ ἴῃ6 ἐχργαββδίοη οὗ ἴμ6 {τυτἢ 
ἴο 115 ὨΙρῃδδὶ ροίπ [Ιῃ [Π6 586αμεὶ, τῃ6 
ῬΠΠΟΡΙΘ οὔος ἤχεαά ἴῃ ψνογάβ, 15 6χ- 
ἰοηἀθα δηὰ ἀθνεϊοροα ἴῃ ρῥγαςοίίοθ. 1 
50ος ρογηλ6α, τ ψουὰ 6 πο ἀμ σους 
ἴ5Κ ἴο ΔΡΡΙΥ ἴῃ6 δηδίορυ ἴο ἴῃ6 1η8ὰ- 
δηςα οὗ (ΟΠ βιδΏΪΥ ὑροῇ δἰανοσγ. Α5 
ἴατ 85 ἴη6 ΕΡιβ(1ῖ6 ἴο ῬῃΠἸΘπΟη 15 σοη- 
ςσεγηθδα, ἴῃ6 Θροοῇ ἴδ5 σοηθ, δπα (ἢ6 
ΡΓΠΟΙΡΙ6 15 (}}γγ τη 51 Ῥδὺ}5 πη, ΤῊΒΘ 
ει 15 Ἐπ᾿ η 6] Πρ] 6 ψῆους τ. [Ια 
{τατἢ, 1 ϑὲ Ῥὺ] ἀοθς ποῖ δ5κ ἴοσ διηδη- 
αἱραϊίοῃ, ἢ6 8515 Ὁ βδοιῃθιῃίὶηρ ΠΊΟΓΘ. 
Ἑτοπ (παῖ Ὀτιοῖ ποῖα τόσο ΘβρθοΙ Δ ΠΥ 
ψγοηΐ ἰοσίῃ (Π6 5ΡΙΓ οὗ ΤΏΔΠ]Υ ΕΠ θση 655 
Δηα σΠῖνα γν ἢ] ἢ γὰ5 ΠΈνεσ ΠΟΙ] ΕἴΕΙΥ 
Θχίηςῖ ἴῃ ἴἢ6 ψοσϑῖ οὗ {1π165--- ΙΟἢ ἢδ5 
ΒΕ ΓΓΕα τ[ῃ6 ἢδατῖβ οὗ πΊθη δἰπιοϑῖ ΘΠ Δ] 
Ὑ Πετονοσ ΟἸΠϑῖ 15 Ὠδιηθα--- 1] 0ἢ [5 
ῥτοιηριθ ἃ τῇς Β}} οὗ τερον ΧΥΙ.ϑ 
δηὰ ἴῃς Ὀυγηϊηρ ραρεβ οἵ (πμδηηϊηρ--- 
ΜὨΙΟ. Πᾶ5 ποῖ 5414 115 ἰαῖοϑί ννοσὰ θνθῇ 
γεῖ, Ὀυϊ ρεγραίυδιν ρ]εδας ἔου “"ϑνεεῖ 
ΓΟΔΒΟΠΔΌΪΘΩΘ655" δπα ρϑδοθἤι]η655 ἴῃ ἴῃ 6 
ἀδαδ!ηρβ οὗ (γιβίδης ἢ (ΠΘῚΓ σογυ ας. 
ΘΙΆΝΘΙΥ Ψ͵ὼΘ ἃ ἰεργοθυ. 1ῃ6 (μυτγοῇ 
ὰ5 ὈΠΑΌΪΘ ἴο οἰθδῆβθθ ἴἴ δὶ οῆςθ, απά 
ψ 85 ΟὈ]ροα ἴο τουοἢ 1ἴ ἴοσ ἃ ἢ }]6. Βαϊ 
ιι νὰβ ἃ5. ἴθ ἴῃς Ὀοδυτιία! ἰεσεηά οὗ 
Οδιμαγῖπα οὗ δίεηηα δηὰ τῆ6 Ἰθρεσ Ποῖα 
5η6 τεηπαἀθα. Τῆς Πδηὰ [ἢδῖ ννὰβ8 5 ΠΌΚθῃ 
ψἢ [ῃ6 ἸΘΡΙΌΘΥ ἰοῦ ἃ 1{π|6Ὸ,| στον [αιγοῦ 
δηα ψὨϊοΥῦ τἢΔη Ὀδίογε---ν ἤθη τἴ Παἀ Ἰαϊὰ 
[86 ΙΘΡΕΓ ἴῃ ἢΪ5 ρτᾶνε. 

ΙΝ. ἘΕΧΤΕΕΝΑΙ, ΤΕΘΤΙΜΟΝΥ ΤΟ ΤΗ͂Ε 

ΕΡΙΩΤΙΙΕ. 

Τῆς σιλεμαέν οἵ τῃ6 ἘΡΊ5116 ἴο Ρἢϊ- 
ἸεΟη νγὰϑ ὈΓΟΡΔΌΪΥ ΠΟΘΙ ΝΕΓΥ 5ΘΓΙΟΙΒΙΥ͂ 
ἀδηϊςα: 115 2μ 5 21) αὐοῦὶ νγἃ5 ἈΏΠΡΟΡΌΪΑΣ ἰὴ 
ςογΐδιη αυαγίευβ, Ἔχῖθγηδὶ ἴο [6 (μυτοῇ. 
1115 ΝΘΥῪ ὨΘΟΘΘΘΑΓΥ ἴο ΓΕΘ ογ [δὶ (ἢ 6 
ΟὈ])εοΠοὴς ἴο {Π6 ᾿Ἰηϑριγαῖοη οὗ τῆς Ἰδοῦ 
σα τοη] δης-ἀορτηαῖς, ποῖ οπὶ ἀἄορ- 
τηδίῖς (γι ϑθδης; τῃδὶ κῃ τἢ6 θάῖι]6 οὗ 
1ῃ6 Οτοθας," τὴς ἀοίρηάοις οὗ ἴπ6 (αίθο]ις 
ἀοσίγηθ6 ἅτε [ἢ ΠΑ ΡΙΟἢ5 οὗ ἴλς Ερί 5116; 
τῆι “1ἴῇῆς. ἤδτοθ οὐττεηΐ οὗ ρῥγο)υάϊςα," 
Β[ δ! 6 6 ὈΥ Τοτοπια, ΟὨΠγγϑοβίομη, απά 
Γηεοάοτε οὗ Μορϑυδϑῖα, δεῖ ἴῃ ἴστοῦὶ ἃ 
αυατγῖογ Ἔχίογηδλὶ ἴο ἴῃς ΟΠυτοὶ ἡ, 

1 Οἴνεη ἴῃ {1}1] ὈγῚ Μ. Οταμίοσ ἀς (αββαρηᾶς. 
“Ψογᾶρε αὐχ Ἀπ. 1165, 11..4.34---.470. 

2.5. Τόγοπια βἴδίεβ. {παὶ ἴπῈ ατρυπηθηῖ5. βορὰ 
ἀραϊηδῖ [15 ΕΡΙ51] 6 ογα, ΘΠ Υ ἴῃαϊ ἃ ννὰ5. ποῖ 
9. Ρδυ] 5; οἵ, παῖ, 1 ἴἴ σαπιὸ τοι ἢϊ5 Παηά, ἢα 
νγὰ5 ποῖ δὶνναγβ ἰῃϑρίγεα. [18 βυῤρ)εοῖ, [86γῪ 



8202 ΙΝΤΕΟΌΓΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗῈΕ ἘΡΙΘΤΙῈ ΤΟ ΡΗΙΠΕΜΟΝ, 

Το [ῃ6 ᾿ππ ϑΙ5Ὲ 1016 1ηἴογηδὶ δνιάθησα 
οὗ τὴ6 ρεηυϊηδηθθ5 οὗ ἴῃς ἘΡιβῖ]α τηο- 
ἄδγη ΟΥ̓ ΟΙϑὴ ἢὰς δα δα βοιλθῖῃιηρ 1ἢ 
Ὀτιησίηρ οὐδ ψ {ὩῈΣ ονιάθηςα τἢς 
ῬΘοΟμΠ αν ΡὨγγυρίαη σμδιδοῖεσ οὗ ἴῃ6 
Ὠδίηδ οὗ Αρρῃιδ'. 

ΑΚ ἴο δχίθγηδὶ Ἔνϊάθηςθ. [1{ 15 αἰ βῆ 
ἴο 5υρροβε [μαι τῇς Ερίβι]6 ψγὰβ ποῖ ἴῃ 
τ[ηὴ6 τἡἱηἃ οὗ Ιρπαῖϊυβ ἴῃ ΜὙΓΠΠηΡΣ ἢ15 
ἘΡΙ51]6 το ἴη6 ΕΡβεϑίδηβ (5866 σμῥχα, ἴῃς 
Τοίογεησςς ἴο ΡΒ] πΊοΏ, τ. 20, 8, 1, 9, 
13, 8, 9, ἴῃ Ιρηδῖ. " Ερϊδῖ. δὰ Ἐρ!65.᾽) 
11... 11.1.)ἡ.. ΤΏς ὑοοῖκ οἵ ΤὨΘΟΡὮΙ 5. ἴο 
Αὐυϊοΐγειι5 σοηϊδ!ης ἴΠ6 5ᾶπ)6 γε ]αγκαῦϊα 
2αγοποασία Μ]ο ἢ 5 ἰουπα ἤδῖα ἰῃ 
τ. ττ΄. Το ]Παη σαγϑ ται [ἢ15 ΕΡΊΒΙ] 6 
δίοης ννὰβ “" ἀερίεηαεα ὈΥ 115 οὐνῇ ὈΓΕνΊΥ, 
80 ἃ5 ἴο δ6θςᾷρ6 [Πδ 1α]5γιηρ αηᾶς οὗ 
Μαγοϊοη,᾿ἡ ἀηα Ργουθδθαβ ἴο 5ρεακ οὗ Ιἴ 
8ἃ5 νυῦτοη ἴο οὐὐ πηδῃ, Κα τῃ6 ΕἸ 5165 
ἴο ΤΙ ΟΙΠΥ δηὰ “τσ. [15 ἜΧΡΓΟΒ5]Ὺ 
αιυοϊοδὰ ἔτοαλ ὉγῪ Οὐ ρθη, [{15 ἰουηά ἴῃ 
[Π6 δποιθηῖ Μαυτγαϊοσιδῃ σδποῇ ὅ, 

[νας 51 Ῥαὰὺ] ρεγβοηδ}ν Κηαονη ἴο 1Π6 
(Οὐο]οςοίαηθ, αηπα παᾶὰ 6 δὄνϑὺ Ὀδθη δἵ 
Οοΐοκοο Ὀείοτγα τ6 νυτηρ οὗ της Εριβιῖ]θς 
ἴο (Τοϊοβπίδηβ δηὰ ΡἢΠ] δ ΠΊοΩ ἢ 

Δριδα, ρτονεά [Παΐ 1ἴ ννὰς ἃ σοιητηδηξαίοτγ ποίδ, 
ποῖ ἃ ἐορσπιαῖὶς ἀοουπιεηῖ. [Θγώπλα ἀύριιες {παῖ 
15. ἀηϊνοῦθα! τοσερίίοη ΟΥ̓ 411} ΟἸυγοῆαβ ἴῃ τῃ6 
Ὑνῃο]ε νοῦ] ὰ 5 ππδοσουπίδϊς, δχοορὶ οἡ ἴῃ6 
Ὠγροῖπεβιῖς οὗ ἃ ἤδυ]πε οτἱρίη. Α,5 ἴο ἀρραγεῃῖ 
ἘΠ ΝΊΔ ΠΥ ἀπ ἐνεγγίαγ βδἵγ]6, ἢς Ροϊηῖβ ἴο βδυςῇ 
μαββϑαρσοβ ἃ52 {ἴπ|. ἵν. 12; Οαϊαῖ. ν. 11; 1 (ου. 
ΝΠ. 12; ΜΈ {Π6]Γ ἀΡρΡΑγθΉΓΠΥ ῥεῖν ἀείδ!]5, οὐυϊ- 
Ὀυγοῖθ. οἱ πυσήδη [θα] ]ηρ, δά πιιϑϑίοηβ οὗ ὑπ οαῖ- 
ἰαϊηῖγ. ΕὌγ [8ῃ6 Ὀτγενιν οἵ {Π6 Ἰειοῦ Πα τείοτς ἴο 
ἴης πλίμοῦ Ῥσχγορῇεῖδθ, αηὰ σοποὶιε5. ἢἰ5 ἀείρηςα 
ὉΥ ἃ αυαϊηΐ υοίϊαιίοη οὗ οι. ἰχ. 28, δ5 1 τῃς 
ΝΕΥΥῪ 5ἰιογίηθος οὐ ἘΠ] δοη ννετα ἴῃ σοηβοπᾶηςθ 
ψ τῇ τῆς βριπῖ οὐ τῆ6 οϑρεὶ. (“ (οπιπιεηΐ. ἰῇ 
Ερίβι. δὰ ΒΊ]οηι.,᾿ Ῥγο]., ΟΡΡ. νι. 637, 638.) 

Τ ΝΟ “ἰδῥία, ἃ Ἐοιηδη πᾶπιο, Ρυῖ “ῥλία, 
ὙΠΙΘἢ Τσοσυγβ ΝΟΥ ἐγεαυσηον ἴῃ άγγνρίακ ἸΏ- 
ΒΟΥ Ρ! ]Οη5. 8ὲ6. ἴῃς ἐχῃδυβενο αϊδουβθίοη ἴῃ 
Βίφορ Πἱρδιίοοι (ς (]Ἱοβοίαης. ἀπά ῬΒΙΠεηιοη;᾽ 
ΡΡ' 3ού---20 5). ὙΠε παπιεὲ οἵ ἈΠ] Ἔπιοη ὁσοιτβ 
1ῃ. σοηηθοιίίοη ΜΙ ΡΗγγυρία ἰπ τπη6 Ὀοφα  α] 16- 
ξεηα οὐ ΡῃΠθ που δηὰ Βαιςῖθ, Ὀὰῖ “15 ποῖ ἀϊ5- 
τἰηστἰνεὶγ ΡὨτγρίαμ. ἢ 

3. ΤὨΘΟΡΉγ]. "Δα Ααΐοϊγο.ἢ 1. 8 1, σαοϊεά ἀθονα. 
8 Τοτῖι]}]. “ς. Ματγοϊοῃ.Ἶ ν. 21. 
4 Τῃ Τεἐγεπι. ΧΙ͂Χ. 
δ 866 (6 50] 6ςεῖ α}}ν ἀϊδβουβοοδ ἴῃ Κίτοϊ- 

οἔεσ, " Οὐε]]επβαιλ τ] υηρ,᾿ ΡΡ. 205 5644. 

ΤῊΘ νᾶσίουϑβ Γεδϑοῃ5 (οΥ δηςνοΠηρ τῇ 5 
4ιεϑοῃ ἴῃ ἴΠ6 περαῖίνα ἤᾶνο Ὀδθη βἰδιοά 
σμεῤγα (Ἰπἰγοάποίίοη ἴο ΕρΙ5116 ἴο (οἱοϑ- 
5145, ΘϑρθΟΙ ]γ 1, 2, Δηἀ ποῖε ἜβρΘΟ δ] }Υ 
ΟἹ 11. 1). [τ τηΔΥ Ὀς πιοϑιοησά, Πονύ- 
Ἔν αΥ, ἩΠΕΙΠΘΙ βυβηοιοπὶ ψεῖιρῃϊ μ85 Ὀθθη 
αἰ υϊεά ἴο ἴἢγεο ἰδοῖϑ. 

Ι. Αοἴβ χνὶ. 6.0. Αβ δὲ Ρδὺ] δηά 
Τιπιοῖην νιϑιιοα Ῥηγχγρία τοροῖμθσ, 1 15 
ῬΙΓΟΌΔΟΙς ταὶ ἴΠῸῪ νου] νιϑῖῖ (ο]οβθε 
αηὰ ]1,δοάϊοθα. Νον ἴἢ6 5αϊυϊαϊοη ἰη 
(ὐΟ]οββϑίδῃβ ἵν. 15.΄᾿ νου 566 η} ἴο ἱΠΊΡΪΥ 
ρεδίβοπαὶ Κπον]θίρε οὐ τῇς Ζαοάίκαπ 
Ομυτγοῆ. Βιαυῖ οσοηδίἀεπηρ ἴΠ6 ὈΓΟΧΙΠΊΠΥ 
οὗ τὴς. ἴννο ἴἵονηβ ([πιτοάἀυοσζίοη ἴο (Ο]ο5- 
δίδηϑβ, 1. 1), 1 15. ὉΠΙΚΟΙ͂ τῆαὶ δῖ Ραυὶ 
ϑδῆηου]α ἢανα ὕδθη ρῥγόϑεηΐῖ ἴῃ οἠα ψππουϊ 
βοιϊηρ ἴο ἴῃ ΟἰΠΕΣ. 

2. 81 [1[κε᾿5 ἰδησυαρε ἴῃ ἀεβοπθης 
τ1ὴ6 Αγροβί]ε᾽ 5 βεοοηὰ νὶβιῖῖὶ ἴο Ῥῆγγρίᾶ 
50Π)68 ΥΘΔΥΙΒ ἰΔίευ 15 ΥΈΤῪ ΘηΊΡῃατς (“Ης 
ψεηῖ ονεὰῦ αὐ 24 ὠπηΐην οἵ Οαϊαῖα ἀπά 
Ρητγυρία ἢ οὐάθυ, σοηδγμηηρ σὐῤ “ἦε ἀἰ5- 
ΕΙΡΙ 65," Αοἵβ χνῇ. 22). [ΓῸ νου] βοδσοοὶῦ 
Ὀε εοηβίβίθηις ΜΠ 50. σοι ἀ ΓΑ Ὁ] 6 δη 
ἜΧΟΘΡΌΟη ἂἃ5 ἴῃαϊ οὗ 4 (μυτοῆῇ πο 
ϑὲ Ῥδὺ] Ἰοοκβά ὑὕὑροῇ 85 οὗ δυῆμοϊεηιϊ Ἰῃ)- 
Ροτίδηςβ ου ομξ οἵ ἢϊ5 ργϑαΐδθϑδι Ἐριϑβις8. 

4. Αρονε 4}]}}, ουβῆσιεης νοιρηϊ ἢδ5 
ΒΟΔΙΟΘΙΥ Ὀδδη ρίνοη ἴο νᾶῆοι5 ἰηή!σα- 
[ΟῚ5 ΒΌΡΡ Ια Ὀγ τὰς Ερίβια ἰο Ῥμμ]ε- 
το, ῬΒΙδποη δνιάθηῖὶν ᾿νε δὲ (ο- 
Ιο556. δῖ Ραϑι)])5 δοφιαϊηΐδησα ντἢ ΡΉΙ- 
Ιδπηοη 5 ἤοι56, δηα 115 ΠΟΙΆ ΌΘΙΝ (01. Χ, 
2), οουρὶοαὰ ἢ Ὠ15 ἀδοοπρίοη οὗ Ομπε- 
51Π1|11}5 4Ἃ5. ἃ ( οἱοββίδη ((.οἱοβϑβ. ἵν. 9) ἰπ|- 
ῬΓ1Ι65 ϑοῆε ἰοσαὶ δηα ρϑίβϑοηδὶ Κηον]θάρε. 
[τ ρρθδζϑβ ἴῇ ἴπε Ὠϊρῃδϑί ἄθρστεα ργοῦδθ]α 
[παῖ τῆς οἴθρ ψῃιο Οπδϑιημγυ5 ἴοοκΚ τη 
ἤἥγὶηρ ἴο Ἀοπιθ, δπά βεοκίηρς δὲ Ραιυὶ], 
Μὰ5 βυρρεβίεα ὈΥ τῆς ᾿πιργοϑϑίοη ἢ] οἢ 
Πδὰ Ὀδεη πιδάβ ὕροὴ ἢϊπὶ ὈΥ Ῥότβοηδὶ 
ΓΟ ΠΙβοθηςς. οὗ ἴῃε Αροϑβι]ε᾽β ᾿θδοῃίησ 
Δηα ργέϑοηςς δ (οἱοββα. 

Μοσῖ, δ Ἰεδβῖ, οὗ ἴπδϑε ροϊηῖβ. ἢδά 
οσουττεα Ἱπαἀοροηάθηγ ἴοὸ τἴπΠ6 ὙΠΙΘΓ 
Ὀείοτγα ἰυάγιηρ ΒΙ5ῃοΡρΡ Ὑ)γογάξινογὴἢ 5 
οὈϑβεγναίίοηβ. Νὲεν Τοβίδιηθῃϊ, 11. 212-- 

315.] 
1 ο«ΤῊς Ὀτοίῆγοη ἰὴ 1,λοάΐοεα, αηὰ ΝΎΙΩρἮΑΞ, 

δῃὰ (᾿ς στο ἴῃ ἢϊς Ποιυ56.᾽ 



ΤΗΕ ἘΕΡΙΤΙΕῈ ΟΕ ΡΑΪΙ, 

ΤΟ 

ΡΗΠΈΜΟΝ.. 
4 17“. γεδοίοοίλ 9 ἀξαν οὗ ἦε γαἰ α»ά ἰουε οὗ 
λίνον, 9 τυάοηε ἀξ ἐἀξείγείλ 9 γογρῖνε ἀϊς 
σεγυαπέ Ομπεσέριμς, απα ἐρυϊγσὶν ἐο γεεῖσε ἀέρηε 
αραΐρ. 

ΑΙ, ἃ ρτίβοπεγ οὗ [εβ5 (γί βῖ, 
πα ΤΊ ΠΊοῖἢΥ οἱ Ὀγοῖῃαῦ, ππῖο 

1. ῥαωμ!, ῬΥλβοποῦ οὔκ Οργμε] [τ Μ}}} 
Ὀδ6 οὐϑετγνοά (ῃλΐ 81 Ῥαιὶ ἀοεβ ποῖ ρῖνο Ἀἰπιϑοὶε 
(πὸ ἘΠ|6 οὗ “ρον ἴῃ 1η1]5 ρίδοθ.0 ὍΤῃδ νοῦ 
ἢτϑὶ ννογὰ ἴῃ νι ἢ Ὧ6 5ρθᾶκβ οὗ δἰ πΊβε] ἢ 5 
Ῥαϊμοῖῖς. Ηδ γείουβ ἴο ἢϊ5 σῇδίῃϑ πο 655 ἴῃδῃ 
3σνε τἰπλθ5 ἴῃ [ἢ]15 ϑῃογί ἰϑίϊοσ (αν. Ι, 9, 1Ο, 13» 
23). Ηδ ἔδεϊϑβ ἴἴ βἰογίοιιϑβ ἴο βϑ Εῖεσ βῃδπιθ ἔοσ 
ἣϊς 1 ογὰ δδ φαῖκθ, δῃηὰ Ὀϊοσϑοά ἴο ἱπμοῦϊζ (Π6 
Ὀοαιπἀθ οὗ ἴποϑθ ννῆο ἅγὸ ρογβοσιῖθα ἴοσ 
ΓΙ ΒΗ δου ση655᾽ κακὸ (Μαίί. ν. χο). Ης ΠΠΟΓΑΙῪ 
[165 ἴπ6 ὀχῃογίδιίοη οὗ δὲ Ῥεΐεσ (1 Ῥεῖ. ἵν. 
1,-.16)ἡ. “Τὸ π|6 ἰΐ 566πὶ5 ἃ ἰο του τῆϊην 
[Παἱ ἢς 5ῃοι]ὰ οἰγ]θ δἰ πηϑο] ῥγάόπεγ οὗ ὕει 
Οργμ ἴμδη “οἷ. ὙΠ Αροϑβίϊες ρ]ογιοὰ 
Ὀδοδιυ8θ ἴΕΥ νογο σουηίοα νου ἴἰο βαθεῖ 
5ῃάπιὸ ἔοι ἴῆς Νάτηε (ἀςᾷ νυ. 41): δυῖ [86 
Δυ ΒΟΥ οὗ θοπάϑ 15 ᾿Ἰστεϑιϑι! 6. δ ψῇο [5 
δρουῖ ἴο ρἰεδὰ ἕογ Οποβίπιιϑ ἔδεϊς (δὲ δ6 
5ποιυ]α ρ]εδά ἴῃ διιοἢ ἃ ἔογπιὶ {παί δα σου]ὰ ποῖ 
6 τοδιβοά "" (5. Ηἰδογοη. “Οοπιπι. ἰη ΕΡ. δὰ 
ῬΠΠΘπλ..᾿ ν πο αἰϑοὸ γοξοτβ ἴο ἴῃς εἶοβθε οὗ [86 
ἘρΙ5Έ]6 ἴο Ὁ 4]., νὸ. 17). 

απά Τίνιοίδν ΘᾺΘ Ὀχοῦμ 917) ΤΙΠΊΟΙΠΥ ἰ5 
)οϊπεά ἢ δῖ Ῥαὺ] ἴῃ {π6 ορεπὶπ νϑῦϑα οὗ 
ἔννο οἴδου Ἐριβίϊεβ οὗ (6 σδρενν (Ρ}}]. 1. χα; 
(οἱ. ᾿. 1). δε δαάϊτίοη οἵ ΤΊ ποῖ Υ᾽5 Πδπδ 
νου ὰ δα ννοιρῆϊ ἴο 81 Ραι}5 τοαιοϑῖ. 

2. “μά ἰο Αἄῤῥῥια ὉᾺ9 βιβῖου) (1) Α5 
τοξαγάβ {πὸ δόγηε οὗ (ῃ6 πάπα δηά [15 σογίδιη] 
ΡΗγυρίδη σμαγδοίογ, 58εὲ66 Βρ 1υἱσμεοοϊ (' (ο- 
Ἰοβϑίδῃβ απά ῬῃΠ]επιοη," ὈΡ. ,οό---1ο8). (2) 
[1 566 πὶ5 ἰῃ [Π6 Πρ μοϑὶ ἄόρτες ργοῦδ]6 (ἢδῖ 
ΑρΡρ ῖᾳ ννᾷ5 ῬῃΠ]θοπ 5. νυ: ργοῦυδοϊο, Ὀμξ 
ἴῃ ἃ ἰοννοῦ ἄθργθο, ὑπαὶ Αὐσδίρριι5 ννὰβ {Π6ῚΓ 
8580η. ὍΠ6 πιϑηζίοη οὗ ἃ φυογαη Ὀδίννεθη ἔννο 
ΒῈΓἢ πΊΘη, οπὸ ἴπ6 ΑΙΡοβίϊδθβ "" ξε]]ονν- ἰοῦ γογ "ἢ 
(υ. 1). 186 οἴοΓ ἢ]5 “" (6 Π]ονν -ϑο] 1ογ ἡ («. 2). 
15 ἃ ΠΟΌΪ6 Ἔχαηρίὶοα οὗ ἴῃς 5ρί τς οὗ ἴπ6 Οοβρεὶ, 
δηά οὗ δὲ Ρδιυ}]β Ἰδηριιαρο, ΠΟΙ ΓΠΟΓ πλ4]6 ΠΟΥ 
ἔοιδε " (Ὁ 4]. 11. 28). [τ 5 ἃπ υμποδίγυ- 
βϑῖνθ γεί τϑαὰὶ πἰπὶ Οὐ ἴπθ εἰθναίίοη οὐ «υονραη, 
8ἃ5 ἴπ6 ψνΏΟΪὸ Ἰοίῖοῦ 15 οὐ ἴπῸ τεϊθαβδο οὗ ἴΠ6 
ΟἾΠΕΥ νἱςίπὶ οὗὨ οἰκϑεῖςδὶ εἰν]! αῖίοῃ, τὴο σίαυε. 
“Γἢ5, ϑαρροτῖοα οἡ Ὀοϊῇ 5465, 58ῆ6 56ΈΠ|5 ἴὸ 

ΡΗΠδοη οὐγ ἀεαυγ δεϊονεά, ἀπά 
[ε]]ονν Δθούγοτ, 

2 Απά ἴο οωγ δεϊονεά Αρρῆϊδ, δηά 
Ατοδίρρυβ. οὐγ {Ε]]οννβο] ἀϊθσ, ἀπά ἴο 
τῆ6 σμυτοῦ ἴῃ ΤΥ Πουβα: 

Βανθ [ἴΠὴ6 ρΐδςθ ποῖ οὗ Ποῖ δεὲχ διιΐ οὗ ΠΟΥ 
ψγἢ " (5. Ηϊεγοη. “ Οοπηπ,. ἴῃ ῬΈΠ] δα. Ορρ. 
Του. ΠΙ|. 643, εἀ. ΜΊξπο). (32) Το τοδά- 
ἴῃς ᾽ὍἈῈ9 Β  βῦθυ 566ΠῚ5 ὈΓΕΙΕΓΔΌΪα ἴο “ὁ ἴπὸ Ὀ6- 
ἰονεά,᾽) 45 'ἰπ ΑΝ. [1ἰ 15 ϑΈΡΟΓΙΟΥ ἴῃ μηεαὶ 
δυϊ δου Υ (δὲ, Α, Ὁ, Ε). (Νοληγ 4}} (Π6 ταῖ- 
Πιι5ς. βιιρρογί “"εϊονθα." 80 α«͵50 Ὑ ποοάογ. 
Μορϑβ. ἐμ ἰος.)ὺ [Ιὶ 15 οὗ σουγϑβα σοηποοῖνῦϊθ 
{παι δεϊουεά ταϊρῆϊς πᾶν Ὀθοη ὀχομδηροα [ῸΓ 
σἰείον ἴτοπι “' πηοῖνο5 οὗ ἔδ]ϑε ἀδ]σαον" (ΒΡ 
ΠἸομεοοῖ). Οἡ ἴῃ6 οἴποῦ μαπὰ, ἴπ6 84]. 
ΔρΡρ] ρα ἴο ΡΒΙΠοπλοη πλρ τοδ γ ἢανο 5ι- 
βοϑῖοα [6 ϑάπὴὸ ργεῆχ ἴο Αρρῃϊδ. ὍὉἢδὸ τεδλά- 
ἵπρ ““ Ὀεϊονεὰ ᾽"᾽ δθεπὶβ βοδγοϑὶῦ στᾶνο δποιρἢ 
ἴον ἴπ6 ἀϊρηϊῇοα τόϑοσνο ννῃϊς ἢ δὲ Ῥδὺϊ πονογ 
[ογροῖβ 'π ἢ5 ἰδηάογοϑὲ πιοπηθηῖθ. Ἀδονὸ 4]}, 
(6 ννογὰ «ἐπεγ αἀἰϑ  Ποῖγ δα ἀς ἴο ἴῃ πηθαπίηρ. 
ἔογ ἴξ δον παῖ ΑΡρρῇῆϊα δά οπδγαςοὰ τῃ6 
Οσοδρεὶ, δπὰ νν5 ἃ ὈδρίϊΖοαὰ πηθηλῦογ οὗὨ 1Π6 
ΟΒυτοῇ, δηά ἴῃ}5 ργόϑογνοβ ἴῃ ᾿π6 οὗ (Ποιρ]ῖ 
ἴῃ [Π6 βεηΐθηςς, θα]δποίηρ ἴμ6 ἜριΠοῖ5. “(Ὁ ]οννα 
Ὑγογ ΚΟΥ, “ΕἸ ον» -ϑο  ἀϊοσ,᾿᾿ ἀρρ θά το ῬΗΠεμοη 
δηά Ατοδίρρυβ. [{ ννοιυ]ὰ 6 Ξοπγεννῃαῖ ἰπσοη- 
βἰβίθηϊ ἴο ἱπίγοάιςθ ἃ τηθγε τοις ἢ οὗἩ ὁπιοίοπδὶ 
ἔθ ] ηρ ἴῃ ἃ οἸΔι156 ΔρΡρΑγΈ ΠΥ σοηδίτγιςεἀ νυ ἢ 
ἃ τἀῖμογ αἰβογεπί δηὰ ἴῃ νἱονν (566 Ἀοςῆο, 
« (οπηπιεηΐ. ΟτἹϊ.᾽ ἐπ Ἴος.). 

οὐγ' γε] οαυεοἰ ον (τῷ συνστρατιώτῃ ἡμῶν) 
ΤὨΘ ποίοη οὗ ἴδε βρί πίυ δ] 1Π{6--- ποῦ ἐσρος]- 
4Υ 45 σοηπεοοϊοά ψ ἢ ἀδἤηϊζα πηϊηϊϑῖογιδὶ 
ξαποίςοη5---Ὀοὶπρ ἃ νγαγέαλτο, ἃ Ἴαπιραίρῃ, ἃ 
50 αἴθ τ 5 [Πἴ6, ραϑοθὰ ἰηΐο ἴῃῆ6 Νονν Τ δϑίαιηθηΐ 
ἔτοπι ἴῃ ΟΪά. Οὗ. Ναπι. ἵν. 213, “"ἴο "ΔΓ 
(Π6 ννατίδλγο᾽".---Ν Υ ὈΘΙΠΡ Δ ΘβϑοΠΓ14}}γ πῈ}}}-- 
[ΔΥῪ ἴσγηῃ, ““ἴο ΠΊΔΓΟἢ ἃ5 ἃ 50] ΘΓ ἴο νναγ,᾽" 
ἐς. ἴο ρΡογοσπι γεϊ σίου βϑογνίοθ ἴῃ ἴῃ6 ἴδδογ- 
πδοὶς [Ναπι. Υἱ 0. 24: ΌΘΣ 5. ἰ(. 22. 80 86 
Ποκῖ οὗ {ΠῸ τοροπογαῖο ῆο ἔοϊϊονν ἴῃς Ῥυίοβῖ- 
Κιηρ ἰη 5. οχ. ἅγὸ δῖ οὔςθ 2γίγ δηᾶὰ φυαγ- 
γίογ (εἴ. ἴπ6 ἴννο 545 οὗ [Ὡ6 ΕΟ γιπίίδη 
σμαγδοίου- -ργίο γ εοπαεογαίοη ἀπὰ σοἰάϊογὶν 
εοηᾶιεῖ---ἰῇ Νοδηάργ, ὁ Μίοθπι. οὗ Οἢγ. 1,ἰ{6,᾽ εἢ. 
1ν.}], ἢ σα ον. ἰχ. γ); 2 οῦ. χ 4; 1 Τίπηι. 1. 
18: 2 Τίηι. Π. 4. ὍΠ6 “" Οὐ5ρε] οδιπ ρα 5 "ἢ 
ἴῃ νυ] ἢ Αὐοδίρρι5 ννᾶ5 δῖ δι} 5 σοτηγδάς ἴῃ 
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4 Οτᾶςε ἴο γοι, ἀπά ρεᾶςθ, ἔτοπὶ 
(οὐ ουὖγ Εδιίπεγ δηά τε [νογὰ εβι58 
Ομ γιβῖ. 

ΡΗΠΓΙΕΜΟΝ. ἰν. 3-5.ὄ 

4 1 τὰδηκ τὺ Οοά, πιακίηρ πιεη- 
τίοη οὗ τπεε ἰννᾶγϑ ἴἢ ΠΥ ΡΓΑΥΘΓΒ, 

ς Ἡξκατίηρ οὗ τὴγ ἰονε δπὰ ἔδιτῃ, 

ΔΥΤῚ5 ΤΑΥ͂ πᾶν Ὀξδοη (ποθ ἀυγίηρ {86 Αρο- 
5116 5 ϑοϊουτῃ αἱ ρῃοϑιια (Α.Ὁ. ς4--- 7). 
ΤΠοϑο νἢο μο]ά πὶ δ: Ῥαὺ] πδὰ ἃ ρογβϑοπδὶ 
συπηθοζίοη νυ (ο]οσθο (5ε6 [πίτοά. ἴο 1}15 
ἘΡ᾿5116) ψν}}} αἴδο ροϊπι ἴο Αςἰβ χνῇ!. 22. 

απαί ἰο ἐφε ερμγο ἵπὶ ἐδγ ῥοισ 6] ὍΝ 
Ὠοιι56" 5. νυ ἀθπῖ]Υ της ἤουδβο οὗ ῬΒΠδπΊιοη, 
ποῖ οὗ Αὐςδίρρυ8Β. (2) ΤΠ νΟγσΒΙρρΟΥ5. οὗ 
ΟΒγ δῖ ὑπάογ οπθ τοοῦ ἅΓῸ 50 ᾿δ]] θὰ ὈὉγ δὲ Ραυ]. 
νε Ππά ἴῃ Αοἴβ (Χ. 2, ΧΥνΐ. 31, 34) 8016 
Ὠοιιϑθ ΠΟ 5, ραγεηΐβ, σμ]άγεη, δηὰ δἰανοβ, δά- 
ταϊξτοὰ Ἰηῖο πὸ Ο γϑείδη σοπηπλιπγ. 81 ἤδαὶ] 
Εἰνεβ 1π6 παπλὸ οἵ σμυγςοῇ ἴο 5ιιο ἢ ἔἈΠΊ1]165, ἃ5 
Ψ6]} 45 ἴο ΔΠΥ ογάογοα Δϑϑθιθϊαρο οὗ (ἢ6 ἐδ 1ἢ- 
Γι], ἴθ ΒΟ θη ἀν ἔοττηεά δή ἴῃς 
ογάοσγ οὕ (ἢ γϑῖ, ϑοῖὴθ σιΐθ, δοπὶθ ἂῖὸ στι]θα. 
(3) 45 ναϑὲ δυμάϊηρα, Ρ]}οἶγ ςοπϑοογαῖθα 
δΔηά 5εῖ φραγί, νν γῈ ἱΠΊΡΟΒ5:0]6 ἔτοιῃ τῆς πίῃ γο 
οὗ [86 οᾶ56 ἴῃ 1Π6 θαυ οϑῖ γθᾶγβ οἵ (ΓΒΕ ΠΙΥ, 
Βοιυι565 οὔ σοπβιγδΌ]6 5.26 ννεσὸ σπρὶογοϑὰ ἔοῦ 
ΝΎΞ ρ --τῖ Κα ἰἤρθ6. οὗ Αηυϊα δὲ Ἀοπις, οἵ 
ΝΥπΊρἢΠᾶ5 οὐ ῬῃΠ]επιοη δὲ (Ο]ο556 (ΝΙΘΠΊΘΥΟΥ, 
« (Ἴπη. Οστγαγηπ. Η!]5ϊ. τη Εριβί. δά ΡΒ1].᾽ Ρ. 2) 
---ηκὶ [86 δης οὗ ὥῤρωγορ βθοπὶ5 ἴο ἤᾶνθ Ὀθθῆ 
{γδηϑίογγοα δὲ δΔη ΘΑ Ὺ ρογιοά ἔγοπι) ἴἢ6 ςοἾ]θο- 
τίοη οὗ ἰἰνίπρ 5015 ἴο ἴπ6ὸ ὈυΠαάϊηρ τη νυ ςἢ 
[ΦΥ͂ πιοῖ---δοπηεῖῃϊηρ ἴῃ ἴΠ6 ϑᾶπ|Ὸ ΨΨΑΥ͂ ἃ5 
προσευχή ὈδολΙηδ Δῃ ογάΐογυ (Αοῖβ χνὶ. 13-- 
16). (8εε Λάάιιομαὶ Νοῖς δὲ εἐπὰ οἵ [ἢ 5 
ΕρΊ5116,),) Ατὸ ννὲ ποῖ δι Πδὰ τη δαορίϊηρ ἴῃς 
Ὀοδι τα] ἰάθα οἵ (Πγγυβοβζοπι ἰπ σοτηπλθητηρ; 
Ὀροη ἴπε βα᾽υϊδίοη “ἴο ἴ86 ΟΒυγοῦ ἴῃ (ἢ 6 
Πουδεὲ " οὗἩἉ ΡΒιθοη ἡ “δ ἀϊὰ ποῖ οχέ {Π6 
σἰαυες ᾿θτ. ἔογ 6 Κποὺνν ἴῃαὶ {πὸ ψγογάβ οὗ 
δίανοβ σδὴ οὗϊεῃ σἤδηρο ἃ πιδϑίου 5 ΡρΌΓΡΟΘΕΟ, 
Δηἃ ὀϑρθο ΠΥ ἤθη ΤΠΟΥ ῥἱοδα ἴοσ ἃ ἔθί]ονν- 
δογνδηῖ. ϑοπὶθ οὗ {πὲπὶ ρογῆδαρβ δὰ βεττοὰ 
ὉΡ ῬΠΠοπιοη ἀραϊηϑοῖ Ο ποδίπιυ58. Ηδ ἀοδβ ποῖ 
ρος ἴποπὶ ἴποῖθ ἴο ᾶνθ ΔΠΥ ἔδοϊηρς οὗ 
δστυάρο, 85 6 δάἀάγοϑϑοβ ποῖ νὴ ἢ πὸ ἔπ ]γ. 
ΝΟΓ ἀοθ5 ἢδ ρμῖνθ ἴΠ6 πηλϑίεσ 51 ΓρΆϑοη ἔογ 
ἀηροῦ. [[ ὸ δὰ δάάγεβοοὰ [86 ϑἰανθοβ ὉΥ͂ 
ὨΔπΊο, ῬΒΠΘηΟη ΡΓΟΌΔΟΌΪ ννουϊὰ ἤᾶνο Ὀδθη 
ἀϊϑρ θαϑθά. 866 ἴθ ον ργιιἀ ηὮΥ ἢθ ἀθα]5. 
Εοτ τμ6 ννογά ὥρωγερ ἄἀοδθβ ποῖ βουπη Τ᾿ ΔΞΓΟΓΒ 
ἴο Ὀ6 ΔπΡΤΥ, ᾿ξ ΠΟΥ ἀγὸ παι ογοὰ ΥἹ 5]άνοβ. 
ον ἐῤὲ ὥβωεγωρ ἄπμοαυς ποὶ δὲ αἰϊσιποίοη οὗ 
ρα γ ἀπά εἰαυο. Οἱ]. ||. χ 8." (5. [οδπη. 
ΟΠ γγυϑοβί. " Ηοπη]. 1. ἴη Ερίβῖ. δα Ῥδιοα." 
Το. ΧΙ. γος, οἀ. ΜΊΡΠο). 

«ἰ 1ἢΥ 

8. Ογαΐεὸ ἰο γοι, απά ῥεαζε, ἥγορι Οοά ομγ 
Εαιρεν απά ἐῤὲ ᾿ογά ὅσ Οργῇ ὙΠῸ ννοτὰ 
δ͵γάσ νου ]ὰ 6. ΡΘΟῸΪ ΙΑΓΪΥ τουσπιης ἴο ῬΒι]ε- 
τοη ἴῃ σοππεςίίοη νυ ἢ 1ῃ6 ρ]οα ἴογ Ὁ ΠοϑΙ Πη}}5. 
Το βϑρθαῖκ ἴο υ οὗ σγαξέ ἰ5 ἴο γΓοπληἀ τι5 οὗ 
Οὐ 51η5 δηᾷ οὗ {ΠῚ ξογρίνοηθοβς Ὁγ δῇ Ἰηδηϊδ 
ςοπιραϑϑίοη. “"ΤΒΙηΚ," Π6 566ΠῚ]5 ἴο ΒΥ, 
“ον τσ Οοα πδίῃρΒ!ἐ ἔογρίνεη ζῤεε, Ὠονν 

ἰδομ τὶ βανθὰ ΌΥ ρτᾶσθ. ζριίαί ἐδ Σογά ἢ 
(5. [οάπη. ἢ γγϑοβῖ. " Ηοπμ]. 1. ἴῃ Εριϑῖ. δά 
ῬΗ1.)). ὙῺ15 νϑῦϑο (πη υ. 25) Θχδὶ 5 ρῃι]δη- 
[ΠγΟΡΥ ΟΥ̓ ὈΠηρίηρ ἰἴ ἱπῖο τπ6 Πἰσῃοβὲ τεξίοη 
οὗ ἀορῃηᾶ. Α ργάγεγ ἰκὸ [ῃ15 ννουἹά Ὀὲ ἰῃ- 
σοποσθινδῦϊο ἔτοπὶ οπὸ ᾿ἰκὸ δὲ Ῥδιϊ, τη] 655 ἢδ 
Βεϊὰ τπὸ δαυδ! γ οὗ ἴῃς ΕΔΙΠΟΥ δηά ἴΠῸ ὅοη, 
Αηὰ ἴμ6 ἰάθη οὗ ἴΠ6 ορεγαϊίοη ργοσθδάϊηρ 
ἔτοπη Ὀοΐῃ, ΘΧΑΟΙΥ 45 ἰπ ἰοῆη ν. 19. “1 15 
Ὠοτε ϑἤουνη {παι (δ Ναίυτε οὗ (6 ΕΑΙΒΟΥΙ δηὰ 
1ῃ6 ϑοη 5 οὔθ, ἔοσ ἴῃ6 δοῃὴ εοδῇ ῖνθ [ἢαῖ 
νυ ἢ [ῃ6 ἘΔΙΠΟΓ ρῖνοϑ, ἀπά {πὸ Ἐδίδου 15 ϑδιά 
ἴο Ὀοβίονν μὲ νι] ἢ ἴῃς ϑοη Ὀεβίοννβ᾽᾽" (8. 
Ηϊεγοη. ἐπ ἰος. ΟΡ. ν1:. 644). 

4. 1 τῤαμξ »Ὦρ Οοά, ΑἸΎΑΥΒ ταλκίπκ 
χαϑιαύοσ οὐ ἐῤέε δὖῦ (ὕροη οσσδϑίοη οὗ »"»} 
2γαγογ] οϑτγοπὶθ οὔβογνεβ μον δἵ {Π|5 ροϊηΐ 
νγ6 ἢᾶνθ πὸ Ἰἰοηροῦ αν] δπὰ ΤιπιοῖΥ ϑρελκ- 
ἰηῃξ ἴο ῬῃιηΠ]οπιοη ἀπά οἴμετβ. Ηες β5εεπιβ ἴο 
ἴὰγη διά ἁηὰ ϑρεδκ ποατί ἴο ποατὶ ψ ἢ 
Ῥμηοτηοη (Ὁ «οὐμε Ραμίμς σά τοἰμ»ι Ριεπιοπενι 
ἰοφμὶμγ). ΒΟΥ {Π|Ὸ ὀχργββίοη σῇ τ Τ Π655. 1.1, 2. 
Νοῖθ ἢονν ἢὶ5 ἢγϑὶ ννογὰ 15 ἴπαΐ ρἰδὰ βιυςδδτγιδ- 
Ὡς νογὰ ψ ἢ νη ἢ μὲ ἀθιρηϊθ ἴοὸ Ὀεορίη ἢ15 
Ἰεϊίοσβ, δίτοσ [86 ορεπίηρ βαϊυϊδίοη ( οπι. ἱ. 8 ; 
: ΟὐοΥ. 1. 4; ΡὨ]]. 1. 3..4: (ΟἹ. ἰ. 3, 4. ΤΠΟ 
5ΟΌΓΟΘ ΟὗὨ ἢΐ5 ἸΟΥ (“ Ππεαγίηρξ οὗ [ΠΥ ἴον δηά 
Δ} ὺ τᾶ Ὀδ6 σοπιραγοά ψ ἢ πὶ οὗ δ1 
]οδη ἴῃ ἴῃς Εριβέῖε ἴὸο σδιι5 (3 ]οἢπ Ὁ. 4), 
ὙΠ ἢ ἴακοβ 115 ρίαςς ἢ τῆς Ερισῖε ἴο 
ῬΒΠ]επιοη ἃ5 ἴπΠ6 ΟἾΪΥ ΟἴΠΟΙ σΕΓΔΙΪγ δπὰ 
ΒΊΠΟΙΥ ῥγίναίθ Ἰεϊίογ ἴῃ 86 σάῆοη. (ῸΓ 
2 [οδη »παῦ δὲ νυτιϊῖθη ἴο 4 ὥρμγερ, πὰ ἴῃς 
Ἐριϑῖ]65 ἰο ΤΊ πλοίῃΥ δπὰ Τιΐυ5 τὸ δά ἀγοβϑοὰ 
ἴο σι]οῦβ οὗ [πΠ6ὸ ἙΒυγοῖὶ ἰη οι οΟΠΊοῖΔ] σαρᾶ- 
εἰϊγ.) 

»γν Οοα4] [1 αἴδοσ ννῈ]] σα (ὰροη ἴΠ6 βγεῖ 
νοτὰβ οἵ 5. χχὶϊ. 1) ἴῃαΐ “ποτὲ 15 πιυςἢ 
ἀν! ἴῃ ρτοποιιη5." δυςῇ 15 [6 σμαγαςίοῦ 
οὗ ἴγιθ ἔα. [{ 15 Ἔνοῦ δρρὶ γῇ ρῥεγεοπαί 
[86 Ῥγοπηϊδεβ πηδά ἴὸ Ὀδ]Ιανεῖβ σεπεγαίν. 

»ιαζίησ γιομείοη οΥ ἐῤεε αἰαυα»5 ΟἾγγϑ08- 
ἴοπι ἤοῦο βῖνοβ 05 ἀποίδμοσ οὗ ἢϊ5 οι πο οὗ 
ἀο]ςαῖο ἱπσῖρῃῖ. δὲ1 δὼ] ννουϊὰά ποῖ δαᾶνὸ 
ῬΠΙοπλοπ {πίηκ {μα4ῖ 15 ἸοιἴοΥ νγᾶθ ΟΠΙῪ ἔοτ 
[6 5]4ν6---[(ῃαῖ, Ὀὰϊ ἔογ Οποβίπγιϑ, ἢ6 πιρῆϊ 
ΠΘΥΘΙ πᾶν σι ἴ6η αἱ 4}}1. δε ἤθη μον Ῥυὶ 
Ἰπάϊοδῖοβ Οἵ ΠΟΥ γράσοηβ ἔοσγ νν ΓΙ Πρ---ὍΠ 6. ΠΟΙῸ, 
ΔΠΟΙΠΟΙ ἰῇ ὁ ΡΓΟΡΑΓΟ πὴ 450 ἃ ἰοάρινς " 
(υ. 22). 

4, 6.6. Ὕδο τραθοῃβ ἴογ, δπὰ ἴοτος. οὗ 
[Π6 ἐραποάος οὐ ἐῤίαφσα ἴῈ ὦ. ς. Ὦανο Ὀδδη 
ΤᾺ ΪΥ ἀϊδουδοοὰ ἴῃ {πὸ Ἰπιίγοάιιστίοη ἴο [Π|8 
Ερίβίῖθο, Ὑπὸ ςσοπηροίΐΐοη οἷ ἴπδβ6 βοπηονν δῖ 
ἀϊ βίοις νοῦβοὸβ τηδΎ.. 'ῃ ἴμ6 γι υ͵δοθ, Ὀ6 ξίνθη 
ὈΥ ἃ ΡΑγδρῆγαϑο :--- " ΗδαΠηξ, ἃ5 1 ἀρ, οὗ ἴΠ6 
ἔα ἢ ἀπ ἴπὸ ἰόν ννῃϊο ἴδοι Παϑὶ...1 τπδηκ 
ΤΥ Οοὐ ὑποθϑϑιηρῦ, ν ἤθη (Π6 τεουϊϊοςτο οὗ 



ν. 6. 

ννῆϊοἢ τοι δαϑὲ τονναγά (6 [,οτγά 
7ἐβι., ἀπά τοννλγά 41] βαἰπἴϑβ ; 

6 παῖ τῇς ςοπιπιαπίςατίοη οὗ ΤΥ 

ΡΗΙΠΕΜΟΝ. 

βῆ πιᾶγ θεσοπὶε εβδοῖυδὶ ὈῪ τῆς 
Δοϊκπονν]εάρίηρ οὗ δνεῦΥ ἥλῳ την 
ψΜὨΙΟΝ 5 ἴῃ γου ἴῃ (ἢ τιβὲ [εϑ8ι18. 

[Π66 σοιθ5 ἴο ΠΊΘ σΟΠΒΙΔΏΓΥ ΟἹ οςοδϑίοη οὗ 
ΤΥ ὈΓΑΥΘΓΘ--ΡΥΔΎ ΓΒ νν ΙΓ ἢ ἅτ οἴεγοα ἴο (ἢ6 
Θηά τπᾶὶ (σοπποςοίίηρ ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου, 
ὖ. 4, Μιῆ ὅπως, Ὁ. 6, δἀηὰ ἰακὶπρ ὅπως 845 
“8 ἤπα] ραγίϊο]ε," Ὠοπαϊβοπ, ς 721) ἴπ6 πηδηΐ- 
ξεϑιθα σοπηπλιηϊςαίίοη οὗ [ΠΥ ἐδ ἴῃ αςῖβ οὗ 
σΠΑΓΥ πιαῦ Ὀοοοπὶθ εἰροεϊϊνο ἴο (Ἰγιϑὲ [6βιι5 
(ςοπηρεῖίης ἐνεργὴς γένηται ΜΠ εἰς Χ. Ἰη- 
σοῦν), Δεσοπιρᾷπιοα, ἃ5 11 νν}}} 6, νι (ἐν) 
ρΡεγίοςϊ Κπον]οάρο οὗ 4}} {π6 τάῆρθ οἵ ζοοά 
ὙΥΒΙΟὮ 15 ἴῃ ἃ}5 45 (ΓΙ 5 4 η5.᾽" 

58. Ηεαγίπς ΚΓ ̓ λδῦ 1ονθ ἀπά ὑμπδὺ ζα 10} 
ΟΥἩὨ ὑμῖπο. «ὐδίιεῤ ἰδοι Ἀοϊ]άθβ᾽ ζαβῦ Το:υαγάς 
δε Ζογά ὕες, απά ἴο αἰ ὈᾺ 9 .αἱπῖ:. 

ἰσυε απά κα] Ἐσοτ ἴΠ6 γράϑοῃ οὗ νδγδίίοῃ 
οὗ 1Ὲ6 ογάοσ οἵ ἴῃ6 ννογάβ ἴῃ Ερῃ. ἱ. τς ; (οἱ. 
1. 4, 566 [ητγοάἀυοίϊοπ ἴο {Π15 Ερί5:16. ΒΑὴ 
Δηα σπατιγ ἀγὰ ἴννο οὗ (συά᾽β ρτοαΐοϑδι γι 5. 
᾿ονατάβ ἐῤεὲ ]ογά ὕεε (πρὸς τὸν Κ. Ἰ1.}} 

ΤῊς ΓΔ} ΙΓ ἢ σἰγοίσμος οὐἱἷἵ ἃ5 1 ννεῦα ἴῃ 
Δϑργαϊίοη Ἰοτυαγάς ἴῃ Ἰοτά |65σι5. Τῇὲ 
οὐ εεῖ οἵ Δ! 1ἢ 15 ποῖ δῃ ώσα, Ὀκΐ 4 βργιοη. 

ἴο αἱ ᾽Ὰ 9 «αἰἱπί: (εἰς πάντας τοὺς ἁγίους] 
ΤΠ6 ἰονε ὑνῃϊσἢ ἔουπά 115 ἀρρτορτίαῖς ποὶὰ οὗ 
ΘΧΟΓΟΙ͂ΘΘ αἰ, ΟΥ 1π, ΘΥΟΓΥ 5ροῖ ννῃοῦθ {Π6 ϑαϊηῖβ 
ἅτ ἔουηά. (ὙΠῈ οβϑϑθδὶ ἰάεα οὗ πρός ἰ5 
τηοίίοη ομτυαγά, νυ (ἢ δοσυ5. πιοϊϊοη 205 
ᾳ«υαγά. Ἰ)οπαίάξοῃ, ὁ ΟΥἵ. Οτ. 5232. Ἕς οΥ εἰς 
(ἐν-ς-. ἴπε -ς ΘΧχργόσϑινο οὐ ΠΟ []Οἢ}), 5565 10 

ΟΥ̓ ἐπίο. Πρός ἰ5 αά-εγη γταῖμοῦ ἴλη αρμά: 
εἰς 15 αρμά ταῖμοσ [Πῃ4η σώσεγεμα. Ιῤιά. 5.30.) 

Θ. Το Ὅδ89 θὁπά ὑπδὺ ἐῤρ το» ΩΓ ΟΣ 
ΟΥ ἐδν Καὶ νῶν ὀεεονιε οἰτϑοῖα δὶ ἴο σα τὶδῦ 
4985. 

ἐδθ εο»γιγριμγοαϊοη οΥΓ ἐδγ αἰ (ἡ κοινωνία 
τῆς πίστεώς σου)) 6 “' σοπηπλιηςσάίίοῃ ἡ 
ἤοΓΟ πηδπίϊοηθα 85 ἃ γϑβο]ς βοννίηρ ἔγοπι δ ἢ 
σοηϑίβῖεα ἴῃ ρίνίηρ, πιᾶκιηρς ἴῃ6 ρόοοῦ ϑβλϊηΐβ 
Ραγίακουβ οὗ ργδοίϊςαὶ Ὀθπθῆσεηςθ δηὰ ἰἰρετα- 
᾿Ἰἴγ. ὙΠ 5 πιοαπίπρ 15 ΝΟΓΥ ἔγδα θη! γ ργοάο- 
τηϊηδηΐ ἴῃ ἴΠ6 ννογὰ (Εοτῃ. χν. 2ό ; 2 (ζοσ. νὴ}. 
Α. Ἰχ. 3: ΡΉ!]]. 1. ς; κοινωνικός 1 Τίπι. νἱ. 
" [ ΡΓΟΔΌΪ δηίογβ ἰάγροὶγ ἱπΐο " [ἢς 
[6] νυ ΘΠ ἢ 1ἴη Αςίϑ ἢ. 42. [ἴ πο ἀοιιθΐ Πᾶς 
ἴῃς ἸΑΓΡΟΙΓ 56η56 οὗ 1ΙΌθγαὶ ἀϊϑιγι δυο, δ. Κ. 
[6 σοπηπιπηϊςσδίίοη οὗ ἴπε ΗοἷΪγ ΟΠοβί," 45 
[πΠ6 σοπάις οὗ 41} γτᾶςθ. [{ 15 αἵ ἰϑαϑδὲ ἰῃ- 
οι ἀρά ἴῃ [86 “" σοπηπιιηίοη ΟΥ̓ βαἰηῖβ "ἡ ἴῃ {Π6 
Οτοὰ (“ βροςίδι οἵ ἤὰς δὰ φυτὰ ἴῃ σγτάῦοΐϊο 
Ῥγο ΘΠ ϑαποίογιτη σοχηπλιπίο, Η. το- 
118.  Ωρρ.᾽ 11. 849). Ὑδαὶ ““ςοπηπλιηίοη,᾽" 
Ὠοννόνοῦ, δχίοπάς ἴο δηοΐμογ Κἰπὰ οἵ “" “οπι- 
ΤᾺ ΠἸσΔ ἰν θη 655 ".---ῇθ ρογίοττηϊηρ οὗ 4}} (ἢ γὶς- 
ἔδη οΠοο5 οὗ ἰονε---“" γβῖ, ργαγίπρ ἢ δηὰ 
ἔοῦ οπδ Ἀποῖπεγ ; βθσοηά)γ, ργαϊϑίης σοὰ ἢ 
ἀηὰ ἔργ ομὸ ἃποΐποσ, ἃ ἀυϊγ σοπιπηιοα πηι" 
ἴμ4}}γ Ὀείννιχε υ5 ἀηά {πὸ νοῦν ρἰοτγεὰ 5δἰηίϑ, 
ἴΠ6 54ηῖ5 ἰῃ τοδὶ δηά ἰού αἀἀδιὶν ργαγίηρ ἔοσ 

λίειυ 7ώ:1.--»Τ 7 οἱ,. 11]. 

. νῖονν 5 ἴάκοη ΟΥ̓ ΝΙΘΙΠΘΥΘΓ. 

{ΠΕΙ͂Γ γουηροῦ Ὀτοίῆγοη, (π6 ΟΠυτοῃ, απὰ ἔπ 
βδίηἴβ 1ῃ ἴΠ6 σδπρ Οὐ δαγίῃ ργδιϑίης Οσοά ἔογ 
ἴποϑο γενοϊδιοη5 οὐ ΗΒ στᾶςσθ δηά δβΊογΥ ἴο 
{Π6γ οἱ ον Ὀγθοίῃγθη." (8566 Ηδπιπλοπά, " Ῥγδο- 
τ|ς4] (αίθοπιϑιι.᾿ [,10. ν. 56ςῖ. ἵν. ὉΡ. 330--- 
322.) 
αν ὀκεονις ἐἤεείμαί (ἐνεργής, ἃ Ἰαῖοτ ἔοιτη 

οὗ ἐνεργός)} δςίϊνε, ἐπεγρβθῖς, 864 ΟΥ̓ ἃ 2γο- 
ἐμείίυς 501}. “ ΕΑΓ Ὀδοοπηθ5 ἐἤεείμα! νυ ἤθη 
τ Πᾶ5 ψνοσκβ. 85. [1065 ιἰ. χό " ((γγϑοβξῖ. 7: 
ἤος.). 
" ΟΥ̓ ϑῬοχατγά Οργι ὕει] ὙΠ15 Πλ5. Ὁ661) 

υπάοτβιοοά ΌΥ ΠΔΩΥ 85 8ῃ ἱπάϊσδίίοη ΟΥ̓ 51 
Ῥδὰ] Παΐ σπΑΥ Υ ἴο (ἢ γί [ 5 βΑ!]ηΐ85. 15 σΠΑΓΙΥ͂ 
ἴο ΟἸγίϑδὲ Ηἰ πιεῖ, “ὙΥὸ ἤᾶνθ ἄοπο ἴξ υπίο 
Με" (Μαεαῖϊ. χχν. 4οβ. 80 Ριϑοαῖ. “Ὁ γισῖ 
Τοσοῖνοο 811 [ἢδΐ σοπηθ5 ἔτοπὶ 1.5 835 ἴο Η!ΠΠΊ56]}, 
Ὑνῆθη νν6}} ἄοπο ἴο οἷἱζ πο οιτβ.᾽"" ϑοθο]δβῖ. 
(οά. ἃρ. Μᾳῖῖ. Απιοηρ πιοάογηβ, ἴῃς 5Δπὶ6 

εἰ [πῃ ργοροσίίοη 
ἃ5 ἢδ6 ποῖ ἀθορὶν υπάοτοτοοά δῖ σοοά 
τηΐηρς βοννοά ονοῦ ἴο Πὶπὶ ἔγοτη ἴῃη6 (γι ϑεδη 
ΓΟ] σίοη, 50 τ οἢ ἴπδ πιοτὸ τοδαάγ τνοιά δ 
Ὅδ6 ἴο ΡΑΥ ὕδεκ ἢϊ5 ἀθθὲ ἰὴ ἀοίηξ φοοά ἴο ἴῃς 
ἀἰδεῖρίος οὐ Οπτϑῖ." “ οπιη. Ηἰσῖ. Οτδπηι- 
τηαῖ. ἴῃ ῬΉΠ]6ΠπΊ.᾽ Ρ. 9). [ἴ πιαὺ 6 δεϊίογ ἴο 
Ἰοοῖκ Ὡροη ἴἴ βοπογ ἢ ΪΥ ἃ5. τας υἱἰπηαῖο τγοξογ- 
Θης6 ἴο Οὐγτ νυ] ἢ 5 {πὸ 16 οὗ 4}1 ἔτγιιθ 
(Ἰγιϑίδη ννοῦκ δηὰ δ]οῆθ γοηθ ΓΒ “᾿σΟΠΊΠΊ1Π]- 
σδίϊοη " ὁπογροῖῖς. ὅνξε ΤῊΔῪ ΔΡΡΙΥ ἤεγθ, νυ τῇ 
Ὀδιίοῦ τράϑοηϑβ, ννογάβ υἱεγοά ἐν 51 [ἘΥΟΠῚΘ 
ἔγοπι ἃ ΡγΟσΔΌΪΥ τηϊϑίακεη σοπηθοίίοη οὗ (ἢ6 
οἸοβίηξ ννογάς οἵ {πῸὸ συϑῦβο: “ΒΥ νυῃαδῖ Ἰθᾶρϑ 
δηὰ Ὀοιπάς ἀοεβ ἴῃ6 ἰδησυαρε οὗ [Π6 ΑΡροϑί!θ 
ΤΙ56 ἴο Ἰοξτοῦ ἐμ ηρ5 1 ἢ 

ἀπ Ῥοσζοοῦ πον]θ 6.9] Κ᾿ ἢᾶνα ἴπ [ἢ 
ννογὰ ννῆϊοῇ ἀρποῖοθα Ῥϑοχίϑθου Ἐπον]θάξθ, 
οπδ οὗ [86 τ ΔηΥ ἴοιςθοα ν Πςἢ ἸηΚ (5 Ἰοτίοσ 
νν ἢ (ἢς οἵποῦ ΕΡ 51]65. οὐ ἴῃς σδρενιγ. Οἡ 
τῆς ᾿πηροτίδηοο δϑϑιρηδά ἴο ἐποαυϊάσε ἴῃ ἴδθδὸ 
Ερίβῖ]ο5, δηα ἴῃ τϑᾶϑοῃ ἔογ ἰΐ, 5ε6. οἡ (ΟἹ. 1. 
Ιο. ὙΠΟΓΟ ἰ5 ΠΟ ΠΟΟΘΒΘΙΥ ΤῸ Υ ἴΠῸ ξογορα νῇονν 
οἵ Ηδείητιςἢδ, (Πδὲ ἐπ ζποαυίάσε ἰ5 ἰδηϊαπιοιπῖ 
ἴο “1ηαῖ [ἃ πιὰ 6 Κηοιννη---56. ΟΥ̓ ΘΠΕΙΉΪ65 
οἵ {πΠ6 (σοβρο]---ιονν πιο ξοοά ἰ5 ἴῃ (Ἠγί5- 
.Ό.4ης.᾽" 

ΟΣ 811 ξοοᾶ ὑμδὺ 18 18 18 (παντὸς ἀγα- 
θοῦ τοῦ ἐν ἡμῖν)] “" πᾶς ἰπ 5ηκ. νοι (Π8 
ΔΙῖ. 5ἰβηῖῆοθ “ΟΥΟΓΥ,ἡ ΟΥ̓ ὁ ΕΥΟΓΥ οπο,᾿ ΜῈ 
γοΐογοηςθ ἴο 411} ἴπ6 υπι|ῖ5 ἴῃ ἃ ςοἸ]]οοίίοη, δηὰ 
νυ Πουῖ πλλκῖηρ ΔΠῪ αἰδιϊηςίΙοη Ὀεΐννθοη ΟΠ6 
δηὰ π6 οἴμοῦ " (Ποπαϊάϑοη, " τ. Οτχγ. 3.4). 
Α Ἰἰνίηρ ροεῖ βρεδκβ οὗ 4 Κπον)θάξο οὗ, δηά 
ΔΌΡΘΔΙ ἴο, “16 γοοὰ ννῃϊοἢ 5 ἴῃ 15 πδίι- 
ΓΑῚΪΥ ἃ5 ἃ βουγος οὗ 5ἰγεηρίῃ δηὰ δοπηοουσζαρθ- 
τηεηῖ. 

ἈΚαϊὶν ἐῤὲ χοοά 
Ιη ἴῃς ἀερίῃ5 οὗ 1ῃγϑ6]. 

(Μ. Ατποὶά.) 
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7 Ἐογ ψὲ Βᾶνε ργεαῖ ἸοΟΥ δπὰ Ἴοη- 
βοϊδῖίοθπ πῃ τῇγΥ ἴονθ, Ὀεσδιιθε ἴδε 
Ὀοννεὶβ οὗ τῆε βαϊπῖβ ἄγ γείγεβῃβα ὈΥ͂ 
τἢεε, Ὀτοιἤογ, 

ΡΗΙΠΚΕΜΟΝ. ἰν. 7-τ-ο9. 

8 ὙνΒετγείογε, τπουσῇ 1 πιρῆὲ ΡῈ 
τσ ἢ ὈοΪά ἴῃ ΟἸγῖθε το επ)]οΐῃ τῆες 
τῃαῖ νν]ς ἢ 15 σοηνεπίεηῖ, 

9 Ὗεῖ ἔογ ἰονε᾿β δᾶκε 1 γδῖδεγ θε- 

ΤΠθ Αροβίῖϊο βδθθπὶα ἴο πιθᾶὴ [πὲ ἃ (ἢ γβίϊδη 
5ῃοιυ)ὰ ποῖ τρογεὶν Ὀ6 ἴῃ 1Π6 σοιηΐσγ οἵ ὈΪ655- 
ἰηγψ5 δῃὰ ρυνιϊοχοβ ᾿πῖο Ὡς ἢ μὰ μᾶλβ φηϊογεά, 
85 ἰ ννογο, 

Αἡ ἰάϊον ἴῃ ἴπ6 ᾿δηά, 
(οηϊοηϊοα ΟΠΙΥ͂ ἴο ΘΠ] ΟΥ̓ 
Το {πίηγβ5 νος ἢ οἴποῦα ὠπάεγηλαμά. 

[1 ἰ5 ἢϊ5 ρυν]θθθ ἴο γὸ οὐ πὰ {πογουρῃ]γ 
υπάογοίδη [ἢ6 υἱτπηδΐθ ρσίης!ρ]65. νυν ΒΙΟἢ γα 
[Π6 βδοιγοθ οὗ (εξ ναϑῖ γᾶηρὸ οἵ βοοὰ ννῇῃϊο οὶ ἰ5 
Ὀγουρῃς Μὴ ΟἿΓ τεᾶςῃ, δηὰ ἰ5 ἴῃ ὺ5 ἃ5 
ΟΠ γβιιδῃβ (ποῖ ΤΊΘΓΟΙΥ ὁπ τι59 Αροβίϊθβ," 85 
5. [εγοπιεδβ σοπηπηθηΐαγΥ ννου]ὰ ᾿πιρὶγ, ἐπου φῇ 
ποῖ Πἰ5 {γαηβδῖ!οη). 8. [Ἔγοόπὶθ τοπάετβ ἴΠ6 
νοις 85 ΠΟῪ ἅσγὸ ἴῃ ἴ6 ΑΟΥ., “οὗ δυθτυ 
ξοοά [παῖ 5 ἴῃ γοῖι ἐπ Οδγμέ ὕει." Βαΐῖ Π6 
Ὀτηξβ ουἱ πε ἰάδα }15ῖ πιθητοηθα 50 οἰθλγ)Υ, 
[παῖ ἢ15 ννογάὰβ ἀγὸ νου αυοῖηρ. “1ἴ ΠΊΔΥ 
ἤάρρδη 1πδὲ ἃ πιδῇ ΠΊΔΥ αν ἔδιίἢ, δηὰ ρετγίθοϊ 
ἴ Ὁ. ψνοῦκ ; Ὀμΐζ 5ΠΡῚῪ δηὰ Ὀάγεῖν, ποῖ δᾶν- 
ἱπρ ρεγέοοξ Κπον]θάρε πεγεοῦ. ὙΠΟΓΘ δ1Ὸ 
5 ρ]6 ἔΟΚ πον -δ-ιάδγϑ ννῆο Ὀππρ ἔογί ἢ ἔπ 5 
οὗ Πρῃϊθουβηθθβ, ἀπά γοῖ πάνθ ποῖ Κηον]θάρο 
οὔ τὴὸ τδίηρβ νος ΠΟΥ (Ποηλϑθοῖνε ἀ0. 
ἌΒοιοΘ 6 545 "ἴηδί ἴῃθ σοπιπλιηϊσδίίοη οὗ 
(ΠΥ [1 πᾶν ὃδ6 οβεοίαδὶ ἴῃ Ρετγίεςς Κηον- 
ἰοάγε οὗ 411} ροοά τῃδῖ 5 ἴῃ ι.ι5᾽" (5. ΗΙεγοη. 
“Ἴη Ἐρ. δά Ῥμηοπι.ἡ ντ]. 646). ΗΙ5 οὈὐϑογνὰ- 
[ἰοη 5. νν ἢ ςἢ ἔοϊ]ονν ἄγ ποῖ Ἔχ ργεβϑὶγ σοπίδιηθὰ 
ἴῃ ΟἿΓ ἱπιογργείδίοη, Ὀυϊ ἅγὸ ἀδάμςεαά {τοπὶ 
ἃ ςοπηδοίίοη οὗ ἴῃς ννογάὰβ ἐπ Οργμὲ “εσια 
ψ ἢ ἡπ γομ; γοῖ ΤΠΕΥ ἀγὸ Ὀδδι δ] δπὰ ἴῃ 
(Ποπιβοῖνες ἀἄθορὶν ἴπι6. " ΡΗΠδπιοη, ἱπάθεοά, 
85 ἴπο σοπιπλιηϊσδίίοη οὗ δὴ οἴεςίνα δι ἢ 
πὰ σΠΑΠΙΥ ἴῃ Κπον]οαξε οὗ 4}} σοοὰ. [{{}|5 
οχίοῖβ ἰῃ Αροβίίθβ, ἀο ποῖ ἰδεῖ ι15 {πῚπκ 11 ρεγ- 
ἔρος Ὀθοδυϑο 1 οχίϑῖβ ἴῃ ἴποπὶ; Ὀυΐ {μαὶ 115 
Θϑϑθῆς 6 σοῃϑίϑῖϑ ἴῃ Ὀδίηρ (Γ5 15; 50 ἴῃδὲ 4]} 
ϑουὰ ν ΒΟ 15 σοπιπιοηάοά ἰη ΡΒ οποη δηὰ 
ἴλκϑη ἔγοπι ἴδ ὀχαπιρὶς οὗ Αροβίίοβ 15 ροοά 
τοῦ [15 ἴπδῖ 1ἴ ἰ5 ἀγαννῃ ἔγοτη ἴπ6 ἐουπίδίῃ 
οἵ Ομγβι " (Ἴπᾶάδ θοηυπὶ 5ιϊ, φυαΐα ἀς ἔοπίς 
ΟΒΗ͂ΒΕ ἀποϊζυγ," 16ι4.). 

7. Εν «αὐὐ ῥαῦυε σγεαὶ 707 απά εοητοϊαί]ο»} 
ΤΠο τοδάϊηρ οἵ [Π6 ἌΝ, (χαράν) 5 ἴο ὈῈὲ 
τοῖα ποά, [1 ἰ5 διρρογίοά Ὀγ ἴπ6 αηςῖδ]5 ὃξ, Α, 
Ὡ. Ε. [εἰ5 4150 πιοβῖ δ δῦ ]ς ἴο {Π6 ςοηϊοχί. 
ΤΊις οἴοῦ γεδ πε (χάρις), ΜΝ ΒΙ ΟΝ ΤΠΘΆΠ5 ὁ ΠΟΙΥ 
{Πα και] ηθ85 οὐ βριπῖ, σγαῦτιαο᾽" (ΒΙοπιξ.), 
ννου]ὰ 5θοπὶ ἴο Ὀδ ἃ πλοῦ τερειοη οἵ υ. 4. 
ΕΒΟτγίμογ, τη δά]. σιμορ νυ ἢ 56 ΠΟΙΥ ἘὨΔΠηΚΆΙ]- 
Π6 55" 15 ποῖ ΝνΟΥῪ ἈρΡΡτορτὶαῖε. ΤΠ ἴννο νοτάϑ 
κἼοΥ δηά Ποπϑοϊδίοη ἡ ἀγὰ Ἰοϊποά ἴῃ 2 Ο(ου. 
ν. 4. ΤΠ τολάϊης (χάριν) ΠΥ Πᾶνθ υίϑθῃ 
ἤῸπὴ ἃ 5110 οὐ ἴῃς ρθη, οὖ ἢᾶνε ἀρροᾶγθα τλοτα 
Ρίοι5 δηὰ ποτ σοπδοηδηῖ ἢ δ1 Ῥα0}}5 
πιδηποῖ (Κείςῃς, " Οοπιπεπέ, Οὐ. ἐπ ἰος.). 

ὀεεαισς ἐδόέ ἈΘαΔΥΒ οΓΓ᾽ ἐδὲ ταἷπίὶ!: γέ γε 
»Μεωῤκοά ὃν ἐδεε, ὀγοίδεογῦ)ὴ [Ιἴ 15 σμαγαςϊετιξες 
1ῃαι ἴῃ [ἢ15 ϑῃογί Ἐρί5:]6 [Π15 ννογὰ (σπλάγχα), 
50 πῃ ΘΏ 56} Υ Ἔχργθβϑινο οὗ 5βυτραίμοςς εὐποῖίοη 
ἴῃ [15 πχοϑῖ ΡΌΓΕΙΥ ἢυπιδη ἔογπι, οσσὺγϑ (πο δ 
(νυ. 7,12, 20). Ὑ δ υππηίοτίαπαίε ἰΓαηϑίΔΌΟΩ 
οἔτπθ ΑΟΝ΄. μᾶ5 ἀοπε πιυςἢ ἴο γε ἴῃ6 Ὀδδα 
οὗ {πὸ ἰεΐζῖου ἔγοπι ΟΥΠΑΥῪ τεδάειβ. “" Ρἢϊ6- 
τάοῃ δά τχοίσοςῃθε [Π6 ἵπποῖ ποαΓγ-αἴεςιοηξ, 
δηά Πα νϑῦγ ἀθρίῃβ οἵ (δ 5σοι}]β οὗ ἴδ ϑιιηῖβ 
ὉΥ τοςείνιης πο. Απά (ἢ]5 1ῖ5 δὴ Αροβίοϊις 
ἰάϊοτη, αἰνναγϑ ἴο 96 ἴπὸ ννογὰ δοευείν, νυν ἤρθη 
δο ἀοβίγεβ ἴο δπὸνν {πῸὸ ἔι}]6ϑῖ ον ἴῃ τῃ6 
τηῖϊπὰ " (5. Ηἰἴογοη. ἐπ οε.). Ἠξ Βᾶ5 βροίεη 
εἰβοννῆογε οὗ “" σο]οϊςϊπρ ἢ ποτὰ ἐμαὶ ἀο 
Γε)οῖςε " (Άοηι. χὶὶ. 19). Ηδ 5ϑοπὶβ ἤοσγὸ ἴο 
τοὶ δηὰά ὃὈ6 βοοϊμπεὰ νυν ἴμοϑο νι βὸ βπὰ τεϑὶ 
ὑπάογ ῬΠΠΕΠπΊοπ᾿ 5 τοοῦ. 

αγὲ γι δε Οὐ, γεϊουεά. ““ἼΤΒε σους 
Ρουπά (ἀναπέπαυται) ΘΧΌΓΟΞΘΕ5 “εΡ,ΟΓΩΓ, τὸ- 
ἰοῦ; τμῈ ϑίπιρὶε (παύεσθαι) ἤπαὶ σεββαϊίοη " 
(Βρ 1ἰσῃείοοῖ). Ἴτας ἴον 15 ϑῆθνγη ἴθ νου κ5 
οὗ σβαγγ (Σ ἵδη 1. 17, 18). 

ὧγ ἐδεε, ὀγοίδεγ)] “ΤὮΘ βἰπηρὶα ἐπλρδϑὶς, ἰἢς 
Ραϊποίς τιϑις, οὗ {ἢ1|5 τογὰ δὲ (ἢ6 εἰοϑὸ 15 
ννῈ}} ργεβογνθὰ ἴῃ [6 Αν. ὙὍΤῃδ 5ᾶπὶς ροϑβὶ- 
ἔοη οὗ ἴδε βᾶπιὲ ννογά ἴῃ δ]. νἱ. 18 μδ5 υπ- 
[οσίυπδίοὶυ Ὀεοη ονετ]οοκοά. ὍΤῊς τῃεϊογοδὶ 
ἀε]!σΔοΥ οὗ {πὸ ροϑίοη οὗ ἴδε υτογὰ Οπεβιπι8 
(νυ. 1ο) [ι5 4ἰϑο ὕδθοη ῃδξ]θςοίοα, 

8. εγεξογε] Βοοϑιιβὲ οὗ 411] ἴμεϑε Ῥγοοῦξ 
οὗ ΤῊΥ ἰονϑ. 
αἰδομσ ἈΔΥΪΠΕ τᾶπσὸὰ ὈΟ]άΠ6858 ἐπ 

Οργμ] Μαςδ τϑᾶδοῃ ἰῃ ἴδ βρἤῆετο οὗ ΟἿἿΓ 
σοτιηπιιπίοη στ Ομσὶ ΤῸΓ δη]οϊμίηρ ὑροη 
γοῦ ὑμδῦ Ὲ108 18 Ὀθοοταῖπ (ἀνῆκον). [ἴ 
15 νν ΓὮῪ οὗ ποῖοε ἴηι [Π15 ἰΔϑῖ υυοσά, ὄχ ργοβ- 
δῖνθ ἴῃ 156} οὗ τπθῦο πῇογὰὶ βίηθθα δηὰ ργοὸ- 
Ρη]εἰγ---ἃ νογὰ σις ἢ 45 6 τὴ ῃϊ μᾶνε οςσᾶ- 
5 ἴο 56 ἴῃ ἃΠ δ ΠΠΟθρἤογο οχίευτδὶ ἴο ἴη6 
ΟΒυτςἘ----ἰ5 οσίγ ουηα ἴῃ ἴῃ6 ἘΣΡΙ51:}65 οὗ {πὸ 
οδρενγ (Ερῆ. τ. 4: Οὐ]. ν}. 18: ῬΠΠοτι. 
νυν. 8). ἢ6 ἴογτῃη σογγεβροηάβ ἴο ἴπε {,διϊη 
οἴει, δηὰ ἸΙΠΓΟΓΑΠΥ ᾿πλρ]} 165 τῃαὶ ΙΓ Ὦ ρόου- 
ΠΑΙ͂ σΟΏΘΕΙΤΙ5 115, ᾿ΠΑ5 ΠΛ Οἢ 85 Οὐμζ ἀκήν ἰς ΟΌΣ 
ΡΓΟΡΟΣ ὀμηηο. Ϊ. (, δοδ) ρογβ ἀσβηϊίοη οὗ 
οαμηι 15. 7μ5 αςίοπὶς αά ΟΡ μθ “ αἴμα 
}εγείπεα. ΟΕ, Οἷς. χιν. "δὰ Αἰίς. Ἐρίϑι." 
Ν. 866 5. Οεδημ5, Ορρ. ν. 469, 370.] 
ΤΠο Ὀαίδληςο δπάὰ ρσγοργεῖγ οὗ δῖ Ῥδιυ}5 ἰδη- 
ξυδρο ἴῃ [ἢ15 ρΐδςθ 15 ποῖ δἰνγᾶγβ υπάεγϑίοοά, 
δὲ Ρϑιὶ ἀοθὸβ πο δᾷΥ, “1 ἢᾶνθὸ πο γρῆΐ 
αἴ 411} ἴο σοπγηαπά γου,᾽" δυΐ ὁ“Διυϊμογῖγ 1 
ἢανε ἴο σοπηπιᾷπα γόοις οὈράϊεπου---ποῖ, ἰῃ- 
ἀδεά, οὗ ΘΑΓΠΙΥ ταηκ, δυΐ ἴῃ ἴθ βρῆοσγε οὗ 
Ομ γιϑι." ὙΠ 5 πιιηρ] θὰ ἴοπο οὗ σοπηηδηὰ δηὰ 
ΘΠΙΓΘΔΙΥ ἰ5 (ἢ6 οχαεῖ τρῆορχ οὗ [πὸ τηϊηςὶοα 
Γεβροοῖ αηᾶ αῇξεοϊίοη, νὩΙςἢ, ἴῃ δῖ5. οασ σὲ 



ν. το. 

56 6Οἢ ἐῤσέ, θεϊηρ; ϑι ἢ Δη οπμα 8 Ρδυὶ] 
{πε δρβά, δπά πονν 450 ἃ ργίβοηεγ οὗ 
7 εβϑὺ5 ΟἸἢγίϑβι. 

ΡΗΙΠΝΈΕΜΟΝ. 

ΙΟ 1 δεβθθοῦ ἔπεα (ογ ΠΥ 80ῃ 
Οπαβίπηυβ, Ψῃοηὶ 1 πᾶνε Ὀεροίτεη 
ἴῃ ΤΥ Ὀοηάβ: 

Ερίϑῖ]θ, πθ «ἰδίπη ἔογς (π6 τ ηϊδίογ4] οὔῆοσ 
(α ΤΠ655. ν. 12, 13). ὙΠΕΙΟ ἅγὸ ἔννο 9015 
ΜὩΙοἢ ἤανὸ ῥτενα θά ἰπ ἴῆ6 ΟΠ ΓΙ β(δπ πὶ ΠἰϑίγΥ 
δἱ ἀϊεγεηξ {1ππ|65 δηά ἴῃ ἀπεγθηΐ οἰγουτπηβίδησοϑ 
--οἰῃὸ βρίπὶ οὗ (Π6 ΠΙεγάσο ἀπὰ ἴπε βρί γι οὗ 
16 το]ψίουβ ἀοτηδροριθ. 81 δι} 5 ἴοπθ ἤοδ 
βῆσνγβ ἴῇδι ἢ6 ννᾶ5 ἴοο υπιῦϊα ἔοσ (δ6 ἤγχγϑῖ, 
ἴοο [.}] οὗἩἨ σοηῖ]ο αἀἰρη!γ ἕοσ ἴῃ6 ϑοσοπά. ὁπ 
ἴΠ6 συδ)]εςῖ οὗ δ: αι} }᾽5 ἀββευίίοη οὗ δι ϊ που, 
566 ποΐο ἴο στ Τ 685. ἵν. 2. ΟἿ, 4150 ἐπῆγα, υ. 21. 
ΤἼθ δγριπιεηῖ (νυ. 7, 8, 9) ἰ5. Μὶὶ] ἂπὰ 
Ροϊηϊρά!γΥ ρυΐϊ ὈΥ ΟΠγγϑοβίομι : “"Ὑὔοιυι τγοίγοβῃ 
Οἴδοῖϑ ; γοίγοϑῃ τηθ, Ὀοΐῃ ἔογ γί ἦ; 58 δῃά 
ὑδοδυθο ἴξ 5 δεεοριίησ, σοηδοηδηῖ ἢ ρῆς 
Γοᾶάϑοῃ, δηᾷ Ὀδοδιιδθ σύες ξῖνο5.᾽" 

9. 7εἰὶ γον ΔΘ ἸΟΥ͂Θ'Β Β8κθ 1 ΣΔΙΒΟΡΣ 
ὈΘ5ΘΘΟΣ (οτηξ ἐῤεε)ὴ}] ΓΟΌΔΟΪΙΥ ποῖ οἡ 80- 
οσουπὲᾷ οὗ ἴπ6 πιιΐυα] ἰονς οὗ ῬῃΠοποη δηᾷ δῖ 
Ραυ}- ΠΟΥ ὁ ἕογ Ἰονοῖβ 54 Κ᾽" ρϑπογα γ---Ὀὰῖ 
Οοη δοοουηΐ οὗ ἐῤαὶ ἰσυε (διὰ τὴν ἀγάπην) 
νυ ςἢ το 4 ὉΠ Πϑίδη 15 τῃ6 ἴγρε δῃὰ ρὑγοσθάφηϊς 
οὗ 4]1, Ὀεσδυδθ 1 ἰ5 ἀϊνπθ. [ἰ 15 αυϊξο ἴῃ 
δοςογάδησα νι ἴῃ6 ΑΡροϑβίϊεἰῖβ υὑϑᾶρὸ (“ὙΠΟ 
Ῥόᾷςθ," ΦὙἼὝΒΕ Ναγ," “ὙΠΟ Νν γάῖῃ. “ὙΤΠΘ 
ΟΠ] -Ὀοατηρ,," ἼΠο Μη," ΕἼ Πο νν οπηδπ," 
ὉἼΠἢ6 Νδπι6᾽). 

ὈΘΙΣΚ ΒΌΟΣ 8Ὼ Ο16 8δ58 ῬΔῈϊ, 88 οἹά 
ΣΏΔῺ, διά 88 1 15 8 ὈΥΙΒΟΣΟΣ Οὗ 9988 
σἈτὶα. 

δείπο «μοῦ απ ὁπὸ α:ς βαμῆῇ ὙὍῇθ Ἔχργεβ- 
5'0ῃ ἴακθη ΟΥ̓ [(56}Ὲ ἰ5δ οὔθ οἵ {πὶ οἶδεβ 
Ὑνῆϊςἢ οἴδη ἱηϊγοάυσθβ ἃ νδυπίηρ 56 “596 Γ- 
ΚΙΟΏ, ΘβρΘΟ ΙΑ ῆεη ἐο!]οννθὰ ΟΥ̓ ἴδ ΠδΠῚΘ 
οὗ ἰῆθ ρεϑύβοη ϑρϑακίηρ. [1 ἰ5 ἃ5 ἰξ [6 
ΠΑΠΊ6, ἴῃ6 ϑσγυιῦοὶ οὗ ἴδ ρούβοῃ 8 ἱηάϊνὶ- 
ἀμ! γ, ἀρροαγοά ἴο δἷπὶ ἴογ ἴθ τηοπιοπῖ 
5 ἢ οὐἨ ἁ ἰγγοϑίϑίι ]6 σταπάδιγ, ἔἰκεὶγ ἴο 
ἸΠΊρΡτΓοβ5 οἴποῦθ 85 ἰζ ᾿πηργθβϑος ἢ! πΊβϑε! .. ὟΝ 
ΓΊΔΥ ςοπΊρατθ {ῃ6 “ἔρο Ηδπηῖραὶ ρεῖο Ρᾶ- 
ςἐπὶ" (ιιοϊεά ὈγΥ Οοηι}}. )ἡπ ἼοΚ.), δῃὰ {δ6 
“Βρο Ετγδποείϑθοιι5 ΝΘ ΓΏΪΆΠΊ1115 5]. σοριδνὶ ᾽ οὗ 
Ι,ογάὰ βασοη. Βιυΐ 81 Ρδιι) 5 ϑανϑὰ ἔγοπι ΔηΥ͂ 
50 ἢ ἱπιρυΐϊδίίοη οὗ ἀγόορᾷποε ΌΥ ἵνο ςοη- 
5: ἀθυδί! 5. () Ηἰβ5 οὐ͵οςὶ 15. ρυγεὶν ὑπ- 
56  ῇϑἢῃ. (2) ἼΠοΓδ 15 4 βουΐ οὔ 5σδὰ δδ ρΪΑγ- 
Γ]Π655 ἀρουϊ (π6 «αἰπΠοιῖος νης ἢ ἔΌ]]ονν 
ὑνογάϑ υ50.4}} 7 συ σοεράθα ὈΥ ἸΟΗ͂Υ ρτοαϊςδῖδ5. 

δὴ ΟἹὰ 2.82] Βρ [Πιρπίίζοοι ἰγδηϑίδῖθβ 
εἰ ΔΙΊ θασβδάοτ," οἡ ἴΠ6 βοογθ οὗ ἰδηριιαρὸ (ςξ, 
Ἐρῆ. νὶ. 29). ἔοζγ ἃ ἀεδέθηςθ οὗ “δρϑᾶ," 566 
Ααἀαϊίομαὶ Νοίθ. Βρ [Πιρμείοοι, 5. ̓πϑίδηςσοβ 
5ῆονν ἰμαΐ πὸ οὈ]εσϊοη οδη Ὀ6 πιαάὰθ ἴο ΟἿΓ 
Πότ γεϊδι πη {Π6 δἰπιοδὲ ἱηναγίδ Ὁ] πηθδηΐηρ 
οὔ δε ννογά (πρεσβύτης) ἔγτοπι 5: Ῥάι}}5 δοῖι αὶ 
ἃδ6 αἱ ἴῃο {ἰπ|6Ὲ οὗ νυΣτηρ ἴἢ6 Ερίδι]ῖθ. Ης 
ννὰ5 σοΓΙΔΙΠΪΥ οὐχί, ῬΟΓΠΔΡ5 ἃ ἔδνν γϑᾶγβ ΠΊΟΥΘ, 
ΤΑ Ὀυσγ, ξούγονν, (ἢ6 σἴοττηβ οἵ ὁσθᾶη δηά ἴῃδ 
ἤτος. οὗ τπουρ!ῖ, Ροϑϑι Ὁ] 6. ϑισΚ 655 ---ἰῆθ δά 
τη« 50]6Π}Ί} ΠΊΔΓΌΓΙΥ ἡ ΠΓἢ 15 [Π6 ρογίοη ροη 

ΘΓ οὗ τῆσδ νγῆο δῖαν ἰηοη ΒΟΥ πὰ ἀοπθ 
[ποῖγ ννοσκ, Αοχοῦ Βδοοη ννγοῖθ “Ὃ Π16 56Π6Π| "ἢ 
δῖ ς2 ΟΥΓἩἉ ς1, δηὰ 51:1. ννδίίογ ϑοοίϊ δὲ ςς οδὶ]ς 
ΒΙ ΠΛ561} 5Δ]Ὺ ““4η οἷά Κ,ῸΥ πιδῃ δηά ἀρεὰ" (Β 
ἰσῃεοοῖ). [ἢ ἢ. (Π6 βἰαπάδγα ὈΥ ΕΣ ἢ 
οἰά δᾷθ 15 πηθαϑιιγθά 15 Ῥγθίςυ πλιςἢ συ] Θοτίνο. 
Αἴ δὴ ἂρὸ δῦοιϊΐ πϊδθοη γϑᾶγβ δύ οῦ ἴλη ἰπδὶ 
οὗ δῖ Ῥδὺ] δὲ (ῃϊ5 {ἰπ|6 (ἴδί. 45), Ὁμαῖοδυ- 
ὑγίδπα υυγίοβ, “ Π .)]ὰ 6 π᾿δρραγίθηδὶβ ρ]}8 ἃ 
(65 ΤὨΔΙΠ5 αἱ 56 Πσοπϑοϊθηΐϊ ΘΕΧ-Πηξπη65--- Ἶ6 
ἰουςσῇαῖβ ἃ σ65 ἤδιγο5 ἀὰ] 5οῖγ αἱ οπΐ Ὀόβοϊη 
ἀ᾽ ἐἴῖγτε ςοῃϑβοϊδοϑ᾽" (' Μέηι. ἀ ουΐγο Τοπιδο,᾽ ΠΙ. 
402). Αἱ ἀϊβέετγεπε ρεγίοάβ οὗ 16 ννὲ δάορί 
ἃ ἀϊβεγοηΐ βἰδπάδγά. [ἰ 5 Ὀθθὴ ϑαϊὰ (παῖ 
ἐοτίγ ἰ5 (Π6 οἱὰ ἀρὸ οὗ γουΐῃ, ΔΕΗ͂γ (6 γουῖὰ 
οἔ οΪά ἀρὲ (ΚΝ. Ηυρο). 

“ἃ ῥγίδοπμο οὔ ὕσς Οὐγμ ὙΠ Ι15 15 ΘΧΔΟΙΥ͂ 
ἃ5 ἴῃ ΕΡὮ. {ἰ. σα: 2 Τίπι. ἱ. 8--οὧθ ννΠοπὶ 
ΟἸγίδί, οὔ, ἃ5 νὸ πιρῃϊ 5ΔΥ ἴῃ ΟἿ 1655 
Ἰηΐδηθο ἰδηρσιιᾶρο, {πῃ6 οἂιδὲ οὗ ΟἾγϑέ ἢᾷ8 
ὈιΌΟυρΡς ἱπίο θοπαβ ἀπά Κεὲρβ ἴδεγε (δέσμιος 
Χ. Ἰ. Οη ἴῖδδ ροη. οὗ στεπηοῖθς :ηΐοιτιδὶ γοὶδ- 
ἰίοη, ἔγεσιυθηῖ ἢ δὲ [μη δηὰ δῖ Ῥδυ], 566 
ΔνΊπογ, " Ογαπηπι. οὗ Ν. Τ᾿. Ραγῖ Π|. ὃ χχχ. 
ΡΡ. 201, 202). Τῇ τῇοίοποδὶ ἔοτος οὗ δὲ 
Ῥαυ}5 δά άγεθ 15 δά ΓΑ ΌΪΥ σίνθη ὉῪ ΟἾτΥ- 
βοδσίοπῃ. Βιιῖ ποϊδμιπρ σδὴ ὀχοροὰ [ἢ6 ρᾶγᾶ- 
Ρἤγαϑθο οὗ Εγαϑίηιθ: “  αΐ οδὴ ῬὨΠ]επιοη 
ἀθιῦ ἴο Βὲπὶ ἡ Ηδ 15 (1) αι] (' αυὰπὶ βωμίμηε 
ἀϊςο πο αμέμρνε γογὰπὶ ΕὈΣ 5βἰβπιῆςο ᾿); (2) 
απ οἷά »ιαη. ϑοιηθίῃίηρ 15 ὄδνθῦ σοηςδαρα ῖο 
ᾶῦε. Βυῖ (Ποτὲ ἰ5 ἃ πὸνν ρίεα πον. Ηὀ 18 
(3) ὀοωπά, ὦ »γίσοπογ, Μιβϑίοτῖυπο δά 5 ἴο ἴπ6 
ῬοΟνΟΥ δηά ρίμοβ οὗἉ επίγοαϊίοβ. Βιιῖ δρδίῃ, 
Ὧδ 15 (4) α γίδοπμθγ οΓ ὕες ρει, ὙΠΟΥ 
ννΠῆο ῥγοῖξβϑ ΠῚ5 ἀοοσίτιης 5ῃοιυ]ά ἔδνουγ Η!5 
ΡΓίϑοπου. [{ 15 ᾿πΠροϑϑιῦ]6 ἴο τοῆ δα δηγίῃϊηνς 
ἴο οπθ ΨἼΟ υπ]|165 50 ΠΊΔΗΥ ρ͵6 85. (ἡ ο 
ΟΔΠ ΒΌΡΡΟΒΟ ἰμαΐ ῬὨΠ]Θπγοη υἱΐζογοὰ ΠΟ ΟΥΥ ΟΥ̓ 
δῃδαὰ πο ἴδασβ, νυν ῇθη 6 σδπὶα ἴο (815 ραγτί οὗ 
δ Ἰοϊξεν ἡ" 5. Ορηι 15.) 

10. Ζ ὍΘθΒθΘ06" 890 ΖῸΣΤ ΣΩΥ͂ ΒΟΌΣ, 
ὙΒΟΙΩ Σ Ὀθσβδὺ 15 ΙὨΥ̓͂ ὉΟῺ 66--- ΟΠ}0851- 
1. Ὁ8] [ἴ 5 δὺβο οἷν ΠΘΟΟΒΘΔΙῪ ἤοῖῸ ἴο 
σῆδηρα ἴΠ6 ογάογ οὗ πὸ ψψογάὰβ 'ἰπ ΑΟὔΥ͂.. ἴῃ 
ΟΥ̓ΔΟΓ ἴο ῥγόϑεγνθ δηγτππρ οὗ ἴδ6 ἔοτος δηὰ 
ροϊηΐ οὗ ἴπη6 Αμοβίϊοῖς. ννογάβ. δὶ Ῥῃ], ν ἢ 
ἃ 500{|6 δηὰ δχαιι ϑιϊο ἰδοῖ, τέβογνοβ ἴο [ῃ6 
Ιλϑῖ πιοπηεηΐ ἃ πᾶπὶθ ὙΠ] ἢ ΔΌΓΙΡΕΥ ἱηῖγο- 
ἀιιςοά τρϊ ἀννάκθὴ ραϊμδιϊ τεςο]]οςτοης. 
Νοὲ νδουδ δὴ δῇἴοςξπρ ᾿πίγοάυςτοη ψ0}}} 
ἢδ ρτοποιποθ ἴῃ6 πᾶπὶὸ οὗ “πὸ ὈΘΑΓῸΓ 
δΔηῃά {Π6 ϑιιῦ)θςξ οὗ {π|ὶ5 ΕρΙ5116---- Ο ποβίπλι5 ᾽ἢ 
(“οἱ ἰαίον οἵ αγριωρεηίμνι, "ἡ Οδπι}}. ἐπ Ρῃϊ- 
Ι6π|..). 80 ἴἢ6 Ψυ]ζ. ὨδΡΡΙΪΥ, ““οὔϑθοσο (6 
ἀς πιθὸ ἢ͵]ῖο 4ιὸπὶ βόπῖ ἴῃ νἱποι}]5, Οπ6- 
5110.) οσ [15 ἰπιρίς ἰους οὗ παίιγα 
ΠοΟΙΠρ 81 ἴΠ6 ννΑῪ ἴῃ ψ Ὠιςἢ ἴπδ πᾶπῖὸ οὗ ἴ5λδς 
ἰ5 τεβεσνοά ἰὴ ἴπ6ὸ Ἡθῦγεν δῃὰ υΧΧ. “ἼΤῊΥ 
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11 ΗΟ ἴῃ τἴἰπιεὲ ραᾷϑδῖ ννᾶ8 ἴο 
τπδ6 ἀπρτοόβίδδὶα, Ὀὰς πον ρῥγοπῖδθ]θ 
ἴο ἴῃεε ἀπά ἴο πιε: 

ΡΗΙΠΕΜΟΝ. [ν. 1, 12. 

12 ὟΒοπὶ 1 ἤᾶνε β8εηῖ δραίῃ: 
ἴοι τῃεγείογε γτοσεῖνα ἢϊπὶ, τῃδῖ 15. 
πιῖη 6 οννῃ Ὀοννοῖς: 

580η, ἴῃς Ὀεϊονοά, ψνῆοπὶ ἴπου Παδὶ Ἰονθά---- 
Ιϑᾶας ἡ (Οξεη. χχῖϊ 2. Εὸγ ἴῃ6 τάδ οὗ 
βρι τ] βοηθῆ! οἴ. 2 Τίπι. ᾿. 2: ΤΙϊ. 1. 4. 
ΤἼο νοτά (ἐγέννησα) ν»5 Πε]α ὈΥ 16 Δηςίθηῖβ 
ξοποια  γ ἴο ποιά 51 Ῥδι}}}5 μανιηρ Ὀαρι χοά 
Οὐ ϑϑπλι5 (1 (ΟΥ. ἵ. 14.1-ς ἈΡΡ]165 ΟἡΪν ἴο {Π6 
οἰγοιπιϑίδποοβ οὗ ἃ ϑρθσῖδὶ Ομ το ἢ). Μαγ ννὸ 
βιρροσο τπαὶ ἴῃ 1πη6 σοηποοίίοη οὗὨ {Π]5 νεῦβὸ 
ἢ 81 Ῥδι} 5 πιοπίίοη οὗ ἢῚ5 ἂρ ἴπϑγε ΠΊΑΥ 
Ὀ6 4 ἰαίοπί γοξογθποθ ἴο ἴῃς ἴον οὗ [6 οἷά ἔργ 
1τὴ6 σδι!άγεη οὐ {πεῖς οἱὰ ἃρὸ, 25 τῃηδη !οϑῖθαὰ 
ἰἴῃ ΔποὉ᾽5 ραᾳϑϑιοηδΐθ ἰθηάθγηθθα ΤῸ [σθρῇ 
(σεη. χχχνιὶ. 3)}ὺ ὙΠεθο ἵννο νογϑοβ ἴάκθη 
ἰοροῖθθῦ ἌΡΡΘΑΓ ἴο σοπίδιπ ἴννο γείθγθπσος ἴο 
{πὸ Κοοπιᾶπ ᾿δὺν ΡΌΠΟΓΑΙΥ υὑπηοίϊοοά ὈΥ σοΠ1: 
τηθηΐϊδῖοτθ. ῸΓ ΤῸ [᾿νε 5 ϑᾶῖθ, 1 ταῖμοῦ 
ὀεσεεεῤ----Ὀοῖηρ διισῇ δῃ οὴδ ἃ5 Ρϑιϊ, δὴ οἱά 
Ππιλη, Δηἀ, 45 ἰΐ 15, ἃ ὈΓΙΘΟΠΟΥ οὗ [65115 (τιϑί, 
Ι ὀεισεερ ἴῇθθ [ῸΓ ΠΊΥ “0,,) Οπηδϑιπλι5. ὗε 
αν Ποῖ ἃ ἴυνοίοϊὰ σοϊογοησο-- τ ρἷἶθα ἔοῦ 
Ιεραὶ ραγάομ, ἃ Ὠϊηΐ δ ωπαπεραϊοη. (1) 1 
δε!εεεῤ---Π ὀρίσεορ ἐῤεε--- ρὰϊ5 ῬδᾺ] ἴῃ [6 νν6}}- 
Κπονσῃ ροβίτοη οὗ ἃ ἴωπηαὶ φγεσίοσ. (Οη 
1π|5. δηρὶθ γήσδὲέ οἵ ἰῇ ἈοπΊδη ϑἰανθ, 566 
[ηἰγοάιιςτίοη ἴο {Π1|5 Ερ᾿511|6.) (2) ΤῆΘ διηΐ 
αἴ ἴῃ6 οριαποραἠοη 15 σοηϊδιηθα ἴῃ ἴδ τοσοξ- 
πἰτίοθ οὐ Οποϑηυ5 ὉΥ δῖ 1] ἃ5 ἃ 05. 
“Δ ορηίοα 5μουὰ Ὀ6 τοσορηχοὰ ἀπιοης ἴῃ6 
Ἰοραὶ ἔογπηβ οὐἨ δπέγδησῃβοιηθηΐ, οπσθ ᾿ἴ ΓῸ- 
σεϊνοα βαποίίοη ἔγομῃ ἴῃ ᾿ανν, δπὰ ννἢ τΠ6 Ἐ1}16 
οὗ βοὴ σοηέοιτοα ἴπ6ὸ τρῶς οὗ [ῃ6 ΓΑΠΉΪΥ ̓" 
( Αριιὰ (δἴοπειῃ Ὀεδηὲ βογιρίυπι γοίοτι δη- 
{4145 δόγνοβ, δ] ἃ ἀοπῆηο δαορίας! 5ἰπῖ, 
ΘΧ Πος ἰρϑ0 ροβϑθθ ᾿Πογαγὶ. "ἡ ἦ[Πρ11|.}1. χὶ. 12. 
806. οὐ {Π|5 βυιυῦ)οςι, λυ δου, " Ηἰβίοιτε ἐδ 
1 Εϑοεϊαναρθ, 11. 286). Μίαν ἴπότὸ Ὀ6 ἃ γεῖ 
ξαγΊΠοΓ δἰ] υϑίοη ἡ δ. δι], ἰηάορα, ῥοῤες ἴο 
566 ῬΠΠδοπιοη ἀρδίη (νυν. 22). Υδί ἢἣθ ΠΊΑΥ 
ἄϊος, [Ι͂π 1Ππ696 ΠΠΟΓΑΙΥ γεααα ὐεγόα ("1 
ὈΘΘΘΘ ἢ," 41 Ὀόθθθοῃ τΠ60," υτ. 9, 10), ἰπ 
δῖ ΠΊΔΥ Ὀσ [5 ἰαϑὲ νν}}} δηὰ ἰοϑίαπιθηῖ, 6 
ἴὰγβ τροη ῬΒΠθποη, 85 ᾿ξ ἢ15. ἤϑὶγ, ἴῃῆ6 ἀμῖγ, 
ποΐ ΟΪγΥ οὗ ρῥαγάοπέηρ Ὀυϊ οὗ εξἰνίηρ γεαηισὶς- 
σἱοη ἴο ἴπ6 ρϑηϊΐεπὶ βἰανθ. (πη ε α»ιεμαῦν 
»ηηα»142)γ115.105. πὰ ΘΠ ΓΔΠςἢΠιβοπηθηΐ τεγδν 27έ- 
ἐαίμυϊς ΝΥ] ΔῊ 4 ὈρΑμ 1] ϑρϑοιπηθη οὗ βιιςἢ ὁη- 
ἔγδησῃιβοιθπὶ ἰῃ ἃ πιοημυπιηθηΐαὶ ᾿ηϑογιρίϊοπ, 
οορίοά ἤοπὶ ΟΥ̓ (4359), 566 ὟΝ δ] οπ, 11. 
28η---388.) 

11. φῴριεβ ἐπ ἐγιο βασί «υὐα. 1ο ἐδεο ὠπῤγο- 
Μιαδίε, μέ 8285 ἰῷ 185 ἴο 909 δπὰ ἴο πὶ|θ 
ταὶ ΡΥΡΠΤΕΡΙΕ. Τῃο ννογὰ Οποβίτηι5 
ΤλοΔῃ5 φγοἠιαδίε. ἢ6 Αροβίῖία τοπάευ!γ δηά 
ΡδΙΒΘΕ ΔΙ Υ τουςῆθα ἀροὴ ἴΠ|5, ρῖνΠῦ ἃ .“γπ0- 
"νη ἴοΎ Ο ποϑίπλιϑ νν ἢ ἵνγο αἰ εγεης ργεῆχοβ 
(ἄχρηστον, εὔχρηστον). ΤῸ τοδά 5υςῇ ἰαῖοπξ 
ΠΑ  Γ-Ργορἤθο θ5 ἴῃ ΠΑ ΠῚΘ5 506 Πὶ5 ἴο Ὅδ6 84η ἰπεὶ- 
ἀρηΐϊ οἵ δυπιᾷη παΐυτο (οἴ. ἈΚ 1. 20). 866 
4͵50 ἴπ6 πᾶπιὸ οὗ [|αῦθζ, (ἢε Τρλήγωρε οἵ τῃ6 

ΟΙὰ Τεβίαπιοπε (1 Οἶγο. ἵν. 9); δηὰ ἴδὸ 
Ὀεδυ Ἢ] 11πὸ5 1 υν πο ἢ δὲς Ὑτιϑῖγαπι δηζὶςί - 
Ρᾶΐθ5. ἃ ϑδούγοννι! δηὰ ργετηδίαγε ἀθῖῃ ἔτοπι 
[Π6 Πδπὶ6 ρίνθη ἴω ἢϊπΔ ὈΥ ἢ5 ἀγὶηρ τηοΐπεγ. 
ὦ Τρ γαηι ἅτ ἴοι σαἰϊοὰ ἴωγ ΠΙΥ ἀοβῖῃ 5 
58 Κ᾽" (Μ. Ατὐπο]ά, " Ὑτγβίγαην δἀηπὰ [560}1}}. 
ἼΤῊῸ ἔαγΠοΓ Αἰ] δίοη ἴο {π6 ννογσὰ Οὐῤγι 85 
{ποθὴ ργοπουποδά (ἄχρηστον, εὔχρηστον, 85 ἰῇ 
οὐ ΌΠΏΘΓΙΥ α«υὐέϑομέ δε :,,") πονν γέσδέ Οργῖ.- 
{145}, ἈΌΡΕΔΓΒ ἴο Ὀδ6 ΘΧΙΓΕΠΊΘΙΥ ΡγΟῦ40]6 (566 
[ηἰγοά.). [1 5 νου οὗ ποῖς ἔπδῖ ἴῃ6 ννογά 
γν85 ἃ (ΟΙΠΙΠΟΏ ΠΔΙΊΘ Οὗ 5΄ανθϑ, δηὰ, 1ηδοθά, 
Β66ὴ5 ἴο Ππᾶνθ Ὀθθη ἀρρ θα ἰο 4 πηαϊά, {ι5ῖ 
κ6 δοηπς ἴῃ τεῆς. (ΤΠ6 οὔθ ϑογνδηΐ ἰῃ 
ἃ ΡΟΟΙ ΔΙΛΠΥ, σοηϑιϑζίηρ οὗ δταπαπηοίδογ, 
διιδοδηά, υνἴρ, δηὰ Ἵμ]ά, 15 βροκεπ οὗ χ 
ἥδε ἡ χρηστή, Αἰποη. 11. Ρ. ςς, αυοϊοαα ὈΥ 

Μ. νν ἄϊοη, 11.243.) Νοῖς 8.1 Ρυ]5 ἰηΐθηβο 
σοην]ςῖου ΟΥἩὨ (πὸ τεπλθά αὶ δηὰ τοβίογαϊινε 
Ρονοῦ οὗ ἴῃς οβροὶ. [ἢ [ἢ6 Ὀορίπηϊηρ οἵ ἴδ6 
ΕΡΊ 5116 δθ βδρθᾶκβ οὗ ΕΪΥ ἀθνεϊοροὰ ΟΠ τϑίδη 
Κπον]οάρο 45 ἃ Κπον δάρο ποῖΐ οη]γ οἵ 4 ννοτ] ὰ 
οὗ βἴογυ αδουε ιι5, Ὀυϊ οὗ ἃ ννουγ]ὰ οὗ ροοὰ ἐπ 
ι.5 (ν. 6). ἴῃ ἴδ6 σἴγεπριῃ οὗ {πᾶ σοην!οτίοη 
ἢ 15 δϑοδυσγοὰ [ἢδὶ Ο ποϑιπιὰ5 ν.}}} πιακὸ ροοά 
ἢ5 παπιὸ: {παῖ πὸ ὠποῤγσαπ ΜΥ}}} ὈΘΟΟΠῚΘ 
Ορνιδείαπ, ἰἢς τρέσας σοῦ. ὝΠΕ ὑηρτοῆῖ- 
ΑὈΪΘΠ655 Ὑπᾶν Γεῖογ ἴο {πεῖς (υ. 18)---ἰ κα {86 
1 ,αἴὶη πα, ἴο ννῃῖςἢ ΟἸσέγο Ἰοὶη5 ἃη ὁχ- 
ΡΙαηδίογυ εγηίοομα, " Τνθηῖ.ἦ 1. 44; ςἶ, τι 
ἀχρεῖος δοῦλος, Νίαι(. χχν. 1ο---᾿οογίδϊηγ ποῖ 
ἴο {πὸ ἰἄδᾳ οὗ δυπὶθ πηοάδγπϑ, ἰπδξ Ο ποδί πιβ 
μδὰ Ὀθθη ϑεπὶ ἴο Ἀοσῆε ὈγῪ ῬΠ]οσλομ τροη 
Ὀιιϑίπε55, δηὰ Κορί ἴοο Ἰοὴρ Ὁγ δὲ δι]: ἔογ 
δὲ Ῥᾷὼὺ] ννου]ὰ ἤθη ἤανὸ δδκοὰ ραγάση ἔογ 
Ἀἰ πηβο!. (Ηεἰηγσῃθ, δηβννεγοά ΌΥῪ ΝΙΟΊ ΎοΓ, 
" (οιηπλοηῖ. Ηἰβι. Οσ. ἴῃ ῬΠΙοπι.ἢ Ρ. 12.) [1ἰ 
νν5 {π6ὸ ἀοςίππο οὗ ἴῃς Ἀοχλδη }ιγίβι5. τῇδ 
ἃ γεαγ οὗ ϑογνιταθ σογγαρίεα ἃ 5'ανε [πγοιρῇ 
δηά τπγοιΡἢ ; (παῖ μ6 ννᾶ5 υείεγαίον, αὐοίογαπης 
(““διιηῖ δυΐοπὶ τείεγαηῶ αἰ ἀπηὸ τοηίπμο 
ἴῃ υτῦς ϑβογνιεγαηῖ." 866 {πὸ ηυοϊδιοης ἰη 
Δ δ]οη, " Ηἰβίοισε ἀθ 1᾿ Εβοϊαναξο, 1. χχν., 1, 
ό2, 277). 81 Ρδμ] σου]ὰ Ὀε]ίενε ἴῃ [6 πτογαὶ 
Γεβίογδίιοη ὄὐθη οὗ ἃ βίανθ νγῆο ννᾶβ ἃ υζίγγαωη. 
ΗΘ Κηονν τῆδϊς Οπροβίπιιϑ ννᾶ5 4 Ομ ςίδη, δηά 
τῃ4ΐ Ἔνογυ ΟΠ γιϑίίδη 15 ἃ Ὀείἴογ πλδη ἔογ Ὀείης 
50. “ὁ νογυ {πῖπρ 584}} ᾿νθ νυ Ποῦ τὸ τῖνοῦ 
σοπηθίῃ " (ἔχοκ. χὶνὶ!. 9). 

12. ἥφίρονι 1 βΒοπμ!ὰἃ ἀραΐϊη (ἀνέπεμψα, ἴῃ 
ΡΓΠΟΙΡΙΘ Δ ΟΡ  5[ΟἸΔΤΎ δού. υϑοὰ ἔοσ ρῥγοβθηῖ. 
ΓΟ ἔγραψα, νυ. 19. 21}] Ετοπι (ΟἹ. ἵν. ). 9 
Αἰδο ᾿ἴ 15 οἰθασ ἴῃς Οπδβίπγι5 δοςσοτηρδηϊοά 
1015 Ἰοιῖου. 

Βῖτα, ὕπδὺ 15 ΣΩΥ ὙΟΥΥ͂ ΘΆΣ1)] (ΤῆΘ 
ΥΘΓῪ 5ῃπογίοηθα ἰογπι, ΥἱζΖ. αὐτόν, τουτέστιν 
τὰ ἐμὰ σπλάγγα, ἰ5 ὈΓΟΡΔΌΪ σοτγοοῖ. 866 
ΙἸρῃδιοοῖ, δηὰ ἘἈδίοδο, " Οοιηπιθηῖ, Οτῖτ.᾽ ἐπ 
ἰος.) ὙΠΟ Αροϑι]θ᾽β νοῖςθ τη  ἢᾶγς αινοτρὰ 



γ. 13, 14.} 

12 ΟΠ 1 νου] πᾶνε γεϊίπεά 
ννἢ πε, τῆλ ἴῃ τῇγ 5ἴεδά ᾿ξ πιρῆϊ 
ἢανε πηϊηϊδίετοά ὑπο πιὸ 'ἴπ ἴδε 
δομάβ οὗ τῆς ροβρεὶ: 

ἢ ἐπγοίίοη, δηα ἴὴ6 ννογὰ γεοοίυε Πονουης 
ὌΡΟΠ ἢ]5 ἰρ5 (1 οσσιῖβ Ῥεῖονν, σ. 17) ἢᾶνθ 
Ὀξεη ϑυβρεηθοα- ΤΠΥ̓͂ ΥΟΣΥ ποδᾶσῦ, τὰ ἐμὰ 
σπλάγχα---50 γιομηὶ εογεμέμηι (ῬΔαῖ., φυοϊοά 
Ὁγ Οεηῖ}.). Εογ ἴδε βθητιπιοπὶ οἷ. “ Ουϊο- 
4ιἀ οΟΠΊοΙ!... 1 φαπὶ σοηξυ]ογιβ, ἰὰ τὰ Θχ ἰϑεϊπιᾶ- 
ὈΙ5 ἐμ γιθ ἐρεμηι ΠΟὨ τ} 1556." (ἱς, ' Εριδῖ.᾽ ΧΙ. 
3. Τὸ ψογά νοῦ ννὸ σοπογ ῥαγί νν 5 
ῬΘΟΌΠΙΑΥΥ υϑρα οὗ ερἠάγεπ (566 ΤΊΔΗΥ͂ ᾿ηϑίδησοβ 
ἰη Ρυϊσξὺβ δηὰ Υν εἰϑδίεῖηῃ. Ατιθιηάοσγιιβ 58γ8 
ἘἸΡΠΡΝ, οἱ παῖδες σπλάγχα λέγονται, 1. 46, 
αυοίϊεα Ὀγ ΝΙΕΙΠΘΥΟΥ, ἐπ ἰος. Ὁ. 13). 

13. 14. ὝΒΟΣΣ Σ Ὑ8Δ5 Ὑ1ΒΏ1Σᾳ. Ὁπὺ 
ψιϑπουῦ ὍΔ σΘοπδοδῦ 1 Μ111604., ΟΥ̓ 89 

ἊΡ ΤῈῺΥ ταϊπᾶ (ἐβουλόμην... ἠθέλησα) δα 
5ῃοι ἃ ποῖο ἴΠ6 σΑΓΘΡΙ] ἀϊσι! πσοη Ὀδίννοθη (ἢ6 
ἱπεροα! ες ̓ ηῤῥεγῆζεί δὰ ἴῃς ἀοβηϊίο ἰδο δῖα 
δεϊίοη οὗ ἴπο σογ 2. 1 ἸπΊρ|165 αὶ ἃ σεῦ- 
ἴδῖπ ΤΠ ννᾶ5 βΟΪΩΣ Οἡ δῖ ἃ ϑβρεςεϊ ποιὰ {1π|6, 
Ὀυΐϊ οχο]υάοβ ἴπ6 ποίίοη (παῖ ἴῃ ἐπά οὗ 16 
Δαῖοη ννᾶ5 αἰ ποὰ " (ΒΒ οηκἸάδοπ, "Οκ. Οτ. 
4023). Ἦξδηςο [ῃ6 πῆρ. 'Π ΠΛΔΗΥ͂ σΆ565 ΠΊΘΙΡῸ5 
{8 Ἰάδα οὗ “έφμοηςν ἴὰ ἰῃαὶ οὗὨ ἐπεογρηρί σίφηευ. 
(ΤΊ 5. 5 ποῖ δὀχϑοῖν ἴῃς ΗἩδΌγδι χης ἰαίεηὶ 
οῤίαἰυε οὗ ἴῃ6 ἱπιρ. ηὐχίμην, Ἀοπι. ἰχ. 3. 
ΝΙοπιουοῦ, Ρ. 13.) “" ΔΙ Βα Κορὶ Ἠοδίπρ Ὀδΐοτο 
ΤΥ πιϊπὰ 45 ἃ «υἱῷ ψῆϊςἢ 1 σουά ποῖ 051} 
ΓΑΥ56ΪΓ ἴῃ αἰτοπιρίηρ ἀο] Πθεγαίΐε!ϊὶ γ ἴο ἔὰτπ ᾿πῖο 
ἴαλοϊ ννἃβ ἴο Κκϑὸρ Οποϑίπη5 ἤοῦο νυ ἢ ΠΊΘ. 
ΔΝ Βδῖ 1 δοΐυδ!υ ἀείοιτηιηθά νᾶ ἴο ἀο πο- 
τππς μουϊ γουγ ἴεθ δηὰ [1] σοπϑθηΐ.᾽" 
ἼΠ6 βομοϊαϑίς αἰϊδεϊποίίΐοη Ὀεῖννθθη τεἰεῖΐ 
(Ργοϑογνρά ἴῃ ἴπθ ΕΧΈπ ἢ “" νοϊ]έϊξέ ᾽) δηὰ νο]ι- 
[οἢ 5:}ΠΠπἸ ΘΠ Ὺ ὀχρ δίῃ {ΠῈ βου Ὦϊ. 

13. ἐῤῥαΐ ἐπ 1δν “ἰοαά ῥὲ γεῖσῥί ῥα »εἰμι- 
Ἰογεά μπίο γηὸ 2 ὍᾺΔΘ ὈΟπ 5 ὙὩ1ΟῚ ΘΟΙΩΘ Οὗ 
ὍΔ9 608}Ρ91] Ἶη [ὴγ 5ἰθδά." Α ἀε]ιοδῖθ 
ἀβϑπιρίίοη οὗ ῬῃΠΘπλοπ᾽ 5 ἴθ ογ Αβθοίίοη, 45 
ν00]} 45 οὗ ἴη6 ονεγννεϊ πη ρ ΟὈἸ ΚΡ» ΈΟΠ πο Σ 
ννοἢ Π6 ἰὰγ ἴο δῖ Ῥδῃ]. Ὑπιαῖ ον] ραίίοη 
ὀχίοπάθα ὄνθὴ ἴο Ῥϑγβοῃδὶ »ηἰπίεΓαείοπ, δι ς ἢ 
85 τῖρηῖ Πρ ίθη σοπιὸ οὗ ἴπ6 ἱποοηνθηίθηςθβ οὗ 
σΔΡΓΙΝΥ. 

ἐπ δὲ ῥοπάς ὙἈΛΟᾺ ΟΟΙλθ ΟὗὨ 089 6Ο85}9]1 
(ἐν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου) Τῆς κεη. 
οὗ τοπιοῖθ ἱπίογῃαὶ τοϊαίομ, " ΟὟ δηπιιηζίφο- 
ποῖῃ (γι. ὙὟΠε Ὀοπάϑ ννογο ποί ἔλϑίεποὰ 
Ὁροη δἰπὶ ἸῪ ογπιθ, οὐ Διη ἰοη, οΥ 5ο! ἔσν}}]. 
ὙΠΕΙΓ σλιι56 νγᾶ5 {πὸ (σοσρεὶ. (ἀοπιπιθηϊδίουβ 
ἢδανθ ὨΔτΓΑΙΪΥ τοίογγοα ἴο {Π6 ρον τη ράσϑαροθ 
ἴη ΠΟ ἢ ̓ρηδίϊα5 ἀρρθ8]5 ἴο Π158 σῃαῖπ5. Οπὲ 
οὗ πθ656 νι  }} ΠΙυσίγαϊοβ [ῃς Α ροβίϊε 5 πηθαπίης 
Πογθ. “"ΜΥ ςδδὶπβ ὀχιιοτῖ γου. ψνῖοἢ 1 ὕΟΑΓ 
ΔΡουΣ ἔον ἴθ βδᾶκὸ οἵ [655 Ομ πϑί." “ ΕΡ. 
δὰ Ττλ]]ΠΔη.᾽ ΧΙ. “Ηδ ἰ5 πῇν νυ ῖη685. ἴῃ 
ὙΠοπὶ ἴ 4πὶ Ὀουπὰ." “ Ερ. δὰ ΡμπΠδά." νῃ. 

14. Βωὶ «υἱδομέ ἐγ) Ὑ1Ὶ1, ΟΥὙ δ5βδϑῃῖ 

ΡΗΙΚΕΜΟΝ. 

14 Βυῖ νἱῖπουῖς τῆγ πιϊηά ννου]ά 
Ιἀο ποτβίηρ; τῇας τῇγ δεηεβι 5ποιυ]ά 
ποῖ Ὀε 48 ἰζ ψγεγε οὐ παοδβββιῖγ, δῖ 
ννἹ]Π Πρ]γ. 

(χωρὶς τῆς σῆς γνώμης, ἴε ἱπυ!0}} ΤΟ ΑΟΥ. 
{ΓΔηϑἰαίεβ. ἴπ6 στγϑοῖ ννογὰ ἤδθγὸ ὈΥ̓͂ »εὶμα, 85 ἰἴ 
ἄοεβ αἷϑο ἰῇ ““ἴπ6θ6 ἤᾶνο ομθ γιϊμά " (ον. 
ΧΥΪΙ. 13). 

Ι ψι] 1068, οἵ ιδᾶᾶθ ὮΡ Σγ Σι1πἃ 20 [0 
ποίῥίης (οὐδὲν ἠθέλησα) ῇ; ΤΟ οὐγεοίυε πορ. 
ΤρΑγΚ5 ἴπὸ γδηϑοη ἴγοπὶ {6 ἸΠΠΟΓ ϑρῆογο οὗ 
Ὀπάεςϊαεα ἑπεϊπαΐίοης ἴο ἴη6 ἀοῆηϊία ἂςεῖ οὗ 
ἀριογπιπδῖίοη νυ] ςἢ σοπάυς5 ἴο ἴΠ6 ϑρῆογε 
οὗ μμεί. ὝὙΠ15 ἤηδ] γοβϑοϊ θη ννᾶ5, ἢο ἀοιδί, 
ἴΠε6 τγόϑα τ ΟὗὨ Βον ΓΑ] πχοῖϊΐνοβ. (1) Τὸ ἤδγθουΓ 
πὰ ἀοίδιη ἃ ϑἰανθ, ψῆο δρρ οὰ ἴο ἢϊπὶ ἴο 
Ὀδοοπιθ ἃ 2γεεαίογ, Ὀθγοπά 4 Ἰϊπιιἰοὰ ρεγοά, 
νου μάν Ὀδθη ἀἰδτηοῖ]Υ ἴο νἱοϊαῖε (δ6 
Ἀοχίδη ἰᾶνν. (2) Τῆὸ Αροβίϊθ. τϊρϊ δᾶνο 
βροιηθα ἴο 1ηΠϊ|οῖ ἃ ῬεΕσιΠΙΑΓΥ ἰοβ5 ὕροη ΡὨ]]6.- 
το ὈΥ̓ ἀορτίνιηρ, ἢἰπὶ οὐ ἃ “““Ὠδί6] ροῖ- 
50η8],᾽ δηά πΊογα] ]ν σοηοίγαιηἰηρ Ὠϊπὶ ἴο ρυϊ 
ὉρΡ νι τἢ6 1055 ΟΥ̓ ᾿ΠΠΡΟΘΙΠΡ ἃ 5θυθσγα βίγαϊη 
ὉΡΟοη ἴδε Ὀοπάβ οὗ ἔποηάϑῃρ. (3) Οπεβίπιιϑ, 
ἴῃ ἴπε- ἀορίῃ δηὰ στρα! ῦ οὗἨἁ Ἀἢ]5 τορϑηΐδῃπος, 
βᾶνν [6 ἀιγ οὗ τοϊυγπηρ. ΟΝ δῖ ἵγεσ ρίεςο 
οὗ τεϑι τς ννᾶ5 νοῦ πηδάθὶ (4) δι Ρῥδῃὶ] 
νγ5 ῬΘΟΌΠΔΥΪΥ ὁ 565: {ἰνῈ "ἢ 85 ἴο [Πη6 ϑοδηάδὶ 
ψ ἢ τὰ ΟἤυΓΟΣ πρῃϊ οςοδβίομ, 1 ϑἰανθβ 
τοοονθὰ ὁποουγαροπιθηΐ ἴο Ὀδθοοπλ ἔιρΊν65 
((ΟἹ]. 1. 22. ἴὴ τὴ6 ΕΡΙ5Έ6 ννῃὶςἢ ννεηὶ οἵ αἵ 
[Π6 δᾶπιὸ {ππ|6 νῈ ἢ {|15, σῆονν5 [Πδὲ δῖ δι] 
(5 ΕἸ ὙΠ ΠΙ5 (δαὶ ηρ ἀϊά ποῖ ᾿ἰοβϑθη 8ἃ5 {{π|6 
ννοηΐ οη, 1 Τίπι. νἱ. 1. 866 {Π6 ἱπιθυεβθηρς 
ποῖο οὗ 85. Οδῃῖ!]15, ἐπ ]ος.). 

ἐραὲ ἘκᾺ18 ὈθποΖίῖϊ οὗὨ Ὁ8159] ΤῊΐ5 ροοὰ 
δείίοη οὗἉ 18]η6. 
σοι ά πο ἐε κα: ἐΐ «ὐεγε 97 πεεεἱ}) “1| 

τηυδῖ ποῖ ΨΟΑΓ εὐθη ἐῤε αῤῥεαγαπες οὗ σοη- 
βίταϊηῖ." (ΤᾺ Ι5 [5 ἴῃς ἔογοε οὗ ὡς 'π ὡς κατὰ 
ἀνάγκην. " Οοἰοκδίδῃβ δηᾷ ῬΠιοπιοη,, ΒΡ 
Τ και Ὁοῖ, Ρ. 242. (Οὐοπιπηδηΐδζογϑ ἀρίΪγ αἰοΐς 
πο ννοτάβ5. οὗ Ρ]1ηγ--- ΘτΘΟΥΓ πὸ ν᾽ θα ποὴ 
Τορᾶτο βοὰ Ἴορογο᾽".---ἰη τη Ερίϑιϊε 580 οἴρη 
ιοΐρα ἃ5 ἃ ρΆγᾷ] οὶ ἴο τη ϊ5, ΡΙ πη. “ ΕΡ.᾿ ΙΧ. 
21.) ““ Οὐσὰ Ἰονεῖίῃ ἃ ἐῤεεγω ξίνοτ." 

δὼ! «υἱ δ μσὶν (κατὰ ἑκούσιον)) ἴδε ἰΓΔη514- 
τίοη ἴῃ ἴὴ6 1ΧΧ. οὗ ΠᾺ 52. “1 ἔγθο ν}}},᾽ 
“ῥοπίαπεῖγ ( πιεγϑῖ, ᾿οποοτγά.᾽ όδι, Ψ]ΠΟ ςοη- 
πεοὶς ἢ ἢ τῃἢ6 Ατάδῖς ματα), ἴθ 1Ὲ 6 
ται ἀἸὸ βοηβο οὗ ὑηρείἑηφ οπεροὶῦ ὃν οπεὶ. οπιη 
«υἱἱ!, Νατα. χν. 3, δπά, ἢ γεν 5 ϊ σμαπρα 
οὗ ἴΠῸ ϑαπὶθ ννογάὰ (ἑκουσίως), 5. 1Π|. 6 (ν. 
6, Α.Ν.). 51 [Ἄογόπλὲ ἔτοπι 115 ρᾶϑϑαρο Ἰ051}} 
ἀράιϊιςος 45 ἃ ςοποϊυδίοη ἐμαὶ 81 Ῥδιὶ ποὶ ἃ τἢ6 
ΡΠ ποίρθ (παῖ “ποίη ἴῃ ποτὰ] δοίίοη 15 
ξοοά ννῆϊςἢ 5 ποῖ νοϊιιηϊαγγ." Ηδ δρρ]!65 1ἴ 
ἴο ἴῃ ςοϊυϊίοη οὗ {Π6 φιοδιίοη νυ ῃσἢ ἢλ5 Ὀδθη 
50 οὔσῃ δοκοὰ, “"γ Οοὰ ἀϊά ποῖ πιᾷκὸ πηεη 
ΔΌΞΟΙΪ τον φορὰ δ" «- σοά πιρῃξ πᾶνε πιδάθ 
τη ρβοοά, νἱΐποιιξ τηδη 5 ψν}}}. Βυῖ, ῃΔἀ Ηδ 
ἄοῃο 50, ἴῃς ροοὰ ννου]ὰ ποῖ ανα Ὀδθη νοίμπ- 
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Ις Εογ ρεῖμδρβ πε [Πεγείογε ἀθραγῖ- 

ΡΗΠΙΈΕΜΟΝ. [ν. 15, τό. 

Ι6 Νοῖ ποὺν 45 Δ βεγνδπῖ, διιϊῖ 
οΕἀ ἰογ ἃ 56άβϑοῃ, ἴπας ἴῆου βῃοιϊάθεδὲ αονε ἃ ϑβεγνδηῖ, 4 ὑγοῖπεγ Ὀεϊονεά, 
τοςοῖνε πηι ἔογ ὄνοι; 

ατγ, Ὀυϊ περ ατγ. Βυΐ ννῆδῖ 18 ΠΟΟΘΒΘΆΤΙΥ 
Βοοά ἰ5 ποῖ ρξοοὰ 'ἢ ἴΠ6 Πρ οϑὶ 56η96, δηᾷ 15 
Θυθῃ ΓΕΪΔ ΝΟΥ δηὰ ἴῃ δποῖπου ροϊηϊ οὗ νίενν 
ον}. ὙΠογοίογο, 1η Ἰοανηρ 05 ἴο ΟὟΓ οννῇ 
ἔσο Ψ}}, ΗΘ πιδάθ 5 πιοῦρ {ππ}Ὺ αἴοσ ΗΙ5 
ἱπιᾶρε δὰ ᾿ἰκϑηρβ5" (5. Ηἰθγοη. " (οπιηθηΐ. 
ἴῃ Ερ. 84 Ρἢ!].᾽ Ν1]. ό49, οἀ. ΜΊρηθ). [ἰ 5 
ΘΌΓΕΙΥ ἃ διγΓ ἱπίοσεηςθ ἔτοπι δῖ ῥδι}}5 ἸοΥ 
νἱονν οὗ (Π6 πεσθϑϑίυ οἵ σοὐμηίαγίνηει. ἴο τίρπῖ 
ΙΏΟΓΔΙ δεοΐίοη πὶ ἴπ6 ἐδίδ᾽ ἰσῖῖς σοπο 50 115 
ἀγάννῃ ἴτὋΠ| ϑοπὶθ ρᾶϑϑαβοβϑ ἴἢ ἢ5 ἘΡι [65 
τιπϑὲ ὃο [4]56. 

16. ΓογΓ] ὝὍὝΠε Αροβῖϊε υϑὲ5 [ἢ ϊ5 ννοσά, 
Ὀδοδιι56 ἢ6 Ι5 δϑουϊ ἴο 5ιιροσῖ δποΐπου σϑάϑοῃ 
ἔογ ἢ15 ἀοςϊβίοη (ΒΡ υἱκιμιίοοῦ). 

10 ΣῪ 9 (τάχα...}] Τ ΠΕ ννοτά (2εγδαρ., 
ΑΨ.) 15 πιϑοὰ ἴὸ ἜἘχρύδοβ Ἔν ΥῪ ἀέρτρο οὗ σοη- 
ΕἸΠΡΈΠΟΥ ἔτγοπι ἴῃθ ἕδίπἰεδὲ ροβϑ ὈΠΠΥ ἴο τΠ6 
Βιρμοδῖ ργοθδὈ]} ΠΥ. Ὑννο τοᾶϑοῃϑ ΠΙΑΥ ιιἢ- 
ἀογ!θ [Π6 Ροσου αν Ἐπ ΠΥ ἀπὰ Πιοϑιϊδίίοη 1π|- 
ΡΙΙοὰ ὈΥ τπ6 ννογά (ἐσμίδ, ἑν δ, ἰγορί απίογ, 
ποῦ ἰοίο ἤχο σγαάμ, Ἡϊότοη. ἐπ ἰοώ.). (1) 
ΤἼηΐ5. "( ἀδραγίιγε ἢ τῖρϊ αν Ὀθθη Δ] ον 
ἢ ἃ νίονν ἴο ἃ ΡΟ ροοὰ. ΤὍΤΠ]5 οαᾶ56 
της αν Ὀδοη Κὸ Ϊοβορῃ 5. ““Βὸ ποῖ 
Ελιονοᾶ, ΠΟΥ ΠΡΙΎ ΜΠ γοιγβοῖνοβ, {παὶ γε 
90 ἃ πὸ ἈΠ ΠΟΥ, μὸν Οοώ ἀϊά «ἐπα »ῃις ὀζζογο γοα 
10 ῥγευέγυε ἐε" (Όεη. χὶν. 5). (ογίαίϊηϊν ἃ 
ὈδριπηῖηρΡ ΠΟ ἢ ἀρροατοὰ 90 ἘΠΡΓΙΟΙΊ ΘΙ ΠΡ 
Ἰοοκοὰ ἰΚκὸ 1ῃ6 νϑῦγ ρμαῖῃ ἴπαὶ δὰ Ἰοὰ ἴο 
ΠαρΡίποθ5. δὰ ποὶ Οπαβίπιιθ ἢἤθά ἤότη 
ῬῃπΠδοπηοη, 6 ννουὰ ποῖ πᾶν αγνοὰ ἴῃ 
Ἐοπιθ, πού ἢδνὸ συπὰ 51 ῥα]. Ηλά ποὶ Ῥαι] 
Ὀδοη πηργιϑοηοά, Ο ποβίπηιϑ νυ] πενοῦ παν 
ὈοΙονοά, οὐ ὕθόη Ὀαρτχοά, οὐ Ὀδοοπιδ ἃ πιϊπἰ5- 
ἴον οὐ ΟΠ γίϑί --ρογῆαρθ ἃ Βίβῃορ δηὰ τρδυῖγτ. 
Τακίηρ [6 ἵννο οχίγεπηθ ροϊηῖβ οὗ (πὸ βἴογυ, 
δηὰ σοπηθοῖζηρ {πὸπὶ τοροίδοῦ, ἴἴ τρῆϊ Ὀ6 
βαϊἃ, Οποϑιπλι5 ὈδΟΔΙηΘ ἃ ΠῚ ΠΙϑῖΟ οὗ [δ6 
(σο5ρ6}, ὀεεαιε 6 Ποὰ ΠῸπι 5 τηδϑίοσ. δῖ 
Ῥαμὺΐ ϑοΐϊοῃβ (π6 ϑϑηΐϊοησθ ὈΥ ἴη6 ννογάβ, 1 
ἸΏΔΥ ὍΘ, ““Ὀεοδιιδε ἴἢ6 Ἰπἀριπεηῖβ οὗ σοά 
τὸ πιάάρη, δηά ἴἴ 5. συ] ρα γάϑῃ ἴο ὕγο- 
ποιηῆςὸ εργέαιπν οὐ ἴῃδὶ νυν ἢ πλιδὲ Ὀ6 ἀοιῤ!- 
7μὶ ἴον σγοδίυγοβ πΠΚ6 οἰ γξοῖνοθ ἡ (58. Ηἰδγοη.). 
ΜΑΥ ποῖ οπϑ διῇ 85 [ἢ ΟΠ γδτλη ΟΠυτο ἢ 
Ὀρ]ον 5 51 Ῥιὶ ἴὸ πᾶνθ Ὀδθη-τοννῇο “ὁ ἴπ ἢϊ5 
Εριϑϊο5. ἱπβίγιςϊοα [ὴ6 ρεορὶε οὔ Οοά, ποῖ 
ΟἸΪΥ ποθ ννῆο ννοῦθ αἰτοῦ δά ἀγοββοά ὉῪ 
δῖπι, Ὀυὰϊ ἴ0586 ν ηῸ Μεγ ἔονοθθο ἴῃ [Πὸ 
αΐαγο " (5. ΑἥὕἸὐὺρ. "1)ὲ (ιν. 1). χιν, 9)--τῆᾶνο 
διιατάερα ὃὉγ [Π1|5 ννογὰᾷ ἀρδίηϑί σις ὀχοθδϑῖνα 
σΟΠΟ] 5] ΟΠ 5 45 μανὸ Ὀξόη ἀἰγάννη ἔγότὴ ΟἿΠΘΓ 
Ράσδαροβ, δπά ἱποοὶ τοι {π|5) ὙΠ5. οπ6 
ςοπιπρηϊαφίοτ, δ Ἰορίσαὶ οἰ δὸς ἀόθογνοὸϑ 
ἴο θὲ ργαίεία!γ δοκηον κοι, αἰτοῦ οἰπρ 
[,κὸ χχ. 32, οηπι. νι]. χ8 ἴῃ ΠΙΙσιγαιίοη οὗ 
{Π|5 νογϑο, αὐἰά5- "70 1π6 οἷος αὐ δίπσε, 

ΒΡΘΟΙΔΠΥ ἴο πι6, Ὀυῖ Βονν πλιιςἢ πιογα 

δηὰ ἐδογείογε ἐδεῖγ εἰπε, Το  ΠΕῪ ἴατη ουὐΐ ἕοσ 
ξοοά Ὀγ Οοάδβ Ρτον!ἀεηςε." (Ριδβοδῖ. "Δ πδ γ5. 
μος. Ερρ. Ῥδυ!,᾽ Ρ. 1ός.) (2) Βυῖ ἃ ϑβεςοπὰ 
ΤΟΆΒΟΠ οΓ ἴπ6 ΑΡοϑἕ θ᾽ 5 γόδοῦνθ ΣΏΑΥ δ ζοιπά. 
ΠῚ Πὸ μδά ποῖ 50 4υδ) βοά ἢϊ5 βἴδίεπιθηΐῖ, δἰδνὸβ 
ΠΉΡς πάνθ ἀρροαὶοὰ ἢ ἴοο πιο ἢ τϑδάπθ85 
ἴο {πὸ Ἔχαιηρὶς οὗ Οπαβίπιις (“ ὕ1 5] ποη 
Ροϑιι 55εῖ “ογηαπ, ογιπίδμε “ογυὶς ἔιριοηάιιπι 
ἐϑϑεΐῖ, μ σροω οἰεὶ βεγθηϊ." 5. Ηϊεγοη. “ (οπ|- 
τηοηῖ. ἴῃ ΡΒ οπι.᾽ ΝΠ]. όςο). Εἴ πιᾶγ Ὀ6 δα οὰ 
ἴπδὶ πραγὶγ τγουρδοιξ [ἢ15 Ερίϑι]α ννὸ ἘΠ]ΟΥ͂ 
8 δᾶάνδηζαρο οἵ πηάϊηρς [ογοπθ δπὰ (ἢ τγ- 
βοϑβίοῃιῃ δἱ {π6ὶγ Ὀοϑῖ. 

,ῶὼγ τιῖβ. οδ89 (διὰ τοῦτο} ΠΟΓδ ον] θη 
τοίοιτίηρ ἴο (Π6 (ΟἸ]ονγίηρ ἐδ (ἶνα) ἃ ἴεν 
ννογάς ἰδίου, "" ἴο 1815 ἐπά, (Πδῖ.᾽" 

δέὲ τδβ Ῥατῖϑὰ ἤσοιῃ 08:96] ΤῊ]5 ννογὰ 
(ἢ «υγοηχεά, οαυεῖρ, Ὁ. 18) ἔοτπῃ5 ἃ ϑβρϑεϊδὶ 
σμαγδοίογ εις οὐ {πλὶ γῃοίοσις οἵ ἴπθ πραγ οἵ 
νι ἢ δι Ῥδιιϊΐὶ ννᾶϑ διιςἢ 4. πιλϑῖοσ. ὉΠῸ 
ϑἰανθ 5 δὶ 1᾽5 ρυῖΐ 85 βΈΠΕΪΥ 45 Ὠυπιδη ἰδῃ- 
ξιυδλρο οδη ρυΐ ἢ. “}1 15 ποῖ, "ἴογ τΠ|5 σάιιδὸ 
πὸ Με," Ὀΐ, ὁ ἔογ {Π|5 σᾶυϑο ἢὲ ννᾶβ ραγιεώ;" 
βίῃςο ἢ6 νυ ῖϑῃθς ἴο ϑοοίῃε ῬὨΣθπιοη 5 δηξοῦ "ἢ 
(5. (μυγϑοβί. ἐπ δοε.). ϑυςῇ 15 ἴπε ργοιηρίηρ 
οὗ (μτϑζίδη σμαπίγ, μισῇ νν}}} πονοὸῦ Ὀἰδοκοη 
οὐ ὀχαρρογαῖε [6 ἔδιι}5 δηὰ 55 οὗ ΔΠῪ ρεθηϊ- 
ἰοηῖ. ΔΝ τ 1815 Ἰοδγ ἰάθα οὗ ἴμῸ Ῥγονιάθηςδ 
οἵ σοά, νοΐ πιλάδ Αἱ] (ἢ πρ8 νγοῦκ τορεῖμοτ 
ἴον ἴη6 ροοὰ οὗ Οποβίπηιϑ, εοπέγασέ ἴδε ἐπριά 
οσγπίςῖσπι ν ἢ ἰςἢ οουϊὰ ποῖ Ὀόϊενς ἴπαὲ Οοά 
στε ῸΓ δυςἢ σοπίοτηρτΪ6 σγεδίηγοβ (“ὁ 40 λ3ὶ 
γογῸ συγοηΐ ἀἰνὶπᾶ ἀκ 5ογνὶ5.") Μαδοτγοῦ. ἐ5δτιγ.᾽ 
1. 16). 
ῶνγ δὰ ΒΟῸΣ (πρὸς ὥραν))] δια Κεβρεαγοὶ 

“1 π||6 Πουτγ." [1 5 υϑορὰ (ῸΓ ἃ νεγσὺ Ὀπεῖ 
ϑρᾶςε οὗ {ἰπ|6ὸ ἰῃ ἴΠ6 ““οπθ Βουγ 7 οἵ Μαῖϊ. 
ΧΧΥΪ. 40: ον. ΧΥΪ. 10, 17. 19: ἴῃ ἴΠπΠ6 5 π|Ὲ 
ὙΨΑΥ ἃ5 ΠΟΙ ἰῃ 2 ΟΟΥ. νὶ!. 8; ΟΔὶ. ᾿Ϊ. ς; ]οδη 
γ. 4ς (ϑεε Ααἀάϊι!οηπα) Νοῖθ). 

ἐδαί ἐῤομ τοαϊκ ϊοδῦ ΠεάΥῦθ δὰ ΖΌ]Υ 
(1655 ρυόῦαῦϊγ, “δανε ἢϊπὶ Ὁδςκ ἴῃ γεΐυγη," 
1.6. ἴος ἴῃ6 [ΟΙΠΡΟΓΆΤΥ ϑεραγαϊοη}) ,2ον δυο 
(ἕνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχῃς)}Ὰ ὙὩδογε ΠΊΑΥ ῥγὸ- 
ὈΔΌΪΥ Ὀ6 ἴῃ 1Π6 νυ τὸ πδείοα τ ευὲγ δῃ 
ΔΙ] υϑίοη ἴο τῃδλὲ ννπισἢ 5 νυ ἴθη ἴῃ ἴΠ6 Ηδ- 
Ὀγονν ἰὰνν δθουϊ [6 ϑἰδνεσυ οὗ “"ἴπ6 σι! άγοη 
οὗ ἴπ6 ἰγδηρεῖβ ἴμδῖ ϑδοϊουγηθαά ἀπιοηρ ἴδ 
15γδο 65." “6 ΕῸΓ δνοῦ γὸ 5Π4]} ἱπηροϑο ϑἰδνοῦγ 
ΡΟ {Π6πὶ" (εἰς τὸν αἰῶνα, μὸν. χχν. 46, 
ιΧΧ. ὅϑονηη τὴς Ηεῦεθνν Ὀτοΐδοσ, νοϊυη- 
1ΑΥῚγ διἀάϊεϊηρ ΠιπΊβε] τὸ θοπάδϑο, οἰκέτης εἰς 
τὸν αἰώνα, ἴοι, χν. 17; Εχοά. χχὶ. 6). Οπὲ- 
ΒΙΠ}5 ννᾷᾶ5 ἴο Ὀ6 Πὶβ5 πιϑῖογ 5. ργΟρΕΙΥ ---ἢ!5 
ἴ0 Πᾶνε αηὰ Βοϊά, ἴο δη)ΟΥ 845 ἢ15 Ρροόβϑοβϑοι---- 
ἐς ἔργ νοῦ, ἡ 85 ἴμ6 οἷά ἰᾶνν βαϊὰ οὔ {86 δἰανὸ ἴῃ 
Ρογπαποηΐϊ ϑογνυάθ. Βιῖ ἴῃ ον τυ ςἢ ἃ 
ἀθοροῦ πὰ γιοῦ δοηθο ' Τὸ ὃ6Ὲ ἢ ἢϊπὶ, ηοἵ 
ΟΠΙΥ ἕογ {τἰπιθ, θυϊ ἴῃ εἴεγηγ, ἴῃ ἰδὲ εἴεσηδὶ 



ν. 17.] 

υπῖο ἴῃ66., 9 ἰῃ τῆς ἢἤεςεβη, δηὰ ἴῃ 
τῃς ιοτά ἡ 

ςοτηπγιηΐοη οἵ 5δϊηῖ5. ὙΠῸ {{π|6ὸ οἵ {6 δὺ- 
δθῆςε οὗὔ Οποϑίμηυβ, ἀυτηρ Πιοῆ ΠπῸ ννᾶ5 
εἰ ραγίθα ᾽" ἔγοπὶ Ῥῃιϊθπιοη, πιῇ ἤλνοὸ οηίδι θεὰ 
50Π|6 {π||]6 ἀἰδεοτηξογ ροη ἢΪ5 τηδϑίοσ. Νν παῖ 
οὗ ἰαῖϊὺ ΨΝΏΥ σουπῖ ὑρΡ (6 ννθθκ5 οἵ 

᾿τηοηίθδὴὲ ὙΠΟΥ νγόγὲ Ὀὰϊ 45 ἴῃ 5᾽ανδ᾽ϑ “" 1{1]6 
πουγ᾽" οὗ ΒοάδΥ σοπιραγοὰ νυ τΠ6 ραὶπῃ οὗ 
ἃ Ὀγοΐδεῦ δῶν ευέγ. 'ΓΟΟ πιᾶηγ πιοάθπι οΥ ΠΟ 5 
δάοριῖ ἃ νίενν οὗ [815 ραβϑᾶρθ νν ὩΙ ἢ ΤΥ Ὀδ 
Θχριοβϑϑθα ᾿ῃ ἴθ ννογάβ οὗ ἃ Οδιτηδη ϑβοῃοϊδγ. 
ἐς δΟΠΊΘ ἱποΓργΓείογβ ἅἃγὸ ῬγΟΌΔΟΪΥ ἰοὰ ἀϑῖγαΥ 
ὈΥ 1 ΠῸΓ 5 νογϑίοῃ (" ἀ855 ἀὰ ἰμπ νυ νυ ]θάογ 
μιάτε51᾽). ΤὙΠΕΥ δοσορί δὴ ὄὀχροβιίοη νυ Ὡς ἢ 
Πα5 πιογὸ ρΡἰεῖΥ ἴ88ὴ γαῖ. ΕΓ [ΠΟΥ β5υρ- 
Ροϑβὲ (ῃδὶ δὲ Ρδὺ] δι υάὰθ5 ἴο οἴθγῃδὶ ᾿ὸ, Απάὰ 
ΠΟΥ ὀνθη υϑ6ὲ 1015 νοῖθ ἃ5 84η διραπιθηΐ ἰῃαῖ 
οὐ ἔτιοηβ, ἰδίζοη ΠῸΠὶ ι.5 " ἴοῦ 4η μουγ," νν}}} 
αἴτογ [86 Κδϑυγτεοζίοη ἢοῖ ΟὨΪΥ ὃς τοβιογοὰ ἴο 
οιζ ἴον, Ὀυΐξ παῖ {Π6 11ηΚ5 Ἰοοσοα ΌΥ [έτηρο- 
ΓΆΓΥῪ δὔϑθοηοθ ΨΜΜ|1 Ὀ6 υπηϊδὰ ἰοροίῃογ πλογα 
ἘΪΟΘΟΙΥ ἔογ οἰθγηῖγ." (ΝΙοπλεγοσ, “ Οοτηπι. 
Ηϊξι. Οτ. ἴθ Ερ. δὰ Ρμιοπι." Ρ. 14.) Βρ 
Ἰεδτίοοῖ 5ᾶγ5, ἢ ργοδὶ Ὀοδυῖγ, “ δῖποθ ἢς 
Ἰοῖς Οποβίυα δὰ οδίδιηρά εἴσγηδὶ ᾿ἰἴθ, δηά 
δἴογῃδὶ [116 ἰῆνοϊνθϑ δἴθγηδὶ ἱπίογοδδηρο οὗ 

᾿ ἐποηάσηιρ. Ηἰ5 ϑεγνίςεβ ἴο ἢὶ5 οἱ πηᾶϑῖογ 
ΌΓΟ ΠΟ ἰοΠΡῸΓ Ὀατγγοὰ ὈὉγΥ ἴῃ6 ψαΐθ5 οἵ ἀθδίῇῃ " 

. (οἱοββ. αῃὰ ῬὨ:]θπλ.᾽ Ρ. 342). ΕοΥ ἃ Ὀδδυ- 
ΌΓὰ] πεαῖῃθη ρδγδ] οὶ, 566 Ααἀάϊίοηδὶ Νοῖθ. 
ΤΠ ροηϊὰβ οὗ ἴδ 1,Δἴϊη ἰδησιᾶχο Θπ45].5 8. 
]ότοππὸ ἴο Ὀγρ οὐἵὐ (ἢ6 8ρὶπὶ οὗ [ἴη6 ρᾶϑϑαξθ 
Δηὰ ἐχοθρα 4}} οἴμογ ἊἼχροϑιϊογβθ, ὈΥ ριόβογν- 
ἴῃς ἴδ τους νυ ΏΙο ἢ Τρδῖκο5 αἰώνιον 4η Δ6]., 
ἀϑτοοης ἢ δύ. [{|5 ἢορο᾽εβ5 ἴο αἰϊεπιρὶ 
ἃ ᾿ἰΥδηϑἰδίίοη οὗ ἢϊ5 ᾿π| τ 2 0]6 ϑοηϊδηςθϑ: "" Νὰ]- 
ἴυ5 αἴεγηυβ ἀοπιπιι ϑδοσνὶ 51}; ροϊοϑίδϑ 
αυΐρρο 6}..5, εἴ υἱτυπαι6 σοηάϊῦο, πιοτία ἤηϊ- 
ἴυγτ. Οποδίπλι5 ὑΈΓῸ, φμὶ ἐς βάς Οῤγμ αι 
αἰογηῖ ἐαἰ, πἴογηο ῬὨ]οπιοηὶ (44 ἴῃ (ἢ τί5- 
ἴωπι οἴ Ιρ56ὲ σγοαϊἀθτξ...) 741 ποη 56ῖνι5, βοὰ 
ἔταίοσ σωριῖ 6558 ἀθ ϑεῖνο.. ἔγαίοσ φοῖογημ ; 
δῖογῃο οἱ ᾿ρϑὶ Αροβίοϊο ἀοιπι ποθ 5ιο, σὰ] 
Οποβίμηυτι αἱ σΑΓΏ 5 Δηΐς σοπάϊτιο, [4 Ῥοβῖθα 
βρί γἰΐα5 ςορι αἱ." (85. ΗΙεγοη. " Οοπι. ἰη 
ΡὨ]].᾽ ντ]. όςο.) 

16. ΝῸ ἸΟΠΕΘΙ 88 ἃ 818400] [ἴ 5ῃου]ὰ 
Ὀ6 ποίοά πεῖὸ (1) πὶ ΠΟΓΘ 15 πισ ἢ ΠπΘΔηΙ ΠΩ 
ἴη ἴ6 «-. Τῆς 5ἰανθ ταϊσῃξς ποῖ Ὀδ ΠΠΈΘΓΑΠῪ 
πλδηυπι 6. Η5 πηαβῖογ τ ρ ἢ Ποῖ 54Υ ΠΟΥ 
οϑῖο " δεοέοτθ ἴῃε ππδριϑίγαῖθ Βιυῖ {ποι 
ἐμεγα ν ἃ βϑίανθ, ἢθ σουϊὰ πὸ Ἰοηρθοῦ Ὀ6 “"α: ἃ 
οἷδανο." (ᾳ) Τῆς οὐ]οοῖῖνο ποραῖϊνο (οὐκέτι) 
ἷ5 αἶϑο 1} οὗ πιραπίηρ, 45 ᾿ξ ἢδ 53414---" ΗΘΓΟ 
ἰ5 ἴη6 σοπάϊξίοη οὗἩ Οποϑίπλιϑ. Βὲ γοιυγ σοη- 
ςοριίοη οὗ Πἰπὶ ννῆαΐ 1 πιᾶγ, ἰδ 15 πιδίζογ οὗ 
2ουἰίυε ἤαεὶ τμαὶ 1η5 ἔγεθάιηδη οὐ (γιϑῖ---οη- 
ΒΟὈ]οα ὉΥ 8Δη ἐπιαποϊραῖθα νν1}]}}, Ὀγ 1ῃ6 ργοβρεςξ 
οὗ {π6 ἸΙογῖγ οὗ Οοά᾿ξ σμη]άγρη ---σδῃ ΠΟ ἸΟΠΨῈΓ 
δ6 α΄ ἃ 5ίανο " (56 Βρ {ιὶρδιίοοϊῖ, Ρ. 343). 

αὐουε α εἰαῦϑ, ὦ ὀγοίῥεγ ῬΒιϊοθλοι 85 

ΡΗΙΠΚΕΜΟΝ. 

17 1{ τῆου σουπξ πιὲ τῃογείογς ἃ 
ΡΑγίπογ, γεσεῖνα ἢ] πὶ 85 γαΎ 561 

ξαϊηθὰ Ὀοῖἢ ἴῃ ἴΠ6 “ἔνι ἀυγίηρ ννίςἢ Π6 ἰ5 ἴο 
ΘΏΪΟΥ ἴδθ ϑβογνίοοβ οὗ ἴῃ6 οἰσυς, πὰ ἰῇ ἢϊ5 
φμαΐμγ. (85. ]οδπη. ΟὨγγϑοβί. ἐπ 4οε.) (Εογ 
1Π6 Ὀτοϊῃογβ γοϊδίϊίοη, 9560 σα ΟὐοΥ. γ. 11:. Οἵ 
ι Ῥεῖ. 11. 17. [6Ἔβϑιι5 δι θὰ 1 ἰπῖο οχἰβίθησθ. 
ἘνοσΥ τἰπὶῈ (ἢ6 ννογά 15 υ5θἀ ἴῃ (γιῖπ, ΟΠ συ 5 
σοπηπιᾶπαἀπιθηΐ ἰ5 σοοορηϊχοὰ ἃπὰ οδεογεοά, 
Μᾳῖῖ. χχῖ. 8.) 

Ἰοοδὶ οὗ 811 20 »ι6, μὲ ῥοαὺυ ΔᾺΝ ΙἸΏΟΣΘ 
ἐο ἐἐε)] Μοτ οΓ᾽ αἰ (μάλιστα) ἴω πιε: ἴδοη, 
ν ἢ ἃ θοϊά οαγηιογον, ΏΟΓΕ (μᾶλλοι», ἐς ΠΊΟΓΘ 
ἴλη πιοβῖ, 1 τπαϊ ννογο ροβϑιθίθ, ἴο ἴῆθο." 

δοὶῥ ἐπ δὲ ἥηὖ, αμά ἐπ δὲ Ζογα Ἴ “ ΕἸο5ἢ " 
ῖ5 ἤοδθ 564 ἴο ᾿πο]υάδ εἰγοιπηδίδηςεβ. οὗ 6χ- 
ἴογηδ)] σοηπάϊοη, σις ἢ 45 σΟΙΠΙΓΥ͂, γάςθ, δπά 
[86 πκ6ὸ. Οπρϑίπηλιβ μδὰ 5οπΊδ γε δίοη5 οὗ τῃ6 
κΚιηὰ ἰο Ῥῃϊδπιοπ, ὁἾη (6 1 ογα "ἢ ψοιυ]ά 
ἱπο]υαάθ [6 νυ οΐθ πὸνν σρῆθσο οὗ ἀϊνίπο {Πξ6 ἴῃ 
Οἢγιδὲ ἱπίο ὑνδιοἢ 6 ἢδά Ὀδθη ἱπίγοάμςρά. 
[φηδίϊ85 (΄ Ἐριϑῖ. δὰ Ττα]]." ΧΙΙ.) 9εδθπὶ5 ἴο 
Ὀϊοηὰ ἃ τοι! πίϑοθηςσο οὗ [ῃ15 νοῦβὸ δηὰ οὗ συ. 2οὸ 
(566 Ααἀάϊεϊοηδὶ Νοίε). 

17. ΤΡ ἐδομ εομπὶ γιό ἐῤενεζογε (85 ἴδοιι 
οογίδιηἶν ἀοϑβῖ) α ῥαγίμογ) ἃ ραγίδκου ἴῃ σοπὶ- 
τοη ἢ πιὸ οἵ ἴδῈ ἰονς οἵ (γί, πῃ [ῃ6 
ςοπηπλμηίοη οὗ Η!5 ΟΠιυτγοῇ. 

γεζείυε ῥδΐὶρη ἂς γπηγπεἶ (προσλαβοῦ)] ΤΪ5 
γννογά ννοι]ὰ ϑθοῖῃ ἴο αν Ὀδθη ἴῃ ἴῃ Αρο- 
5165 πηϊπά βίηςθ υ. 12 (Ἰξ, ἃ5 15 πγοϑῖ ρσγοῦδΌῦϊο, 
τι ἀυὸθ ποῖ ὁσςσιγ ἴπ6γ0). ϑοπλ σοπητηρηϊδίουβ 
(αἴϊεν (σεπ1}}}5} ἴακο ᾿ξ 45 ἃ ρἰσϊυγτόβαιθ ννογά, 
Εχργόβϑινο οὐ {ἴπ6ὸ βοῃογΥ ουὐϊδῖτεῖς θὰ δπὰ 
ἢ ΠΟ ἢ νν6 γαῖϑο ἀπὰς γϑοεῖνθ [Π6 βδιρρ δηΐ 
ογ ἔδ!]θη. “1 πῶ56 πο Πγ ἴο ἴπ6 Ὀγάζθη 
βίδίιιο5. οὔ Κίηρβ ὄϑοᾶρὸ [Π6ῚΓ ῬΌΓδιογα, ἤοὺν 
τπσῇ τότε ἴποθα νὴ ΗὟ ἴο (Π6 οσγοβθ οὗ 
Οἢγίϑε !" (ὗν ὲ αῖσῃε, ποννόνοσγ, {{1ι ΓΘ 50, 
δχρθοῖ 1π6 ρθη. ποῖ ἰῆθ δος.) ΓΠῸ τνοτὰ 
ΓΑΊΠΕΥ πιοᾶηθ ““ἴο ἴ2Κὸ 45 οἠδῖς ἤΈΙρΟγ ΟΥΓὨ 
ραγίηογ, ἴο ἴδκο ἴο οπϑϑοὶ ," 

ας »»εε7] Απὰ ψΠῸ 50 ᾿ἰκεὶγ ἴο δὲ τὸ- 
ςοἰνοὰ νυν Βοποιγ ὈΥ ῬΒΙΠομΟη 845 Ρι]}} 
Αφυΐϊπδ5 συοίεβ, “[,οζ (ὨΥ 800] ἰονὲ ἃ ροοά 
ϑογνδηΐῖ, ἀπὰ ἀοργίνε ἢϊπὶ ποῖ οὗ ἢἷ5. ᾿Ιἰδογῖγ." 
Ἐςο]ι5. νἱ. 2 (' Οοιηπλεμῖ. ἰπ Ν, Ὑ. [0]. 
ΟΟΟΧΙ. 1532)... Αἱ τΠῖ|5 ροϊηῖ. ἴΠ6 τοδάογ 
τηϊξῃΐϊ ὀχροςῖ ἃ ἔδνν ἀθοϊδινο ννογάς ἴο ἔο]]ονν, 
ςοηίδ πίῃς ἃ Ροϊη -ὈΙδηκ ο]αῖπι ἔογ {6 πηδπὰ- 
Πλδϑίοη οὗ Οποβίπλιιϑβ. ΑἹ] ἢδ5 δὰ τ ἴο βυιςἢ 
ἃ ἀδπομοηιοηΐ οὗ ἴδ 5βἴογγ, δηά νγὸ ἅγὲ ἀϊϑᾶρ- 
Ροϊηϊοα δἵ δοίης ἀοίγδιιάθα οὗ [Π6 τεϑ!. δὲ 
ῬΑ} 5 γοδϑοηϑ (ὉΓ ποῖ σοίηρ δυγίῃον ἤᾶνα Ὀθεη 
Θχαπηηθὰ δἱ ἰδρηρίῃ ἴῃ [86 ᾿πιγοάιποτςίοη ἴο ἢ 5 
Ἐρίβιθ. ΙῈ πᾶ Ὀ6 δαάρα τῃλι 5ανθγυ ἰ5 
αἱγίμαίν, τῃ 16 βου αϑῖῖς σοηθο οὗ {Π6 ννογὰ, 
ΔὈΟ]Ιϑμοά ἴῃ δυιςῇ ραβϑᾶροβ οὗ δ1 δὶ] ἃ5 χ (ου. 
Υ]]. 22; Ερῆἢ. ν᾽. 9: (0]. ἵν..9; 1 Τίπ). νἱ. σ᾿. 2: 
Τιΐ, τ. 9. ΝΙΘΠΊΘΥΘΓ ρροϑιίεὶγ δά άβ: “1514. 
Ρε]ιιοῖ. (’ ΕρΙ51.᾽ 1. 142) 611 τ μΕῪ ἴῃ σρίὶ πὶ 
οἵ Οὐυβρε!-ἰραςῆιης οὐ [ὴ6 σοπαϊτίου οὐ ΟἸτι5- 
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18 [Γ Βα μαῖῇ ντγοηρεὰὶ τῃες, οΥ 
ονγεῖῃ ἐῤέε οὐυρῆϊ, ρυς τπδῖ οἡ πλίπα 
Δοςοιηῖ; 

Ι9 1 Ῥαμ] ἢᾶανεὲ νγτῖεη ὲ νὴ 
ΓΑΪΠ6 οννῃ ἢδηά, 1 νν}}]} τερᾷν 1ὲ: 4]- 
δεῖς 1 ἀο ποῖ 81Υ ἴο {πεὲ ον τῆου 

(ἰΔη 5ἰανθϑ. ΕῸγ δὲ νντοΐθ ἴο οὔς [σοπῚ ννῆοϑο 
δίανθ ῃδά ἰδίκθῃ ϑῃθ του ἢ ἢὶπὶ ἴῃ ἴογγουῦ οὗ ἢ15 
Ἰηαϑίου 5 γαῖ. [Ιϑἰάογε ὄχργεββεα ἢ15 δοίο- 
ΠΙβῃπιθηΐ (Πδὶ (Π6 τᾶ σα] οἱ ΠΙπ 56} ἰτοἢ 5 
βίανθ, δάάϊίηξ, “1 σἂπ βοδγοοὶγ βιρροϑε ἴΠδὲ [6 
Ομπδίίδη [τῸὴ ὰ5 ἃ δἰανθ, ϑδϑοίηρ παῖ ἢ6 
Κῆονν5. (6 ρύᾶσθ νηοῦ πὰ5 πιδάθ 411] πιθη 
ἔγϑο." (Νιοπιέγεγ, " Οοπηπιοηΐξ. Η δῖ. Ογδπ. 
Ρ- 17.) 

18. ΖΡ δὲ δαὶ «υγορπρσεαῖ ἐδεε, οἵ᾽ ο«υεί ὁ ἐῤεξ 
οἠσῥ) ΤΎὍΠθ ἔογπι ΟἿΪΥ ἴῃ (ἢ]5 βεηΐθησε. 15 
Πγροϊδεῖοαὶ. ὙΠ δοῦ. ()δίκησεν), ΟἸ]οννοὰ 
Ὀγ ἴδε ᾿πιρ. (ἐλλόγα), γεα ίγ ξῖνο5 ὼρ 41} ἀουδῖ 
ὈρΡοη {Πῃ6 ιοδίίοη. ὙΠῸ σα56 15 ρυΐ 85 ΟΠ6 
ΜΉ ἢ ἰ5 υξοϊ αἱ ΕἸΥ ὑπημοϑιϊοπαῦϊθ. (ΜΝ ΊποΥ, 
“Οτ. Οτ᾿’ Ῥατί 111. ὃ ΧἸ]. Ρ. 304---2ο8.) Νο 
ἀοιυῦὺι Οποβίπιις τοῦ θά ἢϊ5 πιαϑῖοῦ πο ἢ6 
ΓΔΏ ἈΝΆΥ. ὉΠ εοησεέφμόπος οὗ 115 15. ἃ ἀθδῖ 
δὲ ριοβοηξ ὑηραϊά, Ης ψτοηροά ΡὨιοπιοη 
Οηςο ἔοτ 411, δηὰ σοῃβοη θητ])Υ ἰ5 ἴῃ ἀθῦῖ. “1 
ἢδ ἢᾶ5 σἴοϊθη-- -ἂβ ἢδ ἢδ5 ἀοπε---ηὰ 50 ἰβ ἴἢ 
ἄορι. Εοὸγ {πὸ ϑυθί]ς ἀε] σαν οὗ δὲ Ῥαιυ]ς 
τθβοῖοτγῖς ἴῃ ἀνοϊάϊηρ ἴῃὴ6 ννογὰ σζοεμ, 566 ποῖδ 
Οη ν. τς. ΕἸΙΡμΐ δηὰ {πεῖς ννογα ᾿πϑι πο νον 
ϑϑοςίαῖοα ἴῃ ἴδὸ πιϊπάς οὗ Ἀοπιᾶπθ 45 ἴἢ6 
κΚιπάγοα οβδησθβ οὗ ϑἴδνθεβ. [ῖπ ἴῃ Οοάθδ οὗ 
Τιιδειπίδη {πὸ " ΤΊϊ. ἀὁ δοῦνὶ5 ΕἸ ΡΝ }5᾽ [0]- 
ἴονν5 1ῃαϊ ““1)ε Ευτίο." ὙΠ6 νναγγδηΐ νυν τ ἢ [6 
δίανθ ννᾶβ “" ΠΙΓοΠῚ ΠΟῚ 6556, διρινὰπὶ Ποη 
6556.) (Ἴξ τὸ ᾿1π65 
Α ροάϊδιι5 ἀϊά!ςσεγο τπηᾶπι1ι5 Ῥοσσαγο Ῥσγοΐογυς. 
Νὴ τηϊγοῦ διγοπὶ 411} ἔαρίτίνιι5 ογαῖ 

[τ νν}}} ΡῈ οὐβογυθὰ [δὲ 51 Ῥᾳι}}5 6 δ ίηρ ννᾶ5 
Ὡοῖ 5061 4]}15ῖϊ]ςσ. Νοῖ ργινδῖθ ργοροτγ, Ὀαΐ [6 
αὐϑίγδοςοη οὗ τἴ, νν45 {Π6 ΕΠ ἴῃ ἢ15 δϑιπιδίϊοη, 
μὶ ἐδαὶ ον γμὲμι αεεουσιὶ (ἐλλόγα---50 ΤΊΞΟΝ. 

δηὰ [ἰρδιοοί---οΥ ἐλλύγει}}) ΤΠδ ννογά ἰ5 γάγθ. 
[15 ΟἹΪΥ υϑοὰ ἴννῖςΘ ἴθ (ῃἢ6 Νὸνν Τοβίαπηθηΐ ; 
Οησθ ἤρῖθ, δηὰ ἀραὶη ἴῃ οπι. ν᾿ 12 οὗ 1ἢῃ6 
ἱπιριιζαζίοη οὗ σ'η. [πἴίο {πὸ εἴγοῖὶο οὗ Ηθογα- 
ἰϑσῖῖς Οσροκ 1 σοπΊθβθ ΟἾΪΥ 1 " ᾿ϑαϊοσ, ϑ)οπη." 
τό, “ Ἀδοκοη ποῖ (οὐκ ἐλλόγεσον) ΜῊ (ἢ6 
ΒΙΏΠΟΙ ὑπῖο ἀοοίγιςστοη," (οηπριάοσγιηρ [86 
ΓΆτοΠΘΘς οὗ ἴῃς ννοτά, ἀηὰ (Π6 ρϑοιΠ|ᾶγ ἀρρ]1οἃ- 
τίοῃ οὗὨ 1ἴ, σδῃ ἴπῃ6 Αροβϑῖϊθ Ὀ6 ροϊπίίηρ ἴο δη 
πη δίοη οὗ ἴπ6 σγολῖ ὡρρηιρμίαϊοη 914 Ἠὸ 
(ΟΟΚ Οἷἱζ ἸΠΗΓΉ 165 δηά Ὀδγδ ΟἿΓ 5 γῖρεβ, [Π6 
ΑΡοβί]θ τη ἴκὸ τηάπηοῦ ριιῖ5. ΠΙπΊ56 1} ἔοι Οπο- 
βίπιι5, δηὰ ρ᾽θάροβ ΒΙΓΊ56 ΙΕ ἴῸΓ ἢϊ5 ἀθθί.᾽" 
(5. Ηἰοτγοη. νι. ός1.) δι ομηοπ ννου]Ἱὰ τὸ- 
σοῖνο ἃ πηαρη ἤσθηΐϊ ΓοσοΙήρΘη56---ὉΓ ἃ ΓαρΊ ἶνὸ 
βίανθ, ἃ Ὀγοῖποῦ ἴου ὀνοῦ ; ἔοῦ [Π6 ΠΊΟΠΘΥ δ 
Ἰοϑί, ἂπ Αροϑβίϊθ ἃ5 89 ἀθυϊοσ. 

19. Ι ῬΔῺ] ανθ Ὑσγιῦνθη ΨΊ10Ὲ 118 

ΟὟΣ δηᾶ, 1 Μ11 ΣΘΡΑΥῚ]} δῖ δὶ] πιαν 

ΡΗΙΠΙΕΜΟΝ. [ν. 1:8---2:1. 

οὐναβῖ τπηῖο πιὸ ὄνοη της οὐνη 56] 
θε51: 468. 

20 δε. Ὀγοίδογ, ἰδεῖ τῆ ἢᾶνε ἴον 
οὔ Πα ἴπ ἴῃς [μογά: γείγεβἢ τὰν δοννεῖβ 
1π τῆς [,οτά. 

21 Ηανίηρ ςοπβάεηςς ἴῃ τῇγΥ οδε- 

ἢδνθ ννυΠτίθη ἴΠπΠ6 ννῃο]6 οὗὨ (ἢ5 Ἰεϊζοσγ νν ἢ ἢ]5 
ΟΥ̓ δαπά, σοΟΠΙΓΑΤΥ ἴο δὶ υδι14] ργδςῖϊοθ 
(8. Ηἰεγοη. μέ “μῤγα)ὴ. ναὶ ἃ ρτϑεῖοιιϑ 
ΤΕ]Ιο, ἴῃ παῖ σϑ56, ἔογ μι Ἰοῆοη ἀπὲ ἢ]5 
ἴαγαγ  Βυῖ 1ἴ ΠΙΔΥ 4|50 ὃ6 (1) ἴῃαϊ δι Ρδι}}5 
δΔυϊορταρῃ Ὀερὶπα ἢ [86 πτογάς (υ. 19) ἐγὼ 
Παῦλος, ἃπὰ οηἀς5 ψΨΠῊ ἐγὼ ἀποτίσω, νν ΙΓ ἢ 
ννΟυ ἃ ἔογπι ἃ ἰθξαὶ Ὀοπά (πε ἔγραψα, Θρ᾿Ξῖο- 
Ϊάγν ἴῃ ῥγίπειρίθ, ννᾶ8 υϑοὰ ἴῃ ϑἰβηῃδῖιγεβ ἴο 
Ὀοπά5); οὗ (2) ἰξ πιᾶὺ Ὄχίεπά ἴο ἴῃθ οεἴοϑδο οὗ 
Ὁ. 20. “ῬΔι] 5πδίομοὰ ἴΠδ ρθη, δπὰ ἴο ρῖνε 
ἢ5 Ἰοῖίοσ (6 νδὶυθ οὗ ἃ γοᾶὶ Ὀοπά, δά ἀεὰ {τῇ 
αὔδα: στ. 1ο, 10 (Κοηδη, “1. Απιεοητϑί, 
Ῥ. 97). 

ἐρομ οαυεῖῖ μπίο νη ουεη ἐῤίπο οαυη «οἰ 
δες. ὝΠΟ Μογὰ οτυενΐ δεείάε (προσοφείλειςν 
Ροϊηϊβ ὕδοῖκ ἴο “ἢ οννϑίῃ " (νυ. 18). “1 Βα 
ΟνΘ5, ἃ5 ἢθ ἄοσδϑ, 1 νυ} } ρᾷᾶν 1. Ηθγε 5. ΤΥ 
Ὀοηὰ 5ρηθά---ηοῖ ἴο 54Υ [δὶ ννβαΐδνεσ Οηθ5):- 
ΠΊ115 ΟΥν 65 ΥΟῸ, Υγου ΟΥ̓ Γγ6 ἃ5 ηυςἢ. Υ65! δηά 
ἰηΐο ἴΠ6 Ὀάγχαη γοῖ ΟἾΘ πΠΊ6 ὙΌΣ ΝΟΓΥ {πΠ|6 
561}, γουγ πον Πρ, γουτ Ὀετεν δηὰ τεηοννοὰ πᾶ- 
ἴυτε."------ ΤΏδ56 νογβοβ ἅΣῈ ποῖ ἴο Ὀδ ἰερδ}}ν 
ἀϊβϑθοςίθά. ὙΠΟῪ ἅγὸ νυγ θη ἴῃ ἃ 5ρ|ΓΠῸ νυ Ὡς ἢ 
Ὧδ5 αἴ οἡς6 ραΐποβ πὰ Ἔνθῃ οἰοβδηΐ νυ. [}{- 
ἴεγρ. πρϊ παν ἀϊβρεηϑεά ἡ ἢ Ἰοηρ ἀϊ5- 
αἰιϑϑίοηβ, ἐουπάδα ὑροη τῆς εἰν] ἰᾶνν, Ἔχ πηϊ- 
Ὠἰηρ ννπεῖπου (86 τνογάβ ἀγὸ ἴο 6 υπαοτβίοοά 
οὔ μαάεγμεείο, ΟΥἩἨ ἐαχῤγονιίσσίο, ΟΥἨ τοπ  ἐἐείεσι. 
ΗΣς υ68, 85 1ἔ ἴῃ ϑβρυγίίνε πηοοά, 56 ΠΟιι5 ἴθυτη 5 
οὗ ἶανν, ἀπά ρἱεάρος Πιπηβο]  ΌὈΥ 5 εἰσπαίμγε 
85 1 ἴο ἃ Ὀοπά." (Νίοπιογογ, " Οοτητη. Ηϊϑβί. 
Οτ᾽ ρ. 17γ.) ΓΕᾺΪ] ἱπέογπιδίίοη οἡ ἴπὸ ἰεκαὶ 
ιροίοῃβ πηθπτὶοπηρα ἴῃ [ἢ]15 ποῖθ νγ}}} Ὀὸ ἑουπά 
ἴῃ [ῃ6 σογηπιθηίατυ οὗ δεῖρῖο Οθπι 15. 

20. 7εα (ναὶ) [πἰτοάιυοίηρ δὴ αἤεςιοπ- 
δῖθ ἀρρεδὶ, κα οὖῦγ 4} (Οἱ. ΡΒ]. ἵν. 3. 
1 Το εππρῃδίϊς 7 Βεγα ἀρᾷϊη 5ῆδν5 Ποῦ 

σου Ρ]οίοΥ Πα ἰάθη ῆθ5. ὨἸπΊ5ο} ἢ νἢ Οποει- 
Τη15. 

ἸΔΔΥ 1 ὮΔΥΘ ῬΤΟΖΙῦ οὐ δέος (σου ὀναίμην)) 
Ἦδτ 511} ρίδυβ ἅροὴ ἴπ6 ννογὰ Οποβίπιιβ. ΤΊῸ 
γΟΓῸ ἴο "ὁ αν ῥτόβι ᾽" ννᾶ5 σογίδιη} τσοὶ νι ἢ 
ἃ ϑρθοῖδὶ γτοίθγθηςα ἴο ωγεηὴς Ὀοηρ ΠοΙροὰ 
ὉΥ {πλεῖν εὐἠάγεπ. “ΜΥ Τδ]ὰ ! γοι σλη ἀοὸ 
ΒΟΠΊΟΙΠΙΩΡ ἔργ π6. [ὴὁο 1{.᾿" 

γεζγεῖ μῖν Ἀθϑαχῦὺ ἰπὰ ΟὨσ16}}] δα δᾶνὸ 
ἤθτγο ἃ ὑτοοῦ οὗ ἴδε πους] σατο νυ ἢ νυν Πις ἢ 
51 Ῥδὺ] ι;5ὲ5 ννογάβ. Ηθ δὰ διά παῖ “" {᾿ὸ 
μοατίβ οὔ 16 ϑαϊηΐϊβ ἃὺὸ σοίγοσῃεἃἁ Ὁ ἴδθὸ, 
Ὀτοῖμογ "ἡ (ν. 7). Ηδξ πον δεθπὶ5 ἴο ροϊηϊ 
Ὀδοῖκ, δηὰ βᾶῦ, “ ΥΠαῖ γοὺ ἢν ἄοπε ἴωυγ 
Οἴποῦϑ, ἀὸ ἔογ πὸ. Υυύοιι ἢδλνε γε γοϑῃθα οἴ ποῦ 
Ὠραγίβ, γοίγοβῃ ΠΉΠ6.᾽ 

21. Ηαυὶηρ εοηβάσπορ ἱπ 17 οὐεάιοης) 



ν. 22. 

ἀΐδηςε 1 ντοῖθ ὑπο {ἢεε, Κηονηρ 
τῆδῖ τῃοιι νψν 1} 450 ἀο πιογα τῆδη 1 88γ. 

22 Βυῖ ννίῃ8] ργέραγε πὲ αἷδοὸ ἃ 

ἼΠοϑὲ ΨΠηοῸ {ΠΙΠΚ ἃ ΠροοσσϑασΥ Πογὸ ἴο ἀροΐο- 
δῖ5θ ἔογ ἴῆ6 σοιηπηδπάϊηρ ἴοπς ψνῆϊοἢ δῖ δὶ] 
ἈΠ4 ΕΘ. ἸΟΠΔΌΪΥ 0565 (ΝΙΘΠΊΘΥοΓ, ἐπ ἰος., Κορρ, 
“δὰ Ἀοχλ.᾽ 1. 5), πᾶνθ ϑοάγοοὶν σοηϑιάογοα 5: ἢ 
Ρᾶβϑαρθβ ἃ5 1 ὙΠ|655. ἵν. 2; Ρμίίειη. ν. 8 (566 
ποΐθ5). ὙΠῸ Αροβίϊοβ ννοῦε ποῖ νυηπῖηρ ἀδ- 
πλᾶροριοθ: (ΠΟΥ ψοῖῈ οΟβῆςΙαὶ Γυ]ογ5. οὗ (86 
Ομυγοὴ (566 ἴπ6 “Ἰαγηρ ΟΥἨ ΠιοποΥ δἵ ἴῃς 
ΑΡοβι οϑ᾽ ἴδοι," Αοἴϑβ ἵν. 32). ὙὍ8ὲ Ἄσοπδίγυοσ- 
[ἴοη (πεποιθώς, ἢ ἐσίυε οὗ ἴπε ἔπη σοη- 
Βάεά ἴῃ; νἱζ. "ΤῊ οὈδάϊεηςθ ᾽), ἔουπα ἴῃ ἃ 
ἔονν ρίδοοϑ οὔ {πὸ ΧΧ.. (2 Κ' χνιῖ. 2ο; Ῥγον. 
χιν. 16; [58]. ΧΧΥἹ]. 17}, 15 'ῃ οἰαβϑῖςαὶ Οτεοῖκ 
ἸΟΡΊΪΥ ροεέῖς. 

1 ψυῖῦθ ὠπίο ἐῤέε] ἘΡΙϑι οἰ ΑΥΎ δοσίϑῖ. 
ΚΠΟΥΙΣΡ ὑπμαῦ θν08 ὈθΘγοπὰ ψΏδὺ 1 

ΒΥ ὕποι Ὑψ1ΠΡ ἀο (καὶ ὑπὲρ ὁ λέγω))] Ν Βδῖ 
ννᾺ5 16 δοπηθῖπιηρ ὙὙΠΙΟΏ ΑΥ̓͂ οΟὐϑιάθ οὗ, Ὀ6- 
γοηὰ ἀπά ονεῦ, ἴἢ6 νάθ τάηρο οὗ 41} νυ ϊςῇ 
δι Ῥδὺ] διδὰ οεἰαϊηγοά---ογρίνθηθθς οὗ ἴνο 
δτολὶ οἤξηςσοβ οἡ ἴπ6 ραᾳαγ οἵ Οποβίπιυ5, ἀ6]6- 
[οη οὗ ἢ15 ἄδθῦι, ἢϊ5 ὀχα]ατῖίοη πὰ πη ῦθ- 
πιοηΐ ἱπίο 4 ὑὈγοίμβεῦὶ ὙΠΕΙΘ ὑνεσα ονεῖς- 
ΠΟΙ πληρ τθᾶθο5 ᾿νγ 81 Ῥδμὺ] ϑ5ῃου]ὰ ποῖ 
ἀοπιαηὰ {Π6 πηδηι πη ϑϑιοη οὗ Οποϑίπλι5. ὍὙΠὲ 
αν ψου]ὰ ἴλι15 μᾶνο θθθὴ ἑογοθὰ ὃγ 81 ῥα} 5 
Δοίοη ἱπῖο ἃ ροϑβιξοῃ ἴῃ νη ϊοἢ ἢ6 νου] ἢδνο 
ἀογινθα δὴ δποπῖοι 5 βαὶη ἔγοπΊ ρύοβϑ ὑτοηρ- 
ἀοϊηρ. μη δπιοη, Ὀεβϑιάεθϑ, ννουϊά πᾶν Ὀδθη ἃ 
ῬΟΟΙΠΙΑΤΥ ἰοβοῦ ποι ἃ ἤθε δηα ΠοαγΓΥ σοη- 
βθιῖ. Υδξ [ποτ ἢδ5 Ὀθθη ἃ ΝΟΓῪ ϑΈΠΟΓΔ] ἔθ] ν᾽ 
τῃαΐ (πὸ ννογὰ όεγιν 8115 81: Ῥ}}}}5 οαγῖ, ἤδηρϑ 
ΡΟ ἢΪ5 11ρ5 {που υπιξίογοα, δηὰ ΠΟΥΘΓΒ 
ΟΥ̓ΣΓ ἢϊ5 Ῥϑὴ Τπουρῇ ἀπννχιτῖοιι, ("ἢ Ῥ Δ] 566 ΠῚ5 
[ΔΟἸῪ ἴο ἀεϑῖτο βοιπθίδιηρς οὗ ἴἢ6 Κιηά τῸΠπὶ 
Ῥῃημῇόπιοθ. Ὑῃ6 σἀρινγ οὗ Ῥδὺὶ ννᾶ5 (6 
ΤΑΔΠ 155] 00 οὗ Ὁ 65] Π}γ115.᾿ ὅ5ςῖρ. Οϑημ!]. ἐπ 
ἴος. “11 5 ργοῦδδῦϊς {παῖ ἴῇ6 ννογάὰβ "σύες 
δεγονηαἶ «υραξ 1 “«Ὧγ᾽ ΥΛΔΥῪ σοηΐδ!η 8η δἰ ιιϑίοη ἴὸ 
ἃ εἴδηῖ οὗ ΠΟΥ ἴο πὸ 5|ανθ. Ῥοσῆδρβ αἷϑοὸ 
ΠΟΥ ΠΊΔΥ ΠΙΟΘΟΒΙΥ τγοΐδτ ἴο ΟἾΠΟΥ πηδίζουϑ, 
50 ἢ 45 ΡΟΚϑΙΟΙΥ ϑεπάϊηρ Οπεβίπηι5 Ὀδοκ ἴο 
Κοπλθ." ΝΙΕΊογογ, “ Οομηπιεηΐῖ, Ηἰδι. Οτ." 
Ρ. 20.) 

42. ΜΒ ζΌΤΣΌΒΘΣ, ΟΥ 8160 (ἅμα δὲ)] 
ὝΠΙ|5 δάνογῦ ΟΥΒΊΠΑΠΥ ΠΊΘΔη5 5 ΠΊΡῚΥ ὁ ΠΟη- 
Ἰυποιίοη." Ηδὀ ςοπ)]οΐϊπϑ ἀπά σου ρ]65 [Π15 ἢ 
ἢϊ5. ΟἴΠοΥ τϑαιιθοῖβ (5ε6 Ποπα]άβοῃ, "Οὐ. Οτ. 
Εἰν»ιοίοσγ, Ὁ. ςο). 

ὯΘ ΡΙΘΡΑΣΙπΒ πιὸ 4 ἰράσίης (ἑτοίμαζέ 
μοι ξενίαν). ὙὉΠ6 ννογά (ξενία) ἴῃ οἰ ϑβϑίςδὶ 
Οτροῖκς αἰννγ5 5:51 ῆ65. "Ἢ Ποβρι δ  γ,᾽) οὐ “1Π6 
Γοϊδιίοη οὗ σιυοϑῖ-ἔδηα," οὐ "τῆς ροβιοπ οὗ 
ἃ ἴογοίσποι." ΒΥ « ἰγδηβέογοηςσθ ἴο ΡῈ ἔουπά 
τῇ Οἴδοῦ Ἰαπριαρος (εχ. δουρἑεμηε ἴῃ 1,41π}, 1 
οἄπια ἴο Ὅ6 Δρρ]ιοα ἴο υάλγίογθ, οἴ Ποὺ ἴῃ δῃ 
ἴῃ ΟΥ̓ ἃ ργίναϊθ ἤουϑε. ἴη πὸ Νὲνν Τ εβίδ- 
Ἰπθηΐ ἴὰ ΟΟΟΌΓΒ ΟἸΥ ἤογὸ δηά ἰῃ Ας5 ΧΧΥΠ. 

ΡΗΙΓΕΜΟΝ. 

Ἰοάσίπρ: ἴογ 1 τγυβὲ τῆλῖ τὨγουρῇ 
γόουγ ῥγάγεῖβ 1 5}4}1] Ὀ6. ρίνεῃ ὑπο 
γοιυι. 

23, ΜΏΡΙΟ [5 56η56 15 αεἰοιτηιπεὰ ὈΥ (ἢ 
ἐς ιγρὰ Ὠοιι56 ̓  οὗ ν. 2.ο. δένεγαὶ ροϊηΐβ 
ὙΟΓΠΥ οὗ ποῖϊςε ποῖα οσσυγ. (1) [{ 8. Ῥδι}5 
ἀϊγοσοῃ μογθ ἄγοϑα ΠἸῸΠῚ ἃ ΓΘΔ] ΔηχιεῖΥ προ 
[6 δα )οςεῖ οὗ ἴῃ ““Ἰοάριης " 1561, ννὸ 58ῃ4}} 
ποῖ Ὀ6 ᾿ἰκοὶνῪ ἴο ϑυρροβο ὑδαὶ μὲ τοαυϊγοά 
τὰ ἢ σοπιέογξ ΟΥ̓ ριοραγδίΐοη ἔργ Δῃ διηρὶθ 
τοί. Τῆς ἰοαξίηρβ, ἃ5 [Θγοπὶθ ΠΔΡΡΙΪΥ͂ 
54 γ75, “ΨΟΓΟ ίοσ ἴπ6 “ῥουεἐε ταῖμοσ ἴδῃ ἔῸΓ 
Ῥαω." «ἨΗδΦδ δηιςοϊραϊοθὰ ἃ Ἰἰαγρὸ σοησοιγβ 
οἵ ποᾶῖοῖβ. ὍΤδ15 νου] Ἰηνοῖνε ἃ οζμδιϊοῃ 
ςοηνοηίδηΐϊ οὗ δοοδϑ5 : ἰᾶγρο δηοι σῇ ἴο ποϊ]ὰ ἃ 
ὨΌΠΊΌΘΥ οΟὗὨἨ ΡΘΟΡΪΘ : ἴῃ ἃ Ἰοςδιῖγ οὗ σοοὰ σχὸ- 
Ρογῖ, απά υπαϊδίιγοοά ΌὈΥ 4 ἱγου δ θϑοπιὸ πο ψἢ- 
Ὀουτποοά." ΤΘγοπῖὸ ξαγί ΒΟΥ τεΐεις ἴο Αοῖς 
ΧΧΥΠΙ. 23---30 ἃ5 ἃ σᾶ56 [η ροϊπΐξ, 1]πιϑίγατίης 
δὲ Ρδ0}}5 ΠαΌΪζ ἴῃ ϑιιςῇ πιδίϊοτθ.Ό “1 οδη 
δαγάϊν (ὨϊηΚ (μαῖ 1 ννᾶβ ἃ 51|8}} ἤοιιδ6 ννῇεγθ 
σγοννάβ οὔ [θνν8 σα ἴο ἢἰπιὶ σοηϑίδητ]ν ᾽" 
(5. Ηἰἴετοη. νι. 632). (2) δ1 Ῥδὺ] μδὰ ενὶ- 
ἀθηῖ]νγ σδαηροὰ ΠῚ5 ρδη5 δίηςθ τ ηρ ΒΟπΊ. 
ΧΥ. 24-28. ΔΝ Ι (δ6 νόῦθο πονν Ὀδέίογο α5 
σογηραᾶτο ῬῊ]). 11. 24. (2) ἈΠοίοτγισα! γ, 1Π15 
τοαιοϑὲ ννου]Ἱὰ 161} ἀουὈ]Υ : (4) “᾿ ῬΥορᾶγθ πὴθ 
ἃ ἸοάξἼηΡ, ΟΥ ἌΓΓΑΠ ΒΘ ΟΥ τὴδ δῖ δὴ πη." Νᾶγ, 
ΘΌΓΟΪΥ ἢθ 1} Ὀ6 ἴπΠ6 Ποπουγοά δηα Ὀοϊονοα 
δυῤδῖ οὗ Ῥμιηοοη δηὰ Αρρῆϊά. ΨΜΠ]| ποῖ 
Οποβίπηιβ Ὀ6 πετο  Απάὰ ἴῃ ψνηδί ροβίτίοῃ Κ 
ΤῸ 15 ἐαυϊναίοηϊ ἴο Ῥεβεθομίηρ (ποῖ ποῖ ἴο 
ἀοἶαγ 45 τεραγάθα Οπεβίπηϑ; Ὀαυΐ, Κπονηρ 
ταὶ {πὸ Αροβίϊο ννουἹά σεΐυγη, ἴο μοὶ χά οὗ 
ΟΥΘΓΥ γὙΑηκΚΙη; τοςο]]θοίίοη οὗ Ἰπ]υγγ. Εοτ 
δτολῖ ννου]ὰ 6 [πε ἴονε δὰ δυιϊμουιγ οὗ ῥα 
ὈΓόοθυῖ ἢ ἴΠαπι, οὗ Ῥδὰΐ δῇεσγ 1Π6 πιοπίίοη 
οὗ ἢϊ5 οἱά ἂρὲ δῃὰ Ἵβαὶῃ5 " ἰς ]οάπη. Ομ τγς- 
βοβί. " ἔριϑί. δὰ Ῥῃ]Π]οπλ.᾽ Ηοπη]. 111.) (ὦ) 
σὲ δὰ] νντοΐίθ ἴο ἃ ἔγιιδ δηά ἀθνοίεα ἐποηά. 
ἼῊΙ5 ϑπλρὶθ ἀϊγθοϊίοη ννου]ὰ δχεῖῖε ῥοῤς ἀπά 
7ογ, ἴὴ6 ρᾳϑϑίοῃϑ νυ ἢ ἢ Ὀογοπὰ 4]] οἴποῦθ πηδκθὸ 
{ῃ6 Ὠυπιδη Ποαγῖ ΠΑ] ἴο γϑίιϑθ δηγίμης ἴο 
ἴΠποϑ6 νῆοτ ἃ Ἰἰονεὲβ (8εὲ6 Βδιογ, “ ἈΒεῖίοσ, 
Ῥδυ].᾽ 1. 240). ᾿ 

Ϊ ὯΟΡ6] ἩΗορο, ἴπ οἷά Επρ 5ῃ, οἴδη ὃχ- 
οἰ ιϑίνεῖΥ πλθᾶη5 σωῤῥοιἑοη, ἐχῤεεία μον ("1 
ΠορΡΘ δὲ νν0}} Ὀς ἀδά." Ομδιςοῦ). Ὑὴε Οτθοκ 
νοῦ (ἐλπίζω) ἱπο]ιάθ5. Ὀοΐ᾿ δορε (1π Οὐἱγ ρζο- 
56 ηΐ 56η5:) δηά ἐχρεεαϊίον. [ἢ οἰα5ϑῖςα] Οσθοκ 
1: 15 ἐχρεείαζοη πιοτὸ ἤδη δοῤο. [Ιπ {πὸ Νονν 
Τεκίαπιθηΐ, 85 ὮΈΓο, [Ἐ 15 δοβε Γαῖμοῦ (ἢδη ἐχ- 
2εειατίοη. 

ἐδγοισ γοόμῦ ῥγαγεγε 1 “ῥα! ὁ σταπιοὰᾶ 
μπΐο γομῇ δῖ Ῥϑι] Ὀαϊονθὰ {παὶ ργάυθγ ννᾶ8 
ἐ»ιρείγαιε ἃ5 νΥ6]} ἃ5. Ἄριοίοηαί---ἰαῖ ἃ ῃδὰ 
ΔῊ οὐ έξίϊυς ἃ5. ΝΥ6}] ἃ5 σ“μόϊεοδυς οἴεςί, Ἠδ 
Ἰοοκοάά Ὡροὴ ΠΟΤ ῬΓΑΥΘΓΘ 45 8Π ἰηϑίγυπηθηΐ 
Ὀγ ψΠΙΟῊ Π15 ἀθ]νεγαησο τ ἢ ἴακα ρας (διὰ 
τῶν προσευχῶν ὑμῶν). “ΜΔΠΥ 4 ὈτΟΙΠΘΓ 15 
βανθὰ ὈΥ͂ ἃ ὈγΟΙΠΟΓ 5 ργάγοσ. Βυῖΐϊ δ “ρους 
᾽5. σγδηίθα ἴο ἴθ ὠρωγοδὴς ρτάγθῖβ, ἕογ ἴῃς ροοὰ 
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22 ἼΓΠεγα βαἰιῖε τες Ἐρδρῆγδβ. 
ΤΥ ἔα] ]ονν ργίβοπεγ ἰπ ΟΝ γίδῖ Τξε; 

24 Μάδχοιιβ, Ατίβζδγομιιβ, ᾿εηλδϑ8. 
Γὰσλ5, ΠΥ ἐδ]]ονν Δθουγεῖβ. 

οὗ οἴδεῖβ (5ο δὲ Ῥεοΐεγ, Αςῖβ χίϊ. ς----  ς). Απηά 
Π|5 σῇ 15 ποῖ 50 πιυσῆ ἔογ (6 Αροβίϊθ 
ΠΙΠΊΘΕΙΓ 85 ἴοσγ ἴποθο ἴο Ψῇοπιὶ 6 8 5θηῖ." 
(5. Ηἰετγοη. μέ σμργα.) ΟΕ Ηδφῦγ. χα. χ8, 19. 

ἔΕταπὺὶθά (χαρισθήσομαι)) φίνεμ 85 ἃ πιοϑβῖ 
ξτδεῖοι5 βΡΊΕ οἵ Οοά. 

23,24. Ἐογ [ἴδ παπΊο5 πηοητ οηδα ἤοτο, 966 
Ἐραρῆγαβ, (ΟἹ. ἵν. 12 (Βρ {ιρμιοοῖ, "ΟἸο55. 
δηα Ρ.}}}.᾽ Ρ. 29). Αὐβίδγομυβ δὰ Μαῖκ οὗ 
ἴπ6 οἰγοιπιοϊδίοῃ ((0]. ἵν. 10), οπιδ5 δηά 
1κο, (ὐόπΉ} 5 (Ὁ 0]. ἵν. 14). ΑἹ] ἴθ56 ννεσα 
νγ6}} Κπόννηῃ ἴο Ρῃϊοιοη. 6815 [υδῖυϑ5 ((ο]. 
ἵν. 11) ἰ5. ποῖ πιθηϊϊοπεά. Μασγκ ἂδπὰ [,κὸ 
βδῖῃ ἄρρεέᾶγ τοφεῖῃοσ 80 ἰῃ 2 Τίπι. ἱν. το, 

ΡΗΠΙΕΜΟΝ. [ν. 23----25. 

25 ΤΠ ργᾶςα οὗ οἱὖγ [ογά εϑβ03 
ΟἸὨγίβε δφ νντἢ γοὺγ 8ρίγις. Απιεη. 

«{ Υντιεη ἰγοαὶ Ἐοπὶς ἴο ΡἈ]δοΣ, Ὁ 
Οποϑιπη5 ἃ ϑογνδηῖ.Ὶ 

11 (οἴ. (ΟἹ. ἱν. το---14). ΟΥ̓ ἴΠε6 ροβιίοῃ οὗ 
1ἃ,ὐκος πάπὶς, ΟΠ τγγϑοβίοπι 404! ΠΕῪ σάγ5, "(86 
ἰασῖ ἰ5 τπδάς ἢἤγϑι." ϑγοπὶὸ δα 5, "" νγῆοϑε 
Ὀοοκ, 45 οἴῃ 85 ἰΐ 15 γοδὰ ἴῃ ἴὴῆ6 Οδαγοῇόθ5, 
50 οἴῃ ἢ[5 πηθα!οῖπθ σϑαβεῖῃ ποῖ." ΓΘ σοη- 
{ταδὶ Ὀοΐννθοη Μίαγκ δηὰ [οπηᾶς 15 δι ΠΙΚίηξ. 
866 Βρ Μνογάσννυτίῃ 5 δάπηϊγαῦ]α ποῖθ. 

5. ΤδῪὲε σγαζε οΥ οὗν 1ογά ὕει Οὐγὶεὶ δὲ 
«αυἱὁ γον “ρίγ!} 866 ἴῃ ἀορπιαῖϊς Ὀεαπηρ 
οὗ ργάγεογ ἴο Οῃγίϑὶ, [πἰτοάυςζίοπ ἴο ἘΓρ[5:16 
ἴο Τοβϑδοηῖδηθ. “ὁ 7Όμγ 5ριΓϊ," ποῖ “ἐδ 
βρι πὶ." Ηδ Ἰμπο]υ 68 411} πγοητοποά ἴῃ νύ. 1, 
,. “ΟὍτδοο ἴῃ ἴδε ϑριπΐ ϑρίγιζιι4}1χε5 ἴῃε 
νυ Ποἷθ πδῃ ᾽ (85. [εγοπλο). 

ΑὈΘΒΘΙΤΊΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘΒ οἡ σῦν. 2, 9, 15, τό. 

Ω. 9 ΟἸΌΓΣΟΙΒ ὙΔ1Ο0Ὼ 16 15 ὑδν 
ΒουΒ06. Τ 5 5θοπὴ5 ἴο Ὀ6 ἃ βίϊηρ ρῥίδςθ ἔογ 
50Πὴ6 ΔΙΓΓΠΟΙ σοηδιἀογαίίοη οὗ ἃ ϑυθδ)οςὶ 7.5. 
ἱπαϊοαίοά αἱ (ΟἹ. ἵν. τό. [ἴ 15 βϑοπιοῖ!πλθθ 8ἃ5- 
βογίοα τπαῖ ἴῃ6 ννογτὰ ὥδωγορ 15. ποννἤογο ἃρ- 
Ὀ] ρα ἴο ἃ πηδίθγιαὶ λ τὶς ἰὴ {π6 Νὸνν Τ δὁβίπιθηΐ, 
ἀηὰ τῃαῖ {πεῖ 15 πὸ ἱπάϊςσαιίοη οὗ ἃ ϑροοῖϊδὶ 
Ρίδοθ δοξῖ ἀραγί ἔογ ΨΌΣΒΠΙΡ ἴῃ ἴπ6 ϑδογοὰ 
νοΐ πηθ. ΤῊΙ5 15 ΡΓΟΌΔΌΪΥ ἃ βοπιενν δὲ ὨΑϑῖΥ 
ἀἸϑπη55αὶ οὗ Αςἰβ "!. 46, τ: ΟοΥ. χὶ. 22. Δῃ 
διγηϊηθηΐϊ νυ τοῦ. νυ ἤοϑο σοπο] 5! 05 1ἴ 15 δἰ νι 5 

. δα ϑίογ ἴο αιιεδζίοη ἴπδη τοξιτθ, ἢΔ5 βίαια {πΠαΐ 
[ποτ ἰ5 ποῖ ΔηΥ͂ οἶθαγ ἰηϑδίδηος οὗ ἃ βοραγηΐθ 
ὈυΠ]άϊης 9εἴ ἀρατί ἴοῦ (γιβίίαη ννόοσϑῆρ νΠϊη 
{πΠ6 Ἰπιῖῖ5 οὗ ἴῃς Ἀοπιδη οπλριθ Ὀεΐογο [Π6 
{Πιγὰ σοπίυγγ --- ΠΟΙ ρΡ ἢ," 85 ἢδ ΘΧΡΓΘΒΘΙΥ͂ 
δά, ““ΤΠΟΓΟ ΠΊΔΥ πᾶνθ Ὀδθ γοοπὶβ 5οῖ δραγί 
ἔογ {πΠ6 ρυγροβο οὐ ννούβῃιρ" (ΒΡ Πιρμεοοῖ, 
. (ὐοϊοβϑίδη5 δηά Ῥῃμ]δπιοη,᾽ ἢ. 242). Βιυῖ 
ΤΏΔΥ Ὁ6 Αϑκοά νῆδλί ννογὸ (6 ϑϑρι ἢ Γ4] σἤδροΪ5 
οὗἩ τπ6 οσαἰδοοπηῦβ ἴῃ ρυποῖρ]6 Ὀὰῖ ““ σοραιδΐδ 
ὈνΠά!ηρ5 δεῖ ἀραὶ ἰοῦ (δι ἰσιίδη ννουβῆῖρ "ὁ 
Τὸ {π6 Ρῥγδϑεπὲ νΥΓΙΟΓ 1[Ε ϑθθη5 αἶθασγ [Πδῖ 
ΟΠ γιβζίδῃ δυΐθοῦβ οὗ ΥΘΓΥ͂ ΘαΓῪ ἀλίο στοσορ- 
Π126Ὲ δυςὴ θυ άϊηρϑ, ἴῃ βδοπῖα ἔοσῃ. (1) 
5. ΟἸἰεπιοπέ οὔ Ἀοχης, πη ἴῃ6 ρσρηυΐηθ ΕΡΙΒΕ]Ὲ 
ἴο (ἢ6 (οππιπίαπηβ, ἀενοῖθθ ἵἔννο σἤπλρίογβ 
(χι.., χει.) ἴο δὴ διριπιθηΐ ἴοὸσ οὐγάδσ ἴῃ 
ἴῃς (ΟἸ γιδίίδη Ομυτοῆ, ἔοιπάοα ὕροὴ [δὲ 
ΔΔΙΟΣΥ οἵ {πὲ Μοβαὶς αν. Ηδ τγοάβοῃβ 
5: “ΑΘ ἅγὸ πόσα] γ ὑὈοιπὰ ἴο ἀἄο 4]} 
[Πϊηρο ἰὴ ΟΥΘΥ, ἃ5 ΠΊΔΩΥ 25 ἴη6 [,ογὰ ὑδάθ 15 
ἄγ οὔβογνο, ἴῃ ἴη6 ργοβϑου θα βοάθοηθ. Ηὸ 
δαάο Ὀοΐῃ {πῸ οβθγιηρο δηὰ {86 ᾿τυγρὶς βοΥ- 
νσο5. Ὀ6 σατο] γ σαγγιοὰ οὐ, αηὰ τη {ΠῸγ 
5ῃουὰ ποῖ Ὅ6 οὐϑεγνθὰ σδγο σον ΟΥ δἵ σϑῆ- 
ἄοπι, Ὀυΐϊ αἱ ἀοβηϊῖο ἤοιΓβ δηὰ ϑόβθοηθ. Απά 
ὈΟΙᾺ «ὐδεγε (ποῦ τε) ἀπά Ὁγ Ψῆοπι Ηἰ5 ν}}} 15 

{παῖ {ΠῸγῪ δὲ ρεγίογπιθά, Ηὀθ ἀδβηθὰ ὃγ Ἧϊξβ 
τηοϑὲ ΠΟΑΥΘΏΪΥ σουη5ο]. Νοῖ δνογύννμεγε ἂτὸ 
βαςγπῆςσος οὗ νδγίουβ Κιπὰς οῇογοά, διιῖ ἴῃ 
ΤἸογαβαίοπὶ ΟΠΪγ ---ηα ἴποτγο [ΠΘΥ ἀτὸ ηοΐ οἤεγοάὰ 
ἴῃ εὐέγν ῥίαςε."") (κἀκεῖ δὲ, οὐκ ἐν παντὶ τόπῳ 
προσφέρεταί, κιτιλ.) ὙΠῈ ἔα]πθθ5 ν τ} μι ἰοἢ 
πὸ ΔηΔΙΟΡΥ 5 οαιτιθά οὐδ νοι] ὰ 6 τπππίη- 
{6} ΠΡΊΌ 16, ἢ 186 νοπογαῦὶθ νυπῖοῦ αἀἰά ηοὶ 
ἰηϊοηά ἴο ἱ᾿ποϊάθ ἥαχεά πὰ πρῤῥοϊπίεά ρίας: 
οὗ ΟΠ γϑῖαη νοσβῆρ. (2) ἰβηδίι5 ὃχ- 
Βοῖῖβ τὴ6 Μαρποϑίαβ ἴο σοπὶὸ τοδεῖδοῦ 
ἴο ἴπΠ6 ϑΑπὴθ ρῥἷδοὺ (ἐπὶ τὸ αὐτόςἨ Οἵ. Αοῖς 
1. 1) ἴογ ργᾶγογ, δηὰ ἴποὸπ δάάϑ, “" ηθ 
ῖ5 [εβὰ5 Οδμηβί... ΑἸΪ, τπογείογθο, σοπὶς ἴογε- 
{ΠῈΓ 25 ἴο [0π6}] ἰετηρὶε οὗ Οὐοά, ἃ5 ἴο ομθ 
Αἰῖδγ, ἃ5 ἴο οπὸ Ἴμας ΟΠ γίϑι 3." (4) Τον αγὰς 
1Π6 εἷοδε οὔ ἴῃ ϑοσοπὰ σσπίυγγ, (ΟἸοθιηθηΐ 
οὗ ΑἸοχαπάπια 1565 1ἴπΠ6 ννογὰ φεωσια ἴῃ ἃ 
ὙΑΥ νυ ἀθηοῖοθ {παῖ [ἃ ννᾶ5. θνθὴ {Πθη 
ΟΟΓΓΟΠΕΥ δρρ θὰ ἴο 4 ἀοβιης διμ]ϊηρ 5εῖ 
Ἀραγῖ ἴῸΓ νσϑῃρὅ,. (4) ὙΤὴΘ εαϊοῖα οὗ Ὠιίο- 

1 ΦἘρρ. οἵ δι1 (Ιεπιεὴῖ οἵ Βοπιε.᾿ ἘΔ. οἵ 
Βίβιορ Βγγυεπηΐαβ; (ΟΟΠδίδη ΙΠΟΡΙς, 1873, ΧΙ» 
ΧΙ. ΡΡ. 69---72. Τα ἀαῖς οἔὗ ἴδε Ἰεϊίετ 5 αδουΐ 
πὸ γεᾶτγ 95. 

3. Ἰρπαῖ. “ Ερὶβῖ. δὰ Μαρποβ.᾽ νῖ!. (ρ. 137, 
εἄϊι. ΠεΙ) αρουΐ α.Ὁ. τοῦ. ΟἝἋἵ,. “Ερίβι. δὰ 
ῬΠΠΔάοΙρἢ.᾿ τν. 714. Ὁ. τ62. 

δ οὐ νῦν τὸν τόπον ἀλλὰ τὸ ἄθροισμα τῶν ἐκλεκ- 
τῶν ἐκκλησίαν καλώ. 

(Ιεα. ΑἸεχδηά. “ ϑιγοιῃ.᾽ 7. 
Οὐ ιπϊἰ5 αυδοίοη, ἰτ 11} Ὀ6 δἀνίπαθ!ε ἴο οοη- 

51} Πίηρμαπι, ἧ“Απιίᾳ. οὗ (Ἀγιδύδη ΟἸ τοὶ; 
ΨΠΠ. ἃ ΧΗ] οχνης, γ᾽ ο]. 1. ρΡρ. 28ο---282.. Οἱ 
τῆς ψοἱε, αὐϊος ἀδάποιησ δος ἀουθιία! μ85- 
βᾶροβ, ΒΙΠρΉΔηΣ ἀρρθαγα ἴο τῇλκο σοοα δὶς ροκὶ- 
[Ἰοη--ῖπαὶ ἃ ΝΟΓΥ 5 Πρ ΑΓ ραγαάοχ ἢδ5 ἰμθβ 
δΔανδηοθα ΟΥ δοιὴς ἰεαγηβξὰ πιο ἰὴ ἴΐεθς ]δοὶ 



ΡΗΠΠΙΈΕΜΟΝ. 

εἰοιίαη ἀἰπεϊ ΟΕ Ρτοοϊδῖπι ἴδε εχἰβίθπος οὗ 

Ομ πιίδη Οδυγομεβ (Α.Ὁ. 18: 59}. ὉΥ οἵ- 
ἀοτίης τμεὶγ ἀθιηο! οη. (Οἰδθοπ, ΜΙπιδη5 
οάϊι. ΝοΪ. 1. 582.) Ὑ δ ἢγϑβὶ εγθοϊίοη οὗ ἵπεπὶ 

85 Ῥυθ]ὶς τεοορηίϊχοα ρἴδοαβ οὐὗἨ 85ΒΈΠΊΌΪΥ 15 

ἰταοοὰ Ὀδοκ ΟΥ̓ ΤΙ]εταοπε ἴὸ {πε ρεᾶςὲ οὗ 
ϑονοσὰ5 (Α.Ὁ. 11). 1διά. 1. τόρ, Ποῖδ 112. 
Ενρϑη βυρροβίης ἴῃ6 ἢἰδιοσγιςδὶ ενϊάθπος ἔοσ ἴμε 

ΘΑΙΪΥ 56 οὗ 5βυςἢ διά πρ5 το θ6 πιυςἢ νγεᾶ ΕΓ 

(πδη ἴξ ἀρρϑᾶγβ ἴο Ὁθ, [πε ρυίηοῖρίε 15 5ιἘΕ[ῆ- 

ΟἰΘΠΕΥ οϑιδ ϑῃμθὰ (1) ΟΥ̓ παῖυγαὶ τενέγεηςε ; 

(2) ὉῪ ἴῃ ργεδῖ ργοπιίποποε βίνθη ἴο ἰξ ἴῃ {πε 
Οἱά Τοβιαπιοπέ; (3) ὉΥ ἴπε βαποίΐἼοη δὲ- 

βἰοννοά ἀροὴ ἴπ6 ποῦϊς ἐχῖγαναγαποεβ οὐ [δ ἢ 

διὰ ἴονα ΌῪ ουνγ [ογά Ηἰπιβεὶ (Μαῖί. χχνὶ. 

6---τ1.: [κὑκ6 νἱῖ. 37, 38); (4) ὈΥ ἴδε πεςδ5- 

ΞΔΤῪ ουϊννατὰ ἀονεϊορπιεπέ οὗἨὁ ἴῃ6 Ο γβιίδῃ 

ἸΠ6, 85. 16 ἰπῆθῦ Ὀεδι Υ σμαρθὰ δης ογγϑίδ]- 
Ἰἱχοά [ἰ561Ὲ Ἰὼ ουϊνναγά ἔοιτῃ. 

9. ῬΔᾺΪ, δὴ οἹᾶ τηδ. ϑοπὶθ τποάεγῃ 

ϑοβοῖδιβ ργοίογ ἴο ἰγαηϑίδῖο πρεσβύτης "' Δπι- 
ῬαΞβδάοζγ," ροϊηξίης ἴο ἴῃ6 Ἔχργοϑϑίοῃ ἴῃ Δη0- 
{μοῦ Ερίβεϊθ οὗ ἘπῸὸ σαρενγ [“ἴοΓ ψὩΙΟΒ 1 

δὰ ἅῃ αριῤασ“«αἄον (πρεσβεύω) ἴθ Ὀοπάϑ,᾽" 

ἘΡΆ. νἱ. 20]. Νὸοτγ ἰ5 ἴ σοηϑιἀεγεὰ πΘΟΆΒΒΑΣΎ 
ἴο δάορι ἴδ ςοπ]εσίυγα! τεδάϊηρ πρεσβεντής, 

85 πρεσβύτης 5 ΟσΟΔΒΙΟΠΑΙΪΥ υϑϑοὰ ΟΥ̓ πὶ 

ϑδίου (5ε6 ἴπ6 ἰοραττιεὰ ςο]ϊεςτίοη οὗ ἰπβίδῃςεϑ 
ἴῃ ὁ οἱοβ5. ἀπά ΡΠίϊοπι,᾿ ΒΡ 1ἱεμιίοοῖ, Ρρ. 

428, 229). Βαυῖ (1) ἴδε ἰηδίδησεβ βίνθη 1ῃ 

ΟὺΓ ποῖθ οὐ ΡΠΙΪοπι. ν. 9 ἀρυπάδηε ᾿5Ἐ Υ 
δῖ Ραιυ]5 βροακίῃρς οἵ δἰπιβοὶέ ἃ5. “πη οἷά 
πιᾶη ᾽" αἱ 115 ἀδῖθ. Τὸ νης τηᾶν 6 δά ἀεὰ 

1}6 ἔρεϊϊηρ Ὀοΐὴ οὗ Οτεεῖκβ δηὰ [6νν5 ὕρὸη ἴδε 

διιδἦοοῖ. ΗἹρροογαίεβ ἀεῆπθθ ἃ πιδῃ 85 ὑδ- 

ςοπιὶπρ πρεσβύτης Πποπιὶ {πε ΒΑΕ ἴο {δὲ 
ΒΕγ-εἰρηῖϊα γοᾶγ οἵ δἰ5 16 (αυοϊεά Ὀγ 
Βτοῖβοῃη. “εχ. Μδη. Ν. Τ.᾿ ῥ. 347). Τῆὲ 
ΤΊΣΙΣ ΘΒ (“ἰγοδίϊϑε οὐ ἤγϑί ῥῃης ρ]ε5") ρῖνεϑ 
ἰξ 85 186 τοδοδίηρ οἵ [υἀΔ4, 50η οἵ ΤΠεΓα, 
πὲ “ΤΠΙΓΥ γοᾶγβ ἰ5 ἴπ6 δροοῦ οὔ δυπίδῃ 
βιγοηχίῃ, ἐοτῖγ ἴμδὲ οὗ ἱπιο]] ξθηςε ; αἵ ΠΗ͂ οὴς 
15 τηδίηὶν εξ ἴο ρῖνθ σουηβεὶ, δὲ οὐχ 10 δέοονρεδ 

οἷά (»» Ὁ), Αἱ 56νΘ ΠΥ ἴο 6 ΠΟΔΙῪ δῃά 

ἀδογοριῖ (2 9)" (ᾳιοίοά ἴη σις ΓΌΒΠ οἵ 

λοι 1. Απβρδᾶςῃ, ρ. 527, Ρδγ5). (2) ἴῃ 
[η6 1ΧΧ. πρεσβύτης ἰ56 ἴμε ἰγαπδίαίοη οὗ 
ἸΡΥ, νυν μῖσῃ 85. πὸ οἴποΓ τιαθϑδηΐηρ ἤδη παῖ οἵ 

ἀψε (οηςδ ιιϑο4 πηεῖδρμου Δ} οὗ ἃ παϊίοη δ6- 

αρος, ἴῃαϊ ον ἴῃ6 [ἔτος ἢγϑὶ ἀρεὲϑβ ἴπῈ ΟἿ τίβιαῃ5 

μὰ πο ἀϊδιϊποὶ ρίδοαβ οἵ ψοσβῃὶρν στουπά- 

ἴῃρ προῦ βοῆς ῃλϑίδ κε ρββᾶρεβ οἵ Οτρεῃ, 

Μ. Ἐδεὶῖχ, Ατποῦὶιβ, δπά ἰδπιῖ5, 0 54Υ, 

«ΤῊ ΟἸηβιίίδης μαά πὸ 7 γιέ. ὙὨΙΟῊ {ΠΕῪ 

ἴακα ἴοσ ἃ ἀεηΐαὶ οἵ τμεἰγ μανὶηρ Ολωγελες." Οχ 

ἴῃς ρῥυϊποῖρὶς ἱπιρ] δά ἴῃ πανὶηρ ἃ ΟΒυτοῖ ἰπ ἃ 

Ὠουβο, ἰξ 88 Ὀεθη νεῖ οὐβεγνεά---  ἴΠο56 ψ ΠΟ 

ψνοτα βα]υϊοα ἂ5 πανίηρ ἃ Ομυτοῦ ἱπ [πεὶγ ἤουβε 

ὑνογα βοὴ δ5 παὰ Ὀεβίοννεὰ δῃὰ ἀεάϊοαϊεα 5οπὶα 

Ῥατὶ οἵ ρίαος ψιῖπ {πεῖς ἀννε]]πρθ, ἴο ΡῈ δὴ 

ΟΥΑϊΟΥΥ ίογ [πὸ ΟΠυτοΝ ἴο Ἀ556π}0]ς ἴῃ, ίογ Ρετ- 

(οτπιδῆςδ οἵ ἀϊνίπς ἀντῖε5. αοοοτάϊπρ ἴο ἢ τι] 65 

οἵ ἴῃς οςρεὶ." 7. Μεάς, “Πίβοουτες οἱ τε] ἰρίουβ 
ῬΪδοςβ οἵ ΝΥ οσβὶρ.᾿ Δ οὐκβ, Ρ. 324. 

σοπῖθ ἀθογορῖς ἔγοσι δηθυ γ, [58]. χὶν!!. 6) οΥ 
οὗ ἀϊξηῖγ Τουπάρά ὑροη πα γεβοπΊ Ὁ  ηρ ἄρα. 
(3) Το ραϊδβειίς ἀπά δπιοῖϊίομδὶ υ5εὲ οὗ [86 
ψΟγὰ 5 πΊΟσο 5 140]6 ἴο ἴπ6 ἴοηθ οὗ [ῃ6 νϑῦϑθ 
{πάπ ἴλ6 ϑοπιοννμδὶ ον α»ιῤασςαὐον (“" Ῥαυ]ὺ5 
βθηοχ," Ψὰ]ς.). 

185. Το Οτϑοὶκς δηϊβοϊορυ σοηπῖδιηθ 50Π16 
τουςδίηρ ἰπϑοπρίοηϑβ, ἴῃ νν δ ἢ ϑἰανεβ βρθὰκ οὗ 
[Π6 Ἰιηῖς οὗ Ἰονα Ὀεϊννοθη ἴμ6πὶ ἃηὰ {Π6}Γ .. 85- 
ἴοΓ5 85 βιιυρϑίϑς Ὀεγοπὰ (μ6 βύᾶνα. 

«ἦν δ᾽ ὑπὸ γήρως 
πρὸς με μόλῃς σὸς ἐγὼ, δεσπότα, κἣν ᾿Αἴδη. 
ἀν τὐ το ΦΤΝ Ερ." Χχχν. ἢ Ρ. πον: 

Αποίδοσ, δος ἀθηῖδ!ν ΚΙΠοὰ ὈΥ τμ6 [Δ]]Ππρ ἴῃ 
οὗ 1π6 φασί ὑροὴ δἰπὶ, ἰ5 ᾿ηδάθ ἴο 5841Υ ἢ 
Θχαυ δῖα ὈοδυΐΥ, 

οὐ βαρὺς ἡμῖν 
Ἐστ᾽ ᾿Αἴδης " ζήσω τὸν σὸν ὑπ᾽ ἠελίον. 

1διά. " ἘΡ.᾽ ΧΧΙΧ. 11. 139. 

δοΟΠΊΘ τολουϑ ΠΠΊΔΥ Ὑν 15} ἴο Πᾶνὸ Ὀοίογε τΠ6ῚΓ 
ΕΥ̓͂65 ἔογ 16 ρυγροβο οὗ σοπλραγίϑοῃ [ἢθ ςε]ο- 
Ὀγαϊοὰ Ἰοϊῖοσ οὗ ἴῃ6 γουηροῦ ΡΥ ἴο ϑθιηϊα- 
ἢιι5. να ΡυγρΟΒΕΙΥ δάορὶ δῃ οἹὰ ἰγαδηβίφίίοῃ, 
845 ἴπ6 δαπιῖγδῦ]α τοηάθσηρ οὗ Βρ {᾿ἰρμίδοοίς 15 
50 ΜΝ] ΕἸγ Κηοντῃ. ᾿ 

(ΟΥ̓ΟυΣ ἤθοάμηδη, ννῇοπι γοὺ αἰεὶ πηθη- 
(ἰοπρά ἴο πὸ ν} ἀἸϑρ θάβιγο, ἢδ5 Ὀθθη νυ ἢ 
το, ηὰ γον ἨΙπΊ96Γ αἴ ΠΥ ἔδοϊ ἢ ἃ5 
ΤῊ Οἢ 50 Πιβϑίοη 8ἃ5 ἢς σοι! ἤανὸ ἔ8]]Θη αἵ 
γουγβ. Ηδθϑ δΑΓΠΕΞΕΥ τοαυδϑίθαά πηα, νυ ἢ ΠΊΔΉΥ 
ἴρατβ, δῃηά Ἔνθ νυν} 4}} (ἢ 6 οἸοηθθηςα οὗ 5:]δηϊ 
βδούσγονν, ἴο ἰμϊεγοθάθ ἔοσγ Ὠϊπὶ; ἴῃ δβοσγῖ, ἢὸ 
σοηνίησοα τη6, ΟὟ 5 ννποὶε Ὀεδανίοιιγ, τῃδὲ 
ὯΘ 5ΠΟΟΊῸΪγ τορθηΐβ οὗ 5 ἔδυϊϊ. [πὶ ρο1- 
ουδάρα δ 5 ΓΠοΓΟΊ ΚὮΪΥ τοξοστηθα, Ὀθοδυϑο ἢ 
ΒΟΘΙῚ5 ἀθορὶν 5θηϑὶῦ]6 οὗ ἢϊἴ5 συΐῖ. 1 Κπον 
γου ἅτε ΔΉΡΤΥ ΜΠ Πϊπὶ, ἀπά 1 Κπονν ἴξ 5 ποῖ 
νυτπουΐ τϑάϑοη ; Ὀμΐζ ΟἸΘΠΊΘΠΟΥ σἂ ΠόνΘΥ ΘΧχοιῖ 
1ἴ56 1 πῆοτὸ ἰδυάδοὶν ἴπᾶπ νν ἤθη ποι 15. 1ἢ6 
τοοβῖ σδιιϑὸ ἔογ γοϑοηϊσηεπί. Υἵοι οηςς δὰ δῃ 
αῇἰοοζίοη ἔοσ [15 πάη, ἀπά 1 Ὦορε ψ}]}} ἢᾶνς 
δραΐη: ἴῃ (Π6 πιϑᾶη νν 116, θὲ πγῈὲ ΟΠ]Υ ργενδῃ] 
νυ ἢ γου ἴο ραγάοῃ ἔπι. [1 ἢδ 5)ιουϊὰ Ἰποὺῦ 
γουγ ἀϊξρίθαβιγε πεγοδῆῖοσ, γοὺ Ν}}} πᾶνε 50 
Τὰς ἢ [6 5.ΓΟΠΡΟΓ ρ]θα ἴῃ ΘΧΟΊ56 ΓῸΓ ΥΟῺῸΓ 
ΔΏΡΟΓ, ἃ5 γοιῖ] 5πδνν γοῦΓϑε ΙΓ (Π6 ποτα ἜχογδὉ]6 
ἴο δίπι πο. Οὐοποδάθ ϑοπιοίίπρ ἴο ἢ 5 
γουίῃ, ἴο ἢἰ5 ἰδᾶγβ, ἀπά ἴο γόιγ οὐνη παῖυΓαὶ 
ΤῊ] ἀποβ5 οὗ [επΊΡοΥ ; ἀο ποῖ πιά κθ ΠΙΠῚ ᾿ΠΟΑΘΥῪ 
ΔΏΥ ἸΟΏΖΟΥ, ἃπά 1 νν1}}} δάά, ἴοο, ἀο ποῖ πιᾷκθ 
ριυὶ αὐὲ 50; ἔογ ἃ πιᾶῃ οὗ γουγ Ὀεπονοίεπος οὗἉ 
ΒΑΓ σᾶπηοΐῖ Ὁδ ΔΠΡΤῪ νου θο]ηρ ρτοδῖ 

ἀποαϑίηθθ5. ἰ δπὶ δἵγαι ἃ, νοῦ 1 ἴο οἱ ΠᾺΥ͂ 
δπίγοδιῖοβ ἢ 5, 1 σπου] ϑθοπλ γαῖποῦ ἴο 
σοπηροὶ, ἔμαη ἴο τοαυεδὶ γοὺ ἴο ἔογεῖνε ἢ πὶ. 
Υοῖ 1 νν}}} ποῖ βογιιρὶθ ὄνθῃ ἴο υπ|ῖ6 πης νυ Ὲ ἢ 
ἢ5: δηὰ ἰπ 50 πιυςῇ ἴῃ 5[ΓΟΉΡΕΓ ἰουτΏ5, 5 
[ᾶνθ ΨΘΓΥ ΞΠΑΥΡΙΥ δηάὰ ϑονογοὶν σορτγονθά 
Ηΐπι, ροβ νον τῆγοαίθπίηρ πον σ ἴὼ ἰπίεγροβο 
αρᾶῖη ἴῃ Ὠἰ5 Ὀθη 4]. Βαῖ [που ρἢ 1ἴ ννᾶ5 Ρσορεγ 
ἴο 54Υ 115 ἴο Πίτη, ἴῃ ογάογ ἴο πιᾶκα Ππη ΠΊΟΓΕ 
οατγίυϊ οὗ οἴπάϊηρ. 1 ἀο ποῖ 54Υ 50 ἴο γοιι. 
[ πιᾶῦ, Ρογμαρ5, ἀξδίη ὕᾶνθ οσςδϑίοῃ ἴο δηϊγθαῖ 
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γοι προ ἢἰς δοσοιηῖΐ, δΔηὰ ἀρᾶϊη οὈίδίη ὙΟῸΓ 
ΤΟΥΡΊΝΘΠΟ55:; ϑιρροβδίηρ, 1 τηθᾶπ, ἢΐ5 ἴδυϊῖ 
δῃουϊά Ὀ6 δι ιοἢ 45 πᾶν Ὀδσοπιθ πὶῈ ἴο ἰηΐοῦ- 
ὁδάθ, δηὰ γοι ἴο ραγάοη. Εδγονν}ὶ}." ( Εριβι." 
1Χ. 21, ΔΙΟΙλοΥ ἢ 5 ΡΊΊΠΥ, 11. 137,18.) 

ΤἼΘ σοπιραγίδοη νν}}} Ὀ6 πιδάθ ποσὸ σοϊ- 
Ρἰεῖθ Ὀγ δά άϊπρ [6 βϑημεὶ : 

“5 Βοπὰ ἔδεϊβε φυὸδά ᾿Ιρογῖαπι δᾳυαπάο ἰδ] 
σΆγαπι, το αΟοη ΠἸΌῸ.5 ὀρ ϑίο 5. πηθῖ5, τη ἀοπηατῃ, 
ἴῃ δηϊπιιπὶ τοςθρίϑῖ. [πνδοϊξϊ ἢος ἴδ: πιὸ 
σογῖθ ἱανδῦϊξ ; ργιπιυπι, αιὸά ἴ6 ἴα] ο πὶ υἱάθο, 
αἴ ἴῃ ᾿τὰἃ ΓΟΡῚ Ροϑϑίβ: αἀδιπάθ, χυὸδά τδηΐιτη 
τῖδι {Π ιι15, αὐ να] διιοϊοιατὶ πιο ράᾶγθαβ, 
νϑὶ ρύεσιθι8. ᾿πά]ρθαθ. ἰριΐυσγ εἴ ἰδιιάο εἴ 
δτγαῖίαβ ἃρὸ. δίπι}}} ἴῃ ροβίογιπι τοηθο, οἵ ἴδ 
Ἔγγοσι 5 τπογαπὶ, δἴϑι ἤθη ἔμογις 48} ἀσδρτὸ- 
σοί, ρἰδοαῦ]οπὶ ὑπ ϑίθβ. 416." (" Εριϑ5ι." 
ΙΧ. 24.) 

“Ἴ ρΎθδγ ἄρρτονε οὗ γουγ μανίην, ᾿ῃ σοπι- 
Ρ᾽αποθ ἢ τὰ Ἰοϊίογ, γεσεϊνοὰ ἀραὶη ἰηῖο 
γουτγ ΓἈΠΉΪῪ ἀπά ἔλνοιγ, ἃ ἀϊδολγάοα ἔγοθάπιδη, 
γνποπὶ γοιι οηςὸ δαἀπιλιῖοα ἰηἴο ἃ 5ῃδτο οὗ γοιυτ 
αἴεοϊοη. ὍὙΠ15 ρδοδῦΌ Ὑ νν}}} δῇἤογά νοι, 
1 ἀουῦνί ποῖ, σγοαῖ ϑαιϑίδοϊζίοῃ : [ξ σογίδιηϊγ, 
δἱ ἰοαϑί, 845 πιὸ, Ὀοΐῃ 5 ἃ ργοοῦ ἰδμαῖ γοῖ; ἅΓῈ 
σλραῦ δὶς οἵ Ὀοίης βονοιπιθά ἢ γοὰγ ρῥϑϑϑίοῃ, 
Δηὰ 85 Δῃ ἰηϑίδηςθ οὗ Ὑγοι ὈΔΥΪΠΡ 50 πιυςἢ 
τοραγὰ ἴο πιο, 85 ἴο γιοϊὰ οἴΠοΓ ἴο ΠΛΥ διιΐμο- 
ΓΙ, ΟΥ ἴο ΠΊΥ τοαιοδί. Υἵοι ΨΜ}]] δοςοθρίῖ, 
τπογοίογο, αἵ οῆςθ, Ὀοίῃ οὗ τὴν ἀρρίδιιδο ἀπὰ 
ΤΩΥ ἴδαμκ8. Αἵ ἴῃς 54π|ὸ {Ἰπ|6, 1 πιυπὶ δάνιθς 
γου ἴο δ6 ἀϊδροβοὰ ἴογ ἴῃς ξιαΐυγε ἴο ρᾳγάοῃ 
[πὸ ἔδυ 5 οἵ γοιγ ρθορίο, ἱποιβὰ τότ δῃου ὰ 
Ὀδ6 ποης ἴο ἱπίογοεάθ ἰῃ ἴποῖγ Ὀεμδὶέ. Εδγο- 
νν6}}. (Το πιοί ἢ! 5 ΒΡ] ΠΥ, 11. 141.) 
ΟΣ δ ΠΟῸΣ (πρὸς ὥραν). ὙΠΕΓΘ ΔΡΡΘΑΓΒ 

ἴο Ὀδ6 σοποιάεγα]6 ργοΟὈΔὈΠ ΠΥ ἴθ ἴΠ6 σοη]εο- 
ἴυγο οὗ σσοπῦ!5 μαι δῖ Ραι} ἤσγα. ἀραϊῃ τοΐθιϑ 
ἴο ἴΠ6 Κουπηᾶη [ἃνν. Α Κεηῖ]6 Πιηΐ ἰ5 σίνθη 
τῆδι Οπεβίμλιϑ 15 ποῖ ἴο Ὀ6 σοηδιἀογοαὰ ἃ Μεσὶ- 
ζἕυε 5ῖ'ανθ. ΤὍδε Πυθα πϑυ } 5 ἀδῆηο ἴμς διρὶ- 
ἔϊνο 45 ““Ὧ6 νΠλῸ ἰϑᾶνὸβ ἢϊβ5 πηδϑῖοσγ νυν 1Π6 
Ἰηϊοπίίοη οἵ πενογ τοϊγπίηρ." (8οὸ δ] 
δηὰ (ἰαβθιι5, [.6ρ. ΧΝνΠ. 'Π 15. ἀς ἘαΠΠ 
Ἑάϊςοῖ..) “51 Ῥαὺὶ ἴῃ ἢΠῚ5 βϑηῖ]θ νὰ  διπἴβ 
ἴπμλί Οποβίπιλιϑ πὰ πὸ δι} ρυγροβθο Εογ 
βιβδὶ ἢ6 βᾶγϑ ἀῦονθ “6 ννᾶ5 2αγζεά,, ἃ5 Κ{ ἰζ 
νν5 ηοΐ ἢϊθ οὐ νΜ}}} ἀπά Ἰπῖθηῖ. ὙΠθη ἤοΙῸ 
ΕΓ ἂμ ῥομν., Ηδς ννῖϑῃοβ ἴπ6 ϑοραγαίίοη οὗ 
Οποβίπλιια ἴο Ὅ6 τοραγάθαά ἃ5 ἃ τηοΟΠΊΘΠΪΔΓΥ 
(Ὠηρ, οἵ ὁπ πππ|ὸ πουσ. Ὑδὸ ννογὰ πότε 
δῦονθ (υ. 11) δεϊοηρβ ἴο ἴΠ6 54π|6 ραϊμεῖὶς δέ 
ἃ5 ἴῃ "ραγίπρ ἔοῦ δῃ Ποιγ.᾽ ΕῸΓ πότε ἰ5 
᾿πἀρῆπηιῖθ, 80 μα νν ἢ 51 Ο μοβίπλι5 ννᾶ5 ἴοσ ἃ 
ςοπο' ἀοιαῦὶο ρεοά ἱπνοϊνθαά ἴῃ ἰγδηϑρ Γοϑβίοῃ, 
[Πδ ἱπιργοβϑίοη 15 ἰδ ἴηδῖ ἴπ6 Ψ ΠοΪς τπϊπηρ ἰδ 
τηογροὰ ἴῃ ἴη6 “ΠΠΠ1Ὸ Βουτγ,᾿ ἴηδ ᾿πἰοιτηθάϊδία 
ἀεἰαγ οὗ 5 Πιρμς Ὀοίηρ σοποραὶθα " (Ορρ. ν. 
415). 

1606. « ὀνοίῤεγ ὀείουεά, δοέῤ ἐπ ἐδὲ ἤἌεεῤ, ἀπά 

ΡΗΙΠΓΕΜΟΝ, 

ἐπ δὲ 1ογά. Ὅδα ποῖος οὗ δεὶρίῖο Οδηῖ}ῖς 
σοηΐδίπ8 δὴ ἰηίογοϑίηρ σοη]οςσίατο, ὁ ϑοηιὸ 
πηάογείαπα [15 8ἃ5 πρὶ γὴν ἴῃαϊ Ο πόβίπηι5 
δηὰ Ρῃιοπηοη ννοσὸ Ὀοΐϊῇ Οεηέείεσ, δηὰ ἵπογὸ- 
ἴοτε ΓΙ ΠΕΥ ἰοσπιθὰ “ Ὀγοΐῃοιβ 'ἴῃ ἴῃς βεβῇῃ,᾽ 
νὨσὰ Ραμ, νΒῸ ννὰ5 ἃ [όνν, σου]ὰ ϑοδγοοὶν 
5Δγ. ὙΏΘΥ ἃΓὸ γαῖμοσ σδ θα " Ὀγοῖμοιβ ἰῇ ἴδ 
Βεϑἢ,᾽ θεσδυιθα {πο Ὀεϊοηρεά ἴο ἴ6 βαπιθ γᾶσθ 
δΔηὰ ἴο [6 54Ππ|6 οἰγ οὗ (ὡοΐοϑϑθ ΕῸγ ᾿ἴ ννᾶ8 
0.5.1.4] ἢ} (Π6 ΡΏΓΥρίδη5 ἴο 5611 {πεῖσ σι] άγορη, 
δηὰ ομδ τϊρῃϊ ὃὈ6 [6 5ἰανε οἵ ἴπὸ οἵμοσ ἴῃ [86 
εἶν} τοϊδῖίοη. ΝΥ, ψὮῪ δῃου]ά ννὲ ηοΐζ ςοῦ- 
)εσίαγο (παΐ Ο ποϑίπλι5 ννὰβ ἴῃ6 ἠδίωγαὶ! Ὀγοίβογ 
οἵ Ρμηδπιοιι, ργοῦδΌὶΥ ἴπ6 σὰ οὗ ἴΠε ϑᾶπιθ 
ἔλίμπογ ὉΥ ἃ αἀἰϊβογοηΐ τιοίμοσ, ἃ βίαν ἔοσγ 
δος ἢ σμι]άγοη ἰοϊοννοὰ πὸ σοπαϊίίοη οὗ ἴῃς 
τηοΐϊποῦ, δηὰ ννογὸ δἰανθβθ, ὄνθῆ ἴὼ ἴπῸσ οὐνῃ 
ἔλιμβοῦ. (δ6θὲ "Ῥδι τοβροῃϑβ. ἴῃ [ερ. Ναδῖι᾽ς ΕΣ, 
ἀε ἔγχις. υεγόϊ ; σὲ μέ αἰδεσαι, " (οά. δὰ 1,. 
Εις.) Απὰ ἴῃ [ΝΥ ννὸ πηά (δῖ ϑοιηθ 
(Ὠοιιδαηά5 οὗ 5διιςἢ σπι]άτθη, θογη ἴσοπι Κοουμδη 
50] ἀἴθ15 ἴῃ ϑρδίη, νγοῦδ πιδηιπλθα.... ΑΚς ἴο 
δὲ Ραυὶξ βαγίηρ ἐπ ἐδε 1ογά, ἈῸ τηιϑὶ τοῖεσ τὸ 
(Π6 δαυλὶ! οὗ (Ομτϑιίδη ἰονθ. ζῊ15 ννᾶϑ 
Ετεαῖοσ δηὰ οἰόϑοσ ἰπῃ Οποϑϑίπλι5, Ὀδσδυϑο δ 
νν5 ὈγΟΌΔΟΪΙΥ δρροϊηϊοά ἴο ἃῃ εςς]οβίδϑιςδὶ 
ζυποΐξίοη, |ἰκὸ Ῥϑιμὶ δηά |ἱκὸ ῬηῃμΠ]θοη. Εοζγ 
6 νγ»ὰβ ποὺν ἀεβιξηδίθα ἃ5 ἃ ἐξαζοη (υ. 13} ὈΥ͂ 
ἴΠ6 Αροϑβῖϊε; δυῖ 25 [παῖ σου]ὰ ποῖ ῥγορευὶ 
Ὀ6 οσαττιοὰ οὐἱ νιϊμουΐ 5. πηδϑῖοσ᾽ 5 σοηϑοπηΐ, 
σ1 δὰ] ἴῃ [6 ψῃο]6 ΕΡΙ5Ε]6 αἰπὶθ Ἔητ γον δὲ 
(6 ροϊηΐ---ἰΠου ἢ ̓ αϊθη! } γ ἀπά νυ ἸΠ ἱηρσεηίοιβ 
γόϑοῖνο---ἴηαίϊ ΡῬὨΙ]δπιοη βῃοιυϊὰ δηϊδηςὶραῖθ 
Οποβιπλι5, δηὰ δἰϊονν ἢἰπὶ ἴο Ὀ6 ἔγθο, δηὰ δ6- 
ςοὐπὶὸ ἃ ἄρδέοη. Νειῖμοσ οἵ {πδϑὸ σου] 6 
ἄοπο νδουὶ [Π6 σοηϑοηξ οὗ Ὠ15 οννποῦ. ΤᾺ]5 
ΥΟΓΥ τλδίίεῦ νν85 ἴΠ6 συ δ)οςῖ οἵ ΤΥ σδηοηϊ- 
οἱ σοηδίυτοη8. [π ἴῃς ΟἸν}} 1ὑανν 1ἴ 15 ῥγο- 
ν ἀρὰ {πα “ΠΟ 5'ανθ, ψῆο δᾶ5 Ὀδθη ογάδιποὰ 
Ργίοθῖ οὐἨἡἁΏΔοοΙ, 584]] Ὀεδσοπιὶὸ ἔτεθ, ἰξ 186 
ογαϊηδίοῃ δᾶ5 ἰἄκΚθη ρἷδοθ ννπουΐ [Π6 σοηϑοπῖ 
οὔ {Π6 πιδϑίεῦ οὐ δρδίηβί ἢϊ5 νν}}} (Εχ “Νονϑοὶ!. 
7 υβεη.᾽ 123). ΔΙ] (Δοπβαξυςοηβ ἀπά Καὐτίο5 
ἅτε ςοηποοσίνοα ἴο ἴμὸ βδῖης εῇεςϊ, νι ζ. τδδὶ 
βδίανθϑ ἀγὸ ἢοϊ ἴο Ὀ6 ογάἀδιποά νἱποιῖ τῆς σοη- 
βεηΐ οὗ {πεῖν πιδϑίοιβ. ὙΠῸ ΟΠΪῪ ὀχοερίϊοῃ ἰ5 
ἵπ οπὸ ἄξογθο (' Οοποῖ!. Αὐτοὶ. Ολρ. 1.}" 
(5. Οεμί 15, “Ορρ.᾽ ν. 434, 43ς, “1η Ερίϑι 
δὰ Ῥμι]οπλ.᾽ Τοᾶρ. ΧΙΝ11.). ὙὍὙΠ6 σἰαϊοπιοηῖ 
δυουΐ {ἰῃ6 ῬΏγγρίδηβ θηϑανίπρς {πεῖ σδ]άτοη 
ῖ8. ἰάκθὴ ἔσοπὶ Ῥμιοβίγαίυ5 ({Ὁ. ντπτ. “ΥἹ, 
Αρο]]οη.᾽), ννο δα ἀβ ἐπαΐ “" ἴθϑ6 παϊϊοης, δηὰ 
βοῖηδ οἴου Ὀαγθαγίδηβ, ἀο ποῖ τίη κ 5 δυθσΥ 
ἀϊδρτιαςοία]." ἈΝ Ώρηςο ΟΙςοτο ὀχοΪδὶπιϑ "Ὁ πᾶ- 
τἰοπὲβ πδίδϑα βεγνυται " (5. ΟΑηΏ}. ἐῤιά. 390). 
]ῃ Π6 ἤρθη," Ποννενθσ, ΤΔΔΥ 5 ΠΊΡΙΥ πηόδῃ 
“6 1ῃ [Π6 βρῆογε οὗ πδίῃυγαὶ ἔξει ῃ ς᾽" ἃ5 ορροβοά 
ἴο “ἴῃ [86 5ρβεγθ οὗ ϑιιρογηδίυγα! σοπιπιαπίοη 
νὴ Ογῖβὶ "---ἐν σαρκὶ...ἐν Κυρίῳ (1κ 
εαγηξ, ἰ. ο. αυδῖθηθ!5 ἢυπίᾶπο πιογὸ τὐϊ βοόγνιιβ 
651." Βεζᾷᾶ, φιοϊοά Ὁγ ΟεΏ]15, ἐπ ἰος.) 



ΤῊΗΕ ΒΙΒΙῈ ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΥ͂. 

πε ἤσ]5. ΒΙ61:ε, 
ΛΟΟΟΒΌΙΝΘ ΤΟ ΤΗΕ ΑὐΤΗΟΒΙΖΕΌ ΝΕΒΘΙΟΝ, Α.ῦ. 16], 

ΝῺ δὴ Ἐχρίδηδίοσυ δηά Ογίτῖςαὶ] Οοσησηεηΐασγυ, δηά ἃ Ἐενίϑιοη 
οὗ ἴῆς ΤὙΤτγδηβίδιίϊοῃ. 

Ἐον Ἐθοΐγ. ΟΟΙΩΡΪΘῖ9 ἰῃ θ γοῖθ. ΒΟΥΑ] ὅνο. ΟἹοίι, 8. 

ΓῊΗΣ ΟἹ ΤΕ ΓΑ ΜΕΝ. 
Ἑαϊεὰ ὃγ Ε. ς ΓΟΟΚ, ΜΑΑ., δποη οὗ Ἐχεῖοσ, Ῥσεδοῆοσ δὲ 1ἰησοΐϊη 5 [πη, δηὰ 

Γ(Βαρϊδίηῃ ἴῃ Ὁταάϊηαγυ ἴο [6 Οπεδη. 

ΝοΙ. 1.- ΟΕ ΝΈΚ515, ἔχουυς, ΓΕνιτισῦς, ΝΌΜΒΕΚΞ, ΕΟΤΕΚΟΝΟΜΥ. 
ΝοΟΙ,.. 11.---1οδηῦυς, ἴῦῦσεβ, ΕΥΤΗ, ὅϑάμύυει, 15 ΚΙΝΟΞΒ. 
νοι, 111.---λὰ Κινοϑβ, ΟΗΚΟΝΊΟΙΕΚ, ΕΖκα, ΝΕΗΈΜΙΛΑΗ, Ε5ΤΗΕΕ. 
γοι,. 1Ν.---|οὸΒ, Ῥϑαυμϑ, ΡΕΟνΕΚΒ5, ἘΠΟΙΕΞΙΑΘΤΕ5, ΘΟΝΟ ΟΕ ΘΟΌΓΟΜΟΝ, 
νοι. Ν.---ΙΒΑΙΑΉ, ΪΕΚΕΜΙΑΗ, ΓΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒ, 
νοι. ΝΙ].-- ΕΖΕΚΙΕΙ,, ὈΑΝΙΕΙ,, ΤῊΕ ΜΊΝΟΚ ῬΚΟΡΗΕΤΒ. 

Τῆς ψνδηΐ οὗ ἃ ρ]αίη, Εχρίδηδίογυ ΓΟΜΜΕΝΤΑΕΚΥ ΟΝ ΤΗΣ ΒΙΒΙΚΕ πλοῖο 
σοτηρίεῖς δηά δοουγαῖθ [ἤδη ΔΎ δοσθϑϑὶ ας ἴο ΕΠΡ ἢ τεαάογα ἤανὶηρ Ὀδθη ἰοηρ 
[ο]τ ὉΥ πιθη οὗ δἀιυοαδιίοη, ἰη 1863 ἴπεὰ ΘΡΕΑΚΕΞΝ ΟΕ ΤΗΕ ΗΟΘΕ ΟΕ (ΟΜ- 
ΜΟΝΘΞ οοπεουϊϊεἀ 5οπια οὗ ἰμε Βίβῆορϑ 85 ἴο ἴη6 Ὀεϑῖ νὰν οὗ βδυρρὶ γὶηρ ἴῃς ἀεβοίεηογ; 
αηπὰ τὴς ΑΚΓΗΒΙΘΗΟΡ ΟΕ ΥΟΒΚΚ᾿ υπάετιοοϊς ἴο ογρδηϊζε ἃ ρίδῃ ίοσ ργοάυοιησ 
500 ἢ ἃ ψοῦκ, Ὀγ ἴῆε σο-οροζγαίϊοῃ οὗ 5. ]ατϑ βεϊεοϊδα ον τμεῖσγ ὈΠΌ]1ςΑ] ᾿δασγηϊησ. 

ΤἼο στοδῖ οὐ]δςῖ οὗ τῃϊ5 (οπιηεηΐδγυ, οὗ νϑιοἢ τῆς ΟἹά Τοκβίαπιθηϊ 15 πον σοτη- 
νἱεῖεά, ἰ5 το ρυῦ τῃ6 σεηεγαὶ τοδάδσ ἴῃ {ι}1 ροββεϑϑίοῃ οὗ ἡνίαν ἱπἰοσ ΔΊ Οἢ ΠΊΑΥ 
ες τααυΐϊϑῖτα ἴο ΘΔ Ό]ς ὶπὶ ἴο πηἀογϑίδηα τη6 ΗοΪγ ϑοτιρίυγοβ, ἴο σῖνα ΠἰΠΊ, 85 ἴδ 85 
Ροβϑι ]6, ἴῃ6 βϑαπηθ δἀάνδηϊαροϑ 45 ἴῃ βοπῃοῖδασ, δῃηά ἴο βυρρὶν Ὠίσῃ νι ἢ 545 οῖουΥ 
ΔΏΞΒννΟΓΒ ἴο ΟὈ]οἴΟη5 γαϑτίησ ΡΟΏ πιϊϑτεργεβεηίδιίοῃ οἱ ἴῃς τοχῖ. 

[τ νᾶ5 ἀεοϊάἀεα ἴο γεργίπε, ντθουῖ αἱϊοσαιίίοη, ἴηῈ Αὐτϊῃοτγίζε ἃ ΜΝ γβίοη ἴσοπι ἴδ 6 
οἀϊίοη οὗ τότι, νυ τῇς πιαγρίηδὶ γοίδγεημσθα δηὰ γεηάογίησθ. ϑρεοῖδὶ σῦς δ85 
Ὀσδη ἴδίκθεη ἴο ἔυγη δῇ ἴῃ 411 οδϑ65 ἀιημθηἀεα {γδηϑ δτοηβ οὗ ραϑϑαροβ ρσγονθὰ ἴο 6 
ἰπσοογγεοῖ ἴῃ ΟἿΓ νϑγϑίοη. Τὴ (οχηπιαπῖ 5 σΠΙΘΕΎ εἐχρίδηδίοστυ, ργοϑθητηρ, ἴῃ ἃ 
σοηοίβα δηά τοδάδὈϊ]θ ἔοσγῃι ἴῃ 6 τϑϑυ]ῖ5 οὗ ἰδαγηθα ἱηνοϑιραίίοηβ, σαγτι δα οἡ ἴῃ [ἢ15 
ἃπὰ οἴδεσ οουπίτε5 ἀυτίηρς τῃς6 Ιαϑῖ δὶ σδεπῖυτγ. ἤδη ἔ]Π1ογ ἀἰδουδβῖίοπθ οἱ 
ἀϊβῆσυϊ: ραβϑαρθβ οὐ ἱπιρογίδηϊ βυ ] οῖβ ἀγα ὩΘΟΘσϑασΥ, ΠΟῪ γα ρ]δεοβά αἱ (πε επὰ οἵ 
[6 σῃδρῖου οἵ οὗ ἴῃ6 νοϊυτη6. 

ΤῆΟο οοηάαοίὶ οὗ ἴῃ 6 νοῦῖ--ταϑς σεπογαὶ Ἑάιίτον-- -δ5 θδοη δηίΓυκῖοά ἴο (Π6 Εδν. 
Ε. Γ΄. ΟοοΚκ, ΜΑ.Α., ὕδποη οὗ Εχεῖοσ, Ῥγεδοθοσ δῖ [1ἰησο 5 [πη, δηὰ ΓΒ δρίδίη ἴῃ 
Οτάϊραγυ ἴο [6 Ουερη. 

Τῆς Ατομρίβῆορ οἵ Ὑοτκ, ἰπ σοπουϊαϊΐοη ψ τη6 Ἑδρία5. Ῥτγοίεϑϑογα οὗ 
Ὀινίηιγ οὗ Οχίοτά δπὰ ζαπιρτιάρσο, δάνίϑες τῇ τὴ6 σοηογαὶ Ἑάϊ τοῦ ρου αυδϑίίοηϑβ 
Ασϑίηρ ἀυτγίηρ ἴῃς ὑτόρτοββ οἵ ἴῃς ννοσκ. 

Νον Βοδάν, 7158. 1, δηὰ ΣΙ, [Ι͂ἡ ἴδ Ῥ͵χοδδ, 78. 11. απὰ ἵΥ͂. 

ΤῊ ΝΕ ΓΗΒ ΑἸ ΜΈΣΝΤΊ. 
νοι, 1.--ΜΑΤΤΉΗΕΥ͂, ΜΑΚΚ, δηθὰ [0ὕ0ΚΕ. νοι, 11].--ἘΡΙ5ΤΊ.Ε5 ΟΕ 57. Ραῦϊ, 

νοι, [11.---ΟῊ Ν δηὰ ΑΟΥΚ. νοι. ΙΝδ.---ΟΑτηόῖσ ΕΡΙ5ΤΙΕΞ ΑΝῸ 
ἘΕΝΕΙΑΤΙΟΝΞϑ. 

“.. 7λε αὖσυε δοοῖς 7ογ «αἱ ὃν αἱ] δοοξερίϊενε, ον τοῦ! 56 σεπέ, ῥοεέ 9» ἐκῤγέι: ἐδανρες ῥαξα, 

“ο71: γοζοβί ο77 ἐλΦ ῥγίες ὁν ἐλ μόῥτλογε, 

ΟΗΔΑΕΙῈΒΞ ΘΟΕΒΙΒΝΕΒΡΗ᾽ Ἢ 5ΟΝ5, 
43 ΑΝῸ 45 ΒΕΟΛΟΜΑΥ͂, ΝῈΝ Υ̓ΟΚΚ 



Ὧῃε β:{Πε Ουππεπίαμ, 
Νον (ομπιρὶεῖθ, ἰῃ δἷχ οϊυπιοβ, Κογαὶ ὅνο. 

ἩἨαϊκεαῖε, 87.560; ΒΈΘαρ, 86.560 5, ΟἸἹοέδ, 85.00 μον ψοϊτιπιθ.. 

ἸῊΗΒ ΟΙ,1) ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ: 
ΝΠ δὴ Ἐχρίαπδίοσυ δηὰ Οείεῖςαἱὶ Οοσητηδηῖδᾶσυν, δμὰ 4 Βδνί βίου 

οὗ τὴς. Ττδαηβί δῖος, 

8γ ΒΙΒΠΟΡΒ ΑΝ ΟΓΕΚΟΥ͂ οὗ λὲ ΑΝ ΤΏΑΝ ΟΡἸΟΚΟΩΟΠΗ͂ 
ΕΌΙΤΕ. ΒΥ 

Ε. ς, (ΟΟΚ, Μ.Α., ΟΑΝΟΝ ΟΕ ΕΧΕΤΕΕ, 

Ῥτοδοδεῦ αἵ 11ηοο]π'5 πη. ἀπά Ὁμαρϊδίη ἱπ Οτάϊπαευ ἴο ἴΒς Ουξεῆ, 

ΨΟΙΜΕΠ Ι. 

ΟΕΝΈΘΙΘ. ἘΠ. εν. Ε. Η. ΒΕΚΟΝΝΕ, Βίβμορ οὗ ΕΣ, δυΐδοσ οὔ “ ,5 χβοείμίοι οὗ 1λὲ ΧΑ ΧΙΧ 
“γε ςεέες,᾽" Ἑπς. 

ΕΧΟΌΌΘ. ὔὕδποη (οΟοκ δπὰ Εδν. ΘΑ ΜΌΕι, ΟἸΚΑΚΚ, δυῖδον οὗ “ 7ᾶἅε Δδιῤίε “ας, Εἰς, 

ΤἘΝΤΤΙΓΟΌΘ. Καον. ϑάμσει, (ΑΚ. 
ΝΌΜΒΕΚΘ. Οδποπ Εβριν δηά Εδν. 1. Εὶ ΤΉΚΌΡΡ. 
ὈΕΌΟΤΕΚΟΝΟΜΥ. ὔδποὺ δβριν, δυΐδον οὗ “ Ογίδίεαΐ Ξ.::α»γ1.» 

ΨΟΠΌΜΝΕΙΒΙΥΙΙ δὰ 111. 
ἸΟΘΗΌΛΑ. Ὅροι Εξριν. 
ΤΌΌΘΕ5, ΕὕΤΗ, ΒΘΑΜΌΕΙ, ἘΠ. κεν. ΓΟΚΡ Ακτηῦκ ΗΕΆΨΕΥ, ΒΡ. οἵ ΒΑΤῊ δηᾶ ΝΕ 1.5, απίδοε 

οὗ “,ερίγαΐίον οὗ ἐλ Πῆοῖν δεγίῥίεγες," Ἑἰς, 
ΚΙΝΟΘ, ΟΕΗΚΟΝΊΟΙ(Ε5, ΕΖΚΑ, ΝΕΗΕΜΙΑΗ͂, ΕΒΘΤΗΕΕ. ὕάπου ἘΑΝΠΙΝΒΘΟΝ, δυῖῃου οἱ "2 τε 

σγεα οπαγελίες οΥὙ “ἦε Απείρρεί Εας,.᾽} 

ΨΟΣΌΜῈΕῈ ΤΥ. 
ΤΟ. ὕμλπῃοη ζοοκ. ᾿ 
ΡΟΑΙΜ 5. Ψεῖν Κεν. 6. Η. ΙΟΉΝΘΟΝ, Πδαπ οὗ ΝΈΠ1.5, δυῖμοσ οἵ “δεγσιοης γεαελνώ τι ἢ εἰ 

Οαέλεάγαί," ἀιὰ δεν. (, ]. ΕἸΣΙΟΤΤ. 

ῬΕΟΝΕΕΒΞ. ΒΚ εαν. Ε. Η. ΡΙΜΡΤΕΕ, δυῖδον οὗ ““ Οὐγίε απ Ολγίεεπάονε." 

ἘΘΠΟΙΕΡΘΙΑΘΤΕΘ. Ἐεν.Ν. Τ᾿ Βυχϊιοοκ, ϑεοτείαιγ ἴο ἴΠ6 5. Ρ. α. 

“ΟΝ ΟΕ ΘΟΙΌΜΟΝ, Ἀεν. Τ. ΚΙΝΟΒΒΌΕΥ. 

ΨΟΙΌΜΕ, ΜΓ. 

ΙΞΑΙΑΉΗ. Ἐν. τ. ΝΥ. ΚΑΥ, δὐυΐδοι οἵ "" 714 ιαίοις ἐγανείαίεα ονι δε 7 εδγετυ," Ἑ1ο. 

ΤἸΕΚΕΜΙΛΗ, ΚΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒ5. ΒΕ. Ῥάυύνεξ ὅμιτη, Ὁ.Ὁ., θεδῃ οἵ ΟΑΝΤΕΚΒΌΚΥ, δυΐποτ σέ 

“«Δδανιρίοκ Ζεείμγες 07 τι860.᾽ Εἰς. 

ΨΟΙΣΟΜῈ ΓΥἹ. 

ΕἘΖΕΚΙΕΙ, Βεν. Ὦσ. Ο. ΟὕΚΒΕΥ, δυΐμον οἵ “ μύδεαπι Ζεοίμγε,, τ85ι." 

ὈΑΝΙΕΙ, Ατοδάδαοου Η. ]. ΕΟ5Ε, δυΐμοτ οὗ “" ϑεγηιοης ον ἐὰε μὲν οΥ “Δ: Οὐενσνν" Ἑϊς,, δπὰ 

Εδν. 1. Εὐ] 1 ῈᾺ. 

ΜΙΝΟΚ ΡΕΟΡΗΕΤΘ. Ἐδν. Ε. ΗὝΧΤΑΒΙΕ, Ρτοίεβθοσ ΟΑΝΌΕΙ,, εν, Ε. Μευκιςκ, Ἀδν. 8 

σιμακκ, ον. ὟΝ. ΒΑΚΕ. 

4." 714 αὐσὺε ὀοοξς γον «α]ὲ ὧν αἱὲ οοξεοδίεζε, ον τοῦδ] ἐξ τοί, δοεί ον ἐχῤγεῖς αν σο; ῥα, 

τον γϑεφῖρέ ο΄ “ἦε 2γίεέ ὧν ἐλς ῥμόῥίελένς, 

ΟΗΔΗΓΕῈΘΒ ΞΟΒΙΒΝΕΗ 5 5ΟΝΘ5, 

43 ΑΝῸ 745. ΒΕΟΑΡνΑΥ, Νὲν Υ̓ΟΚΚ. 



Ὧ8ε 3110 (υπιπεπίατῃ. 
1π [89 ῬΓ638, ἴς ὉΘθ Θομρ]θτοὰ ἰῃ 4 νο]8., ΤΟΥΔῚ ϑνο. ΗΔ] οὐ, 87.580; δέθορ, 86.δ0᾽ 

οἰοῖι, 8δ.00 μοῦ ψόϊασαθ. 

ΠΕ ΝΕΝ ΤΕΘΒΘΤΑΜΕΝΊΤΊ, 
ΙΔ δὰ ἘΧΡΙ Δ, ΔΙΟΥΥ διὰ ΟὐἹὔοιδὶ ΟΟΥΩΤΑΘΗΤΑΣΥ, δρᾶ 8, 

Ἐὐϑυ βίοι οὗ ἴὯ9 ΤΎΔ ΒΒ] ΊοΏ, 

βΒν ΒΙΘΗΟΡΘ ἀπά ΟΙΕΒΟΥ 01} 196 ΑΝΟΙΙΟΑ͂Ν ΟΗΥΘΟΗ. 

ΕΡΙΤΕ. ΒΥ Ε΄. (. (ΓΟΟΚ, ΜΑ., 
δληοη οἵ Ἐχεῖεσ, Ῥγοδοῦοῦ αἵ 1ποοϊηἾ5 [ππ|, δἀπᾶ ΟΠαρ ἴῃ ἴῃ Οτάϊπαγυ ἴο τῆς Οὐδοη, 

γο!. 1. Μαῖϊζηϑνν, Μίαγκ, δηᾶὰ ΚΘ. (σισ  εαάν.) 
ΘΕΝΕΒΑΙ, ΙΝΤΒΟΌΟΤΊΙΟΝ...... ΝΝμ. ΤΗόομϑον, ἢ)... 1ογὰ Ασομ ίβμορ οὗ Υοσκ. 

Ἡ. ΓΟνΝνούυΈν 1. ΜΆΑΝΞΕΙ, 5.}., ἰαϊα δδη οἱ 81 81. ΜΑΤΤΗΕΩ͂Ι ΑΝ ΒΤ. ΑΒΕ. Ἷ ἢ Τὴ τ ἀπά με ἘΠΤΟΚΗΟΟ τ 
8Τ. ΧΟΕΚΕ.... ὁ«ονν ον Ἐραν τη φρς τρεῖς δ δες ον ὟΝ. ΒΑ511, ΙἾονεβ, ἢ). ἢ., ᾿μογτὰ Βίβῃορ οἵ 8ι:. Πανὶ 5. 

νγοΙ. 1. ΔἁΔοῆη δηα Αοἴβ. (οῖυ Κεαά».) 
ΒΤ. Τ0ῈΚ Β. Ε. ΕΞΤΟΟΤΥ, Ὠ.., δποη οἵ Ῥειεγθογτουρῆ, δηὰ 

Ὄξος τ ΔΉ ΤΣ ἮΙ Ὁ Ἑερίας Ῥγοί. οἱ νην αἵ σαπι γίαρε. 

ΤΗ͂Ι ΑΟΤΒ.....0(ὁνοννον ἐδ λενλεο εἰν ὟΝ. ΤΑΘΟΒΘΟΝ, 10.Ὁ., Ιοτὰ Βίβμορ οἵ Ὁβεϑίεσγ. 

γο!. 1]. Ερί 5:68 οὗ ϑῖ. Ραι}. (οτυ Χἰεαάν.γ)᾽ 
Ε. Η. στξεξοκμ, Ὁ... Ηοῃ. απο οἱ Νογοςβῖοσ, 

ἙΟΜΑΝΑ͂ ......060ἀνοοοννονκι σόσονν ἘἈεοῖον οἵ Μυοῖι ΗἩδάπαπι, ἀπὰ Εχδαιηϊηϊηρ ΟΠ αρ αίη 
ἴο ἴπε ΒΙΞΠοΡ οὗ Ἰνοπάοῃ. 

Τ. 5. Ενανϑβ, ζδποὴ οὗ ἤυγῆδληι, ἀπ Ῥσχοίοβθοσ οἵ ασγοϑοὶς 
ἰη Ὀυγῆδαι []πἰνετγϑὶῖγ. 

]Π. γαιῖτε, Μ.4., Ννιοαν οἵ Νογβαπι, Νογ Πα εΥ]δηά, 

ΘΑΙΑΤΊΑΝΒ....... «οννννν κρονοσοοο 17. 5. οννθον, Ὁ. Ὁ., Πεδη οἵ σβεβῖεγ. 

οἷς ΜΙΕ, Ὁ... Ἰαῖς Ὁ [1 ποοΐη, 
ΡΗΙΠΙΡΡΙΑΝΒ, ἘΡΕΕΒΙΑΝΒ, ΤΟ ΓΜ ., ἰαῖς Τα οὗ Τἀποοη 
ΘΟΙΟΒΒΙΑΝΒ, ΤΗΕΒΒΑΙΟΝΊΑΝΒ, ἡ ὙΥΜ. ΑἸΈΧΑΆΝΡΕΚ, Ρ.Ὁ., Ιοτὰ Βίσθορ οἵ Πεῖτυ πὰ 

ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ.... ......ὁὁἀγεννενον 

διὰ ΡΗΙΨΈΜΟΝ.......«ἁονννννννν Ἑαρῆοξ. 

ῬΑΒΤΟΒΑΙ, ἘΡΙΒΤΙΕ8.........ὅὍοος ΤΟῊΝ 71άσκϑον, .}., Ἰωοτὰ Βίββορ οὗ ["νοπάοῃ. 
ἨΕΒΕΕΥΒ.......Ἅὁἁὐννν νννννν νενεν νον Ἅ. Καυ, Ὁ.}. ᾿ 

γο!. 'Νν. ὁαϊμοῖϊο Ἐρίβϑὲ|985 δηα ἢρθν ϑ΄αϊὶ ἢ 8. 
ἘΡΙΒΤΙῈ ΟΕ ΒΤ. ΠΑΜῈΒ........... ἙἘΟΒΕΚΤῚ ΘΟΟΤΊ, Ὁ.Ὁ., εδι οὗ Ἐοοδεοβῖοσ, 

ΕΡΙΒΤΙΕΒ ΟΣ 87. Τ0ῈΝ..-....«ὑτννν ᾿ ἘΜ ΒΕΝ Βοος ΠΟΘ ΒΒΒΟΡΊΟΙ. ετεγλδρά 
]Π. Β. “ισητεέοοτ, Ὠ.Ὁ., Οαποὴ οἱ 51. Ῥαυ]ς, δπά 

Μαγραγεῖ Ῥχοίδςοοσυ οὗ [ν᾽ ηἰγ αἱ (δηιδτγία ρα, 
7.Ε. τὐμβυ, Β.., Ἰπουπιρεηῖ οἱ 51. Ἐδνναγα᾽ ς, ζαπι- 

Ὀτιάσα. 

ΒΕΥΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΒΤ, ΟΕ. ΝΜ. πε, Ὠ.Ὁ., Ατοδβάδδοου οἵ Πυ}]η, 

ΒΤ, ΡΕΤΕΒ ΑΝ 51, ΤΌΡΕ. 

“746 αὄσυε δοοξ: 70» ταίς ὃν αὐ δοοξεοδίεν ας ὁ» τοῖδέ δφ τομέ, ῥοσέ ον ἐχῤγέςς ἐλαγφέ: ῥα. ἅ, 

"ον “ἐεεέρέ 97) ἐφ γέζο ὃν 1λε ῥηόὀέέελενε, 

ΟΗΑΒΙΙῈΞ ΞΟΒΙΒΝΕΗ 5. 5ΟΝΘ, 
43 ΑΝῺ 45 ΒΕΟΑΌΨΑΥ, ΝΕΥῊΥ͂ Υ̓ΟΕΚΚ, 



Ὅν τα] 
ΤΎΣΆ ἘΣ. ἥδο. Ηοβατιο ῬΟΤΈΕΕ, δίδλορ 4, Νίειο ΣΌΥΧ. 

ὙΠόΤα Δ Ὀ6 Ὧ0 ΤΙΜΊΟΥΣ οὗὨ ἀοπθϊ οὗ ἰΐδ χγϑαῦ νδ]ο, οὐ οὗ 

8 θυ ηθηὶ 5θσσοηῃ, 76 δνο Ἰοὴρ [οἷν ἴπΠ6 ννδηῦ οὗὨ [18] δ ἢ 

Β ΟΟΣΩΡτΟ λίγο δηα σοταρ οῦδ ΟὈΤΩΤ ΘΕ ΪΑΣΥ ΟἹ πο ΗΟΪΥ͂ 

᾿ς Βογίρξασχον ἴο᾽ οὖσ Βευάοηίε οὗ ὐνίη Υ., ΟἿΣ ΟἸΟΓΩΥ, απ ἴοσ 

8 ἰδῖχο οἶδε οὗ ζϑῃστα τοδάοτα. ΤΏ ἘΠ τσ, [6 ον. ΟσἝμοΣ 

Οοοῖϊκ, Ὧμδ 007 ἸΠΔΗΥ͂ γΟΘΓᾺ ὈΘΟΣ ΟἿὯΘ ΟΥ̓ ΓΙΑΥ͂ Ἰποσὶ ὨΪΘΉΪΥ 

γαϊυοὰ [τἰοηα, ΗἨθ ἰω δῇ ΔῸ]6 8 : δηὰ πιοδὺ οὗ ἴη6 ἄϊε- 

Εηρσυίδδ οι σου  ὈαΟΥΒ ΔΥῸ τγ6}} Κπονστι ἤυ ΤΣ ῬΘΥΒΟΠΑΙΙΥ͂ οτ 

Ὀν γορυϊαιίοπ. 
ἩἨΟΒΔΊΤΙΟ ῬΟΤΤΕΒ. 

Κγονι ἤδο. ἔἜγα. Ὑ. α. Ἐ. ΒΗΕνῦ, 2.2. 

ἴ δνθ οχαηιίποὰ (Ὧ9 ὥχεϊς υοϊυταθ οὗ 7λ4 Σίδία σον. 

πφιϑηίαῦψν, ἀπὰ δηὰ [ὃ δ ΒΌροΥοΥ ποῦ. ὙΏΪ16 [ἢ του] ὃ6 

Ρτγοιημδίυσθ ἴὸ ΡΓΟΏΟΌΣΟΒ ἃ υἀρτηοηΐ τοαροοϊπς [8.6 ΣΔΔΏΏΘΥ 

ἴῃ το ὑπ6 οχροσίθίου οὗ ὑδδδᾶρσοβ τοϊδιΐης ἢ ἀϊκραυδα 

ἐοοίσίπαὶ ροἱϊπὲξ ννἱ]} Ὀ6 τηδᾶσ, ἢ] ατο οσδὴ Ὀ6 ἢ0 ἀομ!Ὁς τδδὲ 

16 (οπθη δ Υ, 88 ἃ οἷα, Ψ11 Ὀ6 ΓΤ  ονδηχοῖοδὶ, αηὰ 

[μδὺ (6 ψ Βοῖο ἰπδαοης 1 οὗὐἨ ἴπ6 ψοσὶς 111 Ὀ6 ἴο βίγοηρίδθα 

ἴδ γϑβοσ δ ὁοοῃδάδῃοθ πὶ Ὀἰνίσιθ ονοϊδυίοη, ἀπ ραν Ὠἷτη 

[ἢ ἃ ταν ἤο Ρορυ]ασίζο ἐὺ οἰΐπον ἴῃ ἴ6 Βαυ δ." -ΒΟ ΠΟ ΟΥ̓ [6 

οί. 
Υ. α. Λ΄. ΒΗκΡῦ. 

νοι ΜῈ. Κεῦ. ΑἙΤΉΘΕ Οὐ ΕΥ̓ΥΙΑΝῸ ΟΟΧΕ, δίδλορ 47 
Ἡνεδέεγη ει Υονκχ. 

“ΤΉ βρϑαικοσ᾽ κε ΟΟΤΩΤΠΘΠΙΔΣΥ Γ 8 ἃ [οαῦατο οὗὨ [86 δὸ ἐπ 

πιο το Ἰῖνο. Τὸ σδημοὶ 7811 ἴο τϑτκ ΔῊ οσγὰ ἰῃ (δ 6 ΒοϊφΏ- 

εἰθο Ἐχροαϊοῃ οὗ βοτίρτζγο ἴοῦ ρορηϊασ ομᾶδ. 

Δ, ΟἸΕΥΈΣΑΧ ΟΟΧΕΚ. 

ἔνοτη Κίσλε ἴεν. Ἐ. Ὦ. ἩΝΤΙΝΟΡΟΝ, δίδλορ 47 Οεπέγαὶ 
Νειο Υοόγκ, 

Το οὨϊοῦ του οὗὨἨ τη} 8 ἄσβὃὸθ υοἱ πὴ δϑοσὰ [0 τι ὑο Ὁθ: 

1.Χ τευνογθῃῖδαι, 6] ανίης βριστδ ἢ 3. ΤὨογΟοΙΘὮ ᾿Ἰδαγαίης, 

ποῖ οδἰοηδιίίουκὶν αἰδρίαγοᾶ, Ουὐ ΑἸ ὑσοβοηῖ δπὰ ἰπὰ!- 

οαιϊορά ἴῃ [06 ΤΟΗΙ]Ν ΟΥ̓ πο οἴ Υ}ν ἱπυθειϊ σαιίοι : 8. Ἀϑιλαγκ- 

ΔΌΪο οοηδοηβδίίοῃ οὗ τηλίζοῦ, . ΟἸΘΩΣΏΘΒΗ δηπἶ εἰ ρ οἰ εν οὗ 

εἰγῖο . ὅ. Α Ἰπαϊοίοιδ βοϊϑοιίοη οὗ ὑἢ 6 γνοίΐῃ!Β οἵ ὀχροαϊ θη 

τοϑὰθ το ηδηῦ; 6. Μοάογδιο βηᾶ ζαὶν νἱοττὰ οὗ ἴη6 δ]ομοὰ 

ἰεστθβ Ὀεΐνγεου ΒΔ δηά Μοάογῃ βοίοποοθ, τίτ ἃ υΐθϑ 
Ὀδηά) πρὶ οὗ οὈ͵]ροοπ : 7. Α ὄζο! οἱῦουδ 156 οὗ οοτοραζϑίνο 

οχοβζοκίβ ; 8. Α μοοὰ Ὀαϊδηου οὗἉ ἴδιο ογείοαὶ βου ἐγ τῖῖὰ 

ορὶσί )8] ἰπαι σὨ, 
Ἐ. Ὁ ἼὄΝΥΣΙΝΟΤΟΝ. 

νοι ἥῦ. ἩΟΉΎΛΒΌ ὕποῦβυ. Ῥ»Ὀ». ῬΡαδίον' 4 ἐλὲ ΣομΥ Δ 
Αὐυόπα γεδομέογίαη, ΟΛιγολ, 

ΤΏ ϑρϑαλοῦ δ Οὐ ΘΉΖαΥν ΤΟἸΪῪ τόδ σοβ ἴπ6 οχροοῖα- 

οι οἵ ἰΐα τηοπῦ ὨορΘοίυΙϊ ὕσγίθηᾶα, 1ὺ ἴα ΟΠ δηᾶ οἷθασ, δηᾶ 

αχθίυἱὰ [116 οοηἀοπηρὰ σθαι οὗ 86 Ὀθαὶ δηὰ ᾿αὐδεὺ ΚΟ ΟἾΔ Σ- 

βΐρ. ΤΊ ψ|1}1} ἀο τσοὶ ἴο Ρπΐ ἰμὔο ροβδοαδίοῃῃ οὗ δὶ], ὑμας 

ὙὮΪΟΒ δἰϊπογο ὯΒ5 ΘΟ (Ὧ6 ΟΧΟΪΏΒΙγΘ ὈΥΟΡΟΣῸῪ οὗ ἃ ἴθ 

αετιάϊζο ἰπνοδιϊαῦογβ, 1 ἀουουγ ἤμδης αοἂ ἴος ἐμπία Ραῦ- 

Ἰοδὕοη, πὰ Ἴχυϑοὺ χτοαὺ {πίπρ ἔσοσα ἰὃ ἴοσ [ἢ 6 σδῦδβ οὗ 

υἷι, ἩΟΎΑΒΡ ΟΒΟΒΒΥ. 

νον Κεο. Μ. Ὗ. σλοοδσα, Ὁ.2., 47 6 Αἰεσλδην ΤᾺἈεΟ- 
ἰοσίοαὶ ϑροιέπανν. 

ἴ8ο »"οέδϑ ἐποτιωβοῖνοα δύο ὑχγίοξ, οζδη τηθαστο, δὰ οομ- 

ΒΔΟΕΥ ἴοο σΌΓΒΟΥΥ ἴοσ [0 ῬΟΡΌΪΩΥ ποϑᾶ, δπα βϑεηὶ ἴο ὉΘ ναὶ 

Δὲ 86 ἀϊοδλάνδειϊ: δρο ὉΥ ὕὍ6 ζΏ11ὁγ σϑαίίδοβ.Ό 2, ἐλέδ ἸοοΥ ἃ 

ἐοἽδὴι α Ρέιιοα ποὲ τολοὶμ οτομρίδα ὃν αἣν «πὲ δκ8 Ρ}7γ6- 

δεάορά (ξς, απα ιοἰϊὶ αὐἀὰ 0 ἐλα δολοίαγῖν 7αοἰέίθα »ἱασεα 

ον νουκὴ 6, Βιδία κἐμἄδπ8 ἔπ ΟἿ ἀδὺ, .0ΓΥ Ἰλογομσ 

ποαογειπΝίηρ “Γ 1ΔΦ τρογά  Οοά. 

ἸΏ Εἶτ 5 

Τῦο (τεδίσωοηϊ οἵ [86 (τοδὶ δυῦίοοὶ οὗ δαογιίεεα, τὰ Ἐἢα 
ἰηἰτοάαςιτίου ἴο ζΖεοίέσια, “" ΤᾺΦ Βεαγίσε 97 ΕοιῬέίαλ 4276 

ἐογτν Ἰροπ ἰλὲ Ῥεπέαίδιολ," δῃὰὰ οἴποῖ οἰδυοταῖς δσγιίς σαι, 

ὙΓΠῚ ΔΣΩΡΪΥ ΤΕΡΑΥ ἰὯ)6 τορδϊησ. Απάᾶ, ἰυάμίηρ ἴτοσλ ἐτϑ 

γοϊητοθ, 6 ΟΟΥΪΔΙΥ τοοοϊησμοπὰ ἐδ 5 Ἰσοσΐκ, πιοτὸ δεν δρτο ΘῈΣ 

Υ̓ϑδσβ αρὸ ὑχζο͵ϑοῦθά Ὀν ἀϊρτιίαχὶδα ἀπ βομοῖδγα οἵ ()6 Ἐζτερ- 

1.8} ΟΠ υΓΟὮ, 88 τΝ6}} τορτοδοῦ τη ἴΠ᾽6 Ὀσϑδοηὶ βίδῖτιβ οὐ ἘΞ» 

Ἰΐοδὶ βοίϑθῃοα. Μ, Ἢ. σΑοοβῦα. 

γογεαϑον Εσεσεσέξ, αδα. 

γον Σὲ, Πεο. ΤΉΟΜΔΑΝ Μ. ΟἿΑ ΚΞ, δίδλορ ῳ' Πλούςξ ἔδϊα»..Ξ. 

1 δανο Ἵὀχϑπιἰηϑὰ "Το Β᾿ὉΪ]6 ΟὈἸση Δ ΥΥ," πὨΪΟὮ γοῦ 

ΔΙῸ ΠΟῪ ΣΘΡΌΙδηΐην, τι κυ Ποϊδηῖ οδσο ἴο καιϑίν το δῖ 

1 ψ {11 ῬΤΟΌΔΌΪΥ Ὀ6 ἴ᾽06 πγοδὲ γΑ]. 8016 ποτὶ οὔ ὑπὸ κί ηεὶ ἴος 

βδθοσαὶ τδὸ Ὑ ΙΟΝ δα ΘΥΟΣ ὈΘΘ ῬὉσοάτιοοα πὶ πὸ ἘΏΡ Ὁ 

ἴοῆκυθ. ΤΏ ΘΟ 0Π Γαϑοσ Μ{|1] ἀοτίνο ἃ γαδὶ βηοιιῖτ οὗ 

ἐπέογτηδιϊοη ἤγοιῃ ἰΐδ μαρβεβ, δῃὰ (20 τηραὶ δοοοιῃρὶ πη ρα 

ΒΟ ΟἾδν οδῃ τοδὰ ὃ ὑο δἀναπίδρο. 

ΤΉΟΜΔΒ Μ. ΟΥλσεκ. 

ἔγοπι Ῥγα. ΟΗΔΈΣΚΒ Α. Αὐκπν, Ὁ.2.. ΣΣ. Ὁ., ψί δ᾽ νἐηποδφίοω ἃ, 

ΑΒ ἃ οοτηρομάϊζυπι ἰδ ΜΠ] ὍΘ Ῥτίσοα ΌὈΥ͂ τὴν τῆ. ὨανΘ 

ΒΟΟΟΒΒ ἴοΟ ΠΟΙ Θχδδιβῆνα Οοτηπηθηασίοβ, δηα τὸ ]} διτταὶ 

ὯΘ6]Ρ6 ἔγοβδῇ, βο!ὰ, δηὰ βου 0 ΤῊΔΩΥ ΏΟ πᾶνο Ὧ0 δόυθεθ 

ἴο, ΟΥ̓ ἸοΙπ ΓΘ ΤῸ πίη [Ὧ6 ΠΟΙ οχίδῃκίνο δίοσοοῦκοα οἵ 

ΒΙΌ]1οΑ] Ἰεαγηίηχ. ΟΗΔΕΣΕΒ Α. ΑΙΕΚΕΝ. 

ἔγγονα ἥἶδο. ν. Θν:ο. 1... ῬΈΕΝΤΙΕΒΕ. 

11 ονϊδοηῦν (16 ψοσὶς οὐ ἐμοῦ [1], ἀδνοιι, απιὶ δαζτιοσὲ 

ΟὨ τίη δοθοϊαγα [108 ἰοὴθ δηὰᾶ βρίσὶ ̓  ατὰ δχοοθοξ: δαά 

", ϊο ψὩο16 Οομ τ θαίασν ἰθ οχοουίδαᾶ ἰῃ ἰδ τηδηποῦ οἵ τ (8 

δγαῦ υοϊησηθ, διὸ σοδο]ὺ ννὶ}} ὉΘ ἃ τηοαὶ ἀϑαίσα ὉΓ6 δι ἰγυροῦ- 

τδηῦ αοὐαϊίοα ἴο ΟἿΣ ἀχορείίοαὶ ἰἰρασαΐτισο οὐ τἴὴ6 ἨΟΪΥ 5 τί» 

ὕκΣΘΒ. ΘνΡο. 1. ῬΒΕΝΊΙδα. 

γόνα ἰλα Πίσλὲ εο. Βίλλορ Μ. ΞΊΜῬΒΟΝ. 

1 οοῃδίαον ἰδ ἤο ὕὉθ ἃ τηοκῆ νβ] 58 Ὁ]6 οοπίτ  Ὀπτίοη ἔς ὉὉ}} 
ΟΑἹ Πογαΐασο. 1 ἰα ποὶ ἀφαϊστιοὰ ἕο Ὀ6 ἃ ἀοοίτίπδ) ποτὲ, 
ΟΥ ἴο ἀράϊτιοθ το] σίοιιβ στο θουϊοῃβ ἔἤσχοτα ἐμ ἰδτῖ, Ὀπὺ: αἰ Πρ ]} 
ἴο Θχρ]δὶμ ἀἰ σα] Ρδαβαρθβ ὅπ ἴοὸ ποεῖ Ἐκορίςοδὶ οὔλοσ 
Ὠομβ. ΤᾺ ΐα 18 ΔΌΪΥ ροτγίοστι θα ἰὴ [86 ᾿ἰσλι οΥἨὨἁ τὴ πιιπι τθϑ. 
οοηΐ ἰηνομεί αϊίοηα, δὰ οὐ ἐδὸ πιοσὺ δάνδηςἼο βοϊοῦοθ, 
ΒΒου]ὰ [Π6 οὐδοῦ υοϊτη68 διικία ἢ ὑΠ6 δα πιὸ Πἰρἢ ὉΠ Γασίοῦ, 
ἴδο ΟΠ ΘΏΑΥΥ͂ ΒὨου] ἃ ὈῸ6 ἴῃ ΘΥΟΥΥ ᾿ 611-δοϊ σι ρα Ὀτγονγ. 

ζγοσι ἐδ Ῥαούϊε Ολωγοληιαῆπ (δῶν Ἐναποίδοο). 

δε δορά ΟἿ οἱεγῸν ιοἱἱἱ αἱ δέ αδὶῖὶδ ἐο δεν 14----ΟΥ τρλαῖ 
τοὐΐϊ! δὲ δεζζαγ',, ἰδέ ἰλείν'" Ραγίφλίοη δῦ διε {6 70. ἰδδηλ αμᾷ 
χε ἐλέγα α »γοδονιὲ 7 ἐν: ἐδλδν τοὶ δε απιρὶν τορἱὰ 
͵γοηι ἐλ ρῬιιρίε, 

Σνονι λα Ολγέκξίίση πίοι. 

ΤΩ αοα ζογ 1ηἶ8 μ)ογίουι 8 Θοῃδὲϑ! ] δου οὗ ἰαϊοῃῖὶ, Ἰεδτ.- 
ἴπσ, δηὰ νἱοῖγ, οοπιἱηοη ἴο οἰαοϊδαῖο ἔπ ποτὰ οὗ Οοὰ [οζ 
ἴδιο 186 οὗ ἰῇοδο ἄτοαῦ πλϑαβοα οὗ ἐδθ Ῥδορ]9 ὮῺΟ ΔΙῸ 'υς 
δου σαπηοῖ ὈῸ ΒΟΠΟΙΆΓΒ. 

τον, λα πίσλὲ ἴσο. Βίδλο» Βοοτε... 

ΤῊΘ ποῦοε ασῸ ὑτίοῦ, ΘΟ ΡΥΟὨΡΏπίγα, δηἃ Ἔχ διδῆγο, δηᾷ 
ἴω [86 ΓΟΒΊ15 τοδοηθᾶ ὑπ συϊμἃ ΠΟΙΠΘΣΘΙΥ τοαῖδ ν Δ Ὁ 
ΟΟΌΣΙΠΟΣ πδιἰκίδοϊοη. 

Ζγονα ἐλὸ δι ΥονᾺ Τνίδυπα. 

Τὴ οὐϑοιξίοπ 47 ἐδλδ Ἰοοῦ ἃ σρΡϑαγ (0 Ἀαθά δέόδη δι τ 

ἡκεῖν αἀοοογερ θα ἔπ ΘΟ ρνλεν τοί ἐλ6 ογίρειναὶ μὲιη, 

ει ααλίδίμο ατηρία ἱεαγπένο, γοηιαγλαδῖθ ῬοΊιοον 67 {ἰἰη δι να 

ἕο, απὰ απ θαγηόδὲ ἀξξίνγα ἐ0 σι ρΡΟΥ ἐλ6 Ῥγαυαϊεπι συλ 

δίοηδ φ' δά Βέ(δῖε αῃπμά ἐλα δοαρέξοαὶ δωσρέδείοηδ ἡ οὐτνανὶ 

ϑοίο 6. 

Ἑδοὰ ψοϊητηθ οἵ 109 ΞΡΘΈΆΚΟΣΙ 8 ΟΟΣΩΤΩΘΏΤΪΔΙΥ ἰ5 οοτσρὶσῖθ 1π [18691ζ 814 ΙΏΔΥ ὈΘ Ῥδ8ά 2008: 816} ΟἸΙΟΙΆ͵ δὶ 

δϑι ψοϊατθ; πδοθρ, Φ0.ὅ0: [217 οδίῖ, 87.606. δοιῖ, ροδί-ραϊὰ, οὨ τϑοοιρῖ οὗ ὑχίοϑ. 





εὐ πῃ γίσοοσίς 
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